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Metai XX

Baltgudijoj Prasidėjo 
Sukilimas.

I---------------------------------------
I JŪRIŲ VANDUO PAVIR- 

TO I PIENĄ.
Iš Norvegijos pranešama, 

kad Sognefjordo vanduo, 
kuris visuomet Rudavo labai 
tyras ir nuo didelio gilumo 
visuomet išrūdydavo tamsus, 
pereitą sąvaitę staiga pabalo 
kaip pienas, ir tuo pačiu lai
ku jame prapuolė visos žu- 
vįs. Ką tas reiškia, niekas ne
žino. Noivegų mokslininkas 
Helland Hansen išvažiavo 
šitą keistą apsireiškimą iš- ’ 
tirti.

Sognefjordas yra vienas 
didžiausių ir giliausių Nor
vegijos fjordų. Vietomis jis 
turi 4,000 pėdų gilumo, ir jį 
apsupa stačios uolos, kurios 
siekia 5,000 pėdų aukščio.

Fjordais vadinasi siauros 
ir ilgos jūrių kojos, kurios 
įsirėžia toli į sausžemį. Nor
vegijos pakraščiuose fjordų 
labai daug.

PADEREWSKIS GRĘŽIA 
ALIEJAUS ŠULINI. 
Lenkų muzikantas Pade- 

revskis užsimanė tapti Roc- 
kfeleriu. Jisai sudarė alie
jaus kompaniją Texas valsti
joj ir dabar gręžia vieną šu
linį, aliejaus jieškodamas. 
Šulinys nuleistas jau 1,600 
pėdų, bet aliejaus d a nėra. 
Aliejaus gręžimas yra labai 
didelė rizika, nes šulinys at
sieina nuo $30,000 iki $100,- 
000, o jei pasitaiko, kad( 
“skylė sausa,” tai bankrutas 
ant syk.

TOLSTOJUS ATSISKYRĖ 
NUO PAČIOS.

Paryžiaus teisme grafas 
Tolstojus gavo atsiskyrimą 
nuo savo pačios. Jis buvo ve
dęs su Mariana Solska. Rei
kalaudamas atsiskyrimo jis 
ją kaltino, kad ji pametusi 
jį ir nuėjusi su kitais vy rais.

Tai antras žymesniųjų ru
sų “divorsas” šiais metais 
Paryžiuje. Kelios dienos at
gal Kerenskienė gavo atsi
skyrimą nuo Kerenskio.

GEN. BOZOVSKI SU 
60,000 VYRŲ EINA ANT 

BOLŠEVIKŲ.
Prieš jį veikia Raudonos Ar
mijos generolas Budennyi.

Šį panedėlį iš Dancigo at
ėjo telegrama, kuri sako, 
kad Baltgudijoj prasidėjo 
labai rimtas sukilimas prieš 
bolševikų valdžią. Sukilėlių 
armija susidedanti iš 60,000 
ginkluotų vyrų, kuriems va
dovauja koks tai generolas 
Bozovski.

Prieš sukilėlius veikiąs pa
garsėjęs Raudonos Armijos 
raitelių vadas gen. Buden
nyi.

Telegrama sako, kad su
kilėliai užėmę jau didelę da
lį Minsko gubernijos.

Baltgudžių tauta gyvena 
Vitebsko, Gardino, Minsko 
ir Smolensko gubernijose. 
Jų kalba yra mišinys rusų ir 
lenkų kalbų. Jų tikyba taipgi 
maišyta: vieni jų yra katali
kai, kiti gi stačiatikiai (pra
voslavai), o da kiti—senti
kiai (starovierai). Daug jų 
yra ir Lietuvoje, o ypač Vil
niaus gubernijoj.

Pirma visi baltgudžiai bu
vo po caro valdžia, bet po 
karo jie buvo perskelti: vie
na jų dalis teko Lenkijai, o 
kita—sovietų Rusijai.

Jei šitas sukilimas yra pa
čių baltgudžių darbas, jei jo 
nerems nei kitos Rusijos da
lis, nei svetimos valstybės, 
tai pasisekimo jie neturės. 
Raudonoji Armija jį pa
smaugs.

BOLŠEVIKA1 APVOGĖ 
SAVO INTERNACIO

NALĄ
“Laivės” redaktoriai gali ne

tekti “senvičių.”
Maskvoje anądien paskli

do gandas, kad Trečiojo In
ternacionalo seifas tapo iš
plėštas. Vagįs ištirpinę ase- 
tilino degintuvais seifo du- 
rįse tokią skylę, kad žmogus 
galėtų per ją įlįsti, ir išnešė 
.visą auksą, svetimų šalių pi
nigus, deimantus, platiną ir 
daugybę kitokių brąngmenų, 
kurie prigulėjo Internacio
nalo užsienio propagandos 
komitetui. Esą žinoma, kad 
išvogtų daiktų vertė siekia 
daug milionų dolerių, bet 
bolševikai šitas žinias slepia, 
nes jų pačių kamarotai šitą 
seifą išplėšė.

Seifą dabojo raudonar
miečiai, taip kad svetimas 
niekas negalėjo prie jo priei
ti. Ir vienas-du plėšikai ne
būtų galėję tiek turtų išneš
ti—čia reikėjo vežimų. Tai
gi aišku, kad plėšimas buvo 
padarytas patiems raudon
armiečiams dalyvaujant. Ši
tą patvirtina ir ta aplinkybė, 
kad po seifo išvogimo pabė
go visi raudonarmiečiai, ku
rie stovėjo tenai ant sargy
bos.

Vadinasi, bolševikai pa
tįs savo Internacionalą ap
vogė.

Iš to Internacionalo iždo 
buvo apmokami visi bolševi
kų agentai ir agitatoriai už
sieniuose. Taigi galimas 
daiktas, kad ir “Laisvės” re- 
daktorėliai dabrfr neteks 
maskvagrašių “senvičiams.”

I

400 ŽMONIŲ ĮVELTA 
DIVORSŲ SKANDALAN.

Providence’o mieste tapo 
areštuoti, Leonard W. Hor- 
ton ir Francis P. Daugherty, 
kurie yra kaltinami tuo, kad 
apgavingai fabrikavo vedu- 
siems žmonėms divorsus. 
Jiedu pastatyti po $50,000 
kaucijos kiekvienas. Sako
ma, kad į šitą skandalą bu
sią įvelta 400 žmonių, ku
riems tiedu advokatai paga
mino persiskyrimus. Beveik 
visi judviejų perskirtieji esą 
New Yorko gyventojai.

DIDELIS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

Kanados observatorijoj 
Ottawoj seismografai rodė 
du dideliu žemės drebėjimu 
j gegužės rytą. Manoma, 
kad žemė drebėjo kur nors 
po jūrėmis.

VOKIEČIAI SUMOKĖJO 
ALIANTAMS $18,875,000.

Per pereitą balandžio mė
nesį vokiečiai sumokėjo 
aliantams $18,875,000 ei
nant Daweso planu. Franci- 
ja iš tos sumos gavo $8,500,- 
000, o Anglija $6,375,000.

NANSE STREIKASKL<X i Tennessee Valstijoj 
Pe"‘Sri±v,,m* J Bos Idoai Byla.
Iš Nanty-Glo, Pa., “Relei- • ------- .------- '

viui” prisiųsta paskelbimui j _ PRIEŠ TEISMĄ EINA 
šitoks pranešimas: ‘

Visiems lietuviams mai-j ----------
neriams pranešama, kad ne-.Turės būt išrišta, ar žmogų žudė. Matomai, negalėjo 
važiuotų į Nanty-Glo, Pa., i sutvėrė Dievas, ar ji* iš*i- žmogus pakelti kankinimų.

vystė iš beždžionės. „

SAVINKOVAS NUSIŽUDĖ 
MASKVOS KALĖJIME.
Boris Savinkovas, pagar

sėjęs Rusijos socialrevoliu- 
‘cionierių vadas, kurį bolševi- 
' kai buvo nuteisę pereitą va- 

v 1 , V • • 1 •

1

I EVOLIUCIJOS MOKSLAS. sarą sušaudyt, šiomis dieno------
mis Maskvos kalėjime nusi- DARBININKŲ UŽDARBIS1 ANGLIJA RAGINA PRIE 

NUKRITO. .. ................ ...............
Nežiūrint kapitalistų 

spaudos triūbymo apie “ge
rus laikus,” jų pačių valdžios 
surinktos žinios parodo, kad 
darbininkų padėtis Ameri-

darbo jieškoti, nes čia su
streikavo Heisley ir Lincoln............. . ......... ..... _
kompanijų kasyklų darbi- stijos seimą fanatikai išleidokompanijų kasyklų darbi- stijos seimą fanatikai išleido 
ninkai. Abidvi, kompanijos įstatymą, kuriuo draudžia-' 
yra pasiryžusios sudaryti;rna dėstui evoliucijos moks-pasiryžusios sudalyti;rna dėstui evoliucijos moks- 
angliakasių uniją ir numuš-Has tos valstijos mokyklose, 
ti mainenams algas. Heisley į Gubernatorius tą kvailą įs- 
kompanija • jau parsivežė jtatvma pasirasė ir jis inėjo 
apie šimtą ginkluotų mušei- gaįėn/

I kų savo kasykloms daboti, okų savo kasykloms daboti, o Pažangus žmonės šitokiu 
Į jos agentai važinėjasi po ki- jstatvmu pasipiktino ir nu- 
tus miestus jieškodami strei- tarė ji sutriuškinti. Tuo tiks- 
klaužių; jie nesako, kad čia hu mokytojas J. T. Scoape,
darbininkai streikuoja; jie 
sako, buk čia darbininkų 
trūksta. Geltonoji kapitalis
tų spauda meluoja, buk 
streikas čia jau pasibaigęs 
ir streikieriai sugrįžę dar
ban. Tai yra melas. Nei vie
nas streikierių d a nesugrįžo 
ir neketina grįžti, pakol 
streikas nebus laimėtas.

Miesto gyventojai dar 
streikierių pusėj, ypač mies
to gaspadorius streikieriams 
užjaučia. Jis sako nenorįs, 
kad Nantv-Glo liktu skebi- 
nis miestelis. Jisai pastatė 
50 specialių policmanų, ku
rie eina kartu su piketuo
jančiais darbininkais ir da
boja, kad kompanijos mušei
kos neužpultų streikierių. 
Ginkluotiems kompanijos 
mušeikoms nevalia ir ant 
miesto žemės užeiti; katras 
tik užeina, tuojaus būna 
areštuojamas ir vedamas 
pas miesto gaspadorių, ku
ris baudžia juos po $25. 
Heisley kompanija siunta iš 
piktumo. Ji areštavo miesto 
gaspadorių ir streiko vadą 
XVelshą; buvo taipgi pa
šaukta teisman 105 anglia
kasių, tų tarpe ir 5 lietuviai, 
bet visi buvo paleisti. Galų- 
gale kompanija išgavo iš 
teismo indžionkšeną, kuriuo 
draudžiama streikieriams 
vaikščioti ant kompanijos 
žemės ir trukdyti streiklau
žių darbą.
sovietaFpripažinsią 

CARO SKOLAS.
Paryžiaus žinios sako, kad 

sovietų valdžios atstovai te
nai neužilgo pasirašysią su 
francužų valdžia sutartį ca
ro skoloms atmokėti.

TO ALIANTUS.i
I
Sovietų valdžia turi visiškai 
atmesti šitą bolševikų orga

nizaciją ir išvyti ją iš 
Rusijos.

Londono darbininkų laik
raštis “Daily Herald” perei
tą nedėldienį išspausdino sa-

Susirinkę i Tennessee vai- POa[^sĄSĮKANGLIJO^° 
BANKUS.

_ Londono žiniomis, popie- koje neina geryn, bet blo- 
žius ketina sukrauti milži-!gVn_ Per balandžio mėnesi 
mskus savo turtus į Anglijos!Naujosios Anglijos valstijo- ________ _________„
bankus. Prieš karą šitas pel- se darbininkų uždarbis su- vo korespondento straipsnį 
nagrobis laikydavo savo ka- mažėjo 1.2 procento ir arti iš Berlino, kur sakoma, kad 
pitalus Vokietijos bankuo- 4 procentų darbininkų buvo 
se, bet markei po karo nu- atleista nuo darbo. O mais
tukus, jis daug tenai pra- t0 kainas tuo pačiu laiku ka- 
kišo. Taigi dabar “šventas pjtalistai pakėlė 4 nuošim- 
tėvas” pasirinko savo auksui čiais.

žius ketina sukrauti milži-!gyn. Per balandžio mėnesį

dėstydamas Dąytono viduri
nėj mokykloj (high school) 
biologiją tyčią pradėjo aiš
kinti, kad žmogus yra ne 
Dievo sutvertas, bet išsivys
tęs iš žemesnių gy vūnų.

Jis buvo užtai areštuotas

tvirčiausią kapitalistų šąli—; 
Angliją. SUĖMĖ TRIS PINIGŲ 

DIRBĖJUS.
Providence, R. I.—Polici- pondentas,

Anglija nori panaikinti bol
ševikų Trečią Internaciona
lą, ir tuo tikslu jau išsiunti- 
nėjusi visų aliantų valdžioms 
tam tikrą pasiūlymą.

“Aš sužinojau iš absoliu
čiai ištikimų šaltinių,” sako 
minėtojo dienraščio kores- 

, “kad Anglijos 
valdžia yra pasiūliusi visoms 
aliantų vyriausybėms nusiųs-

_________ I
AFRIKOS JUODVEIDŽIAI __________

LUPA FRANCUZUS ja čia suėmė 3 italus, kurie 
Krikščionims pradeda ne- priklauso prie netikiu pini- 

ir dabar žada kilti iš to labai sisekti laukinius “civilizuo- gų dirbėjų sindikato. Vienas ti sovietų valdžiai bendrą 
įdomi byla. Jei tas. mokyto- ti.” Afrikos juodveidžiamsįtos šaiUbs • narys buvo suim- notą ir pareikalauti, kad ji, 
jas bus valstijos teismuose krikščionybė reiškia vergijąĮ tas pereitais metais EI Paso sovietų valdžia, visiškai at- 
pripažintas kaltu, tai byla ir sunkų išnaudojimą, todėl i mieste, o kitas Baltimorėj. mestų Komunistų Interna- 
bus keliama į Suvienytų Vai- jie pradėjo nuo krikščionis-! Pinigai buvo spausdinami cionalą ir išvytų jo būklę iš 
stijų Supreme Court’ą. Šitoj kų atėjūnų gintis. Keli me-: netoli Providence, R. I., ir ”
instancijoj tas kvailas Ten- tai atgal jie pradėjo vyti! siuntinėjami į kitus miestus 
nes^ee valstijos įstatymas Jaukan katalikiškus ispanus, ir net į Meksiką platinimui.
veikiausia bus atrastas prie- Karas buvo sunkus ir ilgas, Policijos apskaitymu, išviso kad šitoks pasiūlymas, jeigu 

bus panaikintas. i
Beveik visi mokslo inst- ginklų. Apsidirbę su ispa- 

ruktoriai Tennessee mokyk- nais ir gerai apsiginklavę, 
lose dabar pradėjo taikyti Afrikos negrai dabar pradė- 
savo pamokas priešais tą įs- jo lupti francuzams kailį, 
tatymą, norėdami kad visus Ir francuzai prisipažįsta tri
juos areštuotų ir tuo budu rėję jau didelių nuostolių 
greičiau tas įstatymas bįitų Afrikoj. Juodveidžiai esą ap- 
panaikintas. siginklavę naujausios mados

Clarence Darrow iš Chica-ginklais; jie turį net orlai- 
gos ir Dudley Fįeld Ma- vių ir tankiai bombarduoja 
lone iš New Yorko, du žy- francuzų pozicijas iš oro. 
miausi Amerikos advokatai, J ---------------
jau mušė į Tennessee valsti-’ GAVO $10,000 UŽTAI, 
ją telegramą, pasiūlydami ■ 
savo patarnavimą profeso-, 
riui Scoape ginti.

šingu šalies kopstitucijai ir bet juodveidžiai ispanus su- 
• mušė ir paėmė daugybę jų

šitie apgavikai yra paleidę i 
žmones apie 50,000 netikrų 
dešimtdolerinių.

Maskvos.”
Komentuodamas šitą ži

nią, “Daily Herald” sako, 
i 

jis. nusisektų, galėtų privesti 
prie rišo pasaulio katastro- 

jfos, nes jis galėtų labai leng- 
l vai sukurstyti karo ugnį. 
Į Siųsti Rusijos valdžiai to-BETURČIAI ŽYDUKAI

TAPO MILIONIERIAIS Įkį reikalavimą, sako šitas 
Apie 20 metų atgal į New j laikraštis, reikštų antrą in- 

Yorką atvyko iš Rusijos žy- jtervenciją Rusijon. Nes ne- 
dukas vardu Samuel Rubel, galima tikėtis, kad Rusija to- 
ir pradėjo dirbt zelcerio pil- Kį reikalavimą išpildytų. O 
stytuvėj. Padirbęs keliatą jeigu ji aliantų notą atmes- 
metų ir susitaupęs kiek pi- tų, tai kasgi tada liktų alian-

riui Scoape ginti.

tams daryti? Jeigu jie pa
liktų tai be jokių pasekmių, 
tai jų autoritetas pasiliktų 
ant pajuokos. O jeigu jie no
rėtų savo autoritetą palaiky
ti, tai jiems prisieitų eiti Ru
sijon ir vykinti savo reika
lavimą ginklo spėka. O tai 
juk reikštų naują viso pasau
lio karą.

Ar prie to prieis, tai pri
gulės nuo to, kiek Anglijos 
sumanymas turės pritarimo 
kituose aliantuose.

nigų. jisai parsitraukė savo 
brolį, paskui nusipirko ark
lį ir pradėjo vežioti ir parda
vinėti gatvėse ledą..

i Iš šito nuskurusio* biznelio 
.... ......... . lokomotvvų Rubel broliai išvystė ledo

■ kompanijos prezidentas Va- ^rppradją. kurios turtas 
' ’ • ~ ( pereitą sąvaitę buvo apskai

tytas į $10,000.000.
O kiek pas lietuvius yra 

tokių Rūbelių? *

KAD PER METUS 
NEGĖRĖ.

Baldwino
AREŠTAVO 130 ANG

LIAKASIŲ. ^VVV A~-
XV ėst X irginijoj tebevieš- taj, ka(j per apskritus metus| 

patauja kapitalistų kumscia. iškentėjo negėręs degtinės 
Kada tik angliakasiai tenai nej kitokiu svaigalų. Mat, 
pareikalauja daugiau algos metai atgal tūli jo frentai 

1 ar žmoniškesnių darbo sąly-' pasakė, kad negėręs ji “

uclain Philadelphijoj gavo 
šiomis dienomis S10.000 už-

igų. visada juos užpuola ka
pitalistu kontroliuojama po-

s^.yojisneiš- 
centės nei vienų metų. Vauc- 
ain kirto laižvbu iš $10,000.♦ *■

J
licija ir milicija. Dabar tenai ka(j me(US jjs iškęsiąs. Savo 
sustreikavo kai-kunų kasyk- prižadėjimą jisai išteisėjo 
lų mainenaL Ir stai^ žinios jr gavo $10,000.

j užpuolė

TRIS BUTLEGERIAI 
UŽMUŠTI.

Netoli Stamfordo, Conn., 
šį panedėlį buvo atrasti trįs 
italai užmušti. Vienas jų bu
vo peiliais subadytas ir da 
truputį gyvas, nors tuojaus 
mirė, o kiti du gulėjo nušau
ti. Pas nušautuosius atrasta 
du peiliai, o pas subadytąjį 
revolveris. Netoli jų stovėjo

PASAULIO DERLIUS 
IŠRODO GERAI.

Washingtono sulinktomis 
žiniomis, pasaulio kviečių 
derlius išrodo gerai. Iš 15 
Europos šalių tiktai viena 
Rusija stovi prastai. Indija 
ir Suvienytos Valstijos išro
do vidutiniškai. Kanadoj 
derlius labai puikus. Argen
tinoj taipgi gražiai išrodo 
ldlllcHi

“Keleivio” redaktorius 
gavo iš Lietuvos laišką, kur 
<akoma, kad Lietuvoje pava
saris taipgi linksmas. Oras 
’sąs labai šiltas ir rugiai iš- 
rodą labai gerai.

MOTERIS NUŽUDĖ 34 
ŽMONES.

Jugoslavijos mieste Karls- 
bade tapo areštuota tūla Ju- 
lia Remici. pagarsėjusi ri- 
•oj Jugoslavijoj kaipo gra
žuolė ir vyrų viliotoja. Kaip 
pasirodo, šita moteris yra 
nudėjusi 34 žmones, būtent:

Vieną sūnų.
Du vyru.
Trisdešimts du meilužiu.
Daktarai ištyrė jos protą 

ir pripažino, kad nėra be
protė. ______

sako, kad valstijos policija; ~ ________
piketuojančius DAUGIAU LAISVĖS SO

VIETŲ VALDŽIAI
KRITIKUOT. . .... o

n i • i ' r automobilius. Policija spėja.Pradėję vykinti kapita hz-;,, . . , . .. . .e { •

SUDEGĖ 400,000 PĖDŲ |?‘F« * “i
MEDŽIO.

Phippsburg, Me. — Medžio 
sandely čia pereitą sąvaitę 
kilo didelis gaisras, kuris su
naikino 400,000 suplautų 
lentų.
FORDAS NORI NUPIRKTI 

IR SUNAIKINTI VAL
DŽIOS LAIVYNĄ.

Automobilių fabrikantas 
Fordas nori nupirkti iš val
džios apie 400 transporto 
laivų ir sunaikinti juos. “Tie Į

į kalėjimą. Tarp areštuotų 
esą 12 moterų.

PER NAKTĮ PAGAVO 33 
TONUS SARDINKŲ.

Per vieną naktį pereitą 
sąvaitę žvejai Ispanijos pa
krašty pagavo 30,000 kilog- 
,amų (33 tonus) sardinkų. 
Tai yra nepaprastas pasise
kimas ir biedniems žvejams 
didelė laimė. Sardinkų su
traukimui jie vartojo šviesą.

Iaivai buvo pastatyti karo KAIP IŠĖJO FRANCUOS 
metu, kuomet visi buvo pro- .RINKIMAI? _ 
:o netekę,” sako Fordas. K.—z---------——-
Dabargi jie stovi suvaryti į i joj buvo miestų rinkimai. Iš 
uostus ir upes ir pūva tenai, pirmutinio balsavimo, buvu- 
Jei valdžia sutiks juos priei- šio sąvaitė pirmiau, galima 
narna kaina parduoti, tai' buvo matyti,, kad rinkimus 
Fordas ardys juos, ant gėlo- laimės socialistai. Bet šią są- 
žies. Jis apskaito, kad jų iš-' vaite Amerikos plutokratų 
ardymas atsieis apie $400.-1spauda rinkimų rezultatų ne- 
000. Mat jie yra pastatyti iš;padavė. Jeigu ji juos slepia, 
plieno ir jų išardymui reikia į tai reiškia, kad socialistai 
specialių mašinų. • turėjo didelių laimėjimų.

RINKIMAI?
Pereitą nedėldienį Franci-

i 
į
imo tvarką, bolševikai turbut 
i pripažins Rusijos gvyento- 
ij'ams ir laisvės nors tiek, kiek 
įjos yra kapitalistų šalįse. 
! Rusijos prezidentas Kalini
nas jau pasakė sovietų kon
grese Maskvoje pereitą są
vaitę, kad reikia pripažinti 
žmonėms laisvę ir sovietų 
valdžią kritikuoti (iki šiol 
už tokią kritiką žmonės bu
vo šaudomi). Ir kongresas 
priėmė rezoliuciją, užginda
mas Kalinino patarimą.

HINDENBURGAS U2ĖMĖ 
PREZIDENTO VIETĄ.
Pereitą sąvaitę gen. Hin- 

denburgas prisiekė Vokieti
jos konstitucijai ir užėmė 
prezidento vietą, inaugura
cijos diena praėjo ramiai, 
nors buvo tikėtasi didelių 
riaušių.

j kad visi trįs jie buvo butle- 
geriai ir susimušė dėl pelno.

BAISI EKSPLIOZIJA PRIE 
SKEBŲ KASYKLOS.

West Virginijoj, netoli 
Moundsvillės miestelio, kur 
dabar streikuoja angliaka 
šiai, prie Ben Franklin Coa 
Co. kasyklos šį panedėlį at
sitiko baisi ekspliozija, nu
nešusi beveik pusę kalno. 
Policija kaltina streikierius, 
buk jie surengę šitą eksplio- 
ziją, norėdami užversti ka
syklą, kurioj dirba skebai.

INŽINIERIUS NUSIŠOVĖ.
Praėjusią seredą New 

Yorke nusišovė Bostono in
žinierius Trapjy kuris buvo 
nuvykęs tenai su savo pačia 
užsiėmimo jieškoti. Negalė
damas surasti jokios vakan- 
sijos, Trapp nusižudė.



D APŽVALGA Ji

“VIENYBĖ” VĖL 
SUGAUTA. Į

Brooklyno tautini ūkų 
“Vienybė” vėl tapo sugau
ta meluojant apie socialistus. 
Nelabai senai ji nuplepėjo, 
kad Amerikos lietuvių so
cialistai “išsigimę.” Mes ta
da tuojaus šitą nesąmonę 
sumušėm, nurodydami, kad 
ne socialistai yra išsigimė
liai, bet pats “Vienybės” re
daktorius J. O. Sirvydas, nes 
jis ištikrujų išsigimė iš so
cialisto į atžagareivį tauti
ninką.

Šituo klausimu “Vienybė” 
užsičiaupė. Bet ji pradėjo 
meluoti kitoj vietoj. Ji nu
pasakojo štai ką:

“Socialistai, komunistai ir ki
ti nuolatos būgnija, buk jie esą 
‘istorinio materializmo teori
jos’paskirtieji globėjai biednu- 
jų ir nuskriaustųjų. Bet kada 
jie stoja i valdžios vėžes, tai, 
pasirodo, tiems biedniems labai 
mažai gelbsti. Dažnai net pa
sunkina gyvenimą.

“štai, kad ir Anglijoj. Gy
veno darbininkų valdžia, veda
ma socialistų. Jau buvo laukia
ma, kad ką nors darys dėl dar
bininkų. Bet ne. Tik dabar 
konservatų valdžia Įnešė par- 
lamentan pensijų Įstatymą, ku- 
ri> tikrai bus naudingas bied
niems. Pagal ji, visi pasiekę 
65 metų amžiaus gaus Anglijoj 
pensiją ir nereiks jiems uba
gauti, ar almužnų prašyti.”

Bet čia “Naujienos” pa
gavo “Vienybę” meluojant. 
“Naujienos” nurodo, kad p. 
Sirvydas nėra net susipaži
nęs su tuo klausimu, apie 
kurį jis nori kalbėti, nes—

“Jisai mano, kad tas suma
nymas pensijų seniems darbi
ninkams esąs visai naujas Ang
lijoje, tik dabar konservatorių 
sugalvotas. Tuo gi tarpu pen
sijos seniems darbininkams te
nai buvo Įvestos jau keliatas 
metų atgal, ir jos jau yra mo
kamos. ‘Naujienos’ ne kartą 
nurodinėjo tą faktą, kaipo vie
ną iš svarbiausiųjų darbininkų 
laimėjimų Anglijoje socialės Įs- 
tatimdavystės srityje.

“Dabar reikalas eina ne apie 
tai, kad Įvesti pensijų mokėji
mą seniems darbininkams, bet 
kad išplėsti ir pagerinti tą re
formą. Senasis Įstatymas turi 
daug netobulumų; žymiausi 
yra tie, kad amžiaus riba jier 
aukšta (pensija pradedama 
mokėti nuo 70 metų amžiaus), 

‘ ir pensijų mokėjimas yra su- 
1 varžytas Įvairiomis, dažnai pa

žeminančiomis darbininkams 
sąlygomis. Pensijas gauna tik
tai tie pasenę darbininkai, ku
rie visai neturi kitokių gyveni
mo šaltinių, todėl pirma, negu 
skiriama pensija darbininkui, 
valdžia tyrinėja jo materialę 
padėtį, jo šeimyniškas sąlygas 
ir t.t.

“Prieš šitas Įstatymo ydas 
Anglijos Darbo Partija jau se
nai kovoja, ir ta kova davė tą 
pasekmę, kad dar pirmasis 
Baldwino kabinetas (pirm Mac- ! 
Donaldo valdžios susidarymo) 
paskyrė ekspertų komisiją nuo
dugniai išstudijuoti visą daly
ką ir prirengti naują Įstatymo 
projektą. Baldwino komisija 
nepabaigė savo darbo, ir kuo
met atėjo valdžion MacDonal- 
das, teko jos darbą peržiūrėti 
iš naujo ir Įnešti daug naujų 
pataisymų. MacDonaldo kabi
netas tečiaus tapo nuverstas 
pirma, negu komisija suspėjo 
pagaminti projektą. Jeigu Dar
bo Partijos valdžia butų pasi
laikiusi bent keliatą mėnesių il
giau, tai projektas, be abejo
nės, butų buvęs pabaigtas ir 
referuotas parlamente.”

r Mums gaila, kad ponui 
Sirvydui taip tankiai prisi
eina antausių gauti, bet kam 
gi jis taip meluoja apie pa
žangiųjų darbininkų judėji- 
aal______________

SOCIALISTAI IR SAN- 
DAR1EČ1A1.

Dabartiniu laiku po Ame
riką važinėjasi liaudininkų 
atstovas p. Makauskis. Jį 
čia reklamuoja ir prakalbas 
jam rengia sandariečiai.

Socialistai p. Makauskio 
nereklamuoja, bet jie jam ir 
nekenkia, dagi nekritikuoja 
jo savo laikraščiuose. Jie 
laikosi visiškai neutraliai.

Na, o kaip sandariečiai 
elgiasi su socialistų kalbėto- 
jais?

šiomis dienomis Rytų val
stijose lankėsi su prakalbo
mis “Naujienų” redaktorius 
drg. Grigaitis. Ir sandarie- 
čių organas “Sandara” tuo
jaus išspausdino chamišką 
feljetoną, visaip niekinantį 
socialistų kalbėtoją.

Tas parodo, kad socialis
tai yra džentelmanai, o san
dariečiai—ne.

KUN. PURICKIS KELIA
MAS AUKŠTYN.

“Naujienose” skaitome ši
tokį dalyką:

“Lietuvos respubliką Pary
žiuje atstovauja p. Milašius, 
kuris yra pasižymėjęs tuo, kad 
moka rašyti francuziškas eiles1 
ir—nemoka lietuvių kalbos. 1

“Girdėt, kad dabar į Mila
šiaus vietą yra peršamas ‘ne
kaltas’ kun. Purickis, tiktai 
dar laukiauma, kol žmonės la- 
biaus užmirš skandalą su sa
charino ir kokaino vagonais. 1

“Kai ateityje istorini tyri
nės pirmuosius nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo metus, tai 
medžiagos satyrai ras liek ir 
tiek’.”

i

į Lietuvą auksą. Jisai išvažia
vo is Lietuvos užsienin turėda
mas aštuonerius metus uždirb
ti savo tėvams pragyvenimui, j.

"nes jo tėvas ir motina buvo la
bai neturtingi. Vokietijoje dir
bdamas lankė mokyklą, bet jo 
gyvenimas buvo nekoks. Turė
jo apleisti savo mylimą moks
lą ir uždirbti savo broliams ir 
seserims, kurie buvo už ji ma
žesni, pragyvenimą, nes tėvai 
buvo seni ir nesveiki.

“Užsidirbęs laivakortei atvy
ko į Kanadą ir surado sau lai
mę, nes tais laikais Kanadoje 
buvo galima rasti vietų, kur: 
visai nėra bandyta kasti, o ge- J 
ologijos tyrinėjimai parodė.- 
kad ir Kanadoj yra daug brau-: 
gių metalų.

“D-ras Janavičius matyda
mas, kad jam trūksta mokslo— 
bandė pabaigti gamtos ir me
dicinos mokslą, žinoma, turėjo 
daug tamsių dienų perleisti, 
kol pasiekė savo tikslo.

“D-ras Janavičius tebėra: 
jaunas vyras apie 32 metų am
žiaus. Pro Londoną atvažiuos 
Į Klaipėdą.’’

Keista, kad Amerikos lie
tuviai apie tokį milionierių 
nieko nėra girdėję, nors, 
kiekvienas žymesnis lietu
vis čia yra gerai visiems ži
nomas.

JIE MELUOJA.
Lietuvos klerikalai išleido 

ir platina tarp žmonių kny
gutę, kur aiškinama, kodėl 
Lietuva neprivalanti nutrau
kti su popiežium ryšių. Štai 
klerikalų “argumentai”:

“Jei tamstos paimsite istori
ją, tai pamatysite, kad Saaty- 
kios su Vatikanu palaiko netik 
katalikų ir protestantų valsty
bės, sakysim, Vokietija, Angli
ja; net Francija ligi paskuti
nių laikų tuos ryšius taip pat 
palaikė, tik dabar pradeda tuo 
klausimu šiek-tiek kitaip ori
entuotis. Jungtinės Amerikos 
Valstybės^-palaiko. Net stab- • 
meldžiai japonai ir gi palaiko.”

Na, o jei tokios nekatali
kiškos valstybės, kaip Angli
ja, Suvienytos Valstijos ir 
Japonija palaiko su “šventu

kulis Mass- valstijoj nėra ir kiti buriu jai tuo naudojo-! 
gaisus. So. Bostone jis yra!si ir kainas darbininkams 
žinomas kaipo “Keleivio”;numušė iki begalinio mažu-!

1y \aipo Maikės Paltanavi- degtukų fabrikuose daug! GELGAUDIŠKIO

Lietuvos oficiozas “Lietu
va” num. 26 (1822) iš vasa
rio 2, 1925, paskelbė parda
vimui (tarp kitų) Gelgaudiš
kio dvarą (šakių apskrity), 
kuriame yra Lietuvos Naš
laičių Prieglauda, jau nuo 
1921 metų, kuri tai Priglau
da yra vedama—prižiūrima 
Lietuvos Motero Globos Ko
miteto.

Nepaisant, kad Gelgaudiš
kio Dvaras buvo neprivatiš- 
ka nuosavybė, bet Lietuvos 
Valstybės turtas, L. M. G. 
Komitetas nuomojo tą dvarą ’ 
ir mokėjo valdžiai nuomą. ‘‘^7 . _. . .
Praėjus 4 metams, pasibai- talikų politiką, kuri yra tik- 
gus kontraktui, Žemės Re- v l ,4
formos Komisija pastate ............
Gelgaudiškio Dvarą—Lietu
vos Našlaičių Prieglaudą 
pardavimui varžytinėse už 
135,000 litų.

Mikas Petrauskas, musų 
kompozitorius, kovo 1 dieną 
lankėsi pas p. Šleževičienę, 
L. M. K. pirmininkę, kuri 
jam guodėsi, jog Gelgaudiš
kio Dvaras išstatytas parda-, _ _ . .
vimui, ir Šleževičienė su sa- dą, nes tik neleisime papai, 
vo vaikais turi kraustytis kad išmestų musų našlaičius 
laukan, jei bile koks užsiver- ant gatvės, kaip tai keliatą 
telis nupirks dvarą. f " j ?

Licitacija — pardavimas! našlaičius Vilniuje. Pinigus 
‘ siųskite į laikraščių redakci

jas, kurios pagarsins jūsų au
kas ir surinkę didesnes su
mas persiųs L. M. G. Komi
tetui į Kauną.

Pavieniai ir susirinkimuo
se organizacijų visur statyki
me reikalavimą, idant Lie
tuvos valdžia, nors ir katali
kiška, likviduotų-panaikin- 
tų tą sumą pardavimo nau
dai Lietuvos Našlaičių, esan
čių Gelgaudiškio dvare,Kau
ne ir Vaitkuškyje (4 verstai 
nuo Ukmergės).

P. Mikolainis.
Brooklyn, N. Y.

„„ Beširdžių Darbas,
grindų šlavikas, °W(Mx;este-m°. Ir dabar, pavyzdžiui,;

čiaus “dženitorius.” darbininkų gauna už dieną
. .. . . . 2 litu 40c. Buvo laikai, kuo-

Kyrihmba ismo met alkani bedarbiai ėjo 
1 ko keikti. Gal manot, kad dirbti ir už litą į dieną, kad
Valparaise? O ne! Jis ten iš. 

I moko tik bulves skusti.
Vienoj vietoj savo prakal

bose jis pasigyrė, kad senoj 
• kontrėj” jis tarnavęs pas 
tūlą dvarponį ir kunigą už 
kučerį (izvoščiką). O niekas 
Lietuvoj ir Rusijoj caro lai- 

j kais taip nesikeikdavo, kaip 
kučeriai. Net rusų priežodis 
susidėjo: “Rugajetsia kak 

| izvoščik.” X. Y. Z.

mendantai dabar Lietuvą 
valdo, ir mes, norėdami savo 
našlaičius auklėti, tuiime nu
sipirkti nuo papos vietą prie
glaudas statyti.

Jeigu Lietuvoje butų Lie
tuvos piliečių valdžia, tai 
Gelgaudiškio dvaro pardavi
mo komedija-tragedija ne
būtų nei sapnuota.

Bet toji komedija-tragedi- 
ja turi mus tiktai paskatinti 
didesnėn vienybėn iškovoji
mui savo teisių. Nenuslopi
no mus lenkai per 5(»(> metų, 
nei vokiečiai, nei rusai, kaip 
pasijutome papos verguvėje 

“patriotingą” musų 
“brolių” kunigų ir kitų ka

tik savo šeimynai nupirkti 
svarą duonos. Aišku, kad 
tėvas ar motina, matydama 
savo kūdikį mirštant badu, 
earsiduodavo už tiek, kiek 
uržujus duodavo. Bet štai 

socialdemokratų spiriama 
valdžia ir miesto savivaldy
bė organizavo viešuosius 
darbus ir dalis tų alkanų 
darbininkų gavo darbą. Nors 
ir čia mažai atlygina, bet vis 
tiek daugiau, negu tie speku
liantai. Reiškia, tie bui-žu- 
jai, kurie papratę buvo gau
ti darbininką už litą, jau da
bar sunkiau gauna, nes vie
šuose darbuose darbininkai 
gauna 5-6 litus į dieną. Štai 
kur visas dalykas. Darbinin
kai nenori dirbti už 1 litą 
dienai ir štai čia atsirado no- 

. ras nutraukti viešuosius dar- 
kariuomenės bus, kad suvarius vėl alka- 

dirbtuvės paliuosavo 50 dar- nūs darbininkus Į gatves ir 
b įninku. Lentpiuvės ir odoe^ia iš jų kiek norint pasirin- 
išdirbinių (avalinės) fabri- kti po vieną litą i dieną dirb- 
kai sumažino darbo dienų “ “ .............
skaičių iki 3-4 sąvaitėje. Tas 
pat yra jau nuo seniau deg
tuku fabrikuose. Reiškia ir 
šiose pramonės šakose dar
bininkai yra [ _________
b:ai. Is viso to matosi, kad atleidžia darbininkus, jeigu

Bedarbė Kme.
Bedarbių skaičius nema

žėja. Ar sumažės artimiau
siu laiku—vargiai galima ti- 
keti. Dabar iš viso įregist
ruotų yra 2,275 bedarbiai. 
Dauguma iš jų su didelėm 
šeimynom. Kovo mėnesį 
centralinės

ti. Ir tik dėl šito, norima pa
leisti vėl bedarbius. Juk aiš
ku visiems, kad jeigu iš 2,- 
275 bedarbių prie viešųjų 

—:---- .-----darbų tik apie 700, jeigu
pusiau bedar- fabrikai nepriimdinėja, bet 

• J • J t • • 1 •• _

faktinas skaičius bedarbių pradėti viešieji darbai neuž- 
vra gana didelis. . . __ baigti (gal atiduos podriad- 

pabar. kaip bedarbiai ap-čikams), tai kad ir atsiras 
rūpinami? Reikalinga pa-darbo prie kelių namų sta- 
sakyti, kad aprūpinimas be- tymo, bet argi toji visa tuks- 
darbių yra labai menkas. Iš tantinė minia . gaus darbo, 
skaičiaus įregistruotų darbą Aišku, kad ne, ir todėl vie- 
gaęo vos-apie 700 žmonių, šuosius darbus nereikėtų pa
kili tų darbų taip ir negali naikinti, bet pyaplėsti, kad 
sulaukti. Dirbantieji gauna davus darbo visiems bedar- 
mažą atlyginimą—5-6 litus į biams, o ne daliai, kaip iki 
dieną. Bet nežiūrint į tai, šiol. Vargas,
kad liek nedaug miestas te- ... ■
pasirūpina apie tuos nęįai- .
mingus darbininkus bedar- AstVORl mtll KllSyjČ. 
bius. jau girdisi iš musų po-' ——;--------
nu, kad nuo pavasario vieši1' Netoli Vilniaus, kada 19- 
darbai bus likviduoti ir visi 15 m. rugsėjo mėnesy rusų 

Įdirbantieji prie tų darbų be- kariuomenė bėgo iš Lietuvos 
i darbiai bus paleisti. Dėl nu- sostinės, buvo sprogdinamas 

o— i traukimo šių darbų tie ponai didelis maisto sandelis. Per
Man teko girdėti Lietuvoj aiškinasi, kad, girdi, prasi- patį sprogdinimą vienas ka- 

’ deda statybos sezonas, atei- reivis įkrito į rusi, kur buvo 
na vasara ir darbų bus tiek, laikomi produktai, ir buvo 
kad dabartinai bedarbiai1 ~ “ “
lengvai galės gauti sau dar
bo. Gi katalikų frakcijos 
narys tarybos posėdyje ba
landžio 2 d. pareiškė, kad, 
girdi, tegul socaldemokratakrius metus.

Taigi visi, brangus skaity
tojai, lietuviai, ir visokios or
ganizacijos, nepasigailėkime 
dolerio ar pusės-dolerio pa
aukuoti nupirkimui nuo pa
pos tuomlaikinės valdžios 
Gelgaudiškio dvaro, Našlai
čių Prieglaudos, kaip malda
vo’ L. M. G. Komitetas. Su- 
mesime tą $13,530 užmokė
jimui papai už tą Prieglau- 

' 1 j •! 1 • • •

ŽARIJOS kartų jau išmėtė lenkai mus

Sandariečių organas sako, 
jog “Amerikos Lietuvis” yra 
tokia-pat beprincipė gazie- 
ta, kaip ir Mahanoyaus“Sau- 
lė.” Palyginimas geras. Bet 
visgi reikia pasakyti, kad 
Maikės Paltanavičiaus ga- 
zieta yra labai artima “San
darai.”

—o---
Senis Jokubynas ant tiek 

nusidėvėjo, kad ir Maikė 
Paltanavičia davė jam “ki- 
ką.” Dabar “Amerikos Lie
tuvį” redaguoja “trejų-devy- 
nerių štabas”, susidedantis 
iš nužemintų ir negramotn ų 
Paltanavičiaus tarnų. Laik
raščio špaltos taip suknaisio- 
tos, kaip “ilgaveidžių” ga
nykla.

Vargas.

užgimę gyvatės “plemiete. 
f" .
kosi’ kam-nors Įgilti.

—o—
‘^Vienybės” redaktorių: 

sako, kad Amerikoj išviso 
tėvu” santykius, tai katali- Į lietuvių socialistų yra tik 20. 
kiškai Lietuvai juo labiau' 
reikia ryšius su juo turėti, 
sako savo knygutėj klerika
lai.

Bet jie meluoja. Suvieny- 
tų Valstijų valdžia jokių san
tykių su popiežium neturi. 
Taip-pat neturi jokių ryšių 
su tuo klerikalų karalium nei 
Anglija, nei Japonija.

Taigi platindami minėtą
ją knygutę klerikalai klaidi
na ir apgaudinėja Lietuvos 
liaudį.

senus žmones kalbant, kad 
kiekvienas žmogus užgema 
kokio-nors gyvūno “plemie- 
te,” tai yra turi to ar kito gy 
vūno palinkimus. Jeigu tas 
teisybė, tai aš turiu pasakyt, 
kad “Vienybės” redaktorius 
senis Sirvydas ir komunistų 
barabanščikas Bimba yra nesirūpina bedarbiais, nes įkritęs per sprogdinimą ka- 

___ ” “y’ tų bedarbių tuoj.nebusirreivis-Visasjisbuvoapau- 
Sotųs ar alkani, jiedu vis tai- darei jau dabar Kaune sun- gęs plaukais, beveik aklas,

ku. Tai va, kaip šneka nusi-i jo, nukritusiais skarmalais, 
penėję musu darbu sotus ka- ■ Rastąjį žmogų tuoj išvedė 
talikiški ponai. Katalikiški įj gryną orą, į šviesą. Tačiau 
1 ‘ .a _
taip.
esant

užverstas griuvėsiais.
Pastaruoju metu, atsta

tant sandėlį, atidarė tą rūsį 
ir rado žmogų, kuris buvo 
ten išsėdėjęs ištisus aštuone- 

Tai buvo anas

Gelgaudiškio dvaro, Našlai
čių Prieglaudos. Šleževičie
nė pakelia kainą su 300 litų 
ir nuperka nuo valdžios Naš
laičiams Prieglaudą už 135,- 
300 litų—$13,530.00.

L. M. G. Komiteto atsišau
kimas tilpo Amerikos lietu
vių laikraščiuose, kur mal
daujama aukų sumokėjimui 
tos sumos valdžiai.

Jeigu L. M. G. Komitetas 
Gelgaudiškio dvare augintų 
savo naudai paršus ar ver
šius, tai pirkimas butų teisė
tas.

Bet Gelgaudiškio dvare 
yra auginami ir mokinami 
! sietuvos našlaičiai—Lietu
vos piliečiai, netekę savo tė
vų delei didžiojo karo, pas- 
ciaus kurių tėvai atidavė sa
vo gyvastis už Lietuvos lais
vę kovose su bermontinin
kais, bolševikais ir lenkais.

Lietuvos valdžia negalėjo 
savo turtą — Gelgaudiškio 
dvarą—Našlaičių Prieglau
dą'parsiduoti sau, nes viso
kios vaikų prieglaudos yra 
valstybės "turtu visame pa
saulyje.

I

{vairios Žinios

LIETUVIS MILIONIE- 
R1US?

“Lietuvos Žiniose” randa
me šitokią žinią:

“Medicinos daktaras Anta
nas Janavičius žada išparduoti 
visą savo nuosavybę, karią tu
ri dviejose šalyse—Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj. Ameri
kos bankininkų biuras dr. Ja
navičiaus turtą rado esant 
apie dviejų milionų dolerių ver
tės. Jis turi daug akcijų įvai
riose kasyklose. Daug sykių 
buvo pralošęs visą turtą besi
versdamas taip, kad kitą kar
tą vienu duonos svaru turėjęs 
gyventi tris dienas. Bet vieną 
sykį jam pavyko sutikti nete
kėtą laimę. Daktaras Janavi
čius dabar sako parduosiąs sa
vo šėrus (akcijas) ir parvešiąs

jeigu tas žmogus gautų tiek 
lazdų per šonus, kiek vieno 
tik Bostono apielinkėj yra 
lietuvių socialistų virš jo pa
duotos skaitlinės, tai jis 
rengtųsi ne į Lietuvą važiuo
ti, bet pas Abraomą.

—o- . . iKomunistų agitatorius 
Bimba, kalbėdamas Cam- 
bridge’uje, net susiriesda
mas šaukė, kad Lietuvos, 
Vokietijos ir Lenkijos kalė
jimuose sėdi vien, tik komu
nistai, o socialistų, girdi, te
nai nėra. Jeigu tikėti Bim
bos tvirtinimams, tai reikš
tų, kad arkliavagiai, šmugel- 
ninkai ir žmogžudžiai, kurie 
sėdi mjnėtų valstybių kalėji
muose, visi yra komunistų 
partijos nariai. Tokiais 
“draugučiais” gali didžiuo
tis tik Bimba.

tu bedarbių tuoj .nebus ir reivis. Visas jis buvo apau-
v ___ — _ . . . t ?

ku esą rasti liuosų darbiniu- be sąmonės, nieko nekalbė
kit. Tai va, kaip šneka nusi-ijo, nukritusiais skarmalais, 
penėję musu darbu sotus ka- ■ Rastąjį žmogų tuoj išvedė 
talikiški ponai. Katalikiški į į gryną orą, į šviesą. Tačiau 
ponai supranta dalyką ši- itoks jo išvedimas, matyt, 

Praėjusiais metais, buvo per staigus: po trijų 
Kaune tūkstančiams dienų, neprataręs nei žo- 

bedarbių, visokį fabrikantai džio, nelaimingasis mirė.

Lietuvio kelionė aplink 
pasaulį.

Pilietis X, kurio pavardės 
tuo tarpu negalime skelbti, 
pateikė tokių “Lietuvos Ži
nių” redakcijai žinių.

Jis rimtai ir neatidėtinai 
vyks kelionėn aplink pasau
lį, t.y. išvyks dar šiemet. Ke
lionėj mano išbūti apie 6 
metus ir aplankyti įdomiau- 

Lietuvos valdžia turėjo eias ir dar neištirtas žemyno

I

4

Kodęl nei Bimba, nei kitas 
jokis komunistų kalbėtojas 
nepaaiškina, kas sėdi Rusi
jos kalėjimuose ir už ką? j

Roko Mizaros maršrutas 
po Mass. valstiją buvo labai 
mizėmas. Worcestery jo 
prakalbų pasiklausyti atėjo 
5 žmonės, o So. Bostone 12 
žmonių. Nei vienoj koloni
joj į jo prakalbas nesusirin
ko virš 10 žmonių. Mat, Ro-

. • /"V *■

* v*

J

JŪSŲ DRAUGAS
Jus turite draugą po numeriu 260 

Hanover Street. Tas jūsų draugas yra 
North End Ofisas, priklausąs First 
National Bankui. Ateikit ir susipažin- 
kit. Mes kalbame jūsų kalba ir todėl 
jums patogu yra daryt biznį su šiuo 
stipriu ir saugiu banku. Šis skyrius at
daras vakarais iki 8 vai., o Subatvaka- 
riais iki 10 vai.

™ FIRST
NATIONAL BANK įf

boston
« 7«4 MM

North End Office
260 HamoveuSt, Boston

V

I

Gelgaudiškio dvarų tik pa
vesti L. M. G. Komitetui do
vanai, dar su paskatinimu— 
premija, kad Prieglaudoje 
vaikai butų kuogeriausaa 
auginami—mokinami, kad 
išaugtų sveiki kunu ir protu 
piliečiai. j _______ . „-.-v---,_________________ . ,________

Stebuklai po pat nOsia, šiaurės vandenynų salų, «p- 
kurie liudyja, kaip dabarti- keliavęs • Europos pietus ir 
nė Lietuvos katalikiška W>1--------1-------------- • **----------
džia rūpinasi savo £

Kada Šleževičienė ir Ven- 
cienė Amerikoje rinko naš- 
laičiams aukas, tai katalikiš- dirbo pakeliui. Žino lietuvių, 
kieji “Darbininkas” su “Gar- kinų, anglų, japonų ir rusų 
su” žviegė, kad joms neduoti įkalbas.
nei cento, nes, esą, L.M.G. ■ Pilietis X sutiko būti “L. 
Komitetas augina laisvama- į žinių” korespondentu ir sių- 
nius, kurie tegul maži nu- sti kelionės aprašymų, 
miršta. Lietuvos valdžia, ma- Kadangi jo 1 \ 
tomai, ir pildo tų gaziete- dviem butų daug patogiau 
lių” receptą, išplėšdama naš- keliauti, tai jis prašo taipgi 
Jaitėliams geresnio augimo rimtai —‘—~~ ’ *
galimybes. Komitetas, sumo
kėdamas valdžiai tuos $13,- 
530, turės sumažinti našlai
čiams maistą ir drapanėles, 
kad sutaupius tą sumą ir su
mokėjus paskirtu laiku, ko 
nepadarant, valdžia vėl par
duos Prieglaudą dėl nesumo
kė jimo sumos. tvarkyti pradžios mokslą

Kada reikia pirkti nuo Lietuvoj ir aprūpinti moks- 
valdžios vietas prieglau- lo personalu reikės 5,586 
doms, kuriose auginami tai pradžios mokytojų, įskai- 
valdžiai piliečiai, tada kįla tant ir inspektorius, 
klausimas, kur mes gyvena-: Mokytojų seminarijoms 
me? reikėtų 140.mokytojų, gim-

Lietuvoje, ar Romos papos nazijoms—399 mokytojų, 
provincijoje?,.. komercinėms mokykloms—

Pagal praktiką faktinai 74 mokytojų ir vidurinių mo- 
išrodo, kad Lietuva yra pa- kyklų etatinių tarnautojų— 
pos provincija, nes papos ko- 526 žmonių.

vietas..
' #is. jau yra padaręs kelias 

kėjioneav'į.-Azijos šiaurės 
tundras,. -/Kihijos vidurį 
(šu Vladivostoko ekspedici
ja ), į Iadijų Vidurį apkelia
vęs* aplink Aziją, aplankęs 
daugeli Didžiojo Indijos ir

kiška vai- perėjęs . skersai Europą, 
piliečiais. Trečdalį visų ietfonių atliko

pėsčias. . ;;
Pragyvenimui pats užsi-

-*
Kadangi jo patyrimu

pasiryžusį keliauti at
siliepti į “Lietuvos Žinių” 
redakciją, kur jam bus su- 

•eikalingų nurodymų.
kur jam bus su- 
_T.igų nurodymų.

Kiek mokytojų reikia 
Lietuvai.

Šviet. ministeriios kons
tatuota, kad tinkamai

teikta rei

su
tvarkyti pradžios mokslą

ktorius.
i • ■ • •seminarijoms

/



Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

=

©i AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |® Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

PITTSBURGH, PA. i kviečiami tą dieną (kaipo
Pitt*bur,ho lietuvių prote.- kaPM lankymo diena) daly-

vauti ant kapų, o vakare at
eiti i L. Mokslo D-jos suren
gtą balių.

Juozas Virbickas.

ta* dėl papos konkordato su 
lenkais.

Gegužės 10 d. L., Mokslo 
D-jos Svetainėje, Pittsbur
gho draugijos surengė masi
nį mitingą protestuoti prieš 
Romos papą, kuris padarė 
konkordatą su Lenkija ir 
musų Vilnių atiduoda len
kams. Nors nebuvo nei pla
katų atspausdinta, tik drau
gijos laiškeliais pakviestos 
dalyvauti ir laikraščiuose 
buvo paskelbta, bet prisirin
ko pilna svetainė žmonių. 
Pirmas kalbėjo Jonas Urla- 
kis, antras kun. K. Petruse- 
vičia ir trečias A. Pauleika. 
Visi kalbėtojai nurodė Len
kijos grobštumą ir papos ne
teisingumą dėl lietuvių tau
tos. Ypač daug kalbėjo kun. 
Petrusevičia, nes jis jau Ro
mos jungo nusikratęs, todėl 
be baimės pasakė, ko siekia 
Romos papa ir kaip jam ru
pi lietuvių tauta. Pauleika 
ragino padėt Lietuvos liau
džiai nusikratyt Romos jun
go, padėt Lietuvos žmone- 
liams apsišviest. Taipgi ragi-- 
no užsirašyt pažangiuosius 
Lietuvos laikraščius ir iš čia 
Amerikos lietuvių laikraš
čius užrašyt giminėms, kas 
daug pagelbės Lietuvos liau
džiai apsišviesti ir tada ji iš
sirinks geresnę valdžią, kuri 
geriau tvarkys Lietuvos rei
kalus.

Vakaro vedėjas J. Virbic
kas perskaitė protesto rezo
liuciją, kuri buvo priimta su 
didžiausiu delnų plojimu. 
Pirmininkui paprašius, visi 
atsistojo. Su tuo protesto mi
tingas užsibaigė.

Protesto rezoliucija.
Mes, Pittsburgho lietuviai, 

viešame susirinkime, gegu
žės 10 d., 1925 m., Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetai
nėje, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa., griežtai protestuojam 
prieš Vatikaną už mus sosti
nės Vilniaus priskyrimą len
kams, pasirašant su lenkais 
konkordatą.

Kadangi lenkai smurto 
keliu yra užgrobę musų sos
tinę Vilnių ir tenai terori- 

*zuoja Vilniaus lietuvius, per
sekioja inteligentus ir užda
rinėja lietuvių mokyklas;

Kadangi Vatikanas, pripa
žindamas Vilnių lenkams, 
pasirašydamas kokordatą, 
leidžia "lenkams ir bažnyčio
se persekioti lietuvių kalbą, 
uždraudžiant lietuvių kalba 
pamaldas ir varyti lenkini
mo darbą lietuvių bažnyčio
se— j.. ? -

Tad griežtai reikalaujam 
iš JJėtuvos valdžios, kad- ji 
pertrauktų visus ryšius su 
Vatikanu ir vytų lauk iš Lie
tuvos Vatikano atstovą Lie
tuvos priešą Zecchini;

Taipogi reikalaujam, kad 
Lietuvos Valdžia imtų ata
tinkamų žingsnių atvadavi
mui Vilniaus iš lenkų vergi
jos.

Rezoliucijos komisija: 
Jonas Urlakis, 
Franas Pikšris, 
Juozas Virbickas.

Pranešimas kapinių reikale.
Pittsburgho Lietuvių Ka

pinių Draugija, kuri nesenai 
įsigijo kapines, šiais metais 
nori padaryt naują kelią per 
kapus. Todėl atsišaukia į 
Pittsburgho tvirtesnes drau
gijas, kad prisidėtų, kurios teismo prašalins. Bet praša- 
išgalės, prie to darbo. L.Mo- “ 
kslo D-ja tam tikslui rengia 
balių gegužės 30 d., nuo 6 
vai. vakare. Visas pelnas bus 
skiriamas kapinių naudai. 
Nuo lyto tą pačią dieną bus 
kapų atlankymas, kur bus 
prakalbos. Kalbės Pittsbur
gho geriausi kalbėtojai, tar
pe 10 ir 11 vai. ryte. Todėl 
visi Pittsburgho lietuviai yra šit.

MONTELLO, MASS.
Pragaištingi komunistų dar

bai draugijose.
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugiją komunistai veda 
prie pražūties. Praėjusiame 
mėnesiniame susirinkime 
buvo priėmimas naujų narių 
ir kai-kurie seni nariai norė
jo užsimokėti savo užvilktas 
duokles. Pirmiausia pirmi
ninkas Navickas perskaitė 
vardus dviejų kandidatų ir 
paklausė susirinkusių, ar tų 
kandidatų priėmimui niekas 
nėra priešingas. Priešingų 
nebuvo. Vėliaus atėjo Lietu
vių Piliečių Draugystės pir
mininkas G. Samsonas. Na
vickas pabėgo nuo stalo ir jo 
vietą užėmė S. Šmitas. Tas 
paėmęs Samsono blanką pa
reiškė : “Dabar turėsime bal
suoti, nes musų konstitucija 
sako, kad jei mes nenorim, 
tai galim kandidato nepri
imti.” Ant kiek man yra ži
noma, tokio paragrafo Lie
tuvių Tautiško Namo Drau
gijos konstitucijoj visai nėra. 
Didžiuma balsų bolševikai 
atmetė pil. Samsoną. Mat 
bolševikai buvo iškalno su
siorganizavę, kad Samsono 
nebeįsileisti į minėtą draugi
ją vien dėl to, kad Samsonas 
yra ne bolševikas ir komisa
rų įsakymų nepildo. Atmes
dami Samsoną bolševikai 
neva rėmėsi paragrafais 
naujos konstitucijos, prieš 
kurią yra užvestas valdiškas 
teismas. Kaslink priėmimo 
naujų narių L. T. N. D. kons
titucija skyriuje 17, parag
rafe 2 sako: “Draugija, ma
tydama kokį asmenį draugi
jos priešu, gali jį ir nepri
imti.” Gi Samsonas yra L. T. 
N. D. nariu nuo pat pastaty
mo namo, tik burto iš Mon- 
tellos išvažiavęs per tūlą lai
ką ir neužsimokėjęs metinių 
duoklių. Pagal seną konsti
tuciją narys užsimokėjęs 5 
dol. pasilieka amžinu nariu, 
bet jei neužsimoka 1 dol. 
metinių duoklių, tai neturi 
sprendžiamo balso. Samso
nas sutiko užsimokėti visas 
užvilktas mokestis, bet bol
ševikai jį atmetė ir tiek. Mat, 
jis bolševikams yra labai 
kartus. Taip-pat konstituci
jos skyrius 17, paragrafas 1 
sako: “Nariai bus priimami 
prie L. T. N. D. be skirtumo 
Jyties, pažiūrų ir amžiaus.” 
Jei Samsonas nėra nuskriau
dęs L. T. N. D., tai kokiomis 
tiesomis remianties bolševi
kai jį atmetė?

Y ;

Dar vienas skaudus bolševi
kams smūgis.

Gegužės 7 d., Lietuvių Pi
liečių Draugystės susirinki
me pirm. Samsonas suspen
davo šešis bolševikus, kurie 
traukė draugiją valdiškan 
teisman. Tų bolševikai var
dai yra sekanti: S. Kriaučiū
nas, J. Vaitekūnas, P. Pago
jus, V. Jurkevičius, L. Šimu
tis ir L. Undzila. Tą pačią 
dieną Bostono teisėjas F. T. 
Hammond atmetė bolševikų 
skundą ant Piliečių Drau
gystės. Tūlą laiką bolševikai 
džiaugėsi per “Laisvę” ir 
“Vilnį,” kad minėtos drau
gystės valdybą su pagalba

lino ne valdybą, o patįs save. 
Skundėjai pridarė Pilie

čių Draugystei nuostolių 
apie 300 dol. Pagal draugys
tės konstituciją, tie visi “mu- 
čelninkai” turėtų būt visai iš 
draugystės prašalinti.

Musų komunistams tinka 
šita lietuvių patarlė: “Kaip 
pasiklosit, taip ir išsimiego- 

av ua^Tsa b a nsa •

CHICAGO, ILL
M. Lileikio paskaita.

Balandžio 18 d., K. Se- 
meškos bute įvyko Lietuvių 
Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopos susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
greit užbaigtas. Po susirin
kimo dailininkas M. Šileikis 
skaitė paskaitą. Moksleiviai 
savo susirinkimuose laiko 
paskaitas, debatus ir kito
kius lavinimosi susirinkimus. 
Paskaitoms laikas yra nu
skiltas tiktai pusė valandos, 
bet šileikio paskaita tęsėsi 
net pusantros valandos lai
ko.

Paskaitos tema: “Kaip 
krikščionių dailė vystėsi iš 
pagonijos tradicijų.” Prele
gentas kai kuriose vietose 
darė braižinius su kreida, 
kad geriau supažindinus 
klausytojus su architektūros 
charakteristika.

Bendrais ruožais aš para
šysiu paskaitos turinį.

Istorinė dali*.
Reikia pasakyti, kad pre

legentas padalino savo pa
skaitą į keturis periodus: 
ankstyvoji krikščionių dai
lė, bizantika, gotika ir Itali
jos renesansas.

Jau musų eros pradžioje 
(pirmame amžiuje po Kris
taus), kuomet Romos impe
riją valdė Augustus ir Tibe- 
rius, tipiški romėnai, tai Ro
mos imperija buvo po įtek
me graikų kultūros. Viešpa
taujant Claudiui ir Aureliui, 
periodas buvo vadinamas 
Greko-Romėnų kultūros pe
riodu. Dar Kristui negimus 
Romos imperija buvo dide
lė ir galinga. Ją valdė dau
gelis karalių—gerų ir blogų. 
Patys romėnai paeina iš lo
tinų, bet laikui bėgant, už
kariaujant vis daugiau ir 
daugiau naujų kraštų ir pro
vincijų krašte pasidarė di
delis mišinys tautomis. Ro
mos imperijoj kultūra dar 
Kristui negimus stovėjo ga
na aukštame laipsnyje: bu? 
vo raštas, muzika, dailė, ar
chitektūra, o ypatingai ro
mėnams buvo gerai žinoma 
graikų literatūra.

Vienas dalykas trukdė 
progresą Romoje, tai žiau
rumas monarchų, kurie nie
ku daugiau nesirūpino, kaip 
tiktai savo ypatiškais reika- j 
lais ir stengėsi vis daugiau j 
užgrobti svetimų kraštų. Ne
sugebėjo jie išnaudoti žemės 
turtų. Piliečių asmens lais
vės suvaržymas galainiui 
trukdė civilizacijos plitimą 
visoj Romos imperijoj. Seno
vėje paprastai kokie buvo 
krašto valdytojai, tokis tu
rėjo būti ir tikėjimas. Vie
nok ir tada radosi visokių 
tautų žmonių, visokių tikėji
mų. Tikintieji žmonės pasa
koja, jog žydai nukryžiavo- 
jo Kristų. Ištikrujų gi net ir 
žydai taipjau buvo persekio
jami pagonų, kaip ir krikš
čionys, kuomet jie atsirado. 
Kuomet ciesorius Titus pasi
kėsino apgulti Jeruzolimą— 
žydų miestą—tai žydai pra
šė Jehovą, kad jisai išgel
bėtų jų šventąjį miestą. Ka
da Romos kareiviai apgulė 
miestą, tai patys žydai išžu
dė savo moteris, vaikus ir 
patys save. Jehova neišgel
bėjo miesto. Žuvo virš milio- 
no gyvasčių. Pagonys pama
tė, jog žydų Dievas nėra to
kis jau galingas, kaip jie 
skelbiasi.

Sunkiausias ir kruviniau
sias laikas buvo pergyvena
mas krikščionių, tai pat pra
džioje pirmojo amžiaus po 
Kristaus. Krikščionių perse
kiojimas tęsėsi gana ilgai, 
kelių šimtmečių bėgiu, kol 
galų-gale Konstantinas di
dysis oficialiai pripažino 
krikščionių tikėjimą. Romos 
imperijos sostinė buvo Ro
ma iki pradžios ketvirto am
žiaus, kada Konstantinas 
perkėlė sostinę į Bizantiumą

1

ir pavadino tą miestą Kons- jau statė savo bažnyčias. Į šiol. Italijos renesansui už- 
tantinopoliu. Tera-kota stovylos ir freskos ■ triumfavus dailė Rusijoj

Jau Nerono laikuose t y. buvo arabiškos dailės sti-! taipjau buvo atsteigta, kaip
54-68 m. atsirado katalikų H““8’ kitokio stiliaus tų 
kunigai, kurie organizavo laikų skulptoriai negalėjo 
krikščionių tikėjimą. Pamal- j pravesti. Krikscionj rs neap- 
das laikė katakombose (po [kentė pagoniškos dailės, 
žeme). Jie turėjo slėptis po Dievo ir kitu šventųjų veido 
žeme dėlto, kad pagonys ne-1 bruozmena buvo tiesiog pa
žinotų. Jeigu pastebėdavo sibiauretma, grožės ilgais 
šnipai, kad renkasi katali- amžiais negalėjo išreikšti, 
kai tai tuoi nraneadavo cie- Tas pats buvo ir su architek-

sansas. Pirma Italijos rene
sanso buvo pergyvenamas 
prieš-renesansas. Buvo atsi
radęs tarpe skulptorių ir dai
lininkų entuziazmas kurti 
realistinę dailę. O reikalin
gumas tokios dailės, katali
kams buvo labai didelis. 
Dailė tais laikais buvo pa
švęsta bažnyčiai,—buvo ge
ros medžiagos dailininkams 
dirbti toje srityje. Gotika, 
kaip tūli istorikai mano, yra 
kilusi iš eglės, nes jos forma 
ir yra tiktai eglės forma. 
Taigi, matyt, kad tų laikų 
architektai jieškojo gamto
je naujų formų. Taipgi ir 
skulptoriai arba tapytojai 
susirūpino realizmo repre- 
zentavimu.

Italijos renesansas.
“Čia butų daug kas pasa

kyti, bet dėl laiko stokos, tik
tai trumpai pabrėžiu,” sako 
prelegentas. Pabaigoj 13 
amžiaus Italijoje pravedė 
liniją renesansui šie keli dai
lininkai ir skulptoriai: And- 
rea dėl Sarto, Corregio, Ve- 
rocchio, Fra Angelico, Mo- 
saccio, Donatello. Da vė
liau: Titianas, Rafaelis, Le
onardo Da Vinci. Mikolas 
Angelas taipgi jų tarpe, bu
vo Donatello’s (skulpto
riaus) mokinys. Mikolo An
gelo laikais ir susikūrė rene
sansas. Tai buvo pabaigoje 
14 amž. Mikolas Angelas pa
darė planą šv. Petro bažny
čiai Romoje. Tas planas yra 
Italijos renesanso architek
tūros stilius. Suvienytų Vals
tijų kapitoliaus bokštas taip
gi yra Italijos renesanso ar
chitektūra, kuris veik niekuo 
nesiskiria nuo Šv. Petro ba
zilikos kupolos.

Kada katalikai įsteigė Jė
zaus Draugiją Ispanijoj, ku
rios pagalba buvo vykdoma 
krikščionybė, tai Flandrijo
je ir Ispanijoj buvo uždėta 
ant dailės cenzūra. Kardino
lai, vyskupai net ir kunigai, 
kiekvienas jų galėjo duoti 
dailininkams instrukcijas ką 
jie turi daryti. Flandrijoje 
buvo įsteigta tam tikra kata
likų gildą. Tos gildos virši
ninkai sudegino daug neva 
protestoniškos dailės, kuri 
buvusi katalikams negeisti
na. Jau 17 amžiuje ir vėliau 
dailė vėl galėjo laisviau pro
gresuoti. Akademiniu žvilg
sniu dailė buvo aukštos ver
tės, bet savo turiniu buvo 
pašvęsta katalikiškai propa
gandai. šiandien dailė lošia 
visai skirtingą rdTę».m>įe ku
rią teks pakalbėti kit^'kM- 
tą, sako prelegentas. ,■ 

Studento*.

WATERBURY, CONN. •
Bulius sužeidė lietuvį. 5.

Stasys Valaitis, kuris tara
navo pas MacNahiailą ant 
farmos ant Highland av. už 
darbininką, buvo sunkiai su
žeistas buliaus. Tuoj buvo 
pašauktas daktaras, kuris 
patarė vežtį sužeistąjį ligon- 
butin. Tenai pasirodė, kad 
Valaičiui yra sulaužyti keli 
šonkauliai, sužeista galva ir 
šiaip visas kūnas aplamdy
tas. Valaitis yra jau nebe
jaunas žmogus, apie 50 metų 
amžiaus, ir jam nebelengva 
bus pasveikti.

Iš ”Waterbury Republ.”

i ir visoj Europoj.
Sant Apolinare bizantinė 

bažnyčia Ravenoje yra kiek 
skirtingesnė nuo Santa So
fija. Jinai yra puikiai deko
ruota Gotų karaliaus Teodo
ro kortu ir įvairiomis muzei- 
komis. šv. Markaus bažny
čia Venecijoj budavota II 
amž., yra trečia ankstyvoji 
krikščionių architektūra. 
Yra daug bažnyčių pribuda- 
vota tais laikais, bet jų isto
rija nežymi, todėl, kad jos 
neturi meninio charakterio, 
neigi jas galima priskaityti 
kuriam nois periodui ir ku
rios nors šalies menui pri
klauso.

Turtingi stabmeldžiai dir
bdavosi palaidojimui dailės 
grabus iš marmuro, vadina
mus sarkopagais. Tai buvo 
priimta turtingųjų laidoji
mui. Krikščionys sarkopagų 
laidojimo tradiciją irgi pasi
savino. Nors katalikai daug 
dalykų atmetė nuo stabmel
džių, bet daug jų ir pasisavi
no. Katalikai didesniam pa
niekinimui pagonijos ir load 
labiau sustiprinus savo or
ganizaciją, sunaikino daug 
pagoniškos dailės ir litera
tūros.

Italijoj, kur temperatūra 
aukšta, buvo priimta būda
vot! bažnyčias storomis sie
nomis ir su labai aprubežiu- 
tu skaičium langų. Apie ven- 
telaciją jie neturėjo gero su
pratimo. Graikai budavojo 
trobesius be jokių bokštų. 
Romėnai taipgi ilgą laiką ne
mokėjo budavoti bokštų. 
Kada reikėjo pakabinti var
pus, tada buvo statomos šalę 
bažnyčios varpinyčios. Kaip 
gotika, taip ir romaneska iš
augo iš bizantinės architek
tūros. Tame periode visam 
pasauly, išskyrus bizantistų, 
niekas nebudavojo trobesių 
su bokštais. Bokštų budavo- 
jimo stilius paimta iš bizan
tinės architektūros.

Romaneska ir gotika.
Romaneska yra pirmas 

žingsnis, o gotika—antras.
tys. Konstantinopolio vysku- prave^ė italu architektai, 
pas Fotius susipyko su po- Gotika normandai ir gotai, 
piezium ir pradžioj II am- !skirtumas gj tarpc tu 
ziaus suorganizavo Greko- tektunJ yr| roma.
Katalikų sektą. Rusai pasi- neska turi dįdeų panašumą 
sanno bizantinę dailę, ar- gotikaij bet nėra ganėtinai 
chitektui 4 ii kitas ai abrakas geros proporcijos ir nėra 
tradicijas. Rusijoje pasiliko aukšti bokštai kaip tik- 
bizantme architektūra ir iki gotikos. ge roma-

neska dalinai yra skolinta 
nuo graikų. Gotika yra visu 
kuo skirtinga ir originale ar-

’ chitektura. Majestotiskas 
1 aukštumas bokštų, puikios 
1 skerskryžės lubos, aukštos 
stovylos ir siauri, aukšti, 

1 smailiais viršais langai daro 
! puikų vaizdą.
j čia prelegentas darė brai
žinius ant popieros, parody-r 
damas skirtumą tarp anksty
vosios ir vėlesnės architek
tūros.

Romaneska apsireiškė pa
baigoje II amžiaus, o gotika 
pradžioje 13 amžiaus. Goti
ka tobulinosi bėgyje poros 
šimtmečių. Jos tikslas buvo: ; 
atsikratyti netobulumo; sie- 
ktis originalumo krikščioniš
koje eroje ir išreikšti dieviš
kumo jausmą aukštuose 
bokštuose. Gotika ir atsiekė 
savo tikslo—pastatė aukš
čiausias bažnyčias pasauly
je. Chartres katedra 13 am
žiuje budavota su vienu 
bokštu. Praėjus šimtui metų 
pribudavota antras bokštas. 
Paskutinis bokštas buvo du
syk aukštesnis, dailesnis ir 
labiau dekoruotas už pirmą
jį. O tai dėlto, kad bėgyje 
šimto metų gotika buvo la
biau ištobulinta.

Gotikos architektūros ir 
skulptūros centras yra Fran- šot apie daktarą Čepę, vie- 
ei ja, Belgija ir dalinai Vo- |nok tamstos straięnelio dėl 
kieti ja su Anglija. Apie tą tam tikrų priežasčių talpinti 
laiką jau prasidėjo pre-rene- negalime.

kai, tai tuoj pranešdavo cie
soriams arba patriciams, o 
tie liepdavo išžudyti visus 
katalikus. Katalikų daug žū
davo, vienok jie nepaliovė, ja Konstantinopoly, budavo- 
savo darbo. Mirusius katali- T--~t--s-
kus taipjau laidojo katakom
bose. Katakombos kaipo 
bažnyčia, suprantama, buvo 
gana prasta vieta. Dailės 
darbų jose mažai buvo. 
Stovylaitė—Kristus nešinąs 
avinėlį ant pečių, motina 
Dievo su vaikeliu ir Jonas 
krikštytojas. Vėlesnių laikų 
katakombos buvo jau deko
ruojamos freskomis. Visa ta 
“dailė” buvo labai netobula 
savo technika, be to, dar ir 
bizantinės kultūros stilium 
atsidavė.

Pagonys tiesiog bijojo 
krikščionių. Jie manė, jog jų 
Dievas, kurį jie garbina, 
esąs kokia tai misteriška ga
lybė, arba kad krikščionys 
galį užraganauti stabmel
džius.
Ankstyvoji krikščionių daile

Kas Romoje dailės žvilgs
niu radosi, tai vis buvo pasi
skolinta iš Rytų: graikų, et
ruskų, dalinai egyptiečių, 
asirų ir persų. Konstantino
polyje įsigalėjo arabiškoji 
dailė, a ypatingai architek
tūra, kuri buvo atnešta iš 
Persijos. Tapybos tais lai
kais nežinota ir-nemokėta ją 
naudoti. Egypto gyventojai 
dar prieš Graikijos klasiškos 
dailės periodą (tarpe 5 iki 3 
amž. prieš Kristų) mokėjo ir 
vartojo tapybą. Jie mokėjo 
pasidaryti ir daugelį dažų, 
ypatingai mėlynuosius ir in
digo dažus labai gerai pada
rydavo. Persai taipjau buvo 
paveldėję dailę nuo asirie- 
čių ir babilioniečių.

420 m. krikščionys turėjo 
teisę skaitytis lygiais politi
niame gyvenime su visais pi
liečiais. Krikščionių tada ra
dosi ir kituose miestuose, ne
tiktai Romoje. Minykai ir 
kunigai sparčiai traukėsi į 
Vakarų Europą su savo mi
sijomis" Katakombos buvo 
jau nereikalingos. Katalikai

turą.
Viena pirmųjų ir žymiau

si bažnyčių yra Santa Sofi-

: ta 532-562 m. prie Justinia
no. Ją budavojo aziatai ar
chitektai Anthemius iš Tra- 
lės ir Isidorius iš Miletijos. 
Tai yra grynai bizantinės 

; architektūros bažnyčia, ku
ri ir šiandien dar egzistuoja 
kaipo viena iš tobuliausių ir 
gražiausių persų stiliaus baž
nyčių. Vidus turi 23,000 ke
turkampių pėdų. Turkams 
užėmus Konstantinopolį 14- 
53 m. ji tapo turkiška maska. 
Pirmosios katalikų bažny
čios buvo pabudavotos: Ro
moje, Konstantinopolyje ir 
Ravenoje.

Romoje buvo Forumas, 
kuriame buvo ciesorių rūmai 

J ir palociai, buvo graikų sti
liaus architektūra, kuri iki 
Italijos renesanso skaitėsi 
klasinė architektūra.

Bizantinė architektūra ir 
skulptūra.

Katalikai vis dar negalėjo 
atsikratyti nuo pagoniškos 
dailės. Jų kūryba skyrėsi nuo 
pagonų dailės tiktai idėja, o 
išvaizda nei kiek nesiskyrė. 
Katalikai nevartojo nuogų 
figūrų savo kūryboje iki pat 
romantizmo periodo (vidur
amžių). Katalikai mokėjo 
patraukti į save aziatus ar
chitektus į Vakarus, kurie 
noriai apleido savo tėvynę, 
matydami, kad jie yra rei
kalingi'ir gaudami gerą at
lyginimą už savo darbą, dir
bo katalikams. Katalikų or
ganizacija paėmė viršų ir už- 
triumfavo taip vadinamas 
krikščionių entuziazmas po 
visą Vakarų Europą. Bet čia 
ir katalikams atsirado kliu-

I 
I

Didžiraa Visą Favajagą Ligą Prasideda Iš 

Priežasties
Kad apsaugojus šeimynos svei
katą, visuomet laikykit po ranka 
bonką Dr. Caldwdl’s Syrup Pep
sin. Gera doza visuomet pagelbės 
reikale.

APIE 75f£- visu lijrv prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nbre- 
jruliaris ėjimas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visų jūsų sistemų per 
kraujų, tokiu budu paliečia jūsų šir
dį ir smegenis.
Deliai šitokios nenormalės padėtiA, 
jus atsiduriat pavojun, nes ligos suka 
apie jumis. Kuomet jūsų kraujas da
linai yra užnuodytas, jūsų apsigy
nimo spėka būna labai susilpninta ir 
jūsų sistema tuomet paliekama ligų 
perų malonei.

Kuomet jija jaučiatės iipuBta*. imkite viena šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, o ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu- 
ną užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį į sąvaitę
žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikrai yra puiki vidti- 
nu gyduole, kun prašalina iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie- 
žasties vjdurjų užkietėjimo ir nevirškinimo. Deliai šių pastarųjų priežasčių 
prasideda visų pavojingų li^ų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jaučiate
drebuli ar šalt), jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o gal ir 
gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos.
Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
CaldveU’s Syrup Pepsin tokia žema 
kaina, kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dauge
lis žmonių džiaugiasi gera sveikata 
pasidėkavojant tiktai tam, kad nuo
latos vartojo Dr. Caldwell*s Syrup 
Pepsin. Jie vartoja ji nuo vidurių 
užkietėjimo, maisto nevirškinimo, 
riemena Mimo, drebulio, šalčio krė
timo ir kitokių nesmagumų. Jis ne
turi narkotiku nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra dauK žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkt: Lai jie iškerpa kuponų, 
prisega prie jo savo vardų ir ad- . 
resa ir lai prisiunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY I 
Monticello. III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’« Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai.

Į

(Tąsa Koresp. ant 6 pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
“Keleivio” .keitytojui, 

Philadelphia, Pa.—Kode!
ristynių rengėjai Philadel- 
phijoj paskelbė Jušką “Aus- 
tralian,” o ne “Lithuanian,” 
mums nėra žinoma. Apie tai 
nei pats Juška nežino. Ant 
kiek mums yra žinoma, Juš
ka visur pasiduoda lietuviu.

W. R., Detroit, Mich. — 
Galbūt draugas ir teisybę ra-



'MEKSIKA HA ŠLUOTA 

MASKVOS AGENTAMS.

Meksikoj žada būti Įdo
mių Įvykių. Sakoma, kad

• i

kvmo, tai jau jis turėtų ir >
1 X • • A* T> 4. *

—Tegul bu-bu-bus pagar
bintas, Maike!...

—Tėve, tu jau vėl girtas.
—Jes, vaike, dantį skau

dėjo, tai truputi paėmiau i 
burną.

—Negerai darai, tėve. Ne
sveika gerti degtinę.

—Juk aš, Maike, ne vie- _
ną degtinę geriu. Aš užsi- Jis atsimena tada ir kas du 
kandu. O prie užkandžio metai atgal jam skrybėlę pri- 
išsigerti, vaike, labai sveika, spiovė, ir kam jis yra kvoterį 

—O ar tu žinai, tėve, kad ant binzų paskolinęs, ir taip 
Įtoliaus. tas, vaike, parodo, 
kad nuo snapso žmogaus po- 
mėtis nenupuola, bet visai 
priešingai: ji pasidaro da 
drūtesnė.

j —Bet kiek būna nelaimių 
—Nekalbėk niekų, Maike. dėl girtuoklybės. kiek muš-! 

Juk aš ne vienas tik kepenas tynių, žmogžudysčių! 
turiu. Aš turiu rankas, ko- 1 
jas ir kitus daiktus. Ar tai ir 
jie nuo gėrimo susispoilins?

—Taip, tėve, nuo alkoho
lio visa tavo sistema suirs: 
ir rankos drebės, ir kojos 
links, ir nosis pasidarys rau
dona.

—Tegul pasidaro, da gra
žiau bus. Juk dabar, vaike, 
tokia mada. Mergos tyčia 
maliavoja savo feisus, kad 
butų raudoni.

—Bet gerdamas tu trum- Dešraucko krikštynų negana 
pini savo gyvenimą, tėve. išsigėręs, tai buvau taip pik- 

—Tai ką tu mislini, vaike, tas, kad ant stryto pakėliau 
kad negerdamas aš galėsiu faitą ir policmanui norėjau 
gyventi ligi sudnos dienos? duot i snuki. OkainnerVe-' 

—Vis dėlto galėtum kelio- 
liką metų ilgiau pagyventi.

— Na jau tu man tokių 
daiktų nešnekėk, Maike. Aš 
pažįstu vieno kunigo gaspa- 
dinę. Nelabai senai gimė jai 
beibė, gimė ir už dviejų die
nų mirė; o juk ji nebuvo nei j 
paintės šnapso išgėrus.

—Bet gali būt, kad jos tė- Jis eina ant visų keturių, ir 
vas buvo daug išgėręs. ; tai da suklumpa.

—Ne, Maike, nuo snapso' —Jes, M?ike, jei gersi be 
žmonės nemiršta. Ot, jei iš- užkandžio, tai žinoma, kad 
gersi vitrijolo ar kokio pali- suklupsi. Bet gerk su razu- 
šio, ką saliuninkai savo bra- mu: išsigerk bumą, užsi- 
sines paipas šveičia, na, čia kąsk lietuviškų kilbasų su 
tai, žinoma, smertis. Bet jei raugytais kopūstais, paskui : 
gersi čystą ruginę, o da su vėl išsigerk ir vėl užsikąsk, 
užkandžiu, tai da ilgiau gy- tai netik nesuklupsi, ale ir 
vensi.

—Ar tu žinai, tėve, kad

savo vardo neatsiminti. Bet 
ištikro yra visai atbulai 
Kaip jis ateina ant mitingo 
trezvas, tai jis neatsimena 
net kas buvo ant pereito su
sirinkimo nutaria. Ale kaip 
ateina gerai išsitraukęs, tai 
geresnės pomėties nereikia.

—O ar tu žinai, tėve, 
tu turi kepenas?

—Šiur, kad žinau.
—Na, tai jų neturėsi.
—O kur jos dings?
—Nuo alkoholio jos 

pus.
su-

—Čia, Maike. ne girtuok-i 
lystė kalta. Jei žmogus nusi- 
laužia sau koją ant lygaus 
kelio ar pradeda su savo 
frentais muštis, tai reiškia, 
kad jis da negana išgėrė. 
Jes, vaike, kai žmogus geria 
ir nedageria. tai jis visada 
būna piktas ir lenda muštis. 
Bet duok jam Į valias snap
so, ir jis tuojaus nusispaka- 
jis. Aš tą žinau valuk savęs. 
Štai, kaip anąsyk grįžau iš

*• * v * ~

valdžia rengiasi paimti šluo
tą Maskvos agentams, kurie 
susispietę apie sovietų atsto
vybę skleidžia kurstančią 
propagandą prieš Meksikos 
ir prieš Suvienytų Valstijų 
valdžias. Šita propaganda 
esanti tokia šlykšti, kad jei
gu tokią kas pradėtų varyti 
Maskvoje prieš bolševikų 
viešpatavimą, tai butų ant 
tų pėdų sušaudytas.

Meksikos prezidentas Gai
lės jau išleido perspėjimą, 
kad jis neleis vartoti Meksi
ką agitacijai prieš Suvieny
tas Valstijas. Tas reiškia, 
jog bolševikų atstovybė 
Meksikoj turi susivaldyti, o 
jei ne, tai gali būt išvalyta 
laukan.

Be to prezidentas Calles 
buvo pasišaukęs apie 20 ge
nerolų ir turėjo su jais ilgą 
pasitarimą. Apie ką jie tarė
si, viešai nebuvo paskelbta, 
bet manoma, kad buvo svar
stomas tas pats klausimas: 
kaip sulaikyti Maskvos pini
gais varomą demoralizaciją 
Meksikoj.

Daugiausia bolševikai su
erzino meksikiečius per 1 
gegužės. Tą dieną Meksikos 
darbininkai apvaikščiojo sa
vo klasės šventę. Meksikos 
valdžia darbininkams to ne
draudžia. nes pats respubli
kos prezidentas Calles yra 
socialistas ir darbininkų 
draugas. Taigi Meksikos sos
tinėj tą dieną darbininkų or- 

jganizacijos apvaikščiojo di
delėmis parodomis, dainavo 
ir klausėsi prakalbų. Pasi
naudodami šita proga, bol
ševikai pradėjo kelti triukš
mą. Būrys bolševikų susirin
ko prieš Amerikos ambasadą 
ir pradėjo kolioti Suvienytų 
Valstijų valdžią. Ir jie darė 
tai kaipo Meksikos “darbi
ninku atstovai.” Kitoj vietoj 
bolševikai susimušė su Mek-I 

jsikosdarbininkais, kurie ėjo. 
i gatve i parodą susiformavę, 
ir pradėjo šaudyt. Viena 
jauna darbininkė tapo už
mušta, o kita sužeista. Pas
kui būrys bolševikų susirin
ko ties prezidento rūmais ir 
jų kalbėtojas pasilipęs ant 
parkano pradėjo šmeižti 
prezidentą Calles, Meksikos

varta jįškoti rekvizicijas 

rie dėl piktos valios nenori 
mokėti, kurie galėdami, ty
čia nemoka. Bei ar maža 
kaimiečių, kurie rekvizicijų, 
nemokėjo vien tik dėlto, kad 
jie iš tiesų neturėjo iš ko mo
kėti. O šiandien policija ly
giai siunčiama tiems, kurie 
galėdami neatidavė ir tiems, 
kurie atiduoti negalėjo.

Mes nesuprantame krikš
čionių bloko, kuris sakosi gi
nąs Seime ypatingai Lietu
vos kaimiečių ūkininkų rei
kalus. mes nesuprantame 
taip pat nei kademų pastaty
tos valdžios. Nesuprantame 
dėlto, kad nematome jokio 
reikalo išjieškoti būtinai 
skubiai be perspėjimo, būti
nai pavasarį, kada kaimie
čiams pinigai sėjai reikalin
gi, būtinai imti iš visų, ir iš 
tų. ką negali mokėti ir iš 
mažažemių.

Aš čia dar noriu pabrėžti 
krikščionių bloko jėzuitiz
mą ir veidmainingumą. Jie 
palys Seime pasiūlė Įstatymą 
dar prieš Kalėdas, kad rek
vizicijų liekanų visai nejieš
koti. Reiškia, kademai pa
siūlė (visas blokas: ūkinin
kų sąjunga, darbo federaci
ja ir krikščionys demokra
tai). kad dovanoti rekvizici
jų liekanas visiems, tiek 
stambiems mokėtojams, tiek 
smulkiems. Mes visuomet 
buvome priešingos nuomo
nės. mes sakėme, kad maža
žemius ir smulkesnius ūki
ninkus reikia paliuosuoti, o 
iš stambesniųjų išjieškoti.

Bet vėliau pasirodė, kad 
krikščionių blokas, kuris 
šiandien turi saujoj visą Lie
tuvą. lošia kokią tai jam vie
nam pritinkamą komediją.

Seime gulėjo nesvarsto
mas viso kademų bloko pa
siūlytas Įstatymo projektas 
apie rekvizicijų liekanų pa
naikinimą, o iš kaimų ėmė 
eiti skundai, kad rekvizici
jas skubiai policija išjieško 
be skirtumo iš visų.

Socialdemokratai pasiūlė 1 
rekvizicijų likučių Įstatymą 

K"! pastatyti pirmuoju ir tuo jo V ori nmoi I

į

valdžią ir visą pasauli, o gy- 
įrė tik komisarų Maskvą.

I

duot i snuki. O kaip per Ve
lykas pas zakristijoną nami
nės turėjau i valias, tai ne
buvo jokio baderio. Reiškia, 
duok žmogui gana išsigerti, 
o jis bus spakainas kaip ver
šis prie karvės ir jokio trube- 
lio tau nepadarys.

—Tas tiesa, tėve: žmogus 
prisigėręs yra tikras veršis.

Panašus bolševikų susirin
kimai su keiksmais Įvyko po 
langais generolo Roberto 
Cruz, Eugenio Martinez ir 
Arnulfo Gomez.

Belo da bolševikai sustab
dė generolo Jesus Santos 
Mendiola automobilių, liepė 
jam išlipti ir pėkščiam eiti.

Valdžia spėkos prieš šitus 
ekscesus nevartojo ir leido 
tą dieną komunistams šu- 
myt, kiek jie norėjo. Bet vi
suomenė šitais ekscesais bai
siai pasipiktino ir reikalau
ja, kad valdžia padarytų 
jiems galą.

DĖL REKVIZICIJŲ 
LIETUVOJ.

Vieta—škaplieminkų Respublika. 
M i estas—Kietdančiai.
Dalykas dedasi klebonijoj.

DOROS BRIGADA
Komedija Dvidešimto Šimtmečio. Parašė K. Vidijus.

į-l- -u-j---.....................................

apčiuopiu. Tamsta sakai, kad dabar yra geriau
sia proga, o kas per proga, tai nepasakai.

GALDIKIJA:—Sakiau, kad bus spektaklis, Į 
kuri sueis daugiausia jaunesnieji.

SUBMORALIUS:—Aš ten juk neisiu, ten, ma
toma, bus daug bažnyčios priešų.

GALDIKIJA:—Taigi bažnyčia ir turi keršyti. 
SUBMORALIUS:—Taip nori patsai Dievas— 

bet pasakyk, kokiu budu kerštą Įvykinti ?
GALDIKIJA:—Visas merginas ir paneles nuo- 

vadon!
GVILDIKIJA:—Nuovadon?... Ar pasiutai! 
GALDIKIJA:—Nuovadon ant “smotro“! 
GVILDIKIJA:—Visas ant smotro?... Visoms 

po geltoną bilietą?
GALDIKIJA:—Tai jau daktaro dalykas.
GVILDIKIJA:—Ir tretininkes, ir saldžiausios 

širdies nares ? Sesele, tu išproto kraustais!
GALDIKIJA:—Apie tai klebonas pasirūpins. 

Mūsiškes reikės laiku perspėti, kad neitų tenai.
SUBMORALIUS:—Mūsiškės nepaklius, aš tą 

užtikrinu... Tas žingeidu, tas labai žingeidu.
GVILDIKIJA:—Visvien man biauru ir pamis- 

lvt. Varyti visas ant smotro, be jokio nutėmyji- 
mo. atrodo žiaurus smurtas.

SUBMORALIUS:—Čia nėra jokio smurto. Dak
taras išduos paliudymą. Na, o mes žinosime iš 
protokolo, kas, kaip ir ant kiek dorą užlaiko. To
kie dokumentai respublikos bažnyčios istorijai 
bus neįkainuojami... Tas baisiai žingeidu. (Paty
lėjęs.) įdomu, kiek atras nekaltų...

GVILDIKIJA (pertraukdama):—Bet kaip jau 
ten nebutų, visvien atrodo biaurus daiktas, čia 
peržengiama moteries teisė. Tai lyg kad inkvizi
cija. Juk kitą syk ir aš galėsiu patekt. O aš neno
riu, kad svietas žinotų, kokia aš esu.

SUBMORALIUS:—Musų respublika turi būti 
Kristui, nors ir prisieitų nevienam padus pasvi
linti... Gera idėja. (Eina prie telefono.) šnapsano
sis turi gauti įsakymą. (Telefonuoja):—čia kle
bonas Submoralius kalba, kas prie telefono? A, 
raštvedis... Gerai. O kur ponas viršininkas?... A, 
jau atsigulęs... Išsigėręs?... Geriau, kad girtas... 
Tas ne naujiena. Ar gali paeiti? Negali, sakai? 
Na, Serai. Kaip atsikels, tai pasakyk, kad tuojaus 

(koketiškai juokiasi):—Ačiū, pas mane ateitų. Labai svarbus reikalas. Istoriškas

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
Submoralius, Kietdanėių klebonas. 
Galdikija, parlamento narė. 
Gvildikija, parlamento narė. 
Šnapsanosis, policijos viršininkas.

1)
2)
3)
4)
5) Vyžadoris, Įtekmingas vietos daktaras.
6) Mazgotija, klebono matrona.
7) Durnaropis, policijantas.

SCENA I.
MAZGOTIJA (įbėgus Į klebono raštinę):—Ir 

vėl tos raganos atsibaladojo! Aš norėčiau žinoti, 
apie ką jus ten per vakarus šnabždatės. (Su panie
ka.) Yra ko ten šnabždetis su tokiomis škapladan- 
tėmis!

SUBMORALIUS (meiliai) :—Nepyk, širduk.
Juk nekartą tau sakiau, prisiekavojau, kad kitai 
nėra vietos mano širdyje. Tik tu, ir tu viena tesi 
mano svajonių karalija.

MAZGOTIJA (atsidusus) :—Nuo to laiko, kaip 
juodvi pradėjo vakarais lankytis, aš pradėjau abe
joti tavo priesaikoms.

SUBMORALIUS (šypsodamas):—Pradėjai sir
gti pavydo liga. Tas labai pavojinga. Rytoj būti
nai pašauksiu Vyžadori. (Girdisi varpelis.)

MAZGOTIJA:—Jau jos prie durų. (Su panie
ka.) Kalės!

SUBMORALIUS:—Bėgk į savo kambarį ir ne
sirodyk.

MAZGOTIJA (išeidama) :—Raukšlėtosios bež
džionės. Palaukite, aš jums kada nors užtvenksiu 
kelią. (Išeina. Varpelio balsas atsikartoja. Sub
moralius atidaro duris. Įneina Galdikija ir Gvildi
kija.) 

j GALDIKIJA:—Gerą dieną Klebonui! Gal ne
laiku ?

SUBMORALIUS:—Gerą dieną, gerą dieną, 
brangiosios! Kur čia ne laiku, labai į laiką; dėl 
tokių •viešnelių vidury nakties durelės atviros. 
Prašau nusiimti ploščius (gelbsti Galdikijai). Ot, 
to pani... Na, šitaip... Matai.... O dabar ant divonė- 
lio... prašau, bus kur kas minkščiau poniutėms.

GVILDIKIJA (
kunigėliui. Tamsta toks mandagus... Tikras kava- įvykis. Taip, taip... Gerai... Sudiev, 
lierius. Visai ne toks, kaip musų sostinės jaunik- GALDIKIJA:—Jam daug neaiškinti. Pasakyti,
liai kariai. , kas reikia, ir lai sau eina.

GALDIKIJA:—Tikri gramėzdai, tie tavo kariai. SUBMORALIUS:—Aš niekad jam neaiškinu
Aš jų neapkenčiu. ' dalykų. Jis perdumas... Ot. tas ir tas turi būt

SUBMORALIUS:—Dar pienburniai! Neturi taip ir taip padaryta—ir viskas. Na. o jis šventai 
patyrimo. Senas katinas visai kitaip usus kraipo, išpildo: o ypač jei dar truputį išsitraukęs. Rei- 
(Gardžiai juokiasi.) . ; kės, bjaurybei, gerokai į gerklę įpilti prieš cere-

GVILDIKIJA (grūmodama Submoraliui) :—Oi, monijas.
katinas... Gerai jis purpia... (Juokiasi visi.) I GVILDIKIJA:—Aš visgi nepatarčiau šitokių 

GALDIKIJA:—Nors jau širmas, ale užuodžia, priemonių griebtis. Bus sarmata visam musų 
kur žiurkės žiemavoja. (Juokiasi.) ; kraštui, kaip ištirs musų merginų dorą...

SUBMORALIUS:—Ah, poniutės, žilų šerių 1 GALDIKIJA:—Kaipo narėms doros brigados, 
šaknys širdies stygų nesiekia. i mums neturi rūpėti, ką svietas mano. Mus užduo-

GVILDIKIJA:—Bravo! Aš tą taipgi esu paty- tis yra valdyti kraštą taip, kaip yra parėdyta baž- 
rus! į nyčios tėvų.

GALDIKIJA:—Girdėjau, kad neužilgo turėsite SUBMORALIUS:—šventa teisybė! (Girdisi'
spektaklį ? . varpelis. Submoralius, išeidamas):—štai ir šnap-

SUBMORALIUS:—Spektaklį? Rodos, kad ne. sanosis ateina.
Aš nesu davęs leidimo da jokiam spektakliui. O GVILDIKIJA:—Jus velnias žino ko pridarysite 
gal tas asilas šnapsanosis, pradėjo savaip elgtis? su ta savo dora. Kas-gi tai matė, kad gaudyt jau- 
Su juo visada turiu nemalonumų. Kaip ateina kle- nas merginas ir žiūrėt, ar jos...
bonijon, tai gatavas iš rankų ėsti, padus bučiuoti; GALDIKIJA:—Tegul panelės pasišaipo. Per-
o tik neprižiūrėk, tai ir iškerta kiaulystę. daug jau jos išgvero. Aš jauna būdama bijojau

GALDIKIJA:—Ar jis mūsiškis? ' ant vyro pažvelgti, o šios gadynės panos po vaka-
SUBMORALIUS:—O čiorts jį žino! Girdėjau, rėlius daužosi, su bernais glamonėjasi. Kas nors 

tankiai po kabaretus girtas daužosi. . juk turi pamokyti. (Įneina Submoralius su šnap-
GALDIKIJA:—Aš ne apie tai... Ar jis ištiki- sanosiu.)

mas bažnyčiai? j SUBMORALIUS:—Meldžiu ponių susipažinti.
SUBMORALIUS:—Tą jums užtikrinu. Priklau- Tai musų gerbiamas policijos viršininkas, ponas 

so prie saldžiausios širdies draugijos.
GVILDIKIJA:—Bet ne tretininkas?
SUBMORALIUS:—Rodos, kad ne.
GALDIKIJA:—Truputį atsargiau su juo. 
SUBMORALIUS:—širdies nariai taipgi 

no delno laka... Nėra pavojaus... Bet kas 
tą spektaklį ?

GALDIKIJA:—Gflrdėjau, kad iš Smailių
jai busią. Sako kad daug tenykščio jaunimo ren- džiu prisėsti. Atrodote nuvargęs, 
giasi jus aplankyt?. I ŠNAPSANOSIS:—A-a-a-čiu pon...pon.. tėve-

SUBMORALIUS:—Smailiai, tai farmazonų liui. Jei bogu, zmančonas. Služ-ž-ž-ba, po velnių, 
miestas, bažnyčios priešų lizdas. tiažio... tiažiol... sunki. Nėra ko ’gada... gadat!

GALDIKIJA:?—Jiems galite iškepti pyragaičių.' GVILDIKIJA (tylomis Į Galdikiją):—Maniau, 
SUBMORALIUS:—Kaip, kokiu budu? Aš tams- kad jis tau nor meilėje prisipažinti. Girtas, kaip 

tos nesupranta.
GALDIKIJA:—Tai tau ir doros brigados gene

rolas!
SUBMORALIUS:—Aš su bedieviais nesėbrau-

jy-
GALDIKIJA:—Bet tamstai rupi dora?
SUBMORALIUS:—Aš visados jos dabotojas, j 
GALDIKIJA:—Taigi dabar kaip tik ir yra gera 

proga, tikrai patirti, kaip musų šalies dalykai sto- try goda, 
vi, ir ne tik patirti, kas kaip ir kur yra, bet ir sta
tistiškai pasauliui prirodyti, kad respublikos baž- kas prieš karą buvo Skurdirbių provincijos vice- 
nyčia yra rimtai susirupinus jaunimo dora, ir kad gubernatorium, (šnapsanosiui.) Atsiprašau, tams- 
reikalui esant, ji galėtų pateikti skaitlinę, paro
dančią : kas kur ir kaip yra doroje nusmukęs.

SUBMORALIUS:—Auksinė mintis, tik kaip 
tamsta ją Įvykinsi ?

GALDIKIJA:—šnapsanosis su daktaru Vyža
dori u tą galės lengvai nuveikti.

GVILDIKIJA:—Gana misterijų, kalbėk aiš
kiau apie dalykus.

SUBMORALIUS:—Aš irgi kol kas nevisiškai

I

svarstyti, kademai pasiūly
mą atmetė ir pastatė Į dvy
liktą dienotvarkės punktą. 
Socialdemokratai padavė 
ministeriui pirmininkui pa
klausimą. dėl kokios prie
žasties taip skubiai rekvizi-' 
ei jos išjieškomos, kuomet 
Seime guli jų pačių Įneštas 
Įstatymo sumanymas apie 
rekvizicijų likučių panaiki
nimą. Tą paklausimą Seimo 
prezidiumas nepasiuntė mi
nisteriui pirmininkui, bet 
grąžino padavėjams atgal, 
nes, sako, paklausimą po
nams ministeriams nemoką 
rašyti, reikią mandagiau. 
Kuomet dėl rekvizicijų rei
kalo buvo parašyta “Social
demokrato’’ 10 numeryje 
straipsnis, tai komendantas 
už tą straipsni uždėjo laik
raščiui 500 litų pabaudos.

Reiškia ir socialdemokra
tų frakcijai Seime ir social
demokratų laikraščiui prie
varta užčiaupė burną ir ne
davė kalbėti rekvizicijų 
klausimu. Delko?

Bet galų gale Seimo kade
mai malonėjo rekvizicijų 
klausimą svarstyti. Apsvars
tę ir nutarė: projektus grą
žinti į komisiją ir pasiūlyti 
valdžiai (jų pačių pastaty
tai), rekvizicijų nejieškoti 
iki bus išleistas Įstatymas. 
Bet mums praneša, kad kovo 
28 dieną Vilkaviškio vals
čiuje policija užareštavo 
kaimiečių gyvulius, kad jie 
rekvizicijų likučių neužmo-

Mažažemis.

■ šnapsanosis.
; GALDIKIJA (linktelėdama galvą):—Man la- 
i bai yra malonu...

GVILDIKIJA:—Smagu yra poną pažinti. (Gal
is ma- dikijai pašnabždoms.) Snukis išpurpęs, kai Kau- 
rengia kazo arbūzas.

j GALDIKIJA (šyptelėjus, patyliai):—Ar ne? 
rengė- SUBMORALIUS (stumdamas krėslą):—Mėl

kurpiaus gizelis.
SUBMORALIUS:—Turiu labai svarbų reikalą. 

Ar tamsta žinai, kas rengia spektakli ?
ŠNAPSANOSIS:—0 čiortas juos žino. Aš šian

dien dopprosą tur-r-rėjau... Ot... doppprosas! Aš 
šiandien buvau ant doprosas.

GVILDIKIJA:—Senai jau tamsta iš Rusijos? 
ŠNAPSANOSIS:—Aš to?... Pastoj... Jau rodos

Praneša, kad kovo 28 ti. 
Dabar aš suprantu, tė- Vokiškių kaime (Vilkaviš- 

nuo alkoholio akįs pagenda,'vė? kodėl Amerikoj blaivybė ’ ’ x~
žmogus pradeda neprima- negali Įvykti. Pasirodo, kad 
tyt? e . žmonių negalima pertikrin-

—Tni kas? Juk akulionus tį, jOg degtinė juos žudo.
I —Žinoma, kad žmonės 
tam netiki. Ir tu, vaike, nie-

ant sienos galėsi užlipti.

galima Įsitaisyti.
—Alkoholis, tėve, ir at

mintį užmuša. Kas daug ge- |<am nepasakok, kad degti
ną, to atmintis pasidaro la- - - - ■ -
bai trumpa.

—Ai ges nat, Maike. Ar. 
tu pažįsti Ciprijoną Šnap-, 
saucką? i Pirmas sutaupytas centas

—Ne. —pirmas žingsnis keliu Į
—Na, tai aš tau, Maike, nepriklausomybę, 

papasakosiu apie jį. Jis yra j į —o—
musu Šcėstlyvos Smerties ' Nejau kalnai, juros ir pa- 
Susaidės prezidentas ir dide- dangė tai ne dalis mano sie
lis pijokas. Valuk tavo paša- los ir aš ne dalis jų?

nes nereikia, ba kartais da 
ir mušt gali gaut.

kio vai.) policija užarešta- 
vusi gyvulius tų kaimiečių, 
kurie dar neatidavė rekvizi
cijų likučius. Esą policija tu
rinti Įsakymus užareštuoti 
gyvulius ir kitų kaimų gy
ventojų.

Iš šito fakto reikia padary
ti išvadą, kad krikščionių 
blokas nusistatęs griežtai 
rekvizicijas išjieškoti tuo
jau, neatsižiurint Į tai, ar 
kaimietis stambus ūkininkas, 
ar mažažemis, ar jis turtin
gas, ar gal šiandien neturi 
cento prie dusios. Ima su po
licijos pagalba! Aš nieko ne
turėčiau prieš tai, kad prie-

_ Kiekvienam gerai išauk
lėtam žmogui pinigai yra do
ra priemonė gražiausiems 
tikslams pasiekti, bet ne 
pats tikslas.

—o—
Saugokis tuštybių ir pui

kumo, nes jie žmogų vargi
na daugiau, ne kaip badas, 
troškimas ar šaltis.

SUBMORALIUS (ponioms):—Ponas viršinin*

ta po spektakliui visas paneles varysite pas dak
tarą Vyžadorį.

ŠNAPSANOSIS:—Chorošo... Aš visus ir k čior- 
tu nuvarysiu, jei tiktai paliepsite... O kas, gal 
cholera užeina... Skiepyti?

SUBMORALIUS:—Tai daktaro dalykas. O 
tamstos pareiga yra išpildyti tą, kas yra paliep
ta iš aukšto.

(Pabaiga bus)
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KORESPONDENCIJOS. PAJIESK0JIMA1

CHICAGO, 1LL
Kaip lietuviai socialistai ir 
jų vienminčiai apvaikščiojo 

Pirmąją Gegužės.
Nors dienos laiku rubsiu- 

viai apvaikščiojo pasaulio 
darbininkų šventę Pirmąją 
Gegužės, o vakare Douglas 
Park Auditorium buvo So
cialistų Partijos apvaikščio- 
jimas, bet lietuviai socialis
tai parengė Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimą atski
rai Mildos Svetainėje. Susi
rinko gražus būrelis publi
kos. Įnėjus svetainėn visiems 
metėsi į akis gražiai papuoš
tas “steičius.”

Pusė po aštuntos prasidė
jo programo pildymas. Pir
miausiai, atidarant vakaro 
programą, drg. J. Vilis per
statė “Pirmyn” mišrų cho
rą, kuris P. Sarpaliaus veda
mas, sudainavo darbininkų 
tarptautinį himną (Interna
cionalą) ir dar dvi daineles. 
Po dainų buvo perstatytas 
kalbėti drg. P. Grigaitis. 
Kalbėtojas pirmiausia aiški
no, kad jau bus trisdešimts 
septyni metai, kaip Franci- 
joj visų šalių socialistai lai
kė savo kongresą ir įsteigė 
Pirmą Gegužės. Ir nuo to lai
ko visose šalyse darbininkai 
švenčia tą dieną. Kaimynė 
musų valstybė Meksika turi 
išsirinkusi savo šalies prezi-, 
dentu socialistą ir socialisti
nę valdžią. Socialistinė Mek
sikos valdžia šių metų Pir
mąją Gegužės parėdė taip, 
kad pirmu sykiu tos šalies is
torijoje per darbo žmonių 
šventę, visos dirbtuvės, visi 
fabrikai, visos pramonės ta
po uždarytos. Ir darbininkai 
su iškilmėmis rengė masi
nius mitingus.

Toliaus drg. Grigaitis la
bai aiškiai nupiešė darbinin
kų reikalų vienodumą ir 
skriaudas, kurias daro dar
bininkams kapitalistinė 
tvarka. Todėl šį darbininkų 
gegužinė šventė ir yra tam 
įsteigta, kad tą dieną viso 
pasaulio darbininkai pada- , 
rytų peržvalgą savo organi
zuotų spėkų prieš išnaudoto
jus, kad tą dieną darbinin
kai pažvelgtų į savo veikimo 
taktiką: kad tą dieną ir nuo 
tos dienos darbininkai visų i 
šalių susivienytų po socializ- 1 
mo idėjos vėliava ir visi, kai
po viena didelė darbo žmo
nių klesos armija, eitų prie 
vieno tikslo—prie pasiliuo- 
savimo iš po kapitalistinės 
alginės vergijos, prie įsteigi
mo geresnies žmonijos tvar
kos, prie socializmo tvarkos, 
kad butų visiems darbo žmo
nėms ir visai žmonijai bro
liškas, malonus, prakilnus, 
šviesus gyvenimas. Drg. Gri
gaitis nurodė, kad dalinai 
ant nekurio laiko gimęs 
nuožmiuose carizmo laikuo
se Rusijos bolševizmas suar
dė darbininkų vienybę, bet 
visose šalyse, renkant atsto
vai? i parlamentus ir kitas 
valuvWtes, balsavimai visur 
parodo, Jiad bolševikų-ko- 
munistų partijos gauna kas 
metai vis maSiau balsų. Tai 
tas aiškiai parodo, kad ko
munistai smunka, jų įtaka 
darbininkuose nyksta, o so
cialistai visose šalyse gauna 
vis daugiau balsų, išskyrus 
Rusiją. Bet visi žino, kad te
nai nėra žodžio ir susirinki
mų laisvės, o taipgi nėra 
laisvės kritikos. Laikraščiai 
išeina vien tik “kazioni,” Ui 
yra komunistų. O socialde
mokratai ir kitos radikalės 
politinės srovės leidžia sa
vus laikraščius nelegaliai. _
Niekas negali Rusijoj laisvai (nistų organizacijos eina prie 
išreikšti savo nuomonę. To-1 susmukimo. Kame to susmu- 
del dabar, kaip darbininkai ■ kimo priežastis, tai nei jis 
visur jau atsikrato nuo bol-' patsai nežinos. Paskui ištie- 
ševizmo, tai socialistinis ju- sęs rankas jisai prašė, kad 
dėjimas visur sparčiai at- darbininkai rašytųs į Darbi- 
bunda, o atbunda todėl, kad ninku Partiją, kad palaikius 
jau praeina tas darbininkiš- ją nuo visiško susmukimo, 
kų minių demoralizavimas, Trečias kalba Pruseika. 
kurį per pastaruosius kelia- Jisai sako: “Aš, po šimts 
tą metų vedė bolševizmo pa- pypkių, tuojaus pasinersiu

’ naujieninkai ir vienybinin--
“7— kai. Jie susitarę su klerika-
gimdytos komunistų parti- lais išmetė komunistus iš 
jos įvairiose šalyse. unijos.” Toliaus jis pradėjo

Prie užbaigos drg. Grigai- velti savo grikštišką mali- 
tis ragino visus senesniuo
sius, pirmiaus buvusius so
cialistus, stoti prie socialisti
nio darbo ir darbuotis L. S. 
Sąjungos organizacijoj.

Po Grigaičio kalbėjo Dr.
A. Montvidas. Jis nurodė,___
kad komunistai, ypač lietu-i Todėl jis kvietė darbininkus,— 
viski jų “laikraščiai,” jeigu | rašytis į Darbininkų Partiją.1 
juos galima taip pavadinti, Net ir keleiviečiuš su naujie- plukės i. 
visokiais budais niekina net--.•-♦a g, įmetu j
komunistinių žmonių grupes, 
bet daugiausia tai pavienius 
lietuvius. Komunistai negvil
dena partijų programo vie
nos ir kitos politinės darbi
ninkų organizacijos, bet

Pajieškau dviejų pusbrolių Jono ir 
Vinco Tsmkeviėių. Pirmiau jie„C>ve* 
hu Uvti'Uiiry, k otifi. taipgi Mjj?ikau 
Jlot:ejaus Graudinsko. Pirmiau jis W ■ 
veno ant formos Broad Brook, Conn. veiU savo gniUH4SAą iua«- Xor^.,aa su jais susifUyti. 

malienę, kuri ištikro neverta Juozapas tamkevicia 
I UunlmOA Vionainirv Ant iro Iri •*<?. Pittston, Pa

PARDAVIMAI
t

FARMOS PIKNIKAI.
PARSIDUODA STUBA 

DETROITE
Septynių kambariu, geroj vietoj, ar

ti dviejų gatvekarių linijų, didelis j tr- 
.'das, geras skiepas, elektra, gesas ir 
maudynės, visi geri įtaisymai. Kaina 
$6100, įmokėti reikia tik ’iluOi, o li
kusioji suma ant mažo išmokėjimo.' 

Mielas broli Kazimierai Jenuli. La- Savininkų galima matyt nuo 5 va]

n. Taipgi >*j‘?akau 
oLa Da««n**ktl liti L*V- *

PARSIDUODA FARMA
Priežastis pardavimo—liga 137 ak

rai geros žemės, su gerais budinkais, 
gražus gyvenimo namas 10 kamba
rių. su elektros šviesa, vanduo stuboj 
ir barnėj, vištininkas, garadžius, nial- 

ikinyčia, ledaunė dėl 15 tonų ledo, 
kiaulininkas, mėsai rūkyti trioba.

I

ninkų <
šmeižia sau nepatinkamą 
ypatą. šmeižimas—tai di
džiausias dabartinių komu
nistų idealas. Dr. Montvidas 
nurodė, kad per eilę metų 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
pralavino daug lietuvių dar
bininkų. Kurie darbininkai 
prie LSS. priklausė, joje vei
kė, lankė kuopų susirinki
mus, rengė prolekcijas, tie 
pasidarė pamokytais žmonė
mis, inteligentais. O inteli
gentiški darbininkai nau
dingesni yra netik visuome
nei, bet ir patįs sau. Jie vi
suomet gali tinkamai prasi
skinti geresni kelią ir į savo 
ateities gerovę. Todėl visų 
lietuvių darbininkų pareiga 
prisidėti prie Lietuvių Socia
listų Sąjungos ir veikti dėl 
darbininkų apšvietos, dėl 
labo socializmo.

Tai taip lietuviai socialis
tai apvaikščiojo gegužinę 
darbininkų šventę.

Šapo* Darbininkas.

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų Pirmosios Gegu

žės apvailcščiojimas.
Komunistai Pirmąją Ge

gužės apvaikščiojo Miller’s 
Grand Assembly Svetainėje. 
Sulyg tarptautinio apvaikš- 
čiojinio ir didelio išgarsini
mo, žmonių buvo nedaug. 
Dalyvavo visos New Yorko 
apielinkės žydeliai, Ukrainai 
ir “Laisvės” štabas. Kalbėjo 
komunistų “tūzas” Fosteris 
ir lietuvių komunistų “de- 
vynakė” Pruseika. Pirminin
kavo koks tai žydelis. Dai
navo du chorai ir viena solis
tė.

Pirmutinis kalbėjo koks

PARKO 
ATIDARYMAS. 

LOWELL, MASS. 
Rengia D. L. K. Vytauto Kliubaa, 

Lowell, Mass. Atsibus 
kiaulės, 115 vištų ir ančių, automobi-; Sub>toje 1F Nedčlioj® 
liūs ir trokas ir visi ūkės įrankiai. ^1 H 1O9C
Upelis teka pro jardų, didelė upė pa- JU IT di V.,
lei farmą. kurioj daugybė žuvų, "ra

ižus miškas, 45 kortai prikirstų mal- 
i kų. didelis miestas tik už 1 mailčs, 
lant šteito kelio. Kaina $8.500 ant 
' lengvų išmokėjimų. Greitai tur būt 
, parduota. Kas norėtų atvažiuoti, te- 
lefonuokit, aš kožną patinku ant sto
ties.

Telefonas 72-R K. Webster, arba ra
šykit: ALEX PALUBINSKAS 

P. O. Boa 321, M’ebuter. Mass. (21)

PARSIDUODA FARMA
Geroje vietoje, gera ukč, 80 akrų 

žemės su triobomis, visais ūkiškais 
tas vanduo, elektra, gesas, maudynės,1 padargais, mašinomis, gyvuliais iri 

žioj vietoj, arti Lietuvių Kliubo. Par-f su visukuom parsiduoda. Kaina tik 
siduoda pigiai, nes savininkas pabai-!(_r?J j. **. _ . " ____ _________
goj gegužės nori išeiti ant farmos. rus galima ir mažiau. Dėl platesnių A. Stankiutė iš Worcester, Mass., A. 
Pirkit nuo savininko. (21) žinių kreipkitės pas savininką:

J SUMAS j • «Aectf»iwc
7 Beach St., Haverhiil. Mass. i

PARSIDUODA DRAPANV IR I
CEVERYK1 KRAUTUVĖ

Biznis gerai išdirbtas. Krautuvė ran- ! 
dasi geriausioj vietoj visam mieste. I ___ _______ r______
Savininkas dėl si'pnos sveikatos turi popieros, kaip paprastai.bet ir ant cel- 
išeit iš biznio. Galima pirkt pigiai. 1„;„\I ~Z
Kreipkitės i “Keleivio” ofisą. S. P. I veikslą-medalionų apdirbame su tin- j

(23) kamais spalvuotais pagražinimais.'

isvalgvto kiaušinio. Ant galo
■ vyras prisipažino, kad nuo Mielai broli Ka’.imierai jenali. kn- Savininkų galima matyt nuo v«l-. *‘1*bulius 35
i komunistu iau visi pradeda r*s aplaidai savo moterį ir 3 kudiki-s, iki 10 vai. kiekvieną vakarą it ištisą S. . _ • . .. ..
1* i- z- Atar* • v b .,1 malonėk sugrįžti, nes šeimynoje bę- dieną nedcl.heniais po antrašu: (21)
SūlintlS. VISI sako, kad IHv& tvarkė Jeigu nori žinot, kas tavo š-i-, 225$ — 24th St., lietroit. Mich.
nusmukom, ale ir nusmu- mynoj deda i, tai rašyk man laišr.».
H<>m” — .pasakė P»™*įka-i0 aoPSut ^, Huds<!mSMass. II

Umančiukė, )»o vy.ui 
vi'Cą pajieškau Rozai.jos K 

______________ _______ _ . ir Onos I.užečtiukės, apie 17 
piečiais kvietė eiti prie'jų.! “’^^^ronŽlė “SŠigotienė 

150 Court St., Auburn, Me.Veltui, Pruseika, sielojiesi. | 
Nematysit jus daugiau minių į ~

• Pajieškau levo Jono aisio,
SU Savim. Jūsų idėjos ii JIHU sįo I,a»ri.n<e ir Haverhiil, Mass. P;’.s- 
ealvbė sutirpo kaip Žiemos,kutiniu laiku buk gyvenęs U’aterbj- 
sniegas pavasariui užstojus. ^“ų man pildyti ir

LysietlS. ; pranešti adresą. J ieško duktė.
( ANELĖ ALSAITĖ
! 1!G Primrose St., Haverhiil, Mass.
!------------------------'—---------------~.7

Rajieskau Leono Mačiulio, kuris iš
važiavo iš Pittsburgh’o 2 dieną \ vy
kų ir nežinau, kame jis yra. Kas pra
neš apie ji, gaus dovanų 5 dol. h ir 
buvo prapuolę pinigai, tai atsira-Jo. 
Atsišauk ir atsiimk pinigus.

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

KENOSHA, WIS. 
Lietuviai laimėjo ristynes.
Balandžio 30 d. čia buvo 

surengtos i istvnės lietuvių 
su svetimtaučiais. Pirmoj po
roj susikibo Mike Gettson, 
milžinas lietuvis, kuris sve
ria 230 svarų, su

Pajieškau tėvo Jono Alsio, guver.a-

Tai yra kapų papuešimo dienoje, pra
džia 11 vai ryto Šokiai prasidės 2 
vai. po pietų ir trauksis iki vėlumui 
nakties, griežiant puikiai orkestrai, 
kaip amerikoniškus taip ir lietuvišku, 
šoktus.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
kaip lx»wellio taip ir iš apielinkių ko
lonijų, nepraleiskite šios progos, kad 
paskui nereiktų gailėtis. Subatoje pas 
mus dalyvauja “Miss Lowell,” lietuvai
tė, operos šokėja p-lė H. Terailiutė— 
senojo vargonininko duktė, kuri šok. 
klasiškus šokius. Visiems bus žingei
du pamatyti.

,ivo, maduiviiiu', kjt***•■*-<* •* • Nedėlioję, 31 d. gegužės, bus kon-
2 garadžiai. pusė akerio žemės, gra- paukščiais. Ūkė yra pilna apsėta ir certas, kuriame dalyvauja žymiausi 

__ .____ Ang-lijos artistai: Z. Neviac- 
$4,700. {mokėti reikia $2,060, pasiti- k lene, J. Bulskis iš So. Boston, Mase.

; Kazlauskas iš Haverhiil, Mass. Vieti
niai: p-lė Kašėtaitė, p-lė Norinkaitė ir 

|šv. Juozapo Choras, po vadovyste R. 
— j Ainoriaus. Kalbės drg. J. Neviackas. 

NCDADDAėTAė įGrajis garsus smuikininkai K. Kin-
IN tr4 ■ (|aras jr į. Coarser. Ant piano vi-
PASIULYMAS ' siems akomponuos p-lė S. Kašėtaitė.

Me. daromo paveik.'.. .. eie. ...t.

iuita ėMAi Kiekviena toki
Kviečia visus be skirtumo atsilan

kyti RENGĖJAI.
P. S. Važiuoti reikia lakevievv Avė. 

ligi Mills cor., nuo ten po kairei j kal
ną ir parkas.

GERIAUSI LAIŠKAI
Su gražiom dainom arba eilėm, tin- 

;j kanai rašyti pas tėvus, motiną, bro- 
•. liūs, seseri. ir 11. Kaina 10 laiškų 25 

centai. 5 tuzinai už $1.<8». Prisiųsk už 
2 centu štampą, o gausi naują kata
logų- Reikalaujame agentu (22) 

GRiKSONO SPAUDA
233 Na Clarion St., Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA 2 NAMaT
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

mynai, visokie įtaisymai, šiltas ir šal-

A. SLOKSNA1T1S
R. F. D. 1. Kalikai. N. i

• Jedvyga Didziulskaitė-Kaminskienė,
---- — . milZinU pajieškau dvieju brolių Stanislovo ir 
amerikonu, tokios pat VO- Aleksandro 1^’iulskų. seniau gyvv to 

gos. Lietuvis pradėjo me- jcity. Paeina iš Pašvintinio mieste ,io, 
tvt amerikoną kai futbole ir i Šiaulių apsk. Malonės atsišaukti ur-

- - - -- - -.ba žinantieji teiksis pranešti..
I JEDVYGA KAMINSKIENĖ

1 Judson Avė., BinghamtJn, N i.
j 20 minutų paguldė. Antroj 
poroj susikibo Karolis Po
žėla su T. Sloveku iš Chi- 
cagos. Šita pora ritosi nepa
prastu smarkumu, net tinkas 
nuo sienų pradėjo birėt, kai 
vienas kitą trankė, f „ 
lios Požėla savo priešą pa
guldė j 40 minutų.

Prieš Požėlos ristynes p?r- 
statytojas anglų kalboj pa-

Pajieškau pusseserės Onos Vara> a- 
vičiutes, Kauno rėd., Raseinių apsa., 
Vileikų kaimo. Girdėjau, kad gyvina 
Amerikoje, Chicago, III., ir yra žeuo- 
ta. b?t po vyrui pavardės nezin m. 

Poo-o-1 Meldžiu atsiliepti šiuo adresu: (-2) 
JONAS VARANAVIČIUS 

4613 So. Union Avė., Chicago, 1!L

Pajieškau savo brolio Juozo Kun- 
saičio, Vilniaus rėdybos, Trakų apsk., 
Punios parapijos. Križiunų kaimo.

i Darome 6x9 dydžio. Tokis medakonas 
Įgalima pastatyti arba pakabinti—tin- 
į karnas visur. Jis nesuduž, nenupluks, 

era, ap- Prireikus gali numazgoti. Kaina $2 00. 
gyventa lietuviais, rųsirihis ir lenka's. Prisiųsk mums savo arba savo myti- 
Priežastis pardavimo—savininkas ii- mujų paveikslėlį, o mes padarysime 
gonbuty. Platesniu žinių klauskit (21) Tamstai vieną tokį gražų medalionų. 

SHOE STORE Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip
301 Grand St, Jerscy City, N. J. 'nori, kad batų padarytas: per pus 

(bustį, ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

Užsakymą išpildysime į 10 dienų. 
Rašydami adresuokite:

THE TAINIS STUD1O 
KULPMONT. PA.

PARSIDUODA ČEVERYKV 
KRAUTUVĖ 

laibai pigiai, vieta, lab;

pasakojo, kad Požėla vrai,Gi.rd«ja.Q’ išvažiavo į mamas. Jisj>įts *______ ’LsIa.ii___ t*~___ _  i~__ ; lai atsišaukia a» ba žinantieji maio-

(22) 
VINCAS KUNCEVIČIUS 

5 Beaeh St, VVorcester, Mass.

• • i 'lai ausiNau’Aud zhiauvivjigarsus ristikas. Jis yra leng-: nėkite pranešti, nes turiu svarbių ži- 
vai sunkios vogos pasaulio ni(» 
čampijonas.

Kenofhietis. —
Pajieškau tėvo Kazimiero Stankaus, 

; taipgi pajieškau Stelos Gedvilienės. 
■ abu gyvena Philadelphia. Pa. Jau 2 

Vii irt niolcrk nm. itin R n^žirK m.
DETROIT, MICH. . _

v . • ... » •_-? : metai, kaip nieko apie juos nežinom.Kunigą* Jonaiti* pralaimėjo j Todėl meldžiu jų pačių ar žinančių 
tavim au Aiilcatiioiiu. ■' apie juos pranešti žemiau padu btu 

antrašu, už ką tariu širdingai ačiū.
KRANAS LUKOŠIUS (22) 

P. 0. Box 214, Harrisburg, III.

bylą »u Aukštuoliu.
“Keleivio” skaitytojai tur-: 

būt dar atsimena, kad tūlas | 
laikas atgal Juozas Aukštuo- ■ 
lis (Austin) užtiko kunigą • 
Jonaitį “svečiuose” pas savo’ _ __________ .
moterį. įdūkęs Aukštuolis ’žino teik7il pranešt?,"už ką skiriu $5 
norėjo kunigą primušti, irl'v"an” r2a‘
jau buvo bepradedąs jį 
“šventinti,” bet kunigas Jo
naitis pažadėjo išmokėti 
Aukštuoliui 1,000 dolerių 
“atlyginimo” ir todėl Aukš
tuolis paleido kunigą sveiką. 
Bet kuomet Aukštuolis nu
važiavo į kleboniją atsiimti 

tai anglas, kurio pavardės]pažadėtų pinigų, tai ten jį 
nenugirdau. Jis pradėjo r.uo Į laukė kunigo pakviesti cle-

‘ tektivai, kurie Aukštuoli 
areštavo. Kunigas Jonaitis, 

4-vuio vic ui pasinaudodamas šita proga, 
revoliucija. Žiopli apskundė Aukštuolį už ban

dymą išveržti (extort) iš jo 
1,000 dolerių.

Pradžioje gegužės atsibu
vę kun. Jonaičio su Aukštuo
liu teismas. Byla tęsėsi ke- 
liatą dienų. Tardant išėjo 
aikštėn, kad kun. Jonaitis 
turėjo su Aukštuoliene mei
liškų santykių.

Nors skundėjo advokatai 
darė didžiausių pastangų 
Aukštuolį apkaltinti, bet ne
pavyko. Aukštuolis tapo iš
teisintas.

Aukštuolį gynė advokatai 
Wideman ir Uvick (lietu
vis). Koresp.

Rusijos rojaus ir užb .igė 
ant Washingtono. Jo kalbo
je kas trečias žodis vis buvo •• 1 • • • /į • 1 •minima i----- —; _
komunistėliai net pūsles ; nt 
delnų užplojo, begarbinda
mi “revoliuciją.”

Antras kalbėjo Fost ris. 
Jis pasisakė nesenai sugrį
žęs iš Rusijos, buvęs M • ie
voje ir matęs raudonąją ar
miją, kuri esanti taip didelė 
ir galinga, kad jokia sviete 
armija negalėtų ją sumušti. 
Toliaus jis pasakojo, kad 
Rusija daranti didelį progre
są pirmyn ir Rusijos pramo
nė kylanti kaip ant mielių. 
Jis privedė ir to kilimo faktą. 
Girdi, atvažiavęs į Maskvą 
jis valgęs viename nuskuru- 
siame restorane. Už mėnesio 
laiko jis vėl aplankęs tą res
toraną — ir jau nebegalėjęs 
pažinti. Tasai restoranas bu
vo puikiai išpuoštas, stalai 
apdengti baltomis staltiesė
mis ir jau įtaisytas registeris. 
Tokį progresą, kaip tas res
toranas, daranti visa Rusija.

Po tų gyrimų Fosteris stai
ga pradėjo raudoti, kad re- 
voliuciomškas darbininkų 
judėjimas apmiręs ir komu-

Pajieškau Antano PUvenio, S bų 
į kaimo, Varnių vai., Telšių apsk. Gir- 
! dėjau kad gyvena Philadelphia, ?a. 
; Malonės atsišaukti arba kurie apie ji

dovanu. (23)
ANTANAS P1LVENIS 

B. D. L. Co., Bcigland, Mich

NAMŲ KONTRAKTORU'S
Statau, taisau ir maliavoju. |
Kas nori pataisyt arba numa-Į 

liavot namą, pristatyt piazą ar 
kitokį pagerinimą padaryt, krei
pkitės pas mane. (21)

J. J. TARUTIS
242 W. 5th St, So. Boston.

(-)

KAMBARIAI PITTSBURGHE 
lšsirandavoja du švarus kambariai 

,del ženotų arba singelių Yra visi pa- 
rankumai. Gali naudoti ir skiepą. Ga- 
nt matyt bile laiku. Atvažiuoti galima 

KENOSHA, W1S. ; karais No. 88 arba No. 76. Išlipt ant 
Kurie nori užsirašvti “Relei- Ave’ ir eit ‘ žiemius <21>h.une non užsiraku Atiei ( MRg A PALUBINSKIENĖ 

7048 Kedron St.. Homevood.
Pittsburgh, Pa.

DIDELIS

PIKNIKAS
NORWOOD, MASS.

Rengia L. S. Bendrovė palaikymui 
Lietuvių Svetainės. Atsibus ateinan
čiam nedėldienv
24 D. GEGUŽĖS-MAY, 1925

Prasidės 12 vai diena
ANT NAVICKO FARMOS

ANT SU.MMER ST, NORU’OOD.
(Važiuoti reikia Pleasant St. iki 
Summer Street)

Tai bus pirmutinis ir linksmiausias 
šios vasaros piknikas, todėl meldžia
me vietinius ir apielinkių lietuviu* 
skaitlingai atsilankyti.

RENGĖJAIvį” arba kokių nors knygų užsi- ■ 
sakyt, gali kreiptis prie musų!____________________
*.eneIaIi?_.a5f±- .f iS_^t!fnaUS, Parima .eniems ir jauniem.

■ kurie jaučiasi visai 
( j nusilpę

Tūkstančiai suranda patogumą ir pa
lengvinimą tik j keliatą dienų.— 

Yra tiesiog pastebėtina, kaip 
Nuga-Tone greitai veikia

N-Jga-Tone sugrąžina atgal gyvu
mą. nuvargusiems, silpniems nervams 
ir muskulams. Jis budavoja raudoną 

» .» . kraują, sudaro stiprius nervus ir la-
Ncdevek airzo—ISVengK ps*,biausiai suteikia daug spėkos. Nuga- 

vniirtims nnersriin^ Tone teikia atšviežinanti miegą, gerą
VOJIflgOb uperacijus apetitą ir gerą virškinimą, normalų

LIMPANČIOS PLAPAO įj;m)į lauk, daug entuziazmo ir ambi
cijos. Jei jus nesijaučiate gerai, jus 
privalote pabandyti Nuga-Tone. Jums 
nieko n< kainuos, jei jums ir nepagel- 
bėtų. Nuga-Tone yra malonus varto
jimui ir jus pradėsite jaustis geriau į 
kelia tą dienų. Jei jūsų daktaras neda
vė jums recepto dėl Nuga-Tone, tik

visame teisingai ir greitai. 
Jo adresas:—

JOE ELlOšILS 
North VVest HoteL Room 

Kenosha. VVis.
15. I

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

I d
Aš, Anelė Krivickicnė, pajieškau STUART _ 

savo vyro Antano Krivicko, kuris r.ia- PADUŠK-.lTĖS yra skirtingos nuo 
r.e paliko du mėnesiai atgal. Meldžiu parišann. ^.ržo. jos yra išlaukinės gy- 
atsišaukti arba kas apie jį žinote, i ta- Į gyduolės .»mpančios grię k”“" 
lonėkite pranešti, už ką busiu la lai................
dėkinga. (23)

ANELĖ KRIVICKIEN6
C95 Echo St., Akron, Ohio.

ATIDARYMAS

Kempes 
HAVERHILL, MASS. 

Rengia L. U. G. Kliubas 
GEGUŽĖS 30 ir 31 D., 1925.

Nuosavoj kempėj, Bradford. Mass. 
Pradžia 10 vai. rytų 

Griežš Zabladcko Orchestra 
iš Laarence 

Nedčlioj, 31 Gegužės, bus puikiausiu 
KONCERTAS 

Dalyvaus Laisvės Choras, vadovaujant 
M. Pauliukaičiui (22)

SEATTLE, WASH.
PRANEŠIMAS.

Finansų sekretorius vietinės Drau
gystės D. L. K. Gedimino Aleksandra

APS1 VEDIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, r.uo 

1S iki 30 metų. Turiu savo namą ir 
automobilių, taipgi gerų darbą. Kit- 

■ ra mylėtų gerą gyvenimą, lai atsi
šaukia ir savo paveikslų prisiunčia.

J. M.
925 Middleton Avė., Flint, Mich.

Pajieškau apsivedimui mergi >os. 
r.uo 25 iki 30 metų. Arčiau noriiv'ios 
susipažinti malonės paras v t laišku.

ROKAS JACAS' (21) 
2 Perry St., Stoughton, Mass.

w____ i .impančios prie kūno ir
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga.. Neturi 
jokiu šniūrų nei sprenžinų. Nenusien- 
^.*.ir..nea.tsire']?i^1j *?uIu8- Tuk.stan- --------------- ....
ciai siomit paduskaitemis pydosi 1 nueikite pas aptiekoriu ir gaukite bu- ’ KaKaiUs apie (»epuzes 2p, Į92*’ įsva- 
mic. nesutrukdami nuo darbo ir dau- Vartokite jį tik keliata dienų ir * žiuoja ant 3 ar 4 menesių > Shenan- 
geli, praneša, jogei šitokiu buou išsi- u jus ncsijausite ^riau ir neišro- (dcah’ Pa- p‘r nariai minėtos Drau- 
gydo. Minkštos kaip mosastas—leng- įysite ; sugrąžinkite likusia d«- gystės. apsigyvenę tolimesnėse Šėt
ra pridėt— nebrangios. Uz jas gauta jc tiekor;ui. o gausite atgal savo pi- J1* apiehnkęse, siųsdami mėnesinę mo- 
*uksin:s medalis Romoj Grand Prrt n išdirbėjai Nuga-Tone žino la- ^į, atsitikime ligos ar šu kitokiais 
med;;hs Paryžiuj ir garbingas oami- bai j j; sutpiks jums tiek Į Draugystes „reikalais lai kreipiasi
Dėjimas Panamos r .

Francisco Procesas atsitaisymo yra 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų Mes prirodysi'.i tai pasiųsda
mi jums Plapao iM>andymui visiški 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. •-)

PI.APAO LABORATOR1ES
3*58 Slsart’a BWg.. St. 1»uis, Mo

garbingas narni* bai gerai, kad ji suteiks jums tiek Į Draugystės reikalais, lai kreipiasi
i daug Pero ir J'e ’S3kė visiems aptieko- ' Pne užimančio jo vietų, Vinco Pęt-

u dėvėt 'liams duoti j“ms garantiją arba pi- Ave -
? t.; nocinc/ia n’Snis grąžinti, jei jus neužganėdins. KaHtrtit*
:>.ii tai pasiųs Ja-1 ...„ „..t n..L-olw> ------------------------------------------- ■i Žiūrėkite garantijų ant pakelio. Rcko- 

' mendojama, garantojama ir parduo
dama pas visus aptiekoriu.s.

i

Pajieškau susipažinti gyveni lui 
draugės. Geistina, kad butų laisva, my
linti švarų ir blaivų gyvenimų. Aš esu 
vaikinas 30 metų amžiaus, vidut'įio 
ūgio, šviesios išžiuros, nevartoju svai
galų nei tabako. įdomaujančias de'. 
platesnių žinių bei susipažinimo mel
džiu kreiptis laišku. (22)

J. S. M1LLER 
1017 Fullerton Avė, Chicago, I I.

ST. CHARLES. ILL. 
Pranešimas.

Draugystė D. L. K. Vytauto 
praneša savo nariams, kad laiky
tame draugystės susirinkime lxi- 
landžio 28 d. š.m. nutarta laiky
ti už organą laikraštį “Keleivi“ 
Bet' šiais metais nariai mokės 
už organą po doleri, o likusius 
50c. draugystė pridės iš savo iž
do. Taigi, kurie norite laikyti 
“Keleivi” už organą šiems me
tams, malonėsite prisiųsti po vie
ną dolerį už laikraštį ir po vieną 
dolerį pomirtinių mokesčiu mi
rus dviem nariam, šituos mokės-' 
čius malonėkite prisiųsti iki 31 
Gegužės-May, 1025 m. Mirusių 
narių pavardės: Julijonas Labei- 
ka ir Andriejus Krikai olas. t 

Jojimas Stanislovavičius.

(22)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kad ir neturtingos. Aš esu geras me
chanikas ir pilietis. Merginos norin
čios arčiau susipažinti, malonės susi
rašyti ir prisiųsti paveikslų. U. C. J.
P. O. Box 897, Binghamton, N f.
Pajieškau pusbrolio Juozo Slimo. 

Narvaišų kaimo, Plungės vai., Telšių 
apsk. Gyveno South Chicago. Tai >gi 
pajieškau kitų pažįstamų ir draugu.

PETRAS CINKIS (22) 
5101 Melrosc St., Philadelphia, Pi.

“LAIME”
atidengia daug paslapčių: kas ir kaip 
padaro visokius bartus, spiritizmą, 
monus-zababonus; peklą, čvščių, vel
nius, šėtonus, aitvarus; kur atsidursi
me mirė ir 11.
“LAIMĖ” išeina kas menesį nauja, 
antri metai; fcain^Sl.OO metui į visų 
svietą.
“LAIME” skaito tūkstančiai zmomų 
ir visi aprūpinti. Ji padarys ir tams
ta laimingu
Užsisakysite “Ijiimę" šiandien! 
gus siuskite šituo adresu:

“LAIMĖ”
3106 Halsled St.. Dcpt. 5, 

CHICAGO, ILL.

l’ini- 
(23)

Pasiduoda Balandžiai
Lietuviški, su 

~ šul om, verstiniai 
balandžiai visokių 
spalvų Ant or
derio prisiunčio 
j visas dalis Su
vienytų Valstijų. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

(23) 
GEORGE BENDORAITIS 

520 Wilson St, VVaterburv, Conn.

193 West Skale et., 
St. (Tiurl.s, III.

P. AD. KICHTBR « CO. 
Berrv > 8out > Jth lt-. 

Broektyn. N. Y.

Pain-Expdleris
Kuomet reumatizmu ar n«ura!<n.i 

iStriabte skaudamu 
yy •tmtaatm MmjmiaH
hataentu ir tuojas pajausite pateną 
▼ifttfBą.

7?cv bonk.* T«mv.
kita, kad butą Inkaro vaiabašcakl i

Tolefonaa 6||$-W

Or. L Gonwn-6iiwii$las
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DENT18TAS
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9 5 pr pietų 
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I

SUSTOK IR SKAITYK!
Brolau ir sesute! Nenusiminkit ser

gantieji reumatizmu arba kitokia li
ga. kad ir senai sergat, vistiek busit 
sveiki, jeigu tuoj kreipsitės pas mus. 
Mes išgydom tūkstančius, išgydysim 
ir jumis. Mes užlaikom garsiausias gy
duoles visame pasaulyje nuo reuma
tizmo, kojų gėlimo, strėnų skausmo^ 

nervų, priepuolio, išgąsties, nemigos, 
nuo širdies mušimo, nuo gumbo, pa
trūkimo. dėl apetito, nuo vidurių kie
tumo ir t,t. Rašykit tuojaus laiškus 
reikalaudami tų garsių gyduolių ir 
kartu paaiškindami savo ligų. Mes 
taipgi turime geriausių trejankų, tik
rų lietuviškų treju-devynerių. Taipgi 
turim visokių garsių žolių iš Lietuvos 
nuo visokių ligų. Rašykit šiandien, 
nelaukit ilgai.

Pardavėjas garsiausių gyduolių nuo 

S. PETRAUČKAS
1901 Fifth Avė, Pittsburgh. Pa.

KAIP PAUL OCHOWSKI 
SURADO PAGALBĄ 

l’aul Ochotvski. iš amato spaustuv- 
ninkas, daug metų kentėjo nuo Nervų 
Suįrimo, Nusilpnėjimo ir Inkstų Li
gos. Jis negalėdavo sukoncentruot sa- 'dieglių galvos skausmo, sutinimo, nuo 
vo minčių ir turėjo bloga atmintį. Jis 
bandė daug gyduolių, bet jokios jam 
negelbėjo. Vieną kartą jis pasiskundė 
savo draugui apie blogą savo padėtį 
ir draugas jam patarė pabandyt 
NOVO, sakydamas, kad tai yra puiki 
gyduolė, kuri daugeliui pagelbėjo. 
Ochowski paklausė savo draugo pata
rimo ir šiandien jis yra visiškai svei
kas ir linksmas. Patartina visiems, 
kurie kenčia nuo kokių nors nesmagu
mų, pabandyt: šią gyduolę. NOVO iš- I 
tikro yra puiki gyduolė. Ji vartoja- visokių negeistinų ligų, 
ma per suvirs trisdešimts metų. Kad į C.
parodžius, kokias pasekmes padaro | 
šita puiki gyduole, mes pasiųsime 45 , 
gydymus $2.00 vertės tikta: už 81.00. 
Siųskit pinigus stampomis arba mo- 
ney orderiu. Sis pasiūlymas tik trum
pam laikui. Rašykite tuojaus ir gydy
mas bus pasiųsats. Adresuokite. (21)

NOVO COMPANY
Dept. 40. Box 33. Brooklyn. N. Y.

Atidaryk Užburtas Daru!
Atsakymas šio pagarsinimo kostume- 

riams ir teiranjantienui
Kurie prisiuntėt vieną dolerį ir lek

cijų dar negavot, tai turėkit kant
rybės, nes dėl daugybės adresų aš 
mašinėle nespėju pagaminti, tad pa
siunčiau “Keleivin.” Kaip greit iš 
spaudos sugrįžš, tai visiems išsiunti- 
nėsiu. Kurie kantrybės neturit palauk
ti. tiems grąžinsiu pinigus. Kurie nuo 
manės atsakymo negavot, tai teiksitės 
prisiųsti aiškų antrašą, nes turiu su
grįžusių laiškų Klausiantiems, ką aš 
parduodu, ar šiaip dolerius gaudau, 
turiu pasakyt, jog aš išmokinu gam
tos slaptybių, per mokslą ir praktikų 
patyrtų, su kurių pagalba gali būt 
turtingas. sveikas ir visų mylimas. 
Praktikuok, tai ir pats patapsi. Su 
vienu doleri11 kreinkią pas: (-)

K. ĖVIL1S
176 Belvedere St. San Francisco, CaL

TIK IŠLINDO IŠ KANKI
NIMŲ KAMBARIO

Tūlas vyras pasitiko savo draugų, 
kurio jis gana ilgai nebuvo matęs ir 
paklausė, kaip jam einasi. “Aš tik 
išlindau iš kankinimų kambario,” bu
vo jo atsakymas. “Aš sirgau pilvo li
ga per ištisų mėnesį ir manau, kad 
nieko nėra blogesnio, kaip negalėji
mas dirbti deliai šitokių nesveikumų. 
Dabar aš ir vėl jau dirbu. Kiekvieną * 
rytą atsikėlęs aš pamislinu, jog aš 
reikalingas esu dirbtuvėj ir džiaugiuo
si. kad aš galiu tenai nueiti.” Jeigu 
jus turėsite Trinerio Kartųjį Vynų 
savo namuose, jus niekuomet neregė- 
sit viršuje minimo kankinimų kamba
rio. Švarus pilvas, nebuvimas nuodų 
jūsų žarnose, lengvas virškinimas, 
normalės funkcijos jūsų kepenų ir 
inkstų, gera., apetitas,—tokia bus jū
sų padėtis, jeigu jus gersite Trinerio 
Kartųjį Vyną. Atsiminkite taipgi, kad 
Trinerio I.inimentas yra geriausia nuo 
išsisukimų, sutinimų ir neuralgiikų 
skausmų, taipgi kad Trinerio Milteliai 
nuo Galvos Skaudėjimo ir Trinerio La
šai nuo Dantų Skaudėjimo yra labai 
pagelbingi Pilną surašą Trinerio gy
duolių pasiųs jums Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

y
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m* AR JAU TURITE “REo *i ■ r/* 1* am jau įuiuiL hl'
Sveikatos Kampelis, lemo” kalendorių?

VAIKŲ VALDYMAS. i Neduoti vaikams visko ko 
Motinos paprastai, beveik /^įkalauja. \ aikas dar 

visos žino, kas reikia dary- ™2ytis būdamas turi išmok- 
klę rktAVilACTU J V VILKA •
čius ir skaudančias gerkles. I vle*|t,A. .. ’ . .

n». lul . Nemėgink vaikus papilk-
ii. Dažnai girdime: Jonuk, 

• buk geras vaikas, užtai gau- 
jsi centą.” Neužilgo Jonukas 
pradės nepasitenkinti vienu 
centu, bet reikalaus dviejų 
ar trijų.

Neapgaudinėk. Dažnai tė
vai klaidingai perstatys ar 
meluos vien todėl, kad vaiką 

1 nutildyti ar įgyti reikalingas 
(pasekmes. Greitai tėvai pa
imate, kad vaikas teisybės 
negerbia.

Nedaryk gąsdinimų, ku- 
’ i? neturi reikšmės. “Buk ge
ras, o jei ne, tai gydytojas 
tau liežuvį išpiaus”, arba 
“buk tykus, o ne, tai mušiu.” 
Ir kiti tokie pasakymai pa
daro daug negerumo: mė
ginti kontroliuoti vaiką te
roru, bus blėdinga. nes vai
kai pradės negerbti tėvaj, 
kurie grasinimų neišpildo.

Nekalbėk apie vaikus ir 
nesijuok iš jų, kuomet jie 
yra, nes tas veda prie sar- 
matlyvumo.

Nebūk šaltas ir neprieina
mas. Tėvas, kuris neturi lai
ko su vaikais užsiimti, netu
rės laiko ir su jų tikromis 
problemomis.

Buk mandagus. Vaikai tu
ri savo užmanymus, kurių 
užaugusieji nevisuomet pai
so. Jei reikia i juos įsimaišy
ti, tai turi būti daroma su ap- 
rokavimu.

Nereikia turėti jokių nesu
tikimų apie discipliną prie 
vaikų. Tą reikia atlikti, kuo
met jų nėra.

Dr. Thom sako: “Vai
kams tėvai arba motinos tu
ri būti draugais ir patarėjais. 
Tėvų protinė jiega, A’aiko 
jausmų kontrolė, užsiintere- 
savimas vaikų ambicijomis 
—parodys ką vaikas galės 
padalyti su gamtos dovano
mis. Nekurie tėvai pasakoja 
savo vaikams pasakaites ir 
atsako į jų klausimus, sėja 
dirvą, kurioje vaikai vystosi. 
Nuo tėvų priklauso, kokioje 
atmosferoje vaikas turės gy- 
venti-^apmaudos, barnių, 
apgavystės ir neapykantos, 
ar ten, kur viešpatauja links
mumas, nuoširdumas ir mei
lė.” FLIS.

ti, kuomet jų vaikai turi šal-'t!? ka(J, ,v*skas negali but"H .. 
, -• i . ivion nk m •

Bet kiek tėvų žino, kas da- ■ 
ryti, kuomet jų Jonukas ar 
Marytė įgauna ūpo išsiverži
mą? Pavydumą? Tamsos, 
svetinių žmonių ir aplinky
bių baimę? Nenorą valgyt 
reikalingus valgius?

Kiek tėvų žino, kad jų vai
kų mintys, jausmai ir papro-' 
čiai yra taip-pat svarbus, 
kaip* jų dantys ir raumenų 
tvirtumas?

Kiek yra tokių tėvų, ku
rie teturi tik vieną būdą gy
dyti blogus vaikų papročius 
žodžiais—“nedaryk taip”?

Kiek tė\Ti supranta, kad 
išlepintas vaikas yra tai pro
tiniai sergantis vaikas?

Patartina yra visiems tė
vams ir motinoms pasiskai
tyti Suv. Valstijų Darbo De
partamento Vaikų Biuro vė
liausiai išleistą buletiną.

Šis buletinas užvardintas 
“Vaikų Valdymas.” Jį para
šė Dr. D. A. Thom, kuris yra 
protinės hygienos autorite
tas. Dr. Thom sutvėrė “pa
pročių klinikas” vaikams 
Bostone ir turi po savo už- 
veizda astuonias tokias kli
nikas Massachusetts valsti
joj.

“Vaikų Valdymas” yra 
pirma tokia knyga Vaikų 
biuro išleista. Ta knyga aiš
kiai išdėsto tėvams pasek
mes moderninio tyrinėjimo 
protinės hygienos dirvoje.

Labai sunku perbranginti 
svarbumą jausmų vaiko gy
venime ir, vėliau, užaugusio 
pasisekimą. Dr. Thom sako:

“Vaikas turi protinį gyve
nimą daug švelnesnį ir pai
nesnį, negu jo kūnas, daug 
sunkiau tvarkomą ir greičiau 
iš vogos išmetamą. Vaikas 
gyvena tikrai protini gyveni
mą, pilną vilčių, ambicijų, 
baimių, linksmybių, nemalo
numų ir pasistengimų, kurie 
yra užganėdinafaii ar panie
kinami lygiai taip-pat tre
čiuose metuose, kaip ir tris
dešimtuose. Namai—tai dir
btuvė, kur būdas ir ypatišku- 
mai mažo vaiko yra papro
čių formavimu į žmogų, ku
riuo jis turės vėliau tapti.

Kaipo pavyzdį Dr. Thom 
apsako apie atsitikimą vie
no žmogaus, dabar kolegijos 
profesoriaus, kuris per daug 
sąvaičių kentėjo dėlto, kad 
kaž-kas jam pasakė, jei jis 
valgys duoną su sirupu, tai 
jam kaktoje ragai išdygs. 
Jis gojaus sustojo valgęs 
ai0ipą, nieko niekam nesa
kydamas ir bijodamas, kad 
iš jo nesijuoktų. Tada jam 
pradėjo rodytis, kad jis kak
toje jaučia guzą. Išsigandęs 
bėga pas motiną klausti, ari 
ji mato ragus jo kaktoje, ir Į 
motina, manydama, kad jis 
kokį naują žaislą žaidžia, 
atsakė: “Taip, jau matosi.” 
Tas žmogus ir užaugęs nega
li pamiršti to namalonaus 
jausmo.

Baimė, pavydas ir pyktis 
yra jausmai, kuriuos reikia 
atsargiai studijuoti ir protin
gai gydyti kūdikystėje, su- 
lyg Dr. Thom. Kitos proble
mos, kurios tėvams yra pai
nios ir kurios reikalauja aty- 
dos, tai valgis ir lyties išaiš- • 
kinimas.

Dr. Thom sako: “Nėrage
resnio, nei svarbesnio darbo, 
kaip tėvų.” Jo patarimas tė
vams gali būti šiaip sutrauk
tas:—

Nebūti perdaug rūpestin
gais. Vaikai gali įgyti viso
kių nebūtų ligų vien tik dėl
to, jei jų perdaug klausiame 
ar kas neskauda.

Nelepinti vaikų perdaug. 
Vaikas, kuris yra perdaug ( 
pririštas prie motinos, ne- 
HBUM progos išmokti gyven-

>

Sumušimai

Tuojaus nutrinami ša
lin su DOX. puikiausiu 
linimentu. Jis pasiekia 
skaudamą vietą greit 
ir be jokio deginimo 
minkštos odos.

“Keleivis” šįmet išleido 
labai puikų kalendorių 1925 
metams. Jeigu kas d a nėra 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus 
išsirašyti, nes jau nebedaug 
jo liko.

Kalendorius yra knygos 
pavidale, ir jame telpa dau 
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikras 
žinynas, štai jc suglaustas 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. Ar 
žinot, kada oficialiai prasi
deda pavasaris, kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išalkinta.

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

3. Darbininkų kalendo
rius. Čia surašyti visi svar
besni darbininkų gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi 
ja? Kada prasidėjo rusų-ja-į 

!ponų karas? Kada i ./ 
“Kruvinas Nedėldienis 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francijos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaliui Karoliui pir
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą Vanin? Ka-‘ 
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stu
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 
II-jį?—Atsakymą į šiuos ir 
šimtus kitų panašių klausi
mų rasite šitam kalendoriu
je.*’

4. Metai iš 13 mėnesių. 
Čia yra išdėstytas prof. Ivlar- 
vino planas sutvarkymui ka
lendoriaus taip, kad metuo
se butų 13 mėnesių, po 28 
dienas į kožną mėnesį. Įdo
mus ir pamokinantis straips
nis.

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

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek 
yra pasaulyje išviso katali- 

Ikų? Kiek yra budistų? Kiek 
J mahometonų, protestonų, 
■ stabmeldžių ir kitokių? Ar 
į suradot kur paaiškinimą? 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

7. Žemė* rūšis nuošim-

I

i

ii(i() gyventojų. Tokio skai
čiaus žmonija pasieks už 
300 metų, jis sako. Šitam' 
straipsny išdėstyta visa jo 
teorija.

12. Kaip prasidėjo pasau
lyje karas? Tai garsaus rusų 
rašyioio Rubakino straips
nis. Begalo įdomus ir pa
moki nantis skaitymas.

13. Kaip gyvena eskimo-
sai? .
namus stato iš sniego? Ko- kos paHuosuota iš po caro valdžios ir 

; kie tu ” 
i mvnišk 
: šituos
: garsus 
kas .MacMillan, ] 
laiką tyrinėjo eskimosų gy
venimą. ' k^1IUU numnuun, ukikua suuiius 

-NaiP aPS*saugotl nuo bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
perkuno. Kaip pasidaro ■ Žyma* visų mūšių su lenkais ir tt. 
perkūnas? Kas yra perkun- 
sai 
mas? Ar jis gali apsaugoti 
namus nuo žaibo? Kodėl i 
perkūnijos metu po atskiru: *”“**'“ * - Arba ‘‘•/p

jmed/uu iia pavojingiausia jų /aikl|. Kas yraJarba tikisi ka. 
\lelu. .<> ginoje Saugiau- aa nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
SIU? \ įsi Šitie klausimai ysa turėtų perskaityti šitą knygutę. I’a- 
nuodugniai šiame straipsny *al daktarą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
išdėstyti. “*“““ “

15. Saulės spinduliai. Tai 
mokslinis D-ro Žemgulio 
straipsnis apie tai, kaip sau
lės spinduliai palaiko visą

; gyvybę ant žemės.
16. Geležinkelių atsiradi

mas. šita geležinkelių istori-
įvyke ja parodo, kiek žmonės su. 

eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie Į 
nedarė bandymų, pakol išra-j 
do geležinkelius.

' 17. F “ ‘j
dvasias? Geras straipsnis 
apie atsiradimą tikėjimo.5 i _ “
aiškinama. 1
ruko tabaką ir kaip jie pra
dėjo vartoti pypkes.

19. Viduriu užkietėjimas.
Čia D-ras F. “ ‘ “
S'SKO lUluS , moKinanu. aicksu. p.
apie ridi1.! iU ligas IT jų gydy-ijj^^i^ — Tragedija trijuose ak- 
ma. ____ -- 1—

l 20.
liai. Labai 
Gruzija ir 

’ Tai tik 
vio” Kalendoriaus raštai, j 

telpa dar daugybė ei- 
pysakų ir juoku.

'KELEIVIO' 
KNYGOS.

Lietuve. Respublika. Istorija ir žei
lapia. — šitas veikalas parodo, kaip ( 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos, 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revi-

Ar tiesa, kad jie SaVO l-ueija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- a x • y __• !»__ •• » »«•

i šiaurės gyventojų šei- kaip ji *Pskelbta respublika, 
iki papročiai, tikyba? LrSu’/^-sp?lv?otas
> dalykus čia išaiškina1* • ....................

Amerikos mokslinin-1 čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
kuris ilga parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli

ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

i Seimo nutarimai, taikos sutartis su

Deiko Keikta žmoguj Gert ir Valty t?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir driko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

!lykų? Kodėl jam reikia riebalų? 8i- 
'tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
į Knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina ................................................... 16c.
Diian Bambas Spyriai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa aot 
72 "Džian Bambos spyčiai", eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ..............................   JSe.

ir kaip šalia yra padalyta į apskri- Kuilitų <eIibatM> _ Išaiikinta kuli.

f

9

į i. £emei rusis nuosini- į, 
; čiuose. Ar žinot, kiek kurioj g

Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-
mis ir kaip jis padaro- kuri* •Riečia visų Lietuvų

• ii< troli oivaaiitmK iš lauko ir iš vidaus. Kaina ....$1.00
$1.50Drūtais audeklo apdarais

rabošius. Pusi. 23 .............................. 10c.

. Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi................................................25c.

Monologai ir Deklamacijos. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai

gų Kpatystčs istorija, pasekmės ir 
jų dori.-kas nupuolimas, šių knygų 
turėtų perskaity ti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moteris, dukteris ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globų". Pa
rašė kun. George Townsend Fox, 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
?Hia. ................................................... 25c.

Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daieidimai Mpie žemės išvaiz
da. Pagal daugelį , autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi..................................................... 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietyslčs 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ................................................... 25e.

Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusL ..................20c.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis gaičjo tuos gyvūnus prastoj

t

•U

v/ i t w • a.*1 • •
Kodei žmones tiki i h juokingų monologų ir dėklą-__________ ___ _ ____ _______________

macijų. Visokios temos: darbininkiš- savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- tiek vandens, kad visą žemę apsem- 

S. Pypkės istorija. Čia;tižkos ir laisvamaniškos. Visos skam- tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
kodėl žmonės bios’visos reros‘Tinka visokiems ap* Nojaus šeimynos galėjo atsiryti 
i baliams, kor.cer- no tvnnn inodvoiH'žiaivaikščiojimams, baliams, koncer

tams ir tt. ......................................... 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė■ą jy * Vj TL*’Ž7JIiu«cy hUl UUVv

AlatUlaitlS pa- fmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
įdomių dalykų ; mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25

• tuose. Veikalas perstoto nužudymą 
Prakeiktieji vienUO-Aaro Aleksandro II. Laimi puikus ir 

domi istorija apie nesunkiai scenoj perstatomas 
jos vienuolius. veikalas................................................... 25c.
svarbesni “Kelei- 1 ”O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
Jame telpa dar daugybė ei-jiT ^er,ls perstatymuL Kaina .... i5c. 
liti, apysakų ir juoku. : P*p»reio žiedas ir keturios kitos

1 Kalendorius vra papuoš- i *pysakos: l) Neužsitikinti* Vyras; 
tas gražiais paveikslais ir:£) 2ydinti Gina;/J) Ky

tz • m rėkta. Jose nurodoma kaip žmonesdailiai pacaiytas. Kaina 50 į visokius prietarus,
centų, bet "Keleivio skai- turtu* ir tt............................isc.

! rytojams tiktai 25 centai.
šitokį Kalendorių kiek-j____

i vienas turėtu sau išsirašyti ir >mu. 24 pusL .. 
: da savo giminėms į Lietuvą' 
j nusiusti.i —:—-------------------------

< ► Tel. South Boston 3520 < ' i
<, Residence University 1463-J. ‘ t:

S. M. Puišiutė-Skallna 
d LIETUVĖ MOTERIS < 
I> ADVOKATE I •
< > 566 Broadray, So. Basto*. M***, j!
4 J Roorn 2. < 1

Z—
^H2S252S25Z525B2S2S2S2RSKt

pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyrų, kalnų, miš
kų?—Čia viskas parodyta 

i kaip ant delno.
Musų žemėą plotas. Na, 

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

9. Kiek kuri šalis turi gy
ventojų? Arba kiek yra išvi
so žmonių ant svieto? Čia 

j rasite visas reikalingas in- 
formacijas.

i 10. Kaip nustatoma Vely
kų diena? šitas straipsnis’ 

i parodo, kodėl Velykos vie-' - " - I ’ 
___________ _____ Čia! 

! taipgi pasakyta, kokiu budu' 
DR. F. NATULAI1B i! ™yta! diena nustat°-

Didesnėse Aptiekose

DOX
Linimentas

X

A

■

Lietuvis Optometristas

Isegzaminuojc akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (.iriose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L PAŠAKARNIS O. D.
447 Broadvay, So. Baaton. M*a*

I

TEL E24PIKE <365

v—nais metais būna anksčiau, o 
330jaaioodoi metais vėliau. Či

Ultravioletinė Aviena 
Diatiiermia

322 HOLBROOK AVĖ, 
DETROIT, MICH. 

A D YNOS:
12-2, 6-8

Į 11. Ar pritruk* žmonėms 
vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako, 
kad taip. Žemė gali išmai- 

—TTTiTt? tintinedaugiau
i *

9,000,000,

Secializmas ir Religija. — Lai-ąi įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi- 

».••■•••••••*•■•• 10c.

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaitytu ............... 25c.

1 Siela* Balsai. — Puiki knyga, daugy- 
i bė lakai gražių eilių ir dainų. Daug 
'gražių, spalvuotų paveiksiu. Popiera 
gera ir spauda graži. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ..

Amerikos Macocha*. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL .....................  10c.
Amiian* Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos'tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
narni* taip ir susirinkimuose. 
PusL 38 ...................................................15c.

I Ansrehizaias. — Pagal Proudhono 
į mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 
icher, vertė Briedžių Karaliukas.
29 pusL ...................................................10c.

Apie Dievą, Velnią. Dangą ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusL ....................................................... 25c.

Byla Detroito Kataliką su Socialis
tai*. — Pirmą kartą katalikai už

puolė .socialistas 31 d. gruodžio, 1911.
i Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
iftai, kokių priemonių katalikai dasi- 
tefcKla kovoj su socialistai*. Su 
pavaikslai*- 61 »«•!.............................25c-
Davatką Gadzinkoa. — Ir kitos links

mo* dainos. Apart juokingų "Da
vatką Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingą dainų, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugeli* iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijom*, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi..........................................10c.
"Ji—ji?Tt Karšu*”. Ir "Sasižiedsvi- 

—m Sutarti**’*. Labai ož-
imanti, mailiika komedija ir per
statymui tbduuna* dialogas. ... lOe. 
Pdp— Ir V*W*s — Ir trįs kiti indo- 

iaąs pasaMbjimai: 1) žinia iš toli
me* tau**; 2) Ji* sagrižo; 3) Ado-Į 
m— ir Jieva. Pilna juoką ir < 
•žarą ..........................................

Parašė J. B.

. $1.00

f' .
i

I

f.
I

.........<-.......................... - - -............ ..

Žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas iš
Operos Žalžių Karalienes .... 75c. 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................. 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir Basui, pianu palydint 40c.
KANKLES 1J2S m. Jos* telpa 

sekančios dainos:
lj Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvis; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gai—vidutiniam ir žemam bakui; u) 
Nakties rasa: 7) Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė; 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9) šią nedėlelę; 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 11) 
Suktinais—pianui; 12) Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj 

kaina .......................................... $2.00

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNE.

-KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

YANKEE

■JAUJAS, pagerintas 
modelis su daugeliu 

nauju gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio visi 
ieško Ingersoll’yje.

c
$Į-7S

£
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai lak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ,r 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ..................................................... 25c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

! Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir Lt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi......................................25c.

Ben-Hui. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

\Vallace. 472 pusi............................... $2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bematovricz’o. 
468 pus!..................................................$1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo-, 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio! 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs ši* ‘ 
knygą niekas nesigailės. 382 pus- IĮ 
lipiai. Kaina ..................................$1.00; K

Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė 
labai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pust Popieriaus ap
darais ............................................... $1.00.
Gražiais audimo apdarais .... $125,

Lengvas Budas Išmokti AafHškaL —
Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas gali. 
greitai išmokt kalbėt anglišku. Joje į 
telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli, 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt Kaina 85c. 

švento AntanA Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. Perstatymui'. ...____ ____  r____

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų,geriausios medžiagos. Jus gali- 
lošimas užima apie 2 valandas. I matyti paveikslus kaip ir tikrame 
... p „ 1 gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo.
*^aina ......................................................26e. Istoriškos vietos Amerkoj. Dėdės Sa-
Mn«n PaiUKau 1,10 kariški laivai. Kristaus gyveni-"T*’“ ~ 7°“’’. J*7” i mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip- 

dziai iš dabartinio darbininką pt-įgi daugelis kitokių puikių vaizdų. Su 
dėjimo. Parašė Antonovas. So. ! kiekviena stereoskopu mes duodame 
Boston, Mass. 40 pusi....................10c.i100 rinktinių ir geriausios rūšies vaiz-

I dų. Taipgi mes pasiunčiame gero mo- 
Kurgi Ta* Vbkaa Nyksta. — Labai delio gvamntuotą laikrodėlį, puikiuose 

žingeidi knygut* iš politiškabeko-1 n’ke,io lukštuose, kuris laiką rodo la-

vienas perskaityti. Pagal K. j 100 vaizdą vertės mažiausia 18.00 mes 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c. parduodame tik už *4.76. Su kiekvienu 

i orderiu mes pasiunčiame dykai tevol- 
MUZIKOS VEIKALAI j v.-iįB. C. 22 kalibro, kuris yra

KOMP. M. PETRAUSKO I Puikiai ir lrori®® 
. ... .. _ saugoti savo namus. Prisi
r&?. k-™"“-“. •

IŠPARDAVIMAS IŠ
DIRBTUVĖS.

DRŪTI IR ILGAI LAIKANTI NAU- 
BOILERIAI IR SUSIDĖJIMO 

KENAL
JI

1*3®

Padirbti 
ekstra drū
tai, sunkus, 
tikro vario, 
su 5 colių 
tikro brasio 
dangtukais. 

Guminiai 
gasketai ra
ndasi tarpe 
dan.gtuko ir 
keno, taip 
kad oras 
neįeina Le
ngvai išva
lomi. Nėra 
sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
iš vieno 
šmoto. Ne

nudegsite ranku nuimant dangti. 
Dangtukai gali būt lengvai nuimami. 
Tai yra praktiški visiems naminiams 
reikalams. Niekur jus negausite taip 
pigiai tokių gerų boilerių ir kenų, 
kaip pas mus. Jie laikys visą gyveni
mą. Ant keno parodyta dirbtuvės kai
nos. Prisiųskit money orderį arba če
ki, tuoj apturėsit saugioj skrynioj. 
Reikalaukit katalogo dykai. (21) 

HOME MANUFACTURING CO.
69 East So. Wat»r^L Dept. H-4 

CHICAGO. ILti

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

i

Pamatyti t visą pasaulį per musų 
puikų stereoskopą, kuris yra padirb-

ta 36 
vvnvuo pviaiuiiHinv, u U&BO*

. . - — kėsite, kaip tuSs daiktus aplaikyrita
knygoje ...................................... IC.OOsavo ^amuote. U C***

Lietuviško. Driaea. 4 mišriems to- >rt» ,
sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir itr Siųskit orderi 
duetą, .......................................... flūO -

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera.................................. |3Wa

rSACTICAL SALK comtamt * 
»>ftSSL*S■** *rth Irviną Ava. 1 

CHICAGO, ILU

♦

A
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KELEIVIS

................ . ............... .. ............................įą §u dviem antim, antrą

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

Ir numirusiam laisvamaniui 
kunigai su davatkom ne

duoda ramybės.
PALŠIO kaimas (Šimkaičių 
vai.), šio kaimo gyventojas 
senelis — laisvamanis Mi
liauskas Feliksas šių metų 
kovo mėnesio paskutinėse 
dienose pasimirė eidamas 80 
metų amžiaus. Bet vargas 
laisvamaniui ir po mirties, 
nes jam ir kapuose vietos 
nėra. Kaimynai ir Miliausko 
žentas Atkočaitis nuėjo pas 
Stakių kleboną gauti leidimą 
palaidoti velioni i kapus. 
Klebonas nesutiko leisti ka- 
puosna nabašninko, nes tok
sai užteršiąs visus kapus ir 
patarė palaidoti kur tinką. 
Neturėdami kitos išeities, la
voną atgabeno i Šimkaičių 
kapinaites, kur per didelius 
vargus palaidojo. Mat, kai
mo bobelės sužinojusios Sta
kių klebono sprendimą, taip 
pat norėjo užprotestuoti ir 
neleisti nabašninko i kapus.

Viskas rodos nurimo ir 
tuo baigėsi. Bet štai, sužino
jęs Vadžgirio klebonas apie 
minėtas laidotuves, kurio ži
nioje yra Šimkaičių kapinai- j 
tės, kaip pradėjo balandžio! 
5 d., verbų dienoje, iš sakyk-1 
i ■ 
šie Įsileido toki netikėli Į ka-1 butą su “džimi.” Betardant i 

, > i • v i —> i * • v I •___ i • 1 Ii* ••• ••

kartą su dviem žąsim buvo . . ------- 3 irtgn
jas “sučiastavoję.” Pasodi
nus juodu kalėjiman, ėmė 
sklisti gandų, buk ir tos an- 

; v~» - - • l. t.vs ir žąsys buvusios vogtos.1 tokiu bužu galėjo gręsti ka-
Pereitą metą, vasario 22 įėjimas ir Didžiūnams. Di- 

d., apie 7 vai. vakare, jaii su- džiunienė negalėjo išsivaiz- 
temus iš Bankinės Kontoros duoti, kaip senas žmogus ga- 
Kybartuose “Bemšteinas ir « kalėjime sėdėti ir iš bai- 
Maląchas, uždarius komo- ..............
rą ėjo namo Fridą Litovičai- 
tė, su tos kontoros pinigais, 
kulių buvo: 2,501 vokiečių 
aukso markių, 831 dolerių, 3 
svarai sterlingų, 50 litų, če
kiai ant 291 dolerių ų,*"vek
selių ant 105,000 litų. Ją su
tiko sesuo Debora Berštei- 
nienė ir jos ėjo namo kartu. 
Priėję prie namų, pastebėjo 
stovintį kokį tai vyriškį, to
liau už keliolikos žingsnių 
stovėjo antras vyriškis. Lito- 
vičaitė su seserim instikty- 
viai persigando ir pradėjo 
bėgti atgal, tuojaus vyrai pa
viję pradėjo mušti, kaip vė
liau pasirodė spiruokle su 
geležiniais galais, ir Litovi- 
čaitė apalpo. Plėšikai, atė
mę portfelį, pabėgo.

Ant rytojaus buvo išmie- 
ruotos pėdos ir paskiau su
imti du Įtartini vyrai: Nochi- 
mas Abramsonas ir Adolfas 
Slavinskas; prie pastarojo 

j buto rasta kūdroje paskan- 
! dintas Litovičaitės portfelis. 
IPamieravus pėdas atatiko 

los bausti parapijoms, kam'abiem pėdom. Abramsono 
x_i •__ t i_____________________________________________i__ A

m ės išgėrė nuodų. Tačiau 
šiuo kartu gydytojas ją at
griebė. Ji visvien negalėjo 
nurimti ir antru kartu nusi
nuodijus mirė.

! suimti kaltinamieji prisipa
žino kalti apiplėšime neturė 
darni jokios išeities, nes juos 
pažino iš veido ir Litovičai- 
tė ir Bemšteinienė.

Iš policijos raštinės Sla- 
įvinskas su Abramsonu buve

T&isosi perkūnsargius.
PILVIŠKIAI. Vienas-kitas 
gyventojas Įsitaisė prie savo 
namo perkūnsargi: kas prie 
namų stogo, kas prie atskiro 
stiebo kiemely. Įsitaisyt per
kūnsargius gyventojus pa
skatino pereitų metų gaisrai, 
kilę nuo perkūnijos. Dabar 
toki perkūnsargiai ima pla
tintis ir apylinkėje. Ir ūki
ninkai, pabūgę žaibo, sten
giasi nuo ugnies kiek apsi
ginti. Yra pav. ir tokių atsi
tikimų, kad ūkininkas visais 
savo triobų stogais davė iš- 
vadžiuoti vielas ir jas su
jungti nuvedant žemėn. Vie
nas už perkūnsargio Įtaisy
mą sumokėjo 200 litų, kitas 
—net 600 litų. Dabar pa
tiems neaišku, kodėl toks 
skirtumas. Jei jis reikštų 
Įtaisomo gerumą, tai pigiai 
sumokėjusiems kyla baimė 
dėl jo perkūnsargio.

pus, kuris buk užkrėtęs ir už- 
teršęs kapus. Grąsino, jeigu 
neišvalysią kapus ir nabaš- 
niko neišmesią už tvoros, tai 
jis užpečėtysiąs kapus ir ne
įeisiąs nieko ten laidoti. 
Šimkaičių kaimo Įgraudin
tos bobelės, pildydamos! pabėgę ir perėjo rubežių Vo 
klebono valią, balandžio 6 i kietijon, bet vokiečių žanda 
d. susirinko apie 60-70 mo-Irai perdavė juos Kybartv 
terų prie minėtų kapinių ir Į policijai ir juos nuteisė Ma- 
vienos kitas pasidrąsinusios I riampolės Apygardos teis 
pradėjo darbą. Miliausko la-! mas po šešeris metus sunkiu- 
voną iškasė iš kapų, perne- jų darbų kalėjimo, 
šė už tvoros ir pakasė gi io- ---------------
vyje. Pabaigusios dart>ą ir šuns vietoj, pataikė seserei 
išpildžiusios klebono valią GIŽAI (Vilkaviškio apsk.) 
linksmos išsiskirstė, apgalė- Bakelio duktė, 16 m. mergai ( 
jusios nabašninką. Sužinojus įg, draudė šunį, kad nelotų ' 
apie tai policija, pradėjo §uo neklausė; mergaitė su 
rankioti minėtas bobas ir pykus pagriebė po ranka pa 
tardyti, kam tos pagrobė iš sutaikiusią šakę ir sviedė Į 
kapų nabašninką. Bobelės šunį. Bet nelaimė. Pro šalį 
nusigando ir visą bėdą pra- bėgo jos jaunesnioji 10 meti 
dėjo versti ant klebono. Is 
karto dar drąsios buvo, mat 
klebonas užtikrino, kad nie
ko nebusią ir jei kas kabin
tasi, tai jis atsako, bet pama- 
čiusios, kad policija rimtai Į 
tai žiuri ir tardo jas kaipo 
kaltininkes, nusigando, nu
budo ir gailisi, kam klebono 
valią pildė.

Pbųčfja kelinta diena kaip 
jyefla tardymą, ir kaip viskas 
pasibaigs dar nėra žinoma.

Nabašninkas Miliauskas 
buvo sąžiningas ir doras! 
žmogus. Kaimynuose turėjo 
pilną pasitikėjimą ir kaipo 
mokytas žmogus, kaimy
nams duodavęs Įvairių nau
dingų patarimu Apylinkės 
gyventojai, kurte jį pažino
jo, baisiai pasipiktinę tokia 
klebono politika.

Išsprogdino akį.
MARIAMPOLĖ. Kovo 28 d. 
Patašinės kaime Įvyko nelai
mingas atsitikimas su nuo 
karo meto likusiomis grana
tomis.

Trakiškių kaimo vaikinas 
M. Žilinskas dirbdavęs iš 
granatų smaigaliuose esan
čio aliumini jaus šaukštus ir 
kitus dalykėlius. Minėtą die
ną jis pasiėmęs granatos 
smaigalį su aliuminiium nu
ėjo į netoliese esančią Pata
šinės kaime kalvę ir įdėjęs 
granatos galvą Į ugnį bandė 
aliumini jų išlydinti. Bet Įkai
tusi granatos galva sprogo. 
Jos šukės pataikė Žilinskui 
į veidą, Į krutinę ir Į ranką. 
Nugabentas ligoninėn. Pasi
rodė, kad vienos akies ner
vas yra nukirstas ir akis jau 
neveikia. Sugrįžęs namo da
bar gydosi smulkesnes žaiz
das.

sesutė, ir šakės smūgis kliu 
vo jai tiesiog į galvą. Porą 
dienų pasikankinusi mergai 
tė mirė. Tėvas vos neprimu 
šė vyresniąją dukterį už jo: 
tokį darbą—vos neatsitiko 
kartu dviejų laidotuvių.

Sudegė tvartai su gyvuliais 
SKAPIŠKIS. Antrą dieni 
Velykų nakčia Kupiškio vai 
sčiuje, Gindvilių kaime, su 

Įdegė ūkininko Petro Babic 
ko tvartai su gyvuliais. Su 
degė 4 arkliai, 5 raguočia 
ir 12 avių. Iš ko gaisras ki 
lo, nežinoma.

Verčiau mirti, negu 
kalėjiman eiti.

PILVIŠKIAI. Pilviškiuose 
nesenai susekti du vaikėzą: 
Girdauskas ir vadinamas 
“Kugelis,” kurie Įtariami 
pakulas vogę. Abu pasodin
ti kalėjiman.

Prieš tai juodu vieną kar-

■

■.
■

<

Vilkas su pasu. 
7IDUKLĖ (Raseinių aps.). 
Viduklės valsčiaus, Pagirio 
įaimo gyventojai kovo mė- 
lesy pastebėjo, kad jų avys 
š nakties vis pražunančios. 
kai-kurie gyventojai rasda- 
o avis sudraskytas, gabalus1 
nėsos apie tvartus išmėty- 
us, kraujo pritaškyta, žmo- 
įės manė, kad vilkai avis iš
gauna. Vieną rytą nerasta 
'aug avių—jos buvo naktį 
šteriotos, lyg vilkų butą, 
.’arp kitko rastas netolimo 
yventojo pasas. Mat, besi- 
itant su avimis ir pasas te- 
:o pamesti. Tardymas paro- 
lė, kad žmogus buvęs vilko 
taily su pasu.

Žmogžudystė.
GEIDŽIAI (Panevėžio vai.), 
balandžio 13 d. apie 10 vai. 
įakties, Reidžių kaime ras
as lavonas Jono Songailos, 
gyvenusio Kirevos dvare, 
□avonas rastas pagaliais su
laužyta galva. Patilta, kad 
žmogžudystė padaryta dėl 
teršto, nes tuomet Reidžių 
taime pas Adomą Paviloni 
juvo vakarėlis, kuriame da- 
yvavo ir užmuštasis Songai- 
a. Buvo spėjama, kad Son
gailą nužudęs kuris nors va
karėlio dalyvis. Netrukus 
iriminalinės policijos pa- 

i stangomis išaiškinta, kad 
Į Songailą nužudę Jonas Pa- 
I rilonis, Vincas Daukša ir 
j Tonas Lazarevičius, kurie 
. uojaus buvo suimti ir prisi
pažino kalti esą. Nužudy- 
tojai visi jauni vyrai 23-26 
metų amžiaus.

liplėšė valsčiaus iždą.
ŠIDLAVA (Raseinių aps.).
Iš kovo 31 d. Į balandžio 1

■ -" i ' ■ —

HES PERKAME 

Lietuvos Bonus 
Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tu, kurie pirks pas mus 
pianą, Player-Pianą arba Gramafoną, priimdami kaipo 
dalį mokesties. Mes užlaikėm pianus rinktinius ir ga
rantuotus kaip tai: Webcr. Ivers & Pond, Hobart M. 
Cable, Emerson ir kitokio išdirbimo. Vocalion ir Strand 
gramafonus ir Lietuviškus Rolius dėl player-pianų. Nau
ji player-pianai, 25 roliai ir suolukas $425.00 Lengvos 
išlygos. Reikale kreipkitės, (23)

GARDINER PIANO CO.
B. SIMONA VICIUS

472 WESTMINSTER ST., PROVIDENCE, R. I.
♦ ................ i
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dieną naktį buvo išvogtas 
Šidlavos valsčiaus iždas. 
Plėšikai išėmė langą, pro 
kuii išnešė geležinę spintą 
svorio apie 15 pūdų. Matyt 
plėšikai jos panešti negalė-! 
jo, tai ritinte nusiritino nuo 
valsčiaus raštinės apie 100 
sieksnių ir tenai atidarę iš
ėmė pinigus. Padarius revi
ziją pasirodo, kad paimta 
valsčiaus pinigų 473 litai ir 
17 centų. Valstybinių pini
gų 37 lit. 66c., vokiškų mar
kių 5,165, rusų rublių 218, 
Dumskų 250 rublių, vekselių 
už 1,000 litų ir išlaidų patei
sinamieji dokumentai nuo 
Nr. 54-61. Plėšikai matyt bu
vo gerai susipažinę su spin
ta, kadangi atidarė ją pa
naudodami pačią silpniausią 
vietą. Atvykus kriminalinei 
policijai ir Kelmės nuovados 
viršininkui, plėšikų jieško- 
ta, bet nerasta.

Mokyklos cenzorius.
SKAPIŠKIS. Čia vietinis 
klebonas M. Prialgauskas— 
vidurinės mokyklos ir moky
tojų kursų kapelionas—pra
dėjo mokinių gaunamuosius 
siuntinius cenzūruoti. Taip, 
kuršininkui A. J. “Kultūros” 
Bendrovė prisiuntė knygą 
“Stebuklai ir Paslaptys” N. 
Rubakino. Kapelionas šią 
knygą konfiskavo, matyt, iš 
mokytojų kambario ir tik po 
kokių dviejų sąvaičių grąži
no ją minėtam mokiniui, pri
rašęs joje Įvairių pastabų- 
pastabėlių. Be to, knygos 
paskutiniame puslapy, tarp 
ko kita, padėjo tokią rezo
liuciją : Nori būti šviesuolis, 
mesk tikėjęs Į Kristų, Į Die
vą, i sielos ir amžinybės gy
venimą—lik dvikoju gyvu
lėliu ir eik Į Trockio valsty
bėlę.

Gintaras ežere.
Telšių gimnazijos moki

niai yra radę Telšių ežero 
krante išplauto gintaro ga
baliuką. Tame ežere jau ne
kartą buvo randamas ginta
ras.

Andriui Verbyla paleistai 
ii kalėjimo.

Andrius Verbyla yra pla
čiai Lietuvoje žinomas knyg- 
nešis. Kuomet Lietuvoje bu
vo uždraustos knygos, jis 
gabendavo literatūrą iš Pliu
sų ir švietė Lietuvos žmones. 
Caro valdžios jis buvo su
gautas ir daug nukentė. Sa
va valdžia pasirodė nege
resnė ir Verbyla išsėdėjo 3 
metus “laisvos” Lietuvos ka
lėjime, kuomet jo šeimyna 
kentė dideli vargą. Dabar 
prieš pat Velykas jis buvo 
paliuosuotas, bet negali gau
ti jokio užsiėmimo.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
TAI VIENATINĖ LINIJA 

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valstijos portu, TAIP ARTI 
KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kurio 
sėdot New Yorke, atveža Jumis be
veik į pačių Tėvynę-Lietuvą, nes iš 
Danžigo j Klaipėdą. tai tiktai vienos 
nakties kelionė laivu be jokių <xtra

Nevv Yorko:
H d- Birželio 

2 d. Liepos

NORT RMAN
LLOYD

LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ 

PER BREMENA
Trečioj Liesoj tik ateitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadwa_v. New York. 
arba pas vietos agentus.

i
i

GERAS TAVORAS 
ŽEMOM KAINOM

Pirmos rūšies pentas, už galio

iškašėių.
Sekanti išplaukimai iš
Laivas -LITI ANI V
Laivas “ESTON1A~

Kainos laivakorčių:
J Klaipėdą visu keliu vandeniu:

3 čia klesa 8107, 2-ra klesa $1:2.50 
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York (it.v
Kreipkitės čionai

ar
prie vietinių agentų

DRAUGAI, SKAITYKIT IR 
i PLATINK1T “KELEIVĮ”

>

H
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Plėšikai.
BIRŽAI. Balandžio 6 d. apie 
8-9 v. vakare važiuojančius 
iš Biržų į Vabalninku® pilie
čius Sacharą, SandlerĮ ir 
Ogincą šeštame kilometre 
nuo Biržų užpuolė trys neži
nomi plėšikai. SandlerĮ re
volverio šuviu Į nugarą už
mušė. Iš Šacharo atėmė 170 
litų. Plėšikai pasislėpė.

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

IŠ NEW YORKO 
Į K A U N Ą IR 

lATGAL(C.W^)
Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę- nužemintomis 
trečios k’.esos kainomis, su- 
lyg ekskursijų rūtomis. Mu
sų pasažieriai išvežami iš 
Ilaniburgro specialiais trau
kimais

Ap-įgyvenę ateiviai. grį
žtantieji atgal metų lai
ke, nepriskuitomi kvotos 
ręst rikei jom

Dėl sngr|žim<> leidimų ir ki
tų informacijų klauskit |>us 
vietos agentus arfca |iu.-.

United Americaii line* 
(HarrtaaE lia») Jolnt Servise with 

Hambnrg American Line
131 Statė St.. Boston. Maaa.

Pirmos rūšies pentas, už galio- ; 
ną .............>....................... $3.50 ;
Shellack, už galioną .... $3.75 : 
Varnišis $2.00 ir aukščiau už ; 
galioną. ;
Dratai dėl langų, pėda .... 2e. ; 
Tie patįs dratai cinavoti, pėd. 3c. ; 
Variniai dratai dėl langu, 
pėda ...................................... Sc. i
Dratai dėl vištininkų, pėda lc. i 
Tie patįs dratai, tik tankesni, ' 
pėda ...................................... 2c. ;
Lopetos parsiduoda po .... $1.25 ; 
Šakės irgi po .................. $1.25 ;
Grėbliai po.......................... 9Sc. ■
Mašinos žolei piauti po $7.50 ' 
ir aukščiau. Į

Reikale ' stogų taisymo mes 
užlaikom geriausius gontus ir 
popierą. Vienos eilės popiera ; 
$1.49; dviejų eilių $1.69; trijų 
eilių $1.98 už rolį. Popiera su I 
akmenukais $2.69 rolis. Vande- ! 
niui rynos 2 colių 5c pėda. 3 co- i 
lių Cc. pėda. ;

Mes užlaikom visokius geleži- ; 
nius daiktus prie namų būdavo- ; 
jimo ir pristatom į namus Cam- ■ 
bridge apieiinkėj ir toliau. Rei- ! 
kalaukit per laiškus arba ant 
telefono, jeigu ypatiškai nega
lit ateiti. (22)

University Hardware
H. SNAPKAUSKAS. 

Savininkas
1147 Cambridge St.,

Cambridge, Mass.

ną ... $3.50
Shellack. už galioną
Varnišis
galioną.

$2.00 ir aukščiau
. $3.75

už

Uratai dėl langų, pėda ... 
Tie patįs dratai cinavoti, pėd.
Variniai dratai dėl lang
pėda
Dratai dėl vištininkų, pėda
Tie patįs dratai
pėda

, tik

3c.

Sc.
lc.

tankesni,

Lopetos parsiduoda [m> ..
Šakės irgi po
Grėbliai po ....

2c.
.. $1.25

§1.25
... 9Sc.

Mašinos žolei piauti po $7.50
ir aukščiau

Reikale • stogų taisymo mes
užlaikėm geriausius gontus ir 

Vienos eilės popieraDopierą. . _
$1.49; dviejų eilių $1.69; trijų 
eilių $1.98 už roli. Popiera su 
akmenukais $2.69 rolis. Vande
niui rynos 2 colių 5c. pėda. 3 co
lių Cc. pėda.

Mes užlaikom visokius geleži
nius daiktus prie namų budavo-
jimo ir pristatom į namus Cam-
bridge apieiinkėj ir toliau. Rei
kalaukit per laiškus arba ant
telefono, jeigu ypatiškai nega
lit ateiti. (22)

University Hardware
H. SNAPKAUSKAS,

Savininkas
1147 Cambridge St.

Cambridge, Mass.

: S. Mačys & d. MatBiaitis 
j: SIUVĖJA!

Siutus ir overkotus siuvam ant 
s užsakymo. Kaina pigi. Darbas 
j geras. Reikale užeikit. (25) 
> S37 tVASHINGTON ST.
į BOSTON, MASS.

\

1
įJ
| LAWRENCE, MASS.

TELEFONAS 

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NIK0U1TIS
Valandca: nuo 2 iki 4 po pfatt, 

nuo 7 iki 8 vakare

107 Summer St,

Geras paprotys
Haudokit Ruffles kasdien, kaJ užlaikius 

galvos oda sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus, 

Ruffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plauku.

Nusipirkite banką už 65c šiandien 
pas savo večstininka. 75c kuomet 
s umciama tiesiog u laborator.jcs.

T. ĄD. RICHTER & CO. 
Dcfry & Souta Sth Sis. 

Brcckbn, N. Y.

Išdirbamas iš geriausios medžiagos kokią tik tonikų’ išdirbystė 
vartoja.

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

GERIAUSIAS TONIKAS

Pristatėm visur. Gerumas užtikrintas. Lowellio apieiinkės lietu
viai, reikalaukit musų išdirbystės Toniko.

L0WELL BOTTLING CO.
L. V. PAULAUSKA’S BROS., Bartninkai.

LOWELL, MASS.
* ■* .♦

I
t
1 f
| 19 DAVIDSON STREET,
£ Telefonas 1783

Žmonės gyvačiauja.
VIEKŠNIAI (Kegrių kai
mas). Balandžio 4 dieną—o 
buvo graži, saulėta diena— 
trįse—vienas kitą susiragi- 
nę, išėjome Į Mariampoiės 
dvaro ir Svitkonių kadugy- 
nus Į gyvates. Ten jau 10 vy
rų bejiešką. Kitas jau radęs 
3, kitas 10, kitas 18. Jieško- 
tojų vis daugėjo. Mes trįse 
radome 4 gyvates. Radę 
kiekvienas su džiaugsmu va
ro Į butelį- Žmonės gyvates 
duoda blogai išmitusiems ir 
sergantiems gyvuliams, o ne Į 
vienas jas užpila degtine., 
Kitas neša Į turgų ir prašo į 
po litą už vieną gyvatę. Žmo
nės sako, kad gyvuliai, “gy-' 
vatienos” gavę, tuoj metą ii-! 
gą plauką, darąsi vikresni. 
O žmogui taipogi pravartu 
esą išgerti degtinės, kuria 
yra užpilta gyvatė, kai jis 
esti staiga imgandęs. Išgė
ręs. sako, nesergąs.

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

Babies Lore It
Nuo visą pilvo ir žarną no* 
magumą. kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

I

Mus. WiH«u>w’» 
Sntur I

fc.-BILIOUSNESS
VARTOKIT 

rėkimams PILUS 
paliuosnvimui vidurių, au- 
gtabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Kolomelio 

25c. ir 50c. baksiuke’

BEECHAMS 
PILLS

I

MEDICINOS DAKTARAS

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

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

Vaiet APSAUGOS BRITVA I
AlltoStrop Kuri Pati Išsigalanda M

VISAS PRIRENGIMAS 81.00 ir 85.»» ■
K*Z0r Parsidnoda viatae britvų krauttnrtee ■

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jųa ir jūsų giminė? au aavo 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikuinua 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt Brangus kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familijų ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalaVom it 
varto jom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kuria 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymu* visokių ligų, kurie yra taip garbi*- 
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoi ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrėno Biterj, koris užlaikė 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip < 
toliau visokių gyduolių užlaiko. ______ ,
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Baltrėnaa, Prap.
2500 W. Pershing Rd., Chicago, 10. j



Vietinės Žinios!
_____

Saugokitės netikrų dešimt- I 
dolerinių

Bostono vyriausybė išlei
do perspėjimą, kad šiomis 
dienomis čia pasirodė labai 
daug netikrų 10-dolerinių. 
Jos esančios taip gerai pada
rytos, kad ir bankų daug ap
sigavo. Bet reikia tėmyti nu
merį. Netikrų 10-dolerinių 
numeris esąs toks; A4435- 
777. Jei jums pasitaikys de
šimtinė su tokiu numeriu, 
tai geriau jos neimkite.

i tai, beabejonės, aš jį bučiau 
pertraukęs ir pastebėjęs, kad 
socialistai su savo priešais 
šmeižtais nekovoja. Bet drg. 
Neviacko prakalba buvo 
švari ir nuosaki.

Bimba gi visada savo pra
kalbose šmeižia ir koliojasi. 
Tai gerai žinojo jo kvietėjai. 
O galbūt jie dar ir prašė, 
kad jis daugiau “paakėtų” 
savo priešus. Kurie buvote 
prakalbose, galėjote paste
bėti, kad kuomet tik Bimba 
nachališkiau užpuldinėjo 
savo priešus ir juos šmeižė, 
tai vietos komunistai jam 
daugiau plojo. Reiškia, jie

Apiplėšė banką.
Šį panedėlį ant Harvard 

skvero Cambridge’uje tapo 
apiplėštas bankas, žinomas

I
;
!I
i tuomi buvo patenkinti. Gal 
j jų supratimu, tokia prakal- 
' ba yra “moksliška”, darbi
ninkus “vienyjanti.” Tokio 
“mokslo” aš jiems ir nepavy
džiu—lai “lavinasi,” gal

KONCERTAS!
■t,. -Gabija“

4/</ r 24 d., 1925
So. BusUm. Mass.

vikare

Rengia 1>. ir M 1 

Nedalioj, Geiįiižč: 
LIETI \ll 

Kampas E ir Si'ver Si'..
Pradžia 7

Gerbiami lietuviai ir lietuvaiti 
Šis koncertas bus tu- 

naujas dainas, po vadovyste 
Solistai: P-lės R. ir O. 

Mass.; p-lė S. Vaitkaite. i> A 
E. Tataroniutė. iš Law;v: 
K. ir A. Kasparaitės. is S .:.i

• \ E!

(> vai.

( boras ualuuos
Na\adausko.
./.u'kaitės,
... Mass.;

■ai i .--

ė, . ..skaitės, iš LauTence. |
• >: Mass.; piano-solo, p-lė | 
.." : ano-smuiko solo, p-lės ! 
... Mass. ir vietiniai solistai. !

\ i>us kviečia RENGĖJAI. !

».*■*»* x*<

v. <lį
t5 <
r <

c 
C

i 
t 
i 

e
V
V

Dideli Pavasariniai Bargenai!
Siuitoms Pentai .... Galionas $1.50 
Įkiltas l’lai Penias . . Galiomis $1.75 
S-reen Tentas............ Galonas
l-'ioor Varnišius .... Galionas 
Spa>- Varnaitis .... Galionas
1-šitie Vrrni. its Galionas 
Baltas Enamcl .... Galiomis
Sclekas..................... Galionas

$1.25
$2.00
$2.00
$1.25
$3.75
$2.25

Durims drūtai perkant visą roŲ 
ketvirtainė pėda..................... 2'/įc-
Sereen durims zovėskai.......... 20c.
Griebliai ...................................... ttOc.
šakės............................................$1.19
Brušiai. colių didumo.......... 30c.
Langams šeidės............................55c.
Spygliuoti dratai .......... pėda lc.
Popieriams peistas .... svaras 10c.

Agentai Carmot Varnišio ir Monarch Pento
Monarch Tentas dengia geriau ir kainuoja pigiau. Carmot baltas Enamel, kuris yra vienas iš 
puikiausiu. Carmot devynių spalvų mišinys, kuris tinka bile kur. Carmot French Polish, dėl 
fomičiu ir automobilių, kuris puikiai čystina. bonkutė kainuoja 25c.. 50c. ir 90c.

Apart to. parduodam sienoms popierius ir kitokius įvairius daiktus, kurie parsiduoda 
pigiausiomis kainomis.

>

—---- jai ictv Įlietai,

kaipo Harvard Sąuare Trust greičiau “tikslą” pasieks. 
Company. Policmanui sto-Į Jeigu aš bučiau komunis- 
vint prie pat banko durų, į I tas, tai Bimbą tuojaus bu- 

’ 1 J. * Ve' čiau nuprašęs nuo pagrindų,
nes, mano supratimu, tokia 
“prakalba” meškiškai pa
tarnauja pačiam komunistų 
judėjimui.

Šiaip publika, išskiriant 
komunistus, Bimbos prakal
bos klausėsi ir juokėsi. 0 juk 
visiems yra žinoma, kad rim
toje prakalboje nedaug juo
kų galima rasti. Jų yra tik 
komedijose, Džian Bambos 
“spyčiuose,” kun. Bimbos 
pamoksluose, na ir komunis-Į

banką įnėjo du vyrai; T~* 
nas jų tuojaus įkišo ranką 
per grotas, pagrobė didelį 
bundulį popierinių pinigų, ir 
abudu leidosi bėgti. Vienas 
plėšikų buvo sugautas. Jis 
pasisakė esąs Joseph Han- 
sen ir gyvenąs South Bosto
ne ant D St. Bet pinigų pas 
jį nerado.

EXTRA PRANEŠIMAS.
i iv l’ointe. dienas namas ant 12 <! 

i me c . .. par-iduuda už $!V.5U9; jąešt 1'

-razh.i ; ur»du »da už SS.tHMl; ja^t
niėiH-i.

(22)

1 t «
v

Turim daug namų pardavimui. \ i 
šeimynų, randų neša >13' 
reikia S2.5UO.
1 ienas namas 3 šeinis iru. 
81.000. Kandų neša S6i> į 
Kreipkitės į Paige ofisą:

P. M.
414 Broadway,

<:

PAIGE. J. JERRY ;
2nd r luur. So. Boston, Mass. <

► (Pirma buvo J b Bruktina*) <

sis į Clevelandą. nes South 
Bostone negali susirast sau 
burdo. Kiek tuose paskaluo- 
se teisybės, pamatysime vė
liaus. t ♦ «

, Atėjus pavasariui “Pinak- 
Iio Kliubo” memberiai gau- 

•l«mM iiv- na ProS’^ nors retkarčiai> 
J A V Pra$ivėdinti. Jie kai-kada iš- 

* lenda iš kampų ir važiuoja
“ i ant ežerų “pakozvruot” sa

“Algis ir Giedrute”— I ~~T'dekomis.
prastas veikalas. Lietimų Žinvcta ant Bro-:

r* .x , „ , |adwav, kuino] klebonavo,
Pereitos subatoj v akai ą; met0(įi$tu kunigužis Kubi-: 

sandariečių moterų kuopa ;Hus jau-nugriaula. Toj vieJ 
bandė . perstatyti scenoje; toj ž^ai namus krau_ t 
Karpavičiaus supeckehuotą j įUVėms. Kunigų biznis bank- 
veikaleh, uz\ admtą -^^S1;?irutuoja, užtai žvdu biznis 
ir Giedrute. ; kila ‘ ' <

Žmonių prisirinko daug ir! ‘ * * * * Į ; . . . _ ..
Ingiai crprai hpt iair , ., Vietinius lTStlkus 1 valand-lošėjai lose gerai, bet jau, “&an(|ara pagyrė savo laik0 Penki* lepšius ii* <’ali 
patsai “veikalas, tai apsau-;,,o£>1 o.tat. *•’ i..,j . t •> Jgok viešpatie* Apie ta “vei- - 'edeją, kad ji> paguldyt, bet ristikų nepa- 
r i „ p S i - * . nuvežęs savo easpadine au- o-uifh^n^at P iC-iaU nel tomobilium kur ten organi-^-* -

zuoti sandariečių kuopą. Grand Opera House

Gaisras uksuso dirbtuvėj.
East Somervillėj sudegė 

uksuso dirbtuvė, žinoma 
kaipo New England Vine--to Bimbos prakalboje, 
ger Works. Gaisras buvo la- Manau, dabar bus aišku, 
bai didelis; apie 12 šeimy- ’kodėl aš Bimbai pastabų ne- 
nų netoli dirbtuvės 
bėgti iš namų.

turėjo! dariau.

i PASTABELES
I

Tas-pats

SPORTAS
Stasiakas perdaug 

smarkauja.
Šiame ketverge Stasiakas 

apsiima paguldyti penkis

i Taigi šiame ketverge 
‘ 2 ’ „ > risis

Kam dar girti? Juk ir taip italai Taramaschi su Labrio- 
pertankiai mato Įa už italų čampijonatą. Lai- 

vėžio- mėtojas gaus čampijono dir- 
ižą. Lunden risis su Ress.

» 3 ♦ 1 \
t--------------------------------------------------------------------------------------------

Dainininkų draugija nu-'

kalbėti, tik tiek reikia pasa
kyti, kad geresniems lošė- 
jams neverta nei savo vardo. jau žmnė- 
“peizoti su tokiu jovalu, . ji svetimas moteris 
.Visas veikalėlis perdemr^nt 
vaizduoja vien tik girtos viš-l- ’ -
tos sapną. Šnipšt j

imirė dar negimus. Tai yra j
1. •______ a?. - *___T____ ’Dr. Landžius persikėlė 

naujon vieton.

AR ŽINOT, KAD—
Apdrauda (insurancei

A

J

t;

Ii:

( VMBRIDGE-UJE
: adjas 3-j į šeimynų namas, 

ius, vieta dėl garadžiaus 
ir1 daržo, visi naujos mados 

„ . -Junta, piazai iš pryšakio 
s:-.':o ir elektriką. Visi kamba- 

:-taisyti, labai smagi vie-
• arba geras dėl biznio, už-; 
uždo' neša >128 j mėnesį, o

. - I, ši2.000: tik 83000 įnešti.
A. I V A S

W. B.-oadway. So. Baston. Mass.

;V

■ V

‘l>

:ril

>

So. Boston Hardware Co.
J. KLIMAS ir P. BOLYS. Savininkai.

Tel. So. Boston 0122. SO. BOSTON, MASS.379 BROADWAY,
<■
' 'M****'

Reikalinga moteris prie 
namų darbo ir pridabot 2 

—vaikus. Malonės atsišaukti: 
i VIKTORAS ULEVIČIUS

75 Gatės St., So. Boston. 
(22)

I 
I 
I

( \MBR1DGEUJE
■■r.ynų namas, po 5 kambs- 
. 'zaradžiaus arba didelio 

aujos mados Įtaisymai, ši-: 
■s:rika. visi kambariai nau- 

• . labai smagi vieta gyven-
l•■''■d dėl biznio, užtai kad ran-

< t •>< i—: a:i_
♦

i

ant mėnesio ir kaina tik 
tik $3000 įnešti.

A. I V A S
Er>a<i"a>. So. Bost-an. Mass.

- ynų ir storas, visai arti 
i' . narko. Kaina $-1500

\ M 1 Z A R A 
•;road«ay, So. Boston. Mass.

SVARBI ŽINIA 
AUTOMOBILISTAMS.

Šiuomi pranešu visiems automobi
lių savininkams, kad aš atidariau 
Paint Shop, kurioje perdirbu iš senų 
Automobilių ant naujų, maliavoju 
įvairiomis spalvomis, naudoju geriau
sius aliejus ir varnišius. Uždedu stre
pus ir raides, ant trokų įtaisau visus 
sulankstymus.

Darbas geras, kainos prieinamo
Broliai tautiečiai, nepamirškite 

aęs!
Paint Shop randasi:

289 Prospect St., Cambridge.
Tel. University 10560
Gyvenymo vieta:

123 Prospect St-. Somerville.
Tel. Prospect 0422-J.

ANTANAS KASPARAS
Savininkas.

SiitiiAit 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iž- 
prosiname.
SIMOKA1T1S 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

Tel. So. Boston 506- W

SPECI AUSTAS—PER 25 M E- 
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Gailagher
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAYSQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, M ASS.

Olympia Theatre Buildiug 
fl'jom 22

<21 >

|

I

n; !■

DAKTARAS
A L KAPOČIUS 

LITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOJUS:

T. iki 1 v. po pietų
Seridomis iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Broadvvav. tarpe C ir D St. 

SO. BOSTON. MASS.

I
I

Tel. Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

t M. 0L1N & CO.
HOUSEHOLI) FURNISHERS

Tel. South Boston 3136
visiškas išpardavimas:

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furničių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

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

Asilankykite pažiūrėti, o 
tjs

AUCnON SALE
PARSIDUODA VŽ MORGIČIŲ!

Biržei?, 6 d.. 1925, 3 vai. po 
piet:. bu< parduotas namas 5 šei
mynų ir i storas <po numeriu

565 ir 571 E. 2nd St„ So. Bosto
ne. Reixė< Įmckėt $300 perkant, 

> rbėgyje 20 dienų. (23
THOMAS ( ANN1ZZARO

ACCTIONIER
N rint platesnių informacijų,

i
a 
i'
■:
■»5 c 
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Maliavos ir Geležiniai Daiktai
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

VISAI TYRA WHITE LEAD............................... $12.75 UŽ 100 SVARŲ
Geros rūšies gatavai sumaišytas penias po ............... $2JS0 už gorčių
Visokių spalvų ir baitas $5.00 vertės išlaukinis Spar Varnišis tik $2.50 

už gorčių.
Dupont's Grindų Varnišis . ............................................ $2.50 už gorčių

Visokių spalvų ir balto. v
Dupont Flat Baltas Pentas .............................................. $2J>0 už gorčių
Tik aplaikėm 1.000 gorčių Gatavai Maišyto Pento po $1-50 už gorčių 
Sietų Pentas .................  $1.25 už gorčių
Vienas lotas langų sietams ..........................  35e.
Sietiniai dratai parduodant roliais: Juodas 2!ic. sq. pėda, švinuotas 

3c. pėda, koperinis 7*žc. pėda.
SIETINĖS DURYS $2.00 ir aukščiau.

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

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES
TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

I'pirmutinė “gimdvmo kont-‘ - , . .
'rolės” auka. Bačiulis po prie- “«?., nelaimių yra puikus pa*
i . -• .daiktas, ypač tiems, kurie,

e J turi automobilius? štai kasi
- ša' atsitiko pereitais metais
• giMass. valstijoj: automobi- 
;xxg? lių nelaimėse užmušta 709 

’ žmonės ir sužeista 19.579.
• Galbūt tu esi tas, kuri rytoj' 
: patiks nelaimė. Apsidrausk. 
įSu visokiais apdraudos rei
kalais kreipkitės pas Vin- 

!cent B. Ambrose (Ambro- i 
įzaitį), kuris turi apdraudos* 
i brokerio laisnius, 425 Broad- 
pvay, So. Boston, Mass. (-) 
i Tel. So. Boston 1607.
i
I 

i

Dr. J. Landžius, Bostono varta norėjo tą draugiją pa-- 
Sveikatos Departamento na- gimdvti, bet jam pastoio k 
rys, perkėlė savo ofisą po ]ją “gimdymo kontrolės” r 
No. 381 Broadvvay, ant ant- Hninkai sandariečiai i. 
rų lubų, antras namas nuo Batiulio pastangų išėjo pi; 
K. Šidlausko aptiekos. Ligo-i * ‘ ‘‘
nius priima nuo 9 iš ryto iki į 
9 vakare.

ROMAN J. VASIL 
l>>oad«ay. Iloom 3,

SU. BOSTON. MASS.

♦ * ♦

“Sandaros” real estate 
’agentuką visi ligšiol vadin
ėdavo vaikėzu. Kad užbėgus 
__ i pravardžiavimui už 

lakių, minėtas vaikėzas nu- 
viso pa-i tarė užsiauginti po nosia ką 

šventę j nors panašaus į usus. Tik vi- 
Pirmają Gegužės Cambrid- sa bėda, kad jam po nosia 
ge’uje prakalbos buvo pa-įauga ne plaukai, o pūkai, 
rengtos bendrai. Komunistų kai jauno viščiuko. Gal būt 
kalbėtojas Bimba savo kai--taip yra todėl, kad tas vaikė- 
boje veik visą laiką užsipul-i zas, anot vienos merginos 
dinėjo ant jam nepatinkamų!gaidžio balsą turi, 
organizacijų bei ypatų, ypač________ * * *
daug šmeižė socialistus, ne-

Dėl Gegužinių prakalbų į ta m 
Cambridge’uje.

Apvaikščiojant 
šaulio darbininkų

I-VRMKIODA BUČERNĖ IR 
GRUSERNĖ 

>ERu.i VIETOJ PRIEŽASTIS PAR- - 
>A\: :■> SAVININKAS SERGA, i 

V KOSTIGAN (21)
"hton St, cor. Milton. 
Boston. Mass.

11'1 I

persitikrinsite.
M. OL1M

388 BROADMAY.
SO. BOSTON, MASS

pa- 
(-)

MORTGIČiŲ SAVININKAI
Katrie turite mortgičius (mortu'a-j 

ges) ant properčių 227-229 tv«>.- i
į r'ifth St.. So. Boston, Mass 
j

Į

ii
I

i,, f aiiv jzivj/eiiviu < ■ ——W es:
■ c , .. . . atriš ite

su dokumentais atsiimti pinigų. Pini
gai yra gatavi nuo Gegužės 4 d.. 192'» 
m. Pirmiaus mortgičių savininkai bu
vo Bronislovas Abraitis ir Arną Ab- 
raitis. Dabar matosi, kad yra Kazi
mieras Pūras. Mano antrašas:

.JOSEPH YANUSAS
359 W. 4th Street. So. Boston. Mass.

_ Prie vietinės sandariečių
paisydamas, kad Gegužinė kuopos susiorganizavo “sa- 
Šventė yra darbininkų vie-.Iaveišių” skyrius. Tie lietu- 
nybės šventė. viški “salaveišiai” kas nedėl-

Kadangi, aš, kaipo tų pra-idienis važinėja kur-nors su 
misijom. Jie turi savo daini- 
nininkus, muzikantus, bara- 
banščikus ir “spykerį” tū
lą “šiu-šainologijos” studen
tą. Lauksime, kada jie įsitai
sys “salaveišių” uniformą.

» ♦ ♦

—Kaip pavyko komunis
tų koncertas Broadvvay te
atre?—paklausiau vieną ko
munistų gražuolę.

—Nesakysiu—atsakė nu
leidus nosį mergina. Ir nesa
kė.

Taip, komunistai tuo kon
certu nesigiria. Jie tyli.

Bet pašaliniai žmonės, ku 
rie buvo tame jų koncerte. į 
sako, kad koncertas buvo i 
“rotten.”

♦ e ♦

Po So. Bostoną pasklido. ___
, , i • ,, i , (vaisinių, ft-ijn; aov am menr.'iopaskalų, kad Sandara kel- na $i«,5oo. jnešu reikia $5000.

REIKALAVIMAI !
__  _ j

Reikalingas jaunas darbi- 
linkas prie bučemės. Atsi- ; 
«aukit pas A. Čekavičią 

1431 2 Washington St., 
Peabody, Maaa.

Reikalinga moteris prie 
siuvimo ir sampalų darymo. 

EDWARD FAUST 
I) St.. So. Boston.

(22)

PLUNKSNAS, Pukus. Paduškao 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų irėd- 
nes, parduodam pigiausiai. Kreipsite* 
ypatiškai arba rašykit:

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

European Feather Co.
23 Loweil Street. Boston. Mass

kalbų pirmininkas, nieko ant 
tų šmeižtų nepastebėjau nei 
laike jo prakalbos, nei po 
prakalbos, tai dabscr daug 
žmonių man už tai išmetinė
ja : vieni prikiša man patai
kavimą komunistams, kiti 
sako buk aš išsigandęs Bim
bos ir t.t.

Jeigu gerb. “Keleivio” re
dakcija man suteiks vietos, 
tai aš trumpai atsakysiu vi
siems.

Nieko nepastebėjau Bim
bai deliai jo šmeižtų todėl, 
kad aš esu socialistas, o jis 
yra komunistas. Jis savo i 
Šmeižtais ir kolionėmis da-! 
rė gėdą ne socialistams, bet j 
patiems komunistams. Jeigu 
tokius šmeižtus savo prakal
boje butų valiojęs socialistų 
kalbėtojas drg. Neviackas,

PARDAVIMAI I I Į
Grosernė ir Bučerne I
South Bostone, ant Broad- 

way, pirmiau buvusi Lietu
vių Ko-operacijos krautuvė, 

j parsiduoda už trečdalį jos 
i tikros vertės, nes savininkas: 
i turėjo išvažiuot į Lietuvą: 
įprie mirštančio tėvo. Tuoj į 
kreipkitės pas advokatą F. į 

i J. BAGOČIŲ.
253 Broadvay,

So. Boston, Mass.!
į ■ — .... - ■ i ■ ■ Į

PARSIDUODA NAMAS
RONBURY. 49 Cedar St. savinin

kas parduoda 5 šeimynų namų, visi 
įtaisymai, lekeruotos aržuolinės grin
dys, 3 karų garadžius, 45,000 pėdų 
žemės. 60 medžių, tarpe kurių yra ir 

" įvaisinių. Jeigu 230 ant mėnesio Kai-

ODINES LIGOS
yra tankiai -.epakiančiama*; 
gal; būti pe-gaiėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
AntiMptiikaa m—tf

Sutaisytas prašaKaiaa 
niežejiao ir lota 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipki* į ^tiak^

'* r SEVERĄ < 
CEOAR RAPIOS i A A

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

_ »

I M. F. PUSKUNIGIS i
S GYDYTOJAS *
i VIDURINIŲ LIGŲ į
S VALANDOS- g

9 iki 11 ryte J
S t iki 3 po p:et /
8 7 iki » vakare
« M9 BKOADWAY S
S 80. BOSTON. MASS. 5
g Tat 8a. Baatoa US1

<<41 4 I'H’lį——

L

I

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

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

, DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KRONISKU IR SEKRETNŲ 

LIG V. REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ
< 18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 1436
V

►

►

Tel. South Boston 4000 y

Ir. lUMteStymer
LIKTU VIS GYDYTOJ A8 J į 3

S r® 
m# i ■ ę

381 Broadnay. So. Boaton. .ifass.
Ant ąntrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakąre.

i

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale molonėkit 
kreiptis.

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


