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Metai XXI

Lietuva Šaukiasi Tautų Lygon^™~“S,?“£

PRAŠO SUSTABDYT 
KARĄ SU LENKAIS. i

tai Spiečiasi 
Amerikoj.

Jeigu lenkai nepaleisią suim
tų lietuvių, tai kraujo pralie
jimas busiąs neišvengiamas.

Vėliausios žinios iš Žene
vos sako, kad Lietuvos val
džia oficialiai atsišaukusi Į 
Tautų Lygą, prašydama jos 
“nedaleisti prie kraujo pra
liejimo” Pabalti joj dėl lenkų 
Įsiveržimo Į Kemavos apie- 
linkę.

Lietuvos nota sako, kad 
jeigu lenkai tuojaus nepaleis 
suimtų lietuvių ir nepasi
trauks iš užimtos žemės, tai 
susirėmimas ir kraujo pralie
jimas 1 
Lietuvos valdžios raštas pri
duria, kad Lietuva reikalau-1 
sianti atlyginimo da ir už 
nuostolius, kurių lenkai už
puolikai pridarė.

Bet Lenkijos atstovas Že
nevoj visus šiuos kaltinimus 
užginčijo prieš Tautų Lygą. 
Jisai sako, buk patįs lietuviai 
lenkus užpuolę ir buk tame 
incidente reguliarė lenkų ar
mija nedalyvavusi. Tai yra 
paprastas lenkiškųjų patrio
tų pasiteisinimas. Kada jie

priklausantįs toms, 
; frakcijoms, kurios kariauja 
prieš Kuominčiną (naciona- 
lę Kynu armiją), šį nedėl- 
dienį ir panedėlĮ bombarda- NEW YORKE JIE ĮKŪRĖ 
vo Taku miestą. SAVO LIZDĄ.

-------------------- --------------Į laivai,
CARAS VĖL “GYVAS.”
Londone vėl gauta žinių, 

kad Rusijos caras esąs gy
vas. Jisai dabar gyvenąs vie- , - . . ,
nam Sibiro vienuolyne pasi- Įvo Taku miestą.

Caro giminaitis atvyko ap-
to. Kunigaikštis Juzupavas, Laikraštininko Brewsteno žiūrėti “Naują Petrogradą.”

Šalia Ne\v Yorko miesto, 
' ant taip vadinamos Long Is- 

land salos, pabėgusieji Rusi
jos didžiūnai Įsikūrė sau ko
loniją. kuriai jie davė vardą 
“Naujas Petrogradas.”

Pereitą sąvaitę iš Francu- 
zijos atplaukė francuzų lai
vu buvusio Rusijos caro gi
minaitis Aleksandras Roma- 
novskis su žmona ir tuojaus 

I - -
Manoma, kad jis

kuris sakoma užmušė Raspu- Pati New Y orke apskundė 
tina, sakosi žinąs tą vienuo- aktorką Corliss Palmer už 
lyną ir tankiai su Mikalojum paviliojimą nuo jos vyro. Ir 
Romanovu susirašinėjąs. Di- prisaikultujų suolas nuspren- 
dis kunigaikštis Mikalojus, d ė, kad aktorka užmokėtų si- 
buvęs Rusijos karo vadas, tai moteriškei už vyrą $200,-
sakosi matęs vieną caro laiš- MM. 

: kų nesenai. Tečiaus kuni- 
igaikštis Kirylas, kuris pats 
• nori būt Rusijos caru, šitoms 
1 pasakoms netiki.

bus neišvengiamas. NAUJAS BUDAS ŽMO
NĖMS ATJAUNINTI.
Italų daktaras Antonio 

į Pais atradęs naują žmonių 
i atjauninimo sistemą, kuri 
įvykdoma su Rentgeno spin
dulių pagalba.

Tas būdas esąs net geres
nis ir tikresnis, negu rusų 
mokslininko dr. Voronovo 
beždžionių liaukų skiepiji- 

Dr. Pais, <
i

. i-iTM • ?’• . •. • • i mažoj Kiskvbej įlcidziarni į
užgriebė Vilnių, tai irgi teisi-į žmogaus organizma, skubiai 
nosį, kad jie tame visai ne-|atja*niRa sžmoga^ kuno 
kalti, nes V įlniaus paėmime narveĮjus jr tuo pat atjauni- 
rptniliarp m armna npna v- - - r -reguliarė jų armija nedaly
vavusi. Mat, jie apvilko savo 
kareivius valkatų drapano
mis ir padarė iš jų “laisvano- 
rių buri,” už kurį valdžia ne
imanti jokios atsakomybės.

Išrodo, kad tas pačias gu
drybes jie ir dabar vartoja. 
Francuzų militaristai, žino
ma, palaiko lenkų pusę ir 
aiškina, buk dabartinis inci
dentas esąs tyčia Lietuvos 
sugalvotas, idant diskredita
vus lenkus pasaulio akįse, 
kuomet jie stengiasi išreika
lauti sau pastovią vietą Tau
tų Lygos Taryboje.

Kaip tas incidentas galėjo 
būt tyčia Lietuvos sugalvo
tas, kuomet 200 ginkluotų 
bombomis ir kulkosvaidžiais 
lenkų perėjo per sieną ir už
ėmė plotą Lietuvos miško, 
kuri ir iki šiai dienai laiko, 
tai sunku suprasti.

i

ESPERANTO KALBA ANT 
EUROPOS GELŽKELIŲ.
“Ne\v York Times” sako,

kad Europos gelžkeliečiai nuvyko “Naują Petrogradą 
sparčiai ima mokintis tarp- apžiūrėti. ”
tautinės Esperanto kalbos, čia ir apsigyvens. 
Austrijos gelžkeliečių sąjun-! 
gos valdyba Įvedusi savo na
riams šitos kalbos kursą sa
vo laikrašty. Vokietijos ge- 
ležkeliečių unijos organas 
patariąs tą pati padalyti ir 
Vokietijoj.

Esperanto kalbos pamo- 
.......... kas spausdinąs Ispanijos ge

mas. Dr. Pais. darydamas ležkeliečių laikraštis ir už tą 
bandvmus su Rentgeno spin- .Pati dabar esą agituojama 
dūliais, pastebėjo, kad jie, Portugalijoj. Anglijos paci- 
mažoj kiekybėj Įleidžiami Į fistas Norman Angel sako,

na visą žmogaus organizmą.
1923 m. d r. Pais pranešė 

apie savo išradimą medici
nos kongresui ir nuo to lai
ko padaryti bandymai paro
dė, kad jo.sistema veikia ge
riau, negu Voronovo.

Ta sistema ypač pasirodė 
sėkminga taikant ją nuo 70 
iki 86 metų amžiaus žmo
nėms. Rentgeno spinduliai 
juos taip atjauninę, jog jie 
atrodą ne daugiau kaip 50 
metų amžiaus.

kad turėtų suvažiuoti visų 
žymesnių Europos valstybių 
švietimo ministeriai ir nutar
ti Įvest Esperanto kalbos pa
mokas visose mokyklose.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Eccles, W. Va.—ŠĮ pane
dėli netoli nuo čia Įvyko 
sprogimas anglių kasykloj. 
Vienas darbininkas buvo už
muštas, o 69 užberti. Vėliaus 
38 jų pasisekė išgelbėti, o 31 
tebėra da po žeme.

AREŠTAVO 5 ANGLIA
KASIŲ VADUS.

Kansas valstijoj tapo areš-

ŽVĖRIŠKAS KUNIGO 
DARBAS.

Wittenbergo miestely, Vo-

TĖVAS NUMARINO VAI- — 
KĄ BADU.

Petersboro miestely, Ka
nadoj, tapo areštuotas tūlas 
John Dvsyer, kuris numarino 
badu 12 metų amžiaus savo 

j vaiką. Kada vaikas buvo at- 
j vežtas ligoninėn, tai jis buvo 
{taip sudžiūvęs ir sunykęs, 
'kad slaugės ir daktarai ver
kė. Jis svėrė vos tik 27 sva
rus. Atgaivinti sunykusi jo 
kūną nepasisekė ir jis mirė. 
Tėvas dabar kaltinamas 
žmogžudystėj.

I

Išsibaladoję po visą pa
sauli Rusijos monarchistai 
galų gale Įsitikino, kad A- 
merika jiems yra tikras dan
gus. Buržuazija čia labai tur
tinga ir labai palanki “aukš
tos kilmės” žmonėms, todėl 
reikia tik apsuki-umo, o pra
gyvenimą čia pasidaryti ne
sunku. Jei tik parodysi, kad 
esi kilęs iš “garbingos” šei
mynos. buvęs arti caro rū
mų, turi kokio kunigaikštpa- 
laikio titulą, tai užuojautos, 
paramos turėsi iš visų pusių.

I

SUŽEISTA 20 ŽMONIŲ.
Philadelphijoj ant gelž- tuoti penki angliakasių uni- 

kelio stoties buvo šitokia ne- jos vadai: Howat, Walters ir 
laimė. Vienas garvežys iššo-.da tris. Varantus jiems areš- 
ko iš relių ir atsimušė Į trau- tucti išėmė Republic Coal 
kini su žmonėmis, sužeisda- Co.. užtai kad jie buvo atsi- 
mas 20 pasažierių, iš kurių 4 lankę i tos kompanijos ka- 
gal mirs. syklas, buvo sušaukę neorga

nizuotus jos darbininkus ir 
MERGINA SKUNDŽIA ragino apskelbti streiką.

KUNIGĄ. i ---------------
San Franciscoj dabar eina LAKŪNAS NUŠOKO NUO 

Įdomi byla, kurioj Miss Lu- DEGANČIO ORLAIVIO, 
cille Swallow, 22 metų gra- r ‘ t o__
žuolė, kaltina kun. O. I. valstijoj lėkdamas oru užsi-

Pereitą sąvaitę Michigano

kietijoj, pereitą sąvaitę buvo Clampittą, kad jis turėjęs su degė orlaivis. Lakūnas Hun- 
areštuotas ir nuteistas kalėji- ja meiliškų reikalų ir dabar ter tuojaus išskėtė parašutą įYion Iri irt T-l r>i ii-/ _____ _ _ - —iii •man kun. Paul Heinrich už nenorįs atsilyginti.
žvėrišką pasielgimą su vaiku 
Kurt Witte. Mokindamas tą 
vaiką katekizmų ir ruošda
mas jį prie pirmutinės išpa
žinties, šitas “dūšių ganyto
jas” taip supyko, kad par
mušė vaiką ant žemės, o pas
kui pradėjo spardyti ji kojo- 
mis. BespardydaTnas jis pa- yiLLOS GALVA PAVOG- 
taike vaikui į ak) ir akis isso- ta MOKSLO TIKSLAMS? 
ko. v aikas turės likti aklu vi
sam amžiui. Tai kokia “arti
mo meilė” pas Dievo tarnus’.

2,200,000 SVARŲ ŽUVIES.
Ši panedėlĮ Į Bostoną atėjo 

40 žvejų laivų, kurie atgabe
no išviso 2,200,000 svarų žu
vies. Tokio giliukio žvejai 
senai jau neturėjo.

ir iššoko laukan. Jisai nusi
leido ant St. Clair ežero ledo 
gyvas ir sveikas. Orlaivis bu
vo 500 pėdų nuo žemės, kuo
met lakūnas ji apleido.

I

RUMUNIJOS VALDŽIA 
SUMUŠTA RINKIMUOSE.

Šiomis dienomis Rumuni
joj buvo miestų valdininkų 
rinkimai, kuriuose dabarti
nės valdžios šalininkai buvo 
biauriai sumušti. Opozicijos 
partijos turėjo didelių laimė
jimų. Rumunijos sostinėj da 
tebelaikomas karo stovis. ’tis.

Tūlas laikas atgal Meksi
koj nežinia kas iškasė pagar
sėjusio bandito Vilios lavo
ną ir nupiovė jam galvą. Da
bar kalbama, kad tą atlikę 
Amerikos kriminalogai. Chi- 
cagos daktaras Hali dabar 
išsireiškė, kad jie senai jau i 
norėję gauti Vilios galvą 
moksliniems tyrinėjimams. 
Vilią buvęs didžiausis pikta
darys. todėl esą Įdomu patir-

RUSIJOJ SIAUČIA IN- 
FLUENZOS EPIDEMIJA.

Iš Maskvos pranešama, 
"kad Rusijoj dabar siaučia 
influenzos epidemija. Vie
noj tik Maskvoj esą 27,000 
registruotų ligonių.

i

Žvėriški Policijos Darbai
valstijos miliciją juos apsau
got, bet gubernatorius atsa
kė, kad jis nenoiįs to daiyti, 
nes, pagal Įstatymą, milicija 

Teisėjas išleido varantą areš- turėtų eiti su policija.
tuot policijos viršininką, 
bet nėra kam jį areštuot.
Passaic, N. J.—Paskutinė-, 

mis dienomis šis miestelis į 
pavirto i tikrą karo lauką. 
Jau septinta sąvaite kaip čia 
streikuoja 11,000 tekstilės 
darbininkų. Dirbtuvės buvo 
uždarytos, bet pereitą sąvai
tę Botanv Worsted Mills pa
skelbė atidarysianti duris ir 
tegul eina dirbti kas nori. 
Apie 3,000 streikierių nuėjo 
tenai ant pikietų. Dirbtuvė 
Ipasišaukė policiją, kad ap- 
i saugotų streiklaužius, jeigu 
{tokių atsiras. Policija tuo
jaus liepė streikieriams išsi
skirstyt ir padalyt kelią ske- 
bams, kurių vis dėlto atsira
do apie 20. Minia pradėjo 
švilpti ir baubti ant streik
laužių. Tuomet policija pa-1 
leido keliatą gazinių bombų 
Į minią. Bet vėjas buvo dide
lis, gazus išblaškė, ir darbi- 

5 ninkams nuodai nieko nepa
kenkė. Tada penkios ugna- 
gesių komandos išvilko savo 

i dūdas ir pradėjo lieti darbi
ninkus šaltu vandeniu. Tai 
buvo žvėriškiausis darbas, 

i kokį tik galima Įsivaizdinti. 
; Sušalę ir sulieti vyrai ir mo
teris išsiskirstė grieždami 
dantis. Penki jų buvo da are
štuoti.

Ant rytojaus buvo du 
streikierių mitingai. Kalbė
dama i susirinkusius Elzbie
ta Gurley Flynn turėjo ant 
pagrindų keliatą gazinių 
maskų ir patarė jas streikie
riams vartoti. Ji pasakė: “Ši
tokias maskas musų karei
viai vartojo Franci jo j ka
riaudami su vokiečiais, o da
bar mums prisieina jas dėvė
ti namie ant pikietų linijos.” 

Išėjus streikieriams iš mi
tingo, policija vėl ant jų už
puolė ir daužydama lazdo
mis pradėjo krikdyt minią. 
Laikraščių reporteriai prade- - . .
jo šitą policijos užpuolimą i o kartais
fotografuot, tada policmanai 
dėjo buožėmis daužyti jii!APIPLĖŠĖ RESTORANĄ, 
aparatus. Iš viso buvo sutiii-{ Ši panedėli New Yorko 
pinta 10 aparatų. Vienai re- buvo apiplėštas aukštos kle- 
porterei policmanas žiauriai sos restoranas teatrų distrik- 
išplėšė iš rankų padalytus ^e- Banditai pabėgo su $8,- 
užrašus ir sudraskęs juos nu- Iš
metė ant žemės.

Laike šito pašėlimo keli 
girti policmanai Įsiveržė Į’ 
kai kurias krautuves ir skau-jtuo metu, kuomet žmonės ti- 
džiai sumušė savininkus, j kėjosi jau pavasario, čia už- 
Dabar du policmanai skun-lėjo baisios pūgos ir pereitą 
džiami užtai ant $30,000., seredą privertė 30 colių snie- 
Bet ištikiu jų žmonės turėtų go. Dabar čia didžiausia 
skųsti ne policmanus, bet {žiema, 
miestą, nes miestas už savo 
policiją atsako.

Teisėjas Katz išleido va- 
rantą areštuoti policijos vir
šininką Zoberą už užpuolimą 
ir sumušimą kelių žmonių. 

{Bet nei vienas konsteibelis 
neapsiėmė šitą mušeiką areš
tuoti. Teisėjas norėjo įteikti 
varantą valstijos policijai, 
kad ji areštuotų Zoberą. bet 
ir ši atsisakė. Tuomet teisė
jas nutarė kreiptis Į Passaico 
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VARTOJA GAZINES 
BOMBAS PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

i

JUODAS INTERNACIO
NALAS SUJUDO PRIEŠ 

MEKSIKĄ.
Visos klerikalų organiza

cijos, visas juodas Romos In
ternacionalas subiuro prieš 
Meksikos valdžią, kam ši va
ro laukan dykaduonius kuni
gus ir davatkas. Airiški Ko
lumbo vyčiai ir kitos klerika- 
liškos draugijos kelia prieš 
Meksiką didžiausių protestų 
ir šmeižia jos valdžią. Kleri
kalas Boylan savo kalboj 
Kongrese pereitą sąvaitę nu
ėjo taip toli, kad drįso net 
reikalauti, kad šios šalies 
valdžia atsiimtų Meksikos 
pripažinimą, nes ?vleksika 
esanti “Naujo Pasaulio So
vietas.”

Žvėriškais policijos dar- 
Į bais pasipiktino visi. Visi da
bar simpatizuoja streikuo- 

! jantiems darbininkams ir 
gausiai juos remia. Streikui 
vesti susidarė “Bendras 
Frontas,” kuriam vadovauja 
Albertas Weisbord, vyras 
baigęs du universitetu. Strei- 
kieriams kalbėjo jau New 
Y'orko socialistų veikėjas 
Shiplakoff ir jiems padeda 
atvykusi iš Anglijos socialis
te Scythia Mosley. Ji yra ki
lus iš Anglijos didžiūnų.

Weisbord sako, kad strei
kierių šeimynoms surinkta 
jau $20,000 aukų. Dabar pla
nuojama išvesti tekstilės 
darbininkus streikan ir ki
tuose miestuose, būtent: 
Lawrence, Providence, Pa- 

. tersone ir kitur. Streikas ap- 
imsiąs 50,000 audėjų.

Atvykęs kunigaikštis Ale-;amziaus
i V » • ■ * "V •ksandras paplepėjo reporte

riams paprastą monarchistų 
pasaką, buk sovietų valdžia 
jau svyruojanti, visa Rusijos 
liaudis esanti jai priešinga, 
todėl greitu laiku Rusijoj 
busiąs sukilimas, bolševikai 
žlugsią ir caro valdžia vėl 
busianti atstatyta.

Šitą pasaką monarchistai 
pasakoja jau suviršum sep
tyni metai, bet jų viltis vis 
neišsipildo.

GAVO 15 METŲ KA
LĖJIMO.

Lavvrence, Mass.—Plėši
kas Vincas Kalinskis, kuris 
andai užpuolė ant tuščio ke-j 
lio Juozą Mičiuną su mergi-j 
na ir apiplėšė juodu, tapo Į 
nuleistas 15-kai metų kalėji-! 
mo.

42 METU VYRAS VEDA 12 
METŲ MERGAITĘ.

Thomas Perkins, 42 metų 
jflaine’o valstijos 

farmerys, atvyko anądien i 
Skovveghano miesteli su 12 
metų amžiaus mergaite Cla- 
ra Day išsiimti leidimą apsi- 
vedimui. Miestelio klerkas 
leidimo jam nedavė, paaiš
kindamas, kad mergaitė per- 
jauna. Perkinsas protestavo, 
bet nieko nepešė. Tuomet jis 
pasiėmė mergaitę ir vėl išva
žiavo ant savo farmos. Mer
gaitė sakosi mylinti Perkin- 
są ir r -^rinti būt jo žmona. Ji 
gyvena su juo jau kelintas 
mėnuo. Jos motina irgi nesi
priešina jos ištekėjimui už 
Perkinso. Kaimynai dabar 
mano, kad Perkinsas vyks su 

j ja Į Kanadą ir tenai apsives, 
I nes nuo jo namų iki Kanados 
‘sienos visai netoli.

POLICIJA UŽPUOLĖ 
STREIKIERIŲ DE
MONSTRACIJĄ.

Ši panedėli New Yorke 
pasiliejo streikuojančių kai
lių siuvėjų kraujas. Susirin
kę ant kampo 17-tos avė. ir 
W. 24-th streeto streikieriai 
ruošėsi j demonstraciją, kaip 
netikėtai ant jų užpuolė raita 
policija ir mindžiodama 
žmones arkliais pradėjo 
skaldyt jiems galvas buožė
mis. Daug darbininkų buvo 
sužeista ir 16 areštuota.

Kailių siuvėjų streikas pra
sidėjo 16 vasario ir streikuo
ja 12,000 žmonių. Jie reika
lauja 44 valandų darbo są- 
vaitės, lygaus padalinimo 
darbo tarp vasaros ir žiemos, 
ir Įsteigimo bedarbės fondo.

BATSIUVIAI REIKALAUS 
DAUGIAU ALGŲ.

Haverhill, Mass.—Finišie- 
rių unija čia nutarė reikalau
ti 35 nuošimčių daugiau al
gos. Dabar finišieriai gauna • ZA • • . t •

STEIGIA TARPTAUTINI 
GIMDYMO KONTROLĖS 

BIURĄ.
šią sąvaitę New Yorke at

sidaro 6-tas tarptautinis gim
dymo kontrolės šalininkų su
važiavimas. Suvažiavimo 
pirmininkas Dr. C. C. Little, 
kuris yra taipgi ir Michigano 
Universiteto pirmininkas, 
praneša, kad esą planuoja
ma Įsteigti Šveicarijoj tarp
tautini gimdymo kontrolės 
biurą. Biuras busiąs Ženevos 
mieste ir turėsiąs susisieki
mų su visomis šalimis, kur 
eina gimdymo kontrolės ju
dėjimas. Austrijoj, Olandi
joj, Norvegijoj^ Švedijoj, 
Anglijoj, Japonijoj ir Indi
joj esą jau stiprių gimdymo 
kontrolės orga1 zacijų.

SUIMTAS PLĖŠIKAS 
NUSIŠOVĖ.

Racine, Wis.
nos atgal čia inėjo bankan 
vienas plėšikas ir atkišęs re
volverį atėmė žmonėms $2,- 
000. Jam pasisekė pabėgti, 
bet vėliau jis buvo policijos 

-—„-y--------- ,,------ r__ apsuptas. Matydamas, kad
ti kokia buvo jo galvos sūdė- neištrūks, jis paleido sau šu- 
---. ' vį galvon ir nusižudė.

Kelios die-

SUNAUS MIRTIS UŽMU
ŠĖ TĖVĄ IR MOTINĄ
Pittsburge andai plėšikai 

užpuolė kasyklų kompanijos 
ofisą, paerobė $45,000 pini
gų ir užmušė sargą Gumpą. 
Tuojaus po to Įvykio apsirgo 
užmuštojo sargo tėvas ir mo
tina. Liga kas sykis darėsi 
sunkesnė ir pereitą sąvaitę 
abudu jie mirė. Daktarai pri
pažino, kad jų ligos priežas
tis buvo jųsunaus mirtis. Se
nukai apsirgo ir mirė nuo di
delio širdies skausmo.

ir to neuždirba.I _______
___________ _____________________

PRISNIGO 30 COLIŲ. 
St. Albans. Vt.—Kaip tik

M. W. BUČINSKAS MIRĖ.
Ši panedėlĮ adv. F. J. Ba- 

gočius gavo iš New Yorko 
telegramą, kad ienai mirė M. 
W. Bush-Bučinskas, buvusia 
New Yorko lietuvių Baltic 
Statės Banko kasininkas ir 
šiaip plačiai žinomas veikė
jas. Laidotuvės bus ŠĮ ketver
gę

5 ŽMONĖS SU AUTOMO
BILI UM ŽUVO EŽERE.
Pereitą sąvaitę Erie ežere 

žuvo 5 žmonės su automobi- 
lium. Jie buvo nuvažiavę iš 
Kanados aplankyti savo gi
minių ant salos tame ežere. 
Grįžtant atgal ledas Įlūžo ir 
automobilius nuėjo ežero 
dugnan, nusinešdamas su sa
vim tėvą, motiną irtrejatą 
vaikų.

SPROGO BOMBOS.

I

I

apskričio prokurorą šiuo rei- 
Iš Čekoslovakijos sostinės kalu. Ar policijos viršininkas 

Pragos pranešama, kad ve-i bus areštuotas, da nežinia; 
žant vežimą rankinių grana- tuo tarpu jisai “apsirgo.”

Streikieriai kreipėsi Į gu
bernatorių, kad jis prisiųstų

tų tenai Įvyko ekspliozija, 
kuri užmušė 2 kareiviu.

ŠAUKIA AtSTATYMO 
B-VĖS ŠĖRININKUS.
Specialė šėrininkų komisi

ja, kuri tyrinėjo Lietuvos At
statymo B-vės reikalus, šau
kia tos bendrovės šėrininkų 
extra susirinkimą 21 kovo 
šv. Jurgio Draugijos Salėj, 
180 New York avė., Nevvark, 
N. J., 2 vai. po pietų.

šėrininkai turi atvykti su 
serais. Esą labai svarbių rei
kalų ir nuo šio susirinkimo 
prigulėsiąs bendrovės liki
mas.

Už komisiją pasirašo: M. 
Miškinis, K. Lebeliunas ir P. 
Mikšis.



I

apžvalga
norėta jį kitokiu budu sunai
kinti : nakties laiku išmuštas

I

KAS UŽPUOLĖ RYGOS- 
MASKVOS TRAUKINĮ?
šiomis dienomis netoli 

Rygos buvo toks atsitikimas. 
Ėjusiame iš Maskvos i Rygą 
traukiny du jauni vyrai už
puolė du Sovietų Rusijos 
diplomatiniu pastuntiniu ir 
pradėjo šaudyt vagone. Vie
nas pasiuntinys tapo užmuš
tas ant vietos, o kita.- mali
nai sužeistas.

Užpuolikai Pagriebė vež-i į
tus pasiuntinių dokumentus, mas komunistams nepatikė- 
teciaus pabėgti jiems nepa- j0 nes ---- -- -- - - -
vyko ir jie užsidarė kitame par<xiį 
vagono kambary. Traukinys griauti’ 
buvo sulaikytas, policija ap-; - - -
supo vagoną ir besišaudant i §100.

teisme dėlto, kad jis smerkė 
Lietuvos valdžią savo pra
kalbose. Jis buvo kaltinamas 
tik dėl kurstymo prieš Ame
rikos valdžią. Komunistai 
norėjo ji apginti, liudydami, 

! kad savo prakalbose jisai 
pliekė tik Lietuvos klerikalų 

'valdžią, o apie šios šalies 
valdžią visai nieko nesakė. 
Ir jeigu jiems butų pasisekę 
teismą Įtikinti, kad ištikrujų 

, taip buvo, tai Bimba butų 
is liuosas. Bet teis-

' E c E 1 V i S

..ilsius budus pagerinti jų
No. Ib. Kc7o iū et., 1926.

gerulius oucius pagerinti jų 
būvį. Apart tų pranešimų, i 

zi’.ą The Monthly Labor; 
Revie\v. ’ kuris plačiai išdali- ■ 
narr-s. Visos “Bureau of La
bor Statistics” publikacijos 
duodamos dykai.

Kaip viršuje buvopažy- 
r.ėta. Darbo Departamentas 
įuri pildyti imigracijos įsta
tymą-. Tam darbui yra tam 

departamentas, “Bu- 
reaa . t Immigration.” Tas 

prižiūri imigraciją. 
Kasmet kas nors neprisilai- 
k' ■ i A imigracijos įstatymų, 
Biuras turi surinkti visus 
faktas ir pristatyti Suv. Vals- 
tybiu paskirtam viršininkui. 
Imigracijos Biuro vedėju yra: 
“(.k.mmissioner General of 
Immigration.” Biuras turi ir; 
.-cit.- Komisijonierius įvai- 
: . -e vietose Suv. Valstijose 
ii- užsieny. Reikalui esant, 
norintiems gauti adresus ar
ba vardus įvairių imigracijos 
kumisijonierių, galima krei
ptis prie prie imigracijos ofi
so. Washingtone.

Natūralizacijos Biuras 
taipgi priguli prie Darbo De- 
: artamento. Užduotis Na
tūra, izaci jos Biuro yra pri
žiūrėti natūralizacijos teis

langas ir redakcijon Įmesta Biuras išleidžia darbo maga 
vokiečių karinė '*

. Įmesta ir grasinant 
; Bet laimei bomba

vokiečių karinė bomba, 
grasinantis laiškas.

____ __ _ ___ nesprogo 
ir redakcijos nesunaikino.

Tai vis krikščioniu darbe
liai!

NĖ

valdžios liudininkai 
, kad jisai kurstė 

griauti Suvienytų Valstijų 
• vadžią. Ir už tai jis buvo nu-

abudu užpuolikai buvo už
mušti.

Tyrinėjimas vėliaus paro
dė, * kad abudu piktadariai 
buvo Lietuvos piliečiai.

Taigi Lietuvos valdžią 
“Darbininkas” čia Įkišo visai 
ne vietoj.

Iš kitos vėl puses škapler- 
ninkų organas vieną svarbų

KODĖL LIETUVOJE 
RA TVARKOS?

Visa Lietuvos spauda pas
kutiniais laikais šaukia vienu 
balsu, kad pramonė smun
ka, kad fabrikai užsidaro, 
kad tūkstančiai žmonių netu
ri darbo, kad litų nėra, lais
vės nėra, ir tt.

Kas gi čia kaltas?
Anot prof. Voldemaro, 

čia kalti Lietuvos kunigai, 
kurie pasigriebė valdžią i 

• savo rankas, neturėdami jo- 
| kio išmanymo apie valstybės 
ūkį. Jis sako:

I
Kaip praneša latviu tele-j da]vk!> slepia Jis 

grafo agentui a Leta, už-ilj, ka<t pilttžodžiavimą 
puolikai esą broliai. Antanas,Dievą teismas Bimba 
ir Bronius Gabnlavieiai; pir-|Visai išteisin0. Jis tik pasako’, 
mas jų esąs 2, metų, o antras. Bimba buv0 ištĮisintas 
19 metų amžiaus. Prieš karą !«• 
jie gyvenę Rygoje, bet vėliau j 
grįžę Lietuvon ir dabar buvę ’ 
pastarosios gyventojai.

Jų nušautas bolševikų kur-Į 
jeras vadinosi Nette. jis bu
vo raudonosios armijos di
vizijos štabo viršininkas. Gi 
pašautasis kurjeras vadinosi 
Maehmanstahl, buvusia savo 
laiku politinis komisaras 
prie raudonosios armijos bri
gados viršininko.

Taigi abudu jie buvo žy
mus sovietų Rusijos žmonės, 
todėl reikia manyti, kad šito 
incidento Maskva taip leng
vai nepraleis, žinoma, jeigu; 
pasirodys, kad užpuolikai 
veikė vaduodamiesi savo as-į 
meniniais motyvais, tai Lie
tuvai didelių nesmagumų iš 
to nebus; bet jeigu išeis aikš
tėn, kad už jų nugaros stovi 
aukštesni žmonės, tai pasek
mės gali būt labai negeisti
nos.

Taigi klausimas lieka: kas 
per vieni buvo užpuolikai? 
Kokiais motyvais jie šaudė 
Į Rusijos atstovus?

Jei spręsti iš musų patrio-. 
tinęs spaudos tono, tai šitas1 
užpuolimas buvo kerštas už i 
užmušimą andai lietuvių! 
kurjero netoli Maskvos. Jei; 
taip, tai jis turėjo būt keno I 
nora suplanuotas ir organi
zuotas. Ir jei pasirodys, kad 
užpuolimo organizatoriai 
stovi arti Lietuvos valdžios, 
tai valdžiai gali būt daug ne
smagumų.

Socialistai šitokį kerštą 
visuomet smerkia, šitokių! 
priemonių griebiasi tiktai! 
teroristai ir fašistai.

kituose kaltinimuose.”
Jeigu švento Juozapo or

ganas per akis daro šitokias 
.suktybes, tai kur gi jo toji 
Į dorybė, apie kurią jis taip 
tankiai mėgsta plepėti?

DA VIENAS KLERIKALŲ 
MELAS.

South Bostono “Darbinin
ke” 5 kovo tilpo klerikalų fe
deracijos sekretoriato atsi
šaukimas “Su mumis, ar 
prieš mus?” Tame atsišauki- į 

;me kunigai ragina katalikus 
įremti Lietuvos klerikalų par
tijas ir sako:

"Pažiūrėkime Į mus senąją 
tėvynę Lietuvą ir ten pamaty
sime. kad kaip praeity taip ir 
dabar lietuvystės palaikymas 
rėmėsi ir tebesiremia vien lie
tuvių katalikų pečiais. Kada ki
tų pažiūrų ir partijų žmonės 
dairėsi tai Rusijon, tai vėl Len
kijon, katalikai drąsiai ir atvi
rai stojo už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos Respubliką.’’

Tai yra begėdiškas melas. 
Tais laikais, kada “kitų 

pažiūrų žmonės” aukavo sa- 
i vo kraują ir gyvybę kovoje 
su caro valdžia už Lietuvos 
laisvę, tai klerikalų lyderiai 
—kun. Matulevičia. kun. 
Dambrauskas (Jakštas) ir 
kun. Bueys 
čionių demokratų partijai 
programą, Įdėdami šitokį

• pareiškimą:
"Aiškiai pasakome, kad nuo 

Rusijos skirtis neketiname.
“Nors tai ir be pasakymo ži

noma, bet stambiais žodžiais tą 
reiškiame, kad masę priešinin
kai negalėtų mums išmetinėti 
buk mes norime skirtis.”

Šitas klerikalų pareiški
mas “stambiais žodžiais” bu

!

» 
I

I

“Kas nori vesti visuomenės 
reikalus, turi būti sociologas, is
torikas. psichologas, ekonomis
tas. finansistas, turi išmanyti 
valstybės organizaciją (viešoji 
teisė"— valstybinė bei adir.inis- 
tratyvė) ir tt.

“Ar tokiam darbui kunigai 
prisruošę? Ne. ir šimtą kartu 
ne.

“Juk jie mokinosi seminari
joj, Dvasiškoj akademijoj Pet
rapily arba teologijos kuriame 
fakultete svetur, bet ko moki
nos? šventojo Rašto, dogmatų. 
bažnytinių apeigų, šiek tiek jo- 
istorijos — žodžiu, tokių daly
kų. kurie privalomi kunigui, 
bet kurie su politiška ekonomo J šuo 
ja. ar valstybiška ar tarptau- 
tiška teisė 
bendra. Vadinasi, jie ėmėsi dar bė. 
bo. kurio jie visai nesimokino i. vi-." 
todėl negali jo išmanyti."

Ir dėlto Lietuvoje šiandien 
nėra tvarkos.

Taip p. Voldemaras rašo 
5 vasario “Lietuvos” nume
ry. Ir reikia pripažinti, kad 
tai yra tikra tiesa.

mų naturalizavimo darbą, I 
ir per savo atstovus įvairiose 
šalies dalyse tirinėti piliety
bės kandidatų kvalifikaci
jas ir atstovauti valdžią na
tūralizacijos perki ausinė ji- 
muose. Biuro rekorduose 
randasi duplikatai visų natū
ralizacijos certifikatų nuo 
rugsėjo 26 d., 1906 m., kaip 
ir pradinės kandidatų po- 
pieros nuo tos dienos. Biuras 
turi natūralizacijos perklau- 
sinėtojus Įvairiose šalies da
lyse. prie kurių pilietystės 
kandidatai gali kreiptis dėl 
visokių informacijų. Jų var
dus ir adresus taipgi galima 
gauti rašant į Darbo Depar
tamentą. Washingtone.

Prie Darbo Departamen
to dar randasi Vaikų ir Mo
terų Biurai. Vaikų Biuras 
tirinėja ir raportuoja visus 
dalykus, kurie liečia gerovę 
vaikų ir jų gyvenimą, ypa
tinga domė kreipiama į kū
dikių mirtingumą, gimimo 
skaitlines, jaunųjų teismus, 
ir tt. Moterų Biuras stengiasi 
ištirti visus klausimus, kurie 
liečia dirbančias moteris. 
Laikas nuo laiko tie abudu 
biurai išleidžia interesingus 
pranešimus. F. L. 1. S.

Amerikos Lietuvių 
Seimo Reikalu.

Nusigando “Keleivio”
Į Kalendoriaus.

Kauno brostvininkų orga- korduota ir parodyta, kada 
nas “Rytas” (N32) praneša, 
kad “vidaus reikalų ministe
rijos parėdymu uždrausta 
įvežti ir platinti Lietuvoje 
‘Keleivio’ Kalendorius 1926 
metams.”

Vadinasi, smarkioji pra- 
baščių valdžia musų kalen
doriaus nusigando.

Kodėl ją apėmė toks 
“striokas” prieš “Keleivio” 
Kadendorių, mes negalim 
suprasti Prieš Lietuvos res
publiką jame nėra nieko pa
sakyta. Bet naudingų Lietu
vai dalykų jame labai daug. 
Jeigu kiekvienas Lietuvos 
pilietis šitą kalendorių per
skaitytų ir gerai viską atsi
mintų, tai Lietuvos žmonių 
apšvieta pakiltų tūkstantį 
procentų.

Kati skaitytojui butų aiš
kiau, kas “Keleivio” Kalen
doriuje 1926 metams telpa, 
mes čia paduosime suglaustą 
jo turinį:

1.1926 Metų sezonai.— sužinos visą Romos kunigų ir 
Čia parodyta, kada praside- popiežių praeitį ir jų juodus 

kada pavasaris, darbelius. Gal Lietuvos kata
likiškai valdžiai tas nepatin-

kas atsitiko, šitokia istoriją 
turėtų žinoti kiekvienas lie
tuvis.

13. Evoliucijos mokslas.— 
Čia gyvais pavyzdžiais ir su
prantama kalba išdėstyta, 
kas yra evoliucija ir kaip 
kvaili yra tie žmonės, kurie 
šito mokslo bijosi.

14. Buda.—Čia nemirtinos 
garbės rusų rašytojas Tols
tojus jums pasako, kas buvo 
ir ko mokino tas Buda, kurį 
dabar garbina 460 milionų 
žmonių.
15. Kodėl žmogaus kūnas 

šilta*?—Čia grynas mokslas 
apie žmogaus kūną ir jo svei- 
jkatą. Kiekvienas, kas tik no
ri būt sveikas ir ilgai gyven
ti, turėtų laikyti šitą straips
nį po ranka ir prie kiekvie
nos progos jį perskaityti, 
kad niekad neužmiršus. ką 
D-ras Lašas tenai aiškina.
16. Popiežiai ir dora.—Iš 

šito straipsnio skaitytojas
I

da žiema, 
vasara ir tt.

2. Kilnojamos šventė*.— ka, bet teisybės juk negali- 
Čia parodyta, kada pripuola ma nuo žmonių slėpti. 
Velykos, Sekminės ir kitos 17. žemynų judėjimą*.— 
katalikų bažnyčios nepasto- čia yra aiškiai nauja vokie- 
vios šventės. . čių mokslininko Vageneriovios šventės.

3. Saulė* užtemimai.—Čia,teorija apie tai, kaip atsira-
paduotos žinios, kada ir kur j0 Amerika, Afrika ir kiti 
bus saulės užtemimai šiais žemynai. Straipsnis grynai 
metais. - moksliškas ir labai idomus.

4. Kovotojam. 1905-1M5 lg yra mok,|1,7_Si.
metu.—Čia yra gražios eile? tame straipsny musu drau- 
musu karžygiams, kurie zu- ■ { v c'pinskis
yo kovose su caro valdžia uz:kma kajp atsirado mokslas. 
Lietuvos laisvę. kas jis yra. kuo jis skiriasi

5. Darbininkų Kalendo- nuo tikėjimo ir kodėl bažny- 
rius.—Čia surašyti žymesni prieš ji kovoja.
Įvykiu darbininkųkovosis-i Beparainėtų ’ čia stralp> 
tonjoj, pavyzdžiui, žada bu-nju «K9)eivic- Kalendoriu- 
vo Napoleonas nuverstas nuoije - 1926 me!am? telpa (tar 
sosto, kada kokie revohueio- upvbį gražių eilių, dainų, 
nienai buvo susaudyti Rusi-‘juo)& ir (lai!iu karikaturu.

' Lietuvos vidaus reikalų 
K pri* Loniio__ čia vra;mirusterija, uždrausdama ši-

graudingamoti-i^i Kalendorių Lietau
* daina ; įvežti, padare didelę sknau-

7 Ameriko. Li.e‘uvos.
unijose—Čia vra sutraukus^ jeigu ji tikisi, kad slo- 
įdomi statistika, parodanti, I pmdama apsvietą ji paslėps 
kiek kuri unija turi narių: »uo žmonių teisybę ir prail- 
kaip augo Amerikos unijistų Pns klerikalizmo viesp - 
skaičius pradedant nuo 1897 v™?: J“ J' f <>«>. kl-'sW;pa
metu iki šiol, kiek turi narių [T0 }’aWaia la,P«V "TT 
Socialistinis Unijų lntema- !r ‘'*aut /,nl,epa ,'n,ja™"s. 
eionalas, kiek yra' pasaulyje|kny?as- 0 kur dabar caras? 
komunistų, kiek fašistų, kiek Lietuvos klerikalai susi- 
kitokių ir kiek yra iš viso or- į lauks to paties galo, ko sua- 
ganizuotų darbininku pa-!laukė Rusijos caras, jeigu jie 
šaulyje. ‘ įeis jo pėdomis.

8. * Pasaulio kalbos.—Čia Kiekvienas Amerikos lie-
parodyta kiek yra pasauly!tuvis dabar turėtų susipirkti 
kalbų,* kiek kurioj kalboj yra “Keleivio” Kalendorių-ir nu- 
žodžių ir kiek žmonių kurią1“ : *
kalbą vartoja.

9. Nelaimė* Amerikos ka
syklose.—Čia pažymėtos vi- negalėtą jo sunaikinti, nes 
sos kasyklų ekspliozijos ir į už sunaikinimą turės užmo- 
gaisrai, kur žuvo nemažiau i kėt $25 Amerikos valdžiai. 
100 žmonių ant syk. t O grąžinti kiekvieną kalen

dorių jiems bus irgi nepato
gu, nes Amerikos paštas to
kio “biznio" nemėgsta.

Kalendoriaus kaina “Ke
leivio” skaitytojams—25c. .

Pasiskubinkite, kol da ne- 
išparduoti.

NAUJAS MAKSIM GOR
KIO KŪRINYS.

Vienasis Maksimo Gorkio 
draugų Leningrade gavo nuo 
rašytojo laišką, kuriame jis 
praneša, kad nesenai užbai
gęs didelį beletristinį veika
lą. šiame veikale Maksimas 
Gorkis palietė paskutinių ca
rizmo metų gyvenimą ir pla
čiai aprašo įsikūrimo ir įsi
galėjimo Sovietų valdžios 
metus. Rašėjas apibrėžia vi
są eilę žmonių, veikusių vi
sose srityse visuomeninio gy
venimo, nupiešia taipogi visą 
eilę inteligentijos atstovų. 
Naujas kūrinys Maksimo 

t Gorkio bus išleistas greitu 
laiku vienų iš stambiausių 
Berlino leidėjų.

Mano manymu, klausimai 
diskusijoms turėtų'but šito
kie :

1. Apsaugojimas Ameri
kos lietuvių nuo ištautėjimo.

2. Gelbėjimas pašalpos 
draugijų, chorų ir kitų musų 
organizacijų.

___ Įsteigimas nacionalės 
ono Lietuvių Vaizbos tarybos lietuvių reikalams 
i Lithuanian Chamber ginti-

•of ( ommerce of Massachu- 
-ett-1 sutinka daryti pirmus 

’žing-nius ir varyti darbą pir
myn. Diskusijos eina jau vi-

Pakeltas klausimas dėl vi- 
tino Amerikos lietuvių 

r.m<j randa daug pritarėjų, 
nieko lygiai neturi Sumanymą remia “Vieny- 

• Sandara”- ir “Kelei- 
Nėra abejonės, kad ir 

kiti musų laikraščiai pritars. 
B neautentiškų šaltinių gir-j 
lė nu. Kad ir “Darbininkas” 

esąs už seimą.
Bosi ' ‘ -----

Buts

|i

ĮSUV. VALSTIJŲ DARBO

DEPARTAMENTAS.

O O.

parašė krikš-

Suv. Valstijų svetimtau
čiams Darbo Departamenta- 
yra vienas iš svarbiausių val
džios organizacijų. Jis yra 
pirmas, su kuriuo imi
grantai. susiduria, nes tarpe 
Įvairių ir daugelio užduočių. 
Darbo* Departamentas turi 
pildyti imigracijos Įstaty
mus* Dabartinis Darbo Se
kretorius. John J. Davus at
vyko Amerikon kaipo imi
grantas. Jis gimė Vali joj 
spalio mėn., 1873 m. Jo tė
vas, motina ir šeši vaikai at
vyko i Pittsburghą 1881 me
tais. ir kuomet Davis sulaukė
vienuoliktų metų, pradėjo, 
dirbti Iron & Steel VV orks. 
Sharon, Pa.

Darbo Sekretoriaus svar
biausia užduotis yra prižiū
rėti Suv. Valstijų darbininkų 
gerovę, pagerinti darbo sąly-

inės lietuvių koloni- 
kaip antai Bostonas, 

( r. i caga, New Y orkas, grei
čiau klausimą apsvarstys. 
Bet nemažiau reikėtų kreipti 

'domės Į mažesnius mieste
liu-. kad ir juos suvažiavimu 
užinteresavus. Daug musų 
žmonių gyvena nedideliuose 

išmėtytuose 
Atlantiko iki Pacifiko. 

venimas pas juos eina 
lėčiau, negu didmies- 

Jiems daugiau ima

“DARBININKAS” ME
LUOJA.

Rašydamas apie Bimbos___ ________________
bylos pabaigą, "Darbinin-.Vo netik krikščionių progra-kas” 19-tame numery sako: I mon įrašytas, bet ir'paskelb-

“ Bedievis 
nas Bimba, 
griauti esamąją Lietuvos iri 
Jungtinių Valstijų valdžią ir 
j jų atstovų ramus Įkelti raudo
nojo komunizmo teroro vėliavą. 
į.trwt*s kaltu ir nubaustas 100 
doier.ų. pabaudos. Bimba ape
liuoja. Kituose kaltinimuose,

komunistas Anta-. tas visam svietui per jų orga- 
už kurstymą nu- ną “Draugiją (Nl) 190/ m.

esamąja Lietuvos iri O kada 10 metų praslin
kus revoliucija nuvertė caro 
valdžią ir Lietuva tapo pa- 
liuosuota, tai musų klerika
lai lakstė po Europą jieško- 
dami “svetimo kraujo” prin
cų į Lietuvos karalius. Jie 

<ali»f> konitituciia remiantis. norėjo tada sukurti savo 
jis išteisintasmonarchiją.

. | Ir dabar jų federacijos se- 
Kaip matote. Darbinin- kretoriatas Amerikoje neši

kas’ sako, kad Bimba buvo gedi meluoti musų visuome- 
nubaustas už kurstymą žmo- nej j akis, kad jie “drąsiai ir 
nių prieš dabartinę Lietuvos tvirtai stoję už Lietuvos Res- 
ir Amerikos ............
moj vietoj Lietuvos.

Tai yra grynas melas!
Mes nenorim ginti Bimbą, 

bet mes turim ginti teisybę. 
O teisybė yra ve kokia: 
Brocktono teismas netik ne
užtarė Lietuvos valdžios, bet 
da pabrėžė, kad smerkda
mas tą valdžią Bimba turėjo redaktoriai grūdami kalėji- 
teisę net ir prieš Dievą ifei- man vienas paskui kita. Bet 
raikšti, kuriuo ji dangsa. persekiojamas laikraštis vis

Ni^as Sičius Taigi šiomis dienomis

4. įsteigimas prieglaudos 
namų.

5. Kėlimas Lietuvos pra
monės.

I

i 6. Kėlimas lietuviu vardo.
. Palaipinės organizacijos 
neturėtų Įsivaizduoti, kad

; čia norima jas pasigauti ir jų 
•turtu pasinaudoti. Ne, jas no-
1 rimą tik sustiprinti. Norima 
įsteigti tokią Įstaigą, kur rei
kalui esant jos galėtų kreip
tis ir užtarimo gauti. Ve, pa
vyzdžiu gali būt nedidelė 
; lietuvių kolonija netoli Bos
tono, kur šiomis dienomis 
•vienas juodašimtis pradėjo 
I persekiot gyvenančius tenai 
į lietuvius. Jis net su policijos 
pagalba landžiojo po jų na
mus. gązdindamas jų vaikus 
ir moteris, ir kamantinėda- 
---- , prie kokių organizaci
jų jie priklauso, kokius laik
raščius skaito ir tt. Net dirb
tuvėse musų žmonės neturė
jo ramybės per šitą juodvar
nį. Ir niekas prieš tai neuž
protestavo, niekas už musų 
žmones neužtarė. O jeigu 
mes turėtume savo kokią 
nors “supreme” tarybą ar 
komitetą, kuris gintų musų 
reikalus ir vardą, tai šitokie 
nachalai musų žmonių ne
gąsdintų.

! Daug jau sykių kėlėme ... ....

miesteliuose, 
nuo 
( 
(i.aUg 
čiuose.
laiko susirinkti ir bile ką ap
svarstyti ar surengti. Todėl 
j’ie turėtų pasiskubinti su sa- 
v į.•atarim&is ir pataisymais.

>varstant suvažiavimo 
klausimą draugjjų susirin- 
kiir jose atsiras liuoso noro į 
ory >r!ų. kurie rėks visa bur
na, r.ad čia yra keno nors su
manymas pasinaudoti. Taip, 
navc: - iš to gali būti, bet ne 
kokiam asmeniui, o visai 
musų išeivijai.

Bo>tono padangėj yra ma
noma. kad suvažiavimas turi 
būti vi-a: nepartinis. Numa- 

įtomi kausimai, dėl kurių no
rima suvažiavimas šaukti, 
nėra politiniai ir nei viena _ _ .
musų artija negali jų ^yve-j klausimą apie visuotiną A- 
niman ikunyti. Juos gali įvy-1 merikos lietuvių suvažiavi- 
kin- i'ktai plačioji visuome-jmą, taigi reikėtų nors sykį jį 
nė. 'įvykinti. D. Pilka.

siųsti jį savo namiškiam^ 
Tik siųsti reikia registruotoj 
kad krikščioniški cenzoriai

valdžią — pir- publiką!”
i ---------------------
BOMBA “ŠIAULIŲ NAU

JIENŲ” REDAKCIJOJ.
‘‘Šiaulių Naujienos” yra 

Dr. Šliupo dvasios laikraštis. 
Jos buvo jau kelis kartus 
traukiamos teisman ir jų

gerovę, jJdgei įiiui uai mm į

gas ir padidinti naudingų i, 
užsiėmimų progas. .Jis gali 
būti tarpininku ir gali pa- J.’- 
skirti sutaikymo komisijo- 
nierius kovoje darbo su kapi
talu. Darbo Departamentas 
kasdien gauna apie dešimts 
arba dvylika raportų apie vi
sokius darbo nesusipratimus. 
Su raportais siunčiami pra
šymai dėl paskyrimo komisi- 
jonieriaus pagelbėti sutvar
kyti nesusipratimus. Tokie 
prašymai visuomet būna aty- 
džiai peržiūrėti.

Kita Darbo Sekretoriaus 
užduotis yra surinkti ir at
spausdinti informacijas apie 
darbo interesus ir darbo ko
vas šioje ir kitose šalyse. 
Skyrius Darbo Departamen
to,kuris tą darbą veda, pa
vadintas “United Statės Bu- 
reau of Labor Statistics.” 
Biuras išleidžia pranešimus 
apie darbo valandas ir algas 
dirbančių vyrų ir moterų ir

100 žmonių ant syk.
10. Kitų salių skolos Ame

rikai.—Iš čia skaitytojas ga
li sužinoti, kiek kuri šalis A- 
merikai skolinga. Tai yra 
įdomios skaitlinės, o tuo la
biau, kad jos parodo ir Lie
tuvos skolas Amerikai.

11. Kiek žuvo Amerikos ka
reivių per Didįjį Karų?— 
Čia paduotos oficialus ir ga
lutinos skaitlinės Amerikos 
armijos nuostolių.

12. Vilniaus ehronolofija. 
—Tai yra visa Vilniaus isto
riją,pradedant nuo 1203 me
tų, kuomet Šventaragis įkū
rė tenai pirmutinę Dievui 
Perkūnui žinyčių, ir baigiant 
Želigovskio užpuolimu ant 
to miesto. Kiekvienas istori
nis įvykis, koks yra per tą 
laiką Vilniuje atsitikęs, šitoj 
chronologijoj yra pažymė
tas. Kryžuočių užpuolimai, 
lietuvių mūšiai su totoriais, 
kovos su gudais, didieji gais
rai, badmečiai, Napoleono 
įvažiavimas, sukilimai prieš 
caro valdžią, Muravjovo 
siautimas — viskas čia užre-
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CHICAGO, ILL. įKliubas yra nutaręs rengti 

nerengia, tai nežinia. O gal' 
da surengs?

Vasario 21 d. palei komu
nistų “Maple Parką” kilo 
“revoliucija.” -Į mūšį išėjo 
visos spėkos, kariavo ir mo- 
terįs. Toj kovoj buvo du su
žeisti, kiti papuolė į buržua- 
zišką nelaisvę, vienas užsi
mokėjo $10.00 už išmušimą 
savo tavoriščiui vieno lango 
po kepure.

Bolševikas apsivedė su tauti* i paskaitas, bet kodėl jis jų
ninke našle.

Čia nesenai apsivedė bol- ' 
ševikų senbernis Vladas 
Strygas. Jis pridarė daug 
juokų lakstydamas paskui 
šešiolikinės, kol galų-gale 
gavo už save senesnę bobel- 
ką, dubeltavą našlę (du kar
tu vedusią) Oną Jozupaitie- 
nę, tautininke, žmonės kal
ba, buk Jozupaitienė maniu
si, jog bolševikas Strygas tu
ri daug pinigų, tad nežiūrint 
nei savo “stono” net slaptai 
apsivedė. Nežinojo apie ves
tuves nei jos duktė, kuri yra 
jau mergina. Strygas ir-gi iš 

, savo namų pasitraukė slapta 
ir tik po kelių dienų jam ne
grįžus, sužinota, kad jau dvi 
partijos — komunistų ir tau
tininkų — susivienijo, susi* 
ženijo.

Strygas “Įsimylėjo,” kad 
jo poniutė buk esanti labai 
turtinga ir turi “didelį” biz
ni, “Beauty Shoppe.” Ji dir
ba viena, bet “užbirba” apie 
$100 i sąvaitę,.tad bolševikė- 
lis ir visus savo komunizmo 
principus padžiovė dėl naš
lės ir jos turto. Nors ji turi 
porą vaikučių, bet kad, anot 
Strygo, turtinga, tai ko lauk
si. Dabar, trauk devyni ir 
Rusiją, lai važiuoja ten skur
džiai, o jam su kapitalu ir A- 
merikoj bus gerai. Kad tik 
tie jų turtai, kurių jie viens iš 
kito tikėjosi, nebūtų sovietų 
Rusijoj kur žemėje užkasti. 
Juos reiks da uždirbti.

Komunistai labai nusimi
nė netekę savo draugo, ku
ris visuomet buvo pirmutinis 
su aukomis. Jis buvo “Atei
ties žiedo” Vaikų “auklėto
jas” ii “mokytojas.” Jis 
juos mokino diktatūros, tik 
nepabaigė, nes apsivedė.

Kvedaras busiąs kunigu.
Antanas P. Kvedaras, gar

sus vargonininkas, kuris bu
vo dudorium Brooklyno baž
nyčioj, jau mokinasi kuni
gam. Kvedaras, atvykęs Chi- 
cagon, mokino komunistų 
chorą; vėliaus mokino tauti
ninkų chorą “Birutę” ir, kai 
Vanagaitis atvyko į Chica- 
gą, Kvedaras, palikęs savo 
pačią, nudumė i Springfiel- 
dą ir ten vargininkavo lietu
vių katalikų bažnytėlėje. 
Pagalios jis ir vėl sugrįžo į 
Chicagą pas savo pačią ir 
dabar mokina “Laisvės Kan
klių,” bolševikų chorą. Susi
pykęs su pačia pametė ją ir 
apsigyveno pas Zabukus ant 
garadžiaus. Ten jam bolševi
kai surengė net baliuką. Bu
vo pradėjęs mokyti ir lenkų 
tautos bažnytinį chorą ir jau 
paėmė keletą lekcijų kuni
gystės. Jis nori būt neprigul- 
mingu, tautišku kunigu. Bol
ševikai nežino, kad klierikas 
juos mokina dainuoti. O gal 
tai su jų žinia “ėjimas į ma
ses”? Gal Kvedaras bus bol
ševikų kunigu, kuris tautos 
katalikus mokys komuniz
mo? Garbinga musų tauta, 
kad t uri tokius darbščius, 
kaip Kvedaras, vyrus. Kal
bama. jog Kvedaro pati yra 
išvažiavusi nuo jo į New Yor- 
ką, tad jis mokinasi ant ku
nigo. Jei Kvedaras neatmai
nys savo budo, tai jis kuni
gaus nuo įyto iki pusryčių...

Amen.

* $ ♦

Vasario 16 d., Povilas Za- 
luba, geras Virmausko para- 
pijonas, kuris dalydamas 
munšainą poterius kalba, už
simokėjo už munšainą fede- 
raliam teisme Bostone $500. 
Tai tikrai bedieviškai!

Parapi jonas.

HAVERHILL, MASS. 
$75.00 už prirodymą.
“Laisvės” 29-tame nume-Į 

ry kažin koks šmeižikas, pa
sivadinęs “Kliubo Nariu,” 
šmeižia atgijusią čia LSS. 
144 kuopą ir jos sekretorių.

Jeigu tamsta, Kliubo Na
ry, prirodysi faktais tą, ką 
apie mane savo komunistiš
koj “Laisvėj” prirašei, tai 
gausi $75.00.

1. Tamsta sakai, kad 1918 
metais Uždavinis “buvo iš
rinktas Kliubo pirmininku. 
Aplaikęs tokią aukštą vietą, 
pradėjo elgtis taip, kaip pir
mininkui nepridera. Arti
miausiam Kliubo susirinki
me tapo atšauktas iš pirmi
ninko vietos.” — Paremk 
tamsta L. U. Gedimino Kliu
bo dabartinės valdybos liu- 
dvmUj kad aš buvau išmestas 
iš Kliubo pirmininko, tai 
gausi $25.00.

2. Tamsta rašai: “Taus pa
čiais metais likosi prašalin
tas iš LSS. 144 kuopos už 
kaziravimą.” — Prirodyk ši
tą liudymais draugų Petro 
Pečikonio, Antano Matule
vičiaus ir Motiejaus Mato
mo, kurie aktyviai kuopoj 
dalyvavo, tai gausi kita 
$25.00.v

3. Ant galo tamsta sakai: 
“Sausio 2 d. 1920 m. likos 
areštuota 20 draugų, bet po
no Uždavinio nelietė, nes jis 
su pagalba tautininkų ir kle
rikalų lyderių atsimaldavo 
vietinio miestelio viešpačių.” 
—Paskelbk tamsta tų tauti
ninkų ir klerikalų vardus, 
kurie mane gelbėjo, tai gau- i 
si da $25.00, arba iš viso 
$75.00.

Buvau nusiuntęs šitą pa
siūlymą į “Laisvę,” kuri iš
spausdino aną šmeižtą, bet 
mano pasiūlymo iki šiol ne
įdėjo.

Nuo pasirodymo šito pa
siūlymo “Keleivyje” duodu 
šmeižikui 14 dienų laiko pri
statyti prirodymus. -

S. Uždarinis.

i
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SAINT PAUL, MINN.
Suardė šeimynišką gyve

nimą.
Nors čia lietuvių gyvena

Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonu patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir main- 
nūs skanumas, gilus užsiganėaijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumčt. Atida
rydami tą garsų Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams. >

Panašiu, cigaretų kaip Camels pasauly nėra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišuiis yra

į

k

ekspertų tobulybes darbas. Net popiera 

Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Dėl vienos tik šios cigaretų 

rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausi, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą į cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu durnų draugu, kokį žmogus yra kada nori 
turėjęs. Imk Camel?

Camel
CIGARETAI

vo draugų komunistų neįsi- gauna po 45c. ir po 50c. į va-DETROIT, MICH.
Amerikos Darbininkų Parti- leido veltui Į tas prakalbas, landą, o mechanikai gauna 
jos Lietuvių Sekcijos 8 kuo- Ar tai nėra publikos išnau- nuo 70 iki 95 c. i valanda, j i« ,» • • u,.„cpos branduolių purvini

darbai.
Musu centristu “ 

liai,”-l‘ 
čiams,” griebiasi bjauriausių 
priemonių, kokių g<

Mojimas? i Norintieji darbo gali į čia
Nemanykit, draugai ko- atvažiuoti, nes darbas ne- 

™ venti liu branduo- numirtai, kad žmonės ne- sunku gauti, 
keršindami “apšvietie- V neįvertina jūsų dar-

.r.............. Rėdytųsi y.ok^cljos f • •
■ net ir tamsiausi katalikakAš &U; e-10t.e>tai Y.1'
pats priklausau prie centris- ?1lska.1 prarasite simpatiją 

‘tų, bet apie savo draugu darbininkuose ir busite visų 
šlykščius darbus nutylėti ne- nan,<k 'intl 
galiu. Rašau i “Keleivi” to
dėl. kad “Laisvė” ir “Vilnis” 
šių mano žodžių netalpintų 
už jokius pinigus.

Sausio 10 d. “apšvietie- 
čiai statė scenoj kun. Maco- 
chą. Komunįstų (centriątų) 
kuopos “brai^įoliai” dėjo 
visokias pastangas, kad “ap- 
švietiečių” perstatymui už
kenkus. Negalėdami nieko 
kito padaryt, “branduoliai” 
susirinkę nutarė “apšvietie- 
čius” skųst policijai. Jie pra
nešė policijai, kad “apšvie- 
tiečiai” turės “radikališką

Kearnietis.
bu. Jeigu ir toliau eisite pro- —---------

i ir viiiugystės ke-| WATERBURY, CONN. 
simpatija Kas musų katalikus išveda iš 

doros kelio?
paniekinti.

Branduolys.

itas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

WORCESTER, MASS. 
Atšaukimas neteisingai pa

skelbtų faktų.
Vasario 23 d., 1926 m., 

Aušrelės kambary atsibuvo 
29 Worcesterio lietuvių 
draugijų susirinkimas, kuris 
išrinko žemiau pasirašiusią 
komisiją nušviest faktus, ne
teisingai išdėstytus anglų ir 
lietuvių spaudoj, primetant 
Worcesterio lietuviams ne
būtas nesąmones, kūnų kele
tą išvardinam žemiau:

N. Kudarauskas ir jo drau
gužiai pateikė anglų spaudai 
informacijų, buk Worceste- 
ry randasi nuo 1,500 iki 2,- 
000 Bimbos simpatizatorių 
(t. y. bolševikų> iš virš 8,000 
lietuvių gyventojų. Tuo tar
pu gi, remianties statistika ir 
•įvairiais faktais, apskaito
ma, kad jų čia yra nedaugiau 
kaip 17. Tokiu budu, Kuda- 
rausko pareiškimas yra gry
nas melas ir nepamatuotas 
žeminimas Worcesterio lie
tuvių vardo. Wo)vesterio lie- 

I tuviai yra ramus, teisių prisi- 
: laikantįs Suvienytų Valstijų 
gyventojai, ir jie smerkia 
bolševikiškus nusistatymus. _ 

Tie patįs informatoriai 
drįso pasigirt, kad prie jų 
užtarėjų priskaitomos tokios 

! organizacijos, kaip S. L. A.
57 kuopa, šv. Kazimiero, 
Lietuvos Sūnų ir Suvienytos 
Lietuvių Draugijos, kuomet 
visų Worcesterio lietuvių ži- 

inoma, jog tos organizacijos 
yra bešališkos, nekomunis
tinės. Jei kurioje organizaci
joje randasi keli plačiabur
niai bolševizmo skleidėjai, 

i tai negalima maliavot visą 
■ organizaciją bei jos narius 
ta pačia spalva. Tokius na
rius (bolševikus) neskaitom 
lietuviais: primetanti juos jų 
raudonajai pamotei.

Be to, tie bolševikėliai ir 
jų sėbrai šmeižia tulus Wor-

i cesterio veikėjus, kaltina 
i juos provokacija, persekioji- 
; m u ir išdavimu jų draugužio 
Bimbos. Worcesterio rimti 
lietuviai neįdomauja Bimba, 

, kaipo ypata, nei jo skleidžia
mom idėjom. Ir dar mažiau 
geidžia užsiiminėt tokiais 
sensaciniais žygiais, kaip 
skundimu, išdavimu Bimbos.

Susirinkimas šių 29 orga
nizacijų buvo šaukiamas 
vien tuo tikslu, kad prašali
nus juodą dėmę, negeidžia
mai primestą mums anglų 

___ spaudoj ir kitur, per tokias 
gimo, o jeigu toks parengi- ypatas, kaip Kudarauskas ir

i

1

s

PITTSBURGH, PA.
Komunistai bijo viešumos.
Kažin ar ir kitų kolionijų 

komunistai bijo viešumos, ar 
vien tik Pittsburgho. Praėju
siame L. M. D. susirinkime, 
apkalbant minėtos draugijos 
25 metų sukaktuves, komu- 
nistąi spyrėsi, kad nebūtų 
ruošiama jokio viešo paren-

Čiž.bufc toks atsitikimas. I m?s >r tai nekviesti į jį kiti, kurie, be jokio įgaliavi- 
ulo lietuvio numirė mote-i m!esto. valdininką. Kodėl mo, be_ jokio pagrindo, netu-į._____ i

TulO lietuvio niuvimc mvic- : , . - ,
ris. Pasiliko jis su savo •komunistai taip nekenčia 
dviem vaikučiais — mergai- ^esto valdininkų. Argai 
„ 12 1 šuneliu 4 metų, i pe bijo, kad miesto valdimn-

u 'it — u ' Kadangi jis vra geras katali- j nesužinotų apie jų mo-Partaruoju laiku eta buvo iŽkl^čiUne-i’T*'’T,
“Darbinin- bolševizmą? Pirmesniame 

ką. Kada as pakalbinau uz- 4
sisakvti kokį nors darbinin- sinosi, kad neduot L. M. D. 
kišką laikraštį, tai jis man at- nariams laikraščių, o da iai 
sakė, kad bedieviški laikraš- J\e pnesmasi viešiems paren- 
čiai išvedą žmogų iš doros ^okia

KEARNY, N. J.
Žinių-žineiės. ; te 13 metų ir s

parengta Įvairių pasilinks
minimo vakarėlių. L ž šiuos 
parengimus pirmutinė padė
ka išpuola T. M. D. chorui, 
kuris parodė daug energijos 
veikime. Minėtą chorą remia 
visi progresyviai vietos žmo
nės, išskiriant pačias kraštu- 
tinybes. Iš dešinės chorui 
bando kenkti kun. Jakščio 
tarnas vargonininkas Ode-

kas, tai kitokių laikraščių ne
skaito, kaip tik ‘ 
ką.” Kada aš pakalbinau už-

kvkla, kurioję jie skelbia
T . *” • £<

susirinkime komunistai prie

iie priešinasi viešiems paren-* • * • • • *
! taktika, kad bile tik priešin
tis?

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Kadangi vasario 21 d. kun. : 
S. Šleinis su “Sandaros” re
daktorium K. Paulausku 
abudu dirbo Sandaros nau- ; 
dai, tai vieni pašnabždom, 
kiti garsiai kalba, kad musų 
kunigas priklauso Sandaros 
kuopai. Kaip ten nebūtų, bet 
visgi mūšų kubilui nedaro 
garbės ir parapijai naudos 
dirbti vienos partijos nau
dai, nes visos partijos yra 
mažumoj.

♦ * ♦

Man rodosi, kad L. U.

mažas būrelis, bėt ir tarp jų mitingą,. o po mitingui bus lis 0 iš kairės komunistai, 
atsitinka visokių negeistinų butlegenų balius su svaigi- Vienok Rearnv ir Harrisono 
dalykų. Taip nesenai čia ta- pančiais gėrimais. Irj“ap- jaunimas nepri-.alo paisvt i 
po suardytas seimyniskas svie iečių perstatymą atėjo dešininiu ir kairiųjų darat 
gyvenimas vienos jaunos he- net 25 poliemanai. kūne me. ku plepallIs. bei stoti i T. M. 
tuvių poros, kun pirm to gy- ko panašaus čia nerado. Ar D' fh2.a ir linksminti savo 
veno meilėj ir sutikime. Tuo- tai ne purvinas komunistiniu vi<i nmenemi šeimynos ardyto jum bu- “branduolių” darbas? ’ damoms v )>uoinenę. 
vo tūlas rasas muzikantas.
atsibaladojęs Į čia iš Chica-j“branduolių 
gos. Jis prikibo prie jaunos norėjimas Ateities chorui su
moteriškės ir su pagelba ardyti perstatymą operetės 
munšaino įkalbėjo ją atsi- “Sylvijos.” Prieš pat lošimą 
skirti nuosavo vyro. Moteris jie munšainu nugirdė vieną 
taip ir padarė. Teisėjas davė aktorių ir atkalbėjo neiti 
jai atsiskyrimą ir dvi mažas “apšvietiečiams" 
mergaites priskyrė prie mo- šitas 
tinos. Mergaičių užlaikymui 
tėvas turi mokėt po 40 dol. į 
mėnesį. Minėta atsiskyrėlė 
savo mergaites pavedė auk
lėti savo pamočei, o ji pati 
pakėlusi sijonėlį sportauja 
su visokiais rusinaiš.

Žiemos Vėjas.

Antras biaurus komunistų 
darbas, tai

I
Čia taipgi gv' uoja Lietu- 

: vių Piliečių Kliubas, kuris lo- 
: šia gana svarbią rolę politi
koj ir žmonių gyvenime. Bu- 
, tų labai geistina, kad Kliu
bas Įvestų savo nariams ir 

! sporto skyrių, tai patrauktų 
: prie savęs daugiau jaunuo- 
■ menės. Keli sportininkai 
| man sakė, kad jie irgi prisi-

b 
? į butų sporto skyrius.

t- * *

. ^. - - - - i Dirbtuvių čia

t” lošti. Ar 
“branduolių” darbas 

nėra purvinas?
Paminėdami dviejų metu . TZ1. , • •.

Lenino mirties sukaktuves Pne Kliubo, Jeigu jame 
musų “branduoliai” sumanė .......... ’"c
iš publikos pasipinigauti. Jie 
nutarė imti nuo kiekvienos: Dirbtuvių čia yra įvairiu ir 
ypatos po 25 c. įžangos į pa-:darbai šiuo tarpu einaneblo-
prastas prakalbąs. Jie net sa-' gai.

šiuo tarpu nua. neoio*ines 
Paprasti darbininkai*ką.

sakė, kad bedieviški laikraš
čiai 
kelio.

Taip ir pasiliko. Tame pa- 
jčiame name gyveno kita lie- 
I tuvių šeimyna ir turėjo jau
ną, 14 metų, mergaitę. Ji1 
lankė mokyklą. Pagaliaus j 
mokykloje nužiūrėjo tą mer-. 
gaitę, kad ji nenormalė. Pa- j 
šauktas ' 
kad ji nėščia ir greitu laiku i JjJ

Tenai pasakyta: “Vestu- mokyklos įsvaie. .Ii pasakė, vju poi(i|10 surengimu rupi- 
kad ją suviliojo minimas *-* - - e ■ r
našlys, žinoma, iškilus to-j 
kiam skandalui, tėvai leido 
jam apsivesti su ta mergai
te. Jis turi 36 metus amžiaus, 
o mergaitė tik 14 metų.

Sausio 5 d. apsivedė ir ant 
rytojaus po vestuvių jau ir 
kūdiki susilaukė.

Žmogus bijojo darbinin
kiškų laikraščių, kad jie ne
išvestų iš doro kelio, bet kas 
jį dabar išvedė iš doros ke
lio? Juk kitokio laikraščio 

-neskaitė, kaip tik “Darbinin-
Sėdžiu ant kėdės.

I Pittsburghietis.

HAVERH1LL, MASS. 
Klaidos pataisymas.

“Keleivio” No. 8, kores-
rt ji nenormale. 1 a~ į pondencijoj apie A. Lapins- 
gydytojas pasakė,• jį vestuves, yra Įvykusi klai-

Tenai pasakyta:

i

nosi nuotakos švogeris, Jo
nas Kazlauskas, ir jos seselė, 
Teklė Gražauskaitė.” Turėjo 
būti: “Vestuvių pokilio su
rengimu rūpinosi nuotakos 
švogeris Jonas ir seselė Tek
lė Kazlauskai.”

Antra klaida, tai aukavu
sių tarpe: B. Paukevich au
kavo 2 doleriu, o buvo pasa
kyta, kad $5. Reiškia net ant 
3 dolerių pasidaro daugiau.

Trečia: pasakyta V. Sal- 
čiunas, o turi būti Šlaičiu- 
nas. S. U.

rėjo gėdos teikt panašius pa-^ 
reiškimus spaudai. Tuomi jie 
suklaidino amerikiečių ir lie
tuvių visuomenę, kuriai nėra 
gerai žinomas tikras dalykų 
stovis, ir davė progos musų 
amžiniems priešams,’ len
kams, badyt mus piratais ir 
išpust pašiepiančias nesąmo
nes savoje spaudoje.

Worcesterio lietuviai pra
šo Amerikos lietuvių visuo
menės nepaisyt bolševikų 
spaudos provokacijų, jų tei
kiamų neteisingų žinių ir jų 
samdytų bernų, kuine basto
si po lietuvių kolonijas, skel
bia savo “kultūrą” ir nesi
drovi murzinti, žemint vardą 
musų garbingų veikėjų, or
ganizacijų ir abelnai visų 
lietuvių.

Pateikiam šį raštą varde 
29 didžiausių Worcesterio 
lietuvių organizacijų ir, be 
abejo, visų Worcesterio lie
tuvių, kurių nusistatymas yra 
griežtai prieš-bolševikiškas, 
ir kurie nuoširdžiai geidžia 
peraergėt visuomenę, tankiai 
suklaidinamą neteisingomis 
žiniomis.

Juzė Rauktytė, 
Ant. Kriaučialis, 
A. Janušonis, 

Jonas Dirvelis. 
J. Pigaga, 

J. Glavickas.
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

1



4 KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

. v •, t kamus sau asmenis nori iti-Pastaromis dienomis Ue- ; wmbomig beį
tuvoj atsitiko pora reiks- m____ _ ..JU
mingų įvykių, pro kul iuos 
tylomis jokiu budu praeiti

negirdėtais varžymais, spau
dimais.

\ ad iriasi, kai kas nepatin-
1 ________ ____ • • •

v tenkina savo susmukusiai’
Šiauraus Darbo j^kyti ir taip jau 

Pradžia

No. 10. Kovo 10 d., 1926.

—Puikus pasitaikė vaka
ras, — tarė šalia manęs ke- 

.. .. i- nul emti iuvha.-n,™.!! du, no tai knarkiantis balsas, ir
Jfilki. Štai nesenai f ane- ^vome “įsitikinti jau 38 pamačiau aukštą ir stiprų 

vezyje Kazin kokie politiniai anksčiau. Štal kad irmuŽ^-iPTiM“ susipažinau
uzpuole nė-universitete, grasinimas J3V P‘e,t1la‘k« bendroj Įąivo 

iisurogdinti »Lietuvos ži_.valgykloj. Tai buvo, kaip as 
nias'irtt. Todėl Lietuvos ^užmojau nuo laivo kapito- 
visuomenei jau tenka akis į ?°- savininkas vieno didelio 
aki susidurti su teroristine ““l™- barnelius van Ake- 
poi’itika ir jos vedėjais tero- n3?-. olandietis, malonus ir, 
ristais-ir iš to daryti išvada, “eaiurmt 1 ^Y0. nešvelnų už
kas per vieni tie, kurie turė- fpm.,ma 
darni šiaip visą galią, jau Į?.1 
pradeda iš pakampių vanoti hl’ie : 
sprogstamąją medžiagą ir 
lazdą. Iš valdžios, kad ir de
šiniosios, mes turime teisę 
reikalauti, kad ji visomis ga
limomis jai priemonėmis 
aukščiau paminėtų chuliga
nų darbams užkirstų kelią iš 
pat pradžių, nes jei patiems 
užpuolamiems reikės pradėti 
gintis, tada jau gero nebus.

K-a».

liejimu. Biaurus ir pavojin-1
Jjlomįs jokiu budu praeiti

j mes gavome u įsitikinti jau
chuliganai nakčia užpuolė 
daktarą’ Domaševičių ii' 
smarkiąi jį apkūlė. Kad tas 
užpuolimas buvo padarytas 
politiriais motyvais, tai abe
joti netenka.

Dar biauresnis ir jau visai 
"aiškus” atsitikimas su 
/‘Šiaulių Naujienomis.“ ku
rių redakcijon nakčia įbruk
ta pro langą bomba ir pa
mestas laiškas, kuriame gra- 

' sinama. kad jei jos nesiliaus 
rašiusios apie valdininkus, 
tai bus dar vienas perkūno 
trenkimas.

Taigi prieš nepatinkamus 
asmenis ir laikraščius jau 
griebiamasi teroro, tos bjau
riausios kovos priemonės su 
savo politiniais priešais.

Kas gi griebiasi to teroro? 
Kadangi terorizuojami yra 
kairieji, tai aišku, kad juos 
terorizuoja dešinieji, tie de
šinieji, kurių dabar Lietuvo
je yra riša galia.

Vadinasi, kai kas jau nesi- auką.

nas, olandietis, malonus ir,

Indijoj, Musoros apielin- 
kėj, vienas tigras įprato už
puldinėti žmones. Pereitą są
vaitę jis sudrąskė jau 17-tą

—Gud momink, Maike! 
—Labo ryto, tėve! Kur 

taip anksti droži?
—Einu, vaike, pinigų ka- 

lektuot.
—Ir vėl pinigų?
—Jes, vaike, reikia.
—Kodėl neini dirbt, tėve? į 

Pasijieškok kur nors darbo 
už šlaviką, tai nereikės uba
gaut.

—Aš, vaike, ne sau uba
gauju.

—O kam?
—Kunigams ir seserims, 

ką bedieviška valdžia išvarė 
iš Meksikos. Jie atvažiavo 
pereitą nedėlią Į Najorką be 
skatiko prie dūšios. Bedie
viai atėmė iš jų visus skal
bus, uždarė bažnyčias ir iš
varė juos laukan iš savo kra
što. Aš net apsiverkiau, kaip 
perskaičiau gazietose apie jų 
nelaimę. Gal ir tu, Maike. 
paaukautum koki nikelį? 
Dievas atiduos tau šimterio
pai.

—Jeigu taip, tai tu. tėve, 
apsigausi.

—Kaip tai apsigausiu?
—Nes už vieną nikeli pri

žadi man šimtą.
—Bet ne aš tau juos ati

duosiu, vaike. Tau Dievas 
juos atiduos.

—Tai kodėl Dievas negali 
išmesti iš dangaus šimto ni
kelių tau pačiam, tėve?

—Na, nekalbėk, Maike. 
aleduok.

—Ne, tėve, prašyk Dievo, 
tegul jis tau duoda.

—Tai neduosi?
—Ne. tėve, apgavikams aš 

neduodu.
—Artai tu 

ku rokuoji?
—Taip, tėve, kuomet tu 

prašai iš manęs pinigų ir sa
kai, kad Dievas man juos 
sugrąžins, tai tu nori mane 
apgauti, nes Dievas niekam 
nieko neduoda. Jeigu jis ga
lėtų duoti man. tai jis galėtų 
ir tau duoti. Bet tu jo nepra
šai : tu žinai, kad tu negali iš 
jo nieko gauti. O vis dėlto 
man meluoji, kad jis man 
atiduos šimteriopai. Pasa
kyk, tėve, argi tai ne apga
vystė?

—Maike, tu kalbi bedie
viškai.

—Bet teisingai.
—Vistiek, vaike, žmogui 

nelaimėj reikia pamačyt.
—Čia tai jau kitas klausi

mas, tėve. Jeigu alkanas 
žmogus prašo manęs pašal
pos, aš visuomet jam duodu, 
jei tik turiu. Bet jeigu žmo
gus prašydamas iš manęs pi
nigų sako, kad man Dievas 
juos" sugrąžins, tai aš visuo
met jam atsakau, kad jis pats 
kreiptųsi pas Dievą nasko- sias 
los. esąs užsieny.

—Na, gerai, Maike. tai aš 
jau nesakysiu, kad Dievas 
tau atiduos šimteriopai.— ar 

i tu tuomet paaukausi koki 
kvoterį ?

—Ar tiems kunigams ir 
davatkoms?

—Jessa.
—Ne, tėve! Dykaduo

niams aš nekuomet neaukau
siu! Tegul eina dirbti.

—Nebūk pasiutęs, Maike! 
Kaip gi dvasiška asaba gali 
dirbti?

—O kodėl negali? Ve. lai
kraščiai praneša, kad Brock
tone, netoli Bostono, vienas 
kunigas pametė bažnyčią ir 
nuėjo dirbtuvėn batų siūti. • 
Kitas kunigas Taylorvillės 
miestely. Illinojaus valstijoj, 
užsidėjo skutyklą ir uždar
biauja skusdamas žmonėms 
barzdas ir kirpdamas jiems 
plaukus. Kada užsidirba sau 
pragyvenimą šitokiu budu. o 
šventadieniui atėjus nueina 
bažnyčion ir mokina žmones 
gyventi vienybėj, nesimušti, 
negirtuokliauti, tai tokiam 
kunigui, tėve, ir aš ranką pa
duosiu. Jeigu šitoks kunigas 
netektų kada nors darbo ir 
neturėtų iš ko gyventi, tai aš 
neatsisakyčiau ir skatiku ji 
paremti. Bet kada kunigas 
nori prisirinkti dolerių iš 
biednų žmonių, prižadėda
mas jiems šimteriopą atlygi
nimą nuo Dievo, arba gąs
dindamas juos pragaru ir 
velniais, tai jis yra pirmos 
rūšies mulkintojas ir apgavi
kas. Šitokie žmonių mulkin
tojai turėtų būt išvyti netik iš 
Meksikos, bet ir iš Amerikos, 
ir iš Lietuvos, ir iš visur ki-

mane apgavi- tur. Parazitus reikia naikinti.
Žmonija bus daug laiminges
nė, kuomet išnyks visokie 
dykaduoniai ir vienas kito 
neapgaudinės, neišnaudos, 
bet visi bendrai dirbs savo ir 
visuomenės labui.

—Tai reiškia, vaike, kad 
aš iš tavęs nieko negausiu?

—Ne, tėve, ne tokiems tik
slams, kaip tu nori.

!

j

AR SKINTI?
Norėčiau aš skinti
Ir saldžiai kvėpinti
Gėlelę iš rūtų darželio.
Bet stoviu ir žiuriu
Į žydinčių buri;
Drąsos man čia reiktų oželio...
Jos tik ką pražydo
Ir kvapas pasklydo—
Siūbuoja sau kupinos ežios!
Et, gaila! Nuskintos.
Vainikan nepintos—
Nuvys ir nebus jau taip gražios.
O gal ir nuskynus
Prie mano krutinės
Prispaustos nevystų — žydėtų?
Širdis juk gaivintų.
Siela jas dabintų,
O meilė jų grožę lydėtų...

J. Steponaitis.

94 KOMUNISTU BYLA 
ATIDĖTA.

Prasidėjus 94 komunistų 
bylai Vilniaus apygardos 
teisme vietos komunistai 
Uosto (Porto wa) gatvėj iš
mėtė daugybę atsišaukimų, 
kviečiančių priešintis lenkų 
valdžiai. Kai kurios redakci
jos, kaip antai “Slovvo” irgi 
gavo panašių atsišaukimų 
prisiųstų vokuose.

Pati bvla, kuri sukėlė šen-' 
saciją, liko atidėta iki balan
džio arba toliausiai iki birže
lio mėn., nes slaptas agentas 
Hercigas, kuris esą* vyriau-

> kaltintojų liudytojas 
esąs užsienv. i

t
į

Lietuvių Kariškoji Daina
Iš 1830 metą

Garsus vadas Gelguds buvo 
Mus Į muši vesdamas, 
Ties Varsa va nepražuvo, 
Maskolius bemušdamas.

Bet Suvalkus atkariavęs, 
Jis sumanė veidmainiaut; 
Nuo maskolių aukso gavęs, 
Ryžos Lietuvą parduot...

Naujus šovinius mums davęs,
Su moliniais rutuliais, 
šiaurėn traukti mums Įsakęs, 
Komandavo raiteliais.

Nemuno kraštan atvykęs, 
Liepė armijai sustot;
Paskiau jis garsiai surikęs, 
Mums prisakė kovon stot.

Kuomet mušis prasidėjo,
Musų vyrai tik griuvo:
Rusų eilės nemažėjo: 
Jų kareiviai nežuvo.

Tad Gelgudo adjutantas 
Veidmainystę supratęs, 
Kaip ištikims komendantas 
Tarė, ginklą pristatęs:

—Žūk veidmaini, pardavėjau!— 
Kakton leido tris šuvius... 
—Gauki galą! — Netikėjau,
Jog parduosi lietuvius...

Tad mūsiškiai apgalėti, 
Regėdami nelaimę,
Lyg tie avinėliai lėti.
Puolė žemėn su baime.

Ir bučiuodami ją šaukė: 
—Sudiev, brangi Lietuva!
Juk mus jau belaisvė laukia
Ir žiauriausia verguva!—

t jH

ii' I k» •

siėmimą, žvėrių malšintojo, <
i apsišvietęs žmogus, j 

Prie stalo aš pastebėjau ant < 
jo kairiosios rankos baisius j 
randus, pėdsakus žaizdų, i 
matomai padarytų kokio 
nors iš malšinamų jo lauki- , 
nių žvėrių, kadangi dažnai 
tie gyvūnai, nežiūrint į mato
mą nuolankumą, pasiduoda 
antpludžiams prigimto plėš
rumo ir tuomet sudrasko 
dargi besirūpinančius jais 
sargus.

Mes ėmėme kalbėtis, ir 
jvan Akenas pranešė man, 
kad važiuoja iš Stockholmo, 
kame paliko jo žvėrynas, į 
Petersburgą. kad nusam- 
džius ten žvėrynui butą. Į 

įmano klausimą, nuo ko pas jį 
: tokie baisus randai, jisai at

raitojo rankovę ir parodė 
pėdsakus baisios žaizdos. Aš 
paprašiau po papasakoti, 
kaip jisai gavo tą žaizdą.

—Tie randai — tarė mal
šintojas, — yra tiek pat iš 
kaltės laukinio žvėries, kiek 
iš pekliškos neapykantos ir 
žiaurybės įsiutusio žmogaus. 

1 Metų dešimtis tam atgal aš 
važinėjau Afrikon papildy
mui mano žvėryno. Kapštate 
aš buvau priimtas name 
olandų konsulo ir ten paži- 

■ nau vieną juoduką, kuris 
1 man patiko savo vikrumu ir 
griežtu budu. Aš prašiau 
konsulo perleisti man tarną, 
kuris džiaugsmingai buvo 
pasirengęs važiuoti kartu su 
manim Į Europą. Tomas bu
vo gabus ir stropus tanias; 
jisai netingėdamas prižiūrė
jo žvėris, ir kuomet aš ėmiau 
mokyti jį savq užsiėmimo, 
jis be jokios baimės įeidavo 
į narvas laukinių žvėrių, 
taip, kad po keletos metų aš 
jam pavedžiau dalį dresiruo- 
tės ir šėrimą gyvūnų.

—Tuo laiku mano duktė 
buvo :>užiedota su mano ben
dradarbiu, Jonu Helmaru. 
Jonas buvo sūnūs mano seno 
draugo, jurų karininko iš 
Amsterdamo, kuris žuvo ju
roje skęstant jo laivui. Aš 
paėmiau prie savęs našlaitį 
Joną ir padariau jį savo pa- 
gelbininku. Drąsus ir nesibi
jantis. jisai malšino pačius 
žiauriausius mano žvėrių. 
Jam aš ir maniau perduoti 
sėkmingai pradėtąjį dalyką 
ir netroškau sau geresnio į- 

; pėdinio.
—Jau nekartą man duktė 

pranešinėjo, kad juodukas 
prie jos ne bešališkas, ir aš 
pats nekartą tai pastebėda
vau su kokia aistra buvo 
kreipiami į ją Tomo žvilgs
niai. Greitai niekam iš musų 
nebuvo paslaptis, kad jisai 
iki ausų į ją įsimylėjęs. Duk- 

Įtė ir Jonas pajuokaudavo iš 
j įsimylėjusio negro ir tiek: 
bet aš žiurėjau Į dalyką rim
čiau ir skubinausi dėl jung
tuvių, kad atimti iš juoduko 
bent kokią viltį. Bet nelaimei 
keletą dienų prieš jungtuves 
juodukas suspėjo pasilikti 
vienas su mano dukterimi, 
puolė prieš ją ant kelių, karš
tai išreikšdamas savo meilę 
ir maldavo mergaitę neat
mesti jo.

i

Nuo to laiko Tomas tapo ne-1 negyvas, baisus liūtės smu- 
pažinamas: iš berupestingai gis užmušė jį vietoje. Visi ’ 
inksmo pasidaro paniuręs ir tarnautojai apverkė karstai 

nuobodus,-mažai kalbąs, at-mylimo jauno žmogaus, iš
sekinėdamas 'į klausimus skiriant Tomą, kuris likosi 
taip galima trumpiau, bet Į bešalis. Aš nepiešiu neapsa

komos scenos, kuomet mano 
duktė sužinojo apie mirtį sa
vo jaunikio.

Žvėryno savininkas apsi
stojo. Aš jį užklausiau:

—Ir tamsta sužinojai, iš 
kieno kaltės Įvyko toji ka
tastrofa?

—Taip, taip ’. Klausykite,

dirbo taip pat stropiai. Jis 
vengdavo mano dukters ir 
. os jaunikio ir nebekalbėjo 
su jais nė žodžio.

—Tuo laiku mes su žvėry
nu buvome Birminghame, 
dideliame Anglijos fabrikų 
mieste. įplaukos buvo geros, 
o drąsumas mano Jono netu- _ x ulQUC,ai^,
rėjo ribų: įeidavo nuogomis kas buvo toliau. Po keletos 
rankomis į žvėrių narvus, jsąvaičių, kuomet aš persi- 
<uo iššaukdavo publikoje di- danginau su savo žvėrynu į 
delio pasitenkinimo. Pačiu vidudienį įėjau į
sunkiausiu numeriu jo Poniutės narvą, kad priversti .ją 
gtamos buvo taip vadinamo- padarytj nekurtuos mankšti- 
ji "Afrikos puota : Jisai jei- |nįmus. p0 t0 baisaus įvykio 
davo i narvą, kame buvo liu- išsikaršciavęs norėjau nu- 
tės, panteros, leopardas lr šauti gyvimą, bet apgalvojęs 
keletas kitų zvenų, kuriuos Į SUpratau, kad tai tik busdri- 
iis apdalindavo šmotais za- gubas nuostolis, kadangi už- 
lios mėsos tiesiog iš rankų. Is muštajam Jonui tuo gyvybės 
jo pusės buvo reikalingas negrąžinsi< Betgi nutariau 
ypatingas^ akylumas, kad griežtai daboti gyvūną ir pri- 
perspėti žvėrių puolimą, o|vestj jį prie pilniausio pa
tai buvo galima atsiekti dėka klusnumo. Tuo tikslu aš im- 
b'udraūs žvilgsnio jėgos, kunl javau su savimi į narvą di- 
įvaiydavo baimės gyvu- delį botagą, kurio gale pri- 
nams, tą akimirksni jaucian- taisyta plieninė kulka. Tai 

Pamausią žmogaus Į puikus malšinimo būdas,
viršijimą. ... prieš kurį žvėrvs turi neapsa-

—kartą Jonas jejo Į nar- komą baimę.
vą. Kaip paprastai jisai verte 
žvėris šokti per žiedus, stotis L, 
ant paskutinių kojų, gulti ir 
stoti sulig paliepimo ir dary
ti įvairius panašius šposus. 
Kuomet žvėrys prieš tai ge
rai pašerti ir pilnai sotus, jie 
visa tari pildo pilnu noru: bet 
jeigu jie alkani, tai malšinto
jui gręsia rimtas pavojus.) 
Viskas matomai buvo gerai, 
tiktai liūtė buvo neramesnė, 
negu paprastai. Juodukas į 
mano klausimą, ar pašėrė 
liūtę, atsakė kad taip. Bet ro-

• dant “Afrikos puotą“ liūtė 
i su matomais alkio požymiais
• mėsdavosi pirmyn ir išplėš

davo iš Jono ištiesiamus mė-
■ sos šmotus, neprileisdama 

kitu žvėrių.

Dalydamas mankštinimus 
su liūte aš pastebėjau, kad ji
nai nenoriai klauso. Aš pa
kartojau paliepimą: atsaky- 
man išgirdau piktą urzgimą, 
nežadantį nieko gero. Bet aš 
sumaniau paimti galutinį 
viršų ant žvėries ir priversti 
jį būti paklusniu.

1 Liūtė nenorėjo šokinėti 
i per žiedą. Man pasirodė, 
kad jinai nedaro to iš skaus
mo. Norėdamas Įsitikinti, aš 
priėjau prie jos ir pastebė
jau vienoj vietoj ant šviesios 
odos lašą kraujo. Bet aš ne
atkreipiau į tai ypatingos do
mės, manydamas, jog tai 
kraujas užtiškęs ant jos nuo 
žalios mėsos. Aš priverčiau 

"■ Artinos? numerio pabaiga, atsistoti ir staiga pastebė- 
gvvunai gavo savo dali ir į JaP Plkt^ zvlh/~U! jos žalių. 
Jono klausimą juokais, “Kas mirgančių akių. Sudaviau jai 
gi užmokės už vaišinimą?“ U tu? P.301? akllP11 k_
žvėrys turėjo, sulig progra- smukute pakele koją ir su
mos, išsivaikščioti po narvos ^ave man per kan ę i anka 
kampus, išskiriant liūtę, pa- taiP’ ka4 lsP^esev 8mo^ me- 
silikusią vidury narvos prieš P08* Laimei, as nenustojau 
Joną. “A, tu * nori užmokė- įmones, žvilgsniu priver
ti?,’’tarė jaunikaitis, iššauk- cia?. gyvūną nurimti ir vos 
damas bendrą žiūrovų juo- PneJau iki narvos durelių, 
ka. “Tai kilnu ir daro garbę kame mane pneme sargai, 
žvėrių karalienei, bet aš pa- , Kitą dieną liūtė padvėsė ir 
liuosuosiu tave nuo to. jeigu aš liepiau nulupti nuo jos 
tu mane pabučiuosi.” Liūtė Mą pardavimui. Tuomet gy- 
tučtuojaus padarė tai, ką ji- vuno kūne rado ilgą sidabri- 
nai darvdavo jau šimtus kar- nę adatą, prigulėjusią To
tų : jinai atsistojo ant užpa- mui, kuris nuo tos dienos kaž 
kalinių kojų ir padėjo priša- kur dingo. Tuomet manyje 
kines ant pačių -Jonui, prisi- išnyko jau visokia abejonė 
artinus snukiu prie jo veido, tame, kad tai buvo juoduko 
Aš stovėjau iš šono prie nar- darbas. Mano pranešimu po- 
vos, sekdamas, kad atsitikus kcija netrukus rado juoduką, 
reikalui paduoti pagelba. kurį čia pat areštavo. Teisme 

—Staiga aš išgirdau, kad pisaiPnsiP^mo ka!tėje 
liūtė piktai suniurzgėjo, ko 8U .tuo Plktu . Pąsigerejimu, 
reikšme aš taip gerai žino- kuriuo skinasi juodoji rase 
jau. Kraujas sustojo mano Jlsai taip pat parode, kad 
gyslose iš išgąsčio. Aš ma- parengė Jono mJrtI. kad is- 
čiau. kaip gvvunas atsuko ?ąuktl PlesrH l1?^8 Rinktą, 
akis, kuriose žybtelėjo žiau- nežymiai krauju sumir- 
ri išraiška, nuo malšintojo, ke Jon,? ko kute
kad- išvengti jo žvilgsnio... Iir Puole nelaimingajj Link 
Reikėio skubėti įmanęs juodukas laikėsi ki-

Kati negąsdinti žiūrovu, pjp- kadangi^ neleisdavau 
kurie žinoma nesuprato viso ?rtl savęs lutes, tai pirmasis 
baisumo, pašaukiau švilpuku “P**3® matomai netiko. Tuo- 
tarnus su įkaitintomis geleži- met neužilgo pnes mano jeji- 
nemis’kartimis, visuomet pa-""“ 1 nar¥“ 'hpdp a',ata 
rengtomis tam reikalui. Bet 
buvo vėlu... Pirm negu jie 
pribėgo iki narvos liūtė, bai
siu kojos smūgi u pavertė že
mėn nelaimingąjį Joną ir

mą į narvą, jisai Įbedė adatą 
į liūtės kūną. Jo išskaitliavi- 
mas, kad gyvūnas įsius nuo 
skausmo, pilnai pasiteisino. 

JTiktai mano nenustojimas 
sąmonės išgelbėjo mane nuo 

1 mirties.
gi, kad "ėmė garsiai kvatoti jo. Išsigandusi publika su’ Taip baisus buvo juoduko 
žiūrėdama Į Tomą. Tas įžei- šauksmu metėsi iš žvėry no. |kerstas uz atmestąją meilę, 
dė ir nustebino ji iki gilumos] —įkaitintos sargų kartys Išdavikas užmokėjo gyvybe 
širdies. Jisai buvo vertas pa- suvarė įsiutusią liūtę į narvos savo (Įarbą»-' 
sigailėjimo, o jokiu budu ne kampą, kame ji baisiai urgz-t 
pajuokos, ir aš iš savo pusės dama laižė savo sukruvintas ( 
sudomintu atsinešimu link jo kojas, tuo laiku, kaip mes is-( 
stengiausi išlyginti nerimtą traukėme iš narvos nelairmn- 
mano dukters pasielgimą, gaji jaunikaitį. Hsai buvo

•Jinai buvo taip neatsar- baisiai urgzdama metėsi ant

l Skaitykit ir platinkit 
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVI.”



No, 10.  Kovo 10 d.,1926.
'dėtas paveikslas ir vietinėsI 
bažnytinio choro daininin
kės Kašėtaitės, kad tuominC^IlOS patraukus daugiau publikos. * XV-'XJ štai atėjo ir jų garsinama

LAWRENCE, MASS. 
Sandariečių nesąmonės.
Kuomet sandariečiai per dja*"vi‘^asrju duoda veidų 

savo organus “Vienybę” ir visiems Lawrenee’o lietu- 
, Sudarą šmeižia. visus, viams. kaip tai daktarams, 
kas tik ne sandarietis,, tai kunigams, biznieriams, so
pėms tas turi būt leistina; cialistams, katalikams ir ko- 
bet kuomet kas jiems duoda .munistams, kad jie nel ėmė 
pastabų, tai jie labai supyks- ju Petrausko, kuris buvo at- 
ta ir prirašo da daugiau ne-| ■ . . -----

OKX1, HJ :

No. 53, 1925 m. aš parašiau,! 
kad sandariečiai nesikabinė- 
tų prie vietos organizaci jų ir 
pavienių žmonių, tai sanda
riečiai per savo organus iš
vadino mane “melagium” ir 
buimoja prieš “Keleivi,” 
kam mano korespondenciją 
talpino jų nesiklausęs. Bet 
pažiūrėsime, kas ištikrujų 
yra melagis. Birželio pabai
goje (1925 m.) per savo 
“Vienybę” jie apšmeižė vie
nos didžiausių vietos organi
zacijų, Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo pikniką, kur buvo šuva- ___ ____  _______
žiavę beveik visi Lawrenee’o numeryje antras sandarietis 
lietuviai, ir daug svečių buvo! šmeižia, socialistus ir sako, 
iš kitų miestų, viso 600 suvir- sandariečiai dėlto boiko- 
šum žmonių. Sandarietis per Įtavę gimtės Kliubo teatrą, 
“Vienybę ’ pasakė, kad tame|jęa(j socialistas paveržęs nuo 
piknike visi buvę girti ir dacrolę. įr da pride- 

nepriguli priėjusiai vadinę birutietes nr... 
xio rrnna ėn ”e,Į£am reiua savo žodžiai ki

tiems mesti? Ar ne jus patįs 
visur pliauškiate visokias ne
sąmones apie tas moteris?

, vo veidą ir žioplumą, šiame 
numeryje net keturi sanda
riečiai rašo po koresponden-

ta ir prirašo da daugiau ne-įvaįjaVęS sausio 10 d., 1926 
sąmonių, štai, ‘Keleivio į m. dolerių pasižve joti. Rodo- 
i> 5^.192.° JP-.aš P.^^P’įsi, kad sandariečiai, tai visa 

visuomenė, visa tauta, jų visi 
turi klausyti, ir kas yra lietu
vių, tai viskas priklauso san- 
dariečiams. Kiek man yra ži
noma, tai Lawrence’o lietu
viai nieko neturi prieš komp. 
M. Petrauską, bet kuomet 
M. Petrauskas nuėjo traukti 
iš balos Sandaros vežimėlį, 
tai lawrcnciečiai jam nei 
kiek nepavydėjo — lai sau 
[kamuojasi.

Tai penkta sandariečių 
nesąmonė.

I Tam pačiam “Sandaros”

koncerto diena 21 vasario. 
Š visų garsintų dainininkų į t 
aiką pribuvo tik vienas 
Stankūnas, kuris sudainavo 
keletą “želabnų” dainų. 
Žmonės sėdi nusiminę kai 
ant pagrabo ir laukia neži
nia ko. Pradėjus publikai ne
rimauti, pianistė Tiataroniu- 
tė paskambino ant piano ir 
■sudainavo vieną dainą. Ant
rą dainą ji dainavo su Stan
kūnu — duetą. Pasirodė, kad 
Tataroniutė yra netik gera 
pianistė, bet nebloga ir dai
nininkė.

Kada didžiuma publikos 
jau išsiskirstė, pribuvo ir 
Menkeliuniutė, kuri sudai
navo kelias dainas. Dainavo 
be ūpo.

Nors tą nedėldienį bolše
vikų pirmininkas buvo nuė
jęs į bažnyčią ir karštai mel
dėsi, kad tik daugiau publi
kos susirinktų ir koncertas 
gerai pavyktų, bet jo karsta 
malda nieko negelbėjo. Pub
likos buvo nedaug ii’ koncer
tas nepavyko. Ten Buvę*.

Savaimi pasidarąs 
dezertas-prievalgis

• • r- - \

Virink uždarytu* Konden
suoto Pieno kenu* fru va- r . • * • . ' *
landa*-. Paskui ataušyk 
Vartok keikui pripildyti. 

Tą vaikai mėgsta.

Jūsų groserninkas turi 
šviežio steko

Standard ir Challenge Pieno

1

*

ii ■ • T » » » — I 11 ■ T fa ■ - • .....
PajieAkau lietuvių apsigyvenusių 

Kanadoj. Norėčiau susirašyti. Malo
nėkite atsišaukti ant tokio adreso: 

Jotu* Pinkeviėius (11) 
F. Misslęr, Calle San Martin 66d, 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

Pajieškau pusbrolio Povylo Samuo
lio, paeina iš Skapiškio parapijos, Ji- 
reniškių sodos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinote mRlonScite pra
nešti šiuo antrašu: (11)

P. BUKĖNAS 
294M South Union are., Chicago, 111.

I

s
FARMOS! FARMOS! '
Didžioj lietuvių ūkininkų kolionijoj 

žinau labai gerų farmų ar.t pardavi
mo, iš kurių daugelis parsiduoda labai 
nužeminta kaina. Pasinaudotik proga, 
nes javai pabrango, nėra abejones, 
kad ir žamė greitu laiku pakils Aš, 
kaipo seniausias ūkininkas šios apie- 
linkės turiu gerą patyrimą apie ūkei 
ir 12 metų kaip patarnauju lietuviam* 
ūkių pirkime. Mylintieji ūkių gyveni
mą atsišaukit. (12)

JOHN A ŽEMAITIS
R. 1, Bok 17, Fonntain, Mich.

PARSIDUODA FARMA
CONNECT1CUT VALSTIJOJ

Farma 120 akrų geriausios žemės, 5 
budinkai, 14 ruimų stuba, šildoma su 
štymu, maudynės, elektros šviesa, 
2000 vaisingų medžių sodas, 10 karvių, 
1 arklys, visos farmos mašinos ir įran- 

'•••»» • • «»zlzvzl •-------- a.-- -----
-------—- ‘ paštavo kelio, pusė mailės į miestą, 5 
po tėvais i minutas eiti iki škulės, 4 kiti miestai

A.š. Veronika Račienė, po tėvais 
Šimkiutė, pajieškau dėdės Kazimieru 
lgario ir sesutės Elzbietos Šiinkiutės, 
Po vyrui Butkienės. Apie 10 metų at
gal abudu gyveno VVaterbury, Conn. 
Prašau atsišaukti arba žinantieji ma- 

t lonėkite pranešti, už ką busiu Labai 
.dėkinga. VERONIKA RAČIENĖ (12) 
I p.ox 88, r

As. Veronika Račiene, hv : mmutas em iki ssuies, -i kiu nursun
Šimkiutč, pajieškau brolių Kazimiero I aplink, lietuvių apgyventa apielinkė, 

j ir Albino Šimkų ir seserų Onos ir L’r-, labai smagi vieta. Kas norit įsigyti ge- 
' šulės šimkiučių. Ona po vyrui vadina-! rą ūkę ir turėti smagų gyvenimą. t*i 

si Ukmonienė. Jie vsi gyvena Brook- čia yra proga. ' ’ 
lyn, N. Y., o dabar nežinau kur jie'

• randasi. Jau per 15 metų neturiu nuo 
jų jokios žinios. Jeigu esate gyvi, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: (12)

VERONIKA RACTENĖ
Dos 88, l’oint Mariun, Pa.

Point Marion, Pa. j Idai, {plaukų neša 8000 j metus, prie

Pajieškau brolio Kazimiero Dantelio, 
meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą. Žinantieji jo adresą malonėkit 
pranešti. LEON DANIELIUS (12) 

194 Main st., Saugus, Mass.

APSIVEDIMA1

Priežastis pardavimo 
—senatvė ir nesveikata savininko. 
Kreipkitės šiuo adresu: (13)

A. SAMALIUS
P. O. B«»x 55.\vauregan, conn.

N U STOK V ERG A UTĮ 
Buk savas bosas.

Farmos pigiai parsiduoda su visąis 
gyvuliais ir mašinerija, gražioj vietoj 
kur daug ežerų,, ir upelių, sveiką* 
oras. Geriausias marketas dėl pieno. 
Dėl informacijų rašykite: (11)

JOHN ŠUSLA
Lake €»««, Pa.iI

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarp 20 ir 35 metų, aš esu 
vaikinas 33 metų, turiu savo namą, tik 
reikalinga šeimininkė. Mylinti gražų 
šeimynišką gyvenimą malonės atra- automobiliai, visokie vežimai ir forni* 
šyt laišką ir prisiųst savo paveikslą,' čiai, tik cik ir gyvenk. Labai geras 
kurį pareikalavus grąžinsiu. Plačiau pirkinys tiesiog nuo savininko,, už 
susipažinsim per laišką. ST VAK.'H S8,500'. geros išlygos

59 Crystal st, North Arlington, N. J. I '

dos nėra kalbėjęs, ir šis kar- • n A IHTČVfi IIM AI 
tas tai bus pirmas kartas. FAJltSKUJlMAl

Šįmet sukanka 2fLmotų —-----------
nuo pirmos Rusijos revolia- 
cijos. kuomet ir Lietuvos - — 
žmonės, vadovaujant Lietu
vos socialdemokratams, kar
tu su visos Rusijos liaudimi 
bandė nusikratyti carizmo 
jungo ir reikalavo Lietuvai 
laisvės. Drg. Michelsonas yra 
senas revoliucionierius, pats 
yra dalyvavęs pirmoje revo
liucijoje. todėl jis papasakos 
Įdomių dalykų iš revoliuci
jos laikų.

Šias sukaktuves iškilmin-. 
gai apvaikščiojo Lietuvos' 
žmonės vadovaujant sočiai-j u
demokratams. Dauguma lie- tų kaimo: gyvena Pennsylvanijos vals- 
tuvių kolioniju ir Amerikoj anglių kasyklose. Malm.es
apvaikščiojo Šias sukaktu- teiksis pranešti, už. ką busiu labai dė- 
rn< ! kirtya ONA ČERNIENĖ

Vp . . .. 1 iv - v ! 5Š3 Clark st., VVavcrly, N. YTaigi sios prakalbos ir bus 
kaipo paminėjimas tų reikš
mingų 20 metų sukaktuvių. 
Mes turėsime progą išgirsti 
ir prisiminti apie pirmąsias 
Lietuvos žmonių pastangas 
nusikratrti kruvinojo Rusi
jos caro jungo.

šiandien Lietuva yra jau 
laisva ir neprigulminga. o 
Rusijos kruvinasis carizmas 
yra griuvęs. Bet Lietuvos 
žmonės dar nėra laisvi, dar 
tenai siaučia juodasis kleri
kalizmas su juo eina atkakli 
kova. Už poros mėnesių bus 
rinkimai Į Lietuvos Seimą, 
tai bus nulemiantis mušis. 
Taigi. Amerikos lietuvių 
šventa pareiga yra pagelbėt 
Lietuvos žmonėms nusikra
tyti juodojo klerikalizmo 
jungo. S. Bakana*.

FARMOS.
12<i akrų žemės, geriausi budintai, 2 

sodai, 14 karvių, telyčios. 3 arkliai, 2

čiai, tik eik ir gyvenk. Labai geras 
> tiesiog nuo savininko.

.............. ... s. Kita farma 30 
akrų žemės, nauji budinkai visai mie
stely, už $3,5o0, gera vieta ir geros tš- 
lyg s............. P. SIMONAS (1l>

Centrai Village. Conn.

venų New Haven, Conn. Brolau, rašyk 
man drąsiai, nes aš suprantu jūsų pa
dėjimą. Aš jus pasiilgau ir turiu žinių 
nuu motinėles iš Lietuvos. Jeigu kurie- 
apie ji žino kur jis randasi, malonėkit 
praneši, ka iš anksto tariu ačiū.

SOPULE S1.IA2AS
5865 llaplervood avė , Chicago, UI.

Pajieškmnc savu brolio Petro Scpl.os, 
paeinančio iš Kavolių kaimo, Paner.iu- 
nelio parapijos. Rokiškio apskričio. 
Malonėkite atsišaukti, arba kas apie jį 
žinote malonėkit pranešti, už ką busi
me dėkingi. Atsišauk, mielas brolau!

Tavo brolis Alfonsas ir sesuo Mari
jona Šepka,
8814 Houston avė., So. Chicago, U!.

Pajieškau dėdžių: Baltramiejaus, 
.Jokūbo ir Antano Milašausku, paeina 
iš Su -alkų rėd., Prienų parapijos, Var-

LAWRENCE, MASS.
Ii L- S. S. 61 kuopo* 

darbuotė*.
L. Š. S. 61 kuopa laiko su

sirinkimus kiekvieno mėne
sio paskutini nedėldienį. Li- 
gišiol laikydavo susirinki
mus stubose, bet kadangi 
kiekvieną susirinkimą prisi
rašo po kelis naujus narius, 
tai stubose jau negalima mi
tingų laikyti, nes jau nėra 
kokios stubos, kad galėtų visi 
sutilpti. Todėl paskutiniame 
susirinkime buvo nutarta lai
kyti kuopos susirinkimus L. 
U. Kliubo kambariuose.

L. S. S. 61 kp. mokinasi 
labai gražią ir graudingą 
meilės dramą “Žmonės. J 
Taipgi yra pasižadėję _iš 
Cambridge’aus L. S. S. ”1 

{kuopos draugai suvaidinti 
I juokingiausią komediją

Šie abu 
veikalai bus perstatyti ba
landžio 18 d., L. U. Kliubo

ol. Ir tai dėl to tiktai, kad tasida melų maišelį, buk socia- 
sandarietis r---—-—...............................
L. U. Kliubo. Ne’ gana to, jis 
savo korespondencijoj da 
aplojo vieną mirusį žmogų, 
kurį buvo ištikusi nelaimė — 
besimaudydamas Memmackljuję jos pasakė jums į akis 
upėj prigėrė. Tai viena melą-' ’• ■- -- ’ • --
gystė ir šmeižtas. ”

Toliau?, pereitą-rudenį M.i bet'jus,
D. Aušros Vartų pasalpinė I rykite savo armonikas ir ne- 
organizacija minėjo savo 20|šmeižkite mus daugiau.” 
metų gyvavimo sukaktuves. Į Tai šeštas sandariečių 
Tose iškilmėse dainavo Tau-Išmelžtas ir melas.
tiškos parapijos choras. San-1 Tam pačiam “Sandaros” 
darietis per savo organą!numeryje trečias sandarietis 
“Sandarą” apšmeižė šitą įrašo prasimanymus, buk čia 
chorą, choro vedėją, pirmi- areštavo 39 lietuvius mun- 
ninką ir jo jauną dukrelę, šainierius, bet nepasako nei 
dėlto tik, kad choras sutvar- kada, nei kur. 
kė savo programą nepasi-l Tai septinta sandariečių 
klausęs sandariečių. Tai ant- nesąmonė ir melas, 
ras šmeižtas. Tame pačiame numeryje

Toliaus, “Sandaros” No. ketvirtas sandarietis rašo!Svetainėje.
48, 1925 m. rašoma apie mi- apie Lietuvių U. Kliubo mi-j Kovo 27 d., yra rengiama 
rūsį milionierių katalikų ku- tingą, laikytą sausio 8 d., bet gera ir linksma vakarienė, 
nigą O’Reillv, "kad jis buvęs pasirodo, kad tas sandarie- tikietus galima gaut išanksto 
pavyzdingas kunigas ir, kad tis visai nėra kliubietis ir nė- pas L. S. S. 6X kp. narius. 
“1912 m. prasidėjus didžia- ra buvęs mitinge, nes rašo’ ~ ” ----------
jam streikui atsibaladojo| viską atbulai.
įvairus tinginiai (suprask: 
streiko vadai), prisidengę 
darbininkų vardu, ir vietoj 
vesti streiką, darbininkus 
mokyti solidarumo ir savo

gatvių su plakatais ir iška-|s sandariečiai pasakė poljau ir vieną biznierių, todėl 
bomis “No God, No Count- prakalbą. Jis padavė ir tų visų draugų pareiga savo 
ry.” Bet kada buvo atimta “kalbėtojų” vardus. Bet kuoldraugą remti. Tiktai dar ne- 
keletas gyvybių, bei palikta met Lavvrence’o lietuviai!turime kuopoj dailiosios ly- 
sužeistų. tai šio kunigo triu- pradėjo iš tų “kalbėtojų”!ties. Nežinia kodėl musų mo
šų bnvo įvestas karo stovis ir juoktis, tai sandariečiai pyk-Į teiąs ir merginos nedrįsta 
per 5-6 mėnesius laiko strei-Įsta ant socialistų ir rašo prie musų prisidėti, 
kas buvo laimėtas.” Vadina- “Sandaros” No. 3,1926 m., Į J. Savinčiu*,
si, pagal sandariečių protą-kad tai nebuvę prakalbos,] LSS. 61 kp. rašt.
vimą išeina, kad 1912 metų bet “Tea Partv.” Čia irgi me- ----- ---------
didįjį audėjų streiką čia lai-llas, nes tai buvo ne “tea par-| PITTSBURGH, PA. 
mėjo ne darbininkai, kurie I ty,” bet “moonshine party.” | Pituburgho ir apielinke* lie- 
kovojo už savo būvį, ir ne Vienas sandarietis nepajuto] tuvių žiniai dėl “Keleivio” 
streiko vadai, kuriuos sanda-kaip atsisėdo ant pantės] redaktoriaus dr*. S. Mi- 
riečiai tinginiais vadina, bet munšaino ir sutrynė ją po sė-Į chelsono prakalbų 
kunigas ir karo stovis! Idyne. Bet šito nepasako. | marinito.

Tai trečia sandariečių ne-l Tai devinta sandariečių] Kaip jau “Keleivio" 
sąmonė ir melas. neteisybė. "Naujienų” skaitytojams

Toliaus, “Sandaros” No. Ant galo, sandariečiai per Į yra žinoma, “Keleivio” re-
53.1925 m. sandarietis, pasi- savo “Vienybę” siunčia so- daktorius drg. S. Michelso 
vadinęs “Kaziuku” rašoĮcialistus į Maskvą. Bet visi nas, važiuodamas su prakal- 
apie V. čekanavičiaus magi- juk žino, kad socialistams|bų maršrutu per lietuvių ko
jos vakarą. kuris buvo su-[nėra vietos Maskvoje. |lionijas kalbės Pittsburghe

‘ Tai dešimta sandariečių ir Bridgeville. Pittsburghe
nesąmonė ir šmeižtas. | kalbės nedėlioję, 14 d. kovo.

“Keleivio” .kaitytoja*. Lietuvių Mokslo Draugystės 
  Svetainėje, 142 Orr st, 7 va- 

LOWELL, MASS. ’a"^ vakare. O Bridgevillėj 
_ , ,___________ kalbės panedelyje, 15 d. ko-
Bolievikų koncertą* Vo Owls Svetainėje, ant 

nepavyko. Baidwinst. Čia prakalbos
Vietos bolševikai, gavę] prasidės nuo 7 valandos va- 

ukazą” surengti Menkeliu- ] kare.
Kadangi drg.'S. Michelso

nas yra vienas iš geriausių 
lietuvių kalbėtojų ir jau se
nai yra kalbėjęs Pitts- 

Laisvės” naudai. Tuo-|burghe, tai dauguma pitts- 
«• . i • IL v*** 1 • 1 t •

[“Mes, birutietės, aukaujam 
[jūsų ^bendram frontui’ $10, 

, sandariečiai, užda-

t

!

Tajieakau apsivedimui merginos ar
tą našlės, kad ir su vienu vaiku, tar
pe 18 ir 28 metų amžiaus. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti ir savo paveiks
lą. Aš esu vaikinas 27 metų, dirbu an
glių kasyklo.se. Laiškus galite rašyt 
lietuviškai arba angliškai. (19)

Alcx Gervell
Box 172, \Vard. W. Va.

Dvi lietuvaitės, Vera ir Liuba, norė
damos atrasti pažintį dėl apsivedimo, 
prašom atsiųsti savo paveikslą su pir
mu laišku Adsesas: Latvija, Liepaja, 
Kalku iela Nr. 23 ist. 11, V. Joskaud.

REIKALAVIMAI.
PAJIEŠKAU GERO VYRO, katras 

mylėtų ant farmos dirbti Butų gerai, 
kad galėtų važiuot ant traktoriaus ir 
suprastų apie sodą. Meldžiu atsišaukti 
greitai. P. ŠVILPA (10)

R. I> 2, Tamaųua, Pa

kė savo programą nepasi-
juokingiausią 
“Doros Brigada.”

Aš. Jonas Murauckas. pajieškau Jo
no ir Petro l.abanauckėliu. apie 20 me
tų kaip gyvena Amerikoj Hazleton, 
Pa. Paeir.a iš Vilniaus rėdybos, Kal
vių miestelio. Malonės atsišaukti, ti
riu svarbų reikalą. Arba kas apie juos 
žinot malonėkit pranešti šiuo adresu:

JOHN MURAUCKAS
Eoi 368, Benton, J I.

Frještau savo brolio, Jurgio Vasi
liausko. paeina iš Trakų rėdybos. S.-4- 
Uiškio parapijos. Alsininkų kaimo. 
Pirmiau gyveno AVorcester. Jeigu ku
rie ajfie ji žino malonėkit pranešti, ar
ba tegul atsišaul ia.

Uršulė Vasiliauskiutė-Janulicnė
20 Holbrook av<*. Montello, Mas .

Drg. M. Vąitkunas paau
kavo kuopai paauksuotą lai- 

Tai aštunta sandariečių krodėlį, kurisyra leidžiamas 
nesąmonė ir melas. L

“Vienybės” No. 149, 1925 gauti pas kuopos narius., 
m., tūlas*sandarietis, pasiva-| P 
dinęs “Patriarchu.

ant tikietų. Tikietus galima

• J Pas kuopiečius labai geras 
mo^u ouuwmuiuv « o«Tw.uuię» “Patriarchu,” rašo, sutikimas ir visi dirba, kru- 
teisių, išvesdavo juos ant |kad čia buvo vakarienė ir netlta darbininkų labui. Turime

Pajieškau brolio .Juozupo .Janu io, 
paeina iš Kuršėnų parapijos. Šiaulių 
apskr.. Graudulių kaimo, pj m-tų kaip 
gyvena Jndia Station Turiu sva'blų 
Žinių iš Lietuvos Taipgi pajiešau 
pusbrolio. Augus'.ino Stu’pinn. pimrau 
gyveno Cnicagoj.

Stanislava Yanulb.
20 Jlolbrook avė., Montello. Mass.

rv.
LAWRENCE, MASS. 
Naudingos paskaitos.

Nedėlioję. Kovo 28 d.« L. 
Kliubas rengia labai nau-

Pajiešl au savo brolio Antano Kaz- 
maucko iš Kupiškio miestelio, girdė
jau gyvena apie New Vorką. Kas ži
not apie ji meldžiu pranešti ar jis pats 
lai atsišaukia.

JOS K.AZMAUCKAS
“9 Congrcss avė, VVaterbury, Con i.

FOTOGRAFIJUS Iš LIETUVOS.
Pajieškau: Ignaco Rapšio. .Jono Ge« 

neikio. Miko Višniausko, M Dubinio, 
And. Bernatavičiaus, Petru Kalėdos, 
Vlado Draugelio ir Adomo Strusiko. 
Visi gyvena Amerikoj. Prašau atsi
šaukti. arba kiti jų adresus praneškite, 
nes jiems parvežiau giminių paveiks
lus iš Lietuvos. (12)

V. J. STANKUS, Fotografas
9 Hilliam st., Pittston. Pa.

gerbiamos progos plauki an
čios ANT MARIU. DEK VYRU

IR MOTERŲ-
Kas norį gauti gerbiamą tarnystę 

ant įvairių laivų ir didelį uždarbį ir 
pamatyti visa pasaulį, kreipkitės pas 
F. A. Kapturauską, įdėdami savo ad
resuotą konvertą su marke. (11) | 

F. A. KAP'rURAUSKAS
21 Kirkpatrick st.. Pittsburgh. Pa.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GKO- 
SERNĖ tarpe lietuvių ir kitataučių 
turtuolių apgyventa. Bučernių arti nė
ra ir negali būti. Galite pirkti ir ne
patyręs biznio. Mes apsiimam išlavin
ti Ta vietą verta daug pinigų. Reika
lui priėjus pigiai parduodame ir kas 
nupirks, bus užganėdintas. Kreipki
tės! ECONOMY MARKET (10) 

4078 M’ashington st..
Roslindale. Mass.

PARSIDUODA LIETUVIŠKA AP- 
TIEKA ir NAMAS, geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per 9 metus. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais Klaus
kite pas (10)

A M. RYMDE1KA
Ūkią So. 2-od »•- PhiUdelphia. Pa.

VISŲ ŽINIAI!
Už v •šoki.,'- rūšies smulkiui pasj- 
garsinirnus, kaip tai: pojiuškoji- 
nius apsivedimų. įvairius praneši
mus, pardavi.nus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk^. No
rint tą pati apgarsinimą patalpini 
kelis syKius, už sekančius aykiut 
skaitome 2c. už žodį už syk}.
"Keleivio” skaitytojams, ku-ie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir už 
pirmą sykį skaitome po 2c. už Žo’į. : 
Už pajieškojimus giminių arba' 
draugų skaitome po 2c. u* ž-tdj 
pirma sykį; norint tą palą aająj 
kojinių talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams. kurie 
tur užsiprenumeravę laikraati, už 
pajieškojimus giminių ir dršugt} 
skaitome ir už pirmą sykį po le. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes pade-y- 
mas klišės dabar p rikiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pr siųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba 
garsinimą reikia prisiėst karto ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MABBr

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

cigarai yra geriausi! Taippat visi 
gėrisi, kad garsinant remia darbi

ninkų laikraš 
tį, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot vietoj 
kažin kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiate

NEBŪK VERGU!
PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO-

I SERN’6. Noriu važ.iuoti ) Lietuvą tėvų 
HDlankyti. Nesigailėsi pirkęs. Gera 
vieta. (10)

P. KRISCHUS
80 Ward St.. Hartford. Conn.

Aš, Kristė Grigiutė, po vyrui Kar ■>- 
nienė pajieškau savo dėdės Jono Er
licko. Iraržclių kaimo. Marcinkonių 
par<t)>- o.s. Vilniaus rėdybos. Prašiu 
atsišaukti arba jeigu kn- apie jį ži’.o- 
te, meldžiu panešti š;u > adresu: 

MARTINAS KARL0NAS
31 Fox .-t.. Pahncr. Mass.

U. Kliubas rengia labai nau- 
’dingas paskaitas apiesvai- 
. katą ir hygieną, 2 vai. po pie- 
; tų. Paskaitas dėstys vietiniai 
■ musų daktarai, Dr. C." X Mi- 
kolaitis ir I)r. J. L. Aleksa 
(dentistas). Gerbiami musų 
daktarai apsiėmė veltui dės
tyti paskaitas, o L. U. Kliu
dąs duoda savo svetainę. 
Garbė kaip L. U. Kliubui. 
taip ir musų daktarams, kad 
rūpinasi savo žmonių sveika
ta ir gerove. Todėl visi Law- 
rence’o lietuviai ir lietuvai
tės. malonėkite išgirsti taip 
svarbias paskaitas apie svei
katą. Jžanga veltui. J. S.

1 
I

1
irį

Pajiešl-au Felikso Bružo, paeir.a iš 
Kauno rėelybos. Kr< tingo.; apskričio^ 
Mosėdžio valsčiaus. I>erl.in,tų kaimo. 
Taipgi pajieškau Aleksandro Vaičiu
lio. Abudu gyvena Amerikoj 21 metai. 
Feliksas Bružas pirmiau gyveno Mi- 
chigan Lity, Imi., po numeriu 1(11 
Ohio st Tenai turėjo savo namus, k.i- 
riuos pardavė ir persikėlė į Kcnsing- 
ton, III. O kur randa d Aleksandras 
Vaičiulis — nežinau. Meldžiu atsi
šaukti arba kas anie juos žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: 

VINCAS UNTULIS
3802 1 ir st . Indiana Harbor, Ir,d.

PIGIAI PARSIDUODA
I kambarių namas. 13 lotu žemes, 

didelis sodas, tvartai, vištos. 2 minu- 
tos mx> karo. Kreipkitės asmeniškai 
arba laišku pas: (11)

S. TIRNAKEVICH
Camdcn St.. North Andover. Mass.

FARMOS.
PARSIDUODA GERA FARMA

Visai pigiai. Nepraleiskite progos- 
Norintieji pirkti tuojaus atsišaukite 
šiuo adresu: (10)

JOS. GĖRY BA 
scoTtvtlle, MIGI L

□

rengtas Taut. parap. salėje. 
“Reikia pažymėti,” sako tas 
sandarietis, “kad Tautiškos 
parapijos parapijonai nemo
ka tvarkiai užsilaikyti sve
tainėje. Ir šį kartą jie ne tik, 
turėdami pigesnius tikietus, 
užėmė pirmas vietas ir dėl to 
žmonės (reiškia, pagal san
dariečių supratimą, parapi
jonai tai ne žmonės) nusipir
kę brangesnius tikietus turė
jo stovėti pasieniuose, bet jie 
dar nemokėjo ir ramiai užsi
laikyti.”

Tai yra ketvirtas sandarie
čių šmeižtas ir melas.

“Sandaros” No. 3,1926 m. . , . „ - -
sandariečiai parodo tikrą sa-'munistų dainininkų buvo į-’drg. Michelsonas dar nieka-

<<

niutei ir Stankūnui koncertą, 
dirbo išsijuosę, kad “ukazą” 
išpildžius kuogeriausiai.
Mat koncertas buvo rengia
mas “L _
jaus tapo atspausdintos di-Įburghiečių su dideliu Įdomu- 
delės kortos su visų daini-|i 
ninku paveikslais. Tarpe ko-1atsilankant.

AKRON, OHIO. 
Svarbios prakalbos.

Kovo 17 d.. 7 vai. vakare? 
po numeriu 772 Rayman st., 
įvyks labai svarbios prakal
bos. Publika čia išgirs tokių 
dalykų, kokių niekad negir
dėjo. Kviečia Komitetas.

mu laukia dr-go Michelsono
Bridgevillėj;

Geriausi Laiškai
jjy Grinomis IzKtru dcl

ti? ?1.00. Taipgi turime lietuvišku at- 
\ va ■ . - - — - »
25 atvirutės su k'1"' ertais $1.00. Eiski 
pigesnės — 50 n’.vir 
sados parašykite ^okių norite.

grtksono spauda
233 N. < larion st.,

philadelphia, pa.

a; U I <1 (,iVull' v* •

Velykų, kaina ū' aiškų ir 50 konver- 
tu $1.00. Taipgi turime lietuviškų at
viručiu dėl Velykų, ^'.entų ir« svietiškų,

ručių už $1.00. Vi
rti)

J’aji' šlou pu-brolio Vladu Sin
kaus. j ioniiiu gyveno Ncvv Rritain,| 
Cuni’.. dabar nežinau kur Turiu svtr-1 . ... ...
bų n-ika'a. meldžiu atsišaukti a-ba ( k,'ta >r*nykla ir miškas. 2 barnes. 
kas apie ji žino, malonėkite pranešti, 
už ka busiu labai dėkingas. (11) ,

L. SINKUS
338 Box P. O.. Walden. N. Y.

PARSIDUODA FARMA
2I<> akrų žemės. 130 akrų dirbamos,

♦
’ daržinė laikymui pašaro, 5 kambarių 

namas, vištinvčia. malkų sankrova, 
garadžius ir vėjinis malūnas. 3 arkliai, 
V melžiamos karvės, vištų, kalakutų ir 
kiaulių. Visokia mašinerija, kokia tik 
reikalinga. Turiu parduot greit, nes 
turiu važiuot į Europą. Viską parduo-

I siu už •<16,500. (11)
Pajieškau giminiu Jono ir Petro La- 

digų. seniau gyveno I’ittsburgh. Pa., 
po numeriu 17 Kirkpatrick st. turėjo yij:. Xli<.'KONARSKI, Luther,* Mich. 
savo namą. l»ct dabar girdėjau, kad 
gyvena ant farmų. Taipgi pajieškau 
Petro ir Viktoro Masolių, iš Lietuvos 
paeina iš Biržų parapijos. Užusilių 
kaimo, seniau gyveno McKecs Rocks, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinote, maloikikitc pranešti šiuo

.adresu: (11) ’
I ADAM PETROSEWJC

768 Engei St., Keno.-ha, 5Vis.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų kolioniją. 
Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių im tu katalogą. (-

PHILIPS & MATTIS 
R. 2. B. 83. Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMA
T.abai gera žemė, lietuvių tarpe, ar

do fabrikoje dirbti, nusipirkit farmą ir
Pajieškau Petro Motijosaičio, paei- Labai gera žeme, lietuvių tarpe, ar- 

na iš Suvalkų rėd., Naumiesčio parap., 'J *.r Kuriemsjiubo-
Ketumaujanės kaimo; gyveno Kana- ~ *' z- -
doje, sugrįžo Lietuvon 2—3 metai at- turėsit linksmą gyvenimą. Kurie ma
gai. Girdėjau kad vėl apleido Lietuvą. ** *———

1 Alsi; aukit pas seserį. (11)
1 ONA DOMEIKIENĖ

11 S Ward st., Woreester, Ma.

not pirkti, pirkit tiesiog nuo savinin
ko. sučėdysite kelis šimtus doleriu.

| M.CHIVIS (12)
K. 1, Boa 67, Fountain. Mich.

P. Naujokas
bei žydbemiaujat. tad verčiau savo 
dr-gu Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti 
geriausio tabako, gražiai degą, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietpviškvse 
užeigose, Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barbcrius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S CIGAR 
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tė- 
niyk vardą ant bakso.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiškai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

2fi7 DIVISION AVĖ, 
BROOKLYN. N. Y.

Verta paremt brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigu. (4)

Skausmą 
PŪSLĖJ 
Greit sustabdo 
SANTAL 

MIDY
Gauk tikrą 
Tėmykit žodį 

“Midy” 
Parsiduoda

Visose Aptiekė
«----- ■

Malm.es
kasyklo.se


t
į

6

V

ĮVAIRIOS žinios
ININEMartinui Kartonui.—Tam-

I

f

I

>x’

i

fflT VARTOK IT
W BEECHAM’S pili.s w 
■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
| stabdymui kvaitulio ir gal- 1 
B' vos skaudėjimo. A

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksiuKa’^^Bi

i

salos upės

B-lė.
krokodiliui

I

1

Kaina $1.25.

I

For BILIOUSNESS
pavojaus

į

I 
I

I

I

1

Sveikos ir Linksmos 
yra moterys, kuomet jos Kuosos nuo skausmų

ir silpnumo. Jos randa pagelbą

Babiec Lovelt
Nuo viuę pilvo ir žarn* m 
magumų, kurie paeina nuo 
dant.’».*“£***• n'Ao geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Itališki Armonikai.

K £ L C I V I S

i
< /i

že- 
su-

lauji patalpinti, 
tokiu žemaitišku 
kad tiktų tiktai
"Saulei” i juokų skyrių. Mes 

savo laikraštį tokiomis

nuogės šeimininkės ateina Į 
senbernių miegamus kamba- 
i ius ir pradeda “fulytis” su

V “ “ • % » % % % K S X X X X X X \ x > <x xxx«xxxXxxw » x % x x • X « « X X X X XXX X X * X

Ona.
Iš “Farm & Fireside”

SEVERA’S REGULATOR.

Mes išdir-
•' Mm ir im 
portuoja
me viso
kiu rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas

Akordinas
-c ria tįsias 
oa sau! v jo.

Ant 10
metą gvarantuotos. Musu kainos 
mesnės negu kitu išdirbėtų. Dykai 
teikiam pamokir.imus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

REATTA SERENELL1 & CO.
817 Blite Island Avė.. Dept. 3b, .. 

CHICAGO. 1LL.

oer metų eiles, 
.as į nuomonę, 
nulaiko spiečių.

įdomiausia vra 
nėra patirta.

j 

19 
■ 1 ■ .

kodėl žaltys deda!
- į kiaušinius, o gvvatė veda 
4 ; vaikus. Turim tamstai pasa

Nto. 10. Kovo 10 d.. 1926.

I

dių pagaminta Suv. Valstiją-Į stono, nei smerkdama, pa-(; 
■se. Danijoj yra 75 nuošimtis į sakysiu, uad senberniai pa-’ 
Amerikos automobiliu. Egip- lis vien; neišriš senbernystės 

----  ‘ klausimo. Du gaidžiai besi-1 
pešdami niekuomet nesusi-* 

s. Reikia,
SKRUZDĖLĖ — GYVULIU 

SPORTININKAS.
Paskutiniais tyrinėjimais 

viena skruzdėlė gali nešti 
800 kartų sunkesnę už savo 
kūną naštą. Tokiu budu šis 
gyvulys tampa tikru sporti
ninku: išaugęs žmogus, jei
gu jis norėtų tiek pat pakel
ti. tai turėtų pakelti 50 tonų, 
vadinasi, 5 vagonų krovinį. 
Apie dramblį reikėtų nuty
lėti. nes prieš skruzdėlę jis 
yra visai silpnu:-.

ŠEŠĖLIS ĮSPĖJO ŽVEJĮ 
APIE GRĘSIANTI 

PAVOJU-
Nesenai Anglijoj vienas 

žvejys, kuris valdė keletą 
tinklų, vyko i jurą, kaip jam 
buvo įprasta, apie 10 vai 
vakaro prieš antplūdi surin
kti savo žuvis: tečiau griže 
greitai tinklo nepalietęs 
Naktis buvo graži, ir jura 
bu\o labai rami. Jis pasako
jo. kad jam važiuojant į ju
rą, sekė ji visą laiką juoda? 
šešėlis karsto pavidalu. Jis 
stengėsi atsikratyti nejaukia 
mintim, bet tas jam nepavy
ko. Privažiavus prie tinkle 
karsto šešėlis buvo matyt' 
taip aiškiai, jog jis palengva 
pabėgo nepalietę?, tinklo. Tą 
pačią naktį atsitiko bais 
audra ir žuvo jūrėse keletas 
jo draugų žvejų.

i gautas ir/turėjo tiek drąsios 
!stiprybės nusiduoti negyvu. 
Krokodilius nuvilko jį į savo 
pakriaušį ir čionai jį saugo
jo, kiekvieną minutę prirėp- 
lindamas ir apuostinėdamas 
nelaimingojo kūną, ar ne
pradėjo — atsiduoti. Tuo 
kritišku momentu viršum pa- 
kriaušio ėjo būrys galvijų ir 
r.uo sunkumo nuspyrė kojo
mis kriaušį. Tuo pačiu mo
mentu vienos karvės koja 
usprudo ir atsispyrė į grun- 
ą taip arti, kad nelaiminga
is galėjo žaibo greitumu jos 
asistverti ir krokodiliui dar 
.eatsipeikėjus buvo ištrauk
as iš pakriaušio beišsikabi- 
ančio gyvulio.

SALiAMONIbKAS. 
TEISMAS.

Romoj mirė beveik 80 me
tų senelis, grafas Veninecel- 
lis, kuris buvo vežėjams bai
mė, o vaikams džiaugsmas. 
Jis per kelias dešimtis metu 
kasdien važiuodavo sa\ u gi a 
žiais arkliais per Keršu pasi
važinėti. Paskui jį sekė visas Į 
gatvių vaikų pulkas ir šaukė 
jį. Grafas į jų Šauksmus atsa
kydavo maloniai ją žargo
nu. Tečiau vežikai jo bijojo, 
nes vieną kartą ginčui iški
lus jis davė x ier.am iš jų per 
ausį. Nuvestas pas teisėją, 
jis buvo nubaustas sumokėti 
50 lyrų. Grafas nieko nesa
kydamas. išėmė iš kišenės 
100 lyrų banknotą ir įteikė 
teisėjui prašydamas jo iškei
sti. Bet tais laikais pinigas 
buvo retas daiktas, ir todėl 
niekas negalėjo iškeisti esan
čių tarpe. “Tai nereikia, tarė 
grafas, o bus ir šitaip gerai.’’ 
Tai sakydamas, jis drožė ve
žėjui antrą kart į ausį. “Da
bar viskas tvarkoj, šis kartas 
jau priskaitytas sąskaitoj.’’ 
Grafas išėjo toks 'išdidus 
kaip ir atėjo.

i

te 55 nuošimtis, Finlandijoj 
$5 nuošimtis pasažierių veži
mų. 90 nuošimčių trokų ir 50 iaik 
nuoš. motorinių dviračių. * I
Graikijoj 70 nuošimtis. Indi- skirtų.

[joj 85 nuošimtis. Palestinoj Man yra gaila senbernių, 
87 nuošimtis, Rumunijoj 70, nes ar.t ų sprando perdaug 

•nuošimtis, • Šveicarijoj 22,visokių niekšybių verčiama.v • • • x • • • aal^., • 1 * . * • x W

1 - . nuošimtis.

DĖDĖ SAMAS UŽIMA 
PIRMĄ VIETĄ AUTO
MOBILIU PRAMONĖJ.
Paskutinis pasaulinis mo- 

jrinių vežimų cenzas paro- 
odo, jog Suv. Valstijos uži- 
įa svarbią vietą automobi- 
’ų pramonėj. Sausio 1 d., 
926 m. pasaulyje buvo 20,- 
99.150 pasaži erinių auto- 
jobilių, 181,573 motoriniai 

3.454.939 trokai iruss'ai
.519.765 motoriniai dvira- 
iai. Ta skaitlinė yra didesnė 
nt 3,273,584 už pereitus 
lėtus.

Iš visu pasaulio motoriniu 
utomobiliu. nemažiau? kaip 
9,999,436, arba 77 nuošim- 

yra Suv. Valstijose. Reiš-j 
ia. vienas automobilis iš- 
uola ant šešių gyventojų, 
uv. Valstijom turi 83 nuo-i 
mčius pasažierinių auto-; 

ncbilių. 7<» nuošimčių trokų 
bussų ir apie 10 nuošim- 

ių visų motorinių dviračių.
Paskui Suv. Valstijas, su 

teveik 20 milijonų visokių 
rotorinių automobilių, se-

L)idžioji Britanija su 1,- 
Fraricija turi 855,-

Vo- 
Austraiija 

184.700;
Nauja

KROKODILIAI IR ŠUNES.
Madagaskaro 

knibžda pilnos krokodilių. 
šunų toj saloj taip pat yra 
begalės. šuo krokodiliui 
yra gardžiausias kąsnelis ir 
jis griebiasi visokių gudry
bių šiam pagauti. Nemažiau 
gudrus pasidaro ir šunes toj 
nuolatinėj kovoj. Pav. kai 
šuo nori perplaukti upę. jis 
pradeda nuo to, kad atėjęs 
prie upės pradeda smarkiai 
loti, staugti, tuo viliodamas į 
tą vietą krokodilius. Po to 
jis bėga, kiek jo kojos neša, 
pagal upės pavandeniui ir 
gerokame atstume nuo tos 
vietos ją perplaukia, žinoda
mas. kad krokodiliai susirin
ko i lojimo vietą ji sugauti. 
Bet dažnai ir šis gudrumas 
yra veltui. Krokodiliai su
prato šunų vylių ir išgirdę 
vienoj vietoj lojant dabar ty
čia plaukia pavandeniui šu
nies palaukti. Bet krokodi
lius ir pagavęs šunį tuojaus 
jo neėda, o laukia kol pradės 
dvokti. Jis nuvelka negyvą 
šunį į savo pasislėpimo vietą 
ir čia laukia puvimo proceso 
pradžios. “Corriere” žinio
mis šiuo krokodilio lepumu 
nesenai laimingai pasinau
dojo ir vienas žmogus. issi-; 
gelbėjęs iš krokodilio.dantij.

Jis buvo krokodilio pa-

Redakicjos Atsakymai!
D. J. Jukšiui, Worcester, 

__ Mass.— Mes visai nesiste- 
Reikiu. kad i jų tarpą bim. kad musų atsakymas , 

višta įsimaišytų ir juos per- Tamstai nepaliko. Bet to
kiems jukšiams, kaip Tams
ta, mes ir neduosime po mu
sų laikrašti knistis. Tamstos 
laiškas, kuri Tamsta reika- 

parašytas 
žargonu, 
gazietai

nuošimtis, • Šveicarijoj . _ ____
nuošimtis ir Jugoslavijoj 44 o labai tr.nkiai tas niekšybes

” ? atlieka vedę_vyrai. Jeigu kai
kur senberniai ir Įsimaišo į 
vedusių tarpą, tai prie to. 
juos pastumia patįs vyrai ..... . . . -
per suv. didelį apsileidimą. Šiukšlėmis teršti nenorime. 
Reikia tiesą pasakyti, kad ' 
lietuviai vy 
mui labai

• Pirmais-a 
gyvenimo metais

it

AR BITĖS TURI AUSIS?
“Tamsta tik laiką eikvoji 

! kada barškini į skauradą, ar- 
jba į geležinį puodą, kad su
laikyti bičių spiečių,” — sa
ko James Hambleton. Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamento Bičių Tyrinėji
mo skyriaus pirmininkas.

Įprotis sukelti lermą bi
tėms spiečiam prasidėjo An
glijoj jau daugel metų at- 
sal, bet visai kitam tikslui. 
Mat. kada bičių spiečius iš
kildavo i kelionę, tai savi- 
įinkas tos žemės, kur bitės 
nutūpdavo, savindavosi jas. 
Tikrasai bičių savininkas 
protestuodavo. Iš to kildavo 
peštynės ir bylinėjimąsi po j 
teismus, kas pridarydavo la-Į .. .
bai daug nemalonumų ša-; joms geriaujoatinka 
iiai.

Ant galo, kad išvengus tų 
i 'lemalonumų. buvo išleistas 
! ,oks patvarkymas: kada bi
rių spiečius išlėkdavo, savi
ninkas privalėjo skambinti 
varpu, arba mušti į puodą, 
•dant pranešti savo kaimy
nams. kad tai jo bitės spie
čia. Tokiu budu spiečius bu- 

Jvo grąžinamas tikrajam sa
vininkui.

Šis senobinis Įprotis,

Sustabdo 
Šalčius

MRS. M. P. PERNA 
John«town, Pa.

Rašot “Aš visuomet geriu Bulga
riškų Žolių Arbatą dėl mano sveikatos 
ir jaučiu, kad ji man daug geno pada
rė. Aš jaučiuosi kaip nauja moteris. 
\ i.-.os mano draugės mato, ant kiek 
geriau aš atrodau. Aš taipgi noriu pa
sakyti, jeg Bulgarišku Žolių Arbata 
yra geriausia gyduolė prašalinimui 
šalčio, kokia tik aš vartojau ir todėl aš 
rekomenduoju ją visiems ir visoms.“ , Daug,ikstan;iH- ;mociu kasmet mir

Bulgariškų Žohų AroaU parstduo-l ....... Vw„:. nneumo
da aptiCKose: :>oc., ,;>e., ąl.2u -r’ • • - i„i..

PASTABA. Aš pasiųsiu per pašte nx“ J L*’™
mano didelį '» mėnesių baksa už $1.25.

Adresuokite man. H. H. Von Schlick, ■ 
President, 15 Marvel Buildirfg, Pitts- i 
burgh. Fa.

a
i *4,0 / 6.

■00; Kanada 727,594: 
iietija £>39.830: 
.-68.293: Italija 
Argentina 181.250:, 
Zelandija 121.286; Belgija
21.177: Švedija 104.600: 
Jolandija 96.900. Tiek dėl 
autų, kurios užima pirmas į 
ietas automobilių pramo- 

įėj. Dabar imkime tas. ku-: 
tos turi mažiausia automo
bilių. Rekordai parodo, kad 
Tibete yra vienas automobi-' 
is: Soiomon Salose 2: Gil
berte ir Ellice Salose 2; Fa
ne Salose 11: Seychelles 
^aiose 13; Britų Dominicoj 
23: Abyssinijoj 25; Eritre- 
oj 70: Britų North Bornejoj 
'2: Cook Salose 73. Austiri- 
a turi 30,000 motorinių vė
rinių: Čekoslovakija 28, OOu: 
Danzigas 2,058; Danija 79,- 
20; Finlandija 16,100;

■Zengrija 9,141; Lietuva

la. ir švaresnius drabužius 
dėvi. Bet po kelių metų šei
myniško gyvenimo palieka 
tikri “diedai:” nei barzdas 
skuta, nei plaukus kerpa, nei 

: burną bei dantis plauja, ap
skretęs. prašvinkęs vaikščio
ja. Na. ir kaip tokį apsileidė
lį moteris gali mylėt? • Kiek
viena moteris myli švarumą, 
ir švarus vyrai visuomet 

_ ’ i už ap
skretėlius. Tų moterų gyve
nimas. kurios gauna apskre
tėlius vyins, yra nelaimin- 

iĮCas. Jeigu už metų-kitų po 
; apsivedimui moteris susilau- 
Į kia kūdikio, tai ji Įsimyli i 
i mažutį, o savo apskretėlio 
vyro nepaiso — jos meilė 
link vyro užgęsusi. Kurioje 
poroje vyras ir pati \ra šva- 

i rus ir tarp jų yra meilė, to
kių šeimyniško gyvenimo 

__ _____ ku- neišardys nei senberniai, nei 
•iuomi bitininkai naudojosi flaperkos. O kur poroje nėra 

tapo iškreip- tikros meilės, ten būna viso- 
kad lermas kių “tnibelių”: prie moterų 

prilenda senberniai, o vyrai 
tas, kad vaikosi paskui flaperkas. 

___ ______  ar bitės girdi,; Pas kiekvieną žmogų yra 
u- ne. Ant galo, da negirdėt, meilė ir toji meilė veda Į po- 
iad kas butų radęs gird ė ji- ras. Tai yra Įgimtas'dalykas 

, mo organus, ausis, ant bitės. į ir užtai mes negalime nieko
Į smerkti. Jeigu moteris ne- 
' myli savo vyro, tai ji myli ką 

“' nors kitą. Ir atpenč, jeigu 
\yras nemyli savo moters, 
tai jis myli kokią nors flaper- 
ką. Nėra tokio žmogaus, ku
ris ko-nors nemylėtų. Tik iš
gamos gali būti be meilės.

Kalbant apie senbernių 
gyvuliškumą, reikia pasaky
ti. kad nemažiau yra gyvu
liški ir vedę vyrai, nes jie 
mat daugiau patyrę ir dau
giau turi drąsos.

Jeigu aš šituose savo išva
džiojimuose kame nors klys
tu. tai tegul mano klaidas ki
ti nurodo. Katalikai sako, 
kad tik vienas popiežius ant 
žemės yra “neklaidingas,” o 
visi griešni žmonės yra su 

i klaidomis.

p - -- — - - —
yrai po apsivedi- starkai“* kad“rBiblijos stii- 
greit apsileidžia, dentai” negalėjo tamstai pa- 

mtrais šeimyniško aiškinti, I........................
1. “ dar šiek ki

tiek apsišvarina: ir barzdą• . . .........
tankiau skuta, ir dantis plau- kyli, kad gyvatė deda kiau

šinius lygiai taip, kaip ir žal
tys. Kodėl, tai gamtos pa
slaptis. Kiaušinius deda be
veik visi šaltakrauiai sutvė
rimai: žuvys, varlės, kirmė
lės, krokodiliai, čerepokai ir 
tt. Yra da nelabai išsivysčiu
sių ir keturkojų, ką deda 
kiaušinius. Australijoj gyve
na keistas keturkojis, vadi
namas kangaru. Kuris kiau
šinių jau nededa, bet gimu
sius savo vaikus susideda į 
tokį krepšį, kuiį jis turi savo 
papilvėj, ir tame krepšy jie 
baigia vystytis. Aukštesni 
keturkojai gimdo vaikus jau 
pilnai išsivysčiusius. Taigi 
išrodo, kad gamtoje tokia 
jau tvarka: kuo paprastesnis 
gyvūnas, tuo paprastesnių 
budu jis veisiasi, žemiausis 
gyvybės laipsnis, taip vadi
nama ameba, nei kiaušinių 
nededa, tik perskįla pusiau 
ir ant syk iš vieno gyvūnėlio 
pasidaro du. Tokiu pat budu! 
veisiasi ir visokie ligų perai, 
bakterijos.

EKSTR A! MEILĖS ŽOLĖ.
Rygos universiteto profesorius Mar-

tyn Ražyn uaty.ū- naudingą ir žalingą; ------
gyduolę vardu "MEILĖS ŽOLĖ.“ kuri AC1*■Dm
tinka žer.oticms, nesutikime gyvenan-! 
liemr. taif; dei vyru, taip dėl moters. ‘ 
Pirmiausia reikalinga ’ Meilės Žolė” 
tai pusei katrai pritrūksta malonės, 
vvrui ar moterei. Tuomet atidarys di
džiausią malonę ir net pabėgusį pri
vers pargrįžti kuogreičiausia. Norin
tiems apsivescj — vaikinui ar mergi- 
r-u_— su "Meilės Žole“ kokį norėsi, 
tokį gausi ir malonė bus kuodidžiau- 
sia. Latviu ir vokiečiu tautų tūkstan
čiui žmonių jau naudojasi "Meilės Žo
le ” Su pareikalavimu siųskite sykiu • 
mokesti •— dolerius, neregistruota-
me laiške. (ni

I*. S. KROGYEL
225 Gcdvin st„ Patvrsun. N. J.

Geriausiai žinomas bėdas <iliį 
stalnlyti yra Hill’s Caseara-Bromide 
Quioinc. ililionui tą Įrodo kas žiemą 

i Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

šta nu» šalčio pasekmių. Viena pneiuno 

kas rimtas. Gydyk ji geriausiu žinomu 
• būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside- 
! da. šaltis pavojingas - stabdyk ji tuoj, 
j ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
| žinomu. VisOB aptiekos parduoda Hill 's.

Tikrai Gauk Kaina 30c
i

Raudona Dėžė ^SSS^ a paveikslu

r““

LAISVOJI 
SAKYKLA 

........

MOTERS NUOMONĖ 
APIE SENBERNIUS.
“Keleivio” No. 52 praėju

sių metų tilpo tūlo senbernio 
i straipsniukas, kuriame be 
: jokio pasigailėjimo pasmer
kiamas senbernystės stonas. 
Tasai senbernis išreiškė net 

į tokią nuomonę, kad senber
nius vertėtų apkrauti tam 

• tikrais “buliavos mokes
čiais.” Gi “Keleivio” No. 3 

■šių metų kitas senbernis duo
da pirmajam senberniui at
sakymą, pateisindamas sen

bernius. Antrasis senbernis 
sako, kad ardyme šeimyniš- 

'38: Norvegija 32.960: Len- ko gyvenimo nėra'tiek kalti 
tija 18,300: Rusija 18,500; senberniai, kiek moteris-šei- 
Vveicarija 53.900; Jugosla- mininkės. Girdi, ar tai sen- 
rija 7.110. į bernių kaltė, kad jeigu pus-

Vėliausias automobilių ■ ]
•enzas parodo, kiek kiekvie
noje šalyje randasi Amen-, 
kos automobilių. Amerikos j senberniais?
šalyse daugiausia automobi- Nei gindama senbernių

i?
1

Geceralis tunikas gydymui funk-ijo- 
naliti 1’gtj, ypatingai moterims.
"Aš buvau sumenkus ir silpna,“ r iko 
Ali- r. ’’ otn-’k. Tsylor, Nebr. "Prie 
,i ■ . moter.i ilpi.crr.o, prisidėjo dar

•ik.na- vidurių malimas ir kiti ne
ri do-r- m^i. Sekdama ger?. patarimą 

prt'!ėjp." vartyt Severą's Regula- 
t-T ir Balzoj r? dabcr aš jaučiuosi 
.veikt it linkima.

Gaukit Sfera’# Regula'or 
jus n aptiekti).

W. F. SEVERĄ CO.
CED \R RAPTDS, TA.

Jei Patrukę, Išbandykit 
Sekanti Vaistą

’čartokii nuo patrūkimo, seno ar nau- 
j'i. didi-lio ar nražo ir jąs busit ant ke

bo. kuris tūkstančius pertikrinu.
RAŠYKIT, KAD DYKAI 

PRIKODYTIMĖ-M.
K:< kvit-ų.- patrukęs vyras, moteris 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Kire, 6?5 E Main St , Adams. N. Y.. 
kad dyka, prisiųstų išbandymui joje 
puikų ppų>.k -• nantį vaistą. Tik uždėki
te ant »:y . ,s ir muskulai tuojaus pra-

■ dės ank,’ r,-;-, jj, pradeda susiglaus
ti. taip k. .- atidarymas neturaliai už
sidaro i- r,.--!įteikia paraiščio nešioti. 
Neužrr. - ,.;;rn parašyt, kati prisiųstų 
išbandymui dykai. Jeigu patrūkimas

■ jiisy .r r < Kankina, bet kam nešiot p®- 
raišti pe- visą amžių'' Kodėl kentėt * 
Kod^l r.uo rr.aio ir nekalto patrūkimo 
ri.i į pavijų, kuris tukstanrius atvedė 
į opera<’iins -alų? Būriai žmonių kas 
dieną eina ( -a-grerto* pavojų tik vien 
t Kte’.. kad ; ų patrūkimas nesutiko jų 
r.u> ju kasdieninių parrigų Ra
šykit tuojau.- reikalaudami išbandv- 
mui šito vaisto dykai, nee jis yra tik
tai puikūs dalykas ir yra padėjęs
£C‘ dvt nlo ky]r>< kaip yvfo
kumžėju Rašvkit tuojaus vartodami 
ši kuplia.

Tyrai išvalytas Ca<tnr Oil 
padarytas medicinos reika
lam*. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neaUi- 
duoda. Imkit Kelioms. Su
piltas Labu ra torį jose.

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

W1NSLOW*BTrijy dieny Mm.
į

kosulys yra <

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingo.- bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar -u 
Creomuision. sušvelnintas kreozo
tą-. kuris yra pnnnnas vartoti. Creo- 
sriuision yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
g^eitunm: jis palengvina ir gydo 
’iga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicino- autoritetai, 
laupo vieną iš geriausių vai-tų gy- 
Ivmui pastovaus kosulio, šalčio ir 

kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
.nulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gy.do užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomuision yra užtikrintas pa- 
-sėkmingam gydymui pa-tovau- ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose iortnose. turinčių- bendrą 
veikimą u kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dei sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ’:lu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jn-ų šalčio 
ar kosulio neoalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nerodyta. Klauskit pas 
ju-ų aptiekori.j. Creomuision Com- 
pany, Atlanta. Ga. (apg)

BEECHAM’S 
PULS

Pamatykite visą pasaun" per ši pui
kų stere-oskopa. padarytą iš geriau
sios medžiagos; galite matyti vaiz.du.- 
Pasaulinio karo. Amerikos istoriškas 
vietas ir kariškus laiv ir, Kristaus gy
venimą. vizitas Romos ir Venecijos ir 
daug kitų gražių varadą. Su stere<>s- 
kqj)ii mes duodama l'X> rinktinių vaiz
dų ir gera gvarantuotą puikiuose ni
kelio lukštuose laikrodėlį, ilgai tesė- 
jantį ir teisinga: laiką rodanti Laik- 
rvdėli; Stereoskopą i ■ 100 vaizdi’ ver_ 
tės $8.00 utes parduodam tik už $4.75. 
Ir dar pridedame E. C 22 kalibro re
volverį — dykai. Pisiųskit tik 35c. 
prisiuntimui, o 9 4.75 užmokėsite kai 
gausite daiktus. Patenkinimas gva- 
rantuojama- arba pinigai gražinami. 
Siųskite orderį dabar ko! kaina pigi. 
Adresuok ite:. (10)

PP.ACTICAL SALES COMPANY, 
1219 No >r\'n< Avė, lk-.k 5< ,

Chicago, III.

“KELEIVIS” DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS. 

PI.ATTNKIT JL

JRuffles
“Chariestono”
Šokis.
Aok ir Vrcp«rk ir kraipyk!
B« «ankoki» neprikrMk savo 
šokljui akis pleiskanom.

I .tikro yra apRailItina, kuo
met žmogn- apsikižria plrfaka- 
nom.

Ruffies
rieiskac j mirtinu- prieis rup

iau apvalys ius nuo to įkyrao* 
ir samanaaiio parazito.

Pas»?ci»k»t- bonka per «- 
vaite ar deSimtĮ d-eau. o busite 
•aatcbuitu

65c. vaistinĘre arba *Se. per 
paštu tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. UCHTBS a CO.
V Berry and So. M> SM, 

Brooklyn, N. T.

Nėra Nieko Geresnio
PAIN-EXPELLERJ 

VaizbažrakHs įr-g. J. V. Pat. Biure.
Trinkite jtiomi nuo reumatiškn skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprande, neuralgijos ir apšlubimo. Pain-E.tpėlleris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaikui 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkTiu.

F. AD. RICHTER & CO.
A SO. 5tb STS. BROOKLYN. N.

*td

Vakt APSAUGOS BR1TVA
AutoStrop Kuri Pati Išsikalančia

VISAS PRIRENGIMAS SIjOO ir S5.0V
IX<uwrT Panidaodu visose britvų kriutavėm

Sharptnt

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jmgu norite teiringų vaistą Žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėta St., ku< raidte visokių naminių vaistų, šaknų nuo vlao- 
kri lia’J, kaip, tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisen<:wno reuma
tizmo, nso nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio kr kitokią ligų Taipgi turime r.uo visokių sl.iptingų 
ligą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Sielių iš Lietuvos ir Įvairią šaknų ir žolių turime. Sies 
juma patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu turite gaut gerus vaistus ir su
taupai pinigus, tai ateikite { APTIEKA po numeriu
100 SALĖM 5TREET, BOSTON, MASS.



No. Iv. kovo 10 d., 1926.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.

KAIP SUGAUDĖ PLĖŠIKŲ 
BANDĄ.

Šią sąvaitę Kauno apvgar-1 
dos teisme buvo nagrinėja
ma byla Vinco Paukščio, 
kaltinamo apiplėšus 1918 m. 
Pavievio dvaro, Veliuonos 
valse, savininką Juozą Matu
levičių. Nusikaltimo aplin
kybės tokio>.

Nakčia iš lapkričio mėn. 9 
i 10 dieną į Matulevičiaus 
langą pabeldė kaž koki 4 vy
rai ir sakydami, esą grįžtan
tieji is Vokietijos belaisviai, 
prašė leisti pasišildyti. Matu
levičiui nieko blogo nema
nydamas juos suleido i vidų, 
bet šitie vietoj šildytis atsta
tė revolverius ir pareikalavo 
atiduoti pinigus. Duoti pini
gus atsisakius, plėšikai, su
mušę Matulevičių ir jo žmo
ną, pagrobė iš buto daug 
Įvairių daiktų, 11,000 rublių 
pinigais ir pasislėpė.

J metus laiko Ona Pren- 
dziulienė pranešė, kad jos 
žentas čepkauskat- dalyva
vęs plėšime Matulevičiaus, 
čepkauskas suimtas kaltas 
prisipažino ir nurodė kitus 
nusikaltimo dalyvius, Velič
ką, Kulakauską, Paukšti 
Vincą ir Taujauskius.

Pamaži juos visus pasise
kė sugaudyti ir susodinti Į 
kalėjimą. Paskutinis plėši
kai Vincas Paukštis apygar
dos teismo pasmerktas šeše- 
riems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

keleivis

C.

Uiiited Statės Lines
75 Statė St.. Boston, Mass. 45 Broadvray New Tori City

laidojom, yra dar kandidatų., 
Nejaugi Šeimas nesuranda 
lėšų mokyklų gydytojams. 
Apylinkėje gyvena neturtin
gi naujakuriai, tarp kurių 
visokių ligų pilna, o pagal
bos nėra.

Pakviesti privatinį gydy 
to ją iš Šiaulių'už 17 klm. ne 
išneša musų kišenės.

ižinia kodėl iš pat ryto atėju
si pas jį i kambarį ir jam be
matant staiga nusišovusi, 
i Tečiau toksai įtartinas aiški- 
; nimas p. V. sukėlė daug abe- 
i jonių, nes nėra mažiausios 
j priežasties, dėl kurios velio
nė butų galėjusi staiga nusi- 

i žudyti, kaip nėra ir Įrody- 
[mų, kad ją butų kas nors ki
tas nužudęs, nes kambaryje 
tuo metu buvo tik velionė ir 
kambario savininkas p. V. 
įtarimas dar padidėja dėl to, 
kad p-lė J. M. buvo tik 19 m., Į 
o kambario savininkas jau, 
apie 40 m., ir nors turėjo!, 
žmona, tečiau su ja negyve- ;
no.

PRIEŽASTIS KODĖL
Kaip kada jus labiau pasiduodat kosuliui ir slo* 

goms negu kitą kartą. Medicinos mokslas aiškina, 
kad priežastis to pasidavimo yra, kad kūnas yra ne- 
damaitinar.as ir užtat atspara yra sifoną.

NĘPAKENCIAMI IR 
KUNIGAI? •

Rokiškio Valstybinės gim
nazijos kapelionas kun. Mil
vidas prašalintas nuo eina- 
mujų*pareigų ir jo vieton pa
skirtas koks tai kunigas buv. 
‘‘Vienybės” redaktorius, 
žmonės pasakoja, kad bai
gęs specialius agitatorių kur- 

,’sus.

■ yra lengvas varto* formoje cod-liver aliejaus, . 
yra žinomas, todėl,kad jis turi jėgą dėl žmonių > 
gero maitinimo ir suteikia stiprumo. Vartokit > 
Scott’s Emulsion reguliariai nuo nusilpnėjimo J, 

į'cott & Bowne, Bloomfi«ld. N. J

MIRTIES BAUSMĖ IR 40 
METŲ KALĖJIMO.

Sausio 19 dieną Kauno 
apygardos teismas Ukmer
gėje nagrinėjo Antano Smai
lio bylą dėl nužudymo.

Smailys 1918 m. Panote- 
rų valse., Ukmergės apskr., 
esant bolševikų okupacijai, 
buvo policininku ir kartą, 
norėdamas sulaikyti važiuo
jantį su prekėmis p. Zelma- 
ną, šovė Į ji 5 sykius ir nušo
vė jo sūnų Jankelį.

Apygardos teismas Boles
lovą Smailį pasmerkė kalėti 
dešimtį metų sunkiųjų darbų 
kalėjime.

Smailys už panašius dar
bus kariuomenės teismo jau 
yra pasmerktas mirties baus
me.

! ŽMOGŽUDYS PALY
DOVAS.

Lenkų kareivis Pranas 
Antčakas, pabėgęs iš Lenkų 
kariuomenėš Vokietijon, su
manė iš Vokietijos slaptai 
vykti per Lietuvą Rusijop. 

j Parėjęs slaptai sieną jis užė
jo pas buvusį pažįstamą Pra
ną Zabulį, kuris jį apsiėmė 
lydėti. Vakare nuvargę neto
li Jurbarko miškelyje susto
jo nakvoti. Kai Antčakas už
migo. Zabulis išsiėmė brau
ningą ir šovė du sykiu Ant- 
čakui į veidą, šiam apalpus, 
Zabulis atėmė nuo jo 
laikrodį, 500 vokiškų markių 
ir pasislėpė. Antčakas liko 
gyvas. Kauno apygardos 
teismas * jieško pasislėpusį 
nuo teismo Praną Žabui).

\ -r

KEISTAS PASIKĖSI
NIMAS.

Bielazoriškių kaime, Sie
sikų valsč. buvo atsitikimas, 
kuris nustebino visus tos 
apylinkes gyvento jus. Ponia 
L. D. pagimdė kūdikį ir sun
kiai ligos kankinama gulėjo 
lovoj. Vieną dieną nei iš šio, 
nei iš to ji pasiėmė skustuvą 
ir patraukė su juo per gerklę. 
Gerklėj prasivėrė gili žaiz
da. Tuojaus buvo suteikta 
pagalba ir yra vilties išgyti.

Kun. Milvidas buvo doras 
kunigas savo pareigas atlik
davo sąžiningai, politika vi
siškai neužsiimdavo, — tai 
buk vyriausi motyvai -jo pra- 
šalinimo.

Pažymėtina dar tas, kad 
apie jo paleidimą ir naujo 
paskyrimą gimnazijai iki pat 
paskutinių dienų nieko buvo 
nežinoma.

MUSŲ KOVO MĖNESIO
KARAS.

Kovas, tai pirmas Romėnų 
meto mėnuo, šventas Marsui, 
karo dievaičiui.

NUBAUDĖ UŽ KARI
KATŪRĄ.

'‘‘Lietuvos Žinių” Nr. 287 
tilpo piešinėlis — karikatū
ra, kur buvo nupiešta einantį 
žmogysta ir apačioj padėta 
kiek perdirbta dainelė “Eina 
garsas nuo rubežiaus.” (Ta 
pati tilpo anam “Keleivio” 
num. juokų skyriuje.—Z.) 
Keno nors vardo ai* pavar
dės nebuvo paminėta. Bet p. 
Pe.trulis Įžiūrėjo, kad ta žmo
gysta esąs jis, Petrulis, rado, 
kad tas piešinėlis ir dainelė 
liečia jį, ir už tai pada- 
vė“Lietuvos Žinias” teisman. 
Jo įgaliotas advokatas Sta
šinskas Įrodinėjo teisme, iš 
tos dainelės, buk ten rašoma 
apie Petrulio pabėgimą, apie 
milijonų išvežimą ir tt. “Lie
tuvos Žinių” redaktorės gy
nėjas prof. Stankevičius įro
dinėjo priešingą, —— kad ten 
apie Petrulį nieko nesakoma, 
nesakoma, kad Petrulis apsi
vogė irtt. Taikos teisėjas nu- 

i baudė p. Bortkevičienę 10 
i parų arešto.

I

S'

i

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 7C p. 25e 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knvg3 protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medega 
imta iš Greiiicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi......................................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių i’, juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokieras ap- 
vaikščiojimams, baliams, kor.cer- 

t tams ir tt....................................... 25c.
■ Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro IL Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas............................................ 25c.
”O. S. S.” arba šliubiuč Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas

Kovas ir šiomis dienomis 
yra karinis mėnuo, nes jo vi- 
liugingai neteisingas orat 
verčia su padvigubinta ener- __  _
gija kovoti prieš ligas. Pa- ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
imkite Trinerio Kartųjį Vy- , Paparčio žiedas ir 
ną pirmiausiai! Jis išvalo 
žarnas, pagelbsti virškini
mui, paakstina kraują ir su-

keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintii Vyras; 

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rektx Jose nurodoma kaip žmonės

stiprina visą sistemą. Ve- ™okiDS prietarus,
liaus, jeigu šalčio ir kosulio 
simptomai pasirodo su šaltu- * Religija _ Labai jdo-
mu ir svaigimu galvoje, tad 
imkite Trinerio Tabletus nuo
Šalčio, kurie nėra kenksmin- > r arba kaip buvo nukirsta
gi širdžiai, ir Trinerio Seda- 
tivą nuo Kosulio. Jus nusi- 
stebėsit, kuomet pamatysit,
kaip greit galit šaltį prašaiin- __ _____ ___

| ti. Jūsų aptiekorius ar vaistu vė merginą Oną Aumuller. 
pardavėjas juos turi, jei ne, 
tai rašykit pas Joseph Trinei 
Company, Chicago, Iii.

liaus, jeigu šalčio ir kosulio

„Plauk po AmeriKOs Vfiidvd" 
Nupiginta ten ir atgal i;ciionc i 

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiiu 
per Bremcn ar Cherbourg 

Keliaudami i>iie laivu
l'nited Statė* Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžic- ir jos operu
ojama. esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamu patogumų - 
erdvios salės pasižmcnėjimi i. di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti. užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVL4THAN

per Angliją
Kau pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu. Kovo 20-tą. 1 .:-luvi.ai;:s
skiriamas tam tikras palydovas. 
Uųited Statės Linija, per savo 
oii.-ą Nev. Yorką. pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

L>el pilnu imcrmacijij apie iš
plaukimus l’nited Statė- Linijos 
laivų—Leviathan. George Wash- 
ington, America, Republic. Pres- 
iderit Roosevelt, Presidert Haril- 
ing—klausk jūsų Agetą -::it vie
tos, arba šiandie rašykite pas

ŽMONĖS PRITARIA SO
CIALDEMOKRATAMS.
Skaudvilė, Tauragės aps. 

Saulio 17 d. vietos organiza
cija surengė viešą mitingą. 
Kalbėjo drg. Markelis. Susi
rinkusieji gyvai sekė kalbė
tojo žodžius ir reiškė pilną 
pritarimą socialdemokra- į 
tams. Federantai, žinoma, ir 
nemėgino pasirodyti. Jau ir 
Skaudvilės darbininkai ir 
mažažemiai pradeda supras
ti, kad pirmiausias uždavi
nys sutriuškinti kavernų dik
tatūrą;
»S—Vietos dvarą išparcelia
vo. Tik žeme pasinaudojo 
kunigai. Vietos klebonas ga
vo geriausios žemės 70 ha 
(rodos mainais). Nenu
skriaudė ir buožių sūnelių. O 
pakraščiu pelkes, daugiau 
panašias Į gyvatyną, išdalino 
ordinam inkams po 2 ha. 
Ordinaminkai, tame dvare 
netekę sveikatos beprakai
tuodami dykaduonio dvari
ninko naudai, senatvėj susi
laukė po 2 ha plaukiojančios 
“žemės.” Kunigai nugraibė 
smetoną, o darbininkams li
ko išrūgos.

VIETOJ KIŠKIO — Į 
MERGAITĘ.

Jestrakio kaime, Mariani- 
polės apskr. du medžiotojai 
ilgai jieškoję pastebėjo bė
gantį kiškį. Kiškis bėgo tarp 
medžiotojų ir p. Kaminsko 
namų. Medžiotojai paleido i 
jį šuvius. Vienas pataikė Į 
kiškį, o kiti į namų langus 
Prie lango sėdėjusi mergaitė 
lengvai sužeista Į ranką. 
Žmonės tokiu “medžiojimu” 
labai pasipiktinę.

■t?
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PERSKĖLĖ GALVĄ.
Sausio 21 dieną Marvos 

dvare darbininkas Alb. Kul- 
vicas susiginčijo su VI. Mai- 
kausku ir pagriebęs 2 kilo
gramų svarsti drožė pastara
jam per galvą. VL Maikaus- 
kas sunkiai sužeistas.

NUŽUDE JAUNĄ MO
TERIŠKĘ.

Nesenai netoli Panevėžio, 
miške, rasta nužudyta neži
noma jauna moteriškė.

Taipogi tą pačią savaitę 
miške rastas nužudytas.Ger- 
šonas kilęs iš Rokiškio spsk. 
Šiomis dienomis krimmalės 
policijos valdininkams pasi
sekė susekti žmogžudžius, 
kurie pasirodė yra jos ir jo 
nužudytojai — tūli Pantele- 
jevas ir Kiščenka. Jie prisi
pažino.

NUŠOVĖ AR NUSIŠOVĖ?
Ukmergėj sausio 24 d., 9 

vai. ryto, vietinės krim. pol. 
valdininko p. V-rio kamba
ryje rasta peršauta krutinę 
p-lė J. M-tė. Atsitikimo vie
ton tuojau atvyko teismo 
tardytojas su gydytoju ir by
lai duota tinkama eiga. 
Kambario savininkas p. V. 
sako, kad velionė pati ne-

NUBAUDĖ KUNIGĄ UŽ 
PLĖŠIMĄ.

Šiaulių apygardos teismas 
yra nubaudęs kunigą Šufins- 
kį 1 metus ir 8 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo už dalyvavi
mą, kaipo kurstytojo, vienų 
namų apiplėšime. Kun. Šu- 
finskis ir dabar eina kunigo 
pareigas apie Plungę ir val
do filiją.
CHORŲ VEDĖJŲ ATYDAi

Nekopijuokite Choro Repertuaro 
gaidų — ne dėlto, kad galite papult į 
bėdą, bet dąito. kad galite gaut 20 
knygučių visam chorui už 3 dolerius. 
Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 
mėnesių iaida — knygutė 75c. Imant 
20 knygučių atsieis 15c. knygutė arba 
3c. viena daina. Taipgi galite gaut 
1925 metų Choro Repertuaro kumpin
ta už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
421 E. fi-th St., So. Boston. Mass.

I

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitoe 
fones. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- , 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...................................25c.
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii- i 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi................................................10c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................................................... 25e.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją 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 gaiėjo tuos gyvumu prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Jš kur ėmėsi 

' tiek vandens, kad visą žemę apsem- 
10c.1 tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

' iš Nojaus šeimynos galėjo atsiraati 
; po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai' 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 

■ kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
j aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
!be galo įdomi. Kas žodis — tai fak- 
i tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. ?Jokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. , 
Kuiną .............................................  25c.!
Kokius Dievus žmonės Garbino Seuu- 

vėj. Panašios knygos lietuvią kai-į 
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 santikiua su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimą istorija, |L00 
Drūtuose audimo apdaruose .. SL26

IŠ IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mus tn-šriubinių laivų
Resolute. Reiiance. Albert 

Ballin. Beutschland.
Hamhurg

ir ar.t populiariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
leiard. Hestphalia. ir Thu- 
ring»a.
Savaitiniai išplaukimai i.š 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir V»estphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiav imat.

15c.

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusL ....................................10c.

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti-1 
nam vertėtų perskaitytu .........  25c.
A menkos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papio- 
. So

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS Į KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo ginpres Į Kanadą iš Lie
tuvos arba kitu žen ų. bus suteikto 
kas yra reikalinga dėl kiekvieno ke
leivio norinčio atvažiuoti į Kanada 
Kreipkitės vpatiška. a >a per laišku: 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokit 
yra Kanados imigracijos įstatymai 
Aš buvau Kanadoj -u tais reikalai: 
nuvažiavęs ir viską užinojau kas rei
kalinga dei norinčiu važiuoti į Kana
dą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visu 
mano kelevius jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. Su visais re..-.atars kreipkitės į

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Ager’.ura Laivakorči: 

Pardavimo ir Pinigu Siuntimo (12) 
6663 St. Clair Avė.. (leveland. Ohio.

į

J
| SKAUSMAS KUR? g|

PAMINKIT

GYDYTOJU TRŪKSTANT 
—MOKYKLŲ VAIKAI 

MIRŠTA.
Musų mokykloje Verbu- 

nuose, Gruzdžių vai., serga 
vaikai kokliušu ir kitomis li
gomis. Kreipėmės Į moky
klų inspektorių, bet tas netu
ri mokyklų gydytojo, kurio 
pareigos uždėtos užverstam 
darbu apskrities gydytojui. 
Iš mokyklos prasiplatino liga 
apylinkėje, jau du vaiku pa

t

i I

A iš New Yorko 
JĮį <į Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
įeigų Taksus.)

Del sugrįžimo leidimų ir ki
tu informacfįu klauskit pas 
vietos agentus arba pas

UlnCu Amencan UMS
OUtrtD** Um) Jc‘nt Scrvicc wHl 

tt_ i a . • _ _ ••

- KELEIVIO’ 
KNYGOS.

z*

paveikslais. 16 pusi.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražią eilių ir dainą. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera i 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. i 
Smeistorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .......................... $1.00<
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir 
Pusi. 32 ..............
Anarchizmas. —

mokslą, parakė 
<lwr, vertė Briedžių Karaliukas. 
29‘ pusL ......................................... 10c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Pabert G. Ingersol), gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi................................................... 25c.
Byla Detroite Kataliką su Socialis

tais. — P.rmą kartą katalikai už- Eilės ir. Straipsniai, šioj knygoj telpa 
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Ar.trą kartą jie užpuolė socialistus 31 ■ tių, juokų, ir t.t. Puikiai ihus- 
gruodžio, 1913 m. šiej knygutėj išti- i truota. 95 pusL ............................
sai telpa teismų rekordai ir prirody-’ 
mai, kekių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 Dusi..................... 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingą

susirinkimuose. 
......................... 15c.

Pagal Proudhono 
d-ras Paul Elzbn-

t

Ant

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETA1 J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 Water St. Boston,

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

t

i

i

£

23 gražios eilės,' daugybė straips- 
j—«-----r. -    •
truota. 95 pusL ............................ 25c.

! Ben-Hui. — Istoriška apysaka iš 
I Kristaus laikų. Parašė Lew
IVallace. 472 pusL...................... $2.00
Pajauta — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovicz’o.
468 pusi.......................................... $1^0

YRA GERAS DĖL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando
6. 'Skausmo šonų, krutinės

pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uorių.
9. Skaudančių muskulų.

Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir SJ.25.

Dei paturimo arba knygutės 
rašykite į:
ALBERT G. 

GROBLEHSKI & CO. 
Dept. 36. Plymouth. Pa.

0.

> j rahoė ius. Pusi. 23

I.
tyrinėjimas,L

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-
lapfa. — šitas veikalas parodo, kaip vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t 
spėkos vedė kova su caro valdžia, ir Daugelis H dainų tinka juokingoms1 Biblija Satyroje. — Labai įdomi i» 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- deklamacij >ms. Šešta pagerinta Juokinga knyga su 379 puikiais pė
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo 
liucija paėmė virių, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios h 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė IJetuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni do kūme'tai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutarti.- su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
Iš lauko ir iš vidau; Kaina ....
Drūtais audeklo apkirais ..... |1J><

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas ra arba tikisi ka
da nors būti kud: :ų tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti tą knygutę. Pa 

■gal daktarą rioiitz-H sutaisė Ba-
lAc

i Amerikoniškos Vc-tuvės. — Dviejų 
aktų komedija, pajuokiantį-lietuvių 

vestuves. Juokingu :r lengva per
statymui. Parašė I -13- Pusi. 24 10c

juokinga knyga su 379 puikiais pa
laida. 48 pus'............ .................... 10c. veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
"Jaunystės Karštis”. Ir "Susižiedari- rikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

uum Pagal Sutarties". Labai už
imanti, meiliška komedija ir per-

! viekas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- 
tuou klausimus suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė D-ras G-mua. 
Kaina ............*•............................ 15c-
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų bupatystės istorija, pasekmės ir 
jų dorl-kas nupuolimas. Šią. knygų 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvas jr jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukterie ir mylimo
sios nepapultų i kunigų "globa”. Pa

prašė kun. George Tovsr.send Foą, 
i Kur Musų Bučiai Gyvena* —- Arfas : sulietuvino Ferdinand dc Šamo 

kur ouvo pirmutinė gitia................................................. 25c.

iki užgimimo Kristaus. įgijęs iią 
______,______________ ___ _ knygS njelras nesigailės. 382 pus- 
statymui tinkamas dialogu. ... 10c. '*?**’• Kaina .......................   11.06
Popa, ir Velnias - Ir trį. kiti indo. L'’0??3 ,pavy”

mus pasakojimai: 1) žinia iš toli-1/“" ^^.ninkų pa-
mo. šalies; 2) Ji. sugrįžo; 3) Ado Antonove So.
maa JT Jieva. Pilna juoką » Į.

tašam ............ -.............................. MUZIKOS VEIKALAI
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? j KOMP. M. PETRAUSKO 

•k-De’t^ kad norisi, atsakys koks žalčių Karalienė, Opera.......... $10.00
nemokša., Bet deikogi norisi? Detko Penkių Metų Kanklės, vienoje 
be valg4« žmogus silpsta? Tr dėl ko , ny~°.’e ................   $5.00

Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bal
sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai ...................................... $1.50

Girią Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Cpera .............................. $3.00

žalčio ir Gulbės JJievmcio duetas iš ■ 
Operos žalžiu Karalienės .... 75c 

Birute. ''Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
ana, sopranui .............................. 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir Basui, pianu palydint 40c.
VISOS SUKASYTOS ČIA KNYGO8 

YRA GAUNAMOS MUS V 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadvay,

So. Boston, Muą $

P AD. RICHTER * CO. 
Berry *nd So. 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

Nekaltink Kud&io
Verlmnas yra vienatinių bu

de. kuriuo ku<!ikis gali jum< pa- 
sivikyti. kati jis jaocast nesroa- 
giaj.

Kiekviena motina žino ar jo* 
kūdiki* verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
RuOifciu Geriausia Drauda, 

nep»'rfkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai pttengvins sknusmj 
ir apiulr-. ;o ;>ykt|. jei. uvlurita 
azktKiji^as yra to prirŽMCitai.

Pareikalaukite vettui sittn- 
čiarto- pavyzdinės bonkutis.

Eambino galite gauti ras savo 
vaj tinink.- arba tiesiai iš labo
ratorijos pa Sae. už honlu).

I

Telefonas 6112-W.

Dr. A. Gmn-GuiMiBkas
LIETUTIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėlioasis Nuo 16—12 diena 
705 N. Main St. Itarop. Broad St.

MONTELLO. MASS j
a

> »



Vietines Žinios
Butonu uriemiesčiuose pa

sirodė netikros 5-dulerinės. 
Daugiausia jų paleista apy
varton Arlingtone ir Cam 
bridge’uje.

Moterišku drabužių siuvėjų kad iš blaivybė-
streikas užsibaigė laimėjimu įstatymu žmones tik juoku* 

... 'daro.Vasario 26 d. Bostone išė
jo Į streiką 4U00 moteriškų 
drabužių siuvėjų, kurių tarpe 
yra apie 3000 moterų ir mer
ginų ir tik apie 1000 vyrų. 
Streikieriai reikalavo dides
nių algų ir geresnių darbo 
sąlygų. Svarbiausias ginčas* 
buvo ne tiek dėl algų, kiek' 
dėl nešvaiumo dirbtuvėse, b’ 
streikieriai kovą laimėjo. Iš 
44 firmų. 39 sutiko su strei- 
kierių reikalavimais ir praė
jusioj subatoj pasirašė naują 
sutarti, pagal kurią dirbtu-
1 , v-»-V r ■ r _ L ■ -   

trolė. Belo, pagal naują su- demonstruoti, 
tarti minimum algos nustaty- • * ; ..
tos sekančiai: kirpėjai gaus1 Dingo slaptosios policijos 
$45 savaitėje, prosytojail 
$49.50. mašinų operatoriai 
$30, sampalų dirbėjai $35, 
egzaminatoriai S22 ir finiše- 
riai $22. Merginos, priimtos 
mokytis darbo, per pirmus 
šešis mėnesius gauna po $12, 
o per sekančius šešis mėne
sius $20. Po metų laiko gau
na unijos algą. Nauja sutar
tis taipgi draudžia Bostono 
dai-bą išduoti kitur.

Šį panedėli sustreikavo 
apie 400 rubsiuvių vyrišką 
rūbų dirbtuvėse. Streikas pa
liečia 10 firmų, kurios vald o 
apie 30 dirbtuvių. Joint Bo- 
ardo pirmininkas Zorn sako, 
kad darbdaviai nepildo pa
dalytos sutarties su amalga- 
meitų unija, dėlto ir apskelb
ta streikas.

1000 religinių fanatiku mar- 
šavo Bostono gatvėmis.
Praėjusioj subatoj Bosto

nu gatvėmis mai’šavo api< 
1000 religinių fanatikų evan
gelistų tikėjimo. Maršuoda 

Imi jie dainavo Ameriko- 
? himną ir kitokias giesmes i
• nešė iškabas su užrašais: 
i “Kristus Bostonui, o Bosto
• nas Kristui." “Kristus atein; 
—ar esate pasirengę" ir t. p

____ _______ Tikėjimui nykstant visu 
vė^' bus Įvesta šaniurė' kon- kie fanatikai pradeda dūki

agentas.
-Jau savaitė laiko suėjo 

kaip dingo slaptosios polici 
jos agentas Thcmas J. 0’ 
Brien. kuris gyveno po nu 
meriu 17 Roach st., Dorches 
tery. Jo pati ir policija spėja 
kad ji bus nudėję būt Jėge
riai. Tarnaudamas slapto 
policijoj per paskutiniu 
penkis metus ir kovodama 
su butlegeriais jis prisidirbi 
sau labai daug priešų, kurie 
ji, matomai, ir nudėjo.

KONCERTAS! 
gars aus dainininko 

Jono Butėno
Lietuvių Ukėsų Draugija 

rengia bankietą.
Kovo 21 dieną South Bv- .

ono Lietuvių Salėj bus Lie- Utarninke, nuo 7:30 vakare 
uvių Ukėsų Draugijos bau 
kietas. Kaip sako skelbimai, 
vakarienė susidės net iš" 
valgių. Patarnautojai busią 
ipsirengę frakais. Stalai b. 
dą dailiai papuošti ir vaka
rienėj dah*vausią žymų 
miesto viršininkai. Be valgy
mų ir gėrimų, žada būti da i 
muzikalis programas. Tiki* 
:ų galima nusipirkti tiktai ik 
18 kovo. Taigi kas noriu 
vakarienėj dalyvauti, tegu 
pasiskubina Įsigyti tikielų.

16 Kovo-Marck
1926. V j a

Lietuvių Salėje
Kampas E ir Siiver St*.,

So. Boston, Mass.
Rengia Gabijos Choras

| PAVASARIS ATEINA!
* Kaip gražu ir linksma pavasary ir 
vasarų gyventi ant “kontrų,” Todėl, 
kas mylit ant tyro oro gyventi, nnsi- 
pirkit Pigią, gražią vietą, No. Woburn, 
ALrss. Namas 5 kambariu, krautuvė ci- 
mentinių plytų, gaselino steišinas, 
vienas akras žemės, 3 vaisiniai me
džiai. Kaina tik $7,500, įnešt 13—4000. 
Pro duris eina elektros karai.

Antras namas 18 kambarių, dviem 
karam garadžius, vištininkas, šantė,1 
10 lotų žemės, gasai, elektriką, šiltas 
vanduo, maudynės, žemė visą aptver- ’ 
ta, 24 čiepai Kaina $6,200, įnešt 
$3,000.

So. Bostone 3 šeimynų namas po 1 
kambarius xu piazais. gazais, vašto- • 
biais. Rendos pa SĮS.Ov. Kaina $5,300. ; 
Tik vienas morgičius bankoj. Jnešt 
$2,000 arba ir $1,000. i .. (11)

J. P. RĄULINAITIS
į 255 W. Broadaay, So. Boston. Mass. į
I

Chas. 1 Buzevičia
LIETUTIS ELEKTR1K1N1S

Visokį Elektros dar64 padarau 
prieinami kaina.

Jeigu kas nori įvest į naujus ar 
senus namus elektriką, arba reii a 
linga pataisymų, duokit apskait 
liuot mums, o persitikrinsit skirtu
mą. (13)

28 DENN1SON ST, 
ROKBURY, MASS.

Tel. Ronbury 0967-M’.

TELEFONAS MB7

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

Muštynės prie darbo.
Haverhill, Mass.—Triang- 

le batų dirbtuvėj pereitą pėt 
nyčią čionai susimušė pri 
darbo italai. Vienas kitam 
davė i žandą, o paskui pra
dėta peiliais badytis. Viena. 
buvo taip subadytas, kad 
vargiai pasveiks.

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

v. d. runvumnu 4
Valaadoa: auo J iki 4 po pistų. 4 

nuo 7 iki 8 vakaro J 
107 Summer St, J

LAWRENCE, MASS. |

Tel. South Boston 400u\ ,r! uainminko J. Butėnu dalyvaus sekanti artistai: p-lė M. KAŠĖTAI- 
11 - Lo*rilio, pianistė E. TATARONIUTĖ iš La«renee ir J. BULSK1S. 
M -nėkite atsilankyti ir išgirst daug naujų ir gražių dainų, kurias sodai- 
nu... -aršu* operos dainininkas J. BUTĖNAS.

KVIEČIA GABIJA.

MASS-MITINGAS!
Ketverge, 11 kovo. 7 

vai. vakare. Lietuvių Svetai 
nėję yra šaukiamas dideli 
susirinkimas aptarimui ate: 
nančios parodos, kuri Įvyk 
kovo 17 d.

Šią parodą rengia federa 
lė ir Bostono valdžios pam‘ 
nėjimui 150 metų sukaktu- 
viu. kuomet amerikonaijm!,;u bus vienas iš dviejtį-- 
JWU Hashingtonu prieše .)Joe Maleewiezarba Ned Me-leisi dzimdziai. Programas 
ky pergarejo britų armijas t |Gujre, nes jiedu lain,ėjo rif. naujas 
tuos išvarė is llass.valsii.i'o praėjusį ketvergri Jau sutarta ir dar tariamasi su

• Malceu icz paguldė Govor- žemiau paduotom kolonijom :
.. .' ičiną. o McGuire—Lundenąj.į 

... , . .. . LMusučampijonas Fr.JušL;
dzios komisija kviečia n'JlV’įtaipg; bus pastatytas prieš: 

vit-r.ą iš geriausių ristikų Re
nato Gardini. Stasiak risis su 
Gov rėmu, o Lunden su Lab- 

' riola. j

SPORTAS.
Pasaulio čampijonas Stecbe 

ris Bostone.
šiame ketverge Bostone

‘Arenoj risis pasaulio ėampį 
, - .i jonas Joe Stecher. Jo opo-kuomet amerikonai sui • - * • -

----------  - - . - . lit'-l L U 1

“DZIMDZ1-DRIMDZI” 
MARŠRUTAS.

t

.Nors tūli žmonės manė ”Dzini-. 
dzi-Drimdzi” išnykus, vienok jią 
gyvas. Nuo balandžio 13 iki ge-j 
gūžės 31 d. "Dzimdzi-Drimdzi” 
vodevilis vėl aplankys lietuvių 
kolonijas. Gastrolėse dalyvaus b 

s visai1 
I t

t

šioje parodoje dalyvaus vi 
*)s tautos, gyvenančios Bos 
kone ir jd apielinkėse.

Vaizbos Buto koncertas.
Pereito nedėldienio vaka

rą Municipal Buildinge, So. 
Bostone, buvo Lietuvių Vaiz
bos Buto suruoštas koncer
tas. Programą pildė šie dai- užmušė M'illiamą James, ta- 
nininkai bei muzikantai: po nuteistas miriop. Jis bu-: 
R i vi e ra i t ės (svetimtautės i, nužudytas elektros kėdėj 2 
Julė Mitrikaitė, Emilija Ta- gegužės.
taroniutė. V. A. Jenkins. A. --------------
Židanavičius. J. Dikinis ir V. Dešimts Bostono piliečių 
Dineika. išėmė varantą areštuoti bu -

Koncertas buvo geras, vusi majorą James Curley i 
bet publikos buvo visai ne- jo broli Johną Curley. kuri 
daug, nes pasitaikė labai buvo miesto iždininku, u: 
biaurus oras. Jenkinsui ka- nesugrąžinimą miesto iždai 
žin kas “užfundijo” net tris $2.500. kurie buvo jų paimt 
bukėtus gėlių. Žmonės spėja, neteisėtai kelionei Į vakarus 
kad tai buvo nuo vienos mer- Varantas reikalavo abudi 

juodu paimti ii- uždaryti ka
lėjimam Išgirdę apie tai, jie 
tuojaus tuos pinigus sumokė
jo.

VĖLIAUSI ĮVYKIAI 
BOSTONE.

Juodveidis Ric’nard Ste- 
wart. kuris pereitą į-udeni

tuvius dalyvauti. Tuo tikslu 
vra kviečiami i masini susi
rinkimą, kuriame bus apkal
bėti planai ir budai, kad pa
darius parodą kuoskaitlin- .. 
giausia ir gražiausia. Lietu- , 
riams. gyvenantiems šioj - 
šalyje, būtinai reikia prisieit b; nė 
•.i prie šios iškilmės.

Kviečia Liet. Uk. D-ja.

ginos. Rep.

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Wright, Minn.
Andrius Muraška
Marė Muraškienė 
Vaclovas Kibart
Ona Kibart
Jos Yuškis
M. Yuškienė
Alek. Slautaris

West Orange, N. J.
M. Janušonis

Akron, Ohio.
Nap. Trumpickas
“Kel.” Nr. 8

$2.o
l.Oo
2.0o

1.1 H:
1 J>0
1.0-

3,ti>

3.O{

254.7-

Iš garsiosios batiegerių bylos 
išėjo burbulas. “Džiurė” 

nesusitaikė.
Ištisas šešias savaites Bos

tone tęsėsi Chelsea’s butlege- 
riu bvla. i kuria buvo ivelta-v e> *• *

majoras Quiglev, jo brolis 
policistas. keli policijos sai - 
žentai ir daugybė kitų. Pra
džioje bylos buvo kaltinami 
29 žmonės. Laike bylos per- 
kratinėjimo išteisinta 1-5. o 
kiti pavesti spręsti “džiurei.” 
Per dvi dienas “džiurė” de- 
batavo kaltinamųjų prasi
žengimą ir prie susitaikymo 
nepriėjo. Tokiu budu teisė-; 
jas Brewster “džiurę” pale’-! 
do. Federalis District Attor-» 
ney Williams išsireiškė, jog 
jis reikalausiąs naujos bylos.

Kaltinamuosius gynė apia 
tuzinas advokatų, kurių tar
pe buvo žymiausi kriminalių 
bylų advokatai Feeney ir 
Schaiton. Idant

Kaip valdžiai, taip ir kai- skersai ir tapo ant vietos nu- 
tinamiems šita bvla lėšavo šautas.
labai daug pinigo, o naudos]----------- ■—
iš to nėra jokios. Kol žmonės ] Brocktono miesto advoka- 
reikalaus svaigalų, tol vai- tas Robin, 
džia butlegerių neišnaikins. | 
Sugrąžinimas žmonėms a-! 
lauš ir vyno — butų didžiau- j 
sias butiegeriams smūgis.

Juokingiausia šioj byloj 
scena buvo tuomet, kai teisė
jas paleido “džiurę” ir bylą 
paskelbė be pasekmių. Susi
rinkę Į teismo salę butlege- 
riai ir ju pritarėjai iš dide
lio džiaugsmo ten pat išgėrė 
keletą bonkų degtinės, ir 
niekas jų už tai neareštavo.

Viso sykiu $269.7-
Gerbiami Draugai!

Žinau gerai, kad darbiniu 
kui kiekvienas centas yr< 
sunkiai uždirbamas, bet mu 
su draugai Lietuvoje da dau ; 
giau vargsta. Jie persekioja 
mi netik kapitalistų, kunigų 
klerikalų, bet ir tų pačių dar 
bininkų. kurie pasivadino sa 
ve darbiečiais.

Draugai, atsiminkit tuo. 
laikus, kada lankės draugai 
Bielinis, kas išleido tuo 
šmeižtus ir neapykantos la 
pelius, kas sekė paskui Bieli 
ni. kas trukdė socialdemo 
kratų atstovui prakalbas 
nugi darbiečiai — Bimba 
visa savo pagiežos ir despe 
ratų armija. .

Visų pirma suskaldė tvirtr 
Liet. Soc. Sąjungą, pražudė 
du Įsigyvenusiu organu, ap
vogė knygyną ir pasidalin* 
<uaukautus darbo žmonių pi
nigus. iki po šiai dienai ne
dirba jokio konstruktyviu 
darbo, bet visą darbininkų 
judėjimą visa gale stengia.-i 
demoralizuoti. Jie spiovė i 
organizuotų darbininkų spė
ką ir iki po šiai dienai jie 
drasko visa darbo žmonių 
vienybę. Bet laikas jau išmu
šė mums atgal stoti i savo 
darbą, mes paremkim nors 
savo draugus Lietuvoje, kad 
bent tenai galėtumėm sustip- 
rint darbininkų jėgas. Paau-

Buvusis Bostono policma- kaukim kiek kas išgali, nes 
nas L. P. Cronin gavo 10 me- kiekvienas centas prisidės 
tų kalėjimo už užpuolimą prie sustiprinimo musų d rait
ant tūlos Mis. Margaret g’ų Lietuvoje.
Bowley. M. Janušonis.

Vaikėzai po 15-16 meti- 
amžiaus apvogė septynia- 
bažnyčias Bostono apielin 
kėj, išplėšdami aukas iš bak 
suku. Du tapo sugauti, bet i 
pavogtų $50 turėjo jau til 
$5.

North Cambridge’uje an 
Taimery st. iškrito per lang: 
nuo trečių lubų 70 metų am 
žiaus senukė vardu Peters. J. 
ant vietos užsimušė.

Ant M ilk gatvės, šalę paš 
to, tapo suimtas fordas si 
120 kvortų degtinės. Areš 
tuotas butlegeris Murrav i; 

į South Bostono.

Keliatas vaikų Dorcheste- 
ry nusipirko revolveri ir pra
dėjo šaudyt i taikini. Bešau- 

vienas vaikas bėgo

kuris persekiojo 
Bimbą, gavo iš Broeklynoj 
laišką nuo tūlo D. Dundle, j 
kuris sako, kad Bimba yra į 
gyvenęs pas ji vardu A. I 
Adams. Kaip girdėt, federa- 
lė valdžia ruošiasi Bimbą de
ponuoti.

I
Mr. Joseph P. Sarkianą*. 

pąs

Vose t Sus PiiM 
CHipny 

jau <ir» 29 net*.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mna pasitarti su p. šarkiunu. Pirk- 

. darni pas mas galit sutaupyt pięi- 
nes mes parduosim jums tie

siog iš krautuvės, be tarpininkų-. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o uosiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boston.
Įkurtas 1851 m.

DR. J. MARCUS
UETUVIiKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų 'yru ir moterų ligų.

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

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

Balandžio mėn.
13— Boston, Mass.
14— \Vorcester, Mass.
16— Hartford. Conn.
17— Bridgeport, Conn.
18— Philadelphia, Pa.
19— Baltimore, Md.
21-22—Pittsburgh. Pa.
29- 30—Chicago. UI.

Gegužės mėn.
2—Cicero. 111.
4— Indiana Harlor. Ind.
5— Chicago. III.
7-8—Detroit, Mich.
9-10—Cleveland. Ohio.

12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam. N. Y.
14— Scranton. Pa. 

VVilkes Barre, Pa.
16—Brooklyn. N. Y.
18—Bridgeport. Conn.
20— New Haven. Conn.
21— Ansonia. Conn.
23—VVaterburv. Conn.
25— Hartford. Conn.
26— AVorcėster, Mass.
27— Eoston. Mass.
28— Laurence, Mass.
30— Montello. Mass.

TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen |
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 3 

GYDO CHRONIŠKAS IR
SLAPTAS LIGAS «

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 5 
ir Odos Ligas

VALANDOS,’
Nuo 8 iš. ryto iki 8 vakare J 
Tai-pat ir šventadieniais o 
321 Hanover Street >

BOSTON^ MASS. |

I v
I1,__________ ?______ ii

NAUJI KELIAI PRAŠALINI- |J 
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ- $ 

Be operacijų, be vaistų. £
NATURALIS GYDYMO METODAS- j| 
tai naujas kelias prie sveikatos. \

Gydau dieglį ir kroni&kas ligas. 5
Patarimai dykai. T

I I
»
i

JUOZUPAS SH1MKUS
V v ras Amilijos Shimkie- 
s į gym. Bertulytė), tuo-

;au.- atsišaukite pas mane.
Labai -varbus reikalas. Mo- 
teri> užvedė atsiskyrimo by- 
ią iDivorce). (11)

Adv. F. J. B&gocius
253 Broadvvay, 
uth Bjoston. Mass.

TEATRAS! ^TEATRAS’.
\’. . t Ii oje. kovo-March 14

1926. Lietuvių Viršutinėje Sve- j
i n '

. ■ • ukingas Daktaras.” Vei-
-piidys Lietuvių Liaudie-

vaikų mokyklos nariai.
yra pilnas skanių juo-j

; pamokinimų. Tikriname ;
.: lankiusieji bus pilnai už-Į
t • Prie to veikalo turėsi-'
e gražu

’ - 'iaŪlU. deklamacijų irso-jda pigi. Matyt gali bite laiku. Klaus-Į
narnas prasidės ‘lygia: į k5t: ™ANK BUCKUS

<i!. vakare. Įžangos nebus. . 8s $iiv<r st.. s®. Boston. Mas«.

Eh-hl RSUA LIETUV ON.
mylimo Dzimdzi-Drira-j

* Tevilio dalyvis artistą.- Į 
’ a- Dineika visai apleidžia

i f

I
H
■ i 

d..’
Į

_____ _ ” ' *

. kampas Siiver ir E gat-į
> -uloštas veikalas po var-Į

■'!

15

Patarimai dykai.

Dr. Wenlworth, L M.
1761 Wa«hington st.,

Priešais Northhampton ■ 
elaveito stotį,
Boston, Mass.

Telephone Coplev 0653-M
Valanda: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro, j 

Nedeldieniais nuo 9 ryte iki i 
2 po pietų.

1

I,
i

i 
I

___ I
ii nroerama suside-i fes,RAND" WA 4 RUIMAI gražiai:U programą, su.jue į su vi?ais pąrankurnais. Rcn->

1 
I
i i 
!•

V
. Ta prog'a pasinaudoju

ru<
I.--
E k
X
V u
Rv
’a
t ;i'

' X<>r
rėt';

’ TeL South Boston 862<-
[ fiesidence Univerrity 144Mi-<*

: S. M. hiiSiutė-Shallni
; UETUVE -MU'IEh.18
> ADVOKATE
[ Broudvav, So. 44<isvn« *(•••.
> Roota 2.

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyriao gydyme •er
zančių: Kraujo ligooti*. Ner
vų suirimu, Reumatizmu ir la
katų ir ųaalėa ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir aaoteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Tbeatre Building
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

*

y Telefonas So. Boston 2300.
< NAUJAS LIETUVIS

; $ DENTISTAS
!| ir. st. L 8*iWfflSIl

(GALINAUSKAS)
Ofiso valandos:

X Noo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
y 5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
S Nedėliomis pagal sutarties.
5 414 BROADVfAY,
g SO. BOSTON, .MASS.

i) £ 

Iv* 
į i

Cr. J. S. BALABAN <
Iš RUSIJOS

Gydytojas. Chirurgas ir 
i Akušeris.

377 Dorchester St, So. Boston, 
Tel. So. Boston 4768.

191 Chestnut St. Chelsea, Mass.
Tel. Chelsėa 1830.

lietuvių ekskursija: ] 
tiesiog per Klaipėda ; 

a ruošiama geriausiu / 
' ierman Lloyd linijos lai-; 

bus. birželio mėn. 10 d.
• kad toji ekskursi- 
labai skaitlinga, nes jaja]

- artistas V. Dineika.
■ : aplankvti Lietuvą, tu-

r \ ją.- f ’ mvuivc'f «vai44<x tiru

• :>roga pasinaudotu Visas rcikia tik $9o0 Matykit: 
•J iias suteikia art. V. Di-‘
• ė Rroadvvay, So. Boston.’

ii

i 
i

SO. BOSTONE. netoli Andrevr Sų.,- 
parsiduoda <■ šeimynų namas su pia- , 
žais ir dideliu kiemu. Renchj neša $85 j 

i į mėnesį Kaina tik $4.800. Jnešimo į 
’ ' ” ““ ” : Vinccnt B.!

. 125 Broaduav, arba telefo-f 
. nuokite tar|>c 7—8 vakarais. Tel. S. B. j 

i

PARDAVIMAI.

% t

Baths 
... Co.

I45C01RT5T. 
| BOSTON 
\ MASS,

Wp Tel.Haymarkct////* 
1135

PUIKIOS JUS V 
SVEIKATAI

Lietau.-, štvmo, lovio ir elektros 
maudynės. Elektriški gydymai 
ir masažai.

PIRMOS KLESOS 
BARBERNĖ.
145 Court St.,
prie Scoliay Sq,
Boston, Mass.

Tel. So. Boston 506-W ’ >

DAKTARAS [ 
A. L. KAPOČIUS

LITUV1S DENTISTAS > 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien»

Nuo 2 iki 9 vak ‘ 
NEDALIOMIS: J 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisą? "Keleivio” name.

251 Broad»av. tarpe C ir D St.
SO. BOSTON. MASS. !

htl

I 
I

u

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarkct 4100 ir 4101 

Boston I'lumbing & Lighting 
Supply Co.

M7 Portland St, Netoli No. Station. 
BOSTON

lietuvis Optometristas

‘f
aukštai ore<it apie tai, Ra>j>
^ltl - kab<»JS»tar*ltc lSB,t P*F*TM tuojau s -bandvto^u?T;yduo’ėrrtis Np^?nfu,i- .. 

s ra pavojin». Štai kurios į ..

anč’piVLSALINKIT TĄ ŠALT} SU 
Severą** Severą’.* ( old and

nMeh Balsam Grip Tablete.

__ w is kosulys ar 
įtarkite gait pageliu tuojau su Sfcėeros ... .f ^Įtjs

įveikė tuk-

VISOKIAS PLBMBERIU
REIKMENIS

SoM Dirrei 2 U. 
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
PAIPAS ir PRITAIKINTOJUS

0413 J 
0

liegz.arnmnojtr akis, oriskiriu J 
akinius, kreivas akis atitiesini. 
ir amblyvpMikoae (akakjr v 
«e sugražinu Avies* tinkant, t] 
'aiku Įfl
J. L. PALlftAKMo o •>. i 
447 Broadway. So Roaton, Ma»»

acaca "<
Balsam

šita gyduolė turi savyj*- 
puikiuš gydančius ele
mentus. kurie sustabdo n 
išgydo įdegimą, nuo ku
rio paeina kosulys. Malo
ni imt ir gydanti. Kaina 
25c. ir 5<fc.
Severa’s J

\V. E. Severą Co.

Jus galite atsidurt mirti
nam pavojuje, jeigu šal
tį neprašalinsite greitai 
Severus Cold ant Grip 
Tablets yra geriausi pra- 
šalinimui šalčio ir sugrą
žina sveikata. Kaina 30c.

Antirepsol Skaudamai Gerklei 35 ir 50c.
Visose Aptiekose

( ėdar Rąpids, la.

—?—

DR. H N. LANDAU. -e 3 >.p • _
SprcittltMa* Ivroniškų ir Se
kretnų l.»cų. Ilromatizmu 

ir KraujAjžgų.
\'alaii(los: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 |x> pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haj markei I 436.

32 < H \ M BERS ST 
BUSTO N, MASS.

p/•!

i

į-.i i ■




