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TAUwRkuGKRASTĄAV£ Kruvinos Riaušes ’ 
ANGLIJAI.

Tautų Lygos Taryba pe- 
Penktą valandą neitą sąvaitę pripažino Mo

jau vanduo dar daugiau pa- zulo kraštą Anglijai. 1 urki- 
kilo: Maironio, Daukanto, ja sako, kad tas kraštas pi į- 
Daugirdo ir kitomis žemes- klausąs jai ir ji Tautų Lygos 
nėmis gatvėmis negalima nutarimo nepripazinsianti. 
buvo prieiti iki Prieplaukos, Taigi susidarė da viena tarp- 
kranto gatvės. Maironio gat- tautinė opa, dėl kurios^gali-: 

•vėj vanduo tiek pakilo, kad 
iki Laisvės Alėjos nuo van
dens beliko ne daugiau, kaip 
tik 10 žingsnių. Maironio ir 
Kęstučio gatvių kampe Ame
rikos Lietuviu Prekvbos ben-

Kaune Baisus Potvinis.
APSEMTA DAUG NAMŲ viai stovi 

IR GELEŽINKELIO 
STOTIS. kilo: Maironio, Daukanto, ja sako, kad tas kraštas pi i-

nėmis

LENKŲ-VOKIEČIŲ 
SKANDALAS

Lenkai kaitina vokiečius 
šnipinėjimu.—Suimta 40 

vokiečių.
Žiniomis iš Silezijos, ten 

į darosi Įvairus lenkų-vokie- 
i čių skandalai. Vokiečių liau- 
' > sąjungos centre
j padaryta krata. Pas vokie- 

šion/k dienomis .Kall?iuj« 'H^nosm«?žiago^ap1e kdh> tas sužeistas. Užpultasis Big- 
vokiečių agenų špiol by taipgi peršautas per galvą 

-------------- UmSv artinti į Ražo tinklą. Sensacingoje ir turbut mirs. Šerifas sako, 
PARDUODA MERGINAS % .. Ja S«^?.axxia:'aferoj yra Įvelti tūli vokiečių kad kliuksai norėjo pabausti

Lenkijoj
Lietuvos Seimas Paleistas

18 žmonių prigėrė. Daug 
šeimynų liko be pastogės.
Telegramos iš Londono 

praneša, jog Lietuvos sostinę 
Kauną ištiko baisi nelaimė. 
Išsiveržęs iš Nemuno ir Ne
rio vanduo apsėmė daugybę 
namų. Žmonės skubiai aplei-, riRUS ^ietuvių r reny uvs ucu-, Maskvos pranešama,
dzia žemesne.- dalis miesto.; drovės garaže automobiliai kad Irkutsko apielinkėj, Si- 
nes jų gyvybei gręžia pavo-į buv0 jflU vandenyje. Uz Val-!bire, atsjrado piktadarių, ku- 
jus. Sako, jog hgsiol vande-- stvbė6 Teatro kitoj Kęstučio rie gaudo jaunas merginas.

Plaukiojo ;gabgena jasJper sien/kynų 
pusėn ir parduoda kinie
čiams. Viena 17 metų mergi- 

)na buvo parduota kiniečiams 
į už 100. rublių. Kita 15 metų 
amžiaus mergaitė buvo par
duota už 15 rublių ir 50 sva
rų miltų.

IŠBADĖJUSI MINIA BE
VEIK UŽĖMĖ MIESTĄ.• _ ____ ,

Valdininkai šoko per langus, dies 
Daug sužeistų. i _

ma tikėtis visokių nesmagu
mu.

KLIUKSŲ RIAUŠĖS.
Royston, Ga.—Būrys kliu- 

j ksų, apsirengusių baltom 
marškom, apsupo čia aną 
naktį tūlo Bigby namus. Pra
sidėjo šaudymas. Vienas 
kliuksų tapo nušautas, o ki-

BAIGDAMI PASKUTINĘ 
SESIJĄ KRIKŠČIONYS 

PALEIDO I DARBĄ 
KUMŠČIUS.

nyje žuvo jau 18 žmonių. gatvės 
Miestui pridaryta didžiausių juotais.

Šio kvartalo žmonės rado- 
dideliame pavojuje.
Iš pirmojo aukšto bėgo su 

lengvais kraustuliais į antrą
jį aukštą pas kaimynus, per 
balkonus kopėčiomis leidosi 
į luotelius, gelbėjo kas ką ga- 

) Įėjo. Gyvuliai išvesti ir pri
rišti Kęstučio gatvėj prie 
stulpų. Visi padarai, malkos 
kiemuose apsemti, rūsiai pil
ni vandens. Žmonių minios 

'susitvenkia čia vienur, čia ki-

nuostolių. O vanduo vis dar 
aukščiau kįla. Gyventojai la
bai išsigandę.

Nuo potvinio ypač daug 
nukentėjo biednuomenė, ku
ri yra apgyvenusi Nerio ir 
Nemuno žemesnes srvtis.

Šis petvinis — tai naujas 
skaudus Kauno žmonėms 
smūgis. Jau ir prieš tai bied
nuomenė gyveno suvargus, 
be ūpo ir be cento. Daugelis 
valgė tik kartą Į dieną. Be-_____  ___ __________
darbiai pradėjo žudytis is tur prje pavojingesnių vietų, 
bado. Neturėdami jokio išėjimo

Kaip Kaune, taip ir pro- žmonės u’_ __________
uncijoje jaučiamas didelis, įr šaukiasi pagalbos. Kas ga*. 
žmonių nepasitenkinimas, ]j jr jęUr prieinama padarine-1

.......... klerikalizmas į ja luotelius, gelbėdami žnio-

Nuo 5 iki 7 vai. ties Kanto 
gatve vanduo pakilo dar 
aukščiau: kadangi Kanto 
gatvė pakelta, vanduo ėjo; 
šaligatviais ir sėmė paleng-! 
va namus. Visos smulkios j

si

i

iš balkonų mosuoja

sukilimą. Leiįkų laikraščiai 
štai ką apie tai praneša: 

Apie 10 valindą ryto tiesi 
magistrato namais pradėjo 
rinktis bedarbiai. Komunis
tų agitatoriai pradėjo minią 
kurstyti sukilti prieš miesto 
vyriausybę. Bedarbių skai
čius smarkiai didėjo ir iš mi
nios šukavo, kad reikia iš
rinkti delegatus ir siųsti pas 
miesto prezidentą. Apie 10 
valandą delegatai įsiveržė 
prie miesto prezidento Šara- 

i r kivi i ATriuvnr mvci t so ir pareikalaįo jo skubios LENKŲ ATEIVYBE NESU- pagelbos bedarbiams. Prezi- 
dentas prižadėjo peržiūrėti 

KVOTDS. jų reikalavimą. Bet tai jų ne
iš Varšuvos pranešama, pakakino, jie grižo į minią 

kad per 1925 metus iš Lenki-grasindami miesto savival- 
jos išvažiavo 32,000 žmonių, dybei. Tuo tarpu magistratas 
Iš šito skaičiaus 15,000 išvy- pašaukė daugiau policijos, 
ko. Palestinon. 8,616 Argen- kuri be jokių trukdymų suėjo

PO 15 RUBLIŲ.
Iš Maskvos pranešama,

) parlamento atstovai ir net Bigby užtai, kad jis eidavo 
vokiečių general-konsulatas. i pas vedusią moterį.
Esą rastas net gatavas mobi- i --------------
lizacijos planas tikslu grą- j APSIRGO 3,000 MOKINIŲ, 
žinti lenkų Sileziją prie Vo- Reading, Pa.—Čia pradė- 
kietijos. Kaltinamie ji e>ą jau jo siausti influenza. Susirgo 

ketinimų, daugiau kaip 3,000 mokyk- 
’r- los vaikų. Fabrikuose darbi

ninkų taipgi labai sumažėjo, 
nes daug jų serga.

prisipažinę savo 1 
E«ą ištirta, kad visi atskir
tuose kraštuose vokiečių pa
laikomi “kulturbundai” ir 
“kultūros sąjungos” nesą 
nieks kita, kaip Berlyno tiks
lams vedamos priešvalstybi-j 
nės špionažo organizacijos. 
Lenkų spauda reikalauja už- 
daryti visas tokias organiza-! 
cijas ir ragina valdžią imtis 
griežtų priemonių prieš vo
kiečius.

I

Reading, Pa.—Čia pradė

WEST FRANKFORTO AN
GLIAKASIAI SUGRĮŽO 

I DARBĄ.
West FYankfort, III., kovo 

18 d. — Old Oriento Chica
go, Wilmington and Frank- 
lin kompanijos kasyklos No. 
1, kurios daugiau kaip mėne-

1 sį laiko buvo uždarytos, va- 
i kar pradėjo vėl dirbti.

Apie tūkstantis angliaka
sių grįžo i savo vietas.

nes visiems 1 
daėdė iki kaulų. Liaudies į^g 
reikalai paminti po kojų, nes į 
visi valdininkai, nuo aukš-Į 
čiausio iki žemiausio, užimti 
politišku šmugeliu. Visuome
nė laukia Seimo rinkimų. Vi
si yra tos nuomonės, kad ku
niginės partijos prakiš. Net 
ir pramonininkai dabartine 
valdžia nepatenkinti. Pra
monė ir prekyba sustingusi, 
neauga. Paskolos valdžia ne
gauna. Matomai, užsienio 
kapitalistai nepasitiki kleri
kalais ir laukia, ką parodys 
Seimo rinkimai.

tinon,
3,840. 
kvota Lenkijai leidžia įva
žiuoti iš jos 5.892 ateiviams.

! Taigi pereitais metais lenkai 
savo kvotos neišvartojo.

Nauji Seimo rinkimai įvyks 
8 ir 9 dienomis gegužės.
Ką tik atėjusios “Lietuvos 

Žinios” skelbia, jog Lietuvos 
Seimas tapo paleistas 3 d. 
kovo. Baigdami pirmąją šių 
metų ir paskutinę antrojo 
Seimo sesiją, krikščionys pa
leido Į darbą savo kumščius. 
Jie užpuolė atstovą Sugintą. 
Mat šis, atremdamas visus jų 
“argumentus,” Įrodė tikrą jų 
sesijos pabaigimo užsispyri
mo priežastį, būtent: nusi
kratyti negeistino jiems pir
mininko, kad klerikalų “tri
julė” galėtų užimti pirmuti
nes valstybės vietas.

“Trijulė” tuomi buvo bai
siai sujaudinta ii- pakėlė ler- 
mą, kur ypatingu aktingumu 
pasireiškė Ambrozaitis, ku
ris pirmininko adresu metė 
žodi: kriminalistas. Į tai atst. 
Sugintas pastebėjo, girdi, 
kas jau bekalbėtų apie tai, 
tik ne p. Ambrozaitis, prieš 
kuri dėl jo darbų buvo užves
ta kriminalinė byla.

Kademai visai išėjo iš pu
siausvyros, pakėlė gvoltą ir 

1 f-eder. Ambrozaitis, kun. 
Kiupavičius ir fed. Kardi- 
šauskas puolė atstovą Sugin
tą, ir tipingos, burlokiškos 
išvaizdos, raudonomis aki- 

, mis federantas Kardišaus- 
kas du kartu sudavė kumš-

BAŽNYČIA NEGALI PA
TAISYT ŽMONIŲ.

New Yorke prieš teismą, 
buvo pastatytas jaunas vai- 
kinas, kuris tarnaudamas £ĮjjRedaktOrifcBS
vienai kompanijai pavogė! 
$2,000. Teisėjas pasakė: “Ši-į 
tokių jaunų piktadarių atei-į 
na prieš mane labai daug.” i 
Tai reiškia, kad musy bažny
čios dirba bergždžią darbą. 
Kuo jos daugiau kalba apie 
dorą, tuo daugiau mes turim 
nedorų žmonių.

o Amerikon tiktai į magistrato namus ir čia pa- 
Amerikos paskirta šiliko.

Tuo tarpu ijiinia nerimo, 
policija areštavo 5 agitato
rius. bet minios verčiama ga
vo paleisti. Apie 11 valandą 
pribuvo policijos mokykla ir 
būrys raitosios policijos, ku
ri minią išsklaidė. Laike iš- 

Kaunas. Gauta žinių, vad vaikymo buvo sužeisti keli 
policininkai ir šiaip žmonės 
iš minios.

Kol buvo pešamasi ties 
magistratu, didelė bedarbių 
dalis komunistų vedama 
puolė Į raitosios policijos ka
reivines. Ten pasilikusieji 
policininkai užsirakino ir 
šaudydami atlaikė puolimą. 
Miniai pasisekė sužeisti sun
kiai tiktai vieną policijos ka
rininką ir du žemesniu, ėju
siu tarnybą skirtose gatvėse, 
policininku.

Policijos karininkas sun-

LENKAI ŽUDO IR 
PLĖŠIA.

krautuvės ir vaisiu rinka ties P.ne demarkacijos linijos at- 
siaurojo traukinėlio stotele lenkų policimn-
jau vandeny: vanduo ver- Pasižymėjusių
čiasi iš apačios per nutekėji- Hejitfa line j juostoj zudyne- 
mo kanalus. Visa pakrante)ir plesimms.
pirmojo aukšto butuose , 9*'e,P3I?clu^ lenkų pusėj
vanduo arčiau linijos lietuvius lenkų

jau vandeny: vanduo ver-

to,

Maršrutas Eina Gerai.
Susitvėrė 2 L. S. S. kuopos.

“Keleivio” redaktoriaus 
maršrutas turi geresnių pa
sekmių, negu buvo galima ti- čiu p. Sugintai krūtinėn. Be- 
kėtis. Žmonių visur atsilanko galiniam triukšmui kilus, 
daug ir pritarimas socialis- pir mininkas posėdi pertrau- 
tamsyra didelis. Per plakai- kė. 
bas visur publika gausiai au
kauja Lietuvos socialdemo
kratams.

Bridgevillėj, Pa. ir Akron, 
į Ohio, susitvėrė LSS. kuopos.

- <=■ . iAkrone prisirašė net 18
mos, kuri randasi netoli Piy-| draugų.

MIRĖ PULKININKAS 
JOHN COOLIDGE, SUV. 
VALSTIJŲ PREZIDEN

TO TĖVAS.
Plymouth. Vt.—Praėjusio) 

ketvergo naktį, ant savo f ar-'• 
i 
mouth. mirė senis Cooligde.! 
Suv. Valstijų prezidento tė-) 
vas, sulaukęs 80 metų am- į 
žiaus. Palaidotas Plymouth) 

kiai sužeistas bėgo nuo mi-!^3?!11?^; • ;
nios i artimiausia arbatinę-.. I. la.uotuvesspeciahu tiau- 
hoteli. Komunistai paskui JJ k-mu buvo atvadavęs Suv 
Įsiveržė hotelin ir jei ne g£ |Y?IstW prezidentas su savo 
dytojai. veikiai jį butų nu- ;Seim-vna'_________

i

Sekančiame posėdyj krik
ščionys padavė Įnešimą 
baigti paskutinę šio Seimo 
sesiją ir “trijulės” balsais 
Įnešimas tapo priimtas. To
kiu budu antrasis Seimas sa
vo darbus pabaigė.

Vienok prieš leidžiant bal
suoti baigimą paskutinės se
sijos krikščionys turėjo už
tikrinti liaudininkus, kad jo
kių rinkimo Įstatymų pakei
timų. apart Klaipėdos apy
gardos sudarymo, nebus ir 
kad Seimo rinkimai bus pa
skelbti normaliu laiku. (Pla
čiau apie kovas Lietuvos 
Seime yra aprašyta musų ko
respondento straipsnyje, ku
ris telpa šiame numeryje ant 

i antro puslapio.)

'Vanduo su ledu 7 vai. ryto policija aplanko per dieną 
nuo Aleksoto tilto apačios bent po kelis kartus, daryda- 
buvo tik per kokią pėdą. Pa- ma ata^: patmgai megia- 
vojus tiltui didelis. Lytlaužų ma kratyti kūtes ir daržines, 
tik galiukai kyšo iš vandens. nRAęiK
Susijudinus ledui, lytlaužos DRĄSUS UŽPUOLIMAS

nuo Aleksoto tilto apačios bent po kelis kartus, daryda-

EXTRA!
DAPILDOMOSIOS ŽINIOS 

APIE POTVINĮ.
Po Kauno gatves plaukioja 

laiveliai.
Leidžiant “Keleivį” Į spau

dą atėjo Lietuvos laikraš
čiai, kurie paduoda pilnesnių 
žinių apie baisų potvini Kau
ne. “Lietuva” rašo:

Kovo 5 d. Nemuno vanduo i 
jau buvo aukštokai pakilęs ir! 
užliejo A. Panemunės Kauno 
siaurąjį geležinkeliuką. 
Traukinėlis iki Kanto gatvės 
jau nebegalėjo prieiti. Nuo 
pat vakaro iki vėlybos nak
ties buvo girdėti trenksmai 
sprogdinamo ledo. Vakare 
sujudo eiti Neris. Vanduo 
pradėjo smarkiai kilti Neryj 
ir Nemune. Ties Veršvų sek
luma sustojo ledai ir užtvino 
Nemunas. Vanduo dar grei
čiau pradėjo kilti.

Kovo 6 d. apie 3 vai. ryte, 
pradėjo kaukti fabrikai, gai
srininkų sirenos, skambint 
varpai, pranešdami, kad jau 
pavojus čia pat. Vanduo pra
dėjo semti senojo miesto gat
ves ir kai kur pakilo iki sto
gų. Tuo jaus buvo pašaukti 
būriai kariuomenės, aukštes- 

' nioji policijos mokykla gel
bėti gyventojus.

Naujame mieste pradėjo 
semti Prieplaukos kranto 
gatvę, pakrantės lentpiuves kurie 19 vasario 
ties žiemos uostu, kur garlai- smerkti miriop

tik galiukai kyšo iš vandens
BERLYNE.

Berlyne aną sąvaitę buvo 
nepaprastai drąsus užpuoli
mas ant auksinių daiktų 
krautuvės. Ties krautuve at
sistojo du banditai. Vienas 
jų pradėjo mėtyt niekam ne- . 
pavojingus popierinius spro- duobę 
ginius ir šaukti: “Mirtis!” 
“Ugnis!” “Bombos!” Kada

nieko nepadės.
Vytauto bažnyčia apsemta 

iš lauko ir pilna vandens vi
dury.

Dvasinės žemaičių semi
narijos klierikų bendrabutis 
irgi apsemtas. Centralinis 
namų šildymas, virtuvė van
deny, valgykloj vandens iki, 
pažastų. Dvasinės seminari-Į o ---------- ------

įjos sienos tik kyšo išvan- tie sprogimai pradėjosprog- ' i__  tl rmRliVo nncin-nnrliiL’dens. ti, publika nusigandus pra-
Žuvų rinka visa vandeny dėjo bėgti Į visas puses. Tuo

Tuo tarpu vidurinė miesto ‘ IŠKRITO UPES DUGNAS.
Kansas valstijoj Smoky 

miestelio.

i

iki Tilžės viešbučio: Kalvių 
gatvė ir kitos senojo miesto 
gatvės vandeny. Susisieki
mas gatvėmis ir rinkoje tik 
luoteliais.

Marviankos kaimo gyven
tojai apie 4 vai. ryto pajutę 
kad jau vanduo semia jų bu
tus, išbėgo Į kalną. Netrukus 
toji kaimo pusė, kur yra nuo 
Nemuno, buvo užversta iki 
stogų ledais. Aleksote kai 
kurie namai apsemti iki lan
gų ir gyventojai kraustosi iš 

I jų luoteliais.
Eigulių tilto dvi fermos 

I nuneštos. Slabados tiltas 
kiek apardytas ir per jo viršų 
bėga vanduo.

tarpu antras plėšikas palei
do i krautuvės langą akmeni, 
kurį jis turėjo į žiurkštą susi
vyniojęs, ir išmušęs stiklą su
sirinko nuo lango visus dei
mantus, auksą ir pabėgo.

ANT LAIVO MIRĖ 30 
ŽMONIŲ.

Į Buenos Aires (Argenti
noj) atėjo italų garlaivis su

dalis buvo paimta minios. Kansas valstijoj Smoky 
Ties rotuže minia apsupo 14 upėj iškrito dugnas netoli 
policininkų. Įpuolė į vidų ir Sharon Spring miestelio, 
viską išvertė. Miesto prezi- žmogus, kuris netoli tos vie- 
dentas buvo sunkiai į galvą tos gyvena, sako, kad vieną 
^sužeistas ir apalpo. Kališo dieną jis netikėtai išgirdęs 
policijos komendantas Sto- didelį užimą upės linkui ir 
čevskis ir policijos komisą- tuojaus tenai pakilęs debesys 
ras Durkalenas ir kiti polici- durnų. Kada jis nuėjęs pa- 
ninkai buvo minios gerokai žiūrėti, tai upės dugne pa- 
apdaužyti. Kališo Storastos matęs didžiausią prapulti, Į 
padėjėjas išsisuko nuo mi-*kurią krito su didžiausiu uži- 
“ic3 iššokdamas iš antro'mu vanduo. Apskaitoma, 

kad atsivėrusi duobė turi 
apie 500 pėdų gilumo. Visoj

_____ _ > 
į nei aliejaus šaltinių, todėl 
upės dugnas negalėjo būt pa
kastas. Spėjama, kad tenai 
turėjo būti senai užgesęs 
vulkanas.

nios 
aukšto per langą.

į pasažieriais, kurių 107 buvo DIDŽIŲJŲ PIKTADARIŲ apiehnkej nėra nei kasyk ų,
NEBAUDŽIA.

Senato komisijai pareika-
sunkus ligoniai, ’ o 30 buvo
jau mirę. Žmonės pradėjo _____ _ _ ___
sirgti tuojaus, kaip tik laivas Javus, generalis’prokuroras 
išplaukė ant jūrių. Sargent paaiškino, kad nuoSargent paaiškino, kad nuo

1890 metų, kaip Kongresas
'•*1 • 1 C’L _______

TOLIMESNĖ DRG. ST. 
MICHELSONO MARŠ

RUTO EIGA.
Kovo 25 d., Cleveland, 

Ohio. Prakalbos Įvyks Lietu
vių Svetainėje, pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kovo 26 d., Binghamton, 
N. Y„ Lietuvių Svetainėje, 
pradžia 8 vai. vakare.

Kovo 27 d., Edwardsville, 
Pa. Pradžia 8 vai. vakare.

Kovo 28 d. Wilkes Baime, 
Pa. Pradžia 2 vai. po pietų.

Kovo 28 d. Scranton, Pa., 
Lincoln Hali, 1501 No. Main 
avė., pradžia 7:30 vai. vaka
re.

i

KRIKŠČIONYS SUŠAUKĖ 
NEPAPRASTĄ SEIMO 

SESIJĄ.
Atėjusi šeštos dienos kovo

Kovo 29 d. Brooklyn, N. Y. mėn. “Lietuva ' rašo, jog 5 d. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. kovo krikščionys sušaukė ne-

Kovo 30 d. prakalbos tu- paprasta Seimo sesiją, kurios 
rėtų būti Waterbury, Conn.. pirmininku išrinktas kunigas 
bet dar nėra galutino atsa- Staugaitis. Nepaprastoj sesi- 
kymo.

Su Waterburiu draugo St. 
Michelsono prakalbų marš
rutas turėtų baigties.

joj pakeista Seimo rinkimų 
Įstatymas tokiu budu: L) Iš • 
Klaipėdos krašto sudaroma 
atskira dešimta apygarda ir 
2) Seimo atstovų busiama- 
jam Seimui nustatoma 85.BROOKLYNO LIETUVIŲ 

ATYDAI.
Panedėly, 29 d. kovo, čia 

kalbės “Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. Prakal
bos Įvyks Millers Grand As- 
sembly Hali, kampas Have- 
meyer ir Grand gatvių. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Dar
bo žmonės kviečiami skait
lingai atsilankyti. Įžane 
dykai.

38 VAGONAI PIKTA
DARIŲ.

Washingtono žbiiomis, per 
18 pastarųjų mėnesių iš Chi- 
cagos miest . buvo išgabenta 
Į federa’Į kalėjimą Leaven- 
worth’e 38 vagonai nuteistų 
P’ktadarių, neskaitant tų. ką 
buvo nuteisti ir pasodinti ka- 
lėjiman pačioj Chicagoj.

ŠĮMET PROHIB1CIJA LĖ- išleido Shermano įstatymą
toc nnn nnn I . - ,___ 1:^.: ___t _

I
ŠUOS $25,000,000. prieš trustus, ligi šiol nubau-

Šiais metais federalė val-jsta tuo Įstatymu 1,338 žmo- 
džia turės išleisti nemažiau nės užsimokėti $1,757,727 
kaip $25.000,000 prohibici-'pabaudos ir 42 asmenįs buvo čius diena 

Leningrade 5 d. kovo bu- jos Įstatymo vykinimui, pa- pasodinti kalėjimai). Tečiaus Per porą 
j _ ‘ ’ ’ . . .

hm o pa- prohibicijos viršininkas An- nubaustas nei vienas. Bau- pasiekė 
drews. džiami tik mažiukai. skaičių.

LENINGRADE SUŠAUDY
TA 13 ESTŲ.

NEAPSAKOMAS BEDAR
BIŲ SKAIČIUS.

Vokietijoje bedarbių >kai- 
iš dienos didėja, 

savaičių bedarbių * *• • •vo sušaudyta 13 estų šnipų sake Kongreso komitetui stambiųjų trustininkų da ne-eilė padidėjo 6,000 žmonių ir

drews.

I
i
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i APŽVALGA
I IETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ ISTORIJA.

Rašydamas apie Lietuvos 
buržuazines partijas, Kutino 
“Socialdemokratas” paduo
da šitokią Lietuvos krikščio
nių demokratų istoriją:

“Krikščionių demokratų sro- ; 
vės žmonių atsirado Lietuvoje 
jau prieš 35 metus, i’..' buvo 
dažniausia kunigai. Krikščionių 
demokratų srovė nuo p ii ..tsi- 
radimo ir iki šie laiko pasižymi, 
kaipo griežtai reakcinė buržua
zijos partija, labai palinkusi 
prie karališkos valdžios. Jeigu 
ką duoda darbo žmonėms, tai 
tik akių apmuilinimui. Jau per 
1905 m. revoliuciją krikščionys 
demokratai vedė aršiausią ko
vą prieš sukilusią liaudį ir kiek 
galėdami purvais drabstė revo
liucijos nešėją Socialdemokratų 
Partiją. Streikuojančius darbi
ninkus vadindavo tinginiais; 
caro priešininkus vadino Dievo 
priešininkais. Kunigų Laukai
čio, Tumo, Dambrausko, Olšau- 
skio ir kitų savo vadų lupomis 
krikščionys demokratai nekar
tą pasižadėjo būti ištikimais ca
ro valdžiai. Kuomet caro val
džia revoliuciją nugalėjo, darbo 
žmonės nusiminė ir nutilo, re
voliucinga Socialdemokratų 
Partija nusilpo. tuomet ėmė 
smarkiai augti krikščionių de
mokratų galybė. Jiems caro 
valdžia nekliudė, nes jie buvo 
caro valdžios ištikimi talkinin
kai.”

Bet štai užėjo didysis ka
ras. Rusijos liaudis, nebega
lėdama panešt sunkios karo 
naštos, sukilo ir nuvertė carą 
nuo sosto. Tuo laiku Lietuvą 
laikė okupavę vokiečiai. Vi
sas kraštas dejavo nuo rekvi
zicijų ir vokiečių žandarų 
nagaikos. Šituo kritiškiausiu 
Lietuvai momentu krikščio
nys demokratai sumanė už
krauti Lietuvos liaudžiai ant 
sprando naują priespaudos 
jungą. Liepos 11 d., 1918 m. 
Valstybės Tarybos posėdyje 
jie nubalsavo Lietuvoje Įves
ti karališką valdžią ir kara
liumi išrinko Vokietijos prin
cą Urachą.Bet praslinkus tik 
penkiems mėnesiams po šito 
išrinkimo, vokiečiai išvijo iš 
savo krašto kaizeri su visais 
princais. Tokiu budu Vokie
tijoje neliko karalių ir tapo 
paskelbta respublika. Ir tik 
dabar, kuomet pamatė, kad 
visose šalyse karalių sostai 
griūva, Lietuvos krikščionys 
demokratai neva paliko de
mokratinės respublikos šali
ninkais. Bet, anot “Socialde*- 
mokrato”— i

I 
“Šių dienų krikščionių demo

kratizmas yra prasčiausios rū
šies, ir tvarka, kurią jie įvedė 
Lietuvoje, niekuo nesiskiria 
nuo tos tvarkos, kuri buvo caro 
Nikalojaus laikuose. Mes nė 
kiek neabejojame, kad pato
gioms sąlygoms atsiradus, iš 
demokratų respublikonų jie vėl 
atsivers Į monarchistus.”

Taigi iš krikščionių demo
kratų partijos Lietuvos liau
dis negali nieko gera tikėtis, 
nes toji partija tikrumoje 
yra ne demokratinė, o reak- 
ciniai-buržuazinė.

. grąžinti teisių komisijom į 
: r> is vietų girdisi kai kurių 

narių siūlymas visai įstaty
mą atmesti.

Valstiečiai liaudininkai ir 
^i.ldemokratai siūlo, Įstaty

mą tuojaus priimti ir karo sto
vi panaikinti, nes jis yra kenks- 
r-.: Ilgas visam kraštui ir reika- 

tiktai kademų blokui, ku-
r

Vienok griovimas bažnyčios ne
įeina nė i vieną kairiųjų pro
gramą. o jeigu ir Įeitų, tai per 
tris metus ne daug tegali pada
ryti. Vienok kunigai skelbia, 
kad atėję kairieji griaus bažny
čias ir tikėjimą. Tai yra nedo
ras išmislas, kuriuo prisiden
gus nori bizni daryti bažnyčioje 
ir daro. Kas dabar neatliekama 
per bažnyčią: bankiniai reika
lai, susirinkimai, mitingai, gy
vulių supirkimai skelbiami — 
bažnyčia virto rinka (birža), 
kur krikšč. dem. pasiūlymai 
teikiami. Pavertimas bažny
čios i biržą neša tai bažnyčia, 
morali smūgi- Kunigai, numetę , 
sutanas ir beužsiimą visokiais 
bizniais, rangovais, mažina baž 
nvčios autoritetą. Taigi griovi
mas eina iš dešinės, iš kunigų 
pusės, bet ne iš kairės.”

Paklaustas, ar yra galima 
krikščionių demokratų dik
tatūra, prof. Voldemaras nu
rodė, kad jokių galimybių 
nėra. —

"Jei kokia diktatūra butų ga
lima. tai karine, bet ji pas mus 
negalima, nes nė vienas protin
gas kariškis t amt nepritars, u ; 
ypač negali pritarti dėl to. kad 
krikšč. dem. užsirekomendavo. 
labai prastais valstybės tvarky
tojais, demagogais, visai nusi- į 
politikavo. Galima diktatūra, 
bet ji bus paremta ne apskaity 

! mu savo jėgų, o vien tų nuosto-. 
lių. kurie jiems gali tekti vai-į 
džios nustojus. Nėra paslapti>. 
kad daugelis jų turėtų atsiskai
tyti ir iš Sei’Mo i kalėjimą eiti. 
Tad ir galvoja apie diktatūrą... 
vien dėl to. kad savo kaili apgin
tu. O tai nėra gana pagrindo, 
ant kurio galima butų diktatū
ra statyti, nes nebus kas ją pa
laiko. Todėl tokios diktatūros

■ dienos visada suskaitytos. Bet 
kad jų baimės vejami protai ga
li diktatūros dasigalvoti. tai ga
limas dalykas, nes skęstanti.' ir 
už skustuvo griebiasi."

Reikia pripažint, kad prof. 
gavo 12.965 Voldemaro nuomonė tame 

kap. E.! klausime yra teisinga.

i
I I

mini'tcriai, pozicijos Seimo at
stovai ir daug kitų aukštų po
nų...

“Vakare... Kaunas buvo visas 
apšviestas, visuose kraštuose 
buvo laidomos raketos.”

Šitam "aukštų ponų” ver
gui Kauno "Socialdemokra
tą.'’ štai ką pastebi:

"Sutinkame, kad nepriklau
somybės šventę Kaune apvaikš
čiojo ‘daug aukštų ponų.’ Tų 
‘aukštų ponų' tarpe, nėra abejo
nės. buvo ' įsa federacijos u ak
cija. kuri, kaip matyti iš apra
šymo. priskaito .save Į aukštų 
ponų’ skaičių. Taip, septynių 
metų užteko, kad priristų Lie
tuvoje*, "mužikų šalyje,’ ‘aukštų - 
ponų.’ Girdėjome, kad vakare, 
kai kurie ‘aukšti ponai’ turėjo 
puikų balių, kur gėrė ir valgė ! 
lig soties. Bet apie tai federan- 
tai nerašo. Federantai — tikrių 
tikriausi darbininkų ‘gynėjai’ 
—kodėl gi iie. aprašydami auk
štų ponų šventę, visai nemini, 
kaip tą dieną šventė Kauno be
darbiai ir darbininkai.

"Taip, raketos apšvietė Kau
no ‘aukštų ponų’ rumus. bet ’ 
darbininkų ir naujakurių lan-' 
guose buvo tamsu.”

Pastaba teisinga ir savo 
vietoje.

ANGLIJOS DARBO PAR
TIJA UŽKARIAVO KON
SERVATORIŲ TVIRTOVĘ 

“Naujienos” rašo:
“Anglijoje svarbią pergalę 

rinkimuose i parlamentą laimė
jo Darbo Partija, sumušdama 
vasario mėnesyje Darlingtonc 
apskrityje konservatorius, ku
rie tenai viešpatavo per dauge
li metų.

"Darbo Partijos kandidatas. 
A. L. Shepherd.
balsų; konservatorius 
K. Pease — 12.636 b., ir libera
las kap. J. P. Dickie — 3.573 b. 
Pastarasis, nesurinkęs nė aš
tuntos dalies visų paduotųjų 
balsų, pražudė savo užstatą 
(150 svarų).”
Anglijos darbininkų vie

nybė parodo jų galybę. Susi
spietę Į galingą Darbo Parti
ją, Anglijos darbininkai žin
gsnis po žingsnio eina pir
myn.

Kada gi Amerikos darbi
ninkai paseks Anglijos dar
bininkų pėdomis?

I 
i

•‘MUŽIKŲ ŠALYJE” PRI
VISO “AUKŠTŲ PONŲ.” j
Kaune yra leidžiamas dar

bininkų mulkinimo tikslams 
laikraštukas vardu “Darbi
ninkas.” Tai yra Lietuvos fe- 
derantų organas. Savo turi
niu ir dvasia tasai laikraštu
kas yra panašus South Bos
tono “Darbininkui.”

Minėdamas Lietuvos Ne
priklausomybės šventės ap- 
vaikščiojimą Kaune, fede- 
rąutų “Darbininkas” rašo:

“Musų nepriklausomybės 
šventė buvo švenčiama labai iš
kilmingai. Bazilikoj buvo iškil
mingos pamaldos, kur dalyvavo 
Respublikos prezidentas, visi

c

I

I

,s ’je jo nesitiki teisėtu keliu 
/mėti sekančius Seimo rinki-
'’.IS.

Balsuojant, krikšč. dem., 
- ninku s-gos ir darbo federa- 

t .> batais Įstatymas grąžina- 
teisių komisijon, kas reiš- 

... kad jis palaidotas.“

1 ei.'ių komisija susideda 
- kademų bloko žmonių, to-J

dri su Karo stovio įstatymu ji
<lary ’’ ’
Įsakys.

.' taip, kaip blokas jai

PASTABOS.

Smarkios Kovos Lietuvos Seime.
(Nuo musų korespondento)

Praeitų metų pradžioje 
Lietuvos klerikalai, išstūmę 
liaudininkus iš valdžios, vie
ni patįs apėmė ministerių kė
dės. Jsisėdę į minkštas kėdės, 
kunigai stvėrėsi griežtos po
litikos: vaiymas pažangiųjų 
mokytojų iš mokyklų, meti
mas valdininkų iš vietų ir so
dinimas savųjų išperų, perse
kiojimas geležkelių darbi
ninkų ir tarnautojų, priklau
siusių socialdemokratų par
tijai arba įai prijaučiančių, 
smurtas politinėje policijoj 
(elektros mašinėles prie tar
dymų ir kankinimai), šaudy
mas bedarbių ir tūkstančių 
tūkstančiai žiaurių faktų iš 
visų gyvenimo sričių. Birže
lio mėn. 20 d. smurto keliu 
klerikalų valdžia panorėjo 
per Seimą pravesti spaudos 
ir susirinkimų varžančius 
įstatymus. Opozicija pasi
priešino. Socialdemokratas 
Bielinis, begindamas spau
dos ir susirinkimų laisvę, ne
paklausė Seimo smurtinin
kų. Seiman įvesta ginkluota 
policija, kurios pagalba pa
šalinta atstovai Bielinis, Gri
nius ir Lapinskas. Spaudą ir 
susirinkimus varžančius įsta
tymus klerikalai priėmė, bet

skilimas pasireiškė pirminin- Tuomet klerikalai griebėsi 
ką renkant. Buvo ir tokių ži- kito sumanymo — užbaigti 
nių, kad dalis klerikalų nore- Seimo sesiją. Bet ir šituomi 
jo sudaryti atskirą Seime niekoneišgąsdino.nesstatu- 
frakciją ir atsikratyti Šmulk-1 
ščių, Krupavičių, Ambrozai- 
čių diktatūros. Tai rodo, kad 
Lietuvos klerikalai pradėjo 
puti iš vidaus.

Išrinkimas d-ro Staugaičio 
sudarė ir antrą klerikalams 
smūgį, būtent: b

J tas nenumato tokio umaus 
' sesijos baigimo ir todėl tokį 
Įpasiulymą pirmininkas galė
jo balsavimui nestatyti, kai
po priešingą Seimo statutui, 
t. y. įstatymui.

; Vasario m. 26 dieną gin- 
: Seimo kleri- čiuose dėl Seimo sesijos bai- 

kalai, manydami, kad jie ii- gimo pirmutinė kalbėjo L. 
gai vieni viešpataus, priėmė Purenienė (s.-d.). Ji parai
toki Seimo statutą, kuriuo ei- kalavo dirbti darbą ir tęsti 
nant Seimo pirmininkas da- sesiją. Atst. Sugintas (v. 1.) 
rosi diktatoriumi Seime (jis iškėlė aikštėn visus klerikalų 
keičia ir nustato Seimo die- 
notvarkę ir tt.). Išrinktas dr. 
Staugaitis, pasiremdamas ši
tuo statutu, tuojau įnešė Sei
mo dienotvarkėn karo stovio 
nuėmimo įstatymą. Klerika
lai pasiuto, kaip tik jų pačių 
pagamintoji lazda antru ga-

Prasidėjo kova už karo sto- vičius, Ambrozaitis ir Kardi- 
vio panaikinimą. Tai skaudi šauskas (feder.) puolė Su- 
klerikalams vieta, nes laiky- gintą. Sužvėrėjimas klerika- 
ti karo stovis laike rinkimų lų baisus... Visa tai dėjosi 
jiems labai patogu. Nors ir skaitlingos publikos akv- 
turėjo klerikalai daugumą, Į vaizdoje. Sugintas be to vie- 
bet svarstyti karo stovio;šai pasako, kad Ambrazaitis 
klausimą jie privalėjo, mat;(kandidatas į diktatorius) 
dienotvarkę stato pirminin- turėjo kriminalinę bylą Jur- 
kas, reiškia, reikėjo, nori-ne-1 barke ir kad tą bylą jis, Su- 
nori, mušis priimti. Siuto kle-Įgintas (buvęs teismo tardy- 
rikalai ir kaukės krito nuo jų [tojas), vedė, bet ji buvo Įsa- 
veidų, rodydamos negražias,!1 
juodas jų bumas.

. Ji parei
kalavo dirbti darbą ir tęsti

diktatūros sumanymus, jvar- 
jdindamas asmenis. Išfede- 
ranto Ambrozaičio pasipylė 
visas kibiras pamazgų ir 
keiksmų. “kriminalistas,” 

prachvostas,' “zulikai” ir 
tt. Keiksmai buvo taikomi į 
Seimo pirmininką ii kalbėto

ju atsikreipė į juos pačius, ją. Pertraukos metu Krupa-

Su-

Kas sugriovė 112,036 
šeimynas?

Buižuazinės doros gynėjai 
sako, kad socializmas iš
griausiąs šeimynos pamatus, 
nes jis nepripažįstąs šliubo.

Bet šitaip sakydami jie su
muša patįs save, štai, Ame
rikos e pis kopa lų vyskupas 
Manning anądien išsireiškė, 
kad dabartinė šeimynos sys- 
tema Amerikoj esanti “tikra 
poligamija,” nes per vienus 
tik 1925 metus čia buvo 112,- 
036 persiskyrimai.

Vadinasi, ]_ 
metu.' sugriuvo 112,036 šei
mynos. J ■ 
bais ar._r2___ , _ 1__ _ . „ . . .
palaimintos. Tai kas gi čia Į mų įstatymo pakeitimą, taigi Turėdami daugumą klen- 

•> T..1. ____ a____ rn-ifič »*ink-iiyiik i nuli-1 Lraloi miorneln Lum stnvJn

; _ ; po šito įvykio nukrito kaukes
per vienus tik ^tio klerikalų veidų.

____ _  __ Tuo pačiu metu klerikalai 
L kurios buvo ir šliū- buv0 -inešV Seiman valstybės 
aprūpintos, ir kunigų i apsaugos įstatymą ir rinki-

kaita;
ii ko j d a nėra.

? Juk socializmo Ame-’metais prieš rinkimus į nau
ją Seimą Lietuvos kunigai 

i buvo sumanę įsivesdinti dik
tatūrą. Apsaugos įstatymas 
ir rinkimų pakeitimas, po 
smarkios kovos, birželio m. 

. buvo atsiimtas. Mat 
Lietuvoje ir Amerikoje pa
kilo didžiulė viešų protestų

• _ šiitaišiomis dienomis nusisęve 9q 
jaunas buržujus, Reuben!- 
Hofman vardu. Paliktame
laiške jis sako, kad gyveni- bano.a 
mas am perdaug jau nusibo- p*-

KARO STOVIO PANAIKI
NIMO KLAUSIMAS 

PALAIDOTAS.
Pereitame “Keleivio” nu

meryje šioje vietoje buvome 
rašę, jog naujasis Seimo pir
mininkas d-ras Staugaiti.' 
pastatė dienotvarkėn karo 
stovio panaikinimo l lausi- •; 
mą. Dabar Lietuvos laikraš
čiai praneša, jog kademų 
balsais karo stovio panaiki
nimo klausimas tapi palai- 

_________ dotas. “Lietuvos Žinios”
KAS GRIAUNA BAŽNY- ap,e ta! rasO:
ČIĄ? AR GALIMA DIKTA
TŪRA LIETUVOJE, KAM

JI REIKALINKA IR KAS 
JOS SIEKIA?

Šitais klausimais prof. 
Voldemaras laikė viešą pas
kaitą tautininkų suvažiavi
me, kuris Įvyko Kaune, vasa
rio 21 d.

“Lietuvos Žiniose” apie 
tai skaitome:

"Kalbėdamas apie bažnyčią.' 
prof. Voldemaras pareiškė, kad 
bažnyčiai iš kairės pavojus ne
gresia. liet pavojus gresia tik iš 
dešinės, iš pačių kunigų. Tauti
ninkai stovi už tai. kad bažny
čiai butų suteiktos plačios vie
šosios teisės, kaip kairieji nori Į 
teikti bažnyčiai individuales tei
ses (kaip atskira draugija).*

f

61.

kvmu iš Kauno sustabdyta.
* Kun. Šmulkštys po per

traukos bando pulti pirmi
ninką nepraustais žodžiais, 
bet pirmininkas uždaro po
sėdį ir kun. Šmulkštys lieka 
kvailio rolėje.

Derybos prasideda tarp 
liaudininkų ir kademų. Pir
mieji stato reikalavimą ne-

do. nors jis turėjo vos tik 28 
metu.-' amžiaus. Jisai pasisa
ko niekad nieko nedirbęs, 
nes bijojęs tapti “darbo ver
gu."

Taigi šitas nenaudėlis pats 
prisipažįsta buvęs dykaduo
ni- ir tinginys. Ir gerai kad 
ii.- pasidarė sau galą, nes tin
giniai šiame pasaulyje ne
reikalingi. Užtai jiems ir gy
venimas nusibosta, kad jie 
bijosi naudingo darbo. Pati 
gamta tinginius naikina.

I

kalai nugrūdo karo stovio 
klausimą komisijon ir savo 
keliu pradėjo Seimo pirmi
ninko puolimą, kad jis prasi
lenkiąs su Seimo statutu. 
Mobilizuodami jėgas kleri
kalai įteike kun. Dagilio iš;__ v_____
Seimo atsisakymą. Kadangi į keisti rinkimų įstatymo, ne
šis atsisakymas buvo datuo- i varžyti rinkimų laisvės. Kie
tas Kaune, vasario m. 9 die- rikalai nesutinka ir tuomi 
ną, gi kun. Dagilis tuo metu:įrodo, kad ištikrujų pas juos 
“strielčiavo” Amerikoje, tai esama noro padalyti per- 
opozicija nesutiko su šituo, versmas.
kun. Dagilio atsisakymu ir! Pastarasis posėdis kovo 2 
klausimas vėl pateko Seimo j d. prasideda klerikalų grąsi- 

įplenuman —viešon tribu-.nimais paleisti Seimą, bet 
• non. šitos nirties nelaukė nertraukos metu liaudinin-

“Svarstomas karo stovio pa
naikinimo įstatyme sumany
mas. Kalba d-ras Grinius. .Jis 
atsako į visus pozicijos ‘argu
mentus’ karo stovi palikti, pa
šiepdamas ypač d-ro Draugelio 
‘argumentus.’

“Be to d-ras Grinius Įrodo, 
kad mirties bausmė, kurią dau
giausia palaiko karo stovis, ne 
tik nusižengimus nesumažina, 
bet atbulai, juos daugina. Taip 
Kauno kalėjime laukia mirties 
11 žmonių.

“Karo stovis turi reikšmės 
tik trumpam laikui, pas mus gi 
jis tęsiasi jau 8 metai.

“Toliau visos frakcijos daro 
triukšmingus pranešimus dėl 
motyvų balsavimo. Dešinieji 
tvirtina, kad karo stovis yra 
reikalingas ir todėl siūlo istatv-,

I
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Pakorė, bet ne tą, kurį 
reikėjo.

Įdomus dalykai darosi an
glų valdomoj Indijoj. Šiomis 
dienomis tenai jauna ir graži 
šokikė Mumtaz. Begum pa
bėgo nuo Iųdoro maradžos 
(kunigaikščio) ir pristojo 
prie didelio turčiaus Abdulo 
Bavijoš. ' '

Įniršęs marądža pasamdė 
žmogžudžius, kurie nuvykę 
užmušė turčių Baviją ir su- 
piaustė šokikei veidą, sunai
kindami jos gražumą.

Anglų teismas nusprendė 
padaryti “teisingumą.” Jis 
pasmerkė tuog žmogžudžius

Besibaigiant 1925 metams 
Kaune ir provincijoje kuni
gai pradėjo viešai skelbti, 
kad jie valdžios geruoju iš 
savo rankų neišleisią. Bloz- 
nas vid. reikalų ministeris 
Endziulaitis viešai pareiškė, j non. šitos pirties nelaukę pertraukas metu liaudinin- 
kad busiąs pakeistas rinkimui klerikalai taip įsiuto, kad kai su jais susitaria ir pasira- 
į Seimą Įstatymas, ir nurodė 
kas ir kaip manoma keisti. 
Kalbos apie klerikalų dikta
tūrą pasidarė viešomis: gat
vėse ar šiaip susiėjimuose 
buvo minimos pravardės tų 
klerikalų lyderių, kurie dau
giausiai rūpinasi diktatūros 
įvedimu ir kurie turėjo atsi
stoti priešaky šito nešvaraus 
biznio. Plačiai kalbėta, kad 
organizuojamos smurtininkų 
kuopelės, kurių uždavinys— 
primušti žymesnius opozici
jos atstovus (faktų buvo: 
atst. Markelis (s.-d.) sumuš
tas Šiauliuose, Domaševičius 
—Panevėžyje, mesta grana
ta į “Šiaulių Naujienų” re
dakciją), žodžiu ruoštasi 
prie smurto žygių. Visos šitos 
apystovos pradėjo nervinti 
Lietuvos visuomenę.

Netikėtas smūgis.
Vasario m. 9 d. susirinko

prasidėjo vieši keiksmai Sei- šo sutarti, kuria einant šitoji 
me, triukšmai, obstrukcijos. Seimo segija baigiama, gi 
Klerikalų lyderiai tokius j nauja pradedama kovo m. 5 
biaurius žodžius vartojo, ko->d. Taigi liaudininkai nusilei- 
kių ir gatvėse neišgirsi. Ap- do, bet ir klerikalai, pralai* 
sinuogino visi “šventieji” ir mėję muši, pasidavė pasira- 
parodė visą savo biaurumą. šydami sutartį. Turėsime

kių ir gatvėse neišgirsi.

naują Seimo pirmininką ir
1 __ __ “ 1______ -1 T -  1 - —— —

tauti. Sutartyje numatyta nę; 
keisti rinkimų įstatymas, bet 
rodos, nei puse žodžio nestt 
tarta dėl karo stovio, spau-i 
doš susirinkimu laisvės.

* Rinkimai.
Ar klerikalai te0s sutartį 

išlaikyti, sunku pasakyti. Ai
šku viena — smūgį jiė<avo. 
Dabar kova persi metai Sei
mo rinkimus. Lietuva jau 
ūžia. Bažnyčiose keikiama 
socialistai, šimti klerikalų, 
gerai apmokamų agentų lan
džioja po provinciją;’ Dąrbir • • i • • i • t n •. .*

Ta Tburaine
COFFEE & TE A
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Daug Parduodama
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Jum* patartina pasirinkt geriausia
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pakarti, o pačiam maradžiai, Seimas paskutiniai savo sesi- 
tikra jam galvažudžiui, pata- jai- Visuomenė laukėsmu- 
rė tik rezignuoti nuo savo £io, bet smūgis ištiko pačius kunigaikšX sosto, užlei- klerikalus. Renkant Seimo 
džiant ii stiiui. prezidiumą (jis renkamas

Tris tamsus vergai tapo kiekvienai sesijai) susimobi- 
pakarti, o jų viešpačiui nei įiząvusi opozicija išrinko į 
plaukas nuo galvos nenukri- Seimo pirmininkus liaudi- 

. ---- nmką dr. Staugaiti. Išrinko
todėl, kad truko 
čiaus” kun. Dagilio, truko 
poros kitų užsimiegojusių 
klerikalų ir pora atstovų iš 
pačių klerikalų balsavo už 
d-rą Staugaitį. Po šito šposo 
klerikalų vadų veidai ištyso, 
mat nesitikėjo tokio finalo. 
Šitas Staugaičio išrinkimas 

tų žudytojų, Ųmhoefer, kų- parodė, kad pačiose klerika- 
ris kaltinamas dalyvavęs pa- lų frakcijose (krikšč. dem., 
slaptingame politinių priešų ūkininkų sąjungoje ir fede- 
nužudvme. Jis neprisipažjs- racijoje) buvo Įsivyravusi 
tąs. bet jį išdavė kiti jo drau- kunigų diktatūra (šmulkš- 

laukia teismo. Viso tame viską vedė be žinios kitų sa- 
”1 . _____ "
dale kaltinama 10 asmenų.

to. Ir tai vadinasi “teisingu
mas!” ‘ " l-.'

Ne, tokio daikto, kaip tei
singumas, pasaulyje nėra!’

Prie kiekvieno triukšmo Sei
mo pirmininkas, eidamas 
statutu, uždarinėjo posė
džius ir skyrė kitus, tuomi 
užtęsė nervingą padėtį ir dar 
daugiau siutino klebonus ir 
visas jų frakcijas. f
Seimo rinkimų pa*kyriraa*.

Seimo rinkimų paskyri
mas turi įvykti tarp 8—12 d. 
kovo mėn., kad per 2 mėne
siu, t. y. iki 12 d. gegužės, 
jau butų išrinktas naujas 
Seimas. Reiškia, esant tokiai 
padėčiai Seime, klerikalams 
prapuolė viltis pravesti per 
Seimą įvairius įstatymo pa
keitimus, nes pirmininkas to- ninkai, ūkininkai badaują^ 
kių jų sumanymų, žinoma, ‘ ’
nebūtų statęs dienotvarkėn 
(einant statutu). Susidarė 
kebliausia padėtis. Seimo 
dauguma (klerikalai)gurė
dami daugumą balsų, buvo 
supančioti pirmininko ir Sei
mo statuto. Tią-but niekur 
pasaulyje tokios padėties 
parlamente nėra buvę ir ne
bus. Štai kokią lazdą pasiga
mino sau klerikalai priimda
mi tik sau naudingą Seimo 
statutą.

Nervai klerikaluose visai 
suiro. Tokia padėtis sugadi
no visą jų biznj. Todėl prasi
dėjusios prieš pirmininką 
atakos dar padidėjo. Nepasi
tikėjimo pareiškimai pasipy
lė iš visų klerikalų frakcijų. 
Nepasitikėjimas pirminin
kui statuto nenumatomas, 
reiškia šituom negalėjo nie
ko įkąsti, nes pirmininkas, 
opozicijos palaikomas, nere-

dauguma vėl pradės viešpa-
i.»*

vargą vargsta ir partijomis 
keliauja Argentinon, Brazili
jon, bet 100,000 litų vien 
ūkininkų sąjunga meta rinki
mams. Bus aštri ir sunki ko
va. Klerikalizmas ar demo
kratija —- štaa bendras obal- 
sis. Liberalė buržuazija 
(nauja Liet. uk. partija)^ 
tautininkai (Smetonos šali
ninkai) ir liaudininkai suda
ro bendrą prieš klerikalus 
frontą, buržuazini bloką. 
Taip bent kalbamą, kad šis 
frontas įvyks. Socialdemo
kratiją, ištikima Lietuvos 
darbininkų reikalams, turės 
eiti atskiru frontu, kaip iki 
šiol buvo. Eidama šituo keliu 
ji turas sutriuškinti federan- 
tus, išblaškyti buržuazijos 
tarnus-komunistus. ir pra
skinti kelią masiniam Lietuj 
vos darbininkų judėjimui, 
Šitoje kovoje s.-d. neturi 
draugų, vien priešai ir prie

du tiek įgriso, kad klerikalu ..gavo į tuos nepasitikėjimus, šai iš visų pusių. Kunigas.

Visuomenė laukė smu-

prezidiumą (jis renkamas

“striel-

paslaptingų žudyto-
TOJŲ BYLA.

Ties Berlinu suimtas vie
nas iš tų vokiečių nacionalis-

ris kaltinamas dalyvavęs pa- lų frakcijose (krikšč. dem., 
slaptingame politinių priešų ūkininkų sąjungoje ir fede- 
nužudvme. Jis neprisipažjs- racijoje) buvo Įsivyravusi 
tąs, bet ji išdavė kiti jo drau- kunigų diktatūra (šmuikš- 
gai, kurie jau seniau suimti ir čio, Krupavičiaus). V adai

paslaptingų žudynių” skan- vo frakcijų atstovų ir tuo bu-

> » ■ t ' 
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|l Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

ta atstovavoWORCESTER, MASS. I 
Atsakymas tūlai “29 draugi

jų komisijai.”
Gerbiama “Keleivio” Re

dakcija ’ M alonėkit suteikti i 
man vietos jūsų laikraštyj 
nušvietimui dalyko pilnu
moj, idant “Keleivio” skaity
tojai pamatytų, koks aš esu 
šmeižikas, kaip mane malia- 
voja “29 VVorcesterio drau
gijų komisija.” Tas jų raštas 
tilpo “Keleivio” No. 10 šių 
metų.

Dalykas buvo štai kame.
Suareštavimas A. Bimbos 

per tulus Brocktono lietuvius 
sukėlė anglų spaudoje dide
lių sensacijų.

Vasario 19 d. atėjo pas 
mane Į krautuvę “VV orcester 
Telegram” ir “Gazzette” re
porteriai tikslu gauti kokių 
nors informacijų kas-link 
šio įvykio.

Aš jiems pareiškiau, kad 
apskundimas ir areštavimas 
A. Bimbos padaryta iš kerš
to, kurį pagimdė lietuvių tar
pusaviniai partijiniai ginčai.

Tie ginčai tęsiasi jau apie 
8 metai, t. y. nuo tada, kaip 
Lietuva apsiskelbė nepri
klausoma valstybė.

Lietuvos valdžia yra kont
rolėj klerikalų ir tautininkų.

Jie (klerikalai ir tautinin
kai) pristeigė Amerikoj dau
gybę įvairių fondų ir korpo
racijų.

Kolektoriai vienas po kito 
yra siunčiami iš Lietuvos į 
Ameriką, idant išviliojus pi
nigų iš Amerikos lietuvių 
darbininkų įvairiems savo 
partijų tikslams.

Šiomis dienomis važinėja 
po Amerikos lietuvių koloni
jas naujas kolektorius — tai 
kun. Dagilis.

Ir Amerikos lietuviai bė
gyje 8 metų sudėjo įvai
riems fondams ir korporaci
joms virs $2,000,000. Dides
nė dalis tų pinigų vra jau žu
vę. Progresyviai Amerikos 
lietuviai yra griežtai nusista
tę prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią.

Worcestery tokį judėjimą 
remia sekančios draugijos: 
S. L. A. 57 kp., Liet. Sūnų 
Draugija. Liet. Apšvietos 
Bendrovė, ALDLD. 11 kp.,. 
LMPS. 2-rakp. ir “Aido” 
choras.

—Kokiai frakcijai A. Bim
ba priklauso? — klausia re
porteris. .... j

—Progresyvėi ’ 
kiau aš.

Čionai, rodosi, nieko ne- 
perdėjau, jokių melų nepa- 
skleidžiau, bet tik pareiškiau 
tikrus, neužginčijamus fak
tus. 1 • -

Vienok tokis mano pareis- ...___
kimas vietinėj anglų spau- kurstančias, 
doj tūliems mano viengen- prakalbas, ar ne p. Kuda- 
čiams nepatiko ir užgavo jų rausko draugai bolševikai? 
“prakilnius” jausmus. Girdj, Kas išleido juodašimtiškus 
tas mano pareiškimas net ir ’ 
ant lietuvių tautos garbės at- 
šiliepęs. Tikras skandalas.

Ir štai vasario 23 d. įvyks
ta “masinis mitingas” “Auš
relės” kambary.

Susirinko “atstovai” nuo
29 draugijų ir dviejų parapi
jų atšaukimui “neteisingu 
faktų,” paskelbtų anglų 
spaudoj. x

Čia noriu paklausti štai
ką:

1) Jei aš esu smerkiamas 
už tai, kad niekeno neįgalio
tas patiekiau spaudai virsmi- 
nėtą pareiškimą, tai kas dn-

3 ) •• • — Į
sys? J

4) Beto, jei mano pareiš- i 
kimas buvo neteisingas, tai' 
kodėl nei vienos iš mano su
minėtų draugijų vardo nesi
randa surašė dalyvavusių ta
me “mitinge”?

5) Kokiu tikslu susirinki- 
!me buvo išstatyta 17 “negeis
tinų” vardų “for inspection’ 
reporteriams, šnipams ir po
licijai?

6) Kodėl anglų laikraš
čiams buvo priduotos vieno
kios “rezoliucijos,” o lietu
vių — kitokios?

7) Kodėl anglų laikraš
čiuose po “rezoliucija,” be 
kitų, buvo parašai ir J. Kra-

I sinsko ir P. A. Dėdyno, o po 
lietuviškom rezoliucijom jų 
vardų nėra?

8) Kas galėjo išrinkti Ju
zę Rauktytę į “rezoliucijų” 
komisiją, nes kiek man yra 
žinoma, ji visai nei tame su
sirinkime nebuvo?

Tai yra nedoras, begėdiš
kas užsipuolimas ant progre- 
syviško veikimo. Ta akcija 
atlikta musų tautininkų-lais- 
vamanių-sandariečių, suda
rius bendrą frontą su vyčiais 
ir Marijos vaikeliais.

Jiems tas atsirūgs negar
džiai.

N. J. Kudarauskas.
Redakcijos prierašas. — 

Talpindami p. N. J. Kuda- 
rausko atsakymą, matome 
reikalo pridėti prie jo keletą 
savo pastabų.

Mums, rodosi, kad p. Ku
darauskas visai neteisingai 
painformavo anglų laikraš
čių reporterius apie lietuvių 
tarpusavinius 
kuine privedė prie Bimbos 
suareštavimo. ~ 
rauskas sako, jog ginčai tarp 
lietuvių tęsiasi nuo to laiko, 
kai Lietuva apsiskelbė ne
priklausoma. Sulyg p. Kuda- 
rausko išeina, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra Ame
rikos lietuvių nesutikimų šal
tinis. Argi tai teisybė?

Ponas Kudarauskas, kaipo 
Worcesterio bolševikų lyde
ris, labai gerai žino, kad 
svarbiausia tarpusavinių 
ginčų ir nesutikimų priežas
tis tarp lietuvių yra ne Lietu
vos nepriklausomybė, bet 
Rusijos bolševizmas. Nuo to 
laiko, kaip musų bolševikai 
(pirmiau pasivadinę komu
nistais, o dabar darbiečiais) 
sugriovė LSS., LDLD. ir pra
dėjo skverbtis į SLA. ir kitas 
organizacijas griovimo tiks
lais, tarp Amerikos lietuvių 
prasidėjo didžiausia piovy- 
nė. Kas važinėja po Ameri
kos lietuvių kolonijas ir sako 

, demagogiškas

1
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atsa-

Jus niekad
nepatirsite kaip geras 
būti cigaretas kol nepabandysite 

Camel

Nežiūrint kaip laiminga diena u 
vakaras jums buvo, jokis kitas dainų. draugas 
nepadidins jūsų gyvenimo džiaugsmų tiek, 
kiek Camel. Camels turi parinkčiausĮ ta
baką, kokis tik auga pasaulyje. Jie niekad 
neatbukina jūsų noro ir nepalieka cigaretinio 
atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai rūkysite 
juos. Į Camels yra Įvyniota geriausios ypa
tybės kokias kada nors troškote cigaretuose.

Į vieną ši cigaretą Įeina žinojimas ir išsila
vinimas didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Parinkčiausias kas auga Turkiš-

nesutikimus,

Ponas Kuda-
CIGARETA1

O

ka& ir Amerikoniškas tabakas. Atydžiaušias 
sumaišymas Net cigaretu popiera yra pui
kiausia, pagaminta dėl jų Francijoje. Jokis 
kitas cigaretas nėra taip padarytas kaip 
Camel. Jie yra mylimiausias pasirinkimas 
patyrusiu pasaulio rūkytoju.

• Jei dar nežinote Camel gerumo, pabandykite 
juos. Be jokios abejonės, kad, nežiūrint 
kainos, kurią norėtumėt mokėti, jus niekad 
nepatirsite kaip lengvas ir malonus cigaretas 
gali būti, kol nepabandysite geriausio iš 
pagamintų, Imk Camel.

Camel

Centristinių bolševikų bend
ras frontas su klerikalais.
“Naujienos” iš vasario 26 

d. patalpino žinią, kad bolše
vikų choro mokytojas Kve
daras mokinasi kunigauti 
(Ta žinia tilpo ir “Keleivy
je.”—Red.). “Naujienų” re
porteris, išgirdęs šituos pa
skaitas, nuėjo pas arcivysku- 
pą Carporą pasiteiraut, ar iš- 
tikro Kvedaras eina i kuni
gus. Arcivyskupas atsakė, 
kad Kvedaras atvyksta kai- 
kada mokintis.

Šitą žinią raudonųjų biz
nierių organas “Vilnis” ban
do užginčyti. No. 17 “Vilnis” 
teisina savo choro vedėją 
Kvedarą ir plusta “Naujie
nų” redaktorių Grigaitį, kam 
tas turi rūpintis apie bolševi- 

į kus, kaip jie mulkina darbi
ninkus.

I Bet tikrenybėje, tai net ir 
I patįs rimtesni komunistai 
smerkia savo komisarus už 
mulkinimą darbininkų, nes 

Į Kvedaro pasielgimai ir ma- 
1 nevrai — iš katalikų pas ko
munistus, iš ten atgal ir 

į “opiat nazad”— ;

i

iI

yra visiems 
žinomi. Yra taip pat visiems 
žinoma, kad bolševikai net 
ir koncertą surengė Kvedaro 
naudai. Tas parodo, kad bol
ševikai sužiniai leidžia Kve
darą į nezaležnikų kunigus. 

“Vilnies” komisarams vi
ešai neužsimokėtų pykti, jei- 
■ gu kas iš šalies pastebi, kad 
komunistai draugauja su 
1 klerikalais. Komufiistai

1 draugauja nevien tik su Kve
daru, kaipo klerikalu, bet ir TU _

H

čios. Svarbiausis musų bolše-: juo greičiau žlugs tas komu- padėtį ir ragino būti šios ša- ir da viena mergaitė ir vaiki- 
vikų tikslas pasigauti kontro- 
lėn žymesnes lietuvių orga
nizacijas ir užvaldyti lietu
vių svetaines. Dėl šito komu
nistų tikslo, o ne dėl Lietuvos 
reikalų, susipiovė ir Montel
los lietuviai.

Ponas Kudarauskas smer
kia klerikalų kolektorius iš

, niscų “progresyviškas veiki-į lies piliečiais, prigulėti prie nas, kurių pavardžių nenu- 
mas.” tuo lietuviams darbi-i Politikos Kliubo, remti savo girdau, gražiai padeklama- 

, ninkams bus sveikiau. i namą, įkurti jame lietuvių vo ir nuėjo rinktiaukųso-
Ką reiškia pono Kudarau-i kalbos mokyklą savo vai- cialdemokratams.

sko grasinimas “Jiems tas!kams ir taip toliau. Vienas komunistas tuo-
atsirugs negardžiai” — mes! Antra atveju kalbėtojas jaus pašokęs pradėjo rėkti, 
nesuprantame. Nejaugi jis' aiškino apie Lietuvos partijų kad žmonės neaukautų, nes 
mano su savo pačiuke (irgi kovą dabartiniu laiku ir ragi- socialdemokratai už tuos pi- 
karšta bolševike) ~ įsteigti'

Lietuvos^ Mes iįi juos smerl; Woreestery bolševikų dikta- j

su Westville, III. vargoninin
ku. Ten kai-kurių bolševikų 
vaikai lanko bažnytinę mo- 

i kyklą. Taigi, pasirodo pra- 
! džia komunistų-katalikų 
bendro fronto. Ir nestebėti- 

i na, nes dvi kraštutinybės 
I tankiai susisiekia.

“Vilnies” lyderiai yra pa- 
' slėpę daug svarbių žinių nuo 
savo eilinių narių. “Vilnies” 

' “denščikas” man pasakojo, 
kad nuteisus bolševikų sim- 
patizatorių daktarą Kas- 
kiaučių už nelegalę operaci
ją į kalėjimą, “Vilnies” ir 
“Laisvės” komisarai nutarė 
iš daktaro nelaimės pasipini- 
gaut. Jie sutvėrė daktaro 
Kaškiaučiaus šeimynos šel
pimo fondą ir rinko pinigus 
po visas koloni jas. Daktaras 

,A•,no remti socialdemokratus, nigus statysią Lietuvoj “ka- Kaškiaučius yra pasiturintis 
, i » publikos tuo jaus tavo pa- Įėjimus ir inkvizicijas.” Pif- žmogus. Jis'turi, anot “Vil-

kiame. Bet mes Aeužėiriime:tu!« lr mlnet« draugijų ko-duotas sumanymas parinkti jmininkas šitą tasciagalvi su-
- - ---- - - —— L.Abo. socialdemokratams aukų, ir;stabdė. Publika sumėtė so- dešimts tūkstančių doleriu

Aukavu- ' cialdemokratams $18.51. vertės namą ir daugiau.Degų 
Sieifcs reikia pasakyti aciu. / į Kalbėtojas išeina kalbėt tiek pinigais. Taigi jo šermy- 

Į prakalbas buvo suvažjĮj^aMru kartu. Kalba apieso- na; pašalpa nereikalinga. Ir 
! vę iš apielinkės komunistai, cializmą,.nurodydamas,.kad daktaras Kaškiaučius, išgir-

♦

nies” “denščiko,” apie dvi-isiią pavesti ’čekos” teiš-
.; r '>■>!
—■<

LAWRENCE, MA$S. 
Socialistų vakarienė.

smagią vakarienę kovo 27 d. 
vakare. L. U. Kliubo kamba- 

iriuose, 41 Berkeley st. Ren
gėjai deda visas pastangas, 

’kad minėta vakarienė butų 
geriausia, nes tai pirma mu
sų kuopos vakarienė. Bus ge
ra Jurčikonio orkestrą, kas 
norės galės apsisukti ir sukti- 

„ . . . . ni. Tikimės turėti svečių iš
. Bet užvis didžiausi prasi- Haverhillio ir Bostono. Bus 

, .. i skas gražiu kalbu ir šiaip įvairių 
padare pnskaitydamas pne gužynių. Todėl visi LSS. 61 
Bimbos pasekėjų tokias or- . nariai su savo šeimyno- 
gamzacijas, kurios su politi- 0 taipgi ir kiti lietuviai 
ka nieko bendra neturi, kaip, giUOmi kviečiami atsilankyti 
paveizdan, SLA. 57 kuopą ir : pirma mUsu bankietą. Ti- 
Lietuvos Sūnų Draugystę. į£tas ,00. ‘
Ar tos organizacijos pritaria Taipgi bus leidžiamas iš-

ir bolševikiškų kol 
kurie po priedanga ‘ 
lių” ir “kalinių” vilic_ 
merikos lietuvių darbininkų 
dolerius.

Progresyviai Amerikos lie
tuviai yra nusistatę prieš da
bartinę Lietuvos valdžią, tas 
teisybė. Bet ar Bimba ir jo 
pasekėjai Kudarauskai pri
tartų Lietuvos valdžiai tuo
met, jeigu Lietuvos valdžia 
butų ne klerikalinė, o social
demokratinė? Mes manome, 
kad netik nepritartų, bet dar 
labiau ją šmeižtų.

vertės namą ir daugiau.negu

■“ Sto kto , ant pabaigos norėjo dabartiniu laiku po socializ- 
ngia savėč? “klausimais” sųkriti- mo vėliava yra 23,000,000

lapelius prieš žymesniuosius 
lietuvių socialistų veikėjus, 
ar ne bolševikai? Kas kelia 
triukšmą kitų partijų pa
rengtose prakalbose, ar ne 
bolševikai? Kas anais metais 
išleido purvinus lapelius 
prieš Lietuvos socialdemo
kratų atstovą draugą Bielinį, 
ar ne bolševikai? Kas sekio
jo paskui dr-gą Bielinį tikslu 
suardyti jam rengiamas pra
kalbas, ar ne Bimba ir jo 
draugai bolševikai? O juk 
Bielinis ne koks klerikalas- 
atžagareivis, bet senas revo- 

pjucįonierius, kovotojas už 
'ko bei įgaliavo atstovus da- T^^^nkų ręjkalus. Jo nuo- 
lyvauti tame “masiniame mi-;Pe^n.ai darbininkijai yiršy-, 
tinge” ir kalbėti draugijų Amerikos lietuvių, Baigdamas savo ats;
vardu ? i bolševikų nuopelnus krūvon p Kudarauskas sako:

2) Yra tikrai žinoma, kad sudėjus.

viršpaminėtiems Bimbos ir iaimėjimui laikrodėlis. Kas 
kitų bolševikų darbams? Jei- laimės ?

i gu toms organizacijoms rupi 
'.savo vardo apgynimas, lai 
jos taria savo žodį.

Baigdamas savo atsakvma 
. " ’ ’ *r: “Tai
yra nedoras, begėdiškas už- 

Ponas Kudarauskas labai sipuolimas ant progresyviš- 
pasiuntė atstovus,' gerai žino, kad bolševikai ko veikimo.” Kas gi tą “pro-

Kviečia Rengėjai.

KEARNY, N. J.
“Keleivio” redaktoriaus 

prakalbos.
Kovo 11d. čia

■«i

dęs apie tokį fondą, smar
kiai protestavęs, nes, girdi, 
toks fondas puldąs jo. kaipo 
gydytojo, vardą. Sakoma, 
vieną protesto laišką Kas- 
kiaučius pasiuntęs ir “Vil
niai.” Bet komisarai daktaro 
protestų nepaisė ir “piniga- 
vosi” iš d raugučių neva* dak
taro šeimynos šelpimui.

“Vilnies” komisarams be- 
gaspadoriaujant A. L. D. L. 
D. 19 kuopoj kilo ermideris

kuotf kalbėtoją. Bet jie buvo organizuotų darbininkų, 
’ taip sumu- kuomet raudonas komunistų

kad tūli jų žada jau ir internacionalas turi išviso 
nuo komunizmo atsisakyti, tik apie 8,000,000. Kritikuo- 
Vienas jų išeidamas pasakė: i ja komunistų politiką ir nu- 
“Išrodo. kad tą komunizmą rodo, kad pasaulio proleta- 
ištikro jau velnias ima.” i riatas eina su socialistais.

Darbininkas. Publika klausosi labai ra-
1 miai, bet komunistai nenusė
di, tartum sėdynės po jais 
butų karštos.

Užbaigus kalbėtojui kai- dėl dolerių. A. D. P. L. S. ei-

tais “klausimais” 
šti,

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų planai nenu

sisekė.
Ant South Sideslž koto 'Mj pakyla komunistei irrei- linis narys Miežis rašo “a£ 
r buvo Lietuviu Kliubo su- kalauja balso. .Jie . norį svietiecių - organe Aide,čia buvo Lietuvių Kliubo su

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
“Keleivio” redaktorius drg. 
Michelsonas. Pirmoj savo 
kalboj jis papasakojo apie 
1905 metų revoliuciją Rusi
joj ir kaip paskui iš tos revo
liucijos išaugo judėjimas, 
kuris pagalios nušlavė caio, 
valdžią, paliuosavo Lietuvai 
ir kitas pavergtas tautas. 
Nors Lietuva dabar yra ne-1 
priklausoma respublika, te-

iI

rkeieiviv ‘ cuamvuuo, ui g. įl
Į S. Michelsonas. Prakalbas kse _________  ___
įrengė vietos Lietuviu.Politi-‘ vėl turi kovoti už savo teises, 
ikos Kliubas naujoj savo sa-' kaip jie kovojo po caro val-

duot kalbėtojui “klausimų." kad darbiečiai tuština darbi- 
Pirmininkas praneša, 1 
klausimai turi būt parašyti 
ant popierėlių ir priduoti ant 
pagrindų.

Komunistus tas sumaišė, 
i Jie buvo atėję susiorganiza- 
įvę lermą pakelti, o čia nega
lima. Jie pradeda rėkti, kad 
jie nori “balso.” Kįla lermas. nedrįsta pranešti darbinin- 
Pirmininkas tuomet prane- kijai, kad jų brolis darbietis 
ša: “Kadangi jus klausimų nuskriaudė ALDLD. 19 kuo- • . •. l’l 1'1 * 1 * • 1

kad ninku organizacijų iždus.
' Štai Miežio žodžiai:

“Pereitą vasarą tapo ap
vogta ALDLD. 19 kuopa.
Tapo ištuštintas visas iždas 
ir knygos. Tą padarė geriau
sias darbietis, A. D. P. narys. 
Darbiečiai iki šiam laikui

.............- kalbėjo Įčiaus laisvės tenai nėra. Vai- duot nenorit, o norit tik ler-■ pą^ nunešdamas. josiosiždą 
Keleivio” redaktorius, drgJ džia yra atžagareivių ranko-;™^ ^^1, .I7n?.

T' * ” ir Lietuvos darbininkai neduosiu. Susirinkimas ūž

tik viena Birutės draugija iš
rinkusi _ _ .
bet ir su tos draugijos atsto- prisilaiko to paties obalsio, gresyvišką veikimą” sudaro? 
vais pasielgta begėdiškai: kurio prisilaikė ir senovės Jeigu p. Kudarauskas turi 
jos vienas atstovas buvo pa- jėzuitai: tikslas pateisina į- mintyje Bimbos, Jankausko 
šalintas iš susirinkimo, nes rankį. Ir pasiekimui savo ir kitų komunistėj nešvarias,.^. _________ ______ ____________ _____ .___ p-
pasirodė netinkamo plauko, tikslo musų bolševikai grie- prakalbas — ir tą jis vadina • žai ir visi atydžiai klausėsi.' no remti Lietuvos darbinin- ir jie pradėjo peštis tarp sa- 
Tai kaip jie galėjo kalbėti biasi bjauriausių Įrankių: “progresyvišku veikimu,” tai Pirmu atveju kalbėtojas kai-Ikus, ypač socialdemokratus, vęs. kad kvailai padarė. 
Birutės Draugijos vardu? melo, šmeižto ir net kumš- mes turime pareikšti, kad bėjo apie Amerikos lietuvių| Pertraukoj Garliauskaitė Ten buvę®.

daiytas ir eikit namo.”
_______ ______ ______ Komunistų planus tuo bu-

i lėj. Žmonių susirinko nema-'džia. Todėl kalbėtojas ragi- du šuo nunešė ant vuodegos I- • • -šilini !_ ,• t • . . .i_ ha noštic fam

$18 pinigais ir knygas.”
Čia reikia pastebėti, kad į 

19 kuopą yra sugužėjęs visas 
“Vilnies” štabas.

Ir “Vilnis” apie šitokius 
savo draugucių darbus nei 
mur-mur.

Pasaulio Vergas.
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Prieš Seimo Rinki
mus Sujudo “Veik

ti” ir Komunistai.

i

i

I
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Besiartinant Seimo rinki
mams, sukruto “veikti” ir 
Lietuvos komunistai. Išvys
tyti savo veikimo darbininkų 
miniose jie ir patys nebesiti
ki, nes senai neteko jų tarpe 
bent kokio pasitikėjimo. Bet 
'ardyti tai, kas pastaruoju 
laiku liko-sukuna socialde
mokratų, jie niekuomet neat
sisako.

i Rinkimų kampanija tie- 
; kia komunistams naujos 
progos vėl maišytis darbi
ninkų tarpe ir jie ta proga 

■ kaip mokėdami naudojasi. 
Pastaruoju laiku pradeda 
vėl spaustis į profesines są
jungas ir bando drumsti jų 
darbą. Neužmiršta ir social
demokratų. Suskaldyti ir pa
laidoti Socialdemokratų Par
tiją yra komunistų svajonė. 
Su kokiu įnirtimu jie puola 
visą laiką socialdemokratus, 

ipasigaudami šlykščiausio 
: melo, aišku kiekvienam, kas 
gauna progos skaityti jų 

. spausdinamą makulatūrą. 
Butų nesuprantama, kad ko
munistai neužkliūtų Social- 

* demokratų Partijos ypač da
bartinių metu.
I Bet komunistai jaučiasi 
i bejėgiai varžytis su socialde- 

_________________ lė atviroj, dorai ve- 
. . | damoj idėjinėj kovoj. Nebe-

. jeigu tu tekę pasitikėjimo darbinin- 
n mane iš- kuosef patys susmukę mora

liai, turėdami savo tarpe pil- 
1 na šnipų-provokatorių, jie. 

šiandien nebepajėgia nei 
liek socialdemokratams įg
nybti, kiek dar galėjo du me
tu atgal.

Ir todėl komunistai stve
riasi klastos, kanda iš pa- 
____ , k2d ir atšipusiais; 
dantimis. Tuo budu tenka 
įvertinti ir paskutinis jų žy
gis. — pasiūlymas eiti rinki
mų kovon bendiii frontu, 
kad lengviau nugalėjus reak
ciją.

Pro tokius pasiūlymus so
cialdemokratai tegali praeiti 
tylomis. Mes pažįstame ko
munistus. kad ir nuluptus. 
Mes žinome, kad jiems rupi 
ne bendra kova prieš reakci
ją. bet tik prisigretinti prie 
darbininkų, kad lengviau įsi
brausi į profesines sąjungas 
ir dar kartą pabandyti skal
dyti musų eiles. Taip jie daro; 
visur, taip nori daryti ir Lie-J 

molio nulipdė? I Savam tikslui pasiekti ko-
—Ne, teve, as tam netikiu.1 
—Ir netiki, kad iš Adomo 

šonkaulio Dievas Jievą 
tvėrė ?

—Netikiu.
. —Tai gal tu, Maike, ir i

manęs prie Dievą netiki?
„ davatkų nelygink, bo aš esu f —Į kokį Dievą? 

vyčių generolas. j —Kaip tai į kokį? Juk iš-
—Nors tu ir vyčių genero- viso, Maike. yra tik vienas 

tas, bet davatkos galvą ne- Dievas, trijose asabose. 
šioji. ‘ Į —Ne, teve. Dievas yra ne

—Tai pagal tavęs, Maike. vienas. Istorija mums paro- 
išeina, kad'mano galva dur- do, kad žmonės garbina šim- 
na, kaip senos bobos?

—Taip atrodo, tėve.
—O aš tau galiu parodyt, 

vaike, kad tavo galva yra 
d ūmesnė už mano.

r —Kokiu budu tu tai daro-:
dysi, tėve?

—Visai yzi, Maike. Pasta-Į 
lyk man džiogą naminės ant ŠALIN NUSIMINIMAS! 
stalo ir pradėkime abudu ly- Ei> žalin nusjminimas, 
giai gerti, o tada pažiūrėsi- Aša skausmai - 
me, katro galva daugiau pa-

<( kels.
—-Aš, tėve, svaigalų visai 

negeriu.
—Bo prastą galvą turi, to

dėl ir bijai gerti. O aš, vaike, 
išgėriau kvortą naminės su
maišytą net su "zeps,” ką ant Juk jaunystė—tai galybė—

Neboja vargų— 
Ji suteikia jaunai dvasiai 
Milžino jėgų.
Tad šalin nusiminimas, 
Ašaros, skausmai— 
Uždainuokim dainą skambią
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Į
—Sei, Maike, eik šen, aš 

neriu su tavim pasikalbėti.
—Gerai, tėve. Apie ką gi 

tu nori kalbėti?
—Aš, vaike, sugalvojau 

atsakymą į tavo klausimą.
—Labai malonu girdėti, 

tėve. »
—Tu, Maike, pereitą ne- 

dėlią manęs klausei, kas pir
ma ant svieto atsirado: višta 
ar kiaušinis. j

—Na, ir koks tavo atsaky- kitokia? 
mas. tėve?

—Aš, vaike, mislinau, mis- 
linau ir, išgėręs butelį snap
so, sumislinau. kad vista at
sirado ant svieto pirmiau už 
kiaušinį. -

—Tavo atsakymas teisin
gas, tėve.

—Sy, Maike, nors kartą ir

munistai pavartoja dėl viso 
ko u provokaciją — tokią 
jau komunisto prigimtis. 
\ iesai siūlydami bendrą 
n entą rinkimuose, jie kartu 
deda savo laikraštukuose, 
provokacinius laiškus neva 
kairiųjų socialdemokratų.
i _ ____ _____
nu»kratus neklausyti Partijos ūgio, išblyškusio gelsvo veido ii- didelėmis 

bendrą frontą. t '•
K i. wunistai-provokatoriai 

gerai žino, kad Lietuvos So
cialdemokratų Partija yra 
viena, idėjiniai pilnai suta
pusi partija. Joje nėra jokios 
kairiųjų socialdemokratų 
srovės. Joje nėra žmonių, ku
rie j ieškotų slaptai kontakto 
su komunistais, nes joje nėra 
"čekus, nėra nuomonių var
žymo. nėra reikalo su jomis 
slėptis. Nėra nei srovinių 
skirtumų. Ir tik ta įsitikinimų 
laisvė surišo socialdemokra
tus i vieną komunistams ne
įkandamą organizaciją. Ir 
todėl judošiauti komunis
tams visai neapsimoka, nes 
jie neturės iš to darbo jokio 
pelno.

Į jų naujus pasiūlymus, 
pas socialdemokratus gali 
būt tik senas atsakymas: kol 
komunistai bus pasalūnai, 
šmeižikai, jėzuitai, darbinin
kų organizacijų skaldytojai, 
mes nenorime turėti su jais 
nieko bendro. Jei komunis
tų Įtakoj dar yra kur darbi
ninkų būreliai, kuriems da
rosi trošku komunistinėj 
marmalynėj, tai ir jiems tėra 
viena išeitis, — per rinkimus• 
balsuoti už socialdemokratų 
sąrašus.

ŠIURPUS 
VAIZDELIS

I “PAMIŠĖLIS”
Iš DABARTINĖS INKVIZICIJOS LIETUVOJ

Sunkios geležinės durys prasivėrė ir iš rys. Įėjo kitas vyriškis. Nieko nesakęs is- 
kui-iuose jie kviečia socialde^ vartlJ išėjo vyriškis kokios 30 metų, aukšto klausė mano pulso ir išeidamas pratarė:

vadų ir dėtis su komunistais į melsvomis akimis, kurios kaktoj giliai įsmu

. ~Tai tu,’ Jai9^e’ mis^lm’| geį komunistai jaučiasi 
kad as esu kreize? . - ■ - - ' - - -

| -Ne, tėve, aštaipnema-^^ratafs
nau.

—Olrait, vaike, —*“
stokis razumnas 
juoki, tai išklumočyk man, iš 
'kur višta atsirado, jeigu ją 
i ne Dievas sutvėrė?
■ —Nemanyk, tėve, kad t
višta visuomet buvo tokia,1 
kokia ii šiandien yra. 

Ar tai ji buvo kada nors
■

Į —Taip. tėve. Milionai me- 
tų atgal ant žemės nebuvo ” 
nei paukščių, nei žvėrių, nei 
žmonių. Buvo tik papras
čiausi vienceliniai gyvūnai, 
vadinami amebomis. Per il
gus amžius iš amebų išsivys
tė šliaužiai. O iš šliaužiu per 

. daugelį milionų metų pama
žu išsivystė paukščiai ir žvė-

|
»• - - -

f, tu pripažįsti, kad vyčių ge- 
“ nerolo galvoj yra razumo.
? —Palauk, tėve, nesigirk
• taip greitai savo protu, nes čijimą.

tavo atsakymas nepilnas.
—Gerai, vaike, jeigu ko

trūksta, tai aš galiu dapildyt. mesnių gyvūnų, tėve. 
—Jeigu višta atsirado ant —Ar tai tu, vaike, netiki 

•’ svieto pirmiau už kiaušinį, nei šventam raštui, kur pa
tai pasakyk man, tėve, kokiu sakyta, kad žmogų Dievas iš

rys. Iš žvėrių, galų-gale. išsi
vystė ir žmogus.

—Tai pagal tavo klunio- 
Maike, išeina, kad 

žmogų ne Dievas sutvėrė?
—Žmogus išsivystė iš že-

«• bud u ji atsirado?
—Vištą Dievas sutvėrė, 

vaike.
—Šitaip tik davatkos pro

tauja. tėve. Tik joms atrodo, 
kad Dievas viską sutvėrė.

—Tu, Maike,

Jus Įvairių Dievų.
—Maike, persižegnok, nes 

velnias tavo lupomis kalba. 
Aš bijau su tavim kalbėt, 
kad ir manęs pikta dvasia 
neapsėstų. Gudbai, vaike.

—Keliauk, sveikas, tėve.

Uždainuokim dainą skamb:ą 
Dailiai ir linksmai!..
Juk linksmybės ir smagumo 
Didelė reikšmė—
Teikia galią, silpną valią 
Tvirtina skausme.

•O
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JOM KAS IR MARIUTĖ
Temo. temo, sutamsėjo. 
Vakarėlis jau atėjo — 
Senus, jaunus suramino. 
Liuoso laiko pagamino. 
Stov’ Mariutė ant takelio, 
Laukia ateinant Jonelio— 
Laukia, laukia ir vis dairos, 
O jos veide ūpas mainos:/ 
Tai užraustaj nekaptraują, 
Tai nubąlą, tai dūsauja... 
Mat. Jonukas, kurs žadėjo. 
Su kita jau sau nuėjo... 
Mariutė viena paliko, 
Ant Jonuko baisiai pyko. 
Dar Į tiesę ir Į kairę 
Ji supykus apsidairė— 
Pasipurtė, sukrutėjo 
Ir bumot ant jo pradėjo. 
Vargšė, duobes išstovėjo, 
O Jonukas neatėjo— 
Savo žodžio neišlaikė— 
Kitos mintys galvą laikė— 
Jisai kitą palydėjo. 
Nes aną labiau mylėjo.... 
0 Mariutė nesulaukė— 
Viena pikta namo traukė. Z. M.

i

plaukų pila ir tai tik biskį 
akys margai iavo.

—Svaigalų gėrimas nepa
rodo galvos gerumo, tėve. 
Kvaila galva paprastai pake
lia daug svaigalų, todėl, kad 
ji tuščia, joje proto nėra. 0 
ko visai nėra, to ir apsvaigin- Dailiai ir linksmai, 
ti negalima. '

1
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> mano 
“Išlaikys.”

Tada tardytojas privedė mane prie sienos. 
Įdavė man kaž ką į rankas. Dabar mačiau, 
kad jo rankos aiškiai dreba, sunkiai alsuoja 
ir vis seilę ryja. Aš atsistojau ir taip mane 
visą nudiegė, kad tuoj ant žemes sukritau. 
Atmerkiau akis. Šalia manęs pasilenkęs sto
vėjo tardytojas. Jo akys vėl buvo apvalios.

—O ką, dabar prisipažinsi? Ir kaž kas bu
kas kirto man i šoną. Aš atsistojau.

—Kame, kame? — klausiau aš atsistojęs.
—Ar dar tamstai maža? — lyg juokda- 

mas sakė jis. Aš tylėjau.
—Sakyk gi! — smarkiai jis išsikeikė ir 

sušuko:— Kaip gyvatę ant vietos padėsiu! 
—Išsitraukė brauningą ir atkišo i mane.

Neiškenčiau ir balsiai sušukau:
—Mirties karys nebijo,tik niekšai prieš ją 

dreba! Turiu septynias žaizdas. Septvnius 
kartus galėjau mirti ir dabar jos nebijau.

Tardytojas atkišęs brauningą tiesiai žiu
rėjo i mano veidą. Jo lupos buvo truputuką 
pravertos, akys pailgos. Brauningo galas 
drebėjo. Iššovė. Aš nė krust. Kaip stovėjau, 
taip ir palikau bestovįs. Jis kaž kaip nusi
kvatojo ir vėl ragino mane prisipažinti. Aš 
spyriaus, nes nejaučiau kaltu esąs.

Tardytojo vėl veidas pasikeitė. Jis surim
tėjo. Akys suapvalėjo, liko sausos ir vėl jos 
kaip pas katiną žibėjo. Jis, rodos, ir visu 
ugiu padidėjo. Išsitiesė. Šį kart jau nedre
bančiomis rankomis paėmė lanką ir užmovė 
man ant galvos ir palengva veržti pradėjo... 
ir vėl saldžiu balsu ragino prisipažinti. Šiuo 
kartu jam seilės maišė kalbėti ir vis lankelį 
palengva veržė...

Buvęs kalinys nutilo. Srėbė paduotą sriu
bą. Viską suvalgęs tęsė toliau:

—Tamstai įdomus ąr tai buvo skaudu. Aš 
į tai štai ką pasakysiu. Tris kartus vokiečių 
kulkos pravėrė mano šonūs, du kartu lenkų 
kardas, lietė mano pečius, porą kartų rusų 
kulkos atsimušė į mano galvą, bet visuomet 
tikėjaus gyvas liksiąs ir likau. Čia ta viltis 
dingo...

—Ir vėl atbudau ant žemės bediybsąs. Ir 
vėl skaudus bukas smūgis mane ant kojų pa
statė.

—Na ir vėl neprisipažinsi?
Šiuo kartu tardytojo balsas buvo labai ne

malonus. Jis sunkiai alsavo ir darė nuilsusio 
žmogaus įspūdį.

—Ką, tylėsi? — lyg atbudęs sušuko jis. Ir 
tuomet jam nieko neatsakiau.

—Pažiūrėsim, — tarė jis ir vėl staiga įėjo 
kitas vyriškis. Šiuo kart jis klausė mano 
širdį.

—Galima, — vėl išeidamas atgal pasakė. 
Aš virpėti pradėjau. Veidas mano kaito. Gi
mė pasiryžimas gintis.

Bet keista, kai tardytojas paėmė mane ir 
privedė prie durų — aš nesipriešinau.

Ramiai daviau jam ranką įdėti tarp atve
ri jų. Įkišo jis man į kažkokią odą ir pradėjo 
durimis spausti...

Šiuom kart tardytojas visai rimtai ragino 
mane prisipažinti. Aš tylėjau.

Duris jis vis labiau spaudė... .Jaučiau kad 
Man ašaros iš akių iš- 

ar prieš tai buvau kuo
jos tokiomis karštomis at

rodė, kad veidą degte degino.
Ar aš rėkiau?
Nežinau. Kas buvo toliau — neatsimenu. 
Atsipeikėjau kalėjime. Kuris laikas buvo 

—nežinau. -Jaučiau viso kūno sopėjimą, tar
tum nebuvo tos kūno dalelės, kuri nebūtų 
skaudėjus.

Pradėjau šaukti.
Atėjo sargai, kalėjimo viršininkas ir dar

kę nepąprastai blizgėjo. . •
Lėtais žingsniais vyriškis slinko toliau. 

Kiek paėjęs atsistojo ir pažiurėjo į jo apleis- 
to namo langus. Pažiūrėjęs tuoj prisišliejo 
prie čia pat stovinčio telegrafo stulpo ir iš jo 
akių ištryško ašaros. Jos iš pradžių riedėjo 
lėtai, paskui sekė viena po kitos. Bet gi visa
me jo veide nebuvo matyti, kad jis verktų, 
tik tartum per suakmenėjusį veidą ašaros 
savaimi bėgo.

Gatvės praeiviai, vieni lyg baime apimti, 
kiti smalsa atsistoję žiurėjo į vyriškį. Kai 
kuine pradėjo klausinėti, kas su juo yra. Jis 
tylėjo. Viena gailestinga moterėlė suėmusi 
keletą centų jam atkišo. Vyriškis sujudo, 
ašaros nustojo bėgę. Ir tvirtu, griežtu balsu 
jis tarė:

—Aš buvęs musų narsios armijos karys iš
maldų nereikalauju.

Praeiviai išgirdę jo skardų balsą staiga 
pradėjo skirstytis. Vienas smalsuolių praei
vių pasiliko ir priėjęs prie jo su užuojauta 
paklausė:

—Spėju, tamsta iš šio namo išėjai. Įdo
mu. kaip į jį pakliuvai?

—Taip, aš šio didžio karo dalyvis, šian
dien apleidau sunkiųjų darbų kalėjimą ir 
pakliuvau į jį, kaip ir daugelis šiais laikais 
pakliūva. Įdomaujies tamsta šiuo nuotikiu? 
Gerai, papasakosiu. Tik ne čia pat. Užeisim 
kur nors į užkandos namus.

Greitai buvęs kalinys ir gatvės praeivis 
i surado užkandos namus ir užsakę valgio 
pradėjo kalbėti.

—Po devynių mėnesių kalėjimo, šiandien 
aš laisvas, bet ne džiaugsmas man širdį su
spaudė ir ašaras išvarė. Juk tamsta mane 
suaugusį žmogų matei gatvėj verkiant? Juk 
taip? Bet tai ne džiaugsmo ašaros buvo. Aš 
laisvas, o ten dar daug žmonių kankinasi. 
Bet atsiprašau, tamstai įdomu, kaip aš i tuos 
namus pakliuvau. O labai prastai. Lygiai 
devynetas mėnesių atgal mano miestely mi
tingavo kunigas. Jam kalbant žmonės jį taip 
įerzino, kad jis kelis kartus į orą iššovė. 
Žmonės subruzdo. Pareikalavo pasiaiškini
mo. Kunigas pabūgo ir pasileido bėgti į baž
nyčią. Žmonės paskui jį. Kilo sumišimas. 
Kunigas pasislėpė. Ryto metą policija pra
dėjo tardymą. Daug žmonių suėmė, tame 
skaičiuj ir mane. Nežinau, dėl ko mane įta
rė, buk kunigą aš norėjęs nušauti. Policija 
mane tardant kiek apmušė, o paskui išsiun
tė į sunkiųjų darbų kalėjimą. Sėdžiu ir lau
kiu kas bus toliau. Vieną naktį, lygiai vie
nuoliktą valandą, sargas kameroj mane pa
žadino iš miego ir įsakė tuoj ruoštis ir eiti, 
esą, kas tai manęs laukiąs. Nustebau, nak
ties metu kas mane galėtų aplankyti. Išėjau. 
Kalėjimo priemenėj pamačiau manęs belau
kiant du gerai apsitaisiusiu vyriškiu. Juodu 
sakės su manim kaž kur turį eiti. Išėjom. 
Ėjom tuščiomis miegančio miesto gatvėmis.
Galvojau, kur jie mane veda. Klausinėjau. 

Atsakinėjo, kad pamatysiąs. Greitai priė
jom vieną murini namą. Ties jo durimis pa
mačiau Nr. 13. Įvedė į didelį tuščią kambarį, kraujas po oda bėga, 
kuriame apart vieno rašomo stalo, nieko tryško. Neatsimenu 
nebuvo. Už jo sėdėjo jaunas vyras, man at- į met nors verkęs, 
rodė, kad jis buvo užsigrimavęs. Palydovai 
mane apleido. Likova vienu du. Besėdįs as
muo paėmė papirosą ir kaž kokiu saldžiu 
balsu prašė užsirūkyti ir sėstis. Sakės turė
siąs mane tardyti. Atsiprašinėjo, kad taip; 
vėlai. Man taip rodės, kad jo balsas kiek 
drebėjo, tas drebėjimas buvo pastebimas ir 
jo rankose. Išėmęs iš stalčiaus jis rodė man 
daugybę fotografijų ir klausinėjo bene ką 
nors aš pažįstu. Pažįstamų neradau. Jam kai kas. Jaučiau, kad mane riša. Rodos gy- 
kalbant vis jo balsas kaž kaip keistai keitėsi. ■ niausi. Kas buvo toliau — neatsimenu. 
Rodos, vis minkštesnis darėsi. Burna, maty-1 Pabudau, kai vėliau sužinojau, ligoninėj, 
ti. buvo išdžiuvusi, seiles rijo. Akys apva- Sake, buvo tiriamas mano protas, 
lies, kaip pas katiną žibėjo. Staiga užpuolė n ’’
jis mane, kam aš kesinaus kunigą užmušti ir 
kuriai slaptai organizacijai priklausau. Aš 
čia neiškenčiau ir prašiau iš manęs nesity
čioti, ir pridūriau, kad kariu buvęs. Staiga 
tardytojo akys iš apvalių pasidarė pailgos, 
vieton jų liko du plyšiu, tartum taukais pa
vilgo juodu ir kaž kaip keistai pasakė Fa 
žiūrėsim." Ta pačia akymirka prasivėrė du

I
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ŠUO SURANDA DEGTINĘ IR PO ŽEME.

I’rohibicijos agentai pasikvietė sau talkon mokytus šunis, 
rie suranda degtinę kiek'ienoj paslėptoj vietoj, net ir po žeme
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—Greitai mane vėl nuvežė į kalėjimą. Čia 
naktimis man laikrodžio niekuomet nerei
kėjo. Vienuoliktą valandą aš visuomet bu
vau budrus...

—Atleiskit man, — kiek patylėjęs sakė 
buvęs karys, —■ 
pavasaris aušta. Medžiai sprogsta, Laikas 
laukai sėti. Namuose tunu vienintelę senutę 
matulę... Sudiev!...

mano istorija baigta. Jau 
Medžiai sprogsta,

»
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
skola. Tik gaila, kad p. Ge- taip ilgą laiką 
gužis klausinėjo ir dabar re- kymą tik pa>. 
miasi tokiais “tautininkais”‘se prieš išsibaigimą pasko- 
ir bepartyviais žmonėmis, los? Juk ji žinojo visus jūsų 
kuriems absoliučiai lietuvis- “patvarkymu^ ir galėjo at- 
kos įstaigos nerupi ir apie sakyti į 2-3 < nas, kad (la-

ir davė atsa- 
utinėse dieno PAJIEŠKOJ1MA1

kos Įstaigos nerupi ir apie sakyti į < nas, Kaa cia- 
AR BUVO KADA NORS kuris tyčia buvo apsimetęs musų komitetą jie nieko ne- vus mums prijos susirašyti. 

LIETUVOJE POL1ANDRI- mirusiu* žino. Jei tie žmonės, kuriuos Ar tas viskas netiksliai buvo
JA (DAUGVYRYSTĖ)? | Bažnyčios bokšto laikro-p. Gegužis klausinėjo, butų 

Šita istorijos klausima aš ^žiui dvyliki* mušant, siuvę- dorais tautininkais ir gerais 
nemanau išsprgsti, nes nesu 5S.P^le£!J^tu adMa

atsiminė. Staiga nutilo dai- žytų, bet dėtųsi ■ petys į petį 
navęs. Numirėlis kėlėsi iš po lietuvių pastoge ir rem ų

FARMOS. J___ _____
DAPClfAI 1/V1AA ClDM k ! Rašų: “Meldžiu prisiųsti man dar du 
rAKulDUvlzA FAKAIA baksiuku Bulgariškų žolių Arbatos.
65 akrai žemės, akrų dirbamo?, 7 Aš nenoriu būti be jos, nes ji sugrąži- 

kumbarių stuba ir bamė su skiepu nu man atgal manu sveikatą ir žiemos 
Žemė yra derlinga — juodžemis su laiku yra geriausia gyduolė, kuri grei
tuoliu, viskas ant jos auga. Kartu par- tai prašalina šalčius.” 
siduoda visi farmos įrankiai ir maši-1 Tūkstančiai žmonių, kurie naudoja 
nos, traktorius šešiolikos arklių pajie- Bulgariškų Žolių Arbatą, rašo man pa
gos. 3 arkliai, 5 melžiamos karvės, 4 našiai. Kiekvienas, kuris tik serga, 
telyčios, 25 vištos. Farma randasi priei privalo išbandyt ją. Bulgariškų žolių 
miestuko, arti geižkelio stotis, bažny-1 Arbata parsiduoda visose gerose ap-

L* mvnj u,m». • |o . ivv. aa *

senatvės labai pigiai, tik sų aptiekorius jos neturi, tai rašykite 
icšti reikia S3.IHM). O liku-I man. o aš prisiusiu jums dideli šeimy

nišką baksą už $1.25. Adresuokite 
I’man: H. H. Von Sehlick, President, 

45 Marcei Building, Pittsburgh, Pa.

Jei Patrukę, Išbudyldt 

į Sekantį Vaistą '
i Vaitokit nuo patrūkimo, sene ar nau
jo, didelio ar mažo ir jus busit ant It^j 

lio. kuris tūkstančius pertikrino. ; 
RAŠYKIT, KAD DYKAI į 

PRIRODYTU MĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moteris 

■ ar vaikas turi tuojaus rašyt pas W. S. 
• Rice, 695 E Main St., Adams, N. Y., 

kad dykai prisiųstų .išbandymui jojo, 
puikų paakstinantį vaistą. Tik uždėki
te ant kylos ir muskulai tuojaus pr*-! 
dės ankštintis; jie pradeda susiglaus

ti. taip kad atidarymas neturaliai už-:

Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų- 

nužeminta kaina.' Pasinaudotik proga,1 i®?? ,ir nekankina, bet kam"nešiot pa-,' 
nes javai pabrango, nėra abejonės,1™^ P*-*’’ v*są_amžių? Kodėl kentėt.j 
kad ir žamė greitu laiku pakils. Aš, i Ko4cl nuo.mažo »r nekalto patrūkima 

‘ • __ ie- ertl * PavoJV. kuns tūkstančius atvedė
linkės turiu gerą patyrimą apie uken. i operacijos stalą.’ Būriai žmonių kas< 

■ ■ ■ — Į dieną eina į gangrenos pavojų tik vien;
todėl, kad jų patrūkimas nesulaiko jų- 

I nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų. Ras 
| šykit tuojaus reikalaudami išbandy-J 

mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik-! 
ra i puikus dalykas ir yra padėjęs išsi-į 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vyroj 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami! 
šį kuponą. ,. • Į■ t.i

MR. S. BOZAN
Box 235, Port Reading, N. J

Aš. Veronika Račienė, po tėvais 
Šimkiutė. pajieškau dėdės Kazimiero 
Igario ir sesutės Elzbietos šimkiutės, 
po vvrui Butkienės. Apie 10 metu at
gal abudu gyveno \Vaterbury, Conn. 

atsišaukti arba žinantieji ma
lonėkite pranešti, už ką busiu lab i 
<!<• ir.ga. VERONIKA RAČIENĖ

Box 88. l’oint Mariort, Pa.daroma? Reikia žinoti, krd 
gavimas $.Soo.>.00 paskolos, 
tai ne aštuenių dolerių klau
simas.

6) Jeigu mes tylėjome p r 
pusę metų nw> pasirodymo 

11-mo numeri) 
I pereitų metu, kur p.. Gegužis^ 

. čia galima padaryti aiškią mumis pakriksimo “komuni- 
j- išvadą, • kad SLA. preziden- stais, ’ t ’ ’ ’ 1 " ,

iiciutnidu įB&uiębti, nes nesu * . i • •• x .• iistorikas. Aš noriu tik iškelti dainuoti dainelę, kurią jis ‘WetOTi^)amp^ n^daų 
viešumon. Atsakymą į jį ga
lės duoti musų istorikai.Beskaitydamas F. Muller- pratarė siu- musų Draugijų prakilnų dar- “Tėvynės”
Lyer’io “Vedvbų, šeimynosĮV^JU*: C .
ir giminystės formas,” išlei-į^amas numirei^ 
stą Munchene 1921 m., 44 ir.
45 puslapiuose štai ką ra-j 
dau: “Taip pat pas lietuvius 
kilnioms moterims buvo lei
džiama turėti vieną šalutinį 
(Nebenmann) vyrą. Apie 
tai Enejas Sylvijus pasakoja 
sekančią istoriją: Vienas 
hercogas iš Trappau vedė 
vieną lietuvaitę ir ėjo jos pa
sitikti : ir rado jos palydovų 
tarpe vieną rinktinės išvaiz
dos ir stipraus kūno sudėji
mo jaunuolį, kuris gulėjo ant 
minkštų pūkų pagalvių ir va
žiavo risoriniame (spyruok
liniame) vežime. Jis (herco
gas/ klausė, kas tas toks yra, 
ir buvo tos nuomonės, kad 
tai jq žmonos brolis arba busiąs ir jos vyras, 
šiaip giminietis. Tie, kurie 
prie* jo'hrčiau stovėjo, atsa
kė hercogui, kad pas lietu
vius sulig ‘protėvių papročiu 
esą leista ištekėjusioms mo
terims, ypačiai bajoriškos 
kilmės moterims, turėti vie
ną arba net ir daugiau pri- 
gulovų (Beischlaftr). Skai
čius pareina nuo vyty pajė
gumo. šitas priguloirtas, jei 
tikrais vedybų vyras bųš ap
sileidęs, pasiimąs vedybų aiotrAII 
pareigai Taipar šitas jaįi-, Jj Ali) V U J1 
nuolis esąs pasiimtas kartu, < 
kad užimtų, tą viet4r (parei-; 
gą), jei jis (hercogas) dėl li
gos arba kitOB kurios nors 
priežasties, kaip tat g&Aa 
dažnai atsitinka^ nepajėgtų' 
vyro pareigų žmonai aijikti. 
Hercogas tą vyrą norėjo ati
duoti šunims sudraskytų bet 
buvo draugų išgelbėtas^l.Už 
tai ir jo žmona pabėgo į Lie
tuvą, tuo tarpu kai Lietuvoje 
buvo labai retas atsitikimas, 
kad žmona nuo vyro pabėg
tų.”

Čia nusakytoji vedybų for
ma buvo daugely tautų. Ji 
nėra gryna poliandrijos for
ma: čia yra vadinamas cicis- 
beat. t. y. greta tikrojo vyro 
yra šalutinis, kuris turi ma
žiau teisių. Grynoj polian- 
d rijoj visi vyrai lygiateisiai.

A. Tamošaitis.

I “Žmogus turi tylėti bą. 
‘ ..... Ra-| <

miai priėjo siuvėjas prie mi-____t
- rūsio ir perkišęs adatą per jo tas p. Gegužis gavo* neteisin- 
1 delną tarė: “Žmogus, jeigu gas informacijas linkui mu- 
jis miręs, turi tylėti! Su skau- komiteto pažiūrų ir pada- 
smo šauksmu Dabėgo “numi- _ 1 ’ '
rėlis” -

rė musų įstaigai didelę 
ir per kelias sąvaites skriaudą. Tai sakome todėl, 

jautė įdurtą žaizdą rankoje, kad jis, būdamas Worceste- 
ryje, jau iškalno tyrinėjo ir 
gavęs klaidingas informaci
jas, painformavo SLA. sek
retorę pareikalauti iš musų 
Draugijų mokėjimo pasko
los. Ir tik dabar rašo per 
“Keleivį” ir “Naujienas” 
buk jis nieko apie tai nežino
jęs, iki pamatė, kad Worces- 
terio Draugijoms duota pas
kola jau atmokėta. Matote, 
koks nekaltas avinėlis! Reiš
kia mes kalti, kad nenuva
žiavome pas poną preziden
tą Gegužį melsti jo malony
bės atšaukti prisiųstą mums 
sekretorės Jurgeliutės ulti
matumą.

3) SLA. prezidentas p. 
Gegužis rašo, kad “SLA. Pil
domosios 
tvarkyta, 
paskolos, 
teisėmis 
ga, kad

KAIP SUŽINOTI BUSIMO
JO VYRO VARDĄ.

Viename laikrašty aprašo
mas toks atsitikimas.

Mano motinai esant jau
nai mergaitei, patarė padėti 
užpakaly didžiųjų įeinamųjų 
durų devvnius žirniukus Į 
puodeli ir paskui žiūrėti, ku
ris vyriškis pirmasis įeis pro 
tas duris, to vyriškio vardu

Ji pakabino puodelį ir ne
užilgo atėjo du vyrai kai\u. 
Vienas iš jų, vairiu Karolius, 
įėjo pirmutinis, o antrasis, 
Herbertas, įėjo paskui jį.

Į dvejus metus mano ma
mytė susipažino su tėveliu ir 
ištekėjo už jo. Tėvelio var
das buvo Karolius. Jam mi
rus, ji ištekėjo antrą kartą už 
vyro, vardu Herbertas.

Aš. Veronika Račienė, no tėvais 
šiml-i tė. n-'jieskau brolių Kazimiero 
ir -\|U’»h< Šimkų ir seserų Onos ir Ur
šulės Šiinkiuėiu. Ona po vyrui vadina
si U1 menk-nė Jie vsi gyvena Rruok- 
lyn. N. Y., o dabar nežinau kur jie 
rar-’a i. Jau uer 15 metų neturiu i:uo 
jn jokios žinios. Jeigu esate gyvi, mel
džiu ti šiuo adresu:

VERONIKA RAČIENĖ
Eox <$>. Polnt Marion, Pa. . _r . .

— t nepamatysite mumis įr musų kolioniją.'

čia. bankas ir mokykla. Parsiduoda iš tiekose po 35c., 75c. ir $1.25. Jeigu ju- 
prieža*ties i ' ‘ ~ ~
už $3.000. Įnešti reikia $2,000. O Ūku-1 man, o aš prisiųsiu jums dideli šeimy- 
sius galės išmokėti per 33 metus, su 6 
procentu Atsišaukite greitai. 112)

KRANK BARTE1CH
R. F. D. 4. Iteter. Pa.

FARMOS
Nepirkite fanui? smiltynuose, pakui

tai ne todėl, kad lau-. “ 
kerne kokiu nors svarbaus 
momento, kaip p. Gegužis 
sako, bet tode!. kad nemani'-į 
me to klausimo kelti viešu-j 
mon. Ir tik metiniame susi
rinkime; 13 d -ausio, š. m., 
pareikalavus Draugijų atsto
vams ir šėi ininkams, tapo 
parašytas skundas į SLA. na
rius.

7) Ponas Gegužis bereika- 
lo mano, kad mums rupi jo 
ar keno kito politika, ar S. L. 
A. dabartinė Pildomoji Ta
ryba, ir kad su tuom tikslu 
juos atakuojame. Mums už
tenka šiame klausime tik 
tiek pasakyti, kad šis inci
dentas gana gražiai supažin
dino Worcesterio Lietuvių 
Susivienijusias Draugijas su 
jūsų veidais ir daugiau su ju- 

•mis nieko bendra nenorime 
turėti. Tegul apie jumis 
sprendžia SLA. nariai.

W orcesterio Lietuvių Susi
vienijusių Draugijų Komi
tetas :

Pirm. -J. J. Kulakauskas, 
Vice-pirm. A.J. Miliauskas, 

Iždin. A. J. Katkauskas, 
Prot. rast. Ig. Lazaravičia, 
Fin. rast. J. Petkunas.

Pa iieškau brolio Kazimieru Dantelio, 
meldžiu at-išaukti. nes turiu svarbų 
reikalą. Žinantieji jo adre.-a malonėkit 

, pranešti l.EON DANIELIUS 
j 494 Main st.. Sargus, Mass.

I Pajieškau Kazimiero Mileikos, Na- 
tisl ių kaimo. Vabalninku valsčiaus, 
girdėjau gyvena Chic'goje. Malones 
atsiliept arba ka- apie jį žino teiksis 
pranešti.

ANTANAS MEL1KA
17 Louisburg sq.% Boston. Ma

Pajieškau Prano Kokščio. Kauno r e- 
dybos. Šiaulių apskričio, Kužiu mies
telio. Turiu prie jo svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Atsišauk jei gyvas, o jei įni
ręs. atsiusk adresą.

PAUL KARSOKS
P. O. Box 1425, Woodlawn, Pa

i

Pajieškau Kastanto Maksviėio, St?- 
norkiškių kaimo, gyveno Kanadoj. 
Taipgi pajieškau Antano Jenčiaus, 
Beduonės kaimo. Motiejaus Spiraus' o, 
Bižierių kaimo ir Juozo Paspirgeiio, 
buvusio Lukšių polieisto. Visi Lukšių 
valsčiaus, šakių apskr. Malonėkite at- 
sišau t i. arba kas apie juos žinote, 
praneškite. J. P. MAKSVITIS
P. O. Box 492. Hammond, Ind.

Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių metų katalujft. (-)

PHILIPS L MATTIS
R. 2. B. S3. Scottville. Mich.

PARSIDUODA KARMA
Labai gera žemė, lietuvių tarpe, ar

ti miesto ir mokyklos. Kuriems nulin
do fabrikoje dirbti, nusipirkit farmų ir 
turėsit linksmą gyvenimą. Kurie ma
not pirkti, pirkit tiesiog nuo savinin
ko, sugėdysite kelis šimtus dolerių.

M. CH1V18 (12)
R. I. Boa 67, Fonntain. Mich.

karmos:

1

FARMOS!
Didžioj lietuvių ūkininkų kolionijoj ' *‘dar0 ir. Lt'bereikia. paraiščio nešioti.

laimu ictumi į^vrų larinų ant p»ruavt-* rj~—*:------- -—' «—r-----į ■» —— <  —

nio, iš kurių daugelis parsiduoda labai t ^bandymui dykai. Jeigu patruki m asj 
—p—f— u-ikrtik .v- Uusų ir nekankina, bet kam nešiot pa-i 

pabrang^ ’̂^raTbe’jonė^ |

kaipo seniausias ūkininkus šios apie-
r - • • _ _ _ . •___\
ir 12 metų kaip patarnauju lietuviams 
ūkių pirkime. Mylintieji ūkių gyveni
mą atsišaukit. (12)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Boa 17, Fmintain, Mich.

žinau labai įrerų farmy ant pardavi-

PARSIDUODA FARMA
CONNECTIUUT VALSTIJOJ

Karma 120 akrų geriausios žemės, 5 
budintai. 14 ruimų stuba, šildoma su 
štymu, maudynės, elektros šviesa, 
2000 vaisingų medžių sodas, 10 karvių, 
1 arklys, visos farmos mašinos ir įran
kiai. įplaukų neša 8000 į metus, prie 
pastovo kelio, pusė niailės į miestą, o 
m i nu tas eiti iki škulės, 4 kiti miestai 
aplink, lietuvių apgyventa apielinkė, 
labai smagi vieta. Kas norit įsigyti ge
rą ūkę ir turėti smagų gyvenimą, tai 
čia yra proga. Priežastis pardavimo I 
—senatvė ir nesveikata savininko. 
Kreipkitės šiuo adresu: (13)

A. SĄM ALUS 
P. O. Bos JJ.

VVAUREGAN. CONN.

Pąjkiškau brolio Andriaus Gogio, 
daug metų gyvenusio Brocktone. Jau 
du metai kaip prasišalino, tai nežinau 
kur jis randasi. Taipgi pajieškau Juo
zo Žliobo, gyveno Brooklyne. N. Y. Jis 
prasišalino jau du metai nežinau kur. 
Aš nesenai sugrįžau iš Lietuvos, 
tai turiu svarbų reikalą. Jie patįs lai 
atsišaukia arba jeigu kas kitas paže
mys. meldžiu pranešti man. už ką ta
riu iškalno ačiū. S. GOGIS.
38 W vman st, Stoughton, Mass.

Dykai Nuo Patrūkimo
W S. Rice, Ine. \
695 E. Main St., Adams, N. Y. 

Jus gaUtįman atsiųsti dykai sami-’, 
palą jūsų paankstinančio vaisto' 
nuo patrūkimo 
Vardas ..
Adresas 
Valstija

Tarybos yra pa- , 
kad visos didesnės

1 pirmo morgiciaus 
teikiamos ta sąly- 
kasmet butų atmo

kama tam tikra dalis pasko
los per tą laiką, kokiam pas
kola yra suteikiama.” Ir to
liau jis sako: “Jei butų mini
mi žmonės paaiškinę, delko 
negali per sekamus tris me
tus atmokėjimų daryti, tai 
be mažiausios abejonės pas
kola butų atnaujinta seno
mis sąlygomis.”

Ar matote, koks geradėjas 
pasidarė po laikui! Mes gi 
sakome, kad jeigu ištikrujų 
SLA. Pildomoji Taryba turi 
tokį patvarkymą, tai kodėl 
sekretorė p-lė Jurgeliutė ar 
jųjų advokatė p-nia Šalnienė 
apie tai mums nieko nepasa
kė. kada mestą paskolą ėmė
me? Arba kodel pats prezi
dentas p. Gegužis, būdamas 
Worcesteryje, to nepaaiški
no? Delko jam reikėjo tei
rautis pas pašalinius žmones 
linkui musų komiteto pažiū
ra?

Advokatė p. Šalnienė, lai
ke davimo mums paskolos, 
tiek pareiškė, kad po trijų 
metų galėsime atnaujinti pa
skolą dar penkiems metams 
ant tų pačių sąlygų, o po tam 
lygiai taip-pat tolimesniam 
laikui. Bet sukakus trims me
tams sekretorė Jurgeliutė, 
savo atsakyme į musų prašy
mą pailginti minimą pasko
lą tolimesniam laikui ant tų 
pačių sąlygų, stačiai atsakė, 
kad jie sutiks pailginti pas
kolą, jei musų Draugijos mo
kės po $1000.00 į metus sko
los, per tris metus. Ar tai ne 
ultimatumas? Kamgi p. Ge
gužis tą bando užglostyti.

4) Kodėl pareikalauta at- 
mokėjimo į metus po $1000.- 
00, bet nei kiek mažiau? Ko
dėl ta skaitlinė jiems atėjo į 

. mintį? Ir kodėl sekretorė 
p-lė Jurgeliutė mums nepra- 

; nešė apie viršminėtus p. Ge
gužio patvarkymus? Ar tik 
ne todėl, kad jus žinojote, 
jog musų Draugi jos turi mo
kėti po $600.00 kas mętas 
skolos ant kito morgičiaus ir 
kad atmokėti dar $1000.00 į 
tą patį laiką musų Draugijos 
neištesės ir bus priverstos 
pasiduoti bankratui, o tada.

SAKYKLA.;

ATSAKYMAS S. L. A. |
PREZIDENTUI 1
p. GEGUŽIUI. Į

“Keleivio”' num. 9, š. rn., 
SLA. prezidentas p: Gegužis, 
duodamas atsakymą Wor- 
cesterio Lietuvių Susivieni- ; 
jusiu Draugijų komitetui. ■ 
traukia savo priprastą gies
mę, buk jį užpuolė komunis
tiniai politikieriai ir bando jį 
ir visą Pild. Tarybą šmeižti 
ir diskredituoti reikalingame ' 
jiems momente. Ant to mes 
štai ką pareiškiame:

1) Ponas Gegužis turi sa
vo omenyje “Keleivio” skai
tytojus įtikinti, kad čia buk 
tai yra komunistų skymas 
prieš jį ir visą SLA. Pildo
mąją Tarybą. Mes gi duoda
me garbės žodį, kad visa tai, 
ką jis tvirtina, yra niekas ki
tas, kaip tik “blofas” ir ne
doras melas paslėpimui savo 
negražios politikos. Mes su 
jokiais komunistiniais ar ki
tokiais politikieriais nieko 
bendra neturime ir jokių 
“momentų.” kaip jis sako, 
nejieškome. Mums apeina 
užlaikyti be skriaudos Wor- 
cesterio Lietuvių Susivieni
jusių Draugijų turtą, nes tam 
darbui esame paskirti, už 
jį stovime ir esame atsako
mybėje.

*2) Ponas Gegužis savo 
rašte sako, buk jis sužinojo 
būdamas Worcesteryje iš 
tautininkų, iš bepartyvių 
žmonių ir net iš vieno socia
listo, kad Worcesterio Susi
vienijusių Draugijų namą 
valdo ir visą nuosavybę kon
troliuoja komunistai, nes 
minimos įstaigos valdyboje 
yra patys komunistai ir jų iš
tikimi pritarėjai.

O mes pasakome, kad yla 
pati išlindo iš maišo ir pasi
rodo pilnoj savo šviesumoj. 
Supraskite, p. Gegužis čia 
pats prisipažįsta, kad jis, at
silankęs į Worcesterį, šnipi- v
nėjo pas tautininkus ir be-gerbiamieji, galėtumėte gar- 
partyvius žmones ir net pas džiai iš jus vadinamų “ko- 
vieną socialistą, kas musų munistų” pasijuokti. Ar ne 

kito kambario h vnitete randami ir kas Wor- taip? Vienok tas nenusLeke 
: cesleiio Susiv. Dra.ij.iju js- ir insu pienai .^uiro

taigą vai<>. kad atėjus lai , 5) Su kokiu tik-lu SLA.
k ui žinotų Ra’}' pasielgti su sekretore užlaikė musu pra- 

ir,'duota Susiv. Draugijoms pa- šymą pailginimo paskolos

NAUJI STIKLO IŠRA
DĖJAI.

Londono chemikai d-ras 
Fricas Pollakas ir d-ras Kur
tas Ripperts išrado naują 
stiklą, kurį galima tempti ir 
nedūžta. Toksai naujo stiklo 
produktas “Pollopas,” yra 
panašus į kalnų kristalą ir 
ateityje bus gaminamas vie
name dideliame stiklo fabri
ke Anglijoje iš karbamido ir 
fortnaldebido. Tokį stiklą 
galima laužyti nesužeidžiant 
rankų. Todėl jam pranašau
ja didelę ateitį.

i

i ė

DRĄSOS IŠBANDYMAS.
Pas vokiečius pasidrąsini- 

mui yra šitokia apysakaitė:
Pereitame amžiuje gyveno 

viename Vokietijos apskri
ties miestely siuvėjas, kuris 
savo drąsumu buvo visiems 
žinomas. Jis buvo tvirto su
dėjimo ir dažnai gyrėsi, jog 
n>ko nebijąs: nei velnio, nei 
amuolo. Ta kalba piktinosi 
vietinei jo kaimynai. Vienas 
kaimynu išgirdęs, kad siuvė
jas nei mh įsių nebijo, nuta
rė jį pabaidy ’ Vieną dieną 
siuvėjas gavo žinią, kad jo 
’-aimynas staiga n iręs ir kad 
jo rašo pasiūti mirus am pa
laidu : batus Temstant siu
vėjas nu vko į numirėlio pn 
kėlę, ir ka ’ I 
nebuvo, tai tui siūti tame 
pačiame kambai? Resiuua 
mas jis visiškai uždu. apie 
esamą numirėly kanu iry

< 
i 
U

Lietuva Krutamuo- 

se Paveiksluose.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Sisk>. Vilniaus rėdybos. Traku volof- 
ties. Žiežmarių parapijos. BJadi&š :ių 
kaimo, dvylika metų atgal gyveno 
Shcnandoah. Pa. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinote malonėkit • man 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas.

JOHN KARTUNAV1CH
Dox 56. ■ Cranberrv. \V. Va.

<•> imli ir Ką lik iš l«»e<ė»os | pranešiC. <*. Lukšte
parvežti nauji Įdomus paveikslai.

Tautiniai'. Ateiki, pamatyti Lietuvą 
krutumuose- paveiksluose, kaip ji ši -n- 
iien išrodo, tiek pažangos padarė į>-.t 
7 metus laisvo gyvenimą. Pamatysit 
jos miestu.-, kaimus. įstaigas, kerr o- 
šius. kariuomenės iškilmės paminėji- 
ną nepriklausomybės, gegužės 15. iš
kilmė-- Veliuonoje. D. L. K. Gedimi'.o 
mirčiai paminėti, žemaičių rugiapiu ė. 
Dzūkų žuvininkus r įvairius kitus d r- 
bus At<ilankyma anytų karo laivų 
Klaipėdoj“. Taipgi bus rodoma pu ki 
kmnedia CHAR1.1E CHAl’LIN in 
Easy Street. kuri prajuokins seną ir 
jauną. Rodys ir a .-kins C. G. Lukšis

Kam važiuoti ir išleisti I etis šimtus 
dolerių dėl pamatymo Lietuvos. 1 ad 
galima pamatyti už 35c. ant vietos.
BUS GALIMA NUSIPIRKTI PA
VEIKSLU Iš SEKANČIU V1ETV:

Alytaus. Anykščių. Alvito, Airiogn- 
los. Birštono, Babtų. Daugų, Dotnavus. 
Darsuniskio. Dainos Dienos, Grinkiš
kio. Garliavos. Girkalnio, čekiškio. 
Jurbatko. Joniški '. Kauno, Kėdainių, 
Krct ngi>s. Kuršėnų. Karteną. Sv, K-»- 
imiero Vienuolyno. Klaipėdos, Rait
ijos. Krosncs. Kelmės, I-azdijų. Liūd
ina'.". Merkinės. Mariampotės, Mežtš- 

kiu. Naumiesčio, šakių apskrt ‘̂ Nau- 
nic. čio. Tauragės apskr., Nemakščių. 
Panevėžio. Prienų. Pašušvės, Palan
gos. Plungės. Paliūnės, Raguvos. Rad- 

Raseirrių. Raudėnų, Šiauiių.
Šventežerio, Skrisi;-

S^mlvilės. Šiluvos, Taujėnų. 
T Iši'i. Tryškių, TytUVenų.

Vii" aviškio, Virbalio. Ve-

Pajiešksu savo pusseserės Marės 
Kartunav ičiutės, Vilniaus reJybjs, 
Traku volosties, Žiežmarių parapijas, 
Bladi' iškių kaimo, girdėjau kad gyve
na Bostone. Meldžiu atsišaukti a ha 
k?s apie ja žin te. malonėkite man 

• i. JOHN KARTUNAVK JI 
Bc-x 5->, Cranterry, W. Va.

Aš, Cltas Savickas, pajieškau s <vo 
brolio Mykolo Savicko. Kauno rėly- 
bus. Ukmergės apskr., Ukmergės pa
rapijos. Janusų kaimo. Apie 15 mitų 
atgal jis gyveno Chicago, EI. Prašau 
mielas broli atsišaukti atba kas apie 
■jį žinote, malonėkite pranešti šiuo 
adresu: CHAS SAVICKAS

62 Horvard st_ No. Tarrytown, N. Y.

Pajieškau Juozo Garnio, gyvenančia 
Bostone. Jūsų brolis ir sesutė iš Lietu
vos prašo tave lasyti jiems laišką. Dct 
jeigu nežinai, kur jie randasi. ta; 
kreipkis prie manęs. (14)

K. KVEDARAS
726 N. 8-th st., Philadelphia. Pa

Pajieškau mano žmonos, Anastazi- 
j s Lazdau.-kienčs. po tėvais Eičiulai- 
tytės. kuri jau septyni metai atgal 
prasišalino iš namų su mergaite. -Ji 
pati, ar kas kitas, atsiliepkite Duo-iu 
dovanu $5.63. (14)

JUOZAS LAZDAUSKAS
151 Tlope St., Brooklyn. N. Y.

viliškio.
Šiaulėnų. Seirijų 
džių.
Taugai t s.
Ukmergė?. . ,
liono.. Vilkijos. Varėnos, Viduklės,' 
Veiverių. Žeimių. Lietuvos kariuom-- 
nės ir daug visokių Lietuvos vaizdelių. 
Nepraleiskit progos nepamatę, nes 
įa-kutinį kartą bu- rodomi sekančiose j 
• ietose: !
KOVO 2S d.. METI ) IV SVETAINĖJ 

NEI) BRITAIS. CONN.
KOVO 29 D.. FORESTERS HALU 
NEWTO\ l l'PF.R PALLS. MASS.

KOVO 30 D.. CONGRESS HALL 
h \MP \S BROADM AY ir C ST..

SO. BOSTON. MASS.
KOVO 31 ».. LIETUVIU SALĖJ 

LIMOIA ST_ BRIGHTON, MASS. 
B\| D.. I.ITH. NATL THEATRE

M AI V K 'INE ST_ MONTELLO.
B\| 6 IL LIETI VIV SALĖJE

24 MORTON ST . STOUGHTON. 
B\u S D- NEM SO. THEATRE 

NOR'VOOD, MASS.
Visose vietose praėdęs nuo 7 vakare.

Pajieškau Antano Pilipaičio, apie 
20 metų kaip Amerikoj, gyvena apie 
Pc-nnsylvariją. Jis paeina iš Lietuvos 
Raseinių apskričio, Butrimų kaimo. 
Jis pats lai atsišaukia a^ba kas apie jį 
žino malonės man pranešu žemiau pa
duotu antrašu, už. ką tarsiu širdingą 
ačiū. Jo sūnūs iš Lietuvos labai nori 
žinot ar jis gyvas ar miręs. < 11) 

Lei-asė Biliukė-žerdeskienė
2 Mcičcr st, So. Boston, Mass.

APS1VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nesenesnės kaip 
30 metų. Aš esu vaikinas 30 metų, tū
liu turto vertės $6.000.00. Merginos 
malonė' it atsišaukti. (12)

A. SAVICKIS
R. F. J). 2. 

Bramlyvvine Siimmit. Pa.

Pajieškau apsi’-cdimuį merginos ar- 
• bi našlės b? vaikų, tarpo 20 ir 30 me
tu amžiai s. Aš esu vaikinas. Platesnių 
žinių suteiksiu per laiškus. (12) 

•JOHN LAPINSKAS
193 Ma-Jison st. New York. N. Y.

Darbininke! “Keleivi*” tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

PARMOS! FARMOS
Geriausios Parmos arti Grand Ra- 

pids, Mich. miesto, kur yra apie 200,- 
O00 gyventojų ir gerų marketų. Bro
liai lietuviai, nepirkit farmų toli nuo 
didelių miestų ir marketų. nes ten ką 
užaugini, taj turi pusdykiai parduot. 
Aš parduosiu farmas prie didelių mie
stų. už tą pačią kaina, čionai vienas 
bargenas 40 akerių farma geros žemės 
su puikiais budinkais, upelis teka. 10 
vaisingų medžių, viena mylia nuo mie
sto. Kaina tiktai $2,800.00. Taipgi tu
riu daug kitų farmų. didelių ir mažų. 
Dėl daugiau; informacijų rašyk laiš
ką. JOS. STANTON (14)

Route 6. I.OKELL. MICH PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEME.

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI

106 akrai žemės, su gyvuliais, 7’į 
mailių nuo Nashua, N. II. Sutiksiu 
mainyt ant namo. (19)

A. DEMSZ.A
R- D. 1. Brnokline, N. H.

PARSIDUODA FARMA
Su visais įrankiais. 40 akrų žemės. 

30 akru dirbamos, o it) akrų gero miš
ko, triobos geros, laukas apsėtas dobi
lais ir kviečiais. Parsiduoda su gyvu
liais. Yra du arkliai ir 6 karvės. Prie
žastis pardavimo — senatvė ir nesvei
kata. 03)

ANTANAS MACHUTA
R. 2. Bos 42, Branch, Mich.

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

2.000 akrų ant pardavimo arba mai
nymo. Galima pasirinkti didžiausi bar
itoną, kokią ūkę tik nori. Aš turiu par
davimui ūkių arti miestų, prie ežerų, 
su dideliais sodais, derlingomis žemė
mis. Galima nupirkti už vieną trečda
li, kiek jos ištikro vertos. Reikalaukite 
ūkių sąrašo. Tenai surasite, kas jums 
reikalinga. (14)

P. I). ANDREKUS
PENTAVATER. MICH.

f

Negalite užauginti bulvių pu»> 
tynčsc, nei gražių stambių plau* 
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas, 

pleiskanų mirtinas priešas tĄ 
jumi padarys, ^trinant švelniu 
į tfc! os odą per savaitę ar ■ 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonka ož 6Sc. paa 
savo vaistininką šianden, arba 

. jei norite atsiųskite 75c. tiesiai i 
1 | laboratoriją. f
t F. AD. RICHTER > CO. / 
1 Bcrry ind So. 5th Ja j 
\ Brooklyn, N. Y. J

t

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, apie 10 metų, pasi- 
turinėios. Aš turiu turto vertės $65,- 
000. Daugiau žinių suteiksiu laiškais. 
Meldžiu prisiųsti savo paveikslą. (13) 

M. SA5VANSKIS
.y 100 Main st, Hartford. Conn.

POTOGRAI UOS Iš LIETUVOS.
Pajieškaj: Ignaco Rapšio. Jono Ge- 

neik o .liko Višniausko, >*. oobinio. 
A <. Bernatavičiaus, r etro Kalėdos, 

Į Vlado Draugelio ’• tdotho Stmsiko. • 
Visi gyvena An.ynkoj. Prašau atsi
šauktu ari* k t. jų adresus praneškite,1 
nes i' •n' i . .
br • i evuvos. (12)

\. J. STANKUS. Fotografas
• 9 MiUiani st., PittotM, Pa.

REIKALINGAS VYRAS
Dirbt ant ūkės; turi būt pavienis 

apsipratęs su farmo.- darbais ir turi 
' mokėt melžti karves. Darbas nuolati
nis, ir gera mokestis. Kreipkitės: (13) 

J ŽAGARAS
11652 Lumpkeen avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMAI

PIGIAI PARSIIH ODA 
_______ F Valgykla (restoranas) centre lietu- 

, ..r/ežiau giminių paveiks- vių, lenkų ir rusti Biznis išdirbtas. 
Kreipkitės asmeniškai arba laišku: 

t Holu maga & l'menec. (13) 
129 Valley St.. La«rence, Mass.

•

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

ffAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

U Pirmininkas VINCAS GABRIS 
730 McAJlistcr Avė.
ž) l’ageibininkaj KAROLIS DIMSA 

716—8 th S t.
3) Užrašų Sekr. A. SALUCKAS 

816—8-th St.
I r Turtų Sekr V. S. ELZBERGAS 

1015 Jackson St.
No. Chicago, 111.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS
726—8-th St.
6) Iždo globėjai:

M. NAURECKAS
1717 So. Park Avė., 

No. Chicago, III.
VISOCKIS
718 Lincoln St.
7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS
845 I incoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

'.28 Libcrty St.
8) Maršalai: A. DELSUS
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1014—IO-th St.
Susirinkimai atsibuna paskutiniame 

nedėldienyje kiekvieno mėnesiu, 1 vai 
po pret. Liuosybfe Svetainėj, ant 8-th : 
ir Adams gatvių. |

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pusi- J 
garsinimus, kaip tai: pajMkoji- : 
mus apsivedimų. įvairius praneši-;; 
mu5, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3č. už žodį už sylįk No-' 
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius nykiui 
skaitome 2c. už žodį už syk).
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo'tį. 
Už pajieškojimus giminių arhą 1 
draugi) skaitome po 2c. u& žaj^ j 
pirmą sykį: norint tą pati papeš-; 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po' 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie; 
tur užsiprenumeravę laikrafttį, až' 
pajieškojimus giminių ir drangų' 
skaitome ir už pirmą syki po lc. i 
už žodį. ;
Pajieškojimai su paveikslą pre- ! 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint papesko- 
jimą su paveikslu, reikia prisiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą teikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.
J. 1

Santai Midy
Greit Palengvina 

į Skiuniiiia 
štapąifliaS' 

Apsisaugokit 
padirbimą 

Tėmykit žodį 
“Midy" 

Parsiduoda 
Aptiekose 
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Humoristika

STOR AS PON AS.
Storas, storas musų ponas 
Vyko sau i balių.
Ir suplyšo jo žiponas—
Iki antro galo...
Ar tu pykši ar nepyksi—
Visas, lig siūlelio...
Kaip dabar besusitiksi
Su panelėms baliuj.
— Kaltas čia siuvėjas Lauras! 
Aš jam užmokėsiu!
Kam pasiuvo toki siaurą. 
Tarsi kelnias bėso.
—"Persiūk man greičiau žiponą. 
Aš nenoriu kiauro?” 
Rėkia kaip pasiutęs ponas 
Ant siuvėjo Lauro.
—"Netiesa! Tasai žiponas 
Visiškai r.esiauras.
Tik per storas esi ponas!’ 
Atkirto jam Laura*.
Storas, storas musų ponas 
Vis dar storyn plečias!
Kur jo viršus? Kur jo šoną: 
Tiek gulsčias, tiek stačias. 
Storas musų ponas.
Kai meitėlis, paršas, 
Lyg kokia degloji— 
Nerupi jam vargšas.

9

l)z. Biz.

Keturios metų dalys.
Apie vieną garsų Upsulo 

profesorių pasakojamas ši 
toksai anekdotas:

Jis kėlėsi vieną kartą lai
veliu per upę. Kadangi kelio
nė tęsėsi gana ilgai, tai jis 
pradėjo kalbėtis su irėju.

—Pasakykit man, ar jus 
i uprantate ką nors iš aritme
tikos?

—Nieko nesu girdėjęs 
apie tai visą gy venimą — at- 
r akė irėjas.

—Labai gaila. — tai tuo 
: ius netekot vienos evvenimo 
dalies.

Tai pasakęs, profesorius 
askendo mintyse, bet po 
iek laiko prabilo:
—Sakykit, o apie fiziką ar 

uprantate ką nors?
I —Ne, — atsakė irėjas. — 
nieko nesuprantu.

Po valandėlės tylos, už
klausė profesorius linksmas, 
ritėdamas gauti pritariamą 
; įsakymą:

—Bet astronomijos jus v is 
ri mokinotės?

—Kas tas yr? — užklausė 
irėjas.

—Ir to nežinot! Tai jau 
uys gyvenimo dalys nuėjo 
niekais.

Staiga laivelis susikūlė į 
uolą ir pradėjo skęsti. Irėjas 
garsiai paklausė mokslinin
ko :

—Ar jus mokinotės plauk- 
ti?

—Ne, — si 
sius, — tiesdamas 
i-ankas.

Advokato kelinės.
\ ienas žymus Paryžiaus 

advokatas turėjo bylą pro
vincijos teisme.

Sakydamas gražią: karštą 
Įkvėpimo pagau-

LIETI VOS h! ER1KA1Ą’ŠOKIS PRIEŠ - SEIMO RINKĖMI S.

Remkit mumis ir balsuokit 
Milijonus atiduokit. 
Dzingul. dzingul dzinguliukai. 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
I ki remsim. centrus pirksim. 
Plytas degsim. dešras virsim. 
Dzingul. dzingul dzinguliukai. 
Dzinguliukai dzin, dzin. dzin. 
Pučia lupos, birbia dūdos. 
Dreba kūnas nebekudas. 
Trimbil, trimbil trimbeliukai 
Trimbeliukai bir. bir. bir.

šokit, trypkit. A!:k<n’. ukit. 
Musų dudon vis. .-k:t. 
Dzingul. dzingui ūzir.guliukai. 
Dzinguliukai dzin, Ozi: . dzin, 
štai bedieviai. : .. s.Z" ai. 
Dergia mus lyg !•:;. ■ šėtonai, 
Dzingul. dzingui czinguliukai. 
Dzinguliukai dzin. dzin. dzin.
Eederante baltakelni.
Gelbėk mane ilgaskvernį.
Dzingul. dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin. dzin.

Dzūkas pas kleboną.
Klebonas:— Ot gerai, 

nors sykį aš tave nutveriau. 
Jau daug pas mus ant tavęs

Ot gerai

sušuko profeso-i skundų eina.
irėjui abi! Dzūkas:— keno gi skun

dai ant manęs eina, prabaš- 
—Na. tai laikykitės už ma-’^j;,

nes stipriai, kitaip visos k e- Klebonas:— Man vis pra-
• • • v v TĄO L' O tll tnnl'im atūnos jūsų gyvenimo dalys 

nueis niekais.—
Neišdrįso.

rusu oficierius tu-

■

DRAUGAI! Skaitykite ir platinkite darbo žmonių laik
rašti “KELEIVĮ. Prenumerata tik du doleriai metam*.

I

SUSTABDO PKIETVARĄ
Nujol palengvina ir apsau
goja nuo pnetvario. Jis 
—nėra liuosuotoja.--—todėl 
negnaibo. Švelnus, saugus 
ir veiklus. Nėra t-»-recmo 
už Nujol. išLandykit.

Nuj oi

A _ INFORMACIJOS KELEI-51 000 OOO V,AMS ! KANADA.žinia tiems žmonėms, kūne non at- 
! =ikviesti savo gimines i Kanadą iš I.ie- 
' tavos arba kitų žemių, bus suteikta 
i kas yra reikalinea dėl kiekvieno ke
leivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 

■.į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos Įstatymui. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais

! nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Kana
dą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano kelevius jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės ;

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

’ Pardavimo ir Pinigu Siuntimo (12) 
660-i St. Ciair Avė.. Cleveland. Obio.

užmokėjome kad 
sustabdyti 
Šalčius

I
Babies Love It

-r

Nuo visų pilvo ir žarnų naa- 
magam?, kario paeina noo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

I

i

Moteriškės 
Švarumui

šviesesnės motei is dabar 
vartoja Zonite vieton nuo- 
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui, žor.ite yra vei
kius, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

Mrs. Winslowsk': m *1.000.600 už Hill’s Cas- 
R-. raide ųniajne dėlto, kad tai ge- 

-• -tas būda* gydyt šalti.
• ■ bdo šalti j 24 valandas. Jis 

i 3 dienas.
: Anai. Netik sustabdo šalti, 

lauk jo nuodas. Pniiuosaoju 
— -c vikri na visą kūną. Jis su 

- Ta atgaivint jūsų gyvenimą.i 
ykas rimtas. Kasmet iš šai-i 

-•>- miršta virš 150.000. Pra-: 
”.- karta *u šalčiu. Neleisti- 

i. Stilaikvkite ji su HilUs.
' -e r>o ranka. Kuo greičiau jūs 

- *■;■> greičiau šalčiui bus galas.
• kos parduoda Hill’s.

Kaina 30c

neša, kad tu tankiai bažinie- 
;si!r. .

Dzūkas (mušdamas ranka 
sau į krutinę):— Dzievaž! 
prabaštėli, aš niekad nesiba- 
žinu!

Klebonas:— Ka tu kalbi?! 
i I I

H

vid
.-ra. 
r?.:’*

Vienas rusų oficierius tu-
kalbą, jis. Įkvėpimo pagau- ’-'ėjo keletą vištų. Kartą išei- ________ ____ ____

iautė savo togą ir įki- damas į miestą jis įsakė den- _gj štai tik-tą pasibažinai. 
_ i keliniu kišenius. ščikui vieną vištą paplauti ir ~ '------

—O katrą papiaut. vąše- paprocys.

tas. ats:
šo rankas Į kelinių kišenius. ščikui vieną vištą paplauti ir 
Teismo pirmininkas didžiai išvirti pietums, 
nustebo, pamatęs, kad advo
katas atėjo teisman šviesiai biagorodije? 
pilkose kelinėse.

—Ponas advokate, sustab
dė jis kalbėtoją, man regis, 
užmiršote teismo tradiciją, 
kuri draudžia advokatui at
eiti teisman šviesiuose rū
buose. -iuk jus atvykot pilko
se kelinėse.

Advokatas paraudo, bet, 
drąsiai atsakė:

— Ponas teisėjau, gal nori
te. kad aš as nusimaučiau?

Į

i

—Papiauk tą su kuodu. Ji 
man nepatinka, nes skiriasi 
nuo kitų vištų.

—Klausau, vašeblagoro- 
dije.

Už poros valandų oficie
rius sugrįžta iš miesto.

—Ei, Ivan, ar gatavi pie
tus?

—Niet, vašeblagorodije.
—Ar papiovei vištą?
—Neišdrįsau, vašeblago

rodije.
—Tai kodėl neišdrįsai. 

balvan ?
—Nes paskui tą vištą

S.

Keista sąskaita.
Tūla; maiierius buvo pa

samdytas panaujint bažny
čioje nekurias dekoiacijas. 
Atlikęs darbą jis pridavė ^čiojo generolo gaidys 
klebonui sekančią sąskaitą:

Pataisymas dešimties Die
vo prisakymų S6.25.

Pridėjimas naujos uode
gos švento Petro eraiclžiui 
$4.05.

Panaujinimas Ponui Die
vui barzdos ir ūsų $3.60.

Permaliavojimas dangaus
$$>.00.

Apvalymas velniui uode
gos ir pataisymas ragų $4.20.

Paskaistinimas peklos lie
psnų $2.50.

Pridėjimas Adomui ir Jie-j 
vai naujų lapų prie sarmatos 
vietos $5.75.

Išmaliavojimas Magdale
nai skruostų $1.25.

Negali būti.
—Ar ponia namie?
—Namie, bet serga.
—O ką jai skauda?
—Dantis taip gelia, 

neturi kur dėtis.
Dentistas:— Negalimas 

daiktas, nes aš jos dantis tu
riu kišeniuje.

C!O 

(1 e n

.13

Dzūkas:— Dovanok, pra- 
baštėli — tai mano cik tokis

NINE
KELtOGGS

TASTELE5S CASTOR OIL

vaik-

•KELEIVIS” DARBO ŽMONI V 
LAIKRAŠTIS. 

PLATINKIT JI.

y
Tikrai Gauk ,<i

CASCARA
Raudona Dėžė ’ su paveiki®

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amcrikv;- x - . - -rokšta gauti patari
mų pagerinimui jus žicoj::.-.., ■ nan-igos kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose -c -avaitę tilps straips
neliai. kurie bu- idonių- koz:L- seimininkei.

kad

Nėra baimės.
Bučeris:— Žiūrėk, poniu-, 

te. tamstos šuva nučiupęs 
nuo stalo visą svarą stoiko 
suėdė.

Ponia:— Nėra baimės 
Tamsta gali būt ramus, ma
no šuva nuo mėsos nepastips

Nori išrukyt.
—Ar pas jus galima gauti 

cigaru, tik kad butų labai 
stiprus?

—Taip, yra Įvairių ir Įvai
rios kainos. Bet kam tamstai 
tokie stiprus reikalingi?

—Matai, tamsta, pas ma
ne apsigyveno uošvė, tai no
rėčiau ją iš tų namų išrūkyti.

I

Neturi, tai turės.
—Jurgi, kodėl tu nesiženi- 

ji su Magde?
—Tai kad .ii nieko neturi.
—Neišmanėli, kaip apsi- 

žcnysi, tai tave turės.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padalytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio^ Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda imkit Kellogg’s. Su
piltas J-aboratorij'ose.

j

Žiemos ar vasaros metu
Pain-Fxpellerį parduoda vaistininkai 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

s . . 1
Slapios Kojos!

Šlapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į intluenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženkiis įreg. J. V. Pat. Biure.

Triniai iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.
saugokitės šlapių kojų!

visur, 35c. ir 70c.

F. AD. RICHTER & CO.
BF.RRY * SO. Sth STS. BROOKLYN. N. Y.

---- ----- ------ I

su-

Itališki Armonikai ==========================- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i 
Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390 '
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St.. BOSTON, MASS.

• ---------

rodyklė
Virimo Receptai.

Jeį mėgstat kept, -sekantis receptas . 
yra vienas, kuris jums patiks. Senes- 
ri žmonės ir vaikai mėgsta gerą 
spondž, pyragą. .Šis receptas padaryt 
kainuoja mažai ir lengvas kepti.

NAMINIS SPONGE PYRAGAS, 
puodukas evaporated pieno 
puodukai smulkaus cukraus 
puodukai miltų (dar nesijotų 1 
kiaušiniai 
šaukštukas vanillos

*" šaukštuko lemono sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio.
Suplak kiaušinius ir cukrų iki 

tos sutirštes, paskui dadėk puoduką 
pieno, kuris buvo įkaitintas iki karš
iausio laipsnio žemiau virimo punkto, 
lindėk prieskonius, paskiausia gi mil
tus ir kepamą pauderį persijotą sykiu 

kartus. Kepk neperkarštame pečiu
je 40 minutų.

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojama nuo 

šviesos kada įgauna pilną stiprumą. 
Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo
lini},! nzbonai geriausia tokiems skys- 
'imums laikyti. Paskui yra akmeni
niai indai. Akmeniniai indai neplyšta 
saitam ore . kaip esti su stikliniais.

Vaisių, košės, sutaisytos daržovės, 
kat-upas guriausia laikyt ant grindų. 
Hudėk juo.-: į eilę apačioj žemiausios 
lentynos. Vėsi temperatūra tenai 
ji«-ms ir tinka. Užtiesk juos kokiu už- 
iangaiu ant lentynos, nes šviesa ga
dina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės grindis 
švariai tegu paskui kada būna labai 

i užteršta. Kuomet kepi mėsą geriau
sia turėt patiesta popierių aplink pe- 
Įčių. Taip daryk ir miltinius dalykus 

. Miltai yra švarus per save,

I

No, •r # '
f

Kantiniai Pasigelbėjimai.
r.azarojinio vatinių arba šilki

• j. perplauk jas fcdkant p<
• iu. taip kad pirštai bųtr 
r.ndeniu. Tada leisk .j*?”1' 
ir džiūt, ir išdžius piršta-

asai anrmonijos nulašint
1
2
o
4
1

pu*

Suaugusių mergaičių 
mokykloj.

Mokytojas:— 
iės. pasakykite, 
piemuo?

.Mergaitės tyli.
Mokytojas:— 

duokim sau taip. Jus esate 
visos karvės, o kas aš busiu?

Viena iš mokinių:— Tam- kepant. 
;ta. į 
bulius.

I

Na, merge- 
kas tai vra

\ •»

Na, gerai,

I T‘- 

■!U p

J • ’ V
> •- i' jki
Ma'iauJ. ___________________ ___________

-■■•'•>je t;tvj išnaikins kandis
- kvapas taipgi nuodingas pelėms.
- ir kitiems namų vabalams, 

-naikina visokį blojrą kva-
• •'r a-Jiųs su karštu vandeniu ii 
■T?'- -ir.ką ar kitas vandens nu- 

aka-, kurios atsiduoda negeru kva- 
unija geriausia išvalo.

S:; -v druska arija actas užtrintas 
jutimų ant marmuro išnaikint 

juo- N plauk tyru vandeniu, paskp 
nu- :izgok su muilu ir vandeniu mif- 
mimui :•< sto acto.

Grožės Patarimai.
Pigiau-ia.. ir geriausias dažas jau- 

m rr:-ru - u ir moterų veidams ta 
•u orkų. Valgykit jas tankia

vag u. nes jos tuYi daug gele- 
;r padaro aiškią raudona odą 

• a-vy,..: ja visaip pritaisytas, ar ta 
u/‘: ■ keptas, tirtas ar žalias. Ru-

d joj r I'rancuzijoj, moterįs dadeds 
f:-'.. prie* morkų, kad butų ska
niau. .iu- . jos tikrai patik.-- ,bile kaip 
prirengtos.

Ypatiška Sveikata.
' v- blogumas, kurio reik vengti 

tš.i bloga kvapas. Patįs tankiausi.' 
negalit jausti jį. Blogas kvapas užmu 
“a veik vi.-oki žavėGnumą, kurį mote 
ris turėtų. Jo priežastis vra visokios 
naip cigaretai, punantis maistas, ne 
»<ri dantįs. skilvio netvarka, gėri 
mai. etc. Turėtumėt naudoti gerą anti 
septi-ka burnai mazgotoją, kuris išva 
lo visus n< gerumus esamus burnoje 
Blogas kvapas tankiai yra žymę vidų- 

• nu nevirškinimo Mažas apsižiurėji-

Mes išdir
banti ir im 
portuoja 
<ne viso
kių rūšių 
-3nkomis 
i i r b t a s
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
ftietų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės ųęgu kitų išdirbėjų. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka • 
talogo. kuri pasiunčiam DYKAI. (-)

RUJOTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave.v Dept. 3©, .

CHICAGO, ILL.

Kodėl
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius. .

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą, 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, aria 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos. c.

Pavyzdinė bonktitė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka J
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite' ■*. 

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

■ ‘ ■ ■ ■ ■ , ■ ... „M. 4

•11

ponas mokytojau, busi *rA'a“ris i’e »«skvrr-« ......... . ....w-------' J «»• Į maziausuus plyšelius ir traukia ma- is jūsų pusės prašalint si nema-

P. AD. RICHTER & CO.
„ Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

prie savęs visokį purvą. lonų jausmą.

GERIAUSIAS KU-KU LAIKRODIS 
RINKOJE.

Jeigu norite gauti gerą KU-KU Laikrodį, 
tai nusipirkite šį laikrodi, o busite pilnai už
ganėdinti Tikras KU-KU Laikrodis impor
tuotas iš Europos, padarytas iš'tvirto riešu
to medžio, gražiai išrėžytas, iškaišintas su 
raudonmedžiu, uosio ir juodmedžio, rankom 
baigtas su artistiškais piešiniais, puikus vi
duriai, haltos šlapio Kaulo rodyklės ir nume
riai. muša pusvalandžius ir valandas kukavi
mu. Imliai gerai laiką rodo ir gali laikyti am- 
žį. Aukščio 17 colių, pločio 13 colių. Niekur 
jus negausite toki laikrodį už. tokią maža 
kainą Vertas mažiausia $20.00. bet musų nu
mažinta kaina dėl trumpo laiko yra tiktai 
$13J*5. Todėl prisiųskite mums tik S2.00 kai
po depozitą, o likusius užmokėsite, kada laik
rodis bus pristatytas į jūsų namus. Užganč- 
dinimas gvarantuntas arba pinigai bus su
grąžinti

PASARGA: Jeigu jus gausite KU-KU 
Laikrodį kur nors kitur už. mažesnę kainą, 
tai atminkite, kad jis nebus toki^ gerat\koip 
čionai jums pasiūloma. Siųskite ūžeakynvi 
dabar kol kaina yra taip maža. Adresuokite: 

PRACT1CAL SALES CO.MPAN’Y
1219 North Irving Avė. Dept <U. CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičių.)

pareikalavo vidaus paso.1 
Kadangi ši paso neturėjus, 
tai “valdininkas” ją sulaikė 
ir pareikalavo sumokėti 30 
litų pabaudos. Tečiau, kai ji 
pradėjo skųstis, kad esanti 
neturtinga tarnaitė ir tiek 
daug negalinti mokėti, tai 
minėtasis valdininkas “pasi
gailėjo” ir remdamasis tam 
tikru baudž. statuto straips
niu sumažino jai mokesti iki 
10 litų, kuriuos ir paėmė.

Tokia pat istorija atsitiko 
ir su p. M. Rozinkovičiaus 
tarnaite.

Panašiu budu taip pat rei
kalaudavo pinigų iš piliečių 
šie asmens: L. Vasilevičius, 
Vincas Čižauskas ir kiti. Visi 
jie perduoti teisman.

IR BYLĄ IR GYVYBĘ 
PRALAIMĖJO.

Dievogalos kaimas, Zapy
škio valsč. Sausio 30 d. IV 
nuovados taikos teisėjas 
sprendė Ūsaičio Jono ir Mer- 
čaičio Antano iš Poderiškių 
kaimo kriminalinę bylą ir 
neradęs "įrodymų Merčaitį 
Antaną išteisino.

Grįždamas namo iš Kauno 
Ūsaitis Jonas buvo gerokai 
išsigėręs. Belipdamas prieš 
kalną ties Pyplių kaimu pa
slydo ir puldamas prasimušė 
galvos kiaušą. Negalėdamas 
paeiti Ūsaitis J. nurėpliojo 
pas artimiausią gyventoją ir 
prašė pranešti žmonai. Atvy
kusi žmona nuvežė Ūsaitį į 
ligoninę, bet, darant opera
ciją, U-aitis mirė.

MASKUOTI PLĖŠIKAI. į
Kaunas. Vasario mėn. va-: 

kare Druskininkų g. Nr. 6 
pas p-lę O. Kirkelytę užėjo 
dU/UŽsimovę maskomis vyrai 
—vienas ginkluotas peiliu, į 

•antras revolveriu. Įsakę šei-', 
mininkei tylėti ir nesijudinti 
iš vietos, jie išplėšė iš čemo-, 
dano apie 2,000 litų pinigų,» 
kai kuriuos brangius daiktus' 
ir pasišalino. Policija uoliai' 
jieško pėdsakų.

PASISKANDINO ŠULINYJ
Kaunas. Naktį iš vasario 

24 į 25 dieną Žemaičių g. Nr. 
28 šuliny prigėrė p-le V alen- 
tina Keru, 19 metų amžiaus. 
Ji buvusi nepilno proto. Į šu
lini įšoko pati, nes šulinys 
kieme yra aptvertas. Nusi
kalstamo darbo žymių nėra.

PAVOGĖ ERŽILĄ.
Dusėtuose per turgų nuo p. 

Norbos pavogė pusiau olan
dų kraujo eržilą 1,000 litų 
vertės. Spėjama, kad pavo-

SUMANUS KURSAS
Kuomet jums reikia cod-liver aliejaus, supranta

ma, jus turit žiūrėti, kad butų grynas, lengvai virš
kinantis, nei vienas nėra per geras. Sumanus kursas 
yra turėti pasitikėjimą į žinomą

t

Tūkstančiai gydytojų užrašo ji j receptus, 
todėl, kad jie turi pasitikėjimą i jo gerumą ir 
žino, kokią turi jėgą maistingume ir greit pra- ' 
šalina silpnumą ir suteikia šviežų stiprumą. 5 

Vartokit jj reguliariai.
S tt & Bowne, Jiloomfield, N. J.

Nesirgkite šią

PATI SAVE SUSIDEGINO.
Kėdainiuose p. Olga Dol- 

biniene, 44 metų amžiaus, 
vokietė inteligentė, jau ket- 
veri metai sirgo vidurių vė
žio liga. Gydėsi ir šen ir ten, 
bet išsigydyti nepavyko. Pa
skutiniu laiku žymiai sumen
kėjo ir nusilpo. Nepanešda- 
ma kančių sugriebusi peili 
norėjo pasipiauti, bet buvo 
sulaikyta. Vasario 7 d., 7 vai. 
vak., dukrai išėjus miestan, 
ji nuo šalia lovos stovinčio 
stalo sugriebusi degtukus 
padegė savo patalinę, kuriai 
bedegant ir pati padegėja 
šiek tiek apdegusi, matyti 
nuo durnų, užduso. Tik kita
me namo gale gyveną namų 
savininkai pastebėję pro du
rų plyšius besiveržiančius 
durnus, pranešė gaisrinin
kams. Jie atvykę ir atidarę 
buto duris, rado gaisrą už- 
gęsusi ir O. D-nę jau negyvą.

UŽGRIUVO PIRŠLIUS.
Lamokai, Vabalninko val.įgęs buvusis ” jo tarnas, turįs 

Čia yra užkurinė, kuri gyve- giminių Latvijoj ir Lenkijoj, 
na viena su motina. Ilgai be------------------------------ -----
sirinkdama užkurį taip nusi- NIEKAD NĖRA PERVĖLU 
gyveno, kad triobos vos Kėši-' 
laiko.

Sausio mėli, atvažiavo pas 
ją piršliai. Močia, palikus 
piršlius grįčioje, išėjo dukr 
terš pašaukti. Sugrįžusios 
abidvi su duktere rado... 
skandalą — sugruvusią prie
menę ir grįčioje šaukiančius 
pagalbos piršlius, kurie di
džiausiame strioke nebega
lėjo iš jos išeiti.

, MOKYTIS.
Kato, didysis Romėnų val

stybės vyras, pradėjo moky
tis Graikų kalbos, kuomet 
jau buvo 80 metų amžiaus. 
Gyvenime nėra to laiko, ka
da jau butų pervėlu įgyti ži
nojimą. Jus ypatingai žinoji
mą apie apsisaugojimą nuo

bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaik.šėiojimams, baliams, koncer
tams ir tt......................................... 25c
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstatų nužudymą 
caro Aleksandro II. laibai puikus ii 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas.............................................. 25c
"O. S. S." arba žliubinč Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga, 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt.  ................................. 15c

i

VILKO NUGALĖJIMAS.
Būna nuotikių labai pavo

jingų. kurie betgi baigiasi 
laimingai ir iš kurių paskui 
galima tik smagiai pasijuok
ti. Toki nuotikį pergyveno ir 
du rusai — J. Šulcas ir V. 
Cistovas.

Vasario 13 dienos rytą jie
du važiavo iš Kruonio Į Kai- 
šed orius. Bevažiuojant per 
Burčakų miškeli staiga išlin
do iš miško vilkas ir sustojo 
ant kelio. Šulcas, bijodamas, 
kad vilkas nepagriebtų už 
gerklės arklį, pribėgo prie 
arklio ir pastvėręs už kama
nų ėmd dpužyti į ledą kojo
mis, kad vilkas pasitrauktų. 
Ėedaužydamas ledą paslydo 
ir parpuolė vilkui ant užpa
kalio. Iš baimės Šulcas stvė
rė vilkui už kojos ir uodegos. 
Tada vilkjaš^staų^damas pra
dėjo bėgti Į mišką ir vilkti 
paskui save Šulcą. Šis bijojo 
paleisti uodegą, kad vilkas 
atsisukęs nepultų jo. Padėtis 
darėsi pavojinga. Bet čia ant 
laimės atbėgo pagalbon su
griebęs lentą Cistovas ir taip 
smarkiai pradėjo plakti vil
ką galvon ir nugarom kad to 
ir kaulai sulužo. Tokiu budu 
vilką pasisekė visiškai nuga
lėti ir užmušti. Užmuštojo 
vilko ūgis — beveik kaip ku
meliuko.

DEGUTAS BAŽNYČIOJE.
Šventežerio bažnyčioje, 

Seinų apskr. didesniam tal
pumui padaryta galiorka. 
Prie galiorkos tvorelės visuo
met myli kimštis jaunimas. 
Kažin kokių išrokavimų dė- 
liai, sako klebono buk parė
dymu, š. m. sausio 31 d. susi
rinkę į bažnyčią žmonės ra
do išdegutuotą tvorelę. Dau
gelis, per neapsižiūrėjimą,
susitepė drabužius. Įlipus 
klebonui sakyti pamokslo ir

CATO

ligų visada turėtumėt didin
ti. Ar automobilis yra bran-

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TX2IAUGKIT£S saugumu ir 
•“-/patogumai- laivų, kur.u- \-i- 
do ir operuoia Suvienytų \ i»Sti- 
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmiš ekskur-iioniis. nep ilyg- 
stamaU parankamais bile laivo 
l’tiited Status Linijos—’aivąi. ku
rie plaukia po Amerikos vė’iava.

Ruoškitės dabar ekskursijai -
ant

SS. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išpi-.iks is New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriau? prie l ni’.eil 
Statės Linijos

Dėl piinų informacijų *-
plaukimu.. I r.ited Statė- Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington. Ymerica, Republic. Pres- 
ident Rco<evelt, President rlard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie tašykite pa ,

žiema.
Sveiki ir gerai minanti žmonės- la

bai retai kuomet pa. . na slogas, ko- 
I suli ir kitas panašias Gera svei-
1 kata reiškiu .-tiprum;-. atsilaikyti prieš 
ligų perus. Tuo budu, vaikai, kaipo tai
syklė, žiemos laiku, . • iėiau pagauna 
slogas.

Oro permainos ir nuolatinis sėdėji
mas viduje žiemųs luinu abelnai la
biau susilpnina vaiku- ir suaugusius 
Stiprumą teikianti p;. lmankštinima: 
vasaros laiku, prašai;:.a neveiklumą ir 
subliurimą, kurie yru negeistini dėl 
užsilaikymo geroje sveikatoje. Stipru
mas, vikrumas yra tikras apsisaugoji
mas nuo ligų perų.

Kaipo šaltinis dėl ■ udavojimo stip- Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusL ................................... 10c
”SaJomėj; arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 

turi “gerą nam vertėtų perskaityti..............25c
Amerikos Maco^has. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papio- 
Su

_______  10c
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ....................................... $1.00

. Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
į 44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- 
I ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
; namie taip ir susirinkimuose.

PusL 32 ........................................... 15c.
Anarchizmas. — Pagal Proudhono 

mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
?9 pusi............................................  10c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi................................................... 25c.
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą karta jie užpuolė socialistus 11 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai da-i- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
Davė ik si a i s. 61 dus!..................... 2oc.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingu dainų, eilių, pavodijų, ir t.t.- 
Daugelis >-> dainų tinka juokingoms 

'deklamacij ims. šešta pagerinta 
laida. 48 pusi................................. 10c.
"Jaunystės Karštis”. Ir "Susižiedari- 

maa Pacai Sutarties”. Labai už-' 
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
Popas ir Velnias — Ir trjs kiti indo-

rūmo ir apsaugojimu; i.uo ligų, medi- . 
cinos autoritetai suranda, kad cod- ' 
liver aliejus yra labai geras tonikas. ■ 
Per metų eiles tuksiančiai gydytojų 
užrašo savo receptuose cud-liver alfe 
jų, nes jie yra įsitikinę jo tikru geru
mu.

Daugelis tonikų tiktai 
skoni,” bet neturi jokio maistingumo 
dėl silpnos sistemos. Kiti tonikai turi 
tokį nemalonų skoni, kad jų negalim:, 
įduoti vaikam-. Scottt's Emulsion, pri vė merginą Oną Aumuller. 
rengtas^ per Scott & Bowne iš Bloom- ’ paveikslais. 16 pusi..............
field, N. J., sakoma, kad yra sujung
tas su vitaminais iš gryno cod-liver 
aliejaus su ““lengvai vartojamu” sko
niu yra labai geras visuomet laikyti 
ant lentynos prie šeimyną gyduolių.

Dabar yra laikas apsaugoti save ir 
savo šeimyną nuo žiemos ligų- Varto
dami Scott’s Emulsion sustiprvnsit 
vaikų sveikatą ir gal sutaupysite gy
dytojo bilas Scott’s Emulsion galite 
gauti visose vaistinėse (Apg.)

PASIUTO ŠUNES.
Paskutiniu laiku Panevė

žio mieste pasirodė daug pa
siutusių šunų. Nežinia keno;

I

U. rtl J a-i -4 - J -

gesnis už jūsų gyvastį? Jeigu; vilkų veislės pasiutęs šuo su- 
paisot patarimų, kaip užtai- ■ kandžiojo daug miesto šunu.
I___a.—*______ Vili a___11__ . . ...pagyrus “degutininkuskilo “jX„tinai i i / ididžiausias ermyderis. ^t ^ri^ DCrTerffčS^ Taip pat sukandžiota daug

nimas nuo galiorkos ėmė užlZkvma avvities asmen^ lškur1^ 13 gydosi
garsiai su klebonu bartis, ^Vnec^ndeT^erio Kau^ Apkandžiotų claugu- 
pravardziuotis ir tt. (Karčiojo Vyno, išbandykite mą sudaro vaikai.

f

IJnited Statės Lines*
75 Statė St.. Boaton. Mau. 45 Broadway. New Yo.k Cuy

surinkti j kelias die- 
gyvunus, kurie gyve- 
visą žemės kamuolį? 
tuos gyvūnas prastoj

I

I 
I

I

š. m. \as-aiio 2 d. degutas $itas vaistas, padary-i
. »• Kvvvm vt niAiivm įTrr ne ♦■/v/’Izaį v — _ - .I- - ’ tas iš zi

žievių ir tyraus raudonojo! *1 1•»1 1*1*

dar buvo nenuvalytas, todėl, 
ilgą laiką pirmininkavęs pa
rapijos komitete p. Baigys, 
šventoriuje padarė mitingą.1 
Pasilypėjęs ant sniego kru-; pagelbsti virškinimui ir su
velės, ėmė aiškinti, kaip ko- gražina sveiką apetitą. “Ma
nketas surinkęs is parapijos no skiIvio bėdos pranyko, aš 
sėmėms, manęs padaryti pc- jaučiuosi puikiai, už tai ačiū 
koštą ir nudažyti bažnyčios. Trinerio Karčiąjam Vynui,” 
pienas, bet sėmėms klebonas rajė Mr. Ant. Jovanovič, iš 
kur tai nudėjęs; ragino pro- Hot ^,1 w Vas 24 d. 
testuoti prieš degutimmą'jygų aptiekorius ar vaistų 
bažnyčios ir tt. Susinnkusie- pardavėjas jį turi, jei ne,

žolių, šaknų, medžių' / j^ZT’T
ir tyraus raudonojo į I\l\l y 1

vyno, yra ideališkas skilvio i —.
tonikiks>Jis vva,° •žarnas’1 KNYGOS. naffelbsti virškinimui ir su- ■
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ji ėmė sukauti, kad, girdi, iš rajyicįt p*, Joseph Triner 
musų sėmenų padare degu- (Company, Chicago, III. 
tą. Einant klebonui iš bazny-.. ~ I ................................... —......—,— - .

SKAUSMAS KUR?

PRIVISO SAVANORIŲ 
“KRIMINALISTINĖS PO

LICIJOS VALDININKŲ.”
Paskutiniu laiku Kaune ir 

jo apylinkėse atsirado visa 
eilė pasivadinusių save kri
minalistinės policijos valdi
ninkais subjektų. Vienas to
kių subjektų yra Jonas Dam
brauskas. buvęs dvasinės se
minarijos auklėtinis, 
ten pašalintas už vagystes.

1924 m.

čios buvo kviečiamas jis pats r 
paaiškinti parapijai apie sė- S 
menis ir degutą, bet klebo- X 
nas. nekreipdamas domės, £ 
nuėjo į kleboniją. Žmonės 
pasipiktino ir ūkininkų są
junga su “pavasarininkais.” 
Jie, suglaudę savo eiles, ėmė 
stumti iš “tribūnos” kalbėju
sį ir kelti didžiausį lermą. 
“Pavasarininkų” lyderis Ta- 
landis net policiją pasikvie
tė. “Tribūna” apie dešimtį 
kartų ėjo iš rankų į rankas, 
kol galų gale susidarė nepra
laužiamas aplinkui frontas iš 
Mikyčių vyrų.

Šventežeris ima rekordą 
visam Seinų apskrity.

JIEŠKO DIDŽIAUSIO IR 
MAŽIAUSIO ŽMOGAUS.

“Trimitas” jieško didžiaii- 
|sio ir mažiausio žmogaus 

bet iš Lietuvoje. Pirmas, prąnešęs 
apie patį didžiausią žmogų, 

1924 m. jis buvo sulaiky- Įgaus 75 litus,^ o pranešusieji 
tas už nelegalu dėvėjimą ku-Įapie patį mažiausią — 50 li- 
nigišku rūbų ir neteisėtą iš-, tų. Tas pačias dovanas gaus 
gavima nuo kaž kokio pilie-' pranešęs ir pats didžiausias 
čio pinigų. 1926 m. jis vėl pa- ir mažiausias žmogus. Prane- 
sirodė Kauno apylinkėse ir Šimus siųsti “Trimito” re- 
paskutiniomis dienomis vai- dakcijai ligi šių metų balan- 
kščiodamas nakties metu su- džio 1 dienos. Konkurse ^ali 
tikęs Kaune p-lę Krk ickaitę, dalyvauti abiejų lyčių pilie- 
kaipo krim. pol. valdininkas, čiai, ne jaunesni 21 m.
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203 is New Yorko 
j Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
jei g y Taksus.)

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HA.MBLRG)

Ant mus tri-šriubiniu laivų 
lieso lute, Reiianee. Alhert 

Ballin, Deutschland, 
Hamburg 

ir ant popuiiarišku vieno
dais kambariais laivų Cle- 
veland. Westpha*ią, ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
Nev.- Yorko. Laivai Tliurin- 
gia ir Westpha!ia atplaukia 
j Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

.statymai su reikalingai klausimais ir 
įsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ........................................... 25c.
Kode! Aš Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusk ............. 20c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo 
nas visų veislių 
na išsimėtę po 
Kaip jis galėjo
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip ' 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti ■ 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai t 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai Į 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa- , 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir l 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai tak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas Ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ........................................... 25c.
Kokius Dievus žmonėe Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipa- 
uių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.............................  25c.
Ben-Hui. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VYallace. 472 pusi....................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatovricz’o.
468 pusi. 11.50.
Biblija Satyroje. — Labai įdomi fr 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs 
kfiyga niekas nesigailės. 382 pus- ; 
.lapiai. Kaina ............................ 11.00
Musų Padėjimas. — įdomus pavyz

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi................... lOe.

MUZIKOS VEIKALAI
KOMP. M. PETRAUSKO

Žalčiu Karalienė. Opera......... $10.00
Penkių Metų Kanklės, vienoje 

knygoje ............................... $5,00
i Lietuviškos Dainos, 4 mišriems bak 

sams, I vyrų ir moterų balsams ir 
duetai .................................... $1.50

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera ............................ $3.00

žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas iš 
Operos žalžių Karalienės   75e 

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

norui ir Basui. o.ariu palydint 40c-
ViSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass

I
I
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Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klau.-kit pas 
vietos agentus arba pas 

Usted American tinęs 
(Bvnisun Uae) Joint Senicc vrith 

Hamburg Amencan line 
131 SUte St., Boston. Masn.

taHssBsaiiHsaa/
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Lietuvos Respublikos Istorija ir žem 
laiiis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliuciriės Lietuvės 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, i» 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinė* Lietuvos rubežius .
ir kaip šalia yra padalyta į apskri- niųs pasakojimai: i) Žinia iš toli- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado 
parodo, kaip gimė Lietuvos Reapubli- mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
k3 ir kaip ji išrodo. ' 
svarbesni dokumentai: 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra- nemokša. Bet deikogi norisi? 
šymaa visų mušiu su lenkais ir tt. be valgio žmogus silpsta?
Y’ra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta- vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

•vas, kuris apšviečia visą Lietuvą kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
•š lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
Drutais audeklo apdarais
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaiku. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 

i turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa- 
i gal daktarą irioiitzeri sataisė Ba- 
rabošius. Pusi- 2d ...............  10c.

j Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 
I —— y-  ->
vestuves. Juokinga ir .engva per
statymui. Parašė Iksas. PusL 24 10c. 
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

I tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa- | 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Materialistiškas Istorijos Supratimas, 

f __jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. Mede g a

» imu iš Greilicho. Parašė Z. Alek- 
£ sa. 80 pusi......................................... 25c.
4 Monologai ir Dcklamacijoa. — Sfoje
5 Į knygoje telpa daugybė naujų, labai 
J gražių it juokingų monologų ir dekla- 
X macijų. Visokios temos: darbininkiš- 40 pusi. 
/ kos, revoliucinės, uutiskos; hemoris- Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie-

į tiškos ir laisvamaniškos. Visos r kam-j Aiškiai išguldyti nilietystės

PAMINKIT

1.
2.

Čia telpa visi ašarų —.
Steigiamojo. Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
Delko

Ir delko i

! i

I

YRA GERAS DĖL:
Ramatiško gėlimo. 
Nerviško galvos skausmo.

3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krutinės 

pečių.
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užnuodi- 

jirno, nuo silpnų ateitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 3oc., 65c. ir 11.25.

Dėl patarimo arba knygutes 
rašykite į:

ALBERT G. 
GROBLEMSKI & (?O„ 

Dept. 36, Plymouth, Pa.

f AmenKOD!>KO> — LFViejų
£ aktu komedija, pajuokianti lietuviu

į
ir

t

kitas mažiau?
$1.00 cukraus, druskos ir kitų pana:
11.50 lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši

tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė L'-ras G-mus.
Kaina ............................................  15c.
Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės it 
jų dori.-kas nupuolimas, šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukteris ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globą”. Pa
rašė kun. George Townsend Fox, 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
gitia. ................................................ 25c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

I fonės. 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
dų. Pagal daugeli autorių parašė 

■ Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.

10c.

i
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Važiuokite j 

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLI M BUS

arba ant kitu šios linijos laivu 
TIK 8 D1F.N. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
T1K1ETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 
. NORTH GER.MAN 

LLOYD
15 IVater St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

I
ŽOLIŲ GYDUOLĖ 

nuo skilvio negerume, prietvario, reu 
mutizmo, kraujo nevaluieu. Bandykit 
Sudėtini No. 6, sudarytą. . iš šviežių 
žolių, šaknų ir' sėmėm*. įbc. • už pakie. 
tą, 15c. už išbandymo pakutį. i 12'

THF MARCELE AR
Box 93, Mėdford, Mase

i

NAUJAS
.Austos Knygyno Katalogas
' i Sykiu ir Kalendorius I 

1926 ir 1927 Metę.
■ Visi, kurie prisius 15 centų 
' įtampomis padengimui per

siuntimo lėšų,—atlaikys Au- ; 
šros Knygyno Kataloge. Ka
taloge randasi višos geriau
sios knygos, kurios btr.o'iš- 
Jeistos Lietuvoje ir Amerika- i 
je iki Rugp.-August 1 dienai, I
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas. W

AUŠROS KNYGYNAS * 
.1210 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

%

VfiUAUSIO MODELIO MEGSTINtS 
LANGTlESfcS. PURIOS IMIUROS. 

Paikus pasiūlymas šeimyninkėms. Tik pa- 
mislykit. Jus galite irau t 2 poras šių lang- 
tiesių už kainą vienos poros. Musų kaina už 
dvi poras tik $3.98, o už 4 poras $7.68. V ienai 
norą vienam langui. šios langtiesės padary
tos iš puikaus materiolo, atrodo artistiškai, 
padabintos su makrais fr Irisais. Jos atrodo 
labai puikiai ir ilgai laiko. Miera 50 rolių 
pločio ir 3 jardai ilgio.
NESIŲSKITE PINIGŲ Tik parašykite savo 
vardą ir adresą ir pažymėkite kiek porų no
rite. O kuomet langtieses aplankysite savų 
namuose, tuomet užmokėsite už jas. pride
dant kelis centus už persiuntimą. Užsiganė- 
d i ruoša s gvarantuotas arba pinigai bus šn
era ži’iti H2)

"ESTERN MAIL ORDER CO.
2225 W. Chicaao Avė.. Dept. 34$,?

v
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Vietines Žinios
I Mr. A. Iva* akėja sanda- 

dariečius.
Lazda turi du galu; 

į laiko vieną jos galą, o ar - - 
! moju pliekia savo vienmin
čius. Pereitos nedėlios vaka- 

jrą Liet. Ukėsų Kliubas turė
jo pokilį, kuriame ir p. k 
gavo progą kalbėti, šiuo sy
kiu jis iškėlė tūlų sandarie- 
čių negražius darbus visuo
meniniame gyvenime.

Kaip žinoma, jau nuo"; 
laiko kokis ten sandari" 
viršūnių kliubas. pasivae.mv' 
save “sandariečių inteli"’-- 
tais.” smarkiai pradėjo ? < 
kortomis svetainėj, viršu.’o 
“Sandaros" spaustuvės. J" 

seniau buvo girdėti', 
kad kokie ten vyrai, pasiva
dinę “sandariečių inteb"’.'.- 
tais," praleidžia net isti.-U' 
naktis savo kliube. Metai at
gal. šitas “inteligentų" klu
bas buvo žinomas kaipo “po
pietinis kliubas." suorgani
zuotas tūlo chicagiečių "in
teligento." su tikslu, kad. tu
rėjus geni laikų, kada vyra; 
būna darbe. Chicagos "inte
ligentui" apleidus sandane- 
čių pastogę, šitas “popieti
nis” kliubas virto kitokio 
“sporto" kliubu.

Iš patikėtino šaltiniu (vie
no banko nario» teko man 
sužinoti, kad bankas, kurio 
name "Sandara" rendavoja- 
si. jis patėmijęs darant ne
geistinus geimus per kiaura' 
naktis, todėl davęs įsakymą 
“Sandarai" išsikraustyt. Tie
sa. nieko nekalbėjome su tuo 
banko nariu apie priežastis, 
bet kitokioj kalbos forme p^ne visus munsamienussa-i 
man buvo leista suprasti. ka<! mieste paženklinti raudo- 
banko savininkai nepagei
dauja tokių “sportų" jų na
me.

Sandariečiai. gavę Įsaky
mą išsikraustyli. pirmiai 
manė užimti Lietuvių Svetai
nės skiepą ir įrengti spaus
tuvę. Bet sandariečiai "inte
ligentai" patėmyjo, kad ne
bus jiems patogios vieto.' 
dėl naktigonių ir todėl su
bruzdo jieškoti tinkamesnės 
vietos, kur butų galima 
Įrengti “Sandaros” spaustu-

■

I . - - .j ruoju pliekia savo vier.mi’
So. Bostono lietuviai piliečiai 

išjuokė lietuvių vardą.
Kovo 17 d. So. Bostone 

buvo didelė paroda — ap
vaikščiota 150 metų sukak
tuvių nuo išvijimo britų iš 
So. Bostono, tuomet vadina
mo Dorchester Heights. Ka
dangi šitos sukaktuvės su
puolė su švento Patriko (žal
čių naikintojo) švente, tai 
parodoj skaitlingai dalyvavo 
ir airiai, to šventojo garbin
tojai. Žaliomis fiagėmis ir 
dobilais apsikaišiusių raudo- 
nanosių airišių buvo pilnos 
gatvės ir užsigrudę šaligat
viai.

Šitoj parodoj sumanė da
lyvauti ir lietuviai piliečiai, 
matomai, norėdami išgarsin
ti lietuvių vardą. Bet vieton 
išgarsinti, jie lietuvių vardą 
išjuokė — ir taip išjuokė, 
kaip niekas ligšiol dar nebu
vo išjuokęs. Kuomet Bostone 
yra tūkstančiai lietuvių pilie- mokyti, bet visgi nėra tokie 
čių, parodoj dalyvavo tik kvaili, kaip apie juos tokie 
apie du tuzinai. Apie dvide- ‘ 
šimts vyrų maršavo, o ketu
riese važiavo sulūžusioj “bo- i 
gėj”, kurią traukė nusususi, , 
apšepusi, purvina. tartum . 
šluotom paramstyta kume
laitė. Ir pirm tos kumelaitės 
jie nešė didelę iškabą su už
rašu “Lithuanian Citizens.” 
Žiopsotojų buvo apie 200,- 
U00 ir visi jie juokėsi iš lietu
vių piliečių “skaitlingumo” 
ir iš jų šyvosios kumelaitės. 
Airiai ir lenkai dabar juo
kiasi. kad toji kumelaitė tai 
buvo emblema lietuvių stip
rumo ir narsumo.

O reikia atsiminti, kad ši
tas “pasirodymas” lietu
viams piliečiams kiek nors 
lėšavo. Juk žydelis “rėgsma- 
nas” savo šyvukės už dyką 
neskolino. Ir taip, už savo pi
nigus lietuviai piliečiai išjuo
kė lietuvių vardą šitokios di
delės publikos akyse.

Apie šitą lietuvių “pasiro
dymą” dabar labai daug 
ginčyjamasi pačių lietuvių 
tarpe. Aną vakarą man teko 
nugirsti du vyru šitaip besi- 
argumentuojančius:

—Na ir pasakyk man, ku
riems galams jus tokią apše
pusią kumelaitę nusisamdėt? 
—rūstauja nedalyvavęs pa
rodoj pilietis.

—Matai, brolyti, mes no
rėjome parodyti, svetimtau
čiams kokių Lietuvoj arklių 
esama. — paaiškino parodoj 
dalyvavęs.

—Jeigu pas tavo tėvą bu
vo pusiau padvėsę arkliai, 
tai tas dar nereiškia, kad ir 
visoj Lietuvoj žmonės “ško- 
bėmis” važinėja. Štai, mano 
tėvas važinėjo tokiais arži- 
lais. kad ir nulaikyt buvo 
sunku.

Ištikro, Lietuvos žmonės 
yra gerų arklių mylėtojai, o 4 • * - •___** 1 •  a__1 _ čia juos i 
atbulai.

Vyrai, jeigu norite, kad 
mumis kiti neišjuoktų, tai 
nors neišjuokime patis savęs.

Pilietis.

je p. Lėkiui anglų kalboj ati
daryt toki susirinkimą.

Užkandus, prasidėjo visa 
eilė programo. Kalbėjo: C. 
S. O'Connor — politikierius, 
W. J. Foley — advokatas. J. 
W. McCormack — Mass. le- 
gislaturos senatorius, kun. ir 
Dr. Reimer ir konsilmanas J. 
Cilbody.

Iš lietuvių kalbėjo: adv. F. 
J. Hotvard. adv. Mrs. S. šal- 
nienė. Rev. B. F. Kubilius. 
Ant. Ivas ir kiti. nuo

Iš anglų kalbėtojų visi į 
stengėsi mokyti lietuvius. 
Klausant tokių pamokinimų 
nelabai smagu. Anglai persi- 
stato sau. kad lietuviai tai 
yra tokie tamsus žmonės, ku
riuos kiekvienas jaučiasi 

(galįs pamokinti. Todėl 
klausanties tokių prakalbų 
esi priverstas persistatyt sa- 

(ve labai pigiu vakarienės 
svečiu. Lietuviai, kad ir ne-

“anglikai” kalba.
Iš lietuvių geriausiai kal

bėjo adv. Dainienė. Ji su 
trumpa pasaka užganėdino 
visus.

Taipgi dainavo V. Jen- 
kins. Jam gerai pasisekė su 
dainuoti “Užmiršai tėvų ka
pus" ir “Tykiai Nemunėli 
teka." Už gerą sudainavime 
jis gavo gausių aplodismen
tų ir magaryčioms jis sūdai 
navo trečią dainą “Saulei te
kant ivtmety." P-lė Bratė 
naitė paskambino pianą.

Užbaigiant kalbėjo advo- 
katas-bueeris Mr. Szvagždis 
Jis, vaikas, kalbėjo lietuviš
kai. bet nebuvo galima su
prasti. ka iis norėjo pasakyti.

D. Pilka.

I

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
>

t 
:

S X jo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą---- a ..... ’

s.esiies. Mes parduodame

i
1 )

i

>

F. M. ŽARDECKIS
255 Broad*ay, So. Boston. Maus..

Chas. J. Buzeviėia
LIETUVIS ELEKTR1K1NIS

Visokį Elektros darbų padarau 
prieinama kaina.

Jeigu kas nori įvest į naujus ar 
senus namus elektrikų, arba reika
linga 
liuot 
mą.

pataisymų, duokit apskait- 
mums, o persitikrinsit skirtu- 

(13) 
28 DENNTSON ST, 
ROXBURY, MASS.

Tel. Rokbury 0967-W.

SENYVAS ŽMOGUS 
Kuris gyvena So. Bostone,, 

ir norėtų dirbt prie apvalymo■ 
namo, lai atsišaukia į “Ke
leivio” ofisą. Mokestis nuo 
$10 iki $12 sąvaitėje. Ii toli
mesnių vietų neatsišaukit.

TELEFONĄ* 1087 Į

MEDICINOS DAKTABA8

C. J. MIKOLAmS
Valandos: nuo 3 iki 4 po pioc*. I 

nuo 7 iki 8 vakaro f 
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

,___r______ ____v_.___ arbaCo-
himbia Gramafoną, priimdami bonus kaipo dalį mo- 
.■Yesties. Mes parduodame geriausius PIANUS, GRA- 
MAFONUSIr užlaikom didžiausi pasirinkimą Lie- 

viskų Rekordu ir Piano Rolių. Kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką:

GEORGE MASILIONIS
233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

j 

N 
.*
>5
s

Telefonai «112-W.

Dr. A. GmM-6omu$ka$
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. knnip. Broad Si.

MONTELLO. MASS

Ii
kams. Todėl visi susipra-į VISŲ ATYDAI.

JI bininkai turėtų Pas- Ka, norit pirkt namą ar fannų.
’o Streikuojančius audė- kreipkitės šiuo adresu: 
remti visokiais budais. į

C’oth Hat. Cap and Milli- • 1

'' REAL ESTATE AGENTAI
.. Prašykit surašą Namų pardavimui,ovų konferencija 26 d. i’iinas nuošimtis.

- — • * I. J. COR1G
‘294 VVashington St_ 

BOSTON. MASS.
• ♦

-r. Workers Intemational 
l'nion, ]

ir apielinkės darbinin- 
ku aisti
k, v< nuo 7:30 vakare, Ame- 
Hcan House, Bostone. Orga- 
nizuoti lietuviai darbinin
kai taipgi turėtų pasiųsti sa
vu atstovus į minėtą konfe- 
eiici ą ir prisidėti kuomi 
rakina, kad pagelbėjus Pas- 

iraic'o audėjams tą streiką 
laimėti.

Prie muniainierių durų lip
dys raudonus plakatus.
I.ynno majoras Bauersu-j 

manė visus munšainierius sa-1

nais plakatais. Kuriame na- į 
•r.e tik bus suareštuotas mun- 
'ainieris. prie to namo durų! 
bus prilipdytas raudonas; 
plakatas, kaipo “gėdos ženk- Į 
a.'." Tą savo sumanymą ma- į 

•<>ra> vykdys pasiremdamas! 
r..; kelių šimtų metų užsili 

į kasiais Įstatymais.

SPORTAS.
Stasiakas laimėjo rutynes— 
gavo lenkų cąiupijono diržą. 

Praėjusi ahj į ketverge 
. i a - -------. ; sGrand Opera H o ūse lenku

iki nuogo kūno buvo užvers-i šią vietukę pasitrankyti. Da- ja^pijonas Stanlev Stasiak 
tos ant" galvos ir tvirtai su-lbar tie sandariečių "inteli-'- 
suktos, lavonas pamesta; igentai" deda visas paštam 
prie balos ir ant susuktų dra-įgas, kad nusipirkus savo na 
panų užverstas sunkus ak-'mą. 
muo. Iš tardymo paaiškėjo,| Mr. Ivas taipgi nurodė 
kad nužudytoji moteris yra tų sandariečių “inteligentų" 
Franciška Winkler. taip j: į blogus darbus ir atidengė vi- , }.• 
save visur vadindavo. Ji paė- są paslaptį pereitos nedėlū - 
jo i . ‘ . -
ženota su Stanley Kwiet-ką viešai. Jis išbliovė, kao.

kuris paeina iš Vii-j tie jų vadinami “inteligen-

Atrasta nužudyta moteris.
Pereitos pėtnyčios rytą 

prie Dedhamo. giraitėje, ta-Į 
po atrastas nužudytos mote-L 
ries lavonas. Visos drapanos vę ir sykiu turėti dykai pana-

A
i

FLOOD SŪUARE 
HARDVUARE C0.

Jeigu kų nori pirkti, ateik į 
Elood S«TrHardware CVTen gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga- Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulžių, taipgi visokių 
pentų. varnišių. stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam į namus.
ELOOD SU. H ARDU ARE CO. 

636 Broadway, So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 27'iO-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. G re v iškis.

4
4

Mr. Joseph P. Šarkiunas. 
pas

Vose & Sons Piano 
Conpany 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianų, Upright Pianų. Fo
nografų ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais senų pianų, gau
sit už jį gerų kainų. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotų kataliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boston.
{kurtas 1851 m. I

Tel. South Boston 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broad way, So. Boston, Maw.
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

DR. J. MARCUS 
LIETLVISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

TeL' South Boston 3526 
Residence Uniyersity 1463-J

S. N. Puišiute-Shallna
LIETUVft MOTERĮ* 

ADVOKATE
M* Broad* a t, So. Boston. 

' * ' Roorn 2.

4
4 
t
4

*
I

4

SOUTH END 
HARDWARE CO. 
SUTAUPYKIT PINIGŲ \

ANT GELEŽIES IR 
MALIAVŲ.

ŲUEEN ANNE Gatavai Sumai
šyta Maliava ?2.25 gali

Balta ir visokių spalvų dėl vida 
lauko
Daug Gatavai Sumaišytos

Malevos $1.25 galionu, i
$3.50 Atlantic Eloor Varnish $2.25 gal )

Stanley Stasiak 
jtaguldė švedų čampijona 
’Aiex Dundeną ir gavo nuc 
A-nkų draugijų atstovų lenku 
ėarr.piiono diržą. Airių čam- 
pijonas Ned McGuire patie- 
-ė Gnvorčiną, o lietuvių čam- 

. p i; < i n as Juška išsirito pusę
........ ... • | . j valandos be pasekmių su Bigjo iš Galicijos, lenke ir buvo vakarą, kalbėdamas į pubn-;g;p 

ženota su Stanley Kwiet-jką viešai. Jis išbliovė, kadį šiame ketverge F. Juška 
kowski, kuris paeina iš Vii-į tie jų vadinami "inteligen-:,.^ yy____
niaus apielinkės. bet arti- tai" vra kazirninkai. giituok- x rpi dvi no-' Vehetona Fiat whiu.- i’ainfši 79 gal.
mesmus santikius jie turėjo liai, per naktis negrįžta pa-i i > arų ij.a.
tik su rusais ir lenkais. Pas-savo pačias, ir vietoj įieško-į------------- —------- į
taruoju laiku jie gyveno;jus pirkti namo. 1 
Cambridge. Mass. Peržiurę-•kazyruoti ir nuo pačių pasi-! 
jus namus, kuriuose jie gyve-į slėpti, jie turėtų remti Lietu- "1 
no. tapo atrasta pripakuoti! vių Svetainę, kuri esanti ske-- 
du kambariai visokių daiktų.įloję paskendus, 
už kelis tūkstančius doleriui 

i vertės.

u-- ;• i. ; t.,. .mo buvo taip: Pereitą ket-ičių, kurių visuomenė da m
įsgarsmo kaiP :vergą jo žmona išvažiavo Į J žinojo. Jis taip išakėjo-an-

I

NAUJI KELIAI PRAŠALINT- 
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ.

Be operacijų, be vaistų. 
NATURAL1S GYDYMO METODAS- 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas.
Patarimai dykai.

Dr. Wenlworth, L M. 
1761 Washington st., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį. 
Boston, Mass.

; Telephone Copley W53-M
• Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaru.■

! •

I

i

Malevos $1.2o galionu, i
■ $3.50 Atlantic Eloor Varnish $2.25 ga! t šiame Ketverge r. i Bunk(.r Hjl] Varniph $]M ’a! ,

i i'.' su Stasiaku. R. Grenna j Roof Coating dėl kiaurų stogų 85c ga! j _ - T 1 A T'l . TT-1. fA. T* • a —ZV S I

Čia reikia pripažinti. ka<i 
išiuo kartu Mr. Ivas išspiov

Tel. Richmond 1410 ’

s Dr. David W. Rosen i 
N Kalba Lietuviškai ir Rusiškai , 
3 GYDO CHRONIŠKAS IR 
? ŠLAITAS LIGAS J
3 Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo ’ 

ir Odos Ligas J
3 VALANDOS:

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

BOSTON. MASS.i

f
. ------------- ------- --- --------- ------ «
Nedčidieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

Į
i \

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS

DENTISTAS

Dr. St. t. GALVARISKl
(GALINAI SKAS)

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

41J BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.SPECIALISTAS—PER 25 ME

TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Tbeatre Building 
Roorn 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

Bl. J. S. BAIABAN
Iš RUSIJOS 

Gydytojas, Chirurgas ir
! Akušeris.

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

194 Chestnut St. Chelsea. Mass.
Tel. Chelsea 1830.

SOUTH END HARDWARE 
COMPANY

1095 Hashington St.. arti Do'er St.
EI. Stoties, Boston. Tel.: Beach 5353.

I

Viską turim dei.į1 
DARŽO IR PIEVOS.! 
APLANKYKIT MU-i 

SŲ BARGĖNŲ SKLE- Į 
PĄ. VIRTUVĖS REI-! 
KMENAI. BARGE-į 
NAI KASDIEN.

kur galėtą CHORŲ VEDĖJŲ ATYDAJ
V, j jokite Choro Repertuari 
/ r.: r.e dėlto, kad galite papult ;

dėlto, kad galite gaut 2C 
. . . visam chorui už 3 dolerius.

\ 'c kurią laidų norite. Trijų 
aida — knygutė 75c. Imant 

atsieis 15c knygutė arba 
a daina. Taipgi galite gaut 

• tų Choro Repertuaro komple- 
- doleriu

A. BAČIULIS
I . 6-th St.. So. Boston. Mass.

Iš Kwietkowskio pasakoji- apie saviškius daug paslan- 
Pereita ket- čių, kurių visuomenė da m 

.1 - ’-j T" A - - -- - * 1 ~ *

Dedham jieškoti darbo, nes ■ dariečius “inteligentu' ym- 
laikraštyje rado apgarsini-'sumoje visos publikos. ka<; 
mą. kad vienoje valgykloje1 joks sandariečių priešas ne
reikalauja virėjos. Kvviet- galėtų to padalyti, 

i ko veskis palydėjo savo žmo- Bet nuo Mr. Ivas galim. 
Iną iki tunelio ir daugiau nie- susilaukti visko. Kiek laik< 
į ko apie ją nežinojo, iki ją at- atgal, jis įkalbėjo lietuviam^ _ 
rado prie Dedham nužudy- "‘1...........
tą. Kada jis išgirdo, kad jo 
žmona nužudyta ir nuėjo 
persitikrinti pas graborių. 
čia jis tapo sulaikytas. 

| Kovo 22 d.. 8:30 ryte 
išl K\vietko\vskis buvo atvežtas

So. Bostono Anglijos milita- Į Dedham teismą ir kaltina
mų spėkų. 150 m. atgal ang
lai buvo priversti atiduoti 
amerikonams taip vadina
mą Dorchester Heights arba 
kaip lietuviai vadina Tamo
šiaus kalną (Thomas Park).

Publikos Į vakarienę susi
rinko apie 200 ypatų.

Vakarienės programas bu
vo labai ilgas ir kalbėtojų 
net ir klausyt atsibodo. Kliu
bo pirmininkas J. Lekys ati
darė vakarienę su trumpa 
anglų kalboj Įžanga, persta- 
tydamas M r. Stefan už toas- 
masteri. Nepatarčiau ateity-

Lietuvių Ukėsų Kliubo 
vakarienė.

Pereitos nedėlios vakarą 
Lietuvių Ukėsų Kliubas turė
jo ^urengęs šaunią vakarie
nę. Vakarienės tikslas buvo, 
kad paminėti 150 metų su
kaktuves nuo išvarymo

mas žmogžudystėje, bet jis 
prie kaltės neprisipažino. 
Policmanas Cahill iš Ded- 

:ham. kuiis pirmutinis pribu- • . T. . . * »-----------

PARDAVIMAI.
’\I>II>1 ODA 30 KARU NAUJAS
■ VIMDŽIUS. Jnešt visai mažai rei- 

• a proga geram žmogui.
H\d<- Bark avė.. Roslindale. Mass. 

įlydė Park 1402-,W.

pirkt tokią svetainę, kurio- 
negalėjo išlaikyti airiai, ne
viešiems reikalams netinkan
ti ir užtai pasiėmė sau keletą 
šimtų komišino. Dabar ji.- 
drįso pasakyt apie savo “inb- 
ligentus” sandariečius, ka< 
jie neremia savos svetainės. 
Užpus koks nors vėjas, jis d; 
daugiau papasakos.

Šmikis.

vo prie atrasto moters lavo
no, prašė atidėti bylą 1) 
dienų ir teisėjas atidėjo ta '- 
dymą iki kovo 31 (1. Kvviec- 
ko\vskis šaukėsi pas adv. Ba- 
gočių, bet kadangi Bago- 
čius sukatoje turėjo išvažiuo
ti su reikalais i New Yorką, 
o nedėlioję lankėsi Water- 
buryje, tad jį pavadavo adv. 
Harrv Casey ir Marė Bago- 

‘čienė.

Darbininkų žiniai.
Visiems jau žinoma, ka 

16,000 Passaic, N. J. audėjų 
darbininkų streikuoja. Da
bartinis audėjų streikas turi 
didelę svarbą abelnai visų 
darbininkų judėjime. .Jeigu 
Passaic’o audėjai si streiką 
pralaimės, tada kapitalistai 
algas mažins ir darbo valan
das pailgins netik audėjams, 
bet abelnai visų šakų darbi-

Malonu 
Imti

preparatu. Kuris parodė

7~rr-s

gydančią ypatypuikin ,..~r------. . -- . - v-wi
Kankinantis k >suly> gali būt greitai .-ulaikytas su 
per bertainį amžiaus _

SEVERA’S COUGH BALSAM
Yra malonus imti, tyras ir saugus Jis persigeria ir 
išgydę įdegusias plėveles ir tokiu budu greit praša
lina kosulį. Tai yra puikus apsaugotojas ir jeigu 
imamas reguliariai kosuliui tuojaus prasidėjus, jis 
nukreipia dau • nesmagumu Kaina 25c. ir 50c. (

Severa’s Cold and Severai Antisepsol
Grip TaMets Skaudamai Gerklei

Kaina 3»e. 35c. ir 50c.
Visose Aptiekose.

W. F. Severą Co.. Cedar Rapids, lova.

CKS 
OKD
CKS

CK!>

Baths 
Co.

1*5 C0URT5T. 
BOSTON 

MASS.

PUIKIOS JUSU 
SVEIKATAI 

Lietaus, štymo. lovio ir elektros 
maudynė®. Elektriški gydymai 
ir masažai.

PIRMOS KLESOS
BAR BERNE.

Atdara nuo 7:30 rvte iki 12:30 
vakare. Nedčidieniais nuo 7:30 
ryte iki 2:30 po pietų. Maudynės 
35c. tiktai.

115 Court St.. Boston. Mass. 
prie Scollay Sq,

VISOKIAS PLCMBERIŲ
REIKMENIS

| 
I

i
I

! Tel. So. Boston 5C6-W J >
; DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

; LITUVIS DENTISTAS
i ’ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną i, 

Nuo 2 iki 9 vak J» 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų < [

i [ Seredomis iki 12 dieną. ’ ►
i [ Ofisas "Keleivio” name. * >

251 Broadwav, tarre C ir D St.
SO. BOSTON. M ASS. >

^sasasasaszsaszsaszassesaseszs^j
Slietuvis Optometristas

•0 Iše^zaminuoju akis, priskiriu ;j? 
bj akinius, kreivas akis atitieainu ‘i 
S ir amblyopiškose (aklose) aky- t 
7 so sugrąžinu šviesa tinkamu -o 
į laiku. J
S J. L. paaakarni.s o. h.
S 447 Broadway. So. Boston. Ma*i ;1

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PA1PAS ir PRITAIKINTOJUS

Geriausias tai oras pigiausia kaina. 
Tel. Ilaymarket <100 ir 1101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Portlund Si, Netoli No. Station. 
BOSTON

DR. B M. LANDAU
Specialistai Kroniškų ir Se
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedčidieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 imi pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Hajmarkct 1436.

32*< HAMRERS ST.. 
BOSTON,- MASS.

Z
ir




