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Rusijoje Grąžinama

VIS1 FABRIKAI ATIDUO
DAMI KAPITALISTAMS.

Taip nutarė Ketvirtajai So
vietų Kongresas, kuris yra 

susirinkęs Maskvoje.
Komunizmas Rusijoj jau 

palaidotas ir tuoj jam bus 
pastatytas kryžius. Sovietų 
valdžia nutarė jau grąžinti 
senąją tvarką. Visi fabrikai, 

' įmonės ir įstaigos nutarta 
grąžinti pirmutiniems jų sa
vininkams. Tai reiškia, kad 
grąžinama privatinė nuosa
vybė ir kapitalizmo tvarka. 
Visuomenės ekonomijos ko
misaras Dzeržinskis paskel
bė, kad šitokia permainą nu
tarė padalyti Ketvirtasai So
vietų Kongresas, kuris dabar į 
yra susii

EIDKUNŲ TRAUKINYS 
SUDUŽO; VOKIEČIAI 

KALTINA LENKUS.
Lenkų koridoriuje perei

tą sąvaitę sudužo vokiečių 
greitasis traukinys, kuris bė- 
go iš Eidkunų į Berliną. Ka
tastrofoj žuvo 25 žmonės.

Lietuvoj Planuojamos 
Aštrus įstatymas.

JIS TAIKOMAS NEVA 
KOMUNISTAMS.

už-Vokiečiai kaltina už šitą ne- Už priklausymą prie už- ri slmet -11 
laimę lenkus, ir sako, kad draustų organizacijų skiria- [ Svanson sugrąžo 
Lenkija turės. užmokėt visus 
nuostolius. Mat, sulyg 1921 
metų Pary žiaus sutarties, vi
si vokiečių traukiniai per 
lenkų koridorių turi būt ve
dami pačių lenkų, o Lenkija 
yra atsakominga už visokius 
nuostolius, kokie gali pasi- 

----------------------------------- kuomet vokiečių
gi Franci jai pasidarė su pi-i traukinys yra lenkų rankose, 
nigais dabar labai riesta, o. Vokiečiai ‘sako, kad šitą ne- 
Lenkijoj piniginė padėtis•iajmę lenkai surengę tyčia,) 

valdžia dabar nutarė liku-

LENKIJA ATSISAKO 
NUO PASKOLOS.

Pernai Franci jos valdžia 
buvo nutarus paskolinti Len
kijai karo tikslams 40,000,- 
000 frankų. Dalis tos pasko- 
lios buvo duota Lenkijai 
tuojaus, o kita dalis turėjo į_____
būt duota dabar. Bet kadan- Į daryti, kuomet vokiečių 
gi Franci jai pasidarė su pi-į traukinys yra lenkų rankose* 
nigais dabar labai riesta, o. Vokiečiai ‘sako, kad šitą ne- 
Lenkijoj piniginė padėtis; iaįmę lenkai surengę tyčia, 
žymiai pagerėjo, tai paliokų nes esa liudininkų, kad rė- 
valdžia dabar nutarė liku- ant‘ gelžkelio buvo pa- 
sios paskolos dalies iš Fran- {Uuosuotos nuo špalų ir relių

• sudurimai taip pat buvo pa- 
jliuosuoti. Tuo traukiniu va- 
Įžiavo keliolika sovietų eko- 
; nominės komisijos narių, to
dėl vokiečių spauda spėja, 

va- [ kad lenkai bus surengę šitą

cijos neimti.

AMERIKOS LAIVYNAS 
DIDESNIS NEGU 

ANGLIJOS.
vietų kongresas, Kuris aaoar [ Londonp žiniomis, 1 va-,.—  ------- —
yia susn inkęs Maskvoje. Sa- metų Anglijos lai-i katastrofą politiniais išroka-
koma, kad 80 nuošimčių (vyne bu‘vo 497 laivai> Ame. | vimais. 
kongreso narių balsavo uz rjkos 539, Japonijos 211,: .---------------
sttokią permamą. IFrancijos 219, Italijos 216, j GRAŽYS AREŠTUOTAS

Priežastis, kuii privertė Rusijos 164, o Vokietijos 51. i SU PALERSKIENE.
nvaąidiS! 1Tą P?Čią ir! West Hazleton, Pa.-šio-

Ką via Ūme. kad valdžiai planuojamų laivų Anglijoj • donomis čia tano areš-
neapsimokėjo farbikų vedi- buvo 20 Amerikoi 44 JaDO-1 ,cia ,tap? ?re"Ti tin-pin nrU in Vac „AU i; ? tUOtaS A. Gražys, kllHS bllVOmas. Ji tuiejo prie jų kas mjoj 67, Francijoj 126, Itali-; m..no čia
metai vis pridėti, ir tuo pa- joj Rusijoj 35, o Vokieti-! jaozf ^Paleitkio načia ^iš 
čiu laiku darbininkai netu- 9 PalersKio pačia is
rčin darhn JO>L. • j i. j - j Worcester, Mass. Šita pore-

q C 1 Taigi. Parodo, kad is visų jį pėdžios buvo pabėgus
Sovietų konstitucija drau- valstybių Amerika tun dau- • — > > .s- . ® _•

džia privatinę nuosavybę, giausia laivų, 
taigi sovietų valdžia, grąžin- - --------------
dama kapitalistams fabri- [ CC r.L . CUU
kus, neatiduoda juos kapi- I CIONIERIAI VĖL PRA- 
talistų nuosavybėn, bet išlei- DEDA VEIKTI, 
džia juos neva nuomon. Bet 
tai yra tiktai formalumas, 
kad “apgavus” konstituciją. 
Tikrumoje gi ta nuoma nie
kuo nesiskiria nuo paprastos 
privatinės nuosavybės, nes 
nuomos laikas neaprabe- 
žiuojamas ir kapitalistai jo
kios randos už fabrikų var
tojimą nemokės. Netik ne
mokės jokios randos, bet per 
trejis metus valdžia paliuo- 
suoja juos ir nuo tokių mo
kesčių, kokius fabrikantai 
kapitalistinėse šalįse moka 
valstybei. 1

Paliuosavimą privatinių 
kapitalistų nuo mokesčių so
vietų valdžia aiškina neva 
tuo, kad prie valdžios šeimi
ninkavimo fabrikai tapę la
bai apleisti ir nudėvėti, kad 
prie jų dabar reikią pridėti 
daug pataisymų ir t.t.

Taip pat grąžinami pirmu- gus; bet kas žmonėms gera 
niems savininkams ir "
namai miestuose. Vien tik ga. 
Maskvoje 2,000 tokių namų ---------------.
sugrąžinta ir per 3 metus jų SUĖMĖ PILNĄ LAIVĄ 
savininkai paliuosuojami -----------
nuo visokių mokesčių, nes Į 
namai taipgi esą nudėvėti ir 
reikalingi didelių pataisymų.

Vadinasi, bolševikų val
džia prisipažįsta, kad per vi
są savo šeimininkavimo lai
ką ji nieko nepagamino, tik 
naudojosi tais daiktais, ko
kie buvo seniaus padalyti; o 
kada tie daiktai nusidėvėjo, 
ji ir pataisyti jų negalėjo, tai 
prisiėjo prašyti kapitalistų, 
kad jie ateitų ir pasiimtų vis
ką atgal į savo rankas. i 

Tai yra oficialis prisipaži
nimas, kad komunizmas jau 
subankrutyjo. Socialistai iš 
pat pradžių sakė, kad taip 
bus. Ar ne jų tiesa?

į Mahanoy City, bet iš tenai 
j atvažiavo į W. Hazletoną.

A. Gražys yra vedęs vy- 
ras ir turi vaikus, bet kelia- 

;tas metų atgal išsiuntė savo 
................. M i pačią į Lietuvą. Dabar jis 

Žinios iš pietų Amerikos [turbut bus kaltinamas per
sako, kad Brazilijos revoliu- žengimu “baltos vergijos” 
cionieriai, kurie buvo pasi- įstatymo, nes yra apmokėjęs 
traukę šalies gilumon ir per svetimai moteriškei kelione 
kelis mėnesius nesirodė, da- vienos valstijos į kitą ne- 
bar vėl pradėjo veikti ir ren- dorais tikslais. * 
giasi pulti La Guayos niies-; Palerskienė esanti labai 
tą prie Paranos upės, vai- gj-aži moteriškė. Ji pametė 
džios kareivių mieste esą tik gavo vyra Worcesterv su 
2,000, ir apie tiek pat vyrų dviem mergaitėm, o viena 
turį revoliucionieriai. *

CUKRAUS KAINOS 
KRINTA.

Kapitalistų spauda labai 
aimanuoja, kad šįmet visam 
pasauly labai daug užderėjo 
cukraus ir dėlto jo kaina la
bai nupuolė. New Yorke da
bar žalias cukrus parsiduo
da po $4.30 už 100 svarų, o 
gatavas smulkus cukrus po 
$5.48 už 100 svarų. Žmonės 

•džiaugiasi, kad cukrus pi-
***”~ ^.iiiviicuie gvtci,
visi tas kapitalistams nenaudin-

BRAZILIJOS REVOLIU-

DEDA VEIKTI.

BOMBŲ.
! Aliantų komisija, kuri 
kontroliuoja laivų plaukioji
mą ant Reino upės, pereitą 
sąvaitę suėmė laivą, kuris 
buvo prikrautas pilnas bom
bų. Laivas plaukė iš Olandi
jos, bet buvo vokiečių lydi
mas. Vokiečiai teisinasi, kad 
jie manę, jog tos bombos 
buvo paprastas čiugunas.

DAKTARAS PATARIA 
MOTERIMS KIRPTI 

PLAUKUS.
Anglijos daktaras J. Hed- 

ley Marsh sako, kad mokslo 
žvilgsniu, kirpti moterų 
plaukai esą pagirtinas daik
tas, ir jis visoms moterims 
pataria plaukus nusikirpti.

v

vaiką pasiėmė su savim. 
: West Hazletone ji gyveno 
su Gražiu kaip su tikru savo 
vyra. Tik anądien jiems su- 
siginčyjus kaimynai nugir
do, kad jiedu nėra vedę ir 
pranešė policijai.

Suareštavus šitą porą, po
licija pranešė telegramų Pa- 
lerskienės vyrui į Woreeste-1 
ri. Vyras atsakė telegramų, 
kad jam sugrąžintų jo vai
ką : pačios gi jis jau nenorįs 
daugiau. Tečiaus policija 
nutarė sugrąžinti jam ir pa
čią. Jos meilužis Gražys 
turbut pasiliks čia pat be
langėj, pakol teismas nu
spręs, ką su juo padaryti.

NELEIS DAUGIAU KOZI- 
RUOT BAŽNYČIOJ.

Kad palaikius smunkantį 
bažnyčių biznį, kunigai pra
simano visokių pramogų. 
New Yorke kun. Guthrie įve
dė savo bažnyčioje merginų 
šokius be andarokų, o West- 
fielde (Mass. valstijoj) taip 
vadinama Antroji Bažnyčir- 
buvo andai įvedus koziravi- 
mo vakarėlius. Tečiaus da
bar laikraščiai praneša, kad 
nuo šiol koziravimo vakarai 
bus panaikinti, nes ir iie nc- 
sutraukia žmonių į bažnyčią.

Bažnyčia atgyveno savo 
amžių, ir jos neatnaujins 
jau nei kozfros^ nei plikos 
šokikių kiškos.

ma amžinas kalėjimas.
Balandžio 28 d. iš___

atėjo šitokia telegrama :
Kovai su komunistų pavo- • 

jum Lietuvos valdžia įnešė 
nepaprastą įstatymą. Už vai
dininko užmušimą "iis sl... __ 
mirties bausmę be jos pakei
timo; už priklausymą prie 
uždraustų organizacijų jis • 
baudžia amžinu kalėjimu, ir. 
trim metais kalėjimo už lai
kymą ginklų, šitas įstaty
mas kilo dėl Lietuvos bolše
vikų bandymo anądien pa
dalyti Šiauliuose sukilimą ir 
paliuosuoti iš kalėjimo savo 
draugus.

Gegužės 2 d. telegrama iš 
Rygos sako, kad tarp Lietu
vos ir Latvijos užsienių mi
nisterių buvęs pasikalbėji
mas ir nutarta daryti sutartį 
sveikatos palaikymo, žuk- 
lavimo, miškų ir prekybos 
reikalais. Birželio mėnesy 
nutarta turėti tuo tikslu kon
ferenciją. kurion busianti 
oakviesta ir Estonija.

Bet tikras tos konferenci
jos tikslas veikiausia bus ap
sigynimas nuo bolševikų ir 
kova su jų slaptomis organi
zacijomis.

i

jum Lietuvos valdžia įnešė

į MAINOSI LAIKAI.
j 10 metų atgal, paprasta 
. Chicagos mergina Gloria 
Svanson nuvyko į Holly- 
wood Calif. ir gavo darbą 

I prie judamųjų nuveiksiu. 
[ kur ir dirbo už $2 į dieną. 
I kaięo “extra giri.“ " j
i šįmet toji pati Gloria ________________________ . __________
; ’š Franci-i
iįos su savo vyru (nes ji ten 60GRAFTERIŲ UŽDARY-I 25,000 ŽMONIŲ SOCIA- 

" ’ TA KALĖJIMAN. LĮSTŲ MITINGE
Cincinnati mieste nesenai NEW YORKE.

buvo areštuota 70 policmanų Senelis Dcbsa* karštai buvo 
ir prohibicijos agentų uz sveikinamas,
graftą. Jie buvo kaltinami j pi G Dj
ėmimu kyšių is degtindarių 4merik‘ darbininkai šimet 
ir protegavimu butlegeriu :^mer_1ROs’ cĮai t)in.1??i5ai ,slme5 
biznio. Jie netik apsaugo-' ’ve"te Jana , 
Javo degtinės šmugeli. betjB?X%io X,ban bet da-* 
varyti 'nes^udavo^lidelio 'yvav0 socialistų mitinge,

huotojas. Mitingas buvo * 
Grand Opera House rame, 
kuris buvo prisikimšęs žmo
nių kupinai. Pasirodžius 

■Debsui ant pagrindų, tūks
tančiai žmonių pradėjo plo
ti ir šaukti: “Ura, lai gyvuo
ja musų vadas!”

New Yorke drg. Debsas 
kalbėjo nedėlioję, 3 gegužės, 
kur socialistinė organizacija 
AVorkers’ Circle, turinti apie 
50,000 narių, šventė savo 25 
metų gyvavimo sukaktuves 
ir podraug apvaikščiojo Pir
mos Gegužės Šventę. Mitin
gas buvo Madison Sąuaro 
Garden, kur susirinko apie 
25,000 žmonių. Į vidų galėjo 
sutilpti tiktai apie 15,000 as
menų, o apie 10,000 pasiliko 
lauko pusėje. Čia policija la
bai nemandagiai pradėjo 
tuos žmones krikdyti, aiškin- 
damosi, kad kelias turi būt 
liuosas.

Policijos buvo daug ir vi
duje, nes tikėtasi, kad ko
munistai bandys darbininkų 
susirinkimą išardyti ir kels 
triukšmą. Ir tiesa, jie buvo 
jau pradėję kelti lermą, te
čiaus kuomet žmonės pradė
jo Debsui ploti, komunistų 
nedrąsus lemiąs buvo nu
stelbtas ir daugiau jie nedrį
so išsižioti.

Europoje darbininkai irgi 
iškilmingai apvaikščiojo sa
vo šventę, bet didelių susirė
mimų su valdžių agentais 
nebuvo.

Darbininkų Šventė 
Buvo Iškilminga.

k”annn'tik k3 ištekėjo). Bet jau da-' 
° i bar ji sugrįžo taip garbin- 

igai, kad visas Hollyvood 
drebėjo nuo šauksmų ir 
sveikinimų. Hollyuoodas ją 

kiria taiP« kaiP j°kis Pre'
zidentas, nei karalius nėra 
pasitinkamas. Taigi laikai 
tai merginai ištikruju maino-

' si, nes kada buvo niekam ne- 
; žinoma, ji dirbo sunkiai vos 
už pavalgymą, o šiandien ______
jau turi pasaulį po savo ko- prisipažino prie kaltės ir bu- 
jom. • ivo nuteisti kalėjimam

DIDELI SOCIALISTU j 
LAIMĖJIMAI FRANCIJOJ'

Pereitą nedėldienį Franci-į
joj buvo miestų rinkimai, j Sing pereitą sąvaitę buvo 1 XT ... — i V, * 1 n O ‘ 1 1 J. *■ . * * • _ w

iaiškėstikateinantįnedėld’ie-Įdžiai: John Farina, Morris 
nį po antro balsavimo, te-' Diamond ir jo brolis Joseph 

[čiaus ir pirmas balsavimas jDiamond. Jie buvo nuteisti 
[jau parodė, kad socialistai miriop užtai, kad pernai 
’ turi didelių laimėjimų. Daug Brooklyne užmušė 2 banko 
miestų teko socialistams. [ kurjeru ir apiplėšę juodu pa- 
Apskričiai Bordeaux, Tou-,bėgo su $43,607. Farina pa- 
louse, Calais, Orleans ir Poi-j sodintas elektros kėdėn kar- 
tiers taipgi teko socialistams. 
Tautininkai sumušti. Komu
nistų kandidatai Paryžiaus 
apskrty ir kitur taipgi buvo 
sumušti. Darbininkai balsa
vo daugiausia už socialistus.

j KOMUNISTAS UŽMUŠĖ
7 POLICMANUS.

Sofijos užmiesty bulgarų 
policija apsupo vieną komu
nistą ir šaudė į jį visą dieną. 
Komunistas pasislėpęs kana
lo krante ir atsišaudydamas

NUŽUDĖ 3 ŽMOGŽU
DŽIUS.

New Yorko kalėjime Sing
___ t ___ t i

Nora galutini rezultatai pa-Į elektra užmušti 3 žmogžu-

čiaus ir pirmas balsavimas (Diamond. Jie buvo nuteisti

1 štai meldėsi, matoma jis bu
vo tikintis katalikas.'

MUŠTYNĖS SU 
KLIUKSAIS.

Gardner, Mass.—Pereitą 
nedėldienį čia pirmu kartu 
pasirodė Ku Klux Klano de
monstracija. Apie 150 kliuk
sų pervažiavo automobiliais 

j per vidurį miesto ir susirin- 
| kę ant kalno už miesto laikė 
savo mitingą. Parodą lydėjo 
tris raiti kliuksai, apsisiautę 
baltais apsiaustais ir Užsi- 

I traukę baltas maskas ant 
galvų. Šituos vadus policija 

: tuojaus areštavo, nes jie ne- 
I turėjo leidimo demonstraci
jai. Paskui minia apsupo 
kliuksų mitingą ir pradėjo 
svaidyti akmenais. Kilo muš
tynės su kliuksų sargais ir 
galų gale mitingas iširo. Va-

minia bombardavo 
visų pusių. Daug 

se), nes jai butų reikėję už j žmonių buvo sužeistų. Vie- 
juos brangiai mokėti muitą, i nas kliuksų sargas buvo 
Bet valdžios atstovai suuodė areštuotas už vartojimą re- 
ir suradę pas ją tuos brangu- į volverio. 
mynus paskaitė ją už šmu-! 
gelninkę. Prie to dar. sako-į 
ma, iškrėtus jos skrynias, at-; 
rasta 16butelių degtinės, ku-Į 
ri buvo išlieta* lauk ir Pola p kuNegri turėjo išsimokėti po; vJ,?nį pkp.ento. i
So uz bonką. J a-'S j įa b. j, ėjo per lietuviu krau- : 
mentus taipgi bus uždėta, - <Jdamas g^aipyU 
bausme- I jam čekius' po $25. Jisai sa-

!kė, kad tie čekiai jam yra 
įduoti už darbą tūlo John 
iMillero. kontraktoriaus i” 
' Bostono, ir rašyti ant Boyls- 
ton National Banko. Ir jam

DŽIAUGIASI HINDER- 
BURGO LAIMĖJIMU.
Amerikos plutokratai 

džiaugiasi, kad gen. Hinden- 
burgas tapo išrinktas Vokie
tijos prezidentu. Jie siunčia 
jam telegramas ir sveikina 
jį. Mat jie yra įsitikinę, kad 
Hindenburgas, kaipo atža- iš tenai užmušė 7 policma- 
gareivis, rems stambųjį ka- nūs. Ant galo visgi policija 
pitalą ir kels biznį. Demok- jį nušovė.

Į
i 
! 
i

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos garsioji judamųjų 
paveikslų artistė Pola Negri 
(lenkė). Ji su savim atsivežė n 
žiedą ir brangakmenių užjžiuojant kliuksų automobi- 
$300,000 vertės ir neparodė)Hams. 
ju muitinėj (Customs Hou-i juos iš 

juos brangiai mokėti muitą, i nas kliuksų sargas

ratija jiems nerupi.
POLA NEGRI “ŠMU- 

GELNINKĖ”?EKSPLIOZIJA ROBO 
DIRBTUVĖJ.

Bostono priemiesty Mal- 
dane pereitą sąvaitę įvyko 
ekspliozija Boston Rubber 
Shoe Co. dirbtuvėj. Dirbtu
vės namas tapo perplėštas 
pusiau. Nuo trenksmo sudre
bėjo visas Maldenas. Dauge
lis žmonių manė, kad antras 
žemės drebėjimas įvyko. Du 
darbininkai buvo užmušti ir 
8 sužeisti. Valdžia dabar ty
rinėja ekspliozijos priežastį. 
Yra manoma, jog ekspliozi
ja įvyko nuo degtuko, kurį 
vienas darbininkas užsidegė 
cigaretui užsirakyt. Dirbtu
vėj buvo daug gazolino, ku
ris vartojamas robo (gumos) 
klijams daryti, o gazolinas 
greitai eksplioduoja. Rūkyt 
dirbtuvėj uždrausta.

ALASKOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereitą sąvaitę Alaskoje 
buvo žemės drebėjimas, ku- t 
ris tęsėsi 3 sekundas, bet bar parduoda tos šalies tur- 
auostoliu nepadarė. i*us užsienio kapitalistams.

į Pereita sąvaitę italų ir belgų 
i kapitalistai gavo koncesijų 
išnaudoti žibalo laukus ii ;era žmogus, kuris tuos če- 
šiaur-ryčius nuo Tiflizo per) i.jus majnė, sakėsi esąs John 
30 metų. iStevenson (Jonas Steponai-

----------------pis).
REZIGNAVO PORTUGA- j Jei kam pasitaikytų toks 

asmuo kur pamatyti, mel-

I PARDAVĖ GRUZIJOS ŽI
BALĄ SVETIMIEMS 
KAPITALISTAMS.

Užgriebę gruzinų šalį 
ginklo spėka, bolševikai da-

i

APSISAUGOKITE 
APGAVIKO.

I Worcesteri atsibaladoio

NUŠOVĖ POLICMANĄ 
i Waterbury, Conn.—Per
imtoj subatoj čia buvo toks 
[atsitikimas. Ant Bank stree- 
to po No. 827 Bercierų šei- 

Įinynoj kilo muštynės. Ernest 
j Bėreier. buvęs kareivis, pra
siėjo mušti jauną savo pa
čią,. kurią jis parsivežė iš 
Paryžiaus karui pasibaigus. 
Toms muštynėms sustabdy
ti buvo pašauktas nuo gatvės 
policmanas. Bercier pasiė
mė savo tuščią ir surudyjusį 
revolverį ir atkišęs jį į polic- 
maną pareikalavo, kad šis

APKRIKŠTYJO GATVĘ 
KOMUNISTO VARDU.
Turingijoj miestelio Teu- 

:hoi n valdyba, kuri susideda 
iš didžiumos komunistų, nu
tarė pagerbti buvusį Vokie
tijos komunistų kandidatą į 
prezidentus. Ernestą Thael- 
manną. ir tuo tikslu apkrikš- 
tyjo jo vardu vieną mieste
lio gatvę.

I 
I

Į 
i

♦ v ------- f ~-------------------------------------------- ------ ~

1S atiduotų jam savo ginklą.
Policmanas matomai išsi- 

. . .. .. traukė savo revolverį ir
pasisekė kai-kur tų čekių iš- Bercier griebė už jo. Besitą

sant ir keturioms rankoms 
įevolverį belaikant, revolve
ris iššovė tris kartus. Viena 
hulipka sužeidė Bercierui 
ranką ir įlindo į komodą, ki
ta pervėrė duris, o trečia pa
taikė policmanui į pilvą. Po
licmanas tuoj apalpo ir nu
vežtas ligoninėn mirė. Ber- 
cieris pametęs policmano re
volverį leidosi bėgti, bet 
tuoj buvo sugautas. Jis da
bar kaltinamas žmogžudys
tėj.

manyti. Bet vėliaus pasiro
dė. kad tie čekiai neteisingi, 
nes pinigų John M doro var
iu nurodytame banke visai

LUOS PREZIDENTAS.
Pereitą sąvaitę rezignavo džiu tuojaus pranešti man, 

Portugalijos prezidentas Go- o gausite atlyginimą.—A. J. 
mes, prieš kurį šiomis dieno- Katkauskas, 372 . 1 "-y
mis buvo kilusi revoliucija. St., VVorcester, Mass.
mes, prieš kurį šiomis dieno- Katkauskas, 372 Millbuiy
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“AMERIKOS LIETUVIO 
LOGIKA.

LENKIŠKI POTERIAI UŽ 
LIETUVIŠKĄ DUSIĄ.
“Garso” 18-tame numery 

tūlas kunigas ar zakristijo
nas, pasirašęs slapyvardžiu, 
pasakoja šitokį incidentą: 
Elizabetho lietuvių bažny
čioj buvo laikomos už miru
sio kun. žindžiaus dūšią pa
maldos. Bažnyčia buvusi pil
na žmonių, kunigų buvę 
apie tuzinas, ir visi labai 
karštai meldėsi, norėdami 
užtarti nabašninką pas Die
vą (turbut Dievas ji sunkiai 
prispaudė).

Ir štai, laike šitų kaistų 
maldų, ateina nepažįstamas 
kunigas, visas raudonais rū
bais apsitaisęs, lyg koks bol
ševikas, atima iš kunigo šeš
toko kapą, užsideda ją pats 
ir pasiėmęs reikalingus “tai
sius” pradeda šventintu van
deniu katafalką laistyti ir 
dūmais smilkyti, lyg ir norė
damas velnius nuo kun. žin
džiaus dusios nubaidyti.

Atlikęs tuos burtus ir loty
niškai pagiedojęs, šitas rau
donas kunigas kreipėsi į lie
tuvius parapijomis ir stipriu 
balsu užriaumojo lenkiškai:

“Za duszę sviętej pamięci 
księdza proboszcza Baltromie- 
ja žindžiusa prosze zmowic «5 
razy Ojcze nasz i 5 razv Zdro- 
was Marya.”
Kaip šitas lenkas kunigas 

į tas pamaldas atvyko, ir ko
dėl jis taip keistai pasielgė, 
tai “Garso” rašytojas negali 
išaiškinti. Jis tik aimanuo
ja, kad tai buvęs didelis lie
tuvių katalikų įžeidimas ir 
pamaldų išniekinimas.

remti ir platinti savo laikraš
čius, nes tik darbininkų laik
raščiai rašo teisybę.

MILIŪNAS LAIŠKU 
PREZIDENTUI.

Senatorius Fall, pašto vir
šininkas Slemp ii* tuksiančiai 
sukčių, pelnagrobių ir kito
kių vagių vis da naudojasi 
pilnom pilietinėm teisėm, 
tuo tarpu gi seneliui Debsui 
—labiausia gerbiamam
Amerikos žmogui—kuris 
yra paaukavęs 50 metų savo 
gyvenimo darbininkų reika
lams, tam žmogui šiandien 
yra atimta pilietybės teisė!

Taip rašo “The Citizen.” 
Ir nurodęs šitą neteisingumą, 
“The Citizen” ragina visus 
piliečius rašyti prezidentui 
Coolidge’ui laiškus ir reika
lauti, kad seneliui Debsui, 
tam antrajam Jėzui Kristui, 
butų sugrąžinta pilietybės 
teisė. Parašykim prezidentui 
miiioną laiškų, sako šitas 
laikraštis.

l”

Rašydamas apie nei'vidi-
Mi- 

“Ameri-
mą Lietuvon “Tėvynės 
ko Paltanavičiaus ’ 
kos Lietuvis” sako:

“ ‘Amerikos Lietuvi^ <’npu- 
tizuoja ‘Tėvyne;.’ brt k;; '.' 

‘ partyvis laikraštis. lietui.
sos kištis i partijų reikalus. 
Jeigu Lietuvos valdžia : at ■. 
kad ‘Tėvynė’ sėju nepageidau
jamą pagieža, turi pilna tie-ą 
sustabdyti.”

Tai yra ne laisvo žmo
gaus, bet vergo protavimas. 
Jeigu visi šitaip protautų, 
kaip “Amerikos Lietuvis, 
tai pasaulyje nebūtų jokio 
progreso.

Jeigu visa lietuvių tauta 
taip ubagiškai protautų, kaip 
Mikas Paltanavičia, tai ji ir 
sąvo spaudos šiandien netu
rėtų, nes caro valdžia buvo 
tą spaudą uždraudus, o pa-
gal Paltanavičių, valdžia tu
ri “tiesą” uždrausti viską.

KAUNE ARŠIAU, NEGU i kas tik jai nepatinka, ir prie
_ VILNIUJE -sintis tam nevalia.
Mes lenkų valdžiai šimpa-i musų laimei pa?aud: 

tijų neturim, bet kuomet mu- Pnklauso ne dvasios ubą- 
sų patriotinė spauda taip o revohucijo;
piktinasi, kad lenkai Vilnių- Jam^- • 
je nežmoniškai persekioja Pei*daug žmones 
lietuvių organizacijas L in la,svp
spaudą, tai reikia pasakyti, 
kad Kauno valdžia tuo žvil
gsniu yra da “darbštesnė.”

štai faktai.
Nelabai senai Kauno ko

mendantas be jokio teismo

1 * a___ charino kalėjime nesėdėti, ir.a^ • W/ 1 1 »nnctai um Pagaiios bU.i vištai ^-fopiežitus Koikordatas ir Lie* 
tavęs Klerikalų Veidaaiayte.

sintu. Jei jo vietoj butų koks 
bedievis, tai jis šiandien sė-! 
dėtų belangėj, ir viskas. O| • a • • > • •_  • v *

UŽDARĖ MARIAMPOLĖS 
DARBININKŲ SĄJUNGĄ.

Leidžiamas Mariampolėj 
sąvaitraštis “Šešupės Ban
gos” praneša 14-tame nu
mery, kad Draugijų Regist
ravimo Komisija tenai užda
rė Mariampolės Darbininkų 
Profesinę Sąjungą.

Sąjungos valdyba gavusi 
raštą, kad toliaus veikti są
jungai neleidžiama. Vadi
nasi, šita organizacija skai
tosi jau uždrausta ir, sulyg 
sumanyto dabar valdžios Įs
tatymo, už prigulėjimą prie 
jos darbininkai gali būt bau
džiami amžinu kalėjimu.

Štai jums ir “laisva” Lie
tuva !

Šįmet popiežius anskelbė J^am^tis Purickis visur iš- katalika^^ntuos^me! «jo.sausas. Kam gi tuomet 
tus”. Musų davatkoms iri??"*“ P1?“*“* > .RjT, va.’ 
^aplemin)įBsdita3.joma|.. ziuoti, jeigu ne jam? Ir jis 
kas yra geriau žinomas kai- nuvazlav0- Nuvažiavo gar- 
po -‘jubflSuBavi merai.“ 
Maip popiežius stovi nuo že-

I gyvenimo labai ankš. 
i tai ir paprastiems žmonėms 
! neprieinamas; bet “jubilė- 
Jjušavais metais” jisai lyg ir 
nusileidžia nuo savo puiky
bės sosto, lyg ir prisiartina 

i prie tikinčiųjų, vieną-kitą 
sykį pasirodo iiems ir lei
džia vienam-kitam į sąvo 
šliui^ę pabučiuoti. Beto da 
jis išdalija tais metais dau
gybę “dirmavotų” rąžančių, 
medalikėlių ir kitokių pigiu 
ž\ angučių-dzindziliukų, vi-!

Už tas “malones” tikintieji

tus”. Musų davatkoms iri??™“ ».RyW v£
>1

susis musų Purickis Ryman 
i pasimatyti su “šventu tėvu,” 
papasakoti jam Lietuvos ku
nigų viernumą ir atsidavi
mą, pabučiuoti jam i šliurę 
ir parvežti Lietuvai jo tėviš
ką palaiminimą.

Bet dėja! Kunigas Puric
kis, tas apsukrusis mūsiškių 
klerikalų diplomatas, nebu
vo prie popiežiaus prileistas. 
Jis netik negavo su “šven
tuoju tėvu” pasikalbėti, bet 
negavo nei Į pantaplį jam 
pabučiuti. Neprisileido jo 
popiežius, neprisileido ir ki-

a Ui džima ne^Svk,: « bažnyčios “
~ * ................. ** nai. Ir sugrįžo musų Punc-

Įsiideda miUonus “į8 Ry“9,nosi
- ■ tartum p-le Jagomastaitė vėl

butų su briliantų šmugeliu 
; metai ‘jJTtiktias—va- E**0™-’0-’ sugauta.

Įsipinigauti, patuštinti mul-j Tm yra smūgis netik kūni
niams kišenius. Igo Puricko asmeniui, bet

lirų. Tam ir yra ren: 
‘šventieji” arba

>3 V1

nai. Ir sugrįžo musų Puric-

tartum p-lė Jagomastaitė vė'

akyse, pasakytų ar jie stovi 
už Lietuvos reikalus ir eina 
prieš Vatikanu, ar eina su 
Vatikanu prieš Lietuvos rei
kalus.

Prispirti prie sienos, kle
rikalai nusiėmė Lietuvos ge
radarių kaukes ir parodė, po
piežiaus bernų veidą: jie nu
balsavo valstiečių liaudinin- 

: kų interpeliaciją atmesti.
Tuo jie parodė visą savo 

veidmamybę. Jie parodė, 
kad visi jų aimanavimai 
spaudoje buvo vien tik akių 
monai. Jie, taip sakant, rodė 
Vatikanui špygą kišeniųje, 
taip kad jis jos nematytų, o 
matytų tik Lietuvos žmonės 
ir manytų, kad kunigai ir za
kristijonai stovi už Lietuvos 
reikalus.

Nors krikščionys buvo at
sargus, bet Vatikanas, turė
damas visur akis ir ausis, 
visgi pamatė jų špygas kiše- 
niuje. Matyt, jis pagrasino 
musų kunigėliams šventuo
ju piratu. Išsigando krikščio-

Už konkoYdatą popiežius 
sumokėjo Lenkijos valdžiai 
Lietuvos kūno dalimi. Popie
žiaus manymu jis nieko blo
go nepadarė. Popiežius ka
talikišką Lietuvą ir Lenkiją 
skaito savomis; jų žmones 
savo avelėmis, o kunigus tų 
avelių užstovais. Todėl, jo 
manymu, pilnai galima ave
lės iš vieno dienadaržio su
varyti į kitą ir duoti joms 
naujus užstovus. Taip mano 
ir visi kunigai ir klerikalai. 
Tačiau šis Vatikano žings
nis iššaukė didelį pasipikti
nimą Lietuvoje. Ir buvo ver
ta.

Ar matytas daiktas, kad 
“neklaidingas” Dievo vieti
ninkas palaikytų neteisybę, 
stotų ne silpnesniojo, o ga
lingesniojo pusėn ir šventin
tų plėšikų darbą! Kamgi 
buvo tamsiems žmonėms per 
kunigus dumti akis. Visi do
ri tikintieji katalikai už gal
vos stvėrėsi. Davatkos ir ir 
tos pradėjo verkšlenti: “Ti- 
kėjom į popiežių, kaip j Dię- i- ■ w jų-plunksnadras. 
vų. Kiek kunigai mums kai- k5 blj $ ieži
bėjo, kad Jis tėvas, mylintis ; išsijuos/pradėjoTginti 
Lietuvą, o mes jojo vakai. H tuoiau išreiškė savo Dasi- Tiek balsų atidavėm kunige- Sdtold^i R
Kome i.. LmVinmnime tbmA. gaHejimą, KaCi KOKĮ Ull KdrS-

smūgis visai Lietuvos kuni
gijai Pats bažnyčios galva 
neprisileido musų kunigų 
diplomato! Ir neprisileido 
jo “šventais metais,” kuo
met durys prie jo “šventojo 
sosto” yra atdaros visokiems 
pašlamėkams! Kaip pastebi 
“Lietuvos žinios,” popiežius 

i nesenai priėmė Amerikos

Bet nežiūrint visa tę, visi 
tikintieji skaito sau didele 
garbe aplankyti tais metais 
“šventąjį tėvą.”

Taigi važiavo Ryman ir 
kun. Purickis, kuris būda
mas Lietuvos užsienio reika-, 
lų ministeriu pagarsėjo kai- ' 
po sacharino specialistas. ■ 
važiavo jis, žinoma, ne tuo^yįuįą Džeki-Kuganą, ku- 
tikslu, kad gavįs nuo “syen-!^ tik’nt Ju(1omujų plveik. 

kokijizindąhuką slų moka pasišaipyti ir dau- 
ąiit kaklo. Ne, tokie nieknie-,gįau jokjos reikšmės neturi, 

žiavo tenai diplomatiniais 
:reikalais. Lietuvos žmonės 
' dabar mėto popiežiaus atsto
vą Kaune senais kiaušiniais 

i ir kelia protestus prieš patį 
šventąjį tėvą,” kam jis už

tvirtino ' Vihiių lenkams. 
Taigi kunigo'Purickio tiks
las buvo paaiškinti “šventam 
tėvui,” kad jo tiems protes
tams netikėtų; kad Lietuvos 
kunigija tiems protestams 
nepritaria ir pasilieka jam 
ištikima kaip buvusi.

Šita misija buvo pavesta 
kunigui. Purickiui dėlto, kad

i

>s skelbė-1 
piktinasi, kad lenkai Vilnių- Jams- valdžia pjadeda 

pci/i “ z“:“zs spausti ir 
L varžyti jų laisvę, tai kila re-. 

voliucija ir žmonės šluoja | 
tokią valdžią laukan. Taip j 
gimė Francijos respublika. ! 
taip gimė Suvienytos Valsti- j 
jos, pagalios taip atgijo ir! 
pati Lietuva.

Valdžia nėra tam. kad jo
dinėti žmonių sprandais. Ji 

!500 litų pabaudos, arba po tarE> įad tarnautų žmo- 
6 mėnesius kalėjimo redA- nėn}s‘ Xodel P1 ?e.turi reises 
toriams. varžyti žmonių laisves.

Tuo tarpu Vilniuje už to- ~~

: uždėjo “Socialdemokratui” ,
ir “Lietuvos Žinioms” po
^mėnesius 1^ėjim(T*redak^ nėn^‘ j1 neturi teisė 

_ •_ vQF7vti Tmnniii

ki pat “nusidėjimą” lietuvių PPMKIMF flFM 
laikraščiui buvo uždėta 100 ItLFIMl’lL ULnĄ
auksinų pabaudos arba 1 są
vaitę kalėjimo redaktoriui.

Tai kur tuomet aršiau?

liams ir knkscionims demo- :?agalJviai’aike demonstraci- 
kratams, kuriuos sv. tėvas Į rieš Vatikaną svaidė į 
pastate musų dusių ganyti ir į, phi .
mus valdyti. Tokią kata įkiš- j siais kiauHnlai»

turim, o čia štai kas pasida-;. J Rom3 buvo pasiųsta de- 
rė. Neklausėm, kada geri Racija su ^nomu kunigu 
žmonės mums sake, kad pas Purickiu priešaky. Siųsdami 

- >» iją kalbėtis Lietuvos vardu
ir kaž kaip žemintis, krikš

čionys nieko ape tai nepra
nešė laikraščiuose, ta yra 
slėpė nuo žmonių.

Vienok ylos maiše nepa
slėpsi. Tokio stebuklo ir 
“krikščionys” nepadarė. De-

Koks mėnuo atgal jis da pri
ėmė ir tėviškai palaimino 
atvykusią pas jj trumpu an- 
daroku Paryžiaus papliauš
ką. Jisai priima ir palaimina 
kiekvieną kiaulinių stock 
yardų savininką iš Chicagos. 
O Lietuvos krikščionių at
stovas kun. Purickis nuva
žiavęs pas jj gavo ŠPYGĄ!

Tai yra špyga visiems Lie
tuvos kunigams, visiems ti
kintiems žmonėms. Ir tai ne 
bet kokia špyga, bet “jubi- 
lejušava,” nes “jubilejuša- 
vais” metais duota.

Frof. Gnaib*.

kunigą nejieškok teisybės.
Žmonės pradėjo bruzdėt 

prieš popiežių ir prieš jo at
stovą Lietuvoje, jėzuitą Zec- 
chini, kuris buvo pasiųstas , 
žiūrėti, kad musų kunigai vi- ■
same kame pildytų Vatika
no norus. Jėzuitas Zecchini _ .. r. . .
buvo senas Lenkų valdžios lęgacijos tikslas aiskus: pul- 
sėbras. Jis privaišino Lietu- .ant ir 
voje visokių lenkių vienuo- 
lių, lyg mums lietuviškų dy- " M
kimų neužteko! Musų kuni-! 
gai,klerikalai ir visi krųkščio- j 
nys demokratai papuolė 
keblion padėtin. Popiežius 
sumaišė visas jų kortas. Tiek ‘ 
jie keikė “bedievius” ir “ci- 
cilikus,” o pasirodo, kad tie 
“bedieviai” ir “cicilikai” tei
sybę sakė, kad Romos, kleri
kalai yra Lietuvos priešai. 
Pats jų galva pasirodė esąs 
Lietuvos priešas, o Lenkijos 
dvarininkų draugas. Kleri
kalai nežinojo kas jiems da
ryti. ’ 4 - :

Iš vienos puses negalima 
“Dievo vietininko” popie
žiaus* nesiklausti, nes jis nu
baus juos kaipo “bedievius,” _ 
o iš kitos —ne^ eisi į žmo- katalikus atgauti, 
nes ir sakysi jiemSy-kad su
lyg Dievo ir popiežiaus 'iro? 
tarimo Vilnius turi priklau
syti Lenkijai.

Juk po to niekas “krikščio
nių” nerinktų į Seimą, o ta
da sudiev automobiliai, dva
rų centrai, kunigų algos...

Nieko kito neliko “krikš
čionims” ir kunigams, kaip 
tik veidmainiauti, kol žmo
nių karštis nepraeis.

Ir štai kunigėliai ėmė sa
vo laikraščiuose “Ryte” ir 
“Lietuvoje” verkšlenti ir 
stenėti, kad popiežius Lie
tuvą nuskriaudęs.

Bet jau ir tada galima bu
vo matyti, kad musų kleri- 
calams ilgai protestuoti pa
rako neužteks. Kada Kaune 
iuvo padaryta protesto de
monstracija prieš popiežiaus 
žygį—tai krikščionys labai 
šaltai į ją pažiurėjo. Jie net 
šdrįso neišginti lauk iš Lie- 
;uvo8 jėzuito Zecchinį, kuris 
čia drumstė vandenį ir “ga
nė” musų ilgaskvernius.

Kad iškelti švieson veid
mainingą krikščionių politi
ką, valstiečių liaudininkų 
frakcija įnešė Seiman inter
peliaciją, dėl konkordato.'

Valstiečiai liaudininkai 
. norėjo, kad krikščionys viso 
pasaulio, taigi ir Lietuvos

SŪMARYMA!
Pereitam “Keleivio” 

mery “Laisvamanis” pakėlė 
klausimą kaslink nupirkimo 
“Socialdemokratui” Linoty- 
pe. Aš, kaipo spaustuvinin
kas, gerai suprantu svarbą 
spaustuvei turtėti Linotype. 
Linotype yra raidžių rinki
mo ir liejimo mašina. Be to
kios mašinos spaustuvei rei
kia kelių darbininkų, kad
rankomis surinkti laikraščiui ? 
raides; o laikraštį atspaus-1

nu-
elgiasisu musų “krikščioni
mis” rūsčiai.

Ne taip jau senai Vatika
ną aplankė krikščionių dele
gacija su Seimo vice-prmi- 
ninku kunigu Staugaičiu 
priešaky. Bet popiežius jų 
nepriėmė ir tik palaikė už 
durų. Nėra kalbos, kad po
piežius gerokai išpėręs dele
gacijai kailį, galų-gale atleis 
krikščionims nuodėmę, tuo 
labiau, kad ji buvo padaly
ta su tam tikru tikslu neiš
leisti Lietuvos žmonių iš kle
rikalų nagų.

Ėenkų dvarponiams ir ku
nigams mūsiškiai klerikalai 
nėra priešingi Jeigu musų, 
ilgaskverniai nori. Vilniaus 
katalikus atgauti, taHik del-

NEGIRDĖTA BAUSME.
Iš Kauno pereitą sąvaitę 

atėjo telegrama, kad Lietu
vos valdžia kovai su komu
nistais paskelbė nepaprastą 
įstatymą, kuris nustato šito
kią bausmę:

1. Už pasikėsinimą ant ko
kio nors valdininko, mirties 
bausmė be pakeitimo.

2. Už prigulėjimą prie

i-------------- -------------------------------- ,-------------------------------_

I jis yra apsukrus diplomatas. 
Juk būdamas kunigu jis mo- 

Ikėjo ir su bolševikais bizni 
valyti, ir su panelėmis, viso
kių reikalų turėti, ir dėl sa-

Būdamas suerzintas, pirm 
pradėdamas kalbėti, minty 
suskaičiuok iki dešimties, jei 
piktas—iki šimto.

.. Popiežiaus Mašna.
uždraustų organizacijų, ka- dinus, tas raides paskui rei-j •; ..j., j
Įėjimas,iki gyvos galvos.- k,a gmėtyt, kad paskui vėl V . . * . , ?.

3. Uz laikymą ginklų be butų galima statyt. Taigi to-! Popiežiaus godumas ant pinigų ir kitokių žemiškų lobių 
.. snai-, -7? J- -'“ ir į kainuoja tikintiems Vargšams gana brangiai, sako “Geis

tom, kad pirmą Velykų die- prigulėjimą pne už?- brangiai atsieina. Prie Lino-!esfiteiheit” (“Dvasios Ldisvė”), leidžiamas Šveicarijoj
ąią Mariampolėj lankėsi po- vifai laikraštis. ;Paduotos žemiaus skaitlinės parodo, kiek
nieaaus agentas Zecchmi Kruvinoj1 caro vadžia ne- nera—masina pati tai pad a-!
(ištark: Cekkini). Jis laikė bausdavo taipzĮądnai. Kui- ro> jr statymas eina labai 
tenai mišias, o paskui kuni- taringose salyse amžinas ka- greitai. Taigi “Socialdemo-į 
gų paruoštam automobiliuje J?? taikomas tiktai kratai” tokia mašina begalo i

didžiausia pompa išvą- žmogžudžiams. O katalikis- reikalinga, o ypač artinau-1 
į Kalvariją. ... ~ k°J Lietuvoj šitokia bausmė ties rinkimams, kada reikia

Keista buvo žiūrėti,‘'sakoP™ s,kiUama piliečiams už (leiski daug visokios literatu- 
Mariampolės laikraštis, kaip prigulėjimą prie nepatinka- rOg.

J kunigai pirma mų valdžiai organizacijų, Gerbiamieji: Jei mes ma-

DIDESNIS UŽ PATI 
DIEVĄ.

i. “Šešupės Bangose”, skai

dą Mariampolėj

su
žiaVo į Kalvariją

musiškiai 1 
klaupė prieš jėzuitą Zecchi- 
nį, o tik paskui prieš altorių. 
Vadinasi, popiežiaus agen
tas musų kunigams yra di
desnis už pati Dievą.

Įėjimas iki gyvos galvos.- kia išmėtyt, kad paskui vėl!
3. Uz laikymą ginklų be butų galima statyt. Taigi to-' 

leidimo, 3 metai kalėjimo. , j^s darbas yra nespartus i
esfdeiheit” (“Dvasios Ldisvr’), leidžiamas Šveicarijoj

ro, ir statymas eina labai

įdžiams. O katalikiš- reikalinga, o vpač artinan- 
detuvoj šitokia bausmė ties rinkimams, kada reikia

z

SLEPIA SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMUS.

Schenectady mieste lei
džiamas sąvaitraštis “The 
Citizen” sako:

“Paskutiniuose parlamento 
rinkimuose Australijoj kapita
listų partijos neteko 165 vietų, 

. o socialistai tiek laimėjo. Bet 
. musų spaudoj šitų žinių visai 

nebuvo. Kodėl kapitalistų spau
da visuomet slepia socialistų ir 
darbininkų lamėjimus?”

Atsakymas čia lengvas. 
Kapitalistų spauda slepia 
socialistų ir darbininkų lai
mėjimus kitose šalyse dėlto, 
kad neparodžius saviems 
darbininkams kelio prie to
kių laimėjimų.

lėto išeina da ir ta pamo
ja, kad darbininkai privalo rikalai.

Tai yra negirdėtas dešpo-tome reikalą paremti savo 
tizmas! ; • vienminčius Lietuvoje, kurie

Na, o kaip bus, jei tos už- kovoja prieš tamsvbės apaš- 
draustos _ organizacijos pa- talų purviną politiką, tai pra- 
ims valdžią į Savo rankas ir dėkime pirmiausiai nuo 
atkreips šitą įstatymą prieš spaudos— įtaisykime Social- 
jo autorius? Tuomef visus -demokratams Linotvpa, te- 
klerikalus reikės sukisti ka-! 
lėjiman visam amžiui.

gul iš jų spaustuvės pasipila ' 
spausdintai žodis, ir lai tas i 
žodis pasiekia varguolio ba
kūžę, lai jam parodo jo: 
skriaudėjus!

vTverkime fondą! Aš pir
mutinis aukosiu tam tikslui

MARIAMPOLĖS GIMNA
ZIJA IR DEGUTO 

PATRIOTAI
“Lietuvos Ūkininkas” pra-.

neša, kad Lietuvos švietimo i dvidešimtį penkinę. Drau- 
ministeris Jokantas davė jai! Sumeskime tuos keturis! 
studentams korporantams Į tūkstančius taip svarbiam! 
30,000 litu paskolosnamams tikslui. Musų priešai, kleri

kalai dešimtimis tūkstančių 
suaukavę veža į Lietuvą, kati 
jais nustelbti šviesos kibirkš-! 
tėlę! Kad.

‘.-rentas tėvas” per vjenus metus paima pinigų, kiek jis jų 
išleidžia ir kiek jam lieka. Visas sumas “Geistesfreiheit” 
paduoda doleriais, kas ve^čia'manyti, jog didžiuma popie
žiaus Įplaukų,ateina iš dolerių šalių.

; ? T įplaukos:
Už rendaą....................................
Už procentas ................................
Aukų .......... —...........................
Petragrašių.--—-...........................

Viso labo įplaukų...................
Išlaidos:

Kardinolams palaikyt.................
Popiežiaus gvardijai ir tarnams 
Knygynui, muzėjams..................
Įvairiems reikalams ..................

Viso labo išlaidų...................
“Iš šitų skaitlinių mes matome, kad į vienus metus po

piežiui lieka $2,926,000, arti trijų milionų dolerių gryno 
pelno,” sako “Geistesfreiheit” Ir jeigu iš tų milionų do

lerių popiežius kartais išmeta kam nors ^eliatą tukstan-

175,000
.. 1.200,000 

500,000 j 
... 2,400,000*;
... $4,275,000

175,000
614,000
250,000 
160,000 

$1,349,000

$

30,000 litų paskolosuamams 
statyti. Ateitininkai irgi pra
šą tokiam pat reikalui apie 
250,000 litų pašalpos, ir ga
li būt, kad gaus.

Korporantai yra fašistai 
Tai yra tie patįs žihonės, ką 
degutu murzina žydų iška
bas. Tai yra deguto patrio
tai. Ateitininkai yra artimi 
jų broliai ir tikro kraujo kle-

Niekad nesijausi nuvar 
gęs, jei tik atsidavęs ir no
riai dirbsi.

Šios dienos darbą neatidė- 
Ir todėl švietimo liok ryt dienai.

tukų lirpalaikių, kunigai tuojaus rašonfcad “šventas tė
vas” davęs didelę auką “iš savo privatinės mašnos.”

Bet kunigai nepasako, kad jei popiežius išmeta bied- 
niems žmonėms keliatą tūkstančių lirų, tai jisai ismelžia 
iš tų žmonių milkmus dolerių., Paduotoji aukščiau atskai
ta parodo, kad vien tik užlaikymui privatinių popiežiaus 
tarnų ir gvardijos išeina metams suviršum pusė miliono 
dolerių. Ar Kristus turėjo sau tarnų ir gvardiją? Ne, jis 
pats savo mokiniams kojas mazgoip. >

Taigi popiežius nėra Kristaus įpėdinis. Jis yra papras
tas biznierius ir tamsių žmonių išnaudotojas.

I

to, kad galėjus juos kirpti. 
Kiti reikalai musų kunigams 
nertspi. Jei reikėtų ginti kle
rikalizmas, tai musų kunigai 
tuojaus sdoSėtų su lenkais. 
Tą aiškiai pasakė “moky
čiausia” musų klerikalų ly
deris kun. Bučys 
organe “Laisvėje,” 17 sa$ 
šio, 1922 metų numery. Ra
šydamas apie kabineto kri- 
zį jisai tenai perspėjo pirm- 
eirius, kad negriautų kleri
kalizmo ^įisąį klerikalizmą 
vadina tenai /‘tikyba”) nes, 
sako, lenkai gali ginklu įsi
kišti, ir tokį jų žygi Lietinrtoa 
katalikų vhuomenė patei
sintų.

Vadinasi; klerikalizmui 
ginti musų klerikalams jrra 
pateisinamas net lenkų gin
klas!

Galimas todėl daiktas, 
kad Rdmoje musi| klerikalai 
su lenkais susitaikys ir dėl 
Vilniaus. Juk jiems rupi na 
Vilniaus, o tik tikinčiųjų ki- 
senius.

Todėl dabar metas supras
ti, kokį blogą darbą padarė 
tamsus žmonės ir davatkos, 
balsuodami už krikščionių' 
partiją. Ji kaž-kur nuves. 
Lietuvą, bi tik Vatikanas 
įsakytų.

(Iš “L U.”)
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PHILADELPHIA, PA. 
Komunistų prakalbos.

Balandžio 19 d. lietuviški 
komunistai surengė dvejas 
prakalbas. Vienos buvo ry
tinėje miesto dalyje, Lietu
vių Muzikališkoj Svetainėj, 
2 vai. po pietų, o antros—. 
pietinėj miesto dalyje, 6 val- 
vakare. Buvo garsinta, kad 
bus labai svarbios ir didelės 
protesto prakalbos prieš 
Lietuvos klerikališką val
džią, ir kad kalbės daugybė 
gerų kalbėtojų, o vienas iš 
geriausių—tai bus L. Prusei
ka.

Ant paskirto laiko nuėjau 
ir aš pasiklausyti tų “garsių” 
prakalbų. Nuėjęs laukiau 
dar čielą valandą, bet pra
kalbos neprasideda. Mat, 
laukta, kad susirinktų dau
giau publikos. Bet kaip tuš
čia svetainė, taip tuščia. O 
iš tų daugybės “gerų” kalbė
tojų matyt sėdi tik vienas 1 
paraudęs, kaip burokas, L. 
Pruseika. Negrąmotnas pir
mininkas J. B. atidaro pra
kalbas ir teisinasi prieš pu
bliką, kad buvo garsinta, jog 
bus daug kalbėtojų, o dabar 
tik vieną teturim, ir nežinia, 
girdi, kas do priežastis, 
kad nepribuvo. Aš manau 
sau, kam čia jų daug reikia, 
bile tik vienas geras yra, tai 
ir užtenka. Potam pirminin
kas perstato kalbėti Prusei- 
ką. Kalbėtojas gerokai pa
tarkavęs klerikalus, uždrožė 
ir tautininkams.' Jis sako: 
“Musų tautininkai taip-pat 
protestuoja prieš krikščionių 
demokratų valdžią, bet kas 
iš tų protestų išeina? Niekas. 
Kaip klerikalai smaugė Lie
tuvos darbininkus, taip ir 
smaugs. O mes, komunistai, 
protestus visai atmetam, ir 
jų visai nepripažįstam. Bet 
mes, darbininkai, visi turi
me vienytis Į vieną revoliu- 
cionišką kūną ir spėka nu
versti dabartinę klerikališką 
valdžią, ir sukišti visus Lie
tuvos valdonus į kalėjimą, o 
paliuosuotus iš kalėjimo 
darbininkus uždėti Lietuvos 
valdonais.” L. Pruseika kal
bėjo kokią 20 minutų ir už
baigęs kalbą tuojaus nulipo 
nuo steičiaus ir nuvirtuliavo 
pas duris.

Pirmininkas klausia: “Gal 
kas turite kokių klausimų,]

ta protestų, o tuo pačiu laiku 
patįs balsuoja ir skaito pro
testo rezoliucijas. Vadinasi, 
patįs save muša ir nejaučia, 
kad jiems skauda.

Potam mažos mergaitės 
pasakė eiles ir tuomi užsibai
gė “milžiniškos prakalbos.”

Ką Pruseika kalbėjo, pie
nėj pusėj, neteko sužinoti.

Ištikrujų, navatnas kalbė
tojas tas Pruseika. Aš tan
kiai nueinu į visokias prakal
bas ir esu prisižiūrėjęs, kaip 
kiti kalbėtojai apsieina. 
Jiems būna padėtas ant sta
lo mažas uzbonėlis vandens 
ir stiklas. Kuomet kalbėto
jui išdžiūsta burna, tai jis 
užsigeria biskį vandens, kad 
butų lengviau kalbėti. Bet 
Pruseikai atnešė nuo 2 gor
čių uzboną vandens ir jis vi
są išgėrė į 20 minutų. Man 
negaila to vandens, bet man 
labai navatna, kas tą žmogų 
taip troškina.

Ašerukas.

BROOKLYN, N. Y. 
Drg. P. Grigaičio prakalbos.

Balandžio 25 d. atsibuvo 
drg. Grigaičio prakalbos, 
kurias rengė LSS. 19 kuopa. 
Čionai drg. Grigaitis kalbė
jo dviejuose atvejuose: pir
mu apie Lietuvos klerikali
nę valdžią, antru—skirtumas 
tarpe socialistų ir komunis
tų. Pirmu atveju kalbėtojas 
gana vaizdžiai nupiešė Lie
tuvos klerikalų reakcioniš- 
kus darbus: kaip jie perse
kioja ir kankina laisvai pro
taujančius Lietuvoj žmones, 
kaip jie, būdami valdžioje, 
smaugia tenai kiekvieną 
darbininkišką judėjimą, 
visom keturiom remia kun. 
Vailokaičio ir kitų Lietuvos 
kapitalistų interesus. Toliau 
kalbėtojas nurodė, kad prieš 
a klerikalų siaučiančią re- 

ciją Lietuvoje nuosakią ir 
[neatlaidžią kovą veda vien 
tik Lietuvos Socialdemokra
tų Partija su pagalba pažan
gių amerikiečių.

Užbaigus kalbėtojui pir
mą prakalbą, susirinkimo 
pirmininkas d. Marcinkevi
čius paprašė publikos, idant 
paaukautų kiek kas- išgali 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos parėmimui. Aukų 
surinkta $18.00.

- .. „ ,-,1 Po pertraukai, vakaro pir-
tai dabar galite klausti. ls|mininkas pakvietė antru at- 
publikos balsas: Kas atsa-l Vgju ^rg Grigaitį kalbėti, 
kys, kad nėra kalbėtojaus. giuo kartu kalbėjo apie skir- 
Tada aP^^‘Į tumą tarpe komunistų ir so-

i..„ - ’ cialistų.
Kalbėtojas paėmė du ga- 

. . .na svarbiirskirtumo punktu,
Pruseika^ atsiJiepia^ Pera-į būtent:«• socializmo vykini- 

mas ir vykinimo priemonės. 
Drg. Grigaitis trumpai per-

demokratiniai tvarkytis. Gi 
komunistai socializmo vyki- 
nimui pasiėmė sau priemonę 
despotų įrankį—diktatūrą. 
Komunistai mano, kad kar
dais, kulkomis ir kartuvėmis 
gali įvykdyti “socializmą.”

Toliaus kalbėtojas pla
čiai ir faktinai Įrodinėjo, 
kokią blėdį neša visuomenei 
tokia" komunistų taktika ir 
ragino lietuvius darbininkus 
stoti į Lietuvių Socialistų Są
jungą—dirbti deliai Socia
lizmo labo.

Žmonių buvo atsilankę i 
prakalbas beveik pilna so
cialistų svetainė ir visi gana 
atydžiai klausėsi drg. Gri
gaičio prakalbos. Tiktai yra 
vienas peiktinas dalykas, tai 
kad musų publika yra labai 
netolerantiška. Pavyzdžiui, 
kuomet po prakalbų buvo 
klausimai, tai vienas iš kata
likų statė kalbėtojui keliaią 
klausimų, o į pabaigą kai- 
kurie iš publikos ėmė ant to 
kataliko rėkti, ūkti ir net ko- 
lioti. Tai yra negražu ir ne- 
kulturiška. Šitokius darbus 
palikite Bimboms, Mizarams 
ir kitiems komunistams, o 
mes turime mokytis būt to- 
erantiškais ir kultūringais 

žmonėmis.
Taigi, atsilankymas drg. 

Grigaičio į Brooklyną davė 
gana gerų pasekmių ir tiki
masi, kad musų LSS. 19 kuo
pa daug paaugės.

Pa* virkalnietis.

i

(Pagojus), šimutis, Undziu- Draugija visus lygiai vaiši-

PADEKITE PINIGUS Į 
BANKĄ VAKARAIS

Jeigu jus dirbate dienomis, tai ateikite 
i North End Ofisą po vakarienės, čia 
atdara paprastomis dienomis iki 8 vai. 
vakaro ir subatomis iki 10 vai. vakaro. 
Mes laikome atdarą banką vakarais 
tuo tikslu, kad palengvinus musų kostu- 
meriams naudotis šiuo ofisu. Leiskite 
mums patarnauti jums.

FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
»?»♦ « »» 5

North End Office
260 Hanover St.

WORCESTER, MASS. 
Sandariečiai smunka.

Pora metų atgal sandarie
čiai kartais pasimandryda- 
vo, buk ir jie ką gali. Bent 
tiek jie pasigirdavo savo or
gane. Mat, amžinai keliau
jantis redaktorius Jokuby- 
nas savotiškai parėdė Palta
navičiaus cnatlyvą gazietą ir 
iš to džiaugėsi, tartum žy
das radęs maišą. Tada po- 
į-ą vaikėzų jie įkišo centro 
valdybom Apart to, jie prisi
kalbino kelis žydelius su ko- 
mercijinėmis išlygomis, kad 
net 1923 m. sykiu šventė 16 
dieną vasario, kaipo paminė
jimą Lietuvos nepriklauso
mybės. Akyva, kad didesnę 
dalį programo išpildė žydai 
“sandariečiai.” Tas buvo 
plačiai išgairinta vietos ang
liškuose laikraščiuose. Vadi
nasi, sandariečių kuopa bu-l 
vo žydiškai-lietūviška. Žy
dai lietuvius glostė žodžiais, 
o lietuviai glėbiais nešė pir
kinius iš žydų, žodžiu, tarp 
Kauno ir Palestinos nebuvo 
jokio rubežiaus. Jokubynas 
net barzdą užsiaugino, kad 
tik atrodytų panašus į Šmui- 
ą. Užvis juokingiausia, kad 
sandariečiai lietuviškai kal
bantį turką Tony Gvoltautą 
vadindavo So. Bostono res- 
jublikos ambasadorium. 
Turkas Tony “ambasado
riaudamas” mazgodavo lan
gus, kūrendavo pečių, lakin
davo kačiukus ir šluodavo 
grindis Maikio Šlapianosio 
“štore” už $12 į sąvaitę.

Kiti metai, kiti lapai.
Jokubynas susikompromi- 

—, ... -------------- . .tavo su savo pelenuota barz-
note—priimti, ar atmesti? reikia noro, drąsos ir pasi- da. “Ambasadorius” Tony
n.1--------- » i_— r».------ išdažė kačiukų pieną ir užtai

buvo prašalintas nuo “služ- 
bos”. Water St. sandariečiai 
nesimokino lietuvių kalbos. 
Dėlto Jokubynas vėl nusi
skuto peisakus ir paskendo 
pypkės dūmuose”. “Ambasa
dorius” Tony taip pat nusi
skuto čigoniškai taukuotus

ręsšaukia: “Draugas Prusei
ka, kur tu? Gal dar eitum ką 
nors pakalbėti?” Pas duris y- A. . “
prašau, draugai, esu labai 
pavargęs ir daugiau nekal-įl ___ _
besiu, nes man labai kojas:kėg0 senovės socialistų-uto- 
skauda. O prięg tam dar to- Įpįstn teorijas linkui socializ- 
rėsiu kalbėti kitose prakal- |mo -r priėjo prie to, kuomet 
bose, • toi turiu pašeivytij Marksas patiekė socializmui 
pariką.” Mat Pruseikos gal-[materialistinį pamatą. Nuo 

įyoįe ne smegenys, bet para- sofizmas likosi mck-
..... sliniu socializmu, paremtu

Silpnas revoliuciomenus pasekmė kapitalistinio plė- 
is to Pruseikos, kad 1 20 mi- tojimosi. Gi dabartiniai ko- 
nutų pritruko “parako. munistai yra lygus senovės

Potam-pirmininkas sako: social-utopistams; jie mano, 
“Draugai, mes turime pro- kad socializmo įvykinimui 
testo rezoliuciją prieš kleri- yjsai nereikia ekonominio 
kalų valdžią ir kaip jus ma- pribrendimo sąlygų, o tik _ —A___ —Al <>» !*.«•» % •
Balsas pas dinas: /‘priimti!” I ryžimo. Rusija' yra pusiau 
Pirmininkas: “Katrie už — barbariška šalis, o vienok 
pakelkite rankas! (Komu- komunistai, pasigriebę val- 
nfstai visi iškelia rankas). Idžią į savo rankas, pradėjo 
Katrie prieš rezoliuciją-nie- nuo tenai vykdyti socializ- 
kas? Tai rezoliucija priim- Įmą. ir pasekmes mes mato- 
ta.” Potam tas negramotnas me> kad vieton socializmo, 
pirmininkas skaitė tą rezo- ten buvo pridėjęs įvykti jau 
liuciją, tik nebuvo galima kanibalizmas, o šiandien jau 
suprasti, kas toj rezoliucijoj pilnoje žodžio prasmėje Ru- 
pasakyta, bet komunistams sijoje vykdomas kapitaliz- 
ji buvo gera ir jie ją priėmė. mas.
Pas komunistus vis kitaip. Antra, socialistai mano, 
Kiti žmonės rezoliucijas pir- kad visuomenei, o ypatingai 
ma perskaito, o paskui bal- darbininkų klasei, reikalm- 
suoja, ar priimti, ar atmesti, gg kuoplaČiauBių kaip poli- 
Gi musų komunistai pirma tikoje, taip ir pramonėje de

la ir Jurkevičius. Skundėjai, 
matydami, kad jiems prisi
eis riestai, nori užsiginti, 
kad jie minėtos draugystės 
neskundžia, o skundžia tik 
A. Juodeikį, buvusį pirmi
ninką.

Kuomet skundėjai tai pa
reiškė mėnesiniame susirin
kime, bal. 2 d., 1925 m., tai 
valdyba pakvietė juos per 
registruotus laiškus į valdy
bos susirinkimą, kad skun
dėjai pasirašytų, jog jie ne
skundžia minėtos draugys
tės, bet tik Juodeikį.

Iš skundėjų nei vienas į 
kviečiamą susirinkimą ne
atėjo. Tuomet valdyba nu
tarė šaukti L. P. D. extra su
sirinkimą ant balandžio 24 
dienos, kad išrišus tą klausi
mą. Pagamino blankas, ant 
kurių nariai turėjo pasirašy
ti, kurie už valdybą ir kurie 
už skundėjus. Už valdybą 
susirašė apie 175 nariai. Li
kosi nesusirašę vien tik ko
misarai ir jų pagelbininkai. 
Žinoma, mes jų ir ne
paisome. Taip atrodo, kad 
po tam visam triukšmui 
Draugija turės apsivalyti 
nuo purvinojo bolševizmo, 
kuris veda musų organizaci
jas prie pražūties.

Draugai, tvirčiau susijun
kime, o musų bus laimėta!

Montelietis.

I

na ir lygiai visus šelpia. S. 
L. Draugystės name galima 
rasti visokių laikraščių.

šįmet sukanka 25 metai 
kaip šita draugija gyvuoja, 
todėl šitoms sukaktuvėms 
paminėti yra rengiamas ban- 
kietas ir koncertas 6 gegu
žės savame name, 818 Bel- 
mont St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

Naujiems aplikantams 
duodama gera proga įsira
šyti draugijon užsimokant 
įstojimo tiktai $1.50 iki 
$2.50. Narinė mokestis yra 
50c. į mėnesį. Ligoje draugi
ja moka į sąvaitę $7.00 pa
šalpos, o nariui mirus jo šei
myna gauna $250.

Nauji aplikantai priimami 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus, 
šis nuleidimas tęsis tik per 
tris mėnesius: balandį, ge
gužį ir birželį 1925 m.

Rast. D. Kvietku*.

CHICAGO, ILL.
Chicagos lietuviai rengiasi 

prie protesto prieš papą.
Lenkijos padarymas kon

kordato su Vatikanu, kuriuo 
musų senoji sostinė atiduo
dama yra Lenkijai, sujudi
no nerangius chicagiečius. 
Jie irgi subruzdo ir rengiasi 
protestuoti prieš papos už- 
gyrimą plėšikiško lenkų žy
gio, išplėšusio Lietuvai sos
tinę.

Protestą prieš tą Vatikano 
konkordatą rengia Vilniaus 
Vadavimo Komitetas, prisi
dedant daugeliui kitų vietos 
draugijų ir organizacijų. Di
delis protesto mitingas bus 
sekmadieny, gegužės 10 d., 
1 vai. po pietų, naujojoj Lie
tuvių Auditorijoj, 3133. So. 
Halsted St. Vyriausiais kal
bėtojais tame protesto mi
tinge kviečiama “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, Dr. 
A. Žymontas ir J. J. Elias.

Visi Chicagos lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti šiame 
protesto mitinge ir pakelti 
balsą prieš papos tokį ne
lemtą konkordatą, užginan
tį lenkų pasigriebimą musų 
sostinės. Mes patys turime 
rūpintis ir protestuoti, nes 
Lietuvos klerikalinė valdžia, 
žinoma, nekels savo balso 
prieš savo dvasiškąją ir svie
tiškąją galvą. Ji ir dabar jau 
atsiprašinėja Zecchini ir 

! siuntinėja Purickius į Romą 
i atsiprašyti papos u^ ję “įžei- 
■dimą” Kaune, nes jf/mąit, 
Į apmėtė kiaušiniais. Bet pĄd*

azios nuvertimo DOiseviKai - Ant jų nelaimes uis Iuenu 1 
prižadėjo suteikti pilną de-'negelbėjo- ir nauja kuopa 'J -atcinroSinatl 
L., ... —/Įsikūrus naujai kuo- Mes £ atsiprašinėti netun-

* J ..... me koVmes galime ir turime
-tPai uauguuui nrotestuoti ir reikalauti kad

datas butų panaikin- 
' Vilniaus 

nenurimsim”! ’ ’ ' 7?
Tas pats Vilniaus Vadavi- 
“ - ~ ‘ L,

Boston

sandariečiai tik kelidalyva- liauskas. Tas reiškia, kad vi- 
’__  1,.__ 2___ “ sos davatkos gaus “vikeiši-

baliuje ant Mechanics Hali, ną,” tai yra davatkų liežu- 
• • • 1 —.. . . . j viai ir I

Abu galai smirda. į_  —_
. Millbury gatvė daugiau- kos garbės" ir 7____ _____

šia apgyventa lietuviais, bet davatkas veja toli nuo savęs, 
tirščiausia viename ir antra-. Gi Kun. Jakaitis dėl davat- 
me gale. Kuomet abiejų ga- kų, kaip atidengtas puodas 
lų lietuviai susirenka į daik- del mušiu. Todėl davatkos 
tą, tai pirmiausia pradeda ___1______

1 vieni iš antrų tyčiotis. Vieni gario, tartum kregždės 
sako: jus gyvenate prasmir- dens. — —
dusiam gale. 0 antri ginčy- 
ja priešingai. Mat, vienam Į 
gale gatvės yra didžiulė dra- .
taunė (American Steel & Dr«- Grigaičio prakalbos. 
Wire Co.), kuii dirba dieną Balandžio 23 d. vietos 
ir naktį. Gi antram gale Mill
bury gatvės yra Fish Market 
ir Maikės Šlapianosio “Za- 
jezny dom,” kur vakarais

“diskusantų.” 
vieni ir antri ne

meluoja, peš vienam gale 
smirda fabriko durnai, 
antram senos žuvis ir kiti ga
lai.

Raudona koplyčia.
Maikė šlapianosis visados 

murmėdavo už dratinių gro
tų, kad anot jo, “M-m-m-m... 
visi socialistai keikia turčius, 

10 jų vadai pasistatė-ė-ė rau- 
dondvarius.” Todėl M. Šla
pianosis priešingas socializ
mui ir, vietoj raudondvario, 
jis sumanė pasistatyti rau
doną koplyčią. Jis neėmė 
kontraktoriaus, bet pats pa
sirinko nesocialistus darbi
ninkus ir pradėjo lipdyti 
raudoną koplyčią.- Lipdė, 
lipdė per dvejis metus ir dar 
neužbaigta- Mat, vieni par
neša maišą akmenų ir laukia 
kitų su viedru vandens. Ki
ti parneša lentų glėbį ir turi 
traukti vinis iš baksų. žo
džiu, raudonos koplyčios 
darbas panašus į Babiliono 
bokštą. Čia darbininkai irgi 
nesusikalba tarp savęs. Vie
ni kalba žemaitiškai, antri 
dzūkiškai, o dar kiti gudiš
kai. Kartais kelias dienas 
kas sau dirba, o vėliau rei
kia išardyti ir vėl išnaujo li
pyti.

Laikraštis ir gazieta.
Kas nori nusipirkti “Ke- bet visi buvo rinktiniai žmo- 

leivį,” tai turi pasiskubinti, 
o jei ne, tai negausi. Nesy- 
kį ateina vyrai Maikės Šla
pianosio štoran ir prašo “Ke
leivio,” bet negauna—išpir-

vo 10 kovo žydų “Purumo”

prisigruda 
Reiškia ir

viai ir kojos pasilsės, nes 
kun. Vasiliauskas turi vyriš- 

* ■ pletkininkes
CARNEGIE, PA.

Iš vietos lietuvių judėjimo.
Vakarinėje Carnegie’s da

lyje susitvėrė nauja SLA. 
kuopa ir gavo centro numeri 
323 kp. Nors Carnegie nedi
delė lietuvių kolonija, o jau 
turi dvi SLA. kuopas. Bolše
vikams užvaldžius 128 kuo
pą ir pradėjus persekioti 
tuos narius, katrie netiki 

draugai parengė drg. Grigai- Maskvai, darbštesnieji SLA. 
čiui prakalbas. Drg. Grigai- nariai, nematydami iš tos 
tis gana aiškiai nušvietė 
Lietuvos darbininkų kovą 
su reakcija, kaip ten susi
pratę darbininkai kovoja 
prieš klerikalizmą, be skir- 

o tumo, ai- tai jie socialdemo
kratai, ar tai liaudininkai. 
Kurie trokšta turėti daugiau 
laisvės, tie stoja į eiles kovo
tojų, ir neims daug laiko, 
kaip klerikališką didžiuma 
liks mažuma.

Antroj kalboj drg. Gri- j 
gaitis kalbėjo apie bolševiz-1 
mo susmukimą, aiškiai iš
dėstydamas bolševikų žuli- juto, kad iš po jų kojų slysta 
kystes, ir kokius prižadus1 žemė, todėl sujudo šaukti 
bolševikai darė Rusijos liau- j ekstra susirinkimą 128 kp.,j 
džiai. Pirm Kerenskio vak ir rašyti į centrą protestą.,1 
džios nuvertimo bolševikai - Ant jų nelaimės tas nieko

labai nusiminę laukia pava- 
; ru- 

Tėvo Tėvą*.

MONTELLO, MASS.

padėties kitokio išėjimo, su
tvėrė naują kuopą. Kuopa 
susitvėrė daugumoje iš čio
nai augusių ir gimusių jau
nuolių. Naujosios kuopos 
valdyba, susideda iš sekančių 
narių: pirmininkė M. Dau- 
kuvienė, vice-pirm. M. Bal- 
čiunytė, turtų raštininkė ir 
iždininkė Ona Baranauskie
nė, protokolų raštininkė M. 
Liepiutė.

Bolševikiška troika, susi
dedanti iš Gatavecko, Šiur- 
maitienės ir čirvinsko, pa-j

mokratiją, kaip tai laisvę su- i įsikūrė. Į 
sirinkimų, spaudos ir organi-; pai dauguma 128 kp. narių 
zacijų. Bet pažiūrėkim, ar ‘ 7;
jie tą davė? Vietoj laisvės'darni šventoj ramybėj bol- i 
bolševikai suteikė kalėjimus, ševikišką troiką. Naujoji kp. I ° 

;»♦ vi-1 rrolča caii ramiai darbuotis ^as, nes mes DOšaudymus ir kartuves vi-'galės sau ramiai darbuotis 
siems tiems, kurie drįso tar- be bolševikų ir be barnių, 
ti žodį prieš komisarus.

Užtai komunistai taip ir
Bolševikai pamatę, kad

užtai komunistai taip ir jau yra nauja kuopa, tuojaus ^9
smunka, netik Rusijoje, bet pradėjo

Bolševikų tą naują Kuopą, mat. Doise j y ‘
smukimas nutrina socialde- , viku specialybė tai uzgneb- »«finj sj sezoną koncertą smukimas augina sociaiae < . S, S- P drautri- Vilniaus lietuvių našlaičiųmokratiją. Tą. parodo rinki-. ti 11/ąldyti.Jie pne draugi Koncerte dalyvaus

jr visur kitur.

mai Vokietijoj ir kitur. jų vien tik tuo tikslu ir raso- 
Vietos bolševikai, užgir- ; si. Naujoji kuopa turbut ap- 

dę, kad jų tavoriščiai gavo į1 sieis ir be bolševikų valdy- 
• - - - - * . toju. Korespondentą*.kailį So. Bostone už betvar
kės kėlimą, nedrįso čionais 
triukšmauti. Nors publikos 
buvo ir neperdaugiausia,

nes ir su atyda klausė drg. 
Grigaičio prakalbos. Po pra
kalbų buvo duodami klausi-

• • « • « •____ *1 *

tojų.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Ii Sūnų Lietuvos Draugystės 

gyvenimo.
Šioje Pittsburgho dalyje 

ši draugija yra seniausia 
ir tvirčiausia lietuvių organi-

naudai. Koncerte dalyvaus 
geriausios artistinės jiegos, 
kaip savos, taip ir svetimos: 
didelis Birutės Choras, po
nios 0. Biežienė, S. Krasaus
kienė, J. Vaičkaus Dramos 
Teatras ir didelė lietuvių ir 
baltgudžių dainininku tru
pė, vadovaujama Vorobjevo, 
1 ••JI •• ® •kurioj dalyvauja ir geriausi 
musų solistai—J. Kudirka, 

kad ji'
P. Stogis ir Jekavičiutė. Ne
žiūrint koncerto didumo, 
įžanga tik 50c., 75c. ir $1, o 
tai dėlto, kad visi artistai 
aukoja savo triūsą ir daly
vauja koncerte nemokamai.

,IC, iv ui utm ui Paskui bus šokiai. Visi chi-
. . . „ , •. “Voku nuo kn,vin°J° bolševizmo. ran(ja prieglaudą. cagiečiai kviečiami ir į ši
!nnV’’ / šlaniaSris nardiKll Bolševikų žulikystės. Į S. L. D-ja yra nepartinė ir, koncertą atsilankyti, nes tai 
X10’ v’ U°* Jau visiems žinoma, partijų reikalais neužsiima, bus netik paskutinis, bet
na vaikams am. i^ieu _ kad Lietuviu Piliečių Drau- Partiniai ginčai draugijoje kartu ir vienas gražiausių

Permaina kunigų. ’...................................- ’-* -• — ------------
Girdėti, kad kun. Jakaitis

nuosakiai atsakinėjo. Vietos pralekia visas Pittsburgho

ry St., apsigyveno tarpe tur- L/L v^° V1®n^. „^S‘;tiniu laiku ji turi 356 na- aul
kų ant Summer St. ir dabar vl°’1 5®!^“ vafin kuopa V”1 bu? rius’ir turi s*™ nam3 su va1
dirba prie Adams Window H2 ^a?ki artį. Kada tė ai ipa- ir u tuomet apsivalysim^ kur net ir kitos draugijos Paj 
Washincr Cn Siunčia valktis nupirkti Ke- nuo kruvinojo bolševizmo. rflnJa nripalanHa ’racdirba prie Adams Window 
Washing Co.

Jau šįmet Lietuvos nepri- 
gulmybės sukaktuvės 16 d. 
vasario buvo paminėtos be 
• !_•__ 1 • *• «■» • • • gyBtė ir buvęs jos pirminin- yra draudžiami. Todėl prie ' šio sezono vakarų.

-----  . ----- „ ___ ________ kas Juodeikis patraukti teis- jos priguli visokių pakraipų' Chica<iiku. 
tai. Pruseika tik-ką sakė,'nuo visuomenės ir jos pakili-durų, o žydų sandariečių vi-tuojaus išvažiuos i Lietuvą, man. Skum . ..............................
Jęad komunistei nepnpažjs- mo—ąpšvietos ir mokėjimo sai nesimatė. Užtat lietuviai o jo vietoj sugrįžš kun. Vaši- Kriaučiūnas,

L >

priima, o paskui skaito. Iš- mokratinių teisių; nes sočia- jokių sandariečių. Lietuviai 
tikrųjų, žiopli tie komunis- Hzmo vykinimas priklauso | sandariečiai murksojo prie

L Pruseika •------- '--------- --1-------- * - ’ • • - r - Skundėjai yra: S. ir visokių srovių žmonės ir 
, P. Pagonas visi jie gražiai susitaiko.

I♦<



čiaus organizacijas. Tai tiekjje (Iš 7 centro narių—3 yra 
yra L. S. D. Partijos skyrių' Partijos nariai o 2 prijau- 
įvaririuose Lietuvos kampuo- cianti, tai yra tik ne partiniai 
se, kuriems priklauso tie socmldemokratai). Narių tu- 
aukščiaus minėti 3000 parti- ri -i < 0. e) Šių metų vasario 
jos narių. Apart to dar yra mėnesy įsikūrė Bendra Dar- 

,15 apskričių komitetų, vei- bininkų Profesinė Sąjunga, 
kiančių apskrities ribose, per L. b. D. Partijos nariąi buvo 
kuriuos partijos centras va- steigėjai ir darbas bus vėda
ro savo organizacini darbą, mas pilnoje Partijos kontro- 
Per kuopas ir apskričių ko-' Įėję visam?Lietuvos respub- 
mitetus pasiekiama plačiau- likos plote.

;sios Lietuvos piliečių minios.! ' TvalrtrMm t -----* -..
[Per 1924 metus Įsikūrė 32 
inaujos ™ vw-i-n<
pos. šiais metais, kol man j

1 vidurio vasario mėnesio Įsi- Šiaulių miesto visa savival-

steigėjai ir darbas bus vėda

» *

5 > Ivairiose Lietuvos savi
valdybėse L. S. D. Partijos

i naujos organizacijos-kuo- narių yra 500. Septyniose ap- 
ipos. Šiais metais, kol man skrityse Partijos nariai yra 
! dar teko ten būti, tai yra iki apskrities, valdybos nariais.

kure 4 naujos organizacijos, dybė L. S. D. Partijos ranko- 
" ’ -i’ ^aip-pat Mažeikių ir

_______~ .. įskio miestai, o dali- 
rodo, kaip sparčiai L. S. D. nai ir Kibartų mieštas musu

žmonių, o ypatingai Lietu-

Naujų organizacijų toksise. Tai; _ _____
spartus augimas mums pa- Radviliškio miestai, o dafi- 1 * . ... v TA . • .... _______
Partija auga ir kaip sparčiai draugų rankose. Partijos na- 

• riai valdžioje, daugiausia su
vos darbininku simpatija liaudininkais susitarus, yra 
linksta socialdemokratų lin- dvidešimtyje valsčių. Taipgi

t

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Sveikas, tėve, sveikas! 
Aš jau pasiilgau tavęs!

—Jes, vaike, ir aš tavęs 
pasiilgau.

—Na, tai kur gi buvai 
prapuolęs, tėve? Ar nebuvai 
patekęs belangėn?

—Ne, Maike, aš buvau iš
sirengęs didelėn kelionėn.

—J Lietuvą?
—Da toliau... I Rymą!
—Na, na?
—Jessa. Norėjau aplan

kyt šventą tėvą.
—Netikiu.
—Šiur, Maike. Juk tu ži

nai, kad šįmet jubilejušavii 
metai. Visi dideli žmonės 
važiuoja į Rymą ir popie-:Tik paimkime kunigą Pu- 
žius visus bagaslovija. Taigi rieki. Juk jam dabar ir Lie- 
aš, kaipo staršas vyčių vais-įtuvon sarmata sugrįžti! Jau 
ko generolas, pamislinau, ; jeigu man taip atsitiktų, tai 
kad ir man reikia nuvažiuo- aš pasikarčiau, 
ti ir parvežti vyčiams dirma- 
votų rašančių ir kitokių ba- 
gaslavenstvų nuo šventojo 
tėvo. Bučiau ir tau, vaike, 
parvežęs kokį šventą meda- 
likėlį.

—Iš tavęs tikras juokda- 
rys, tėve.

—Čia ne juokai, Maike. 
Čia dūšios išganymas.

—Popiežius tavo dūšios 
neišganys, tėve.

—Taip, vaike, tiktai be
dieviai kaiba. Bet jie nieko 
nežino. Aš galiu tau faktais 
prirodyti, Maike, kad per 
švento tėvo palaiminimą ga
lima nuo peklos išsisukti. 
Aš atsimenu, kaip buvo ju
bilejušavi metai dar man 
Lietuvoje būnant. Musų pra- 
baščius tada, nuvažiavo į 
Rymą ir parsivežė nuo šven-, 
to tėvo tokį jubilejušavą i 
kryžių, ką už kožną pabu
čiavimą gauni 300 dienų at
laidų. Tą kryžių paskui įmu- 
ryjo bobinčiuje į sieną, tai 
kaip pabučiuoji, būdavo, tai 
tuojaus lengviaus ant sum- 
nenės pasidaro. Valuk to, 
Maike, aš ir žinau, kad per 
tokius atlaidus galima dusią'., 
išganyti. Daleiskime, tu gau- tikrė. Partijai priklauso dau- 
tum, vaike, tokį eudauną me- giausia darbininkai, tai yra 
dalikėlį, ką už pabučiavimą apie 85S darbininkų, o li- 
šventas Ciprijonas suteikia kusioji dalis, tai yra 15% 
300 dienų atlaidų; tai kad tu;bus jau Įvairių profesijų 
butum ir kažin koks bedie- žmonės.
vis, kas dieną bučiuodamas' 2) Organizacijų arba 
tą medalikėlį gali apsičys-' kaip mes vadiname kuopų

• • *“• 1 A 1 • ’ 1 A A TX

ne geras daiktas, Maike?

Jiai toks geras daiktas, tėve,1120; miestų organizacijų,ku- 

Rymą jų parsivežti? Davat- ba, kaip Kaune, kur viena 
kos mielu noru mokėtų tau organizacija apima tik dalį 
už juos po 10 dolerių. Gale- miesto, viso tokių organiza- 
tum pralobti kaip kunigas ei jų esama 16. Gelžkelininkų 
Vailokaitfs. i 4 organizacijos, i kurias vien

—Aš taip ir mislinau, vai- tik ^prie^gelžkelių dirbantis 
ke, ale kad pabijojau.

- Ko pabijojai?

—Pabijojau, va
žiuot į Rymą. Perskaičiau 
gazietose, kad kunigas Pu
rickis buvo nuvažiavęs ir 
sugrįžo popiežiaus nepama
tęs. Šventas tėvas jo nepri
ėmė. Taigi pamislinau, kad 
jis ir manęs gali nepriimti. 

Į O šifkortė, vaike, kaštuoja 
’gana brangiai.

--Ir gerai padarei, tėve, 
kad nevažiavai. Geriau už 
tuos pinigus nusipirk sau 
naujas drapanas.

—Taip ir aš mislinu, vai
ke. Nors gerai butų šventą 
tėvą pamačius, ale, sakau, 
jeigu išmes per duris, tai juk 
bus tokia sarmata, kad pas
kui ir akių nebus kur dėti.

aš pasikarčiau.

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATU PARTIJA.

(L. S. D. P. įgaliotinio 
pranešimas)

KUNIGO MEILE
’ . I ’. ' ...

Vieno veiksmo komedija. Parašo BeająmmM Romiu___

(Tąsa)
AGOTA:—Jau sakau, Dieve brangus, 

vargsti, vargsti, stengiesi, kad tik geriau ką 
padaryti, o jis bedušninkas, kaip su peiliu 
piauna. Ai... ai... Dieve, Dieve... ({neina 
Ona.) ' , .

kui. Nes, mat, Lietuvos dar- reikalinga pridurti, kad dau- 
bininkai juo toliaus, tuo gelyje vietų Partijos nariai 
tvirčiaus ir aiškiaus persi- savivaldybėse neužima at- 
tikrina, kad Socialdemokra- sakomingų vietų, nes. kleri- 
tų Partija yra vienintelė dar- kalai persekiodami visviena 
bininkų organizacija, kuri neduos sėkmingai dirbti 
nuoširdžiai gina 6) Lietuvos Soeialdemok.
reikalus ir per kurią tikima
si daugiaus atsiekti laimėji-i 
mu ir daug mažiaus turėti 
pralaimėjimų, o tas darbi- dalyse,' 'su-1000 nariį 
nmkams ir svarbu. J uaitų.

i /\uolat’niy_ Pa>Ū'0Sjdemokratai.Leidži^jie savo 
darbininkų yra f, kuriuos» 
Partijai prisieina išlaikyti 
savomis lėšomis. 3 jų dilba 
centre, kiti keturi provinci
jose.

4) Pilnoje L. S. D. Parti- j 
jos įtakoje yra sekančios 
profesinės sąjungos: a) Lie
tuvos Ūkio Darbininkų Pro- J 
fesinė Sąjunga, turinti 2500 j

maž-daug tokia: “I

6) Lietuvos Socialdemok- 
įratų Jaunimo Sąjunga žie
žirba, kuri turi apie šimtą 
savo skyrių įvairiose Lietu
vos dalyse, su 1000 narių, 

i Tai Xra Paaugantis social-
_____ i

--s organą “žiežirbą.”
i 7) Prieš man išvyksiant iš 

£ Lietuvos susiorganizavo Lie
tuvos Universiteto ir aukštu- 

. jų mokslų studentai į atskirą 
Lietuvos Socialdemokratų 
Studentų Organizaciją, ku
rie išleido ir savo organą 
“Musų Frontas.”

8) Partijos spauda yra 
’ ' _ ' Socialde

mokratas,” leidžiamas sykį • -‘i. _ * _ * 1 * •

narių, Įsikūrė tik 1923 m., 
liepos mėnesyje. Palyginant, 
tai yra dar labai jauna orga
nizacija, o jau suspėjo suor- D .. - __- . .JV.
ganizuoti toki dideli buri
lauko darbininkų ir kaipo ^"tro Komi-
tokioje šalvje, kaip Lietuva. Le ^>1JPn~
knr dau^iaiKia PA-vuoia kas’ leidžiamas Laukų Dar- smuikais žemės ūki? turėti bininkųftof.^j išeina kas 
tokią organizacija reiškia . Žiezirtta,
gana daug. Beto, toji Profe- l«^ama Lietuvos Soc. dem. 
sinė Sąjunga leidžia ir savo 
organą “Lauko Darbinin
kas,” kul i skaito organizuo
ti ir neorganizuoti Lietuvos 
lauko darbininkai, b) Meta
lo Pramonės Darbininkų 
Profesinė Sąjunga, nesenai 
dar įkurta, tik sauso mėnesy į 
š.m., turi dar tik 150 narių j
ir stengiamasi suorganizuot lietuviai turės .tikresnį su- 
visus tos pramonės darbinin- 'pratimą apie L. S. D. Partiją 
kus į minėtą sąjungą, kuri kaipo tokią. O kitą sykį pa
yra po pilna socialdemokra- Ulbėsime kas jiems felka" 
, \ f j Jinga ir kuomi mes galėtumetų vadovybe, c) Vandens
Transporto Darbininkų Pro- B n
fesinė Sąjunga, kuri turi na
rių į 200. d) Valstybės Įstai- 

’gų Tarnautojų Profesinė Są-

i i sąvaitę, tai yra vedamasis

Scena IV.
ONA:—Skepetėlę atnešiau. Jonelis visą 

naktį nemiegojęs dabar užmigo. Reikės 
bėgti kur švęsto vandenėlio gauti. O gal tu, 
Agotėle, turi?

AGOTA:—Turiu, kur neturėsiu.
ONA:—Gal įpilsi lašelį?
PETRAS (keliasi pavalgęs):—Tu, Ago

tėle, viena palikusi neliūsk, nes aš gal ne
greitai sugrįšiu. Reikia nueiti pas Tarvydą, 
žadėjo pas mus į talką, tai reiks užsiprašyti 
ant antradienio, paskui reiks pas kitus kai
mynus užeiti pakalbėti.

AGOTA:—Tu visuomet mane vieną 
kaip šunį palieki, tau nei kiek nerupi, nors 
aš sirgčiau ar mirčiau.

PETRAS:—Tik visą, laiką su tavim ne
galiu gulėti (Išeina).

AGOTA:—Eik, jau eik, Judošiaul...
ONA (duodama butelį):—Tai, Agotėle, 

Įpilk man švęsto vandenėlio. Labai gerai, 
nereikės kitur jieškot, o paskui ir namo lai
kas, nes turiu daug darbo, o dienos koks čia 
ilgumas? Nespėji žmogus apsidairyti, kaip 
vakaras už akių. (Petras prie lango klauso^ 
si.) . ’ .' ;

AGOTA:—Spėsi, balandėli, spėsi; vi
siems tiek laiko tėra. Pasikalbėsime, nes su 
tavim mėgstu pasikalbėti...

ONA:—Tiesa, Agotėle, kaip su tavim su
sieinu ir aš noriu daug kalbėti, nes tu tokia 
maloni. O kai susieinu ar pas mus ateina 
Baltruvienė, tai sakau, kaip ligos nusikraty
ti negali. Kaip pradės plepėti, tai į jos kal
bą nei žodžio neįsprausi, taip ir mala, kaip 
girnos.

AGOTA:—Ką kalbėti, ta Baltruvienė 
tikra gyvatė, dovanok viešpatie. Nueis kur

•Jaunimo ^j.^eina kas mė-' nors> taj jr ]akina liežuvį, kaip kale. O dar
nuo. d) “Rabočij Viestnik 
rusų kalba, leidžia Centro 
Komitetas kas dvi sąvaiti. 
e) “Musų Frontas,” nesenai 
pradėtas leisti. 'Leidžia jį 
Socialdemokratai Studentai, 
išeina sykį į mėnesį.

šiuomi manau Amerikos

Lietuvos draugai, man bū
nant Lietuvoje, suteikė man 
garbę būti jų Įgaliotiniu šio
je šalyje. Tad laiks nuo lai
ko pasistengsiu teikti ger- 

ibiamai Amerikos lietuvių sy --------------------------- --------
visuomenei žinučių iš Lietu- junga dalinai Partijos Įtako-j (Įgaliojimas telpa ant 7 pusi.) 
vos Socialdemokratų Parti- — ■■ — -
norėtų pasiteirauti apie Lkg MAŽESNĖS MOTERŲ LIGOS PAEINA 

S; NUO VIENOS PRIEŽASTIES 
piasi žemiau nurodytu antra-'

;šu, o bukit tikri, kad pasi- Kroniškas vidurių užkietėji- 
I stengsiu paaiškinti ant kiek mas tai yra plėga jų gyvas- 
man tas bus žinoma ir ką pa- ties, bet tūkstančiai jų užsi- 
tyriau būdamas Lietuvoje. laiko sveikai naudojant Dr. 
Gi šiuo tarpu noriu šiek-tiek Caldwell’s Syrup Pepsin 
painformuoti Amerikos lie-; 
tuvius darbininkus apie Lie- ’ 
tuvos Socialdemokratų Par-1 * * 
tiją, kaipo tokią.

1) L. S. D. Partijoje narių 
yra 3000. Šita skaitlinė apy-

P. B. Balčikonis,
20 Crary Avė., 
Binghamton, N. Y.

* <.

I

^raduališkai bus mažinama, ir nuo

tyti nuo visų griekų. Ar tai .viso yra 144. Iš jų valsčių 
ne geras daiktas, Maike? organizacijų, tai yra kurios 

—Jeigu jau tie medalikė- apima valsčiaus ribas, yra 
Jiai toks geras daiktas, tėve,1120; miestų organizacijų,ku
tai kodėl gi nenuvažiavai į nos apima vieną miestą ar- 
Rymą jų parsivežti? Davat-.ba, kaip Kaune, kur viena 
kos mielu noru mokėtų tau organizacija apima tik dalį 
už juos po 10 dolerių. Gale- miesto, viso tokių organiza- 
tum pralobti kaip kunigas ei jų esama 16. Gelžkelininkų 
Vailokaitfs. 14 organizacijos, i kurias vien

darbininkai priklauso ir 4 
kuopos įneinanč’C'’ į vals-

■oteris taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 

'save didelin pavojun. Tas via 
, todėl, kad daugelis moterų labiau ru- 
; pinasi padailint savo išvaizdą iš lau

ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašalinimą tikros ligų priežas
ties su geru vidurių iiuosuotoju.
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
liuosuotoją tokį, kaip Dr. Caldw<ll'š 
Syrup Pepsin, su užtikrinimu, kad ooza 
to nesusilpnės sistema.
Jus privalot imti dožą Dr.X <>ldw< ll\ Svrup Pepsin, kuomet jus pajuntat ma
žiausi simptomą vidurių užkietėjimo.'kaip išpūtimą, raugčiojimą, riemens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, bloga kvapą, skaudančias akis, išbertą 
odą. šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug žmonių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Pepsin reguliariškai syki sąvaitšje. Ponia Mary 
J. TVhitc, 122 Cedar Avė., Oamden, N. J. įr ponia L. H. Edwards, Palisade, 
Colo., sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldvrell’s Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai taipgi jį vartoja, nes jis yra liuesas nuo narko
tikų ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.
Daugiau kai milionas bonkų Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų papartyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti aštrias katariš- 
kas pilės, druskas, “katanškas ken- 
des," kurios turi savyje anglinės sma
los vadinamos phenalphthalein. mes 
patariant vartoti šitą nekenkiantį liuo
suotoją. Jūsų viduriai bus palmosuo
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug imoniy, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti Lai jie iškerpa šj kuponų, 

; prisega savo vardą ir adresą ir pa- 
1 -Munčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieelie, III.

o aplaikys dykai banką Dr. Cald- 
! well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 

nereikalinga. Visiškai dykai.

i

kad ką nors dorai kalbėtų, bet kur tau! 
Tuojau ima kitą šmeižti visokiais budais: 
tas toks, ta tokia, ta dar anokia ir varo be 
pertraukos visus kolįodama, rodos, kad ji 
tik gera. Pažįstu tą Stervą...

ONA:—Anądien ji buvo pas mane atė
jusi, tai sėdėjo iki vakarai—manė gal va
karienę gausianti, bet aš nekvaila: nei šei
mynai daviau, nei jos vaišinau. Sakau, ar 
neišneš piktoji dvasia jos iš mus namų. Galų 
gale, apkalbėjusi visus, išsinėšino.

AGOTA:—O gal ta nelaboji ir apie ma
ne kalbėjo?

ONA:—Kalbėjo, kur nekalbės! Tik jau 
nenoriu sakyti, paskui kalbos, barniai iškils. 
Geriau toliaus nuodėmės.

AGOTA:—Sakyk, sakyk, balandėle, aš 
niekam nesakysiu, tik taip noriu žinoti, ką 
ta ragana sakė ant manęs. ... i

ONA:—Tik jau jai nesakyk nieko. Aš 
gerai žinau, kad ji man viską melavo...

AGOTA:—Na jau, na, nesakysiu, nebi
jok!

ONA:—Taigi, sako, pas tą Agotą Var
nienę tankiai ateinąs musų klebonėlis ir, sa
ko, kad net meilės ryšius tu su juo turinti. 
Aš, brangioji, beveik jai į akis nespioviau. 
Sakau, ar tu, Baltruviene, iš proto išsikraus
tei, ar ką? Ims, mat, klebonas mylėtis. Sa
kau, bijok Dievo taip žmogų apkalbėti. Sa
kau, kaip galima ant kunigėlio, o dar ant 
musų klebonėlio taip sakyti...

AGOTA (susikarščiayusi):—0 tai gyva
tė!... Rupužė, liežuvninkę ta!... Pasakysiu 
klebonėliui, tai ir išrišimo neduos tai raga
nai!... Ak tu, viešpatie, kaip tatai žmogus 
nebijo grieko! Apkalbėk tu taip nekaltą 
žmogų! Susieisiu ją kuomet, argai pati ko 
nors užeis, tai sveikos neišleisiu: plaukus 
nudraskysiu, kojas ir rankas išnarstysiu tai 
bedievei!... Na, išgalvok tu taip...

ONA:—Nusiramink, Agotėle, žinau, kad 
prasimanė ir tiek. Visiems žinoma, kad ji 
didelė liežuvninkė. Nusiramink, Agotėle, 
įpilk man švęsto vandenėlio ir bėgsiu namo 
(Paduoda butelį).

AGOTA:—Na, tai raganiukštei Baltru
vienei nedovanosiu, į miltus sutrinsiu. Kaip

tokią Baltruvienę šventa žemelė nešioja 
(Pila vandenį). Dėkui tau, Onele, už papa
sakojimą, o aš irgi kuomet nors atsilyginsiu 
tau, balandėle (paduoda butelį), še, ba
landėle, duok Dieve, kad tavo Jonelis grei
čiau pasveiktų.

ONA:—Dėkui! O tu, susimildama, nesa
kyk, kad aš tau sakiusi, paskui nei praeiti 
neduos...

AGOTA:—Nebijok! Yra čia ko bijoti 
tokios lervos.

ONA:—Tai ir sudiev. Gal ir Jonelis pa
budo, aš čia užsiplepėjau, o reikia žoles už
kaisti.

AGOTA:—Tai eik, balandėle, netrukdy
siu daugiau. (Abi išeina. Jneina Petras.)

Scena V.
PETRAS (vienas) :—Visokių velnių pri

siklausiau. O jei tiesa, ką čia girdėjau pa
sakojant, tai jau nežinau ir pats kaip reiktų 
čia susitvarkyti. O kur tie mano Agotos ai
manavimai dingo? Vadinasi, man visą lai
ką miglą leidp j akis, buk serganti. Taip, 
taip... Pažiūrėsime, ką čia ji viena darys. 
Bet kur pasislėpti f.;. (Dairosi.) Kitur nie
kur, kaip tik palovy (girdisi žingsniai). 
Jau ateina... Lysk, Petreli, palovėn... (įlen
da palovėn.) Pažiūrėsime toliau... (Jneina 
Agota.) \

. Scena VI.
AGOTA:—Tai naujienėlių papasakojo! 

O iš kur kažin ta Baltruvienė sužinojo? 
Vienas Dievas težino. Galų-gale, tegul ži
no, tik kad manasis nesužinotų, tai jau ir 
mano liga negelbėtų. Išvarytų ir dūšią iš 
mano kūno. Na, dabar gal nieks nebeateis, 
galėsiu nors ramiai pavalgyti. (Iš po pagal
vio ima dešrą, duoną, deda ant stalo ir val
go.)—Tvirtesnė busiu sirgti. Manasis kvai
lys viskam tiki: .kaip.aš pasakau, taip ir ge
rai. (Girdėtis kieme šuns lojimas.) Kas čia 
vėl ką atneša? (Suėmus viską nuo stalo bė
ga prie lango žiūrėti.) Viešpatie! Tai kle
bonėlis, taip netikėtai!... (Valgį paslepia, 
laksto po kambarį, žiuri į veidrodį.) O aš 
ir nepasidabinusi... Gal gerai bus, patiksiu... 
(Beldžia duris.}
.AGOTA:—Prašau, prašau! (Jneina kle

bonas.) •
(Tolinus bus)

IS KARO ATSIMINIMŲ.
J karą, į karą... reik ginti tėvynę! 
Kas gyvas į karą.... tėvynė pavojuj! 
Taip šaukė turtuoliai, lig sočiai pritinę, 
Ir ruošė žmonijai jie kruviną puotą. 
Apvilti žmoneliąi gtėit puolė viens kitą 
Ir kruvinas karas tuojau prasidėjo: 
Griaut ėmė kanuolės, traškėjo durtuvai, 
Nekaltasai kraujas upeliais tekėjo. 
Ten karo laukuose varguoliai kariavo 
Ir manė, kad šventąjį darbą atliko, 
O turčiai tuo tarpu vien tiktai puotavo 
Ir sočiai jie juokės, iš vargdienio pliko. 
Saujalei tas karas tik atnešė naudą, 
Iš karo sukrovė jie turtų daugybę, 
O vargo žmoneliąi ir šiandien dar rauda, 
Milionai padėjo ten savo gyvybę...

Ant. Sk——i*.

GEGUŽINE...
Kaip puikiai šypsosi man gamta! 
Kaip žiba saulė, juokias laukai, 
Prisnigti sodai margų žiedų.
Skamba/tik skamba šimtais balsų...
Krutinės kaista,—veržias džiaugsmai: 
O, Žeme! Saule!... šenai! šenai!
O, meilė, meilė! Grazęsnė tu 
Už aukso aušrą dangaus skliautų!... 
Kur tik pažvelgsi tu į laukus,

. Pasaulis geria žiedų kvapus.
Mergyt, mergyte*, myliu tave 1 
Duok rankytę, glausk į save.
Kaip vieversėlis myli dainas, 
Kaip manęs trokšti dienas naktis,
Taip tavo meile dega širdis...
O tu jaunystę, laimę mini
Ir naujai dąihai žiedus skini; — 
Gyvatos, džiaugsmo, drąsos daina...

Simas Bakšys.



KORESPONDENCIJOS. U JAU TUMU “B _ „ įl...
________ teorija.

Keleivis” šįmet išleido i 12. Kaip prasidėjo pašau-

000 gyventojų. Tokio skai
čiaus žmonija

k*» ;o.

Pajieškau Juoto Stankevičiaus, an-Pajieškau Juoto Stankevičiaus, an-l 
rliškai rašosi Joe Stanton, taipgi Mi- 

UZ ko Pumijo ir Povilo Pttko. Malonės

LAWRENCE, MASS.
Drg. P. Grigaičio prakalbos.1 kalbomis po didesnius niies-; “

Balandžio 22 d. ‘1 ’___
ilsta iiči^in i t ♦ . . socialdemokratus kaiiKinailstančiam darbuotojui drg. Rusijos komunistiniuose ka- 
L&n’“ U UVIItU. į senus
Nors,buvo P*?1*4**8.!kraštus. Amerikos komunis- 

t ; zrcobią-pnguzejp tai tokių drg. Abramovičiaus 
pilna Lietuvių L kęsų, 4’įprakalhų labai nekenčia, ša
bo. Svetaine. Mat, drg. Gn- kalbėtojas—todėl jie su-
SJį!8. zl!\<LmaSi_ _ le!u’ sirenka būriais ant Abramo- 

jas uz darbininkų ir Lietu- į triukšmą. Tokius komunis- 
yos laisvę nuo 190 a metų. tus triukšmadarius drg. Gri-1 
Lztai caro žandarų buvo su- gaitis žadino “driskiais.”

riams kaipo senas kovoto-

gautas ir baisiai sumuštas. 
Visas kruvinas jis buvo į ro
ges įmestas ir nuvežtas Su
valkų kalėjiman ir uždary
tas. Jam gręsė mažiausia 10 
metų katorga arba sušaudy
mas. Bet dėka kitų draugų 
drg. Grigaičiui pavyko pa
bėgti ir tokiu budu jis išgel
bėjo savo gyvastį. Ir dabar 
mums smagu yra matyt jį 
stovint su darbininkais per 
20 metų ir kalbant į mus nuo 
estrados.

Draugas Grigaitis pirmoj 
savo temoj kalbėjo apie 
Lietuvą. Jisai priminė 1905 
metus ir lietuvių kovą su ca
ro valdžia anais laikais, taip
gi aiškiai nurodė, ką darė 
musų kunigėliai, kurie šian
dien valdo Lietuvą. Kalbė
tojas nurodė, kaip kun. pra
lotas Antanavičius išleido 
aplinkraštį ir Įsakė visose 
bažnyčiose skaityti.*Šitas ap
linkraštis skelbė, kad “caro 
valdžia yra nuo paties Die
vo ir kas eina prieš carą, tas 
eina prieš patį Dievą.” To
liaus kalbėtojas nurodė, ko
kioje padėtyje dabar randa? 
si Lietuva ir kaip skursta 
Lietuvos darbininkai ir ūki
ninkai po kunigų globa. Po- 
tam kalbėtojas aiškino, ką 
reiškia dabar daromas Lie
tuvos valdžios konkordatas 
su Vatikanu. Norint Lietuvą 
pastatyti ant, tvirtų kojiį. sa
ko kalbėtojas, reikia paimti 
gerą šluotą ir šluoti Lietuvos 
kunigus iš valdžios, kaip 
“bambatierius” iš virtuvės. 
Publikoj gausus plojimas. 
Norint tą atsiekti, kalbėtojas 
ragino remti Lietuvos social
demokratus, kurie turi aiškų 
tam planą ir kas diena daro
si vis stipresnė ir stipresne 
ta darbo žmonių partija Lie
tuvoje.

Antroj temoj kalbėtojas 
aiškino komunistų “nuopel
nus” per 7 metus ir kokis 
•yra skirtumas tarpe komu
nistų ir socialistų. Kalbėto
jas aiškiai nurodė komunis
tų klaidingumą ir prie ko jie 
šiandien priėjo. Jiems primi
nė visą jų taktiką, kaip ko
munistai buvo atsisakę nuo 
parlamentarizmo (nedaly
vauti jokiuose rinkimuose), 
o šiandien galvotrūkčiais jie 
nori eiti Į parlamentus ir rin
kimams renka aukas. Pir
miau jie tokį darbą 
prakeikę, nes manė sulindę 
skiepuose padaryti revoliu
ciją. Toliaus kalbėtojas aiš
kino, kaip daug komunizmo 
yra pačioj Rusijoj ir ar ištik— 
rujų dabar Rusijoj yra pro
letariato diktatūra, kaip ko
munistai aiškina. į šmos 
klausimus kalbėtojas aiškiai 
atsakė, kad dabar Rusijoj 
jokio komunizmo nėra, nes 
tenai kasdien valdžia eina 
atgal ir atsteigia pnvatiską 
prekybą ir nuosavybę, kas 
vienu žodžiu sakant, reiškia 
kapitalizmo tvarką. O kaip
gi su proletariato diktatūra. 
Kalbėtojas atsako, kad ma
žas komunistų skaičius Ru
sijoj valdo milionus darbi
ninkų ir iiems griežtai užgi
na organizuotis ir leisti laik
raščius. Tai kurgi čia prole
tariato diktatūra?—klausia 
kalbėtojas. Tikrenybėje, tai 
komunistų diktatūra ant pro
letariato. ' t

Toliaus kalbėtoją prisi
minė apie rusų socialdemo
kratų vadą drg. Abramovi
čių, kuris dabar atvažiavęs

atsHankti.
PETRAS BARZDA1T1S 

Verėiškės kaimo., Jenkų vai 
Sakių apsk.. Lithuania.j Amerikon važinėja su pra-> 1* •> 1

tus ir aiškina amerikiečiams, iabaf puikųf kalendorių 1925 lyje karas? Tai garsai rusų 
^y^kaip jo draugus darbininkus metams. Jeigu kas da nėra rašytojo Rubakino straips- 

nenu-------u-----kankina j0 gavęs, Ui turėtų tuojaus nis. Begalo įdomus ir pa-
išsirašyti, nes jau nebedaug mokinantis skaitymas.

13. Kaip gyvena aakinM*
•ai? Ar tie>a, kad jie savo 
namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
Šituos dalykus čia išaiškina 
garsus Amerikos moksliniu- . , , ......
kas MacMillan, kuris ilgą 
laiką tyrinėjo eskimosu gy- pusbrolio \inco \irbalo, kuris paeina vpnirna >* Veirfjų miestelio. Girdėjau gyveno
v triitiuą. . . Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau kur j

14. Kaip apsisaugoti nuo jis randasi. Meldžiu atsišaukti arbi
perkūno? Kaip pasidaro 
perkūnas? Kas yra perkun- auip: anton stadish 120) 
sargis ir kaip jis padaro-1 ®°x 257, v,n Voorhls’ pa-
mas? Ar jis gali apsaugoti* 
namus nuo žaibo? Kodėl 
perkūnijos metu po atskiru 
medžių yra pavojingiausia 
vieta, o girioje—saugiau
sia? Visi šitie klausimai yra 
nuodugniai šiame straipsny 
išdėstyti.

^1^1 Saulės spinduliui. Taį senjJ’u ^įeno Manchester. b t ad-e- 
mokslmis D-ro Žemgulio ....................................

Įėjimuose ir tremia į šaltus jo ]jko<
Kalendorius yra knygos 

pavidale, ir jame telpa dau
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikraso kalbėtojas—todėl jie sū

anJ?’ žinynas. štai jo suglaustas 
Kelia turfnvs;

i 1. 1925 metų sezonai. Ar 
,» žinot, kada oficialiai prasi- 

Tokie komunistai yra P?vasaris> ,kad? b,f

vičiaus prakalbų ir

skoline “nsicholotriia” iš bol i Pirma diena vasaros, kada skolinę psicnoiogiją « oo- Jžia rudeng h. žiemos?
_ i.„,i :JJei nežinot, tai čia rasit vis

ką išalkinta.
2. Saulės ir mėnulio užte

mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos, kada šįmet 
pripuola 4 užtemimai, du 
saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai 
įvyks ir kur jie bus matomi, 
šitam straipsny aiškiai pa
sakyta.

3. Darbininkų kalendo
rius. čia surašyti visi svar
besni darbininkų gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi
ja? Kada prasidėjo rusų-ja
ponų karas? Kada įvyko 
“Kruvinas Nedėldienis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francijos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaliui Karoliui pir
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą Vanin? Ka
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stu
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 
II-jį?—Atsakymą į šiuos ir 
šimtus kitų panašių klausi
mų rasite šitam kalendoriu
je.

mų.
Reikia pridurti, kad ir 

musų vietiniai lietuviai ko
munistai buvo parsitraukę 
purvinų lapelių prieš drg. 
Grigaitį, bet bijojo ar sar- 
matijosi viešai juos dalinti, 
tai atnešę padėjo tarpdury
je ant stalo. Bet ta “bomiš- 
ka” literatūra greitai pakliu
vo į rengėjų rankas. Tai vis 
chuliganizmo ženklai.

Ant pabaigos komunistai 
statė kalbėtojui klausinius, į 
kuriuos jiems buvo atsaki
nėta. Bet publika komunis
tų klausimus gerai žino ir 
nenorėjo ilgiau klausytis. 
Čia vėl reikia pridurti, kad 
komunistai nemoka savo 
klausimų suformuoti išski
riant V. R., kuris pastatė 
rimtą klausimą.

Aukų buvo surinkta $13. 
Aukavo šie draugai ir drau
gės: po $1.00 F. Vareika, B.
J. Vaitkunas, A. Sinkevičius, 
M. Vaitkunas, J. Savinčius. 
Po 50 centų: E. Kentrienė,
K. Čiurlionis, M. Račkaus
kiene, S. Petkevičius, J. Ur
bonas, V. Piskarskis, D. Či- 
ras, J. Savulionis, B. Stube- 
da. Smulkių aukų surinkta 
$3.50. Visiems aukautojams 
ir rėmėjams tariame širdin
gą ačiū.
Susitvėrė Lietuvių Socialis

tų Sąjungos kuopa.
Po drg. P. Grigaičio pra

kalbų pirmininkas drg. J. 
Urbonas paaiškino, kad yra 
tveriama LSS. kuopa ir kas 
norite prisirašyti, pasilikite. 
Prisirašė 10 draugų; 7 užsi
mokėjo savo duokles už pu
sę metų. Daug draugų žadė
jo prisirašyti kai gausime iš 
centro čarterį ir kitas reika
lingas blankas, o taipgi kuo
pos numerį. Reikia tikė is, 
kad LSS. vietinė kuopa gr.us 
pritarimo Lavvrence’o lietu
viuose darbininkuose ir už 
trumpo laiko bus stipri dar
bininkų organizacija. Prisi
rašę prie kuopos draugai 
yra visi jauni ir prasilavi -ę. 
Aukščiau minėtą skaitlinę 
d a galima padvigubinti, nss 
prisirašę draugai visi yra v> 
dę,- tai ir jų moterįs pad s 
savo vyrams dirbti tągarb il
gą darbą. .
Keli žodžiai kitų kolon jų 
draugams darbininkams.
Draugai darbininkai! Nno 

suskaldymo lietuvių darbi
ninkų vienintelės organiza
cijos,* Lietuvių Socialistų 
Sąjungos, bus jau apie sep
tyni metai. Šitą biaurų darbą 
atliko šnipai ir provokato
riai. Dauguma darbininkų 
atsitraukė nuo viešo veiki
mo ir snaudžia, kiti gi, su
klaidinti visokių barškalų, 
vis dar klampoja po komu
nistų dumblyną ir nesupran
ta kaip iš jo išeiti. Mums ro
dosi, kad jau atėjo laikas ir 
kitų kolonijų lietuviams dar- 
biftinkafhs tą patį pasakyti, 
ką^šiaridien pasakė Lawren- 
ce’o-draugai—suorganizuo
ti LSS. kuopą savo koloni
joj, atgaivinti susipratusių 
darbininkų veikimą ir eiti 
visiems kartu prie išsiliuosa- 
vimo iš po kapitalistinės/ 
vergijos. Teisybė, nors mjs ma. 
šitoje šalyje nedaug galime 11. Ar pritruks žmonėms 
nuveikti, bet mes galim ge-'vi?.!o$ ant žem^s? Vokiečių 
rą paramą duoti savo drau- mokslinink“ ; Penck sako, 
gama socialdemokratams kad taip. Žer.ij gsli išmai- 
Liotuvojc. Rengėjai, tinti neilgi'ui 9,000,000,-

Aleksandra Verpetinskis, kukaičių 
kaimo, Didlavo.s vai, Raseinių ap-kr,' 
dingo be žinios Chicagoj. Yra svarbi 
žinia iš Lietuvos. Jei kas žinote, ma
lonėsit pranešti, už ką tarsiu ačiū.

BOLESLAVAS JUŠKA 
2421 W. 45th Place. Chieago, 111

Aš, Kazyą Danielius, pajieškau sa- 
vo brolio Poviki Danieliaus, kuria gy
nė Bostone. Paeina iš Kauno rėdytos, 
liautis apskrities. Spičių kaimo, 
pats lai atsišaukia arto žinančių 
dingai meldžiu man pr-mcšti šiuo 
nesu: / KAZYS DANIELIUS 

( Boa 122, Gilberton. Pa

i 
i

kuris ilgą

Jis 
šir- 
aJ-

Aš, Antanas Golubickis, pajieškau 
savo pusbrolių. Vinco ir Maitino Go- 
lubickų, gyvenančių Boston, Mass. 
Taipogi pajieškau pusbrolių Domi
ninko ir Boleslavo Frankonių. Vil- 
niaus rėd., Trakų aps'c, Žaslių para
pijos, Prazariškių sodžiaus. Franko- 
niai paeina iš Tatoriškių. (20)

ANTANAS GOLUB1CKAS 
1605 Madison St., Gary, Ind.

Pajieškau brolio Povilo Markūno, 

so netūno Kas apie jį žino maloiė- 
“Kelei- 

(20) 
TERESĖ MAUMIENĖ

Pamernackai kaimas, 
Ukmergės paštas, Lithuania

straipsnis apie tai, kaip sau- parašykit
lės spinduliai palaiko visą

apie atsiradimą tikėjimo.
18. Pypkės istorija. Čia 

aiškinama, kodėl žmonės 
ruko tabaką ir kaip jie pra? 
dėjo vartoti pypkes.

19. Vidurių užkiatejimM. 
Čia D-ras F. Matulaitis pa
sako jums įdomių dalykų 
apie vidurių ligas ir jų gydy
mą.

I 20. Prakeiktieji ▼ienuo-
4. Metai ii 13 mėnesių. liai. Labai Įdomi istorija apie 

Čia yra išdėstytas prof, M ar-. Gruzija ir jos vienuolius, 
vino planas sutvarkymui ka- Tai tik svarbesni “Kelei- 
lendoriaus taip, kad metuo- vio” Kalendoriaus raštai, 
se butų 13 mėnesių, po 28 Jame telpa dar daugybė ei- 
dienas i kožną mėnesi, jdo- lių, apysakų ir juokų.
mus ir pamokinantis straips
nis.

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

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesyki at
ėjo galvon klausimas: Kiek 
yra pasaulyje išviso katali
kų? Kiek yra budistų? Kiek 
mahometonų, protestonų, 
stabmeldžių ir kitokių? Ar 
suradot kjjr paaiškinimą? 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

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

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

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

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

gyvybę ant žemės.
16. Geležinkelių atfiradi- _____________

mas. Šita geležinkelių istori-' P*jie«!-«ti broliu Juozo ir Kazimie
ra namdn ki»lr «ii «» Rikau-ąhv, >š Lietuvos Dubėnų dva-ja paioao, hięh. žmones su. ro> VaicuTOR SiauiiU apsk. Ame. 
eikVOJO turto ir laiko, Kiek 'rikėje ji« anie 18 metų. Kas apie juos 
jie padėjo vargo ir kokių jie Sj
nedarė bandymų, pakol įsra- j —--- ----------------
do geležinkelius.

17. Kodėl žmoact tiki į į 
dvasias? Geras straipsnis I

Veršių kaimo, Sintautų vai. Iške- 
■ liavo j Amerika 1907 m., tuo laiku jry- 
įveno 2458 Lakeside Avė., Cleveland, 
Ohio.. Mielas broli, širdingai meldžiu 
atsišaukti, ar žinantieji apie jį pra
neškite sekančiu antrašu, už ką iškal- 
no tariu širdingai ačiū. (20)

ANTANAS PUŠINAITIS 
Veršių laime, Sintautų vai., 

Šakių apsk., Lithuania.

Thijieškau dviejų pusbrolių Jono ir 
Vinco Tamkevičių. Pirmiau jie gyve
no TOaterbury, Conn Taipgi pajieškau 
Motiejaus Gfnudinsko. Pirmiau jis gy
veno ant farmos Broad Brook, Conn. 
Norėčiau su jais susirašyti. (21) 

JUOZAPAS TAMKEVIČIA 
R«X 372. Pittaton. Pa.

Pajieškau tėvo Jono Alsio. guvenu- 
sio Ij»wr<_nce ir Haverhill, Mass. Pas
kutiniu- laiku buk gyvenęs Wat?i bū
ry. Conn. Labai meldžiu jo paties ar
ba kitų-jį žinančių man parašyti ir 
pranešti adreša. Jieško duktė. (21) 

ANELĖ ALSAITĖ 
116 Primrose St., Haverhill, Mass.

Pajieškau Antano Pilvenio, Sėbų 
kaimo, Varnių vai., Telšių apsk. Gir
dėjau Kad
Malonės atsišaukti arba kurie apie jj 
žino teiksis pranešti, už ką skiriu $5 
dovanų.- *23)

ANTANAS PILVENIS 
B. B. .Co.. Bergland. Mich

ba patis lai atsišaukia.
ANTANAS RAKAUSKAS

Bažnyčios gatvė, .Šaukėnai, 
kiaulių apsk.. Lithuania

Antanas Pušinaitis, iš Lietuvos, 
pajieškau sava brolio Jono Pušinai-

PARSIDUODA KRAUTUVt l
Parsiduoda drabužių ir čeveryką 

krautuvė. Randasi ant kampo, uždėta 
24 metai atgal Savininkas serga, to
dėl turi pasitraukti. Sykiu parduos 
arba išduos ant lyso ir namą. Kreipki
tės pas: (19)

SHERMAN'S
226 Railroad Avė., Bridgeport, Conn.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

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

J SUMAS
7 Beach St, Haverhill. Mass.

PARSIDUODA KR1AUČ1AUS 
KOSTU M EKlšK AS BIZNIS
Gerai išdirbtas biznis tarp? 

100 lietuvių gyventojų. Randa 
pigi, l.vsas ant 2 metų, paran
kiausioj vietoj Gera proga lie
tuviui. 129)

III Main St, Iludson, Maus.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popierus, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
veikslą-medalioną a|>ditbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti urbi pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduš, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2 00. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas: per pus 
(busti, ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus ai b i galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

j Užsakymą išpildysime į 10 dienų. 
‘ Rašydami adresuokite: (-)

THE TAI N1S STUDIO 
KILP.MONT. PA.

IŠKALBI ISTORIJA
“Aš turiu seserį, l.uri t-irnuuja 

Beckerdyke Name įlel kareivių naš
lių, mieste Ellsworth, Kaus. Mano se
suo rašo man api Trinerio Kartųjį 
Vyną ir sako, kad šis vynas pagelbė
jo daugeliui senų moterų, kurks ken- . 
tė.io nuo fdivv ligų. Pradėjusios gerti 
Trinerio Kartuj’ Vyną jos pasitaisė “ 
Apie tai parašė mums Ponia J C. 
Rieh, \Vestein Un’on Telegraph 
Office. iš Wichita, Kansas. Kovo 9 
d., 1925 m. Trinerio Kartusis Vynas 
yra gyduolė, kuri gelbsti jauniems ir 
seniems, nes jos sudėtis—Cascara 
sagrada ir kitos karčiosios žolės ir 

i žievės yra žinomos medicinos moks
lui kaipo~ geriausios liuosuotojos ir

tinai senas, apie 3 metų senumo)— 
į y ra tikra gvarantija gerų pasekmių, 
i Jis pagelbsti virškinimui, sutaiso ape- 
I titą, išvalo vidurius ir sutvarko visą 
I sistemą Taipgi išbandykit Trinerio 
•■Sedativą nuo Kosulio, jeigu jus turit

GERIAUSI LAIŠKAI
Su gražiom dainom arba eilėm, tin

kami rašyti pas tėvus, motiną, bro-- 
liūs, seseris ir 11. Kaina 1<» laiškų 25 
centai, 5 tuzinai už $1.00. Prisiųsk už 
2 centu štampą, o gausi naują kata
logą. Reikalaujame agentų (22)

GRIKSONO -SPAUDA
233 No. Clarion ! niladelpnia, ta. Californijos raudonasis vynas (užtek-

t
FARMOS

LIETUVIAI. PIRKIT FARMAS!
Pasipirkę fąrnią nebijos i t blogų . . . - -■ .- .

laikų ir neturėsit bosų ant savęs. Aš'?4*1!’.,r * ,,H'no Linnnentą, jeigu jus 
turiu New Hampshire ir Massachu-1 kcnc‘,a‘ "u<? neuralgi-
setts valstijose, apie Eseter. Nashuatl08- Jeigu jūsų aptiekonus ar gyduo- 
...................... — • . Iiy pardavėjas šių jrj’auouų neturi, tai 

Į rašykit pas Joseph Triner Company, 
| Chicago, III.i__________________ _
Seni Žmonės Gali Rasti Pa

lengvinimą Nuo Dau
gelio Ligų

Tuksiančiai vartoja naują prirengimą 
ir sako, kad suteikia jiems 

puiką palengvinimą į 
keliatą dienų

Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
rių ir nusipirkite butelį šio naujo pri
rengi mo. Jis vadinasi Nuga-Tone. , 
Vartokite ji keliatą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge
riau. nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir . 
kūną greitai, suteikia saldų ir malonų 
miegą, stimuliuoja kepenis ir inkstus 
ir reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdir
bėjai žino labai gerai, kad Nuga-Tone 
suteiks jums tiek gero ir jie įsake 
visiems aptiekoriams duoti jums ga
rantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jums nepagelbės, žirėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

ir Haverhill. Farmos randasi netoli 
nuo miestų. Platesnių žinių klauskite 
laišku pas:

W. S. BABAVIčll S IR Bl'RKE 
REAL ESTATE

208 Fr-->nt St, Exeter, N. II. 
Tel. 259-R.

Kalendorius yra papuoš
tas gražiais paveikslais ir 
dailiai padarytas. Kaina 50 
centų, bet * ‘Keleivio” skai
tytojams tiktai 25 centai. 

* šitokį Kalendorių kiek
vienas turėtų sau išsirašyti ir 
d a savo giminėms į Lietuvą 
nusiųsti.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų žemių, kur nors 

pustynčse. Norintieji apsigyventi ant 
gerų žemių ir tarpe savo tautos žmo
nių, kreipkitės pas mane. C:a yra jau 
suvirs 400 lietuvių apsipirkusių ukes. 
Yra keturios lietuvių draugystės, dvi 
nuosavios svetainės ir bažnyčia. Šį 
pavasarį čia pirko ūkę P. Žukauskas 
iš Saginaw, Mich. O P. Laukaitis iš 
Dubois, Pa. važinėjo po rytines val
stijas ir niekur nesuardo sau patinka
mos ūkės. Tuomet jis sugrįžo namo, 
pasikvietė P. Mickevičių ir atvažiavę 
j musų koloniją abudu apsipirko pui
kias ukes. Jiems labai patinka musų 
kraštas. Todėl patartina lietuviams 
nevažinėti po nežinomus kraštus. Jau 
dešimts metų, kaip aš patarnauju 
lietuvių visuomenei ūkių pirkime, to
dėl ir šįmet turiu labai gerų bargenų 
ant pardavimo. Mylinčius ūkių gyve
nimą meldžiu atsišaukti pas mane.

JOHN A. ŽEMAITIS 
R. 1, Boz 17. Fountain, Mich.

PARSIDUODA FARMA 
LABAI PIGIAI

80 akrų geros žemės, vidutiniški bu
dinkai, 4 mailės nuo miesto. Pardavi
mo priežastis—likau našle, vienai be 
vyre sunku gyventi ant farmos, todėl 
nutariau parduoti. Platesnių informa
cijų suteiksiu laiškais. Atsišaukite 
įdėdami pašto ženklelį atsakymui.

MRS O MICKEVICZ
Box 71 R 1, Fountain, Mich. (20)

I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Jaunam Vincui, Brooklyn, 

N. Y.—Ačiū draugui už ko
respondenciją, bet sunaudo
ti negalėjom. Draugas Pa- 
svirkalnietis prisiuntė savo 
korespondenciją apie tą patį 
dalyką truputi anksčiau.

rajteškAu l*ono Mačiulio. kuri_ 
važiavo iš Pittsburgh’o 2 diena Vely
kų ir nežinau, kame jis yra. Kas pra
neš apie ji. gaus dovanų 5 dol. Kur 
buvo prapuolę pinigai, tai atsirado. 
Atsišauk ir atsiimk pinigus. < 21) 

F. B.
63 Boston St, Pittsburgh, Pa,

IS

NEKROLOGUA
Šiuomi pranešu giminėms.ir pažįs

tamiems. kad 7 d. balandžio, 8 va! 
ryte persiskyrė su šiuo pasauliu ma
no mylima pati, sulaukus 68 metų am
žiaus. Velicnė išgyveno 14 metų Ka- 
nodoj ir paliko didžiausiame nuliūdi
me vyrą. 3 sūnūs ir 1 dukterį- Buvo 
linksma ir visų mylima. Palaidota su 
bažnytinėm apeigom. Turėjo daug gi
minių Amerikoj. Kas nori 
žinių, rašykit pas E. JENISL .

Shand. Sask, Caaada.

APS1VED1MAI
Pajieškau draugės apsivedimui tar

ps25 ir 35 metų amžiaus, b: skirtu
mo tikėjimiškų pažvalgų, bile doro 
apsiėjimo. Aš esu 36 metų amžiau, 
amatninkas ir pinigiškai gerai prisi
laikantis, todėl užtikrinu neblogą gy- 
venimą dorai moterci. Meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Vyrai nerašinė- 
kit. J. STURGIS

General Delivery
Silverton, Ore.

platesnių
H.

PAJ1EŠK0JIMAI
Agota Barzdaičiutė, Verčiškės kai

mo. pajieškau Marcelės Stalmokiutšs, 
ji gyvena Pennsylvanijoj, kietųjų 
anglių apieiinkėj. Mano adresas: 

AGNĖS VAILIONIS
P. O. Box 379, Clintoa Ind.

Pajieškau brolio Liudviko Vilko, 
Vanagiškiu kaimo. Gegužinis parapi
jos. Girdėjau kad gyvena PennsyĮva
ru jo s valstijoj. Taipgi jieškau Vinco 
Grendos. Lomenių kaimo, Gegužinis 
parap Seniau gyveno Lincota, N, B., 
dabar rodos gyvena Lavtence. Malo
nės patįs atsišaukti arba žinantieji 
teiksis pranešti.

LIUDVIKAS V1LKA8
38 Ward Avė., Easthampton, Mass.

Aš, Petronėlė Umančiukė, po vyrui 
Drigotienė. pajieškau Rozalijos Kar- 
bikės ir Onos VožečMkčs, apie 17 ma
tu gvver.o Chicagoj.

PETRONĖLĖ DRIGOTIENĖ
450 Court St.. Aubum, Ma.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nesenesnės kaip 45 metų. 
Aš esu 47 metų vaikinąs, turiu gerą 
darbą, neužsiimu su gėrimais. Kurios 
nori gražiai gyventi, prašau atsišauk
ti. P. JONIS
916 Emerson Avė., Syracu.sc. N. ■)

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba nalšlčs, nuo 20 iki 28 metų. As esu 
vaikinas 30 metų, šviesiai geltonų 
plaukų, mėlynų aiių. penkių pėdų ir 
6 colių aukščio, gražaus ūgio, skais
taus veido, negeriu nei rukau, turiu 
gerą darbą, gerai uždirbu, turiu pini
gų, myliu dorą gyvenimą. Manančios 
vestis tuojau* atsišaukite ir su p.r- 
mu laišku prisiųgkit savo paveikslą, 
karį ant pareikalavimo sugrąžinsiu ir 
apie save per laiškus suteiksiu pla
tesnes žinias Mano antrašas: (20i

MR. M. M. N.
225 Ferry St., Box 20, Ncvark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
kų gyvenimą, malones kreiptis laiš
kų oel artimeanio susipažinimo. At
sakymų duosiu kiekvienai. (20)* ’ __ g

2900 E. 82nd 8t. Cleveland, Ohio.

LAIMĖ PRIE DURŲ.
Atverkit duris, leiskit laimę vidun, 

lai suteikia didžiausią turtą Jum^— 
sveikatą ir malonų gyvenimą. At- 
stumkit bedarbę ir rūpesčius nuo sa
vo galvos. Pirkit šitą ūkę tarp lietu
vių kolonijos, o busite laimingi.

20 akrų geros žemės ant ežero 
kranto, 10 akrų gero sodno, stuba. 
bar nė ir štorauzė; 30 laivelių ir visi 
įtaisymai. Kaina $5,500.

160 akrų geros žemės ir budinkai, 
20 akrų sodno ir girios, tik 2 mailčs į 
miestą. Kaina $5,500.

105 akrai geros žemės ir budinkai, 
geri gyvuliai ir padarai, miškas. 30 
akru sodno, 1 mailė į miestą. Kaina 
$7,000.

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
gyvuliai, padarai, girios, sodnas, upe
lis. Kaina $3,600.

80 akrų geros žemės, sodnas, upė, 
nauja didelė barnė, stuba ir kiti bu
dinkai. arti miesto. Kaina $2.000.

40 akru geros žemės ir budinkai, 
nauja stuba, gyvuliai ir įrankiai. Kai
na $1,200.

40 akrų sodno ir girios, budinkų 
nėra, arti miesto. Kaina $600.

Visos minėtos ūkės parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. (19)

P. J. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

PARSIDUODA LABAI GERA 
FARMA NEW YORKO STATĖ

91 akras žemės, 11 akrų girios, 11 
karvių, 2 arkliai, 80 vištų, 10 ančių. 
Farma gerai sutvarkyta, yra visos 
reikalingos mašinerijos. Triobos visai 
geros. Parsiduoda už labai pigią kai
ną—$7,500, jmokčt reikia tik $3,500. 
Norint platesnių informacijų klaus
kite laišku. Priežastis pardavimo- - 
nesveikata. (19)

ANNA BARNETT
35 Stagg St, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau savo brolių Jono, Niko
demo ir Juozapo Kulikauskų, Luokės 
parapijos, Telšių apsk. Meldžiu šir- 
dingai atsišaukti no šituo adresu: 

VIKTORIUS KULIKAUSKIS
2121 W. I">*h Place, Chicago, m. •

PARDAVIMAI
EIK | BIZNį!

Parduodu bučern? ir grosernę. No
riu parduot greitai, nes noriu važiuot ---- 
I Lietuvą tėvus aplankyti Gal.t pi- t 
ir namus.

P. KRISCHUS
Ką W»rd St, llarlG.r.1, < <><*■•.

PARSIDUODA FARMA
Priežastis pardavimo—liga. 137 ak

rai geros žemės, su gerais budinkais, 
gražus gyvenimo namas 10 kamba
rių. su elektros šviesa, vanduo stuboj 
ir barnėj, vištiųinkas, garadžius. mal- 
kinyčia, ledaune dėl 15 tonų ledo, 
kiaulininkas, mėsai rūkyti trioba, 
gražus sodnas aplink visą stubą, 2 
geri arkliai, 8 karvės. 1 bulius, 35 
kiaulės, 115 vištų ir ančių, automobi
lius ir trokas ir visi ūkės įrankiai. 
Upelis teka pro jardą, didele upė pa
lei farma. kurioj daugybė žuvų, gra
žus miškas, 45 kortai prikirstų mal
ku. didelis miestas tik už 1 ‘-2 mailės, 
ant šteito kelio. Kaina $8.500 ant 
lengvų išmokėjimų. Greitai tur but 
parduota. Kas norėtų atvažiuoti, te- 
lefonuokit, aš kožną patinku ant sto- 

I ties.
Telefonas 72-R K. tVebster, arba ra- 

'švkit: ALEX PALUBINSKAS
P. O. Ilox 321. HebMer, Mass. (21)

i

DARBŠTIEMS VYRAMS 
PROGA

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

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

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

REIKALINGI
Patyrę kotą dirbėjai ant guminio 

audeklo. Gerai užmokam—nuolatinis 
darbas.

FINE RUBBER CO. 
7! WILLOW ST, .MALDEN. .MASS.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
Cystyt, prosyt ir taisyt drabuž'us. 

Darbas nuolatinis, !>.■ jokio sieko. At
sišaukdami pažymėkit už kiek dirbtu- 
mėt ant nedėlios. Taipgi gerą darbi
ninką priimčiau i partnerius.

JI. ARMINAS
2720 S. Hashington Are..

$aginaw, Mich.

Ausis 
Skaudant

Trink su DOX išlengvo 
užpakalį ausies—jis su
stabdys diegimą ir pra
šalins skausmą. įtaikyk 
po ranka nuo Įvairių 
muskulų ir nervų skaus
mų.
Didesnėse Aptiekose

DOX
Linimentas
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Sveikatos Kampelis.
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KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI SVEIKATOS 

REIKALAIS.
Klausimas: Ar ga|ima už

sikrėsti veneros ligomis, jei 
su tomis ligomis sergančiu 
asmeniu arti nesusidėti?

Atsakymas: Lyties arba 
Veneros ligos trejopos—tri
peris, kietasis šankeris (sifi
lis) ir minkštasis šankeris. 
Apie kiekvieną skyrium pa
aiškinsime.

Triperis daugiausia esti 
šlapinimcs ir gimdymo

• takuose. Apsireiškia pulia
vimu ir tų organų įdegimu 
(paraudimu, patinimu, skau
dėjimu, tekėjimu, plovi
niais). Gali būti triperio įde
gimai dar—akyse, nosy, są
nariuose, širdy, užpakalio 
žarnoj, ir dar kitur. Be lyties [sikrėtimo praėjus, 
susiartinimų gali triperio1 " ~
gauti—gimstantys kūdikiai 
(akyse), mažos mergaitės 
begulėdamos vienoj lovoj, 
maudanties vienoj vonioj su 
sergančiomis motinomis ir 
auklėmis; jei prisiliesi pirš
tais prie tripieriuotos vietos 
(vis vien, kur), tai gali tos 
ligos akims ir kitoms kūno 
dalims rankomis suteikti: 
dar turbut galima triperio 
gauti išvietėse ir pirtyse (vo
niose); žodžiu, visos kūno 
vietos, triperio apimtos, gali 
būti šaltiniu, iš kurio gali ta 
liga platintis net kai kuriais j

x daiktais (skalbiniais). Tad bet kartais tokie stebuklai 
suprantama, kad ne vien ly.! — I
ties įtaisos platina tą ligą, 
nors iš ten ji plečiasi labiau
siai, ii- triperio mikrobas la
biausia mėgsta lyties vietas. 
Be gonokoko nėra triperio. 
Kur yra gonokokas, iš ten jo 
gali gauti. Dar kaip kas gali 
paklausti: Ar negalima tą 
ligą gauti prieš vėją pasi- 
šlapinus? Tokių pasakų kar
tais apsimetėliai ligoniai pa
sakoja gydytojams. Bet tai 
tik pasakos. Į pastatytą pa
klausimą atsakymas aiškus: 
gali su triperingu asmenim 
artimai ir nesusidėti, bet tri
perio iš jo gali gauti vien be
žaisdamas su juomi ir tripe- 
riuotų vietų dasilytėdamas. 
Dar lengviau gali gauti, taip 
vadinamu, nekaltuoju budu 
sifilio (kietojo šankerio). 
Šios ligos gali įgyti besibu
čiuodamas, besiskusdamas 
svetima britva, bevalgyda
mas su vienu sifiliku iš vieno 
indo, begerdamas vienu stik
lu, pačiupinėjęs pirštu sifi- 
linę opą.

opos, tai čionai nėr ko viso
kiais naminiais vaistais mag- 
lintis—viską metus reikia 
tuojau pasiekti gydytojas ir 
jo patarimų atsidėjus klau
syti. Vieną ką be gydytojo 
tokiais atsitikimais galima 
daryti—tai žiūrėti, kad ki
tų ta liga neapkrėstum, ir 
antra—neimt nei i burną 
svaiginamųjų gėrimų. Nami
niais budais tokios ligos gy
dyti pavojinga, nes gali ir li
gą užvilkinti ir kitus ja ap
krėsti.

Klausimas: Kokie pirmu
tiniai veneros ligų ženklai?

Atsakymas: Triperis pra
sideda šlapimo kanalo nie
žuliu ir puliavimu, šankeris 
pasirodo maž-daug trims- 
aštuonioms paroms po už- 

Cj—, o kie
tasis šankeris (sifilis) 
dviem, trim ir net daugiau 
savaičių praėjus; minkšta
sis šankeris apsireiškia opa 
dar greičiau, kaip triperis 
(kietojo šankerio opa arba 
sifilio pradžia pasirodo daug 
vėliau). Taigi, jei po apsi- 
krėtimo prasidėtų tose vieto
se peršėjimas, puliavimas, 
tekėjimas, opa, spuogai, pa
tinimai, tai tuoj reikia kreip
tis i tikrąjį gydytoją.

Klausimas: Ar tikrai gali
ma seną žmogų jaunesniu 
padaryti ?

Atsakymas: Ne visuomet.

ii

nuodėmė kariais aisiraiuL, 
taip tariam, beveik netyčio
mis, ne iš pikto Įpročio. 
veliama našlės, iš kuriu 
gerų šeimininkių. Kito.- 
siradusios merginos iv: 
našlėms. Kas kita pasih 
mas, Įpratimas nuduot’ <ju 
esant, nesusivaldvinas 
linkimas i lengvą ir Iii' 
gyvenimą. į girsnojin.; 
suvaržomus gašlumus, 
merginų reikėtų sergė 
į šeimyną neįsileisti, m-s s’ 
ku bus joms nuo pripra; 
budo atsikratyti. no»-s ii : 
tokių esti ne viena arsiu- 
Iė. Svarbiausia šeimya. 
meilė, darbingumas, iva! 
priežiūra, teisingumas, s; 
tarpinis pasitikėjimas, 
laidumas ir vaikai.

(“Sveikata” >
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AR ŠEIMYNA GAUNA 
TINKAMUS VALGIUS?
šeimyna gaus tinkamo.-- 
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Istoriškas Knyg'ti Nupiglnimas
Aušras Kaygynag daro pirmą tokią gigantiškai didelį knygų išpardavimą ir nuptginfanĮ.rita* mSžlriNkas 
r.nyąų uuptginingg — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kari imt pelninga pir
kėjams retai pasitaiko. T^r tai nauduokitės šitą proga visi — pirkite šitas knygas sau, raginkite ir drau
uus. šunines, pažystamus, kad ir jie nepraleistų šitos progos. Taipgi nepamirškite nei savo draugų bei gi
mimų Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs fevirimri matei tetert Jie pra- 

Indaują J asų knygų iš Amerikos, per tai nebūkite rkųpus ir jienn. Bar sakome naoduo- 
ssaukaviim šitame Imyrų išpardavime, per tai Įvertinę tai nelaukdami nieko ufefeaky'Mfe tuoj. ritas nupi- 

tęsis iki BMdio-June 1 d„ L m. Visos žemiau surašytos knygos yra nnpighitoe Mpkaip kad yra 
Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.
Iš TAMSIOS PRAEITIES | ŠVIESU 
ATEITI. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslu. Naujai spauzdintas. 
Pusi. 220.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KANDIDAS. Garsaus filosofo Voltero 
veikalas. Svarbiausi vaidylos šitame vei
kale: filozofas Panglosa. grafe duktė 
Kunigunda ir Martinas. Pusi. 175.
Kaina $1.00 iki htrž. 1 d. tik 75 centai.
FILOSOFUOS STRAIPSNIAI Juk 
svarbu kiekvienam žinoti filozofiją ar 
bent pažinti to žodžio definiciją jei ne
daugiau. Pusi. 223.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centu.
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gomoros išnaikinimas, Mai
giaus stebuklingumas ir tt. Pusi. 148. 
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centu.
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Ar Tamsta žinai kas yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — jei taip, 
tai skaitvk šita knvga, tuoj sužinosi. 
Pusi. 200. • * '
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centu.
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankino ir ką jis tiems bėsams 
padarė — rasi šitoje knvgoje. Skaityk. 
Pusk-174.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik .40 centų. 
ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKYTOJŲ. 
Ar žinai kas tie 7 mokytojai, jei dar 
nežinai būtinai sužinok — įsigykite ši
tą knygą. Pūsi. 158.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 35 centai
LYTIES MOKSLAS. Kam žingeidu ži
noti apie lytį 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. - sakų su paveikslais. Pusi. 126. 
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ. “
Kas nori žinoti apie Lietuvos velnius, 
dusias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo įsigyti šita knygą. Pusi. 470.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Daug gra
žių užimančių pasakų, kurie myli pasa
kas, tiems verta įsigytį šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yia 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. Pusi. 552. Apdarytas. 
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Lalis au- 

4 torius, anglų lietuvių žodynoTPtųd. 331.

'Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
-MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. Aprašoma dan
giškos Įvairenybės i kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia nusimano. 
Pusi. 400. • 
,Kaina $1.50 iki birželio lvd. tik $1.00.
MAHOMETO KELIONĖ į DANGŲ. 
Kas buvo Mahometas, jo tikyba, nuo
pelnai ir mirtis ir tL Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai. 
KUPRELIS. Pdiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkis. Pusi. 258.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 55 centai.
BŪGOS AISTIŠKI STUDIJAI. Būga, 
garsus lietuvių kalbos žinovas jau mi
rė, bet jo raštai gyvena sU rriUmis. Ver
ta šitą veikalų įsigyti, verta su juo ap- 
sipažinti. Pusi. 216. ■ ■
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $L50.
120 LAIŠKŲ. JNedrukuotų) ir 120 
konvertų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konvertų kiekviendje skry
nelėje. Parsidutda 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 {statymo. 
Pusi. 848, o antroji knyga Naujo Jsta- juokų, sveikų ji 
tymo. Pusi. 279. Abi knygės vienoje. ■ " 
Pusi. 1,127. Drūtais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2v50. Kaina

smių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs fevirimri matei teturi. Jieąra- 
sv Jum, jte maldauja Jasy knygų iš Amerikos, per tai nebūkite ritu pus ir jiems. Dar sakome nauduo- 
knes proga, kita šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžlausį pa- siaukavima <r--?
iiininiaa tąris i____
!><> sakyta prie kiekrienos knygos.
zIM NAS. šita-knyga tai wamų enet- 
„lojK-dija, reikalinga kiekvienam, šito- 

nny«oje randasi žinių iš Įvairių ša
kų mokslų, taipgi ir apie įvairius nami- 
: us reikalus kas kiekvienam būtinai 
i vi kalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.56 iki biršeUo 1 4. tik 11.60. 
-1‘Al.VOTAS LIETUVOS ŽEMLAPIS. 
!'linas.naujas vi«os Lietuvos žemlapis. 
\ erta kiekvienam Įsigyti papuošimui sa
vo ramų bei raštinių sienų žiniai tavo 
<iraugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto- 
\ Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio 1 i tik $1.09.
ORAKULAS PILNAS IR NAUJAS. 
x:\vga iš kurios semia įvairias paslap
tį- viso pasaulio burtininkai. Pusi. 414. 
Kruna $3.00 iki birželio 1 (L tik $1.40. 
PILNAS LIETUVIŲ ANGLŲ IR ANG
LŲ LIETUVIŲ ŽODYNAS. Šitas žo- 
jynas yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekvieno lietuvio namuose. Puslapių 

et U274, drūtais apdarais.
Kaina $1Q iki biri. 1 dienai, tik $6.00. 
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, 
siu kn\’gą turėdami*kai kuriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusi. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų 

DEKRETAI MON1NJMO. Jei nori ži- 
uoti kaip žmones galima monyti, įsigy- 

;te šitą knygą. Pusi. 174. Apd.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. t»k $1.00
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Jei Lietuvos 
tvarką nori pažinti Lietuvos įstatymai 
kutinai reikalingi žinoti. PusL 1,031. 
Kaina $4.00 iki birždio 1 d. tik $2.00 
žODYNASryORIĘ<SŲ, RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. JeUnori vokiečių ir 
itisų kalbas, pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusi. 303. Apd. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50 
SVARBUS KARTAI. Būgos, Baranau
sko. Biržiškos. Griniaus, Žiogo, Saba- 
iiausko ir kitų; Apd. •
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
GEOGRAMJA.'1 Vienintėlė ir didžiau- 
sia lietuvių'kalboje. Su daug paveikslų 

. paveikslėlių. • Pusi. 469.
Kama $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40 
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GY’VI SU
TVĖRIMAI; . Kuriem žingeidus šitas 

>ksio veikalas verta Įsigyti. Su daug 
•aveikslę. Pusi. 370.

Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
ETHNODOGUA. Istorija apie tautas 
h- jų įvairybes. PusL 667. Su daug pa- 
veikšlų Žmonių ir jų šalių.
Kaina $3,00 iki birfeHo 1 d. tik $1.50 
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto- 
nia nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
1’u.sl. 364.
Kaina $L50 iki Mršriio 1 d. tik 80 centų. 
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai f 
yra. seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. $u 
i'a\ eikš!ais it Žemlapiais: Pusi. 305. 
Kaina $1.75 tH Mršeiio 1 d. tik $L00. 
ISTORIJA ĄBĘLNA.T Knyga kitfiąbje 
rašoma apie vtą ęriridbo prašias ir 
i - 'kius. Pust. 4981 - ?Kaina SŠ2.W BH H *

i.!etovw MtireviAi.
knvga apie Šcftuyi# praeik. Puri.
Kaina $L50 Bu biri. 1 <L tik 75 centou 
RANKVED1S ANGLŲ KALBOS. Vfe- 

a iš praktiškiausių kfiygM išmokti »- 
! ą kalbą. PusL 310. . m

Kaina $100 iki birieiio 1 d. tik $1.00. 
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BI,. žodynas didelis net 835 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6J>0 iki birželio 1 d. tik $4.00. 
LIETUVIŲ TAUTA. Šitą knygą para- 
ė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga.

Kaina $2.2a iki MrieMo 1 d. tik $1.00. 

LOGIKA. Ar prisilaikai logikas kaibė- 
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamas. ‘ Logfcos priinima* daug pa- 

■ dbsti tinkamam mintis* reiškimui ir 
minčių sctvarkynyL, Pum. 262. Apd. 
Kaina 2L50 iki taršėte d; tik $1.00. 
GAMTOS RRBKINIAL Jute10 
slaptys kurios mošai tam dįr žtaomoi, 
su pavetk^lata 'dncjoec dalysė (nauja 
knyga). Pusi. 131 4’< .
Kaiiia HOciki rirtete 1 «k 50 centų.

LOTYNU KALBOS VADOVAUS IR 
SINTAKSĖ. Kas nori giferties i loty
nu kalbą, tiems verta, įsigyti Artą Jo- 
kanto-Durio vadovėlį. Pusi. 430. Apd- 
Kama $4.50 iki birželio 1 & tik $2-00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI 
ŽIŪRĖJIMAS. Gašpadin&ns šita ktiy- 
pa tai brangus turtas. Joms ji verta 
Įdgyti. Pusi. 162.
Karna $L25 iki birželio i d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomių pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauji laida. Pusi. 300. 
Apdarytas.
Kaina $2^5 iki birželio 1 d. tik $L90. 
BUBILO ARITMETIKA — 3 DALIS. 
Geriausia lietuviu kalboje aritmetika. 
Pusi. 360.
Kaina $2^5 iki birželio i d. tik $1.00. 
KRAUJO LASO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus Runas, su daug 
paveikslų. Pusi. 79.
Kaina 75c iki birželio 1 (L tik 50 centų.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Rinkinys 
gražių dainų. Pusi. 107.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 30 centų. 
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių 
Lietuvos istorijos lavinimosi. Lietuvos 
mokyklos pripažintfsios tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary
ta. Pusi. 166.
Kaina $1.00 iki biri. 1 d. tik 75 centai. 
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Pusi 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ii- daug kitų Įdomių gamtiškų pa-

Kaina 75c iki berželio 1 d. tik 50 centų. 
EKONOMINIAI BRUOŽAL Naudin
gus žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusk 84. :
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų. 
RAšT.YS IR JO MOKYMAS. Raštas ir 
jo mokymo naujieji kebai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki biri. 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* 
veiksiėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartinė kaina šįįos knygos $10.00. No
rinti Įsigyti šitą garbią knygą pasisku
binkite. ;2<x-
Kaina $16.00 Rd biri. S8.00
PAŽVELGUS ATGAL, fcįgįę&s ro
manas. šią knygą pm'ašė.Bakanyt'Skai- 
tyJittnas šitą romaną matysi tAftiagti 
žrričfltįjos surėdymą. Knygoje rana&i 
sk iąAjniričių šaltėnis ir siekis 

Pusi. 356.
1 d. tik 75 centai.

iš sekančių grupių: 
šių<ir daržovių; _ 
naminiu paukščiu 
niu, žuvų, pieno ir sūrio: : 
duonos, pusrvtinių valgiu i 
kitų grudų: 4) riebumų: ■' 
saldumynų.

Visas tas grupes negai 
ma valgyti kiekviename va 
gvje. Bet tik reikia gerai še 
mininkėms arba motinorr 
prižiūrėti, kad noi-s syki 

j dieną šeimyna valgytų vir: 
minėtus valgius. Privalome 
kuodaugiausia valgyti vai
sių ir daržovių, ir vaikams 
reikia duoti šviežio pieno.

Vaisiai ir daržovės kunui 
: priduoda mineralų ii- vitami
nų, kurie sveikatai ir kūno 
išsivystymui yra reikalingi.

:ina juos 
jei- 

engva 
juos išdžiovinti ii- i bonkas 
dėti, arba žemėje padėti dei 
žieminio suvartojimo.

Mėsa, naminiai paukšč 
kiaušiniai, pienas, suris 
ŽUVY

pavyksta padaryti. Štai me
dicinos laikraščiai praneša, 
kad dr. A. Gregory tik-ką — --
pasimirusiam 20 metų jauni-' Kur galima, patart 

auginti savo darželiuose 
gu turime jų perdaug. 1

kaičiui pauteli išpiovęs, Įsiu
vo jo pusę i pilvo sieną 68 
metų visai jau apsilpusiam 
seneliui. Dviem sąvaitėm 
praėjus po tos operacijos, 
senis pasidarė stipresnis, gy
vesnis, judresnis. 24 dieno
mis vėliau senis tartum savo

1

' I

1

1

u
i

____ _______ ____pristato riebumo pa- 
senatvės nusikratęs, prade-į drutinimui, taipgi miiieia’ų 

i i ir vitaminų. Kuomet gyvu
liai skerdžiami namie, mėsą 
galima sudyli ir vėliaus var
toti. Pienas ir sviestas vai
kams būtinai reikalingi ir 

i suaugusieji gali sekti jų pa
vyzdi. Šviežias pienas ge
riausias, bet jo neturint gaii- 

jma vartoti džiovinto pieno.
Duona, pusrytiniai valgiai ir 
kiti grudai, tarp kurių gali- 

nusilpu- me minėti ryžius, kunui pri-

jo po senovei savo darbą 
dirbti (žvejoti). Pusė metų 
sukako, senis vis dar sma
gus ir jaučiasi vyru.

Yra ir daugiau medicinos 
raštijoj panašių operacijų 
aprašyta su geromis pasek
mėmis. Mat, atsiranda, nors 
nedaug, tokių jaunikaičių, 
kurie už didelius pinigus 
parduoda savo lyties organą 
pereenėjusiems, i

1

siems turtuoliams ir šie, nors įduoda energijos ir riebumo, 
ir brangiai, kaltais nusiper-, Grudai irgi priduoda mine-
ka jaunystės. * I ratų ir vitaminų.

Dr. Voronovas yra pada-! Riebumai ir saldumynai 
"s nemaža pajauninimo ■ pristato energijos, bet per-b.-0?- • v 1 .. . nemaža pajauninimo pristato energijos, U

Minkštuoju sankerru apsi- operacijų, įsiūdamas žmo-į daug nereikia vartoti, 
krecama beveik išimtinai nėms beždžionių šimpanzių’ Rarmers’ Bulletin 1313 
lytimu budu. | pautelių dalis. Yra ir nepa- i ..Goot! proportions in the

» .^Klausimas: Kokiais vais- slsekimU-/*Diet” duoda tolesnių patari
mais pirmutinei pagalbai Klausimas: Ar nekenkia imų kaip gaminti valgius šei- 
naudotis, susirgus veneros šeimai vedus dorovės nusto-' mynai. Buletiną galima gau
jomis? d juš£ą merginą? Kaip sužino- ti rašant į U. S. Department

Atsakymas: Pirmučiausia G
reikia sergėtis, kad nesusir- «.v-
gtum. Geriausia ir tikriausia kios merginos turi apie akis 
jaunam sueiti į tvirtą porą, ........................ ................

*nėpaleistuvauti, valdytis, iš
sidirbti tvirtą valią. Vengti 
artimų pažinčių su nešva
riais asmenimis. Keno pavir
šutinė išvaizda nešvari, keno 
skalbiniai suteršti, apie tokį 
gan drąsiai galima manyt, 
kad jis ir visur nešvarus yra: 
nesivalo, nesiprausia, pirtjn 
neina ir savo sveikatos ne
žiūri. Tad su tokiais ir su to
kiomis pavojinga yra gre
tintis.

Toliaus, jei jau ištiko kam 
susiartinti su Įtariamu asme
niu, tai tuojaus kuogrei- 
čiausia reikia šlapumas iš
leisti ir nors vandeniu su __ _______«
muilu atsidėjus gerai apsi-. šio gydytojo liudymas gali 
plauti. Urnai tai padarius, užtikrinti skaistybės stovį, 
galima ligos prikibusius jau ’ - •
mikrobus nusivalyti ir nesu
sirgti. Dažnai apsikrečia 
girti, nes jie esti neatsargus, 
nesivalo, nesiprausia, už
miega kur pakliuvę. Tat ne
girtuokliauk, jei nenori biau- 
fitŲŲ ligų gauti. Kam pasi
rodė triperis (tekėjimas, pu- 
Havimas) arba šankerio

ti, kad mergina yra jau ne- of Agriculture, Washington, 
be panelė? Ar tiesa, kad to- D. C. FLIS.

. J --------- ------------------------------------------- "
raukšlių, kaip kiti spėlioja? Parsiduoda Balandžiai.

Lietuviški, su 
} šukom, verstiniai 
j balandžiai visokių 
• spalvų. Ant or- 
įderio prisiunčiu 
j visas dalis Su
vienytų Valstijų. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

f 23 i 
GEORGE BEXDORz\ITlS

520 Wilson St., tVaterbnry. Conn.

Atsakymas: Ne tamsta 
vienas rūpiniesi iš paviršiaus1 
nuspėti slepiamus mergelių į 
dalykus. Turime pasakyti,! 
kad tikru paviršutinių žymių j 
tokiems dalykams pažinti j 
nėra iki šiol nustatyta. Viso-; 
kie spėliojimai: iš kaklo sto-. 
rūmo, iš akių drąsumo, iš 
apyakių raukšlių, iš nosies 
minkštumo, iš sėdėjimo iš
skėstais keliais, iš lupų gaš
lumo, iš pabučiavimų, iš krū
čių apdribimo, iš kalbos, iš 
nusišypsojimų—vis tai pasi
lieka tik spėliojimais ir nie
ko tikra čionai nenulemia. 
Tik sąžiningo, doro, patyru-

Ir Lietuvos Kazimieriečių 
vienuolynas, priiminėdamas' 
merginas savo kongregaci- Į 
jon, nepasitiki kitokiais da
viniais, kaip vien gydytojo: - 
liudymu. i

Ar skaistybės nustojusi1 
mergina gali būti gera žmo
na ir šeimininkė? Kode! ne. 
Gali ji tokia būti. Juk tokia

Lai PAIN- I
EXPELLERIS E

. Praveja Skausmut 
Trinkite gratei taip, kad 
stebėtinas imrmeatas persiTnkt . 
per oda j pat ta vieta, ii' fcjr 
Išeina nesmagumai. 
Pain-Espeile.-is palengvina kraujo 
sukepima ir atsteūpa norma!, 
kraujo tekėjimą gjslomi*.

3Jc ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaisbaženklie ant pakelio.

F. AB. RICHTER 4 CO. 
Beny * Soutb Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.
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troški 
Kainai 
ATTILOS SI 
KRAŽTAJS.\K^ 
vo ūmų, kad boyo 
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MAGIŠKOS K&tb0& SU HetuvKfoi 
laimes bei nelaimar RgtaMynv. 
Kaina $L50 8d biržai&iųR TOt $1.00.

PASLAPTYS MAGUOS BEI 
šitoje knygoje nurodoma kaip galimą 
padaryti visokias štukas bei monuš. 
Pusi. 262, su paveikslais.
Kaina >1.66 fiH biri. 1 d. 60 centų. 
ŠVENTRAŠČIOY S. šitą
garsią knygą parąMt r.KAdo-
mauskaa, Lietuvoje. <ns <nl >už šitop 
knygos parašymą ir jos platinirią s&- 
di Kauno katėjime. Kun. Adomąinkas 
kunigavę Lietuvoje pfer 17 metų «r me
tė kunigystą tiktai IMI metrini - Pus
lapių 191. ' 5”
Kaba Mefti bUMto .1 <rMk Slnrirtą. 
MAGARYČ60K. šftbjė daug i

... . . jiriSb- aitri- j
tydantf nUd juoko o ąireHri gnu-

. I 
GrrbianripH- Wwdwo<lMrie8 praga — užsisakydami įmygus musų Miiiifctalfrifr Mta^arit fUgria iri- 

orderiais”, bet jei sięstuurit grynais prigula - gerMa Mkg ««*• 
tuokite Laišfari adresuokite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 9o«a*h Halsted Street
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE"
(Nuo musų korespondentu ir ii Ustmrai laikraščių.)

“Baisu* piktadarį*.” 'daro ūkininkams didelių 

los pavogti 2 arkliai Riežiu- 
kų Jakaičiui ir Norkevičių 
Raškevičiui. Kovo 9 d. pa
vogta 3 arkliai iš Pervaznin- 
kų: 2 P,. Gyliui ir 1 J. Gegu- 
JSumL < ' : - l i

Tiedu ūkininkai tuoj at
vyko Sudergan ir telefonavo 
Vokietijon, ir iš ten praneš- 
ta, kad tokie arkliai ten ma
tyta, taigi yia vilties, kad 
jie gal bus atrasti.

Ypatingai nelaimingas ta
me ūkininkas Gylys, prieš 3 
metus pavogė jam taipgi 3 
arklius čigonai, ir daug nu- 
kęntėjo ir turėjo vargo, kol 
juos surado. Vis dėlto pasi
sekė tuomet jie rasti apie 
Kėdainius.

ŠAKIAI, šiomis dienomis nuostolių^ Vasarą iš ganyk- 
pas vietos taikos teisėją bu-' ““ 
vo peržiūrėtas policijos pri
siųstas protokolas apie šitok 
atsitikimą. Vieną vasaros 
vakarą—po kalinių riaušių 
Kauno kalėjime-^-kada žmo* 
nės labai daug kalbėjo apie 
pabėgusius piktadarius, pas 
Singailių ūkininką Bastį 
merginos nuėjo į klėtį gulti. 
Užmigdamos išgirdo už sie
nos, kur niekas negulėdavo, 
įtartiną bildesį, alsavimą ir 
retežio žvangėjimą. Išsigan
dusios merginos pasakė šei
mininkui. Tas įsitikrinęs; 
kad jo klėty negerai darosi 
—sušaukė kaimo gyvento
jus. Tuoj susirinko veik visas 
kaimas razbaininko gaudy
ti. Priėję prie durų' visi iš
girdo, kad taip yra, kaip 
merginos pasakė. Užkalbino. 
Niekas neatsako. Baidymas 
ir retežio žvangėjimas kar
tais nutyla, paskui vėl pasi
girsta. Žmonės pabūgo eiti 
fvidų. Davė žinią Šakių po
licijai ir per kelias minutes 
atlapnojo raiti policijantai. 
Teisybė—žvanga retežiat:
ne kitaip kaip Kauno raz- 
baininkai vidury. Buvo pasi- 
ketinę jau šauti į klėtį, bet 
sugalvojo—geriau gyvą su» 
imti.

—Rankas aukštyn!—su
šuko įneidami vidun polici
jantai. Ugi žiuri visi: paties 
ūkininko Basčio šuo ‘‘mar
gius” skilandį apsikabinęs 
tąso. Didelė baimė pasibaigė 
dar didesniu juoku.

'* • o

v

linta kulka. Rastas kalėjimo triukšmadariai >u>ilauks di- 
kameroje revolveris, atatin- dėlės bausmės už "šventos 
kąs šoviniui. Kameroje be *-->- ■-
Čerkienės buvo dar politinė 

(kalinė Rapoportaitė, Lietu
vos universiteto klausytoja, 
ir dar viena kriminaliste, 
kuri, pagal Čerkelienės žo
džių, gulėjusi po narais. Kai
tinama Rapoportaitė, bet 
šaudymo tikslas neaiš
kus. čerkelienė gijžo jau į 
kalėjimą pasveikesk-;

k »

Bažuvaudaasa* jpriMfttai1 * 
lINKMENAT (Utenos aps
krities). šiomis dienomis 
Aisėtų ežere bežuvaudamas 
prigėrė 86 metų amžiaus se
nelis Tomašauskas. Ataitoli- 
nus jam nuo kranto apie 20 
metių ledas įlūžo ir Tomą- 
šauskas įkrito į vandenį.Nors 
dar ilgai laikėsi įsikabinęs į: 
ledą, bet subėgę žmonės gel
bėti pabijojo eiti ledu ir se
nelis paskendo.

KENOSHA, W1S.
. . ---------- Kūne nori užsirašyti “Kelei-

vietos triukšmą keliant iš-' vį” arba kokių nors knygų užsi-
■ sakyt, gali kreiptis prie musų 
j generalio agento. Jis patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:— (-);
JOE ELIOšlUS

North West Hotel. Room 15, 
Keriosha. VVis.

niekinimą.

Perkūnas.
BETYGALA. Norgeliškių 
kaime perkūnas kovo mėn. 
28 d., 4 vai. po pietų uždegė 
klojimą. Gaisras tuojau bu
vo užgesintas.
>11 . DŠ.'li________ ____

8 liko be nieko.
GOJAUS folvarkas (Vaškų 
vai.). Balandžio 4 <1. apie 2 
vai. po pietų trioboje, kurio
je gyvena gavę iš folvarko 
žemės naujakuriai, kilo gais
ras. Ugnis prasidėjo nuo sto
go, taip kad visų 8 naujaku
rių turtas—javai', mėsa ir tt., 
buvę ant lubų (nes svirno 
nėra) liko ugnyje.

Iš gyvenamųjų kambarių 
subėgus daugiau žmonių pa
vyko viskas išnešti, išskyrus 
vienos našlės tuną, nes jos 
kambarys pačioj pastogėj.
Jai pačiai su dviem mažy
čiais vaikais pavyko išsigel
bėti tik iššokant pro langą. 
§ naujakurių šeimynos liko- 
be pastogės, sėklos ir duo- 
nps.

t

Kauno miesto pagražinimas-
; Šiomis dienomis miesto 

valdyba < pradeda Miesto 
Sodno tvarkymo darbus. 
Permatoma užsodinti take
liai neaukštais krūmeliais, 
užsėti aikšteles žole* pada
ryti keliatą klombų, pasta
tyti du biustu musų tautos 
hymno sumanytojams V. 
Kudirkai ir Sasnauskui, 
įrengti naują scenai estija- 
dą, kavinę ir t.t

. Panašiai bus tvarkomas ir 
Vytauto Sodnas. Be to žada
ma šiek-tiek padailinti Mic
kevičiaus slėnis ir patsai 
miesto ąžuolynas. Priemies
čiuose numatoma įrengti 
duotame vyriausybės plote 
Aleksoto sodnelis ant at
krantės prieš tiltą ir Viliam- 
poly paruošti viena aikštelė 
skvero įrengimui.-Šančių gy
ventojams buvęs jų savinin
kas Fanstelis nepaliko nei 
vienos ąikžt^s- Numatoma 
renaį^dbdną tarp Panemu- 
Męrtnto ir kareivinių sandė
lių ant dešinės Nemuno 
sės, bet tie 
šiems i 
rajone buv< 
prašyta užteSii dalį žemės 
apie septintąjį fortą sodno 
įrengimui, bet tassu prašy
mai liko nepatenkintas ir 
išleistas kai kurioms labda
rybės įstaigoms. Tačiau 
miestas vis nenustoja, vilties, 
kad miestui "bus užleista da
lis pušyno Panemunėje.

Elektros iviesa traukuuuo««
Lietuvoj jau visuose trau

kinių keleiviniuose vagonuo
se vieton žvakių vakarais už
žiebiama elektra. Žmogus 
važiuodamas jautiesi visai 
kaip kad kur nors užrubežy 
važinėtam. NeV ir Mariam- 
pbliškįs traukinys ir tas var- sustingusį 
gsas tokios šviesos sušilau- J4g°bis bi 
k& Na, dabar bent nebus ii 
keleivių pusės nusiskundi
mų, kad palydovai svieaos 
neduoda. Visai europiškai...

______ ės Nemuno pu- 
et tie darbai u 
metams. Žalipjąą&lno 
! 1‘±“

♦ . i

,4 ->
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Apgavikai.

^UDERGAS. šiomis dieno
mis atsibaladojo pas mus vo
kiečių pirkliai arklių pirkti. 
Gorėdami žmones apgauti, 
nesiderėjo nei su kaina.

Ir taip pasisekė jiems ap
gauti 3 ūkininkai, kurie par
davė net 5 arklius. Ūkinin
kai džiaugdamiesi, kad ge
rai moka, skubinosi parduo
ti, taigi nepasitarė su kai
mynais, ar gerais pinigais 
moka ir pasitikėję vokiečių 
teisingumų, priėmė pinigus.

Tik ant rytojaus, kada pa
rodė kitiems vokiečių nau
jus pinigus, vadinamas rent- 
markes, paaiškėjo, kad tai 
buvo ne rentmarkės, tik se
noviškos bilijoninės vienlen- 
tės be jokios vertės.

Šoko tuoj žmonės jieškoti 
apgavikų, bet kur tau surasi. 
Galų-gale surado juos Vo
kietijoj, bet jie teisinasi, sa
ko, kokiais pinigais jie no
rėjo, tokiais mes užmokėjo
me. Ir jieškok tu, dabar tei
sybes!

Prigėrė ligoni*. 
PANEVĖŽYS. Kovo 27 d 
Z vąl. nakties pabėgo iš li
goninės Juozas Aleliunas, iš 
Stetiskių kaimo, irjkritęs į 
upę prigėrė. Aplinkybės to 
nelaimingo įvykio buvo to
kios. Koyo 26 d., apie 2 vai. 
buvo atvežtas į apskrities li
goninę sergąs plaučių užde
gimu Aleliunas. Nežiūrint 
aukštos temperatūros laikėsi 
rainiai; buvo statoma taurės, 
duodami, vaistai po x oda. 
SLoj _ •_ <_ 1 J_X_ _ _ i
janti’ slaugytoja patėmyjo, y , ---- •------„„
šaukėd< 
tingajgTfi

ligonį nuraminti, 
bęfc&ti ląčiusi, kad jis atsikė-: 
lęT pradejo.yklajoti, pašaukė 
nakties saigą. Pabludęs li
gonis pradėjo grąsinti vi
siems ir nesidavė paimti 
atvykusiems dar 2^ i 
tukio vedėjui ir . k 
sargui, čia pat buvusiam). 
Išmušęs langą ir šonines du
ris, pabėgo upės link. Ąpie 
įvykį tuojau buvo telefonuo- 
nuota ligoninės vedėjui ir 
policijai. Ligoninės persona
las (4 vyrai) metėsi gaudy
ti, stengdamies neprileisti

•»

Naktį, apie 1 vai. dežuruo-
• • A • ! 12 A. _ _____x ~--------------* —

___ >

kad ligonis nerimauja ir pa- 
- — * žaruojančią gailes- 

eserf,. kuri-iš karto 
ligonį nuraminti, 

—r'4 • | J •• X *1 “

Perkūnija.
RAGUVA. Kovo28 d. apie 
6 vai. vakaro prasidėjo per
kūnija. Perkūnas Taurynės 
vienkiemy trenkė Į dūmtrau
kį ir pritrenkė senelius Ivaš
kevičius—vyrą su žmona. 
Pradėjo degti namas, Ivaš
kevičienė greit atsigavo ir 
užgesino gaisrą. Kiek palū
kėjus atsigavo ir Ivaškevi
čius.

Sugavo kontrabandą.
NAUMIESTIS (šakių aps.). 
čia kovo 20 d. apie 10 vai. 
vakaro pasienio sargybos 
policininkas Laurinaitis ties 
Naumiesčiu sugavo gabena
mus slapta (kontrabanda) į 
Vokietiją du arklius. Kont- 
labandistas arkliavedys ar
klius palikęs pabėgo.

Girtuoklystė* auka.
BERŽINIAI (Vilkaviškio 
apskr.). Kovo 14 d. susitarę 
trįs ūkininkai nuvažiavo į 
jomarką Vilkaviškin. Prieš 
grįžtant namo, visi trįs smal
kiai įkaušę. Ii- vienas (Ga- 
hekis) taip nusigėrė, kad 
eįstengė įlipti net vežiman, 

fada šiedu jį įrito ir išva
žiavo namo. Parvažiavus ir
gi jį reikėjo iškelti, nes bu
vo jau nebegyvas.

Pasigėrę užmušė.
NAUJADVARIS (Mariam- 
polės apskr.). Aną kaitą mu
sų vyrai, gerokai “įsišnapsa- 
vę,” pradėjo muštis. Besi
mušdami mirtinai sužeidė 
jauną vaikiną Pacevičių, ku
ris tuoj mirė.

Bažnyčioj triukšmą*.
VIŠAKIO-RUDA. Prieš už
gavėnes čia turėjo įvykti 
vienos merginos su vaikinu 
jungtuvės. Prieš tai ji pir-. 
miau buvo pasižadėjus tekė
ti už vieno apylinkės vyruko 
B., bet dėl kokių tai priežas
čių jos jungtuvės turėjo bu- 
ti visai su kitos parapijos 
1 ‘kavalierium.” Jungtuvių

~ k- dienoje pil. B; pasiėmęs sa-vo .brolį V dar L-V

prie upės, ir išgirdę kritimą, 
stengėsi ištraukti, bet nak
ties tamsuma, stoka įrankių 
ir laivo nedavė galimybės iš- 

ėti. I vielą atvyko tuo- 
ligoninės vedėjas ir ptt- 

,1, ir po valandos laiko 
laivais pavyko ištraukti jau 
y—------i Aleliuno lavoną. i
Mgjai b buvp apie 30 metų ' 
amžiaus, pačiame stiprume. , - - i

Arklių vagiliai. 
SUDERGAS (šakių apsk.). 
Esant Sudergui prie pat vo? J Kulka 
kiečių sienos, tai čionai dau
giau atsiranda ir visokių 
valkatų ir ištvirkėlių, šiemet 
atsirado arklių vagilių, kurie

f

visi atėjo į bažnytkaimį ge
rokai įsitraukę ir rengėsi sa
vo buvusią sužiedotinę su 
jaunikiu jei ne nužudyti, tai 
bent gerokai apkulti. Suži
nojęs šių vyrukų pasiryži
mą vietos klebonas pamatęs 
juos draudė, kad jie savo su
manymą nevykdytų ir gir
tam stovy neitų bažnyčion. 
Bet čia jie pakėlė triukšmą 
ir visus pradėjo plūsti. Kle
bonui taip, pat teko gerai. Iš 
vieno B. net buyo atimtas 
revolveris. Bet gražiausią— 
kai jaunavedžiai suėjo į baŽK 
nyčią prie altoriaus “yinčia- 
votis”: šie trįs asmenys gir
ti kaip šiauriai irgisudjo< 
įsisėdo į suolus ir pradėjo 
bažnyčioj triukšmą keiti: 
švilpauti, rėkauti, dainuoti. 
Tuoj tapo pašaukta policija ir viai fric m ii”

Atsirado vagių.
LUKŠIAI (šakių apskr.). 
Pastaruoju metu atsirado 
vagių po šias apylinkes. Ne
senai Zyplių dvare vieno pi
liečio nuo kiemo nuvažiavo 
vežimą, ir “Šilvietės” kaimo 
pil. Karunaičio pavogė vie
ną puspaltį lašinių ir duo
nos kepalą. Tuo pat laiku 
“Šunkarių” kaime pas pilietį 
Valaitį įlindo per langą f vir
tuvę, bet pajutus šeiminin
kams, turėjo išbėgti nieko 
nepešę.

ĮGALIOJIMAS.
Kaunas, 1925 m. 

Vasario mėn. 27 d.
Liet Soc. Deni- Partijos 
Centro Komitetas 
Kaunas, Keistučio g. 40 
Nr. 48. -• —

Liudyvnas.
Šiuomi liudijame, kad 

draugas P. B. Balčikonis yra 
įgaliotas atstovauti Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją 
Amerikoje ir šiai partijai or
ganizuoti visokiariopą para
mą. K. Bielinis,

(Antspauda)
Centro Ko-to pirmininkas. 

M. Markauskas, 
Partijos Centro sekr.

J. Paplauskas,
Reikalų vedėjas.

Visais LSD. Partijos rei
kalais kreipkitės šiuo adre
su : P. B. Balčikonis, 20 
Crary Avė., Binghamton, 

N. Y.

Statykite šitą ant avn 
planini 
per 1S 
dieni.

Paskui Tegul Jūsų Veidrodi* Parodo 
Rezultatus.

Rašyk apie Dykai Suteikiamu* 
Išbandymus

Jūsų plaukai neturi slinkti ir jut 
neturite tapti plikius, todėl, kad yra 
įmonė, kuri prašalina ėdančius plaukų 
šaknis mikrobus. Šioji skirtinga me
todą sulaikys jūsų plaukus, negyvus 
plaukus, prašalins pleiskanas, šilimą 
plaukų ir apsaugos nuo nuplikimo sų- 
drutindama ir pailgindama plaukų 
gyvastį dėl vyrų ir moterų. Prisiųskit 
savo adresą kol dar nepervėlu dėl iš
bandymo per 15 dienų dykai.

AYMES COMPANY 
416 S. Dearborn St, H-79, 

Chicago, III

LSD.

(

1924
■ L-

"Trijų M*tę Kaaklię K»y- 
ga," už 1922-3-4 metu* bu* 
tttępausdipta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metę Kaaidię" pa*. • 
numerat* da doleriai ir pi- ! 
nigus siųst pašto Money ;

ftiavii kalei ime.

PANEVBŽYS. Kovo 18 d.
Panevėžio kalėjime suviu iš j _ a a_____ ______
nedidelio revolverio sužeis-i ir visi trįs‘‘‘vari jotaiv’ jiega ! 
ta kriminaliste Merkelienė, i buvo išvesti iš bažnyčios ir !

—taikė į veidą, įlau-! pasodinti šaltojon. Ryto me- ! 
dikaulį ir pa-i tu prasiblaiviua jiems tapo < 
menvse. Buvo sustatytas “pratikuląs” ir(< 
goninę, kame triukšmadariai paleisti.

operacija ir paša- žmoneliai kalba, kad tie •
t 
t

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—Lšvengk pa
vojingos operacijos

STUARTaz limpančios plapao 
PADUSK-lTĖS yra skirtingos nuo 
parišame ^..ržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės. ampančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūru nei sprenžirų. Nenusien- $ 
ka ir neatsiremia j Kaulus. Tukstan-iį 
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie, nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand Pria 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Ėxpozicijoj, Sar 
Francisco. Procesas a ts įtaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvė! 
diržų. Mes prirodytira tai pasiųsda
mi joms Plapao išbandymui visiška 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (.)

PLAPAO LABORATORI ES
3058 Staart’a Bklg, St. louis. Mo.

I
PARANKIAUSIAS 

KELIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Prisidėkit prie Ekskursijos 

GEGUŽĖS 19 D. LAIVU 
“ESTONIA”

Tiesiog i Klaipėdą visu keliu van- 
eniu, kuriai vadovaus žinomas 

kintietis ir pilnai patyręs paly- 
lovas p-nas C. G. LUKŠIS 
aktorius ir paveikslų rodytojas 
Sekantis išplaukimas iš New 
Yorko laivas “LITUANIA.”

9 D. BIRŽELIO
Kainos laivakorčių:
J Klaipėdą visu keliu vandeniu:

3-čia klesa $107, 2-ra klesa $132.50
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadwav, Nevv York City
Kreipkitės čionai

ar
prie vietinių agentu

LLOYD 
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik steitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji j 12 menesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway. New Ycrk. 
arba pas vietos agentus.

RMAN
« 
t

1

DUBELTAVA KELIONE 
NUPIGINTA KAINA

I

Tinkamas

Atidaryk Užburtas Duris!
.\tsakyrrds šio itagaiisLnimo k'istuae- 

risms ir lėbaujantiems
Kurie prisiuntė! vieną dolerį ir lek

cijų dar negavot, tai turėkit kant
rybės, nes dėl daugybės adresų aš 
mašinėle nespėju pagaminti, tad pa
siunčiau “Keleiviu ” Kaip greit iš 
spaudos sugrįžš, tai visiems išsiunti- 

. nėšiu. Kurie kantrybės neturit palauk- 
' ti, tiems grąžinsiu pinigus. Kurie nuo 
i manos atsakymo negavot, tai teiksitės 
j prisiųsti aiškų antrašą, nes turiu su- 
! grįžusią laiškų. Klausiantiems, ką aš 
parduodu, ar šiaip dolerius gaudau, 
turiu pasakyt, jog aš išmokinu gam
tos slaptybių, per mokslą ir praktiką 
patyrią, su kurių pagalba gali būt 
turtingas, sveikas ir visų mylimas. 

1 Praktikuok, tai ir pats patapsi. Su 
I vienu dcleri" kgciokis ras: (-)

K. Ž.ViUS
į 17G Belvedere St. Sr<> Francisco. Cal.
I
•

.______________________ __ ____________ j

! I

mIDGET
ra tik in y 
krepšy 
nešioti.

T) E L moterų, merginų 
ir mažų vaikų. Jis 

vertas užsitikėjimo, kurio 
visi ieško Ingersoll’yje.

ę 

TEI_ EMPIRE 7365

I DR. F. MATULAITIS
I
|

Ultravioletinė šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETR01T. MICH.

ADYNOS: 
12-2. 6-8

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

Mes turime naują 
nivtodą gydymui 
romatizmo, kurią 
mes nasiųsini į na
mus kiekvieno šio 
laikraščio skaity
tojo, kuris tik pa
reikalaus. Jei jus 
turite skaudėjimą 
jūsų muskuluose 
arba sąnariuose, 
jeigu jus kenčiate 
skausmą oro per

mainose, štai proga išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pigiai ir kuri 
pagelbėjo šimtams. Jeigu j.usų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pirat- 

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes^ iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X-4

3621 N. Ashland Avc^ Chicago, 111.

r *
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6<' KELLOGG'S
TASTELESS CASTOR OIL

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

I

BahBes Love It

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
tanka rankon.

Nuo visų pilvo ir žarnų nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

forBILIOUSNESS
vartok rr 

BEECHAM’S F1LLS W
■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
B stabdymui kvaitulio ir gal- ■ 
R vos skaudėjimo. M

Nėra Kolom , A 
25c. ir 50c. baksiuka’^^K

BEECHAMS 
PILLS

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurę kit gerai savo plaukus ir gal
vos oda pirm, negu tie paslaptingi 
paraaitai pakirs plaukų iaknis. apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonkų Ruffies už 65c pas 
savo vaistininkų šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

F. AD. klCHTER & CO. 
Berry & South Stli Sts. 

Brooklyn. N. Y.

<

*

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš joms 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 nespėja t visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familiją ir vaikų. išauklėjimą per 20 metų. Mea reikalavom it* 
vartojom Sveikatos Gelbėtoją, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie', 
atsiekia aukščiausią laipsni gydyrpui visokių ligų, kurie yra taip garbia--: 
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mle- < 
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J, Baitrėno Biterj, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—JYRUG CHEM. CO.

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

z
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Order’iai* Hvo atarsiu:

H NEW YORK C 
Į KAUNĄ *

IR ATGAL
So S.V.taksomig

Paiki proga jums siūloma ap
lankyt seną tėvynę nupiginto
mis trečios klcsos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš Ilambiir- 
«o j jų važiavimo vietą, po prie- 
žiurn kompetertiškų kondukto
rių;__________________________

.Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. L'žsisakykit vietą iš
kalite.

pelini reikalingų pcrmity arb» 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES 

lit Statė St, Boston, Mass.

4

4

I

I
4

4

4

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.
JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo

lių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikos. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 W1NDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

.......................

>
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Lietuvis policmanas sužeis
tas automobiliaus nelaimėj.

Lvnne pereita savaitę su-: 
sikule du automobiliai ant street. i 

1 kampo Westem Avė. ir dyr«s 
.Chatham St. Abidvi mašinos 

i - zs . •, ^apvirto ratais aukštyn ir tris 
Gegužes 3 d. Cambridge- j važiaVUsieji jose žmonės ta- 

uje įvyko gegužines prakal- - ■ ■ ---
bos paminėjimui pasaulio 
darbininkų šventės Pirmo
sios Gegužės. Prakalbas ren
gė bendrai pažangios lietu
vių draugijos, kurių tarpe 
buvo socialistų ir komunistų 
kuopos. 
Gegužės yra darbininkų vie 
nybės šventė, tai rengėjų bu 
vo sutarta šiose prakalbose; 
nekelti frakcinės kovos, 
bet skelbti vienybę ir solida
rumą darbininkų tarpe.

Pirmasis kalbėtojas J. Ne
viackas savo užduotį atliko 
puikiai. Jis jautrioj ir nuo
sakioj savo kalboj peržvelgė 
darbininkų nuveiktus dar
bus praėjusiais metais ir nu
rodė, ką darbininkai turėtų 
atlikti sekančiais metais. 
Kvietė darbininkus vieny-( 
bėn, nes vienybėje galybė, i 

Bet antras kalbėtojas A.; 
Bimba neiškentė nepaagita
vęs už bolševizmą. Jo pra
kalba vietomis buvo švari ir 
graži, bet vietoms buvo per- 
sigėrus neapykanta prieš so
cialistus. Bėda su musų ko
munistais, jeigu jie net dar
bininkų vienybės šventėje 
nesusilaiko nuo ardymo dar
bininkų vienybės.

Apart prakalbų buvo ir 
muzikalis programas. Vaikų 
choras, vadovaujant A. Ba
čiukui puikiai sudainavo ke- 
liatą dainelių. Taipgi dr-gė 
Reinaitienė gražiai sudaina
vo porą dainų solo. Apart to 
buvo pasakyta keiiatas dek
lamacijų ir skambinta ant 
piano. Publikos buvo pilna lė nuo penktų lubų keturių: 
svetainė. Rep. metų vaikas ir nesusižeidė, r<

--------------- nes ii sulaikė lango uždanga rykus
• 1*1 • ** *• h*_*tuvKunigas Juskaitis nori įsar- apačioj.
dyt Brightono vaikų 

mokyklą.
Brightone jau nuo kelių 

metų gĄ’vuoja vaikų mokyk
la, kurioje vaikučiai yra mo
komi lietuvių kalbos, dainų 
ir padorumo. Ligšiol tai mo
kyklai sekėsi gerai, nes ne
buvo priešų. Daug vaikų jau 
baigė tą mokyklą ir dabar 
darbuojasi draugijų tarpe 
kaipo tikri lietuviai. Moky-’ 
tojais yra gabus ir visais at- anądien prigėrusį žmogų, 
žvilgiais tinkami žmonės: p. Policija jį ištraukė ir pasi- 
J. .... ’" ” x • rodė, kad tai John Nelson iš

Vietinės Žinios
Gegužinės prakalbos 

Cambridge’uje.

LYNNO l‘OI.ICM\M, IK'Ik'" i 
IK ŠOKI M

Lytino pMicmar.ai
ir šok.':-. 
t Casmo H.ii.

ynn, Mass. 1‘ei ■
i <ie! neturi i::y : 

pimo. Griežš labai |>.n - "
kestra. Ti u-tų Lai' 
ir lietuviams a s- ;;r' ; • 
nas ylur;atti&s uvi 
jų vaikučių. \r.:.ia.i

O F I S A i
Išsi ar. :av‘ j. • 

įrenginiai... t; :> 
vo užimti l.i -'.i'M 
Tinkami lietu .-:; 
vokatui. Geriu ;-i 
kit po numeriu 
Šou t n Bo-ton. ,»la-

po sužeisti. Viename auto- 
mobiliuje važiavo W. Lyn- 
no lietuvis policmanas A. 
Dyčius su savo 7 metų sū
num Hamiltonu, ir abudu 
buvo sužeisti automobiliaus 
stiklais.

Banko plėšikai nuteisti PARDAVIMAI
Kadangi Pirmoji < 

I t
visam amžiui kalėjimam
Du banditai, kurie pereitą 

rudenį Wrenthamo miestely, 
apiplėšė National Banką ir 
nušovė jo kasininką, perei
tą savaitę tapo nuteisti Ded- 
hamo teisme visam amžiui 
kalėjiman. Jiedu vadinasi 
A. W. Bedaro ir James F. 
Weeks. Abudu tikri ameri
konai ir paeina iš Providen-i 
ce, R. I.

Norėjo nusinuodyti ant 
Boston Common.

I Ant Boston Common soti 
no aną vakarą norėjo nusi
nuodyt Edna Nelson, 23 me
tų amžiaus moteriškė. Ji pa-j 
ėmė nuodų ir buvo nuvežta 
ligoninėn pusgyvė. Priežas-J 
tis buvo ta, kad ji nelegaliai; 
buvo ištekėjus už antro vy
ro.

Miesto valdžia apsižiūrė
jo. kad tūli žmonės nėra mo-

‘.ERA VIETA V AKACIJOMS 
ka< norėtų nasikA* ,

<««s gali ra3i nt tyro orp-

v - o Arti pr e vandens.
... k- •’KKEVKH

• ‘U** L.*.!1 •• •
.........

V»M
U 4

I' •Ižmu.sis sandė
lis Gvarantuojam 
'iž^iganedinimą.
'"a- mąs gausit? 
' • o. oumpiška* 
|-<U IKMU, jr nu 
ku.<

'■•♦virt -

KAS PIRMUTINIS. 
TAM TEKS.

y N v «’ -«•'
as. po

tu. x k<. rą • » • 
jo ui durį- j e'

< 
šeimynų nam; 
atskiros dury 
ir yra vietos 
Kaina n-> š‘.>7- 
kia $2500.

Kita proga dar g-: ’ 
arti E St 6 semi;, r., 
rešy a t .'‘6-i į - K
$.33->“. Įnešimo t .

\ INCENT B.
( A mbro.tait - - - 

Bn»ad»ev. So. B:>slc->. 
So Bo.-t’-:-. !<:o7

125
TH

M

PUIKUS v\M
Į Su sodnu, apie 17 nnd 
šioj vietoj Dorehestery. ' 
su maudyne ir šilunu..

įšeimynom. Vertus *12.- 
igreito pardavimo kai", t 
‘Lengvos išlvgos. Kreipk 
Į j. B. GAILIU:

36! Bruad.ay. So. Bo-ton. 'la--.

l>

c

.t
lt'

i VERTA $2000—I’ARSIDl OHA
Už š'.ot'o

į Mėsos ir srrocerią kra-lLvč. _ 
vietoj ir .sreras bizni- u-n

i bet dėl nekuriu priežasčių :uri !> 
parduota šią savaite. K r,

B. KONTRIM
361 Broaduaj. So. Boston. 'la—

>a

io. kad tūli žmonės nėra mo- .. .. labai pigiai
r _ . . . i *• i • Aietoii manu maudvnr.i. .'<keję miestui mokesčių da namas, brasinis plunur.-a>. 
nuo 1916 metu. Išviso užvil- pianai, skalbynės. Ka :;i - 
a . .i reikia S2000 a. A1IŽ.Aktų taksų esą $1,653,942. j 
Miesto kolektorius McMor- į - 
row ketina tuos pinigus ši- L 
met iškolektuoti. Įberne- Broadway,

Chelsca, Mass.

brasinis
skalbynės 

$2000*
361 Rroad»a>.

A
So. B »Mon. M a*

Parsiduoda 3 krėslų bar-
(2<J

Ant Prince streeto nupuo- ’

Lvnne išdykę vaikėzai pa- panašaus 
leido pakalnėn tūlo Carte- 
rio automobilių, kuris nusi-j 
rito i Flax prūdą ir reikėjo 
daug vargo, kad ji ištraukus. •

Ant Commonvvealth Avė. 
ir Fordham Rd. gatvekaris 
užmušė 62 metų amžiaus 
moterį.

Spot Ponde vaikai pamatė

Parsiduoda Krautuvė
Scn ausie lietuvių k r. : u 
'storu. Parduodam 

piayer pianu- 
■kus rekordus.

namu ar tik viena b 
j lietuvių rankose

> storo 
Reikalr.ga apie . 
savininką
233 Broadnay,

NAM AS I’ARSIIH Ol>\
9 šeimynų namas, po 5 kami 

šeimynai, elektros šviesa, ran-i 
ša ?23<< art mėnesio Pani ,tyt 
ma vakarais r.uo šešių. <> .-ubu: 
ir nedaliomis r.uo pietų

PETER KASKIS
218 M indsor St- Cambridge. 'la

J. Neviackas mokina lietu
vių kalbos, o garsus smuiki- Woburn. 
ninkas p. Židanavičius mo-t 
kiną dainų.

Pastaromis dienomis' 
Cambr’dge'aus kunigas Juš-; 
kaitis sumanė pakenkti tai! 
mokyklai. Jis suorganizavo1

i
 Tel South Boston ttiįti

Residemce University 14C.3 J

S. N. Piiiiite->ShiO*a
ŪKTU V t MUTEJU8 

ADVOKATt
36* y., -T1tr~ Ha*.

n ~ -r-

t -r j _ j _y □J-iu.
A Tatnfoną, Mt»*W

J Or. i. taMMaMBkas
A LIETUVIS DENTISTAS ’A 
į Vaiandon- noo 4^.

L 1UC A-* vakare:
Sedėitamin nno to—lt

705 N. Maia <. Urna. Srud at.

Važiuokit Lietuvon

NL F. FOSIUMCIS i

š;a vasarą
SI I’-LL ONA Tl RAISK1VTE 
LIETI VIV Tl KISTV VADOVE

Holhnd Antcriea Linijos

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki H ryte
1 iki S po piet
7 iki 9 vakare 

3K9 RR()ADWAY
SO. BOSTON. MASS. & 

Tel Su. Boston 2831

į

I

J MttNTKUA MAMl ‘

i 

/

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
i 

/ 
/

▼CLSFOMAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NHOUniS
VolaUoa: mm > iki 4 r H««.

7 iki S vakar*
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

P-LĖ ONA C. TURAUSKIUTĖ !

Važiuokite pigiai, atskirai per- 
tvarkytoj Trečioj Klesoj, kuri 
skiriama tik Turistams. 
Laivakortės iš Bostono li£ pat i 
Kauno ir atgal j Bostoną kai nuo- > 
ja tik $20.3.00. pridedant $5.00 
Revenue Texes ir lėšas už pas- 
portą ir vizas. |j

Kelionė bus' be jokiu kliūčių, 
nes p-iė Turauškiutė viską kas 
tik reikalinga parūpins keliau
jantiems. Tik J 
priimama prie šios ekskursijos.

l

Tel. South Boston 4000 /

Dr. J. Landžius Seymoor į
LIETUVIS GYDYTOJAS į 

773 Br*adway, So. Boston, Mana. ? 
VALANDOS: į

Nuo 9 ryte iki 9 vakare. f

M. OLIM & CO•
HOLSEHOLD FURNLSHERS

Tel. South Boston 3136
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasiu- visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furniėių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad gal.bna pirkti |>*s 
mane.

Viską.-, pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas raudos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiau* mo
kėjau, mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furniėius pas mane pigiai.

Asilankvkite pažiūrėti, o pa- 
persitikrinsite. (-)

M. OLIM
388 BROADVAY.

SO. BOSTON, MASS

tjs

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

L1TUV1S DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

uo 2 iki 9 vak
NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietį,

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadvav, tarpe C ir D SL
SO. BOSTON. MASS.

GERAS TAVORAS 
ŽEMOM KAINOM

»- <>n.

f—.. —^r..—■

150 žmonių bus £ 
šios ekskursijos, £ 

J kuri išvažiuos didžiausiu laivu 
l —............. (24.000 tonu C

.... I
I

i

PARSIDUODA BlčF.RNĖ lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis gera; -iš
dirbtas per daug metų Apyvartos da
roma tarp $500 ir $600 savaitei. Kai
na $2.400. Savininkas išvažiuoja i 
Lietuvą. Galit pirkti ir nemokantis 
Kreipkitės į “Keleivio" ofisą <2 >,

ii
I
I

Maliavos ir Geležiniai Daiktai
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

$12.75 už 100 svari) 
... $1.20 už 
. .. $2.50 už 
.. S 1.25 

sumaišyta Maliava ............................................ $1.50
VISOKIE GELEŽINIAI DAIKTAI 

MAUORIV ĮRANKIAI IR PLUMBING 
Maliavokit jūsų s t ubą dabar, užmokėsit vėliaus 

musų naują planą jums bus lengva tai padaryti, 
reikalavimo.

» “ROTTERDAM”
< jtalpoš).
ft BIRŽELIO 6 DIENĄ
• ir grižš iš Rotterdamo ant pui- > 
z kiaušio laivo 
I* RUGPIl ČIO 12 D.
' V^si tie, kurie mano važiuoti Lietu- 
( von apsigyventi arba apsistoti ant il

giau, maloniai kviečiami taipgi prisi
dėti prie šios ekskursijos, nes turės 
daujr parankunių ir smagumo.

Norint gaut šios ekskursijos kny
gutę arba daugiau informacijų, kreip
kitės pas panelę Oną C. Turauskiutę. 
Holland America Line skyriuje, 89 
Statė St.. Room 2. Boston, Mass.

Vakarais galima klaust jos namuo- 
, 368 VVashington St., Cambridge. 
ass. Iš tolimesnių vietų galite in

formacijas gaut pas vietos agentus 
arba atsikreipiant laišku.

Tie, kurie nėra Amerikos piliečiai ir 
nori važiuot į Lietuvą apsilankyti, 
yra-Amerikos valdžios užtikrinti, kad 
galės grįžti į šią šalį bėgyje vienų me
tų laiko. Sugrįžimo dokununtas kai
nuoja $3.00 ir panelė Turauškiutė tą 
dokumentą parūpins visiems tiems, 
kuriems jis bus reikalingas

Visiškai Tyra White 1-ead...................
Tyras Linseed Aliejus.........................
$5.00 vertės Atlantie Grindy Varniais
Siety Maliava .........................................
Gatavai

UŽ 
už

gorčių 
gorčių 
gorčių 
gorčių

Paaiškini-Pagal
mai ant

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

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES 
TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

1GERIAUSIAS TONIKAS05
s
J

Išdirbamas iš geriausios medžiagos kokią tik tonikų išilirbystč 
vartoja.

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

Pristatėm visur. Gerumas užtikrintas. Lowellio apielinkės lietu
viai, reikalaukit musų išdirbvstės Toniko.

LOWELL BOTTLING CO.
L. V. PAULAUSKA S BROS., savininkai

19 DAV1DSON STREET, LOWELL, MASS.
Telefonas 1783

i’innos rūšies nęnt3s, už gallo- *•» --O 
Snedack, už gaįipą 
Varnišis $2.00 ir aukščiau 
galioną. -.- .
I'ratai dėl langų, pėda .. . 
Tie nat:s dratai cinavoti, pėd. 
Variniai dratai dėl langų, 
pėda ................... .. ..........
’'’atai dėl vištiuinku. 
Tie patįs dratai, tik 
: _i:a ................................-
i/ :- tos parsiduoda po 
šakės irgi po ...........
' ■ ėbliai po 
'•ilUinos žolei piauti 
- aukščiau.

$3.50
$3.75

UŽ

2?
3c.

Xc. 
1c.

J
5< <
I 
į
<

Į 
jStrand Tailoring Co.

JEIGU NORI turėti gera siutą, 
tai ateik pas mane ir persitikrink. 
Aš pasiusiu pagal naujausią madą

Taipgi taisom senus drabužius, 
išvaloin ir suprosinam. Padarom 
kaip naujus. (25)

308 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Ant 2-rų lubų, arti D St. 
Savininkas M. J. NEC1ACKAS

pėda 
tankesni, 
.... 2c 
... $1.25 
... $1.25 
.... 98c. 
po 87.50

Reikale stogų taisymo mes 
’jž:aikoin geriausius gontus ir 
nopierą. Vienos eilės popiera 

dvieju eilių $1.69; trijų 
j 81.98 už rolj. Popiera su 

.kmer.ukais $2.69 rolis. Aande- 
■ :i rynos 2 colių 5c. pėda, 3 co- 
' ; i -e. pėda.

Mes užlaikom visokius geleži- 
is daiktus prie namų budaVo- 
no ir priatatom į namus Cani- 

ri-ljre apielinkėj ir toliau. Rci- 
'-••■laukit per laiškus arba ant 
' -iefono. jeigu ypatiškai nega- 

’ a eiti. (22)
University Hardw*re

H. SNAPKAUSKAS.
SavnŪBkaa

1147 Cambritise St., 
Cambridge, Mas«.

Į _______________________ '
Į NAMŲ KONTRAKTORII S
> Statau, taisau ir maliavoju.
■ Kas nori pataisyt arba nunia- 
liavot namą, pristatyt piazą ar 
kitoki pagerinimą padaryt, krei- 

<21)

SPORTAS
Ristynės už pasaulio 

čampijonatą.
Pereitam ketverge Toots pkitės pas mane.

. - - - — - - J - — — -J. J. TARUTIS
212 W. 5th St.. So. Boston.

DIRBAM naujus krėslus 
pamokoms jis paskyrė sere- kedeno Labriola, o Lunden »r s«nH* <UP*
dos vakarą, tai yra tą patį lengvai paguldė Clinkscale. hohlering). M5 Portland St

kitą mokyklą, kurioje jis Mondt paguldė Taramaschij 
pats bando vaikus mokinti du sykiu iš trijų, Stasiakas Į
lietuvių kalbos ir... poteriu, lengvai apsidirbo su farme-, 
Ir kas keisčiausia, kad savo pu iš Westų, Juška gerai pa- 
pamokoms jis paskyrė sere-

MEDICINOS DAKTARAS

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

Telefonas Haymarket 3390
I ALLEN ST- Cor. Chambers St, BOSTON, M ASS.

*•*•*•*

Siutai Ant 
Orderio 

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname. 
SIMOKAITIS 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

Cambridge, Massvakara, kuomet atsibuna pa- Šiame ketverge Bostono 
mokos^ lietuvių kalbos seno-1 Arenoj risis už pasaulio 
sios mokyklos. i . _ .

Nieko nesakyčiau, jeigu ler Lewis su sensacmiu švedu j 
kun. Juškaitis mokytų vaikus1 Alex Lunden, Stasiak su; 
vien tik poteriu, nes poterius Toots Mondt, Labriola su ________ ___ ___
sral jis ir žino. Bet kuomet jis: Templeton ir Joe Malce-j kampiniam name. Raini: P •- i’.- k- VT.,™ ant mėnesio X ieta 5

vakarą, kuomet atsibuna pa-
.11CI1UJ uola uz. pabūnu A ]UT DfMRAC 

įčampijonato diržą Strang-? AINI KIL INU U b

bando išguldinėti lietuvių 
kalbą, pats su tos kalbos tai
syklėmis neapsipažinęs, tai 
gana keista. Aš patarčiau ši
tam kunigėliui pačiam pasi
mokyti lietuvių kalbos ko
kius metus pas J. Neviacką, 
tuomet gal butų tam darbui 
tinkamas. Vienas Tėvų.

KRAUTUVE.
Tinkama dėl bučernės, gr-.s-.-,.. 

duonkepyl.los arba kito kokio !;;/■ 
ir. pigi -s,o
51 llerche.-* 
■s. I > I daugi 

i savininka
VINŪENT A. JEN KIX S

15 Centrai St- Boston Ma-s.
‘ Telefonas: Main 7282. i-j

Nelaimė dažymo dirbtuvėj.
Drapanų valymo ir dažy

mo dirbtuvėj po No. 605 
Commercial St. atsitiko ne
laimė pereitą subatą. Nuo 
motoro trinimosi sprogo vie
nas būgnas su nafta ir apde
gino 5 darbininkus.

Saliuninko pinigai lieka 
kunigams.

Nesenai numirusi Bostone 
Hannoh Bany paliko katali
kų kunigams $250,000. Tuos 
pinigus jai buvo palikęs jos 
vyras, kuris pralobo parda
vinėdamas svaiginančius gė
rimus.

wicz su Frank Bruno. Mums ^ect%n0cs,^ton;7la 
atrodo, kad Šitą kartą Lun- informarijų J^reipkitėsJ 
den išeis pergalėtojum.
~ AR ŽINOT, KAD—

Apdrauda (insurance) 
nuo nelaimių yra puikus 
daiktas, ypač tiems, kurie 
turi automobilius? Štai kas 
atsitiko pereitais metais 
Mass. valstijoj: automobi
lių nelaimėse užmušta 709 
žmonės ir sužeista 19,579. 
Galbūt tu esi tas, kurį rytoj 
patiks nelaimė. Apsidrausk. 
Su visokiais apdraudos rei
kalais kreipkitės pas Vin- 
cent B. Ambrose (Ambro- 
zaitį), kuris turi apdraudo ; 
brokerio laisnius, 425 Broad- 
way, So. Boston, Mass. (-)

Tel. So. Boston 1607.

Parsiduoda Restoranas, 
vieta pelninga; priežastis 
pardavimo—nesusitaikymas 
partnerių. Kreipkitės pas 

JOHN ZMETROVV
8 Dover St, Boston, Mass.

<a

>>

ODINĖS LIGOS
0

yra tankiai nepakiančiarr.as: S 
gali būti pergalėti vartojant S

SEVERAS

ESKO
Antisaptiikaa mostis.

Kauni 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieks.

V* » SFVfRA CO.
CEOAR RAPIOS, IOWA

> 
į

S. Ma£^ & J. MaMaltis
SIUVĖJAI

ir overkntss slavam ant 
užsakymo. Kaina pi*i- Darbas 
ccras. Reikale užeikit- (25) 

837 WASHINGTON ST.
BOSTON, mass
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MĖNESINIS MUZIKOS 
LEIDINYS

choro reratmuAS

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St- Boston. Mass. 
(Prie Hanover St) 

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

-Ui

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

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo 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- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KKOMšKV IR SEKRETNŲ 

LIGŲ, REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ
18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 1436
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A. RAČIUM?
121 Sizth St- S*, •■■♦•■i
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TeL Richmond 1410 . 0

Dr.bvid W. Rtsek'
Kalba Lietuviškai ir Ruoiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipji Moterų ir Vyrą Kraujo 
ir Odos Ligas 

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-nat ir šventadieniais
321 Hanover Street

BOSTON. MASS.

$

I
PERSIKĖLE I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Aktinevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriauoj patarnavimą. Reikale molonekit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, Šo. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183*W.


