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Kongresas sumušė 
prezidento “veto

KAREIVIŲ BONUSAS 
VIRSTA ĮSTATYMU.

Tuo budu visas valdžios tau
pumo programas sumuštas 

į skutus. Washingtone dide
lis sujudimas.

Kova dėl kareivių bonuso 
galų-gale pasibaigė. Prezi
dentas Coolidge tapo skau
džiai joje sumuštas. Kada 
Kongresas priėmė bonuso bi- 
lių ir padavė prezidentui pa
sirašyti, prezidentas jį at
metė nepasirašęs, kaipo žą- 
Iingą kraštui įstatymą. 
Kada prezidentas šitaip at
meta Kongreso priimtą įsta
tymą, tai sakoma, kad jis jį 
"vetuoja," uždeda savo "ve
to,” kas kitais žodžiais reiš
kia,. kad jis jį uždraudžia.

t Šitaip "vetuotas” bilius 
yifa grąžinamas į Kongresą 
atgal, ir tuomet abudu Kon- 
gresi butai balsuoja jį išnau- 
jo. Jei abiejuose butuose 
uždraustas bilius gauna po 
du trečdaliu: balsų,, tai jis 
pereina viršum prezidento' 
galvos ir virsta įstatymu ne
paisant jo "veto." ' * -3_-

Taip dabar buvo ir su tuo i lxes gyvenimą, šiandien la- 
‘ “ bai. nerami..3

Šitoks Kongreso pasielgi
mas labai sujudino Wash- 
ingtoną, nes tikimasi labai 
blogų pasekmių. Beveik vi
sa šalis laukė mokesčių su
mažinimo, ir nors Kongre
sas baigia svarstyti taksų 
sumažinimo įstatymą, prezi- 
tentas negalės po juo pasi
rašyti, nes bonusui praėjus, 
valdžiai reikės daug dau
giau pinigų. Todėl gali būti, 
kad pramonėj kils krizis. 
Antras dalykas, kova tarp 
prezidento .ir Kongreso la
bai gąsdina Wall Streetą dėl 
ateinančių prezidento rinki
mų. Wall Streetas labai no
rėtų, kad sekančiu preziden
tu pasiliktų Coolidge. Bet 
kuomet . patįs rėpublikonų 
lyderiai jį šitaip neigia, tai 
jo šansai laimėti rinkimus 
nedideli. Gali laimėti demo
kratas, o gal būti da ir taip, 
kad susidarys "trečia parti
ja," daug pažangesnė už re- 
pųblikonųs ir., demokratus, 
ir nušluos rinkimus. ‘ Taigi 
padėti^ dabar..labai neaiški 
ir delta Wall Streėio birža, 
kiūri koritrbliuoja- vįsoš Ša

kareivių bonusu. Kongre
sas pravedė įstatymą, kad 
buvusiems Pasaulinio Karo 
kareiviams turi būti atlygin
ta už sugaištą laiką. Bet 
prezidentas atsisakė po įs
tatymu pasirašyti. Savo "ve
to” jisai pamatavo tuo, kad 
visiems savo kareiviams Su
vienytų Valstijų valdžia 
mokėjo alga už visą tarny
bos laiką, kad nuo mirties 
ir sužeidimo jie buvo ap
drausti iki $10,000 kiekvie
nas, kad sužeistųjų užlaiky
mui valdžia ir dabar išmo
ka kas metai milionus dole
riu. djioda jiems pinigų eiti

RUBSIUV1Ų UNIJA PA
KĖLĖ NARINĘ 

MOKESTI.
Moteriškų drapanų siuvė

jų unija, kuri dabar laiko 
savo suvažiavimą, nutarė 
uždėti nariams po 5 centus 
mokesties į sąvaitę. Lokalų 
atstovai tam priešinosi, sa
kydami, kad pakėlus mokes
tį, nariams pareis mokėti 
apie 60 centų į sąvaitę; bet 
centro viršininkai nurodė, 
kad pinigai būtinai reika
lingi netik paprastiems or- 

rių. djioda jiems pinigų eiti ganizacijos reikalams, bet ir 
į mokslus, ir todėl kitokio (streiko fondui. Ir 225 bal- 
atlyginimo jiems nereikia.Įsais prieš 39 nutarta mokes- 
Pagalios ir neteisinga butų ’ 
apkrauti žmones mokesčiais 
ir imti pinigus iš silpnų ir 
senų, o duoti jauniems ir 
stipriems "bonusu." Dideli 
mokesčiai prispaus viso 
krašto gyvenimą, apsistos 
pramonė, sumažės darbai ir 
tuomet net natiems eks-ka- 
reiviams tas "bonus" pada
rys daugiau blogo, negu ge
ro. Valdžios programas 
tam priešingas. Valdžios 
programas reikalauja mo
kesčius (taksas) per pus su
mažinti. o ne kelti: Gi pri
ėmus ”bonuso" įstatymą, 
mokesčių netik negalima 
bus sumažinti, bet juos rei
kės da padidinti, nes bonu
sui reikėtų apie $1.000,0(X»,- 
000. Ir todėl prezidentas su
grąžino šitą įstatymą Kon
gresui nepasirašęs.

Tečiaus jo argumentai ne
padarė į Kongresą jokios 
įtakos. Kongresas yra nu
sistatęs mušti kiekvieną 
prezidento žygį ir šituo 
klausimu taip pat jį sumu
šė. Net tokie rėpublikonų 
partijos vadai kaip senato
rius Lodge stojo su demo
kratais ir balsavo už bonu- 
sa. Tuo budu bonusas perėjo 
viršum prezidento galvos ir 
tampa įstaty mo nezinJn p, 
"veto."

BIJOSI "TREČIOS 
PARTIJOS.”

Kapitalistinio biznio da- 
jbotojas Roger W. Babson 
į pranašauja, kad jei šiais 
prezidento rinkimais pasiro
dys "trečioji partija,” tai 
pramonė nupuls, biznis pa
blogės ir Amerikoje galės 
kilti didelis nedarbas, šitą 
pranašavimą Babsonas re
mia praeities faktais. Jei 
jus pastudijuosite praeities 
rinkimų statistikas, jis sa
ko, tai pamatysite, kad vi
suomet įvykdavo pramonės 
susmukimas, kada tik rin
kimuose kildavo varžytinės 
tarpe konservatyvio ir radi
kalo kandidatų. Iš kitos vėl 
pusės, kada tik abidvi vado
vaujančios partijos pastaty
davo konservatyvius (atža- 
gareiviškus) kandidatus, 
pramonė visados pakildavo 
ir biznis bujodavo. O kada 
tik radikalai rinkimuose bu
vo stiprus, biznis susmukda
vo. Mat, biznis nemėgsta 
radikalizmo.

Ateinančiuose prezidento 
rinkimuose Coolidge (da
bartinis prezidentas) bus 
konservatyvių (atžagarei
vių): rėpublikonų kandida
tas. Jei demokratai nomi
nuos irgi atžagareivį, tai 
bitrtio: ūpais;; įžymiai pakils, 
ries kapitalui: ’ tada ’ nebus 
skirtumo, kuris judviejų bus 
išrinktąs-—abudu geri. Bet 
jei rinkimų arenoj pasirodys 
"trečioji partija,” sulipdyta 
visokių radikalių blokų, ir 
jei šita partija pasirodys 
pakankamai stipri, kad pa
kenkti pirmųjų partijų lai
mėjimui, tai Amerikos pra
monėj ir biznyje galėsime 
susilaukti pusėtino krizio.

Šitaip kalba ne vienas tik 
Babsonas, bet visi kapitalis
tinio biznio "barometrai.”

I

ti pakelti.

PRAMUŠĖ UOLĄ IR IŠ
GELBĖJO 5 MAINERIUS.

Colorados cinko kasykloje 
žemė buvo užbėrus 5 maine- 
rius pereitą sąvaitę. Inžinie
riai pastatė didelį grąžtą, iš
varė 2 colių skylę per uolą Į 
kasyklą, ir per tą skylę už
bertiems darbininkams bu
vo teikiamas maistas ir van
duo per kelias dienas. Tuo 
tarpu griuvėsiai buvo atkas
ti ir užberti maineriai išgel
bėti.

1

1)EL TYRO ORO ŽUVO 
TRJS ŽMONĖS.

Chicagoje buvo toks atsi
tikimas. Pereita sausio mė
nesi Illinois Malleable Iron 
Co. dirbtuvėje kilo tarpe 
darbininkų ginčas dėl atda
ro lango: vieni norėjo, kad 
langas butų atdaras, kiti 
buvo tam priešingi. Kivir- 
čiai ėjo iki šiol ir pasibaigė 
tuo. kad tūlas John Gradner, 
susirėmęs anądien su save 
priešininkais, išsitraukė re
volverį ir nušovė du žmones 
o paskui kitų užpultas ir 
pats nusišovė. 1

*

Ką reižkia Karei 
vių “Bonus”?

RADO DU KŪDIKIU 
ŠULINYJE.

Rye Beach, N. H.—Aris
tokratų apgyventoj apielin
kėj pereitą sąvaitę čia buvo 
atrastas šuliny kūdikis. Šu
linys buvo uždengtas ir vai
kutis plaukiojo ant viršaus. 
Duota apie tai žinot polici
jai ir ši pribuvus skenduolį 
išėmė. Daktaras pripažino, 
kad vaikas buvo įmestas vi
sai nesenai. Policija išpum
pavo visą vandenį, manyda
ma. kad ant dugno ras nu
skendusių drapanų ar kito
kių ženklų. Bet vietoj dra- 
pjiiii dujinu dtrasva Ki
tas kūdikis, Kerštu- 
.setai laike.

50,000 IMIGRANTŲ ANG
LIJOJ RUOŠIASI 

AMERIKON.
Washingtonc gauta žinių, 

kad Anglijoj užsirašė jau 
50,000 žmonių, norinčių ke
liauti Amerikon. Kiek iš jv 
galės įvažiuoti, da.hežinia.

$36,000,000,000 SUDĖTA Į 
BANKITS.

Bankierių draugijos pir
mininkas Deppe sako, kad 
pereitą birželio mėnesį Su
vienytų Valstijų bankuose 
žmonių buvo sudėta $36.- 
000,000,000. I

12,600 ŽMONIŲ ANGLI
JOJ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

Iš Londono pranešama, 
kad per tris pastaruosius 
menesius influeuzos enide- 

ian <nv nnja Aimnjoj uu "
_Ut n,.ų į kapu

VIENAS LIETUVIS AU- 
TOMOB1LIUJE UŽMUŠ

TAS. DU SUŽEISTI.
Iš Pennsylvanijos mainu 

Levinskas prisiuntė 
"Ashland Daily

Monarchistai pienuoja karą
prieš bolševikus.—........x bonus," kuris drg.

dabar virsta įstatymu, reiš- P}ums„ .?. , , -
kia atlyginimą buvusiems ^ew? lskarPą> kur aPrašo-
kareiviams už sugaištą lai- ma dldele SOCIALIST-LABOR PAR- l JIE TURŲ 10,000.000 AUK-
ką. skaitant po $1.00 už su automobihum, įvykusi TY NOMINAVO KANDI- SO RUBLIŲ.

Kareivių ”
,o

tarnybos diena an,t Tamaoua tuimpike, ne-: DATą j PREZIDENTUS, 
po $1.25 į dieną toh New Philadelphijos, I Pereiu Sąvaitę New Yor. 
ių. Tečiaus du kur buvo hetuvių piliečių ke buvo Socialist-Labor Par- 

---------------  tarnybos mėne- W1Hbo balius. Is to baliaus ti]-os Ronvencįja, Runoje du
siai. nesiskaito, ir visa atly- f °.^°n • ^ Lvvavo 40 delegatų iš 15 val-

kiekvieną 1
namieje ir po $1.25 j dieną 
anapus jūrių.
pirmutiniai tarnybos mėne-

ginimo suma vienam žmo
gui negali būt didesnė kaip 
$500 už tarnybą namieje ir 

nedidesnė kaip $625 už tar
nybą anapus jūrių.

Grynais pinigais bonusą 
gaus tiktai tie, kuriems pri
puola nedaugiau kaip $50.

Kuriems pripuola daugiau 
kaip $50, tiems pinigai bus

S. Grakštėnas su savo žmo
na, Antanas Čarneckis, Jo
nas Tauras ir Ona Liutku-

tijos konvencija, kurioje da-

stijų. Konvencija nutarė 
dalyvauti prezidento rinki- 
-------- ir nominavo savoi • x a . ij- * muose ir nominavo savoviene. Automolių valde pats kandidata tula Frank T Grakštėnas. Netoli Schuyl- l?ns iš PorGando ?)re I 

Lili DovI-a Vnr L-oUoe Jonns is roruaiiao, ’7ie. j 
vice-prezidentus tapo nomi
nuotas Verne L. Revnolds 
iš Baltimorės, o Frank E. 
Passano iš Brooklvno tapo 
pastatytas kandidatu į New 
Yorko gubernatorius. Beto 
da konvencija priėmė kelia- 
tą rezoliucijų, pasmerkda
ma supuvimą dabartinėj ša
lies politikoj ir išreikšdama 

\ 1 Lenino
mirties.

I Socialist-Labor Party yra

kili Parko, kur kelias stai- 
Igiai užsisuka, Grakštėnas 
matomai norėjo užminti ant 
breiko, bet pataikė ant ak
seleratoriaus. Automobi
lius šoko ir apvirto ratais

I

Jonas Tauras, ^ 
P ,.edant P? | procentus pa- metų vaikinas, kuris sėdėjo 

anų uz kiekvienus metus. anį priešakinės sėdynės ša- 
Tarp Keleivio” skaityto- lia Grakštėno, buvo išmes

iu jrgi yra daug buvusių ka- * —— -*------ ,T1’
reivių, todėl kiekvienam jų 
bus įdomu žinoti, kiek kat
ras jų gaus bonuso. tą gali
ma išrukuoti šitokiu budu. 
Padermę, Jonas išbuvo ka
riuomenėj 6 menesius Ame
rikoje ir 6 mėnesius Franci
joj. Kadangi už du pirmu 
mėnesiu bdriuš nesiskaito, 
tai Jonui paremia $120 už 4 
mėnesius namieje ir $225 
už 6 mėnesius užjūryje, ar
ba $345 iš viso. Ant tokios 
sumos f ' ___
draudos popieros. Per 201 
metų paskui ant tos sumos} 
augs pulukanos po 4 procen
tus į metus, ir ant tų pro
centų procentai.

Po 1 d. sausio 1927, musų 
■Jonas galės nueiti su tom po- 
nierom į bilę kokį Federal 
ar Statė banką ir gaus pasi
skolinti 90 procentų priklau
sančios jam sumos. Jei Jo-! 
nas paskui negalėtų ar ne
norėtų bankui tos skolos 
grąžinti, tai valdžia už jį už
mokės. Taip įgko dabar pri
imtas Kongreso įstatymas.

ant priešakinės sėdynės ša-
t

tas aukštyn ir nulėkė Pir-:Das;^iiėiima dėl 
myn apie 20 pėdų. Jo galva S^s 
tapo sutriuškinta, kaklas nu- 
laužtas ir vienas petys su-, . įr seniausia
trupintas. Jis mirė ant vie- ' • a • - * •
tos. Antanas Čarneckis. 27 
metų vyras, ir Grakštėnienė 
likos sunkiai sužeisti.
’’ • * ’ ’ ’ "■ ? ‘ it

msMAUGĖ MOTERĮ IR 
ATĖMĖ 5 DOLERIUS.

socialistinė partija Ameri
koje. Iš šitos organizacijos 
išsivystė ir tikroji Ameri-
kos Socialistų. Partija.-; Kaip 

rį jos: vardas liudyja, Sodalist- 
K Labor partija yra vienų 
, darbininkų organizacija; ji 

i Ella C. Capen, 6/ metų nepriima i savo tarpą nei 
amžiaus našlė, kuri gyvena inteligentų, nei profesiona-

iam htw an Brockton’M-ass’ant.20TaV lų; dėlto turbut ji niekad
J DODieros p£- 20 lcher CO-ur- v?ena P3*1’ TT pasisekimo neturėjo ir jo-

į to nedėldienio naktį pabudo rolės darbininkų judėji- 
ir išgirdo, kad jos kambary- me nelošė.
je kažin kas vaikščioja po __________
tamsiai. Nusigandus ji pra< RUSŲ-VOKIEČIŲ SUSI- 
dėjo rėkti. Kambaryje butą KIRTIMAS
plėšiko, kuris tuoj pagriebė Tarp jr vikiečių įvy- 

ligi sąmonės nustojimo. Pas
kui jis da sumušė jai galvą 
ir pavogęs iš stalčiaus 5 do-. 
lerius pabėgo. Atsipeikėju
si senukė prišliaužė prie te
lefono ir nukabinus ragelį 
prisidėjo prie ausies. Išlau
kus kelias minutas ir nie
kam į telefoną neatsiliepus,

jai už gerklės ir prismaugė ko }abai aštrus susikirtimas. 
Visų pirma vokiečių policija 
Berline padarė bolševikų 
prekybos atstovybėje kratą 
ir atradus daug agitacinės 
bolševiku literatūros, areš
tavo kelis Maskvos agentus. 
Tas taip užgavo bolševikų 
valdžią, kad ji tuojaus at
šaukė iš Vokietijos visus sa-AncLaitnmu L-oJ - niUI1 * <-eieiVlią ucaiourcyuc, SaUKe ig VOKietlJOS VISUS SU-

Siiii Y« apalpo,. Paskui j vėl atstovus .ir pareikalavo, 
onip tivinnnnnn “ VC1 kaa voKieciai paiiuvsuutų jur

D . P ' ’Y00’000- i nuoti j policiją, bet niekas aGrentus ir atsiprašytų dėl 
Pa^ui per 20 ^as*! neatsiliepė. Vėliaus pasiro- suėmimo. —-—1 __

“S ^nt^.Siatsi.avo ir bandė tįefo-

met apie $100,000,000. Ide, j.a(j plėšikas nupiovė jos 
Pridėjus knygų vedimo ir telefono vielą. Moteriškė

kad vokiečiai paliuosuotų jos

Vokiečiai su
imtus bolševikų agentus pa
leido, bet atsiprašyti dėl jų 

► neatsiprašė. 
į Ana nedėldienį po visą Rusi- 
ija buvo laikomos demons-

kitokias lėšas, manoma, kad dabar guli Brocktono ligo-l;ii-eštavimo 
sitas įstatymas valdžiai lė- ninėj ir vargiai pasveiks.
suos nuo 8 iki 4 bilionų dole-_______________________________ ___
rių. Tuos pinigus, žinoma. GYVULIŲ LIGA PADARĖ įt“adjos prieš* Vokietiją ir 
turės sudėti ne valdininkai! $3,000,000 NUOSTOLIŲ. ..............................
iš savo kišenių, bet patįs; Agrikultūros departamen-

darbininkai. j
Apskaitoma, kad vien tik i liga toj valstijoj pridariusi 

knygų vedimas arba admi- j jau $3,000,000 nuostoliu. Peri 
nistracija prie bonuso lėšuos tris mėnesius sunaikinta tautininkai 
apie $1.000.£p0 kas metai. • j 60,270 visokių gyvulių.

Apie 3,038,283 kareivių t 
raus 20 metų apdraudą, o 

.500 kareiviu trans <rrv_'

bolševikų kalbėtojai smerkė 
vokiečius kiek įmanydami.

daugiausia biedni tas Californijos praneša, Bolševikų spauda šaukia. 
Pad gyvuliu gerklės ir kojų kad Rusija turi apskelbti

<83.500 kareivių gaus gry
nais pinigais po $50 ir ma
žiau.

NORĖJO UŽVAŽIUOT 
AUTOMOBILIUM ANT 

KOPĖČIŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

Charles Barkus, turbut lie
tuvis, Worcesteryje šį pane- 
dėlį važiavo automobilium 
ir nuvertė kopėčias, kurios 
buvo maliorių pastatytos 
nrie vienų namu. Kopėčios 
griuaarnoft liutKų taip su
žeidė, Kad jį leikeįc nuga
benti

Vokietijai boikotą.
Tuo pačiu laiku vokiečių 

Hallės mieste 
. įtaisė didelę demonstraciją 
prieš komunistus. Hallės 

į miestas yra vokiečių komu
nistų lizdas ir todėl įvyko 

.__ • 'susirėmimas, per kurį likos
5?n° S ‘m X užmušta 11 žmonių.

SNIEGAS IR ŠALTIS.
Praėjusi nedėldienį Michi

go sniegas, o Minnesotoje 
apie St. Paul miestą buvo, 
pusėtina šalna. Žiemos oras 
sugadino daug žydinčių so-. 
dų.

SUŠAUDĖ 38 BANDITUS.
Šiomis dienomis Kynų 

mieste Hcng Kong sušaudy
ta 3S piratai, kurie andai bu
vo užgriebę laivą ir norėjo 
su juo pabėgti. Valdžios 
skraiduolis juos pasiviio. jų 
laivą nuskandino,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KAUKAZE.

Konstantinopolio žinio
mis, Erzerumo apielinkėj, 
Armėnijoj, pereitą sąvaitę 
drebėjo žemė. Tapo sunai
kinta keliatas kaimų ir žuvo 
•i’ ie 50 žmonių.

ppr kova mėnesį Mass. 
valstijoj buvo išviso 593 
gaisrai, kurie pridarė $2,- 

<■ nii.215 nuostolių. 8. gaisrai
‘kilo •- pypkių.

Vajų pradėsiąs generolas 
. Semionovas iš Sibiro, kur 

žmonės daugiausia priešingi 
bolševikų valdžiai

Žinios iš šangehajaus sa
ko, kad Kynuose dabar eina 
didelis "baltųjų” prisirengi
mo darbas naujam karui 
prieš bolševikus. Užpuoli
mas prasidėsiąs šią vasarą 
Sibire, kur žmonės bolševi- 
kų valdžia esą labai nepa
tenkinti ir tik laukią, kad 
ateitų kas jiems vadovauti, 
o jie tuojaus sukilsią. Vado
vauti jiems eisiąs genero
las Semionovas.

Savo karo žygiams "bal
tieji’’ turį 10,000,000 aukso 
rublių, kurie per Kolčako 
viešpatavimą buvę sudėti į 
Šangehajaus banką. Dabar
tie pinigai esą perkelti į Pa
ryžių ir randasi anti-sovietų 
organizacijos kontrolėje.

Tie "baltieji," kaip pa
prastai yra vadinami Rusi
jos monarchistai, esą gerai 
organizuoti ir Sibiro pasie
niu Kynuose turį jau pusėti
ną armiją. Ji esanti apgink
luota naujausiais ginklais ir 
turinti apsčiai amunicijos. 
Šangehajaus mieste esanti 
rusų kadetų mokykla, kuri 
ruošia naujus karininkus 
pienuojamai kampanijai. E- • 
są manoma, kad šitą judėji
mą slaptai remianti Japoni
ja. Jei pienuojami žygiai 
Semionovui pasisektų, tai 
rusų mcnarchistų komite
tas, kuris dabar sėdi Pary
žiuje, tuojaus atvyktų į 
Šangchajų ir įkurtų tenai 
laikiną savo valdžią Sibirui. 
Einant "baltajai" Semiono- 
novo gvardijai pirmyn, šita 
valdžia irgi keitusi kartu gi- 
’vn į Sibirą, su tikslu pasiek
ti galų gale Maskvą.’

Kynų valdžia esanti labai 
tuo susi rupi nūs, nes bijosi, 
kad bolševikai nepradėtų jai 
s kitos pusės keršyti, bet 
būdama visiškai ištižus, ji 
negalinti rusų monarchistų 
darbuotės sulaikyti.

Kad rusų monarchistai 
galvoja apie atgaivinimą 
Rusijoj monarchijos, tai pa- 
iudyja ir sovietų justicijos 
komisaras Kurski, kuris 
kalbėdamas apie vėliausius 
ireštu.s Rusijoj, pasakė: 
"Žymiausi tarpe visų suim- 
ujų yra septyni nabašnin- 

ko kunigaikščio Golycino 
šeimynos nariai, kurie buvo 
areštuoti Leningrade dėl jų 
•ėdamo susirašinėjimo su 
Didžiuoju Kunigaikščiu Ki
rilu, kuris nori užimti Rusi
jos sostą."

I

109 ŽMONĖS ŽUVO NUO 
AUDRŲ.

Surinktos žinios parodo, 
kad per tas audras, 
regužės pradžioje 
Dietinėse valstijose. 
'09 žmonės, o turtu 
kinta už ?10.000,000.

kurios 
siautė 

žuvo 
sunai-

Bostono gatvekarių tar
nautojai ketina reikalauti 
langiau algos ir gali bu‘, 
kad k’T • ariu s^rpikas.



0 APŽVALGA
KODĖL JIE NEĖMĖ 

LIETUVIO ADVOKATO?
Vienas lietuvių patriotas 

rašo mums iš Chicagos:

”Kas darosi su sandariečiais 
■—driko jie nusisamdę svetim
tauti advokatą, o aplenkė lietu
vi advokatą? Aš čia. Chicagoie, 
turėjau daug audru dėlto pa
kelti. Nejaugi sandarieėiams 
perprastas advokatas J. Ba- 
gočius, adv. Puišiutė-Šalna ir 
kiti?”

reikalauti už savo darbą dau
giau negu jis vertas, tuojaus 

• ateina išradėjas ir pastatu ma
siną. kuri padaro tą darbą grei- 

i ėiau ir geriau.
”Eandvmas yra parodęs, kad 

gerai išsilavinęs mūrininkas 
. gali padėti nuo 1000 iki 4400 

paprastų
tečiaus mūrininkai tyčia 
laiko, kad daugiau butų 
bo. ir nepadeda daugiau

. ."(H) plytų i dieną.
”Kaip ir reikėtų tikėtis, at

ėjo išradėjas ir išrado elektra 
varomą mašiną, kuri pakloja 
1200 plytų i valandą, arba 
9600 i dieną.”

Mašinos aptarnavimui rei
kią trijų žmonių, o ji pada
ranti 20 žmonių darbą.

plytų Į S valandas; 
susi- 
dar- 
kaip

I

DĖL PINIGŲ SIUNTIMO

LIETUVON.
Lietuvos valdžia buvo 

paskelbus Amerikos iiy 
viams, kad iųsdami pi. 
į Lietuvą jie siųstų juos

■ ?ėšis, reikalaudamas iš sa-Įj___ č.
, konfratro atskaitų, nes tams

Chicagietis čia kalba, ma
toma, apie South Bostono 
sandariečius, kuriuos kun. 
Garmus patraukė teisman 
už apšmeižimą jo "garbės.

Bet 
kurie 
liais 
nais,

"garbės.” 
kodėl sandariečiai, 

dedasi tokiais dide- 
lietuvystės šampijo- 
nepaėmė šitai bylai 

lietuvio advokato, o svetim
tauti, tai ištikrujų keista. 
Da nelabai senai jų "Sanda
ra” tvirtino, kad lietuviai 
yra gabiausi žmonės, nes tu
ri mėlynas akis ir priklauso 
prie "nordikų rasės,” o ka
da "Sandaros'” redaktoriui 
prisiėjo stoti i teismą, tai 
apgynėją paėmė visai kitos

KAS YRA TAUTYBE?
Apskritai yra priimta ma

nyti, kad kalba yra svar- 
požymė.

i
■biaųsia tautybės
Paskui seka papročiai, tiky
ba, teritorija ir t.t. Ir tas, 
rodos labai aišku. Juk jei ne
būtų lietuvių kalbos, nebūtų 
ir lietuvių tautos.

Bet tikrenybėje nevisuo- 
met taip . būna, štai, yra

tautos. Tai yra netik Įžeidi- šveicaru tauta, bet šveicaru 
mas nordikų rasės, —---------- . J-;.--.-. ------------11 kalbos nėra; Šveicarai kai- 
sumindziojrmas patriotiško- įa francuzų, vokiečių, italų 
jo obalsio savas pas sava- ir valonu kalbomis.

JĮ- f ’ ......................................

šveicarai kai-

per 
paštą (money orderiais!, o 
ne laiškuose.

Bet musų žmonės to visai 

nepaiso ir. kaip kauniškė 
"Lietuva” praneša, iki šiam 
laikui Amerikoje gyvenan
tis lietuviai daugiausia siun
čia pinigus i Lietuvą regist
ruotuose ir net paprastuose 
laiškuose, deda juos i viso
kius siuntinius arba rūpes
tingai slepia i paveikslus ir 
t.t.

Šitaip siunčiami pinigai 
kelyje tampa išvogti. Ameri
kiečiui rodosi, jog niekas 
nedasiprotės, kad jis paslė
pė penkinę ar dešimtinę i 
savo fotografiją arba i kny
gos apdarus. Bet europie
čiai šitokius slėpimo budus 
gerai žino, ir nežiūrint kaip 
loleris butų paslėptas, jie ji 
suranda ir išvagia.

Registruotas laiškas taip
gi negali pinigų apsaugot, 
nes laišką galima atklijuoti. 
pinigus išimti, ir paskui už
klijavus vėl čielą laišką žmo
gui pristatyti, tik jau be pi
nigų.

Todėl Lietuvos pašto val
dyba da syki Įspėja .Ameri
koje gyvenančius lietuvius, 
kad jie nesiųstų pinigų laiš
kuose, nes valdžia uz juos 
neatsako.

I

I

Žydai taip pat neturi tau
rinės savo kalbos; jie kalba 
vokišku žargonu, 
tautiniu žvilgsniu, 
vienybe, žydai labai

Belgų tauta irgi 
savo tautinės kalbos. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie 
Ameriką, kur daugybė viso
kių tautų ir kalbų sutirpo 

į vieną galingą tautą ir priė
mė augių kalbą.

Taigi kalba nėra tautybės 
požymė.

Kas gi tada nustato tau
tybę? Tikyba? Papročiai? 
Teritorija?

Buvęs rusu kadetų lyde
ris prof. Miliukovas skaitė 
tuo klausimu kelias lekcijas 
Prahoje susirinkusiems ru
sų inteligentams, ir kaip jis'boiševikafka’ti/~Kai}U'Deib 

tvirtino,. tai prie tautybės tsche Allgemeine Zeitung" 
nepriguli nei kalba, nei tiky- dabar praneša, tai šita 
ba, nei papročiai, nei terito- žmogžudžiu šaika buvo tie- 
i ija. Tautybę nustato tiktai siog bolševiku žvalirvbcs 
bendra žmonių psichologija, (ČEKĄ) slaptas skyrius Vo-

’TLTIMATUMAS” LIETU
VOS LIAUDININKAMS.

* Brooklyno "Vienybės” re
porteris praneša, kad san
dariečių seimas Worceste- 
ry nutarė nusiųsti Lietuvos 
liaudininkams ir valstie
čiams reikalavimą, kad jie 
apskelbtų "socialistų parti
jai” . karą. "Vienybės" žo
džiais šitas sandariečių "ul
timatumas” skamba taip:

„Valstiečiai Liaudininkai 
privalo aiškiai nusistatyti Į so
cialistus.—Nutarta pareikalaut 
iš Valstiečių Liaudininkų, kad 
jie paliautų flirtavę su Grigai
čiu, Bagočium ir kitais neaiš
kaus nusistatymo žmonėmis, ir 
bendrai su socialistų partija ”

Sunku suprasti, kaip neva 
politinės partijos seimas ga
lėjo tokią nesąmonę praleis
ti. Nes tik visai "negramot- 
nas" lietuvių politikoj Molio 
Motiejus galėtų pasakyti, 
kad Grigaitis yra neaiškaus 
nusistatymo žmogus. Matyt, 
kad "negramotni" Molio Mo
tiejai ir tautininkų seime 
vadovavo.

Kita jų nesąmonė, tai tas 
"ultimatumas"” valstiečiams 
liaudininkams. Suvažiavo 
buvusieji Amerikos kar- 
čemninkai ir bučeriai, kurie 

apie srovių santykius Lietu
voje neturi jokio nusimany
mo, ir drįsta diktuoti liaudi
ninkams "nusistatymą j so
cialistus!" Da neišrodytų ”Wrublewskį," tai jau Jis Į 
taip žiopla, jei sandariečių norėjo tapti lenku.

«

i

O betgi 
tautine 
stiprus, 

neturi

KOMUNISTAI GRIEBIASI 
ŽUDYMO PRIEMO N11 .

Tūlas laikas atgal telegra
mos iš Vokietijos sakė, kad 
tenai susekta komunistų te

roristų grupė, kurios tikslu 
buvo žudyti pavojingus ko- 
Imunistams žmones. Kadan
gi buvo pamato manyti, kad 

nurodymų ir pinigų šitai 
žmogžudžių saikai duoda 

Maskva, tai vokiečių val
džios atstovai Įsiveržė į bol
ševikų prekybos misijos bu
tą Berline ir padarę kratą 
areštavo keliatą bolševikų. 
Dėl šitos kratos ir arešto, 
kaip žinia. Maskva pakėlė 
didžiausi triukšmą.

O vis dėlto pasirodo, kad

dabar praneša, tai šita

sako Miliukovas. kietijoj. Visi šitos grupės 
komunistai esą kartu Vokie- 

KAIP LIETUVIAŲĮGIJO jtijos komunistų partijos na- 
. . ................  į .?. kįgfcyjgHag jų turėjęs

po du revolveriu savo tiks
lams vykdinti. Beto da jų 
sandėlyje atrasta visokios 

sprogstamosios medžiagos ir 
visokių užkrečiamų ligų 
bakterijų, kaip antai, dezin- 
terijos. šiltinės, choleros ir 
t.t. Jei komunistai nutarda
vo prašalinti tokį žmogų,

SVETIMAS PAVARDES?
YTa daug lietuviškų pa

vardžių su galūnėmis ”—vi
rius." Tūli mano, kad šito
kie "pagražinimai” buvo pa
imti iš lenkų kalbos. Bet Dr. 
J. Kauno "Lietuvoje" sako,, 
kad tai yra klaidinga nuo
monė.

Tiesa, lenkų "kultūra" pa-1 
liko daug savo žymių Lietu-id:uri°. neturėdavo is-
voje. Kada lietuvis vardu r aukti jokio Įtarimo, sako 

žvirblis persikrikštijo i Į vokiečių laikraštis, tai jie 
’’T,T 1 ’ ■ . ...............................stengdavosi užkrėsti jį tu li-

BetJgų bakterijom.

Kad šita teroristų grupė 

vi- turėjo su Maskva ryšių, tai 
yra lenkiškas padaras. paU°das atrastas pas juos

vardžių su galūnėmis

klaida butu manyti, kad ga 
lunė ”—wicz” arba ”•
■v •

cius ; _ ,_________
Tokių pavardžių, kaip "Ale- laiškas, . rašytas Trockini 
ksandrovič,” ""Štefanovič,”......................

Lenkijoj nerasite, sako

"Lietuvos” bendradarbis.
Šitokias pavardes lietuviai 
pasiskolinę ne iš lenkų, bet 
iš gudu.

Baudžiavos laikais gudai

seimas butų išreiškęs savo 
norą patarimo arba pagei
davimo formoje; bet jis be 

jokių ceremonijų—REIKA
LAUJA! Liaudininkai turi 
liautis flirtavę su socialis
tais, ir gana! Reiškia, jie tu
ri pakelti prieš socialistus 
kovą!

, Na,, o kaip bus, jei liaudi
ninkai ims ir nepaklausys ši- ______________ _ y.......
to kvailo įsakymo? Kaip ta- pavardžių da neturėjo, jis ko iš žmonių pinigus ir ža
da sandariečiai.į vykins jį? sako, bet vadindavosi savo ^čjo įkurti Lietuvoje žemės 
^nl”e?aS1 lkS Jie taaa antlir tėvo vardais. Pavyzdžiui,; Banką.^ Jis surinko, rodos, 

_________ _ Ijeigu Ivanas turėjo sūnų Fi-.ap^ ^150.000
lipą, tai tas vadindavosi ”Fi-! Paėmęs tokią krūvą pini- 

lip Ivanovu o kada jauna-

• —• a ' • —------------- 7 *---------------- ------------------

ri leidžia Naujosios Angli- na^’ padėkim, Antano, tai pinigus į kokias ten bendro- 
— — - — J:-J— ”*-a— -r-v-v veg Ljetuvoje jr t.t. Praėjo

keli metai, o žadėtojo banko 
vis nebuvo ir dabar, nėra. 
Pradėjo eiti paskalai, kad iš 
tų $150,000 pas kun. žilių 
jau nieko nebelikę. Žmonės 
pradėjo rūpintis ir teirau
tis. Atsiliepė net ir kun. Ke-

juoko?

IŠRADO MAŠINĄ NA
MAMS MŪRYT.

I

I

i

reikalaujant daugiau pini 

gu.

KĄ SAKO KUN. ŽILIUS
APIE SAVO "BANKĄ.”
Būdamas Amerikoje kun 

Jonas Žilius (Žilinskas) rin

"The News Bulletin," ku-• f?’ ipHius, .p,ir^2 markes, dėjo
ri leidžia N aujosios Angli- r*”T ;
jos Biuras Visuomenei In-alindavo jį Anton Filipo- 
formuoti, 19 gegužės nume- vič." 
ryje praneša, kad esanti jau Todėl tokios lietuviu pa- 
išrasta mašina namams <nu-vardės, kaip "Ivanavirius," 
ryt. Tenai skaitome: » »

patyrimo jau
kad kur tik žmonės

į "Pilipavičius,” "Aleksandra- 
žinome, virius/’ visos esą paskolin- 
pradeda tos iš gudų, o ne iš lenkų.

gražus pinigas. Komunis- 
................. .. .------- ; vertėtu pasirūpinti 

Kemėšis, įiusęs neina-įjuos gauti.

: Bet galima užtikrinti, kad 
į jie ir bandyt nebandys tuos 
hinigus paimti, nes jie nie
kad negali prirodyti to, ką 
jie per savo organą pliauš
kia. Juk už šmeižimą žmo

gių prieš jų "Laisvę" dabar 
p.ra užvestos bent tris bylos 
Brooklyno teismuose.

ii dolerių.
K c Žilius vis tylėjo. Tik 
,ar iis parašė Brooklyno 

i Petkui laiška dalv- • - » • • • n* • a *
I l 
kunigu.
.o paaiškinimui. Taigi pa- 

klausykit, ką jis sako:

“L. z. Banko klausime nera
dau. nesiteisinu.” rašo kun. 
žilius. „Butu reikėję užvesti 
> i virčius su valdžia, ką mus su- 
vvlė—atsisakė nuo užtvirtintų 
Banko Įstatų, nuo dalyvavimo 
■r kitus Įstatus sutrukdė. Da ir 
dabar tie, tris syk pertaisyti, 
<eime kur užkišti guli. ’Jųs 
amerikiečiai, su savo doleriais 
norite Lietuvos laukus už
grobti?

"O mes sulig Įstatymų su
tiksime už Grt dividendos me
tams prie žemės Banko prigu
lėti. Dabar ūkininkai moka 
30 . ir 40% metams. Kam? Ar 
amerikiečiams? Daugiausia žy
dams.

"Markei nukritus, nebuvo ką 
Bankui užsiimti. Laukiau. Val
džia buvo priversta steigti Hy- 
potekos (t. y. žemės) Banką. 
Girdėjau, su mažais perkeiti
mais. paėmė 
mės Banko, 
tus Įstatus, 
kaip ir pirma valdžia- Kiti pri
vačiai gali prisidėti.

Kaune susitvėrus L. ž. Ban- 
I > reikalams valdyba: pp. 
Yčas. P. Vileišis, Malinovskis 
ir aš. padavėme rastu L. ž. 
Banko vardu Iždo Ministeriui 
pareiškimą, kad norime prisi
dėti prie steigiamojo Hypote- 
.-.os Banko. Priėmė. Anądien 
ulbėjau su ministeriu Petru
li. Sakė dar gal prieš Vely- 
as. ar tuoj po Velykų kvies 
teigiamąjį susirinkimą, į kurį 

kvies ir mane. Dabar bus lai
kus pakelti klausimą kokiais 
pinigais ir kiek bus mums iš
mokėta skola. Dabar bus lai
kas ir Lietuvos valdžiai pa
reikšti. kaip ji su mumis pasi- 
i igė ir kad ji už savo pasielgi
mą yra atsakominga. žodžiu, 

ž. Banko klausimas turės 
i išrištas.
Asmeniškai, aš savo nuosto- 
r.esigailiu. Mano tikslas bu- 
prigelbėti Lietuvos nepri

klausomybei ir Lietuvos žmo
nėms. Tvėrimas Banko buvo 
man proga važinėti po Ameri
kos lietuviškas kolonijas ir ra
ginti visur žmones, kad reika
lautų laisvos Lietuvos tada, ka
da dar daugelis iš tų ponų, ku
rie musų auką priimti atsisakė, 
iar buvo Rusijoje ir tikėjo į 

caro galybę. Taigi,.svarbiau
sias ideąjis tikslas, pasiektas; 
bet gaila tų žmonių, kurie ti
kėdami mano žodžiams dėjo 
pinigus, kad lengvomis sąlygo
mis prigelbėjus Lietuvos ūki
ninkams- Visų skolintų pinigu 
Jau vistiek neatgausime. Taigi 
aš pareiškiu Lietuvos valdžiai 
ir turiu paėmęs advokatą p. Vi
leišį, su kurio pagelba dabar 
vėl pareiškiu, kad valdžia kai
po atlyginimą, pavestų mums 
sutvarkyti Hypotekos registra- 
ri a. kurios dar Lietuvoje nė
ra. kol neuždirbsime tiek, kad
L
po pilną akciją.

"Aną dieną užsiminiau apie 
tai ministeriu pirmininkui. Jis 
nutylėjo. Mes vištide klibinsi
me tolinus.

”Jonas žilias."

Iš šito laiško negalima 
nieko suprasti. Matyt, kun. 
žilius negali aiškiai protau
ti. Nes kas negali aiškiai 

■protauti, tas negali aiškiai 
ir rašyti. Žiliaus sakiniai 

i nepilni, mintis nesiriša. Ma
tyt. pražudyti biednų žmo
gių pinigai sumaišė jam gal- 
: va.

tuos pačius že- 
p. Blyko surašy- 

Banką steigia

:

I SOCIALISTINES PASAULIOZIU 
ROS PAGRINDAI.

J

J

ž. Banko akcininkai gautų

SIŪLO KOMUNISTAMS 
§500 Už PRIRODYMĄ.
Per savo "Laisvę” komu

nistai apšmeižė D. J. Kas- 
parką iš Detroito "šnipu.” 
Dabar Kasparka per "Nau
jienas” . siuto šmeižikams 
$500 dovanų, jeigu jie priro- 
dys, kad jis yra buvęs šni
pas.

Penki šimtai dolerių, tai

KRISTUI ASILAS, O KAR
DINOLUI SRECIAL1S 

TRAUKINYS.
Kada Kristus vyko Jeru- 

zoliman, jisai jojo ant asilo.
O kada Romos katalikų 

kardinolas Mundelein važia
vo anądien iš New Yorko i 
Chicagą, jam buvo paruoš
tas speeialis tiaukiuys iš 15 
vagonų.

Rusijos caras nevažinėjo 
su tokia pompa, kaip šitas 
Katalikų bažnyčios bizūnas.

Laikraščiai rašo, kad at
važiavus jam Chicagon, ji 
pasitiko didžiausia žmonių 
minia j>u dūdomis, bubnais ir 
kitokiais barškalais. Kelta 
toks triukšmas, kokio ir či
gonai per savo vestuves ne
kelia. Visa tai buvo iš kal
no Suorganizuota ir daroma 
tuo tikslu, kad išrodytų, jog 
žmonės ji labai myli.

Negana to, kunigai Įteikę 
jam dar $1,000,000 grynų pi
nigu, kurie buvo surinkti iš 
biednų darbininkų.

Chicagos fabrikantui Le- 
v.isui kardinolas parvežė iš 
Romos nuo popiežiaus "šv. 
Jurgio ricieriaus” titulą. To
kių pat titulu .lis parveze da 
Pullmano kompanijos prezi-

<--------------------------------
Vienas į 

dienų gyvenimo veiksniu ir 
gyvai pribrendusių klausi
mų yra socializmas. Dėl so
cializmo ne tik žodžiu spau
doje kovojama, bet ir gink
lais.
•dien gali nesidomėti tik tas, 
kam 
opiau

galingiausių šių rie, be kuponu karpymo, jo-
a a a a a ■ • t « A • ak 'P 1 •

Todėl socializmu šian-

apskritai mažai rupi 
d visuomenės klausi-;

mai, gali i ii ranka numoti skirti, 
tik naivios šių dienų lėlės.

Mano tikslas yra sukelti 
draugų susidomėjimą pa
grindiniais socializmo klau
simais. Kas norės plačiau 
studijuoti kalbamąjį klausi
mą, ras medžiagos tam tik
ruose veikaluose.

Kiekviena išdirbta socia
listinė sistema turi tris da
lis: esamosios visuomenės 
tvarkos kritiką, išdėstymą 
savo pažiūrų apie ateitį ir 
kelių vedančių į tą ateitį, si 
paskutinioji socializmo da
lis arba praktinė socializmo 
pusė, jei ir nėra pati svar
bioji teoretiniu atžvilgiu, bet ’ 
gyvenime ji vaidina svar-į 

blausiąją rolę ir čia so-l 
cialistai savo nusistatvmais 
skirstosi Į keliatą srovių. 
Tuk socialistai utopininkai 
i Furje, Ovenas ir k.) davė 
labai puikią ir tikslią buržu
azinės visuomenės kritiką ir 
jų sanprotavimai apie atei
ties tvarką labai aiškus ir 
tie sanprotavimai sudaro ir 
dabartinio socializmo turinį, 
bet visai ką kitą reikia pa- 

J socia
lizmo pusę. Čia vra didelis 

, j principinis skirtumas nuo . 
l' utopininkų. Utopinių sočia-į 

listų taktika buvo taiki, jieį- 
vedė ramią propagandą gy- z 

ventojų sluogsniuose ir sten
gėsi, kad jų įsitikinimais 
persiimtų įstatymų leidėjai: 
karaliai ir k. Jie manė, kad 
tuo budu jiems pasiseks įkū
nyti ir savo idealus gyveni
mam Tik K. Marksu šioj 
srityje padarė gilią princi
pinę atmainą.

Vis dėlto reikia aiškiai 
pabrėžti, kad šių laikų so
cialistinė taktika yra nusta
tyta ne mokytų teorikų, bet 
paties gyvenimo iškelta. 
Pirmas reiškėjas šios nau
jos taktikos kiek platesnėse 
ribose buvo galingas Angli
jos proletariato judėjimas 
(1830-40 met.), istorijoj ži
nomas—čartizmu. Tai 'bu
vo pirmas klasinis proleta
riato judėjimas, kurs davė 
aiškiai suprasti, kad darbi
ninkai privalo pirmiau iško
voti politinę valdžią ir pas
kui eiti prie savo idealų vy- 
kinimo ir kad darbininkų 
vadavimas iš ekonominio 
skurdo yra pačiu darbinin
kų reikalas. v.

$ * *

Socialistai, kritikuodami 
dabartinį visuomenės su
tvarkymą, iškelia kai ku
riuos jo blogumus, kurie ne
išvengiamai yra surišti su 
kapitalistinės tvarkos buvi
mu. Socializmas siekia pa
naikinimo visokio naudoji
mo žmogaus žmogumi ir to
dėl pamatan savo kapitaliz
mo kritikos pirmiausia de
da mokslą apie darbo naudo
jimą. šitą dalyką su nuo
stabiu aiškumu ir logingu- 
mu išdėstė jau socialistai 
utopininkai. Mat, šitam da
lykui pastebėti nereikia di
delio mokslo ir galvojimo. 
Atsiradus kapitalizmui bu
vo aiškus visuomenės skili
mas į išnaudotojus ir išnau
dojamuosius ir akylam ste
bėtojui nesunku suprasti, 
kad ši ekonominė nelygybė, 
vienų turtingumas, lygiai 
kaip kitų neturtas, yra ne 
vieno asmens ar klasės sa
vybė, yda ar nuopelnas, bet 
vra socialistinės tvarkos pa- 

tuomet daras. Pelną, aišku, tegali 
_______ .. revolve- duoti tik darbas. Tai iš kur 
rių ir Pires tapo sužeistas. *yra turtingųjų pelnas, ku-

I

deniui ir trims Chicagos po- ; . • fe ;
litikienams. i- '_____ U. *

O ką gi jis parvežė nuo 
"šventojo tėvo” tiems suvar
iusiems žmoneliams, kurie 
iš paskutinių savo centų 
sudėjo iam MILIONA DO
LERIŲ?

Ogi didelę ŠPYGĄ!
Ir vis tie vargšai tiki, kad 

bažnyčia ir dvasiškiia rūpi
nasi jų likimu !

Įvairios žinios
KIEK MUSĖ TURI 

VAIKŲ?
Chicagos miesto sveikumo 

komisionierius Dr. Bunde- 
son apskaito, kad nuo 15 ba
landžio iki pabaigai rugsėjo 
viena musė gali išperėti 
5,693,613,559.320 vaikų arba 
jaunų musių.

Kiek musės, apskritai 
imant, išplatina ligų ir kiek 
jos padaro žmonėms blėdies, 
tai sunku ir apskaitliuoti. 
Todėl naikinti šitą brudą 
reikia visomis priemonė
mis. '

D-ras Graičiunas praneša 
mums, kad jis yra išleidęs 
lietuvių kalboj knygą vardu 
"Naminė Musė ir Uodas,” 
kurią jis pataria žmonėms 
nusipirkti. Už $1 jisai pri
siunčia dvi knygas, vieną 
pataria sau pasilikti, o kitą 
Į Lietuvą nusiųsti, nes tenai 
žmonės da nesupranta, kiek 
musė pridaro blėdies. 
Graičiuno adresas

D-ro 
toks •

3310 So. Halsted St., C-hica- 
go, III.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
PERSIKELIA NAUJON 

VIETON.
Lietuvos Respublikos At

stovybė nuo šių metų birže
lio mėn. 1 d., persikelia nau- 
jon vieton. Naujasis Atsto
vybės adresas bus:

Lithuanian Legation, 
2622 16th Street, N. W.,

Washingtpn, D. C.

KOMUNISTAI METĖ 
BOMBĄ.

Portugalijos sustinėj Liz- 
bonoj pereita ketvergą ko
munistai metė bombą i au
tomobilių, kuriuo važiavo 
žinomas kapitalistas ir poli
tikierius Pires. Bomba ne
sprogo. Užpuolikai tuomet 
šovė kelis kartus iš i

kio darbo neturi? Tegali
mas vienas ir logingas atsa
kymas, kati pelnas ne iš dar- 
Ihj, yra tai neapmokėtas dar
bininko darbas, pridedamo
ji vertybė, kurią pagamino 
darbininkas, bet pasisavino 
gaminimo priemonių savi
ninkas. Tik griežtai reikia 

, kad tasai svetimo 
darbo naudojimas išeina ne 
iš vertybių gaminimo, bet iš 

gaminių išskirstymo, vis 
tiek kaip butų nustatoma 
prekių vertybė. Darbo nau
dojimas gludi tame, kad ga
minys tenka ne ji pagami
nusiam darbininkui, bet dy
kaduoniui. gaminimo prie
monių savininkui.

Socialistai utopininkai 
aiškiai išsprendė klausimą, 
iš kur eina tas naudojimas. 
Jie aiškiai pabrėžė, kad nau
dojimas žmogaus žmogumi 
tiesioginai išeina iš privati
nės nuosavybės teisės, nes 
nuosavybė yra ramstis da- 
jbartinės tvarkos. Privatinė 
I priemonių nuosavybė Įduo- 
į da ginklą savininkams iš
naudoti darbininkus, yra 
gyventojų masės nelaimė ir 
sudaro ekonominę nelygybe. 
Toji ekonomine nelygybė 
yra priežastis visų kitų ne
lygybių: mokslo, doros ir k. 
Dabartinei tvarkai esant ly
gybė nesiekia toliau piliečių 
lygybės prieš Įstatymus. 
Bet lygybė neturi pasiten
kinti politinėmis teisėmis, ji 
privalo siekti ir visuomeni
ni atskiro žmogaus padėji

mą.
' Toki naudojimą žmogaus 
žmogumi smerkia ir musų 
moralinė sąmonė. Žmogaus 
asmuo, jo reikalai ir visapu
sis ir harmoningas išsivys
tymas stovi aukščiau visko, 
nes augančio asmens plėtoji
masis yra gyvenimo prasmė, 
žmogaus asmuo yra švente
nybė: žmogus neprivalo bū
ti kito žmogaus Įrankiu šio 
paskutiniojo tikslams siekti. 
Toji asmens vertybės ir ly
gybės idėja yra griežtai 
priešinga naudojimo sąvo
kai. Ir tas etinis elementas 
turi centralinės reikšmės 

socializmo teorijoj. Nes so
cializmas yra ne vien moks
las, bet ir idealas, ne vien 
esamosios socialistinės tvar
kos analizas, bet ir ragini
mas i visuomenine kūrybą, 
ne vien pilka teorija, bet ir 
gyva praktika.—Prof. M. 
Tugan Baranovskis.

Kapitalistinė gamyba taip 

pat pasižymi pramonėj kri- 
ziais ir laisvomis varžytinė
mis. Sunku suprasti, kaip 
kenkia konkurencija darbo 
vaisingumui. Įmonininkas 
dėl konkurenicjos numuša 
darbininkų, uždarbi iki mini
mumo, verčia' juos dirbti 
kuo ilgesni laiką,, išnaudoja 
moteris ir nepilnamėoįus 
vaikus. Kapitalo varžytinė
se nieko nėra šventa. Jieš- 
kojimas naujų rinkų privedė 
prie baisiausių karų. Pasau

linis karas, kuris privedė 

žmoniją prie pražūties slen

ksčio—štai kapitalizmo išva

da.

(Daugiau bus)

I

I

ŽVEJAS.
Sėsk, jaunuti broli—žvėjau, 
J laiveli samanotą— 
Irsimės toli;
Ten, kur miglomis nukloti, 
Nematuoti marių plotai, 
Kur jura gili.

Mus irklai po melsvą rūką 
Laisvą laivą užliūliavo 
Ir siūbavo nuolatos. 
Tamsoje veidai baltavo— 
Juosius meiliai išbučiavo 
Deivės prieplaukos kitos.

P. Gaidamavičius,



Kai skaito ir rafo
Tas duonai nepraio
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žemė yra apskrita, bet kodėl 0 yra 
mes nuo jos nenupuolam?
Kiekvienas daiktas turi 

traukimą prie kito daikto, 
ypatingai kada jis juda. 
Kuo didesnė masė, tuo di
desnis yra pritraukimas. 
Tas pats yra ir su planeto
mis, kurios sukasi aplink 
viena kitą. Įpylę indan van
dens pasukime indą smar
kiai gravitacijos pusėn, tai 
vanduo visai neišsilies. Jei- 
ku žemė staiga sustotų su
kusia apie saulę ir apie save, 
tai jūrių vanduo nuplautų 
visą gyvybę nuo sausžemio. 
Bet mokslas turi tendenci
jos manyti, jog saulės ener
gija laipsniškai eikvojasi ir 
nyksta. Mažinantis energi
jai, traukimas taipjau silp
nėja. Bet visgi spėjama, kad 
saulės energijos pakaks sep
tynetui ar aštuonetui milio
nų metų, O tada jau gali 
Įvykti didelė permaina pla
netose. Žemę gali saulė pra
ryti arba dėl didelio šalčio 
gyvybė ant žemės turės iš
nykti.

Naujas eksperimentas.
Pasinaudojant traukimo 

energija, mokslininkai da
rys dideli eksperimentą— 
leis nepaprastai didelę ir 
gerai prirengtą rakieta Į 
mėnuli. Ta rakieta pasiekus 
mėnulio pavirsi eksplioduos 
ir nušvies taip, kad bus gali
ma matyti kada ji pasiekė 
mėnuli. Rakietos išsovimas 
bus gan smarkus, kuris ma
noma. pasieks gravitacijos 
rubežių, o paskui iau trauki- 

imas prie mėnulio ją pri-

CHIC AGO, ILL.
Inž. K. Augustinavičius 
Mokslo Draugams skaitė 
paskaitą iš astronomijos. 

—Paskaitų užbąjga.
Gegužės 4 d. Raymond In

stitute Įvyko trisdešimt pen
kta ir paskutinė šiuo sezonu 
Mokslo Draugų paskaita. 
Paskaitų pirmininkas adv. 
Kl. Jurgelionis pranešė, kad 
paskaitų sezonas jau užsida
ro. Kitas sezonas vėl prasi
dės su paskaitomis nuo La
bo? Day ir tęsis ]>er visą žie
mą. Ateinančią žiemą bus 
paantrinta kai kurios svar
besnės paskaitos. Taipjau 
bus prirengta daug naujų 
paskaitų iš Įvairių mokslo 
sryčių.

Manyta, kad žemė buvo 
centru visatos.

Pakartosiu inž. K. Augus- 
tinavičiaus svarbesnes pa
skaitos dalis.

Senovės žmonės manė, 
kad žemė yra didžiausias 
kūnas, kokis tik pasauly ga
lėjo rastis. Saulė, mėnuo, 
žvaigždes ir kitos planetos, 
jų supratimu buvo Įsivaiz
duojama taip mažas daiktas, 
kaip lempa, kuri stuboje ka
bo. Beto jie nežinojo, kad 
saulės šviesa apšviečia mu
sų žemę.

Daug tūkstančių, o gal ir 
milionų metų atgal buvo 

taip suprantama saulės pa
tekėjimas ir nusileidimas: 
Rytų Dievas paėmęs saulę 
permeta skersai žemę, tai 
saulė nepuldama i jūres nu
sileidžia. O Vakarų Dievas 
pagauna tą saulę, 
apveža apie žemę ir paduo

da Rytų Dievui, o tasai ir Rytinė ir vakarinė žvaigždė 
vėl tą pati darąs.

Išradus teleskopus ir ki
tokius instrumentus pasiro
dė visai kas kita. Pasirodė, 
kad musu žemė yra tik men
kutis grūdas prieš milžiniš
kas visatas. Saulė irgi paly
ginamai via mažas kūnas į 
prieš didžiąsias planetas, 
kaip Alfa, Beta. Pleades ir 
kt.

Astronomija yra labai se
nas mokslas.

Penketas šimtų metų prieš 
Kristų graikai jau buvo pa
darę gana daug teisingų Įro
dymų astronomijos moksle. 
Graikai mylėjo astronomijos 
mokslą. Italų astronomas, 
su pagelta menko teleskopo 
Įrodė, buk -ant Marso yra 
kanalai, einanti paraleliai 
aplinkui visą Marsą. Bet tai 
buvo senai paskelbta teorija, 
kurią modernieji astrono
mai sumušė i šipuliu^.. Chi
cagos universitete didžiau
sia observatorija paskelbė,: 
kad ant Marso nėra jokių 
kanalų, o tiktai silpnas te
leskopas, kuri vartojo italų 
astronomas daug metų at
gal. neatskyrė linijų. Dabar 
padirbdinti teleskopai ir 
spektroskopai jau aiškiai 
parodo kas yra ant planetų. 
Yra spėjama, jog ant Marso 
nėra oro ir daug šalčiau esą 
negu ant musų žemės.

Jeigu pabudavotum ant 
mėnulio keturių dešimtų 
augštu namą, tai per teles
kopą butų galima labai aiš
kiai matyti. Ant mėnulio 
randasi labai daug vulkanų 
ir ugniakalnių. Taipjau yra 
vienas labai didelis kalnas, 

didesnis ir už Everest kal

ną. Ant mėnulio nėra oro

i žvalgdžių, kur ima aukščiau minėtų žodžių ne-į socialdemokratų 
šviesai atkeliauti du milio- 
nus metų. Tolimuose žvaig
ždynuose yra labai daug mo
lekulę, kur pasigamina au
tomatišku budu didelis spau
dimas. Vienos žvaigždės 
prarija kitas. Gimsta nau
jos ir t.t. Karštis tokiuose 
sūkuriuose kartais esti net 
iki penkių milionų laipsnių 
pakilęs. Baisu ir pamislv- 
ti’

Daugybės žvaigždžių turi 
iki 25,000 laipsnių karščio. 
Tokios žvaigždės jau nebe 
nuo saulės apšvietimo žiba, 
kaip kad mėnulis šviečia, 
kada ji apšviečia saulės spin
duliai, bet yra ugnies pasau
liai.

Reikia pridurti, kad inž. 
Augustinavičius moka gerai 
išdėstyti savo paskaitoje 
dalykus suprantamoj for
moj.

. ______ _______ . . J partijos A. J. Rameika (kurio dabar
Bet kadangi aname .darbuotojas drg. St. Kairys Lavrence visai nėra) *per 

• , . ... „...i....,-. •’L'zCi,.. ... .
sakęs. 1___ ________ e
susirinkime dalyvavo apie [tatai padarė keleivio" No.
50 narių ir visi tai girdėjo, i 19. 
tai p. K. nieko nepešė. -Kaslink atskaitos, negali

to*

rašo, kad au-
Tamstai, p. Klastauske, būti jokių abejonių, nes dr; 

jau nesykį buvo pastebėta, Kaiprs j 
kad nesiimtam netiesotų :kautojai parinktų jiems pa- 
priemonių kitų žmonių že-. tikėtinus žmones Lietuvoj 
minimui, bei darymui nele- KUl iex H atskaitą patikrin- 
gališkų dalykų kuopos var-!tlL Kaip pasirodo, lai la\y- 
du. Juk dar gerai atsimeni [rence iečių suaukauių pini- 
ir tą laiką, kuomet rašiaiį^d nei vienas centas nenu- 
kokią ten protesto rezoliuci-;$J° propagandos reikalams 

.........kienkalams, o 
kuopa ir šiandien nežino, j huvo sunaudota vien lik nuo

1 iiienuuu Jii
s trauks ir ji eksplioduos.

ją prieš P. Tarybą, kurios;J1’ nepateko 
kuopa ir šiandien nežino. į}>uvo sunauc . 
Tai irgi tamstos "pasidarba- įkaro palikusių našlaičių sei
kimas.” Juk tuos dalykus i P.1 ui. Drg. St. Kairys elgė- 
mato ir kiti žmonės ir juos įsl tikrai demokratiškai, nes 
tėmyja. Gerai ir teisingai »Pats vienas nedalino aukų, 

pastebėjo jums p. Bučins
kas, pasakydamas: "Klas
tauskas pabėrė pupas ir da
bar nenori surinkti, o prašo 
kuopos narių, kad jam tatai 
pagelbėtų atlikti. Jeigu pa

bėriau tai ir susirink.” Tai 

yra teisingai pasakyta. Ir 
kamgi visą tai žinant truk
dyt susirinkimą ir prašyt, 
kad kuopa meluotų sykiu su 
tamsta.

Šis susirinkimas išrinko 
delegatus i S. L.A. Seimą. 
[Bolševikai nepateko i dele
gaciją. Dabar žmonės juo
kauja, buk bolševikai pateks 
i delegatus, kuomet S.L.A. 
Seimas bus Maskvoje, o ka
dangi dabar Seimas bus 
Wilkes-Barre, Pa., tai pa
linko vietinius lietuvių dar
buotojus: .M. Urbą, J. M. 

ybą, negudriai išsiplepėjo, Bučinską,,P. B. Balčikoni ir 
papasakojo, kad S.L.A. F. Vaitkuną. Jie gavo apso- 

iždininkas T. Paukštis beiž-jliūtę didžiumą balsų, o ko- 
dininkaudamas praturtėjo, j munistai mažą nuošimtį.

Vytautas.

Dail. M. Šileikis.

BINGHAMTON, N . Y. 
Komunistų pagelbininkas 
nori užsiginti savo žodžių.
Gegužės 6 d. Lietuvių Sve

tainėj Įvyko S.L.A. 50 kuop. 
susirinkimas. Tarp kitų 
svarstymų Klastauskas pa
kėlė klausimą, kad butų už

protestuota prieš "Keleivy
je” tilpusią korespondenciją: 
iš Binghamtono, kur buvo! 
pasakyta, kad p. Klastaus-! 

kas, agituodamas S.L.A. kp. 
už bolševikų tikietą Į P. Ta-
V

t.v

Žmonės mano, kad ryti
nė žvaigždė yra ne ta pati 
ką ir vakarinė. Ta žvaigždė 
yra ta pati, tik apsisukda
ma apie žemę per naktį, 
prieš dieną pradeda šviesti 
Rytuose. Ji yra tokio didžio 

i kai žemė. Ant jos yra at
mosfera kaip ir ant žemės. 
Temperatūra didesnė, negu 
ant žemės.

Marsas ir Radiogramos.
Laikraščiai buvo pradėję 

rašyti, kad nuo Marso atei
na radiogramoj. Bet ant 
Marso nėra jokios gyvybės. 
Marsas nuo žemės yra už 64 
milionų mylių. Kas 15-1? 
meUi Marsas randasi atstu 
nuo žemės tik už 34 milionų 
mylių. Toks Marso prisiar
tinimas daro didelių permai
nų gamtoje: pasikeičia spal
va ir t.t.

Saule.
Saulė randasi 92.000.000 

mylių nuo žemės. Nuo sau
lės priklauso visa žemės 
linksmybė ir gyvybė. Saulė
je per tūlą laiką Įvyksta juo
dos dėmės. Susidaro pasi
baisėtina ekspliozija, išmeta 
tūkstančius mylių gazų Į 
orą. Šitokios reakcijos sau
lėje pagamina audras net ir 
ant musų žemės. Saulė pa
prastai turi 5,000 laipsnių 
karščio. Laboratorijoje da
bar galima padirbti iki 4,000 
laipsnių karštį.

Musų žemė.
žemė yra 126 tūkstančių 

kartų mažesnė už saulę. To
lumą planetų mes galime iš- 
mieruoti trigonometrijos bu- 

!du. Paėmę trikampį aštuo
nis tūkstančių mylių dia- 

__________[metre (tiek mylių skersai 
todėl, kad mėnulis’ neturi žemę), dviejų teleskopų pa- 
tam tikro apvalkalo kaip ?a'b? 8aana™ 

kad žemes pavirsis turi. Tas f0]umą daug parankiau ma-

»

ir pusę Pittstono nusipirko.! 
Dabargi p. K. susigriebė ir! 
pamatė, kad čia nepergud-j 

riai išsipliurpė. Bet kodėl! 
Klastauskas to nepagalvojo' 
prieš pasakysiant, o sakė t 
kas tik jam užėjo ant min-j 
ties, su tikslu kuodaugiau-į 
šia nužeminti ir apšmeižti yra sudėję aukų Lietuvos 
nepatinkamą sau ypatą.'reikalams, neskaitant Įvai- 
Klastauskas jau nesyki to-: rių bendrovių, vien tik pa- 
kiais triksais pasižymėjo, o šalpos reikalams, ir kiek 
ši syki gali ir nukentėti. Tai siuntė Lietuvon per Įvairių 
matydamas K. kreipiasi i partijų veikėjus Lietuvoj, 
S.L.A. 50 kp. susirinkimą ir,betgi niekas lavvrence’ie- 
prašo, kad susirinkimas pri-Įčiams jokių atvirų laiškų, 
imtų jo pareiškimą, kuri jis nei paaiškinimų apie jų au- 
turėjo pasirašęs, kad jis kas neprisiuntė, Tik vienas

LAAVRENCE, MASS.
St. Kairio atviras laiškas, 
pažangioji visuomenė ir 

komunistai.
Kiek jau lavvrence’iečiai

• • * ’ 
bet pasikvietė prie to darbo 
ir liaudininku partijos dar
buotojus F. Bortkevičicnę ir 
Pakni.

Kaslink nupuolimo valiu
tos, tai negalima kaltinti nei 
St. Kairio, nei socialdemo
kratų, nes čia tai valstybės 
reikalas ir tame gal bus dau
giausia kaltas pasaulinis 
karas, kuris prarijo milio- 
nus gyvasčių ir turto.

Siųsti drg. Kairio vardu 
pinigai pabaigoj 1920 metų, 
buvo surinkti Lawrence’o 
Lietuvos šelpimo Fondo iš 
Lavvrence’o pažangiosios vi
suomenės ir draugijų, prie 
kurių priklauso ir pažangie
ji katalikai, susispietę prie 
neprigulmingos parapijos.

Bet Laivrence’o pažangio
ji visuomenė iš nieko jokių 
atskaitų ir paaiškinimų ne
reikalavo ir niekam akių ne
draskė, ji visuomet pasiti
kėjo tiems žmonėms, ku
riems pinigus siuntė. To
dėl lawrence’iečiai nereika
lavo tokių atskaitų ir nuo 
St. Kairio, nei Lietuvos so
cialdemokratų. Tai butų ir 
nesąmoninga reikalauti at
skaitų vien tik nuo socialde
mokratų.

Fet komunistai, kurie nei 
vienu centu nėra prisidėję 
prie bent kokio labdaringo 
darbo sušelnimui Lietuvos 
žmonių (išskyrus Rusijos 
agentų ii’ šnipų šelpimo), 
nuolat barškino per savo 
šlamštus apie lawrence’iečių

Sausio 12 d., 1924 m. tūlas
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BOSTONE MUSU PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDASI 

PO NUMERIU:
89 Friend SI., arti 
Hay markei Sųuare

Kitos Musų Krautuvės: 
FALL RIVER. M ASS.
H—3rd Street 
arti Bedford St.

BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street 
arti Main St.

NEW HAVEN. CONN.
105 Temple Street 
arti Crown St.

Providence. R. I.
49 Aborn Street 
arti IVashinzton St.

Tik dėl Gegužės, Birželio. Liepos ir Rugpiučio 

9-niu Kvorta Pilkos Palvvos Puodas 
dėl Kepimo, Prezervų ir Virinio

apvalkalas yra saulės spin-Įtuoti šviesos laiku, ką dabar 

dūlių energija, kuri neduo- ir daroma. Alfa Beta visata 
da ataušti žemės paviršiui, randasi 26 bilionų mylių nuo 
Tokis apvalkalas apteikia i»m ““ės- Jeigu supra- 
žemės pavirš) šviežiu oru ir tas kaip yra t0!' <Mž>oslos 

neduoda, greit atausti at-(tojum^ šviesos laiku. Saulės 
Biosferai. Ant mėnulio die- šviesai atkeliauti ant žemės į 

na esti labai karšta, o naktį ima astuonias miliutas, t.y. 
—šalta. 92 milionus mylių atstumo.

DYKAI už 50 Leibeliu DYKAI 
Kiekvienai šeimyninkei reikalingas puodas kokis 
čia ant paveikslo, šitą puodą, kuri duodame dova
nai už kubelius musų rusiu licACsetisitc-ly Pieno 
yra padarytas iš gero metalo, kad girai -a-.iai naii- 
Ui ir laikytu 9-nias kvortas. JĮ galite gavi i t i 
musų premijų krautuvėse, Paštu ni.- utči’.in.e. 
1 įsidėkite šiandien pirkti tik nutsą nes jie
duoda brangias dov:.-,a^* už leibeliu:'.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei (Araštai ži<> apgarsinimo kuponą ir nuneši ji j arčiausią 
dovani) krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri- 
bujsi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovaną Katalogą ir 
ypatingą dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 leibeliu. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibeliu. Bile musų Dovanų Krautuve 
apmokės šitą kortą su bile kitais Icibeliais nuo šitų blė
simų. Jeį lamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibeliu ir 1 patingos Dovanų kortos, tai pr.isiosk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iškaščių.

Leibelins de! Brangiu Dovano"Tanpykit

Kiro N A s 7
Borden’s Preraium Co.. Ine. 
44 Hudsun Street. N. Y. C.
D«te: Maj 21. 1924.

Sis kuponas turi būti perkeistas j 
dieną nūn virš paduotos datos 
ant Spccialės Dovanų Kortus
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komunistu organą "Laisvę” 
tiesiog kriminaliai šmeižia 
drg. St. Kairį, Įtardamas 
suvegime lavvrence’iečių pi
nigu. Ir tušavo šmeižtą Ra
meika rašo kaipo nuo Law- 
•ence’o pažangiųjų žmonių. 
Ką Lavvrence’o pažangioji 
visuomene pasakys komu
nistams ir A. J. Rameikai, 
aš nežinau, bet aš esu paty
lės, kad pažangioji visuo
menė nieko bendro su komu
nistais neturi ir neįgaliojo 
Rameika rašvti ta straips
ni Į "Laisvę”

A. J. Rameika buvo inėjęs 
Lavvrence’o Lietuvos šelpi
mo Fondo komitetam da 
tuomet, kai jis da nebuvo 
Rusijos patriotas. Dabar 
L. š. Fondas jau likviduo
tas ir jokiu aukų nerenka. 
Todėl patarčiau drg. St. 
Kairiui nekreipti jokios do
mės, ką rašo komunistų laik
raščiai. šmeižti sau nepa
tinkamas partijas ir žmones 
tai jų darbas.

Kas tas A. J. Rameika ?
Rameika yra "Laisvės” ir 

"Vilnies” sufanatizuotas ei
linis komunistėlis. Kuomet 
keliatas metų atgal valdžia 
oagrasino vežti komunistus 
Rusijos "rojun.” tai Ramei
ka, kaipo "didžiausis revoliu
cionierius,” pirmutinis Įlin
do i "surpaipę” ir daugiau Į 
Lavvrence'ą negrįžo. Kada 
jisai išlindo iš ”surpaipės” ir 
<ur jisai dabar randasi, aš 
nežinau, bet jisai mėgsta 
•ašinėt ir Lavvrence’o lietu
viu vardu ką-nors šmeižti. 
Pirmiau Rameika užsiimi
nėjo šmeižimu per "Laisvę” 
’r "Vilnį" Lavvrence gyve
nančių jam nepatinkamų 
žmonių. 0 sausio 12 d., 1924 
m, jis jau apvagino Lietu
vos socialdemokratų dar
buotoją drg. St. Kairi. Bet 
irg. St. Kairys duoda šmei
žikui progą atšaukti tą kri
minali šmeižtą.

Lavvrence’o "Laisvės” ko
respondentų "biuras” irgi 
nrie to šmeižto yra prisidė
jęs, nes tvirtino A. J. Kamei- 
kos vaginimo šmeižta, prieš* 
’rg. St. Kairį. Todėl pasi

naudokite proga, nes drg. 
St. Kairys yra profesiona- 
lis žmogus ir jam duris nėra 
uždarytos Į Suvienytas Val
stijas.

L. Senas Gyventojas.

SCOTTVILLE, MICH.
Iš ūkininkų gyvenimo.
šioj apielinkėj yra daug 

lietuvių ūkininkų ir naujie
nų tarp jų netrūksta, tik nė
ra kam parašyti Į laikraš
čius. Mat, ūkininkai visuo
met yra užimti savo kasdie
niniu darbu ir nenori prie 
rašymo gaišti laiko.

Taigi aš, gavės orogą, pa
duodu vieną-kitą žinelę iš 
ūkininkų gyvenimo.

Nesenai A. Bacevičia, at
vežęs bulves i miestą, paliko 
nepririštus arklius. Jam be
nešant bulves i krautuvę 
arkliai pasibaidė ir su veži
mu ibėgo i tarpą stovinčių 
ant gatvės automobilių. Du 
automobiliu labai sulankstė 
ir vienam trekui viršų nu
nešė. Už ta viską Bacevičia 
turės atsakyt.

Lietuvių Ūkininkų Drau
gija turi vieną lakiai sunkiai 
p-rganti narį. A. Kantautą, 
i kuris jau ketvirtas mėnuo 
[guli lovoj.

Girdėjau, kad Lietuvių 
[Ūkininkų Draugija rengia 
ant 29 d. birželio pikniką. 
Apie tą pati laiką ir šv. An
tano draugija žada rengti 
pikniką. Reiškia, turėsime 
du piknikus.

• Nemažai lietuvių ūkinin
kų pereitą rudenį buvo išva

žiavę i miestus uždarbiauti. 
Atėjus pavasariui beveik vi-

f

Pas ūkininkus yra vienas 
blogas paprotys—tai virti 
inunšainą. Kai kurie jau pa
kliuvo už tai bėdon. Vyrai, 
bukit atsargesni.

Scottvilietis.

Minei-

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo 

valdybos rinkimai.

Gegužės 6 d. Lietuvių Tau
tiško Namo draugijos susi- 
inkime atsibuvo nominaci

ja viršininkų i valdybą. No
minuota šios ypatos:

Ant pirmininko: A. W. 
Jodeikis (tas pats, kuris ko
munistus vadina tikruoju jų 
vardu) ir K. Navickas (bai
lus bolševikas).

Ant vice-pirmininko: S. 
Smith (komunistas), K. Us- 
tupas ir M. Meškinis.

Ant užrašų sekretoriaus: 
A. Kireilis (labai kartus ko- 
nunistams) ir L. Šimutis.

Ant finansų sekretoriaus: 
I'. Bartkus.

Ant kasieriaus: J. 
kis.

Lietuvių Tautiško Namo 
valdybos rinkimais _____ _
susidomėti visi lietuviai, nes 
<is namas prieinamas vi
siems lietuviams, be skirtu
mo tikybos ir politiškų pa
žiūrų. Lietuvių Tautiškas 
Namas yra pastatytas lie
tuvių liaudies, todėl ir turi 
tarnaut lietuvių liaudžiai, o 
ne vien tik komunistams.

Lietuviai darbininkai! 
Pradėkime išnaujo darbuo
tis prie L. T. N. draugijos ir 
nuplaukime bolševikiškus 
purvus. Valdybos rinkimuo
se visi balsuokime už šiuos 
kandidatus: ant pirmininko 

už Jodeikį, ant vice-pirmi
ninko už M. Meškini, ant 
protokolų raštininko už Ki- 
reijŲ.

Šiandien yra daug draugi
jų, kurios atsitraukė nuo L. 
T. N. vien todėl, kad negalė
jo panešt komunistų jungo. 
Tuo pačiu sykiu komunistai 
jaučiasi labai smagiai ir nau
doja svetainę ‘dykai, štai 
faktas:

Gegužės 5 d., 1924 m., A.
L. D. L D. kuopa rengė kon
certą, bet vietoj koncerto 
parsitraukė iš So. Bostono
M. Plepi, kuris pasakė 
urovokatorišką prakalbą ir 
rinko aukas savo komunis
tiškiems tikslams (bet nepa
sakė kiek surinko). Vėliaus 
komunistai iš A. L. D. L. D. 
kreipėsi su prašymu prie L. 
T. N. valdybos, kad jiems 
nereikėtų mokėt už naudoji
mą svetainės tam savo pa
rengimui—ir valdyba jiems 
tą ”loską” padarė sakyda
mi :”Naudokitės, draugužiai, 
<el dar nevėlu.”

Taipgi L.T.N. draugija iš
rinko teisėjus, kad nuteisų 
A. W. Jodeiki už prieškomu- 
nistišką agitaciją. Bet Jo
deikis tų teisėjų nepripažįs
ta ir nenori nieko bendro 
turėti su bolševikų "tribuno
lu.” Reiškia. Jodeikis paro
dė bolševikams špygą.

Bolševikiški teisėjai susi
rinko, o kaltinamojo nėra. 
Tada jie pasiuntė ivlaksviti 
atvesti kaltinamąjį, bet iš to 
visko išėjo piššš.

Montelietis.

turėtu

ST. CHARLES, ILL.
Pranešimas D. L. K. Vytauto 

Draugystės nariams.
Kurie norite organų "Ke

leivi” gauti ir ant tolinus, 
malonėsite prisiųsti tikrą 
savo antrašą ir sykiu 75c. 
Tuo reikalu malonėkite ap
sirūpinti iki 1 d. Birželio-Ju- 
ne, 1923 m.

Laiškus ir pinigus siųski- 
sekančiu antrašu: 

M. šoblickas 
110 W. Illinois St..

St. Charles, III.

te

si vėl SUgriZO aut savo ukiu. (Korespondencijų tąsa ant 5 pusi.)



VISKO PO BISK|. Su Tamstos lekcija nei aš, 
nei Uršulė, nei viena iš kitų 
nesutiktume, nes aiškiai pa
sirodo, kad Tamstai norėtų
si ir butų net smagu ma
tant visiškai mus plikutes 
bevaikščiojant.

Ir štai delko: tamsta sa
kai, kad "Drapanų tikslas 
yra tiktai pridengti kūną 
nuo šalčio arba karščio."— 
O kur gėdingumas? Atėjus

Kalifo pasirinkimas.
Jauniklis Rokefeleris, kal

bėdamas apie Bibliją, sako, 
jog daugiausia blogo šiame 
pasaulyje yra dėlto, kąd per
daug žmonių ir tautų reika
lauja sau laisvės, nebūdami 
prie tos laisvės pribrendę. 
Jo Biblija . parodanti, kad 
laisvė yra blogas daiktas 
tiems, kurie prie jos da ne- gegužės mėnesiui, arba nu- 
priaugę. Bet kada tas nepri- važiavus Californijon, tai 
brendimas baigiasi, o kada tamsta nepatari mums nei 
prasideda pribrendimas, po- ’ 
no Rokefelerio Biblija nepa
rodo.

Califomijon, tai

lietuvius. bet ir apie Ameri
ka apskritai.

Kalbamoji knyga bus 
skaitlingai Iliustruota pa- 
įveikslais iš Amerikos bui
ties ir iš amerikiečių lietu- 

s7dv- vių gyvenimo, idant Lietu-

kopūsto lapu prisidengti.
Toliaus tamsta sakai, kad didi, aukšta, pilna, 

kitokios vertės drabužiai 
neturi ir žmogaus vertybės me,—tarė kalifas. — Viena 
negali nei pakelti, nei nuim
ti. čion vėl galėčiau profe- 
sorėliui priparodvt, kad 

nors nepilnai, bet

Jaunas kalifas Omaras, 
kurio išmintį garbino visi 
Rytai, sėdėjo giliai susimąs
tęs purpuriniuose savo sčd;. . _
nės priegalviuose; jam rei- yi&uomene galėtų vaiz- 
kėjo šiandien įrodyti savo dingiau suprasti kas per sa- 
išmintis ir iš trijų gražiau- 'J, 
šių ii’ garbingiausių kraštoįka. 
merginų pasirinkti 
už žmoną.

Valdovui paliepus, 
sklaidė sunki, 
portijera. ir įėjo moteris, is

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
----------------------- Parakė A. Bach. Venta ii tus’i kalbos.------------—

-...........................................................................................................

Biblijoj yra punktas, kurį 
galima labai gerai pritaikyt 
prie paties Rokefelerio. Tas----------
punktas sako: "Lengviau i tamsta, 
bus kupranugariui išlįsti per suklydote. Net ir rusų pa- 
adatos skylutę, negu turtin
gam įneiti dangaus karalys
tėn.” Gi Rokefeleris yra di
džiausias turčius. Taigi ke
lias jam nutiestas jau į Liu- 
ciperiaus karaliją.

Jei aš turėčiau tiek daug 
turto, kiek turi Rokefeleris, 
ir bučiau toks dievobaimin
gas krikščionis,kaip jisai,tai 
aš tuojaus savo lobi išdaly
čiau beturčiams, kad išgelbė
jus savo kaili iš velnio nagų. 
Bet p. Rokefeleris tuo vi
sai nesirūpina. Jis savo tur
tų netik nedalija, bet vis dau
giau jų krauna. Taigi išrodo, 
kad tas dievobaimingas krik
ščionis Biblijos autoritetui 
visai netiki. Kodėl tad jis 
taiko ją kitiems?

• Žinios sako, kad Sibire 
bolševikų ČEKĄ sušaudė 
3,000 ūkininkų, kurie buvo 
pakėlę ginklą prieš bolševi
kų valdžią. Sukilime daly
vavę išviso apie 13,000 ūki
ninkų. Jau šešti metai kaip 
bolševikai Rusijoje viešpa
tauja, ir vistiek žmonės jų 
bolševizmui priešingi; Mū
siškiai komunistai negali to 
suprasti, nes jie nepažįsta 
nei Rusijos, nei jos žmonių.

tarlė sako: " Po odieždie 
vstriečajut, po umu provo- 
žajut” — Taigi reiškia, kad 
jeigu žmogus bus švariai ir 
gražiai apsirengęs ir pro
tingas, tai pagal virš minė
tąją patarlę, j'į maloniai pa
tiks, taip pat ir palydės. Ap
skurėlis nors ir su geriausiu 
protu, visuomet ir visur 
gaus menką ir paskutinį pa
tarnavimą. Tolstojų beveik 
visai bereikalingai tamsta 
čion įpynei, nes tarpe mus 
moterėlių, kurios skaitome 
"Keleivį,” ir tarpe genijaus 
Tolstojaus yra labai didelė 
skirtybė.

Apsvarstyk, profesorėli, 
.giliai dalyką ir geriaus ne
liesk musų andarokų.

Su . godone, pagerbdama 
Tamstos augštą titulą.

Agnieška Degutienė.

' Petras Didysis norėj prie
varta savo mužikus sukul
tūrinti. Sugrįžęs iš vakarų 
Europos, jisai įsakė jiems 
nusikirpti ilgus plaukus ir 
barzdas. Nors bausmės bijo
dami jie barzdas nusikirpo, 
bet vistiek jų nenumetė. Jie 
laikė jas kaip kokią šventy
bę, kad jiems numirus jos 
butų įdėtos prie jų į grabą. 
Mat buvo pas juos įsitikini
mas, kad trumpi plaukai ir 
nuskusta barzda yra velnio 
išmislas, todėl nors ant 
"sudnos dienos” stodami jie 
norėjo turėti su savim ilgus 
savo plaukus ir barzdas.

Kaip neprigijo rusams 
prievarta brukama ir nesu
prantama jiems vakarų Eu
ropos kultūra, taip negali 
jiems prigyti ČEKOS durtu
vais brukamas komunizmas, 
šiurkštus Rusijos klimatas 
reikalauja ilgų plaukų ir 
barzdų, todėl šiltesnių Euro
pos kraštų mada rusams ne
tiko. Taip pat netinka ūki
ninkams komunistinė tvar
ka, ir todėl kuone visi Rusi
jos ūkininkai yra bolševikų 
valdžiai priešingi.

* Iksas.

ATSAKYMAS MOTERŲ 
PROFESORIUI.

"Keleivio” No. 19, p. prof. 
Gnaiba parašė moterims 
lekciją apie trumpus anda- 
rokus. O aš, kaip tik ir bū
dama vardu Agnieška, ku
rią p. Gnaiba ten kliudė, su
maniau nenutylėti prieš to
kį profesorėlio duodamą 
mums pamokinimą.

Klausyk, ponas Gnaiba! 
Berašydamas apie madas ii 
ekonomingumą. tamsta la
bai išsišokai; verčiau ne-

[kartu padidino darbo našumą. Dabar tuos 
pat 60 pūdų vinių gali pagaminti ne 30, bet 
15 darbininkų. Tikroji vinių vertė dabar 
dukart mažėja, nes kiekvienam pudui vinių 
dabar dukart mažiau darbo aikvojama. Jei 
medžiagos vertė 1 rublis ir jei pirmiau tik
roji vertė buvo 1 rublis, tai dabar tikroji 
vertė bus pusė rublio, o pūdo vinių vertė 
bus pusantro rublio (1 rublis medžiaga ir 
50 kap. tikroji vertė). Bet musų kapitalis
tas nekvailas, jis pardavinėja vinis pirmuti
ne kaina—2 rubliu už pūdą. Tokiu budu jis 
gaus už darbą 15 darbininkų tiek, kiek pir
miau gaudavo už 30 darbininkų darbą, t. y., 
jis gaus ne tik 15 darbininkų darbo priau
gamąją vertybę, bet jis gaus dar ir būtiną
ją vertybę tų 15 darbininkų, kurie pas jį ne
dirba. Taip tęsis tol. kol ir kitų manufaktū
rų savininkai įsitaisys mašinas ir konku
rencijos keliu numuš vinių kainą iki jų tik
rosios vertės—pusantro rublio už pūdą.

Šitas karštas ir saldus kapitalistams lai
kas, per kurį jie vieni tesinaudoja naujai iš
rastąja mašina ir ima didžiausią pelną,—ši
tas laikas ir yra tasai svarbiausias aksti
nas. kuris verčia kapitalistus ris naujas ir 
naujas mašinas įnešdinėti.

Pet kas gi atsitiko su vinių manufaktū
ros, o dabar jau fabriko savininko darbi
ninkais? Jisai su savo kapitalu galėjo įsi
gyti tik vieną mašiną ir prie josios duoti 
darbo tik 15 darbininkų. Labai jam no
rėjosi parsigabenti dar ir kitą mašiną ir 
pasilikti visus 30 darbininkus—tuomet jis 
butų pelnęs iš 30 darbininkų darbo tiek, 
kiek kiti kapitalistai iš 60 darbininkų. Bet 
kad ir labai jam norėjosi turėti tokį riebų 
kąsnį, jis vis tik netesėjo kitą mašiną par
sisiųsdinti ir 15 darbininkų atstatė.

Kol konkurencija numušė vinių kainą iki 
tikrosios vertės, musų naujai iškeptam ka
pitalistui ėjosi gerai. Jis ėmė pelną ir už 
tuos darbininkus, kurie pas jį nedirbo. Ta
čiau šitie kepti karveliai paliovė lėkę jam į 
gerklę, kai tik vinių kaina nukrito iki 1 rub. 
ir 50 kap. Dabar jis priverstas tenkintis ta 
priaugamąja vertybe, kurią gauna išspaus
ti iš 15 darbininkų, kur pas jį dirba. Čia jis 
nusiminęs mato, jog prakišo. Mes žinome, 
jog priaugamosios vertybės dydis priklau
so, 1, nuo darbo dienos ilgumo, 2, nuo skai
čiaus darbininkų, kurie toje įmonėje dirba, 
ir 3, nuo darbo našumo.

Prieš mašinos įtaisymą, musų kapitalis
tas gaudavo kasdien 15 rublių priaugamo
sios vertybės. Įvedus gi mašiną, darbo na
šumas padidėjo, būtinosios vertybės dydis 
tapo mažesnis, o priaugamoji vertybė pasi- 
sidarė didesnė,—fabriko savininkas ima 
nuo kiekvieno darbininko po 60 kap. pelno 
per dieną. Tačiau pas jį beliko tik 15 dar
bininkų ir per dieną jis tegauna vos 9 rub
lius pelno. Gi pirmiau jis pelnydavo 15 rub. 
Tik pačioj pradžioj mašina jam didelio pel
no nešė, dabar tas pelnas lyg sapne prany
ko. Kas gi jam daryli? Darbininkų skai
čių. padidinti jis negali: kapitalo stinga. 
Taip pat jis dar kol kas negali ir darbo na
šumą padidinti—dar tobulesnę mašiną įsi
taisyti. Kad padidinti savo i>elną, jam tik 
viena belieka—pailginti darbo diena. Ir jis
tai daro. Bet dar ir prieš tai, ko vinių kai
na nebuvo nukritusi iki 1 rub. 50 kap., jis 
darbo dieną pailgino. Likusius pas jį 15 
darbininkų jis verčia iš paskutinių jiegų 
dirbti, smaugia, engia juos, kad tik jie jam 
daugiau prekių prigamintų, kad tik jam 
daugiau pelno butų.

(Toliau bus)

(Tąsa) 
Mašinų reikšmė.

Dėl to kiekvienas manufaktūros savinin
kas stengiasi savo darbininkų sumanumą 
bei įpratimą pakeisti kuo nors kitu, sten
giasi suprastinti darbą, padaryti jį leng
vesniu, prieinamesnių. Atsiranda mašinos. 
Kiekviena mašina susideda iš dviejų dalių 
—duodamosios ir dirbamosios. Gerai ap
žiurėjus mašiną, nesunku pastebėti, jog jos 
mechanizmas dirba tais pačiais instrumen
tais ir tokiais pat judėjimais, kai ir amati
ninko ranka. Galima butų pasakyti, jog 
tai yra instrumentas atimtas iš amatininko 
rankų ir įdėtas į mašiną.

Mašina atlieka tokį mechaninį darbą, 
kurs reikalauja iš žmogaus ilgo pasiruoši
mo. Mašina pakeičia amatininko darbą. 
Mašinos teikia kapitalistams daugiausia 
naudos.

Pirmiausia, mašinos, pakeisdamos ama
tininkus, daro bereikalingu ilgą amato mo
kymas}. Mes jau matėme, jog amatų moks
las didina darbo pajiegos vertę. Vadinasi, 
mašinos, pakeisdamos amatininkus, maži
na darbo pajiegos vertę arba darbo užmo- 
kesnį, o tatai—tiesioginė kapitalistams 
nauda.

Antra, visa manufaktūros gamyba re
miasi amatininkų sumanumu bei gabumais, 
vadinasi, priklauso nuo atskirų asmenų. O 
tatai labai riša manufaturos savininko ran
kas, neduoda jam kiek norint spausti dar
bininkus. Visai kitokis reikaias, kai maši
nos pradeda veikti. Darbininkas, atėjęs į 
fabriką, jau randa visą gamybos "pamatą," 

Amerikiečiu lietuvių IJa” liekasi tiktaį ?»'o5iegas įtempti, jokių 
'protavimų nereikia. Manufaktūroje inst
rumentai tarnauja darbininkui,'darbinin
kas ten rišo darbo galva; gi fabrike darbi
ninkas mašinai tarnauja; mašina visa daro, 
o darbininkas tai tiktai mašinos dalis. Ir 
tatai duoda galimybės kapitalistui turėti 
daugiau valdžios ant darbininkų, gamyba 
darosi pastovesnė, stipresnė. Fabrikos sa- 
rininkaš sako, "kad tik butų mašinos, o 

s’l rankų prie jų visuomet atsiras.” Ir išeina jo

i niemvisnų uaznycnd Trečia, mašinos didina darbo našumą, 
svetainių, mokyklų, žymes- p-sant mašinų gamybai, darbininkas tuo 
nių komercijos ir pramones Luo pat Iaiku daugiau produktų pagaraina? 
įstaigų ir t.t., kad par i nekaip manufaktūriniu budu. Mes žinome, 
kaip plačiai įssikerojęs J ra jog kapitalistinė gamyba remiasi darbo na- 
Amei ikos lietuv ių sociahs $umu juo darbininko darbas našesnis, juo 
n ekonominis gyvenimas. mažesnis jo būtinasis darbas (darbas, rei- 

J.'Tįn£a am.eriklec.!° kalingas pagaminti pragyvenimo rc-ikme- 
lietuvio šeimyna, pirmos is- nomg^ ^uo didesnis darosi pridedamasis 
eivių gentkartės typai,be- darbas,daugiau pagaminama priaugamosios 
tuvių apgyventos gatvės n vertybės, kuri kapitalistui tenka. Apie tai, 
t . kad mašinų gamyba palyginamai su manu-

9. Lietuvių basebolimnkų, fakturjne ^Ta naudingesnė, buvo kalbėta 
futbolininkų ir kitų sporti- penktame skyriuje.
ninku fotografijos.

10. Fotografijos iš Ameri- Darbininkų padėtis mašinų gamyboje, 
kos pramonės, politinio gy- Pažiūrėsime dabar, kaip atsiliepia, maši- 
venimo, kultūros ir t.t. nų gamyba į tuos darbininkus, kurie stovi

Visiems, kurie maloniai prie mašinų. Musų amžius skaitomas ma- 
pagelbės man šiame, atsiun- šinų amžiumi. Ir iš tikrųjų, nėra tos gamy- 
čiant prašomų fotografijų, bos srities, kur nebūtų mašinų žemės ūky 
busiu širdingiausiai ir pa- vartojami gariniai plūgai, traktoriai, garo 

kuliamosios mašinos, plaunamosios ir Lt.
Kazys Gineitis. Nėra dabar nei vieno amato, kurio mašina 

10 Paiace Gate, nepakeistų, žodžiu, kur tiktai žmogui reikė-
Kensington, W. 8. J° sa™ darbo PaJie£a grumtis su gamta,
London, England. dabar ten visur yra mašina, kuri privalo

sumažinti ir palengvinti žmogaus darbą.
Rodėsi, jog mašinoms esant darbininkų 

darbas turėjo susimažinti: jei darbininkas 
be mašinos dirbo 12 valandų, gi su mašina 

! jis tą patį darbą gal atlikti per 8 valandas, 
tai ir jo darbo diena turi būti 8-nių valandų. 
Bet iš tikrųjų pasirodo visai kas kita. Atsi
radus mašinoms, darbo diena ilginama be 
jokio saiko. Kame gi šito priešingumo prie
žastis?

Daleiskim, jog koks nors sumanūs pirklys 
įsteigė manufaktūrą vinims dirbti. Jis tu
rėjo kapitalą, su kuriuo galėjo duoti darbo 
30-čiai darbininkų. Kiekvienas darbininkas 
pagamina per dieną 2 pudu vinių. Vinių 
pūdas parduodamas po 2 rubliu. Nuo kiek- 

i’| vieno darbininko savininkas gauna pusę 
rublio priaugamosios vertybės, vadinasi, 
nuo 30 darbininkų jis gauna per dieną 15 
rublių. Bet štai išrasta mašina vinims dirb
ti. Musų nesnaudžiąs kapitalistas tuojau 
pasiskubino įsigyti tą mašiną. Mašina du

li< yra toji garsioji Ameri-

viena ekonominį progresą padarė 
’ Amerikos lietuviai ir kaip 

prasi- svarbi yra jų rolė Lietuvos 
aukso lieta valstybės atgaivinime. Są

ryšy su šiuomi maloniai pra
šau turinčių įdomesniu foto-

-štai dvi diademo. Fat-
vių gyvenimo, atsiųsti man 
jas Įdėti į minėtą knygą. 
Reikalingos fotografijos bus 
grąžintos savininkams, kli
šų darymas jų nesugadins. 
Klišės yra daromos Londo
ne. o knyga spausdinasi 
Kaune ir ligi rudenio gal 
bus užbaigta.

Ypatingai pageidaujama 
yra sekančių fotografijų:

1. Iš musų išeivybės Ame
rikon istorijos, lietuvių nuo| 
lenkų skylamasis ir t.t.

2. Įvairių Amerikos lietu
vių draugijų. Susivienijimų, 
seimų, parodų, manifesta
cijų, gegužinių ir t.t. fotog
rafijos.

3. žymesnių amerikiečių 
veikėjų fotografijos.

4. Fotografijos iš Lietu
vių Dienos aukų rinkimo ir 
kitos šitos rūšies, rodančios Į* 
kaip darbingai Amerikos

aukso, antra geležies. Pasi
rink.

Gražuolė išdidžiai pakėlė 
galvą ir tarė:

—Tu nori išbandyti ma
ne, kalifai. Tat neverta nei 
tavęs nei manęs. Aš nesi- 
rinksiu.

Omaras nusistebėjęs 
žvilgterėjo i ją ir tarė:

—Eik... Tu tinki būti ka
raliene. bet ne žmona.

Vėl prasiskleidė portije- 
ra: įėjo antroji gražuolė, 
grakšti, elastinga, gyva. Il
gai negalvodama, pagriebė 
ji aukso diademą, užsidėjo 
sau ant juodųjų plaukų ir 
šypsodamasi atsistojo prie
šais valdovą:

—Visų gražiausiu kas tik 
yra pasaulyje aš puošiu sa
ve,—kad palinksminčiau ta
ve, karaliau!

—Meilikavimo kaukė ne
si— 
-Eik lietuviai rūpinasi Lietuvos 

šelpimu.
5. .

Žygiai prie Amerikos val
džios dėl Lietuvos pripažini
mo ir tt.

6. Lietuvių prie įvairių
darbų fotografijos—fabri- 
kose, angliakasyklose, far- 
mose ir t.t., idant europie
čiai turėtų vaizdą kaip Ame
rikos lietuviai dirba, links
minasi ir t.t. 1 |

Lietuviškų bažnyčių,

paslėps tuščios širdie 
griežtai tarė kalifas.— 
sau.

Ir Įėjo trečioji mergaitė, 
šviesiaplaukė, mėlynakė, 
švelni ir drovi, kaip balan
dėlė. Nuleidusi akis, sudė
jus baltas rankeles ant kru
tinės, išklausė ji kalifo žo
džius ir, kiek pagalvojusi, 
paėmė geležies diademą.

—Tu gerai pasirinkai!— 
sušuko kalifas, pabučiavo 
ją ir liepė paskelbti ją kara-

Skaitytojo Pastabos.
Vargšas "Laisvės” Paukš

tys, tupėjo-tupėjo per kelia
tą metų ant kiaušinių ir vos 
tik vieną Paukštytę išperė
jo. Zaperiackas. matyda
mas tokį Paukščio netiku- 
mą, išmetė jį iš jo lizdo ir iiene. Ir žmonės stebėjosi 
dabar pats tame lizde tupi. savo valdovo išmintimi. 
Šitas visas įvykis atsibuvo Didingas ir ’ J 
su didelėmis ceremonijomis Omaras sėdėjo po trijų die- 
ir komunistiškais poteriais nu su savo jauna žmona ir. 
dėl pagarbos komunizmo, glausdamas ją prie savęs, 

--------- švelniai šnabždėjo:
—Argi ne tiesa, Zaira,

išmetė jį iš

dėl pagarbos komunizmo.

laimingas,

Magdė Undžienė, kaip ži- —Argi ne tiesa, Zaira, 
nome, buvo pradėjus kont-jkad širdis tau padėjo pada- 
rolę iš apačios, bet besekre-:ryti pasirinkimą? 
toriaujant komunistams, nei j Zaira gudriai* nusišvpso- 
nepajuto, kaip Ickus paėmė i jo, tylėdama prisiglaudė iš- 
kontrolę iš viršaus ir išsive- ' • • -
žė ją į Pittsburgh’ą. Vistik 
moterų silpnumas ir gana!

Dentistas Petriką irgi ne
labai rimsta prie savo Kei
kės. Sakoma, jis turi gelia
mą dantį, kurį gydo Maspe- 
the. Žmonių liežuviai kalba, 
o ausys girdi, kad jis ten tu
rėjęs didelį "trubelį." Tai 
svietas, tai žmonės, niekur 
oasislėpti negalima! Žiūrėk, 
tai ir grąsina revolveriu, ir 
vykdo diktatūrą...

Yra girdų, kad Hermanas 
nupuolė nuo žemės pavir
šiaus, ir dabar lipa, kabina
si, bet nepajiegia užlipti. 
Kažin ar nebūtų gerai pa
davus jam virvę... K—s.

mintingam vyrui prie kru
tinės ir dėkingai prisiminė 
savo seną auklę, kuri daug 
kartų pasakojo jai paveiks- 
lir.gą istoriją, kaip kalifai 
renkasi žmonas.

Roda-Roda.

Knyga apie Ameriką ir 
Amerikos lietuvius
Reikalinga fotografijų.

Neužilgo išeis iš spaudos tvariai dėkingas, 
mano knyga apie Ameriką 
ir Amerikos lietuvius. Kny
gos tikslas yra nupiešti da
bartinių Amerikos .Jungti
nių Valstybių kultūrą, kuri 
daro įtakos į visus ineivius 
ir aprašyti Amerikos lietu- KODĖL Aš RUKAU?

1) Aš rukaū todėl, kad 
esu perdaug turtingas (už
dirbu 25 dol. sąvaitėj) ir ne
turiu kur pinigų dėti...

2) Aš rukau todėl, kad 
Mėgstu smarvę ir mėgstu 
vaikščioti pasmirdęs, kaip 
ožys.

3 > Aš rukau todėl, kad esu j 
neišauklėtas ir nemoku ger
bti kitų žmonių, kurie taba
ko smarvės neapkenčia...

4( Aš rukau todėl, kad esu 
beždžionė ir noriu taip dary
ti. kaip kiti beždžionės daro. I

o) Aš rukau dar ir todėl, i 
... . ................... .kad man atsibodo sveikata

Reiškia, parapijonas išlai- ^ahes; ^unoJe įvažiavę lie- ir aš noriu jos atsikratyti...
, i Štai delko aš rukau. O 

(toje knygoje daug yra kai- delko jus rūkote?
v . * ’ J J. Pypkiui 1

"Darbininkas” 46 numery Į vius ir jų dideli pasidarbavi- 
taip rašo: "Londone kun. C. ma Tiof”VrtC 
H. Vine buvo pakviestas 
orie mirštančio vidurnakty. 
Kada kun. ištiesęs ant ligo
nio rankas meldėsi, tai pate-, 
mijo, kad ligonis rankomis; ________ ,________ _
kažką darė ir pagalios pa-[tinimas yra vienas svarbiau- 
traukė jas po paklode. Po šių musų tautos reikalų, 
to ligonis mirė. Kun. pasi-yienas tų būdų, kuris galė- 
traukė ir pastebėjo, kad jo tų žymiai padidinti pavo- 
retežėlis tabalojo (šuriįs Jo-‘jais apsuptos ir taip susiau- 
jo ir kun. retežėlis (taba) lo-mintose sienose musų valsty- 
:o—E-Z.), o laikrodžio nė- bes galybę. Kad Europos 
ra. Paskui savo laikrodį lietuviai galėtų geriau su- 
(jau laikrodėlis išaugo į prasti Amerikos lietuvius, 
laikrodį!—E-Z.) rado mirų-J1® turi geriau pažinti psi- 
sio rankoj.” Jchologiją ir apystovas tos

imą Lietuvos labui, idant, 
■vieni kitus geriau pažinus, 
prasidėtų dar santarvinges- 
,nė darbuotė tarp abiejų tau
tos dalių.

Paliekonių su išeiviais ar-

kė ekzaminą prieš savo mo- tuviai gyvena ir todėl minė-j 
liesk Tamsta musų andaro- kytoją.

• •• f l____ L Lerai* u^sinelnvti i>«~ . Ex-Zeceris. bama netik apie Amerikos

Kazys Kumpauskas. 
KO VERKI?

(Persiuntė L. Vitkauskas.)
(Broliui Jonui.)

Ko verki vargo žemės, broli, 
Ko taip pasaulio tu bijai?! 
Žiūrėk, aušra juk nebetoli,— 
Nušvis dangus rytuos šviesiai; 
Sugrįš dienelės tos auksinės 
Ir vėl gyvensime daina...
Ir vėl iš lupų, iš krutinės, 
Paplis laimužės šypsena!
Ir kas tau žemė, kas rytojus? 
Daugiau drąsos, daugiau vilties,— 
Drąsa išeisi per pavojus, 
Viltis gi kelią tau nušvies... 
Panevėžys 1923-III-7 d.
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KELEIVIS

KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL Rėjas ir kaip jie sako ”susi- 

• Apvogė "Naujienų" raštinę, pratęs darbininkas.” Rusija 
Gegužės 11 diena anksti pavyzdis, taipgi

iš ryto per užpakalines du-' Vilnies” skaitytojas, o prie 
ris Įsilaužė Į "Naujienų” to da ir "dženitorius.” 
raštinę jauni lietuviai vagi-’. Tai matot, gerbiami skai-
liai ir išplėšė raštinės kasą Rytojai, prie ko tokie šlamš-

Tikros sumos tai kaip Laisvė” ir "Vilnis” 
išneštų pinigu kol kas nega- /Hiones privedė. Reikia pa- 
lima pasakyti, bet spėjama, sak'Ti, kad ne jis vienas 
kad kasoje buvo arti tuks- toks, komunistų eilėse rasi- 
tantis dolerių. Baigęs die- n?e daug tokių sufanatikėju- 
nos darbą, pinigų siuntimo žmonių. Tie žmonės nu- 
skyriaus vedėjas savo die- E.? dvasioje, paskendo 
nos apyvartos nesudėjo Į ge-' rpJaus skystimėly” ir jei 
ležinę šėpą ir pasekmė buvo;I,r,man«v^V> tai visiems savo 
ta. kad ant tu pinigu pasike-^Pon€ntams padalytų po kul-

- ką.
Užpultasis žada kreiptis;1 

ten kur reikia ir prašyt ap
saugos, o jau tuomet, jeigu 
kas nors atsitiktų, tai kalti
ninkas jau bus žinomas.

Incidentą Matęs.

(registerį).

sakyti, kad ne jis vienas

sino blogos valios vaikėzai. 
Tikrą išplėštų pinigų sumą 
vargiai greit bus galima su
rasti, kadangi didelė dalis 
to turto buvo svetimų žmo
nių iškeistais čekiais, ku
riuos plėšikai sunaikino.

Ti’Įs plėšikai jau pagauti 
ir didesnė dalis išplėštų pini
gu pas juos rasta. Delei ši
tos vagystės "Naujienos” 
nejierdaugiausia tenukentės 
ir biznio nesuparaližuos.

Reporteris. Lietuvių

/dToufMK

5
Pajieškau apsivedimui nioLers, 

imi t»'.i persislį'rimą nuo v>i». (ža
li turėti viena ar du vaiku. (Jaji at»i- 

l šaukti ir suaugu'io.’ mergino.*. Aš 
es>< 6 Pėdų aukščio, sveriu 1^5 stanj. 

l’Kurio.c neretų i.štekėt. tegul rašo sic* 
.adresu: (2ZJ

J. JANUSKY
Bos 53, France.’, U‘. Va.

ums 
patartina 
pasirinkt- 
geriausia

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LKfc I.IETVViM
Linknvos įaiščiuje, Šiaulių apskri

tyje parsiduoda ūke. 13 dešimtinių 
kentės. 3 dešimtinės sodybos, jaunas 
Ii) m. sodnas. 500 obelių, i g(ušlew, 
3 dešimtinės mi’ko ir 7 dešimtinė* 
dirbamos Ivietkinės žemės viename 
šmote. l*i;rigų iškali o nereikalaasrų. 
f’.mokėsit paėmę ūkę. Kas norėtų 
važiuoti uietuvon ir įsigyti ūkę, 
kieipki'ės šiuo adresu:

k’ELIN STANKEVIctA
1023 Mt. Vernon SL Philadelphia. Fa.

Jūsų grosetnese ant
lentynų—paprašgkit!
(“lai yra Pupa”) \v. s. QLTNBY CO„ 291 Atlantic Ave„ BOSTON, MAS

/t s the Bean
45c «2 Ib 
canitler 7/š the Leaf

(”Tai yra Lapas*') -

rARSlbl’OOA Bl'čERNĖ IR 
GROSERNĖ

Su namu ar be namo, laitai pigiai. 
Priežastis pardavimo—savininkas H- 
na ) didesni bi-.ni. Rašykit greitai 
idėtami už 2c. ,-tamiM- (22.)

J. SMITU
<15 Hoaard >1.. Bruckton. Alaus.

STOUGIITON, MASS. 
Lietuvių Svetainė jau bai
giama statyt. Rėmėjams 

ačiū.
Stoughtono Suvienytos 

_____ _j Draugijos taria 
{širdingą ačiū visiems auka
vusiems dėl Stoughtono Lie- 
t a______• . 5. _ A. • - A 9

»

smarkiais žingsniais eiti tal
kon juodajai Lietuvos reak
cijai.

IKARAS.
(Nuotrupos.)

I
■
1 
i

ELIZABETH. N. J.
Pastaba Elizabetho korės- huviu Svetainės. Aukų ga- 

pondentui Poetai. vome sekančiai:
"Keleivio” No. 19 tilpo ko- Iš Nor\vood, Mass. Po 5 

respondencija iš Elizabetho.|dol. aukavo: K. W. žiurins- 
kurioje paliečiama mano’ 
teisinas su Piungiu. Poetą 
rašo, kad aš esu komunistu 
sukurstyta prieš Pluntri. 
todėl ir užvedžiau bvla prieš 
M- Tai yra grynas melas. Aš 
nepriklausau prie jokios 
partijos, todėl ir jokios par
tijos žmonių Įtekmei nepasi
duodu. Aš norėčiau žinoti, 
iš kur Poetą žino, kad aš esu 
komunistų sukurstyta.

Kaslink mano teismo su 
Piungiu, tai yra teisybė, nes 
aš kitokios išeities neturė
jau, kaip tik priversti tėvą 
užlaikyti savo kūdikį.

J. Bistrajienė.

BLNGHAMTON, N. Y.
Komunistas ir aklas "Lais
vės” sekėjas V. Čekanauskas 
norėjo sumušt B. Songailą. 

• Gegužės 1 d. Lietuvių 
Svetainėj turėjo įvykti L. P. 
Kliubo šokiai. Apie 7 vai. 
vakare užeina i svetainę ir 
d. Songaila. Svetainėje ko
misijos nariai rėdė svetainę. 
Songailai besikalbant su šo
kių rengėjais, iš kažinkur 
išlenda svetainės dženito- 
rius, matyt, gerokai paėmęs 
ant drąsos. Nieko nelaukęs 
jis prieina prie Songailos ir 
sako: "Jus čia perdaug švie
sų deginat ir svetainę deko
ruojate tai jus turit mokėt 
SI 6 vietoj $12 už svetainę.” 
Songaila gi atsako, kad jei
gu matot, kad perdaug švie
sų dega, tai patartina kreip
tis prie rengėjų komiteto ir 
jam apie tai papasakot, aš 
gi nieko čia su tuo reikalu 
šiandien neturiu. Bet minė
tas dženitorius tuomi Įsižei
dė ir sako, kad jis čia yra 
vyriausis "bosas” ir pradėjo 
plūstis pridurdamas, kad ši 
svetainė yra komunistų ir 
socialburžujams vietos čia 
nesą. Songaila nuo jo pasi
traukė, bet dženitorius vis 
lenda ir koliojasi. Galų-gale 
Songaila pareiškė, kad jis 
su munšaineriu nieku nenori 
turėti ir paprašė, kad jis at
sitrauktų. Bet kur tau! Vie
toj trauktis dženitoriūs ki- 
bosi už S. atlapų ir buvo be
pradedąs muštynes. Bet ka
dangi ten butą apie 10 žmo
nių ir beveik vis Songailos 
draugai, tai munšaineris at
plėštas nuo S. atlapų ir tuo
mi nedaleistas prie mušty
nių. Po perskyrimui jis pa
sižadėjo S. nušauti.

Prie progos reikia dar pa
sakyti, kad tas žmogus, t.y. 
Valentas Čekanauskas, yra 
vienas iš komunistų tarpo, 
priklauso prie A. D, P. L. S. 
35 kp., A. L. D. L. D. 20 kp., 
yra didelis ''Laisves” pase-

kas. Al. Sugar ir T. Rasima- 
vičius. D. L. K. Keistučio 
draugija aukavo $50. Viso 
su smulkiomis $113.30.

Iš Montello, Mass. Lietu
vių Draugijų Sąryšis paren
gė koncertą dėl naudos Stou
ghtono Lietuvių Svetainės, 
nuo kurio liko pelno $37.27.' 
A. Manukis aukavo $6, K. 
Railienė $5, K. Valentukevi- 
čius $5. Viso su smulkiomis 
gavome 8169.12.

Iš Middleboro, Mass. ga
vome $5.50,

R Canton, Mass. V. But
kevičius aukavo $10. Viso su 
smulkiomis gavome $21.70.

Iš Bridgeuater, Mass. A. 
Berganskis $5, J. Tolvaišą 
$5. Viso su smulkiomis ga
vome $30.50.

Iš Milford, Mass. St Chen- 
čius $20, Ig. Teniukas 20. Po 
$5 aukavo: J. Atkočiūnas, 
P. Kibirkštis, K. Pinskis, A. 
Gurauskas, M. Perse ir F. 
Miliauskis. Viso su smulkio
mis gavome $86.75.

Iš Cambridge, Mass. P. 
Lazeckas $5, P. Dobrovols
kis $5. Viso su smulkiomis 
aukomis gavome $66.65.

Iš So. Bostono J. Valatka 
$5, P. Laučkus $5 ir Jonas 
Strazdas $10. Viso su smul
kiomis $40.50.

Iš Brigliton. Mass, gavo
me $12.35.

Iš Taunton. Mass. $11.00.
Iš Hyde Park, Mass. Po 5 

dol. aukavo: M. Lukauskie- 
nė, J. ša Runa s, 0. Budrienė, 
K. Akučka, St čvžius. Lie
tuvos Dukterų ir Šunų drau
gija aukavo $25. Viso su 
smulkiomis gavome $84.54.

Visiems ačiū.
Stougtono Suvienytų Lie

tuvių Draugijų valdyba:
Pirm. A. Radvilas, 
Ižd. Fr. Vitkauskis. 
Rast. Al. Vinckevičius.
P. S. Apvaikščiojimas ar

ba Įžengimas Į naują svetai
ne yra rengiamas 31 gegu
žės, š. m. A. R.

Balandžio 20 d. buvo su
šaukta Detroito progresy\ ią 
draugijų konferencija tiks
lu išdirbti planą protesto 
mitingui prieš Johnsono Li
liu. Kaip visur, taip ir čia 
komunistai norėjo suprovo
kuoti susirinkusius delega
tus ir vieton rimto protesto 
mitingo parengti komunis
tinės propagandos mitingą. 
Bet šiuo sykiu Maskvos gar
bintojams nepasisekė apgau
ti progresyvę Detroito vi
suomenę. šioj konferencijoj 
komunistus rimtais argu
mentais atakavo L.S.S, S.L. 
A. ir T.M.D. delegatai. Galų-, 
gale pasirodė, kad su komu
nistais negalima susitarti ir 
dalis rimtesnių delegatų de- 
monstrantvviškai apleido 
konferenciją. Svetainėje pa
siliko tik "Laisvės” kalibro 
kairiasparniai.

Pilies Sargas.

—Kalėjimą mudu, sūneli, 
paliksime... Paruošti lakieji 
sparnai, ir juos užsidėję, 
lėksime muilu aukštyn iš
vaduoti, drąsiai jierskrisime 
juros bedugnę—vytis ne bai
si mums, nebaisus grandi
niai...

Sparnus baltaplunksnius 
vaško lipdytus, sunui Ika
rui Dedalas uždėjo, antrąją 
porą sau prie pečių prisiri
šo.

Drąsiai pakilo kalėjimo 
aukštan. sparnais suplasno- 

jjo lyg kirlė greitoji—puolė 
; bedugnėn be baimės...

Didingai ir drąsiai pir
myn abu lėkė, toli paliko ka
lėjimą tamsų, piktuosius bu
delius paliko bejiegius, vir
šum juros skrido kaip vė
jai, kaip strėlė, mėlynės 
bangas sparnais juodu skro
dė...

—Sunel,—atsargusis De
dalas prakalbo, — arčiau 
vandens skriskie, aukštybių 
nesieki—sparnus tik * pa
vargsi saulės ugnyse, žemyn 
kritęs pulsi ir jurose ding
si...

•Jaunas Ikaras neklausėsi 
tėvo. Aukštybių mėlynė sa
vęsp ji masino ir lėkiu ap
svaigęs aukščiau jisai kilo... 

Į Ir štai jau aukštybėse, ties 
į juros bedugne, kaip kalnų 
erelis, vilnis jisai drasko, 
pavirtęs į tašką, į saulę net 
veržias Ikaras apsvaigęs, ir 
saulę apglėbti jis nori...

Sparnai geležiniai aukš
čiau jį vis kėlė...

T. . _ . • • —Febe skaisčiausias...
Lietuvių Laisvų Kapinių j spinduliu dieve!... Kada gi 

Draugijos metinis susirinki- į prilėksiu!... džiaugdamas 
mas įvyks 30 d. Gegužes-Įšaukė Ikaras. Arti jau, arti 
May.T 1.1 val- ryte, ant kapi-|—tik keletą kartų sparnais 

■«t suplasnoti...
Sparnai betgi silpo... Fe

bas skaistveidis 
sutirpdė—žemyn 
karštuolis, lyg šautas lai- 
(iyklės—skandino jį vilnys, 
jis šaukė pagalbos...

Saulę 
panūdo; 
męs, jis 
įėjo, ne

LAMRENCE, MASS.
Komunistų "progresas.”
Musų komunistai puikiai 

progresuoja Į atbulą pusę. 
Jie turi pasisamdę Lietuviu 
Svet. kambarį, kur netik 
gembleriuoja (lošia iš pini
gų). bet ir vieni kitiems 
krėslais galvas skaldo. Kitų 
ydas jie greitai pamato, bot 
savo ydų jie Įžiūrėti negali. 
•Jeigu jie ir toliaus taip "pro
gresuos,” tai gaus "kaziona 
burdą.”

r,

p.

k

NANTICOKE, PA. 
Pranešimas.

nių. Visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti ant šio susi
rinkimo, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui.

Jonas Bieliagičius, pirm.

vašką su- 
nusirito

Redakcijos Atsakymai.

Pajieškau savo ousbrolio Klenier 
Paražinsko. seniau jis gy veno Ma s. 
valstijoj. Taipgi Tjajieškau Juli;e:u 
Randzevičiaus. seniau* gyveno Jia-s. 
valstijoj. Atsišaukite šiuo ant-ašu: 

A. ANDRĮ K
172 <th St.. So. Košt 'n. ?.iass.

Jonas Baranauska- pajieškau dvlc- 
jų merginų, kurios važiavo 19 
17 sausio Amerikon. As joms 
tiau gerą- paskolinau pinigų, 
nės atsišaukti ir atsilyginti.

J < >11N B A H A N A l S K1S 
Milluood Barni. Eraminghani, M a

Pajieškau Leono Buto, keliatą me
tu atgal gyveno So. 
randasi Canadoj. Kas žinot kur 
gyvena, malonėsit pranešti.

A. SI.1CYS
279 Athcns St.. So. Boston. M; -

Bostone, dabar
jis

Pajieškau Petornėlės Jasmantaitčs, 
po vyrui Rumš»enės, paeina is Urv;- 
kių sodos. Mažeikiu apsk., Kaut-.o- 
■ėdybos. Taipgi pajieškau kitų gimi
nių :r pažįstamų. Aš Mariena ševlai- 
?ė, po vyrui Jasniantienė. paeinu 
Kauno rėd., Mažeikių apsk., 
nes sodos. Mabmekit atsišaukti 
šiuo antrašu:

Mariona Jasmantieuė 
7835 Suftolk Avė..

Pajieškau savo tikro dėdės Juozo į 
Dvarecko, paeina iš Krikštonių kai- 
iho. Seirijų vaisė, širdingai prašau 
Gidės atrašykite į manę. Esu našlai
tė. JI EVA DVARECKU TĖ (22)

Barčiunai kaimas. Seiriju iiaštas, 
Alytau, apskritis. I.ithuaiiiii.

»,AK.MDLO1>\ DVI KK\LTCV<fc— 
MĖSOS IK GflOSERlt. SALDUMY

NU IR AiSKRYMO.
Šitos dvi krau'uvės parsiduoda iš 

tos priežasties, kad savininkai nori 
važiuoti i Lietuva. Parsiduoda visai 
pigiai. Pasinaudokite proga. Krau
tuves yra gerai įtaisytos, pirmos kle
sos aisbuksiai ir tavoro yra užtekti
nai. Biznis eina gerai.

A. BVN'AK
56 Concord St.. l^i»renee. Mase.

Pajię -kau savo moters Zofijos Ser- 
vieiiės. <>o tėvais liautaiaitęs. Kražių 
vak. Kukantiškn kaimo. Ji nu<> ma
nos prasišalino 1915 metais su Felik
su Brazdžiūnu. Su savim i.',ž.._Z ž 
in , . _ _ . _ _
augščio, šviesaus veid' ir šviesią* 
ųl.'iiku. As noriu užvesti atsiskyrimo* 
bylą i> važiuot į Lietuvą. Jei nori 
sugrįžk, tai važiuosim sykiu. Jos tė-- 
•.ai labai nori, i i 
girdėjau, ji gyvena ar 
Conn.. ar Hartford. Conn. — .-
nias praneš Kur jie randasi, tam duo- im'ormacijų klauskite, 
siu 25 dolerius. Rašykit šituo adresu I

PARSIDUODA NAMAS. GARA- 
DŽIUS ir GROSEKNS,

. ^.... Grosernė randasi labai geroj r>e» 
________ ___ __ ____  išsivežė 2 toj, tarpe dviejų didelių dirbtuvlt). 
ų vajka Andriuką. Ji vra 5 pėdų Biznis -erai išdirbtas. (219

• WILIJAM J. GASUNAS
King St., AVest Hauover, Masa.

i 
Į > 
I

',IU*rC*llll > v * VA* »rvr.-» v- - PARSIDUODA LABAI GK3IA 
kad sugrįžtų. Kiek aš (iROSERNĖ už prieinamą kaldY.

Nevv Britąin,1 Vieta apgyventa lietuviais, randasi 
Kas pi r- tarpe didelių dirbtuvių. Plate^aU) 

'■ • •• • 1 (22,
J. VALASINAS

4 Hope St., Brooklya, N. Y.JUOZAS SERVĄ 
lluntington Kalėsite, ljox 106 

Long Island. N Y. <24)
z.
I
I

Užlėk-;
> P<>! 1
(21) ką 

I ras, 
riaį patikčiau, atsišaukite.

” ’ ,\NTON STONIS
---- ;— Į 1’. O. General lte!., Detroit, .Mich.

Ona Urbanavičiūte, Plungės niies-j-----------------------------------------------------------
to. Kauno rėd.. 10 in?tų Amerikoj,j Pajieškau apsivedimui draugės, be 
rajieškau pusbrolio Juozapo J uod- j skirtumo mergina ar našlė, biedna ar 
;aus. pirm 10 metų gyveno Chicago-i turtinga, maž-daug mano amžiaus, 
e. Jis paeina iš Kaimo rėd., Retav -: Aš esu 35 metų vaikinas, nesu tur- 
»arapiios, Gudaičiu sodos; pusssse-j tingas ir'nejieškau turtų, tikį vjenati‘ 
■•ės Onos Cemauskiutgs, pirm 10 me- • r,ės draugės, katra myli dorą ir tei* 
tų gyveno Springficlde— Retav&s pa- siųga gvvenimą. Rašykit, atsakymą 
apijos. Luknėnų sodos.' jeigu apsive- ! duosiu kiekvienai.
lūs tai po vyro pavardės nežinau:; ”■ ”
Onos Sodaitės. Plungės parapijos.: 
žvirblaičių sodos, gyveno Chicagoje:!
?etn>nės Krisčiuniutūs, Plungės pa- , Aš noriu susipažinti su mergina, 
rap.. Rulaitų sodos, gyveno Chicago-; kuri norėtų apsivesti ir važiuuti Li«- 
je. Jie patįs malonės atsišaukti arbu .tuvon. Geistina tokia, katra turėtų 
tas apie juos žino teiksis pranešti. i3*?0() dolerių. Tie pinigai butų reika- 

ONA URBANAVIČIŪTĖ (23) tingi žemės nusipirkimui. Aš esu 
714 W. Fayette St.. Baltimore. Md. mandagus, jaunas, bet man nesveika 
.-------------------------------------------------------šioje šalyje gyventi. Mergina gali

Pajieškau Antano D.intbskio. jis’būti nuo 19 iki 36 metų amžiaus, 
mane nuskriaudė būdamas ant bur- Taigi, mergaitės, malonėkite susipa- 
io; išvažiavo S balandžio ir pasiėmė j žinti su manim per laišką.

51 - , c- e. »»

levi.. .
toli Bostono. Paliko tėvelių paveiks- 
us, man j.i nereikia, tegul atsišau

kia patys, skriaudą dovanosiu. M. I'.
2811 Militarv. Detroit. Mieli.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugę, svei- 

i i.- piotinjrę. Aš esu mokytas vy- 
mvliu literatūra ir muziką. Ku-

VVest i'hiiaueiphia. I’a.j

PARSIDUODA ČEVERYKV 
TAISYMO KRAUTUVE

Mašinos yra visos, kokios tik rei
kalingos dėl taisymo čeverykų, vieta 
gera, Aš toj vietoj dirbu per 15 me
tų. ant toliaus nebenoriu laikyti.

A. 2121S
673 No.Main St.. Montello, Mass.

(22)

M R. K. V.
3331 So. Ilalsted St., Chicago, III.

T

.... Geistina tokia, katra turėtų 
i 3000 doleriu. Tie pinigai butų reika- 

žemės nusipirkimui. Aš esu

?u savim broli Adoma. Abudu Sjva:- 
.u rėd.. girdėjau t u r sc-sęrį kur ne-

STANLEY S. P.
985 Kashington St., Boston, .Mass.

Pajieškau Droiio Jono Miškinio, 
taipgi Juozo šalčio, Antano Daubare 
ir Krano Zaleskio. (21)

PA T. KRANK MISHKINiS 
Co. I> 7th Infantry. 
Vancouver Barracks, Wash.

Paiicškau brolio Jono Kecurio, pa
eina iš Lietuvos iš Kutronių kaimo. 
Vadoklių parap., Panevėžio apskričio. 
Anie 18 metų atgal gyveno I»nx>Kiyn, 
N. Y., ūaoar nežinau kur. Kas žinot 
kur jis gyvena, malonėsite tuojau 
man pranešti. (22)

JOS. KECURLS
5? Lo'.vell St.. Doston. Mass.

Pajieškau sau draugės. Aš esu vy
tas 37 metų, mylintis morališką gy
venimą. Gali atsišaukti moteris ar 
mergina, nuo 19 iki 31 metų; nepai
sau labai mokytos, gražios ar turtin- 

' gos. tik turi būti nepikta ir kad sa
lve pažintų, ir butų biskuti prasilavi
nus. lipšni ir linksma. Toliaus norin
čios žinot mano visą gyvenimą, atra
šykite laišką įdedamos savo paveiks

ią. Tik paveiksiąs turi būti naujai 
; imtas. MR. B. V. D.

723-5 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
■.(•jaunos ir neturtingos, tarpe 35 ir 

metų. Aš esu 39 metų. Atsišauki
te šiu<- a-lrcsu:

MARTINAS BUINOYVSKIS
751 I’ark St.. Grand Rapids, Mich.

Pajieškau draugo, Juozo Šleivi- 
prieš kaną gyveno Cheisea, 
Meldžiu atsišaukti artu, kas 
tpic ji, niukinėkite pranešti.

PETRAS URHAIT1S 
7;;x \V. 61 st St.. (’bicago.

Mass. 
žinote 

(22,

iii

Pajieškau apsivedimui mergino ar
ba našlės, nuo 20 iki 30 metų. Malo
nės su laišku prisiųsti paveikslą. At- 
>akviua duosiu kiekvienai.

JOHN BARAUSKUS 
Milhvood Farm. Framingham. Mass.

Pinigai Namuose
Nevvton Kalis, Ohio, mes paaanr- 

sim didelį suvažiavimą'ant 30 4.. Ge
gužės (bccoration Day). Bus 3 dięc 
nos šventės, todėl galės suvažiuoti Iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai uumažins kainas, todėl laukia
me daug svečių. Tą dieną daugeli! 
duos užsakymų ant savo lotų pa2***' 
t.vt namus; be to, nekurie no rėš _pi- 
giai jjifkt lotus .gražioj vįętaj, Tad 
nepamirškit', kad ir mes mainom lo
tus į namus ir farmas. Turime gra
žių. gerų ir pigių namų Neicton FoUia 
Ak rome. Clcvrlande ir Youngstoame. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus
ti, arba tuojaus atvažiuok. (29)

STAR KEALTY CO.
1’. O. Bnx 977. Newton Kalis. Ohl^

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA MOTERIS

Pridabot; vaikus ir prie namų dar
bu. $35 per mėnesį, kambarys ir 
valgis. Atsišaukit greitai per laišlu 
arba vpatiškai. (21)

J. Kl'DREVIčlUS
45 Batclielder St.. Jtorchesler,
__________________________ _——.----- — -

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant larmos; dailias ant visuomet, pa
tyrimo nereikalaujama, mėnesinė al
ga nuo $30 iki $40 ir "bordas.”

Reikalinga mergina ar moteli* 
prie stubos darbų. Atsišaukit tuo- 
iaus. pas (21)

KRANK NAVIKAS
R. F. D. 4a. Brooklyn. tona.

DETROIT, MICH. 
Sandariečiai remia fašistus.

Su komunistais negalima 
susitarti.

‘Balandžio 20 d. čia kalbė
jo Lietuvos fašistų atstovai 
Marčiulionis ir Banaitis. 
Publikos, i jų prakalbas at
silankė vos 40 ypatų, šiuos 
ponelius aukomis rėmė san
dariečiai ir kai kurie biznie
riai. Iš viso aukų surinko 
virš 100 dol.

Nors sandariečiai tankiai 
myli pasigirti, kad jie yra 
demokratijos šalininkai ir 
liaudies užtarėjai, bet pa
staruoju laiku jie pradėjo

Reikalingi Darbininkei.
Prie operacinio aluniino dirbimo 

formų. Nuolatinis darbas, nėra jokfų 
nesusipratimu su darbininkais. As
tuonios valandos darbu į dieną, 56 va
landos i savaitę. Mokama po 50 į va
landa ir tonus. Geros pragyvenimo 
sųlyg.'.;. Vyrai turi būt geros svei
katos. tarne 20 ir 45 melų. Atvažiuo
sit arba rašykit. (23)

AI.LM1.XLM (OMPANY OF . 
AMERICA

Ma«-cna. St. t.a«rence Co., N. Y.

i

P'j’cšKau apsivedimui merginos, 
mylinčios bizni ir nejaunesnės kaip 
■J>l metu. Meldžiu atsišaukti, o atsa
kymų duosiu kiekvienai. Aš eiįy įar 
jaunas vaikinas. J. A. LONGO 

P. O. Rox 528 Main St.. 
tVesternport. Md.

Duktė Ona Vasilkaitč, iš Lietuvos, 
pąjieško savo tėvo Juozo \ asiikio, i - 
Akmenės miestelio. Mažeikių apskr. 
Seniau gyveno \Vatcrbuiy. < >nu.. 
ant Ka-.k St. Turiu lab'ii svaibų rei
ksią. atsišaukit. tūvcii. 'pasigailėkit 

• <avo visu skriaudžiamos dukters, ar- 
j ba kiti kas ji žinot praneškit, uz k .1 
I busiu laliai dėkinga. (22)

ON A R< > V A IT b- KIRS LIE N Ė 
48 Cottage St.. Bridgev.atcr. Mas-.

IS. Pociui. Boston. Mass.— 
Žodis "Bronchial” reiškia 
gerkliniai išsišakojimai, ve- 
anti Į plaučius. O žodis "As- 
thma” reiškia dusulys. Suve
dus tų dviejų žodžių prasmę 
krūvon, reikš gerklės dusu- 
sulĮ.

A. VV. Eudaco, Montello.: 
Mass.—Komunistai persi- 
krikštino Į darbiečius pasek- 
mingesniam darbininkų 
mulkinimui. Kad darbiečiai 
yra tie patįs komunistai, 
tai tą pripažįsta ir darbie-j 
čių agitatorius M. Plepys. Į 
komunistų grasinimus ne
reikia atkreipti atydos, nes 
jie niekuomet taip nedaro, 
kaip jie sako. Tai yjra di-j 
džiausi melagiai ir bailiai.

Visiems. Kurių korespon
dencijos bei kitokie raštai 
netilpo šiame "Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose 
numeriuose.

atsiekti jaunuolis 
besparnis užsigi- 

saulei prilygti no- 
saulėjc augęs,— 

svaja svajojo lakstyti aukš
ty bėmis—pu ik unas! pražu

do gelmėje...
. Žuvo puikunas, kitus pa

mokinęs: nebe vašku lipdy- 
sis sparnus jie—plienu 
tampriuoju. ir peskrodę 
—saulę pasieks baltveidę.

E. švederis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajio.jkau broiiųi Jurgio, Antano ir 

! Kastanto Antąnavičių. gyveno So. 
1 Uostom- a t Rmadvay. Turiu svar- 
jbų reikalą. Malonės atsišaukti arba 
: i.ir.antieii l-iksis pranešti

STANI.EY ANTANAVI. 1A
! P. O. Bex J24. I >*inr-anw->od. Unio.

Pajieškau s'c-ers Jicvos 
Lės, Mariampolės ap-'k;ivio. 
,io valsčiaus. Patašinės 
“lietų kaip Amerikoj, 
važiuoti i Lietuvą, tai 
natyti, jeigu dar gyva, 
praneš, gau- I'1 d'»l. dovanu. 

JUOZAS SAMUOLIS 
12**>3 St. Aubin Avė.. 

Hanrctramck.

Samuolio- 
Kvietkiš 

kaimo, ! ' 
A.- rengiuosi 

norėčiau pasi- 
Kas apm i;« 

(26)

Mih.

Rajieškau savo vj-ro Povil<> Ku
činsko. paeina iš Naujos Radviliški•-. 
Fasvąiio apsk. Norėčiau žir.'ti ar jis 
gyvas ar miręs. Kas pranešite apie 
jį busiu labai dėkinga. (23)

ELZBIETA RUČINSKIENĖ 
Naujas Radviliškis, Pasvalio apsk..

LITHUANJA.

Jurgis Pranevičia. pajieškau savo 
sunaus I’"anciškaus Pranevičiaus. 
Kauno rėd., Seredžiaus miestelio. Aš 
m-.nau važiuot šįrtiet į Lietuvą, tad 
jeigu gvvas esi. prašau atvažiuok pas 
;ran< . ros gal daugiau nesimatysim

JURGIS PRANEVICIA
P. O. Bos 233. S?uth Barre, Mas*.

I

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nui 18 iki 22 metu. Aš esu 25 metu. 
Norėčiau, kad merginos butų čia gi
musios ir augusios, nes aš esu bizny
je, turiu savo garage. Prašau su pir
mu iaisku prisiųsti savo paveikslą. 
Atsakymą dir»siu kiekvienai.

S. GREENES 
sson Iz>gan St.. Dėt* uit. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
našles, be skirtumo tikejįjno, nuo 

j25 iki mot') amžiaus. Su pirmu 
iaisku meldžiu prisiųsti savo paveiks- 

|1;.. kurį ant pareikalavii.io sugražin
siu. Kalia mergina nori zenytis, lai 

I atsišaukia tuojaus, m-s aš turiu apsi- 
vot greitu laiku. Aš esu vaikinas 

'30 metų, turiu gerą darbą, taipgi tu- 
; riu ir šiek-tiek pinigų. Iš Lietuvos 
i neatsišaukic.

JA( OP. JANKĖMS 
Box 161. Escanoba. Mich.

Aš, A aną Ciscvich. paji* škau savo 
binlių Vinco Waipi.it ir Limlviko 
YVarpiot. Pirmaus jiedu gyveno 
Chicago, Ilk. o dabar nežinau kur jie 
randasi. Taipgi pajieškau dviejų pus- j 
brolių Aleksandro Jogmino ir Kaži 
miero YVarpioL Pirmiaus jiedu gy
veno Kensington. Ilk. o dabar nežinau 
kur. Meldžiu visų at-isaukti. nes tu
riu svarbų reikalą. Mano adresas: 

MRS. ANNA CISEVICH 
38.V* Doremus Avė..

Ha’:’* -ųę’.'l".

(22)

V j,-b

Pajieškau ppsiv. dimui vaikino arba 
našlio, gali būti ir su vaikais, bile 
tik butu turtingas. Su laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą. (22)

MISS S. PI LIPS
’Jth St.. Mihvaukee, Wis.253

I tas 
I mu
iI

Pajieškau apAvedimui merginos 
ba našlės. Aš esu karpenteris. Ki- 

žinia.s suteiksiu '.aišku. Su pir- 
laišku prisiųskit ir pavUi.slą.(22^ 

J. ATKOČAIT1S
*•< 1. S* Ceil”

Dėlei nervų Suirimo—Pras
to Miego—Blogo žlcb- 

čiojimo.
Pagalios šiai Yra l'agelba. Tai A r* 

Nųn-labu. Kaip Greitai Nuga-Ton- 
Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa- 

!eng, inima j A’ns Keleią 
Dienų.

•Iri Jūsų gydytojas dar nėra uz ą- 
kęs jo dei Jusi), cik pas Jūsų aptie- 
kc.rių -iandien ir nu.-ipiri.:t bsnkutę 
Nuga-Tonę. Nnga-Tonc sugrąžina 
gjvurna. veiklumą ir pajiegą nusiuc- 
včjusicm.-> nervams ir mu.skulan> -. 
Budavoja raudonąjį kraują, stiprius, 
pa.-tovius nervui ir stebėtinai padidi
na jų ištvermę. Suteikia gaivinantį 
miegą, gerą apetitą, puiku virškini
mą, reguliuoja vidurių veikimą, su
kelia entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus 
nesi jaučiat kaip reikiant, tai pats dei 
savo labo pabandyk j). Jis jums nie
ko nekainos jei ir ncpagelbčtų. Jis 
yra malonus imti ir Jų< tuojau pra
dėsit jaustis nuo jo geriau. Neiti.k 
įkaito. Imkit jo per keletą dienų ir 
jei Jus nesijausit geriau ir neatrody
si geriau, nunešk likusią dali raktuko 
pu aptiekorių ir iis sugražins juma 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Totic 
isako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ar sugrąžinti Ju.ų pinigus 
Jus outumet 
mend uojamas,

»v»' c r>4-1

jei 
neužganėdintas. Rclco- 
garantuojamas ir par-

4

a«



VISOKIE PA TARIMAI.

> i i: upsms 7.-:

kUDIKIv 
GEROVĖS SKYRIUS

DEL APRŪPINIMO

į Valandos: nuo 2 iki 4 po pieta. 
/ nuo 7 iki * --kare

J 107 Summer St, 
| LAWRENCE, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITK

Jei jo rankos ar kojos esTc 
atšalusios, reikia ji apreng
ti šilčiau. Dieną ir naktį i ti
ri būti vienodai aprengta'. 
Kas rytas ir vakaras perren
giamas švariais drabuži;.:'. 
Jo raištis, marškiniai ir k-- 

■jinės turi būti pušką! vilnų. 
Taipgi reikia taikinti drabu
žius prie oro. Drabužiu rei- 

* kai i ilgumas yra tam. ku . 
: kūną palaikius vienodoj 

7 s temperatūroj. Jeigu vaikas 
1: prakaituoja, tai yra perdaue 

“j apvilktas. F.L.l.S.
' -o.. ■ - -----------

MOTINŲ IR JŲ 
j KŪDIKIŲ SVE1KATgeri, bet kiekvienu motina 

tu?i savotiškai juos priimti 
ir sulyg to elgtis.

I iandymų ant mažučio 
vaiko negalima daryti. Vai
kų priežiūra yra tai moks-, 
las ir dailė. Yr.a lai svar
biausias darbas, koki tik ga
lima daryti. Motina turi, 
jam duoti tiek pat pastan
gos- ir išmanymo, kiek reika
lauja kokia nors profesija.

Motinos pirmiausi vado
vą • turi būti jos gydytojas ir 
slaugė, paskui pavyzdinga 
[knygutė apie vaikų priežiu-i 
rą, kurią galima gauti vel
tui iš Vaikų Biuro. (U. S. 
Dcpartment of Iaibor, Child- 
iiifs Bureau, Mashington, 
r>. c.).

Vidutinio vaiko išsivys- 
t' nas turi būti normalus ir 
j*, gu atsitinka netikėtos at- 
r -ninos, reikia šauktis gydy
to, o pagalbos. Yra pamati
ni-, i Įstatymai pritaikinti
11 ie kiekvieno vaiko. Daug 
ty inėjimų parodė, kad tų 
\\:ikų, kurie maitinami mo
tinos pienu, mirtingumo. 

mažesnis, 
maitinami 

Motinos

I
i

FARMOS

Taktaoųm S112*W.
Btl ivM-Suimslias J 

UETUVIS DENTI9TAS i 
VaUmiua: ąųo 10—12 4ian«;

nuo 2—5 po piatų; i 
u«u 6— S vakare;

N’c4oHaatM nuo 10—12 diena.
705 N. Maia aC. (uap. Br*ad aL j 

4IONTBLLO. M ASS.

Ne Sunku Mokėt
už Chevrolet

KAIP APSIGINTI NUO 
ŽIl RK1Į NAMUOSE.

Švarumu ir tvarkumu ga
lima pelių bei žiurkių nusi
kratyti ir priversti jas kitų 
Imveinių jieškoti. Paslėpus 
valgius taip, kad nebūtų 
joms prieinami, išnyks jos 
visai. Nors tas nevisuomet 
galima, liet kuo arčiau to lai
kysimės. tuo lengviau nuo jų 
apsiginsime.

Svarbiausias valgio slėpi
mo būdas yra dėti ji Į tokius 
indus, kur nebus galima pe
lėms Įsigauti. Išmatas dėti; 
i gerai užsidarančius kibi
rus, ir stengtis kuošvariau- 
siai ir tvarkiai namus užlai
kyti. Netik kad valgio ir 
buveinės stoka naikina žiur
kių vaisinimasĮ. bet didinan
tis alkiui, lengva jas užnuo
dyti ir sugauti.

Geriausias būdas žiurkių 
naikinimui, tai jų užnuody- 
jimas, ir nuodai yra patai ia- 
ma. kur tik galima juo^ sau
giai pavartoti. Milteliai va
dinami "barium carbonate” 
(angiiarugštinė druska) yra 
tinkamiausias žiurkėms nuo
das. Neturi nei kvapo, nei 
skonio, taip, kad žiurkės tu
ri užtektinai laiko atsitrauk
ti ir sugrįžti Į savo urvus 
prieš padvesia nt. _____

Įvairios kilpos.
Įvairios kilpos, atskirai 

vartojamos, netik žiurkėms 
duoda progos pasirinkti val
gi, bet ir pašalina nuožiūrą, 
šie valgiai sumaišant su 
"barium carbonate" pata
riama naudoti žiurkių bei 
pelių nuodyjimui:

1) Mėsos ir kitokių daly
ku. Malta mėsa, dešra, žu
vis, kepenis, lašiniai ar su
ris.

2) Daržovių ir vaisiu. Plo
nos riekutės obuolio, ’ tomei-i 
tės” ar agurko; virtų kornų,; 
virtų ai- keptų saldžių bul
vių.

3) Iš grudų. Avižų, duo-[ 
nos. miltų ar pyrago. Val
gio liekanas galima sunaudo- nauda bus didelė.-
ti. , Vaikui reikia miegoti kuo-

Kilpose maistas turi būti daugiausiai.
šviežiai ir gardžiai sutaisy-iJ-P’ui iš ryto po ismaudymo 
tas. [ii pa valgymo. Vėl trumpai

Į pi įmigti po antro pavalgy- 
jmo. Bet reikia žiūrėti, kad 

i ji nepaverstų dieną i nakti. 
Jis turi ištisai per nakti iš
miegoti, ir geriau yra jeigu 
po pietų jam neleidžiama 

[daug miegoti. Nereikia jo 
[ilgai vakare laikyti nemie
gojus, kad parodžius ji sve
čiams ar nusinešus i ”mo- 
vies." Paguldyk ji ne vėliau,

Kaip prirengti.
Milteliai "barium carbo- 

nate” turi būti gerai sumai
šomi su valgiu imant vieną 
milteliu dali ir keturias val
gio dalis. Reikia dadėti van
dens, kad padarius jas šla
piomis. Vilionės, kurios es
ti panašios košei, yra labai 
žiurkių mėgiamos.

-’Earium carbonate” yra 
barstomas ant obuolio 
riekučių, kurios turi bnti 
plonos.

Kaip paskirstyti nuodus.
Reikia dėti po šaukštuką 

Įvairių vilionių tose vietose, 
kur žiurkių labiausiai lanko
ma. Reikia jas dėti ant po
pieriukų ar pagaliukų, kad 
paskui būt galima patogiai 
išmesti.

Bet geriausias būdąs yra 
dėti po šaukštuką i mažus 
maišiukus, užrišti juos ir pa
dėti žiurkėms prieinamose 
vietose. Vilionės, tokius bu- 
du paskirstytos, pašalina 
nuožiūrą ir žiurkės greičiau 
jas ims negu jei bus viešai 
padėtos.

Pasarga. Milteliai ”barium 
carbonate" yra lengvas nuo
das. bet kartais gali būti pa
vojingu. Reikia laikyti ne
prieinamose vaikams vieto
se. * Tuos miltelius galima 
gauti visose aptiekose.

F.L.I.S.

i:\tr \ iiargex \>
Parsiduoda frakti* tarti a. ’2 a' 

ra! žc>uės, ■>> melų kaip užve-ta* 
ro»ints orenčių. pyėią, pikant, rie.-i - 
t1.; ir persikų. Sodnas labai y.-rar: * 

.stovyje, iš vienos pusėr ežeru*;. 
(antros pradas, i;as labai -veik:. ..

■ odno. Ežere ir prūde yra žu.u. K;, 
r.a > 11,i»i)o. Kartu parsiduoda '• ...
\ėr. 1 arklys, 5ū vištų, *_'•» kuo.: e. 
■Siuu.t 13 kambarių »u visai- fvir.- 
c'ais. Priežastis pardavimo esu :.. - 
!ė. ..leidžiu atsišaukti šiuo aure- ::

MRS. P. GDDLEVSKA 
Pitlman. Florida. _’l

ti t lt'

Ipratim
y., pasckn.č otkąrlotlnų 

KaJangi kūdikis neatskiria 
gero įpratimo. motinus pei- 

i.ut i daboti, kad tiktai geri 
hutų užvedama art minties. 

:'.'>ai sunku at .niukinti kudi- 
. i - jau pramoko įpročių.

a pkūnias yra kertinis ak- 
■ad'igai kalbant. apie kūdikio 
•:* Ja . valgymą, tategojiatą, 

Reguilaiiskunuts reiškia 
ir ’ei motina tikisi gauti 
paiisio ji turi -i. tematizucti 

■ -.iurą.

Kiekvienas nori turėt automobilių.
Kiekvienas gali užsimukėt už Chevrolet.
Kiekvienas gali turėt Chevrolet.
Jus galite nusipirkti Chevrolet. kaip ir kiekvienų būtinai 
reikalingą daiktą, (i.il nėra nei vienos šeimynos iš tūk
stantio, kuri užiuokė'.ų už namą vėsu, pinigus iškalno, 
jie išmoka raudomis.
Chevrolet galite nusipirkt i taip pat, kaip ir namą. Jūs 
išmokėsite už ji lievažinėdami. Tai yra geriausias “įves
ti.urna s” Lic!.vienai šeimynai, kadangi jis pagerins jums 
susisiekimas, sutaupys laiką ir padarys visas vietas, 
esančius toli už miesto jūsų žaidimo vietomis, kas su
teikia -veikalą ir link--i:it:n:ą 
Chevrokt pardavėjas 
(lyti ir išalkinti, kaip 
ir išmokėti.

Kainos f

i

Į Mtttmtis

visai šeimynai, 
yra art; jūsų. Reikalauk jo paro- 
ien^vai jį galinu įsigyti, naudoti

bduriu J mokinimas.
. :;:ima praruokiuti ištuštinti!

-L.raui gana anksti. Jau- 
i.ndikis pramoks naudotis 

: /- bus ant jo pasodinamas 
„ laiku kasdien. Beguliu-į 

. - yra pirmos svarbas Jaly- 
.usias laika; yra po pusry- 

\.u paisyt jokiu daioo ar 
,-.:ri- kliudytų šitom, iš

. - ’.-iutinos bus reitudaujamu t 
untrybės, bet rezultatus 

„ ■- <>kė < pastanga.-. Motinu , 
■ :: y t: valand; . kada kudi-

palą. Sekai.via dieną ji 
. .du turi palaikyti kudi-'

:.u. .:c. Duoda galima laikyti 
taip, kad kūdikiai atsisėdus!

. : r? ttasi į motina. Jei rei-j 
. aikyti penkias ar dešimtį! 
.jgėjus. kūdiki galima pra-j 

r-.-.ti. -tearti ar kitu kokiu1 
, . žinią kad laibas atėjo. |
:i būti kantri, bet galų gfi-

- -at.iupyia. Perdėt* svur- 
...imo negalim;:.

. .re,i sykių normalus, svei- 
:s uvreikaiauju gydytojo 
iK-t tai laimingas atvejis 

uikąs.' Jeigu kūdikis u?si- 
_ arba nesiplėtoja taip

motina neturėtą vilkinti 
-.. gydytoja, is kita.- pu-

...-.•U/ J
- .i t .ikamąs i

v.ėjimo i»i 
c. kuomet 

t jn -i isuųįii 1
.. .; ūką, vvM Hipnai

i -uug-< j <V*ut;> 
rgaites - iš ”.i <ombi;iavin-ū 
:-i. - priežiūros ir drat.-

• u:sute’kin R'irdt-r.'

PARSlbl'ODV KARMOS HU’.l- 
FOltP. COXX. Ai,IE!.!XKĖJE

Gerai isi.ėmykit ta.- forma-.
Aš turiu ant pardavimo gerų far- 

*.i po visus miestelius Hartfonio ..- 
rikėj. arC mokyklų, storų tab„ . - 
farmų. Už tabaką gauna po 40 

už svarą, ant orių padaro t- 
. Karvių l'-r- 
pier.o. ffaur... 

ir po ŠūOO doleri-i n - 
G c r; 
eis!;

Išeg’zaminuojui akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitie.inu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAiAKARNIS O. D.
447 Bruadway, So. Boston, Masa

o k

Superior RoaJ-ter - -
Suoerior ToOriną - - 493
Superior Utility Coupe - 
Superior 4-P3s.-.cnge: Coupe 725

Elint. Miehigan.
Superior Scdan ** “ .“
Sup- ricr Corruncrcial Chaisis 3^5 
Superior I ‘®ht Delivery - - 4^5
Utiiicy Evpres* Truck Chassiv 550

Pušies on ai: C IiseJ

nlei 
iJų 
: • G5< 
g30i.H) ir $7000 už tabaką 
mase daru "yvenir.ią iš 
pu S20O. Si/ią" 
nesi už Į-iena. Gera žemė 
kai. vanduo ir elsk-ra steho-v . 
m se, kaikariose stebese yra i 
mas. maudynės, šiltas tanikio 
'taisymą;. Famteriai daro piri; 
gružų gyvenimą. Kainos r.uo 
iki š25.i>n>. įmokai, reil.'a r.uo 
iki siO.000. Kas norite pirkt; i: 
tai rinko nelaukdami atvažiuok 
uaae, o aš del kiekvieno rup! 
kaip galim., geriau nupirkti i.

!'&rtn.u .a. ik.si ilaitiordo ; 
lėj prie -tu miesteliu: H; 
’A’mdsor, PoąuoiuMk, Mani 
lg:lton, Ruckviile, Blooriifieid. 

reguliariškumas. v.-»Pr'ing, Safruid,
5; , ,. .,. vi.le, Broac Biook, i-.e.--;r.zt .

ii:r LitcriLcld. Ar.-.icvcr. N 
1 u-; Hamptan, Ne\v Britą ■ 
chester. Si.n-bu.-y. Ne» ’ vuio 
turiu pardavimui farmu prie v 
ti*.: -teli.t i, miestų. Ka- norite 

vfon.-.aciji:. tai treipkiu-,

skaitlius daug 
negu tų, kurie 
prirengtu valgiu, 
pianas, tai mažo vaiko natu^ 
itJus valgis.

Jei jam reikia duoti kitokį 
Vi IgĮ, galima tai daryti tik-

K <i r 
turi 
koki nors valgi, bet toks 
maitinimas nėra saugus.

Antras maitinimo Įstaty
mas tai i
Vaikas neturėtų būti maiti
namas kiekvieną syki, kada 
verkia, 
vaikas 
kas tris valandas, ar kas ke
turias. ir paskui laikytis to 
vienodumo. Jeigu vaikas 
pi .pratęs reguliariškai būti 
pavalgydintu, išmaudytu ir 
ant oro išneštu, ir ypač jei
gu reguliariai miegos, moti
na galės turėti sau daug 
liv.osesnio laiko. Ir vaikui

I

I

j

’-n.x

’~į,
su gydytojo Įsakymu, 

tais atrodo, kad vaikas 
nepaprastą galę imti 

valgi, bet toks

Reikia nutarti, kaip 
bus maitinamas ar

Vaikui reikia miegoti kuo
dą ilgiausiai. Turi primigti

1

» i

D n
re
(•i

| Dr. H. M.-Landau $

f
I

§ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover SU-Boston, Mase, 

j V Patyręs srydyn'.e veneciškų ir 
, vidurių lig-.i. Taipgi gydo krau- 
i© jo. skaros ir kitas ligas.

Valandos: nuo 9 ryte ik; S vak. 
Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 0380

<
1 u

orui
C

h r

. .■A ? 1
d U 
dau j

K. BAKSHINSKIS
Cff? Mnin St_ Room 210 

HaRTFuRD, CoXX.
2-0253

i
■ . n.

i
I

• S^era priežiūra, 
pitii-'tas, ar cs* . 
tai iš Borden's 
motinos pieną? 
tiesia: i sveiką. • 

r milio- 
berniu-

J» TeL South Boston &20 <
; Residence Aspinvall <>S7J J

: S. M. Puiširtė-SkaUna ;
d LIETUVĖ MOTERIS <
; > ADVOKATĖ ;
11 366 Broad»*y. So. Boa to a. >!«««. Į 
Į» Room 2. <
1

BRuLIAI i.lETlliAil
?ARnUODU FAR.MAS. Pia-ryvc 

nau eiorni 11 metu ir suplautu koki; 
šarma geriaui-ia. Karm'.) turiu ilso 
*.i<> ant lengvų i.-mukčjiuių su Luuin 
I ir .- G<a.is. prie vand<-;i.i. kur 
n’-u žvejot. Ncj vienas civJv , 
langs, kuri įmokėsk uz fermą..

Klauskite:
ANTANAS MAi lUNAS 
R. 1. B'>x a, >r<,r.s. Mieli.

iii
<ę

<

gera sveikata. Ismin- 
turi vįabot, kad jus dap- 

i .- raine stovyje, ues jie *u-
■ - .-ui, kyri.-i suteikia kud’- 

Prasti’dantys j ra prie
isi- :ų ligą, niro kurių prisi- 

kentė*.!, -’i tari pripras: 
> dantis tris sykius i dieną 

- Ribbori IterUii Creain ir 
•:<-įlieta bent <it; kartu ant

y.

i ARSilMODA DAIGYBĖ 1 AK.M1 I 
DIDELĖS IK MAŽOS (<»\NL( li

ti T \ ALST1JOJ.
Farnia su 6 budinkais. trioba ■; ■ • 

kambariai, prie paštavą keiio, vie-;.- i
, marketas. prie durų gasoiinas ir alie- 
: jpus stotis, pinigai plaukia kas di» 
I na. 2 arkiiai. 27 karvės, visos regi-t- 
Įi uolos. »t kiaulės, būrys vištų, giric- 
ant l<)0O kartų ir kiek I

; tižią; didelis sodai! 
1 dit elė unė- tska 
į smagus botalis 
i naujas brokas, 1 senas t:oka 
■ris. visa

k;.i:yl.it Į-.uo-. straipsnius kas są-i 
:<■ ir pjsidėkii ateičiai.

»* .

Chevrclct Tdotor Company, Dctroit, Mich#

L'iviszva o/ Cei.c-.ul Alaiors Cv»J>orw»M«»
X

I

1 Trindamas su Rufflcs 
| Ištriksi rkiskanns Lauk. {g

patarmes merginoms
APIE LYTIES DALYKUS. . 
Parašė M. H. Ssngerienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa
dais. Išlepo F. J. Stropienė, pri-

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams >2.00.

karvės, 
būrys vištų, giric- 

statybos me 
30n akru žemės 

oer žemę, žuvinga, 
pasivažinėjimui.

trakto- 
ris, visa farmos mašinerija, ka tik 
reikalinga. Kaina $17,500. 1 maiiė 
mokykla, 1 mailė į paštą. 1 maiiė i 
miesteli, 2 mailės į didelį miestą, 

l-'arma už $12.0<Mi. 7 budinkai. trio 
ua su 14 kambariu, elektrų.- šviesos, 
karštas vanduo, vanios, 13 karvių. 2 
a kliai. 6 kiaulės, būrys vištų. 2 di
deli sodai, kas duoda u. obuolius 
$!-uO kas metas. 125 akrui gero.- že- 

. .w , . - n:ės pačiame miestelyje.
Įl.t gTdt išmoks tuojaus UZ- l'arma už $16.000. i; budinkai. trio 
migti ir nereikalaus daugiau I» - ? 4VSJS 

priežiūros. Įfi arkliai, 425 vištos, visa jarmo:
(Žrio-’I iic rakti verkia tai! šinėrija. girios ant 5000 Kortų, •Jeigu jis naKti \eiKia, taii.io ,nateriolo pedlI ->l(

reiškia kad serga ar Kas;žemės, prie trijų miestelių po ;, 
ią miestelį, tą farmą pa

pirkti be stako arba kaip
tur: iruti greitai parduota už 
kainą.

\ isų 
i'armos

kaip šeštą ar septintą valan
dą,. Atidaryk langus. Žiu- 
ji’ęk, kad šiltai butų apklo- 

tas*. Užgesink šviesą, ir jei
gu jis bus sveikas vaikas,

i

i

I

ve: _________ __  _ ____________
dėdama naudingų patarimų ir mote 
rims.

Kirios da šitos knygos neturit, 
fe'Jaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Įaugus galima atsiųsti per money 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį ; 
ai.-ką. Adresuokit taip:

MRS. V. R ADA VICH (—)
506 N. Ellwood are. Baltiatore. Md.

!

I

[nors skauda. Jeigu alkanas,
mažėjimas svarume paro
dys, ar Įam galima daugiau 

!i,.‘ ■ *
Ir jeigu jokios priežasties' 
neišrandama, tai greičiau
siai jis nori, kad ji kas paim-; 
tu, pasuptų ar kas nors prie! 
jo butų. Bet daugiausia ką j 
mes vaikuose vadiname ne
dorumu, greičiausia paeina 
nuo nesveikumo. Jeigu jis 
gauna tinkamą valgi, yra 
švariai užlaikomas, gauna 
užtektinai miego ir tyro oro, 
ir jeigu mokinamas regulia
rių papročių, toks vaikas 
dažniausiai esti geras, nes 
nėra priežasčių, kad pada- 

rius ii blogu.
Į Vaikas reikalauja daug 
tyro oro, kaip dieną taip ir 
nakti. Turi būti kasdieną 
išneštas ant lauko. Kamba
ryje, kuriame jis miega, lan-

#4 
Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių "raistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo u'ždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligi). Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo del vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų (r žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir Sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTTEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
.leaiiuaainoaMMKaia u-^t» iv w taąai—

N* i.iti r '.‘.i y i • dienų — jus r.et 
J kre».xtf^ i- i ur 1.1 pi i-kar.'i ti.-k 

jtr’Cf.i 1 J; o vi«.išgi.*u jus kaso. e. w .o 
plei-Lrr.i jšr»i:oLi iš ju<u K-l- 

v. s. oūrrsa įrsu dnb:i£i» s. d na u-- 
jnal.»nuxn > kieki i mimui ari i jų# es^n- 
vūun. ir vis neapsako::.i

t.-, i prašali**. y-a tonika
:-iv.rj adai Ir ]•’«• AerMr. yra

£u paliūtis
I asrkaMMuis.

Ir tara* n»”r.: j*’ i<x r-a-’-n. i*s.
RiuffUt s»:ūaryea-* g-ah?: ir pit.*- 
r „H <..<*t"ikv. k rte liitrLo n i mulą 
fpsrrdkii pasiirtą -• -na^vit.i n . ui peis- 
kaną j<rų — ir -tik ka savo
d^rtį.

I -'T^rinkit lork '.! truputį
j galvon o*»ą ka*iien

per ELtvaif* M.ko. O k
t.l i4.aire.< j-«» i'"s.vk<. wonvt n-u«4o- 
k.’v (.urts nuo karto ir p-ei taros jus 
daugiau n»e'.;uoxr>u ne^an’.i-s’ lik 
C5c. už bonk-Į. Gulima jaut; upti'koso.

F. KO. RICMTER & CO. v 
ltM-114 S*. 4tl» St.. BraoMya. N. Y.

<

«

I

33 Dovanos Dykai. 21 Akmens, 14 Karato Auksuctas Laikrodėlis Tik $13.95 J

ri

bi

24

*

Skausmai 
■— ■" RAl’MENYSE

Gėlimas 
SĄNARIUOSE 
Reumatiški 

skaudėjimai 
nrasišaiins nuo Tavęs, 
nusipirks; uuteiiuką

BEAK BALSAM 
'.Meškos iteisamo) 

a t, i paval nurodymą, kaip 
■ia-melis tūkstančių kitų ken- 

•i'- i". vartojo ir vartoja. Jeigu 
' .au-'te tuos vaistus pas vie- 

aj-iivi rią arba pardavėją, 
■iu- mums ::5c. ir 5c. už pa- 

. nes tuojaus išsiųsime 
‘liesą B;dsamo. (23)

Centrai Dng Co.
L. lon(re Street. Dept. Kel. 

>’HE.XANIM»AU. pa.

stovi 
žem.-

ak — c-- i \ įsu farmu čia negarsinsiu,
duoti valgyti negu pridera, j rmo.; baigiamos apset. Kreipkit: 
T r. ioicni inkir.s nripžasties *a!s*u ar yPat,?'kai. <2-

A. SĄMALUS 
ix 55, V auręsan. < onn.

Arba
YANUŠAS
St.. So. Bo-ton. Ma“s.

j.
359 W. 4th

Viso:

FARMOS! FARMOS!
Lietuviais apffyventoj kolonijoj, 

Xe’v Jersey valstijoj, netoli Neuarko. 
turiu pardavimui LS'I farmų. dideliu 
ir niaž'.i, nuo 52.000 iki įJO.OGO. Kiek
vienas gali pasirinkt kokia jam pl
unka. Platėsr>'*.i žinią klauskit.- (24) 

TO.XY MARKŪNAS
41. Sergeantsville. X. J.

.MAŽO VAIKO PRIE
ŽIŪRA.

Jauna motina paprastai 
gauna tiek daug patarimų, 
kaip savo mažuti vaiką pri- 
žiūrėti, kad net susiklaidi- gas visuomet turi būti atda- 
na. Viena jos draugė vie- ras. Kiekvienas vaikąs neat- 
naip pataria, antra kitaip, būtinai turi turėti atskirą 
Kartais šio patarimai yra lovukę.

SPECIALI* PAŠILU MAS
Ii.iuut atydon tai. kari daugeli.;

>>i ■ uku. nežino. j<>>; taupymu- leibe- 
ii i ivairiu rūšių kondensuoto pieno 
•;t>-ša oidvk* naudą, nes už tuos lei- 
Ik,::j.- via duodamos brangios dova- 
... Bordeno Kompanija, kuri yra 
i iz.au i.i ir siau-ia visame ..vie- 

• • išJirbimc Kondensuoto pieno, skel
biasi musu laikraštyje, siūlydami; 
Jovznas tiems, kurie nėra ansipužinę 
-u tos kompanijos įvairiomis pieno 
-nšiiv.i;. Perskaitykit tą skelbimą ir 
išpildyt.it jo kuponą.

Jusu gros&rnėse yra įvairiu ra: iu j 
B :rdeno kondensuoto pieno. Pirkit ji | 
i.- Uiupykit j<> leibtlius.

Rėrėkis Paln-Eipellrr»Try»l’D"
. l:ei l ; ur- >">•> I*4' 

' _u|:i !'<» sunki
• • ;'•» i.'i.kovt. Lojo.n ;r p»ri-nt

( ' pa;-1.-v !
z* Z . s dubą «» fav.A n 

••-4 • i. .’? •* 1»it
P>j«-E*f»3eri> iii LaiMi • ’•
_ n. ir dv^ian-

’1 ‘ - Pain-Espellėri* p-bik-o
... oi.-r lUdviyj’!

'■ L apri k tc.
• *D- RKHTDt Ą CO.104-1U So. 4th St.. tkulty* N.Y.

DIDELIS PASIŪLYMAS. Kad parodžius jums didumą musų bargeno. mes išsiųsime jums per parcel post arba 
•'xp>-esą išegzaminavimui musų Nauja 21 akmens auksuotą Laikrodėlį, puikiuose išpiaustvtuose lukštuose, garan- 
vAtas ant 20 metų. Jo kainą mes nuniušėm net iki $132)5. Apart to prie laikrodėlio mes duorime 33 <lo*anas visai 

Rykai. Štai tos dovanos: Paauksuotas Retežėlis, Paauksuotas Loketukas, Kiniečių T^iimės Žiedas, kuris atneša lai
mė tam. kai iį dėvi. Daugelis amoniu sako, jog tas žiedas atneša jiems laimę meilėje, biznyje ir t.t. Kišeninis Cine- 
matogrofas su 50 paveikslėlių. Tai yra labai interesingas daiktas, lygus Stereoskopui. Kišeninis veidrodėlis su pa
veikslu ant užpakalio; Sukos, importuota Vokiška Britva, knri skuta labai gerai; Muilinimui šepetuką.-: Budnikas 
bU iabaį garsiu skambučiu, šis Budnikas vertas 2 dolerių. Pilna kaladė Kortų; Imituotas Braslietinis Laikrodėlis; 
Kombinuotas Kišeninis Peilis, su dviem gelažtėm; Greicorius, su Stiklo Piovėju ir Kirtėju; Kryželis; Kalnieriaus 
Cn-iikai; Operos Stiklai, su dviem akim, labai arti pritraukia; baliai Puikus Levalliere Moterims; ’ pou Ausinių; 
Raktinis Žiedas; šalikui Špilka; Rankovėms Guzikai; Gražus Imituotas 32 Kalibro Revolveris; Fontaninė Plunksna: 
Lgvptiška šokanti Laimės Spėjikė. Kuomet jus padėsite ją ant savo delno, ji įspės jūsų laimę, pasakys ar jus esat 
navydut. piktas, įsimylėjęs ir t.t. Tai yra labai interesinga figūra. Stiprios Petnašos ir Automatiškas Cigaių Deg
tukas. Atminkit, l.ad musų 21 akmens. L! karato auksuoti laikrodžiai yra gvarantuoti ant 20 metų ir per visą lai
ka m»s .Uios pataisom arba apniainom ant kitų visai dykai-

Jusu draugai su džiaugsmu duos iums $13.05 vien tik už šį laikrodėlį, nekalbant apie visus tuo prožentus, ku
riuos jus gausito dykai. Daugelis musų kostum^rių uždarbiauja, parduodami tuos daiktus atskirai. Kuomet jie 
•'auw laikrodėlį ir 33 dovanas, jie parduoda laikrodėlį savo <1: augant* uz 513315, o visus kitus daiktus pasilieka 
raų. Kėdei jus negalit taip padaryti.> -•• • •.

' Jeigu norite pasinaudoti iš šio didelio pasiūlymo, iškirpkite ši r.p’kelbirm ir prisiuskbe ji mums 'artu su 20 cen- 
! tų (dešimtukais arba įtampomis) kaipo prirodymą, kad jus norite tuos daiktus pirkti. Likusius pinigus užmokėsite, 
I Vai piktus aplaikvsite savo namuose. Me. gva- ar.tuojam jūsų užsigauėdinimn arba pinigus sugrąžinsime. Rašyk 
i šiandien. Ilgai nelauk, nes išviso mes turime tik 15,000 laikrodėlių, kurie bus parduoti šita žema kaina. Siųsk 
črd<r! šiuo adresu:

UN’ION MAIL ORDER CO„ 629 Elglit Avė, DepL 125, Miinaukee. Wi».

i:yl.it
i%25c5%25a1pildyt.it
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE E į
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ilą, tik ir keikia visas nekri-Į
II

Sugavo plėšikus.
m. balandžio 2 kšėioniškas partijas, — tie- 
licija sugavo du siog žmonėms Įgriso tai. Ne- 

plėšiku—dizertyru: Ankudi- pamenu koki lai Šventadie- 
novą ir Zlatkevičių, plėšikai ni parvykęs iš Kauno jaunas

•> ■>

EI ROKĄ ŠI AI

įsujas. 
cei tifi- 

|ju Linija 
j. Kiaus- 

uiiie tai

Suvienytu Val- 
• tarpdėnj’s. Or*> 
r.ai.iki/iui dvi 2, 
Švarus u;»<laiitfu- 
tro-ai. Gerai ii-

kunigas Kliaušis, sakos esąs 
studentas, sakydamas baž
nyčioje pamokslą ėmė labai 
keikti visokias partijas, pro
gresyvesnes draugijas ir a|> 
lamai žmones,—ir matomai 
taikė Meškuitiečiams. Taip 
besikarščiuojant jaunam ku
nigėliui sakykloje ir beder
giant niekinančiais žodžiais 
žmones, tik—puft !•—balsas, 
lyg šaute kas šovė, ir neži
nia kas ir iš kur. Staiga ku
nigas sakykloj pritūpė—nu
stojo sakęs pamokslą, nuba
lo: už valandėlės ėmė atsi
prašinėti: "Atsiprašau, aš 
tai sakau ne ant Meškuitie-į 
ėių, bet ant savo draugu, ku
rie yra Kaune,—ten jie be- į 
dieviai, o jus geri žmonės i 
esate, nes nemokyti.”

Ant ko pyksta, o kas turi 
nukentėti.

Stebėtina, kad tokie jauni 
šių laikij kunigai, ir dar sa
kos studentai esą. tokias: 
"pranašystes” skleidžia, ką j 
galėjo kalbėti tik viduram- ’ 
žiuose. Dabar Meškuitiečiai' 
turi kleboną, kuris nesikiša' 

stojo, susikimšę Į Nemuną, Į jokias partijas ir parapijo-! 
L...L ..j dar turėjosi, že- nys ji gerbia.

yra kilę iš Kauno apsk., už
puolimus darydavo Jonavos 
apylinkėje.

■ kata per Suvm
■ užtis’inac.i >ią pr.viien,,;l
? klt jūsų vielinio
{ šiandie n
J Trečia kksa 
f» stiju linijų via u.

išvėdinti iuūn;:i£i

4 arba C žmonių. 
! lai ir .smagus m;>

vylia.** valjris ir jo u D;ur_* 1
denių vilios, iki; • kuiuciiai !;;.<■< 

; di< n.
Pasiteraukit apie Amerikos lai-/ 

vus pirmiau.-ia. i)*. ! kainų, ispiaa- k 
! kimu ir kilu info; m.uiji: klauskite;
; ekskursija i lietuvy.

I’.»aas Jokit . Luth. vedėja* ;■ 
; mušti Lietu* išk*> .'*..., riuus. ves > 
; Lietuvių Ekskursijų laivu LEV1A- 
; Tli A N, išplaukiančiu iš Nevi Yur- < 
; kv Liepi** į Ki.iipėd:> per
■ .SoUtjlMntplull':i.
; Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu,; 
; bet gali važiuoti su p. Lutii ir jis ;
; išduos jums liudy.mj taip, kad gu- < 
i lėni saugiai siifrizti i Ameiik.* b - ? 
į gy (’-• rnėr.. Kiausi, savo vietinio) 
' agento tuoj smuikui; ju. S

LiNiTED STATEs LINKS / 
! 45 Hroaduav, Neu York City > 
! arba pas justi vietini agentą į 
; J5 Stale Street. Boston. Mass. s 
; Aląnaging Operatore for

Uiuted Statės Shipping lioard <

(vekseli), kad girininko ne- 
1 kaltintų.

Plėšikai buvę Makus ir 
Gaudinskas. Prieš sąvaitę 
jie. dienos metu, 
prie Nemakščių dvareli.

I 
I 
I o

__ e N usiaiHNlino. 
apiplėšė MERKINĖ (Alytaus apę.).

Kovo 11 d. ryte ant kapinių 
f.......... .............  . ....... .... ....... * rastas lavonas Merkinės
namuose riksmą. Nubėgusi I ’> žmonės Nemune, pašto agentūros vaid. Al.
Į jo butą, savininką ju radoEHKINĖ (Alytaus aps.). Turausko. Prie lavono ras- 

.......................... ‘ ,T* ■’—J-- A ’ ‘--------------tas buteliukas nuo sublima- 
to esenc., matomai ja nusi- 

si per Nemuną vienoje nuodino. Saužudystės prie- 
—-1-1--   v’- kastis kol kas nežinoma, bet

spėjama, kad tai atsitiko są
ryšy su užvesta kvota del 
siunčiamų iš Amerikos Mer
kinės pašte pinigų prapuldi- 
nėjimo.

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

žmogžudystė.
KAUNAS. Pirmą Velykų 
dieną Druskininkų gatv., I.i-
]>eco namuose Įvy ko sekanti i 
žmogžudystė.

Apie 7 vai. ryto, viena Li- 
jjeco kaimynė išgirdo Lipeco! 
namuose riksmą. I

gulinti kraujų klane negyvą, ky^a^žio 9 d. vakare ties 
Tuo tarpu nepažįstamas as-.(’.U(ieku kaimu Liskevos vai. 
muo išbėgo per langą. Lipe- kėlėsi , - .
co kaimynė sukėlė triukš-Pa -v*ie trylika žmonių. Ke
rną, subėgo daugiau piliečiu. Hnun0 vi,lui‘*v valtis apvirto 
Buvo tuojau iššaukia krimi-P1.’ * besikėlusių Pranas Au- 
nalė policija. J2 vai. buvo U’3- Vlaaas Aunla, Antanas 
padaryta medicinė eksper-;Cyras’ ^ostas Paulikas ir 
tiza, kuri parodė, kad pil.L;Iarė. /-ebrauskaitė nusken- 
Lipecui suduota peiliu 2 kar-j(!O’ ViS* *0° k. ->anazos kaimo, 
tu i galva ir 3 i krutinę šir- 10 l)a‘ valsčiaus. Vlado Au- 
dieš vieton. Piktadaris dar!1/08 lavonas sugautas, kitų 
nesusektas. Pilietis Lipecas (b;r. I108 ’1!^1111, . Likusiems 
turėjo 80 m. amžiaus, gyve-: Pasisekė išplaukti.
no vienas, laikė tik viena' . . Z ‘ ,
raibą katytę, kuri ir prie už-! Amerikiete pagavo Lietu- 
mušto senio meilinosi, glos-: _ vos vana£?‘
tydamosi Į sukruvintus se-i SLĖPIAI. Balandžio 4 d. 
nio plaukus. j Kundrotavičienė, kartono

fabrikos direktoriaus mote
ris sugavo dideli Lietuvos 
vanagą, kuris užklupo vištą, 
Kundrotavičienė išbėgusi iš ___ ? u___

Į Tel. So. Boston 506-W <
! DAKTARAS j
A. L. KAPOČIUS •

Neatsargumas su ginklais.
TRAKIŠKIAI pdariampolės
apsk.). Nesenai vienas vyru-1. • u _kas. kiek girdėt, !;rikklu<as Y'lob<« lr neturwiama kuom 
šaulių Sąjungai, per savo ne-:uzvostl nusisege slJon« 
atsargumą susižeidė revol-j 
riu. įdėjęs i revolveri šovi-’

| užvošti
(užgriuvo su juo ant vana-
‘ go... Sako, kad moteris bijos [deies i revolveri sovi- J •• f........... neles, o čion drąsuole amen-

-bijojo nei vanago.
patraukęs gaideli, ir kulka 
išmušus aki, likosi užpaka
linėj pusėj galvos už ausies, i 
Laimė—smegenų nekliudė 
Nuvežus ligoninėn, gydyto
jas kulką išėmė. Girdėt, 
sveiksta.

Plėšikai.
TIRKŠLIAI (Mažeikių ap.). 
Skodiškių kaime, Tirkšlių v. 
balandžio 6 d. vakare pil. T. 
Končių užpuolė plėšikąi, ku
rie šeimininką ir jo berną 
surišo, o moterims liepė žiū
rėti i krosnį. Plėšikai atėmė 
iš pil. T. Končiaus 200 litų, 
20 rubl. auksiniu ir 20 rubl. 
sidabrinių. 2 auksinius žie
dus ir 2 kišeninius laikro
džius. Apsidirbę pabėgo, 
išmušdami visus langų stik
lus. Jie buvo su kaukėmis ir 
todėl jų pažinti negalėjo. 
Tai jau antras atsitikimas ši 
metą su plėšikais Tirkšlių!}

Prūdo ledas lūžo—eržilas 
prigėrė.

, iKAPENAI. Balandžio 7. d. 
‘ Į A. Dičmonas — direktorius 
(Kartono fabrikos, grižo na
mo tiesiog per prūdo ledą,, 
kuris jau buvo nuo saulės 

j^utręšęs nors žmonės per- 
; sergėjo, bet buvo gerai isi- 
■ traukęs valstybinės, tai ne
bijojo nei pavojaus, važiavo 
tiesiog, sėdėdami vežime su 
vagorium. Ledas -nugrimz- 

i do, ir eržilas—po ledu, o jie 
pradėjo šaukt pagelbos.' 

■Abu išgelbėti, o eržilas (tra
kėnų veislės) vertės 150 do
lerių nuėjo po ledu, dar ne
surastas. -s

Stambi vagystė.
i PANEVĖŽYS. Šiomis die- 
inomis Panevėžio stoty iš pil. 
, Garadeckio gyv. Rokišky iš- 

• i vogta briliantų ir pinigų 
valsčiuje. Plėšikų jieškoma. er^

Ištepė suodėmis ! Kapucino misijos. 
t->ttpatT v ™r’ • {JURBARKAS. Ir šiame
LZL BALIU kaim., Mariam-.^j^pgjyjg prasidėjo progre- 
poles apsk. pas ūkininką SVvinės minties piliečiu or- 
Juozą Paltanavičių buvo su- ‘ - ----
ruoštas pasilinksminimas, Į 
kuri atvyko ir vienas nuov. 
policijos valdininkas N„ ku
ris jau gerokai buvo Įkau
šęs ir pradėjo negražiai elg
tis su merginomis, šitos, no
rėdamos jo atsikratyti, ište
pė jam veidą suodimis. Del 
to pasilinksminimas buvo 
uždarytas?'

"Pasiskolino.”
š. m. balandžio 16 d. Šųp- 

kaičių (Raseinių apsk.). gi
rininką B., dienos metu ap
lankė plėšikai. Girininko 
tuo metu nebuvo namie, o jo 
šeimyna, kuri valgė pietus, 
nei nepajuto, kaip vienas 
plėšiku Įėjo pro vienas du
ris, o kitas—pro kitas. Juo
du buvo apsiginklavę nuo 
galvos iki kojų. Visus suva
rę kamaron pradėjo savo 
darbą. Vienas dabojo, o ki
tas plėšė. Kadangi raktai 
buvo pas girininką, tai plė
šikai suskaldė spintų duris, 
stalų stalčius ir t.t. Ginklus, 
medžioklės šautuvus, išnešę 
kieman, sudaužė^ o rankinę 
granatą, brauningus ir ki
tus brangesnius daiktus 
(žiedus) išsinešė. Iš valdžios 
kasos pasiėmė 8 tūkstančius 
litų. Jie sak' .

—Mes dal ar tik pasiskoli
name iš valdžios—vėliau 
grąžinsime...

Išeidami parašė rašteli

...... v. v

jganizacinis judėjiiftas. Žmo- 
i nes jieško geresnės ekonomi
nės ir socialinės padėties. 
(Gaila, kad Jurbarko pažan
gieji inteligentai prie to dar
bo neprisideda). Praeitais 
metais Seimo narys šle.vė 
Įsteigė Valstiečių Liaudinin
kų kuopą, dabar susiorgani
zavo L. J. S. Skyrius ir, kiek 

■ teko girdėti, organizuojasi 
žiežirbininkai.

Lig šiol šis kampelis buvo 
„šventas,” bet dabar jau at
sirado ir vadinamų „bedie
vių” būrelis. Taigi ir atsi
lankė vienuolis misionierius 
kapucinas. Išbuvo net 5 die
nas. Per visą laiką sakė pa
mokslus, rengė žmones prie 
atgailos, išpažinties, liejiė 
melstis, šaukė, kad butų ka
talikiška visa Lietuva. Eris-į 
tus tarp žmonių meilę skel
bė, o musų misionierius kir
šino Įvairių tikybų žmones 
taro savęs. Neaplenkė nei 
socialistų.

Daugybė gintaro.
KLAIPĖDA. Balandžio 
d. rytą pas Girulius juros 
pakranty Mėlynragės ir 
Karklinės žvejai rado labai 
daug gintaro, vietomis ligi 
10 svarų krūvoj didesniais 
ir mažesniais gabalais. Del 
didelių bangų žvėjai su 
griebliais vietomis turėjo 
bristi ligi kaklo i vandenį 
gintaro graibyti.
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Potvinio baimė Kaune 
praėjo.

Iš priežasties ilgos ir gi
lios žiemos ir staigaus snie
go tirpimo, užėjus pavasa
riui, Kaune buvo nemažai 
baimės delei potvynio, ta- 

čiaus šiandien jau jos ne
bėra. Nėrio ledai pradėjo 
eiti kovo 29 diena 11 vai. ir 
po poros valandų visai apsi-

---- ■
LI TI VIS PENTIS! AS Į 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena J

Nuo 2 iki 9 va’. < 
NED.ą.lOMIS: < 

iki 1 v. po pietį; *

> Seredomis iki 12 diena. ,
* Ofisas "Keleivio” name. ,
> 251 Eread'vav. larpe C ir I) St. J
* SO. BOSTON, MASS. <

i Neimkit kitokio. Kaip tik »<i hiuo
! . paveiksiu.

Salutaraa liga* gydo. 
Tai daru ne u pavydo;

Teikia kiekvienam »veiK«u<, 
Kūra tik vartoja Salntarų'

Sidutara Riterį žmcaea vartoja jau 
j ,K-r 15 metų nuo visokių pilvo ilgų ir 
gėrisi jo stebėtinom* paaekmėniia, 
kadangi neranda jam lygauk, nei uz 
„i- viršesnio. Paaistengk įsigyti jo 
b itelį, o mes užtikrinam. kad su įuo- 

. n.i nesiskirsi, kol gyvas bust Koki 
‘ uic vidurių nesmagumų jauti, kreij>- 
I kis prie savo apdekoriaus reikalau- 
; damas tikro Salutaras, o jei jis netu- 
. retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
į priduodamas savo aptiekoriaua adia> 
sp. adresuodamas šiaip: 

SALUTARAS
I DRUG & ( HEMICAL CO., Ir.e, 

Dept. 18
17(>7 Halsted St.. Chieacn. III.

kurie vis dar turėjosi, že
miau Kauno, apie Veršvus, i
Nėrio vanduo iki trecios va-Į OKUPUOTOJ IJETUVOJ. 
landos pakilo veik pusantro;
metro ir užpylė netik visą i Lenkų žiaurumai, 
pakrantę, bet išsiliejo jau į Vilniaus lietuvių gimnazi- 
žemesnes palei Nėr j gatves, jos abiturientus: Ambrasą 
kaip antai Jonavos gatvę, ir žemaiti po 8 metus, Tara- 
Lukšo gatvę, prie Žuvu rin- šovą 6 metus, mokinius: Ta
kos ir kitur. Didžiausios le- mulevičių. Kumpą ir Tijūnė

li po 4 metus lenkų teismas 
nubaudė kaipo lietuvius sun
kiųjų darbų kalėjimu.

Punske taip pat žmonės 
lenkų valdžios nepaprastai 
spaudžiami. Tą priespaudą 
ypač jaučia dvasios srity. 
Uždraustas lietuviškas žo
dis, knygos, laikraščiai, net 
maldaknygės 
klojamos daugiau, ne kaip 
i ūsų caro laikais.

do lytys pasirodė tose gat
vėse. Susisiekimas buvo ga
limas tik laivais, kurie jau 
iŠ kalno buvo čion paruošti. 
Ėjo nuolatinis trenksmas 
nuo sprogimo granatų, ku
riomis ledas buvo laužomas 
tai palei Viliampolės tiltą, 
tai Veršvuose ir žemiau, kur 
buvo norima pramušti susi- 
gpudusius ledus, kad atpa
laidavus jų užsikimšimą. Vi
sų tiltų dabojo karo inžine
rijos pulko kareiviai, kurie 
prieš tiltus ir žemiau tiltų 
buvo susprogdinę ledą ir ne
sigailėjo granatų, kad išdau
žius didžiausias lytis<Visą 
ŠĮ darbd vedė ir tvarkė Inži
nierius šilingas, kursai yra 
inžinerijos pulko vadas. Tik 
?el jo uageibos visi Kauno 
tiltai išliko sveiki. i

Kritingas momentas buvo Dart??t a.nt..^aur1 Frv.r»r»»vL*<»« v iC^c ilftytinc O'A* 
apie trecią galanda dieną

■ir tos perse-

STOGDENGIAI (ROOFERS)
Per 30 metų užganedinam kiekvie

ną kostmnerį. mes geurantuojam 
(guaranteer shvo darbą visados. (25)

Kreipkitės į 
LlTHl’ANIAN AGENCY .

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston O6U5.

THOMAS MULI.ANE
Dengia ir Tai-o 

šleifo. var:o. Mėtos ir žvyro stogus 
Taipgi pagamina ir pritaiso rynas. 

prižiūri as
meniškai. Visos darbas gvarantuotas. 

"i“*- *.,*.*-.<£ ouiuimo uacvą, j Tel. Cambridge 2391-M. (21)
kuomet sustojus ledams Nė- 1S7 Hampshire St. Cambridge. Mass. 
rio vanduo be perstojo pra
lojo kilti, bet apie pusę ket
virtos prasimušė ledai ir Ne
mune. Apie ketvirtą valan
dą vanduo pradėjo slūgti ir 
nuslūgo daugiau kaip iki 
metro iki penktos valandos. 
Pavojus jau praėjo, bet vis
gi dar buvo baimės, nes to
liau už Veršiai Nemuno le
das dar vis tebesilaikė upė
je. Nakties laiku tas ledas 
buvo susigrūdęs apie Vilki
ja ir vėl Nemunas buvo užsi
kimšęs. Apie antrą valandą 
vanduo mieste buvo vėl pa
kilęs veik visu metru, bet 
prasigrudus ledams ir pro 
Vilkiją vėl atslūgo ir dabar 
nėra jokio pavojaus. Dabar 
prisieina tik išpumpuoti van 
duo iš keliato namų rusių, 
išdaužyti didesnes ledu lytis, 
likusias gatvėse, ir potvinio 
liekanos tuo baigiamos.

t pfeNTORIAI 
išpopieriuojam, išpentinam 

baltinam lubas, namus ir t.t. 
atliekam greit, pigiai ir gerai.

ALBERTAS KASPERAV1ČIA 
158 7th St.. South Baston. Mass.

Tel. So. Boston f>246-R-

t
I 

ir is-Į 
Darba'

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. , (21)

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST, NEW YORK.

AKTAMS PILVUS
REAL ĖST ATE. 1NSURANCE 

Jeigu norit pirkt’, parduoti, mainy- ; 
ti arba inršiarinti namus, kreipkitės 
pas mare. (22)
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Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdama, į ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankamai.

Mes pageibsiim išgauti rei
kalingus ooKjmentus (šelpimo 
afideivitusL Musu reprezentan
tai aprūpina pasažicrius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
sai kelionės.

Kainas ir laivu išplaukimus 
pasiunėiarr. ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie Lile vieno 
vielinio agento arba j

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojame 

šokių rųšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMOMKUS.

sviete.Ta! yra geriausi armonikai 
Ant 10 metų gve/antuoti. Mu . 
uos žemesnes negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- 
\slauk katalogo, kur; pasiunčiam 
DYKAI. (22)

RUATTA SERENF.LLJ & CO.
817 Biuc Isiand Avė, Lept. 24. 

•'hieavo. HL

HCLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street. Boston, Mass.

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi musų laivai
"Resslute." "Reliance, 

’’ šlbert Bailia,” 
"Deutschland"

veža L I! j- UI k’esų pasažie- 
rius. Taipgi popuieriai laivai 
"Menat Clay,” "Uieveiand," 

"VVestphr.lia." "Ransa” ir 
"Thuringia.”

UN!T".D AMERICAN LINKS 
JULIUS ROTTt-.NBERG.

2>>t» Hanover St. Boston. Mass. 
arba pas kitus agentus.

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Diede Barmenų Kny
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų, lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsimo persiunti
mo lėšas..Musų kostume- 

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Barmenų Knygos ir 
plunksna sampalų. I—)

American Eeather & (*illow Co.
DePt. C, N'ashville. Tenn.

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus! 

D i kuonG t jie yra lab-i jauni ir dar lie
jai* kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 

-tik pa^tebėkit kaip jie uŽMdtCa 
ūžiau^b’. G, kuomvt motina j,-ima Lonką

S V. Pat. Biure.
PastetKncit : : padangas neryti šita dca- 

I. rių pu iuO- lOtoj:}. kcl.'S tik 
K.d na t ».o s i> ;\o padarytu'*. Ir jis yra 
lcnir\ jausis, vic.sck veikia pxsekmin4riau- 
šiai ! Mvtin<!f. »:•> i;< 4iu<»te to giiaųffuiiK) 
jausli i••a.o.u'-tti.-. na-iti: «' jinx.i ir užsi- 
ir^t..Mirtie.;.. < i ju«5 D. naruloiJte B^MBINO, 
kuomet kūdikis pasidaro D> rami*i. «i<r- 
z.; ;k:u—tai ; ra ukri žekiui vidurių 
i rk;fiėjica Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
au<t^nčiu rytu kūdikis vėla ludutitias 
i:ui <•.«.’«•:. BaM3»no atliks savo d-rU| 
“ >* F. AD. RICMTER & CO. { 
104-114 So. 4th Si. BrooUya. N. Y.

(HĄRBĮMAN LINE) *V0 Jcuni $trr/cc

HAMBUEGAOKL1NLINE
TRI’MPIAVSIS KELIAS j

EKSPERTAS LAIKRO- i 
DžIU TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni- 1 
nius ir Kišeninius prieinamiauąia | 
kaina. Reikale kreipkitės š.ic adresų: i

CHAS VINGRAlTiS (25) į 
fiT. G ST, So. BOSTON. MASS.

RMAN

Išgąsdino Įsikarščiavusį 
kunigą.

MEŠKUIČIAI /Šiaulių ap.) 
Nepersenai Meškuičių kleb. 
kun. Steišį kas tai nežino
mas žmogus . bekalėdojant 
peršovė ir iki šiam laikui 
piktadaris nesurastas. Buvo 
tardomi keli žmonės ne kr. 
demokratų politinio nusista
tymo, bet butą be reikalo 
(mat, mano, kad ne tos nuo
monės, tai jau ir blogi žmo
nės.—matyt sulyg savo kur
palių matuoja). Po to, koks 
tik kunigas atvažiavęs į 
Meškuičių bažnyčią pradeda 
sakyti šventadieny pamoks-

LH. F. FBSKUMGIS į
gydytojas

VIDURH* LIGŲ
VALANDOS; ‘

!♦ iki IV ryte
1 iki •” po piet
7 iki :» vakare
X8l BROADM AY.

SO. BOSTON. MASS.
Tel. So. Boston 2831 I

I
I

DR. J.MARCUS 
LIETUVIMiAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretgų ir chro
niškų vyrų ir moterų litrų.

18 Parmenter Si, BoMon, Mase, 
(Prie Hanover St.)

Te!. Richmond 668. (.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

■ _ ■ ■ ■—■ - ■ ■ • i ■ -

LLOYD
LAIVAKORTĖS

į ir iš visu dalių 
LIETUVOS

BREMENĄ
Ant nauju puikiu laivu

M U N C H E N—ST U T T( 1A KT— 
COLUMBUS 

arba ant kitų vienos klesos lai
vu. Labai paderinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
del 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija del 1 mig
rantų per Lietuvos Valdžia. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos atrentu arba į

NOKTU GER.’.l A N LLOYD 
192 AVashinRton St, 

Boston, Mass,

Tel.: Richmond 1418

i Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai it^

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS 
VALANDOS. 

Nuo 
Nuo 
Nuo
821L.....LIGAS.

8 .«
2 iki
7 iki
HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

10 ryt*-.. 
S dienų.
8 vakar*

ųsk tik 25c. 
merio kortu nori, o 
namuose. Adresas:

/

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Imimės Spėjimo Kortos 

žinomos .Maaame Le”Nor- 
gnrsios rnystiškos franeuzės 
, kurios pranašavimai tur- 

>r biedniems, karaliams

Herai 
matui 
mote: 
tingiems 
ir I uni'raik**'. imtis visuomet pasi- 
>*<xi < 
paaiškinimu
lik

No. 
rias y

ma 
padengimui persiuntimo 
likusius pinigus užmokėt

tr :-ingi. Kaladė šitų kortų su 
kaip įspėti laimę, 

DU.
2. Suženklintos Kortos. į kn- 
•urint is užpakalio galima 

pasakyti i.okin korta yra. Jos yra 
varto janies 
kazirninkų. 
paniškiri'mt 
tik $1.59.

No. Suženklintos kortos gė
rėsi.i*> .'š-Jirbimo. Kaina su paaiš- 
kiiiimtis tik $2.25.

les "varartriojam užgani-Iini- 
ath t . u;’n>žinani atgal pinigus, 

lėšų ir pažymėk kokio nu
li, kai aptaikysi kortas savo 

(22)
l’RACTICAL SALES 

1219 NORUI IRVINU AVĖ, Dept.
co.

200,

įspėti

/arsiau.* i: inazil.ų ir
Kaina uz. kaladę su 

kaip jas pažint*

CHICAGO. IIX
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v Kartu su juo ketina vykti
Kaunan h* A. Bačiulis, gerai VlvUlIvS ZllDlOS žinomas Bostono apielinkėj 
jaunas lietuvių dainininkas 

t...... . .. . . ir choru vadas.Visi kalba apie Mokslo TUli manė, kad išvažiaws 
Draugijos koncertą. Petrauskui Lietuvon, Bačiu-

—Ar eisi ant Mokslo D-jos dis užims jo vietą prie ”Ga- 
koncerto? bijos” kaipo choro vadas.

—Ar matei, kokius dide- Bet dabar išrodo, kad taip 
liūs plakatus ji išleido? nebus. "Gabijos” vadovu

—Ar matei, kokių artistų, iabar veikiausia pasiliks 
kokių gražių paveikslų tę- Navadauskas iš Lavvrence’o. 
nai yra? I ---------------

—Ar teisybė, kad tas kon- Susitvėrė "lietuviškos sme- 
certas bus didžiojoj salėj su 
minkštomis sėdynėmis, ką 
kaštuoja $40,0M.b0? j

Šitokių ir panašių klausi- profesionalų ir 
mų dabar išgirsi visur, kur'kliubas, I 
tik nepasisuksi. Visi tuojsivadino ”Lithuanian Cham- 
koncertu Įdomauja, visi ren- ber of Commerce.” Steigia-; 
giasi ant jo eiti. Netik vieti- mas susirinkimas buvo pas ; 
niai, netik South Bostonui daktarą Landžių. Kliubo 
lietuviai, liet ir Cambridge’-^1— 
aus, ir Brightono, ir West 
Lynno, ir Montellos, ir Wor- 
cesterio ir kitų apielinkių— 
visi ketina būti ateinantį ne- 
dėldienio vakarą Lietuvių 
Žinyčioj.

Kai kurie bijosi, kad salė
je vietos gali neužtekti, kuo
met,-iš visų apielinkių pri
važiuos svečių. Bet Mokslo 
Draugijos viršininkai užtik- 
rinas, kad vietos bus gana, 
nes i tą didžiąją (viršutinę) buvo areštuota 
salę Ilietuvių žinyčioj gaii kurie parduoda

. i *1 M*? ?‘.4- * __ . » .. . w

Ant vieno tik balkono gali niekniekius. Valdžia kaltina 
sueiti apie 15 šimtų. T ’ 
vos Seimas neturi tokios di- Ros, nes*parduodami jų’daik- 

—-J, - Jp taj nėra verti tų pinigų, ką- 
gegužės bus ; žmonės užmoka.

— 
Netikros dešimtinės.

I I r

tonos” kliubas.
šiomis dienomis South 

Bostone susitvėrė lietuvių 
biznierių 

mų dabar išgirsi visur, kur . kliubas, kuris angliškai pa- _____:_ i..-: *.... -_ j,___ •*,•.» _• ,,i__

giasi ant jo eiti. Netik vieti- mas susirinkimas buvo pas 
’ Kliubo 

pirmininku išrinkta dentis- 
tas Kapočius, sekretorium 
d-ras Landžius, o kasierium 
aptiekorius K. Šidlauskas. 

• įstojimas į kliubą kainuoja 
8100.00. Surinkę pinigų, kliu- 
biečiai ketina nusipirkti sau 
namą ir įsitaisyti jachtą 
(laivą) pasivažinėjimui ant 

•jūrių.

Areštavo 11 apgavikų.
Šiomis dienomis Bostone

11 žmonių, 
iš varžyti- 

sutilpti apie 3,000 žmonių. niu (ant ’okšeno") visokius 
niekniekius. Valdžia kaltina 

Lietu- juos apgaudinėjimu publi-

delės ir gražios salės, kaip 
šita, kur 25* l 
Mdislo. Draugijos koncer
tas! Joje betik sėdynės min
kštos, bet ir grindis bran
giais kaurais išklotos. O ko
kie langai, kokia estrada! 
Kaip dąnguj’e!

Kadangi šitame koncerte, 
dalyvaus ir garsusis ameri
konų pianistas Burbank.! 
tai amerikonų irgi daug ža
da ateiti. Užtai gi lietuviai 
atsilankę turėtų gražiai už
silaikyti, laike koncerto , bal
siai tarp savęs nesikalbėti, 
vaikų po salę bėgioti neleis
ti, ir einant per duris verti 
jas atsargiai, netrankyti. 
Tegul svetimtaučiai pama
to. kad lietuviai gali netik
tai puikų koncertą surengti,; ____ ;__ “_______
bet ir apsieiti moka kultu-i Pereita nedėldienį po Do
ringai. ! - -------- -

Netikros dešimtinės.
Cąmbridge’uje pasirodė 

netikros 10-dorelinės. Pada
rytos jos labai gerai ir pa

ginti jas esą gana sunku. 
• Tįk nulyginus su Tikrąją de
šimtine. netikroji pasirodo 
i truputi šviesesnė.

: *
$1.000 už paintę munšaino.

Italas Saleatore D’Amico

►

DIDELIS

V. PUTV1NSKA1TE deituso* Eglės rolę.

iviu ir svetimtaučių artistai, tarp kurių bus: p-lė E.

OPERA
EGLE ŽALČIŲ KARALIENE”

MIKO PETRAUSKO OPERA 
ŠEŠIUOSE AKTUOSE

K E L E I V I S

l anelė Vaitkiutė. soprano.

Broadway ir F St.

So. Boston
Operos perstatymą lydės Simfonijos Orchestra iš 
32 ypatų, kuriai vadovaus Stuart Mason, New 
Engiand Conservatory Profesorius.

Stato Dramos ir Muzikos
Draugija "GABIJA.”

Pėtnyčioje

30 Gegužės
Durys atsidarys 1 vai; 
prasidės 2 vai. po pietų

Reng ia So. Bostono
Mokslo Draugija

25 d. Gegužės-May
Pradžia 7:30 vai. vakare

Lietuviu žinyčioj
DIDŽIOJOJ SALĖJ 
130 Broadway, šalia 
pašto, So. Bostone.

Panelė \ inkšnaičiutė. kontralu

Dalyvaus geriausi Ii
Endzeliutė iš Worcesterie. garsus amerikonų pianistas Burbank. čekolavokų 
dainininkas ir pianistas Mo>ko. lietuvių naujos žvaigždės Vaitkiutė, Gerybaitė ir 
Vinkšnaičiutė. Taipgi talentinga smuikininkė Banevičiūtė iš Montello.

Beto da bus daug vietinių dainininkų, kaip antai A. Bačiulis, Thomas-Timins- 
kas. Mokslo Draugijos kvartetas ir t.t.

Panelės Vinkšnaičiutė 
ir Gerybaitė sudainuos 
keliūtą duetų. Taipgi bus 
sudainuotas solistų kvar
tetas.

Ypatingą publikos aty- 
dą atkreipianti i musų jau
nas žvaigždutes Endzeliu- 
tę. Vaitkiutė ir Banevičiū
tę. Pinnosios dvi puikios 
dainininkės, o trečioji ta
lentinga smuikininkė. 
Mokslo Draugija kviečia 
visus maloniai atsilankyti 
ir užtikrina, kad bus ko 
pasiklausyti.

i

turėjo užmokėti’ $1,000 pa-! 
baudos užtai, kad ĮjatdAVėj 
puskvortę savo pasidarytos; 
degtinės. Tai yra didžiausia1 
bausmė už peržengimą pro-Į 
hibicijos įstatymo.

Rado nuskendus; žmogų.

< Panelė Banevičiūtė, smuikininkė
a a A A A A A AAAAAAAAAAAAX» * A *l*|*|*l^|*| ̂ iVVlAę^VĮVĮVtAAlVuVŲ-ĮAf^ĮAjVŲ-l/Vl)

Geriau Maliavok Dabar “TS
z -zl '«nes musų kainos žemiausios Bosta^el -• .
e ■' > . ' s ■ >

’ TF. tr. ’ -------
a.loss balta* .Maliava, iš v>- 
ilsus ir iš lankty "aliotus S22># 
KRATINIAI KfKTAl ViSTININ- 
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS- TTLtA^ TnnTE^LE^nr'

\L1EJUS IR TURPET1NAS
Bl DAVOJIMVI GELEŽINIAI 

DAIKTAI LABAL PIGIAI

C

DU PONTS MALIAVOJ 
IR MAKERi Al

Puikios išdirba »:ė->
S5.00 vertės Dll’ONi t. K IMU 
LIAKERIS už 82.50. —- 
per vieny naktį ir ilgai laiko.
DUPONT CABINET l.IAKEKIS 
Oarnish) viduje, galionas 
SHINGLE STAIN. žalienas

I-

ranelė Endzeliutė. soprano

Broadway 
Theatre

Taigi brolau l>ei sese, nepamiršk tos dienos, nes tai 
bus pirmutinė proga pamatyti Pirmutinę Lietuviu Tau
tos Operą, o taipgi paskutinė proga matyti scenoj musų 
komp. M. Petrauską.

Bilietus galima gauti: "'Sandaros” Adm„ "Keleivyje,” 
"Darbininke,” Šidlausko aptiekoj, pas artistus ir Gabi- 
j iečių s. Bilietų kainos: S”k., $1.10, $1.65, $2.20, $2.75.

SIETŲ MALIAVA 1 O <3
GALIONAS ................... l.AO
RAUDON YMAL1AV A STOGAMS.
Galionas ................................... $1.25

VJSOKIE MALIAVOJ1MUI 
ĮRANKIAI

D} kai pristatom j namu>
s 1.9
>1.2

SOUTH END HARDMARE CO., 1095 SVashington St^ Boston. —Tclephoue Beach 5353 ir 5352

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LE0 J. PODDER iš Petrogrado I
Specialistas Slapty ligų motery ir vyry, kraujo ir akuroo; Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haytr.arket 33^0
69 CHAMBERS STREET. ' , < *

A BAČIULIS, Basso

■ver st. tiltu buvo patėmytas 
nuskendęs žmogus. Duota 
anie tai žinot policijai ir ji 
skenduolį ištraukė. Jis ga
lėjo būt apie 48 metų am
žiaus ir svėrė 150 svaru.

šalnai nusipirko namą.
Advokatai Šalnai šiomis 

dienomis nusipirko labai 
gražų dviejų šeimynų namą 
Cąmbridge’uje. netoli Har- 
vard Square’o. Namas yra 
naujas, da nevisai gatavas, 
bet greitai žada būt užbaig-• 9 • • 1 T •

iI

Magikas geresnis negu 
kunigas.

Hovard Thurston. garsus 
illiuzijonistas, kuris dabar 
rodo štukas Selwyn Theatre, 
Bostone, taip išsireiškė apie 
savo praktiką: "Aš. kaipo 
magikas, patyriau daug na- 
vatnu dalykų apie žmones. 
Paprasti, neišsilavinę žmo
nės, niekuomet negali ma
giškų dalykų pasekti, nes jie 
neįstengia greitai sukon-: net greitai zaaa dui uzoaig- * *?. ....

Itas ir pp. šalnai t?da persi-;??ntruoti J3'0 Protiškų pa-
kels gvventi į Cambridge’iųJ^e^" Būdamas vaiku as vi- 

______ suomet Įdomavau magiškais 
Mokslo Draugijos dalykais. Nors mano tėvai

susirinkimas. norėjo mane leisti j kunigus,
šios pėtnyčios vakarą, 23 bet moky to jai, pastebėję ma- 

gegužės bus Mokslo Draugi-T? Rabumus magikoje, pata- 
jjos susirinkimas Lietuvių re m.ar? bu.i magiku saky- 
■ Žinyčioj. Visi Draugijos na-/’arnb J°£ei’s manęs bus ge- 
iriai prašomi būtinai ateiti, resnis magikas negu num
inės yra labai svarbus reika-
, . . , . — . -*•. i ii i SMAGI KELIONĖ .11 RĖMIS.

1 lygia! kaip 8 ir šituo laiku papaprastai šiuo laiku dau- 
kiekvienas narys privalo gjausja žmonių plaukia per okc- 
butl jau salėj. Komitetas. nes smagiausia kelionė.

* j Užvis labiausia žmonės myli va
žiuoti tais laivais, kurie turi ge
riausius parankumus ir plaul-ia 
greitai- O tokius laivus turi 
Holland-America Linija. Li<l ;- 
viams patartina važiuoti šios ii-

* * . - , - . _. v • nijos laivais.stoną. Toj vakarienėj busią i . 
daug ”aukštų svečių.” Nors1 
svečių aukštumo miera ne
pažymėta. bet iš paskelbimo Parsiduoda moterišku skrv- i T _ 1 TT__* _ « ...
žiukui ten vietos nebus, nes 
jis labai mažas. Mikalaus
kas gi turbut bus tos vaka
rienes dvasišku vadu, nes jis 

Pet- ’’extra ' aukšta*. .Jau ir da- 
rauskas žada jau greitu lai-bar jis vaikščioja pu Broad- 
ku apleisti Ameriką. Jis iš- way su vainiku ant gaivu*, 
parduoda didesnius *avo kuri jam ."geros valios' pa 
daiktu* ir, pastatę* "Eglės", rapijonai uždėjo. 
Qpera kėliau* i<Dt Lietuvon. _ _ .... smiltis.

I

i

I*

- 27
•>

MISTERIJŲ
10H

50c. - :•1.00
5Oc.—$1 .5'.’

VAKAR MS
50 centu 
iki $2.00

THEATRE PflRK SO.
Evct. 8:15 -Mats. Ved. & Sau 2:15

Phor.e Beach 193
Urėti E. Wri"ht—i^pn.ngerSELWYN

TREČIA REKORDĄ SUMIŠANTI 
SAVAITĖ

Didžiausis pasisekimas šia savaitę

URSTON
GARSUS MAGIKAS

27_________ 2 M ON ĖS-------------
” 2—VEŽIMAI DEKOR.iCIJŲ

Jeizu praleisit pr<>xa ir nepamaty
sit ir neišgirsit viršzamtiškn gudru
mu THURSTONO. kuris nustebins 
Jus. »”1 atminkit, kad Jus praleido! 
puikiausi perstatym?. Todėl ateikit 
ir parvykti. ,, V[.JN,,ES

< po pietų i 
Scrvdcm
Soiiatooii-

UKIETAI
dabar

pa. davinėja m i

F

"Aukšti svečiai.”
"Darbininkas” rašo, jog 

ant 25 d. gegužės yra ren
giama vakarienė pagerbi
mui tūlo F. V. Strakausko, 
kuri įžegnoja i kunigužio

PARSIDUODA RESTORANAS
daroma savaitėj ruo S10’,;i 

Savininkas turi greitai 
■ oi. Smulkesniu paaiškinimų

>;;tiskai arija laišku.
A. K.

<>a-jv.ay, So. Boston, Mass.

PIRK Už PUSE KAINOS 
'uĖSOS JH GROUER1Ų krautuvė 

;>nt puikaus kampo So.
jinas

. ies !;?• s

]įt \ ĖL
• namas su 

ir 1.1.
jraradžiaa

’ . Bostone, <la- 
labai toras biznis. Iš priežas- 

savinirkas atiduoda uz
C: šeiniysų. 2a kambarių 
visais improveme^ts, pin- 

, vief. i Cel 3 automobilių 
puikioj apiclinkej Dor- 

Kaina tik SI 1.0',.).
\. I V A S

Rojtcii. Mass-.

Dainuos Mokslo Draugi- ^ralima suprast, kad Knei-
jos koncerte.

Bačiulis žada važiuoti su 
Petrausku Lietuvon.

Kompozitorius M.

PARDAVIMAI
heliu krautuvė.

M. SIBARAUSK1ENĖ. 
727 Cambridge St..

E. Cambridge, Mass (2 b
GERA PROG\ Bi ri BUFERI 
l'arsMuoda aučcrr.ė Sferoj vi 

i.an.pia..s Svaras. Mizr.l:- išd. 
na u k me-.ų, 
N<.1 n.ėiari.
m naį'ci ] 
paraav.inM

Klauskit
jj j į? ** •'

•jučcrnč
Svaras. miz::i:- 

iieiuvrų apjryve.,ta ■ 
yru pr>eiiian»a 

norų.
|z... v*

r.
rv.

pirkti ; 
pirkėjo

S.

fr

T.

r utsi duoda forničiai dei, 
ENhll KAMBARIŲ. L. R- 

•>i Stor> St_ So. Boston, Mass.
' ’ antru lubų.

V. 1 . .
61 Broad^av. So.

i
» j

7

■JIBOSTON. MASS. I 
___ t

t Vi ■!*■>»» tt jr^itgiaiį j.ifcži; * ’■; .rA.-f. i t. ■■i.*
• • ■ ■ : ' y- f. * > <_ m • v , . '• v » • ? ■ •v .

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO I
KOKIĄ DIDELE VERTE TURI

i

NASH KARAI
IR KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JŪSŲ REIKALUI.

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTŲ KARŲ.

CITY POIHT GARAGE—DAILEY’S MOTOR STOP
PARSIDUODA CHAS 1J. DAILE V TAISO

454 BROADWAY 628-634 Fourth SL
SOUTH BOSTON, MASS

Telephone: So. Bouton 22.18


