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Amerikos Valdžia Nepripažins
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STATYMAS NEPERSI
MAINĖ.

METUS KALĖJIMO.
Iš Leningrado pranešama, 

kad katalikų kunigas Ūsas 
tenai tapo nuteistas šešiems 
metams kalėjimo už nemora- 
lišką elgimąsi su jaunomis 
mergaitėmis.

Žinia sako, kad Ūsas yra 
lenkų kunigas ir jis turėjo 
būti atiduotas lenkų valdžiai 
mainais už tuos du komunis-

Šitoks pranešimas esąs iš
siuntinėtas Amerikos diplo

matams užsieniuose.
Pastaruoju laiku buvo pa

skalų, kad Suvienytų Valsti
jų valdžia mananti pripažin
ti sovietų Rusiją. * Pamato 
tiems paskalams davė fak
tas, kad didžiausis Rusijos 
pripažinimo priešininkas 
Hughes pasitraukė iš Wash- 
ingtono valdžios. Pasitrau
kus jam iš kabineto, Rusijoj 
net manifestacijos buvo ke
liamos iš džiaugsmo, kad 
dabar Amerika pripažin- 
sianti sovietus.

Tečiaus šiomis dienomis 
pradėjo aiškėti, kad Ameri
kos valdžios nusistatymas 
sulyg Rusijos nepersinhainė. 
Sakoma, kad Hughes’o įpė
dinis Kellogg dabar išsiun
tinėjęs šios šalies 'atstovams 
užsieniuose pranešimą, kad 
Washingtonas nepripažin- 
siąs sovietų valdžios patol, 

- pakol ji nenorės pildyti tų 
sąlygų, keikias jai yra pa
reiškęs buvusis valstybės j policija, gavus jo fotografi 
sekretorius Hughes. O šitos 
sąlygos buvo tokios: Rusija 
negali tikėtis Amerikos pri
pažinimo patol, pakol ji, Ru
sijos valdžia, nesutiks atmo
kėti senų skolų ir nepripa
žins kitų principų, kurie yra 
pripažinti visų civilizuotų 
valstybių.

Vadinasi, bolševikų džiau
gsmas, kad Amerika juos 
pripažins, buvo peranksty- 
vas.

rikoj, Bloemfontein mieste’ 
pereitą sąvaitę policija kon-. 
fiskavo vietos juodveidžių! 
alų. Susirėmime vienas iš 
juodveidžių tapo užmuštas. 
Tas sujudino kitus juodvei- 
džius ir jie pradėjo prieš at
ėjūnų baltveidžių valdžią

IŠSĖDĖJO 14 METŲ 
KALĖJIME

Jis ir Zofija Kričmoniutė bu
vo kaltinami nužudyme 

Bronio Kulvinako.
j • • APie 15 atgal Ame- 

kelti triukšmą. Kada susinn- rikos lietuviai buvo sujudin- 
ko 4,000 juodveidžių, anglų (j baisia žmogžudyste Wa- 
policija pradėjo j tą minią terburyje. Bronis Kulvins- 
šaudyt. Keturi juodveidziai kas, jaunas ir pasiturintis 
tapo užmušti ir daug sužeis- lietuvis vaikinas, buvo išves
ta. Beto, 50 jų buvo arestuo- tas girion pasivaikščioti ir 
ta.

juodveidžių, anglų ti baisia žmogžudyste Wa-

| ŽEMĖ PRARIJO 
’ BAŽNYČIĄ.

Mississippi valstijoj. Bro- 
okhaven miestely, lygiai toj 
vietoj, kur stovi bažnyčia, 
atsivėrė žemė. Plyšis pasi
darė apie pusę mylios ilgio 
ii* apie 40 pėdų pločio. Vie
tomis šita skrodis esanti "be 
dugno.” Bažnytužė beveik 
prapuolė šitoj “bedugnėj,” 
ir laisvamaniai dabar juo
kiasi, kad žemė prarijo Die
vo namus.

Metai XI

Bulgarijoj ir Portugalijoj 
Kilo Revoliucijos.

BOMBA SUTRUPINO KA
RALIAUS SOSTĄ IR UŽ- 

MUSE 152 ŽMONES.

MASKVA NEDALYVAUS 
TAUTŲ LYGOS 

KONFERENCIJOJ.
Gegužės 4 dieną Ženevoj 

ketina atsidaryti Tautų Ly-į 
gos konferencija ginklų į 
iransportacijai reguliuoti. Į 
tą konferenciją yra kviečia
mos visos valstybės, taipgi 
buvo pakviesta ir Rusija. Te
čiaus Maskvos valdžia pa
kvietimą atmetė, kad ji Tau
tų Lygai, taip kaip ši dabar 
organizuota, visuomet buvu
si ir busianti priešinga, to
dėl ir šaukiamoj jos konfe
rencijoj nenorinti dalyvauti.

POLICIJA MUŠASI SU 
BEDARBIAIS. .

Austrijos sostinėj Vienoj 
įvyko anądien kruvinas su
sirėmimas tarp bedarbių ir 
policijos. Bedarbiai suren
gė demonstraciją ir norėjo 
eiti per vidurį miesto, bet po
licija nenorėjo leisti. Tūli 
demonstrantų pradėjo mė
tyt į policiją akmenimis, o 
pastarieji išsitraukę kardus 
-puolė ant minios ir keliatas 
žmonių buvo sužeista.

t nymo punktą lenkų žanda- 
. ras nušovė. Pats kunigas 

teisme nedalyvavo ir net sa- 
i vo advokato nestatė. Bet 

teismas vistiek jį pasmerkė, 
nes jaunos mergaitės teisme 
parodė, kad šitas jezujitas 
yra papildęs ant jų krimina- 

; liškų prasižengimų.

PIKTADARIŲ PAVEIKS
LAI EIS KAIP TELEG

RAMOS.
Amerikos didžiųjų miestų 

policijos departamentai įsi
taisė'telefono aparatus, ku
riais žmogaus fotografijos 
galima siųsti taip kaip teleg
ramas. Jei žmogus papildys 
prasižengimą ir pabėgs, tai 

.i * _ 
ją, tuojaus išsiuntinės ją ki
tų miestų policijoms. Padė
kime, N.N. užmušė Bostone 
žmogų ir pabėgo Chicagon. 
Bet pirma negu jis pasiekia 
tą miestą, policija tenai jau 

garma jo fotografiją ir lau
kia ant gelžkelio stoties atei
nančių iš Bostono traukinių. 
Žmogžudys išlipa iš trauki
nio, manydamas, kad čia jau 
niekas jo nesuras, o tuo tar
pu slapti policijos agentai 
prieina prie jo ir sako: 
“Tamsta važiuosi su mumis 
į policijos nuovadą.” Tai ve, 
ką reiškia šitas naujas išra
dimas.

ŠAUDYS CHICAGOS 
BANDITUS.

Chicagos policijos virši
ninkas Collins įsakė polic- 
manams nešioti revolverius 
makščjuose iš priešakio, bet 
ne užpakaliniuose kelinių ki- 
šeniuose, kaip tai buvo iki 
šiol. Makštys su revolveriais 
bus po švarkais ir apatinis 
švarko guzikas turės būt vi
suomet atsegtas, kad reika
lui esant policmanas galėtų 
greitai savo ginklą išsitrauk
ti. Šita reforma įvedama 
tam, kad daugiau turi būt 
pašauta banditų. Reto, poli
cijos viršininkas liepė iš
krėsti meksikiečių darbinin
kų būklę Chicagoj, nes ma
noma, kad meksikiečiai dau
giausia užsiima banditizmu.

I

f -v** i » lunovivvi **

tenai nužudytas.
Dėl šitos žmogžudystės 

tais Zofija Kričmoniutė, lie
tuvaitė muzikos mokytoja, ir 

Pereito nedėldienio lytą jos vaikinas Juozas Pečiulis, 
Chicagos policija apsupo kuris angliškai 
vienuose namuose lenką Le- ................. ..............
oną Podolskį, kuris kaltina- vo 10 metų kalėjimo, o Pe
nias banditizme. Bet palio- čiulis 15. 
kas pasirodė labai “drapiež- f" j ~ .7.
nas,” nes užsibarikadavo lis buvo išleistas. Išėjęs po 
namuose ir pradėjo šaudyt, tiek laiko ant laisvės, jis se- 

~ nų savo draugu ir giminių 
jau nesurado. Jo tėvas nuo 
širdperšos, kuomet išgirdo, 
kad sūnūs tapo apkaltintas 
žmogžudystėje, mirė. Drau
gai gi buvo išvažinėję ki-

chicagojsuimtas
“DRAPIEŽNAS” PA

LIOKAS.

vadinosi
“Mitchell.” Kričmoniutė ga-

Išsėdėjus 14 metų, Pečiu-

Per 3 valandas jį atakavo 50 
policmanų ir negalėjo paim
ti. Galų-gale jis tapo sužeis
tas, policija nuo stogų pradė
jo mėtyt į namus per langus 
gązines bombas, ir jis buvo _ 
paimtas. Iš policijos pusės tiif. Pečiulis prisiglaudė prie 
buvo sužeisti 3 žmonės. yienos šeimynos ir nepoil-

gam susipažino ir vedė.Bro
nę Kačergiutę. Tečiaus sun
kus kalėjimo darbas buvo 
jau pakirtęs jo sveikatą ir

GOMPERSAS BUVO 
AKLAS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Gomper- šiomis dienomis jis mirė, su
sas, kuris nesenai mirė, per silaukęs 35 metų amžiaus. Ir 
pastaruosius 6 metus buvo mirdamas jis tvirtino, kad 
beveik visiškai aklas. Šitą dėl Kulvinsko. užmušimo jis 
faktą dabar paskelbė Fede- buvo nekaltas ir kad jis ne- 
racijos sekretorius Morri- teisingai buvo nuteistas, 
son. Jis sako, kad per 6 pa-1 --------------
staruosius metus Gomper- DIDELI SOCIALISTŲ LAI- 
sas negalėjo skaityt nei laiš- MĖJIMAI BELGIJOJ, 
kų, nei laikraščių. Jam tai Paskutiniais linkimais į 
atlikdavo jo privatinis sek- Belgijos parlamentą sočia-* 
retorius. Gompersas da ga- listai gavo 138.000 balsų 
Įėjo tiek matyt, kad galėjęs daugiau negu pereitais rin- 
vaikščiot; tečiaus artimų kimais, ir pravedė 10 naujų 
draugų jis tankiai nepažih- savo atstovų. Kadangi socia- 
davo, ir tas pridarydavo jam listai pasirodė stipriausia 
daug nesmagumo, nes ma- partija, tai karalius buvo 
nydavo, kad jis juos igno- pakvietęs socialistų partijos 
ruoja. vadą Vanderveldę, kad tas

sudarytų naują ministerių 
kabinetą, nes senasis jau re
zignavo. Tečiaus drg. Van- 
dervelde atsisako nuo tos 
pareigos, nes klerikalai ne
sutiko jį remti. Galimas 
daiktas, kad dabar Belgijoj 
susidarys koalicijos valdžia,

INDŲ PRINCAS VAŽIUO
JA SU 4 PAČIOM.

Pereitą sąvaitę Londonan 
atvažiavo Indijos mahara
dža arba kunigaikštis. Jis 
yra tik 20 metų amžiaus, bet 
:uri jau 4 pačias ir čielą ko-_____
mandą polo lošikų, kurie pa- nes iš atskirų partijų nei vie- 
deda jam linksmai leisti lai- na nėra pakankamai stipri 
ką. Jis norėtų ir Amerikon sudalyti vienos spalvos vy- 
atvykti, bet bijosi, kad čio- riausybę.
nai nebus įleistos jo pačios, '---------------
nes čia poligamija yra įsta-' PILSUDSKIS UŽSIIMS 
tymais uždrausta. Reikia i 
pažymėti, kad kuomet šitas ____ _
dykaduonis eikvoja užsie- Pilsudskis jau metė politiką, 
niuose pinigus milionais, tai 0 išvažiavo ant ūkės netoli 
Indijos žmonės miršta iš ba- Varšuvos ir žada užsiimti 
do.

BITĖMIS.
Buvusis lenkų karžygis

bitininkyste.
i ——

KONFISKAVO KOMUNIS
TŲ GINKLUS.

Laikraščiai praneša, kad 
New Yorko komunistų būk
lėj policija rado ir konfiska
vo 14 šautuvų ir apie pusę 
tuzino kardų. Kartu buvo 
suimti 3 žmonės. Komunis
tai aiškinasi, kad tie ginklai 
buvę pasamdyti kokiam ten 
perstatymui. '________

114.311,000 GYVENTOJŲ 
SUVIENYTOSE VALSTI

JOSE.
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku Suvienyto
se Valstijose yra 114,311,000 
gyventojų. Nuo to laiko, 
kaip ateivybė tapo suvaržy
ta, Amerikos gyventojų skai
čius jau neauga taip spar
čiai, kaip augdavo seniau. 
Pereitais metais į Suvienytas 
Valstijas įvažiavo iš viso tik
tai 315,000 ateivių, o pirma 
įvažiuodavo po daugiau 
kaip milionas.

TROCKIS VĖL GR
Berlino žiniomis, 

vėl grįžtąs sovietų valdžion. 
Jisai užimsiąs švietimo ko- _______ .
misaro vietą, kur jis negalės žagareiviai' " pastatė ’ savo 
būt savo oponentams pavo- kandidatu į prezidentus pa
pingas. 1 garsejusį generolą Hinden-

i burgą. Pirma, negu priėmus 
kandidatūrą, Hindenburgas 

'rašė buvusiam kaizeriui ir 
Žinios iš Maskvos sako, prašė paliuosuoti jį nuo prie- 

kad šiomis dienomis Kijeve siekos Vokietijos sostui, 
paleista iš kalėjimų 1,000 Kaizeris Hindenburgą nuo 
kalinių, o Ekaterinslave pa-tos priesiekos paliuosavo, 
leista apie 800. Beveik visi bet šitas faktas vistiek paro- 
paliuosuoti esą politiniai ka j0, kad Hindenburgas tebė- 
liniaL ' — ’ * ’ A

J2TĄS. HINDENBURGAS NORI 
Trockis BŪT VOKIETIJOS

PREZIDENTU.
Susivienyję Vokietijos at-

RUSIJOJ PALEISTA 
DAUG KALINIU

TURKIJOJ NAIKINAMA 
SPAUDOS LAISVĖ.

Turkijos mieste Konstan
tinopoly nesenai buvo užda
rytas laikraštis “Tanin” 
(“Aidas”) užtai, kad jo po
litinis nusistatymas valdžiai 
nepatiko. Dabar da tapo 
areštuotas ir išgabentas Į 
Angorą to laikraščio redak
torius Hussein Džiahid Bey. 
O nesenai da išrodė, kad 
¥riuvus sultono valdžiai 

urkijoj bus daug laisvęs.
•• ---------------
HONDŪRAS RESPUBLI
KOJ KILO REVOLIUCIJA.

Hondūras respublikoj, pie
tų Amerikoj, kilo nauja re
voliucija. Manoma, kad su
kilimo inžinierium yra gen. 
Gregorio Ferrera, kuris pas
kutiniais rinkimais kandida
tavo į prezidentus, bet buvo 
sumuštas. Naujoji valdžia, 
kuri tik užėmė savo vietą, 
esanti susirupinusi ir vargiai 
galėsianti prieš revoliucio
nierius atsilaikvti. Ceibos •z

uoste jau išlipo Suvienytų 
Valstijų jurininkai, kad ap
saugojus tenai šios šalies pi
liečius.

KAS DIENA SUĖDA UŽ 
$17,000.

Laikraščiai sako, kad 
Amerikos laivynas, kuris da
bar daro Ramiam Vandeny
ne manevrus, išleidžia kas 
diena $17,000 kareivių mais
tui. Kas diena jurininkai su
ėda 33,000 svarų šviežios 
jautienos. 3,000 svarų sūdy
tos jautienos, 2,700 svarų 
lašinių, 33 tonus bulvių, 6 
tonus pupelių (binzų) ir____ r_________ o
daugybę kitokių daržovių. J jis pasidarė labai rustus.

--------------- Visų pirma, pereitos są-
KONTREVOLIUCIJA i vaitės utarninke buvo padfc- 

PORTUGALIJOJ NUSLO- lytas pasikėsinimas ant ką- 
PINTA. raliaus gyvasties. Važiuo-

Pereitoj subatoj. 18 ba-įjant jam automobilium su 
landžio, Portugalijos sosti-'keliais palydovais, pasislė- 
nėj Lizbonoj kilo kontrevo- 

iliucija. Tūlų karininkų va
dovaujama, sukilo dalis ar
mijos ir norėjo nuversti res
publikos valdžią. Tečiaus 
didesnė dalis armijos pasili
ko valdžiai ištikima ir maiš
tininkus nugalėjo. Vienok. ou* ,«.-

be mūšio neapsiėjo. Buvo I bai iškilmingas šermenis. Jo 
mėtomos rankinės granatos 
ir šaudoma iš karabinų. Ga
lų gale ištikimoji kariuome
nė apsupo maištininkus in 

šie turėjo pasiduoti. Susirė
mime 25 kareiviai buvo už
mušti ir 300 sužeistų.

Bulgarijoj apskelbta karti* 
stovis, bet žudymas valdi

ninkų nesiliauja.
Dviejose Europos valsty

bėse pereitą sąvaitę užvirė 
revoliucija, būtent, Bulgari
joj ir Portugalijoj. Pastaroj 
šaly sukilimas buvo greitai 
nuslopintas, bet Bulgarijoj

:

j

ESKIMOSŲ AMŽIUS 
LABAI TRUMPAS.

Knut Rasmussen, pagar
sėjęs šiaurės žemgalio tyri-1 
nėtojas, kuris ilgą laiką yra 
gyvenęs tai*p eskimosų, sako, 
kad šitos tautos žmonės gy
vena labai trumpą amžių, i 
Priežastis esanti tame, kad 
nuo pat mažų dienų eskimo- 
sas turi vesti sunkią kovą su 
gamtos elementais, šiurkš
tus vėjas, šaltis, sniegas ir 
kitokie dalykai atsiliepia Į 
jo amžių labai sunkiai. Susi
laukęs 50 metų gyvenimo es- 
kimosas išrodąs jau labai 
senas žmogus. Jo veidas pa
sidaro visas raukšlėtas ir 
spėkų jau nebelieka.

Kitas dalykas, kuris prisi- į 
deda prie šito, tai eskimosoi

PINTA.

SUŠAUDĖ 13 KURDŲ 
VADŲ.

Turkų karo teismas pa
smerkė miriop 13 kurdų su
kilimo vadų. Pasmerktieji 
tuojaus buvo sušaudyti.

WEST VIRGINIJOJ GE- 
NERALIS KASYKLŲ 

STREIKAS.
Angliakasių unija West 

Virginijoj apskelbė generalį 
streiką. Unija mano, kad

pę prie kelio suokalbininkai 
pradėjo į jo automobilių šau
dyti. Karaliui kulipka nu
skynė tiktai vieną ūsą, o va- 
žiavusis su juo generolas Ge- 
orgijef tapo užmuštas.

Užmuštajam generolui 
palaidot valdžią suruošė la-

kūnas buvo atvežtas į kated
rą, kur susirinkt) daugybė 
aukštų valdininkų ir turėjo 
būt pats karalius.

Ir kuomet susirinko visa 
didžiunija, katedroj staiga 
įvyko balsi ekspliozija, kuri 
sutrupino visus dievus, nu
nešė nuo kojų pamaldas lai
kiusį vyriausį popą ir suardė 
beveik visą katedrą.

Bomba buvo paslėpta po 
stogu, todėl jai sprogus nu
krito katedros lubos ir už
mušė 152 žmones. Sužeistų 
esą apie 300. Tarpe užmuš
tų buvo 3 parlamento nariai, 
13 generolų, 8 pulkininkai, 
sostinės policijos viršininkas 
ir 8 kiti aukšti valdininkai.

Tūli Bulgarijos valdinin
kai yra tos nuomonės, kad

• per streiką bus galima ge- generolas Georgijef tuo tik
riau organizuoti mamenus. ®lu tik ir buvo užmuštas, kad
• ----------------------------------------- lį šermenis sutraukus visą 

valdžią ir vienu mostu visą 
ją nušlavus.

Pritaisytas karaliui sostas

IŠ PAVYDO NUŠOVĖ 
SAVO MERGINĄ.

. Tūlas Takoriian, audimų. Karaliui sostas
piesejas, Neu Voike prie katedroj buvo sutrupintas į šiiivn mororina ~ * __  r

I

I

i darbo nušovė savo merginą Karalius' išliko
’Goldą Mintz ir pašovė tor- lgyvas deho kad jfa . 
■maną Aiakalią, su kuiiuo J} kilmes neatsilankė.
i turbut romansavo. Paskui, 
i'Takorian ir sau paleido du 

_ .... ~......™i-vju galvon, bet turbut pa-rašte b^o
paprotys naudoti savo dan-^sveiks- a • • « • 1 1 * TA X ' -

TĖVAS IR SŪNŪS PA
SMERKTI MIRIOP.

Raleigh, N. C.—Teismas

tis visokiam darbui. Dantys; 
pas eskimosą atstoja beveiki 
visokius įrankius. Batus siū
damas jis ir odą dantimis! - . . . t-
tempia, ir balanas jais plė-Įėia pasmerkė miriop C. W. 
■šia. Dantys jam ir peilis, iriStewartą ir jo sūnų Elmerą 
piuklas, ir replės. Pasekmės į už tai. kad jiedu užmušė du 
jra tokios, kad susilaukęs i prohibicijos agentus.
30 metų jis lieka jau be dan-; ---------------
tų. Priešakiniai dantys pas • DRG. GRIGAITIS KALBĖS 
ji būna nudilę iki pat sme-i DA BROOKLYNE IR 
genų. Neturėdamas gerų1 BINGHAMTONE. 
dantų, jis negali gerai savo i Drg. Grigaičio prakalbų 
maisto sukramtyti, todėl jis j maršrutas Bostono apielin- 
pradeda sirgti visokiomis vi- i kėj baigiasi šią sąvaitę. 
durių ligomis, kurios dai Grįždamas r.amo jis kai-
daugiau pakerta jo amžių.

'ra ištikimas kaizerio tarnas, apie 30 sužeista.

iės da sykį Brooklyne ir' 
Binghamtone.

KALNAS UŽGRIUVO Brooklyne prakalbos bu^ 
i ateinančioj subatoj, 25 ba
landžio, vakare.

Binghamtone drg. Grigai
tis kalbės ateinančioj nedė- 
lioj, 26 balandžio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėj.

Šitų prakalbų tegul ne- 
> “Ke

leivio” skaitytojas.

TRAUKINI.
Berlino žiniomis, pereitą 

sąvaitę Sibire, netoli Irkuts
ko, nuo vieno kalno nuslin
ko daugybė ledo su žemė
mis ir užbėrė bėgantį pakal
nėje traukini. Nelaimėj apie j ! . ..
10 žmonių buvo užmušta ii! praleidžia nei vienas

Šitas atsitikimas sudrebi
no visą Bulgariją. Tuojaus 

tas karo stovis. Sofijoj nuo 
: pusės po septynių vakare už
drausta žmonėms rodytis ant 
: gatvių. Visokie susirinkimai, 
ir mitingai taip pat uždraus- 

i. Traukiniuose kratomi vi
si pasažieriai. Reakcija iš 

•valdžios pusės pasidarė la
bai aštri. Areštuota jau tūk
stančiai komunistų. Tečiaus 
revoliucinis judėjimas eina 
savo keliu. Ant rytojaus po 
ikspliozijos katedroje buvo 
užmuštas ant gatvės centra- 
lio Sofijos kalėjimo viršinin
kas. žudymas valdininkų 
kartojasi po visą šalį.

Bulgarijos valdžia sako, 
kad šitą judėjimą kursto ir 
remia Maskvos agentai.

AUDRA PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ ITALIJOJ.

Šiaurės Italijoj pereitą są
vaitę siautė didelė audra. 
Novaros provincijoj tapo su
naikinti visi ūkininkų pasė
liai laukuose. Nuostoliai sie- 

įkia milionų lirų.

♦
t



ū APŽVALGA
KLEBONIJOSE DAROM! misarų Taryba paskyrė atei-

*■ * nančio gegužės mėnesio 7
dieną, šito apvaikščiojimo 
ceremonijos tą dieną bus

ĮSTATYMAI.
Lietuvos “Vyriausybės ži

nių” 185-t<rme numery vi-
daūs reikalų ministeris akel- siuntinėjamos su radio pa- 
bia visokiu paaiškinimų apie P0 x ls^ lr Į uz-
visokias šventei, ir pne to 
visko da priduria:

“Apskričių viršininkų, susi
tarus jiems su parapijų ava- nioms priiminėti.
siškija, nustatytas vietos šven-į
tęs atskiruose valsčiuose, para-gĮngos demonstracijos iš 
pi jose arba miesteliuose tvirti- Rusijos pusės, išrodo, kad 
na Vidaus Reikalų Minsteris.' garbė už radio išradimą iš- 
Tų švenčių sąrašai skelbiam* tikrųjų priklauso profeso- 
‘Vyriausybės žiniose’.” j rilli Popovui.

Vadinasi, ką parapijos 
prabaščius su apskrities vir-1 
šininku klebonijoj nutars,! _________________ ___ _
tą PONAS MINTSTERIS apie 5,000 daktarų vaikščio- 
patvirtins, ir tas bus jau is- \ ja gatvėmis ir jieško darbo, 
tatymu. |Už 10 dolerių Į sąvaitę jie

Jeigu prabaščius užsima- i apsiima dirbti bent koki dar- 
nys savo gaspadinės vardu-jbą. Tūli jų neturi pastogės 
ves padalyti parapijos šven- į ir miega išraižytose Thames 
te, tai galingasis PONAS upės pakrantėse, kurios tar- 
MINISTERIS ir šitą šventę nauja rezortu visiems Lon- 
padarys Lietuvos Respubli
kos Įstatymu.

Ar yra kur nors pasaulyje dien iš Londono amerikiečių 
civilizuota šalis, kur šitoks 
“monkey business” butų mi- 
nisterių skelbiamas? f

galba po visą Rusiją ir i už
sienius.

Maskvos pranešimu, tūks
tančiai namų Rusijoj jau turi 
Įsitaisę aparatus radio ži-

Akvvaizdoj šitokios ener-

riui Popovui.

PERDAUG DAKTARŲ-
Londone dabartiniu laiku 

patvirtins, ir tas bus jau is-i ja gatvėmis ir jieško darbo.

dono valkatoms.
Šitokią žinią padavė aną-

AR TAI GALIMAS 
DAIKTAS?

South Bostono “Sanda
ros” 16-tame numery skai
tome šitokį dalyką:

“Vienam Kėdainių spektak
lyje ‘doros saugotojai’ areštavo 
34 merginas ištyrimui jų lyties 
sveikatos. Vienas gydytojas 
apsiėmė išegzaminuoti mergi- ■ 
nas ir patiekti raportą. Iš pa
tiekto raporto pasirodė, kad 2 
merginos buvo užsikrėtę Vene
ros liga; 2 visiškai nekaltos ir 
30 sveikos...

“Visiškai nekaltų buvo tik 
dvi iš trisdešimts keturių." 
Toliau “Sandara” pridu

ria:
“Aukščiau paminėtas atsiti

kimas yra labai nepaprastas. 
‘Doros saugotojų’ prieita iki 
nežmoniškumo. Tikrai buvo ne
žmoniška paimti merginas iš 
viešo pasilinksminimo, tarytum 
iš prostitucijos namo, ištyri
mui merginų ‘sveikatos.’ Tas 
juk buvo didžiausis merginų 
garbės nuplėšimas.

Valstiečiai liaudininkai bai
siai pasipiktino tokiuom kiau
lišku klerikalų pasielgimu ir 
padavė paklausimą Seimui, kur 
atsakyta, kad busią nubausti 
‘doros saugotojai' už tokį idio
tišką bandymą.”

Jei tai butų tiesa, tai butų 
' da negirdėtas moteriškės 
garbės išniekinimas. Tai bu
tų darbas, kuris užkleimuo- 
tų kunigų valdžią su jos “do
ros saugotojais” kaipo di
džiausius pasaulyje nieka- 
dėjus. Tečiaus mums nesi
nori tikėti, kad tokia begė
dystė butų galimas daiktas 
net ir klerikalų valdomoj ša
ly. Ir mums taip pat nesino
ri tikėti, kad iš trisdešimts 
keturių Lietuvos merginų 
tiktai dvi butų nekaltos. Gai
la, kad “Sandara” nepasa
ko, iš kur ji tokią žinią pa
ėmė.

i KAS IŠRADO RADIO?
Ligi šiol radio išradėju 

buvo skaitomas italas Mar
esni. Bet iš Maskvos dabar 
pranešama, kad šita garbė 
priklausanti rusui Popovui. 
Sovietų valdžia nurodo, kad 
Ą. Popovas Peterburgo Ele- 
įktro-Technikos Instituto 
profesorius, išrado ir aktua
liai vartojo bevielinį telegra
fą 1895 metais, kuomet Mar- 
coni paskelbė savo išradimą 
pasauliui dviem metais vė-

Nuo Popovo išradimo šį- 
’iųet sukanka lygiai 30 metų, 
sako rusai, ir toms sukalrtu- 
(y&aj pąŽEB&i liaudies Ko-

Kedel Iietm iŠ
Anieriki^T, ■ '^.sveiką protavimą, gtrai- 

ižįstainas Dr. C.
! Šiaulių Naujienose” rašo: 

l z visus musų politikos 
nepasisekimus paprastai 

(kaltė suverčiama esti ant 
t-nkų ir jų intrigų užsieniuo- 

. Mums gi ne visai taip da- 
i Iv kai atrodo. Turime Londo- 
ne P- Granauską, Vokieti- 
o p. bidzikauską, Rygoje p. 
A’.ikstuolj—tai musų ge
riausieji atstovai, ir jie suge
ria lenkų intrigoms sprandą 
nusukti. To gal nemoka 
Amerikoje ir Romoje musu 
atstovai padaryti.

Bet-gi nežiūrint Į atstovų 
užsieniuose pastangas, vis
ti ek Lietuvai nevyksta už
sieniuose, ir kodėl? Todėl, 
kad namie į politiką įsibrio- 
vė musų kunigai, Romos 
klapčiukai! Todėl nei su 
Klaipėda nemokame susi
kalbėti, nes visiems kuni
gu šmėkla neduoda ramy
bės. šiandien nuo tūlų sve
timtaučių girdžiu, kad Suo
mija, Estija ir Latvija, nors 
ir norėtų įneiti į labai arti
mus ryšius su Lietuva, bet 
nebusią galima įsteigti tin
kamos sąjungos Pabaltijos 
valstybių, iki Lietuvoje vieš
pataus kimigai su klerika
lais. Apsupti esame ne ka
talikų valstybėmis, ir todėl 
reikėtų susirūpinti lietu
viams kitaip nusistatyti na
mie. jeigu trokštame įsigyti 
užsienių pasitikėjimą.

Kada kunigams net papa 
pats antausius uždaužė, reiš- 

'kia ir katalikų bažnyčios 
■gaiva parodė, kad kunigų 
, rėžimo Lietuvoje nepripažįs- 
! ta. ai 
i jai ir klerikalams susiprasti: 
Į ir liautis Lietuvos šalį pra- 

____ ____ į žūti n bevedus? Norite ar ne- 
sūsY kataliku‘baž’nvčiaT "jie(no™e, reikės atsisakyti nuo 
“__ ~_______  IK-,.. ’jA prisieis bažnyčią
šventus indus, monstranci-! atskirti nuo valstybės, ir už- ____ l_ t j___ 1________ ... ! trnefi nii

dėjimą patvirtino Portug;-- 
Ispanijoj jis irgi laikėsi i - 
čios politikos. Net Vokiet; ; 
protestantišku valdovu r.«. 
tuo atveju dėl jo politik' > i 
skųsti.

"Bet Francijoje dalyku 
dėtis yra skirtinga, šiuo i
mentu nėra jokios vilties Kr; 
cijoje monarvhiją atsteigti. 
Nors Francijoje monarchist;- 
nis judėjimas yra stipresni ir 
intensyvesnis, negu žmonės pa
prastai mano, tačiau ten nėra 
atatinkamo kandidato.

“Tenka susitaikinti su tuo 
faktu, kad respublikoniška val
džios forma Franci joje dar gy
vuos ilgoką laiką. Vatikanas 
privalo tatai laikyti gaivoje.

“Tas faktas, kad papa tėviš
kai atsineša į Francija. dar ne
visai reiškia, jog jis užgiriu 
respublikonišką valdžios formą 
ir jos dabartinius čempionus. 
Francijos žmonės tatai labai 
gerai supranta.

"Papa tikisi, jog jo tokia po- - 
litika, kurią jis ryžasi ir toliau 
tęsti, su laiku tą kamuojamą 
šąli prives prie monarchijos. 0 
iki to laiko jo tikslas bus ugdy
ti religini sentimentą.

"Pirmiausis uždaviny
atsiekti yra Įtikinti Francijos 
žmones, jog katalikų bažr.yč: ■' 
galva }Ta su jais.”

Popiežiaus politika Fran- 
ni.
Ir 

_______ __ klerikalizmo 
erštas per savo kardinolus 
ir vyskupus kelia tenai intri
gas, kursto prieš respublikos 
valdžią tikinčiuosius žmo
nes, kad tą valdžią sugrio
vus ir įsteigus monarchiją.

: Kokiu Konkordatu su Roma 
Norėta Lietuvą Apdovanoti.gerai pa- pydami ir paslėpdami tiesą. 

J. Šliupas, Kunigai, beagituodami ir be 
piršdami savo klausytojams 
krikščionių demokratu par- 

i tijos programą, visuomet už- 
: sipuola socialdemokratus,
• gąsdindami visus "viernuo-
• sius,” kad girdi, socialde- 
■ mokratai bedieviai, parma-
zonai ir t.t.: jie griauna baž
nyčią, naikiną dvasiškių luo
mą ir t.t. Jei, sako, socialis
tai paimtų krašto valdžią, 
tai katalikai butų persekio
jami, butų uždarinėjamos 
bažnyčios, ištremiami arba 
žudomi dvasiškiai, atima
mos jų pragyvenimui reika
lingos pajamos ir t.t.

Prisiklausę tų pragariškų 
bauginimų. davatkos ir 
šiaip mažesnio išsilavinimo 
žmonės, rankas sudėję, mel
džia Dievo, kad tik tie socia
listai nepaimtų valdžios ir 
neišvytų genijų kunigėlių 
ten, kur “pipirai auga.”

• Bet darbininkai, kurie su
sipratę, mato, kad tas “ge
ras” kunigėlis ambonoje, iš
ėjęs iš bažnyčios kartais vir
sta spekuliantu, darbininko 
išnaudotoju, vienu žodžiu, 
vieton platintojo Kristaus 
mokslo ir artimo meilės, 
virsta jo priešu, sėdamas ne
apykantą ir kerštą. Darbi
ninkas, visa tai matydamas, 
pradeda abejoti.

Darbininkas turi visuomet 
skirti religiją nuo politikos 
ir nedaryti iš religijos ir poli
tikos, kaip tai daro kunigai, 
religiniai-politinio jovalo. 
Darbininkas turi žinoti, kad 
Socialdemokratų Partija ne
varžo darbininko religinio 

i vi
sišką laisvę jo dvasiniam nu
sistatymui. Socialdemokra
tai nekovoja su religija, ne
kovoja su bažnyčia kaipo 
tokia, bet kovoja su kapita
lizmu, su buržuazija, nors ji 
butų prisidengusi kunigišku 
sutonu. Religiją pilnoje to 
žodžio prasmėje jie palieka 
žmogaus sąžinei, palieka 
laisvę žmogui manyti apie 
dvasinius reikalus taip, kaip 
jis supranta, nes socialdemo- 

; kratai pripažįsta sąžinės 
laisvę.

Darbininkas socialistas 
trokšta laisvės; jo didžiau
sias uždavinys—kovoti už 

------- - ;laisvę, todėl jis ir kovoja, o 
RpIMilI jei kov°Ja’ u* Iaimės- 

laimėjęs tą kovą tegalės pa- 
Dauguma darbininku, so. !»W«. laisvamanis

agituotų musų pamoksiinin- socialistas pilnoje to žodžio 
kų-kunigų, neskiria partijos prasmėje. J. Step—čius. 

i nuo religijos. “Dvasios gany- (“Socialdemokratas”)

tam

, United News agentūra. i r- - -- -- -
. ii, I 1 UUlCZ.iaU.-' (JUUUMl 1 UI

Kodėl tiek daug daktarų cjjoj jr šiiindien vra ta pa 
|tun vargti? Žinių agentūra -Arbeiter Žeitūng.” 
sako, kad esančios dvi šito- šiandien tas klerikaliu.. 
kios padėties priežastis. \ ie
na, Anglijos ir Airijos medi
cinos mokyklos sutvėrė per- 
dideli daktarų perteklių. 
Antra, daktarų užsiėmimą 
žymiai sumažino tautinė 
sveikatos apdrauda. žmonės 
apdraudę savo sveikatą gau
na gydytoją už dyką. Tuo 
budu apdraudos daktaras 
gaunąs nuo 500 iki 16,000 
pacientų metams, kuomet ki
tiems daktai*ams nėra kas 
veikti. Ypač jauniems, tik 
ką baigusiems mokslą dak
tarams sunku pasidaryti iš 

j savo profesijos pragyveni
mas. __  _ r__

Reikia pasakyt, kad ir atsitiko, 
Amerikoje pradedama jaus
ti daktarų perteklius. Tūli 
jų vos tik pasidaro pragyve
nimą. Katras moka girtis ir 
meluoti, tam da sekasi ge
riau, bet rimtas ir teisingas 
daktaras, kuris nenori būti 
šarlatanu, daug pacijentų 
neturi.

I

I

Taip aprūpinami sulyg to 
! projekto dvasininkų reika
lai. Visai neblogai.

Ką gi konkordatas duoda 
Lietuvos respublikai?

Ugi štai ką:—
1) Klaipėdos krašto, ro

dos, dvi katalikų parapijos 
priskiriamos nuo Varmijos 
vyskupijos prie vienos Lie
tuvos vyskupijų (Ir bę kon
kordato tai galima padary
ti!).

2) Apie Vilniaus, Seinų 
vyskupijų dalis tik nusako
ma, kad jos įeina į Lietuvos 
bažnytinę provinciją (Ar iš- 
tikrujų to laukėte iš popie
žiaus?).

3) Arcivyskupas ir vysku
pai prisiekia prieš Lietuvos 
respublikos prezidentą, kad 
gerbs konstitucijos pastaty
tą valdžią ir nekompromi
tuos viešosios tvarkos (Tai 
kiekvieno piliečio tiesioginė 
be priesaikos pareiga).

4) Popiežius pripažįsta 
žemės reformą (Kaip jis to 
nepripažintų?).

5) Dvasininkai apsiima 
melstis už Lietuvos respub
liką (Tai irgi jų pareiga!).

6) Na, dar teologijos-fi- 
zologijos fakulteto duodami 
mokslo laipsniai pripažįsta
mi popiežiaus (Ženklina, 
teologijos daktarai galėtų 
būti Frvburgo universiteto 
dėstytojais).

Pažiūrėkime, kiek iš Lie
tuvos respublikos iždo jau 
dabar gauna dvasininkai ir 
jų sėbrai vienais tik pini
gais. $

1925 m. Lietuvos respub
likos sąmatoj skiriama:

Romos katalikų tikėjimo 
įstaigoms 1,376,302 lit.

Dvasiškajai seminarijai 
365,905 litų.

Teologijos-filologijos fa
kultetui 473,702 litu.

Kariuomenės kapelio
nams (jų apie 12 ir algos ne
išskirtos) apie 100,000 litų.

Tikybos pamokoms pra
džios ir kitose mokyklose, 
sunku tai susekti, bet maž
daug apie viena šeštoji mo
kytojų algos dalis, tik pra
džios apie 2,000 mokyklų 
paėmus po 1200 litų metams 
tikybos pamokoms —2,400,- 
000 litų.

Viso 4,715,909 lit. Bet tai 
dar neviskas.

Taigi už neatskyrimą tik 
katalikų bažnyčios nuo vals
tybės 1925 m. mokame ne 
mažiau 5 milionus litų. O 
kur dar pajamos iš metrikų 
(gimimo, mirimo, vedybų), 
kurios turėtų valstybei pri
gulėtų bet pajamų sąmatoj 
nematyt? Gema gi Lietuvoj 
apie 50,000 katalikų kūdi
kių metais, vedybų gi esti 
apie 11,000 pas katalikus, 
mirimų apie 27,000:. Kiek 
čia pinigo?

Be šių pajamų kiekvienam 
Lietuvos respublikos kuni
gui (jų nepilnas tūkstantis 
yra) 1925 m. išmokės vals- 
tyvė apie po 5,000 litų.

Konkordato projekte Už
tylėta, ar minėtoji pagalvė 
po 1 litą nuo kiekvieno Įra
šyto (turbut sulyg 1923 m. 
surašinėjimo) kataliko 
tik priedas prie anų 1,376,- 
302 litų, ar ne.

Viską sumetus matome, 
kad sulyg to konkordato su
manymo musų kunigai pusė
tinai pelnytų ir beveik nieko 
neduotų valstybei. Kunigija 
gaunamas ‘ iš valstybės su
mas patvirtintų tarptautinio 
akto autoritetu.

Jei sulyginsime tą musų 
“krikščionių” konkordato 
projektą su Lenkijos kon
kordatu, tai ten Lenkų res
publikai daugiau duodama, 
nes pavedama Vilniaus ir iš 
dalies net Dancigas.

Matome, įokie menki pa
sirodė čionai politikai musų, 
“krikščionys.” XXX«

“Lietuvos Žinių” bendra
darbis rašo:

Seimo Užsienio Komisijos 
nariams jau kelis kartus 
prisiėjo svarstyti "krikščio
nių” patiektą konkordato 
sumanymą.

Štai svarbiausios to suma
nymo vietos.

1) Lietuvos respublikoj 
sudaroma atskira bažnytinė 
provincija su arcivvskupu ir 
4 vyskupijomis. Kiekvienai 
vyskupijai tektų apie 500,- 
000 tikinčių (Lenkijoj apie 
1 mik).

2) Arcivyskupas ir vys
kupai tikybos reikalais tie
sioginiai susi neša su šv. sos
tu.

3) Kandidatus į arcivys- 
kupą ir į vyskupus pristato 
popiežiui Lietuvos arcivys- 
kupo ir vyskupų konferenci
ja. Prieš pašiursiant kandi
datą į paminėtas vietas, po
piežius tik atsiklaus Lietu
vos vyriausybės, ar nėra po
litinių kliūčių.

4) Valstybės mokyklose 
tikybos mokytojais gali būti 
tik tie, kurie turi tam vysku
po leidimą (Lenkijoj tai yra 
tik pradžios mokyklose).

5) Vienuolynams steigti 
duoda leidimą vietinis vys
kupas, tik pranešdamas apie 
tai Vidaus Reikalų Ministe
rijai. Be vyriausybės žinios, 
steigk vienuolynų kiek nori.

6) Lietuvos vyriausybės 
įstaigos susižino su vyskupo 
pavaldiniais per vyskupą, o 
su popiežiaus žinioj esamo
mis vienuolijomis—per cent- 
ralinį vienuolijos viršininką. 
Ženklina—net apskrities po
licija be vyskupo į kleboni
ją nesikištų.

7) Grįžusieji iš Rusijos 
globos išnykusių vienuolynų 
turtai perduodami vysku
pams, o šie paskirsto juos 
esamiems vienuolynams.

8) Kunigai, diakonai, 
subdiakonai, amžinųjų įva
dų vienuoliai paliuosuojami 
nuo kareiviavimo (Geras 
būdas “valnvtis nuo vais- 
ko”).

9) Dvasininkai dėl per
žengimo kuniginių pareigų 
teisiami dvasiškosios vyres
nybės, kurios sprendimai 
negali būti svietiškam teis
mui skundžiami (Prieš kon
stituciją !).

10) Už nusikaltimus prieš 
Lietuvos įstatymus dvasinin
kus gali teisti ir valstybiniai 
teismai, bet jie turi kaltini
mą pranešti vyskupui, kuris 
gali teismui duoti paaiškini
mų. Pabauda atliekama ne 
kalėjimuose, bet vienuoly
nuose (Prieš konstituciją!),

11) Teismo sprendimai 
dėl dvasininkų apkaltinimo 
turi būti pranešti vyskupui.

12) Lietuvos kariuomenėj 
turi būti klebonų teisėmis 
kapelionų, kiek reikia, ir vy
riausias kapelionas, priklau
santis nuo arcivyskupo.

13) Lietuvos respublika 
išmoka Lietuvos episkopatui 
tokią litų sumą, kuri butų 
lygi Lietuvos gyventojų ka
talikų skaičiui.

14) Vyriausybė taipgi ap
moka arcivyskupo ir vysku
pų nominacijos išlaidas, be 
to aprūpina juos, jų kance
liarijas ir kurijas tinkamais 
butais.

15) Gali būti 4 seminari
jos, kiekviena iš dviejų da
lių—teologinė ir bendrojo 
lavinimo (gimnazija). Šio
sios mokytojai gauna iš val
stybės algą (Gimnazijų ir 
taip perdaug turime!).

16) Triobėsiai kultui pa
vedami, vyskupų namai, 
klebonijos, seminarijos ne
moka valstybinių ir savival- 
dybinių mokesčių. Taip pat 
nemoka tokių mokesčių dva
sininkų mokyklos, ligoninės, 
prieglaudos ir kitos švietimo 
ir labdarybės Įstaigos.

IŠDAVĖ PER IŠPAŽINTĮ
Chicagos davatkų "Drau

gas” 81 numery rašo, kad 
Francijoj, netoli Versalio, 
gauja lenkų plėšiku apiplė-jžutm bevedus? Norite ar ne
šusi kataliku bažnvčia. Jiel^ite, reikės atsisakyti nuo 
išlaužę tabernakulį, išlupo (valdžios, prisieis bažnyčią 
“šventus indus, monstranci-! atskirti nuo valstybės, ir už- 
ją, pagrobė daug brangenv-! leisti savo vietas kitokių nu- 

“ “ ‘ * sistatymų žmonėms, šalis to
i laukia! Po dideliausių pra

to- ! lošti visom pusėm kunigija
“Apie ju atliktus baisius dai-itik >avo nusikaltimus daugi- 

bus bažnyčioje patirta tik p.s. Į na._yąldssioe vairą is rankų 
kiau, kuomet ju vienas per i,- '"^i-ieisdama. Laikas pri
pažinti pasisakė, kas plėšiku i brendęs paleisti seimą.ir gy- 
- •’ - ~ -- •> ventojų atsiklausti, kaip rei

kia toliau šalis valdyti, kad 
'namie patenkinimas butų ir j 
kad užsieniai Lietuvai pasi
tikėti galėtų. Tik naujo nu
sistatymo valdžia tatai pada
lyti teįstengs. ”

bių” ir pabėgo. Pažymėję
, “Draugas” s;

POPIEŽIUS YRA ARŠ1AU-
S1S RESPUBLIKOS 

' PRIEŠAS.
Katalikų bažnyčios galva, 

popiežius, yra aršiausis res
publikos priešas. Jis visuo
met remia karalius ir monar
chijas. Francijoj jis veda to
kią politiką, kad sugriovus 
respubliką, panaikinus žmo
nių renkamą valdžią, o pa

stačius “Dievo pateptąjį” ka
ralių.

Šitą juodašimtišką savo 
politiką aiškiai išdėstė po
piežius Leonas XIII savo pa
sikalbėjime su buvusiu Vo
kietijos kaizeriu 1893 me
tais. Slaptas to pasikalbėji
mo rapoctas nesenai buvo 
atrastas Vokietijos valdžios 
archyvuose, ir dabar jo turi
nį paskelbė Austrijos socia
listų organas “Arbeiter Zei- 
tung,” kurį cituoja “Naujie
nos.” Štai ką tas slaptas ra
portas sako:

“Leonas XIII užginčyjo, kad 
jo atsinešimas link Francuos 
galėtų pakenkti Europos mo- 
narchistų principams. Jis skai
to save monarchu, kuris, ne
varžomas jokiomis konstituci
nėmis įstaigomis, gali savo ofi
są tvarkyti kaipo absoliutinis 
valdonas.

“Monarchistinės valstijos, 
jų valdovai ir valdžios visuo
met gali tikėtis susilaukti iš 
papos specialės protekcijos,— 
Leonas XIII pareiškė.

“Kur tik tarp monarchisti- , 
nių ir respublikoniškų princi- j 
pų įvyks susidūrimas, jis visuo- . 
met palaikys monarchijos pu- ] 
sę. ]
_ “Neseni jis tą savo oaaUa- Dievo?

buvo bažnyčioje išdaroma.’’
Iš to išeina, kad plėšikų 

butą tikinčiųjų žmonių, jei
gu jie ėjo išpažinties, ir kad, 
per išpažintį jie buvo išduo
ti, nes dabar visi esą jau su
imti. Vadinasi, per išpažinti 
kunigai atlieka šnipų ir žan
darų pareigas.

i 
I j KUN. PAUTIENIUS 

PALIKO $75,000.
Lietuvos kunigų leidžia

mas “Rytas” 24 kovo nume
ry rašo, kad Amerikos lietu
vių kunigas Pautienius mir
damas paliko $74,99.59.

O biedni darbininkai, iš 
kurių jis tuos tūkstančius iš - 
melžė, tankiai ir pavalgyti 
žmoniškai neturi iš ko.

r ne laikas musų kunigi-Įnusistatvmo ir palieka >• L'JoriVolama cncinMcti 1 ... . . . . . .

• •

VISIEMS SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMĄ

Nuo pirmo čiaudėjimo im
kite dožą Dr. Caldwell’» Sy
rup Pepsin.
Prašalinkite užkietėjimą ir 
e.psisaugokite nuo šalčio

Paprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir šaltis. 
Sujungtus krūvon šios dvi ligos 

i tankiai būna mirties priežastini.
Kuomet turit vidurių užkietėjimą, 
tuomet lengviau pagaunat šaltį, todėl 

| dabokit, kad jūsų viduriai butų liaosi.

Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi- 
tikėkite, kad šaltis pereis pats. Imkit 
šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin. kuris išvalo žarnas ir prašalina iš jų 
nuodus, sušildo kūnų ir ant rytojaus šaltis pranyksta, šaltis negali ‘pasiek
ti savo tikslo,” kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdytojas 
yra Syrup Pepsin.
Geras liuosnotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Ca1dweH’s Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 milio- 
nų bonkų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį.

Ir pasirenka, nes per 30 metų būdamas ant marketo jis paliuosavo tūkstan
čius žmonių nuo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapus ir šalčiai Jis paliuosuoja nuo bile vieno ne- 
■-marumo, surišto su vidurių užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir maloniau
sia gyduolė, kokią tik jus gante gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Doza 
kainuoja jums apie vienų centų.
Sudėtiniuose Dr. Caldweil’s Syrup 
Pepsin nėra jokių sekretų. Jus rasit 
ant pakelio paaiškintų, kad jis padary
tas iš sunkos Egyptiškos daržovės 
šenna su priemaiša pepsino ir malonių 
aromatų. Liuoms nuo narkotikų ir ki
tokių svaigalų. Tai yru geriausias 
liuosuotojas fcimynom*, saugus jau
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę 
nusipirkite bonkų ir jeigu <Mi«i ko
kių nors priežasčių jųa negausite to, 
ko tikėjoties, jums pinigai bus sugrą
žau. . -----------

tKAPUCINAS APJAKO.
Klerikalų “Draugas” rašo, 

kad “tėvas” Kazimieras ka
pucinas, kuris anais metai < 
važinėjosi po Ameriką ir 
laukine savo išvaizda juoki
no svetimtaučius, šiomis die
nomis Lietuvoje apjako.

Bet keistas dalykas: Ame
rikoje būdamas šitas necivi
lizuotas žmogus skelbė savo i 
misijose, kad mokslas esąs 
velnio išradimas, o tečiau- 
apjakęs dabar pats šaukiasi 
to mokslo pagalbos. Anot 
“Draugo,” misijonierius gy
dėsi, bet dėl lėšų stokos tu
rėjo gydymąsi pertraukti. 
Dabar davatkos Amerikoje 
renka jam aukų, kad galėtų 
toliaus gydytis.

Kodelgi jie nepasimel- 
džia, kad Dievas stebuklin
gu budu kapucinui regėjimą 
sugražintų? Nejaugi šventa-

i

i

(

c

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug- žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti Lai jie iškerpa sį kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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BROOKLYN, N. Y. 
Kriaušiai ir “Laiįvė.”

Prisiartinus pavasario 
šventei, pas musų kriaučius 
darbai apsistojo. Bet kova 
tarpe kriaučių ir “Laisvės” 
virte verda. Kova, kuri pra
sidėjo sausio mėnesy, nei 
kiek negęsta, priešingai, ple
čiasi.

Kuomet artinasi žieminių 
overkotų sezonas, kuomet 
mums reikia daugiau atydą 
kreipti link marketo ir fab
rikantų, kuomet reikia dau
giau pridaboti, kad šis atei
nantis sezonas atneštų kuo- 
daugiausia medžiaginės nau
dos musų unijai, tai “Lais
vė” puola mus tokiu įnirti
mu, kaip puolė 1921 metais, 
lokauto metu.

“Laisvės” No. 83 kalbama, 
kad reikia organizuoti mo
teris. Ką tas pasakojimas 
reiškia? Ogi reiškia tą? kad 
kl iaučiai vyrai jau ranka nu
mojo į “Laisvės” kursty
mus ir nesiduoda demorali
zuoti, todėl “Laisvė” krei
piasi prie moterų ir ji tikisi 
sukelti demoralizaciją mo
terų tarpe. Mat ir pereitose 
muštynėse, 19 vasario, mo
terys lošė didelę rolę. “Lais
vės” sukurstytos, jos pačios 
pirmutinės pradėjo mušti ir 
kojomis spardyti salės pri
žiūrėtoją, o paskui ir “spė
riai policmaną.” “Laisvė” 
gerai supranta, kad moterys 
skirtingiau stovi prieš įsta
tymus, negu vyrai.

Oi, jus biedni “Laisvės” 
redaktoriai! Kada jus pa
liausite vedę šią negeistiną 
propagandą prieš mus, or
ganizuotus darbininkus? 
Jus puolate mus vien tik dėl 
to, kad mes nerinkome tokio 
komiteto, kokio jus norėjo
te. Bet kad jūsų rekomen
duotas komitetas labai eik
vojo musų unijos turtą...

Vincas Brundza.

westų” atvažiuoja du
* . * « v • • va

buvo socialistais, patįs nesu
laikė karo, patįs ėjo regist
ruotis, kaip ii- visi kiti. Juk 
ir Plepys ir Mizara registra
vosi (Plepys ir kitus regist
ravo—Red. i jr štai, lyg šian- j 
dien gimę, jie pasidaro “ge-1 
tais ir nekaltais” tik ačiū, 
tam, kad jie persikrikštyjo: 
kitokiu vardu. Manytum, 
kad karo laiku jų nei ant že-; 
mės kamuolio nebuvo. Kur
gi čia sensas pas tuos žmo
nes?

Tikrenybėje gi tą skirtu
mą tarpe socialistų ir komu
nistų padarė viena Rusijos 
socialistų-bolševikų partija, 
kuri paėmus valdžią į savo

turėti kokią stubą ar krautu
vėlę.

Bet Mizara nepapasakojo, 
su kuo Purickis darė šmuge
lį. Juk jis vagonus šmugelio 

I siuntė Į Maskvą, o kas ten 
Į prieina prie ambasados, jei 
ne visokie komisarai? Kodėl 
Mizara nepasakė, už ką Sta
linas ima Zinovjevui už apy

kaklės, reikalaudamas aiš
kių atskaitų? Kodėl Mizara 
nepasakė apie Amerikoj 
renkamas komunistų aukas, 
apie kurias buvo daug rašo
ma laikraščiuose, o aiškių 
atskaitų neišdavė? Jeigu 
Mizara butų papasakojęs 
apie tuos dalykus, tai gal 
butų išgelbėjęs savo širdį 
nuo “apsipylimo krauju” ir 
nieko nebūtų skaudėję. Dar 
ir jo kalba butų buvusi tei
singesnė. Darbininkas.

priklodais, kad “Am. Liet.” westų” atvažiuoja du sykiu 
redaktorius su barzda, o Mi- į metus. Nežinia ar čia tiek 
kalojus—niekas. Bet Miką- daug tokių “ligonių” yra, ar 
lojui, matyt, patiko redakto- tas specialistas “too slow,” 
riaus titulas nemažiau, kaip i nes jis čia atvažiuoja tik ant 
Jokubynui ir jis nusprendė poros dienų, o prabūna net 
tos garbės neatsižadėti. Mi- visą sąvaitę ir daugiai' 
kalojus “dogadalsia” ir pa- išgydo “foniškus fylini 
liovė skusti barzdą. Tokiu ’
budu atsirado du barzduoti 
ir šleivi “Am. Liet.” “radak- 
toriai.” Jiedu abu lygaus 
mokslo ir nežino savo neži
nojimo.

Dėl garsesnio juoko iš tų 
dviejų “redaktorių,” 
žinomas lietuvis karpenteris 
sukalė kryžiavai dvi storas 
lentas ir paprašė Mikalojaus 
nunešti tą sunkų kryžių po 
nurodytu adresu, buk ten 
yra nabašninkas. Mikalojus 
su mielu noru sutiko, nes ti
kėjosi gauti įpilti už lupos. 
Užsidėjęs ant pečių sunkų 
kiyžių nunešė į nurodytą 
stubą pas Mr. Kelbasinį. Už
vis juokingiausia buvo, kuo
met Mikalojus eidamas gat
ve suklupo po kryžium ir 
vargais negalais vienas tu
rėjo pasikelti. O tai buvo 
pusėtinai šilta diena ir barz- 

' dotas, pelenuotas ir visas su
mirkęs senbernis vilko ant 
pečių sunkų kryžių. Ant ne
laimės nepasipainiojo nei 
viena davatka su baltu žiurs
tu, kad nubraukus prakaitą. 
Potam daugelis juokėsi, kad 
“Am. Liet.” redaktorius su
klupo po kryžium. Deliai to 
incidento Jokubynas pasi
skubino vėl nusiskusti barz
dą. Mikalojus irgi neatsiliko 
nuo Jokubyno: brūkšt ir jis 
nusiskuto. Todėl sandarie- 
čiai dabar atsidūrė suriestoj 
pozicijoj, nes jie ilgai spy
rėsi, kad “Am. Liet.” reda
guoja sandarietis su barzda, 
o be barzdos redaktorius fe! 
Tiesa, daugelis sužinojo, ku
ris Jokubynas ir kuris Mika
lojus, bet mažai kas težino, 
kuris iš jų “drukavoja” Pal- 
tanaviciaus gazietą. Girde- gaivos iki kojų” raitelių ant Įtais socialistais aliejaus mai- į kad ir moteris įtraukė į tą

.. . Paltanavičius non Kauno bedarbių ir, žinoma, Pas Chicagoje buvę atidarę, j nelemtą sukui į. Moterįs, kai- 
vieną iš jų prašalinti, tik ne- neužmiršo paminėti “Kelei- Bostone ir Cambndge uje'pO gražioji lytis, sako kalbė-

Al, iki 
inimus.” 

Aplankyti du sykiu į metus 
toli gražu neužtenka. Butų 
daug geriau, kad nuolatos 
gydytojas butų arti.

* Kai žvakė skiepe, anuo
syk pasirodė Paltanavičiaus 
gazietoj žinia, jog lietuvis 

gerai! daktaras iš Bostono žada ap- 
nteris!sigyventi čia. Kai-kas nusi-

I
I

WORCESTER, MASS. 
Naujas šventasis.

Čia yra Dievo žmogus, 
kurį daugelis vadina Mika
lojum, gal būt dėl to, kad jis 
visur giriasi tarnavęs carui 
Mikei. Apart to, jo tikros pa
vardės niekas ir neklausia.

Mikalojus nedirba kaip 
kiti darbininkai, nes jis bi
jo streikų. Jis nesiženija, 
nes prižadėjo gyventi ir nu
mirti “čystatoj.” Pinigų jis 
nesinešioja, nes kišeniai 
skylėti. Banke jis irgi nelai
ko pinigų, nes bijo, kad ban- 
kierius nepabėgtų. Jokių na
mų neturi, nes bijo, kad 
gaisras nesunaikintų. Dra- 

.panų jis niekad nepermai
no, nes nenori nuogas lauk
ti, iki skalbiniai išdžius. 
Amerikos vanduo jam ne
patinka, užtat jis apsieina be 
maudynės. Jis viską priima, 
kas ką tik jam duoda, nes la
bai mandagaus budo. Nuėjęs 
bažnyčion jis tol verkia, iki 
užmiega. Jis tankiai pasako 
graudų pamokslą, kuomet 
kas užfundyja Magdalenos 
ašarų. Jis gali gyventi be 
duonos ir- vandens kelias 
dienas, bet Magdalenos aša
rų kad būt įvalias visados. 
Daugiausia laiko jis pralei
džia Maikės Šlapianosio sto
re. Daugelis jį vadina Pal
tanavičiaus sekretorium, o 
kiti net žentu, ir jis to neuž- 
ginčyja. Dargi atsirado ir 
tokių, kurie pradėjo vadin
ti jį “Am. Liet.” redaktorium 
—ir tas jam labai patinka. 
Mat, “A? L.” redaktorių p. 
Jokubyną mažai kas čia pa
žįsta.

Barzdų lenktynės.
Senis Jokubynas, dasigir- 

dęs, kad worcesteriečiai va
dina Mikalojų “Am. Liet.” 
redaktorium, paliovė skustis 
ir visas apžėlęs plaukais iš
lindo it iš kanapių lietuvių 
susirinkime. Tokia tai buvo 
sandariečių sugestija. Čia . .
sandariečiai išklumočijo su westų.” Tas “specialistas iš

ti,

pasakojo Chicagos kriaučių 
kovą su komunistais ir ko
kias falsifikacijas komunis
tai daro unijos mitinguose, 
kaip jie deda bausmes ne 
komunistams darbininkams.

Man žinant “Laisvės” ko
munistų taktiką Brooklyne, 
reikia padalyti išvada, kad 
visur komunistai elgiasi vie
nodai, visur jie stengiasi už
griebti unijų iždus ir pavar
toti juos savo tikslų atsieki- 
mui.

Prakalbos pavyko visais 
atžvilgiais ir nusitęsė iki 12 
vai. nakties.

Vincas Brundza.

THOMAS, W. VA.
Mirė visų mylimas draugas 

Justinas Kranauskas.
Nors trumpą ir nesmagią 

žinutę prisieina pabrėžti iš 
Thomas, W. Va., bet kadan
gi musų lietuvius darbinin
kus palietė didelis nusimini
mas, todėl ii- prisieina apra
šyti nors trumpai, apie mirtį 
draugo Justino Kranausko.

Justinas Kranauskas dar 
buvo tvirtas darbininkas 
žmogus, apie 49 metų am
žiaus, bet smarkiai susirgęs 
plaučių uždegimu 18 d. ko
vo, 1925 m. pasimirė, palik
damas draugus ir savo my
limą- moterį Marcelę Kra
ną uskienę- GI ebausk i utę, 2 
sūnūs ir 2 dukteris didelia
me nusiminime. Vyriausia 
duktė Cicilija mokinasi Mor- 
gantown, W. Va. kolegijoj. 
Kadangi draugai Kranaus- 
kai yra apsišvietę ir progre
syviai žmonės, tai nors sun
kiomis aplinkybėmis sten
gėsi kiek galėdami savo 
vaikučius apšviesti ir išleis
ti mokslus, kad nors vaiku
čiams nereikėtų tokią sun
kią ii* juodą gyvenimo naštą 
nešti, kaip nešė tėvai. Ka
dangi panelė Cieilija Kra- 
nauskaitė gavo augščiausį 
laipsnį baigdama aukštesnę 
mokyklą (High School) 
Thomas, W. Va., tai Board 
of Education (apšvietos ko
misija) davė jai progą vel
tui pasiekti mokslą Morgan- 
town Universitete. Žinoma, 
už 8 metų panelė Kranaus- 
kaitė pabaigus mokslą turės 
atsimokėti priklausomą su
mą pinigų už mokslą. Taipgi 
velionio sūnūs Antanas jau 
eina aukštesnę mokyklą it* 
kiti 2 mažesnieji labai gerai 
mokinasi—tai Jonukas ir 
Viliamina. Dabar vargšai 
vaikučiai likosi su didžiau
sia širdgėla prie vargšės naš
lės motušės, kuriai vienai 
dabar prisieis ekonominę 
vargo naštą nešti.

Velionis Justinas Kra
nauskas paskutiniuose lai
kuose buvo teamsteris, savo 
arklius turėdavo ir patar
naudavo publikai, todėl ir 
buvo viso miesto žmonėms 
gerai žinomas ir visų myli
mas žmogus.

Kadangi J. Kranauskas 
buvo laisvas žmogus, tai ir 
likosi palaidotas ant tautiš
kų kapinių Thomas, W. Va. 
Bet kadangi Kranauskai gy
veno prie metodistų bažny
čios, tai metodistų kunigas 
atėjo į namus išleisti į kapi
nes. Jis sugiedojo porą gies
melių su savo choro nariais, 
advokatas p. E. Cuppett pa
sakė angliškoj kalboj pra
kalbėję, o lietuviškai na
muose ir ant kapinių pasakė 
prakalbą M. L. Balčiūnas, 
nupiešdamas draugo Kra
nausko visą gyvenimą ir 
vargus.

Kadangi J. Kranauskas 
buvo iždininkas. SLA. 232 
kuopos, Thomas, W. Va., to
dėl kuopa ir laidojo savo 
mylimą draugą, šermenimis 
vadovavo finansų sekreto
rius M. Balčiūnas. Gyvų gė
lių vainikai buvo paaukuoti 
nuo šeimynos ir nuo SLA. 
232 kuopos, taipgi draugai 
Kazys ir Marcelė Subačiai 
paaukojo puikų gyvų gėlių 
vainiką. Taipgi buvo vaini
kai: nuo švogerio M. Bal
čiūno, nuo mokinių iš Uni
versiteto Morgantown, W. 
Va. ir nuo mokinių High 
School Thomas, W. Va. Ly
dėjo į kapus apie 15 automo
bilių.

Ilsėkis, brangus drauge, 
šaltoje žemelėje. Tau vargai 
jau nerūpės, bet mes lieka- 
mės dar vargti ir ant toliaus.

Korespondentas.

džiaugė, bet neilgai. Mat,
dr. Landžius čia pasirodė, _____
pasiklausė, pasidairė ir pa-1 rankas, atsisakė vaduotis so- 
sitepęs ratus vėl išvažiavo cialistų išdirbta taktika pa- 
“for good.” Potam bobos siekimui galutino tikslo ir 
klausinėjo, ar naujas dakta- pasivadino komunistais, 
ras buvo pilvų daktaras, ar Kuomet nuosakesni socia- 
kokis kitokis. | listai jiems nurodė, kad jie

skelbė pastariesiems kry
žiaus karą, kurį ir Mizara 
tebeskelbia.

Kurie gi buvo klaidingi 
taktikoje? Socialistai sakė, 
kad komunistai turės arba 
trauktis iš valdžios, arba 
keisti savo politiką įvairiuo
se dalykuose. Po kelių metų 
tą faktą pripažino ir Lėni-' 
nas sovietų suvažiavime.; 
Dabar jau pripažįsta tai ir, 
Kamenevas, Dzeržinskis ir

Pasirodo, kad čia užvis la- klysta, tai komunistai pa- 
biausia pageidaujamas pilvų ’ ” - 
daktaras. Aišku, kad mun- 
šainas daugiausia “bade- 
riuoja” pilvus.

Nikolai Nikolajevičiu*.

MUD RIVER B. C. 
CANADA.

Perspėjimas Amerikos ir 
Canados lietuviams.

Po musų apielinkę lankė
si tūlas svečias, kuris save 
persistatė kaipo daktaras 
Domininkas Chaps iš Toron
to, Canada. Kaip pribuvo į 
Prince George, pirmiausia 
jieškojo savo tautiečių lietu
vių, taipgi rusų ir paliokų. 
Kuomet jis atvyko pas mu
mis, mes priėmėm jį kaipo 
artimiausią draugą. Besisve
čiuodamas pas mumis jis 
pradėjo siūlyti, kad męs pa- 
sinauduotume jo mokslu. 
Taigi męs ir naudojomės:

ko, kitiems nuo visokių ligų 
žadėjo vaistų prisiųsti, susi- 
kolektavo iš savo pacijentų 
po 10 dol. arba kiek iš katro 
gavo ir sakėsi nuvažiavęs į 
Edmonton prisius mums aki
nius ir kitokias gyduoles. 
Kai jis nuo musų atsiskyrė, 
tai ir po šiai dienai apie jį 
nieko negirdėt. Būdamas 
pas mus jis pamatė briedžio 
ragus ir prašė, kad męs tuos 
ragus padovanotume jam. 
Męs taip ir padarėm—pa- 
siuntėm jam šiuo antrašu: 
Dr. D. Chaps, 280 Bloor St., 
Toronto. Expresas jo po tuo 
antrašu nesurado. Męs siun- 
tėm jam laišką, bet ir laiš
kas sugrįžo. Ant laiško buvo 
pridėta pašto pastaba, kad 
tokio adreso tame mieste vi
sai nėra. Tas parodo, kad jis 
tyčia padavė klaidingą ad
resą. Męs manom, kad jis 
važinės ir po kitas lietuvių 
kolonijas apgaudinėdamas 
žmones, todėl perspėjam, 
kad to “bloferio” apsisaugo
tų. Jis sakosi yra buvęs Alas- - * . • .V , . • •

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių Rubsiuvių Apsigy
nimo Sąjungos prakalbos.

Balandžio 15 d. įvyko 
prakalbos, kurias surengė 
Lietuvių Rubsiuvių Apsigy
nimo Sąjunga. Pirmutinis 
kalbėjo “Vienybės” redak
torius J. O. Sirvydas. Pra
džia kalbos buvo paimta 24 
metai tam atgal. Pačiam 
kalbėtojui atvykus į šią šalį 
ir apsigyvenus Philadelphi-

CAMBRIDGE, MASS.
Mizaro širdis “apsipylė 

kraujais” ir Plepio “strašni” 
dalykai.

Balandžio 5 d. vietinė ko
munistiška ALDLD. kuopa 
buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėtojais buvo Plepys iš... . .. -
So. Bostono ir Mizara iš Chi- V ^1 su savo politika ir za-

i

i

vri nrisiėio dirbti kriaušiu Vieniems jis akinius pririnkai, kad jie baigia pražudv- Pn.s.ie^° - 11 R“auciU
H JA, “ industrijoj.

ov. uvotvuu u tuizAtia u vui-i , - ... .... . , Cicu uuvu iicuigamz.uu<.i n
cagos. Kadangi jie leido saulp d^ ^d^ni zmgsrų dary-darbo diena skaitėsi ne 8 
tiek daug užsipuldinėti ant , ‘ Betskia, komimistų va], kajp mes turime dabar,
socialistų, ypač Mizara, tai ^'<\eriam8 bet buvusi nuo 12 ir net iki
nebus prošalį kai-kas pašte- praktikos, kad pama- valandų. Jaunesnės kar- 
bėti apie ju “teisybę.” C1US socialistai is kalno

Pirmas "kalbėjo Plepys. Pe”nate*
Tas čia jau yra gerai žino- 
mas. Jis “šviečia” publiką įkalbėti, kad visose salyse

Tuomet kliau
čiai buvo neorganizuoti ir

bėti apie jų “teisybę.” ;tos suvėjams gana jdomu 
!buvo pasiklausyti apie tų

Baigdamas savo kalbą,
Toliaus Mizara bandė laikų kriaučių vargus.

----- — ---------- r------ , 7? .......... ; Baigdamas savo kalbą, 
nepamokinančia prakalba, socialistai esą visokie smu- kalbėtojas liūdnai perkrati- 
bet pasišiaušimu, skerečioji- geminkai, biznieriai ir t.t. nėjo 19 d. vasario nuotikį, 
mu ir dideliu riksmu. Čia jis Vokietijos socialistai, girdi, kad “Laisvės” redakcijos 

Isknnnp nimcrią k’nbipmc ts>i I 
j kalų valdžios brutališkumą I milionienams broliams. Ki- vedėjas kurstė darbininkus 

__ ___ _________________ _____________ • liiit* toinm noriojo i • ■* i •. j i • . j___ *l •

mu ir dideliu riksmu. Čia jis Vokietijos socialistai, girdi, kad “Laisvės” redakcijos 
rėkavo apie Lietuvos kleri-l^o^oę pinigus kokiems tai; name vyriausis laikraščio 

su politiniais priešais, apie Itin* taipgi ką-nors _ padarę. į prieš1 kitus tokius-pat darbi- 
užpuolimą ginkluotų “nuo Amerikoje gi Grigaitis su ki- ■ njnkus. O kas blogiausia,

žino, kuris prastesnis.
Pageidauja gydytojo.

Sykį čia buvo net penki 
lietuviai daktarai. Buvo iš 
ko pasirinkti tinkamiausį 
kiekvienoj ligoj. Na, ir rin
kosi...

Vienas buvo labai pasek
mingas daktaras, tik ne
draugiškas. Girdi, nei jis at
eina restoranan lietuviškų 
kopūstų su keptomis bulvė
mis valgyti, neigi sustoja 
ant Millbury St. pasijuokti 
su lietuviais. Antras buvo la
bai uždaug draugiškas ir 
perdaug valgė kopūstų lietu
viškame restorane ir kartais 
pamiršdavo apsišluostyti rie
baluotą smakrą. Dar vienas 
buvo, kuris žinojo kokios _
tautos jis buvo, bet nežino- ginkluotų kareivių; ten taip- 
jo, kokios vieros. Galop, iš ’ ...............................
daugelio daktarų pasiliko 
tik vienas, kuris yra interna
cionalistas ir intemaciona- 
liškai praktikuoja savo pro
fesiją. žodžiu, kaipo žmo
gus jis yra lietuvis, bet kai
po daktaras, tai amerikonas. 
Su tokia taktika čia puikiai 
jaustuųsi dar vienas lietuvis 
daktaras.

Pilvų daktaras.
Kažin delko daugelis mo- 

erų apgailestauja nekuriu 
rovusių lietuvių daktarų, 
fra ir tokių, kurios važinėja 
X) aplinkinius miestelius ir 
calbina jaunus lietuvius dak
tarus apsigyventi Worceste- 
ry. Užklausk kam joms rei- 
calingas lietuvis daktaras, 

tai tik juokiasi ir nesako. 
Bet kai-kurios ir pasako la
bai neaiškiai, kad “vienam 
pleise toniškai fylina.” Ant 
nelaimės, nauji daktarai ne- 

rįsta išbandyti Worceste- 
rio. Tokiu budu kelios mote
rėlės, kurios “vienam pleise 
toniškai fylina,” kasmet 
partraukia “specialistą iš

vio” raudondvario, nors apie Į socialistai ir tokie-pat. 
“Laisvės” dvarą nieko nesą- ~ 
kė.

Kad F , 
žiauri klerikalų reakcija, tai įsakyti.

I to jas, tapo įtrauktos mušty- 
Tą viską išpasakojęs, Mi- nių sukuriu ir elgėsi kaip 

žara plaunasi rankas ir sa- laukinių govėda, draskyda- 
Lietuvoje siaučia I ko, kad jam skaudu tai pa- mos nagais, spardydamos 

------ ’—*-- “širdis kraujais ap- ■ kojomis vyrams net į pavo
jingas vietas.

Antras kalbėjo “Garso”

I I Cdlkvljd} V<X1 I Vlj Cll KiAO C*

visi gerai žino, ir susipratę įsipylė/’ bet ką darysi, fak- ji 
darbininkai veda smarkią 
kovą su ja. Bet tuo pačiu lai
ku neprivalome manyti, kad 
visur kitur yra gerai. Jeigu lUcUmillUMll naug gcnau p**- ttunvoc fej :.’. . .. . i-,,-;
darbininkams yra bloga ka- žįsta, negu Mizara, ir jie re- venti atvykus į šią šalį. Kaip pitalistinėj valstybėj, tai mia juos bent septynius sy-! tuomet sunku buvo gyventi vlsok-?,nį1^.rv<!!1S^r liHahra’ 
nieko naujo, nes ten eina ko- kius daugiaus negu komu- [tarpe neorganizuotų darbi- Panas.lll l S1 air3i
va darbo su kapitalu. Bet ar nistus. Apie drg. P. Grigai- ninku. Kvietė visus darbi- 
viskas gerai tame “darbinin- čio mainas Mizara ir kepu- ninkus dėtis prie Apsigyni- torbut mano daryt 
kiškame” rojuj—Rusijoje? relę turėtų prarasti, jeigu mo Sąjungos ir gintis nuo nl* Apsisaugoht. 
Ten taipogi apsireiškia ne- jam tai reikėtų prirodyti. “Laisvės” organizuojamo M*’

• -V t • • 1 1 I > • v «• i- ■ f ■■

tus reikia pasakyti.
Apie tai galima pasakyti redaktorius L. šimutis. Jis 

tiek: Vokietijos socialistus i nupiešė savo įspūdžius iš tų 
darbininkai daug geriau pa- sąlygų, kuriose prisiėjo gy- i

mažai darbininkų streikų, Apie Cambridge’auš ir Bos- 
ten taipgi šį pavasarj strei- tono socialistų “šmugelius,” 
kieriai buvo užpulti tokių- tai kaip čia neverstum, vis 

;v: v^^.”lragj komUnistus didesniais 
“šmugelninkais,” jei jau Mi- 
__ t., ”

pat “nuo galvos iki kojų’

pat kalėjimai pilni politinių žara supranta tą “šmugelį 
kalinių ir kiekvienas laisvės Į — 
ženklas yra žiauriai perse
kiojamas. Juk darbininkui 
nėra skirtumo, kas jį engtų 
—kapitalistas ar komunistas 
—ant jo nugaros atsiliepia 
lygiai. Tai kodėl gi Plepys 
nepapasakoj'o apie tai, jeigu 
jam rupi teisybė? Žinomą, 
jis sėmė žinias iš “Laisvės,” 
o pastaroji negi rašys ką- 
nors nepatinkamo Rusijos 
diktatoriams.

Mizara visą savo prakal
bą pašventė “aiškinimui” 
skirtumo tarpe socialistų ir 
komunistų. Kitaip sakant, 
jis porino apie socialistų 
“judošystę” ir komunistų 
‘‘cnatlyvumą.” Aš čia nore 
žymesnius jo “argumentus” 
pažymėsiu. Jis sako, kad 
tikroji priežastis atsiradimo 
komunistų buvusi ta, kad 
socialistai nesulaikė pasauli
nio karo ir dargi ąp patįs 
kariauti. Tai komunistams, 
kaipo “ščyriems,” nebuvo 
galima būti vienoje organi
zacijoje ir jie turėję tverti 
komunistų partiją.

Aqp ne juokinga! Patįs

užpuolimo.
Tręčias kalbėjo “Naujie

nų” redaktorius P. Grigaitis. 
Šis paskutinis kalbėtojas ga
na plačiai nupiešė komunis
tų taktiką link unijų. Jis at-;

t

Kad Butų Gražus Sveiki Dantys
Naudok Colgate’s

laikas kovoti danty nesveikumą yra pirm 
gedimo prasidėjimo—nė pn to.

Colgate’s pražaMna priežastis danty gedi
mo taip pagelbėdamas jums užlaikyti dan
tis švariais, gerai idrodančiais ir sveikais. 
Jo* gardus skonis yra iralnaiin naudojimui 
po kožno valgio ir pina einant gulti.

25c
Didelės Mieros

A. Miller.

BINGHAMTON, N. Y. 
Drg. Grigaičio prakalbos.
“Naujienų” redaktorius 

drg. P. Grigaitis kalbės 
Binghamtone balandžio 26 
d., t.y. sekmadienyje, 7:30 
vai. vakare. Binghamtonie- 
čiai turės progą išgirsti gerą 
kalbėtoją. Jau apie pora me
tų, kaip musų lietuviai netu
rėjo rimtesnio kalbėtojo. 
Tad dabar LSS. 33 kuopa 
pasirūpino, kad jis čia butų.

LSS. 33 kuopa tikisi, kad 
Binghamtono lietuviai yra 
rimti žmonės ir nori turėt 
sykis nuo sykio rimtą kalbė
toją, tad dabar kaip tik ir 
yra proga išgirsti vieną iš 
geriausių Amerikos lietuvių 
kalbėtojų. Ir juomi bus vi
siems gerai žinomas “Nau
jienų” redaktorius drg. P. 
Grigaitis iš Chicagos.

Tad binghamtoniečiai tu
rėtų pasistengti skaitlingai 
atsilankyti. Perskaitę šią ži
nutę papasakokit ir savo pa
žįstamiems bei draugams. 
Prakalbos įvyks labai pato
gioj dienoj, t. y. sekmadie
nio vakare, tai visiems Kuo
sa nuo darbo diena.

Kalbėtojas žada daug ką 
naujo papasakot. Bus plačiai 
apkalbėta Lietuvos dabarti
nė padėtis. Vytautas.

t
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Šių Dienų Ūpas.
Dabartiniu laiku mes per

gyvename ypatingo pinigų 
garbinimo epochų. Pinigai— 
prakeiktas metalas, auksas. 
Kiniečiai auksų vadina “tin, 
za”—suakmenėjęs kraujas; 
indiškai auksas “chata-or” 
—mirties akmuo.

šiandien tas protingesnis, 
kas daugiau turi litų arba 
dolerių. Kad įgyti to pinigi
nio “porto,” žmonės griebia
si įvairiausių baustinų kom
binacijų. Nekalbėsime čia 
apie ypatingai kriminalius 
nusidavimus. Šnekėkim apie 
paprastų šių dienų Lietuvos 
gyvenimų. Dabar žmogus 
skolinus doru nuošimčiu ki
tam pinigus laikomas pus
galviu arba nepraktišku at
silikėliu. Didesnės įstaigos 
daro dirbtinus bankrotus, 
kad, neišmokant kitam pini
gų, pasidaryti turtuoliais. 
Piniginio “proto” įgyjimo 
vachanalija serga visi per
dėm, pradedant nuo tautos 
vadovų, pelnininkaujančių 
bankuose ir akcinėse bend
rovėse, baigiant provincijos 
biznierium, griebiančiu už 
gerklės kitų, kad atimti vek
selius (atsitikimas “garsaus” 
Bartininkaičio su mariampo- 
liečiu Galantu).

Mes visai nenorime pasa
kyti, kad nereikia dalyvauti 
bankų ir akcinių bendrovių 
gyvenime. Ne, bet kad da
bartiniu laiku be tokio užsi
ėmimo žmogus niekam ne
vertas, tai yra nenormalus 
apsireiškimas. Šiandien ne- 
bizniuojųs pilietis toli nenu
žengs. Štai kų rašo tuo klau
simu p. Gustainis “Lietuvo- • M je :—

“Asmens dorinė vertybė 
viešam gyvenime dabar ma
žiau reiškia, negu jo kokiu 
nors budu įgyli turtai. Gali 
būti teisingiausias ir blai
viausias žmogus, jei pats ne
turi turtų ar turtingųjų para
mos, tu liksi gyvenimo užpa
kalyje. Geriausiu atveju tu
rėsi vardų, ‘gero žmogaus,’ 
kuris savo reikalų neišma- 
no.

Ir apsidairius aplinkui ne
ilgai reikia pavyzdžių jieš- 
koti. Nesenai numirė prof. 
K. Būga, žinomas savo dar
bais viso pasaulio kalbinin
kas,—musų tautos garbė. 
Bet jis buvo kuklus ir... ne
turtingas, ir aDie jį beveik 
jau užmiršta. Tik likusi naš
lė su pora vaikučių primena 
visuomenei ir valdžiai apie 
jos pareigų.

Oficialus žmonės pasiūlė 
skatikus už prof. Būgos pali
kimų, mat darbas pinigiškai 
nebrangus—dėžės popieriu
kų su žodžiais, o ir pats ve
lionis buvęs “kazionas” žmo
gus, gaudamas iš valdžios 
alga. Dar daugiau. Priminta 
derybos su K. Būgos vaiku
čių globėjais, kad Būga dar 
studentaudamas gaudavęs 
pašalpų—jis valgydavęs kai 
kada su prof. Jauniu dvasi
nėje Petrapilio seminarijo
je! Horrendum... Išeina, jų 
supratimu, kad Būgos dar
bas pilnai atlygintas ir jo 
vaikučių likimas—nevertas 
didesnio susidomėjimo. Tai 
nepraktiškas darbas—jis do
lerių neduoda.

Kitose valstybėse valdžia 
pasižymėjusius valstybės ar 
tautos gyvenime piliečius: 
rašytojus, mokslininkus ir 
t.t. senatvėje aprūpina— 
duoda dvarus, mes gi metė
me Titanui Rygiškių Jonui 
skatikus ir sėdėk savo suplė
kusioje palėpėje—šiandien 
doleris tegarbinamas, o ne 
tavo dvasios lobiai.

Taip žiūrima į dvasios 
darbo veikėjus, taip jie ger
biami senatvėje dabartiniais 
krikščionių viešpatavimo'

daugiau galima rasti, kad ir 
Basanavičiaus viešėjimas 
Kaune. O kas paprastus tar
nautojus laukia? Baugu da
rosi plačiau pasidairius. Litr 
ka tik ramintis, kad šiandie
ninė . Maniono vachanalija 
pasikeis kilnesnio ūpo reak
cija, kurios simptomai jau pp 
truputį reiškiasi. • '

Kertini*.

Smertelni Davatki 
Griebi.

Man teko būti draugiška
me vakarėly, kur buvo ir 
“dvasiškų tėvelių” keliatas. 
Ant stalo kažin iš kur atsi
rado keliatas bonkų gero 
“mišiauno” vyno, kurį išgė
rus svečių ūpas pasidarė 
linksmas ir visi pradėjo pa
sakoti savo atsitikimus. Ge
riausia man patiko vienas 
kunigas, kuris papasakojo, 
kaip davatkos pas ji spavie- 
dojasi.

Viena davatka pasako
jus jam savo nuodėmes išti
sų valandų.

—Man nusibodo jos klau
sytis—sako kunigas— ir aš 
paklausiau jos: “Ar jau vis
kas?” Davatka atsiduso ir 
sako: “Da neviskas. Turiu 
da vienų smertelna griekų.” 
Aš paklausiau jos," koks tas 
griekas. “Sykį utelę škaple- 
riuose užmušiau,” atsakė 
davatka.

Kitų sykį atėjusi kita da
vatka ir taip pat pasakojusi 
visokias nesųmones apie va
landa laiko, ir ant galo pri
dūrusi: “Turiu da smertel- 
nų griekų, ale bijausi sakv- 
ti.”

Aš užsispyriau, sako kuni
gas, kad ji tų griekų man 
pasakytų, ir ji pasakė: “Per 
ražancavos atlaidus bažny
čioje išleidau negerų dūkų.” 

Girdėjęs.

Nors mano ligai galo vis dar 
nesimato, bet visgi turiu vil
tį, kad ilgainiui pasveiksiu, 
nes mano koja po biskį vis 
eina geryn. Tikiuosi, kad 

1 kiekvienas darbininkas su
pranta, kokis baisus yra dar
bininko likimas taip ilgai iš
siryti ir kiek baisaus valgo 
to^o.Įigpai® šeipiyųai ten
ka pe^gyverfti? Birvau atsi
šaukęs per “Naujienas” pa
sitikėdamas. kad laiminges
ni už mamrdarbnTinkai išties 
pian pagalbos ranka. Ir ne- 
apšivyiiaū. Daug draugų ma
ne aplankė ir suteikė gausių 
aukų. Norėčiau tarti jiems 
padėkos žodeli: broliui Juo-' 
zapui Gvergždžiui iš Ben- , 
ton, III., Jonui Karpiui ir jo 
žmonai, kurie nesigaili laiko j 
ir automobilio, tankiai ma-: 
ne atlanko ir atveža mano! 
žmonų ir vaikučius, taipgi . 
draugui Jonui Einikiui iri 
švogeriui Juozapui Valo- 
niui, broliui Juozapui Elia- 
kiui ir Pranui Daduriui. Ka
zimierui Kvedarui iš Bartom 
Ohio. Visiems mano drau
gams tariu nuoširdų ačiū. 
Labai džiaugčiaus, kad ir ki
ti draugai ištiestų man savo 
pagalbos rankų, už kų iškal- 
no tariu didėh ačiu. Taipjau 
noriu tarti širdinga ačiū 
“Keleiviui,” kuris lanko ma
ne nuo pradžios mano ligos, 
o taipgi ir “Naujienoms” ir 
kitiems laikraščiams, kurie 
mane aplanko. Dar sykį ta
riu visiems draugams nuo- ! 
širdų ačių ir pasitikiu tamstų ' 
pagalbos. Peter Slakes. j 

Ward C. 31
Oak Forest, UI.

Kultūros Bendrovės Darbai 
1924 Metais.

Sergančio Lietuvio 
Atsišaukimas.

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija ! Malonėkite suteikti 
vietos savo laikraštyje tarti 
padėkos žodelį tamstoms ir 
kitiems mano draugams ir 
laikraščiams. Jus jau žinot, 
kad aš esu kankinamas ligos 
jau nuo 1921 m. ir vis dar 
su liga kovoju. Turbut pame
nate, kaip aš, būdamas St. 
Joseph ligoninėj, pasiskel
biau, kad mane aplankė il
ga ir sunki liga. St. Joseph 
ligoninėj išgulėjau 17 mė
nesių ir mano kojai darė 8 
operacijas, kurios nedavė 
geni pasekmių, taip kad ga- 
lų-gale turėjau apleisti ligo
ninę ir grįžti namo su skau
dančia iu žaizduota koja. 
Sugrįžęs namo betgi negalė
jau būti be gydytojo prie
žiūros ir turėjau eiti į kita 
ligoninę—St. Lūkės. Ten iš^ 
buvau viena mėnesį. Paskui 
vėl sugrįžau namo ir iš
buvau ištisus metus. Per vi
sus metus ateidavo slaugė į 
namus aprišti pasidariusias 
dėl operacijos žaizdas. Bet 
namie būdamas pamačiau, 
kad yra labai didelis vargas 
mano žmonai užlaikyti ma
ne ir porų musų mylimų vai
kučių. Kaip kiekvienas dar
bo žmogus .neturi didelių 
turtų, taip ir mes jų neturė
jome, taigi kada aplankė 
liga, tai bematant visas su
taupytas turtas išsibaigė. O 
juk liga mane kankina jau 
tris metai. Pagailo man ma
no žmonos ir vaikučių, kad 
jie turi kentėti dėl manęs di
delį vargų, todėl apleidau 
namus ir išvažiavau į pavie
to prieglaudų Oak Forest, 
III., už 20 mylių nuo Chica-

laikais. Pavyzdžiu dar ir gos, kur ir dabar randuosi.

Knygoms leisti 1924 m. i 
išleista litų 273,759 ir 82c. 
Gauta knygų sandelį per 
visus metus už lit. 542,101. 
16c. ir iš 1923 m. buvo likę 
už lit. 77,302. Viso per 1924 
metus buvo išleista 34 kny
gos, kurios sudarė bendrai 
' 24,500 tomų arba 15,809,-' 
000 puslapių.

Išplatinta per visus metus 
cnygų už lit. 246,182.78c. Į 
ų sumų įneina ir tos knygos,; 
turios buvo išsiųstos redak
cijoms ir šiaip įvairiems as
menims susipažinti, taip pat 
>uvo duotos įvairiems kny-‘ 
gynėliams ir t.t.

1924 m. “Kultūros” bend-' 
rovė pradėjo gaminti savo 
sųsiuvinius, nors ta šaka ne- • 
pavyko trumpu metu išplė
toti, nes į rinka buvo paleis-! 
ta vienos susibankrutijusios 
firmos prastos rūšies ir pi-[ 
gus sąsiuviniai, kurie numu-1 

šo sąsiuvinių kainų žemiau 
įdėto popiero kainos. Bet ši4 

šaka šįmet duoda geros vil
ties ir vėl bus gaminami 
“Kultūros” bendrovės gero
sios rūšies sąsiuviniai.

Pereitų metų gale pradė
jo veikti “Kultūros” bendro
vės knygynas, kuris aprūpi-; 
na skaitytojus įvairiausio- • 
mis knygomis visose kalbo-' 
se. Tas kiekvienam lengvina 
knygų įsigyti ir sutraukia 
daug skaitytojų.

1924 m. minėtini musų 
kultūriniame darbe, pavy
kus praktiškai užmegsti ry
šiai su Amerikos lietuvių or
ganizacijomis, su kuriomis ; 
pradėta mainytis knygomis 
ir bendrai leisti.

“Kultūros” žurnalas 1924 
m. suspietė apie save eilę 1 
bendradarbių ir skaitytojų ir 
jau šiais metais gali eiti pa
didintu skaičium (3500 ek- 
zempliorių) ir foifrnatu, su 
trim priedais.

Knygų platinime “Kultū
ros” bendrovė laikėsi ir lai
kosi to principo, kad knyga 
butų skaitytojui prieinames
nė visais atžvilgiais: kainos, ; 
įsigijimo, išvaizdos ir t.t. ; 
Taip pat daromos visos pa- i 
stangos susisiekti su skaity
toju betarpiai ir dar papi
ginti knygas tuo nuošimčiu, 
kuris kitaip atitenka tarpi
ninkui. R, ■

FtoMPmjMifciVia. 
1*. Bu Ugne*.

Namas gali būti greičiau 
ugnies ar žaibo sunaikintas 
negu vėsuloe, net tose vieto- 

įse. kur yjaal<» dažnai atsi- 
kartoj^ttfr W. * 1 

Ireys. Vattijų O» 
iro fiziK<Ū£
I kad S 
ziką 
uekūi’iia j
Indianos 
nesi.

Oro Biuro du atstovai da- 
bar studijuoja vėsulos pa
sekmes sunaikintoje apylin
kėje. Jų raportas gali pri
duoti svarbių informacijų 
apie vėsulų priežastis.

Paprastai, vėsula nesunai-

Mump- 
į) Biu- 
| sako, 
i ta ri-

o

lių ir miestų. Abelnas vteulų • » \r TJF •“iroKl±J Kas Yra Krasinas/
valstijoj, kur jos labai daž
nai atsikartoja 6%. Kitose 
valstijose jos mažiau pasiro
do.

Vėsula pasidaro ii oro su
kimosi, kais taip galingas, 
kad gali pakelti ir didelius 
daiktus nuo žemės. Kokia jų 
priežastis ir kodėl jos
1 
kartais Bekūnėse kitose pa
saulio dalyse, nėra žinoma. 
Bet sulyg Dr. Hemphrevs 
nuomonės, kalnai Suv. Vals
tijų vakaruose dalinai turi su 
tomis vėsulomis ryšių. Jie 
atsuka šaltus vėjus iš Kana
dos į Mexico Užlajų, kurie 
susiduria su šiltais vėjais iš 
Užlajos. Dr. Humphreys

Leonidas Krasinas yra 
vienas žymesniųjų dabarti
nės Rusijos diplomatų ir pra
monės organizatorių. Dabar
tiniu laiku jis yra sovietų 
Rusijos ambasadorium Pa
ryžiuje. 'Manydami, kad 

priežastis ir kodėl jos pasi- • -Keleivio” skaitytojams ga- 
rodo Mississippi dauboje, ir Ii būt indomi jo praeitis,

^‘Keleivio” skaitytojams ga-

I

firma vėl išsiuntė jį Peter
burgan, paskirdama jį tenai 
savo skyriaus Rusijai direk
torium.

Kuomet Leninas su Troc- 
kiu atėmė iš Kerenskio val
džios vairų, Krasinas laikėsi 
nuošaliai ii’ į politikų nesi
kišo, o savo šeimynų išsiun
tė j užsienį, nes tuomet Ru
sijoj jam išrodė pavojinga 
gyventi. Tečiaus kuomet 
bolševikų valdžia įsigalėjo, 
jisai nutarė dirbti su ja. Gi 
1920 metų pavasarį Leninas

X ivoiua uvdiuiiu>i . ' ... .... . ...

kiną didesnj plotų, kaip ket- . spėja, kad šie skirtingi vejai 
riftoini mvlinci nrivo/ta Tiria QIL»virtainį mylios pločio ir tris-[susidurdami priveda prie ap

linkybių, kurios gimdo vėsu- 
las. Jis savo, kad Oro Biu
ras gali išpranašauti vėsulų 
buvimų, bet negali pasakyti 
kokioje vietoje jos atsitiks. 

FLIS,.

dešimts mylių ilgio ir tik 
tuomet pasidaro dideli nuo
stoliai, kuomet vėsula patai
ko apgyventų plotų. Tas at
sitiko kovo 18 d., kuomet vė
sula aplankė keliatų mieste-

AMERIKON KELIAUJANT.
Jura siautė, bangos ūžė, 
Man sapnavosi bakūžė 
Šaly Lietuvos.
Neužmiršau ir kaimelio, 
Tėvo, motinos—brolelio, 
Mųsčiau apie juos. 
Gailios ašaros riedėjo? 
Kaip palikti man reikėjo, 
Mano mieli, jus!
Kiek jie vargo yri padėję, 
Iki mane išauklėjo, 
Dabar gal pražūsiu!
Jurų bangos smarkiai tiška, 
Karštos ašaros man triška 
Ant skruostų jaunų.
Bet kų veiksi? Taip žadėta, 
Lemta man keliaut į svietų, 
Už jūrių plačių.
Ten turtinga yri šalelė— 

...... Skirta’bušir man dalelė—
Auksas ir valgai! ’
Gal ir jūrių neperplauksiu,
Kaip mirties žiaurios sulauksiu -ri 
Bangų sukury?...
Dar kartų “sudieu” bakūžei 
Ir tėveliams ir meilužei, 
Gal bus paskutiniai... 
Jei laimingas nukeliausiu, 
Laiškus rašęs nepaliausiu, 
Neužmiršiu jus! 
Jei laiškelio neprisiųsiu, 
Tai audrose žuvęs busiu, 
Ten, tai ir kapai!
Ten nieks manęs nelankys, 
Nei vainiko nenupys 
Ant kapo uždėt... 
Nepaverks nei mergužėlė; 
Nei raiboji gegutėlė > >■'
Man neb’užkukuos. 
Tiktai jura galingoji! 
Ir jos smiltis geltonoji 
Veidų man bučiuos!...

, I

č J $ * t •
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L. G. Vargia*.

ARĖJAMS.
įžengęs į daržų gyvenimo platų, 
Aušra vainikuotas, skubėki varyti, 
O, drauge bakūžės, jau pirmajų vagų. 
Kas kelių pastoja—nuskinki nuo tako, 
Lai galių arėjo pasaulis pamato, 
Lyg žemė saulėtąją rytmečio lytį, 
Kai dega padangės žara nudažyti. 
Pasaulis nematė dar žėrinčios žemės, 1 
Paraudę aguonos šventai nepražydo, 
Nes kietajų dirvų nepurino broliai . 
Vėjuotų bakužių ugdyti ligšioliai. ' 
Ir kietojo vargo padangės užtemę, 
Sukaupdavo širdis po degančiu šydu, 
Kur žemės arėjai aušros neišvydo. 
Nūn daržan! Stebėsis pasaulis— 
Vaga seks juk vagų!
Mes laisvus, lyg arai, mus žemės arėjai.— 
Saulėtąjį himnų užtrauks mums ir vėjai... 
Šalin, kas tik laisvę bakūžėse varžo! 
Mums pergalę skelbia nuo rytmečių ragas 
Ir rausvos aguonos sužysta ant tako.

Laura* Braižė.
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mes čia paduosime tiumpų 
jo biografijų.

Jis gimė Sibire apie 55 
metai atgal. Jo tėvas buvo 
caro policijos činovninkas. 
Aukštesnį mokslų Leonidas--------
ėjo Peterburge ir baigė jį su jau išsiuntė jį vakarų Euro- 
elektros inžinieriaus laips- pon prekybos derybom ves- 
niu. Baigęs mokslų, jis buvo ‘‘ ’’ 1' .....
išvažiavęs į Kaukazu, kur 
tarnavo Baku mieste kaipo 
inžinierius.

Da studentavimo laiku 
Leonidas Krasinas pradėjo 
įdomauti politika ir prisidė
jo prie Rusijos socialdemok
ratų partijos, kuri tuomet 
buvo nelegalė organizacija 
ir buvo caro policijos perse- 
kiojama. Už prigulėjimų 
prie tos partijos Krasinas 
buvo suimtas ir ištremtas Si
biran. Išbuvęs Sibire kelia
tų metų, jaunas Krasinas iš
važiavo Šveicarijon, kur ji
sai susipažino su Leninu ir 
kitais Rusijos intcligentais- 
pabėgeliais. Iš Šveicarijos jis 
persikėlė į Berlinų ir gavo 
Siemens & Schuckert firmoj 
inžinieriaus vietų. Ačiū jo 
gabumams ir plačiai jo pa
žinčiai Rusijoj, šita firma 
nusiuntė jį Rusijon savo 
agentu, čia jis vėl pradėjo 
dalyvauti politikoj ir 1907 
metais Viborge buvo iš nau
jo areštuotas. Tečiaus ačiū 
aplinkybei, kad jis buvo 
stambios ir įtakingos vokie
čių firmos atstovas, jis buvo 
paliuosuotas ir išvažiavo vėl 
Berlinan.

Du metu prieš karų šita
-■X'. 1 , , • T

ti. Krasinas pasidarė jau 
kaip ir koks diktatorius eko
nomijos srity, nes visam bol
ševikų abaze nebuvo kito 
žmogaus, kuris šituose daly
kuose nusimanytų geriau už 
Krasinų. Ir jo sumanymu 
Rusijos pramonėj pastarai
siais metais buvo įvesta la
bai daug reformų, kaip an
tai, priverstinas darbas, Tay- 
loro sistema, premijų siste
ma, sudarymas darbo armi
jų ir t.t.

" Visos šitos refoliuos prisi
dėjo prie pakėlimo Rusijos 
pramonės, bet jos nėra so
cialistinės. Jos yra buržuazi
jos ekspertų sugalvotos ir jų 
tikslas yra kuolabiausia iš
naudoti darbininko jiegas. 
Darbininkai visur prieš jas 
kovoja. Tayloro sistemos 
net kapitalistai nelabai drįs
ta vaitoti. Užtai ir sakoma, 
kad bolševikų Rusijoj darbi
ninkai dabar daugiau yra 
spaudžiami, negu jie buvo 
prie caro valdžios.

Taigi neprošalį bus musų 
skaitytojams žinoti, kad 
prie šito Rusijos darbininkų 
spaudimo, yra daugiausia 
prisidėjęs Krasinas, kurį bol
ševikai laiko didžiausiu sa
vo mokytoju ir vadu.

Sapnas ir Tikrenybė.
Tamsu. Einu be tikslo, be Į žmonėms biaurujį stovylos 

Tamsoje tankiai i veidų. Jų jau daug dirba prie 
tos uždangos su prakilniu 
kiekiu—duoti žmonėms dau-

siekio. ' 
skaudžiai susižeidžiu į ne
matomus daiktus, krintu ant _ __________
aštriais dygliais išklotos že- giau šviesos, bet ir daugel 
ulės, nuo kurios pakilus vėl 1 ’
klajoju. Neramu ir baugu. 
Aplinkui tik juoda, tik eina 
šešėliai. Vieni iš jų, kaip ir 
aš, be tikslo klajoja ir dau
žosi iš kampo į kampų, kiti 
nulenkę galvas ir rankas 
kryžmai ant krutinės sudėję 
eina tyliu žingsniu. Jų veide 
matyti vien kvailo nusižemi
nimo jausmas. Jų akys dega 
ugnimi tylios beprotybės. 
Bet kur jie eina?.

Ten, į kurių pusę eina mi- 
I nia šių šešėlių, matau biau- 
rių, baisių, senų stovylų, kuri 
palaiko savo galva didelę 
juodų uždangų, slepiančių 
nuo musų saulės šviesų. Ta 
stovyla biauriomisį pilnomis 
neapykantos akimis mėto 
žaibus, kruvinomis rankomis 
skubiai^audo prieinančius 
prie jos šešėlius-žmones ir 
apgaubdama juos savo juo
dais rūbais slepia <įar i di
desnę tamsybę. Kart kartė-

matyt čia lavonų. Tie lavo
nai, tai aukos inkvizicijos 
laikų, kuomet ta stovyla, bū
dama jauna ir galinga, ga
lėjo bausti drąsuolius už įlei
dimų šviesos į jos sutvertų 
tamsos karalystę. Dabar ji 
sena, žudymais nebegali ap
ginti save nuo šviesos, nebe
gali apsiginti nuo drąsuolių, 
kurie nori žmonėms parodyti 
jos biaurujį veidų. Ji tik pil
nomis neapykantos akimis 
seka jų darbus sugniaužusi 
bejiegės rankos kumštį siun
čia jiems prakeikimus. Jos 
žvilgsnis tiek baisus, tiek'' 
baisi ji visa, kad aš baimėje 
traukiuos atgal nuo jos, 
drauge su kitais, pamačiu
siais jos visų baisumų. Besi
traukiant man skubiai tolyn, 
tie šešėliai, kurie anksčiau 
rodė tiek nusižeminimo ir 

' ramumo jausmo, dabar suju- 
įdinti stovylos keiksmais va- 

. . ru ir didžiu pykčiu veda ma-
mis ji šnabžda didžius žo- ne atgal prie stovylos. Neap- 
džius “mylėk artimų,” vie- sakomoje baimėje stengiuos
nok tie žodžiai, išeidami iš 
jos lupų su nuodyjančiu kva
pu, virsta prakeikimo žo
džiais.

Kaip mirties žvilgsniu už
žavėta, stoviu negalėdama 
atitraukti akių nuo šios sto
vylos. Ji sena ir laikas rodos 
jau ty^,,įąi kristinuo aukš
tumos, kur 41 stovi, subyrant 
i tokisnčiu.griuvfeių kru- 
vų. Bet ji dar Taikosi. Jų lar- 
kodar tas didis pyktis, kurio 
ji perpildyta. Drebėdama iš 
pykčio ir grieždama sukirmi-• • • J _ • •• • J*

jau butų, 431kristi nuo aukš
tumos, kur 41 stovi, subyrant 
i tokisnčiu.griuvėsių kru- 
vų. Bet ji dar laikosi. Jų la>- 

ji perpildyta, 
pykčio ir griei 
jusiais dantimis ji vis su di
desniu įnirtimu gaudo šešė
lius-žmones ir slepia po juo
du skvernu. Jos drebančios 
rankos nori pasiekti dar ir 
tuos, kurie neina prie jos, 
bet stengiasi praplėšti juo- 
dajų užaąngų, kad įleidus 
dauginu Svi^n® ir parodžius

ištrukti nuo jų ir... nubudau, 
šalti šiurpuliai dar krato, 

mano kūnų ir šaltas prakai
tas vilgo visų mane. Džiau
giuos, kad tai butą tik sap
no, o ne tikrenybės.

Bet ar tikrenybėje nėra 
4o? Ar netokia pat baisi sto
vyla turi apgaubus visų pa
saulį juoda nepermatoma 
uždanga, kad nematytume 
šviesos? Ar ji seniau palai
kymui savo valdžios ne
smaugė žmones ir ar dabar, 
būdama bejiegė, sugniaužu
si kumštį nesiunčia prakeiki- 
mo šviesos darbuotojams?

Taip, tas baisus sapnas 
yra tikrenybė ir aš iš pasku
tinių jiegų stengiuos pabus
ti, kad gražiame rytojaus ry
te nebematyčiau to bailaus 
tikrenybės sapno. Anirelė.
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KORESPONDENCIJOS. Įfaba?8’ reikalingos ir kurių!

BROOKLYN, N. Y.
Atviras laiškas lietimą 

visuomenei.
Brooklyno “Laisvė” diena 

iš dienos kartoja apie 19 d. 
vasario nuštynes. Mat nori
ma lietuvių visuomenei įkal
bėti, kad “Laisvė” ir jos or
ganizuoti mušeikos yra nu
kentėję.

Tai didelė melagystė! Me
luoti prieš akis 700 darbi
ninkų, buvusių tame mitin-l -- .t 2)1 lot Ir ei iviic •

Igiant vakarienę keturios 
' merginos, vadovaujant var

dininkui R. A. sudainavo

‘ • v
e

t‘' _ w _______
• ge—tai laikraštinis banditiz

mas. “Laisvė” jau senai yra 
nustojusi laikraštinės etikos 
ir žmoniškumo.

Mes, Brooklyno kriaučiai, 
gerai pamename lokauto ir 
streiko laikus. Mes pamena
me iš “Laisvės” pastogės re
komenduotą komitetą. “Lai
svės” personalas kartu su 
minimu komitetu vedė strei
ką. “Laisvės” personalas kas 
dieną streikeriams kalbėjo, 
nurodydami, kad unija per-

• mažai turi pinigų ir kad 
sunku streiką laimėti. Tuo 
pačiu laiku skiriamą benefi- 
tą išdalindavo “Laisvės” 
draugams, o biednus strei- 
kierius su šeimynomis palik
davo bado šmėklai.

Kada pasibaigė streikas, 
unija pareikalavo iš pirmi
ninku duplikatų, kam ir kiek 
bęnefito išmokėta.

Pirmininkas teisinosi, kad 
duplikatai bus parodyti, nes 
jie randasi saugioj vietoj* 
“Laisvės* seife. Antru kartu 
pareikalavus duplikatų, pir
mininkas sakė duplikatai 
randasi pas jį namie, o galy- 
gale pasakė, jog pražuvo. *

Už šitokį darbą mes, 
kriaučiai, metame dėmę ant 
“Laisvės” ir jos augintinio 
Jankausko.

Tai ve, pamatinės priežas
tis, dėl kurių 54 skyrius ne
renka “Laisvės” rekomen
duojamo komiteto.

Pabaigoj# vasario, prieš 
pat užpuolimą ant 19 vasa
rio mitingo, Pruseika pasa
kė kurstančią prakalbą, pa
brėždamas, kad jeigu ir 
kraujas pralieti prisieitų, tu
rime paimti lokalą po savo 
diktatūra.

Atsikreipęs į savo žmones, 
kuliuos rengė užpuolimui, 
štai ką Pruseika pasakė:

“O jus, draugai, jeigu jus 
nepaimsite'isiekančio susirin
kimo, tai nebusite verti iš
valgyto kiaušinio.”

Už šitokį kriminalį kurs
tymą savo pasekėjų Prusei
ka turėtų atsisėsti ant krimi
nalistų suolo, taip kaip sėdi 
pati “Laisvė*”

Suspenduoti 54 skyriaus 
nariai nėra tiek kalti, kiek 
Pruseika ir “Laisvė.” Tie 
žmonės turi būti kalti tik to
dėl, kad pasiduoda kurstyto
jų įtakai.

Broliai unijistai! Suglau
dę savo spėkas ginkimės, kol 
yra proga, vartokime visus 
legalius budus apgynimui 
unijos turto!

Vincas Brttod**.

I

[gOD!
Lietuvos Himną. Publika 
linksma išsiskirstė.

• / ♦
Balandžio 9 d. buvo su

rengtos vietos bolševiku 
prakalbos. Kalbėjo R Miza- 
ra iš Chicagos. Jo kalba bu
vo tokia, kaip ir kitų bolše
vikų kalbėtojų, tik gal kiek 

i švaresnė už kitų. >
Pertraukoj jauna mergai

tė Kurgoniutė labai puikiai 
padainavo kelias daineles. 
Programe dalyvavo irddau- 
giau vaikų, bet didžiausia 
garbė priklauso Kurgoniutei. 
Publikos buvo nedauge 

Vietinis.

WORCESTER, MASS. 
Svarbus pranešimas.

S.L.A. 57 kuopa buvo su
rengus teatrą ant 16 d. ba
landžio š.m. Turėjo būti su
vaidinta 5-kių aktų labai 
įdomi komedija “Pelninga 
Vieta.” Atėjus 16 d. balan
džio ir susirinkus publikai,* 
pasirodė, kad lošimas nega
lės įvykti, nes dvi svarbios 
aktorkos labai apsirgo. Ren
gėjai atsiprašo gerb. publi
kos, kad likosi suvadžiota, 
ir praneša, kad ta pati ko
medija bus suvaidinta šioj 
nedėlioj, 26 d. balandžio, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endi- 
cott St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Kadangi komedija 
yra labai nepaprasta ir pen
kių aktų labai didelė, tai lo
šimas prasidės lygiai kaip 
7:30 valandą.

Todėl, kurie norit pamaty
ti kur yra “Pelninga Vieta, 
būtinai ateikite nedėlios va
kare. 26 balandžio į Lietu
vių Svetainę. ,•

Vienas Rengėjų.

NEW BRfl AIN, CONN. 
Mirė Joana Jankauskienė 

* čionai pasimirė sena Ne v 
Britaino gyventoja ir vi
siems lietuviams gerai žino
ma moteris Joana Jankaus
kienė. Mirė kovo 28 d„ 1925 
m. Palaidota kovo 31 d. Jo
ana paliko dideliame nubu
dime vyrą Joną Jankauską, 
3 sūnūs Joną, Juozą ir Vik
torą Sintautus ir dukterį 
Eleną Giedraitienę. Amžinos 
atminties Joana turėjo 55 
metus amžiaus, Amerikoj iš
gyveno apie 34 metus, N w 
Beitame apie 26 m., b; vo 
vedus du kartu. Po pinu m 
vyrui vadinosi Sintautk'iiė. 
Sintautui mirus apie 20 m tų 
atgal apsivedė su Jonu J n- 
kausku, kuris dabar paliko 
dideliame nubudime.

A. a. Joanos pavardė po 
tėvais buvo Juozapavičių ė. 
Iš Lietuvos paėjo iš Suvr j’sų 
rėd., Vilkaviškio apskM Ož
kinių vai., Starkų kaimo. 
A. a. Joana mirė po ilgos li
gos ir dviejų sunkių opera
cijų. Sirgo virš dviejų melų.

Lai būna jai lengva ilsėtis 
Amerikos šaltoj žemelėj.

- j. J.
LOWELL, MASS. 

Naujienos.
Kovo 29 d. buvo draugiš

ka D.L.K. Vytauto Kliubo 
vakarienė. Sulyg šios kolo
nijos lietuvių skaičiaus, sve
čių atsilankė gana daug. 
Kadangi tą dieną oras buvo 
labai netikęs, snigo su Be
tom, tai buvo manyta, kad 
svečių bus mažai, bet apsL 
riktą. Kliubiečiai yra labai 
dėkingi vietos ir apielinkės 
lietuviams už skaitlingą 
lankymąsi ant Kliubo paren
gimų.

Laike vakarienės paneli 
Jurevičiūtė sudainavo kelia- 
tą dainelių solo. Reikia pa
sakyti, kad jeigu Jurevičiūtė 
daugiau lavintųsi, tai butų 
gera dainininkė, nes balsą 
turi labai gražų.

Tarpe kalbėtojų buvo ke
liatas kliubiečių ir pora sve
čių—vienas iš So. Bostono, ,
antras iš Hnvcrhillio. Rai- atsakyti: TTž tas užsienio

Red. Atsakymai

Jonui Dudoniui, Akron, 
Ohio.—Kadangi iš tamstos 
raštelio mums nėra supran
tama, kas per viena ta “A. 
Ž. V. D.” organizacija, į ku
rią kvieti ir kitus jaunuolius, 
todėl talpinti tamstos kores
pondencijos negalime.

Cianai Buvusiam, Wor- 
cester, Mass.—Tamstos ap
rašymas apie kun. Jakaičio 
bažnytines “sorkes” netilps, 
nes panašios “sorkės” pneš 
Velykas būna visose katali- 

bažnyčiose.

nes panašios 
Velykas bt

Lietuvoje stoka, muitai yra į 
maži. Bet už tas užsienio 

■ prekes, kurios išdirbamos
Lietuvoje ir jų tenai nesto- 
ka, muitai yra dideli. Jeigu 
už tamstos siunčiamas pan-j 
čiakas ĮJetuyos muitinė at
lupo net; 2,49^ tąj tas paro-! 
4q, kad ĮU^tuvoj panciakos 
yra išdirbamos ir jų tenai!
nęsAolęą. •:•! . - .
•' Ltatuves Pavargėliams.—- 

“Keleivio” redakcija gauna 
labai daug atsišaukimų nuo 
Lietuvos pavargėlių, kurie 
maldauja amerikiečių sušel
pti juos pinigiškai. Nors mes 
labai užjaučiame tiems ne
laimingiems Lietuvos varg
šams, bet jų atsišaukimų 
laikraštin talpinti -negalime, 
i|es tuomet pasidarytų vie
šas, niekeno nekontroliuo
jamas ubagavimas ir tuomet 
vardan pavargėlių atsišauki
mus pradėtų rašyti visokie 
apgavikai, kad pasipiniga
vus. Mes patariame Lietuvos 
biednuemenei ir visiems pa
vargėliams stoti į eiles Lie
tuvos Socialdemokratų Par- 
Ijos ir ten pat,. Lietuvoje, 
covdii už pagerinimą savo 
nivi^.-Lietuvoj Socialdemo
kratų Partiją )nes" remiame 
moraliai ir materialiai.

Šaukotiikiui, Waterbury, 
Conn.—Ačiū draugui už ko
respondenciją, nors sunau
doti jos negalėjome, nes pa
laipinome anksčiau prisiųstą 
eito musų korespondento. .

i

i

I

pri-Kultūros Bendrovė
! siuntė mums da vieną pluoš

tą naujų knygų, štai jų pa
vadinimai:

“Aukso Žirgas,” penkių 
veiksmų pasaka, versta iš 
latvių kalbos.

“Aida Jaunučiai Daige
liai,” II dalis. Tai rinkinys 
visokių pasakų ir eilių vai
kams. Kaina 5 litai.

“Oscar Wilde Pasakos,”
vertė J. Jablonskis junior.

“Palaiduna*,” dviveiksmis 
kaimo gyvenimo vaizdelis, 
pritaikytas scenai: vaidini
mui reikia 6 asmenų, 3 vyrų 
ir 3 moteriškių. Kaina pus
antro lito.

“Scenos Vaizdeliai Vaikų 
Teatrui.” Šitoj knygutėj tel
pa išviso 6 vaizdeliai: “Sap
nas Velykų Naktį,” “Dūše
lės,” “Šimas Paukštavana- 
gis,” “Užgavėnės,” ir “Jonu
ko Liga.” Parašė J. Geniu
šas. Kaina nepažymėta.

“Otelo,” Shakespeare’o 5 
veiksmų tragedija, vertė 
mok. J. Kutra. .

“Kalnuose ir Miškuos?,” 
iš vokiečių kalbos vertė Pr. 
Mašiotas. Kaina 3 litai.

“Gamta ir Jos Reiškiniai,” 
III dalis, Žmogus ir Gyvu
liai. Pradžios ir žemesnio
sioms mokykloms. Kaina 2 
litai.

“Gamtos Mokslo Vadovė
lis,” III dalis, Žmogus ir Gy
vuliai. Kaina 6 litai.

Visi aukščiau paminėti 
raštai yra išleisti Kultūros 
Bendrovės, ir jų reikalau
jant reikia kreiptis šitokiu 
adresu: Kultūros Bendrovė, 
Dvaro gatvė No. 83, Šiauliai, 
Lith Gania.

“Lietuvos Visuomenės 
Ūkio Bruožai,” Ugi Liubli
no Unijos Metų. Surinko Al
binas Rimka, a‘.<> usta vals
tybės spaustuvėje. Knyga 
gana įdomi, -bet įprastiems 
žmonėmse neprieinama, nes 
jos turinys susideda iš cita
tą baltgužių, lenkų, vo
kiečių ir rusų kalbomis.

Andriui JCalčdai, Ro^k-' 
pasako- 
Kristus j 

i JO metų, ________
išsvajotas, todėl netilps. Rumforde. pri. iųskit man - ?.vo adre- 

. . ’ . . •sus, o bs apra.Įysi<i apie vieną

ford, III.—Tamstos pasako
jimas apie Ki
buvo tarpe 10 metų,
r ra Išsvajotas, todėl netilps.

tamstos klausimą apie Lie
tuvos muitus turime štai ką

RUMFORD, ME. 
Lietuvių žiniai.

Gerbiami lietuviai, gyvenantieji

Tik pamislykite!
Dabar jus galite nupirkt 

„ Vien Svori Pakelį TMniae Kivts $.59
PmB Sviri Pikelį LaTuriiieArbitis .45

ABUDU $104

* 2>

Didžiausia Arbatos ir 
Kavos Vertybė Amerikoj Šiandien 

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

PAJIEsKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino 

ba našlio. Aš esu 
laišku prisiųskit ir 
Diedui nerašinėkit.

MRS A N.N E 
1‘. O Gencral 

Chicago,

ar- 
metų našlė. Su! 
savo paveiksią.'

(18)
’ kit IMieli broliai amerikiečiai! Jei kas 

žinote kur gyvena Juozas Kavoliunas, 
kilęs iš Anykščių parapijos, Piktaga- 
lių kaimo, o taipgi Matas Šleinis ir 
Jokūbas bei Juozas Karveliai, iš tos 
pat parapijos. Kiškelių kaimo, tai pra
šau pranešti man žemiau paduotu ad
resu. Jie man iaaai redjaJiūgi. |fU jej artimesnio susipažinimo.

o. ■i -’ ... . , H? .. ' aakyrua duosiu kiekvienai.Stomškis. Klaipėdos Kraštas, y — —
Lithuanin. ’•

Jurgis Stankeviėia, pajieškau savo 
brolių: Juozo, \ inco, Stasio ir And
riaus Stankevičių. Paeina iš .Suval
kų rėd., Netyčkempio kaimo Malonė- 
čiau. kad atsišauktumėte šiuo ant
rašu: 1 *

JURGIS STANKEVICH
113 N Greene St., Baltimorc, Md.

Aš, Ona Zelink< vičiutė, Juozapo Ze- 
linkeviėiaus duktė, pajieškau dėdes 
Jurgio Zelinkeviėiaus ir krikšto tėvo 
Antano Miliaucko. Kas apie juos ži
no. malonės man pranešt ant sekančio 
adreso:

MISS ANNA ZEI.INKEVICIUTR 
77 Mohavvk St. Stratford, Conn.

Pajieškau savu tikro brolio Petro 
Urbonavičiaus. .Jis paeina iš Šiaulių 
miesto, pagal užsiėmimą siuvėjas. Iš
važiavo iš Lietuvos 1905 m. ir gyve
no Bostono. Jeigu kas žinot apie jj,. 
širdingai prašau pranešti. 
ALEKSANDRAS URBONAVJC1US 

Vilniaus gatvė No. 79. ' 
Šiauliai, Lithuania.

I

750,000 VAIKŲ RUSIJOJ 
MIRŠTA BADU.

Rusijoj prasidėjo naujas 
badas, kuris plečiasi po visą 
Sovdepiją. Charkovo Komu
nistas rašo, kad 750,000 
vaikų Ukrainoj šįmet turės 
mirti badu.

rašo, kad 750,000

PARSIDUODA FARMA 
j 120 akrų geriausios žemės, su ku
iliukais tik uz $2400. ant lengviausių 
i>l.vgų. Platesnių žinių norint, klaus

to) 
F. CLARY

WHITE CLOUD, MICH.
Pajieškau apsivedimui merginos ar-1

ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu BROLIAI FARMERIA1! 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš-į 
k* gyvenimų, malonės kreiptis laiš- 
‘ * .............................. * ’ At- *-'**¥♦ iiiw*c-juikų sr aiiuitių £Ultų. M 3 

pirkau fannų į d. kovo šių metų, tai 
* .J ‘ * J sėklų.

• praneškite, aš pirksiu.
Taipgi katrie iš jus norite gerų šu- 

. nų dei medžioklės arba paliavonės, tai 
Į pas mane galite gauti. Aš turiu labai 
geros veislės dėl zuikių, lapių ir kito- 

! kių žvėrių. Turiu jaunų ir didelių. 
Adrcsuokit: (17)

PAUL KATRŲNAS 
Box 14, East Lynn, W. Va.

2900 E. S2ndTŠt! Ctevdan.l. Ohi« ! SS

REIKALAVIMAI

Prašau pranešti man, katrie iš jus 
turite visokių želių sėklų, kaip tai do
bilų, motiejukų ir kitokių žolių. Aš 

.. J 
Katrie turite,

DARBŠTIEMS VYRAMS 
PROGA

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

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

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

- ----------------------------------------
REIKALINGOS MERGINOS, ku

rios mylėtų dirbti tcatruvse prie Art. 
Važinėti po visų Ameriką. Gera mo
kestis dek gerų merginų Turi turėti 
padėt kaucijos Platesnių žinių norint, 
kreipkitės J. RIMKUS (17)

Box 40S. Thamston. Conn.
Aš, Antanas Nartautas iš Lietuvos, 

pajieškau savo pusbrolių Aitučių: 
Edvardo, Kazimiero ir Jurgio. Paeina 
iš Sližių kaimo, Šiaulių apskrities. 
Prašau atsiliepti arba kas apie juos 
žino, malonėkite man pranešti, už kų 
iškalno tariu ariv.

A. NARTAUTAS
Šaukėnų miestelis, Bažnyčios gr.tv ,

Šiaulių apsk., Lithuanin.

Aš. Arina Staselicnė, pajieškau de- __ #_________ __
veries Stanislovo Staselio ir Jurgio Į arba išduos ant lvso ir namą. Kreipki- 
Staselio. girdėjau, kad Jurgis gyve- Itės pas: 
na Chicagoje. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu svarbu reikalą.

ANNA STASELIENĖ
Kazliškių dykras. Želvos yal, 

Ukmergės' apsk, Lithuania. .

Pajieškau savo kaimvnų. Mykolo 
ir Agnieškos Jaručių. Šiaulių apsk., 
Užventčs parap.. Dangvictų kaim. Jie 
gyvena South Afrikoj, iš amato kriau
čiai Malonės atsišaukti arba kas apie 
juos žino, meldžiu nrisiusti man jų 
adresa. ANTANAS RIMKUS

P. 0. P>ox 74. Benld. UI. U. S. A.

Pajieškau brolio Prano Jeruševi- 
čiaus, paeina iš Lietuvos iš Pasernin- 
kų kaimo. Seirijų valsčiaus, Alytaus 
apskrities. (18) t

DOM. JERlšEVICIUTĖ 
63 Mechanic St.. latvtence, Mass.

PARDAVIMAI
•_ PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Parsiduoda drabužių ir ėeveryką 
krautuvė. Randasi ant kampo, uždėta 
24 metai atgal. Savininkas serga, to
dėl tiri pasitraukti. Sykiu parduos

(19) 
SHERMAVS

226 Railroad Avė., Bridgeport. Conn.

PARSIDUODA BARBERNĖ. du 
krėslai, tris stalai pool. minkštų gė
rimų, 6 ruimai, gražus rakandai, mau
dynė, lysas ant metų. Randa $65 ant 
mėnesio, ant biznio gatvės. Esu naš
lė, nesutinku su broliu, atiduosiu už 
$750 viską. (17»
2836 Michigan Avė, Detreit. Mich.

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, 1LL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
726 McAIIister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA
< 1 0—8th St.

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

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

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716--Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson'St.
JONAS SKARBALIUS

‘ 841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNA8

. 849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St-
S) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

1

Kilis tani dievą* Peritnas?I -
I Perkūnas buvo vyriausia seno* 
vės lietuvių dievas. Jisai globo- 

Į jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir luup 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tauta?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai i šsi rašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus ŽMUiS 
Garbine Senovėj?"

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių dią- 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tu, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynėa. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobodžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieroe, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kamuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai įda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusius* pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS", '*■ 
Br<mdway. s*. Mane

kaip jis su> 
kaip paskui 
sutvėrė Ifo-

dievą Pb-

Pajieškau brolio Juozapo Gričiuno 
paeina iš Žadeikių kaimo. Vabalninku 
vai.. Biržų apsk.. Kupreliškiu parapi
jos Pirmiau gyveno Chicagoje, dabar 
nežinau kur. • (18)

ELZBIETA GRlčIUNAITC
95 Barter St, So. Boston, Mass.

Pajieškau b’rolio Kazimiero Doniel- 
lio. Meldžiu atsišaukti ar kas žin-t 
meldžiu pranešti (18)

LEON DONIELLIUS < 
67 Salėm St.. Boston. Mals.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

mynai, visokie įtaisymai, šiltas ir šal
tas vanduo, elektra, gesas, maudynės, 
2 ga rudžiai. pusė akerio žemės, gra- 

• žioj vietoj, arti Lietuvių Kliubo. Par- 
I siduoda pigiai, nes savininkas pabai- 
! goj gegužės nori išeiti ant farmos. 
i Pirkit nuo savininko., . (21)
j J. SLIMAS

7 Beach St.. Haverhill. Mass.

FARMOS

Lnm-Pajieškau savo vyro Juozo 
sargio. kuris mane apleido 2G <1.
no. ..w—---— — e
ėmęs visus pinįgus Jeigu jis 
grįžti, lai tuojau- grįžta, nes as ne
žinau ką su rakandais daryti. Kada 
rakandus parduosiu, tuomet jau vj<»- 
tns jam nebus, jeigu ir norės sugrįž
ti. Taipgi meldžiu pašalinių, jeigu ku
rie iį žino, kur jis dabar randasi,.pra
nešti man, už kų busiu labai dėkinga.

BARBORA LAMSARGIENfi 
P. O Bos 317. Ansonia, Conn.

(18)

Jis nežinia kur išvažiavo pari
ma no

Pajieškau Petro Jankausko (Juliu- 
ko) ir Juozapo Beisio. Abudu paeina iš 
dukintlaukės kaino., Skaudvilės pašto, 
Tauragės apsk. Meldžiu atsiliepti, r.es 
turiu labai svarbu reikalą, arba ži
nantieji praneškite už kų busiu laitai 
dėkingas. (18)

JOSEPH SURVILLA
7202 Stony Island Avė.. Chicago, GI.

APS1VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui vakino, ne- 

£uncsnio 27 metu, mylinčio svaru 
imynos gyvenimą. Aš esu mergina 

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

“Naujienos" Box 141 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

PARSIDUODA ŪKĖ
Parsiduoda ūkė greitu laiku, 7-> 

rai žemės. 40 akrų dirbamos, likusi 
miškas ir ganykla, ant ežero kranto, 
prie didelio kelio ’i mailes nuo mies
to. pašto, stoties ir mokyklos. Parsi
duoda su gyvuliais, mašinomis ir au- 
tomobilium. Kas nori, gali pirkti ir 
rakandus. Žemė labai puiki ir graži 
vieta, nepraleiskit progos. Dėl plates
nių žinių rašvkit laiška r»a< savinin’--a

ANTANAS MAZALIS (I7> 
Bos 4. AVoodboro. Wis.

nie

—-a—i—

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charies, I1L

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovaviėius, 

193 West Statė St.,
Turtų Rašt. Mykolas Sabiickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St,
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis, 
112 West 5th St.,

Jonas Sadauckas, 
164 West Indiana St..

Boleslovas Alekna, 
158 Alonroe St..

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinois St 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main.St., 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West 6th St., 

Romualda Griėiunas, 
85 West Main St..

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box £24, 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Box 10,

CI0I0 KTERTUAMS
MĖNESINIS MUZIKOS 

LEIDINYS
Kaina Metam $2.00

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

ĮTALPA :x
“Liaudies Dainiui”—Marias 

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

tetui arba chorui)
“Tėvynėn” (Lygiems bal

sams)
“Važiavau Dieno” ir “Bėda” 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui ) Kaina 73c.

Chorams duodamas didelis 
nuošimtis

A. BAČIULIS
421 Sixth St., So. Boston, Mana.II

Atidaryk Užkalu Haris!
Atsakymas šio pagarsinimo košt u me

nams ir teiraujantiems
Kurie prisiuntėt vienų dolerį ir lek

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

K. ŽVIL1S
176 Belvedere St. San Francisco, CaL

TELEFONAS HB7 

MEDICINOS DAKTARAS 

c. j. ramius 
Valandos: ano 2 iki 4 pu p*M«, 

nuo 7 iki 8 vakaro

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

PARSIDUODA LABAI GERA 
FARMA NEW YORKO STATĖ

91 akras žemės, 11 akrų girios. 11 
karvių, 2 arkliai, 80 vistų. 10 ančių. 
Farma gerai sutvarkyta, yra visos 
reikalingos mašinerijos. Triobos visai 
geros. Parsiduoda uz labai pig'a 
ną—§7,500, jmokėt reikia tik $41.500. 
Norint platesniu informacijų klaus
kite laišku. Pricža -tis pardavimo 
nesveikata. d*)

ANNA BARNETT
33 Stogg St.. Brooklyn. N. Y.

" "FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų žemių, kur nors 

pustynėse. Norintieji apsigyventi ant 
gerų žemių ir tarpe savo tautos žmo
nių, kreipkitės pas mane. Čia yra jau 
suvirs 400 lietuvių apsipirkusių ukes. 
Y’ra keturios lietuvių draugystės, dvi 
nooaavios svetainės ir bažnyčia šį 
pavasarį čia pirko ūkę P. Žukauskas 
14 Saginatv, Mich. 0 P. Laukaitis iš 
Dubois, Pa. važinėjo po rytines val- 
atijaa ir niekur nesuardo sau patinka
mos ūkės. Tuomet jis sugrįžo namo, 
pasikvietė P. Mickevičių ir atvažiavę 
į musų koloniją abudu apsipirko pui-1 
kias ukes. Jiems labai patinka musų 
kraštas. Todėl patartina lietuviams 
nevažinėti po nežinomus kraštus. Jau 
dešimts meti, kaln ns patarnauju 
lietuviu visuomenei ūkių p.ritime, to
dėl ir šįmet turiu lai,ai gerų i argonų 
ant pardavimo. Mylinčius ūkių gv -c 
nimą meldžiu atsišaukti pa- man<

JOIIN A. ŽEMAITIS
R. 1 Rnx 17 Fonntain. Mich.

•1‘)

!
Patniusda Balandžiai-

Lietuviški, su 
šukom, verstiniai 
Italnndžiai visokią 
spalvų. Ant or
derio prisiunčia 
j visas dalis Su
vienytų Valstijų. 
Su užklausima

TEL. EMPIRE 7365 4

DR. F. NATULAmS:
Ultravioletinė šviesa J

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ.. J

DETROIT, MICH. S
ADYNOS: 1

12-2, 6-8 1

i >I

Ibu užklausima 
rašykit laiškus.

(23) 
GEORGE BENDORA1TIS 

520 H’ilaon St.. H'aterbary, Conn.

APSVIESK1T SAVO 
NAMUS.

. .Atvežkit arba atsiųskit j lietuvių 
dirbtuvę tuos daiktus, katruos nori
te. kad butų perdirbti. Mes apdirbant 
su visokiai metais. Nikeliu, Sidabro, 
Variu ir Misingiu. Automobilio dalis 
ir stubos .daiktus, .pečius, .kranas, 
lemoas. bresines lovas .ir .visokios 
daiktus padarom kaip naujus. Lietu
viškoj dirbtuvėj dirba tiktai parinkti 
ir išlavinti lietuviai. Darbus padaro
me gerai, greitai ir už prieinamų 
kaina. (1S)

M. I. DUMŠA, Savininkas.
ATLAS r.LECi RO-PLATING 

WORKS
.“>•13 Melrose St, PhiladelnMs Pa. 
Tėl. Jeffereon 4 1*4. „

Tris europietės, linksmo budo lietu
vaitės pajieškom apsivedimui dorų 
vaikinų. Mes esame tarpe 21-20- ir 
19 metų Su pirmu laišku meldžiam 
pasiųsti ir paveikslų, kuri ant parei
kalavimo g.^zinsim. Platesnes žinias 
suteiksim per ifc.ssą. atsakymų duo
sim kiekvienam. Mu.m, „.'.tratas:

raitės pajieškom apsivedimui dorų

19 metų. Šu pirmu laišku meldžiam 
pasiųs.. r- ‘ x
kalavimo g.ąžinmm. Platesnes žinias

jūsų gyventoją, ka.p man su juo alsi 
liko. (Ibi!

LOU1S ELLVES
.702 Roosei eit St.. Dregoo Citj, Ore.

kiekvienam. Mu»ų u.'.traiaa:
B. K. (17)

T.nrii i?|ą 17 dr. 24.
f (rnsją, IntviF,.

TeL South Boston 3520 
Residence University 1463-J.

S. M. Pužmtt-SkillM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ
8M Broaaoąy* S*- Baaton. Haaa.

Room 2.
i
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Sveikatos Kampelis.
PAVASARIO TONIKAS.

Dr. Matthias Nicoll Jr., 
Ne\v Yorko Valstijos Svei
katos viršininkas, paduoda 
gerų receptą pavasariui.

Jis sako: "Kasdieną gauk 
daug saulės šviesos ir pasi
vaikščiok po tyrą orą. Paskui 
pavalgyk gerai ir žiūrėk, 
kad prie kožno valgio butų 
nors viena daržovė. Leisk 
kunui ilsėtis, miegodamas 
nors astuonias valandas. 
Miegodamas, žiūrėk kad 
gautum užtektinai tyro oro. | 
Atsikėlęs rytmetį naudok j 
daug vandens kaip iš lauko- 
taip ir iš vidaus, arba nusi
prausk gerai ir gerk daug 
vandens.

"Seniau, pa\asario laiku 
vaikams būdavo duodamas 
gerti mišinys susidedantis iš 
sirupo ir sieros. Būdavo spė
jama, kad kokiuo nore ste
buklingu budu tas mišinys 
išvalydavo žmogaus siste
mą Dalinai gal taip ir būda
vo, nes sirupas valo vidu
rius; bet moderniški viduriu 
valytojai tą pati padaro ir 
neapsunkina sistemos su 
cukrumi. Būdavo ir kitokių 
tonikų, bet didesnė jų dalis 
susidėdavo iš alkoholio.

“Nėra jokių stebuklingų 
gyduolių. Tos, kurios pagel
bsti vienam, gali kitam užsi
baigti su blogom pasekmėm. 
Yra tik vienas vaistas, kuris. 
yra geras visiems, net ii ■ 
tiems, kurie turi “pavargusį 
jausmą” arba taip vadinamą 
“pavasarinį karštį.” Ir tam 
tonikui Dr. Nicholls davė 
viršminėtą receptą, kuris vi
siems yra prieinamas.”

i MEDIKAL1ŠKI SUKČIAI 
IR PAŠTAS.

Garsus Amerikos komikas 
j Will Rogers mėgsta juokus 
j krėsti iš tų optimistų, kurie 
! perka plaukams gaivinan
čius vaistus nuo plikų bai-z- 
daskučių. Bet tie juokai in- 
ima tik vieną rusi lengvati
kių, o kiek yra visokių kitų? 
Galime suprasti, kodėl čio- 
nais yra tiek daug tokių op
timistų. ir kodėl visokių pa- 

itentuotų vaistų pardavinėji- 
i mas yra taip išsiplėtojęs, 
kuomet imame domėn Suv. 

Į Valstijų didumą, ir iš kiek 
įvairių valstijų susideda ša
lis, ir kad tos visos valstijos 
uri savo visokius Įstatymus.

Valdžia pageidauja* žmo- 
įes apsaugoti nuo visokių 
medikališkų sukčių, bet dar
bas yra sunkus. Geriausias 
apsaugojimo būdas yra pa
rems žmonėms suprasti 
jvaibumą kreiptis prie gy
dytojų visokiais sveikatos 
•eikalais.

Pašto Departamentas per 
kelius metus bando sugauti 
vairias kompanijas, kurios 
vartoja paštą savo prigavin- 

į jiems tikslams. Tokiais rei
kalais paštas veikia per Bu- 
eau of Chemistry, Washing- 
one, kur randasi specialis 

i •Coiioborative Investiga- 
ions" departamentas. Kaip 
ik paštas arba pašto atsto- 

i vai nužiūri, kad koks nors 
į asmuo arba kokia kompani
ja bando žmones apgaudi
nėti per vartojimą pašto, 
:uoj imami žygiai tyrinėti 
:as kompanijas.

Tris medikališkos kompa- 
įijos tapo sugautos per per- 
?itus kelis mėnesius. Visos 
ris apgaudinėjor žmones. 
Vardai tų.kompanijų yra: 
intemational Radium Čom- 
pany, Whittington Consum- 
ption Cure Co., ir Burnsides 
Purifico Co. Raclium'o kom
panija garsino speciali pa
lietą, kuris susidėjo iš 95' < 
:yraus radium’o, ir už tą pa
sietą reikalavo $15. Radiu- 
ną randame Įvairiuose vais
iuose. Gydytojai vartoja 
“radium bromide” dėl Įvai
rių ligų, bet gramas kainuo
ja $8.00. Tyrinėjimai paro
dė, kad vieton radium’o 
kompanija vartojo papras- 
:os žemės iš Nevados valsti
jos, ir žemė kompanijai kai
navo apie 91 $ centus už sva
rą. Kompanijos garsinimai 
Žmonėms pranešė, kad pa- 
kietas išgydo visas ligas, 
džiovą, veži ir tt

Kuomet pašto atstovai 
nuo antros kompanijos pa
reikalavo vaistų formules, 
pasirodė, kad vaistai buvo 
pagaminti nuo obelies lapų. 
Išgydymas, sulyg jų skelbi
mo, tęsėsi per vieną mėnesi 
ir reikėjo vartoti keturias 
bonkas vaistų, už ką reikėjo 
mokėti $25. Kompanijai kai
navo apie 18 centų pagamin
ti vieną bonką. Šita kompa
nija vaitojo žmonių pagyri-; 
mus apgarsinimuose. Žmo-j 
nes niekuomet nepamąsto, 
kaip lengva yra atspausdin
ti bile kokius pagyrimus.

Trečia kompanija apsiė
mė gydyti vėžio ligą. Kuo
met šita kompanija buvo su
imta, nuo bonkos prašalino 
visus raštus ir jų vieton pa
dėjo žmonių pagyrimus.

Dabartiniu laiku labai 
daug pinigų praleidžiama 
dėl Įvairių veido gyduolių, j

PIENAS KAIPO MAISTAS
Šeimininkė turi žinoti ne- 

kuriuos reikalingus dalykus 
apie pieną. Massachusetts 
Valstijos Agrikultūros De
partamentas nesenai prida
vė tos valstijos šeiminin
kėms klausimus apie pieną. 
Nekurie tų klausimų čia pa
duodami.

1. Ar pienas maistas? 
Taip, nes jis turi visas reik
menis sudarymui raumenų, 
kalkinės druskos kaulams ir 
dantims, akstiną augimą, ir 
duoda riebumynus ir cukrų, 
kurie gamina šilumą ir ener
giją

2. Ar kiti valgiai turi tuos 
dalykus? Nei vienas kitas 
maistas neturi jų toje pro
porcijoje.

3. Kaip pienas susilygina 
.su mėsa ir žuvimi kaslink 
kainos? Pienas priduoda vi
sas reikmenis ir mažiau kai
nuoja.

r 4. Kodėl pienas reikalin
gas kaulams ir dantims? 
Astuonios dešimts penki 
nuošimčiai mineralų, kurie 
sudaro kaulus, susideda iš 
kalkių. Pienas priduoda 
daug kalkių, ir ypač daug jo 

. reikalauja vaikai ir motinos, 
kurios turi maitinti kūdikius.

5. Kas randasi piene, ku
ris akstiną augimą? Moks
las yra suradęs, kad piene? 
Smetonoje ir svieste randasi 
tam tikra ypatybė “vitami
ne” vadinama, kuri yra la
bai reikalinga vaiko augi
mui. Gyvuliai neauga, jei 
tas jų maiste nesiranda.

6. Kiek pieno reikia kas
dien vartoti? Užaugęs reika
lauja puskvortę kasdien, ne
žiūrint kokioj formoj ar Sme
tonos, sviesto ar sūrio. Vai-'American Medical Associa- 
kai turi gauti daugiau pie- tion analizavo penkias bran- 
no negu užaugę, nes jų vai- giausias preperacijas, kurios 
gis nėra taip Įvairus kaip už- i trumpą laiką turėjo teikti 
augusių.

7. Jei pieno negalima pirk
ti, kokie kiti valgiai gali už
imti jo vietą? Nėra nei vie
no kito valgio, kuris galėtų 
pieno vietą užimti. Verčiau 
ekonomizuoti kitus dalykus, 
o ne atsisakyti nuo pieno.

Pienas yra ekonomiškas 
valgis ir reikalingas visiems.

naują ir gražią odą. Išski
riant vieną preperaciją, ra
do kad visos kitos susidėjo 
iš. molio, vandens ir kokių 
kvepalų. Moterys, kurios ti
ki, kad negali apsieiti be tų 
veido preperaciją, gali pa
čios pasigaminti geresnę 
preperaciją, nusiperkant už 
20 centų svarą kaolin—džio-

I

vinto pudruoto molio i:.'., 
syti pusiau vandens ir . 
rėš sanitariškesnę ir g<.’ < 
ne preperaciją, negu •’< 

j. nusipirkti. Galima bile 
kių kvepalų pridėti.

Analizavimas "Eptol" 
rodė, kad jis buvo pudrtr 
muilas, boraksas ir kvt; 
lai. Veido apdailinto 
"Amaro!” susideda iš k- 
čiosios druskos ir borakso

Šitie keli atsitikimai p::: 
do, kaip galima tikėti į iv; 
rius patentuotų vaistų gar 
nimus.
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ĮSIČIEPYK DABAR.
“Įsičiepvk dabar," per 

sergsti Dr. B. R. Roberts 
New Yorko Valstijos S\\ 
katos Departamento epii < - 
miologistas. Jis sako, kad 
dabartiniu laiku vidurinėse 
valstijose siaučia pi 
raupų epidemija ir '.a 
gali išsiplėtoti.

"Piktieji raupai." 
Dr. Roberts, "buvo žinomi 
kaipo mirties kapitonas. K 
čiepai nebuvo žinomi, ši li
ga išnaikindavo pasauli 
tautas. Kurie likdavo gyvi, 
nešiodavo raupų ženklu.- iki 
mirties.

“Čiepai buvo išrasti Jen- 
nerio 1798 metais, ir tai bu
vo vienas iš didžiausių išra
dimų medicinos dirvoje. Bu
vo atrasta, kad čiepai sulai
ko piktuosius raupus. Neku
rtose šalyse, kur žmonės bu
vo priverstinai čiepinami. 
piktieji raupai retai pasiro
dydavo ir tokiose šalyse 
šiandien raupai beveik visai 
nežinomi.

‘“Kas dedasi šioje šalyje? 
Čiepinimas nėra priversti
nas, išėmus kelias valstija.-. 
Piktieji raupai per kelis me
tus po biski pasirodė, ir 
žmonės nesirūpino būti ičie- 
pytais. Bet dabar ta liga ple
čiasi. Minnesotos valstija ko
voja su piktųjų raupų epide
mija, kuri taip siaučia, kad 
ketvirta dalis žmonių, kurie 
ta liga serga, miršta. Iš Min
nesotos plečiasi i Iową ir 
Wisconsiną.

“Atsižvelgiant i dabarti
nius greitos transportacijos 
budus, nėra abejonės, kad 
ta mirtina liga greitai išsi
plėtos po visas valstijas.

Reikia atminti, kad ičiepi- 
nimas yra tiktai vienintelis 
būdas piktuosius raupus su
laikyti. Tie, kurie da nėra 
ičiepinti, turi kuogreičiau- 
siai tuomi rūpintis. Visi vai
kai virš pusės metų amžiaus 
turi būti ičiepinti. Tie, kurie 
buvo ičiepinti daugiau kaip 
du metai atgal, turi dabar p
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ta liga pasirodys tavo mie 
te. fsičiepyk dabar.”
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Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.
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BaMcs Love It
Nuo vi«q pilvo ir žarnų nes
magumų. kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Foi BILIOUSNESS
VARTOKIT

RF.ErH.'.M’S PILLS Yl 
■ paliuosavimui viduriu, su- ■ I stabdymui kvaitulio ir gal- E R vos skaudėjimo. R

Nėra Kokuvelio 
2oc. ir 50c. baksiuka>

BEECHAM’S 
PILLS
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Istoriškas Knygai Nupiginimas
Aušros Knygynas daro pirma tokia gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas
knviru ____i....:_____ ____________ _ nir.knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pire 
kejams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės siti? progų visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drsu- 
u u s, giminei, pažystamus, kad ir jie-nepraleistų šitos progos. Taipgi nepamirškite nei save draugų bei gi- 
minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra- 
>o Jūsų, jie maldauja Jūsų knygų iš Amerikos, per tai nebūkim skųpps ir jiems. Darsyk) sakome nauduo- 
kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Audros Knygynas daro didžiausį pa- 
>riūkavimų šitame knygų išpardavime, per tai Įvertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nnpi- 
ginimas tęsis iki Birželio-June 1 d., š. m. Visas žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip kaip kad yra 

, Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.
1X)TYNV KALBOS VADOVĖLIS IR 
SINTAKSĖ. Kas nori gilinties į loty
nų kalbą, tiems vertu įsigyti š:t:i Jo
kanto-Dūrio vadovėlį. Pusi. 430. Apd. 
Kainu $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00. 
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI- 
ŽIURĖJLM.VS. Gaspadinėms šita kny
ga tai brangus turtas. Jums ji verta 
Į-įgyti. Pusl. 162.
Kr.ina SL25 iki birželio 1 d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įd< mių pasakų serija su jrrr.žinis 
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300. 
Apdaryta?.
Kainu $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
BUBILO ARITMETIKA — 3 DALIS. 
Geriausia lietuviu kalboje aritmetika. 
Pusl. 36b.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kūnas, su daug 
paveikslų. Pusl. 79.
Kaina 75c iki birželio T d. tik 50 centu. 
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Rinkinys 
gražių dainų. Pusl. 107.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų. 
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinimosi. Lietuvos 
mokyklos pripažinusios tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary
ta. Pusl. 166.
Kair.a $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gvvenime. Su daug paveiksiu. 
Pusl. 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ir daug kitų Įdomių gamtiškų pa
sakų su paveikslais. Pusl. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų. 
EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gos žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusl. 84.
Kaina *75c iki birželio 1 d. tik 40 centą. 
RAŠTAS IR JO MOKYMAS. Raštas ir 
jo mokymo naujieji keliai. Verta Įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šito veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų keliolika 
tūkstančių dolerių. Knygos didis 1,100 
puslapių su daugybės paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartinė kaina šitos knygos $10.00. No
rinti Įsigyti šitą svarbią knygą pasisku
binkite.
Kaina $10.00 iki birž. 1 d. tik $8.00 
PAŽVELGUS ATGAL. Tai garsus ro
manas. Šią knygą parašė Beliamy. Skai
tydamas šitą romaną matysi busianti 
žmonijos- surėdymą. Knygoje randasi 
skaičiausių 'minčių Šaltenis ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
ATTILOS SIAUBIMAS LlfeTl^VOS 
KRAŠTAIS. Kas buvo Attila, kas bu
vo unai, kas buvo su jais ir kas prieš 
juos. Skaityk šią knygą, ta viską sura
si. Pusl. 208. 4 •’ i .
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centą. 
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
PASLAPTYS MAGUOS BEI BURTŲ, 
šitoje knygoje nurodoma kaip, galima 
padaryti visokias štukas bei monųs. 
Pusl. 262, su paveikslais.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centą. 

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS, šitą 
garsią knygą parašė kunigas L. Ado- 
mauskas, Lietuvoje. Jis dabar už šitos 
knygos parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas 
kunigavo Lietuvoje per 17 metų ir me
tė kunigystę tiktai 1920 metais. Pus
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d, tik 50 centą. 
MAGARYČIOS, šitoje knygoje daug 
juokų, sveiku juokų. Ligoniai ją skai
tydami nuo juoko išgija, o sveiki gavi- 
na apetitą. Pusl. 144.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

Navduodamies proga — užsisakydami knygas mušti nupigintomis kainomis — pinigus rei- 
iijsti *čekiais” arba “money orderiais**, bet jei siųstumėt grynais pinigais — geriausia laiškg regis**

kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitą progą visi

pasakyta prie kiekvienos knygos.

NAS. šita knyga tai namų enci- 
ki pedija, reikalinga kiekvienam, šito- 

.aiygoje randasi žinių iš įvairių ša
kų mokslų, taipgi ir apie įvairius nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai 
reikalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.50 ii i birželiu 1 d. tik $1.00.
SPALVOTAS LIETUVOS 2EMI.APIS.
P inas naujas visos Lietuvos žemlapis.
\ erta kiekvienam Įsigyti papuošimui sa-
v namų bei raštinių sienų žiniai tavo 
draugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ORAKULAS PILNAS IR NAUJAS.
Knyga iš kurios semia Įvairias paslap
ty viso pasaulio burtininkai. Pusi. 414. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40.
l’ILNAS LIETUVIŲ ANGLŲ IR ANG
LU LIETUVIŲ ŽODYNAS, šitas žo- 
dyr.as yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1.274. drūtais apdarais.
Kaina $10 iki biri. 1 dienai, tik $6.00.
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, 
šit-) knyga turėdami kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusl. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų
SEKRETAI MOKINIMO. Jei nori ži
noti kaip žmones gedima monyti, Įsigy
kite šitą knygą. Pusl. 17-1. And.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. t«k $1.00
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Lietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos Įstatymai 
būtinai ręikaJingi žinoti. Pusl. 1,031. 
Kaina $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
ŽODYNAS VOKIEČIŲ. RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. Jei nori vokiečių ir 
ru-ų kalbas pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusl. 303. Apd.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
SVARBUS RAŠTAI- Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba- 
.Laiško ir kitų. Apd.
Kaina 85.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
GEOGRAFIJA. Vienintelė ir didžiau
sia lietuvių kalboje. Su daug paveikslų 
ir paveikslėlių. Pusl. 469.
Kaina $34)0 iki birželio 1 d. tik $1.10
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU-
T\ £ RIMAI. Kuriem žingeidus šitas 
mokslo veikalas verta Įsigyti. Su daug 

veikslų. Pusi. 370.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ETHNOLOGIJA. Istorija apie tautas 
ir jų įvairybes. Pusl. G67. Su daug pa
veikslų žmonių ir jų šalių.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
Pusi. 364.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik S0 centų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
va seniausiu svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305.
Kaina $1.75 iki birželiu 1 d. tik $1.00.
ISTORIJA ABELNA. Knyga kuriuoje 
rašomą apie viro, pasaulio kraštus ir 
i vykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI. žingeidi 
lipyta apie lietuvių praeiti. Pusl. 283.
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių įmygu išmokti an
gių kalbą. Pusi. 310.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 835 puslapiai.
Drūtais apdarais.
Kaina $6.59 iki birželio 1 d. tik $4.00.
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė dr. Jom.s šliupas. Istoriška knyga.

Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamos. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties reiškimui ir 
minčių sutvarkymui. Pusl. 262. Apd.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa- 
: laptvs kurios mažai kam dai žinomos, 
su paveikiais, dviejose dalyse (nauja 
knvpa). Pusi. 151.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.

Gerbiamieji:
Lia ss_«F- —- . . .. _
truokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS
CHICAGO. ILL.

Iš TAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIA 
ATEITĮ. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveiksiu. Naujai skaudintas. 
Pusl. 220.
Kaina $2.00 iki birželio I J. tik $1.00. 
KANDIDAŠ. Garsaus filūzof.) Voltero 
veikalas. Svarbiausi vaidyius šitame vei
kale: filosofas Panglcsa. grafo duktė 
Kunigunda ir Maitinas. Pusi. 175.
Kaina SI.00 iki birž. 1 d. ti!. 75 centai.
FILOZOFIJOS STRAIPSNIAI. Juk 
svarbu kiekvienam žinoti filozofiją ar 
l>ent pažinti to žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas. Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gomoros išnaikinimas, Mai- 
žia.us stebuklingumas ir tt. Pusl. 148. 
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų. 
SEPTYNI PASAULIO STEEUKLAI. 
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — 
tai skaityk šita knvga, tuoj 
Pusl. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 ds tik 60 centų. 
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip ji kankino ir ką jis tiems bšsams 
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk. 
Pusl. 174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik !0 centų. 
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas tie 7 mokytojai, jei dar 
nežinai būtinai sužinok — Įsigykite ši
tą knygą. Pusl. 158.
Kaina. 75c iki birželio 1 d. tik 35 centai.
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lyti ir jos veikmę, tam verta 
Įsigyti šitą svarbią knygą. Su daug pa
veikslų. Apdarytas. Pusi. 400.
Kaina $7.00 iki birželio 1 d. tik $3.00. 
IŠ GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ. 
Kas nori žinoti apie Lietuves velnius, 
dūšias, čyčšių. peklą ir kitką, tiems pri
valo Įsigyti šitą knygą. Pusl. 470.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta Įsigyti šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje yra 
ir Sintaksė. Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
LENKIŠKAI, LIETUVIŠKAI, RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Kas nori minėtas ■ 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to žodyno, šitą žodyną parašė bei su
taisė Ambrazėjus. Pusl. 552. Apdarytas. 
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Lalis au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 

teis
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2^56. 
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan
giškos Įvairenybes Į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia 
Pusl. 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1

jei- taip, 
sužinosi.

nusimano.

tik $1.00. 
DANGŲ.

d.
MAHOMETO KELIONĖ Į
Kas buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tt. Pusl. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusl. 258.
Kaina $1.00 iki tūri. 1 d. tik 55 centai. 
BŪGOS AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, 
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet jo raštai gyvena su mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo ap- 
sipažinti. Pusk 216.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.50.
120 LAIŠKŲ. (Nedrukuotų) ir 120 
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekvienoje skry
nelėje. Parsiduoda 5 skrynelės sykiu. 
Kaina $4.25 iki "birželio 1 d. tik $1.75.
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS, 
šita Biblija yra naujausios laidos. At- 
spauzdinta Berlyne, 1922 m.' Didelio 
formato. Pirma knyga Seno Įstatymo. 
Pusk 818, o antroji knyga Naujo Įsta
tymo. Pusl. 279. Abi knygos vienoje. 
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

jo rogėmis važinėti, ko šią 
žiemą neturėjo progos. Ko
vo 6-8 dd. Vilkaviškio apie- 
linky buvo smarkių vėsulų su 
ledais, kurie išmušė langus, 
o vėjas miškuose išrovė daug 
medžių.

Rumšiškiečių kova 
su plėšikai*.

Buvo pranešta, kad Kau
no apskrities policijos, o 
ypač nuovados viršininko 
padėjėjo Budreikos pastan
gomis, padedant ir vietos gy
ventojams, Rumšiškiuose su
imti 3 garsus plėšikai: Stu- 
kas, Stanulis ir Tamošiūnas. 
Gavę patirti apie šį įvykį, 
paduodame čia smulkesnių rasta 70 cm. druskos sluoge- 
žinių. *

Kovo 25 d. vakarop Rum
šiškėse pasirodė 3 nežinomi 
asmens. Gyventojai tuojau 
šią žinią pranešė nuovados 
viršininko padėjėjui p. Bud- 
reikai. Budreika, jau nekar
tą pasižymėjęs savo drąsu
mu, vienas nuėjo patirti, kas 
tie nežinomi asmens. Dar ne
priėjęs, pastebėjo, kad čia 
esama žinomų plėšikų, ir su
šuko “rankas aukštyn.” Ta
da plėšikai metėsi į šalis ir 
pradėjo į jį šaudyti, o jis į 
plėšikus. Susišaudymo metu 
p. Budreikai sužeidžia abi 
kojas: vieną per kaulą, o ki
tą tik per minkštimą. Čia p. 
Budreika parodo nepaprastą 
savo pareigumą ir drąsumą:

I

Druska po Kaunu.
Gręžiant “Ragučio” šuli

nį Kaune, 197 metru gilumui 
. ' ‘ _ • 

ms.

Jau agituoja j Seimą.
ALYTUS. Kovo 4 d. Alytaus 
Įgulos bažnyčioje buvo ap
vaikščiojama atlaidai šv. 
Kazimiero.

Žmonių prisirinko daugy
bė, tat ir pamaldos buve 
dvejos. Vienos kariams, ki
tos civiliams.

Pamokslas buvo sakomas 
lauke, nes bažnyčioje nega-. ---------7---------- ------.—J

Įėjo sutilpti žmonės. Nors
ii
i
rinkimai į Seimą da už me
tu, bet kunigėlis neiškentė 
nepaagitavęs. Liepė nesira- 
šyti i bedieviškas draugijas, 
nes, girdi, jos griauna baž
nyčias ii* naikina tikėjimą. 

Perspėjo, kad už metų bus 
jau būdamas sužeistas dar'Seimo rinkimai, tai kad ne- 
apie 100 metini vejasi ir šau- i pereitų paskui nekatalikai ii 
do į plėšikus, kol pagaliau .neužtrauktų Dievo bausmės, 
pats parkrinta žemėn. Paki-; t.v. karo, nes dabar bus ka
lus šiam triukšmui, subėga rai daug žiauresni. Pagyręs 
miestelio šauliai ir gyvento- savo kromelį liepė balsuot. ( 
jai. Akyvaizdoj šio įvykio pi- vien tik už katalikus. 
Mečiuose sukyla drąsa ir pa- J ---------------

• - - • • * * —— • —— A * O * . _ Asiryzimas :

šininko padėjėjas Budreika,; naujas žemaičiams laikraš
tis “Žemaitis.” Pirmas jo nu
meris, gautomis žiniomis 
Kaune konfiskuotas. “Že
maičiui” kojai pakišti Telšių 

; “krikščionys” išleido “Že
maičių Prietelių.” Tai jai 
trečia vieta, kur pažangų: 
provincijos laikraštėliai ne
duoda atžagareiviams mie
goti, būtent Šiauliai, Ma- 
riampolė ir dabar Telšiai.

siryžimas žut-but pagauti į Naujas žemaičių laikraštis, 
plėšikus. Pats nuovados vir- i Telšiuose pradėjo eiti
<

nors parkritęs, perduoda sa
vo revolveri šaulių būrio va
dui, liepia paimti iš raštinės 
ginklus ir vytis. Ar Budreika 
bešaudydamas į plėšikus pa
taikė, nežinia, bet visgi jie 
dar bėgo. Besivejant pilie
čiams ir besišaudant su plė
šikais, buvo sužeistas į ran
ką p. Daržininkaitis. Tas dar 
labiau uždegė piliečių per
sekiojimo aštrumą. Bebėg
dami plėšikai persiskyrė, ; _ _
Juo toliau, juo daugiau rin- PILVIŠKIAI. Per Šešupę už 
kosi žmonių.Plėšikai jau iš- tiestas vokiečių laikinas tii- 
bėgo į kaimą. Bet čia kai-,tas visiškai 1924 m. sulužo. 
miečiai juos pasitiko me- Dabar jau yra pastatyta: 
džiokliniu šautuvų ugnimi, naujas tiltas. Bet kitas daly- 
Tada jie metėsi bėgti atgal kas dabar surūpino Pilviš- 
į miestelį. Tuo pat metu už- kius—tai keliai. Susisieki 
sidegė miestely kluonas, su Mariampole pavasarį ai 
matyt, tyčia pačių plėšikų ar rudenį labai bloga. O reikė
jų bendrų padegtas, kad pi- lų yra begalės. Daugelio uki- 
liečiai liautųsi persekioję ir ninku vaikai mokosi Ma- 
bėgtų gesinti. Bet čia pasi- riampolėje, paskiau teismai, 
reiškia piliečių sumanumas: raštai ir tt.
vieni metasi gesinti gaisro, 1. Dabar yra 2 projektai : 
kiti sekti plėšikus. Pagaliau vienas, kad nuo Pilviškių ligi 
viena grupė sučiumpa Stu- Gižų vieškelį išpilti žvj’ 
ką, o kita apsupą Stanulį ir rium, o paskiau daryt plen 
Tamošiūną. Pastaruoju du tą, o antras, kad plentą da- 
plėšiku mirties akyvaizdoj ryt nuo Pilviškių ligi Viikr. 
dar atsisveikina ir nori nusi- viskiui.
šauti. : Ar jiems tai pavyko, j Reikalingiausia ir pato 
nežinia, tik netrukus jiedu giausia butų daryt nuo Pil- 
rgulėjo ant žemės. Stukas ki- viskių ligi Gižų. Per čia bū
tos Vyrų grupės gerokai ap- tų geras susisiekimas su 
kultas paimtas gyvas. i Mariampole ir su VilkavU-

Sekimo metu pasižymėjo kiu dideliuos purvynuos.
valsčiaus raštininkas, per-' 
duodamas sužeisto nuova
dos Vuouuuav
Budreikos įsakymus ir gy- :cija suėmė pabėgusį laike 
dytojas, vaistininkas bei fel- ’"1 
ceris teikdami sužeistiems 
pagalbos.

Neatsargumas su pinigais.
PARAUSIAI (Vilkaviškio 
apsk.). Čia ūkininkas Kyga, 
pasiskolinęs kelioms die
noms 3500 litų ir atlikęs Vii-

Susirūpinę keliais.

______ K E L E T V Į S
Įvenimu nepatenkintas, kad i 
i šiais laikais labai sunku esą! 
pragyventi, ir kad jam tan-1 
kiai ateinanti mintis nusižu-' 
dyti. Ypačiai jis tai pabrėž-! 
davo, kuomet išeidavo kalba 
apie meiię. Būdamas silpnos 
valios žmogus ir karštai įsi
mylėjęs į panelę M., baisiai 
nerimaudavo pamatęs ją su 
kuo nors kitu vaikščiojant.

Paskutiniu laiku Kučins
kas su panele M. buvo susi
tarę susižieduot po velykų. 
Vieną syki jis pastebėjo, kad 
jo panelę iš vakarėlio kari
ninkas lydi. Ant rytojaus jis 
ją sutikęs ir pasakęs: ‘‘Jeigu 
;u šitaip elgiesi, tai žinok, 
kad mano kaistas kraujas 
nušlakstys tavo slenksti 1” 
Ir daugiau nieko netaręs nu
ėjo. Po kiek laiko, kovo 1 d. 
/akare, apie 10 vai., kaž-kur 
išeidamas namiškiams pra- 
:arė “sudiev” ir dingo.

Praslinkus kelioms die
noms ir nesugrįžus, buto šei
mininkė pranešė tėvams, žodis, kad 
Tėvas apklausinėjo visus sa- avelė gali pagadinti

I

Numažinto* Kainos į Abi Pusi i 

LIETUVA 
$203.00 ir Aukščiau.

Važiuokite per Bremeną ar Cheibourgą 
patogiuose trečios klesos kambariuose Su
vienytų Valstijų valdžios laivais is 
New Yorko. Specialus ekskursijos, Jonui 
W. Uetui asmeniui vadovaujant, laivas 
AMERICA išplauks birželio 20 d. P. Liū
tas prižiūrės bagažus, pusponi!, ir pn- 
jrelbės keleiviam.* muitinyėiosc bei kituo-

rcikaluose. Kiti ekskursijos laivai ispluuKs: 
\\.-gegužės 23 ($215.001; ROOSEVELT — 
i‘a-i mat/kitę su vietos agentu arba rašykite: 

UNITED STATĖS LINES
45 Bread»ay Vork City
75 Stale Street, Boston. Mass.
Manam, .perators for UNITED SHIPPIM; BOARI)

se ke 
LEVI 
geguž

i

/o gimines, bet niekas jo ne
matė. Tuomet tėvas kreipė-

kambari.
-ado jo pasą, pinigu ir lais
vą. Nekurie pasakoja, kad 
jisai turėjęs ir brauningą, 
jet kuparėlyje jo nesurado. 
Laiške parašyta, kad jisai 
ausižudysiąs vasario 26 d., 
jet matyt tas jam nepavyko. 
Toliau pažymi, kam ir kiek 
jisai esąs skolingas ir kad 
skolas sugrąžintų iš tų pini
gų. Gautąją iš valdžios žemę 
(kaipo savanoris), paskyrė 
savo broliui.

Jau trys sąvaitės kaip din
go ir niekas nematė jo nei 
?yvo, nei užėjo jo lavono. 
Namiškiai ir giminės di- 
ižiausiame nubudime ir su
sirūpinime, manydami jį žu
vusiu esant už jo vėlę užpir
ko ir bažnyčioje tapo atlai
kytos trejos ekzekvijos.

•i i policiją ir apžiurėjo jo
Atidarę kuparėli

Jei nepakenčiamo gyvenimo 
bandė pasikarti.

3ETYGALA (Raseinių ap- 
skrities). Kovo 8 d., 12 vai. 
š Betygalos senelių prie
glaudos vienas senelis, apie 
104 metų amžiaus, mėgino 
pasikarti. Korimosi prie
žastimi buvęs nepakenčia
mas, skurdus gyvenimas. 
Vos senelis užsirišo šniūrą 
ant kaklo ir pasitempė po 
gluosniuku, čia jį tuojau at
rado ūkininkas N., atrišo 
šniūrą ir nuvedė seneli į 
prieglaudą.

Prieglaudą užlaiko para
pija, tik trūksta tinkamo pri
glaustaisiais rūpinimosi.

JĮL. Suėmė piktadarį,
viršininko padėjėjo KRETINGA. Kovo 4 d. poli-

kalinių riaušių iš Kauno 
: sunkiųjų darbų kalėjimo Pe- 
i leckį Antaną, atvykusį prieš 
'kelias dienas slapta pas švo- 
gerį Barčevskį.

Policijos staigiai užklup
tas jis nors buvo apsiginkla
vęs, bet pasidavė be pasi- 

uviius M«/w iiv „ __ 'priešinimo. Pasirodė, kad
karišky pas notarą reikalus,' Paleckis turėjo vidaus pasą. , 

- • su pinigais namo. Ke- svetimu vardu. Kitą dieną 
-Y i—x i-_. ‘suimtasis issmstas i Kauno (įy* pinigai jam kaž-kaip su

šlapę ir vėlai naktį grįžęs

. Kitą dieną 
suimtasis išsiųstas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

kalbėjusios lietuviškai, šian
dien tos lenkės draugijoj jau 
kitaip nekalba, kaip tik len
kiškai ir tai ne tik namuose, 
bet ir viešos • vietose, vaka
ruose. teatre, kino, gatvėse 
ir t.t. Ir čia pasitvirtina prie- 

viena netikusi 
visą 

bandą. Ištikro, reikia saugo
tis šių atsparių lenkystės 
platintojų—jos užkrečia vi
są buri.

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

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

Jo adresas:—
JOE EIJOšIUS

North West Hotel, Room U, 
fa i Kenosha, Wis.

, VERTI PASIDIDŽIAVIMO. 
; Mes esame verti pasididžiavimo.
i Žmogaus smegenys išriša vieną svar

bų klausimą pąskui kito. Nesenai as-
, tronomai surado, kau tūlas žvaigž
džių sietynas randasi vieno miliono

i “sviesos metų“ atstume nuo žemės. 
"Šviesos metąs“ reiškia 5.865,&M> mi-

■ liūnu- mylių. Šviesą bėga greitumu 
186,000 mylių per sekundą. Tekiu pat 
smarkumu bėga ethero bangos Iąi- 
džiamos per radio. Kas žinojo aoie 
radio dešimts metų atgal? O šiandien 
jisai randasi jau beveik kiekvienuose 
namuose. Apsimoka šiandien saugot 
savo sveikatą ir tėmyt žmonių pr rto 
progresavimu Trinerio Kartusis Vy
nas yra gyduolė, kuri pagelbsti pa ai- 
kvti jūsų sveikatą gerame stovyje. Ji 
išvalo pilvą ir žarnas, paaksšiną ape
titą ir sutvarko visą žmogaus vidurių 
sistemą. Musų kostumeriai žilio, ant 
kiek ji yra naudinga. Ponia Mariu 
Duris, l?:,:: Halsted St., Chicago, ra
šo mums: “Aš negaliu apsieiti nei 
vienos dienos be Trinerio Karčiojo 
\ yno. ir aš esu jūsų kostumeris jau 
per 19 metų." Jusu aptiekorių* a>ba 
gyduolių pardavėjas taipgi turi Tri
nerio Linimentą (kuris pagelbsti nuo 
reumatizmo ir neuralgijos) ir Trine
rio Sedativą nuo Kosulio (kuris grei
tai prašalina .šaltį). Nu.sipirkit ir iš- 
bandykit juos! Norėdamas sužinoti 
apie visas Trinerio gyduoles rašyk 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, II).

Į

I

Išradimas!
Pagalios tapo išras
tas linimentas, kuris 
gali būt vartojamas 
po sausu ir šlapiu 
bandažu, be baimes 
nudegimo arba su- 
trūkimo odos.
Didesnėse Aptiekose

DOX
Linimentas

LININI

t

Tai 
Best 
Tepa- 
las!

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš Ncw Yorko:

S. S. “Lituania”......... Bal. 28 d.
I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimo

kant abi pusi

RARANKIAUSUS

U
KELIAS

Prisidėkit prie Ekskursijos 
19 Gegužės laivu “ESTONIA” 
Tiesiog i Klaipėdą visu keliu 

vandeniu.
Ekskursijų vadovaus žinomas tautietis 
ir pilnai patyręs palydovas

P. C. G. LUKŠIS 
lektorius ir paveikslų rodytojas 

BALTIC AMERICA LINE 
9 Broadway, New York City.

Kreipkitės čionai
ar

prie vietinių agentų

Pasienio susirėmimas.
Kovo 16 d. ties Kišebloto 

kaimu lenkų pasienio sargy
ba užpuolė lietuvių pasienio 
I rajono II sargybos saugo
mas vietas, kur yra nusavin
ta musų lenkų dvarininko* 
miškas, dabar parduotas ir 
kertamas. Lenkų sargybi
niai kirtėjus išvaikė ir suėmė 
3 lietuvių pasienio policinin
kus.

Kitą dieną tame pačiame 
miške buvo vėl pasirodęs di
delis lenkų būrys, kulkosvai
džiais ginkluotas, bet musų 
sargybai pareiškus, kad ge
ruoju nesitrauks, lenkai pa
sitraukė ir grąžino visus su
imtuosius.

I DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

^STUARTv LIMPANČIOS PLAPAO 
> PADUšK-.fTĖS yra skirtingos nuo 
j parišame ^.ržo, jos yra išlaukinės gy- 
' gyduolės .tmpančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokiu šniūro nei sprenžinų. Nenusien- 
ka ir neatsiremia į Kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie. nesutrukdami nuo daruo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix 1 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Expozicijoj, San 
Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūrali* ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodysi:a tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart's Bldg.. St. ix>uu. Mn.

I

LLOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
į LIETUVĄ

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

32 Broadvay, New Verk, 
arba pas vietos agentus.

f

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi 
sveika ve<do išžiūra ar r.au- 
jaustos oiidos aprčdalai ne
bus patėmyti. jeivu ptc.-kai 
bus pilni plciska.’ių. Keda- 
fteiskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jut>ų gra
žumą. Naudokite 

Rs^es 
k>- vakaras per Ueumt dienų 
ir pleiskanos tuojaus ur.yks. 
Po to retkarčiais oaedoiant 
apusaugooite nuo ,u. RufSei 
parduoda juso .xise.r.inkas 
po «$c bonka xrba 7Sc 
tiesioj iš laboratorijos.

F. AD. KICHTEK d CO
Berry d South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithuania.

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

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

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 nespčjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Me* reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoją, J. Daltreno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoi ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, nies visi naudojam J. Ba)trėno Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

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

i

Rheumatism
Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų

kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laiškų, pa
dedant savo vardą ir aišku adreaų, 
o aš prisiusiu dykai vieno dolerio var
tės bonkų išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. .AŠ noriu praša
linti romatizmų nuo ketinančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, kgųg^i 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Rei**dx.A 
Aš esu tikras, kad bus geros- ;
mes ir jus patįs j tai įsitikinate Ur
mą, negu duosite man bent vien* cM-

Ir aš tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuoėit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

Neba*dykite prašalinti romatiz- 
mo per koja* ar skūrą su pagelba 
plsaterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su Uaimentaia, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jį su užkaRtėiinra. Bet 
jus privalot ji prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti ii lau
kan.

panaikina skaudžius dieglius, muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą. 7^'

JOINT SERVICt

Dėl Blogo M:ego, Ner
viškumo Nuvargu
sio Iš Persidirbi- 

mo Jautimo
•-Pasalios štai Yra Nauja Gyduolė. 
■Kuri Duoda 'Tūkstančiams Nuostabų 

Palengvinimu ir l'žganėdinim* 
į Kelias Dienas

Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai
vinantis ir Jus jaučiatės nervuotu i? 
pavargusiu rytmetys.. tai eik pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą. puikų virškinimą, reguliari vi
durių veikimą, gausai entuziazme, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja, gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veiki* vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimui*?, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skr.u- 
dėjime, piktume ir 11. Jei Jus ken
čiate nuo tų blogumu. -Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
mėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu 

j •- o i» t Jums nepagelbėtų. Jis yra malonusCięs 1S buvalkljos žmoną, ! imti ir Jus tuojaus pradėsite geriau 
1 • • V < V - I v Į - 2a aa^x.a>., as »- L" 01 1 f «> *4 i M. .

Gaisra*.
LIUDVINAVAS (Mariam
polės apskr.). Kovo 6 Trio- 
biškio kaimo ūkininko Ty- 
rio sudegė kluonas ir tvar
tai. Tvartuose sudegė 4 ark
liai, 4 karvės ir 6 kiaulės. 
Gaisro priežastis nežinoma.

namo ir radęs šeimyną mie- ——
gančią, šlapius pinigus įki- meile* nusižudė. Lenkyste
šęs i krosnelę išdžiovint. An- MARIAMPOLE. Apskrities UKMERGE, 
ksti rytą žmona, atsikėlusi | valdyboje tarnavo raštinin- visuomenės 
ir nieko nežinodama, užku-ku K. Kučinskas, iš Šumsku «ęs is Sm „ -------.... ... „. -
tė krosnelę, kurioj sudegė vai., Mokolų kaimo. Susipą- dvarininkę--lenkę Ji gerai 
wro nadėti džiūti 3500 lit. .žinęs su panele M. į ją įsi- lietuviškai, bet atsizy-1 geriau, nunešk likusią pakiuko dalį

pas Jūsų aptiekorių ir jis sugrąžins 
Jūsų pinigus. Nuga-Tone. išdirbėjai, 
taip gerai žinodami, ką jis. padarys 
dėl Jūsų, įsako visiems aptiekoriams 
garantuoti jį ar sugražinti Jūsų pini
gu*, jeigu neužganėdintas. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir parduo
damas per visus aptiekoiius.

vyro padėti džiūti 3500 lit. .žinęs su panele M. į ją įsi- 
--------------- įmylėjo ir rengėsi vesti. Bet 

Gamtos juokai. , ta panelė prie jo neturėjo di-
Kovo mėn. pirmoj pusėj ' delio palinkimo. Dėl to Ku- 

Žemaitijoj ir arti jos tiek činskas tankiai draugams 
prisnigo, kad žmonės prade- nusiskųsdavo, kad jisai gy-

Lenkystės platintoja.
^MERGĖ. Gana aukštas 

visuomenės veikėjas yra ve-

kalba lietuviškai, bet atsižy
mi didžiatksiu atkaklumu ir 
kur nepasirodys, vis šneka 
vien tik lenkiškai. Ir kas įs
tabiausia, kad Ukmergės 
valdininkų žmonos pirmiau

203H NEW YORK t 
Į KAUNĄ *

IR ATGAL
Su S.V.taksomis

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

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant! 
atgal j vienus metus, yra į 
Ii uosi nuo visų kvotos patvar-' 
kymų. Užsisakykit vietų iš
kaisto.

Deliai reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERIC,1N LINKS

131 Statė St., Boaton. Mara
—|  .r

t

AS NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodvt į vieną savaite ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dvkai vieno dolerio 
vertes buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jų* nežinot ka io« 
gali padaryti. Perskaitykit musų A f » j /f*
pasiūlymą žemiau ir reikalaukit* Z' *
jų tuojaus. Z

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jų* išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kilų, jog Romatizmas gali būt praša
lintos, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo, isbar.dykit__tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, n tas 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Me* 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pi] 
ne* mieroa butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį. Sis buteli* 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmišyti Dė
dei Šamui už persiuntimų. T*del jus privalote prisiųsti išlaidoms. • 
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertė* butelį dykai Priimant**, 
reikės mokėti nieko.

JPR1SIVSK KUPONĄ 
Kuhn Remedr Co^ 

Dept B. W.
Aš turiu Romatizm* ir no
riu dolerio vertės butelį j 
Kuhn’o Bheumatiškų gy- > 
duolių kaip paskelbta. ' 
Siunčia 25c. persiuntimo ' 
lėtoms, supakaviaro ir t.t.

| VARDAS - 

l
MIESTAS ■

VALSTIJA

Gatvė ar
B. F. D.—

I *

KUHN REMEDY CO., ms Miiw**k» a v*. CHICAGO.

l



Drg. Grigaitis So. Bostone
Šį panedėlį drg. Grigaitis i 

jau atvažiavo į So. Bostoną.1 
Vietos socialistai tą patį va
karą surengė draugišką va
karėlį, kur prie užkandžių 
buvo pasišnekučiuota, pa
juokauta ii* pagalios apkal
bėta musų organizacijos pa
dėtis. Iš to pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad musų draugai 
kupini energijos ir noro dir
bti, kad pastačius LSS. vėl 
ant kojų. Visi pripažįsta, 
kad sąlygos musų darbuotei 
dabar yra daug palankesnės 
negu keli metai atgal, kad 
Europoj socializmo idėja vi
sur ima viršų ir ateitis mus 
šypsosi kas sykis aiškiau.

Vakarėlis buvo labai ma
lonus ir draugai skirstėsi su
stiprinta dvasia ir pakeltu 
upu.

Šį vakarą, 21 balandžio, 
drg. Grigaitis kalbės Lietu
vių Salėj. Prakalbos prasi
dės kaip pusė po septynių. 
Visi atsilankykite. Įžanga 
dykai visiems.

Ketverge, 23 balandžio, 
prakalbos bus Montelloj.

Pėtnyčios vakare, 24 ba
landžio, svečias kalbės Cam- 
bridge’uje, 40 Prospect St. 
Susirinkite visi, nes drg. 
Grigaitis aiškins du svarbiu 
klausimu, būtent: (1) Ar 
Lietuvos darbininkai nuga
lės klerikalinę reakciją, ar • 
ne; ir (2) Ar bolševizmas j 
jau atgyveno savo dienas, ar 
jam da lemta atsigauti?

Vagįs buvo įlindę į lietuvio tos reikalais. Prakalbus pa- 
“ siklausyti kviečiami visi : na

riai ir ne nariai. Sveikata 
yra brangiausi* žmogaus 
turtas, tad išmokim? . 
branginti. Apie tai ir bus 
aiškinama. Vaidyba.

policmano namus.
j Pereitą sąvaitę vagįs norė
jo apvogti W. Lynno lietu
vį policmaną Antaną Dv- 

■čių. Išėjus jam vakare su 
i žmona į teatrą,, vagįs įlindo 
per langą ir pradėjo jieško- 
ti neperšaujamo brusloto ir 
geležinės “bilčs,” kurią Dy-; 
čius nesenai įsitaisė. Bet: 
banditai neturėjo gana lai- Į 
ko, nes Dyčius su žmona grį-1

bėgti. Vėliaus jie da sugrį- laimėjo pasaulio’čampijona- 
žo per langą pažiūrėti, n tą. Pereitą seredą Philadel- 
Dyčienė įnėjusi į miegruimį phijoj jis į trumpą laiką pa- 
pamatė, kad vagis žiuri per guldė milžiną Munn. 
langą. Ji suriko ir piktada-' Iš priežasties pralaimėji- 
ris pabėgo. Vėliaus du įta- m<> Munn “susirgo” ir Bus- 
riami vyrai buvo suimti irai- tono ristynėse nedalyvavo, 
gabenti į Dyčiaus namus, bet Jo vietą užėmė; Ed. Strang- 
Dyčienė negalėjo juose pa
žinti to žmogaus, kuris žiu
rėjo per jos langą.

SPORTAS
Senis Zbyszko pasaulio 

čampijonas.
Senis Zbyszko. penkias-

žo iš teatro, ir jiems prisiėjo dešimts'metu žmoguj b vėi

tą. Pereitą seredą Philadel-

Vižiaildt Utim > N. GRABOWSKY
Penteru ir Popieruotojai 

Karpcnteris ir taisau viską, 
ka s Ilk reikalinga prie namų

Kaina prieinama. (17) 
33 GREEN STREET 

BOSTON, MASS.

K *

Š SO. BOSTONO LIETUVIŲ JOMARKAS ARBA š

I FERAI!hvasaią.
>1 P-LE ONA TL KkL SKH TE 
I.IETl VlŲTVRlSTę VADOVE 

Holland Aitrio Unijos

Rengia So. Bostono Lietuvių Ukesų Draugija
PRASIDĖS

PETNYCIOJ, BALANDŽ1O-APRIL 24 D., 1925 M.
BAIGSIS

PANEDELY, GEGUŽES-MAY 4 D., 1925 M. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampai E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Pramogų laikas kiekvieną vakarą nuo 7-tos valandos 

iki 12-tos valandos.
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS RADIO KONCERTAI 

IR Š O K I A I !
Mes užtikriname visą So. Bostono lietuvių visuomenę, kas tik at

eis į šiuos Fėrus, bus patenkinti visa kuomi. Prašome visus lietuvius 
skaitlingai ateiti ir savo atsilankymu teikti moralės ir materialės pa
ramos ir simpatijos Lietuvių Ukesų Draugijai, nes ši Draugija užlai
ko šį namą dėl lab<r visų vietos lietuvių.

širdingai visus kviečiame RENGĖJAI.

;;I
F

t N. OLIM & CO.
HOt SEHOl.D l t RNISHURS

Tel. South B<>»ion 3136
visiškas išpardavimas:

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nęsurasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furničių 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 randos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kąip pirniiaus mo
kėjau. mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk
ti furničkts pas mane pigiai

Aplankykite pažiūrėta, o 
tįs persitikrinsite.

M. OLIM
388 BROADMAY. 

s SO. BOSTON, MASS

I 
I
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Iler Lewis, kuris apgavingu 

budu paguldė švedą Lunden 
du sykiu iš trijų. Taip atro- 

; do, kad Lunden pataps pa
saulio čampijonu i trumpą 

•laika, nes tai yra smarkiau- 
sis ristikas iš visų milžinų.

a.?SK; ! Rūtynės suielpimui invalido
........... " rutiko.

Šiame ketverge Grand 
Opera House įvyks ristynės 
sušelpimui buvusio garsaus 
ristiko Joe Alvarez. Pana
mos čampijono. Apie keturi 
mėnesiai atgal Alvarezui ta
po sulaužytos kojos automo
biliaus nelaimėj Bostone. 
Dabar buvęs Panamos čam- ; *
pijonas vaikščioja ant lazdų -KorTERDAM’ 

įtalpos).
turi BIRŽELIO € MENĄ

ir grižš iš Rutterdamo ant pui- 
aiausio laivo “VOLENDAM” 

RUGPIL’CIO 12 D.
Visi tie, kurie mano važiuot 

Lietuvon apsigyventi arba apsi-i 
stoti ant ilgiau, maloniai kvie
čiami taipgi-prisidėti prie šios 
ekskursijos, nes turės daug pa-j 
rankumų Ū"smagUliW. i

Norint gaut §1& Ekskursijos • 
knygutę arba daugiau ižforma-] 

jų. kreipkitės f pas panelę Onai 

l.ine skyriuj t/84 Statė St., Room 
" f-
Vakarais ga&taa ttlaust jos 

apsiėmė šias ristynės dykai namuose 368 •WBrtmšgton 
išgarsinti.

Netaip buvo kalbėta.
“Keleivio” 15-tame nume

ryje tūlas Diedukas netei- 

mentus su biblistu A. Stepo-, 
naičiu. Tikrenybėje ve kaip 
buvo:

1. Biblistas Steponaitis, 
tvirtino ir aiškino, buk pir
mutiniai Dievo sutverti žmo
nės buvę Adomas ir.Jieva. 
Aš šitą užginčyjau, nurody- 

_ damas, kad tai yra neteisy-• 
bė, nes apie pirmutinio žmo-, 
gaus sutvėrimą biblija pati 
save sumuša. Aš patariau ir jau daugiau savo gyveni 
biblistui perskaityt Mozės me ristis nebegalės. Ji: 

• I-mają knygą, ypač Genėzio jauną pačią ir tris vaikučius 
14-tajį skyrių, straipsnius į Kadangi Joe Alvarez bu 
nuo 14 iki 17, kur kalbama. Į vo labai švarus sportininkas 
kad Kainas, užmušęs savo į tai dvylika jo draugu ristikų 
brolį, pabėgo į žemę Nod ir j sutiko jo naudai patarnauti 
tenai vedė moterį. Taigi da-Į visai dykai. Žymesnių risti- " 
bar klausimas: jeigu Ado- ' kų tarpe yra šie: Juška. Lun- 
mas ir Jieva buvo pirmuti-! den, Stasiak, Labriola. Ste- 
niai žmonės, tai kokiu būdu ' vens, Templeton ir dar šeši 
jų sūnūs Kainas galėjo rasti ■ kiti. Taigi išviso risis net še- 
sau moterį pabėgęs į kitą ša
lį? Lietuviškame biblijos 
vertime nėra da pasakyta, 
kad toji Kaino moteris buvo 
nigerka (juodveide); mato
ma, vertėjai nenorėjo teisin
gai paduoti žmonėms bibli-

„ , i jos turinį: bet profesorius
vardo universiteto studentų Barton’as aiškiai parodo, 
leidžiamojo laikraščio “Har- kad Kaino pati turėj0 būt 

į^^P.0011 balan- nigerka. Žiūrėk knygoje:
dzio. Policija aplankė visas “Barton’s Ethnology of the 
knygų ir laikraščių krautu- Semitic Races,” * “
ves ir sunnko visus Lam- ‘ 
poonus.”

Įsakydamas šitą laikraštį 
konfiskuoti policijos perdė- 
tinis paaiškino, kad to laik
raščio 15 balandžio numeris 
pertoli yra nuėjęs savo pa
laidumu. Pavyzdžiui, jisai 
išjuokia žinomą istorinį 
amerikiečių paveikslą, kuris 
parodo kaip Washingtonas 
keliasi laivu per Deleware 
upę. Washingtonas čia stovi 
Amerikos vėliavą ant peties 
užsimetęs, o vienas kareivis 
liepia jam sėstis, kad nesup
tų laivo. Kitas kareivis sėdi 
laivo priešaky ir skaito laik
raštį, Kuriuo pašiepiama da
bartinis Bostono aristokrati
jos organas “Evening Trans- 
cript.” Trečias kareivis siūlo 
baltai meškai cukraus. Poli
cijos perdėtinio supratimu, 
šitokia karikatūra, ir dagi 
padėta ant laikraščio virše
lių, prasilenkia netik su vi
suomenės dora, bet ir įstaty
mams prieštarauja.

Negana to, šituo numeriu 
pašiepiama populiarus ame
rikiečių magazinas “Litera- 
ry Digest,” nes ir formatas 
toks, ir išvaizda lygiai tokia, 
tik vardas iškreiptas: vietoj . T - nptpis.in£rai
“Literary Digest,” padėta: mejas; /aip neteisingai

» t^; gali rašyti tiktai Diedukas. "Literary Indigestion. Lei- ..J bc¥ejk vfeus tenai
oejų vardas apačioje taipgi buvusius išskvrus Dieduką iSVrainfnc- viofni “FnnV Xr BUVUSIUS, ISSKyrUS UieOUKą, 

nariata - pastai1 liudininkais, kad 
Co ” 6 aš ^P nesakiau. Juk 

vietoj “Public ūpinion ” pa- M±»Pri‘an«a mano įsi’ 
jai.. ” .nemunams.

Kubilius.

Prasidės šviesos taupymas.
Nuo ateinančio nedėldie

nio Mass. valstijoj prasidės 
saulės šviesos taupymas. Vi
si laikrodžiai bus pavaryti 1 
valanda pirmyn.

Konfiskavo Harvardo uni
versiteto laikraštį.

Bostono policijos perdėti- 
nis Crowley įsakė konfiskuo
ti visus egzempliorius Har-

iškreiptas: vietoj “Funk & 
Wagnalls Co.,” i 
“Drunk & Wagtails Co. _ 

dėta:' “Public O’nion.
Toliaus, vidury yra iš- 

spausdinta nemoralės mote
riškės karikatūra.

Automobilius užimkit moterį
Pereito nedėldienio vaka

rą ant Čommonwealth Avė. 
ir Lake St. tari užmušė apy- 
ąenę moterį.

Važiuokite pigiai, atskirai per 
ivarkytoj Trečioj Klesoj. kuri $ 
skiriama tfk Turistams. 
laivakortės iš BmImd lig pat. 
Kauno ir atgal j Batrtoaą kainuo
ja tik 8203,00. pridedant $5.00 
Retėtiue Tęsęs ir lėšas už pas- 
jK»rtą ir vizas.

Kelionė bus be jokių kliūčių, 
nes p-lė Turauskiutė viską kas 
'is reikalinga parūpins keHau- 
’antienis. Tik 150 žmonių bus 
priimama prie šios ekskursijos, 
kuri išvažiuos didžiausiu laivu

(24,000 tonų

pa- 
(-) ii

i Strand Tailoring Co.
JEIGU' NOKI turėti gerą siutą, 

' tai ateik pas mane ir persitikrink.
Aš pasiųsiu pagal naujausia madų 

Taipgi taisoni senus drabužius, 
išvalom ir suprosinam. Padarom

■ kaip naujus. <2-5»

<»>

308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

GERIAUSIAS TONIKAS
Išdirbamas iš geriausios medžiagos kokių lik tonikų išdirbystė 

vartoja.
Lietuviai krautuvninkai. reikalaukite musų Toniko, Jųsų Kostu- 

moriai bus pilnai patenkinti. * '
Pristatėm visur. Gerumas užtikrintas. Loweilio apielinkės 

viai, reikalaukit musų išdirbystės Toniko.

LOWELL BOTTLING CO.
L. V. PAULAUSK.VS BROS., savininkai

19 DAVIDSON STREET, LOWELL, MASS.
Telefvnas 1783

lietu-

I
»*

š$

šios poros.
Tikimasi, kad sporto my- 

| lėtojai savo atsilankymu 
'gausiai parems nelaimingą 
(ristiką. Ponas Bovvser nu- * 
samdė jo naudai Grand Op
era House, o laikraštininkai

,. ei i u.
' •('. Turauskiutę4i|foNand Ameriea
i 3 ‘M 1 a* —i : •

2. Boston, Maną• a * " VK

Tel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS į

LITUV1S DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena • 

Nuo 2 iki 9 vak i 
NEDALIOMIS:

71 iki 1 v. po P‘eti '
Serecįpmis iki 1$ dąh*..

Ofisas .^Keleivio” n*nwš
251 Bmadvav. tarpe C ir D Si. 

SO. BOSTON. MASS.

■

J
i

DR. J. MARGUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parm«rt*r St„ Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. TĮichmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų
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arba “Ro- 
gers’ Cueniforms of the Old 
Testament.”

2. Klausimas, ar aš tikiu i 
Dievą? Ginčas buvo toks: 
Biblistas Steponaitis, pri
spirtas prisipažinti, kad jis 
klaidingai aiškina biblija 
supyko ant manęs ir pavadi 
no mane “bedieviu.” Aš p? 
reikalavau, kad jis šitą pa
vadinimą atšauktų, ir jis at
šaukė ir da atsiprašė prieš 
mane. Šitą gali paliudyti vi 
si, kurie tenai buvo susirin
kę.

3. Biblistas pastatė klau
simą Kur buvo Kristus nuo 
18 iki 30 metų amžiaus? Aš; 
į šitą klausimą visiškai neat į 
sakiau, žinodamas kad įsi- i 
karščiauvusios galvos vistiek i 
nepertikrinsiu, todėl pata-; 
riau jam perskaityti sekan
čius veikalus, kur yra pla
čiau apie Kristų rašoma, bū
tent: “Philo’s Lile oi
Christ,” Josephus’ Christ as 
a Reble,” “Pappini’s Teach- 
ings of Jesus” ir “Headlam’s 
Life and Teachings of Je
sus.”

4. Diedukas rašo, buk aš 
pasakęs: “Mulkių yra užtek
tinai, todėl ir skelbiu.” Tai

t 
I

Į
> 
!

t 
i 
t

Visuomenės žiniai.
Susiv. Liet. Šv. Kazimie 

ro Dr-jos bertaininis susirin 
kimas bus balandžio 26 d.. 
2 vai. po pietų, Lietuvių Sa
lėje. Po susirinkimui Dr. P. į 
Jakimavičius kalbės sveika-

i

< ambridge, MaMs. iš tolimesnių 
vietų galite informacijas gaut

PARDAVIMAI pas vietos agentus arba atsikrei-
Bl čERNĖ ANT PARDAVIMO
Turi būti greitu laiku parduot i. 

Savininkas išvažiuoja j kitą miestą. 
Biznis geras ir per daug metų išdirb- ■
V-

piant laišku. . . z

PLUNKSNAS. PntaM, Paduška- 
siznis geras tr per aaug metu .suiro Įl.
as ant geriausios gatvės So. Bostor.v.! nes par<?U®$!? Krc,pxlte‘ U

Atsišaukit į “Keleivio” ofisą. < ls J ^t.skai arta raaykit.

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
uisiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

PARSIDUODA NAMAS 3 šei ny: : 
beveik naujas namas ir storas, randu 
$114 ant mėnesio. Su naujos n>a-!o 
įtaisymais Dėl greito pardavimo kai
na tik $13.000. Savininkas,

153 H’ebster Avė.. Cambridge. Ma*-.

PARSIDUODA PLAYER VARGO
NAI ir ZALIFONA. Gal ima matyt: 
nuo 6 iki 7 vakarais ir subatomis r.u ? 
12 valandos. < 1s >

17 Milhrin St- Makefield. Mas-.

PUIKUS 2 ŠEIMYNŲ NAMAS, 
stipraus statymo, su visomis vigado- 
mis, extra lotas žemės, suvirs. 20 vai
sinių medžių, puikiausioj vietoj, art: 
Mattapan skvero. Kaina $8500 ir ti- 
$1800 įnešti. A MIZARA

361 W. Broadwav. So. Boston. Mas-.

ANT RENDOS 
KRAUTUVE.

Tinkama de! bučernės, groserne-. 
duonkepyklos arba kito kokio biznio 
kampiniam name Randa pigi— 
ant mėnesio Vieta 54-58 Dorche-tc: 
Street. So. Boston. Mass. D, 1 daugiau 
informacijų kreipkitės į savininka 

VINCENT A. JENK1NS
15 Centrai St_ Boston. Mass.

Telefonas: Main 7282.

i

Siutu An
, Orderii-
? Siutus ir «ver- 
> k»tu« siuv

ant u
' isokio 
domis. Tt 
tais 
pro
SIUOK

(-)

•KMSI
S Tel. South Boston 4000

| Dr. J. Laidžius Seymur
LIETUVIS GYDYTOJAS

772 Broadway, So. Boston, Ma»».
N

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

i
Į 
į

i

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 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON, ALA SS.

F

APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOp' Kuri Pati Išaigalanda

VISAS PRIRENGIMASUl.Oe h-35.M
Parsidu*,a visose br^” kr,utuv«« ■

■

European Feather Co.
25 Lo»eH Street. Berte*. Mass.

Ij
I Lietuvis Optonetmtas | į-& r S

« h<

IšejĮrzaminuojtf aki.-. priskinti j 
akinius, kreivas akis atitiesinu į 
ir aroblyopiškose (akioae) aky- jC 
se sugražinu šviesa tinkamu n' 
u;l..

f

r

laiku.
J. L. PAAAKARN1S O. D.
447 Broadvay. So. Boatoa. Maaa

nuc 2- -5 pu pietų
6—8 vakare:

Telefonai HIJW.

Dr. L Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTIS1AF

VateiMbM O'jr- UI -12
V ntx

NcdeltuMiM r>u«> 10—12 dieaą

708 N. M««» M. BroM M
MONTELLO. MASS
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GYDYTOJ A< RuaUkai
GYDO CHRONI4KAM 

SLAPTAS LIGAS. 
VALaNDOs.

Nuot« iki w ryu. - 
?‘5u ’t >‘l » <ftab«- 
Uu.i ' : S ’»4a*»
H! HANuVKR ST, 

BOSTON. M AM.

.ANDOS-
9 iki M ryta
1 iki 3 pd pht
7 iki 9 vakare m BBOĄim a y 

so. 88

Tek: Kictotnond 141*

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai Laakiakai
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

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

A,

DR. H. H. LANDAU
SPECIALISTAS KRONIŠKU IR SEKRETN'U 

LIGŲ, REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

18 CHAMBERS* ST., BOSTON, MASS.
.Tel. Haymarket 1436
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PERSIKĖLE 1 NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale molonekit 
■ kreiptis. įūi

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

v
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! Geležiniai Daiktai ir Maliavos!
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

Vaistai Ty«* MUITE LEAD
ISO Svarų ..................... $1X75
QUEEN IR GATAVAI SUMAI
ŠYTA MALIAVA. Gatė. $X5O 
ATLANTIC IJiaukinG SPAR 
VARNISH ......................... SX5O
DU PONTS GRINDŲ VARNI
AIS. Garčiu ..................... $X5O

ŽOLRS SftKLOS 25c. ir AUKŠČIAU. LANGAMS STIKLAI IR 
kitas Viskas, kas tik reikalinga budavotojams ir 

PLUMBERIAMS 
DYKAI PRISTATYMAS MIESTE 

VISKAS DARŽUI APDIRBTI

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

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES 
TELEFONAI: Beaeh 5353 tt 535L

DU PONTS T A C FLAT BAL
TA MALIAVA. Gorčius $XS0 
JUODU SIETU DRATAI roUais 
21-2C už «q. pėdo , 
JUODA SIETU MALIAVA 
Gorčius ..........-................. $X2S

VISOKIE TVORŲ’ DRATAI 
MAŽIAU KAI PUSC. KAINOS

AI
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š
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Ii


