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KOMUNISTAI PADĖJO 
REAKCININKAMS 

LAIMĖTI.
Jie suskaldė respublikos re* 
mėjų balsus, kuomet monar- 

chistai ėjo susivienyję.
Pereitą nedėldienį Vokie

tijoj buvo sprendžiamieji 
prezidento rinkimai. Prezi
dentu tapo išrinktas gen. 
Hindenburgas, kurį rėmė 
visi susivienyję reakcininkai 
ir monarchistai.

Prieš monarchistų bloką 
buvo susidaręs respublikos 
šalininkų blokas, kuris statė 
savo kandidatu Wilhelmą 
Marxą, ir jis butų laimėjęs, 
jei komunistai nebūtų su
skaldę šitos pusės balsų. Bet 
komunistiniai fanatikai pa
statė savo kandidatą ir nu
traukė nuo respublikos šali
ninkų bloko tiek balsų, kad 
kaizerio generolas gavo vir
šų.

Štai kokie buvo balsavimo 
rezultatai:

: Monarchistų kandidatas 
Hindenburgas gavo 14,639,- 
399 balsų;

Respublikos šalininkų 
kandidatas Marxas—43,- 
752,640 balsų;

Komunistų kandidatas 
Tbaelmannas—1,931,591.

Taigi, jei komunistai savo 
kandidato nebūtų statę, o 
balsavę už Marxą, tai res
publikos šalininkai butų lai
mėję. Dabar-gi, tai ačiū ko
munistų taktikai, šalies gal
va tapo išrinktas reakcinin
kų ir militaristų dievaitis.

Komunistų fanatizmas tū
lės atsiliepti dabar ant jų 
pačių kailio, nes Hindenbur
gas savo didelės kumščios 
jiems nesigailės. Jis smaugs 
juos koja primynęs. Ir netik 
komunistams bus riestai, bet 
ir kiekvienas pažangesnis 
judėjimas bus smaugiamas, 
įsigalėję reakcininkai su
varžys visokią laisvę. Štai, 
Berline jie jau sumušė miru
sio prezidento sūnų užtai, 
kad tas sušuko “Lai gyvuoja 
respublika.”

Vokietijos socialistai da
rė viską, ką tik galėjo, kad 
monarchistams nedavus lai
mėti. Jie sutiko net savo 
kandidato nestatyti, o remti 
kataliką Marxą, kad suda
rius respublikos šalininkui 
daugiau balsų. Demokratų 
partija taipgi rėmė Marxą. 
Nors jis ir katalikas, bet vis
gi respublikos šalininkas ir 
nėra toks reakcininkas, kaip 
Hindenburgas. Vokiečių ka
talikai yra daug pažangesni, 
negu lietuviškieji klerikalai, 
ir su reakcininkais tankiai 
jie patįs kovoja. Dėlto ir jų 
vadas Erzbergeris buvo 
anuomet reakcininkų nušau
tas. Taigi, jei Marxas butų 
išrinktas prezidentu, tai Vo
kietijos darbininkams nebū
tų taip bloga, kaip jiems ga
li būti dabar, kuomet kaus
tytas militarizmo batas pra
dės trempti jų laisvę.

SUSTREIKAVO KEPĖJAI.
Meksikos sostinėj ir jos 

apielinkėj sustreikavo 10,- 
000 kepyklų darb ’.inkų.

KUR PASIDĖJO RUSIJOS 
AUKSAS?

Prie caro valdžios Rusija 
turėjo daug aukso. Da karui 
prasidedant valstybės ižde 
buvo 1,695,000,000 aukso 
rublių. Didžiuma to aukso 
buvo laikoma Maskvoj, bet 
kuomet vokiečių armiją pra
dėjo laužtis Rusijon, tai ru
sų valdžia išgabeno 700,- 
000,000 aukso rublių į rytus 
ir sudėjo Kazanės mieste. 
Vėliaus, kuomet atsirado 
bolševikų valdžia, Kazanės 
miestą užėmė Kolčakas ir ji
sai pasiglemžė iš tos sumos 
680,000,000 aukso rublių. 
Vėliaus dalį tų pinigų pasi
glemžė čekoslovakai, o dalis 
teko kazokų generolui Si- 
mionovui. Keliasdešimts mi
lionų Kolčakas išmokėjo 
aliantams už ginklus ir mais
tą, ir da 30,000,000 aukso 
rublių Japonijai paskolino.

Bolševikų valdžiai teko iš 
jviso buvusio Rusijos aukso 
640,000,000 rublių. Einant 
Brėst-Litovsko sutartimi, 

■ Leninas su Trockiu davė iŠ 
tos sumos 120,000,000 auk
so rublių kaizerio valdžiai. 
Taigi apie pusę miliono auk
so rublių bolševikų valdžia 
turėtų d a turėti.

ŽADA IŠMESTI RADEKĄ.
Kari Radek, tai vienas 

įtekmingiausių ir gabiausių 
bolševikų agitatorių, kuriam 
gręsia Trockio likimas. Ru
sijos komunistų partijos cen
tro komitetas išnešė rezoliu
ciją, pasmerkdamas Radeką 
kaipo ardytoją komunistų 
vienybės, Vokietijoj. Rezo
liucija sako, kad jeigu Ra
dek nesiliaus kurstęs frak
cinės kovos tarp Vokietijos 
komunistų, tai jis busiąs iš
mestas iš Rusijos komunistų 
partijos ir negausiąs algos.

Radekas yra lenkiškas 
žydas. Jis yra gimęs Lenki
jos dalyje, kuri buvo po 
Austrijos valdžia, todėl jis 
gerai vartoja vokiečių kal
bą ir todėl Maskvos Inter
nacionalas paskyrė jį Vokie
tijon darbuotis.

IR DZERŽINSKIS ESĄS 
“IŠDAVIKAS.”

Komunistų vadai viena; 
paskui kitą tampa vis komu
nizmo “išdavikais.” Nelabai 
senai Trockis buvo apskelb
tas judošium, paskui aštriai 
buvo kritikuojamas Zinov
jevas, paskui Radekas, o da- 
bas Zinovjevas Petrogrado 
“Pravdoje” apšaukė “išda
viku” buvusį sovietų žvalgy
bos pirmininką Dzeržinskį. 
Zinovjevas sako, kad Dzer- 
žinskis išsižadėjęs komuniz
mo ir tapęs privatinio kapi
talizmo šalininku. Dėl Dzer
žinskio dabar prasidėjo kar
šti ginčai Rusijos spaudoje. 
Vieni jį kritikuoja, o kiti gi
na. Maskvoje leidžiamas 
valdžios laikraštis “Ekono- 
mičeskąja Žizn” sako, kad 
be privatinio kapitalizmo 
pagalbos Rusija neatsigaus 
ir todėl Dzeržinskis gerai 
darąs, kad stojąs už kapita
lizmą

ŽYDAS REIKALAUJA IŠ 
FORDO $1,000,000

Detroito žydas, advokatas 
Šapiro, apskundė automobi
lių fabrikantą Fordą ir rei
kalauja iš jo $1,000,000 už
tai, kad Fordas savo laikraš
ty “Dearborn Independent” 
paskelbė neprielankų žy
dams straipsnį. Šapiro mat 
organizuoja kooperaciją 
pardavinėjimui farmų pro
duktų; o Fordas parašė, kad 
toji kooperacija yra niekas 
kita, kaip tik žydų banki
ninkų suokalbis paimti j sa
vo rankas valgomųjų daiktų 
rinkas.

Traukdamas dabar Fordą 
teisman, Šapiro sako, kad 
jam, kaipo atdvokatui, tas 
straipsnis pridaręs daug 
nuostolių; žmonės pradėję 
nuo jo šalintis ir jo įplaukos 
žymiai sumažėjusios; todėl 
jis ir nori, kad Fordas užmo
kėtų jam milioną dolerių at
lyginimo. Tikrai žydiškas 
noras.

ŠOVĖ IŠ REVOLVERIO, 
KAD NUGĄSDINUS 

PAČIĄ.
Petras Bolinskis Philadel- 

phijoj norėjo nugąsdinti sa
vo pačią, todėl jis pririšo 

i prie namų durų iš lauko to- 
kįįą krepą, kaip graboriai 
pririša žmogui numirus, ir 
Užsirakinęs i savo kambari 
šovė iš revolverio šešis kar
tus. Nusigandę kaimynai pa
šaukė policiją, kuri išlaužė 
duris ir rado Bolinskį gulin
tį lovoj ir prisimetusį negy
vu. Bet jisai tuojaus pašo
ko ant kojų, kuomet polic- 
manas užvažiavo jam lazda 
per užpakalį. Paklaustas, ko
dėl jis šaudė iš revolverio, 
Bolinskis atsakė, kad jis no
rėjęs nugąsdinti savo pačią. 
Bet pati nieko apie tai neži
nojo, nes ji buvo jau pasiry
žus Bolinskį pamesti ir jos 
namie jau nebuvo. Policija 
jį areštavo. j

KULKASVAIDŽIŲ UGNIS 
PASKANDINO BOTĄ SU 

DEGTINE.
New Jersey pakrašty pro- 

hibicijos laivas pastebėjo 
patamsiai plaukiantį prie 
kranto botą ir pradėjo jį vy
tis, ir besivydamas ėmė šau
dyti iš kulkasvaidžių. Šaudo
mas botas užsidegė ir nu- _____
skendo 4 pėdų vandeny, te-1 Jaros,” kaip 
čiaus buvę ant jo tris žmo-[ laikraščių, i 
nės išbrido ant kranto ir pa- * 
bėgo. Vienas jų turėjo būt 
sužeistas, nes jo pėdos buvo 
kraujuotos. Paskendusiam 
bote prohibicijos agentai 
paskui rado 140 keisų degti
nės.

Išvaikė Komunistų 
Demonstraciją,

Pereitoj subatoj New 
Yorke ant Union skvero ko
munistai .norėjo įtaisyti de
monstraciją prieš rubsiuvių 
amalgameitų unijos valdy
bą. Susirinko keli šimtai 
triukšmadarių ir pradėjo 
sukti apie unijos banką. Tū
li sako, kad komunistų pla
nas buvęs įsiveržti į banką 
ir pagrobti pinigus. Bet po
licija nelaukė pakol komu
nistai pradės veikti; ant pa
duoto signalo keli raiti ir 
pėsti policmanai nušlavė vi- 

skverą ir nuvarė demons
trantus šalin.

Lietuvos Valdžia
Bijosi “Tėvynės”

NEĮLEIDŽIA sla. 
ORGANO LIETUVON.

Prie šito reakcinio žygio pri
sidėjo ir Amerikos 

klerikalai.
“Tėvynės” administracija 

gavo iš New Yorko pašto vir
šininko šitokį pranešimą:

“Keliatas egzempliorių 
jūsų laikraščio, adresuoto į 
įvairias dalis Lietuvos, šio
mis dienomis .^grąžinta su 
pažymėjimu “GRĄŽINA
MA—Neįleidžiama” (RE- 
TOUR—Non Admit). Yra 
suprantama iš pažymėjimo 
ant įvyniojamo viršelio, kad 
jūsų laikraščiui yra uždraus
ta cirkuliuoti Lietuvos paš
te, vienok iki šiol šis ofisas 
dar negdvo oficialio prane
šimo šiuo reikalu.

“Galima pažymėti dar ir 
tai, kad sugrąžinti egzemp
lioriai yra skirtingos laidos, 
kas reiškia, kad uždraudi
mas nėra taikomas bent ku
riai vienai ypatingai laidai.”

Taigi išeina, kad Lietuvos 
reakcininkai, kurie dabarti
niu laiku kontroliuoja šalies 
Valdžią, nusigando tokio ne
kalto laikraščio. aip “Tėvy
nė.” • ■ ■ ■

Bet tikrenybėje čia bus ne 
tiek Lietuvos valdžios baimė 
kalta, kiek Amerikos kleri
kalų užsispyrimas pakenkti 
SLA. organui. Kaip žinia, 
SLA. yra viena didžiausių 
Amerikos lietuvių organiza
cijų; ji turi arti 20,000 na
rių, kurių kunigai negali iš
naudoti ; todėl ir daromos 
visokios intrigos prieš tą or
ganizaciją.

Bet jei Lietuvos valdžia 
tikisi tuo budu ką nors lai
mėti, tai ji labai klysta. Ji 
padarė labai daug blėdies 
Lietuvos respublikos reika
lams paklausydama čionykš
čių kunigų reikalavimo at
šaukti iš Amerikos p. Vilei
šį ; bet ji da daugiau prida
rys blogo sukeldama prieš 
save 20,000 organizuotų 
Amerikos lietuvių.

Sakoma, kad Amerikos 
klerikalai yra rekomendavę 
Lietuvos valdžiai neįsileisti 
Lietuvon “Tėvynės” ir “San- 

kaipo organizacijų 
ir “Naujienų,” 

kaipo dienraščio. Klerika
lams turbut rodosi,' kad tuo 
budu jie sulaikys progresy
vių lietuvių judėjimą. Bet 
jeigu jie taip mano, tai jie 
susilauks kaip tik priešingų 
rezultatų. Šitokia šlykšti 
konspiracija prieš pažangią
ją musų spaudą tiktai sustip
rins šitą judėjimą.

50 ŽMONIŲ SUGULĖ ANT 
GELŽKELIO IR LAUKĖ 
KAD TRAUKINYS NU- 

PIAUTŲ JIEMS GALVAS.
Iš Japonijos pranešama 

šitoks atsitikimas: 50 korė
jiečių, kurie buvo atgabenti 
tenai tūlo kontraktoriaus 
darbams dirbti, sugulė ant 
gelžkelio ir sudėję savo gal
vas ant relių laukė, kad trau
kinys jas nupiautų. Šitokiu 
budu jie norėjo “atkeršyt” 
tam kontraktoriui, kuris juos 
apgavo. Jie buvo palikę be 
darbo ir neturėjo ką valgyt. 
Policija visus juos areštavo 
už suokalbį,nusižudyti.

KANADOJ BADAUJA 
100,000 ŽMONIŲ.

Kanados provincijose Ca- 
pe Breton ir Nova Scotia da
bartiniu laiku badauja ne
mažiau kaip 100,000 žmo
nių. Taip sako L.D. Currie, 
Kanados advokatas ir šelpi
mo komiteto narys, kuris 
pereitą sąvaitę buvo atva
žiavęs į Bostoną. Kanados 
valdžia šitas žinias, mato
ma, slepia nuo pasaulio, jei
gu pirma jų nesimatė spau
doje.

Currie sako, kad padėtis 
bado apimtam krašte yra 
daug baisesnė, negu buvo 
Europoj karui pasibaigus. 
Bedarbė tame krašte tęsiasi 
jau apskritus metus, o dabar 
prisidėjo da 12,000 anglia
kasių, kurie neteko darbo 
dėl ginčų su kasyklų savinin
kais. Per apskritus metus 
bedarbiai gauna tik nuo 13 
iki 15 centų į dieną pragy
venimui. Dabar šelpimo ko
mitetas ir po tiek negalįs 
jau ištesėti, todėl Currie at
važiavo į Suvienytas Valsti
jas aukų rinkti.

PIKTADARYSTĖ ANT 
VALUNTIENĖS 

FARMOS.
Netoli Scottvillės, Mich., 

gyvena ant savo farmos naš
lė Valuntienė, kurios vyras 
mirė apie pora mėnesių at
gal. Šiomis dienomis pas ją 
atvažiavo į svečius Vladas 
Bružas iš Detroito, ir kada 
jis lovoj miegojo, atėjo Va- 
luntienės kaimynas Clay
pool, amerikonas farmerys, 
ir sudaužė geležies šmotu 
miegančiam Bružui galvą, o 
paskui prilaistė ant grindų 
kerosino ir norėjo uždegti 
namą, kad neliktų jokio žen
klo. Dabar Claypool areš
tuotas. Valuntienė sako, kad 
jisai sumušė jos svečią iš pa
vydo, nes jis, Claypool, nuo
latos prie jos piršosi ir no
rėjo ją vesti.

Protesto Mitingas 
Pittsburge.

Pittsburgo Lietuvių Moks
lo D-ja rengia didelį Protes
to mitingą lietuvių svetainėj 
10 gegužės, 7:30 vai. vaka
re, ir kviečia visus vietos ir 
apielinkės lietuvius daly
vauti.

Iš laikraščių mes jau ži
nom, kad popiežius pavedė 
musų sostinę Vilnių lenkų 
globai; reiškia, lietuviams 
bus užginta net melstis lie
tuviškai, ir geresni lietuvių 
kunigai bus vejami iš Vil
niaus laukan.

Mes, Amerikos lietuviai, 
turim prieš tokį neteisingą 
popiežiaus pasielgimą pro
testuoti ir, jeigu jisai neat
mainys savo nutarimo, turim 
reikalauti, kad Lietuvos val
džia pertrauktų su Vatikanu 
visus santykius ir popiežiaus 
atstovą Zecchini, kaipo Lie
tuvos priešą, išvytų iš Lietu
vos laukan.

Taigi malonėkite masi
niame mitinge visi dalyvau
ti, kad mes visi Pittsburgo 
lietuviai užprotestuotume ir 
priimtume tam tikras rezo
liucijas.

L. M. D-jos Rengimo Ko
misija :

J. Urlakis,
J. Virbickas, 
F. Pikšris.

Bulgarijoj Prasidėjo

PAŠTAS NAIKINS DILGI
NANČIĄ LITERATŪRĄ.

Washingtono žiniomis, 
pastaruoju laiku Amerikoje 
priviso labai daug nedorospriviso labai daug nedoros' {vesta aštriausia cenzūra ir 
literatūros. Laikraščiai, ma-i šalį dabar valdo karininkų 
gazinai ir knygos, skiriamos 
neva dailės tikslams, verčia
si ant rinkos kaip iš kokio 
gausybės rago. Toji litera
tūra tvirkinanti Amerikos 
jaunimą, nes ji taikoma dau
giausia lyties jausmams dil
ginti. Nuogos moteris talpi- 
nomos visu ilgiu. Juokai ra
šomi ir spausdinami taipgi 
tuo pačiu tikslu. Daug tokios 
literatūros spausdinama čia 
pat, Amerikoje, ir daug jos 
ateina iš Francijos ir kitų 
Europos šalių. Pašto depar
tamentas jau pradėjo galvot 
apie užkirtimą kelio šitokiai 
literatūrai.

SOKAITIS NUSIŽUDĖ 
PRAKIŠĘS $60,000.

Ties Milford, Pa., pereitą 
sąvaitę buvo pastebėtas 
žmogaus lavonas Deleware

Lyga.
Nenusisekusi komunistų 

revoliucija Bulgarijoj sukė
lė didžiausią reakciją. Ne
žiūrint aštriausios cenzūros, 
žinios iš Belgrado ir Buka
rešto sako, kad nemažiau 
kaip 10,000 žmonių Bulgari
joj areštuota ir 500 iš tų su
šaudyta be jokio teismo.

Žmonės įtarti komunizme 
esą šaudomi gatvėse iš pa
matymo. Ištisi blokai namų 
esą apsupti kariuomenės ir 
kratomi. Iš slaptų vietų kar
tas nuo karto pasigirsta da 
šūvių į valdžios agentus.

Kadangi prie sukilimo 
prigulėjo daug Bulgarijos 
valstiečių, tai dabar ištisi 
kaimai stovi apsupti karei
vių. Daug kaimų esą sunai
kinta artilerijos ugnimi. Gin
kluoti valstiečiai, kurie bu
vo pasirengę .revoliucijom 
pabėgo į miškus. Laikraš
čiai uždrausti ir kas darosi 
kitur, valstiečiai negali su
žinoti, todėl atsiranda viso
kių gandų. Pavyzdžiui, pra
dėjo eiti paskalas, kad nu- 
žudytasai valstiečių vadas 
Stambulinskis esąs gyvas ir 
ateisiąs jiems vadovauti. 
Valstiečiai laimėsią.

Sofijos priemiesty polici
ja užtiko anądien komunis
tų lizdą ir pradėjo šaudyt. 
Komunistai nusileido į skie
pą ii- pradėjo iš tenai šaudyt 
atgal. Policija namą uždegė 
ir bėgančius iš ugnies žmo
nes šaudė. Todėl kiti bijojo 
išeiti ir sudegė. Vėliaus su
degusio namo skiepe atras
ta daug suanglėjusių lavonų. 
Žuvo čia ir Kostas Yankov, 
kurį policija kaltino prigu
lėjus prie surengimo eksplio- 
zijos katedroj, kur buvo už
mušta 160 visokių valdinin
kų.

Kapitoną Minkovą poli
cija suėmus tuojaus sušaudė. 
Minkovas ir Yankovas buvo 
armijos karininkai ir prigu
lėjo prie inžinierių karpuso. 
Jie buvo bombų ekspertai ir 

įsakoma, kad toji bomba, ką 
turi pagreitinti savo kvėpa- ■ ekspliodavo katedroj, buvo 
vimą. Greitai kvėpuojant,jų darba3. 
pilnais plaučiais alkoholio! 
nuodai išeis su oru į pusę 
valandos, jis sako.

NAZIMOVA SKIRSIS NUO 
SAVO VYRO.

Pagarsėjusi krutamujų 
paveikslų aktorka Nazimova 
šią sąvaitę išplaukė iš New 
Yorko į Paryžių, kur ji rei
kalaus atsiskyrimo nuo savo 
vyro Bryanto. Ji ’ ra ištekė
jusi už jo 13 metų atgal.

ij ZjfUVgUUC lUVVJlUL, S-'VSVTTUtV 
'upėj. Kada tapo ištrauktas.
1 paaiškėjo, kad tai E. L. So- 
' kaitis iš Passaic, N. J. Jisai 
prapuolė 27 kovo ir nuo to 
laiko niekas apie jį negirdė
jo. Manoma, kad jis bus pats 
nusiskandinęs, nes pasta
ruoju laiku jisai prakišo 
$60,000 ant biržos speku
liuodamas. Jis buvo senas 
saliuninkas ir susidėjęs pi
nigų buvo jau pasitraukęs iš 
biznio.

PRARIJO 6 ŠPILKAS, 
KAD LAIMĖJUS 

LAIŽYBAS.
Tūlas George Harri Ang

lijoj kirto iš $1.25 laižybų, 
kad jis prarys 6 špilkas. Ir 
kad laižybas laimėjus jis tas 
špilkas surijo. Tečiaus lai
mėjęs $1.25 jis turėjo užsi- 
mokėt ligonbučiui $125.000 
už operaciją toms špilkoms 
išimti, nes kitaip butų mi
ręs.

GALIMA IŠSIPAGIRIOTI 
I PUSĘ VALANDOS.

D-ras Yandell Henderson 
iš Yale universiteto, kalbė
damas Mokslų Akademijoj 
Washingtone pasakė, kad 
jei žmogus pasigėręs nori 
greitai išsipagirioti, tai jis

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE.

Paryžiuje komunistai už- 
ivuolė jaunųjų patriotų pain

ią ir prasidėjo šaudymas iš 
revolverių. Tris žmonės tapo 

; nušauti ir septyni sužeisti. 
, Policija tris komunistus 
i areštavo.

Zeceris
Mokantis operuot Linoty- 

pe, lai atsišaukia tuojaus į 
“Keleivio” spaustuvę. Maši
na visai nauja ir šildoma

I

IŠDEGĖ 2,000 AKRU 
MIŠKO.

Ant Cape’o paskutinėmis 
dienomis siautė didelis miš
kų gaisras, kuris nušlavė 
apie 2,000 keturkampių my-, elektriką, 
lių girių. Išdegė daugybė 

| medžių ir spalgenų planta
cijos.

• •

10,000 ŽMONIŲ ESĄ 
AREŠTUOTA, 500 

SUŠAUDYTA.

“Keleivio” Administ.
255 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 4
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DA VIENAS'BOLŠEVIKŲ 
“PRINCIPAS” IŠMESTAS 

UŽ TVOROS.
Balandžio 22 d. iš Mask

vos atėjo labai Įdomi teleg
rama. Ji praneša, kad bol
ševikų valdžia padarė ūki
ninkams labai didelį nusilei
dimą: Ji leido jidms vartoti 
samdytus darbininkus prie 
ūkio darbų.

Duodami šitokių koncesi
jų, Maskvos komisarai išme
tė už tvoros vieną svarbiau
sių savo “principų.” Tas 
“principas” buvo toks, kad 
samdomas darbas veda prie 
kapitalizmo. Jei leisti ūki
ninkams naudoti samdytus 
darbininkus, sakydavo bol
ševikai, tai pas vienus jų že
mės susirinks labai daug, o 
kiti pasiliks bežemiais. To
dėl buvo išleistas ir toks įs
tatymas, kuris leido ūkinin
kui turėti tiktai tiek žemės, 
kiek jis pats savo rankomis 
gali apdirbti. Samdyti dar
bininkus ūkininkui buvo 
draudžiama.

Dabar gi išleistas naujas 
komisarų patvarkymas lei
džia ūkininkams netik sam
dytis darbininkų, bet leidžia 
jiems ir darbo dieną pailgin
ti daugiau 8 valandų.

Tai Ve, kaip gražiai bolše
vizmas “progresuoja” į at
bulą pusę.

ar mes ne tiesą sakėm, kad bol
ševikai yra didžiausi fanatikai! 
Jie ne tik kad savo pasekėjams 
uždraudžia skaityti skirtingų 
minčių raštus, bet stačiai juos 
degina!’ ’’

Vadinasi, jeigu komunis
tai nesibijotų sarmatos ir 
jeigu jiems negaila butų tų 
“keliolikos dolerių,” kurie 
buvo išleisti tai knygai, tai 
gali būt, kad jie sukrautų 
“Laisvės” kieme laužą ir tą 
veikalą sudegintų. O jeigu 
jie turėtų tiek galybės, kiek 
neturi, tai jie padarytų da ir 
daugiau: jie sudegintų ant 
laužo ir tos knygos autorių.

KOMUNISTAI ŠMEIŽIA
• RUBSIUVIŲ UNIJĄ.
Nepraustaburnė “Laisvė” 

75-tame numeryje biauriai 
šmeižia rubsiuvių amalga- 
meitų unijos viršininkus, o 
ypatingai jos užsipelniusį 
vadą Hilmaną. Jei komunis
tai įmanytų, jie tuojaus iš
draskytų visą uniją, kad jos 
viršininkai netektų dabarti
nių vietų. u

Ir tuo pačiu laiku, kuomet 
komunistai šmeižia uniją ir 
jos valdybą, komunistas 
Pruseika redaguoja tos uni
jos pinigais leidžiamąjį lie
tuviams rubsiuviams organą 
“Darbą.”

Pruseika yra “Darbo” re
daktorius ir tuo pačiu laiku 
jis yra “dvasiškas vadas” tų 
komunistų, kurie per savo 
“Laisvę” varo prieš uniją 
šlykščiausią šmeižtų kampa
niją. Pagalios, Pruseika yra 
ii* tos pačios “Laisvės” rašy
tojas.

Kode! unija nuo 
šmeižikų neapsivalpį 
sunku Suprasti1, 'd’/*-*-

savo 
tai

RENGIASI DEGINT 
! KAUTSKIO VEIKALĄ.

LDLD. anais metais išlei
do Kautskio veikalą “Ant 
Rytojaus po Socialės Revo
liucijos.” Vėliaus, kuomet 
dalis LDLD. virto komunis
tais ir nuo tos organizacijos 
atskilo, jie nusinešė ir tą vei
kalą. Bet tas veikalas yra 
socialistiškas ir komunis
tams ne košer.

Kur tad jį dėti?
Vienas “Laisvės” komisa

rų padarė įnešimą, kad šitą 
knygą reikia sudeginti.

Ir komunistai pradėjo 
rimtai svarstyti: degint, ar 
nedegint?

Sudegint tą veikalą, prie 
kurio išleidimo jie patįs yra 
prisidėję, komunistai butų 
nepriešingi, tik tūli jų bijo
si, kad žmonės nepavadintų 
juos užtai barbarais, vidur
amžių inkvizicijos pasekė
jais. Pavyzdžiui, vienas ko
munistas “Laisvėj” sako:

“Mano supratimu, jeigu Cen- 
tralis Komitetas paklausytų d. 
Belaisvio patarimo ir sudegin
tų tą knygutę, tai ne. tik kad 
padarytų draugijai kelioliką 
dolerių nuostolių, bet dar užsi
trauktų juodą dėmę ant savo 
gero vardo. Antra, jisai pa
duotų menševikams j rankas 
priemonę šmeižti mus. Jie tuo- 
jaus imtų bubnyti: ‘žiūrėkite,
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VADUS.
Amerikos angliakasių uni

ja apskelbė West Virginijoj 
generalį angliakasių strei
ką. Kasyklų kompanijos už
tai baisiai supyko ir pareika
lavo iš teismo warantų uni
jos viršininkams areštuoti. 
Teismas, žinoma, visuomet 
greitas kapitalui patarnauti, 
ir varantus išleido tuo pa
matu, kad unijos viršininkai, 
išvesdami streikierius ant 
pikietų, sulaužė teismo nu
tarimą, kuriuo pikietuoti 
buvo draudžiama. Tarp kitų 
unijos viršininkų, kuriuos 
įsakyta areštuoti, yra ir an
gliakasių unijos preziden
tas Lewis.

Kažin, kad streikieriai pa
reikalautų iš teismo varantų 
kompanijų viršininkams 
areštuoti užtai, J<ad šie gabe
na į kasyklas skebus, ar ir 
tuomet varantai butų taip 
greitai duoti?

PROFESORIUS HERBA- 
ČAUSKAS IR ŠMUGEL- 

NINKAS KUN. PURICKIS.
Prof. J. A. Herbačauskas 

yra laisvų pažiūrų žmogus ir 
daug yra padėjęs darbo 
Lietuvos žmonių švietimui. 
Caro valdžia jį buvo ištrė
mus! iš Lietuvos da prieš 
spaudos atgavimą. Caro val
džiai griuvus, prof. Herba
čauskas vėl sugrįžo Lietuvon 
ir pradėjo darbuotis švieti
mo dirvoj ir buvo paskirtas 
profesorium prie Lietuvos , 
Universiteto.

Tečiaus kunigams nepati
ko, kad jis savo paskaitose , 
aiškina juodus kunigijos i 
darbus, ir jie išvijo jį iš Kau- . 
no. Negalėdamas Kaune gy- j 
venti, jis negalėjo ii- profęi-H 
soriauti Kauno universitete.

Tai ve, kaip persekioja
mi apšyiėtos skleidėjai.

Tuo, tarpu šmugelninkas į 
kun, Purickis turi neapribuo- s 
ią laisvę.

SIRVYDO CINIZMAS.
“Vienybės” 48-tame nu

mery Sirvydas rašo:
“Aną dieną Brooklyno Rub

siuvių Sąjungos prakalbose, 
tarpe kitų kalbėtojų, teko gir
dėti kalbant ir p. P. Grigaitį, 
‘Naujienų’ redaktorių iš Chica- 
gos. šis nebejaunas, bet dar 
veiklus socialistų lyderis čionai 
Amerikoje, dabar važinėja su 
savo misija, kurios tikslu yra 
—atgaivinti užmirusias, arba 
geriaus sakant išsigimusias so
cialistų kuopas.

“Kalbėdamas minėtose pra
kalbose, p. Grigaitis viešai pri
sipažino, kad dar ne labai se
nai gyvenęs viename abaze su 
komunistais, bet dabar prisiė
ję prieš savo buvusius draugus 
vesti griežtą kovą, šitas prisi
pažinimas, matomai, buvo p. 
Grigaičiui nelengvas, matant 
prieš akis visą eilę sėdinčių sa
vo buvusių draugų ir talkių, su 
kuriais .dar visai nesenai p. 
Grigaitis! vedė karštas atakas 
ant tautininkų liberalų, o da
bar prisieina jiar grięžtesnes 
atakas vesti prieš tuos pačius 
savo buvusius ‘mokinius.’ ”

kovai už liuosybę. Mums yra bus valdžios perduodamos 
didelė galimybė užbėgti juo- tautos bažnyčios globon. 
dajam klerikalizmui už akių Jeigu gi atsirastu tam prie- 
ir apsaugoti Lietuvos žmo- šingų, tai tokie kurstytojai 
nių laisvę. Musų pusė- bus traukiami atsakomybėn, 

ko visi nekenčia. Taip yra ir je. teisybė, ir Lietuvos kai
šu Sirvydu. Net jo paties 
srovės žmonės neturi jam 
pasitikėjimo.

“Naujienų” redaktorius 
nori atgaivinti “išsigimu
sias socialistų kuopas,” sako 
Sirvydas. Kodėl tos kuopos 
“išsigimusios”? Ar socialis
tai permainė savo būdą? Ar 
jie permainė savo principus, 
išsižadėjo savo pirmesnių 
idėjų? Juk ne. Pas socialis
tus niekas nepersimainė. Pas 
juos ta pati literatūra, ta pa
ti dvasia, tos pačios pažiū
ros ir tie patįs principai, ką 
buvo 10 metų atgal ir dau
giau.

Jei iš socialistų kas nors 
išsigimė, tai tik pats Sirvy
das. Nes buvo laikas, kada 
jisai tvėrė Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungą, reda
gavo jos organą ir agitavo 
už socializmą. O dabar jis 
pasidarė atkakliausis socia
listų priešas ir šmeižikas. Jis 
išvertė visą savo kailį išvir
kščiai. Taigi ne socialistai 
yra išsigimę, bet p. Sirvydas 
išsigimėlis.

Toliaus jis sako, kad Bro
oklyno prakalbose drg. Gri
gaičiui nelengva buvę prisi
pažinti, kad jis nesenai da 
gyvenęs “viename abaze su 
komunistais.” Tai ir vėl 
šlykštus cinizmas. Su komu
nistais, kaipo su tokiais, drg. 
Grigaitis niekuomet “viena
me abaze” negyveno ir to
dėl negalėjo tokio “prisipa
žinimo” daryti. O kad da
bartiniai komunistai, kaip ir 
p. Sirvydas, prigulėjo kitą
syk prie socialistų, tai juk 
nereikia jokio “prisipažini
mo,” nes tai yra visiems ži
noma tiesa ir iš socialistų 
pusės niekas jos neužginči
ja.

Ant galo Sirvydas “nuo
širdžiai linki” socialistams 
prisidėti prie Sandaros. Jei
gu tai nėra cinizmas, tai tas 
yra gryna nesąsmonė.

Socializmas yra tarptauti
nis darbininkų judėjimas ir 
jo tikslas yra paliuosuoti 
darbininkų klasę nuo išnau
dojimo. O koks yra tikslas 
sandariečių? Jie ir patįs ne
žino. Europoje socializmas 
pradeda imti viršų jau viso
se didesnėse valstybėse. 
Francijoj be socialistų pa
ramos jau ii* valdžia negali 
susidaryti. Danijoj ir Šve
dijoj valdžios jau socialistų 
rankose. Anglijoj, Belgijoj 
ir Vokietijoj socialistai skai
to savo balsus milionais ir 
kas diena vis daugiau auga. 
Ar galima su tokiu milžiniš
ku judėjimu lyginti porą tu
zinų nieko »nereiškiančių 
sandariečių? Ir ponas Sirvy
das nesigėdi siūlyti šitą mi- 
zęrųą savo kromeli socialis
tams! 
ji.i'i, . ■. ......

Šitoks koktus cinizmas, 
tai jau Sirvydo ypatybė. Ci
nikas, tai toks žmogus, kuris 
kiekvienam stengiasi įkąsti, 
visų nekenčia. Užtai ir eini-

miečiai, pamatę, kad mes 
už jų teises kovojam, stos su 
mumis.

Eikime į Lietuvos kaimus 
su spauda. Per spaudą juos 
švieskime, kultūrinkime ir 
kvieskime vienybėn.

Nupirkime Lietuvos “Social
demokratui” Linotypą.
“Socialdemokratas” Lie

tuvoje yra vienintelis laik
raštis, kuris nuoširdžiai dar
buojasi ir šviečia darbinin
kus. Artinasi į Seimą rinki
mai. Socialdemokratų spaus
tuvei prisieis atlikti daugy
bę spaudos darbų, o jie ne
turi reikalingiausio įrankio, 
tai yra Linotypo, su kurio 
pagalba galima spaustuvėje 
darbus dvigubai greičiau ir 
geriau padaryti.

Amerikiečiams tokią ma
šiną “Socialdemokratui” 
Įtaisyti nėra labai sunku, nes 
už $4,000 galima Įtaisyti 
puikiausią, o amerikiečiams 
sumesti taip svarbiam reika
lui $4,000—neperdidžiausia 
našta.

Broliai laisvamaniai!
Tverkime tam tikslui fon

dą, padarykime vajų—rink
liavą ir tikslas bus atsiektas.

Laisvės mylėtojai! Kelki
te savo galingą balsą!

Laisvamanis.

kaipo kriminalistai.
Prezidentas Calles perspė

jo Romos vyskupus už viso
kią priešvaldišką agitaciją, 
ką susekus jie bus baudžia
mi kaipo šalies išdavikai.

Taip tai reiškiasi laisvė ir 
tikybiška pakanta, o taipgi 
saugojimas tautos reikalų 
“laukinėje” Meksikoje.

Pavyzdis Lietuvai Įkurti 
savo tautos bažnyčią ir išsi- 
liuosuoti iš Romos jungo ir 
sykiu iš Lenkijos baudžiavos 

Tautietis.
U*"

Komunisto) Byla Vokie-
i •• • *1 • —tijoj Pasibaigė.

Meksikos Konkordatas.

Pirmoji Gegužės—
Darbininkų šventė.

Broliai Laisvamaniai!
» , . , ., 

Klerikalai jau rengiasi prie 
Lietuvos Seimo rinkimų. Jie 
rengiasi demokratybčs prin
cipą paminti po savo letena.

Nors dar visas metas iki 
rinkimų į Lietuvos Seimą, 
bet klerikalai, kaip Lietuvo
je, taip ir Amerikoje, prie tų 
rinkimų jau rengiasi ir ga
mina pinigų maišus, kuriais 
jie, nepajiegdami argumen
tais, nepajiegdami net savo 
pajiega, papirkinės jiems 
ant kelio stovinčius keblu
mus.

Amerikoje gyvenantis ku
nigai, prisikolektavę pinigų 
maišus, jau šią vasarą ren
giasi važiuoti į Lietuvą ir 
ten už tuos pinigus skleisti 
melus prieš laisvamanius, 
platindami savo literatūrą 
tarp tamsių ūkininkų.

Laisvę mylintieji! Nesėdė
kime rankas susidėję, it ko
kie bejiegiai! Ras mumis jie- 
gų yra, tik sunaudokime jas

4.

Pirmoji Gegužės—viso vienoj valstybėj šita šventė
pasaulio darbininkų šventė, buvo aplaistyta darbininkų 
Tą dieną visų šalių darbinin- krauju, Todėl šitą šventę su
kai, kur tik apsireiškė jų kla- sipratę 
sinė sąmonė, palieka savo 
kasdieninius darbus ir de
monstruoja savo solidarumą, 
reikšdami protestą prieš iš
naudotojus. Jie paiodo vi
sam kapitalistiniam pasau
liui, ką reiškia darbo žmonių 
vienybe.

Pirmoji Gegužės šventė 
turi vii’š pusės šimtmečio is
toriją. Dar 1847 metais suai- 

■ dėjo darbininkų obalsis: 
“Visų šalių darbininkai, vie
nykitės!” Tas obalsis metai 
iš metų galingai skamba Pir
mą Gegužės. JĮ kartoja įvai
riomis kalbomis įvairių kraš
tų darbininkai. Netik žo
džiais, bet ir veikimu, viso 
pasaulio darbininkai, be 
skirtumo tautos ir tikybos, 
jodo savo vienybę. Nėra nei 
vienos kultūringos valsty
bės, kuiioj šita darbo žmo
nių |ventė nebūtų apvaikš
čiojama.

Pirmoji užmazga tarptau
tinio darbininkų solidarumo 
padarė į buržuaziją įspūdį 
sprogusios bombos.

Darbininkų Internacio
nalo sutvėrimas' buvo su
prastas kaipo Įkūrimas vals
tybės virš valstybių. Inter
nacionalas sudi'umstė “šven
tą” buržuazijos ir kapitalis
tų ramybę. Internacionalo 
tvėrėjai ir pirmieji jo daly
viai buvo buržuazijos pa
skelbti pavojingiausiais 
žmonėmis. Kadangi Interna
cionalas Pirmąją Gegužės 
paskelbė darbininkų švente, 
todėl kapitalizmo ramsčiai 
ir po šiai dienai kliudo dar
bininkams ramiai apvaikš
čioti tą šventę. Pirmieji so
cialistai, kurie išdrįso tą die
ną sustabdyti darbą fabri
kuose ir pasirodyti su viešu 
protestu prieš kapitalo galy
bę, buvo buržuazinių val
džių persekiojami kaipo di
džiausi prasikaltėliai. Ne

darbininkai taip 
brangina.

Galbųt ir šiais metais, ap
vaikščiojant Pirmąją Gegu
žės, vienur-kitur bus pralie
tas darbininkų kraujau. Bur
žuazija, mat, negali pakęsti, 
kad darbininkų klesa viešai 
keltų savo galingą protestą.

Rusijoj Pirmosios Gegu
žės šventė yra oficialė val
džios šventė ir ten ji bus ap
vaikščiojama oficialiai. Vie
nok vargų nukamuoti ir iš
alkę Rusijos darbininkai, 
apvaikščiodami tą šventę, 
negalės iškelti savo obalsių. 
Jie turės garbinti “kasio
mis” diktatoriškus obalsius.

Lietuvoj irgi Pirmoji Ge
gužės neva oficialė- šventė, 
bet darbininkams apvaikš- 
čiojimas tos šventės yra var
žomas. Lietuvos darbininkai 
irgi negali toj šventėj pa
reikšti savo protesto prieš iš
naudotojus ir klerikalų val
džią, nes už kiekvieną ne
prielankų ponams bei val
džiai išsireiškimą policinin
kai tenai turi galę pakrikdy- 
ti mtingą ir areštuoti kalbė
tojus. Negana to, yra gandų, 
kad tą dieną Lietuvos fašis
tai žada savo “galybę” pa
rodyti, taigi galimas daik
tas, kad Pirmoji Gegužės 
Lietuvoj šiais metais bus ap
šlakstyta susipratusių darbi
ninkų krauju.

Visose kitose kapitalisti
nėse valstybėse irgi bus da
romos darbininkams Įvai
rios kliūtys ramiai ir solida
riai apvaikščioti savo šventę. 
Vienok susipratę darbinin
kai šitoj šventėj drąsiai kels 
savo obalsius, nepaisydami 
jokių kliūčių, nes— 
Pasauly vieni darbininkai 
Valdytis gali be skriaudos; 
Tik jie tikrieji šeimininkai, 
O dykaduoniai—niekados!

N.

Trįs Maskvos agentai 
smerkti miriop, kiti 

kalėjiman.
Leipcigo mieste, Vokie

tijoj, pereitą sąvaitę pasibai
gė garsioji komunistų byla, 
kurioj buvo kaltinama ke
liolika vokiečių “črezvyčai- 
kos” narių žmogžudystėse ir 
valstybės išdavime.

Trįs komunistai tapo pa
smerkti miriop, o 13 nuteista 
kalėjiman nuo 5 mėnesių iki 
15 metų. Pasmerkti miriop 
vadinasi: Felix Neumann, 
Ernst Poege ir Aleksander 
Skobievski (rusas).

Teisme buvo parodyta, 
kad 1923 metais šitie komu
nistai, eidami Trečiojo In
ternacionalo iš Maskvos nu
rodymais, buvo padarę suo
kalbį žmogžudystėmis ir 
bombomis nuversti respub
likos valdžią, ir Įvesti kruvi
ną terorą. Šito tikslo pasie
kimui, komunistų buvo nu
tarta organizuoti bombinin- 
kų skyrius ir žmogžudžių 
gaujas. Pinigų šitpms žmog
žudystėms vykinti pristaty
davo Maskva per savo atsto
vybę Vokietijoj. Kaip tik 
tuo laiku, kuomet Rusijos 
darbininkai ir ūkininkai mi
rė iš bado, .tai bolševikai 
siuntė Vokietijos komunis
tams tūkstančius dolerių ne-, 
patinkamų jiems žmonių žu
dymui.

Po visą Vokietiją buvo or
ganizuojami taip vadinami 
“revoliuciniai komitetai,” ir 
visi jie buvo finansuojami 
Maskvos pinigais, surinktais 
iš badaujančių Rusijos žmo
nių.

“črezvyčaikos” , emisarai 
vesdavo savo pasitarimus su 
Vokietijos komunistais rusų 
atstovybėj Berline ir čia da
rė planus vokiečių “raudonai 
armijai” mobilizuoti. Čia jie 
darė visus savo “revoliuci
jai” sumanymus ir planavo 
visuotiną skerdynę.

Viso šito perversmo inži
nierium butų buvęs Skobiev
ski, kuris buvo išėjęs bolše
vikų karo mokyklą ir žinojo 
kaip organizuoti ginkluotąs 
spėkas. Jis buvo Maskvos 
Internacionalo atstovas. Ne
umann ir Poege buvo jo pa
dėjėjai.

Be visų šitų prasižengimų, 
Skobievskis, Neumann ir 
Poege buvo da atrasti kal
tais nužudyme tūlo Ratsch’o, 
kurį jie buvo nužiūrėję esant 
valdžios agentu.

Šita byla iškėlė aikštėn to
kių šlykščių dalykų apie ko
munistus, kad Vokietijos 
darbininkai, kurie iki šiol da 
prigulėjo prie jų partijos, 
dabar bėga iš jos tūkstan
čiais.

Pa-

Meksikos gyventojai, be 
išimties, yra katalikai, te- 
čiaus, supratę Romos papų 
išnaudojimo politiką, pai-eiš- 
kė:

Visišką nepriklausomybę 
nuo Romos katalikų bažny
čios ir jos galvos papos;

Visos bažnyčios turi mo
kėti ^vąlst^jjei mokesčius, 
kaip ir kiekvienas pilietis;

Visos pamaldos turi būti 
atliekamos paprastu budu, 
be paiodų, pagal Kristaus 
mokslą;

Panaikinamas celibatas 
kunigams, kaipo klaidinga 
Įmonė, priešinga prigimi
mui;

Tikslas naujosios bažny
čios yra pakėlimas doros vi
soje šalyje ir praktikavimas 
meilės artimo, steigiant ligo
nines pagalbai neturtėlių, 
paguodimui nusiminusių ir 
nelaimingųjų;

Klebonus renkasi parapi- 
jonai ir paskiria jiems.algaš, 
kurias ir sumoka;

Pai’apijų atstovai renka 
bažnyčios viršininkus;

Bažnyčia ir visi kunigai 
turi pildyti visus šalies įsta
tymus ; j .

Kunigai netur jokiu ryšių 
su mokyklomis;

Visokios pamaldos .'turi 
būti vykinamos 
(Meksikos tarmėje) 
je;

Visos bažnyčios 
vastim tautos.

Patriarku naujosios baž
nyčios tapo išrinktas kun. 
Joaųuin Perez.

Meksikos prezidentąs, 
Plutarco Calles, užtvirtino 
naująją bažnyčią, kaipo 
tautišką įstaigą. Jf ;

Daugelis parapijų prisidė
jo prie tautiškos bažnyčios, 
kas sukėlė išgąstį tarpe Ro
mos dvasininkų, kurie tuo- 
jaus mobilizavo davatkas 
kėlimui revoliucijos prieš ša
lies valdžią, tačiaus šalies 
valdžia nenuoramas tuojaus 
nuramino, ir prezidentas pa
reiškė proklamaciją iš kons
titucijos paragrafo 27, 1917 
metų, jog visos bažnyčios ir 
namai paskirti dievmaldys- 
tei yra savastimi tautos.

Jeigu sekėjai Romos ka
talikų bažnyčios didžiumoje 
palinks jJrie naujosios tau- pasielgė teisingai paspdin- 
tiškos bažnyčios, tai likusios dama Leningrado kalėjiman 
mažumoje su visais turtais lenkų kunigą.

ispanų 
kalbo-

yra sa-

LENKAI ATŠAUKĖ SAVO 
KONSULĮ IŠ MASKVOS.

ŠĮ panedėlĮ Lenkijos val
džia atšaukė iš Maskvos sa
vo konsulį, generolą Chel- 
mickį, ir manoma kad išmes 
jį visai iš tarnybos, nes jisai 
pasakęs sovietų žinių agen
tūrai, kad bolševikų valdžia

Popiežius ir Tauta.
Istorija mus moko, kad jai pirštinę. Ką veiks dabar 

popiežiai savo politikoje musų kunigėliai? Tuoj Įsiti- 
niekad nežiūrėjo tiesos ir kins visi iki paskučiausio 
teisybės. Jie rūpinosi tik sa- tamsuolio, kas toliau yra 
vo nauda. Daug kai‘ų ir žu- brangu musų kunigams: ar 
dynių dėl tos neteisingos po- popiežius su jo bažnyčią,,.ar 
pieŽių politikos? yra mačiusi tauta?
Europa. Dėl tos priežasties: Kitų kraštų dvasininkai 
Europos valstybės, kai susi- panašiuose atsitikimuose tu- 
prato, kuo yra popiežiai, vi- rėjo- drąsos atsimesti nuo
sus piliečius, jo šalininkus,' 
laikė tautos priešais, vedė 
smarkią kovą su jais, kol ne
privertė juos pasiduoti tau
tos ir valstybės valiai.

Amžiai ėjo. Popiežiai ne
teko tos savo senovės galy
bės,' RodoSį jau per tiek lai
ko galėjo išmokti savo prity
rimu, prie ko yra priėję ne
lemta savo politika; Ta 
čiau, jie iki šios dienos nieko 
nėra išmokę. Kur tik proga 
pasitaiko, jie visur parodo 
tuos pačius savo dantis. Vil
nių, musų sostinę, popiežius 
pripažino lenkų! Musų tau
tos teises, musų gaibę, musų 
širdį, popiežius pamynė po 
kojomis! Popiežius patapo 
didžiausiu musų tautos ir 
valstybės priešu! Tuo pačiu 
patapo musų priešais ir. visi 
popiežininkai, jo agentai, 
Rymo kunigai.

Dabar atėjo išmėginimo 
laikas musų kunigams, kurie 
iki šiol dėjosi gerais tėvynės: 
sūnumis, kurie tėvynei skel
bė, kad ji tik tada busianti 
laiminga, jeigu laikysis po
piežiaus. “Bažnyčia ar tau
ta,” jie sakėsi esąs jų lozun
gas. Bet štai, toji jų kelia
moji bažnyčia, “visokios tie
sos ir teisybės stulpas ir ram-

Rymo ir popiežiaus. Pažiū
rėsime,. kaip1 pasielgs musų 
kunigai.

Nei sukčiausias katalikų 
apologėta negalės išbeišįnti 
popiežiaus šio skandalin^p 
žygio. Nieko nepadės skyri
mas tarp Vatikano politikos 
ir popiežiaus “neklaidingu
mo” tikybos ir dorovės da
lykuose. Juk kaip tik čia 
popiežiaus smarkiai nusi
žengta prieš dorovę. Jo pa
dalytas nedoriausias, kokis 
gali būti, aktas! Tad ri doro
vės dalyke popiežius pasiro
dė labai “griešnas.”

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ, KURIS 
PADĖJO KATEDROJ 

BOMBĄ.
Vėliausios žinios iš bulga

ruos sako, kad anarchistas 
Minkof, kuris padėjęs kated
roj bombą, užmušųsią 152 
žmones, dabar tapo policijos 
nušautas, nes nenorėjo pasi
duoti areštui.

j stis,“paniekino tautą ir metė

RUMUNIJOJ LAUKIAMA 
REVOLIUCIJOS.

Žinios iš Vienos sako, kad 
Rumunijoj bile valandą gali 
kilti revoliucija. Karalius 
Ferdinandas esąs jau pasirį- 
žęs atsisakyti nuo sosto.



K'Et'EI ViS B

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ® Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių koncertas.

Balandžio 18 d. čionai 
įvyko koncertas, kurį paren
gė lietuvių amalgameitų 54 
skyrius. Pasirodo, kad musų 
kriaučiai pastaruoju laiku 
netik pajiegia atmušti “Lais
vės” atakas, bet tuo pačiu 
laiku sugeba parengti pra
kalbąs bei koncertus. Ot ką 
reiškia, kuomet didžiuma 
narių rūpinasi lokalo reika
lais. Tik keli lokalo nariai 
pasiduoda “Laisvės” įtek
mei ir ką “Laisvės” štabas 
jiems įsako, tą jie ir daro. 
Jeigu “Laisvės” redaktoriai 
liepia jiems eiti į muštynes, 
tai jie ir eina, jeigu įsako pa
kampėmis agituoti prieš 
koncertą, taip jie ir daro.

Šiame kriaučių koncerte 
“Laisvės” pasekėjai nedaly
vavo. Buvo atsiųsti tik trįs 
reporteriai, kad parneštų ži
nių. Vienok, nepaisant ko
munistų pastangų užkenkti, 
koncertas pavyko gerai vi
sais atžvilgiais. Publikos at
silankė virš tūkstančio ypa
tų.

Programo išpildyme daly
vavo vietinis “Operetės” 
choras po vadovyste Strum- 
skio ir “Aido” choras po va
dovyste Veličkos. Solo dai
navo p-lė Žemaičiutė ir A. 
šiška. Šiedu solistai taipgi 
sudainavo vieną duetą. Taip
gi sudainavo duetą “Opere
tės” choro nariai: Strums- 
kienė ir Kriaučiūnas. Man- 
dalinų orkestrą, susidedanti 
iš 35 muzikantų, paskambi
no penkias dainas. Stebino 
klausytojus orkestros vadas 
L. Paparello. Po koncertui 
komisijos narys Bielskus 
man pasakė, kad nors mu
zikantai ir ne lietuviai, bet 
visi amalgameitai. Taigi pa
sirodo, kad koncerto prog
ramo išpildyme dalyvavo 
beveik išimtinai amalgamei
tai, o “Aido” choro net ir ve
dėjas Velička yra unijistas.

Koncerto programo aš 
čionai visai nekritikuosiu. 
Jeigu ir buvo koncerte ko
kių nedateklių, tai palieku 
tarti žodį tiems, kurie apie 
muziką daugiau nusimano, 
negu aš. Mačiau, koncerto 
klausėsi ir Franas Stankū
nas. Visai nesuklysiu pasa
kęs, kad Stankūnas yra ge
riausias solistas iš visų, ko
kius tik mes turime amalga
meitų unijoj. Tik nežinia, 
kodėl koncerto rengimo ko
misija jį nepakvietė daly
vauti programe. Kaist.

LAWRENCE, MASS.
Iš lietuvių darbuotės.

Kadangi šiame mieste yra 
didokas būrys lietuvių, todėl; 
čia netrūksta Įvairių paren
gimų kaip žiemos, taip ir va
saros laiku. Žiemą būna 
koncertai, vakarienės, teat
rai, o vasarą piknikai. Atši
lus orui draugijos jau prade
da kalbėti apie vasaros pasi
linksminimus. štai Lietuvių 
Ukėsų Kliubas jau nutarė 
surengti pikniką 20 ir 21 bir
želio ir išrinko tam reikalui 
komisiją. Todėl Lawrence’o 
Kliubas meldžia kitų apie- 
linkės kolonijų kliubus ir 
draugijas nerengti tose die
nose piknikų, nes Lawren- 
ce’o kliubas kvies ir apielin- 
kės kolonijų lietuvius daly
vauti minėtuose piknikuose.

« *
Šv. Laurino Draugystė bu

vo surengus draugišką va
karienę ant 18 d. balandžio. 
Vakarienė buvo su lietuviš
kais šokiais. Žmonių atsilan
kė pusėtinas būrelis ir drau
gystė turės pelno. Šita drau- 
g/stė daug nukentėjo nuo 

omos pasekėjų, kuomet iš
metė iš savo konstitucijos 
priverstiną nariams išpažin
tį. Prisiėjo tąsytis po teis
mus, bet rymiokai bylą pra
laimėjo. Dabar šita draugys

tė pradeda gyvuoti ir tvirtė
ti niekieno nevaržoma.

sjs *

Pas mumis buvo susitve
ręs Dailės Choras, bet neil
gai gyvavo. Choro vadovu 
buvo Navadauskas. Nežinia, 
keno čia kaltė, kad choras 
taip greit kojas pakratė.
! * *.4*

Balandžio 22 d. pas mu
mis kalbėjo drg. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. 
Prakalbos pavyko visais at
žvilgiais, Tapo atgaivinta 
LSS. kuopa iš 9 draugi]. R.

PEABODY, MASS. 
Margumynai.

Aną dieną A. Ž. išliko 
nuo darbo ir sumanė “pau- 
liot.” Ryte, iš namų išeida
mas, pasakė pačiai einąs į 
darbą. Bet vieton eiti į dar
bą jis užėjo į tokią vietą, kur 
parduoda munšainą ir ten 
pradėjo smagintis. Ant ne
laimės, kažin kas apie tai 
pranešė jo pačiai. Ta tuojaus 
atėjo į nurodytą vietą su po- 
licmanu ir savo vyrą suareš
tavo. Ant rytojaus buvo jo 
teismas. Pati papasakojo 
teismui, kad jos vyras kas
dien girtuokliauja ir ją mu
ša. Teisėjas davė A. Ž. šešis 
mėnesius laiko pasitaisymui. 
Jeigu per tą laiką jis nepasi
taisys, tai bus paimtas į ka
lėjimą.

♦ ♦ *

Buvusis L. U. Kliubo sek
retorius visiems giriasi, kad 
jis Kliubą taip “sufiksis,” 
jog Kliubas už tūlo laiko 
bankrutys. Mat pyksta žmo
gelis, kam jį kliubiečiai iš se- 
ki-etorystės pašalino. Vienok 
Kliubas jo keršto visai nesi
bijo. Jeigu jis su savo kurnu 
neateis ant Kliubo parengi
mų, tai nuo to Kliubas ne- 
bankrutys.

* $

Kovo 24 d. atsibuvo Kliu
bo extra susirinkimas. Buvo 
svarstoma kaslink K. Šadžio, 
kuris jau antri metai randasi 
Denvers’o ligonbuty. Dabar 
Kliubas jį nori iš ten išimti, 
nes sakoma, Šadis esąs jau 
sveikas. Dėl pasiteiravimo 
išrinktas komitetas iš K. Pet
kevičiaus ir Šadžio pusbro
lio Vaičekausko. K. Šadis 
priklausė prie trijų vietos 
draugysčių ir buvo veiklus 
narys, todėl ir draugystės jo 
neužmiršta.

# * *

Tūlas J. Bakšis praėjusią 
vasarą turėjo du arkliu. At
ėjus žiemai jis neturėjo ark
liams pašaro, todėl arkliai 
pastipo iš bado. Vieną arklį 
Bakšis sukapojo ir sudėjo į 
bačką, o antrą paliko po 
malkom. Atėjus pavasariui 
nuo pūvančių arklių apielin- 
kėj pakilo didžiausia smar
vė. Policija .pradėjo teirau- 
ti, iš kur toji smarvė paeina, 
pagalios surado. Arklių la
vonus išvežė į muilo fabriką, 
o Bakšio malkas ir barnę ne
žinia kas uždegė. Nežinia, 
ką valdžia darys su Bakšiu 
—-ar jį pasodins į kalėjimą, 
ar pasiųs į bepročių namą.

J. Zamanas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Vieša padėka.

Reiškialne širdingiausią 
padėką visiems draugams ir 
pažįstamiems, skaitlingai 
atsilankiusiems ant musų 
mylimo brolio Jono Vaitie
kūno laidotuvių, kad atiduo
ti velioniui paskutinį patar
navimą, kurio kūnas tapo 
palaidotas 14 d. balandžio 
s.m. Taipgi reiškiame širdin
gą padėką tiems, kurie auka
vo taip puikius gėlių vaini
kus. Podraug- ačiuojame 
grabnešiams ir merginoms, 
kurios nešė vainikus, ypatin
gai toms, kurios sumanė to
kią širdingą užuojautą.

Liekamės nubudę, 
Brolis Feliksas ir seserįs 
Teklė čižauskienė ir 
Tavose Varkulienė.

NEW HAVEN, CONN. 
Merginai-motinai gręsia kar
tuvės. Ji užmušė savo kūdi

kio tėvą.
Šiomis dienomis krimina

liniame teisme čia prasidėjo 
įdomi byla. Olympia Marei, 
18 metų amžiaus mergina ir 
kūdikio motina, yra teisiama 
dėl nužudymo aktoriaus 
Bagnano, kuris buvęs jos 
kūdikio tėvas. Ji nušovė tą 
aktorių Poli’s Teatre, 26 va
sario. Ji. pasiėmė savo tėvo 
revolverį ir nuėjus į teatrą, 
kur tas aktorius tą vakarą 
dainavo, suvarė į jį penkis 
šuvius.

Dabar 12 prisaikintujų 
teisėjų, surinktų iš paprastų 
piliečių, turės nuspręsti, ar 
šita mergina turi būt užtai 
pakarta, ar ne. (Connecti- 
eut valstijoj nuteisti miriop 
prasikaltėliai yra kariami 
ant kartuvių.)

Kaip Olympijos ir Bagna
no romansas užsibaigė tra
gedija, tai paaiškės gal by
lą nagrinėjant, kuomet bus 
išklausinėti abiejų pusių liu
dininkai. Pati gi Olympija 
papasakojo laikraščių repor
teriams šitokią istoriją:

Ji susipažinusi su Bagna- 
nu per vakaruškas savo na
muose, kuomet ji buvo da 14 
metų amžiaus. Nors nepilna
metė, bet ji turėjusi jau su
brendusią figūrą, juodus 
plaukus ir dideles juodas 
akis, kas yra prigimta beveik 
visoms italų tautos mergai
tėms. Šitos gražios ypatybės 
puolė aktoriui Bagnanui į 
akį ir jis ją pamylėjo. Te
čiaus Olympijos tėvas šitam 
romansui buvo priešingas, ir 
pasakęs, kad jis savo duk
ters už aktoriaus neįeisiąs. 
Tuomet Bagnanas vedęs ki
tą merginą. Bet Olympijos, 
jis, matoma, vistiek neuž
miršo. Olympija sakosi jo 
nemylėjusi, tečiaus ji prisi
pažįsta, kad ji su juo susiei
davo ir po to, kaip jis buvo 
jau vedęs. Taip ji susitiku
si su juo Kalėdų naktį 1923 
metais ir viena atsisėdusi su 
juo automobilium važiuoti. 
Jis išvežęs ją į girią, davęs 
jai figų su kokiais tai vais
tais ir... čia buvo ta nelai
mingoji naktis.

Po kiek laiko ji turėjo pri
sipažinti savo tėvams, kad 
jai reikės jau būti motina ir 
kad aktorius Bagnanas esąs 
to visa priežastimi. Tėvas 
perpykęs išvijęs ją iš namų; 
vėliaus betgi senis susimylė
jęs ant jos ir priėmęs ją at
gal. Dabar Olympija susi
laukė dukraitės, kuri buvo 
pakrikštyta kaipo jos ir Bag
nano duktė.

Tai toks buvęs pamatas, 
ant kuria įvyko Bagnano už
mušimas.

Nors įstatymai reikalauja 
galvos už galvą, tečiaus gali
mas daiktas, kad Olympija 
bus išteisinta, nes iš 26 žmo
nių, kurie buvo pirmą dieną 
egzaminuojami į “jury,” 25 
pasisakė, kad nors jie mir
ties bausmei nėra priešingi, 
tečiaus šitos merginos mir- 
čia niekuomet nebaustų.

Taigi matysime, ką paro
dys bylos pabaiga.

Korespondentas.

BRIDGEPORT, CONN. 
Drg. P. Grigaičio prakalbos.

Balandžio 16 dieną buvo 
surengtos d. Grigaičiui pra
kalbos. Žmonių prisirinko 
neperdaugiausia, ypač mo
terų visai mažai atsilankė. 
Priežastis bus gal tame, kad 
bridgeportiečiai nepapratę 
šiokiais vakarais daryti pa
rengimų. Kalbėtojas visgi 
kalbėjo dviejose temose. Pir
moj savo kalboj nupiešė Lie
tuvos darbininkų kovą su 
reakcija, arba, kitaip sakant, 
kovą su klerikališka valdžia.

Antroj temoj nurodinėjo 
kaslink komunizmo smuki
mo. Kalbėtojas faktais nu
rodinėjo, kad netik kitose 

valstybėse, bet ir pačioj Ru
sijoj bolševikų skaičius nu
puolė ant 34 nuošimčių.

Drg. Grigaitis ragino dar
bininkus stoti po socializmo 
vėliava ir atnaujinti čia bu
vusių LSS. 41 kuopą. Taipgi 
remti LSS. kiek galint, nes 
ji šelpia Lietuvos socialde
mokratus.

Turiu priminti, kad buvo 
ir kitas kalbėtojas anglas 
Jasper McLevi, žymus socia
listų veikėjas, kuris nors 
trumpai, bet smarkiai ragi
no visus stoti prie socialistų, 
nurodydamas, kad kapitalis
tų biznis eina aukštyn visu 
smarkumu, o darbininkai tu
ri beveik badauti, kad palai
kius sau gyvasti.

Pertraukoj buvo daryta 
kolekta. Aukavo po 1 dol.: 
J. Tarasevičius ir A. Viznis. 
Smulkių aukų surinkta $4.27 
centų. Viso $6.27, kurie li
kos priduoti drg. Grigaičiui.

Po prakalbų teko girdėti 
keliatą vyrų kalbant, kad 
tikrai reikia sutverti ar at
naujinti buvusią LSS. 41 
kuopą.

Tai butų pagirtinas dar
bas. Ten Buvęs.

REPUBLICA DE CUBA.
Šis-tas iš Kubos gyvenimo.

Mažai kam iš lietuvių dar
bininku teko būti ant šios , . ,.
salos. Bet po europiniam ka-ir?e L auz.e‘b „ 
rui privažiavo nemažas lie-' siant*s al31.e .lau.ZŽ* yPat^> 

-1 . __ . naan hiam ir no ninrniampageltusiu ir pajuodusiu vei
du. Tai pilietis šios salos— 
mulata-cubona. Važiuojame 
vis į pakalnę nuo kalnų. Ar
tinamės į jurą. Čia praside
da matytis daugiau name
lių. Pagaliaus privažiuoja
me pajūrio miestelį Ekspi- 
ranza. Čia mačiau, kaip to
kiais pageltusiais veidais 6- 
10 m. amžiaus vaikai krauna 
tabako lapus, sortuoja. Liud- 

jnumas širdį suspaudė: oi, 
Darbininkams moka $3.00" į tu varge, vargeli!... Juk dar 
dieną už 8 vai. darbo. Tai-j kūdikiai, o jau savo spėkas 
gi čia yra statoma daugybė parduoda. Neteko sužinoti, 
namų. Mokestis nuo $1.60 I kiek jie uždirba, bet esu tik- 
iki $2.00 į dieną. Miesto iš- j ras, kad nedaugiau kaip 30- 
vaizda senoviška. Namai be'50 centų į dieną. Iš Ekspi- 
langų, iš pryšakio nuo gat-'ranzo turėjau važiuoti ke- 
vės blėkos siena, ant nakties 
užleidžiamą. Tai yra stilius 
pietų šalių. Gatvės nešva
rios, visur pilna sąšlavų. Di
džiuma gatvių yra pavadin
ta šventųjų vardais... O kas 
keisčiausia, kad ant tu šven
tų gatvių gyvena pilna pros
titučių. Ypač San Ysidro gat
ve keleiviui sunku pereiti— 
pilni namai ir gatvės, kaip 
kokių minyškų vienuolyne, čia vėl automobilium važiuo- 
Imigrantų čia yra daugybė. Iju. Už poros valandų atva- 
Prastesniuose viešbučiuose žiuojame tarpe kalnų į mai-

Ituvių būrys. Tad aš ir ban
dysiu aprašyti, koks yra Ku
boj gyvenimas.

Miestas Havana.
Buvo laikas, kada aš šiau

rinėj Amerikoj būdamas rū
kiau “Big Havana” cigarus, 
o dabar jau pats čia gyvenu. 
Havana miestas turi gyven
tojų apie 500,000. Čia yra 
didelė laivų prieplauka. Lai
vai pribuna iš visų kraštų.

liatą valandų vandeniu-lai- 
veliu. Juros pakraštys ra
mus, oras malonus, saulutė 
leidžiasi—vakaras. Čia ant 
vandenyno yra daug mažų 
žaliukių. Laukinės antys, žą- 
Isys maudosi, gamta maloni. 
Bet... širdį spaudžia, rodos, 
kas sako: tu čia vienas lietu
vis... Jau tamsu, privažiavo
me miestelį Santa Lucia. Iš

SUNYKĘ JŪSŲ KŪDIKIAI NEGALĖS
IŠAUGTI I SMARKIUS VAIKUS

Pastebėkit, kuris maistas dėl 
jų geriausiai tinka. Veikite 
smarkiai, kad sustabdžius 
užkietėjimą su Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin _

T
ėvai neprivalo perdaug nusimin
ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresas jo augimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkami; valgių ir dietoj.

Temykit dietų, virškinimų ir liuosavi- 
mą. Turi būt du arba trįs vidurių liuo- 
savimai ant dienos ir kuomet valgo 
kietesni maistų—vienas arba du. Jei
gu liuosavimai viduriu būna rečiau, jeigu kūdikis raugčioja, jo viduriukai 
išpusti, turi nemalonų kvapa, tai yra ženklai vidurių .užkietėjimo. Tuojaus 
duokite arbatinį šaukštukų Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir iš po nakties jus 
turėsite sveikų kūdikį.
Ne visos, vienok, liuosuojančios gyduolės yra tinkamos kūdikiams, ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra liuosas nuo 
svaigalų, jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiškos sennos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant kiekvieno pakelio.
Pirkite bonkų Syrup Pepsin aptiekoj, doza kainuoja mažiau nei vienas cen
tas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes sakome, tai pinigai bus sugrą
žinti.
Liuosuotojas, kokiu yra Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, gali būt vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirs tridešimts metų ir šiandien plačiausia vartojamas vi
same pasaulyje, nes virš 10 milionų 
bonkų parduodama kas metai.
Vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
raugčiojimo, riemens graužimo, nevir
škinimo, galvos skaudėjimo, peršali
mo ir nuo kitų nesmagumų, kurie pa
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žmonių vartoja jį nuolatos vienų sy
kį savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatų ge
rame stovyje.

žmonių prisikimšę kaip sil
kių bačkoje. Namų savinin
kams tai tikra rugiapiutė: 
plėšia, kiek nori. Man ir dar 
dviem šeimynom teko išgy
venti Havanoj keliatą mė
nesių it kokiame garadžiuje 
ir mokėti $30.00 į mėnesį!

Kelionė ir gyvenimas.
Nutariau važiuoti toliau, 

maniau, gal rasiu kur bus 
geresnės sąlygos gyvenimui. 
Traukinys smarkiai bėga. 
Matau po viena puse aukštas 
uolas, a po kita puse lygius 
laukus — didžiausi plotai 
cukrinių lendrių, tabako, 
bananų, mongų ir maži miš
keliai paimu. O ten toli, toli 
vanduo—jūrės. Po penkių 
valandų mano kelionės su
stojome. Tai Pinor dėl Rio, 
provincijos miestas, turintis 
gyventojų apie 15,000. Čia 
švarios ir plačios gatvės, pai
niom ir apaugę. Už poros 
valandų vėl važiuoju toliaus 
automobilium. čia matosi di
džiausios uolos, gyventojų 
nėra. Prieš tave grioviai, 
kalnai, pakalnės—rodosi,
jau baigsis tavo kelionė. Bet 
vežikui yra žinomi keliai. 
Jis apsuka vingį aplink kal
nus ir važiuojame toliau. 
Stebėtinas fordukas, net 
staugdamas prieš kalnus li
pa... Retkarčiais, kur-ne- 

į kur, pamatai tarp kalnų na- 
matai triu-

raugčioja, jo viduriukai

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III. 

o aplaikys dykai bonkų Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin pastų. Štampą 
nereikalinga. Visiškai dykai.

nas Matahambre. Šios mai- žmonės pasakoja. Daugu- 
nos priklauso Amerikos mas jų yra buvę Amerikoj ir 
kompanijai. Kasama misin- 
gis, sidabras ir iš dalies auk
sas. Mokestis paprastiems 
darbininkams $2.00 už 8 
valandas, o amatininkai 
gauna daugiau. Darbas pa
vojingas, šaftas labai gilus, 
kasyklos labai šiltos, žmo
nės dirba nuogi. Pragyveni
mas čia labai brangus, bran
gesnis negu Suv. Valstijose.

Kuba ir darbininkai.
Ši sala apie 25 metai kaip 

pasiliuosavo iš po ispanų 
jungo. Dabar laisva valsty
bė. Kuba turi savo valiutą. 
Jos pesas lygus Amerikos 
doleriui (popierinių pinigų 
čia nėra). Bet ir čia Ameri
kos doleris yra bosas: visur 
mokama doleriais, o pesai ir 
centavos naudojami tik ten, 
kur mažos sumos yra moka
mos. Nors šios salos gyven
tojai su pasididžiavimu va
dina save laisvais kubiečiais, 
bet ištikrujų tai jie yra po 
Amerikos letena: gelžkeliai, 
cukraus plantacijos, fabrikai 
ir visos didesnės pramonės 
amerikiečių rankose. Kadan
gi dabar privažiavo į Kubą 
daugybė emigrantų, tai tur
čiai tuomi pasinaudodami 
statosi puikius namus, hote- 
lius, tiesia naujus gelžkelius 
ir vieškelius. Toks mažas „........._______  __
kraštas skiria rodos $40,- j dirbo per paskutinius šešis 
000,000 tiesimui naujų ke- mėnesius ir dabar jų firmai 
lių! Darbininkams ant kelių1 paskelbtas streikas. * 
ir cukraus plantacijų moka! Lokalas nutarė minėtos 
$1.20 ir $2.00 į dieną. Dar- šapos darbininkus pasiųsti 
bininkai yra baisiai išnaudo- darban prie pirmos progos, 
jami. Dauguma darbininkų-i o iki gaus darbą, mokėti 
imigrantų gauna pagalbą iš jiems benefitą.

Koncerto "komisijos ra
portas skambėjo gerai. Ne- 

1 “Laisvės” pa
stumdėliai sabotažgvo kon
certą, vienok liks apie šimti
nė pelno.

Paskiaus buvo skaitytas
— ■ a * y pedak**

gyvenimas^ prastas, ypač tų, ’ torjaus Lokalas pasiuntė 
kurie turi šeimynas. Nekurie ]aj§k^ Pruseikai su užklausi
mo 9 „,,„ono | netaU)ina

specialio korespondento pra
nešimų. “Darbo” redakto
rius Pruseika atsiuntė se-

Amerikos, o kiti bando kur 
išvažiuoti iš Kubos.
Ar daug lietuvių yra Kuboj?

Sunku tikrai pasakyti, bet 
aš imu mažiausią skaitlinę:1 
apie 1000 vyrų, 100 moterų i 
ir apie 20-30 vaikų. Lietuvių ‘ laix£J „“o “Darbo”

čia jau po 2 metu gyvena, i 
Daugumas pirmus metus 
maitinosi savo arba ameri- i 
kiečiu doleriais. Daugumas 
bandė Amenkon dasigauti, kančio turinio laišk 
Knfr rl iri 111 o m fonn aiirvnnri _ _ . , *■bet didžiuma jų tapo sugauti 
ir deportuoti j tėviškę. Ke- 
liatas deportuotų ir vėl j Ku- 
bą sugrįžo iš Lietuvos. Mat, p ,į 
žmogus papratęs demokra
tiškai gyventi, tai nebegali 
pakęsti Lietuvos policinės ^įJuktavęs, kadTorespon- 
valdzios... Dauguma atvira - -• - - - - • •
širdžia Lietuvą rėmė, o 
dabar ranka pamoję ir bė- , '“darbini^-

paisant į Kubos baisų, gyve
nimą—pribuna visi:. naujų 
imigrantų iš Lietuvos. Bėga 
daugumas buvusių ameri
kiečių, kurie yra papratę 
žmoniškiau gyventi. Bėga ir 
Lietuvos kaimietis, kuris yra 
apkrautas mokesčiais nuo 
galvos iki kojų. Nuo tokios 
nachališkos nagaikų ir buo
žių valdžios nors viską išpar- 
davęs nusiperka laivakortę
ir esti laimingas nors tol, kol of / ir generaliai valdybai
I.-11 ri n »»<mz noi \/nainmn __ . . ■.kelionėj randasi. Važiuoja 
iš Lietuvos ir ūkininkų vai
kai, kuriems rodosi nereikė
tų važiuoti, bet kaimo žyde
liai ir Kauno agentai prikal
ba jiems, buk Kuba arti prie 
Amerikos, keliatą dolerių 
pakišus lengvai galima bus 
nuvažiuoti į Ameriką, o jau 
metus pabuvus, tai be jokių 
kliūčių įleidžiami. Agentams 
kas rupi—bile laivakortę 
parduoti. Nors Kolumbas at
radęs šią salą buk išsitaręs: 
“Tai gražiausia šalis, kokią 
žmogaus akys kada galėjo 
matyti,” bet darbininkai sa
ko atbulai: “Tai prasčiau-

, šia sala, kokią tik galima 
į rasti.” Jau keliatas lietuvių 
!|yra mirę: Malinauskas, Uk- 
h mergės apsk., Kurklių vai., 
iIStoračkaitis (nežinau nuo 
H kur), Šatienė ir Leškis nuo

Šiaulių. Tai tiek man yra ži- 
: noma. Bet daug daugiau yra 
: lietuvių Kuboj mirusių, kaip 

Lietuvoj palikę moteris su 
vaikais, atvažiavo į Kubą, 
manydami kaip nors vėl da- 
sigauti į Ameriką. Bet deja... 
jau ilsisi amžinai. O žmona 
su vaikeliais Lietuvoj laukia 
nuo savo duondavio kokios 
žinios...

Kadangi Kuboj žiemą ir 
vasarą šilta, tai ant žiemos 
čia privažiuoja daugybė 
turčių. Jiems čia maloni 
gamta. Jie turi čia “good 
time.” Bet tu, darbininke, 
kuris važiuoji į Kubą, atsi
mink kas čia tavęs laukia: 
vargas, karštis, o gal ir ka
pai...

Baigdamas šį savo straip
snį šaukiu: neklausykit 
agentų, nevažiuokit į Kubą!

J. J. Česunas.

BROOKLYN, N. Y.
Iš kriaučių susirinkimo.
Balandžio 22 d. atsibuvo 

54 lokalo lietuvių kriaučių 
kvartalinis susirinkimas. Na
rių atsilankė skaitlingai.

Po protokolo priėmimui 
buvo atsišaukimas naujų bo
sų, kurie prašė, kad unija 
juos legalizuotų ir siųstų 
darbininkus.

Toliaus buvo svarstomas 
atsišaukimas Mejerof ir Ber
noto darbininkų, kurie ne-

“Netalpinau koresponden
ciją todėl, kad ji tilpo ‘Gar-

Tai kūdikiškas atsakymas. 
Po 19 d. vasario, lokalas bu
vo nutaręs ir korespondentą 

dencijas išsiuntinėtų visiems 
laikraščiams, kad darbihin- 

kiškas” dienraštis “Laisvė” 
atsineša link musų unijos.

Kadangi Pruseika yna 
“Darbo” ir kartu “Laisvėą” 
redaktorius ir kursto unijis- 
tus prie muštynių, tai 54 lo
kalas, pasiremdamas Prusei- 
kos ir “Laisvės” žygiais prieš 
darbininkų org?ąnizaciją, iš
nešė protesto rezoliuciją, 
kuri bus išsiuntinėta vi
siems lietuvių lokalams, pri
klausantiems prie A. C. W.

54 lokalas, suspenduoda
mas 7-nis narius už 19-tos 
vasario nuotikį, jiems prisa
kė lankytis į susirinkimus ir 
prisižiūrėti, kaip kulturiškęs- 
ni jų broliai tvarko unijos 
reikalus. Tai puiki lekcija. 
Gal už metų-kitų galėsime 
paliuosuoti juos nuo baus
mės, kaipo kulturingus žmo
nes. Tačiaus didysis kumšti
ninkas nesiskaito su tuo lo
kalo nutarimu ir nesilanko į 
susirinkimus. Lokalas turė
tų jį priversti. Turiu pasaky
ti, kad kiti suspenduotieji 
pildo lokalo nutarimą, atei
na į susirinkimus, rankeles 
susidėję sėdi ir klausosi. 
Niekas daugiau ir nelieka 
daryti, nes jiems nėra balso 
unijos susirinkime, neigi 
rankutę kelti laike kokio 
balsavimo.

Vincas Brundza.

(Tąsa Koresp. ant S pusi.)
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Smulkus Straipsneliai.

KAIP ĮVYKS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE RINKIMAI?

Pirma įvyks rinkimai į Klai
pėdos krašto seimelį ir vė

liau tik į Seimą.
Anądien ministeris pirmir 

ninkas p. Petrulis spaudos 
atstovams padarė praneši
mą apie padėtį Klaipėdos 
krašte: apie rinkimus į Sei
mą ir seimelį, apie derybas 
tarp Centro ir Klaipėdos 
krašto valdžios dėl Klaipė
dos kraštui priklausomos pa
jamų dalies nuo muitų, ak- 
čyžės ir monopolio rinklia
vų, apie miško plukdymo 
Nemunu klausimą ir kt.

Rinkimams Klaipėdos 
krašte, kurie einant konven
cija turi įvykti Lietuvos rin
kimų įstatymais, tie įstaty
mai baigiami tenykščioms 
rinkimų sąlygoms pritaikyti 
įr šiomis dienomis įnešami 
svarstyti MinisteHų Kabine
tui, kuris apsvarstęs įstaty
mų projektus įneš Seimui 
priimti.

Vyriausybės nusistatymas 
esąs pirma padalyti rinki
mus į Klaipėdos krašto sei
melį, kurie turėtų supulti su 
rinkimais į Klaipėdos krašto 
savivaldybes ir įvykti gale 
š. m. gegužės arba pradžioj 
birželio mėnesio.

Dėl rinkimų iš Klaipėdos 
krašto į Seimą vyriausybė 
taip jau įnešianti Seimui įs
tatymų projektą.

Todėl manoma rinkimus į 
Seimą pravesti ateinantį ru
denį, kol dar bus tam tinka
mos oro sąlygos.

Derybos einant konvenci
jos 35 § dėl priklausomų 
Klaipėdos kraštui pajamų 
dabar laikinai pertrauktos 
statistikos medžiagai parink
ti. Vėl bųg pradėtos ir konk
rečiai nustatyta Klaipėdos 
kraštui priklausoma pajamų 
dalis nuo įvežamų ir išveža
mų bei suvartojamų prekių 
proprocingai Klaipėdos 
krašte.

Tokios vaikų vedybos tu
ri dvi priežastis. Daug vals
tijų nereikalauja kitokio pa
tvirtinimo, kaip tik afideivi- 
tą vieno iš kandidatų, kuo
met išduodamas leidimas 
vesti. Legalis amžius vesti 

- 112 metų mergaitėms ir 14 
Kredito inspekcijos pa- metų vaikams yra šiose val- 

skelbtomis žiniomis .per JŲ- ^tijpsg: New York, Ne\y Jąr- 
24lmetus# Lietuvoj i|nnpKeta' sey, Pfehtfsyivania, Kėntttc- 

viąų ky,.Louisiana, Virginia, Flo- 
į sii- rida, Maryland, Rhode Is-

KIEK AMERIKA NUSIUN
ČIA LIETUVAI PINIGŲ
Kredito inspekcijos pa- metų vaikams yra šiose val-

Amerikos perlaidu ’ iŠ, vi; 
anie ’ 314/* miliono litų s 
mąi. “ t-------

Daugiausia perlaidų 19,24 
metais buvd persiųsta-per 
akcinius bankus, iš viso dau
giau kaip 17,000,000 litų. 
Paskum gana žymi suma 
jersiųsta per paštą, kuri šie-

land, -TenTressee,- Golorado, 
Idahp, Maine ir Mi^sissippi. 
f Pi iežastysį'kurios veda 
prie vaikų vedybų, yra no- 

Į ras. ištrukti iš nemaloiiumų, 
! kurie randasi nekurtuose na- 
Jmuose, mėginimas išsisukti 

čia daugiau kaip 8,000,000, iš priverstino mokslo įstaty- 
itų. Likusios perlaidos per- mo reikalavimų ir noras iš

siųstos per bankines konto-} sisukti nuo pabaudos per- 
ras ar smulkaus kredito ban-. žengus kitus įstatymus, 
kus ir jų centrus. Vadinasi,! Vedimas jauname amžiu- 
per paštą persiųsta pereitais je dažniau atsikartoja ma- 

sus akcinius bankus. Įdomu 
pažymėti, kad perlaidos per 
paštą žymiai didėja, šiais 
oficialiniais daviniais Lietu
va iš Amerikos gauna kas 
mėnuo, bendrai skaitant, 
daugiau kaip po 2 milionu 
litų.

Be abejojimo, nereikia pa
miršti, kad šios nurodytos Tokiose vietose mergaitės, 
perlaidų sumos nėra vien lie- sulaukusios aštuoniolikos 
tuvių amerikiečių siunčia- metų, jau skaitomos senmer- 
mos. Tačiau negalima pa- gėmis. 
miršti ir kito labai svarbaus ILL 
fakto, kad atsiųsti Lietuvon miesteliuose egzistuoja netik 
visi pinigai pereitais metais 
negalėjo į šias oficialines ži
nias patekti.

Pirmiausia čia nepažymė
ti tie pinigai, kurie įvežami 
iš Amerikos į Lietuvą pačių 
imigrantų. Taip pat negalė-i 
jo būti įtrauktos perlaidos, Į 
padarytos per Vokietijos ir 
Latvijos bankus, ir, paga
liau, negalėjo būti pažymė
tos ir tos siunčiamos pinigų 
sumos, kurios ar tai laiškais 
ar laivakortėmis atsiųstos į i 
Lietuvą. .

Tuo budu reikia spėti, kad ■ 
amerikiečiai pereitais metais 
Lietuvą parėmė finansiniu 
atžvilgiu bent 60,000,000 li
tų sumai.

jaunų vaikų vedybos, bet 
labai daug giminių veda gi
mines, taip kad kartais trįs- 
ketvirtadaliai viso miestelio 
gyventojų turi tą pačią pa
vardę. Padidėjus komunika
cijai, geležinkeliais, autopio- 
biliais, telefonu, telegrafu ir 
laikraščiais, pagerėjo pade-' 
tisines dabar gaunama įvai-1 
resni valgiai ir turtina.dides
nės kultūrinės prbjgotf; tįip 
pat dabar yra platesnis ir^e- 
resnis pasirinkimas gyveni
mo draugų ir draugių.

8 ' ' ’ FMS.
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KUNIGO MEILE

Vieno veiksmo komedija. Parašė Benjaminas Rumšas.

VEIKIANTIEJI ASMENYS > 
Petras Varnius, jaunas ūkininkas. 
Agotą Varnienė, jo Žmona. 
Ona Drazdienė, kaimynė. 
Antanazas, parapijos klebonas;

I

Vedimas jauname amžiu- 

metais pusė tiek, kiek per vi- žuose miestuose, negu dide
liuose. Palinkimas anksčiau 

įvesti šiltesnėse šalyse negu 
šaltose matomas visame pa- 

Į šaulyje. Kitas svarbus fakto
rius šioje problemoje yra, 
tas, kad daug miestų, mieste
lių ir ūkių yra atskirta, ir nė
ra užtektinai pasilinksmini
mo ir mokslo parankumų.

Nekurtuose Amerikos

ATVIRAS LAIŠKAS “KE
LEIVIO” REDAKCIJAI.
Gerbiamas redaktoriau!
Labai širdingai Tamstai 

dėkojame už gerą patarimą 
kreiptis. į Realinę Mariam- 
polės Gimnaziją, kuri musų 
prašymą išpildė: surado mu
sų senutę motiną ir suteikė 
apie ją plačių žinių—pasirū
pino net nepažįstamų jai 
žmonių bėdomis. Mes girdė
jome, kad šita gimnazija 
yra labai sunkioje padėtyje, 
todėl labai patartume Ame
rikos lietuviams remti ją au
komis, nes čia gauna moks
lą ir musų giminių vaikai ir 
mums patiems šita gimnazi
ja kuo galėdama padeda.

Marijona Navickienė 
4820 Richmond St., 
Philadelphia, Pa.

Kalbėjau rąžančių, bekalbė-

AR TEBEORGAN1ZUOJA 
KELIONĘ ROMON?

Šie popiežiaus paskelbti 
“šventieji metai” Lietuvai 
bus ilgai atmintini tuom, kad 
tas pats popiežius, tais pat 
“šventaisiais metais” nusi
dėjo šventai teisybei, pamy
nė ją po kojų; tas “teisybės 
nešiotojas” nusilenkė žiau
riai jiegai .sankcionuodamas 
Želigovskio smurtą Vilniuj.

Skaudžiai užgauta visa 
musų tauta, bet dvigubai 
skaudžiau katalikai.

Musų kunigai, prisideng
dami popiežiaus šventumu 
ir palaiminimais, varė politi
nį darbą, kuris jiems nešė 
pelningą biznį.

Bankai, bendrovės, eže
rai, ministerijos, mokyklos 
—visa jų rankose. Nemuną 
netgi su Neriu jau bando pa
sigrobti, jie amžini besočiai, 
kaip besotė Roma ir jos Va
tikanas.’

“Šventuosius metus” po
piežius rengia pasipelnyti, 
patuštinti maldininkų kiše- 
nius. Roma ir Vatikanas lau
kia ir Lietuvos maldininkų ir 
jų litų.

Kun. Grajauskas rengia 
ištisus maldininkų ešelonus, 
kas be abejonės kainuos di
delių pinigų. Girdėtis, kad 
po paskutinio popiežiaus žy
gio Vilniaus krašto klausi
mu, daugelis atsisakė nuo 
sumanymo važiuoti Romon 
ir būti laiminamais tos pat 
popiežiaus rankos, kuri pa
laimino biaurų neteisybės 
darbą.

Aišku, kad lietuviai nega
li važiuot pas popiežių, bent 
po to, kas dabar įvyko. Ar 
dar ir toliau kun. Grajaus
kas tebeorganizuos kelionę 
Romon, kur butų išleista tiek 
daug reikalingų musų krašto 
ir jo žmonių reikalams pini
gų? (“L. Ž.”)

VAIKŲ VEDYBOS.
Daugiau negu trečdalis 

miliono žmonių, gyvenančių 
Suv. Valstijose, yra vedę ne-Į 
turėdami šešiolikos metųI 
amžiaus. Sulyg Russell Sage 
įstaigos, kuri jau per kelia- 
tą metų daro tyrinėjimus, 
jaunų mergaičių apsivedi- 
mas palaiko nedemokrati
nius ryšius tarp lyčių. Daž
nai tokioje vedyboje vyras 
paprastai būna daug senes
nis ir jis palieka pačios glo
bėjas ir maitintojas. Perkė
limas jaunos mergaitės iš jos 
gimtinių namų į namus, kur 
vėliau ji atėjus butų galėjus 
būti viena iš lygių bendri
ninkų, neišvengiamai ken
kia kaip jos, taip ir jos vyro 
ypatiškumui. Nei vienas jų 
niekuomet nežinos, ką reiš
kia tikras draugiškumas že- 
nybiniame gyvenime.

Paprastai buvo manoma, 
kad tokios vedybos atsitinka 
tik tarp svetimšalių. Bet da
bar paaiškėjo, kad tokių ve
dybų yra daug ir tarp ameri
konų. Tyrinėjimai parodo, 
kad naujos Amerikos aplin
kybės padarė žymią įtekmę 
ant amžiaus, kuriame imig-j 
rantai ir jų vaikai veda. Svc-' 
timtaučių paprotys anksti ’ 
vesti pranyksta po pirmos’ 
gentkartės. Tiktai šeši nuo-} 
simčiai antros gentkartės 
veda sulyginus, su keturioli-I 
ka nuošimčių atvykusių iš 
svetur. Jaunų vedybų pa
protys taip atsimainė tarp 
svetimtaučių antros gentkar-■ 
tės, kad jie veda daug vė-j 
liau, negu amerikonai. Skir
tumas labai aiškus—trylika 
nuošimčių amerikonų veda i 
tarp 15 ir 20 metų amžiaus, 
o tiktai šeši nuošimčiai sve
timtaučių antros gentkartės 
veda tame amžiuje

Pirmos Gegužes Rytas.
Saulutė-močiutė iš rūkų jau teka, 
Visi darbininkai sukruto, sukilo.
Veidai jų nušvitę, linksmai jie sau šneka... 
“Pirmoji Gegužės”—it griausmas prabilo!

Pirmoji gegužės iš miego mus kelia 
Ir visas mus pajiegas buria krūvon, 
Kad galima butų patikrint mus galę, 
Ar laikas jau stoti nelygion kovon?
Pirmoji Gegužės—-tai dvasios mus penas, 
Ji kelią, mums rodo it žvaigždė aušrinė, 
Tad stokim kaip vienas—ar jaunas ar senas 
Prie darbo ir kurkime naujų gadynę.

Pjraugingai męs švęskim šiandien, bedaliai, 
Ir.kelkime vėliavą Darbo aukštyn;
Nors priešai, beširdžiai, pastotų mums kelią, 
Mes nieko netbodami ženkim pirmyn!

Ant. Sk—is.

Internacionalas.
Pabusk užburtas prakeikimo, 
Pasauli alkanų vergų,
Mus protas biauris prispaudimo
Ir trokšta mūšio valandų.
Iš pamatų išgriausimi visą 
Pasaulį vargo ir skriaudų
Ir naują, laisvą pastatysim,
Kas buvo verg’s, tas bus laisvu.

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale
Pasaulio atgaiva.

1 4'

Nei Dievas mums neduos liuosybės, 
Nei turčius ir nei karžygys;
Užgims ji iš vergų galybės 
Ir švies, kaip saulės spindulys.
Kad jungą vergijos numesti
Ir sudaužyti grandinius, 
Jiegas vargdieniai tur suspiesti
Ir skint į laisvę sau kelius.

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale
Pasaulio atgaiva.

Pasauly vieni darbininkai 
Valdytis gali be skriaudos, 
Tik jie tikrieji šeimininkai, 
O dykaduoniai niekados.
Tiktai kovos perkūnui trenkus
Į gaują budelių žiaurių
Ir debesiui audros nuslinkus 
Sulauksim saulės spindulių.

Tai bus mus paskutinė 
Sprendžiamoji kova, 
Internacionale
Pasaulio atgaiva.

Vertė Šilo Sapnas.

Scena I.
Ūkininko kambarys. Stalas, lova, suolai, 

kelios kėdės ir ant sienų daug, šventųjų pa
veikslų.

AGOTA (pasiėmusi rąžančių ir vaikš
čiodama po kambarį meldžiasi):—Tėve 
musų, kursai esi... (Toliau kalba pašnabždo
mis. Ineina Ona). '
ONA:—Garbė, Jėzui Kristui.
AGOTA (nusigandus):—Tfu, kad tave 

kur... Per amžių amžius, Amen. Taip nusi
gandau, balandėle. Kažin-ką pamislinau, 
tai jau turbut už griekus tokia išgąstis.

ONA:—Ogi ką taip, Agotėle, veikiai, ką 
mislinai, pasakyk?

AGOTA:
dama, balandėle, žinai ką pamislinau? Nugi 
pamaniau: koks gražus kunigėlis vakar pa
mokslą sakė. O taip sakė, kad visi bažny
čioje verkė. Sakė: girtuokliai jus, paleistu
viai, bedieviai, kodėl jus nepasninkaujat? 
Kodėl savo vaikus į bažnyčią nevarot? Kur 
jūsų sąžinė? Kaip nebijot nuodėmės?.... Ir 
daug tokių iškilmingų žodžių sakė, kad net 
visa bažnyčia ėmė veifkti. Verkiau ir aš... 
(Šluosto ašaras.) Tai, sakau, ne kiekvienas 
kunigėlis gali taip išpasakoti iškilmingai, 
kaip tas musų naujasis kunigėlis. O jo gra
žumėlis!... Kas gali apsakyti... Ko stovi, 
Onele, sėskis, pasirodavosime. Taip senai 
bemačiau tave, taip pasiilgau...

ONA:—Dėkui. Priešintis nenoriu. Juk ir 
kunigėlis sako: jei kas ko prašo, tai vis iš- 
pildyk. Prašai sėstis—atsisėsiu, bet neilgam. 
Turėsiu bėgti namo, mano Jonukas truputį 
serga. Taigi užbėgau pasitęirauti , pas tave, 
gal kokių žolių žinai;

AGOTATai nelaimė, kas jam yra?
ONA:—Matai, vakar Joneliui pasiutęs 

šuva įkando, tai labai nusigando, o antra, 
jo kojelė nuo įkandimo užputo. Jau sakau, 
koronė Pono Dievo ir tiek. Nebežinau ko
kių vaistų kur begauti. Norėjau pas gydyto
ją vežti, bet pamaniau: ką tie gydytojai ži
no, tik pinigus lupa. Vakar Arrtašienė davė 
develdrekio, suvirinau, daviau išgerti, bet 
nieko negelbėjo.

AGOTA:—Tai kur tau develdrekis gel
bės! Develdrekis tik nuo kosulio ar galvos 
skaudėjimo. O pas gydytoją ir nemanyk 
vežti, nes nieko negelbės, o tik pinigus nu
lups. Geriau aš tau duosiu vaistų. Duosiu 
nuo biblijos nuplėšusi lapo kampelį, tai tu 
jį suvirink šventame vandeny ir duok jam 
išgerti, tai ligą kaip su ranka atims. Nuo vi
sų ligų gelbsti šventas lapelis. Dar turiu pu
sę lapo iš šventos biblijos, o kitą pusę jau 
padalinau ir kas gėrė, visi pasveiko. (Išima 
iš po šieniko suvyniotą lapelį.) Ar turi.šva
rią nosinėlę? ‘ *

ONA:—Nepasiėmiau, užmiršau nosinėlę 
namie. Duok, aš taip į rankas pasiimsiu.

AGOTA:—Artu padūkai! Aš geriau 
duosiu savo skepetėlę, o paskui tu ją atneši 
(nuplėšus šmotelį suvynioja ir duoda Onai).

ONA:—Dėkui, dėkui, tegul tau Dievas 
užmoka. O reiks ir namo bėgti.

AGOTA:—Suspėsi, balandėle, juk ligo
nis ne prie mirties, o vaistai tai jau gelbės,, 
galiu užtikrinti, buk be baimės.

ONA:—Dar sykį dėkui tau, Agotėle.
AGOTA:—Nėr užką čia dėkuoti. Gal ir 

man ko kartais prireikti, ar toli nuodėmės. 
Kaip, matai koronė Pono Dievo gali užgriū
ti, kįid ir nepajusi žmogus. Sakau, vieš
patie’, kaip kiti nebijo nuodėmės! Antai va
kar. stovi bažnyčioj per šventas mišias Pa
karpų Barbė ir žvalgosi, sterva, į vyrų pu
sę : kur tik pamato gražesnį, tai ir akių, bes
tija, nenuleidžia. O Gražių Stasė, kad ją 
kur piktoji dvasia į pragarą nuneštų, stovi 
akis įsmeigus į tokį jauną kavalierių ir dar 
pati lupomis krutina, lyg meldžiasi. O tik
rai žinau, kad jai daugiau rūpėjo tas kava
lierius, negu malda, tik tyčia lupas judino. 
Jau sakau, kaip dar tokias padlaš šventoji 
žemelė nešioja!

1 ONA:—Tikra tiesą kalbi, yra pasiloidu-

šių žmonių. Susipras kuomet nors, bet jau 
bus po laikui. Taigi, Agotėlė, einu, perdaug 
užtrukau. Sudiev (išeina).

. Scena II.
AGOTA (viena) c—Žinau, tU.irgi.esi ge

ras paukštis, gera gyvatė,' nėra ką sakyti. 
Atsimenu, kaip tu norėjai huo manęs pavi
lioti vyrą. Bet jau valgyt užsinorėjau? (Iš po 
pagalvio išsiima baltos duonos, dešros, žeg
nojasi ir valgo.) Tikrą tiesą pasakius, tą 
Oną su jos vyru ir jos Jonuku visus reikėtų 
į pragarą nuvaryti... (Girdisi kosėjimas.) O 
Jėzau! Bene manasis? (Greitai šoka prie 
lango žiūrėti). Taip ir yra, pareina tas be- 
dušninkas. Kur čia paslėpus valgį? (Laksto 
po kambarį, valgį paslepia po pagalviu). 
Prisimesiu sergančia, tai geriau išlošiu (gu
la lovon. Jneina Petras).

Scena III.
PETRAS:—Nugi kas tau? Dribsai ir 

dribsai per dienas.
AGOTA:—Eik jau pik, bedušninke. Nei 

kiek neužjauti, jei žmogus serga. Ai...ai... 
O jis, kaip piktoji dvasia, neduoda ramu
mo... Ai... ai...

PETRAS:—-Kokio tau ramumo bereikia? 
Pripratusi visuomet sirgti. Duok ką nors už
kąsti ar ką.

AGOTA:—Tai ką aš tau duosiu? Antai 
ant stalo duona, imk ir valgyk. Daugiau nie
ko neturiu... Ai... ai... Aš nuo pat ryto nesu 
ėmusi į burną nei aguonos grūdo. Ai... ai!...

PETRAS:—Susimildama, nagi kaip aš 
tą sausą duoną kramtysiu? Gal nors vaka
rykščių burokų turi?

AGOTA:—Užsigeidžia, kaip mažas vai
kas, ai... ai... Tai jam to, tai to. Dabar eik 
dėl jo jieškok, ai... ai... Nors tu žmogus nu
mirtum dėl jo, jam vistiek (keliasi)!

PETRAS:—Kad tu kiekvieną dieną ser
gi ir sergi. Nežinau nei pats, ką su tavim be
daryti. Žmogus kenti dantis {sukandęs ir ga
na. Ateini nuo' darbo, tai piėtams sausą 
duoną randi, vakarienei vėl tas pats...

AGOTA:—Na jau gerai, gerai... Atnešiu 
tau tų burokų... Ai, ai!

PETRAS (vienas):—Nors pasiusk, ne
suprantu, kaip reiks toliau ištverti. Netikiu, 
kad ji nebūtų nieko valgiusi, ir ta jos liga 
atrodo visai abejotina. Einant nuo lauko su
sitinku Oną Drazdienę. Aš ir klausiu: Kur 
buvai? Ogi, sako, pas jus buvau užbėgusi. 
Jonelis serga, tai žolių pas Agotą skolinau
si. O aš klausiu: Ką mano žmona veikia? 
Ji sako: Ką veiks? Radau besimeldžiant, 
paskui pasikalbėjom, gavau žolių ir išėjau. 
Taigi, sakau, kaip tik ateina svetimas žmo
gus, tai ji sveika, o kaip tik aš į kambarį— 
tuoj aimanavimas (girdisi žingsniai). Su
grįžta turbūt nešina supelėjusių burokų.

AGOTA (Statydama ant stalo puodą):— 
Še, ryk, kraugerį! Ai... ai...

PETRAS:—Gal, Agotėle, ir druskos duo
si?

AGOTA:— Dar ko beužsigeisi? Ai... ai...
PETRAS:—-Na tai aš pats atsinešiu (nori 

keltis).
AGOTA:—Einu, cinu jau, sėdėk, atnešiu. 

Ai... ai... (Išeina.)
PETRAS (vienas):—Kad ją kur velniai. 

Kaip čia ištyrus, ką ji namie viena veikia? 
Nejaugi visą dieną dejuoja? (Galvoja). O! 
puiki mintis! Kaip-nors reiks pavaktuoti, 
kuomet jos nebus, imti įsmukti į kambarį ir 
pasislėpti, o paskui matysiu kas čia dėsis. 
(Grįžta Agota.)

AGOTA (deda ant stalo druską):—Ai... 
ai... Ko daugiau bereiks?

PETRAS:;—Nieko, nieko. Eik gulk. O 
kas gi tau skauda?

AGOTA:—Ar toks žmogus, be jokio 
jausmo, kaip tu, galės dar suprasti, nors ir 
pasakysiu? Nagi galvą skauda... Ai... ai... 
šaltįš krečia, kaulus laužo ir aš pati sergu... 
Ai... ai... (Išeina).

PETRAS:—Imk tu žmogus ir suprask: 
galvą skauda, kaulus laužo ir dar pati ser
ga. Gal velniai paburė ją su jos ligomis. Pir
mus metus po susituokimo dar nieko, bet 
dabar, antriems užstojus, nežinau kas per 
nelabasis. Jeigu ilgai taip tęsis, tai visai ma
ne pabaigs. (Grįžta Agota.)

(Tolinus bus) (



KELEIVIS B

KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL.

Komunistų storžieviškumas.
Bal. 10 d. Unijos svetainė

je, 1564 No. Robey St., Am- 
algameitii Rubsiuvių Unijos 
lietuvių 269 skyrius laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Bočiunas. Sekreto
rius A. Kadsel perskaitė sky
riaus ir pildomosios tarybos 
susirinkimų tarimus (proto
kolus) ; jie balsavimu likosi 
priimti. Toliaus sekė Jung
tinės Tarybos (Joint Boar- 
do) delegatų pranešimai. 
Pirmas savo pranešimą davė 
A. Čepaitis, kad Bendrosios 
Tarybos posėdy buvo paau
kota $500 iš unijos iždo Illi- 
nois valstijos nuo audros 
nukentėjusioms neturtin
giausioms gyventojams; dar 
buvo paaukota unijistų poli
tinių kalinių Sacco ir Vanze- 
ti apgynimui (jau kelintą 
kartą aukojama). Toliau de
legatas pranešė, kad bend
roji taryba didžiuma balsų 
patvirtino suspendavimą ko
munistų, kurie visur dalino 
komunistų išleistus lapelius. 
Tuose lapeliuose biauriau- 
siai šmeižiama unija ir jos 
atstovai. Antras delegatas J. 
Grigaitis nurodė, kad disku- 
suojant apie tuos išmestus 
laikinai iš darbo komunis
tus, vienas bolševikų agen
tas mėgino teisinti tuos uni
jos šmeižikus komunistus, 
bet kuomet unijos atstovai 
jam pristatė faktus, tai ir jis 
sutiko, neturėjo daugiau ką 
besakyti. Su šių dviejų dele
gatų pranešimais sutiko ir 
kiti delegatai ir buvo duotas 
įnešimas, kad delegatų pra
nešimai apie visą bendrosios 
tarybo veikimą butų priimti. 
Bet maskviečiai pakėlė 
triukšmą, kad, girdi, ta dalis 
A. “Čepaičio raporto, kur 
pranešama apie suspendavi-f 
mą iš darbo tų komunistų už 
lapelių dalinimą butų atmes-* 
ta. Bet pirmininkas maskvie
čiams pastebėjo, kad dele
gatų pranešimas yra visas 
priimtinas, nes ką delegatai 
ten girdėjo, tą jie mums ir 
pranešė. Dauguma balsų de
legatų pranešimai liko pri
imti.

Komisija, lankanti ligoni
nėj džiova sergantį unijos 
narį Jucių pranešė, kad ligo
nis prašąs, kad jį lankančio
ji komisija paprašytų dakta
rą Montvidą pagelbėti ligo
niui Juciui persikelti iš 
Countės ligoninės į Cravv- 
ford džiovininkų sanatoriją. 
Mat į tą ligoninę be pastan
gų ir* be protekcijos papras
tam žmoguj sunku įsigauti. 
Tą užgirdę komunistai, kad 
čia minimas Dr. Montvido 
vardas, sujudo, kad girdi čia 
Montvidas “nieko” negalės 
pagelbėti ir jis tik save norįs 
pasigarsinti. Bet komisija 
pareiškė, kad jau prašė Dr. 
Montvidą ir jis apsiėmė tą 
ligonį įstatyti į tą gerą ligo
ninę. Juciui paaukojo loka- 
las 15 dolerių.

Pirmininkas Bočiunas pra
nešė, kad jis dalyvavęs su ki
tais unijos atstovais konfe
rencijoj daryme naujos su
tarties su bosais.

Po visų valdybų raportų 
buvo pristatytas susirinki
mui keliatą žodžių pasakyti 
unijos manadžeris Levinas 
apie dalykų padėtį unijoj ir 
apie derybas dėl naujos su
tarties tarp unijos ir bosų. 
Levinas visapusiškai apibu
dino dabartines aplinkybes 
industrijoj, pergyvenamąjį 
krizį ir sąlygas, kokiose pri
sieina daryti naują’ sutartį. 
Levinas sakė, kad sąlygos 
darymui dabartinės sutarties 
yra daug sunkesnės, negu 
kad buvo, darant sutartį tre- 
jatą metų pirmiau. O tai to
dėl, kad kapitalistiniame su
rėdyme viskas daroma aklai, 
ne clel visuųmenės ar dėl dar
bininkų labo, bet vien tik dėl 
pelno. Kaip pernai, taip ir

I šįmet visoj Amerikoj pasi- 
1 reiškė aštrus industrinis kri- 
zis, kuriuo fabrikantai nori 
pasinaudoti nukapojimui al
gų ir apsunkinimui darbo są
lygų. šitos aplinkybės atsi
liepė ir ant rūbų išdirbystės. 
Daugelis rūbų fabrikantų 
manydami, kad tokių pelnų, 
kokius jie pasidarė iš rūbų 
gaminimo karo laiku ir dar 
kelis metus po karo, jau ne- 
bepasidarys, uždarė savo 
dirbtuves ir visai išėjo iš 
kriaučių biznio. Daug darbi
ninkų rūbų išdirbystėj pali
ko be darbo. Tuos darbinin
kus iš uždarytų šapų dabar 
unijai prisieina kokiu nors 
buau sutalpinti į tas šapas, 
kurios iš biznio neišėjo ir 
dirba. Todėl bedarbių re
zervas nuolatos yra gana ne
mažas. Darant naują kont
raktą, bosai žino visą padėtį 
ir kad rubsiuvių dalis randa
si be darbo, jie todėl ir stato 
unijai reikalavimus, kad 
naujoj sutarty butų panai- j 
kintas darbininkų bedarbės 
fondas. Taipjau reikalauja, j 
kad ir algos butų numuštos.! 
Ir kaip sykis komunistai oi-' 
na bosams į pagelbą, dalina' 
bosams ir darbininkams unf-j 
jos autoritetą diskredituo-1 
jabčius lapelius. Kaip sykis1 
tyčia laike pirmosios konfe-j 
rencijos tie lapeliai buvo iš-' 
dalinti ir bosai ir jų atsto
vai, ateidami į konferenciją,' 
atsinešė su savim ir tų unijos 
viršininkus šmeižiančių lape' 
lių, kuriuos komunistai išlei-' 
do, ir unijos atstovams bosai 
po nose kiša tuos lapelius: 
Žiūrėkite, jau jūsų unija ne
turi jokios įtakos į darbinin
kus. Prie šitokios tai provo
katoriškos komunistų agita
cijos reikia daryti naują uni
jos su bosais sutartį.

Kuomet Levinas pradėjo 
kalbėti apie tokį komunistų 
veikimą, tai komunistas Bon- 
dokaitis, kuris keli metai at
gal dalino tokius pat lape
lius, bandė Levinui pertrauk
ti kalbą. Bet Levinas drąsiai 
pareiškė, kad čia yra virš 
šimto susirinkusių, kurie no-; 
ri klausyt jo aiškinimų apie, 
unijos reikalus, o jeigu tam 
komunistui nepatinka, tai; 
gali pasiimti savo kepurę ir, 
išeiti iš svetainės. Tuometi 
Bendokaitis, matydamas, I 
kad kiti jo tavorščiai ne’ 
lia rrrevoliucijos ir pats n .1- 
tilo.

Po Levino, biznio agentas 
pranešė, kad prieš šventas 1 
buvo didelis reikalavime.

rūbų štorūs kriaučių, bušel- 
manų. O taip pat daugelis 
preserių gavo laikinai dar
bus.

Buvo paduotas skundas 
ant V. Prusio ir kitų komu
nistų, kurie turėdami darbus 
vienoj šapoj, nuėjo dirbti j 
naują, kitos kompanijos ša
pą. Buvo pasiūlyta, kad bu
tų ištirta, kaip ir kur gavo to
ki leidimą, nes visuomet uni
joj yra užsiregistravusių ir 
iš eilės laukiančių bedarbių 
preserių. Dėl to įnešimoj bu
vo daug triukšmo iš mask
viečių. Maskviečiai norėjo, 
kad tas dalykas butų ber- 
duotas ištyrimui bendrajai 
tarybai, o lietuviai didžiuma 
nubalsavo, kad tas dalykas 
butų perduotas Į 269 lietuvių 
skyriaus pildančiają tarybą.

Grupė tikrų unijittų.

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, 1LL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABR18 
72G McAllistcr Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 
716—8th St.

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

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

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
710— 8th St.

G) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

007 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNAS

819 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711— 8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

'i.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRASAI:
Pinnsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main Št., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stati islovavičius, 

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

P. O. Box 342, 
Iždininkes Antajias Kimontas, 

105 West Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunas,

42 West IValnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis,
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St., 

Boleslovas Alekna,
158 Monroe St., 

LIGONIU KOMITETAS:
Juozapas Stančikas,

110 IVest Illinois St., 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimierus Arlauckas, 
44 Wcst Gth St.,

Romualda Gričiunas,
85 West Main St., 

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Box 324,
Liudvikas Gruožis,

R. first, Box 10,

I

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 menesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji

šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn."

T’rs. W. K., Nevi Erltain, Conn.
Parcikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South 5t'.i Sts., Brooklyn, N. Y.

Tik pamislykite!

Dabar jus galite nupirkt
k

"Colfee

Vieno Svaro Fake'į La Touraine Kavos $.59 
Puses Svaro Pakelį LaTouraine Arbatos .45 

(Bile rūšies! ———

ABUDU $104

H Didžiausia Arbatos ir 
Kavos Vertybė Amerikoj Šiandien

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

PAJ1EŠK0J1MA1
Pajieškau Potro Jankausko (Juliu- 

Ko) ir Juozapo Beišio. Abudu paeina iš 
dukintlaukės kaimo, Skaudvilės pa'to, 
Tauragės apsk. Meldžiu atsiliepti, nes 
curhl labai svarbų reikalą, arba ži
nantieji praneškite už ką busiu labai 
iėkingas.

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

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio. Aš esu 33 
laišku prisiųskit. ir 
Biedni nerašinčkit.

MRS. ANNE 
I’. O. Gcneral

Chicago,

Pajieškau savo vyro Juozo Ląm- 
sargio. kuris mane apleido 26 d. vasa
rio.’ Jis nežinia kur. išvažiavo pasi
ėmęs visus pinigus. -Jeigu jis niano 
grįžti, lai tuojaus grįžta, nes aS ne
žinau ką sų rakandais daryti. Kęda 
rakandus parduosiu, tuomet jau vie
tos .iam nebus, jeigu ir norės sugrįž
ti. Taipgi meldžiu pašalinių, jeijpi ku
rie jį žino, kur jis dabar randasi, pra 
nešti man, už ką busiu labai dėkingą.

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

Pajieškau brolio Kazimiero Doniel- 
lio. Meldžiu atsišaukti ar kas žinot 
meldžiu pranešti

LEON UONIELLIUS
07 Salėm St., Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Gričhmo, 
paeina iš Žadeikių kainv'. Vabalninku 
vai., Biržų apsk., Kuproliškių parapi
jos. Pirmiau gyveno Chicagoje, dabar 
nežinau kur.

ELZBIETA GRICIUNAITĖ
95 Baxter St., So. Boston, Mass.

Pajieškau.. Petro ir Kazimiero Ru- 
žinskų, soiiian gyvęnp Brįdgeport, 
Conn., Amalių kaimo, Kuršėnų va’. 
Kas apie juosi Sintį mąlotįėB pranešti 
ariia patįs lai atsi^abkiB-!*, ‘ ‘

ANNA RUžiNSKAITE’-šLlkAS 
46 Mtįrvcr St., $o. Rostoh, Mass.

Pajieškau brollo'Tcraųciškaus Ben- 
doraičio ir sesers Qnos Bendoraičiukės 
po vyrui Knlvaitienės. Turiu labai 
svarbu reikalų apie musų žemę. Jo
nas Stankaitis užgriebė musų žemę Ir 
jau 30 metų valdo. Brolau ir sesuo, 
malonėkit atsišaukti arba kas apie 
juos žino, malones man pranešti, už 
kų busiu labai dėkingas.

S. K. BENDER
R. F. D. 53, Vinc į>t„ Edgeivood, R. I.

Aš, Vytautas Balčiūnas, paeinu iš 
Pandėlio miestelio, pajieškau savo tė
vo, kuris išvyko į Ameriką 1905 me
tais .'ir, aš nežinau, ar jis yra gyvas 
ar miręs. Tėvo vardas Antanas Bal
čiūnas. Jeigu jis gyvas tai lai atsišau
kia, jeigu kas apie jį žinote, prašau 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 
Jis gyveno šiuose miestuose: Pbila- 
delphija ir Pittsburgh, Pa 

VYTAUTAS BALČIŪNAS 
Šilanės paštas, Raseinių apskrities, 

Lithuania.

Bonkoje
Tas parodo, kas bonka D0X 
yra. šita gyduolė greitai 
prašalina šaltį, galvos skau
dėjimą, šsisukimus ir kito
kius skausmus. Laikyk 
bonką visuomet po ranka.

Didesnėse Aptiekose

DOX
Linimentas

IINIMI’O

PARSIDUODA FARMA j
Priežastis purdavimo—liga 137 ak- j 

rai geros žemės, su gerais budinkais,1.......... . _ mjiiivb, BU KVIAIA uuuiiirvitiB,
metų našlę. Su gružus gyvenimo namas 10 kamba-
savo paveikslą. 

(18)
STUNK 
Delivcry, 
III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
. ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 

39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymą dudsiu kiekvienai. (20)

T. M—S
2900 E. 82nd St., CIcveland, Ohio.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Parsiduoda drabužių ir čcverykų 
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., Bridgcport, 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 skėrio žemės, gra
žioj vietoj, arti Lietuvių Kliubo. Par
siduoda pigiai, nes savininkas pabai
goj gegužės nyri išeiti ant farmos. 
Pirkit nuo savininko. , , 1 (21)

J. SIAMAS ' 'ri-.
7 Bcach St., Hatcrhill, Maftę.

GERIAUSI LAIŠKAI
Su grąžiom dainom arba eilėm, tin

kami. rašyti p'a.s tėvus, motiną, bro
lius, seseris ir t.t. Kaina 10 laiškų 25 
centai, o tuzinai už $1.00.!, Prisiųsk už 
2 centu “tampą, o gausi naują kata
logą. Reikalaujame agentų (22)

GRIKSONO SPAUDA
233 No. Clarion St., Philadelphia, Pa.

FARMOS

L

Pajieškau savo pusbrolio Jono Grūs
to. Seniau jis gyveno Ncw Britam, 
Conn., o dabar girdėjau randasi Det- 
roit, Mich. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti šiuo 
antrašu:

ANTANAS GRŪSTAS
R. F. D. No 1, Box 34

Torrington, Conn

Aš, Antanas Bauginikas, pajieškau 
Juozo ir Anelės Olutkos Badaus' u. 
Taipgi ir kitus gimines meldžiu atsi
šaukti. Aš esu jūsų pusbrolis, paeinu 
iš Seirijų parapijos. Mano adresas:

’ ANTANAS DAUGINIKAS
1825 IVright Ally S.S 

Pittsburgh, Pa.

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

DOM. JERUŠEVIČIUTĖ
03 Meehanic St., Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Vilko, 
Vanagiškių kaimo, Gegužinės parapi
jos. Girdėjau kad gyvena Pcnnsylva- 
nijos valstijoj. Taipgi jieškau Vinco 
Grendos, Lomenių kaimo, Gegužinės 
parap. Seniau gyveno Lincoln, N. II., 
dabar rodos gyvena Lawrence. Malo
nės patįs atsišaukti arba žinantieji 
toiksis pranešti. (19)

LIUDVIKAS VILKAS
38 Ward Avė., Easthampton, Mass.

Tai 
yra 
Tc-

rių, su elektros šviesa, vanduo stuboj 
ir barnėj, vištininkas, garadžius, mnl- 
kinyčia, ledaunė 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, didelė upė pa
lei farmą, kurioj daugybė žuvų, gra
žus miškas, 45 kortai prikirstų mal
kų, didelis miestas tik už l’į mailės, 
ant šteito kelio. Kaina $8,500 ant 
lengvų išmokėjimų. Greitai tur būt 
parduota. Kas norėtų atvažiuoti, te- 
lefonuokit, aš kožną patinku ant sto
ties.

Telefonas 72-R K. IVcbster, arba ra
šykit: ALEX PALUBINSKAS
P. O. Box 321, Webs(er, Mass.

PARSIDUODA FARMA 
LABAI PIGIAI

80 akrų geros žemes, vidutiniški bu- 
dinkai, 4 mailės nuo miesto. Pardavi
mo priežastis—likau našlė, vienai be 
vyro sunku gyventi ant farmos, todėl 
nutariau parduoti. Platesnių informa
cijų suteiksiu laiškais. Atsišaukite 
įdedami pašto ženklelį atsakymui.

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

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, sii 

šukom, verstiniai 
balandžiai visokių 
spalvų. Ant or
derio prisiunčitf 
j visas dalis Su
vienytų Valstijų-. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus. , 

(23)
GEORGE BENDOIIAITIS

520 IVilson St., VVaterbury, Conn. .

RUMFORD, ME.
Lietuvių žiniai.

I Gerbiami lietuviai,- gyvenantieji 
Lųmfordė, prisiųskit maų «avo adi’c- 
suš, d aš aprašysiu; jums apie viena 
jūsų gyvehtoją, kaip man Bu juo atsi
tiko. (jį)

, r LOU1S f.llyes
i IR02 Roosevelt St.. Oręgon City, Oris.

,(H)

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų žemių, kur nors 

pustynėse. Norintieji apsigyventi ant 
gerų žemių ir tarpe savo tautos žmo
nių, kreipkitės pas mane. Čia yra jau 
suvirs 400 lietuvių apsipirkusių ukes. 
Yra keturios lietuvių draugystės, dvi 
nuosavičs svetainės ir bažnyčia. Šį 
pavasarį čia pirko ūkę P. Žukauskas 
iš Saginavv, Mich. O P. Laukaitis iš 
Dubois, Pa. važinėja po rytines val
stijas ir niekur nesuardė sap patinka
mos ūkės. Tuomet jis sugrįžo namo, 
pasikvietė P. Mickevičių ir atvažiavę 
i musų kolonijų abudu apsipirko pui
kias ukes. Jiems labai patinka musų 
kraštas. Todėl patartina lietuviams 
nevažinėti po nežinomus kraštus. Jau 
dešimts nietų, kaip aš patarnauju 
lietuvių visuomenei ūkių pirkime, to- ; 
dėl ir šįmel turiu labai gerų bargeniį i 
ant pardavimo. Mylinčius ūkių gyve
nimų meldžiu atsišaukti pas mane.

, JQHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

(19)

. l.įl, .-Į , į ' ■ i i j į 'l’y \ L'Ji ’ .

KAS YRA LAIMĖ? '
D'avid Grayšon! sakoj “Laimė beveik 

ijisuomet būna pabūdavote ant sun
kaus darbo. Laimė visuomet nori ma
tyt žmogų prie darbo. Laimę rasit ne 
pąlociųose, bet komų laukuose, fab
rikuose ir prie raštstalio besitriu- 
siančią. Jeigu jus norėsit į laimę pa
žiūrėti po sunkiam darbui, jus pama
tysite ją. Bet jeigu jus žiūrėsite j ją 
perilgai, ji liūdnai pasislėps nuo jtisų 
akių.” inoma, jeigu jus turite dirbti 
sunkiai, jus privalote žiūrėti, kad jū
sų sistema butų geroj tvarkoj. Tegul 
Trinerio Kartusis Vynas sutvarko jų- 
sų pilvą ir žarnas, o jus visuomet jau
sitės puikiai. Jis išvalo jūsų sistemą, 
sutvirtina inkstus ir kepenis, paaks- 
tina apetitą, suteikia ramų miegą. Ei
kit pas savo artimiausj aptiekorių ar
ba i gyduolių krautuvę ir nusipirkit 
bonką šiandien! Taipgi laikykit savo 
šėpoj ir kitas dvi gyduoles: Trinerio 
Sedativą nuo Kosulio, kuris prašali
na šaltį, ir Trinerio Linimentą, kuris 
gelbsti nuo neuralgijos ir reumatizmo. 
Rašykit reikalaudami pilno listo Tri
nerio gyduolių pas Joseph Triner 
Company, 1333-45 S. Ashland Avė., 
Chicago, III.

APŠVIESKIT SAVO 
NAMUS.

.. Atvežkit arba atsiųskit j lictUTių 
dirbtuvę tuos daiktus, katruos nori
te, kad butų perdirbti. Mes apdirbant 
su visokiai metais. Nikeliu, Sidabru, 
Variu ir Misingiu. Automobilio dalia 
ir stubos .daiktus, .pečius, .kranus, 
lempas, bresiiies .lovas .ir .visokius 
daiktus padarom kaip naujus. Lietu
viškoj. dirbtuvėj dirba tiktai parinkti 
ir išlavinti lietuviai. Darbuų padaro
me .gerki, greitai ir už prieinamų* 
kainą.

M. L JfUMšA. daviniu kalį, it 
ATLAS) ELEC'I’RO-PIiįVrtNb 

>. WORKS. j .
tEt. MZl

5013 Melrose St., Pliiladelphia,
Tol. Jąfferson '4484.::...k■ .V

Tek Spųtb Boston 3620 U
Residence University 14G3-J.

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE 
16C Broadway, So. Boston. Masą.

Room 2.

TELEFONAS 1037 Į

S MEDICINOS DAKTARAS !

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po plttg, j 

nno 7 iki 8 vakarą i 
107 Summer St,

LAWRENCE, MASS. !

Antanas Pušinaitis, iš Lietuvos, 
pajieškau savo brolio Jono Pušinai- 
čio, Veršių kaimo, Sintautų vai. Iške
liavo j Ameriką 1907 m., tuo laiku gy
veno 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 kaimo, Sintautų vai., 

Šakių apsk., Lithuania.

LAIMĖ PRIE DURŲ. į
Atverkit duris, leiskit laimę vidun, 

lai suteikia didžiausią turtą Jums— 
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, 
barnė ir štorauzč; 30 laivelių ir visi 
įtaisymai. Kaina $5,500.

160 akrų geros žemės ir budinkai, 
20 akrų sodno ir girios, tik 2 mailės 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.

JO akrų geros žemės ir budinkai, 
nauja stuba, gyvuliai ir įrankiai. Kai
na $1,200.

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

Visos minėtos ūkės parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų.

P. J. ANDREKUS 
Pcntivater, Mich.

(19)

Pajieškau dviejų pusbrolių Jono ir 
Vinco Tamkevičių. Pirmiau jie gyve
no ŠVaterbury, Conn. Taipgi pajieškau 
Motiejaus Graudinsko. Pirmiau jis gy
veno ant farmos Broad Brook, Conn. 
Norėčiau su jais susirąsyci. (21) 

JUOZAPAS TAMKEVICIA
Bot 372. Pittston. Pa

PARSIDUODA LABAI GERA 
FARMA NEW YORKO STATĖ

91 akras žemės, 11 akrų girios, 
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, įmokėt reikia tik $3,500. 
Norint platesnių informacijų klaus
kite laišku. Priežastis pardavimo— 
nesveikata. (19)

ANNA BARNETT
35 Stagg St., Brooklvn, N. Y.35
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Daug metų patyręs dak
taras sako

Po sunkios ligos influcnzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nėra geres
nio, kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
greitai, kaip 

Nuga-Tone
Po tokių silpninančių ligų jus turite 

bandiyti Nuga-Tone. Jis dauginu ne
gu nustebins jus, kaip greitai jus pa
jausite grįžtančią sveikatą ir stipru
mą. Skaitytojai šio laikraščio atras, 
kad Nuga-Tone yra puiki gyduole to
kiuose atsitikimuose. Ji yra papras
ta, maloni gyduole, kuri padaugina 
stiprumą ir vikrumą, suteikia kraują 
ir budavoja greitai kūną. Nuga-Tone 
suteikia gaivinanti miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas labai ge
rai. Pabandykite jas ir jus pradėsi
te jaustis geriau Į kelias dienas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino gerai, kad 
pagelbės tokiuose atsitikimuose ir jie 
įsako visiems aptiekoriams suteikti 
garantiją arba sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdinti. Žiūrėkite 
garantijos ant kiekvieno pakelio. Re
komendacija, garantija ir pardavinė
jama visose aptiekose.

TEL. EMPIRE 7365

DR. F. MATULAITIS i
Ultravioletinė šviesa 

Dialhcrmia <
į 322 HOI.BROOK AVE„ K 

DETRO1T, MICH.

ADYNOS:
12-2, 6-8 K

Atidaryk Užburtas Duris!
Atsakymas šio pagarsinimo kostunie- 

riams ir taraujantiems
Kurie prisiuntėt vieną dolerį ir lek

cijų dar negavot, tai turėkit kant
rybės, nes dėl daugybės adresų aš 
mašinėle nespėju pagaminti, tad pa
siunčiau “Keleivin.” Kaip greit iš 
spaudos sugrįžš, tai visiems išsiunti- 
nėsiu. Kurie kantrybės neturit palauk
ti, tiems grąžinsiu pinigus. Kurie nuo 
manės atsakymo negavot, tai teiksitės 
prisiųsti aiškų antrašą, nes turiu su
grįžusių laiškų. Klausiantiems, ką aš 
parduodu, ar šiaip dolerius gaudau, 
turiu pasakyt, jog aš išmokinu gam
tos slaptybių, per mokslą ir praktiką 
patyrių, su Kurių pagalLa gali būt 
turtingas, sveikas ir visų mylimas. 
Praktikuok, tai ir p-ts patapsi. Su 
vienu dolerių kreipkis pas: (-)

K. ŽVILIS
176 Belvedere St. Snn Franriaco. Gal,

V

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS 

LEIDINYS
Kaina Metams $2.00

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

ĮTALPA:
“Liaudies Dainiui”—Maršas 

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

tetui arba chorui)
“Tėvynėn” (Lygiems bal

sams)
"Važiavau Dieną” ir “Bėda” 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
' nuošimtis

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

Nedėliomio nuo 10—12 diena.
Tui N. Main et. kamp. Brood et.

MONTELLO, MASS.

DENTISTAS
10—12 di«ną;
2—6 po pi«t.q;
6—8 vakare;

Telefonas tll3-W.

Or. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS 

Valandos: nuo 
nuo 
nuo
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Sveikatos Kampelis.
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KARBON MONOKSIDO 
GAZO PAVOJAI.

Karbon monoksidas yra 
be spalvos, be kvapo ir mir
tinas.

Karbon monoksidas pasi
daro, kuomet bile kokios an
glis dega be užtektino oksi- 
geno. Tik mažas nuošimtis 
ore priduoda’ galvos skaudė
jimą, paskui atima žadą, ir 
tada seka mirtis. Kraujas 
pritraukia karbon monoksi- 
do ir suima jį iš plaučių vie
ton oksigeno, kuris žmogaus 
gyvybei yra reikalingas.

Auotmobiliaus inžinas ei
damas uždarytame gara- 
džiuje pridarys tiek karbon 
monoksido, kad per porą 
minutų gali užmušti žmogų. 
Jei žmogus esti vienas tokia
me garadžiuje, mirtis jį už
tinka be jokio persergėjimo.

Kad apsisaugoti, reikia 
niekuomet neleisti automobi- 
liaus inžinui eiti, jei gara- 
džiaūs durys ar du langai nė
ra atidaryti. Jei inžinas eina 
ir jauti galvos skaudėjimą 
ar silpnumą, nors ir manai, 
kad užtektinai ventiliacijos 
turi, tuojaus eik ant tyro oro.

Jei rasi ką nors be žado 
garadžiuje, jei galima, tuo
jaus reikia jį ištraukti lauk. 
Jei negali to padaryt, atida
ryk duris ir langus. Jei žmo
gus kvėpuoja, šaukis pagal
bos. Jei sustojo kvėpuoti, 
mėgink kvėpimą sugrąžinti 
mankštydamas jį. Pasiųsk 
ką-nors, kad duotų žinią po
licijai, gazo ar elektriko 
kompanijai, nes jos papras
tai turi įrankius, kuriais su- 

, grąžina kvėpavimą, įlei- 
džiant oksigeno.

UŽLAIKYMAS VAIKŲ 
SVEIKATOS.

Kad užlaikyti vaikų svei
katą taip, jog jie normaliai 
augtų ir kūnai tinkamai iš
sivystytų, turime apsipažin- 
ti su kitais dalykais apart 
maisto, miego ir pasimankš- 
tinimo. Juos privalome ap
saugoti nuo visokių, užpuoli
mų ir sužeidimų. Apart nu
kreipiamų fiziškų trukumų, 
vaikai turi būti apsaugoti 
nuo visokių užkrečiamų ir 
paprastų ligų ir nelaimingų 
atsitikimų, kurie beveik visi 
gali būti nukreipiami. Kas
met, su mokyklos atidarymu, 
pasirodo daugelis įvairių li
gų ir motinos tiki, kad jų vai
kai turi tomis ligomis sirgti, 
ir jeigu turi sirgti, tai kuo 
greičiaus apserga ir pasveik
sta, tuo genaus. Bet tie visi 
motinų įsiįikinimai yra klai
dingi, ' ir, visų pirmiausia, 
pačios motinos turi tuos įsi- 

' tikinimus prašalinti, o tas 
bus svarbiausias žingsnis ap
saugoti savo vaikus nuo ligų. 
Ųeriausis apsaugojimo bu? 
das yra neprileisti ligų ge
malus prie sveiko kūno.

Vienas iš svarbiausių da-

i

elien reikia paskirtą skaitlių 
valandų miegoti.

5. Kasdien prižiūrėti dan
tis.

6. Išvengti nelaimingų at
sitikimų, apsipažinant su 
saugumo taisyklėmis.

7. Kad nukreipus ligas, 
turime—

a) apsisaugoti nuo sergan
čių, ypatingai kurie kosti ir 
čiaudi.

b) nedėti gumą, paišelius 
T kitus daiktus į savo bur
ną.

c) nevartoti kito asmens 
skepetaitę, abrusą, dantų še
petuką ir kitus daiktus.

d) nusiprausti rankas 
prieš kiekvieną valgį ir imti 
maistą tik švariomis ranko
mis.

8. Nevartoti alkoholinių 
gėrimų ir tabako.

Vaikai turi patįs save 
švariai užsilaikyti dėl dvie
jų priežasčių, būtent, jog' 
daug linksmiau gyventi su 
švariais žmonėmis ir jog 
švarus kūnas yra reikalingas 
sveikatai. Nėra reikalo pa
tarti kiek sykių į sąvaitę rei
kia vaiką maudyti, bet rei
kia nors sykį į sąvaitę jį 
maudyti šiltame vandenyje 
su muilu. Kartais du sykiu. 
Tūkstančiai vaikų neturi pa
togių išsimaudymui vietų ir 
todėl jiems yra sunkiau už
silaikyti švariai. Nekurtuose 
miestuose randasi vietinės 
pirtys, kurias galima lankyti.

Yra lengva ir pigu namuo
se įvesti lietaus maudynę 
“shower bath,” o kur nega
lima įvesti tikrą “shower” 
maudynę, galima pasistaty
ti medinį ceberį ir virš gal
vos pastatyti kokį vandenio . 
pilną indą arba puodą, kurį 1 
galima povaliai versti trau
kiant šniūrą. Toks pasimau- , 
dymas yra labai geras, ypa- . 
tingai vaikams, nes yra labai 
sveikas kunui. ■ ,

minis krizis. Duona ir kiti 
daiktai kasdien brangsta. 
Dėl ištikto nederliaus vie- i 
tomis žmonės badauja. Ypa-j 
tingai sunkioje padėty Ga- 
lici«įa, kuri lygsta bet kuriai 
bado ištiktai Vietai Sovdepi- 
joj. Valdžia dėl lėšų stokos 
paskyrusi labai mažai pini-1 
gų badaujantiems šelpti.

“Baisus grasinimas.”
Lenkų užsienio reikalų 

ministeris Skrzynskis pareiš
kė vieno franeuzų laikraščio 
korespondentui, kad tokios 
saugumo sutartys, prie ku- i 
rių nepriklausanti Lenkija, 
busiančios tik karų sutartys, 
t. y. karai neišvengiami. Ir 
be to, pareiškė, jeigu kas pa
dėsiąs Lenkiją, tai ji ugni
mi atsakysianti Europai.

Kačių Įkandimo išdaviniai.
Anglų veterinarai patyrė, 

kad katės didžiumoje užsi
krėtę vidurių džiova. Dėl 
šios priežasties kačių įkan
dimas žmonėms yra pavo
jingas, juoba jos, apseilin- 
damos prakąstą odą, lemia
mai įskiepija džiovos baci
las.

Paukščių šalys.
Pietų Amerikoje Perų sa

lose yra daugybė didelių 
paukščių, pelikonų, kormo- 
ranų ir Įvairių narų. Chincha 
salose perisi tiktai kormora- 
nai. Čia vienoje saloje, tu
rinčioje ploto apie 60 ketvir
tainių kilometrų, kiekviena
me metre yra vidutiniškai po 
3 lizdus, vadinasi, apie 180,- 
000 lizdų. Tuo budu tik su
augusių paukščių čia yra 
apie 360,000. Per dvidešimt 
metų iš tos salos tapo išvež
ta virš 10 milionų tonų bran
gaus paukščių mėšlo ą'uano.

axxxxxxxxxyi.xxxxxxxxxxxx:
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Istoriškas Knygų N u piginimas
Aušros Knygynas daro pirmą tokią gigantiškai dide'Į knygų išpardavimą ir nupiginimą. šitas milžiniškas 
knygų nupiginimas — išpardavimas suinteresuos visus Amerikos lietuvius. Proga kuri būt pelninga pir
kėjams retai pasitaiko. Per tai nauduokitės šitą progą visi — pirkite Šitas knygas sau, raginkite ir drau
gus, gimines, pažystamus, kad ir jie nepraleisti/ šitos progos. Taipgi nepamirškite nei savo draugų bei gi
minių Lietuvoje, nes tie vargo broliai Tėvynėje gerų naudingų knygų savęs lavinimui mažai teturi. Jie pra
šo Jūsų, jie maldauja Jūsų knygų iš Amerikos, per tni nebūkite skųptis ir jiems. Dar sykį sakome naudiio- 
kitės proga, kito šitokio knygų nupiginimo vargiai kada susilauksite. Aušros Knygynas daro didžiansį pa- 
siaukavimą šitame knygų išpardavime, per tai Įvertinę tai nelaukdami nieko užsisakykite tuoj, šitas nupi- 
ginimas tęsis iki Birželio-June 1 d., š. m. Visos žemiau surašytos knygos yra nupigintos taip kaip kad yra 
pasakyta prie kiekvienos knygos. Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.
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DARŽOVES REIKIA 
VISUOMET VALGYTI 
Daržovės yra taip pat rei

kalingos prie kiekvieno val
gio, kaip ir duona, jei nori
me, kad musų kūnas butų 
tvirtas ir sveikas. Šeiminin
kės kartais pamiršta tai, 
ypač žiemos laiku, kuomet 
šviežių daržovių sunku gau
ti: Per dažnai valgis suside
da tik iš mėsos, duonos ir 
riulvių, o toks maistas neduo
da vaikams užtektinai tų 
dalykų, kurie jiems reika
lingi, kad augti ir normaliai 
vystytis, ir taip pat nėra už
tektinas užaugusiems. Rei
kia dar priedų, kaip pieno, 
kiaušinių ir kitų daržovių 
apart bulvių.

“Pavasarto karštis’ arba 
pavargęs jausmas, kuris pa
sirodo žiemos pabaigoj, yra 
iš priežasties, kad žiemos 
laiku nebuvo Valgoma užtek
tinai vaisių ir dažovių. Gali- 
ma pataisyti Įvairias daržo- 

lykų vaiko apšvietimo yra ives ^a\P’ .kad šeimyna pa- 
pratinimas prie kasdieninių mėgs jas ir net vaikus gah- 
sveikatos papročių. Dauge- |Ina pripratinti valgyti tas 
lis ligų ir silpnumų priguli daržoves, kurių jie nemėg
imo netinkamų jaunystės ^aY°-v .
pripratimų. Motinoms yra Paznai seimininkes daro 
sunku išmokinti vaikus tin- klaidą, kuomet daržoves vi- 
kamai prižiūrėti savo kunus, ri.na Per ilgai. Tas atima sko- 
bet su nuolatiniu atkartoji-*nl> padaro kitas negardzK)- 
mu niekuomet vaikai nepa
mirš motinos pamokinimų.

Bet pirmiausia motinos tu
ri pačios apsipažinti su svei
katos reikalavimais, ir todėl 
neprošalį yra paduoti sekan
čius svarbiausius sveikatos 
reikalavimus:

1. Mes visi suprantame 
valgio svarbumą. Privalome 
povaliai, reguliariškai ir už
tektinai pavalgyt.

2. Kasdieninis vidurių pa- 
liuosavimas yra reikalingas.

3. Patartina kasdien ant 
lauko mankštintis, ir namus 
laikyti geržti išvėdintus.

4. Kūnas reikalauja tin
kamo poilsio, tuomet kas-

mis, o dažniausiai išverda 
didelė dalis mineralinių 
druskų, kurios labai reika
lingos žmogaus kunui. Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamento specialistas sa
ko, jei norima, kad svogūnai 
turėtų geresnį skonį, reikia 
juos virti gerai vandeniu 
apsemtus ir neuždengtame 
inde. FLIS.

{vairios Žinios
Lenkijoj badas.

Lenkų ministeris pirmi
ninkas Grabski pareiškė 
spaudai, kad dabartiniu me
tu paaštrėjo Lenkijoj ekono-

Automobiliais per Žemaitija. 
TELŠIAI. Nuo pavasario 
kauniškė firma “Žudickis ir 
Cirtautas” atkelia Į Telšius 
savo automobilių dirbtuves 
ir 6 automobiliais mano pa
daryti nuolatinį susisiekimą 
nuo Papilės per Telšius, 
Plungę, Kretingą į Palangą.
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Geras ab einam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonlca vaistinėse. .Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

> P. AD. RICHTER & CO. 
ik Berry & South Sth Sts. 
Įfk Brocklyn, N. Y.

TASTELE5SCAST0ROIL
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.

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

Mus. Winslow»s 
Syhup

Fo,BILIOUSNESS
.■y *

L
VART0K1T

BEECHAM’S PILĖS W 
paliuosaviniui vidurių, su- V 
stabdymui kvaitulio ir gal- I 

vos skaudėjimo. U
Nėra Kolomelio 

26c. ir 50c. baksi ūkai

BEECHAM’S 
PULS
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Užsisakykite tuoj, nelaukite paskutinių dienų.

Iš TAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIA
ATEITI. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug' paveilcslų. Naujai spauzdintas. 
Pusi. 220.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.09.
KANDIDAS. Garsaus filpaofo Voltero 
veikalas. Svarbiausi vaid.vlos šitame vei
kale: filozofas Panglcsa, grafo duktė 
Kunigunda ir Martinas. Pusi. 175.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
FILOZOFIJOS 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 centų.
KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
GŲ. Šioje knygoje aprašoma: Visuoti
nas tvanas, Išgriovimas miesto Jericho, 
Sūdomo ir Gomoros išnaikinimas, Mal
šinus stebuklingumas ir tt. Pusi. 148. 
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI. 
Ar Tamsta žinai ka.^ yra pasaulio sep
tyni stebuklai, gal nežinai — jei taip, 
tai skaityk šita knyga, tuoj sužinosi. 
Pusi. 200.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d; tik 60 centų. 
MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS 
Kaip Tvardauską velniai buvo apsėdę, 
kaip jį kankino ir ką jis tiems bėsams 
padarė — rasi šitoje knygoje. Skaityk. 
Pusi, 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. Pusi. 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. 
Iš GYVENIMO VĖLIŲ BEI VELNIŲ.
Kas non žinoti apie Lietuvos velnius, 
dūšias, čyčšių, peklą ir kitką, tiems pri
valo Įsigyti šitą 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 Įsigyti šitą knygą. 
Kaina $1.50 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
GRAMATIKA PILNA. Rygiškio Jono 
yra tai geriausia Gramatika, joje yra 
ir Sintaksė. Kas nori lietuvių kalbą iš
mokti gramatiškai, tam būtinai reikia 
šitą knygą Įsigyti. Pusi. 280.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
LENKIŠKAI, LIETUVIŠKAI, RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Kas nori minėtas 
kalbas pažinti, tiems būtinai reikia ši
to žodyno, šitą žodyną parašė bei su
taisė Ambrazėjus. Pusi. 552. Apdarytas. 
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.
LENKŲ LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS. šitą žodyną surengė A. Lalis au
torius anglų lietuvių žodyno. Pusi. 331. 
Apdarytas.
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.50.
MUSŲ KAIMYNAI DAUSOSE. Nau
jas mokslinis veikalas. App'špmą dan
giškos Įvairenybės Į kurias musų akys 
žiuri, bet protas mažiausia’ nusimato. 
Pusi. 400.
Kaina $1.50 iki birželio 1
MAHOMETO KELIONĖ 
Kas buvo Mahometas, jo 
pelnai ir mirtis ir tt. Pusi. 125.
Kaina 50c iki birželio 1 d. tik 25 centai.
KUPRELIS. Puiki Ig. šeiniaus apysa
ka. Skaityk ir gerėkfs. Pusk 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 mumis. Ver
ta šitą veikalą įsigyti, verta su juo ap- 
sipažinti. Pusi. 216.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.50.
120 LAIŠKŲ. (Nedrukuotų) ir 120 
konventų 5-kiose skrynelėse po 2 tuzi
nu laiškų ir konventų kiekvienoje skny- 
nclėjc. Pansiduoda 5 sknvnelės sykiu.
Kaina $4.25 iki biižclio 1 d. tik $1.75.
BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS, 
šita Biblija yna naujausios laidos. At- 
spauzdinta Berlyne, 1922 m. Didelio 
foimato. Pirma knyga Sepo Įstatymo. 
Pusk 848, o antnoji knyga Naujo Įsta
tymo. Pusk 279. Abj knygos vienoje. 
Pusi. 1,127. Unitais apdarais.
Kaina $5.00 iki birželio 1 d. tik $2.50.

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS IR ' 
SINTAKSĖ. Kas nori gilinties į loty
ną kalbą, tiems verta įsigyti šitą Jo
kanto-Dūrio vadovėlį. Pusi. *180. Apd. 
Kaina $4.50 iki birželio 1 d. tik $2.00.
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRI
ŽIŪRĖJIMAS. Gaspadinėms šita kny
ga tai brangus turtas. Joms ji verta 
į-igyti. Pusi. 162.
Kaina $1.25 iki birželio 1 d. 75 centai. 
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Daug įdomiu pasakų serija su gražiais 
paveikslais. Visai nauji laida. Plis). 300. 
Apdarytas.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
BUBILO ARITMETIKA — 3 DALIS 
Geriausia lietuviu kalboje aritmetika. 
Pu.d. 360.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Kaip gy
vena ir minta žmogaus kurias, su daug 
paveikslų. Pusi. 79.
Kaina 75c iki birželio 1 d. 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 pripažinusios tinkamiausiu. 
Su paveikslais ir 2 žemlapiais. Apdary
ta. Pusi. 166.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtoj; reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Pusi. 240.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS PASAKOS, žvaigždės vai
kas ir daug kitų įdomių gamtiškų pa
salai su paveikslais. Pusi. 126.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 50 centų. 
EKONOMINIAI BRUOŽAI. Naudin
gos žinios apie sutvarkymą visuomenės 
ūkio. Pusi. 84.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik 40 centų. 
RAŠTAS IR JO MOKYMAS. Raštas ir 
jo mokymo naujieji keliai. Verta įsigy
ti šitą knygą, kurie nori tinkamai mo
kytis rašto. Pusi. 84.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 75 centai.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA, šito svarbaus 
veikalo beturime tiktai 30 egz. Kurie 
pasiskubins dar galės gauti, suvėlavu
siems neteks. Vargiai kas šito veikalo 
naują laidą besirūpins, nes tokio dide
lio veikalo išleidimas kainuotų kelioliką 
tuksiančių dolerių. Knygos didis 1,100 
puslapių su daugybės paveikslų ir pa
veikslėlių — dievų, bažnyčių ir tt. Da
bartinė kaina šitos knygos $10.00. No
rinti Įsigyti šitą svarbią knygą pasisku
binkite.
Kaina $l(T.tM) ,iki birž. 1 d. tik $8.00 
PAŽVELGUS ATGAL. Tai garsus ro
manas. šią knygą parašė Bellamy. Skai1 
tydamas šitą romanu matysi busianti 
žmonijos surėdymą, kitygpjo randasi 
skaičiausių minčių šaltėniš ir sielos 
troškimo tenkinimas. Pusi. 356.
Kaina $1.25 iki birž. 1 d. tik 75 centai. 
ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS, i. Kas buvo A'ttila, kas bu
vo unai, kad; buvo su jais ir kas prieš 
juos. Skaityk šią knygą, tą viską sura
si. Pusi. 208.5 ‘ ‘ »
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 50 centų. 
MAGIŠKOS KAZYJROS. -Su. lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldyhrti; ‘ \ 
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00. 
PASLAPTYS MAGIJOS BEI BURTŲ, 
šitoje knygoje nurodoma kaip galima 
padaryti visokias štukas bei monus. 
Pusi. 262, su paveikslais.
Kaina $1.00 iki birž. 1 d. tik 60 centų. 
ŠVENTRAŠČIO ' PASLAPTYS, šitą 
garsią knygą parašė kunigas L. Ado- 
mauskas, Lietuvoje. Jis dabar už eitos 
knygos parašymą ir jos platinimą sė
di Kauno kalėjime. Kun. Adomauskas 
kunigavo Lietuvoje per 17 metų irjne- 
tė kunigystę tiktai 1920 metais, 
lapių 198.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50
MAGARYČIOS, šitoje knygoje 
juokų, sveikų juokų. Ligoniai ją skai
tydami nuo juoko išgija, o sveiki gau
na apetitą. Pusi. 144.
Kaina 75c iki birželio 1 d. tik’50 centų.

ŽINYNAS, šita knyga tai namų enci
klopedija, reikalinga kiekvienam, šito
je knygoje randasi žinių iš Įvairių ša
ką mokslų, taipgi ir apie įvairius nami
nius reikalus kas kiekvienam būtinai 
reikalinga. Pusi. 392.
Kaina $2.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
SPALVOTAS LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Pilnas naujas visos Lietuvos žemlapis.
Verta kiekvienam Įsigyti papuošimui sa
vo namų bei raštinių sienų žiniai tavo 
draugų ir tau pačiam, kaip nūnai sto
vi Lietuvos siena ir tt.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ORAKULAS PILNAS IK NAUJAS.
Knyga iš kurios semia įvairias paslap
tis viso pasaulio burtininkai. Pusi. 414. 
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40.
PILNAS LIETUVIŲ ANGLU IR ANG
LŲ LIETUVIŲ ŽODYNAS; šitas žo
dynas yra būtinai reikalingu svečiu 
kiekviąno lietuvio namuose. Puslapių 
net 1,274, drūtais apdarais.
Kaina $10 iki birž. 1 dienai, tik $6.00.
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, 
šitą knygą turėdami kai koriuos daly
kus žinosite kaip ir advokatas. Pusi. 142. 
Kaina $1 iki birželio 1 d. tik 50 centų
SEKRETAI MOKINIMO. Jei nori ži
noti kaip žmones galima monyti, įsigy
kite 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 
būtinai reikalingi žinoti. Pusi. 1,031.
Kaina $4.00 iki birželio 1 d. tik $2.00
ŽODYNAS VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIE
TUVIŲ KALBOS. Jei nori vokiečių ir 
rusų kalbas pažinti — šitas žodynas 
Tamstai reikalingas. Pusi. 303. Apd.
Kaina $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.50
SVARBUS RAŠTAI. Būgos, Baranau
sko, Biržiškos, Griniaus, žiogo, Saba
liausko ir kitų. Apd.
Kaina iki birželio 1 d. tik $2.00
GEOGRAFIJA. ( Vienintelė ir didžiau
sia lietuvių1 kalbbje. Su daug paveikslų 
ir paveikslėlių. Pusk 469.
Kama $3.00 iki birželio 1 d. tik $1.40
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI, Kuriem žingeidus šitas 
mokslo vei.kaįas verta Įsigyti. Su daug 
paveikslų. Pusk 370.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ETIINOLOGIJA. Istorija apie tautas 
ir jų įvairybes. Pusi. 667. 
veikslų žmonių ir jų šalių.
Kaina $3.00 iki birželio 1
ISTORIJA SUVIENYTŲ
— AMERIKOS. Pilna Amerikos isto
rija nuo jos atradimo iki šiam laikui. 
Pusk 364.
Kainą $1.50 iki birželio 1 d. tik 80 centų.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Tai 
yra seniausia svieto istorija, nuo daug, 
daug metų prieš Kristuje gyvenant. Su 
paveikslais ir žemlapiais. Pusi. 305.
Kaina $1.75 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ISTORIJA ABELNA. Knyga kuriuose
Tašoma apie vicą pasaulio kraštus jr 
įvykius. Pusi. 498.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LIETUVIŲ PRATĖVIAI. žingeidi 
knyga apie lietuvių praeitį. Pusi. 283.
Kaina $1.50 iki birž. 1 d." tik 75 centai.
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS. Vie
na iš praktiškiausių knygų išmokti an
glų kalbą. Pusi. 310.
Kaina $2.00 iki birželio 1 d. tik $1.00.
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BŲ. žodynas didelis net 885 puslapiai. 
Drūtais apdarais.
Kaina $6.50 iki birželio 1 d. tik $4.00.
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564.
Kaina $2.25 iki birželio 1 d. tik $1.00.
LOGIKA. Ar prisilaikai logikos kalbė
damas, rašydamas arba prakalbas sa
kydamas. Logikos pažinimas daug pa
gelbsti tinkamam minties reiškimui ir 
minčių sutvarkymui. Pusi. 262. Apd.
Kaina $1.50 iki birželio 1 d. tik $1.00.
GAMTOS REIŠKINIAI. Mokslo pa
slaptys kurios mažai kam dar žinomos, 
su paveikslais, dviejose dalyse (nauja 
knyga). Pusi, 151.
Kaina 80c iki birželio 1 d. tik 50 centų.
Gerbiamieji: Naud’iodanties proga — užsisakydhmi knygas musij nupigintomis kainomis — pinigus rei
kia siųsti “čekiais” arba “money orderiais”, bet jei siųstumėt grynais pinigais — geriausia laišką regis
truokite. Laiškus adresuokite šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS
CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Nelaime su gaisrininkais.
Kovo 25 d. Kauno miesto 

gaisrininkų komanda gavo 
iš Rumšiškių policijos nuo
vados pranešimą, kad Rum- 
šiškiugse kilo gaisras, ku
riam gesinti prašė pasiųsti 
miesto gaisrininkus. Gaisri
ninkų komanda tuoj pasiun
tė du savo gaisrinius auto
mobilius. Vėliau nuvyko vie
nas savanorių gaisrininkų 
komandos automobilius. 
Likvidavę gaisrą apie 2 vai. 
nakties grįžo Į Kauną per 
Prienus plentu. 6 kilom, nuo 
Rumšiškių, važiuojant nuo 
kalno prie pasisukimo, 1 
miesto gaisrininkų koman
dos automobilius nuvirto i 
šlaitą ir prislėgė tris gaisri
ninkus: viršilą Julių Saba
liauską, eilinius Kavaliaus
ką ir Fedosevą. Ištraukė juos 
jau negyvus. Sunkiai sužeis
ti šoferis Juozos Strazdas ir 
gaisrininkas Juozas Juod
galvis, kurių gyvybė pavo
juje.

Lengvai sužeisti—Pranas 
Trukšnys ir Mykolas Leona
vičius. Nelaimės priežastis 
aiškinama.

Viršutinės automobilio 
dalys sudaužytos; liko svei
kas tik motoras.
♦ _______________

Krautuvės plėšimai. 
VENDZIOGALA. Vendzio- 
galos mieste pil. E. Gribavi- 
čiaus krautuvėje padarytas 
plėšimas. Pavogta prekių už 
7,000 litų. Policijos pastan
gomis kaltininkai V. Damb
rauskas ir V. Ivanauskaitė 
suimti. Be to, suimta Krave- 
cienė su dukterimi, kaipo 
prisidėjusios prie plėšimo. 
Pažymėtina, kad Krevecie- 
nės vyras A. Kravecas, su
žinojęs apie savo žmonos ir 
dukters dalyvavimą plėšime, 
nusižudė.

jie stoja į griežtą kovą su 
lietuviais mokytojais ir mo
kykla.

Jų griovimo darbas veda
mas planingai ir sumaniai. 
Pradėjo nuo mokyklos di
rektoriaus. Jie skleidžia 
apie direktorių nepamatuo
tus šmeižtus, agituoja moki
nių tėvus reikšti nepasitikė
jimą, siunčia grasinančius; 
laiškus (anonimius), o pa
galiau jau žodžiu grasina vi
so progimnazijos lizdo išar
dymu.

Kad kiaulė ragus turėtų— 
visą svietą išbadytų...

sustabdė ir garvežio briga
dai padedant Įtartą asmenį 
sugavo.

Už tokį akylumą ir energi
ją, ačiū kurios išvengta pik
tadarystės ir nuostolių, gele
žinkelio direktorius paskyrė 

I Šakaliui dovaną pinigais 30 
litų, o garvežio brigadai: 
mašinistui Liubauskui Juo
zui, jo padėjėjui Buržai Ka
ziui ir tepėjui Remeikai An
tanui, padėjusiems piktada
rį sugauti, išreiškė padėkos.

Numažintos Kainos i Abi Pusi j 

LIETUVA 
$203.00 ir Aukščiau.

Važiuokite per Bremenu ar Cherbourgų 
patogiuose trečios klesos kambariuose Su
vienytų Valstijų valdžios laivais iš 
New Yorko. Specialus ekskursijos, Jonui 
W. Liūtui asmenini vadovaujant, laivas 
AMER1CA išplauks birželio 20 d. P. Liū
tas prižiūrės bagažus, pasportus ir pri- 
gelbės keleiviams muitjnyčiose bei kituo

se kelionės reikaluose. Kiti ekskursijos laivai išplauks: 
LEVIATHAN—geguŠės 23 ($215.00); ROOSEVELT — 
gegužes 30. Pasimatykite su vietos agentu arba rašykite:

UNITED STATĖS LINES
45 Broadivay New York City
75 Statė Street, . Boston, Mass.

Managing operators for UNITED SIIIPPING BOARl)

Kaltininkas pats pasidavė. 
TELŠIAI. Kondrato užmu
šėjas Valerijonas Sutkus lig- 
šiol slapstėsi Mažeikių apsk
rity, bet ten policijos seka
mas dabar pats atėjo nuova- 
don ir pasidavė į policijos 
rankas. Tur būt Įgriso nera
mus ir liūdnas miško gyveni
mas žiemos metu.

Nusišovė.
ŠAKIAI. Kovo 6 d., 7 vai. 
lyto tragingai baigė savo gy
venimą Šakių pašto kurjeris 
Ginkleris.

Iššlavęs paštą ir nuvalęs 
šaligatvį, sugrįžo į savo mie
gamąjį kambarį pašte ir pa- 
rabeliumi persišovė. Pataikė 
širdin ir tuoj mirė.

Bešluojant Ginkleriui ša
ligatvį, p. Kuliniukė pasvei
kino jį. Velionis atsakė: 
“Šluoju paskutinį kartą.”

Velionis apie 60 metų am
žiaus, evangelikas. Paliko 
Žmoną, dukterį ir sūnų.

Nusišovimo priežastis 
žinoma.

, ■ < ‘i

Dėl ko žudoma?

ne-

ĄLtTUS. Kovo 22 d., apie 
8-9 vai. vakaro pro langą 
pasigirdo pora šūvių į Eino
rių folvarko savininkus Ly- 
kus. Šūvių iš tnedžioklinio 
šautuvo pataikyta Lykui į 
kąirijį Veidą ir išmušti keli 
dantys, o revolverio šūvis su
žeidė Lykienę taip pat į kai
rįjį veidą. Kriminalės poli
cijos valdininkui Adomavi
čiui pasisekė piktadariai su
rasti. Pasirodė, kad tai butą 
•folvarko darbininkų, kurie 
tardomi prisipažino Lykus 
šovę dėl to, kad jų folvarkas 
neišdalytas.

Brangi bažnyčia.
RIETAVAS. Viena gražiau
sių bažnyčių Žemaičiuose 
yra Rietave. Ją statė kuni
gaikštis Irenėjas Oginskis 
1853 metais. Pinigų tai baž
nyčiai jis nesigailėjo. Taigi 
matome joje marmuro alto
rių ir įvairių brangių papuo
šimų. Bet kas dar nuostabu, 
tai altorių paveikslai. Jie nė
ra tokie, kaip visur—alyvi
niais dažais tepti, bet pada
ryti iš mažų akmenėlių. Tie 
akmenėliai labai maži, su
rinkti visokių spalvų: žali, 
mėlyni, rausvi, rudi, balti 
yra dedami taip, kad iš jų 
išeina visokios šventųjų fi
gūros. Tokie paveikslai yra 
amžini, nes akmenėliai yra 
tvirtai įklijuoti ir išlyginti. 
Dar toje bažnyčioje yra la
bai keistas ir brangus stogas. 
Jis yra padarytas iš vario. 
Varinė skarda yra taip klo
ta, kaip cinkava stogams 
dengti miestuose kad kloja
si. Per okupaciją vokiečiai, 
rinkdami vario durų ranke
nas ir varpus, sužinojo, kad 
bažnyčios stogas yra vari
nis. Buvo jau atsiųsti darbi
ninkai stogo nuplėšti. Rie
tavo klebonas turėjo daug 
vargo. Jis neleido darbinin
kams lipti ant stogo, aiškin
damas, kad reikia pataisyti 
laiptus ir, nuvažiavęs pas ka
talikus vokiečių karininkus, 
buteliuko pagalba įtikino 
juos, kad stogas yra geleži
nis ne varinis. Taigi ir bute
liukas rietaviškiams buvo 
tuokart didelis prietelius, ki
taip jų bažnyčia nedorėlių 
vokiečių butų apiplėšta.

Netikri metaliniai pinigai. 
ŠIAULIAI. Kovo 17 d. Šiau
lių pašto tarnautoja, pada
vus kaž-kuriai gimnazistei 
ženklą, pastebėjo gautą me-; 
talinį 50 centų pinigą esant 
Įtartiną.

Tarnautojui J—ui sulygi
nus šį pinigą su tikru, ištik-; 
rujų šis pinigas pasirodė 
esąs dirbtinas.

Pastebėtos svarbesnės ne- 
tikrumos šios žymės: svoriu 
lengvesnis '/_< gramo, minkš
tesnis ir duodasi lankstyti, 
prie ko trupa viršutinis 
“aukso” apdaras ir taipgi 
šviesesnis ir neduoda skam
besio.

Šiaip, be paminėtų žymių, 
pinigas sunku atskirti nuo 
tikro.

Pravedus kvotą, pinigas 
pasiųstas kriminalinei poli
cijai.

Nelaimingas pasimatymas. 
BARTININKAI (Vilkaviš
kio apsk.). Kovo 4 dieną 
Juozas Kotkis," V artų kaimo, 
nuėjo pasveikinti savo drau
gą—karį, parvažiavusį iš 
Kauno atostogų. Pasikalbė
jęs ėjo namo. Jam pradėjus 
eiti, draugas karys kartą 
iššovė aukštyn. Tuomet Juo
zas Kotkis prašė antrą kar
tą pykštelėti. Bet imant re
volverį iš kišeniaus, netikė
tai pasigirdo šūvis, ir Juo
zas Kotkis, į vidurius pašau
tas, krito. Nugabentas į Vil
kaviškio ligoninę, kovo 9 d. 
mirė.

Gaila bernelio 21 metus 
gyvenusio ir taip netikėtai 
mirusio.

Kaip kovojama?
RADVILIŠKIS. Šis Lietuvos 
kampelis yra žymiai sulen
kėjęs. Nuo 1919 m. čia vei
kia keturklasė mokykla. Mo
kinių esama apie 180. Mo
kyklos direktorium dabar 
yra p. Antanas Škėma. Tas 
žmogus—senas pedagogas, 
baigęs mokytojų institutą, 
žmogus siela ir kunu atsida
vęs mokyklai, tikras lietuvis. 
Mokytojai čia irgi daugumoj 
lietuviai. Toks mokyklos 
personalo sąstatas nepatin
ka vietiniam priešvalstybi
niam (ypač lenkomanų) gai
valui, kurio Radvilišky yra 
nemažas nuošimtis. Todėl

Stropi policija.
GRIŠKABŪDIS (Šakių aps
krities). Daugely Lietuvos 
vietų lankiausi, bet tokios 
stropios policijos, kaip Griš
kabūdyje, nemačiau. Griška
būdžio policija, kaip tik pa
mato kokį nors nepažįstamą 
žmogų, tuoj dokumentus tik
rina. Net griškabudiečiuose 
svečiuosna atsilankius nepa
siliksi be dokumentų patik
rinimo. Kažin, ar ji tai daro 
savo nuožiūra, ar pildydama 
kieno nors įsakymą. Įvedi
mas ne blogas, bet vaisiai ne 
kokie. Ramius piliečius kar
tais bereikalingai suerzina, 
o “špičbukams” duoda pro
gos ištolo policijos apsilenk
ti.

Sugautas piktadaris trau- 
lęmy je, 

STAČIŪNAI. Nesenai, ei
nant siaurojo geležinkelio 
traukiniui tarp Mažeikių ir 
Stačiūnų stočių, vyresnysis 
konduktorius Antanas Šaka- 
lis pastebėjo, kad iš pakelės 
krūmų slėpdamasis įšoko į 
traukinį tarp bagažo ir kito
kių smulkmenų kaž-koks vy
ras, matyt, plėšimo tikslu. 
A. Šakalio signalu traukinį

Naudingos paskaitos.
MARIAMPOLĖ. Ačiū kau
niškiams inteligentams, kad 
vis tankiau ir tankiau prade
da lankyti mariampoliečius 
su paskaitomis ir tokiu budu 
Mariampolės liaudies dva
siai neleidžia gyvai esančiai 
amžinu miegu užmigti. 
Skaitė daktaras Jonas Šliu
pas, daktaras Grinius, trem
tinis J. Herbačauskas, teisi
ninkas Toliušis. O dabar, 
kovo 29 dieną skaitė visų 
mariampoliečių gerbiamas 
Mykolas Sleževičius.

Prelegento išvadomis, Lie
tuvoj valdžią turi maža sau- 
jale klerikalų, kurie pasiga
dino save krikščioniais de
mokratais, kurie savo inte
resų bodami, mindžioja 
švenčiausias plačių visuome
nės sluoksnių teises ir reika
lus. Kad Lietuvos kunigų 
valdžiai svarbesni jų asme
niški interesai, bet ne visos 
Lietuvos žmonių interesai, 
rodo daug davinių. Ir tas pa
garsėjęs konkordatas su 
prakišimu lenkų naudai Vil
niaus aiškiai įrodė, kad kle
rikalų politika netikusi.

Didžiulė Mariampolės ki
no Palaso salė buvo kimšti- 
nai pripildyta. Visi klausė su 
didžiausia atyda. Buvo ir in- 
cidenčiuku. Tūlas žmogelis, 
matyt “valstybine blaivybe” 
akis užsipylęs, pradėjo kažin 
ką po nosia burbėti, bet pu
blikos prašomas išsikraustė 
laukan. Prelegentui užkabi
nus davatkas, policijos at
stovas šokosi kalbėtoją truk
dyti. Prelegentas atkirto. 
Girdi, buk tamsta savo vie
toj : jeigu aš ką prieš valdžią 
sakyčiau, tai galėtum gint, o 
dabar—tai musų čia daly
kas. Klerikalizmo atstovas 
tūlas kunigas burbsėjo, bur- 
bsėjo, galų gale uždavė ke- 

Uiatą paklausimų. Tai prele- 
'gentas surietė kunigą (Ste-

I

ponaitį) i Trepeno pypkę, 
kad tas nei neaiktelėjo. Pu
blika tik delnais nuplojo.

Baisios muštynės.
MARIAMPOLĖ. Balandžio 
1 d. kai-kurie piliečiai prisi
gėrę “blaivybės” valstybinės 
surengė Mariampolėj, Gede- 
mino gatvėj muštynės. Mu
šis įvyko tarp miesčionių ir 
Javaravo piliečių. Į darbą 
buvo paleista akmenys, ply
tos ir kas papuolė į jų ran
kas; yra tarp jų daug sužeis
tų, iš Įjūrių vienam visai iš
mušta akis ir 2 nugabenti į 
miesto ligoninę. Taip pat te
ko ir keliems pašaliniams 
paragauti plytų. Muštynes i 
likvidavo Mariampolės rai- i 
toji policija. Suimta ma- 
riampoliečiai Ant. ir Vincas 
Kraulinaičiai ir Kazys Stan
kevičius, paskui iš Jovaravo 
V. Kamsavos kaimo broliai: 
Vladas, Mikas ir Juozas 
Mardosai, jų pusbrolis Pet
ras Mardosa, Juozas Matu- : 
kinas, iš jų du paleisti, kai
po smarkiai sužeisti, kiti ka
lėjime.

Padegė savo kaimyno j 
triobas.

KAZLŲ-RUDA. Kovo 26 d. 
sudegė ukininkp Juozo Nau- 
mavičiaus kluonas ir stuba i 
su buvusiais juose daiktais; 
nuostolių skaitoma apie 
18,000 litų. Triobas uždegęs 
kaimynas Juozas Zelenia- 
kas, buk tai kei'šydamas už 
laikymą eigulio, kuris kelis 
kartus buvo sugavęs Zelenia- 
ką vagiant mišką. Suėmus, I 
Zeleniakas neprisipažino 
kaltu, nors Naumavičienė 
pati matė, kaip įėjęs į kluo
ną uždegė šieną ir išėjęs pa
laikė duris iki kluonas užsi
degė. Zeleniakas esąs nenor
malus žmogus ir nuolat gra
sindavęs kaimynams užmu
šimu bei uždegimu; tą die
ną ketinęs uždegti ir kitus 
kaimynus, bet kilusio gaisro 
išsigandęs ir nežinodamas 
ką daryti, bėgo į stotį, iš kur 
grįždamas, pateko miške į 
policijos rankas. Kaimynai 
visi laibai bijojo Zeleniako ir 1 
džiaugiasi jo suėmimu.

KENOSHA, WlS.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

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

Jo adresas:—
JOE ELIOŠIUS

North West Hotel, Room 
Kenosha, Wis.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedčvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUARTv- LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUSK^ITES yra skirtingos nuc 
parišamt, »uržo, jos y ra išlaukinės gy- 
-yduoles .rmpariėios prie kūno h 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūrų nei sprenžirių. Nenuslen- 
ka ir neatsiremia į Kaulus. Tūkstan
čiai šiomic paduškaitčmis gydosi na- 
rrfie, 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 I’ris 
medalis Paryžiuj ir- garbingas pami
nėjimas Panamos Expozicijoj, San 
Erancisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao įsuandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart’s Bldg.. St. vonia. Mn.

<■ _ —————•—-—j

YANKEE

1\TAUJAS, pagerintas
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio 
ieško Ingersoll’yje.

visi

RMAN
LLOVD

LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

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

32 Broadivay, New York. 
arba pas vietos agentus.

DUBELTAVA KELIONE 
NUPIGINTA KAINA

JOINT SERVICe

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithuania.

"Trijų Metų Kanklių Kny- I 
ga,” už 1922-3-4 metus bus ; 
atspausdinta šių metų pa- J 
baigoje ir jau Lietuvoje. < 

"Trijų Metų Kanklių” pre- ! 
numerata du doleriai ir pi- 1 
nigus siųst pašto Money ; 
Order’iais šiuo atnrašu: !

203Iš NEW YORK J 
I KAUNĄ *

IR ATGAL '
Su S.V.taksomis

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

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. Užsisakykit vietų iš- 
kalno.

Deliui reikalingų permitų arba 
infbrmacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES

131 Statė St., Boston, Mass.

I Nenustok Vilties— t
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Naudok Salutarą
JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
.JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ. GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
Į TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORTŲ, ARBĄ Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL COt 
639 WEST 19TH STREET. CHICAGO, ILL.

20 DIENŲ
GYDYMO
BANDYMAS

PINIGU ' NESIŲSKITEJ
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite, že- 

miaų paduotą kuponą! Tai visa, ką, jU9 
tupte daryti, kad gavus pabandymui 
dienų gydymų pagalba Nuga-Tone—vidųrių 
liuoEavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu- 1
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai J 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. >

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga 3veiko ir raudoiioWB 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau«wH 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto- 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigeibo* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno. ¥

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų _ 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tcne yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous,

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jts 
Stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir_ gazus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui 
kiaušių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone? 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad vertu yra gyventi. e w

VEngTE_siANp™ Į^ltei^;a■^\^eba’rdypa8^jr^iVeon^u8p^.kJ^ 
Įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kdd nepamirštute. Nuga-Tone yra purdavinejimas taipgi ap- 
tiekosc tuo supratimu įr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama.. 
Žiu r 3 k sutartį ant kiekvieno paketuko.

----------„20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-------— 
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. 504 1018 S. Wabash Avė., Chicago.

e
pngelboti jus:*

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbaffymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir tuja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlsiu.
Vardas..........................................        « s ........................ ..

Gatvėj ir arba R. F. D.

Mie stas. . . ........................ Valstija......................... ..

Valet
AutoS trop

APSAUGOS BRITVA
Kuri Pati Išsigalanda

VISASTR1RENGIMAS $1.00 ir $5.00 
Parsiduoda visose britvy krautuvėseRazor 

—Sharpens Itself

kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo varda ir aišku adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonkų išbandymui mano Bheu-;, 
matizmo Gyduolių. Aš'noriu praša- ' 
tinti romatiemą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus paęnatysitfe, ką gali‘1 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remėdy.’■<' 
Aš esu tikras, kad bus geroB pasek- i 
mes ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vierig cen
tų.

Kuhn’s Rheumatic Remedy; 
Romatizinas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

Nebandykite prašalinti romatiz
mo per kojas ar skurų su pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų, Neban
dykit išvilioti jį su linimentai6, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jj prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

panaikina skaudžius dieglius,muskulų gėlimų, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimų.

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt į vienų sųvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliukų gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot kų j6a 
gali padaryti. Perskaitykit musų , Jf
pasiūlymų žemiau ir reikalaukite /7/^7r S
jų tuojaus. ______________

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tųkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis- , 
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymų, o tas suteiks 
mums pelnų. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažų buteliukų, kuris neturi vertės, bet siunčiamo pil 
nos niieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimų. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.
PR1SIŲSK KUPONĄ

Kuhn Remedy CoM 
Dept. B. W.

Aš turiu Romatizmų ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.t._______
KUHN REMEDY CO., is55 M.iw».ikee av«. CHICAGO.

Į VARDAS -------------------------------------- -

MIESTAS -------------------------------------

VALSTIJA -------—-----------------------

Gatvė ar
R. F. D.———-------------------------
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[prakalbų, o ir iš komunistų mingai. Kadangi šiuos fėrus PARDAVIMAI
butų galima padalyti gerus Kliubas parengė Lietuvių iniwa»uuu
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Navickas užtroško gazu.
Vincas Navickas, kuris 

gyveno South Bostone po 
No. 24 Telegraph St., buvo 
atrastas lovoj negyvas. Jis 
buvo užsirakinęs miegamam 
kambary ir atsukęs gazą. Jo 
pati užuodė gazo smarvę ir 
negalėdama atidaryti durų, 
davė žinią policijai. Kada

DRG. GRIGAIČIO MARŠ
RUTAS PAVYKO GERAI. 
So. Bostone per prakalbas 
komunistai gavo lupt. Law- 

rence susitvėrė socialistų 
kuopa.

Draugo Grigaičio prakal
bų maršrutas Bostono apie- 
linkėj pavyko geriau, negu 
galima buvo tikėtis. Nežiū
rint kad prakalbos buvo ren-1 
giainos darbo dienomis, pu-Į 
blikos visuosė vakaruose bu- [ 
vo nemaža ir entuzijazmasĮ 
didelis.

Kalbėtojas aiškino komu-;Jng gj fcartą drebėjimas bu- 
nistų nusibankrutavimą ir vo jaučiamas daugiausia 
Lietuvos darbininkų kovą apje j>jew Bedfordą. Harvar- 
su kunigme reakcija. I ra- tj0 universiteto fiziografijos 
kalbos buvo labai įdomios ir pr0feS0rius Mather sako, 
pamokinančios. Žmones, .)0 drebėjimo bus 
kurie buvo atėję drg. Grigai-,1..^;;^., 
čio . 
čiasi labai patenkinti. Tik 
vieni komunistai vaikščioja 
nosis pakabinę, nes kalbė
tojas gerai jų kailį išakėjo.

Ypač nusiminę vaikščioja 
South Bostono komunistai, 
nes per prakalbas jie čia ir į 
kailį gavo. Žinoma, čia nie-' 
kas daugiau nekaltas, kaip savininkai šioje valstijoje

Svetainės naudai, tai patar
tina visiems lietuviams 
skaitlingai atsilankyti. Fė
rai baigsis 4 d. gegužės.

žemesnysis legislaturos 
butas priėmė bilių, kuriuo 
šioj valstijoj draudžiama 
automobiliams greičiau va
žiuoti kaip 35 mylios j valan
dą.

policija duris išlaužė, Navic
kas buvo jau nebegyvas.

Bus daugiau žemės 
drebėjimų.

Pereitą sąvaitę Massachu- 
setts valstijoj vėl drebėjo že-

I

Policijos surinktomis ži
niomis, Bostone su priemies
čiais ir salomis yra 772,184 
gyventojai. j

SOUTH BOSTONE BARGENAI
Trjs—3 šeimynų namai ant 3rd St.

Labai geras invostimntns. 
$17 91 per metus, kaina $13,ŠOU.

Ant 9th St. 5 šeimynų namas ir što- 
rns. Ineigų $950.00 per metus Kaina 
$5000.

3 šeimynų namas ant 7th St. Mau
dynės, elektros šviesa, šilto vandens 
šiluma. Kaina $7000
. Tai yra geriausi investmentai, ko

kie tik gali būt.
žmogus, kuri nebando pasidaryt 

pats sau gor-ii, toks niekados nieko 
gero nesulauks.

Apžiūrėk ■ uos h u getru -, o per. i- 
tikrinsj kiek tmo' pinigui į trumpą 
laiką pakils.

CtSPER * REYNOI.DS
Iteal Estate & insurunce Agenc.v 
321 E Street. Corner Hroadvav, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. lloston 4664.

Važiuokit Lietuvon 
šia vasarą.

St l’-LE ONA TURAUSKIUTĖ 
LIETUVIŲ TURISTŲ VADOVE* 

Uolia n d Anterica Linijos

SPORTAS HUČERNft ANT PARDAVIMO
Turi būti greitu laiku parduota. 

Savininkas išvažiuoja į kitą miestą. 
Biznis geras ir per daug metų išdirb
tas ant geriausios gatvės So. Bostone. 
Atsišaukit į “Keleivio” ofisą. (18)
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.urie buvo atėję urg. Grigai-! daugiau žemės drebėjimų, 
io pasiklausyti, dabar jau-1 bet jje nebus pavojingesni,

kaip iki šiol buvusieji.

Priverstina automobilių 
apdrauda.

Massachusetts valstijos 
legislaturon yra įneštas su
manymas išleisti tokį įstaty
mą, kuriuo visi automobilių 

tik jie patįs, kad nemokk ,b^lų vm^ami'J^pdi^ustiJs£ 
tinkamai užsilaikyti. Iavyz- vo automobilius nuo nclai- 
dziui, kuomet kalbėtojui pdų. šituo sumanymu nori- 
kalbant salėj uzvmspatayo ma apsaugoti visuomenę, 
didžiausia- tyla, komuniste Nes dabar automobilius tan- 
ceikuviene pradėjo svaisty- guvažinėja žmogų arba 
tis tarp publikos ir kaišioti pridaro jam kitokių nuosto- 
zmonems lapelius, kuriuose ir jei jo savininkas netu- 
briminaliskai šmeižiamas joj<io turto ir jo automo- 
kalbetojas ir visi socialistai. biliUs nėra apdraustas, tai 
Šita kvaile nesupranta to, nuskriaustasai negali gauti 
kad uz platinimą tokių atiyginimo. Todėl dr kilo pri- 
smeiztų ji gali būt ant vietos verstinos apdraudos klausi- 
arestuota ir uždaryta uz mas Buvo tik abejojama, ar 
grotų kaip paprasta knmi- .^^g |statA^hajs neprieštaraus 
namitey. * i Įkonstituęijos dvašiaį, tai yra,

ir nekalčiausio tūrinio, laike' v&’ ir tleito leri^aiKifeuvo 
prakalbų yra neleistina, nes-užklaiisiis Vyriausiojo Teis- 
daroma šlamėsis ir ardoma mo nuomonės. Teismas da- 
ramybė. Todėl pirmininkas Įbar pripažino, kad toks įsta- 
paėmė šitą komunistę ir nu- tymas konstitucijai neprieš- 
vedęs pas duris liepė stove-1 taraus, ir todėl galima tikė
ti ramiai. Tuomet atsirado jtiS) Rad neužilgo visi auto- 
kita komunistė ir bėgdama mobiliai turės būt apdrausti, 
per salę pradėjo mėtyt tuos i Įstatymo sumanymas sa- 
lapelius į publiką. Žmones ^d jei automobiliaus sa- nokini Izt inn it» iDifremno aito

Juška paguldė du milžinu.
Pereitoj sąvaitėj musų 

čampijonas Juška apsivaini
kavo tlįdėliais laimėjimais. 
Jis paguldė du milžinu, abu
du didesniu ir jaunesnių už •. • 1 • Yir 1 t'UlKUB Z TIN Ųl iNAillAB,save. Pereitoj seredoj Wor- stipraus statymo, su visomis vigado- 
cestery jis paguldė milžiną rv:? -~k~; ~ 2;
ukrainieti Garkavenko, ku.-j 
ligšiol tik vienas Zbyszka $isoo įnešti, 
buvo pergalėjęs. O pereitam 
ketverge Bostone jis patiesė . -
špuili ir nn«0« nprln išima apgyventoj vietoj. Biznis gerai iš-Jį puses peuų jauną dirbtas per daug mėty Apyvartos da- 
milžiną, B. & M. geležkelio romą tarp $500 ir $600 sąvaitėj. Kai- 
campijoną Clinkscale.

Šiame ketverge Grand 
Opera House Juška risis su 
Labriola. Nors jiems laikas 
bus aprubežiuotas iki 45 mi
nutų, bet mes manom, kad 
Juška pasistengs atgaut nuo 
italo Naujosios Anglijos 
čampijonatą.

Beto, tą patį vakarą risis 
TootS Mondt SU Taramaschv (Columbia Purk) ir maudynių, tik 10 
• 04. a* 1 ’ 04. I nunutų nuo Broadway. Rendy apieII’ btasiak, SU otevens. 1 $95 j mėnesį. Ant greito pardavimo1 li-njnn AAA A I \T A CJ

PARSIDUODA P1.AYER VARGO
NAI ir ZALIFONA. Galima matyti 
nuo 6 iki 7 vakarais ir sulietomis nuo 
12 valandos. (18)

1 17 Millvin St., M’akefield, Mass.

I PUIKUS 2 ŠEIMYNŲ NAMAS, I

mis, extra lotas žemės, suvirs 20 vai
sinių medžių, puikiausioj vietoj, arti 
” ■ :::::

A M1ZARA (-)
1 361 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ Lietu-

į na $2,400. Savininkas išvažiuoja j 
Lietuvą. Galit pirkti ir nemokantis. 
Kreipkitės Į “Keleivio” ofisą (20)

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Durant nedali, 1924 metų, 5 pasa- 

i žėriu. Išvažiuota tik 2050 mylių.
TlIOMAS DRAGŪNAS

93 Cass St.. W. Ro.vhury, Mass.

raa!5Z525H5a52S252SaS252SZ5aSB5Z5i5
g Lietuvis Optometristas §

| IŠHgzaminuojU akie,
i akinius, kreivai akis ________

ir amblyopiškose (aklose) aky- N 
«e sugrąžinu šviesą tinkamu N 
laiku. ffl
J. L. PASAK ARNIS O. D.
447 liroadway, So. Boston, Mass pJ

priskiriu 
atitieiinu

opiškose (aklose) aky- 
.žinu svietą tinkamu

i

P-LĖ ONA C. TURAUSKIUTĖ
Važiuokite pigiai, atskiraLper- R 

tvarkytoj Trečioj Klesoj, kuri e 
skiriama tik Turistams. [g
Laivakortės iš Bostono lig pat 
Kauno ir atgal į Bostoną kainuo- 
ja tik $203.00, pridedant $5.00 
Revenue Texes ir lėšas už pas- 
portą ir vizas.

Kelionė bus be jokių kliūčių, 
nes p-lė Turauskiutė viską kas 
tik reikalinga parūpins keliau
jantiems. Tik 150 žmonių bus 
priimama prie šios ekskursijos,

l

I

DR. F. PUSKUNIGIS |
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ t
VALANDOS:

9 iki JI- ryte 8
1 iki 3 po piet >
7 iki 9 vakare įj

889 BROADVVAY 8
SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2831

■* Tel South Boston 4000 S
Dr. J. Landžius Seymour J

LIETUVIS GYDYTOJAS | 

772 Brondtvay, So. Boston, Mass. ? 
VALANDOS: J

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

---------- į

!
| M. OLIM & CO.

HOUSEHOLl) FURNISHERS
Tel. South Boston 3136

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!
Lai bus Jums žinoma, kad 

šiuo tarpu jus neauraaite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furničių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad gulima pirkti pas 
mane.

Viskas piginu, negu kad man 
pačiam lėsavo. Viskas turi būt 
Išparduota dabar. Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randos už krautuvę^taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaus mo
kėjau, mane priverčia bizni už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furničius pus mane pigiai.

Asilankykite pažiūrėti, e ;pa- 
tjs persitikrinsite.

M. OLIM
388 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

V>

Tel. So. Boston 606-W J
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS i
L1TUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 1

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

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio" name.

251 Broadway, tarpe C ir I) 81. <
SO. BOSTON. MASS. Į

. . Į 

kuri išvažiuos didžiausiu laivu Į $ 
“ROTTERDAM” (24,000 tonu $ 

I? 

ir grižš iš Ilotterdamo ant pui- c ,1 
!

! X 
,. , ,--------  , . ' Visi tie, kurie mano važiuoti Lietu- X
5 Puiku 3 šeimynų namas su visomis Von apsigyventi arba apsistoti ant ii- C 

yigadomis ir naujausiais įtaisais prie giau, maloniai kviečiami taipgi prisi- \ 
Kast 6th St;, Ciiy Point. turi būti grei- dėti prie šios ekskursijos, nes turės \ 
thi pprduotits. Kaina tik $10,000. įmo- daug parankumų ir. smagumo. *
lengvų išlygų. j * ‘
t J. B. GAILIUS
■ 361 Broaduay. Sb. Boidm. Mass. . Hplla-d Ameriea Line skyriuje, 81 

Statė St., Room 2, Boston,Ąlįtss;*,
■ Vakarais galinga klabst jos ‘naciuo
se, 368 Washinžtęn St., Cambridge, ' 
Mass. Iš tolimesnių vietų galite in- I 
formacijas gaut pas vietos agentus 
arba atsikreipiant laišku.

Tie, kurie nėra Amerikos piliečiai ir j 
norį važiuot į Lietuvą apsįlankvti, ' 
yjSi.A^erikos-Ao»ld«lws--ttKti-krii»tir«kad . 
galės grįžti į šią šalį bėgyje vienų me- f 
tų laiko. Sugrįžimo dokumentas kai
nuoja $3.00 ir paneki Turauskiutė tą 
dokumentą parūpins visiems tiems, 
kuriems jis bus reikalingas.

GERAS PIRKINYS
3 šeimynų namas po 4 ir 5 kamba-

jrius katrai, su improvementais, pui- ... .
'klausioj vietoj prie Columbia Road ir JcHlpOS). 
apie pora blokų nuo naujo parko! --- v:.. T.—1.x .------- ,/)

i minutų nuo Broadvvay. Rendų apie. •rtr :_ * „a________________i_ t__ j
■ kaina $85,000. A. I V A S '

361 Broadway, So. Boston, Mass Į

BIRŽELIO (i DIENĄ

Maliavos ir Geležiniai Daiktai
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

Visiškai Tyra White Lead.................
Tyras Linseed Aliejus .........................
$5.00 vertės Atlantie Grindų Varnišis
Sietų Maliava .......................................
Gatavai

. .. .$12.75 už 100 svarų 
gorčių 
gorčių 
gorčių 
gorčių

AR ŽINOT, KAD—
Apdrauda (inšurante) 

nuo nelaimių yra puikus 
daiktas, ypač tiems, kurie 
turi automobilius? štai kas

Dalyti salėj plakatus, kad I Bevaikys jis piliisčiu lais- ^Jass-; \<dstij°j. aųtomobi-
’--i-1 hų nelaimėse užmušta 709

žmonės ir sužeista 19,579. 
Galbūt tu esi tas, kurį rytoj 
patiks nelaimė. Apsidrausk.' vVpo^-sl* S' 
Su Visokiais apdraudos l’ei- $1305.50 kožną stuba. Kaina 
kalais kreipkitės pas Vin- pgSn’v"T

i

PIGIAI PARSIDUODA

kiaušio laivo “VOLENDAM”,
RUGPIUCIO 12 D.

. $1.20 už 
. $2.50 už 
$1.25 

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

MALIOR1Ų ĮRANKIAI IR PLUMB1NG 
Maliavokit jūsų šlubą dabar, užmokėsit vėliaus 

musų naują planą jums bus lengva tai padaryti, 
reikalavimo.

IIŽ 
už

X

I
i

l’uaiškini-

pasipiktino ir sugriebę šitą vinjnkas nenori apdraudos 
tvarklauzę išmėtė per (funsj kėU tai jis jf
Km komunistai šoko savo tyti valdžiojJta * tikrą kau- 
tavonską ginti. Viena ko- - jg. metus laiko jis 

mnniftte nzsimnm įau mus- • . _ .. • . __Y_munistė užsimojo jau muš
tis. Bet kažin kas jai taip 
įspyrė į užpakalį, kad ji nu
dardėjo trepais žemyn, čei- 
kuvienė taipgi gavo į spran
dą. Prie durų subėgo daug 
žmonių ir triukšmadarius 
pusėtinai apšventino. Atėjęs 
policmanas norėjo da pridėt 
jiems, ir tik rengėjų prašo
mas susilaikė.

Po to komunistai sėdėjo 
kaip “iščystyti.”

niekam į langą neįvažiuoja, 
j tai jo kaucija pasilieka čie- 
!lybėj; bet jei jis sulaužo 
i kam šonkaulius ar sieną iš- 
Igriauja, tai jo kaucija turi 
atsakyti.

Norėjo nusinuodyt ant 
stoties.

Ant Back Bay geležinke
lio stoties pereitą sąvaitę 

, , jauna moteriškė išgėrė bon-
Reikia pasakyt, kad jų kūtę nuodų ir pusgyvė buvo 

“generolas” Maika Plepys nuvežta ligoninėn, kur ji pa- 
prakalbose nepasirodė. Ma-igisakė esanti 20 metų am- 

’žiaus ir vadinasi Mrs. Helen 
Carey. žmonės, kurie matė 
ją ant stoties, sako, kad ji 
sėdėjo tenai ir kalbėjosi su 
jaunu vyru. Paskui staiga 
atsistojo* ir nuėjo į moterų 
išeinamąją vietą. Po kelių 
minutų ji išėjo iš tenai labai 
isteriška ir tuoj susmuko. 
Apsupta žmonių ji pasisakė 
atsigėrus! nuodų.

loma, jis jau sarmatijasi pa
rodyt žmonėms akis po to, 
kaip jis buvo sumuštas Bal
so Draugijoj.

Apskritai imant, drg. Gri
gaičio prakalbos padarė 
daug naudos. Susipratę dar
bininkai jo maršrutu labai 
patenkinti. Jie turi naujos 
medžiagos diskusijoms ir 
komunistams neduoda nei 
išsižioti.

Po South Bostono prakal
bų kalbėtojui buvo įteikta 
auksinė plunksna atminčiai. 
Ant plunksnos parašyta: 
“P. Grigaičiui, nuo Ma™

Gegužinės prakalbos.
Ateinančiam nedėldieny, 

3 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
.Cambridge’aus progresyvės 

“P. Grigaičiui, nuo Mass. draugijos ir kuopos bendro- 
draugų.” mj8 pajiegomis rengia pra-

Lavyrence po prakalbų su-Įkalbaš paminėjimui darbi- 
sitvėrė socialistų kuopa iš 8 ninku šventės Pirmosios Ge- 
narių. Įgūžės.' Kalbės J. Neviackas

Montelloj draugai žadėjo ir kiti kalbėtojai. Dainuos 
sutverti kuopą vėliaus. Ko- vaikų choras. Visų darbinin- 
munistai čia visai nesirodė. [ Lų privalumas skaitlingai į 

Cambridge’uje jie jau vi- šias prakalbas atsilankyti, 
sai / žmoniškai užsilaikė..Prakalbos bus po numeriu 
Klausėsi ramiai, o kada kai- 40 Prospect St.

mis pajiegomis rengia pra-

bėtojas pabaigė savo kalbą, 
jie net plojo jam. Aukų rin
kėjai sako, kad komunistai 
čia ir aukų davė. 1

Reikėtų tik daugiau tokių toj pėtnyčioj, tęsiasi pasek-

Fėrai tęsiasi.
Lietuvių Ukėsų Kliubo 

fėrai, kurie prasidėjo perei-

. „ . ................... ............. .. , •*,#
:t ant sykio $2,500, o likusieji ant. Norjnt gaut įj()S ek^kunįij)()g kny.?\
" ’ rili’iii? ‘ ; gutę arba daugiau. lnf<Umacijų, kreip-' i

J. B. GAILUS ' kįtės pas pąilčIęiOną b. Turauskiutęu fi.^
. > .-J-:--- : Hplland Anterica Line skyriuj-

Cil’Y * ^,a,e ®t*' 4toorn 2, -Boston,'lįlpH1’;
Parsiduoda dū namai po šešias šei

mynas, viso 12 šeimynų. Yra atskiros
I duris dėl kožhos SįjJų šeimynų. Kam-

’ bariu vra po 4-5- "

Pagal
mai ant

South End Hardware Company
1095 VVASHINGTON JfĖ, BOSTON, MASS.

.UITI DOVER fcLEVATED STOTIES
į... TEJjEE^NAI: Beach 5353 & 5352 f

....................... '

neša po 
$9700 už 

Kreipkitės

cent B. Ambrose (Ambro- 
zaitj), kuris turi apdraudos 
brokerio laisnius, 425 Broad- 
way, So. Boston, Mass. (-)

Tel. So. Boston 1607.
PRANEŠIMAS BOSTONO 

LIETUVIAMS.
šiuomi pranešame Bostono 

lietuviams, kad p. David Cabbit, 
savininkas lietuviškai-lenkiškos 
aptiekos, kaip buvo, taip ir tebė
ra po numerių 100 Salėm St.. Pa
skalai, kad iš tos vietos jis išsi
kraustė. yra neteisingi. Aptieka 
atdara 7 dienas sąvaitėj, nuo 7 
ryte iki 11 vakare kožną dieną.

. Lengvos išlygos.
pas: VINCENT H. AMBROSE

— «<»■., -AAm-brozaUisK— —......
425 Broadna.v, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1607.

NAMŲ KONTRAKTORIUS
Statau, taisau ir maliavoju.
Kas nori pataisyt arba numa- L. 

liavot namą, pristatyt piazą ar 
kitokį pagerinimą padaryt, krei- 

i pkitės pas mane.
J. J. TARUTIS

242 W. Sth St., So. Boston.

(21)

REIKALAVIMAI
DARBŠTIEMS VYRAMS 

PROGA
Jęigu užsiimi ką nors par

davinėti ir nori sunaudoti 
savo liuoslaikį, kad turėti iš 
to naudą, rašyk laišką mums 
klausdamas informacijų.

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

339 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS FOTOGRAFU! T. 
STUKUI, kuris yra apsipaži
nęs su fotografavimo darbu 
ir moka retušuoti.

453 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0464-J.
DIRBAM naujus krėslus 

ir senus apmušinėjam (up- 
holstering). (19)

255 Portland St., 
Cambridge, Mass.

ANT RENDOS 
KRAUTUVE.

Tinkama dėl bučernės, grosernės, 
duonkepyklos arba kito kokio biznio 
kampiniam name. Randa pigi—$40.00 
ant mėnesio. Vieta 54 Dorchester 
Street, So. Boston, Mass. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės j savininką 

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

Telefonas* Main 7282 (-)

T»L: Richmond 1414 

\ Dr. David W. Rosen 
į Kalba Lietuviai. Lnkitkal 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAM I 

8LAPTA8 L1GA8. 
t VALANDOS: 
> Nuo 8 iki 10 ryto.

Nuo 2 iki I dianą. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.
Ui HANOVER 8T„ 

BOSTON. MASS.

!■ b I

S. Mačys & d. Matulaitis
SIUVĖJAI

Siutus ir overkotus siuvani ant 
užsakymo. Kaina pigi. Darbas 
geras. Reikale užeikit. (25)

837 M ASHIN'GTON ST.
BOSTON, MASS.

SEVERA’S

ESKO

tankiai nepakiančiamas; 
būti pergalėti vartojant

yra 
gtetli

ODINĖS LIGOS

Antiseptiftkas mostia.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipki* į aptiek*. U

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Strand Tailoring Co.
JEIGU NORI turėti gerą siutą, 
tai ateik pas mane ir persitikrink. 
Aš pasiųsiu pagal naujausių madų.

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

308 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Siutai Ant
Orderio /AS

Siutus ir over- InjJ® r; ‘ 
kotus siuvame ||w|$į ; į 
ant užsakymo, ImEkc. .A, 
visokiomis imi- VSMKSjt Į ’ 
domis. Taipgi yKBjį į 
taisome ir iš- į į
prosiname. f Nsyf W
SIMOKAIT1S r
344 Broadivay, į

2-ros lubos i
SO. BOSTON, !

MASS. I'

4 ''Jr. —

Geras paproty
Umidokit Rufiles kasdien, kad užlalkiua 

ai!vo« odą sveika ir kad tureti puikius 
žvilgančius plaukus, 

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
piieia gražiu plaukų.

Nusipirkite bonką ui 65c i antiien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
s.umčiama tiesiog 'ii laboratorijos.

F. AD. RICIITER * CO.
Eerry & South Sth Sis.

Erooklyn, N. Y.

1^-

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialiatns Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kulka len
kiškai ir rusiukai.

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

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

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

S

DR. J. MARCUS
L1 ET U VISKAS G Y D Y’I'OJ AS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parnienter St., Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 rytu iki 8 vak. 
Nedeldieniais iki 4 vai. po [Hutų

DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KRONISKU IR SEKRETNŲ 

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

Tel. Haymarket 1436

(1

SPECIALISTAS—l’ER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančiu: Kraujo ligomis. Ner
vu suirimu. Reumatizmu ir In
kstu ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Gallagher
3TREMONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
HuSiOl-i, iii ASU.

Olyiupia I h vaire BuildiK^ 
Room 22

PERSIKĖLĖ f NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius į
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausj patarnavimą. Reikale molonėkit p 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6lL St., Lu. Boston, Mass. Tel. S. B C itt3-W. S
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