
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKKASTIS

So. Boston o'Hv-M
Telephone:

So. Boston 506-M.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Published by J. G. Gegužis & €•.

SO. BOSTON, MASS., BALANDŽIO-APRIL 21 D., 1926
Entered ■« Seeond Claas Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston. Masa, under the Act of March 3. 1879.

Represents over 75,000 Lithuanians in
New England, and about 1,000,000 

■ , in the United Statės.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising Rates 

on Application
“KELEIVIS”

255 Broadway, So. Boeton, Mass.

Prenumerata melams:
Amerikoje „........................ . $i'J0
Kanadoje ir Lietuvoje...........$3.00

Prenumerata pašei met<j:
Amerikoje ................................ $1.25
Kanadoje ir Lietuvoje...........$1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston. Mass.

No. 16 Metai XXI

Katalikė Moteris Suskaldė
Kunigui Galvą

BATALIJA ĮVYKO KLE
BONIJOJ.

APSISAUGOKIT AP
GAVIKŲ.

Policija praneša, kad Bos
tone dabartiniu laiku ope- 
į-uoja keliatas apgavikų. Ke
liose vietose buvę šitokių at
sitikimų. Ateina i namus ne
pažįstamas žmogus su Įran
kiais ir sakosi, kad jis esąs

KUNIGŲ MALDOS 
NIEKO NEGELBĖJO.

“Nemirštantis tikėjimas” 
buvo priežastis nesusi

pratimo.
Milwaukee katalikų šven

to Stepono parapijos klebo
nas, Petras Polomskis, šian
dien vaikščioja su apraišiota 
galva, o davatka vardu Kot
rina sėdi belangėj. Ji yra 
kaltinama suskaldymu kuni
gu \gąl vos.

Vienas ‘'Keleivio’’ skaity
tojas prisiuntė mums iškar
pą iš anglų laikraščio su to 
kunigo ir; davatkos fotogra
fijomis, ir prideda nuo savęs 
šitokį paaiškinimą:

Šita Kotrina paeina iš 
Kenosha, W is. Ji yra karšta___ 7 __ - . ... _ _

matė, kad vyskupas laiko 
kunigo pusę. Tuomet jie nu
tarė savo dūšių ganytoją atsiųstas iš telefono kompa- 
baidyte iš parapijos išbai- nijos telefoną čionai patai- 
dyt. Jie išrinko vieną para-isyt. Radęs vieną šeimininkę 
rapijoną, davė jam kuolą ir namie, jis išsiunčia ją į kitą 
liepė jam vaikščioti su tuo namą, kur yra kitas telefo- 
kuolu apie klebonijos lan- nąs, kad ji iš tenai jam šne- 
gus. Kunigas pamatęs, kad ketų, o jis čia klausysis, kaip 
kažin koks žmogus vaikščio- jos telefonas veikia. Kuomet

kuolu apie klebonijos lan-

I KARO STOVIS PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

i Audėjų streikas Passaico, 
į Cliftono ir Garfieldo mies
tuose eina jau 13-tą sąvaitę. 
Streikuoja apie 10,000 žmo- 
nių.Negalėdami kitaip strei-

i kierių vienybės sulaužyt, ka- 
I pitalistaj įsakė savo valdžiai 
j panaudot smurtą. Policija 
tuojaus puolė streikierius ir 
prasidėjo riaušės. Daug 
žmonių buvo sumušta ir pas
kui da teisme nubausta. Pa
galios tapo areštuoti visi 
streikierių vadai. Kapitalis
tai tikėjosi, kad be vadų 
darbininkai grįš prie darbo. 
Bet-jie negrįžo. Dabar vadai 
vėl paliuosuoti, nors po la
bai didele kaucija, o ap
skelbta karo stovis. Uždrau
sta visokie susirinkimai ir 
uždarytos visos salės. Mies
tai pilni ginkluotų sargų, ku
rie uoliai gina kapitalistų 
reikalus, o persekioja darbi
ninkus. Beteisė didžiausia, 
ir tai vis “laisvoj" Ameri
koj.

Rengiasi Deportuoti 
Netinkamus Ateivius.

TOKIŲ ESĄ KELI ŠIMTAI 
TŪKSTANČIU.

KRIKŠČ1ONYBĖS 
BANKROTAS.

Šiomis dienomis Bir-į ______
minghamo mieste, Alaba- Visi nelegaliai įvažiavę A- 

i mo j, buvo tarptautinės d va- merikon bus areštuojami ir 
sinio švietimo tarybos suva
žiavimas, kuriame dalyvavo: 
daug kunigų ir daug buvo: 
pasakyta kalbų. Kun. Poole 
iš Anglijos puikiai nupiešė 
krikščioniškojo pasaulio 
veidą. Girdi, paskutinis ka
ras išblaškė netikrosios mu
sų civilizacijos rūmą kaip 
kokį sapną. “Praėjo jau sep
tyni skaudus metai, kaip pa
liauba buvo pasirašyta, o 
baisios žmonijos žaizdos te
bėra da neužgijusios ir pa
saulis povaliai merdėdamas 
vis dar vaitoja baisioj ago
nijoj... Šita suirutė paskan
dino mus į negirdėtą dorinį 
bankrotą.”

Ir jeigu baltveidžių pa
saulis eis toliaus tuo keliu, 
kuriuo jis ėjo iki šiol, tai va- 
kaių civilizacija turės visiš
kai žlugti ir išnykti, pasakė 
baigdamas savo prakalbą 
šitas dvasininkas. Tas reiš
kia krikščionybės bankrotą.

Deganti lava užliejo 15 trio
bų ant Havaii salų.

Ant Hawaii salos pereitą 
(sąvaitę išsiveržė Mauna Loa 
vulkanas, kuris per 5 metus 

į buvo jau nustojęs ' veikti. 
Raudonai įkaitusi lava pra
dėjo verstis iš ugniakalnio 
našių ir bėgti pakalnėn. Pa
sidalė lyg ir kokia deganti 
upė, kuri kas sykis ėjo vis 
platyn ir baisyn. šita ugnin
goji masė plabkė nuo 8,000 
pėdų aukšto kalno 4 dienas 

, - - . .. ir ant galo pasiekė Hoopu-
ką. kas reiškia šermenis, ji»,]oa kaimą. Apsemtos degan- 
užeina tenai ir įsieiskia savo ]avos havvaiiečiu triobos 
apgailestavimą, pasiūlo nu
pirkti nabašninkui gėlių, sa
kydamas, kad jis esąs gėlių 
finuos agentas. Šitokiu bu
du jis keliose vietose surin
ko pinigų gėlėms ir prapuo
lė. Žmonės nematė daugiau 
nei gėlių, nei “agento.”

PARAPIJOMS “APGAU
DINĖJA DIEVĄ.”

Sprindfield, Mass.—Ku
nigas James Gordon Gilkey. 
atėjęs čia savo bažnyčion 

I sakyti pamokslo pereitą ne
dėldienį,.atsinešė saują be
verčių pinigų ir pradėjo 
juos rodyt savo parapijo
nams. Vienas pinigas buvo 

'pradurtas • ir turėjo siūlą 
i įvertą. Kitas buvo geras 
kvoteris, tik labai sulanks

tytas. Kiaurų pinigų buvo ir 
(daugiau. Buvo taipgi kelia- 
įtas franeuziškų pinigų, ke- 

. Hiatas angliškų penų ir kelia
utas Kanados centų, kurie čia 

neturi jokios vertės. Išparo- 
dęs tuos pinigus, kunigas 
paaiškino, kad visą šitą

“džionką” jo parapijoms
sumetę jam per pereito ne- 
dėldienio kolektą. Jis bai
siai už tai pyko ir barėsi. 
Kaip tai, girdi, galima ap
gaudinėti Viešpatį? Tokias( 
(šiukšles, kurių nepriima 
Ijoks biznierius, jus, girdi, 
| atnešat savo sutvertojui. Tai 
esąs baisus griekas!

nąs, kad ji iš tenai jam sne-

šeimininkė išeina, šitas “me
chanikas” apvagia namus ir

ja su kuolu apie jo langus, 
pasišaukė policiją, ir tas pa- 
rapijonas buvo areštuotas, pabėga.' 
Praėjo nuo to laiko jau 71 Kitas apgavikas vartoja 
metai, o tas žmogus sėdi be- U.U.į t . f. .
protnamy kaipo pamišėlis, kur prie durų prikaltą vaini- 
Jo vardas yra Jonas Pranc- 
kietis. Jis nėra joks beprotis, 
tik karštas katalikas. Ir pa
rapijoms visai nesirūpina ši
tą žmogų iš beprotnamio iš
imti.

— Tai ve ’K0’Kįų vaisių žmo-
katahkė. Taip jau karsti ka- n^s susilaukia iš tikėjimo! 
talikai yra jos brolis ir svo-, 
gėris. Visi jie priklauso; čia: 
prie šv. Petro parapijos. <Še- 
niaus čia buvo viskas ramu, i 
Bet pradėjus lankytis į Ke-; 
noshą Beneckiui ir pradė-

1

šitokį “skymą:” pamatęs

I

BURDINGIERIS GALI 
GULĖT VIENOJ LOVOJ 

SU GASPADINĖ.
________ ___ Pikti liežuviai 

jus jam skelbti “Nemirštan- anądien Bostono policijai, 
tj tikėjimą.” kai kam pasi- kad vaenąme Baęk Bay 
darė nesmagumų. Beneckis apartmė&te:darosi neleistini 
skelbia, kad kas' tikrai iti- dalykai. Buvo pasakyta, kad 
kės, tas niekad nemirs. Tai- Sheldonų kambary, kuomet 
gi nekurtos moterėlės, bijo- pats Sheldonas per ^naktį 
dainės mirties, prisidėjo .prie v ’ ”'1"
tos “nesmertelnos vieroš.” i 
Prisidėjo prie jos ir minėtoji, 
Kotrina.

Reikia pasakyti, kad tas j 
“nemirštantis tikėjimas” kai! 
kurtoms pradėjo eiti į kūną. 
Jos taip nutuko, kad jų vy
rai turi jas netik aprėdyti, 
bet ir kojas apauti. Kotrinai 
nėjosr taip gerai kaip ki
toms. Ji nutarė anądien at
likti išpažintį. Bet pas savo 
kunigėlį sarmatijosi eiti, tai 
nuvažiavo į Milwaukee pas 
slovakų katalikų kunigą Po- 
lomskį. Sakoma, kad ji pasi
sakiusi jam prigulinti prie to 
“nemirštančio tikėjimo.” Ii' 
žmonės šneka, kad slovakų 
kunigas labai ją užtai suba
ręs ir uždavęs labai sunkią 
pakutą.

Po išpažinties Kotrina nu
ėjo pas slovakų kunigėlį kle
bonijom Tas paklausė, ko 
jai reikia. Ji atsakė, kad no
rinti mišias užpirkti. Kuni
gas paklausė, kokias mišias, 
giedotines ar skaitytines. 
Kotrina tuomet išsitraukė iš 
po dresės geležinę lazdą ir 
“sugiedojo” ja septynis kar
tus kunigui per galvą.

Kunigas Polomskis buvo 
nuvežtas ligoninėn be žado, 
o musų davatka sugrįžo į 
Kenosha. Bet neužilgo atva
žiavo iš Milvaukėe detekti- 
vai ir suėmę ją išsivežė į 
Mihvaukee. Tenai ji buvo 
uždaryta kalėjiman. bet už- 
sistačius $500 kaucijos tapo 
paliuosuota iki teismo. Ka
da sumuštas kunigas išėjo iš 
iigoi.mės, jis vėl musų da
vatką areštavo. Dabar jos 
kaucija t no pakelta iki $1,- 
000, ir ji > *dėjo belangėj 
visą sąvaitę.

Tai jau antras ėdalas 
musų parapijonų tarpe, '. di 
metu’ atgal parapijoms čia 
užsin«<toė prašalinti iš šv. 
Petro pa. mi įos kunigą B. 
Važiavo jie c < .':vslu kelis 
Kartus nas vvskuj . »>< ■

pranese

dirba, jo burdingierts Bake
lis guli vienoj lovoj su jo 
i pačia.
i Policija nuvyko nurody- 
;ton vieton ir apie 6 valandą 
i iš ryto pabarškina į duris. 
Burdingierts Bakeris atida
rė duris ir pasirodė vienais 
naktiniais rūbais. Jis prisi
pažino gulėjęs vienoj lovoj 
su Mrs. Sheldon. Moteris 
taipgi prisipažino pn’e to.; 
Policija Bakerį areštavo. 
Teisme jis pasisakė visuo
met gulįs vienoj lovoj su sa
vo gaspadinė. bet kartu 
taipgi gulįs 
Sheldon.

Pašauktas 
tvirtino tai. 
yra tik 
gulim visi tris: 
ant vieno krašto, 
ant kito krašto, o aš pats vi
dury.

Tą naktį burdingieris gu
lėjo su gaspadinė vienas, 
nes šeimininkui reikėjo 
dirbti.

Miesto teismas iškiausė 
visus ir pareiškė, kad tame 
nesą nieko bloga. Jei žmo
nės dėl ekonominių išroka- 
vimų sutinka gulėti trise vie
noj lovoj, tai jų dalykas.

ir šeimininkas

Sheldon pa- 
Sako, pas mus 

viena lova, tai mes 
mano pati 

Bakeris

tuojaus užliepsnavo ir su
degė.

Kada lava pradėjo nuo 
kalno plaukti, kaimo kuni- 

;gai, išėjo prieš besiartinantį 
pavojų, ir dalydami viso- 

! kius burtus šaukėsi i savo 
dievą Pelę, kad jis apsaugo
tų jų namus. Havvaiiečiai ti
ki. kad šitas dievas valdo 

■vulkaną ir gali jo ugnį su
laikyti. Bet jis nesulaikė, ir 
visas jų kaimas žuvo. Paštas 
buvo paskutinė trioba, žuvu
si vulkano lavoj.

Nušlavus apie 15 triobų, 
lava nuplaukė iki jūrių 
kranto ir pradėjo tekėti Į 
vandeni. Vanduo jūrėse 
pradėjo virti ir šaudyt di
džiausiais trenksmais. Nu- 
skridę Amerikos laivyno or
laiviai apžiurėjo tą vietą ir 
praneša, kad nuo verdančio 
vandens virš jūrių stovi di- 
džiausis debesys garų. Karš
tis nuo vulkano lavos esąs 
toks didelis, kad 3.000 pėdų

■ aukštumoj sunku esą išlai-
■ kyti.
• * Mauna Loa vulkanas yra
• didžiausis visam pasauly.
■ Pats kalnas, ant kurio tas
• vulkanas randasi, siekia 14,- 

670 pėdų aukštyn. “Mauna 
Loa" havvaiiečių kalboj 
reiškia “Didis Kalnas."

ANGLIJOS MAINERIŲ 
STREIKAS GALI APIMTI 

VISĄ EUROPĄ.
Anglijos karalius buvo pa

sišaukęs pas save premjerą 
Baldvviną ir kalbėjosi apie 
gręsiantį angliakasių strei
ką. Šito streiko buržuazija 
labai bijosi, nes nežino kuo 
jis gali užsibaigti. Dabar jau GARBĖS SVEČIAS AREŠ- 
pradedama kalbėti, kad jei- .
gu Anglijos —
streikuos, 1 
apimti visą 
Tarptautinis 
Komitetas 
įgaliotas tokį streiką Euro- Nepaprasta 
poj apskelbti. Pereitą sąvai
tę kapitalistų moterįs Lon
done buvo įtaisiusios net de
monstraciją 
Jos važiavo 
limozinuose 
nešdamos ir veždamos pla
katus su užrašais: “Anglia- 

>kasių ir darbininkų moterįs 
:protestuoja prieš streiką! ’

TAVO ŠEIMININKĄ. 
San Diego mieste, Cali-

siunčiami atgal.
Šią sąvaitę Washingtone 

yra ruošiamas Kongresui 
naujas bilius prieš ateivius. 
Vyriausis to biliaus inžinie
rius yra pagarsėjęs ateivių 
ėdikas Johnson. Anądien jis 
pasakė: “Tai yra puikus bi
lius!” Jo tikslas yra sugau
dyt visus, ateivius, kurie yra 
slapta Amerikon įvažiavę, 
ir deportuoti juos. Tokių ne
legaliai įvažiavusių ateivių 
dabar Amerikoj esą keli 
šimtai tūkstančių.

I Darbo Departamentas, 
kurį valdo sekretorius Wil- 
son. kitas ateivių nepriete
lius, jau paskyrė ir pinigų 
ateivių deportavimui. Nusi
statymas prieš ateivius da
rosi kas sykis vis griežtesnis. 
Amerikoj dabartiniu laiku 
labai pakilo ištvirkimas ir 
visokios piktadarybės. Ir 
patriotai sako, kad tai vis 
esą ateivių darbai. Plėšikai 
banditai, silpnapročiai ir ki
tokie nepageidaujami ele
mentai, tai vis esą ateiviai. 
Taigi šitokiems ateiviams 
deportuoti ir ruošiamas da-

; maineriai su- I
tai streikas gali fomijoj, pasibaigė nepapras-

Europą. nes ta byla, kurioj karo.jteismas
Angliakasių teisė laivyno'""'pulkininką kartinis bilius.

Briuselyje -yra VVilliamsą už girtuoklystę, 
šita byla buvo 

užvedė gen. 
Philadelphi- 
direktorius, 
pulkininkasprieš streiką, 

žvilgančiuose 
ir jojo raitos,

I

Bet darbininkai juokėsi iš tų 
ponių, o kai kur ir svaidė Į 
jas šiukšlėm.

a.

1'3-

Beto da šitas bilius reika
lauja,' kad kiekvienas atei
vis, atvykusis į šią šalį po 1 
liepos, 1924 metų, turėtų su 
savim paliudymą apie atva
žiavimą (certificate of arri- 
val). Tas paliudymas arba 
certifikatas tarnaus jam pa- 
sporto vietoj. Kurie atvažia
vo anksčiau kaip 1 liepos, 
1924 m., tiems tokių paliu
dymų nereikės.

Ateivių registravimas, 
apie kurį buvo kalbama 
kiek anksčiau, turbut nebus 
vykinamas, nes tokia tvarka 
reikalautų daug darbo ir lė
šų iš valdžios pusės. Šiaip ar

t> .i • taip, apsunkinimas visgi apie gen. Butlerj * 1
Kad išvengus visokių ne

smagumų. kokių Amerikos 
patriotai gali ateiviams pri
daryti, mes patartam vi
siems lietuviams išsiimti pi
lietiškas popieras.

dėlto, kad ją 
Butler, buvusis 
jos saugumo 
kurio garbei 
Williams buvo iškėlęs balių. 
Tame baliuje buvo visokių 
gėrimų ir, sakoma, šeiminin
kas truputį išsigėrė ir pas
kui d a nuvyko su svečiais iš 
savo namų į hotelį. Genero
las Butler, kurio garbei vi
sas šitas balius buvo iškel
tas, tuojaus liepė šeimininką 
areštuoti ir pareikalavo jam 
karo teismo. Ir karo teismas 
atrado pulkininką Williams 
kaltu.

Dabar 
amerikiečių publika veda 
gyvas diskusijas. Žinoma,! 
žiūrint įstatymo žvilgsniu, 
gen. Butler pasielgė teisin
gai, nes Amerikoje dabar 

į svaiginantis gėrimai yra už
drausti, todėl valdžios at
stovams kelti balius su svai- 

, ginančiais gėrimais yra ne
dovanotinas nusikaltimas; 
tečiaus žiūrint žmoniškumo; 

(žvilgsniu, dalykas išrodo ki-Į 
(taip.

“LITUANIA” DUOS RA- 
DIO KONCERTĄ.

Mus prašo pranešti radio 
mėgėjams, kad Baltic Ame- 
rica Linijos garlaivis “Li- 
tuania,” kuris turi puikią sa
vo orkestrą, duos radio kon
certą 26 balandžio. Koncer
tas prasidės 10 valandą va
kare. ____ '

VOKIEČIAI VIENIJASI 
SU RUSAIS.

Tarp Maskvos ir Beri i no 
šiomis dienomis tapo pada
ryta neitraliteto sutartis. 

■Tai reiškia, kad rusai ir vo
kiečiai pasižada vieni ki

ltiems nekenkti. Ar turi jų 
(sutartis da ir kitokios reikš- 
1 mės. kol kas npžinia

5 LAIVAI SU DEGTINE 
TIES BOSTONU.

Ties Bostonu dabar stovi 
ant jūrių penki anglų laivai 
su degtine. Jie laukia ameri
konų pirkėjų. Kas nori, gali 
nuplaukt prie jų ir nusipirk
ti degtinės, tik išvežti ant 
kranto bus sunku, nes čia 
prohibicijos agentai laukia 
butlegerių rankas išskėtę.

MILITARISTAI IŠMESTI 
1$ SUSIRINKIMO.

žinomas amerikiečių pra-;
•kalbininkas. Dr. Cadman, 
pereitą nedėldienį sakė pra
kalbą Brooklyno Y. M. C. A. 
organizacijos susirinkime ir 
aštriai kritikavo Amerikos 

Į militaristus. Daugiausia jis 
smerkė militarines pamokas 
aukštesnėse Amerikos mo
kyklose ir abelnai auklėji
mą militaristinės dvasios 
jaunimo tarpe. Tas nepati
ko karininkams- kurie buvo 
atėję jo prakalbos klausytis, 
ir jie pradėjo prieš kalbėto
ją protestuoti. Bet pastatyti 
ant pagrindų keli vyrai su 

i su trimitais tuojaus užtren
kė jų protestą, o susirinkimo 
pirmininkas tuo tarpu pa- 

Į šaukė policiją ir P^nai kari
ninkai buvo iš salės išmesti 
už triukšmo kėlimą. Tarp jų 

_____ ____ _______ ____ i buvo pulk. Robert Allyn, 
LAI LAIMĖJO RINKIMUS, (pulk. H. L. Campion ir Įeit. 

Argentinoj b”vo parla-H- Holton.
mento rinkimai, kuriuose1 
daugiausia vietų laimėjo 

......... . Parla- 
_ . sąstatas pasidarė

' nkijos valdžia toks: opozicijos radikalų 59, 
j vytų nuo 21 valdžios radikalų 34, kon- 

socialistų 11,

LAIVŲ KOLIZIJOJ 
ŽUVO 30 ŽMONIŲ.

Mississippi upėj, netoli 
New Orleans miesto, nakties 
laiku pereitą sąvaitę susidū
rė du laivai. Vėliaus pasiro
dė, kad ant vieno tų laivų, 
kuris yra atėjęs iš Olandi
jos, trūksta 30 žmonių. Ar 
jie žuvo nelaimėj, ar pabė
go, kol kas da nepatirta.

TURKAI NERIMAUJA 
DĖL ITALIJOS PLANŲ.
Turkijoj pradėjo eiti gan

dai, kati Italija rengiasi į 
karą su Turkija. Tuos pas- 
kalus sustiprino Mussolinio 
kelionė į Tripoliją pereitą 
sąvaitę. Turkai mano, kad 
Mussolini nori įsipiršti ara
bams į vadus. Jeigu jam tas 
pavyktų padaryti, tai Turki
ja netektų arabų paramos, o 
nuo arabų daug priklauso 
Turkijos galybė.

Nors Konstantinopolio 
laikraščiai sako, kad šitiems opozicijos radikalai, 
pu n dams nėra jokio pama- mento.T ••• “----

■isų vytų nuo 21 valdžios i 
iki 26 r n. amžinus mobili-servativų 43, 
zneiia (demokratu 3

TUNELIS UŽGRIUVO.
Californijoj, apie 20 my

lių nuo Quincy miestelio, 
pereitą nedėldienį užgriuvo 
tunelis, kur dirbo, pajėgos 
gaminimo kompanijos dar
bininkai. šeši žmonės tapo 
užberti žemėmis ir veikiau
sia bus jau žuvę.

ARGENTINOJ RADIKA-

GARLANDAS NUBAUS
TAS.

Milionierius ir “laisvos 
meilės" apaštalas Garlan- 
das gavo 6 mėnesius kalėji
mo ir turėjo užsimokėti $500 
pabaudos už “svetimoterys
tę.” Jis buvo įsitaisęs Penn- 
sylvanijoj koloniją, kur jis 
pats ir jo draugai gyveno su
moterimis be jokio apsivedi- 
mo.

to, ’pcia K5 
pas k v.

GIRIOS DEGA.
Connecticut valstijoj, Tal- 

cottvillės apielinkėj, pereitą 
sąvaitę išdegė apie 400 ak
ru miško. Manoma, kad. ug- 
niš kilo iš garvežio kibirkš
čių

KASIERIUS APIPLĖŠĖ 
SAVO KOMPANIJĄ.
Arnold Constable Corpo- 

ration New Yorke paskelbė, 
kad. vienas jos kasierių pa
vogęs $100,000. Kada žmo
nės užmokėdavo kompani
jai skolas, jis pasiimdavo pi
nigus saviems reikalams. Jis 
taip vogė per 5 metus, ir tik 
šiomis dienomis vagystė išė
jo aikštėn. Vagis ims areš
tuotas

ELEKTRA UŽMUŠĖ 3 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE.
I Philadelphijoj pereitą ne- 
jdėldienį buvo toks atsitiki
mas. Gatve važiavo automo
bilius su šešiais žmonėmis. 
Žmogus, kuris sėdėjo prie 
vairo, užsižiopsojo ir trenkė 
į elektros stulpą taip smar
kiai. kad nuo stulpo nutruko 
elektros viela ir nukrito ant 
automobiliaus. Mašina tuo
jaus užliepsnojo ir 3 važia
vusieji tapo apdeginti, o kiti 
3 visai elektros užmušti.

“KELEIVIO” KALEN
DORIUS

1926 m. jau išsibaigė. Ku
rie buvo užsisakę iki šio pa
skelbimo, visiems pasiuntė
me. Bet po šio paskelbimo, 
niekam prisiųst negalėsim.

‘Keleivio” Adm.
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ŽVALGYBA LEIDŽIA 
BOLŠEVIKIŠKĄ LAIK

RAŠTĮ.
Lietuvos “SocialdemoK 

krato” redaktorius drg. Si. 
Kairys tapo patrauktas teis
man užtai, kad “Socialde
mokrato” 11-tame nųrjery 
tilpo straipsnis “Ajisisa'ugo- 
kit,” kame buvo pasakyta, 
kad krikščioniškoji žvalgy
ba leidžianti Šiauliuose bol
ševikišką laikraštį “Pagal
bos Žodį.”

kaipo ^^^Jiucionierisii ai.- > •,, inkime ierhU- Atsi-, mumzmaslinkime, kad nenusisekusi Ru-'hii 
ojns revoliucija 1906 metais 
buvo pamoka, iš kurios p:^;. 
-nokinę Lenino pasekėjai mm 
-o<k» vėlesniais metais... Stu- 

: uolami savo nepasiek imu.-. 
\ okietijoj ir kitose Vidurinės 
I- u ropos , vietose, mes atran-

: m. kad ir čia mes gavome di- 
.ele pamoką — būtent, mes tu- 

i.m laimėti liaudies užuojauta
• paramą...
"Pirmutinėmis savo viešpa- 

,.\ nno dienomis mes perdaug 
refeipėm domės Vidurinėn Eu- 

.■non. Metaforiškai kalbant, 
es buvom Įsimylėję’ Vokieti
i. Mums tuomet rodėsi, kad 

:• -letariato revoliuciją Rusi- 
tuojaus turės sekti tokia 
revoliucija Vokietijoj. Pa

ilgoje 19*23 metų padėtis Vo
kietijoj buvo labai sunki, todėl 
i..< ekonominis Vokietijos atsi-! 
griebimas, kuris įvyko 19*2-1—! 
1925 metais mums buvo visai 
netikėtas. Todėl musu viltis 
apie proletariato revoliuciją 
visai išnyko; pasirodė, kad są
lygos revoliucijai tenai da ne
pribrendusios. Bet dabar vėl 
ekonominiai ir politiniai var-

i kraujo praliejimo, jei t ii 
galima be to apsieiti.

• “Naujienos” apie Angli
jos padėtį šitaip kalba:

"šiurpuli;.i perbėgo n, r n 
gani Oid/.iosios Britanijoj \a 
džiai ir l>ut/.uazijai, kai Į>.:>ni 
do gandus, jogei angliukai, i 
federacija nutari- atmes’i 
sus kasyklų kompanijų 
Įvirtus, kuriais butų mėgina” 
nukapoti darbininkų algas 
ba pailginti darbo valant 
Mažiaus, kaip už trijų <a\ 
mat. baigiasi valstybinės p; 
pos kasykloms terminas, 
gegužės mėn. 1 <1. turis ’mu 
spręsta, kas toliau dat >' 
anglies kasimo pramone...

"Nebus nieko nuos'au. 
jeigu iš tos situacijos k.S 
dėjimas, nuo kurio suere 
visi Anglijos pagrindai.

“Kasyklų savininkams 
spyrus būtinai daryti savo j 
monėje ekonomiją angiiakt 
lėšomis, neišvengiamai Kiitu 
streikas, kurio pasekmių >lan- 
dien nei numatyti negalima. 
.Visuotinas angliakasių strei
kas Britanijoj gali reikšti re
voliucijos pradžią, nes. sus: 
jus kasykloms, neužilgo turė 
sustoti ir visos kitos pram.or, 
Anglijoj. Darbininkų klasė * 
kios padėties ilga: paliesti 
galėtų.

“ Revol i uci j a Ar. gli j o j e 
ėiaus butu visai ne ta>. ku.- 

voliucija Rusijoje. Augi: 
gyvenimas priklauso am 
kybos su užsieniu. Kiro-- 
ypač Amerika, galėtų, 
norėtų, per keletą .-ąvaiėl 
vesti Angliją prie bado.

"Tatai žino ir Brit 
darbininkai, todėl ie 
pagalvos, pu ma 
griežtą žingsnį, 
darbininl u 
jais.”

Suirutė 
pramonėj 

įreitais metais, 
įninkai pernai 
Į jie nepajėgia 
; ninkams dabartinių 
įneš kitaip jie pelno ne 
į Angliakasiai 
;kė: “Jei numušite 
gas, mes tuojau? 
generali 
tuomet 
paskyrė 
kams 
dolerių pašalpos iš valstybė- 

iiždo, kad tik jie nekapot 
[darbininkams algų. Bet - 

r Suomija rei-ipaįaipa buvo duota tikta 
.!??l1^ji?ra^,’’apribuotam laikui, ir ŠĮ 

[vasarį 1 gegužės jos te: 
Inas jau baigiasi. Todėl

*

/jankrutavusios Santaros par
tijos nariai.”

1 Bet tai ne visai tiesa. San
taros partija kaip buvo, taip 
ir tebėra nusibankrutavusi. 
Jai vadovauja Smetona, 

Į Valdemaras, Yčas ir kiti. 
Mes d a negirdėjome, kad 
jie svajotų apie naują parti
ja-

“Lietuvos žinios” irgi ra
šo apie naują partiją, bet 
taip pat labai neaiškiai, lyg 
Ii ' x -- _______ -

Anie tą laikraštį paskelbė (klerikalų “Rytas” labai aiš- 
štai Kokių dalykų:

"Šiauliuose, kovo mėnesio • 
pradžioje, pasirodė laikrastu-; 
kas “Pageibos žodis.’ skiria
mas neva miesto ir kaimo dar
bininkams. Jo uždavinys — 
varyt agitaciją darbininkų tar
pe per Seimo rinkimus ‘už ben
drą frontą.'

“To spausdinto ir turinys, ir 
rašymo būdas yra lygiai toks, ‘ 
kaip rašo musų komunistai: Į 
neva kalba apie skaudžius dar
bininkams reikalus, bet dau
giausia plusta paskutiniais žo
džiais socialdemoKratus. Plus
ta Socialdemokratų Partiją, 
veiklesnius jos darbuotojus ir 
ragina socialdcmokratus-dar- 
bininkus neklausyti ‘vadu.’ o 
dėtis į bendrą frontą su komu
nistais. Tas laikraštukas išleis
tas Šiauliuose legaliai, su val
džios leidimu."

Kad tai yra žvalgybos dar
nas, tai “Socialdemokratas’* 
nurodo sekančius faktus: I

idėjinius komunistus žval-ituva,

J I

['JI IdUdl lygi
ir ką slėpdamos. Bet užtai 

1klerikalu “Rytas” labai aiš- 
kiai pasako, kad ta naujoji 
partija susidarė iš suskilusių 
valstiečių liaudininkų. Jos 
priešaky stovį Zubovas, Na
ruševičius, Skipitis ir kili 
buvusieji valstiečių liaudi
ninkų veikėjai. Ji pasivadi
no: “Lietuvos Ūkininkų 
Partija.”

I

i

8 VALSTYBĖS RENGIASI' 
PRIE KARO.

Londono savaitraštis, 
"The Weekly Dispatch,” 
paskelbė įdomų straipsnį, 
kurio tikslu yra parodyti, 
kas dabar darosi slaptoj Eu
ropos valstybių politikoj. 
Kuomet viešai visos valsty
bės kalba apie taikos palai
kymą, <tako straipsnis, tai 

j slapta daugelis jų ginkluo
jasi fr ruošiasi naujam ka- - 
įnik 
I Tokių valstybių Londono 
f laikraštis nurodo astuonias, 
(būtent: Rusija, Graikija, 
j Jugoslavija, Suomija, Lie- 

“Idėjinius komunistus žval- tuva, Lenkija, Rumunija ir 
gyba elektrizuoja savo urvuol Turkija. Visos jos perkasi 
se; už komunistų lapelių plati-Į ginklų ir amunicijos, sako, 
nimą sugautieji nuteisiami l“Weekly Dispatch.” Kai ku-

; šimtai jų laikoma katėj i- irios jų perka užsienyje di 
muose. ' _
ūžiama atvirai spausdinti neva:ir amunicijos gaminimui, 
komunistinis laikrašti 
provokacija

Lietuvos Komunistų Par
tijas komitetas taipgi pa
skelbė, kad tas “Pagalbos į 
Žodis” yra žvalgybos pada- • 
ras. Apie tai •■Socialdemt# Į 
kratas” sako:

“Kiek vėliau Kaune pasiro
dė slaptai spausdintas lapelis, 
užvardytas ‘šlykšti ir kvaila 
provokacija’ ir pasirašytas 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto. Tame lapely 
komunistai perspėja darbinin
kus, kad Tagelbos žodi’ lei
džia žvalgyba ir kad jo redak
torium yra žvalgybininkas 
Povilaitis-špengleris.”

Tečiaus žvalgyba nenori 
prie to prisipažinti ir dagi 
traukia “Socialdemokrato” 
redaktorių teisman, kam jis 
šitokius faktus skelbia-. "

mirti

r

at

n

savo viešpa-

(monizmas irgi negali hut la
bai stiprus, nes tenai bedar
bių skaičiii • yra da didesnis, 
negu Anglijoj.

Pagalios, jeigu Anglijoj 
įvyks revoliucija, tai ji 
įvyks tenai ne iš komunistų 
malonės. Komunistai Angli
jos darbininkuose neturi jo
kios intakos ir jie nieko le
nai nereiškia. Taigi be rei
kalo G riša džiaugiasi Angli- 

: jos bedarbe. Anglijos Darbo 
Partija nesenai iššlavė iš sa
vo tarpo visus 
pakalikus'.
darbininkai 
organizuoti ir geriausia su
sipratę, komunistinis Zinov- 
jevo bizni.' vi-ai nusibank
rutavo.

pie Lietuvos Kunigus. į

gyventi <’ nesielgs taip, kaip jų daugu- 

mėnesiui nuo 100 iki 127 Ii-. Socialdemokratai reika-

TiVgll

Viso p: 
simpatijos •

Kunigams gera ___ , _
Lietuvoje. Klebonas gauna ma dabar elgiasi, 
mėnesiui nuo 100 iki 127 Ii-, Socialdemokratai 
tų iš valdžios. Algą atrodytų lauja, kad kunigai į politiką 
nedidelė. “ /................ ’ ’ ’ ~
gražu ne viskas. Kiekvienas 
klebonas turi nemokamai 
šiltą kleboniją. Valdžia 
jiems duoda užtektinai be 

'varžytinių malkų kurui. Kle
bonai Kaunijoj turi viduti? 
niai po 30—40 ha žemės. 
Kai kur prie klebonijų yra 
viršaus 100 ha. Suvalkijoj 
prieš karą prie bažnyčios 
buvo po 6 margus, 6 margai 

j mieste dažniausia yra nema- 
jžas turtas. Bet krikščionių 
blokas pridėjo klebonams

■ iki 8 ha. Žemė klebonams 
(duodama pamiesčiuose, kur
miesto darbo žmonėms ski- vienam žmogui pilną teisę 

ir 
išmano, tiktai tegul jisai ne-

Bet tai yra toli nesikištų, kaipo kunigai, 
kad bažnyčias nepaverstų 
mitingavimų vietomis.

Kad blogi kunigai negalė
tų išnaudoti biednų žmonių, 
socialdemokratija reikalaus, 
kad už kunigų darbus butų 
nustatyta taksa. Kam jie 
ima iš valstybės algas, jeigu 
net neturtingiems žmonėms 
nenori laikyti mišių veltui? 
Tai yra neteisinga.

Socialdemokratija niekur 
ir niekuomet neužsiima baž
nyčių ir tikėjimo griovimu. 
Visai priešingai. Socialde
mokratai pripažįsta kiek- 

„..v.-vc, vienam žmogui pilną teisę
riama tik po ketvirti arba po tikėti taip, kaip kuris nori ir !___ L- ’ Ircrri,! liooi *14

metus iplauku kenkia savo artimui ir jo ne- 
' sknaudzia. Kiekvienos tiky- 4iia uz. jungiu- . .

v^iaidotuves, mišių laiky- }>^
ma, sutirtu iia.'aAvu. j,/-
kios statistikos nevedama, 11 tikėjimą.

»

_  komunistų 
Anglijoj, kur 
yra geriausia

110 VYSKUPŲ PRIEŠ 
TURKIJA.

šimtas ir dešimt Ameri
kos vyskupų pakelė protestą 
prieš Tautų Lygos daromą 
sutartį su Turkija.

i Turkai skerdžia krikščio-| 
Inius, sako šitie vyskupai, to-1 
idel Tautų Lyga neprivalo 
į turėti su jais nieko bendra. ' 

A gai pradėjo snausti Vokietija! Kad turkai persekioja į 
' ’!krikščionius, tai tikra tiesa.1 

•Bet krikščioniški vyskupai 
• užmiršta kad krikščionis da J

I

lt”

1 V-

1'1 

■ai} 

! t*l 

i D

rt-

ouse ha.X a.

Kiek per 
gauna klebonai už jungtu
ves, . ' " _
imą, sunku pasakyti. Nes jo-
I* A X * t * I 1

skriaudžia. Kiek vienom tiky-

kratai pripažįsta teisę skelti-
• visą Vidurinę Europą.”

Todėl, Zinovjevas sako, 
komunistų viltis apie revo
liucijos galimybę Vokietijoj 
vėl aigijančids. Anglijoj re
voliucijos prospektai esą da 
zeresni, negu Vokietijoje. 
Komunistus džiugina dau-'riją žudo vietos gyventojus 
■uiausia tas faktas, sakė Zi-'žvėriškiausiu bud u. O Svrija 
i.'/, evas, kad Anglijoj yra'2-ra atimta is luikijos. inėse vaikšto nemaža paša-Į 
milžiniška armija bedarbių.! Kodėl gi tie teisingi vys-jojimų apie kai kurių kuni-l

Bet jeigu didelis bedarbių kupai nemato tų skriaudų,1------ L------ nr.- ~„ —_ >-
-kaičius reiškia esamos tvar-, kurias krikščionis daro tur- » * 1 L į • T”) * * * 1 1

kontrolės nėra. Už 
.... ------------------- - y . kunigu darbą kainų nėra

1 biaur.au e.gia>» >u turkai>, ;nu>tatyta. Gal ka» 
.negu turkai su knkseiom- t ka(( tai .iau 
mis. Per Krymo karą jie iš- - -
skerdė turkus kaip gyvulius. - 
Dabar franeuzai užėmę Sy-;j?

faktas’ sakė Zi-!žvėriškiausiu būdų

Pažiūrėkite į tuos kraštus, 
kur socialdemokratai turi

uasakv- valdžią, kaip Danija, arba 
nes ku- ka*P vaMžią tūrėjo Anglį- • 

nigas iš turtingesnių paima 
brangiau, o iš neturtingų ga
li visai neimti. Bet kad kuni
gas iš neturtingo neimtų, 
tai atsitinka ne dažnai, zmo- 

įnėse vaikšto nemaža pa>a-
• t . • •--- - -

Bet jeigu didelis bedarbių kupai nemato tų ski iaudų, 
S K
ko< silpnybę, tai Rusijoj ko- kams?

rirrn.ll uivav-, iUirkljd. V

ž komunistų lapelių plati-J ginklų ir amunicijos, sako, 
sugautieji nuteisiami I“Weekly Dispatch.” Kai ku- 

imtai jų laikoma kaiėji-(rios jų perk?, užsienyje di ' 
O čia Šiauliuose lei- džiausiąs dirbtuves ginklui

-TAO 11 c rl irt t i 1 IV O VYMlVIlir\o O'O'mim’rmiiI ** • *** * A a A A a A A A » T

Aiški, Graikija užsisakė Italijoj: 
200,000 karabinų. Rusija 
taipgi perkasi daugybę ka-Į 
rabinų ir kulkasvaidžių, ku
riuos ji paskui siunčia Kini- 

į ion ir Persijon.
Jugoslavija norinti užsi

sakyti užsienyje 400.000 ka
rabinų ir dabar jieškanti 
vietos, kur ji pigiau galėtų i 
tuos karabinus gauti. įlenki-1 
ja, Rumunija ir Suomija rei
kalaujančios i 
nu. bet ir kulkasvaidžių.

Vokiečių ginklų fabrikai >nas jau uaigiasi. i<«iei 
esą užversti užsakymais iš i sykių savininkai ir vėl pra- 
Kynų ir Turkijos. VokiečiųĮ^ėj0 kalbėti apie apkapo;i- 
aeroplanų dirbtuvė Švedi-Imą darbininkams algų. Vai- 
joj dabar statanti 80 karo Įdžios komisija kasyklų rei

kalams jau padarė anglia
kasiams pasiūlymą, kad i* 
sutiktų dirbti už pigesnę 
mokestį, bet angliukai 
unija tą pasiūlymą atme: . 
Unija griežtai pasakė, ka 
algos turi būt tos pačios, ki
taip bus streiką-.

Taigi jeigu ligi 1 gegužė.- 
tas. 

Anglijoj reikia lau

Anglijos ka.-;. ki 
prasidėjo jau pe-

Kasyklų savi- 
pasake. xa< 

mokėti darbi-
ė.. 2 ■ 
/ūrės.

tuomet at>e-
■ mums ai- 
apskelbsim 

streiką." Valdž’k. 
treiko pabūgo, i: 
kasyklų savinin

kėlis šimtus miiion 
iš vai

pa

i I

aeroplanų Turkijos armi
jai- ‘ '

šitie dalykai p'arodo, sa
ko laikraštis, kad Europa 
eina prie naujo karo. Ne
žiūrint oficialių kalbų apie 
nusiginklavimą, slapta be
veik visos valstybės ginkluo
jasi.

AR BUS ANGLIJOJ 
REVOLIUCIJA?

Anglijoj pasidarė labai 
neramu. Kasyklų darbinin
kai pasirengę į generali 
streiką, ir kitų pramonių 
unijos žada juos remti. Ka
pitalistai labai nusigandę, 
tečiaus nenori be mūšio pa
siduoti. Bet ar gali jie muši 
laimėti?

mažažemiams, 
bežemiams

gų gobšumą. Tiesa, yra la
bai padorių kunigų, kurienis 
artime t 
džiai.

PRANCŪZAI NETIKI NUSIGINKLA- kA

VIMO KONFERENCIJAI

«’ ‘ ė ne tušti žo- 
tiek tokių! Ar 
'mų, kuomet 

iiiivo lavoną nė į baž
nyčią neįleidžia, o turtingo 

■dvarininko — visi kunigai _
net į kapus nulydi. Daugu-'

b

joj. Net krikščionių laikraš
čiai nerašo, kad ten social
demokratai skriaustų tiky
bą. Lietuvos socialdemokra
tai priklauso prie to paties 
internacionalo, prie kurio 
priklauso Anglijos socialde
mokratų vadas Makdonal- 
das ir Danijos ministeris 
pirmininkas socialdemokra
tas Stauningas.

Mes esame ir socialistai ir 
demokratai. Dėl musų žmo
nių minties laisvė yra šven
tas dalykas. (“S-tas”)

šitas ginčas nebus išri 
tai Anglijoj reiKia įauKi! 
rimtų įvykių.

Europa negali nusiginkluoti, 
sako Paryžius, kuomet Ru
sija pasilieka apsiginklavus.

Tautų Lyga šaukia nusi
ginklavimo konferenciją 
Šveicarijoj apie vidurį gegu
že- mėnesio. Prisiruošimui 
prie tos konferencijos yra 
-aukiama da preliminarė 
-? nferencija, kurion buvo 
pakviestos visos valstybės, 
r. i-'kiriant nei sovietų Ru- 
- 'i-. Tečiaus Rusija atsi- 
-akč dalyvauti kor.ferenci- 

dėlto, kad konferencija
yra šaukiama ant Šveicari-Į

• - žemės. Mat nuo to laiko, i 
-mi 1923 metais Šveicarijoj: 
buvo nižautas bolševikų1 
diplomatas Vorovskis ir 
Šveicarijos valdžia žmogžu- 

;<ižiiis išteisino, — nuo to 
miko sovietų valdžia boiko
tuoja Šveicariją.

Atsisakius Rusijai nusi
ginklavimo konferencijoj 

iiyvauti, išnyko pasitikėji
mas tai konferencijai ir pas 
franeuzus. Pusiau oficialis 
Temps” sžfko: “Ar galima 
•aleisti, kad Europosyalsty- 

įmažintų savo ginklu* »- 
kuomet revoliu-

ryta nusiginklavimo 
Simu.”

Su šita konferencija vei
kiausiai bus taip, sako Pa
ryžiaus dienraštis, kad 18 ' 
gegužes delegatai suvažiuos 
Ženevon, pasikalbės, pasi- 
tai-s kokią savaitę, ir paskui 
vėl išsiskirstys. Amerikie
čių ir anglų pianai Europos 
nuginklavimui bus manda
giai perduoti kokiai nors. 
Tautų Lygos komisijai, kad1 
ji juos išstudijuotų, ir tuo 
viskas pasibaigs. Sunku įsi
vaizdinti, ką daugiau nusi
ginklavimo konferencija ga
lėtų padaryti.

Kuomet Rusija laiko po 
ginklu 1.000.000 kareivių 
armiją, ir apievnusiginklavi
mą nenori kalbėti, tai kokia 
nauda gali būt iš nusigink-j 
lavinto konferencijos?

i

Jio^hiSJOrganizuoti Darbi
ninkai Neįsileidžia 

Komunistą.

neatsižiuri. šiomis dienomisl 
buvo laikraščiuose žinutė iš* 
Didvyžių parapijos, Vilk. į 
apskr., kaip klebonas iš be-: 
darbių, kurie važiavo į Bra
ziliją, paėmė už vienų metri-! 
kų parašymą 5 litus (žymi-1 
nis mokesnis atskirai). Vie- 

’c nas darbininkas už 2 metri
kų parašymą užmokėjo 10 
litų.

> Gera kunigams Lietuvoje.
_ Kiti iš jų nors kunigų vardą •’
ji ir nešioja, bet kunigystę už

miršo: mišių nelaiko, pa
mokslų nesako ir užsiima 

‘dalykais, kurie jiems garbės 
•nedaro. Pavyzdžiui, kunigas: 
Vailokaitis plačiai žinomas | 

; Lietuvoje, kaipo bankinin-i 
kas, kurs iš žmonių labai di-j 
delius procentus lupa. Kas j 

imato kunigą Vailokaitį mi-l 
•šias laikanti Arba kad ir 

kalba francu- Krupavičių. Jis šiandien mi- 
nuriginklayimui nisteris, ima mėnesiui 3,750 

litų, o naujakuriai pametę 
--=■- • —- — parceles bėga iš bado į Bra-

DVI MOTERIS TRAUKIA1*^: Kas patikės, pamatęs, 
TEISMAN KUNIGĄ. !

Rochestei*. N. Y. — Kun. ijjs per direktoriaus Vait- 
J. N. Goodrich čia pateko kaus išleistuves ištisą naktį 
teisman. Dvi moterįs skun- jr j^j rvto šeštai valandai

------ --- - | . ->r ▼ • •/

Tai šitaip 
zai, kurie 
visuomet buvo priešingi.

i » j

kės sumažintų savo ginkluo- 
:ą pajėgą, kuomet revoliu
cinė Rusija, kuri vis darsva-

I

Šiomis dienomis Ameri
kos Darbo Feddhacija pra
dėjo Bostone didelį vajų 
pritraukimui prie savęs dau
giau unijų. Tuo tikslu aną 
nedėldieni buvo didelė pa-

gas Faneuil salėj. Šitose iš
kilmėse dalyvavo visokios 
Bostono darbininkų organi
zacijos, taigi prie jų norėjo 

• prisiplakti ir komunistai. Jie 
į sutvarkė savo eiles, pasidarė 
visokių plakatų su komunis- 

I tiškais užrašais, ir jau prar 
'dėjo skverbtis į einančią pa- 
jrodą.,Bet parodos vadai pa? 
sakė komunistams nelįsti į 
darbininkų eiles, nes kitaip 
jie bus kaltinami viešos 
tvarkos laužymų.

Pamatę, kad į parodą 
darbininkai jų neprirma^kĄ- 
munistai užbėgo parodai uz 
akių ir pirmutiniai sumar- 
mėjo į Faneuil salę, kur tu
rėjo būt mitingas. Jie užė
mė tenai pirmutines vietas ir 
sustatė ■ ant pagrindų savo 
plakatus ant kotų, taip kad 
susirinkimas galėtų aiškiai 
juos matyt ir skaityt

Kada atėjo darbininkų 
paroda, daug unijistų jau 
nebegalėjo salėn į neiti ir tu
rėjo pasilikti lauke, nes ne
prašyti komunistai buvo jau 
užėmę jų vietas. Tečiaus 
rengėjai nutarė komunistų 
iš salės nevalyti, tik surinko 
sustatytus jų plakatus ir su
guldė juos ant grindų, užra
šais žemyn. Paskui kalbėjo 
įvairių unijų atstovai, bet 
komunistams balso nedavė. 
“Darbininkų vienybės ardy
tojams vietos musų tarpe 
nėra,” pareiškė vienas kal
bėtojas. .. ' , {’•:

l

BOLŠEVIKU SVAJONĖS 'pa apie visasvietinę revo-idžia jį kaipo bigamistą. \ ie- linksminosi, tai jau be reko-
APIE VISASVIETINE ™ ,c ’

REVOLIUCIJĄ.
Anot “Literary Digest" 

surinktų žinių. Rusijos ko- 
'munistai vis da svajoja apit

streikas nepasibaigs kartais Al';AA
revoliucija? ,- -■ -

Žmonės, kurie žino Ąng- nP^igki'm'u. 
lijos padetj, mano, kad re- 
voliucig? tenai nebetoli.
■k pac socialistai laukia tokio ciona)as kuriam 
perversmo Anglijoj Sočia- Grisa zinovjevas. 
lįstų suvažiavimas Anglijoj 
anądien iškėlė obalsį: “So-1 
cialism in our time!” — So
cializmas musų laiku. Reiš
kia, Anglijos socialistai ti
kisi susilaukti socializmo

VALSTIEČIŲ LIAUDI
NINKŲ PARTIJA SKILO.

.^Vsflstiečių liaudininkų lai
kraščiai rašo apie atsiradi
mą Lietuvoje naujos parti
jos, tik jie nenori aiškiai pa
sakyti, iš kokių žmonių toji 
partija susidarė. “Lietuvos 
Ūkininkas” kalba apie ją 
taip: 
r “Kaip tik artinasi Seimo rin

kimai, tai valstiečių prietelių, 
gynėjų, 'visokių patronų atsi
randa tiek ir tiek. Kuriasi, 
dygsta naujos partijos kaip
.grybai. Pav.,
naujakuriams ir 
ginti jau įsikūrė net trys parti
jos. Įdomu, kad tų partijų ku- 

, .rėjai yra arba nusibankrutiju- 
sių partijų liekanos arba tokie 
žmonės, kurie liaudyje jokio 
pasitikėjimo neturi. Pavyz
džiui, dabar atsirado labai di
deli ūkininkų gynėjai, ukinin- 

‘ kų partijos steigėjai. Jiems vi
sos partijos patys niekai.. Ot, 
girdi, mes kai pakliūsime Sei
man, tai tikrai ūkininkų val
džią sudarysim. Bet pažiūrė
kim, koki ūkininkai yra tie 
ūkininkų partijos vadai? Tai__ ____  ____________
dauguma jau visiškai nūs!- ciaiistai° visuomet vengia

kuciją. yra apsiginklavus Ii-j na atsivijo jį čionai net iš 
.i dantų? Rusijos susilaiky- Buffalo, sakydama, kad jis 1VI

konferencijos jau'tenai apsivedė su ja ir pagy- naujakuriai ir kiti nuobodus 
kalno paverčia niekais vi-ivenęs kokį laiką pametė ją. dalykai. Ar maža tokių, 

konferencijos planus ir Atvykęs į Rochesteri, jis ve- kaip Vailokaitis ir Krupavi- 
atima vertę visiems nutari- dė kitą. Dabar abidvi ima jį.......................• - .
mams, kokių gali butpada-luž kateros.

•---- 1' =

irias nuo
iš 1
sus

mendacijų žino, kaip kuni
gui Krupavičiui rupi mišios, 

1 js 
dalykai. Ar maža tokių,

;lėtq aiškiai

_ u* 
tiniai bandymai tokią revo
liuciją sukelti turėjo dideliu 

_• Organas pa- 
» o revoliucijai kelti, z!-! 

yra Trečias Interna 
vadovaus

Kalbėdamas anądien Tre
čiojo Internacionalo pildo-, 
mojo komiteto susirinkime i 
Maskvoje apie komunistu 
nepasiseki m us Voki eti joje 
Bulgarijoje ir r

Ta Tburaine
COFFEE & TE A I

= ŽŽ&OTK . . •
revoliuciją. Šita revoliucija 
gali įvykti ramiu keliu, be 
šaudymo ir kraujo pralieji
mo, bet

;ali įvykti ramiu keliu, be

et gali būt ir kovų. So-

'■Melai, kuriuose mums buv 
užduoti tokie smūgiai, buvo b 
bai sunkus komunistams. B< 
mes turim žiūrėti Į tuos nepasp 
sekimus ne kaipo istorikai. <>

59clb.

Ij [oill'iine 
'O >//<>■
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Jums patartina pasirinkt geriausia
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čius, kurie užsimiršo, kad jie 
i kunigai. Kunigų vyriausybė 
1—vyskupai — nors 
bet nieko nesako.

Kas griauja žmonėse tikė
jimą. ar mes — socialdemo
kratai, kurie apie kunigų 
darbus kalbame, ar patys 
kunigai, kurie užmiršo ba
daujančius ir skurstančius 
darbo žmones ir pamėgo 
turtus, prabangą, dideles al
gas, automobilius ir ministe- 
rio kėdę.

j Socialdemokratai kovoja 
ne prieš tikėjimą, bet prieš 
kunigus ir ne prieš visus ku
nigus, bet tiktai prieš tuos, 
kurie užmiršę savo pareigas 
veliasi i partijų rietenas, 

i Nieks neišraus iš žmonių ti- 
•kėjimo, jeigu patys kunigai

mato.

VENGRIJOJ UŽGNIAUŽ
TAS STUDENTŲ MAIS

TAI
Budapešte pereitą sąvai- 

tę buvo areštuota keliolika 
studentų, kurie bandę sukel
ti ginkluotą maištą.

biaur.au
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Kas skaito ir ražo, 
Tas duonos neprašo.

□Ji I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |®
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CHICAGO, ILL.
Dr. Slonime prakalba. — 

Šiaudinė bolševikų 
.“revoliucija.”

.kėliai tiktai ir kiša savo no
sis ten, kur ne jų plauko 
žmonės laiko mitingus. 
Kiekvieno milingo suardy
mas skaitosi “dideliu revo- 

.” Kalbėtojas 
papasakojo visą istoriją 
apie tai, kaip bolševikų de
putatai Trockį iš Maskvon 
išdangino į Kaukazą. Jie 
aiškino, buk tai padaryta 
Trockio “sveikatos pataisy
mui.” Dalykas buvo visai ki
taip. Trockis parašęs kokius 
tenai “tėzius,” kuine nesuti
ko su kitų tovariščių “tė
čiais.” Už tokį darbą Troc
kis ir buvo iš Maskvos išta- 
rabanytas. Maskvoje tuomet 
net ir patarlė susidarė: 
‘Dalše iedeš, tise budeš,” 
(toliau važiuosi, ramesnis 
busi).

Kalbėtojas yra geras saty
rikas ir labai iškalbus. Jo 
anekdotai apie sovietijos 
nolitiką atšaldė įkaitusią 
net iki lOOTaipsnių bolševi
kų temperatūrą. Kuo dau
giau kalbėtojas kalbėjo, pri
merkdamas anekdotus prie 
savo išvadžiojimų, tuo ra
mesni “šiaudiniai revoliu
cionieriai” darėsi, ir tiktai 
ačiū tam jų “revoliucija” ne- 
‘šdegė. Mat, karštis nupuo
lė.

Ant galo kalbėtojas leido 
klausti, kas tik ko norėjo. 
Bolševikai, žinoma, visokių 
nesąmonių klausinėjo, bet 
kalbėtojas paeiliui susirašęs 
net po kelis klausimus iškar-

Reikia pasakyti, kad Dr. 
M. Slonim nekreipia daug 
domės į jam daromas pasta- 
ba«. Jis taip lengvai su pa
šaipa nuramina triukšmada
rius, kad, rodos, norisi, kad 
Ir daugiau kas darytų jam 
pastabų, kad išgirdus jo 
anekdotų.

Kalbėtojas priėjo prie tos 
išvados, kad iš komunizmo 
Rusijoj tiktai vardas yra li
kęs. Rusijos komisarai šian
dien tiktai stengiasi save ap
ginti nuo priešų, o pats gy
venimas neina nei priekyn, 
nei atgal. Bet jis pradės eiti, 
ir kapitalizmas Rusijoj vėl 
bus, kaip pirmiau kad buvo. 
Ūkininkai turės valdyti Ru
siją, nes ji yra ūkininku 
kraštas. Bolševikų diktatū
ra naturale mirtim nenu
mirs, nes kiekvienas budelis 
stengiasi laikytis valdžios 
viršūnėj, nežiūrint to, kad 
didžiumai krašto gyventoju 
nepatinka diktatūros tvar
ka., O Rusijoj ne diktatūros 
reikia, bet reikia laisvės ir 
ekonominio vystymosi.šian- 
dien Rusijoj tarp diktatūros 
vykintojų ir krašto gyvento
jų ryšiai labai įtempti. Tvar
ka tenai dar nėra nustatyta. 
Patvs diktatoriai dar nežino 
ko griebtis ir kaip orientuo
tis ; o kad jiems po kojų nie
kas nesimaišytų, tai jie grū
da kalėjiman tuos, kurie no
ri jiems pagelbėti tvarkyti 
krašto reikalus.

Skaityk “Keleivį.”

Nesenai atvyko Chicagon tfueijos darbu, 
nsiios socialrevoliucicnie- ,Rusijos sociairevoliucionie- 

rius, Dr. M. Slonim, kuris 
laikys čia daugelį prakalbų. 
Dr. Slonim yra mokslo vy
ras ir soci’alrevoliuciunierių 
vadas. Jis yra dalyvavęs Ru
sijos caro nuvertime ir buvo 
pakliuvęs Į bolševikų dikta
tūros rankas, bet pasisekė 
jam pasprukti

Balandžio 11 d. Dr. Slo
nim laikė prakalbą Schoen- 
hofen svetainėje. Kalbbs te
ma buvo: “Ar bolševikų 
diktatūra turės mirti natura- 
le mirtim, ar ji bus nuvers
ta?” Publikos prisirinko ne
mažai, daugiausia rusų. Bu
vo daug ir lietuvių, ypatin
gai musų bolševikų davat
kėlių. Lietuviški bolševikai 
susirinko dėlto, kad sužino
jus, ką tas “svolačius” pasa
kys apie “matušką Rasėją.” 
Ant pagrindų pasirodė ir 
Dr. Slonim. Kada kalbėto
jas pratarė žodį, “gospoda,” 
tai bolševikėliai išsižiojo, 
kai pliki varniukai, pamatę 
savo motiną: “Ką tas reiš
kia, ‘gospoda'?” Kiti šau
kia, kad sakytų “tovarisči”! 
Kalbėtojas pasiaiškino, kad 
čia yra visokios publikos, o 
ne vieni tiktai “tovariščiai.” 
Bolševikai aptilo ir klauso
si, ką toliau kalbėtojas sa
kys.

Kalbėtojas nuroti inėjo, 
kad Rusi joj dabar nieko ki
ta nėra, kaip tiktai kapita
lizme plėtojimąsis ir geleži
nė diktatūra. Bolševikų esą 
tiktai 2 nuošimčiai, o kiti vi
si Rusijos gyventojai arba 
nepriklausą partijoms, arba 

^socialdemokratai, kuriuos 
diktatoriai bolševikai siun
čia į kalėjimus ne vien dėl
to, kad jie priešinasi dikta
tūrai, bet ir dėl to, kad jie 
socialdemokratai. Teisybės 
ir demokratybės nei pusės 
tiek nėra, kiek buvo prie ca
ro. Plėšimai, skurdas ir pa
čių valdininkų suktybės ei
na lenktynėmis.

Kada kalbėtojas pradėjo 
kedenti “čekos” darbelius, 
tai bolševikėliai sėdynėse 
negalėjo nusėdėti: vieni 
tampėsi kai šunes ant len
ciūgo parišti ir šaukė: “ne 
pravda”! “vrioš”! Kiti sėdė
jo vietose, bet dantimis 
griežė ir nuolatos murmėjo. 
Vienas, prieky manęs sėdė
jęs žinomas vietinis bclševi- 
k’ėlis. kiekvienam kalbėtojo 
žodžiui atsakinėjo sau po 
nosia. Viena moteris net 
pradėjo lupomis čiulpsėti, 
kad nuraminus ar davus su
prasti tam fanatikui, kad 
neardytų ramybės ir duotų 
klausytis.

Aš pats pirma netikėjau, 
kol pats nepamačiau savo 
akimis, kad musų bolševikai 
yra tokie begėdžiai ir na- 
čhalai. Bet kalbėtojas, ma
tyt, yra visokio svietelio ma
tęs. ’ Jis labai lengvai moka 
tokius “revoliucionierius” 
nutildyti. Kalbėtojas sako, 
jeigu jus netikite ką aš sa
kau, tai ve, aš perskaitysiu 
jums iš sovietų oficialio or
gano faktus: jau kas čia yra 
parašyta, tai jums šventa ir 
tiesa, nes tai jūsų viršininkų 
žodžiai. Kada kalbėtojas 
pradėjo skaityti iš sovietų 
valdžios laikraščių, tai bol
ševikėliai ir vėl savo giesmę 
gieda: “vrioš!” ir gana. Ta
da kalbėtojas klausia: “Ar 
šiandien sekmadienis? Jei
gu netikite, tai pasižiūrėkite 
į kalendorių.” “šiaudiniai kliubo valdybos narių ir 
revoliucionieriai” tada apsi- daug pašalinių žmonių. Mat 
dairo ir lyg musę prariję ap-'visi įdomavo, kaip S. Užda- 
tįla. Bet dar vienas kalbėto- vinis praloš šimtinę. Kiti-gi 
jo išsireiškimas apie Trockį 
labai sukiršino bolševikus, ir 
jeigu ne pirmininkas, tai sa
lėje “revoliucija” šiur butų 
buvus sukelta. Juk bolševi-

HAVERHILL, MASS. 
Kliubo Narys pasislėpė su 

šimtine ir teisybe.
“Keleivio” No. 13 aš su

tikau padėt $106.00 pas 
Kliubo Nario paskirtus žmo
nes, kaip jis iš manęs reika
lavo, ir iš savo pusės pasky
riau Velykų dieną, 4 balan
džio. 2-rą valandą po pietų, 
sueiti j Kliubo kambarį. 
Taipgi prašiau Kliubo val
dybą, kad pribūtų laiku.

Ir štai sulaukus 4 d. ba
landžio, 2-rą valandą buvau 
jau Kliubo kambary. Buvo

žingeidavo pamatyt, kas 
per vienas tas šmeižikas 
Kliubo Narys. Bet nei jis 
pats, nei’jo paskirti žmonės 
nepasirodė. Ant rytojaus su-

Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonu patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio ai malonesni',, kvapo, išei
nančio iš cigarete, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretimo atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganėdijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumėt. Atida
rydami tą garsu Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

ekspertu tobulybes darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Franci joje. Dėl vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimai ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

Panašių cigaretų kaip Camels pasauly nėra. 
* Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 

ir Amerikoniško tabako. Gamei mišinis yra

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

Camel
. CIGARETAI

sitikęs Kliubo Nario paskir- smagumų, tai teisybė. Beųmeluojant ir tamstos liudy- 
us žmones, klausiu: “Kodėl mes nebuvome kaltais irimas butų pakenkęs pačiam 
neatėjote?” Jie man atsako: mums nei vienas centas ne- i reikalui. Dabar tamista me- 
‘Niekas musų nekvietė at- lėšavo. Bet, kaip jus rašote, 
eiti.” kad užtai mes buvome iš-

Šmeižike ir melagi Kliu- braukti iš LSS. 144 kuopos, 
bo Nary, ar ir šitie žmonės tai aš pirmą kartą girdžiu, 
yra mano plauko? Juk tu Kaip gi jus mumis išbrau- 
pats juos pasirinkai. kėt, mums apie tai nieko ne

žilam niekšui netaip svar-žinant?- Keista dar irtas, 
bu apmeiuot mano ypatų, kad tuomet tuopoj buvo 
kaip išniekint naujai atgai-tapie 47 nariai, o.tu sakai, 
vintą LSS. 144 kuopą, ku-'kad mumis išbraukė apie 9 
rios' aš esu sekretorius. Bet Į nariai ir dar pats buvai prie- 
šitas karštagalvis tamsunas.Įšingas išbraukimui, 
prispirtas prie; sienos, užsi-j šitaip s 
čiaupė ir nepasirodė, tartum'kuopos arba Sąjungos nė
jo niekas nežino. Nesisiaps-f braukia BętUiek to su “te
tyk, melagi, ' tu esi žinomas' braukimu.” Tegul bus, kad 
man ir visiems Havėrhill’io į išbraukėte. Tai pasakykite, 

kada mumis vėl priėmėt. į 
kuopą? Aš taip pat nieko 
apie tai nežinau. Aš klau
siau ir kitų draugų, ypatin
gai M. Matonio. kuris, jus 
sakote, buvo tuo laiku orga
nizatorium. Jis irgi sakosi 
nieko apie tai iigšiol negir
dėjęs. Čia aiškiai pasirodo, 
kad tamista, Antanėlį, nori 
■palaikyt “savaji”, o palai
kant savus prisieina ir įme
luoti. O tu. Antanėli, meluo
ji, moki. Tamista buvai liu
dininku “Laisvė. ” byloje su 
kun. Petkum ir iiudyjai, kad 
kun. Petkų pažinai per 7 
metus. Sakei, kad kun. Pet
kaus buvusi prasta reputaci
ja. Bet “Laisvėj” rašyda
mas apie mane ‘teisybę” sa
kai: “kad jau šeši metai 

I kaip Haverhilli apleidau.” 
t — - A - - - v > •

luoji ir apie mane, sakyda
mas: “1918 metais buvau 
Kliubo direktorium irtas 
klausimas man labai gerai 
žinomas. Ar tai lapkričio ar 
gruodžio mėnesį susirinki
me, J. A. ir K. J. padavė 
fprmalį skundą ant Uždavi-

PITTSBURGH, PA. 
“Keleivio redaktoriaus drg.

S. Micheisono prakalbos 
T puikiai pavyko.

J Kovo 14 d. L. M. D. Sve
tainėje buvo surengtos “Ke
leivio” redaktoriui drg. S. 
Michelsonui prakalbos. Bu- 
bo paimta mažoji svetainė, 
nes dabartiniu laiku nebuvo 
tikėtasi daug publikos. Ko
munistai per savo prakalbas 
nevalioja niekados nei ma
žosios svetainės pripildyti.

Bet pradėjus publikai 
rinktis tuoj pasirodė, kad 
“Keleivio” redaktoriaus 
prakalboms mažoji svetainė 
bus permaža, ir tuoj buvo 
atidaryta didžioji svetainė. 
Prieš pradėsiant prakalbas 
ir didžioji svetainė buvo 
pripildyda rinktinės publi
kos.

Pasirodo, kad Pittsburgno 
publika myli rimtas prakal- 

I bas, ir ta nuomonė, kad 
Į pittsburghiečiai nenori lan- - 
! kytis ant prakalbų, yra klai
dinga. žinoma, pittsburg
hiečiai “Keleivio” redakto
riaus drg. S. Micheisono 
prakalbomis nebuvo apvilti, 
nes drg. Michelsonas gra
žiai ir nuosakiai, be užgau
liojimų kalbėjo dviem atve
jais. Publika atydžiai klau
sėsi ir ramiai užsilaikė.

Drg. Michelsonas papa
sakojo apie Lietuvos darbi
ninkų vargus, apie 1905 me
tų revoliuciją ir apie netiku
sį Lietuvos kunigų valdžios 
šeimininkavimą. Kalbėtojas 
paprašė susirinkusios publi
kos pagelbėti Lietuvos dar
bininkams laimėti kovą, su
metant po kiek kas išgali 
aukų Lietuvos socialdemo
kratams.'

Aukavo po dolerį: J. Šim
kūnas, F. Mumaniškis, K. 
Gutauskas, J. Moskeliunas, 
P. Volungevičius, J. Riskis, 
J. Vencius, M. Juozaitienė, 
V. Tvaska, J. Kazlauskas, 
J. K. Mažiukna, J. Rūkas, J. 
Marcinkevičius, A. Pauleka, 
Elena Paulekienė, J. Jan- 

jkus, V. Jurkus, J. Bikinas, J. 
Gamuliauskas, J.*Zdankus, 
J. šerpinskas, S. Bakanas, 
A. Mičiulienė, D. Vaitkus, 
A. Krutulis, K. Šimkūnas, J. 
Viktoravičius, D. Grisius, A. 
Mačiulaitis, K. Melnis, J. 
Rudžianskas ir J. Vasiliaus
kas. Po 50 centų: J. A. Kaz
lauskas, K. čebatorius, B. 
Povilionis, J. Masaitis, -V. 
Sedula, A. Aleknavičius, P. 
Valavičius, P. Rudis,-J. Lu
koševičius. Smulkių aukų 
surinkta $7.88. Viso sūriniu 
ta $44.38.

Malonėkite atleisti, jei 
katro pravardė ne taip užra
šyta arba jei kita kokia klai
da padaryta. Jei katro var
das nebūtų užrašytas, tai to 
auka yra priskaityta prie 
smulkių aukų. $10 yra už
mokėta už svetainę ir $5 už 
plakatus, o $29.38 yra per
duota drg. Michelsonui, kad 
pasiųstų į Lietuvą socialde
mokratam, kaipo pitts- 
burghiečių auką. Aukavu
siems tariam širdingą ačiū.

Laike auku rinkimo Pau- 
lėkiutė, Tvaskiutė ir da vie
na mergaitė, kurios pravar
dės nenugirdau, gražiai pa
deklamavo, kas susirinku
siai publikai labai patiko.

Prakalbų pirmininku bu
vo A. Vainorius. Aukas 
rinko S. Bakanas su Tvas- 
kiene ir J. Bikinas su Mi- 
čiuliene.

Po prakalbų buvo paduo
ta kalbėtojui keletas klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakė.

Šiuom kartu reikia ati
duoti kreditą ir mus bolševi
kams, nes jie ramiai užsilai
kė. Matomai ir jiems patiko 
drg. Micheisono prakalba.

S. Bakanas.

į buvo visai negalima atlikti 
įdu toki darbai.). Teisybė, 
'ant manęs skundėsi minimi 
draugai, bet kodėl, Antanai, 
neparašai, kad ir aš juos 
skundžiau už lermo kėlimą. 
Žinoma, Kliubas visus ištei
sino. Tai yra užrašyta pro
tokolų knygoje ir taip buvo.

Taip-pat ir tu buvai di
rektorium 1919 metais, bet

I

nio, kaipo Kliubo pirminin- »ė. 1918i.- Aš prašau Lietu
ko, kari jis ^bereikalingai vių Ukėsų Gedimino Kliubo 

raštininko Matonio, kad 
oaskelbtumėte” 1919 metų 
ragsėjo mėnesio protokolo 
jžrašą žodis žodin, kas yra 
oarašyta, į laikraščius “Lai
svę” ir “Keleivį.” Išlaidas, 
jeigu jums kokios pasidarys, 
iš padengsiu.

Užbaigdamas noriu prisi
minti jums, Antanai Matule
vičiau, kad jeigu tamista ne
turėjai blogų norų mane ap
šmeižti, tai atšauk savo 
šmeižtą per “Laisvę” ir aš 
tau dovanosiu. Priešingai 
aš visuomet tave turėsiu 
mano širdyje, kaipo melagį 
ir šmeižiką.

S. Uždarinis.

juos iš -svetainės išmetęs 
į Liudininkai prirodė, ka< 

socialistai narių iš į Uždarinis yra kaltas — ii 
prašalino iš pirmininko vie 
tęs.” Ant pabaigos- sakai: 
“jčia pasakiau teisybę ne 
paisydamas ar ji kam pa
tiks, ar nepatiks.”

Antanėli, ar tu atmeni 
1917 metus, kaip LSS. 144 
kp. kambary aš mokinau ta
ve ir kitus rašyti ir skaitliuo
ti, bet meluot aš jūsų nemo
kinau. Tai kur gi tamsta iš
mokai meluoti? Jeigu tau 
atrodo, kad rašai teisybę, 
tai tu gyveni kaip viščiukas, 
be mažiausios atminties. Ir 
d a giriesi, kad tas klausimas 
labai gerai žinomas. Tavo 
tikslas yra mane, kaipo LSS. 
144 kuopos sekr., apšmeižti 
ir apmeluoti, kaip tai pada
rė Kliubo Narys.

Taigi, Antanai Matulevi
čiau, aš tamistai pasakysiu' 
viską, o tu matysi, kaip me
luoji ir nerausti.

Mane Kliubas išrinko pre
zidentu 1919 metais, sausio 
mėnesy. O aš padaviau Kliu- 

;bui mano rezignaciją kaipo 
Kliubo prezidentas rugsėjo 

i mėnesy. Priežastis mano re
zignacijos buvo, kad buvau 
pirkęs valgomų laiktų krau-

lietuviams! esi Vladas 
Račkauskas. įTriraši nėd amas 
melagystes -ant nepatinka
mų sau žmonių, nepadarei 
garbės laikraščiui ir pats ne
tapai didvyriu, bet palikai 
melagis ir šmeižikas. O su 
melagium argumentuot ne 
laikraštyje vieta.

Užbaigdamas noriu pasa
kyti, kad dabar tamista. 
Kliubo Nary’, po savo kores
pondencija galėsi pasirašy
ti šitaip: melagis ir šmeiži
kas Vladas Račkauskas.

Antanas Matulevičius.
šitas žmogelis rašo “Lais

vės” No. 71: “1918 metais 
buvau Kliubo direktorium ir 
tas klausimas man labai ge
rai žinomas.” Išlindo kaip 
Pilypas iš kanapių ir rėkia: j.......
‘Tas klausimas man labai;Vadinai*, dar tik šeši metai 

gerai žinomas.” Tuom tarpuikaip gyveni Rrooklyne, o| 
nei jis pats nežino net, kadaĮliudijai ’ kad nėr septynis 
ps buvo direktorium. Anta-!metus pažinai Brooklynoj 
nėn, aš tau sakau, kad ir tu į kunigą Petkų. Reiškia meia- 
meluoji. Bet tu jau drąsesnis; vai. žinoma/ gai tau rūpėjo
ii v v - Bro- apginti laikraštis nuo juodo- tuvę (1919 metais Kliubas i

oklyn, N. r.) ir pasirasai sa-j0 intemacijonalo klikos, turėjo leidimą pardavinėti'™ Bet ar tai rei-
Kad mes su p. Pečikoniuikia kovot prieš neteisybę? prezidentui buvo daug dar-.draug;a«, platink jį tarp save

T __ I T1 ,_____ ‘_______ 1.-; L- .___ _____________ 1____ i___ I J—_ ___

vo vardą.po melagystėmis.

4

HAVERHILL, MASS.
Apvogė V. Slaičiuno namus.

Pereitą sąvaitę nakties 
laiku čia vagis įsilaužė per 
užpakalines duris į lietuvio 
Viktoro Slaiciuno namus ir 
pavogė visas drapanas. Pa
ties Slaiciuno išnešė siutą ir 
apsiaustą, vaiko du siutu ir 
čevervkus, moteries apsiaus
tą ir daug kitokių daiktų. 

-Reto d a vagįs sugadino 
•daug forničių.

Slaiciuno namai randasi 
po numeriu 91 Wilson st.

Reporteris.

Bet ar tai melagystėmis rei- alų ir degtinę, taigi Kliubo Darbininke. Keiema tavo
f
j turėjome Lawrence’uj ne-* Juk tamstą galėjo sugaut bo. O. turint savo krautuvę draugų. (Tąsa koresp. ant 5 puti.)
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Flire FlOkSlininKaS tise išradėjai savo išradimus

Burbank.

iSenovės prusai kovojo 
pėsti, aukštaičiai ir žemai
čiai — 
vinjfti 
kai)— raiti.

Ginklai buvo: saidokai su 
vilyčiom, jiešmai arba durk-, 
lai. kardai, kuliai (patogus! 
mesti apvali akmens), kir
viai, bortos, žeberklai ir 
brūkliai. Seniausias ginklas 
buvo brūklys, arba buožė 
(ąžuolinė lazda vienu sto
resniu galu), prismaigyta 
vinių, šukių, aštrių akmens 
skeveldrų.

Vykdami į žygį, kariai 
apsivilkdavo* lokiniais, vil
kiniais. luošiniais ir kito
kiais kailiniais, ant galvos 
užsidėdavo šiltą minkštą, 
nertą kepurę — neronę, ap
siaudavo autais ir naginė
mis arba vyžais, apsijuosda- 
vo šikšna. ’

Kariaga nešdavosi vėlia
vą: prusai su trijų dievų pa
veikslu. su skydo, trijų žir
gų palaikomo, arba su skydo 

j dviem vainikais: viršuje 
žydrios, apačioje geltonos 
spalvos. Paskatinti kovai 
pusdavo ragus, trimitus, 
vamzdžius ir kita.

Maistą kariaga veždavosi 
žiemą rogėm, vasarą — ra
tais. kurie eidavo dviem ei- 

■ lėm vidury kariumenės. 
: Puolus priešui tokią gur
guolę. vežimai būdavo su- 

; glaudžiami ir iš jų sudaro
ma savotiška tvirtovė, iš ku-

: Moteris ir Jos Dabaružpatentuoja: velionis savo 
išradimu nepatentavo ir ne- 
mono polizavo. Jeigu jis bu- 
•ų juos monopolizavęs, jis 

Į butų turtingiausis žmogus 
mt žemės. Dabar gi jo išra

dimai. kurių negalima butu 
; nupirkti už jokius pinigus' 
paliko žmonijai.

“Užtaigi Liuteris Bur- 
bankas gyvens amžinai pa- 

! didintų grudų laukuose: jis 
gyvens jo išvystytose naujo
je vaisių rūšyse, gyvens išto
bulintose savo gėlėse, aug
menyse. medžiuose, vynuo
gėse. bet už vis daugiausia 
gyvens sužadintuose žmonių 
protuose, iš kurių gims tik
roji laisvė, kuri nuvys nuo 
žemės visus dievus, * netei
singus ir žiaurius.”

pėsti ir raiti, o jot- 
(jocvingiai—dzu- a v

tinę Padėtis.Užpereitą nedėldienį ( a- 
lifornijoj mirė Luther Bur
bank. didis Amerikos moks

lininkas ir-Iai^ramanis. Ra
ida jis paskelbė andai, jog 
nėra nei Dievo, nei dūšios, 
tai kunigai pakėlė didžiausi 
riksmą prieš jį.
' Jis tuiėjf) jau 77 metus 

amžiaus ir prieš mirtį pasa
kė: “Jei gyvenimas buvo 
gerai sunaudotas, tai šitokio 
amžiaus 
tenka.
nimas yra nereikalingas ir 
negalimas. Jeigu kiekvienas 
žmogus turėtų dūšią, ir jei
gu kiekviena jų turėtų po jo 
mirties gyventi, tai jos jau 
nebegalėtu pasaulv visos su
tilpti.”

Velionis buvo pašventęs 
visą savo gyvenimą augme
nijos tyrinėjimui ir šitoj sri
ty ji? padaa ė žmonijai labai 
daug naudos. Jo dėka Cali- 
fornija virto tikruoju gėlių 
ir vaisių rojum. O betgi ku
nigai biauriai jį šmeižė, už
tai kad didis jo protas neti
kėjo kvailoms jų pasakoms.

Balandžio 14. kai saulė 
nusileisdama siuntė žemei 
paskutinį spindulį, būrelis 
draugų nuleido didžiojo 
mokslininko kūną į kapą. 
Jis buvo palaidotas netoli 
savo namelio, po Lebanono 
cedru. kurį jis pats yra paso
dinęs

I

—Eik šen. Maike, duosiu kalingas, tik jis turi būt pri- 
velniu.

—Už ką?
—Ogi užtai, kad meluoji.
—O ką aš pamelavau?
—Tu man vis pasakojai, 

kad žmogui reikia mokintis, 
kad mokslas pagerina gyve
nimą.

—Ar tai melas?
—Šiur, kad melas’. Ve. 

vakar gavau iš Lietuvos gro- 
matą nuo savo krikšto sū
naus. Jis rašo man ir prašo 
pinigų, ba šįmet baigsiąs 
mokslą, tai neturėsiąs iš ko 
gyventi.

—Ar tai mokslas kalias?
—Žinoma, kad mokslas 

kaltas. Jeigu tas vaikėzas 
nebūtų mokslo paragavęs, 
tai šiandien jis galėtų služyt 
kur už pusberni ir galėtų pa
sidaryt pragyvenimą. O da
bar mokslas 
Prasto darbo dirbt 
nenori, ba tokiam ponaičiui į

žmogui už- 
Kitas gyve-

I

Senovės Lietuvių 

Kariumenė.

Nuo seniausių žmonijos 
istorijos laikų, išskiriant tik 
nekurtose šalyse buvusį mat
riarchatą, kur moteris ture* 
jo žymesnę socialę (visuo
meninę) rolę, matome mo

vystovybės pradžią "mes ran
dame tada, kada suužė pir
moji-garo mašina. (Jaro fria- 
šina yra moters-išlhibsuoto- 
ja toje prasmėjė, kad*davė 
galimybės' moteriai ?r- pačiai

terį pavergtą ir neturinčią Į savy stoviai dirbti ir gyventi, 
lygių teisių su vyrais. Jos Juo mašinos tobulėja, tuo 
toks pavergimas rišamas su labiau atitraukia moterį nuo 
nuosavybės atsiradimu ir šeimyninio idilinio gyve- 
karų išsiplėtosimu. Vyrai |nimo. daugiau atitraukia ją 
tarp kito karo grobio' pa- Į nuo’ įvairių šeimyniško dar- 
vei^davo ir moteris ir josibo šakų, nes jos namų dirbi- 
buvo’ karių-vyrų privatinė iniai negali konkuruoti (len- 
nuosavybė. Tuo vyras pade- 'ktyniuoti) 
jo pamatą pamatinei moters 1 '
priklausomybei. Moteris bu- niais. Gal tas netaip aiškiai 
vo jiems geriausioji darbo - t - 
pajėga. Vyras turėdavo tuo- _ 
met pelnomai apsaugoja- pramoningose šalyse (pav. 
majį darbą, o moteriai buvo‘Amerikoje) tas labai ryšku, 
palikta namų ruoša, ūkio Taip pramonės išsivystymas 
darbas. Jos darbas siekė tik griežtai griauna senovinę 
siaurai apribotą akiratį, moters šeimoje ekonominę 
kuomet vyro namai, anot ‘padėtį. Bet iš antros pusės, 
patarlės, buvo visas pašau-1toji pat tobulėjanti gamyba 
lis. (Iš čia ir kilus žinoma duoda moteriai galimybės 
patarlė: Pasaulis —vyro j apsireikšti ir visuomenania- 
namai, namai — moters pa-'me gyvenime.
saulis). ' Tokiu budu mažėjant mo-

Vyras, saugodamas mote-:ters darbui daugelyje ūkio • 
rį. kada ji būdavo nėščia ar darbo šakų, nes tai pava- 
penėdavo kūdikį, ir rupin- duoja fabriką, turtinga mo- 
damasis bendrai savo, tuo- įgavo daugiau laisvo

» ir tą laiką sunaudoja 
> smagumams (kartais 

rimtam lavinimosi darbui). 
Galima bendrai pasakyti, 
kad ji virto vyrui ištaigos 
objektu (daiktu).

Gi žemesniųjų luomų mo
teris,-dėl įvykusio ekonomi
nio perversmo, turėjo jieš- 

■ koti kitų šaltinių, kad išsi
laikius gyvenimo kovoj. To
dėl pradėjo imtis net ir at- 
skirų profesijų (mokytojau
ti, ligonius slaugyti ir k.) ir 
griebėsi tų priemonės šakų, 
kurios joms buvo prieina
mos ir įveikiamos. Darbo 
klasės moters buvo atvestos 
visai į naujo darbo sritį — į 
fabriką, į pramonę. Ir čia 
jos pasirodė didelės vyrams 
konkurentės, nes padidino 
bedarbių armiją-^r davė ga
limybės kapitalistams nu
mušti darbininkams uždar
bį-

Tokiu budu mašina su
griovė darbo klasės pirmyk- 

jos darbas 
jr perėjo iš šeimos į visuome- 
jr nę. sulygino vyrą ir moterį

Juo mašinos tobulėja, tuo

> idilinio gyve- 
daugiau atitraukia ją

ir josibo šakų, nes jos namų dirbi-

i su geresniais ir 
pigesniais fabrikų gami-

pastebima Lietuvoj, nes čia 
pramonė labai menka, bet

Senovės lietuvių kariumc- 
nė. vokieč. kronikininkų liu- 
dymais (Petro Duisburgie- 
čio. Simono Grunavo, Ado
mo Briėmiečio ir kitų), susi
dėdavo iš savanorių, kurie 
susirinkdavo arba ginti tė
vynę nuo įsibriovusio priešo 
arba vykti kariauti su nusi
kaltusiais kaimynais ir gauti 
pas juos reikalingo grobio. 
Vadai buvo vadinami rikiais 
Jie nebuvo nei renkami, nei Hos buvo kaujamasi su prie- 
skiriami. Jie patys savaime 
atsirasdavo iš pasižymėju
sių žygiuose savo drąsumu ir 
mokėjimu vadovauti vyrą. 
Dažniausia tokių rikių bū
davo keletas ar net kelioli
ka. Jie veikė tarpu savęs su
tartinai ir išsirinkdavo iš sa
vo tarpo vyriausiąjį rikį.
Savanoriai spietėsi aplink gaj grįždavo namo, praneš
tą rikį, apie kurį norėjo, ku-: darni 
rį geriau pažinojo. P 
žygį, išsiskirstydavo visi na- siruoštų puotai. Pralaimėję 
mo. Tik vėliau, kai žemga-1 
liūs šiaurėj, o prusus Lietu
vos pietuose pradėjo nuola
tos pulti, atvykę krikštyti ____
lietuvių vienur kardininkai.' nas dalis 
kitur kryžiuočiai, artimes
nių pakraščių žmonės ėmė 
statyti nuolatines sargybas, ‘ 
iš kurių vėliau susidarė nuo- , 
latinė kariumenė. Tą kariu- 
menę užlaikydavo turtin- 

įgesni žmonės—didžiūnai ir 
jie buvo tos kariumenės va- 

jdai. Daugiausia tokios ka
riumenės turėjo kunigaikš
čiai. Kunigaikščiui šaukiant, 
didžiūnai privalėdavo atvy
kti pas jį su savo kariumene. 
Ne visada didžiūnai klausy
davo kunigaikščio, dėl to

davo eiti sudrausti neklus
niuosius didžiūnus. Gedimi
no laikais jau parūpindavo 
didžiūnų kariams ginklus ir 
dėlto tie darėsi ’ ' ,
priklausomi kunigaikš- li nuo Karaliaučiaus), 
čiams.

penėdavo kūdikį.taikytas prie žmogaus užsi
ėmimo. Kuomet Lietuvos 
gimnazijose jaunuoliai yra 
mokinami lotynų ir graikų 
kalbos, arba senovės galvo
čių filozofijos. tai supranta
mas dalykas, 
kalo žudo laiką, 
jie butų mokinami prakti 
kų mokslų, kaip geriau dirb-; - 
ti žeme, kaip daugiau nau- 
dos gaiiti is gyvulių. ka|P tikvbiniu ’ apeigu. Teisėjas 
padidint sodu našumą, kaip ui<bey-s benvero pasakė 
dant cementą ir geras ply- ; į j prakalba,
tas. kaip statyti geresnius. L w - 8velionio sielos
namus ir kaip sveikesni mai- - - ...................
sta pagaminti, tai toks mok-i'^f*^ 

Įslas butų labai naudingas ir * . J
tuojaus pagerintų Lietuvos!-. * ~ 
žmonių gyvenimą. Taigi 
ve. ne mokyklos kaltos, 
Lietuvos žmonės šiandien
neturi iš i« - T .... .
valdžia, kuri nemoka tu mo- p;in?ma‘- '^° ..ie^Ja. ~ai.

. Tai 
atmeta 

ir prietaras, 
kurie taip tankiai privesda
vo prie žiaurumų, inkvizici- 

I jų. karų ir skerdynių.
“Prietaringi atstovai or- 

iganizuotosios teologijos, ku
ri neteisingai yra vadinama, 
religija, nenorėjo matyti.; 
kad Burbank buvo gausiai 
gabumais apdovanota? 
gamtos vaikas, kad pasaulis 
jam buvo taip šviesus ir aiš- 

ikus, kaip jiems jis yra uka- 
^nuotas ir tamsus.

“Ir jie šmeižė jo vardą.
“Sunku apskaitliuoti tuos 

i turtus, kuriuos jis yra savo 
! protu sutvėręs ir žmonijai

i

I

kad jie berei- 
Bet jeigui

keliolika metų atgal.
Takas nuo Burbanko namo 
ligi jo kapo buvo nustaty
tas žydinčiomis gėlėmis, ku
rių grožę jis yra išvystęs sa- 

ivo rankomis ir smegenimis i 
daug aukštesnį laipsnį.

Šermenyse nebuvo jokių 
apeigų. _

šu.
Keltis per vandenį buvo 

pasiimami odiniai keltai ar- 
;ba valtelės, šiltesniuoju me
lu raitieji kariai nieko neim- 
’ davo, plaukdavo laikyda
miesi arkliui už karčių arba 
uodegos.

Laimėję kovą, triukšmin-
I

: skaistumą ir didelius jo nuo- 
iŠ

Į “Nors teologai vadino 
i Liuterį Burbanką netikė- 
liu.” sakė teisėjas, “ištikru- 

■' lis laikėsi kilniausios
ju naudos, bet kalta

jį sugadino, kyklų pritaikyt prie žmonių (lar^>as ^n":?nD0' laj)u>- 
: Jls. JaH gyvenimo reikalų. p1?, > eligrija, kun

- ! —Ai beė jur ]ajf, Maike. ^ei(Jmain-x bę 1
tas jau per žema. O poniškoka(q šitaip padarius butu ge- tQn

. - , - rai.

I

darbo negali gauti, ba ponų ral- 
Lietuvoj ir taip jau perdaug, ^kūlėse 
Jus, bedieviai, vis kikinat, 
kad Lietuvos valdžia nege
ra, kad mokslo žmonėm;

Aš da pridurčiau, kad 
turėtų būt duoda

mos lekcijos ir apie tai. kaip 
j geriau šnapsas daryt.

. s rikoj mes neduoda gana, kad gazietas;trunką iš razinku. 
fainuoja. O as tau pasaky
siu, Maike. kad mokslo Lie- ginlėjau, 
tuvo.1 jau perdaug yra. -Jeigu bulvju ir obuoliu galima ( 
aš bučiau Lietuvos prezi- ‘ ‘
dentas, tai aš uždaryčiau vi
sas škules ir iškasavočiau vi
sas gazietas. tada Lietuva’ 
butų daug laimingesnė. Jes- 
sa! .. i

—Tėve, nepasakok tokių 
dalykų, nes žmonės iš tavęs 
juoksis. Visas pasaulis sie
kia prie mokslo, o tu kaip 
tik atbulai. Jeigu Lietuvoje 
šiandien sunkiau žmonėms 
gyventi negu kitose šalįse, 
tai tik. dėlto, kad ji nėra pa
siekus tokio apšvietos laips
nio, kaip kitos šalis.

—Ai don kėr. Maike, l<a ■ f*r*ėntai

I

. Ame- i 
mes padarom gerą

. Ale Lie-|
■ tuvoj razinkos brangios. Aš 
jgirdėiau, kad iš supuvusių' 

ge-' 
rą spiritą padaryt. Ve. jeigu 
Lietuvos žmonės galėtų sa-j 
vo škulėsė šitokių dalykų iš-j 
mokti, tai tada butų visai! 
gerai.

—Man tokie dalykai kaip 
šnapsas nerupi, tėve.

—O aš, Maike, išsigerti 
mėgstu. Ir aš tuojaus rašysiu 
kun. Krupavičiui gromatą. 
kad jis pasirūpintų tokį pa- 

. rėtką Lietuvoj užvesti. Aš 
mislinu. kad jis mano rodos 
paklausys, ba mudu kartu 

j jo motinos karčemoj šnapsą 
išinkavom ir buvom geri

t

i

tu šneki. Aš žinau, kad mok-; 
slas sugadina žmogų. M o-j 
kytas žmogus nei vienas ne-! 
nori (laibo dirbti. Jis nori 
būt koks nors rašytojas, mo
kytojas. prapesorius. pilo- 
zopas, bet žemės jis jau ne- 
ars ir bulvių nesodins. O 
Lietuvoj kitokio darbo ir 
nėra, kaip tik prie žemės. 
Taigi, jei škulės tenai nebus 
uždarytos, jei visi piemenis 
pradės į mokslus eiti, tai 
priseis prie to, kad pilna 
Lietuva privis mokytų tili- 
gentų. o Lietuvos laukai sto
vės dirvonais ir nebus kam 
juos dirbti. Prieis prie to, 
vaike, kad Lietuvoj nebus 
duonos.

—Aš
tame 
tai nereiškia, 
nereikalingas.

sutinku, tėve, kad 
yra daug tiesos. Bet 

kad mokslas 
Mokslas rei-

SOV1ETŲ SUOKALBIS 
BALKANUOSE.

Ant Serbijos sienos buvo 
anądien suimtas tūlas Ka- 
bačnikov, kuris norėjo pa
bėgti Rusijon. Iš atrastų pas 
jį dokumentų serbų policija 
sakosi sužinojusi, kad sovie
tų valdžia yra paskyrus la
bai daug pinigų sukėlimui 
Balkanuose revoliucijos. Bu
vęs jau išdirbtas ir planas 
šitai revoliucijai pradėti. Vi 
sų pirma turėjo būt užpult 
ir išskersti buržuazi jos va 
dai Bulgarijoj. Serbijoj i 
Graikijoj. Paskui pašiurti 
sovietu valdžios organizato-1 
riai turėjo sudaryti kiekvie- . 
noj Balkanų valstybėj laiki
ną bolševikų valdžią ir pro
klamuoti sovn-lų respubliką.

I
jllėivu ftUlllgain.-viu, uv. 
kunigaikščiui ne kartą tek-

pirmiau namiškiams 
Pabaigę.per raitą pasiuntinį, kad pa-

I KZAA C.VT.JVVA A • M * -. •J ,

ypač rikiai, nekartą nusižu- 
dydavo arba tyčia puldavo 
į priešų eiles, kad žūtų. Gro
bį dalindavo į tris ar ketu- 

viena dievams, 
antroji — vadams, trečioji 
—sau. ketvirtoji — buvu
siems namie ir našlaičiams.

> Senovės Lietuvoje tvirto
vių nebuvę. Sodybos buvo 
statomos sunkiai prieinamo
se vietose. Vėliau tik, padaž
nėjus išorės priešų puolimui, 
pradėta pilti pilys ir statyti 
tvirtovės. Tuomet įprasta ir 
deginti namai, prisiartinus 
priešams, ir slėptis miškuo-

1 se.
Prusai buvo geri jurinin

kai ir savo kraštą gindavo iš 
j juros pusės, plaukiodami 
. laivais. Svarbiausias jų uoš

vis labiau tamiestis buvo Pilava (neto-

ės.Viena motina rūpinasi apie palaidūną savo sūnelį, o kita gal verkia istv s los

kart ir moteriškės reikalais, laiko 
skaitė moterį savo privatine. sav<> 
nuosavybe. Nors jis ir ją 
gerbdavo, bet ne kaipo mo
terį. tik kaipo nepamaino
mą darbo jėgą. Primityvus 
gamybos būdas buvo labai 
neproduktingas ir moteris 
visuomet buvo užimta išdir-’ 
bimu ivairiu šeimvnai reika- 
lingu reikmenų. Vyras — 
šeimynos galva veik visuo
met būdavo karuose, o mo
teris turėjo rūpintis šeima, 
ukiu ir nebuvo tokios jėgos, 
kuri galėtų ją pamainyti. Ir 
tuo tarpu ji neturėjo jokių 
teisių, ji turėjo tik prievoles.

Vyras liko moters ponu. 
Ir šitas paprotys virto nepa
judinamu gyvenimo princi
pu. Kad pateisinus šį moters 
pavergimą ir padarius jį ofi- 
cijaliai teisėtu, buvo bando
ma pridengti gražia ir leng
vute kalba apie “išmintingą 
namų šeimininkę,’’ t. y. kas 
jau buvo gyvenimo faktu, . 
užmaskuot sentimentališku- _.a .P. P'11-1’ 
mu. Ir ko neišgalvota: i 
Dievas ją tokia sutvėręs, i. , . .. . -.
ji negalinti daugiau nieko .ekonommėj sntyj. 
dirbti, kaip tik prie pečiaus 
sėdėti, vaikus daboti ir po .
namus ruoštis. Visos tos kai- pateko^ kapitalizmo vergu- 
bbs. kad moters prigimtis 
yra silpna ir nuodėminga, 
kad jos kenkiančios žmo
gaus išganymui, todėl nuo 
jų reikią šalintis 
skelbia įvairios tikybos, vis
kas tas buvo tam. kad “įro
dyti,” j _ 
ro vergė.

O tasai moters pavergi
mas ir buvo pamatinė prie
žastis moters 
silpnumo ištisų amžių uegy- -----o™ -- .>-----  ---------

Ištisų amžių bėgyje į , utl suinteresuoti tos tvar- 
moteri žiūrėta kaipo i įran- nuvertimu irsukunmu 
— - - ■'—‘"2------> ateities. Tai

privalo turėti omeny kiek
viena darbininkė moteris ir 
darbininkas vyras ir bend
roje kovoje su išnaudotojais 
jie abu turi derinti savo 
žingsnius. J. Laputaitė.

Bet moteris dalinai išsi- 
liuosavusi iš vyro globos,

vėn. Dabar darbininkas vy
ras ir -moteris yra lygus 
draugai, skriaudžiami to 
paties kapitalistinio sutvar- 

irtt. 1ią kymo. todėl jie-privalo ben
drai ir kovoti. Galutinas 
moters išsiliuosavimas įvyks 

jog moteris vi a tik vy- tik darbo įrankius suvisuo
meninus. t. y. įvedus socia- 

• 'lizmą.
Darbininką, vyrą ar mo- 

atsilikimo irjte’T .kapitalizmas lygiai 
cimžiu ii juodu abu turi

je.

kį ir visur stengtasi ją auk- laimingesnės 
lėti vienašališkai ir vienam 
tikslui, būtent: prire igti ją 
tinkama namų šeimininke, 
darbui šeimoje, o visą namų 
apsaugą ir atsakomybę pa
vesdavo vyrui. Vyras turėjo 
rūpintis visomis viešosiomis 
prievolėmis, tame ir motėVš. 
kaipo silpnesnės, globoji- 
mu.< '

Bet mes, Nulyginę dabar
tinę moters padėtį ir tuome
tinę, rasime didžiausi' skir
tumą. Tuometinę kuklią mo- 

iters šeimininkės padėtį pa
teisina ekonominės sąlygos. 
Bet dabar, kada yra griežtai 
atsimainę ekonominės sąly- 

’gos, gamybos sutvarkymas 
—pasikeitė ir vyro bei mo
ters rolės šeimoje ir pačiame 
visuomeniniame ir^ekonomi- 
niąme gyvenime.

| Moters ekonominės sa-

DRAUDŽIA AUKŠTAS 
TRlpBAS, KAD NEUŽ
DENGTU BAŽNYČIOS.

i- Jš Berlino pranešama, 
kati klerikalinė valdžia Ko- 
elno mieste išleido Įstatymą, 
kuriuo draudžiama statyt 
aukštas triobas. bijodamosi, 
kad per jas paskui nesima
tys katedros bokštų ir kry
žių. Dabar tie bokštai kyšo 
aukščiau viso miesto.

Vadinasi, dėl bažnyčios 
fanatikai nori sustabdyt 
statybos progresą.

a » »
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Į Korespondencij
CHICAGO, 1LL.

Drg. P. Grigaičio paskaito*.
Visuomenės Darbo Są

junga per žiemą rengė pas
kaitas ir viešas diskusijas 
(“open forum”) Lietuvių 
Auditorijoj. Buvo daug gerų 
paskaitų, ir visos iš mokslo 
srities, bet mažai musų spau
doj apie jas buvo rašyta.

Pranedant su kovo 29 d. 
seka visa eilė drg. P. Grigai- 

tčio paskaitų temoje: “Kul
tūros istorija.” Kovo 29 d. 
paskaitoj drg. Grigaitis pla
čiai išdėstė primityvio žmo
gaus gy venimą, kaip jis dir
bosi įrankius sau maistui pa
sigaminti, žvėrims medžiotL 
Kaip laukiniai žmonės pasi- 
daryti sau ugnį išmoko ir 
kaip jie gyveno. Laukiniams 
žmonėms buvo nepalankios 
sąlygos bent kur apsigyven
ti. Kadangi jie gyveno, rė
dėsi ir maitinosi įvairiais 
paukščiais ir žvėrimis, tai jie 
daugiausia ten gyveno, kur 
buvo daugiau žvėrių. Pavo
jus nuo žvėrių jiems buvo 
didelis. Laukinis žmogus tu
rėjo išlavintą vikrumą ir ap- 
žiurumą. Jis mokėjo patylo
mis prieiti prie judriausio 
žvėries ir jį nudėti. Kad ko
va butų sėkmingesnė, lauki
niai žmonės pradėjo gyventi 
grupėmis ir bendrai medžio
jo. o sumedžiotą žvėrį parsi
nešę bendrai valgydavo. 
Moterys pasilikdavo savo 
šėtrose, kur jos saugojo savo 
turtą nuo priešų; vyrai per 
dienas medžiodavo. Kada 
pagaudavo ar užmušdavo 
žvėrį, tai visi sočiai prival
gydavo, o kada pasitaikyda
vo nieko nepagauti, tai ilgą 
laiką badaudavo, bet jie 
priė tokių '-aplinkybių buvo 
pripratę ir galėjo gyventi.

Pirma, negu laukinis 
žmogus išmoko pasidaryti 
sau ugnies, jis laukdavo kol 
žaibas kur nors uždegs miš
ką arba naudojosi ugniakal- 
nfų išsiveržimais, kurių lava 
besiplėsdama uždegdavo 
mišką. Tada laukinis žmo
gus gaudavo sau ugnies. 
Ugnis buvo labai reikalinga 
šilumos ir maisto pasigami- 
nimui. Vėliau žmogus išmo
ko pats pasidaryti ugnį. Pa
dėdavo vieną medžio šmotą _ 
ant žemės, o antrą, nusmai- laukinius 
lintu galu, pastatydavo ant 
gulsčio medžio ir delnais 
sukdavo arba zulindavo, kol 
medis įkaisdavo ir nuo try
nimos! pasidarydavo smul
kių miltelių, kuriuos pagau
davo kibirkštis ir pradėda
vo rūkti. Kada jau įsigauda
vo kibirkštis, tada laukinis 
žmogus pusdavo ją ir uždė
davo sausų lapų ar ko kita, 
iš ko ir pasidarydavo ugnis. 

Kad palengvinus ir pa
greitinus ugnies gavimo 
darbą, laukiniai pasidarė 
gei'esnius ugnies gaminimui 
prietaisus, tai lyg ir verpstį, 
kurią sukdami greit gauda
vo ugnį. Tada jau nereikėjo 
saugoti laužą, kad neužges
tų. Dažnai tekdavo jiems 
kraustytis iš vienos vienos į 
kitą, tai jau nereikėdavo 
neštis ugnį. Jeigu ir nešda
vosi, tai įdėdavo į bambuko 
vamzdi kokio puvėsio, kurs 
tiktai smilksta ir ugnį ilgai 
laiko. aS.i

Kitus įrankius,. kaip kū
jis, durklas ir tt., gaminda
vosi tiktai brūžindami vieną 
akmenį į kitą. Smailiu ak
meniu išgręždavo kitame 
akmeny skylę, į kurią įkal
davo lazdą. Tokiame perio
de laukiniai žmonės dar 
nemokėjo pasigaminti gele
žies. Kada laukiniai išmoko 
vartoti geležį, tai tas perio
das buvo jau gerokai paki
lęs kultūroje.

» ♦ ♦

Balandžio 11 d. Lietuvių 
Auditorijoj buvo kita drg. 
P Grigaičio paskaito *į

keleivis

pietų, bus prakalbos South 
Side, Pittsburghe.

Nors Pittsburgho bolševi
kai labai neapkenčia Vitai- 
čio, bet vistiek turės pasi
klausyti jo prakalbų, nors ir 
prieš savo norą.

Bolševikų kolektoriai.
Bolševikų kolektoriai ap- - 

lanko Pitisbuigho apielinkę 
buvo nei svajota. Jeigu mes v^nab w paskui kita sąkyda- 
- - “ J ’ • mi spyciu> ir kaulydami is

darbininkų dolerius. Kiek 
laiko atgal čia važinėjo su 
prakalbom "drauge” Ma
žeikienė. Mažeikienės pėdo
mis atpiškėjo “mučelnin- 
kas” Bimba. Vos Bimbai ap- 

izujus šią apielinkę, štai pri-

dadaugpačiai. Mirdamas tėvas 
palikdavo savo paveldėjimą
vyresniajam sūnui, kurio OS visa paliktoji šeimyna,

: bet ir motina turėjo klausy- 
_______  tl. Priešingai, šeimynos na

riai buvo baudžiami kaipo 
įstatymo laužytojai. Kara
liai, kunigaikščiai ir turčiai 
dar ir dabar laikosi patriar
chato. Apie meilę tada ne- « • * • A T_? ____
ir skaitome apysakas apie 
karalaičių ir didvyrių meilę,

\s: 
Mylėk kiek gali svetimą mo
terį, o savo moteris buvo ne 
dėl meilės, bet tiktai dėl šei
myninių pareigų. Nori ar ne-

* iv - . - nori, bet turi apsivesti su sa- , - - • . .kalbasi tarp savęs, o ) pa- motere, o mylėti įuna pa.-aną n-vyriausia
. Turbut jie; H t k j- Turtindeii boli*vlkU devynake —• - • ; ?al1 Pru^ b tipviaihr

- i -a žmones dar ir šiandien apsi- . iii.-,paskaitos da su kit0 turčiaUij kų ko ekyiriai, vien^JĮas-,
<l»L-tar. Polai kada nasitai- kitą zuidami, .

kartą jis kalbėjo kaip vystė
si šeimyna. Trečia ir pasku
tinė dnj. Grigaičio paskaita 
bus irgi tąsa iš kultūros isto
rijos. ... ' ■ ■

Reikia pastebėti, kad ir 
klausytojai skaitlingai lan- ‘ 

giau atsilankyti. Pastebėjau, 
[kad tūli inteligentai sėdi ta
me pačiame triobesy užu sie
nos restorane ir iki pietų y _ iv* _
skaita neateina.

žmonės dar ir šiandien apsi-

klausytis. .... 'duktere. Retai kada pasitai-
Prelegentas puikiai įsdes- ko kad turčius apsivestu pa

te šeimynos istoriją. Jisai-prastą beturtę, U.1 .k-L . . -- . U.1V 
kalbėjo kaip vystėsi šeimv- -tosi pažeminimu savo kil-j'Ą1?^1 n^luri .dlįel}9 P**: 
nos pas laukimus žmones J H Vut
Laukiniai žmonės gyveno | 
kuopomis po 60 ir net iki 
šimto žmonių. Jie bendrai 
dalijosi sumedžiotu maistu 
ir bendrai dirbo. Visą jų 
kuopa, tai viena šeinrtyna. 
Suaugęs vyras susituokia su 
mergina ir kartu gyvena. Su
situokimai pas juos buvo iš 
tos pačios šeimynas, arba 
brolis su seserė gyvendavo. 
Vėliau kai kurios kuopos 
pradėjo vogti arba plėšimu 
atimti iš kitų kuopų motelis, 
arba nusipirkdavo ar išmai
nydavo ant kokio nors daik
to. Apie dorą jie visai neži
nojo, nežinojo, kad tėvas su 
duktere negali gyventi arba 
motina su sunum. Natūraliu 
budu pasiskirstė jie sulig 
amžiaus: pirmoji grupė, — 

: jaunieji, antroji — suaugu- 
- šieji, ir trečioji — sęniąi.

Suaugusieji buvo lavinami 
medžioklės darbo. Jie turėjo 

i klausyti vyresniųjų mokv- 
• mų ir ilgai mokytis, kol vi- 
. sais bandomais budais jie 

bus pripažinti drąsiais ir ga-

Ypatingas
RYŽIV PUDINGAS

S
APS1VED1MAI

Pajieškau apsivedjmui^ nicrsjinos 
arba našlė', tarpe 25 ir 35 metų wn- 
žiaas. Aš esu 37 metų, tūrio savo 
bizni vertės 88.0ov.00 Katra myletu- 
m6t gražų šeimyniškų gyvenimų, at
sišaukite Daugiau informacijų su
teiksiu per laiškus. Iš Europos neat- 
sišankite. MR. W. M.
85 Kinysland avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpv 20 Ir 35 metų. Aš rsū 
vaikinas 32 metų Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst ir paveikslų. (17) 

GEORGE T. GEDMAN
119 Ix>raine Blvd., Ix>s Angeles, Gal.

Pajieškau apsivedimui mergino*. 
Aš esu vaikinas, 38 metų amžiaus, 
turiu savo biznį, esu pasiturintis. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savų 
paveikslų. Viskas bus slaptvbėj.

F J GRAYS
Ger.. Dėl. Detroit, Mich.D

AUGELIS patyrusių virėjų 
sako, kad Bordeno kon

densuotas pienas (pasaldytas) 
padaro gardžiausį pasauly ryžių 
pudingų.

Tai teisybė,bet tai da ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik rei
kia pieno ir cukraus.
Pareikalauk iš Borden, 350 Ma- 
dison Avė., New York, vartoji
mo nurodymų knygelio tuo tar
pu jos belaukdamas ryto išban
dyk kondensuotą pieną kavai 
baltyti. x

i Pajieškau vaikino ar našlio ne se
nesnio kaip 40 metų, kad ir su vienu 
vaiku, ne girtuoklio, ne gemblerio, ir 
ne “iauferio.” Aš esu našlė, 30 metą 
amžiaus, turiu 6 metų vieną mergai
tę, turiu biskį pinigų, gerai išrodatl, 
šviesių plaukų, apyriebė. nuolat pati 
šapoj dirbu, norėčiau apsivesti. Atsi
šauki t pas: J. P. RAULINA1TLS,

255 W. Bruadway, So. Boston, Ma.-u.

Pruseika. Ir tie visi bolševi- •

stiprina! 
musu bolševikų dvasią ir 

nes tai skai- tu^^na JU kišenius. Tik 
“vlu: 1 U1UCUU

> - [sekimo. Mat. tie bolševikai
? x . ..... . i kolektoriai jau igriso musu!

Kuomet laukiniai žmones įmonėms iki gvvam kaului, 
pradėjo susituokti su sveti-itai mažai . j(}l
mos kuopos motete,.tada prakalbai Osaviems “drau-' 
jau skaitai monogamija ar- jau nu_

* ba nenpatyste. Bendra pa- sjboįti j (]a J komisa-
tyste, tos pačios šeimynos ----- -
išnyko. Bet ir monogamija * - J " 
turėjo keblumų, nes susi
maišydavo giminė ir vėl ap- 
sivesdavo su tais pačiais gi
minėmis.

Laukiniai žmonės gyveno 
Įvairiose vietose. Nuo vietos 
vardo jie ir savo kuopą pa
vadindavo. Sakysime, kur. 
buvo žalčių ar gyvačių —1 
pasivadindavo tgyvate, arba ’ 
akmens kloniu. Viena kuo- burgho dailės mylėtojai 
pa susiėjusi su kita pasipa- rengia operos dainininkui 

’ ’ ’ _ "• Jonui Butėnui koncertą, ku- ■
__ _ f. Jie skaitė ris įvyks balandžio 27 d., L. 
paeinančiais nuo .tos M. D. Svetainėje. Didesnę 

programo dalį išpildys pats 
Butėnas. Apart Butėno, 

jie gerbė tas gamtos vietas ir koncerte dalyvaus ir vieti- 
pradėjo garbinti visokius te- niai dailės mėgėjai: Elena 
nai daiktus kaipo dievus. Lelioniutė, soprano, Mari- 
Juk yra ir šiandien laukinių joną Liepiutė. alto, Rožė 
gyventojų, kurie garbina Lukošiūtė da ir daugiau vie-

arba paukš-Igždžiu.” Kipšą*.
•Y _ i 1 •

WATERBURY, CONN. • 
Waterburio Progresyvių 

Draugijų Sąryšio aukų 
atskaita.

Adv. F. J. Bagočiaus pra
kalbose aukavo šie asme
nys:

Ant. Basilikas 5 doL, P. 
Kukanskis 3 dol. Fo 2 dol. 
aukavo: ‘ V. Pautienius, J. 
Blažis. V. Malinauskas, VI. 
Gudonis ir P. Motiečius. *To 
1 dol.: J. Pabilionis. Ig. Ja
sulaitis. M. Ciplijauskas, J. 
Tareila, Gete J. Laskv, J. 
Ulevičius. K. Laskevičius, 
J. Martinkus. V. Pinevičius, 
Alb. Juškevičius. D. Bau
bkite. J. Žiūraitis. V. Ardzi- 
jauskas, T. Matas, J. Iva
nauskas, P. Kriugelis, V. 
Narbutaitis, J. Litvinas, L. 
Devonas, M. Kriugelis, A. 
Mačiulaitis, .J. Barisas ir J. 
Kačergius. Po 50c.: J. Kan
tautas. M. Daugirdas, Ant. 
Macikaitis. J. Kudlinskas, 
Ip. Kutelis, J. Cesinas, O. 
Laskcvičienė ir A. Orantas. 
Smulkių surinkta 7 dol. 61c. 
Viso kartu 52 dol. 61c.

D. L. K. Gedimino Dr-tės 
kolekta 3 dol. 10c.

Liet. Ukėsų Pol- Kliubas 
15 dol. Tame pat Kliubo su
sirinkime rinkliava 5 dol. 
22c.

.Moterų Apšvietus Kliu
bas 10 dol. 
dol.

Lietuvos Sūnų Dr-stė 10 
dol. Lietuvos Sūnų Dr-stė 10 
dol. Kolekta 3 dol. 50c..

Lietuvos Brolių Df-stės 
kolekta 3 dol. 50c.

Lietuvos Jaunikaičių Dr- 
stė 10 dol Rinkliava 2 dol. 
57c.

Viso kartu $171.38. Ismo-

šakodavo apie savo gyveni
mą. turtus ir tt. Jie skaitė 
save i
vietos, kur jų tėvai arba tė
vų tėvai gyveno. Tokiu budu

I i

1I
i

ir nepripildomi

’ rinkti Geo. J. Laskevičius į 
i ir K. Ramanauskas.
Į Subatoj, balandžio 24 d. 
to paties Sąryšio yra ren-jų krepšiai. Todėl dauguma

ir hnlipvikn ion nvoHo/h HL g13“13'" DailUS, KUTlS alSlOUbir bolševikų jau pradeda tik 
ranka numoti ant visų “mi
sijų” ir sėdi sau namie. Bū
na atsitikimų, kad komisa
rams priseina rėžti “spy- 
čių” tik tuščioms kedėms.

Rengia Jonui Butėnui 
koncertą.

Teko sužinoti,

po numeriu 103 Green st.
P. Motiečius.

B1NGHAMTON, N. Y. 
Aukos Lietuvos socialde

mokratams.
Aukavo: J. Čižauskienė 2 

J. M.

Pajieškau savo brolio Jono Stati- ■ 
kaus, paeina įš Rudgalvių kaimo. Ve- I 
viržėnų miestelio. Jisai išvažiavo į i 
Amerika 1912 metais, gyveno Wor-j 
cester, Mass.. paskui išvažiavo neži
nia kur. Meldžiu atsišaukti arba kas į 
apie jj žinote, malonėkite pranešti, už į 
ką duosiu atlyginimo 5 dol. Taipgi pu- į 
jieškau pusseserės Paulinos Stiraitčs 
rr dviejų giminaičių Zemguliukių, gy
veno IVorcester. Mass. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

MARY STANKUS
I*. 0. Box 276, Mexico, Me.

Pajieškau apsivedimui merginai 
tarpe 18 ir 25 metu amžiaus. Aš esti 
doras vaikinas. Taigi merginos, ku
rios mylėtumėte sau už draugą gau- 

’ ti tokj vaikiną, tai malonėkite atsi
šaukti ir su,pirmu laišku prisiųsti sa- 

j vo paveikslą. Daugiau žinių apie sa
ve suteiksiu per laiškus. laiškus gali
te rašyti lietuviškai arba angliškai.

G. J. 1. —
P. O. Box 1576,

cm
Dvtroit, Mich.

PARDAVIMAI

biais medžiotojais. ' Kada va<IinanįH#2?i‘
jauntiolis tampa tinkamas 
medžioklei, tai tada j| pa
puošia įvairiais išmaqgmi- 
mais ant kūno, o per nosį 
perveria pagaliuką, kad visi 
matytų, jog jis yra atsąko- 
min^as. Seniai, negalėdami 
medžioti, būna savo Šėtrose 
Su moterimis ir duoda pata
rimus jauniesiems. Vaikai 
negali medžioti, nes jie ne
turi išlavinto gabumo ir jė
gos. Tai tokis pasidarė pas

> pasiskirstymas. 
Moterys*turėdavo neštis ant 
pečių sunkius gyvenimo 
daiktus ir turtą į naujas vie
tas. kur nutardavo apsigy
venti. Vyras, medžiotojas, 
tiktai medžiokle ir užsiim
davo.

Kiekvienas suaugęs vy ras
> stengėsi susirasti sau motelį,! 

kad turėjus namų darbinin-
. kę, kuri atlieka didelę jo
darbo dali. Svetimos kuopos m .

• moteris būna geresnė. Todėl tų. Taigi, jeigu ką ir ne taip 
i žmonės ir priėmė neva įsta- pasakiau, ar išleidau, tai
> tymą, uždraudžiantį susi- prelegento meldžiu atleisti.

;uokti su savo kuopos mole-' Paskaita tęsėsi dvi valan- 
re. Už sulaužymą tokio Įsta- das ir klausytojai daug, 
tymo kaltininkas buvo bau- daug ko išmoko, 
džiamas mirties bausme. j M. Šileikis.

Kada moterįs buvo namų, --------------
šeimininkės ir viską namuo- PITTSBURGH, PA. 
se tvarkė, tai išsidirbo savo . ..
rųšies matriachatas (mote-į. TC' 
rks viešpatavimas). Ji davė Į & E. V.Uk»o

SLA. 3-cio apskričio pra
kalbų maršrutas “Tėvynės” 
redaktoriui S. E. Vitaičiui 
prasidės su 25 d. balandžio. 
Pirmos prakalbos bus 25 d. 
balandžio Bridgeville, Pa., o 
vakare — Pittsburghe, ant

dsrbo dali. Svetimos kuopos

kius gyvulius arba paukš-; 
cius. Vienus daiktus garbi-į 
na-dėl jų naudingumo, o ki-j 
tus dėl jų pavojingumo arba 
iš baimės.

Dievų garbinimas pas 
laukinius žmones atsirado’ 
visai neturaliu budu, taip, 
kaip ir kitokia tvarka. Visa 
tai pas laukinius žmones kū
rėsi ir vystėsi ne -dėl to, kad 
jie taip norėjo arba protau
dami tai darė, bet dėl to, 
kad pačios aplinkybės buvo 
tokios. Aplinkybės ir sukū
rė jų gyvenimą. Musų protu 
sprendžiant apie jų gyveni
mą, reikia būti labai atsar
giam. kad nenukreipus daly
kų taip, kaip mes supranta
me, nes tada ir laikai ir 
žmogaus protas buvo skir
tingas, negu dabar.

Negalėjau čia visų prele
gento išvadžiojimų išdėsty
ti, nes perdaug vietos užim-

I

dol. Po 1 dol. davė:
kad Pitts- Bučinskas, J. šatikauskas, J. 

Linonis, J. Morkūnas. F. 
Vaitekūnas, B. čižauskas. 
J. Kaminskas, M. Urbas, A. 
Garšva, A. Liepa, J, Chaimo, 
P. Adomaitis, A. Jacevi
čius, P. B. Balčikonis ir St. 
Martinaitis. Smulkių aukii 
surinkta $4.65. Po prakalbų 
dar vienas geras žmogus au
kavo 50c. Viso auku surink
ta $22.15.

Šios aukos tapo surinktos ’ 
26 d. kovo Lietuvių Svetai
nėje, per “Keleivio” redak
toriaus, drg. St. Michelsono 
prakalbas.

Visiems aukavusiems'var
de LSS. 33 kuopos ir Lietu
vos socialdemokratų tariu 
nuoširdų ačiū. Dabar jausi
mės. kad ir mes prisidėjome 
prie sunkios kovos, sustip
rindami savo draugus Lie
tuvoje.

Beto tariu ačiū dd. Ci- 
žauskams už puikias vaišes 
musu gerbiamam svečiui ir 
vietiniams draugams.

P. B. Balčikonis. 
LSS. 33 kp. sekr.

i

Pajieškau Nikodemo Vasilio, Gel
minių sodos, švedesų vaisė, gyveno 
Brooklyn, N. Y. Aš paeinu iš Vaitku- 
nų sodos. ■ Malones atsišaukti arba ži
nantieji teiksis pranešti.

MIKOLAS PAUKŠTIS
1821 So 55 st.. W. Philadelphia, Pa.,

I 
Į 
į

Aš. Stanislovas Ariauckas, pajieš- 
| kau savo brolio Vinco Arlaucko, paei- 
1 na iš Suvalkų rėdybos. Raudenio vals
čiaus, Barauskų kaimo. Amerikoj gy
vena apie 25 metai. 1911 metais jisai 
išvažiavo iš Brooklyno ir nežinau kur 
dingo Meldžiu atsišaukti arba kas 

i apie ji žinote, malonėkite’ pranešti. 
Mums yra dideli pinigai Brooklyno 

. banke ir be io negalim išimt. Jis turi 
’ pribut pats. Mano adresas toks: 

VINCENT ŽUKAS
224 Manhattan Avė., Brooklyn. N. Y.

-V

visus patvarkymus vyrams ir 
ji pati buvo šeimynos vy
riausia galva. Jeigu jai vy
ras nepatikdavo, tai, kaip ir 
burdingierių, išspiria lauk, o 
sau gauna kitą vyrą. Kultū
ringose tautose yra įsigv”ve- 
nęs patriarchatas (vyru ,
viešpatavimas). Mes randa- Soho, Liet. Mokslo Drau- 
me ir evangelijose užrašyta gijos Svetainėje. 26 d. bal. 
patriarchų gyvenimą. Pat- Vitaitis kalbės Ambridge, 
riarchas yra tėvas arba šei- Pa.; 28 d. bal. — New Ken- 
mynos vyriausia galva. Tas sington, Pa. 29 d. bal. North 
žodis yra lotiniškas — Pater Side, Pittsburghe; 30 d. ba- 
(tėvas). Kol tėvas gyvas, tai landžio Penn avė., i 
visa jo šeimyna tiktai jo vie- burghe. Gegužės 1 d. Dono- Į 
no turėjo klausyti ir pildyti ra, Pa., ir gegužės 2 d. Car- 
jo paliepimus kaipo įstatv- negie. Pa., 1

i mą. Šitoki patriarchai seno- prakalbos.

PARSIDUODA 
RESTORANAS.

Naujai įtaisytas, biznis geras. Norinti 
platesniu žinių, klauskit. (181

W. S. 755 W. M ASHINGTON ST„ 
LOS ANGELES, GAUK

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KAS FRUITŠTORIS LR 

ICE CREAM PARLOR.
Lietuvių apgyvenu >j vietoj. visi 

moderniški įtaisymai, elektra šaldo
mas “Ice Cream”. nauji rakandui jr 
viskas pagal naujausią madą. Kupė 
interesuojatės tokiu bizniu, meldžiu 
ypatiškai atsilankyti arba kreiptis 
laišku. Biznis išdirbtas per 3 metus.

Kreipkitės į “Amerikos Lietuvio” 
ofisą. 14 VERNON ST.. (18) 

MORCESTER. MASS.

Pajieškau Antano Rašeivos, paeina ' 
iš Kauno rėdybos. Apie 20 metų atgal 
gyveno Seotiahrt. Kolderbank. Jisai I 
apleido Škotiją ir išvažiavo i Chicagą.! 
UI. Dabar nebežinau, kur jis randasi. 
.Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žino, malonėkit? man pranešti šiuo 
adresu: A KISIELIUS 117)

235 Hamilton st., Harrison, N. J.

I
i

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS. 

Nonvood, Mass.
Povilas Babilas $5.00 

“Kel.” Nr. 14, 1926 318.75

Viso svkiu $323.75

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau E’.enos G ėdalai t ė- Mel- 
ižiu atsišaukti, nes.turiu svarbų rei- 
ala. .

jdSEPII DAUKSZAS
312 Nu. Townscn<l st..

Los Angeles. Gal.

Pajieškau seserų, Teofilės ir \ ero- 
ūl’.os Mikalluraičiu. Veronika yra vo
lu.-. po vyru Krivickienė. 19's m gy
veno Pit‘-iiurgli. Pa. Nuo to laiko ne- 
■usirašau Tūrių svaibų reikalą, to
lei malonėkite atsišaukti, arba kas 
apie jas žinote malonėkite pranešti, 
už l.a b isiu labai dėkingas.

STEPONAS MIKALIUNAS 
3306 Salina avė.; Springvelts. Mich.

Pitts-*kėta $49.00. Atliko $122.38. 
______ j šitos aukos padalintos 

o____ d, Car- pusiau ir pasiustos Lietu-
kur bus netik von: viena puse socialdemo- 
o ir vakarienė, kratams, o kita — valstie- 

vėje arba ir viduramžiuose kuiną rengia SLA. 323 kp. čiams liaudininkams. Pa
buvo dar nnlicTDTini mnfpris. Ta Pačia dipna. pn siuntimui pini-’ti buvo 15.

Pajieškau Povilo Karčausko ir jo 
švogelių Antano ir 
-auskų, jie paeina ------- „—,,
Rasenių va!-.. Pašušvės parapijos'. 
Valatkiškių ir Gulbinų kaimo. Pirm I 
kelių metų gyveno New Brttain, 
Conn. po nuni. 29 Hebert st.. Kas 
apie juos žino, malones pranešti, už 
ką busiu didei dėkingas, arba pats 
teiksis atsisaukt. (17)

Kazimieras Radzišauskas
239 Drenillard Road. 

Eort City, Ont. Canada.

PARSIDUODA
PUIKUS MARK ETAS

Grose r nė ir Buėernė. taipgi mėsi
nių išdirbinių fabrikas. Biznis išdirb
tas per daugelį metų, ant didelės- gat
ves, hetuviais ir lenkais apgyventoj 
apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
kitokio užsiėmimo. Kaina ir išlygos 
prieinamos. Gera proga lietuviai. At- 
sišaul it arba lašvkit pas: (19j

ADiMOMKZ A KONCZANIN
136 Millbury s<t.. Uorccster. MašX.

Tel.: Bark 1150♦

ir Juozu Radzi- BARGENAS! BARGENAS!
iš Kauno gub..! Greitai noriu parduoti

BUCERN’E ir GROSERNę.
Noriu važiuot i Lietuvą m o jaus mė

nesy tėvų aplankyti. Biznį darau nuo 
$450.00 iki $500.00 savaitėj. SvuMn- 
kitės pirkti R. KRISCHUS (It) 

8« MarJ st.. Hartf«M< Gmb.

Pajieškau brolio Stanislovo Gerd- 
vainio, paeina iš Viekšnių parapijos, 
Mažeikių apskričio Pirm karo gyve
no Chieago, III., o dabar nežinau kur. 
Turiu daug svarbių žinių iš Lietuvos. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji ži- 
oote, praneškite šiuo adresu: (18)

Mrs. I'raneiška Ginlalicnė.
95 \V. Si.vth st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Antano Jakubo
nis. paeina iš Valralninkų miestelio, 
Kauno guber. Seniau gyveno Mont- 
real ir Toronto. Kanadoje. Malonės 
atsišaukti arba kurie apie jj žino 
teiksis pranešti (17)

POVILAS .ŠATAS
1 i93 M’ayburn. Dctroit, Mich

Pajieškau tėvo Juozo Paužos, kuris 
nuo senų laikų iki 1916 metų gyveno 
Scotland, Anglijoj Nuo 1916 metų 
neturiu apie jj jokios žinios, o labai 
norėčiau apie ji ką nors išgirsti. To
dėl meldžiu atsišaukti, ar kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (17)

KAZYS PAUŽA,
Salina avė., kpringvvells, Mich.

PARSIDUODA BEKERNE
Labai geroj vietoj, yra 2 trokši, 

minkymo mašina ir kiti įrankiai dei 
bekernės. Priežastis pardavimo —• sa
vininkas išvažiuoja į kita miestą.

LITHl ANIAN BAKERY.
10 Milto* st.. Gardner, Mass.

REIKALAVIMAI
Pajieškau merginos arba moters, 

katra mylėtų diibti drapanų krautu
vėj. Darbas ant visados, nesunkus ir 
švarus. Gera mokestis. Geistina kad 
mokėtų nors kiek rašyti ir suprastų 
anglišką kalbą. laišku ar ypatiškai 
kreipkitės po šiuo antrašu: (17)

N. LEITA
56 Hud.-on Avė.. Br»x>klyn, N. Y.

GEROS PROGOS PLAUKIANČIOS 
ANT MARU, DĖLEI VYRU IK 

MOTERŲ-
Norėdami dažinoti gerų tarnysčių 

ant įvairių laivų ir didelių uždarbių, 
taipgi pamatyt visą pasaulį, pririųs- 
kit savo adresuotą konvertą su mar
ke. E. A. KAPTURAUSKAS (18)

21 Kirkpatrick st.. Pittstrargh. Pa.

Pajieškau Juozo Zipnvnto, Sakių 
apskr., Sintautų vaisė., Starkų kaimo, 
lis jryveno Kanadoje.

ANTANAS JUCAITLS
R. F. D. 4, Biddeford, Me.

* ■’ *«■ — ■'
Pajieškau savo pusbrolių Jono ir 

Jurgio Danilevičių ir Karolio Gend- 
reno. paeina iš Kauno rėdybos, Anyk
ščių valsčiaus, Vikonių kaimo. Girdė
jau gyvena Itotroit, Mich. Turiu prie 
jų svarbų reikalu Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie juos žinote, malonė
kite pranešti šiuo adresų:

MARIJONA DANILEVIČIŪTĖ 
1530 Wintcr st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau JONO DAMA SAVI
ČIAUS, jis mane apleido 1911 me
tais ir nuo to laiko nieko apie jj ne
girdžiu. Yra svarbus reikalas, lai at
sišaukia tuojaus. Jeigu kurie apie jį 
ka nors žino malonėkit pranešti. Kas 
pirmas praneš, tam skiriu $o.OO, 

BRONĖ DAMAŠAVICIENĖ 
n v cė Pa.

Pajieškau 3 brolių Juozapo. M i koto 
ir Antano Barisevičiu; paeina iš Su
valkų gubernijos, Mosekavo vals
čiaus. Mcrgtrakės kaimo, Puncko pa- 
rapijos. Kas apie juos žino malonės 
pranešt arba patįs lai atsišaukia. (17) 

KAZYS BARISEVICIA
9<ž; llairi-on avė., Coiumbus, Ohio.

Aš. Ignotas Eidukonis, pajieškau 
švogerio Jono Jonio, pirmiau gyveno 
Bangor, Me. Iš Lietuvos paeina Vil
niau.- rčdybos, Trakų apskričio, Dus
meny parapijos. Sarapiniškių so
džiaus. Mano moteris Ona Joniutė. 
tavo seselė yra mirus. Taigi turiu 
svarbų reikalą. Jus patįs atsišaukite 
arba kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti. (18)

IGNOTAS EIDUKONIS,
56 River st., Haverhill, Mass.

l’ajieskau Mykolo ir Tadeušo Si- 
lecku. taipgi Alenos ir Paulinos Sive- 
riukiu, natos gyvena ( hieago. III.; 
paeina iš Kauno gub.. Sodusos parap., 
Kleboniškių kaimo. Yra labai svar
bu- reikalas, malonės atsišaukti arbn 
žinantieji teiksi pranešti (lu> 

lEVOKĄpITA CtSNIUTt 
125” So, ■’S tl> s* ft'ilaHelnhip, 1 a

PHILADELPHIJOS 
LIETUVIAI!

Ar reikia Jums popicriuot Kamba
riu*’ Ąš padarau gerą darbą ir pi
giai. Reikale nepamirškit. .. (16)

DOMINIKAS YOD1S
2-»38 Memphis st.. Philadelphia. I’a. 
Tek: Nebraska 8821.

NAUJI ALEKSIO MUZL 
KOS VEIKALAI.

1. DEŠIMTS DAINŲ. ŠEŠIOSE
SĄSIUVOSE. MIŠKAM CHO- 
RLT ........................................... *3.00

2. PENKIOS JUOKINGOS DAI
NOS. VIENAM BALSUI PRIE
FORTEPIJONO ................... $1.W

3. PENKIOS LINKSMOS DAINOS 
DVIEMS BALSAMS PRIE FOR
TEPIJONO ............................ $i.uo
Siunčiant užsakymą ir “money or

derį,” adresuokite: (16)
MII A. ALEKSIS.

P. O. B«x 332. Waterbury. Cof»r

NEKROLOGIJA
MIRĖ MIKOLAS BRAZAUSKAS
Vasario 8 d. N’t>'v Yorke mirė Mi

kolai BrazaUskas. Velionis iš Lietuvos 
paėjo iš Raudondvario. Ka ino apskri
čio. \ isi i<> giminės, d .augai ir pažįs
tami. kurie norėtu daugiau sužinot 
ką nors apie velionio mirtį, atsišau
ki’ oas mane 117)

JOS PELĖDA
l’is M ashington «t.. Xr* Yurk City.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

šakas ir lapus.
i

I

st
kad

ŽYDŲ SOSTINĖJ UŽ
DRAUSTA UBAGAUTI.
Jeruzoiimoj bu\o privisę 

eibės ubagų. Geriau apsi-i 
rengusiam svetimšaliui sun
ku buvo gatve pereit. Viso
kie elgetos apipuMavo jį ir 
prašydavo išmaldų. Dabar 
lapo išleistas įstatymas, ku- 

. riuc \iesas ubagavimas 
griežtai ^audžiamas.

VAISTAI MIEGO LIGAI 
GYDYTI.

Maskvos žiniomis, Lenin
grado medicinos instituto 
prof. Nikitinas surado nau
ją būdą miego ligai gydyti, 
kuri paskutiniuoju laiku la
bai išsiplėtusi Rusijoje. Jis 
naudojasi ypatingu skysti
mu ■‘serumu,” gaunamu iš 
kraujo tų asmenų, kurie lai-

’mingai persirgo šia liga. 
Dau?- buvo daiyta bandv- 
mų davusių geru vaisių. Le
ningrado ligoninėse jau im

lia vartoti ši metodą kovai su 
į miego liga.

maitinimui, o stigmom1 
širdies plakimas varo van
denį reikalingą augliu tr 
gyvenimui. Tas darbas at<i- 
buna tokiu budu. kad kiek
viena medžio celė Įtraukia 
vandenį iš apačios, o išlei
džia jį į viršų. Tuo budu iš 
šaknų vanduo eina aukštyn 
i

No. 16. Balandžio 2i> 1526.

Ar žinote, Draugai
Ka«l r.iky^nmi NAUJOKŲ BROLI V padarytu, cigarus visi <i iau- 
gi;:si, nes gardus rūkyti, puikini dega ir iltinio taip gardžiai kvepiu, 

Jcg visiems patinka todėl, kad 
padaryti iš gerinusio tabako. 
Vi-; inudigenChi bei dariu žir.uiu 
juos ruko! Restauracijose, ’;liu- 
buose, storuose, pas barbęriūs ir 
visose lietuviškose užeigose ici- 
kalaakite ir rukvkitc į<o vardu 
JOX(K_JOHXS CIGARĄ arba 
PETRO oei VYTAUTO. 1\ my
kite, IcaJ butų vardas ir paveiks

las ant bakso, o rūkysi ir džiaug
ies. Į kitus miestus siunčiame pu.-’.u. P. Naujokas.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBTUVĖ
267 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI LENKI
JOS BAŽNYČIOSE.

Varšuvos kairiųjų lenk 
organas “Kurjer Poranny 
paduoda labili Įdomių žinių 
kaip lenkų nacionalistai 
stengiasi paminėti žmogž. - 
di E. Nie\viedomski. kuris 
yra nudėjęs- pirmą lenką 
prezidentą Narutavičių. Ji- 
rašo, krai aną sekmadieni 
Įvyko Kapucinų bažnyčioje 
pamaldos, kuriose galima 
buvo dalyvauti turint tan 
tikrus Įėjimo bilietus 
iuos išdavinėjusios 

prie bažnyčios 
Bet pasirodę.

Brolių Naujokų cigarai geri, verta paremi', it kituo.g n testuose reika
laukite jų cigarą. Reikia agentų.

BALTAS DRAMBLYS.
šią vasarą Londone zoole 

gijos sodnas žada Įgyti pir 
mą baltą dramblį, 
liai, kaip žinoma, 
šiai esti pilkos 
balti jų ekzemplioriai labai 
reti. Vienos Indijos sektos; 
misionierių brolija įgijo šią 
retenybę iš Ruimas mišku, 
kuria už kelių mėnesių pri-; profesorius d-ras Barnesas 
statys į Londoną. Baltas į liepos 
dramblys, už kurio sveikatą; liauti Grenlandijon. Ekspe- 
garamuoja Burmaso vai-Alicijos tikslas bus išmėginti 
džia, gegužės pradžioje bu-j 
siąs iškilmingai, didelicį 
skaičiaus palydovų lydimas,: 
atgabentas Londono zoolo
gijos sodnan.

Dramb- 
dažniau- 

spalvos i;
LEDO KALNU SPROG- 

DINiMAS.
Londono žiniomis, Mont- 

rcalio universiteto chemijos 
profesorius d-ras Barnesas 

mėnesyje žada ke-

z,zrz,zz?z/z>>zZzzzzzz

Telefonas .So. Boston 2300.
N ‘.(‘JAS LIETUVIS 

DI'.NTISTAS-

Of. St. A. GALVAfilSKI

PRIEŠKARINĖS KARA
LIŲ ALGOS.*■ t

Kiekvienos valstybės ka-. 
ralius i metus gaudavo: Ru-| 
sų caras — 8,500,(W)0 dol..' 
Austrų-Ver.grų imperato
rius— 5J'O(i,00f) dol.. Vo
kiečių keizeris — 5,000,000 
dol., Norvegu — 244.000 d.. 
Danų — 3,000,000 dol.. Bul
garų — 4,000,000 dol., Šve-: 
du — 463.000 dol.. Rumunų 
—500,000 dol.. Pietųslavų 
—665,000 dol.. Belgų — 1.- 
075,000 dol.. Ispanų — 1,-. 
775,000 dol.. Italų — 3,200,- 
oOO dol., Siamo karai. — 3.-' 
500,000 dol.

Štai kur žmonių uždirt»-' 
tieji skatikai sulįsdavo.

ledo kainus trukdančius 
šiaurės kraštuose' garlaivių 
susisiekimui, pagalba sprog
dinimo priemonių.

Bai nešas vešis su savimi 
didelį kiekį įvairių sprogsta
mųjų medžiagų. Tikimasi 

• gerų vaisių sulaukti iš nau
jai atidengtos sprogstamo
sios medžiagos “Termito.” 
Ban<ty;nai bus daroma dau- 

[giausia vakarinėj Grenlan
dijos daly,, ka'me ypatingai 

!daug yra ledo kalnų.

•1
čios 
kos.
butą ne pamaldų
noc-zenie” 
susirinkimas, kuriame buv 
kalbama, kari '‘tauta turi 
Įgyti pasiryžimą, kad. viską 
paversti i dešinę” ir 
“užtverti kelią i kairę.”

o ”Zje< -.-
(susivienijimas >

GERAS IŠĖJIMAS.
Artistas Eks niekad 

mokėjo kaip reikiant : 
rolės ir visuomet pas' 
davo* vykusiu improvizavi
mu ir visiškai pasitikėdavo 
sufleriu. Vieną kartą buvo 
ypatingai bloga, kiekvieną 
momentą gręsė pavojus už
kliūti. -Juo labiau, kad ponia 
Miulerienė, kuri ėjo sufle- 
riaus pareigas, sekė labai 
neatvdžiai roles. Jis nežino
jo. kokiu budu jai nurodyti, 
kad ypatingai šiandien rei
kalinga jam jos pagalba. 
Viename dialoge jis impro-

ne
savo 

igelbė-

IR AUGMENS TURI 
PLAKANČIĄ ŠIRDĮ. 

Kaip j aso “New York Ti- 
mes,” indų mokslininkas. 
Chandra Bose, išrado tokį 

; instrumentą, kurio pagelba 
; galima matyti ir jausti, kaip 
augmens širdis plaka. Anot vizavo šitokius pasakymus: 
Bose, augmenų gyvenimas Pagaliau pasakykit man. ką 
einąs beveik tokiu pat keliu, daro po’nia Miuleriene. Pas- 
!<aip ir gyvūnų. Pas žmogų taruoju laiku jos visa; nesi- 
ar gyvulį širdies plakimas girdi. Tikiuosi, greitai išgir- 

APARATAS APSAUGOTI varo krauia. reikalinga ku- sti jos balseli!.. Suflėrė. i 
NUO AUTOMOBILIAUS

NELAIMIŲ.
Kai kuris Jokūbas Lin-' 

ger'is dąmonstra\u Vienos; 
gatvėje aparatą, kuris ap-( 
saugoja žmones nuo auto
mobilių. Tai iš Rauduko kas
pino tinklas, kuris priker-j 
giamas automobiliams plie
ky. Tinklas pagauna par-’ 
griuvusi praeivi, kuris ne-į 
įaučia mažiausio susitrenki-Į 
mo. Policijai uždraudus da-l 
ivii bandymus su žmonėmis, 
buvo panaudota 60 klg..svo
rio manekenas. Bandymai; 
parodė, kad aparatas veikia; 
kuo geriausiai. Tuomet, ne
žiūrint policijos draudimo. ■ 
vienas darbininkas pasiūlė: 
save bandymams. Jis tris' 
kaitus ramiai skaitydama." 
laikrašti ėjo gatve ir kiekviei 
na kartą automobilis užlė-| 
kęs pagaudavo jį į tinklą, iš i 
kurio iis išeidavo sveikas.

r

SS *

(GALINAl'SKAS) N
Ofiso valandos: »’

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— N 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėlioraia pagal sutarties. 'Y

411 BRO.imVAY. V
SO. BOSTON, MASS. S

KELLOGG S
TASTELESS CASTOR 01L

g.iykėlės sportės pradėjo nešioti laikrodėlius ne ant ranku, o 
k ir tai ne žemai, bet net viršuj kelių.

girdus savo pavardę, nabu- 
. o, supratusi to pasakymo 
prasmę.

■iI
sI

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

FLOOD SOUARE
HARDWARE CO. 

•Jeigu ką nori pirkti, ateik į 
I-'lood So.Hardvvare Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
Įrankių, tulšių, taipgi visokių 
penių, varnišių, stiklų, pleistcrio, 
cemento. Nupirktu daiktus nu
vežam į namus. •
FLOOD SQ. H ARDWARE CO.

636 Bn>adway. So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

.•L: :-o. !’> >sl >n 27oO-M.
Savininkai.

A. J. Ate!.nu ir J. Greviškis.

Telefonas 61J2-W.

Dr. A. Ecrman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo JO—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Nedėliomia Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS
FARMOS

Nepirkite farmų smiltynuose, pakol į 
nepamatysite mumis Įr musų kolionlją. 
Rašykite mums, o mes prisiusime 

■ jums šių metu katalogą. (-)
PHILIPS & MATTIS

R. 2. B. 83. Scotlville, Mieli.

i

I

i

Tel. Socth
Resider.ee University 1463-J.

S. M. Puišintč Shaliaa
IJETUVft MOTERIS 

' ADVOKATĖ
M< Broadvray, So. Boątoa. Mm.

Rr.om 2.

ŽEMĖS SENUMAS.
Amerikos geologas Alfre 

das Chur I 
teoriją 
rnui. • 
numą.

įkeitimu. Šis pasikeitimo 
pr c. -; s Įrodomas kiekvie- 

geologiniame periode 
v miantis galima Įver

tinti 
biiij >nu markių. Dr. Lane 

.pareiškė Princelono univer- 
šiiai'i. kad jis savo metodą 
!ar moksliškai apdirbsiąs.

> kad tas Įvertinimas bu- 
lima moksliškai patik-

Į
.ane išrado naują; 

surasti žemės senu
lis apskaitė žemės se- 

pasiremdamas i adio, 
i.kiyviu Uranijos i šviną pa- 

pasikeitimo

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI

MC aitrai žemės, «u gyvuliai-3. 7% 
mailių nuo Nashua. N. i L Sutiksiu 
mainyt ant namo. (19)

A. DEMSZA
Erookline. N. H.

'įpnik
R. D. 1

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU

| 80 akrų ūkį. žem'- derlinga, bu<lin-j
_ _ .kai geri. Miehigan valstijoj. Kaina:

žemės senumas vienu -U'1 d«l- K:einkicės šiuoį— - i adresu: < ’ ■) l

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jas žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps sfraips- 
nė’iai. kurie bus idomųs kožnaį Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ N«u ♦>.
I

FARMOS.
. ___ ________ FAR-

Ji rsey valstijoj; 3b mailių 
ir Nebark, prie gerą 

u • vandeniu. Platesniu ži- 
(16) 

i»>NY MARKŪNAS 
i‘. <>. 11. ScrgeOftsvillc. N. J

:• KRSHH'ODA I.ABA! PIGIAI 
MOS. '

P aRSIDI'ODA GERA FARMA
■ ;□ geros žemės, 18 mailių

i :n>:--vi!Ie ir 7 mailės nuo kito 
: važus 6 kambarių namas,

■ rrr.e: parsiduoda pigiai. <16}
■ >HN WOOD3TAFF

. ir av., Moundsville. Wj Va

Pusė i nešt. Kreipkitės šiuo 
<’7) 

J GIMBL’TIS (?.• vinir.kas) 
53 E. i 03 Ptaca. Chicaga. III. į

PARSIDUODA FARMA i
T^bai pigiai, su mažu įnešimu iri 

'ant lengvu išmokėjimų. Susitaikysi-i 
rae parai pirkėjo norą. Farma ąaa-v 
ciasi Ne". Yorko v;-.l«tijoj. nepertoli Į 

' uuu Aibuų Yra !•>> akrų žemės, 691 
akrų dirbamos, kita ganykla ir miš-' 
kas. Yra daug vaisingų medžių, !> 
»ar.ii... ių stabu ir kiti visi budinkai 

1 ir visos mašinerijos, kas tik reika
linga prie žemės. Viskas gerame sto
vyje. Yra 5 arkliai, 13 karvių melžia-j,' 

' mų. . 10 kiaiiiių. 75 vištos, j.
Ne,-..: pirkti •>. p:\ilciskite šitos g.-r 
ros ;-r"" -. Visas informacijas su-L 
teiksiu per lai Icą arba atsilankykite į ■ 

patiška: šiuo adresu:
GEO. DAVIOAVITZ

117 i-racklin st.. Br.'toLlyn, N. Y. Į
1

<
<

Virimo Receptai.
šeimininkės pasiganėdina padary

diinios skanius ir maistingus pudir.-
trus. Šen tviski pu Jiirgai via geri, bet
sekantis receptas :> ra toks, kuris už-
ffanejiirs senus ‘eimynos narius ir
taip pat jaunus. Ba-alykit padaryti jį
k;:da no r‘ės it trero pudingo

pa
SU

10 TŪKSTANČIU 
NUOTAKŲ.

Brazilijoj Japonijos 
siuntinio žmona Parama 
manė surasti savo tautie-!
čiams, gyvenantiems Amei-i-i 
koj, žmonas-japones. Ji pa-į 
stebėjo, kad Pietų Ameiiko-! 
je iv Meksikoj gyvena art i į 
10,000 japonų emigrantų, 
viengungių, kurie daugumoj 
veda pietų amerikietes. To
kiu buriu apie 10.000 .Tapo-i 
nijos mergaičių netenka sau 
vyrų. Ponia Taram buvo nu
važiavusi Į Japoniją ir su
rinkusi iki 10.000 fotografi
jų tų mergaičių, kurios norė
tų ištekėti. Dabar grįžusį 
Brazilijon, ji išsiuntinėjo fo
tografijas į visus Amerikos 
kraštus. Japonai norį vesti 
gali sulig jų išsirinkti sau: 
tinkamą sužadėtinę. Vėliau, 
norinčių vesti fotografijos ir 
žinios apie juos bus pasiųs
tos japonėms Japonijon. Po i 
to manoma pasamdyti spe-j 
cialų garlaivi, kuriuo busat-1 
vežta iš Japonijos į Ameriką! 
10,000 sužadėtinių.

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. didelių ir 

su puikiais badir.kais, žemės 
javams, prie ui- 

Draugai,

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja * Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zenite vra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams. •

Kas Šitą Progą Pražiopsos, 
Pusę Gyvenimo Nustos! 

Paskutinis Išpardavimas
60 DISKOUNTO 60

s

»

■ t

GEOGRAFIJA (Šerno); audeklo apdarais, buvo SJ, danai- si.GO 
KAIP GYVENA AUGMENYS: aud. ap.; buv-> 81.5<», dabar Wc 
SENOBINĖ ISTORIJA tVippert; aud. apd. puvo -525". dabar 51J10 
RAISTAS (Sir.clair'io) audeklo ar.darais; buvo $2.25;
ISTORIJ \ SIV. V ALSI.; auddeklo apd.; buvo ?2.2n 
MEILĖ IR BAILĖ auPcklo apdaru.s; iruvo 32,'Hi;
Iš MANO ATSIMINIMI (Pietario:; aud. apd.; buvo <2, dabar sOc 
Iš GYVENIMO LIETUVIŠKU VĖI II BE! VELNIU

(Basanavičiiaus); audeklo apdarais; buvo -*2.75; dabar 81.10 
rORTI GALĮ MIN>i»KOS MEILIŠKI LAIŠKAI; audeklo

apdarais; buvo S1.5<); dabar fiflc
TEISU. VAROVAS IR PATARĖJAS; audeklo apdarais: '

buvo $2.00; dabar 80e
LIETUVlšKAl-ANGLlšKAS IR ANGLIJĘAI-LIETUV1Š-

K AS ŽODYNĖLIS; audeklo apdarais: buvo 81 25;
VIENI (MA NO SLAPTYBĖS; aud. apd.; 1 uvo >x.f>0;
22 ARITMETIKOS LEKCIJOS: foko .įJO.OC;
18 ANGLU KALBOS LEK< 1JI : buvo #20.Ci .
13 LIETI V1Į K ALBOS LEKI IJ Į ; buvo $.>0.60,•

Kas r ‘ .......
pašto arba espreso money orderiais, arba ir dolerius registilruota- 
mc laiške. . 1181

MARGER’O KNYGYNAS 
2023 St. Paul Avė., Chicago, III.

d;.bar 
dabar 
dabar ►

AS
mažų 
derlingos visokiem 
delio miesto ir gerų kelių, 
mylinti gyvenimą ant ukes klauskite 
platesniu informacijų.

JOS. STANTON
Raute 6, LoweU. Mich.

dabar 52e 
dabar Šile 

rfalrar S2.«0 
dabartį .50 

__ . ________ ___ ____ , ,___ _ . r dabaeį$1.2O 
norit kitokių knygų, reikalaukit kataliogo. Finit-js siųskit?

< 19)Naminiai I’asigelbčjiroai
Prašalir.imui bryžių paliktų balt: 

ir.e audekle, išmazgok tyrame ' ar7 
r.yje dadėjus birk) amonijos.

Kuomet koks nors jūsų gražiausia 
rakandų šmotas gauna plėtmą, pa
mirkyk sugenamą popierį karštam' 
vandenyje ir padėk am t>>s vieta 
Paskui uždėk karštą prosą iki šia;.-. 
mxs išgaruos.

Išėmimui plėtmų iš lino audimo, 
-tišlanir.k visą šmotą ir visada pr. - 
,-yk jį arba, visai šlapią arba 
ausų.

Perbrušyk ik:r patiesalus retkar
čiais su šleota pamirkyta karštam., 
vandenyje, kuriame datėta bi.-kel:.< 
terputino. Tas atnaujins apiblanku.< 

• karpetą stebėtinai ir tuo pa laiki: 
apsaugos r.uo kandžių.

Grožės Patarimai.
Nepatogiai esančios kojos, nuo 
idimo ir negerų čeverykų nualsina 
rvus. Tas reiškia, kad jų^, er.sf.L 

mažas skausmas

<

i I

PARSIDUODA FARMA
■; v' •>€.-. -".i vi-:aiįrankiais, 

• .i. -lasi. 2aa« Jfa labai ?e-
. .. vieta, še*: metai kaip turiu 

<ai ■'< ri keliai, <ivi ir pu- 
.1 i miestelio. Dirbamos že- 

r .Arai, kitą caruose. Y: a 
t \ 2 arkliai. 2 kaires. 4 i>u-

• .akai b- t y.vventi ?a-
;‘"jcr!ą' h.'-ai pųnai, viskas 

_. r>»» doleriu, o gal >r piftiau 
:<• priežastis — litrą ir senat-

■ tkite atsišaukti šiuo adre- 
h.SEPH GAUBIS <Į7)
1Bnelps. Vis.

«

«
<Jer.lcs Turit

PŪSLĖS
KATARĄ

arba)
Skausmingą 
šlapinimosi

Isbandvkit 
Santai Midy 
Parsiduoda 
A pliekose 
Gelbsti nuo 
Skausmo

t

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

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

J Tel. South Eoston 4066

• l

Yalaodoa: nuo S iki 4 po ptoCf. 
■no ? iki 8 vikarą.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

TUTTI 1 RUTTI PUDINGAS, 
puodukai evapo.ati <i pieno 
puoduko cukraus

^uko vandens
pyragas 

niai
šaukštukas kukutuzų krakmolo 
šaukštukas var.iios 
3!sių ir riešutą.

kiaušinius, cukrų ir krak- 
dadčk du puoduku pie- 

k dubeitavam vir
sme tora.

■■3 puc<
Sponge 
v k: a u - 
l
i

i
."'uolai
'•la į vieną
> ir vandeni. Y 
i’y'iki bu? tiršta 
irt ugr.i''? ir sudėk vanila. 
frtkus gatavus sudėtus 
įkrautais sluogs.-.iais 
■, pjaustytų datulių, vyšnių 

su.ą. Pilk šilta kiaušinienę ant 
padėk ant ledo Atšalti. 1<JJOWW' 
va. piaunyk ir. duok, su 
fffictinp. * -v

m c
r. o

Nuimk 
Turėk 

,u paeiliui 
sponge pyra-

i r' rie
to ir 
gata- 

suplaktn j

Virtuvės Rrikalūose
Svogūnų, kručku ir visos kopūstų 

irirąinės kvapsnį galimą kiek apma- 
žirti Kiškelį prižiūrint virime; kvap -, 
ni paeina iš jų aliejų, kurio iiiraruc.-j 
ja. Daržovės reikia išmirkyti biskįi 
pasūdytam šaltam vandenyje ir pade-' 
ti ant upmies šaltame vandenyje, lai • 
vanduo užverda iraliejus nusiimą pa
vidale pat'.:.

Rudas cukrus- veikia laikyti drčsr- 
r.oj< vk-t-ųr kaip Skiepe ariia ledų šė
poje, kad nesukietčtų ir nepasidary
tų jrrtMMtai.

J, i»ru parcnįrtas mė oii apsilaistyti 
-osns pradėtų skirtis pirm davimo į 

. talo, dadėk kelis šaukšluK'Js karšto 
vandenio ir .-markiai išplak. Jis pasi
daryt toks koks buvo pirmiau

Niekad nesudek mėsos arba paukš
tienas greta prie ledo, neigi nepadėk 
jų plokščiai ant toricTio ar skarvadns.

'e
n<
— kiekvienas mažas skausmas i- so
pėjimas, kožnas momentas nepatogu
mo prisideda prie sudarymo raukšlių 
ant veido, pražildirjmo plaukų r su- 
kumpinimo liguros. Taipgi ar.t kojų 
būna užaugės ir dar labiau kenkia. 
Taigi, reikia labai atsargiai pasirink 

i ti ceverykns, kurie tinka ir nesirink, 
• jų tik dėl gražumo.

> pateška Sveikata
t Daktarai dar vis ragina raudo;' 
senoviškus, namie darytus moštar<!<>.- , 
pleisterios nuo šalčio krutinėję, bron-; • 
chito, muskulų reumatizmo, lumbago, 
arihrito ‘ir neuralgijos, kadangi jie 
yra. labai naudingi įr pagelbsti tiems1 
skausmams prašalinti. Kaip padaryt 
.'dųitardos I’leisterį. Padarymui stip-

I .aus muštardos tepalo, sumaišyk du r 
j ir pusę uncijos muštardos į ^velnią |l 
košelę šaltame vandenyje; sumaišyk

i astuonias uncijas sumaltų lininių sė- • 
klų su viena puskvorte karšto van-l 
<1. ns. Sumaišyk sykiu j muštardą :• ' 
apklok tepalo storai ant storo ru<j. 
impirrio Padėk su muslinu ir uždėk, 
ant skaudamų vietų. Apklok su va* i 
ir prulrutink viską prie kur.o .u lim 
panėia juostele.

rr.

f

l<

K!

■ K:

i:.

I tu, 
; >:o • \ r.

t. reikalingi tokie virtuvės daiktai, kaip stiklai,' p-'j 
s iurudos ir t p. Tuos daiktus iųs galite gauti visiškai dykai, jo- ;« 

j’:.- pirksite Standard ir Chalienge Pieną hr taupysite jo leibciius. (,■ 
ir ekonomiškos šeimininkės perka tik šiaa rųšis pieno.. Jūsų grosernin- 
pa.-bjoda tą pieną, neužmirškite paprašyti.

Mes* Rekomenduojame Sekančias Produktus:
Kiekvienam namui yra reikalingi tokie virtuvės daiktai 

pundai, 
gu 
r o..
k a

FARMOS!
AKRU. apię JO dirbamos, ly-

■ s. likusioji ganyklos ir mis
ti dėlės upės; mažas upelis 

triobas, gera: gyvuliam at 
-> kambarių stuba, 2 narnės, 

■G karvių, vištininkas 'Jei 
>'.r. 225 vištos. 2 arkliai. 6 

\:>okie farmos įrankiai, ma- 
žlmai, pakinkai ir tt.

-• ta 38,600, bet ant sreito 
' senis atiduoda tik U—

? Dr. J. Landžius Seymour
ej' LIETUVIS GYDYTOJAS

......_ : S
.’ šita * VALANDOS: 
o-roitn Nuo 9 ryl

už

ŽP-AKRU, apie 60 dirbamos 
"ji ganykla ir miškas, 11 
stuba, didelė nauja barni, 

■ •••>-,■ iš šaltinio paipom į stu- 
■ i’-, o. neteikia pumpuot. 2 

. f j .» vištom, galvijai, 
kenais. maile ir pusė iki

■ dvi ir pusė mailių j mies- r 
-' žinai, karves melžia su ma

mai ir farmos mašinerija, 
ošina .kornam supiaustyt. 
-u-nui i kraut. \ iską sykiu 
už $12500, pusę įmokčL 

:u žinių klausk pas: (16)
Al BERT ŽVING'LAS 
I>. 1. Jewetl City. Conn.

t

ve;
ir

a«
’»liX

i

PAPSiDUODA FARMA
>u ž< mė:, akt u dirbamos, 

mirkąs ir ganykla. 16 gal
eliai. 1 kiaulės, pultas vis- 

nuo miestuko, ge’.ęžkeho 
mokyki-Budinkai geri. 

,:n ūkės įrankių ir mašiną,
lue'ių už •>,«»*••» dol- Jne.-t 2/*H) 
!’■ 'Icvįir.o prie '-■<3t’’s — liga.

i - 'i i . '* '"rcitai 1161
J. M IMTOMS

Irons. Mieh.

te

(16)

DR. J.MARCUS 
UETTVIšKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
ką vyrų ir moterų ligų.

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

Tel. Richn-.ond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Ncdėldieniaia iki 4 vai. po pietų

TELEFONAS 103?
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOUmSI
I

■F luruAJ. g

Nera Nieko Geresnio pa'gclbingą

PAIN-EXPELLERJ
- -- Biure.

i. pečiu diegimo, štiš-
V.riz*..?z r.ko- ė'f I. \ Pat. 1

Trinkite junmi nuo reuttUfti-kų skausmų, pečių diegimo, sus
tingusio sprand■>. ncuralgijo*: lir tpšlubimo. Pain-F.xpellens pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Ti! erasis pažymėtas Inkaro vaizbažcnkKu.

P. AD. RICHTER 4 CO
BERRY & SO. Sth ST3. BROOKLYN. N

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

ant 103 Salėm St.-kltr rysite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių lirų, kaip tari nOo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjuaio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo Strėnų, kiaujo valymui, r.uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokią ligų. Taipgi tarime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numerių
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Resider.ee


iG. Balandžio 21, 1926.

» ■

I

Įkas girdėti Lietuvoje |’
j (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

“MEŠKA” SPROGO.
Vasario 12 d. Šiauliuose 

atsitiko tokia nelaimė. Pil. 
St. Velykis jau senai radęs 
didelę rankinę granatą, 
įmušęs į ją medinį kotą var
tojo ją kaipo “mešką” mie
tams įmušti žemėn. Kotui 
sudilus, aplūžus, Velykis no
rėjo įdėti naują. Bet jokiu 
budu negalėjo kotą iš gra
natos vidaus išmušti. Įmetė’ 
tada “meška” į ■besikūre
nanti krosnį, kad medis iš
degtų. Tik štai netikėtai 
granata sprogo, užmušdama 
p. Velykio žmoną ir sužeis- 
dama vaiką. Pasirodo, gra
natoj buvęs nesprogęs kap
sulis ar sprogstamoji me
džiaga, kuri nuo ugnies

Abidvi žmogžudės yra' 
jaunos mergaitės: Stefanija 
Viržaitienė 20 metų, o Vla- 
dislava šarkauskailė 15 me
tų- amžiaus.

Kariumenės Teismas nu
teisė Stefaniją Viržaitienę 
aštuoneriais metais, o šar
kauskaitę, kaipo nepilname
tę, penkeriais metais sunkių
jų darbu kalėjimo.

i " '__________

Anglijos pasažierinis orlaivis, ki > lekioja tarpo Anglijos ir Indi jos.

i

uprrir.ta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
k $202.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg

DŽIVUGKITlS sar..*yumu 
patogumai■. laivų. Ltrr: : 

do ir operuoja Suvif nytti \ 
jų VaMžta. 1':: i la ftl<*:■>: ‘ 
ciąlėmis <*ksktirs:ior.i-. t*-. *> 
štamais parankamais bilc
United Statės l.ir.ijo- !ai\.č 
rie plaukia po Amerikos vėli

džiaga, 
sprogo.

KAIP KLEBONAS MO
KINA POTERIŲ.

Dusetos. — Avilių filijos 
klebonas, . atvykęs į šarkiš- 
kių prad. mok* mokyti tiky
bos. septynių metų vaiką ne
mokantį paskaityti reikala
vo pakalbėti “šešių tiesų.” 
Vaikui nemokant, pribėgęs 
pagrobė ji už krutinės, pa
kėlęs aukštyn ir “rusiškai” 
koliodamas nuvilko vaiką į 
kampą. Greta sėdėjęs vai
kas nusigandęs norėjo atsi
traukti, bet ir tą ta pati ne
laimė sutiko. Nubaudęs tuo
du vaikus, kreipėsi į visus 
mokinius, liepdamas apie 
tai tėvams nesakyti, nes jį 
vadinsią bolševiku ir pasi
teisino, kad. jis esąs ne bol
ševikas. o tik mokiniai ir jų 
tėvai esą bolševikai. Vai
kas susirgęs, ir sakoma buk 
iš išgąsčio priežasties.

“RAGIUS” AR DVIKOJIS.
Salakas, Salos vien k. Sa

lako v. gyvena našlė Žiemic- 
: nė, jau senukė. Antri metai 
jos namuose vyksta ir daž- 

; nai nepaprasti ir keisti Įvy
kiai. Žiūrėk pasakoja, die
nos metu langai susprogsta, 
tai vištos be galvų palieka, 
tai po nakties karvė be uo
degos lieka ir uodegą ramia 
jos pačios bute, puoduose 
pečiuj randa akmenis vietoj 
mėsos. Apylinkėj pagarsėjo, 
kad velnias vaikščiojąs ir 
vaidinasi. Buvo šauktasi 
prie policijos ir klebono, 
kad išgelbėtų ją nuo velnio, 
bet vis nieko nepadėjo. Va
sario m. vėl pradėjo miltai 
po visą kambarį byrėti, vėl 
po nakties rado užrakinta
me tvarte visą karvę peiliu 
supiaustytą. Vėl davė žinią 
Salako policijai. Nuvyktu- 
nuovadai vieton, paaiškėjo, 
kad tai ne velnias vaikščio
ja ir vaidinas, o tatai kaimy
nų daroma. Matyti visokiais 
budais norėta, išgyvendinti 
iš ten senukę, kad jiems lik
tų žemė ir triobesiai. Jau 
velnias dabar nebe vaikščio
ja ir nebesivaidina, nes by
la teisme.

I

t
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CENZŪRA LEIPALINGY
Kad Lietuvoj viešpatauja 

i apskrities viršininkų cenzu- 
’įra, aš, dar kaip prie jos pra

tęs nuo Rusų Mikės laikų.

NEGARBINGA MIRTIS. |
Klausiukai. Ylakių valse.; 

Šio kaimo pilietis Mineikis,! 
nuvažiavęs turgun i Skuodą,' 
gerokai su savo draugais;perfjaUg nesiskundžiu, bet 
pnsnaibino ir namo grižo; ^acį jau pradėjo cenzūruoti 

J. azląvę_, tu2 PaciV ’ pradžios mokyklų mokvto- 
keliu is Skuotlo žmonės rado jaj taj jau nutylėti negali- 
apsivozusi vežimą, o po juo ma 
negjvą Mineiki įr dar gyvą Leipalingy (Seinų apkr.) 
J° žmoną. mokytojauja vienas pavasa-

I 
I

žumų teises. Ten lenkų vai- SUAREŠTUOKIT JJ! 
tižia pasikeiino leisti laksvai j Viename naci analiniame 
vystytis kitataučių mokyk- x-----»-«- *•• . • •• •
loms, net joms padėti. •

“Uždarymo priežastį val
džia nurodo stoką cenzuotųi 
su pilnomis kvalifikacijomis 
mokytojų. Bet pilnai kva-! 
lifikuotų mokytojų ne-i 
reikalauja bendros valst.tei
sės iki 1928m.; ir juo labiau, 
kad lenkų valstybinėse ir 
privatiškose mokyklose, ku
rių yra Švenčionių apskrity 
apie 300, o kvalifikuotų mo
kytojų jose tėra vos anie 30 
asmenų. Taigi toks uždary
mas lietuviškų privatinių 
mokyklų ir išmetimas apie 
pusantro tūkstančio vaikų 
iš mokslo įstaigų yrą tiktai 
ryškiausias persekiojimas ir 
noras kuogreičiausiai juos 
sulenkinti. Prieš tokį nežmo
nišką persekiojimą, tarptau
tinių pažadėjimų laužymą iri 
žiauru lenkinimą kuo griež- . . ..
Sausiai protestuojame." 'jenomis nėra )ok», pr.e-

1 ■ zasties kentej!mui nuo pa
našių nesveikumu. Trinerio 

'' j Kartusis Vynas yra parda- 
Į vinėjamas visose aptiekose 
! ir visų vaistų pardavėjų, (jei 
; negauna! jūsų kaiminystėje, 
į rašykit pas Joseph Triner 

,, Chicago, III.), 
į Trinerio Kartusis Vynas is^ 
valo skilvį, prašalina iš žar- 

l nu nešvarumus, pabūdavo ja 
pasipriešinimą ligoms ir pa-

i su
muša “FIu,” todėl laikykit ji 

! savo šeimynos- vaistų šėputė- 
1 je šiose pavojingose dieno
se!

Didelis Palengvinimas Žmo
nėm su Nuvargusiais Nėr- 
vais—Naujos Gyduolės.

i D.-.kiarsi. Kerte Turi Daug .Metų į 
t’rr.I.iit.»s. Suki. Kad T«> Gyduoles ; 

s ra 14ekor.i-itdu:>jafnos de! jų 
Moksl:.i;o Sudėjimo nui

Tokių Nesmagumų.
Skaitytoja* suras, kad tos puikios

* gyduole s s’ūU iki;', labai gerą pak-ng-
* vii.inui į keletą dienų Jus turite jt-s 

’ i i.--. oabaHŪyt! <:< i širvo -a!,.r.ų nervu, jeikure .pasiveilja sau kentei. silpnas, nuvargę.- ir p::n:*.-ių
nuo skilvio nesveikumų, tUi « >'.esr -.agumų Jei ju-ų miegus yra pra- 
* * — į-jstas ir neatšviežina jūsų, tik paban-

(lykite Uis iriu.; *.- gyeuoles Nuga-j 
. Tone. Kuomet jūsų viduriai nevirški- 
1 na, turite raugėjimą po kiekvieno 
valgio, ap ivėiusį liežuvi ir nemalonų 
skoni burnoje, galvos skaodėjimą ir 
jaučiatės visas nuvargęs ir silpnas is 
ryto, tikiu- pas savo aptiekorių ir 
gaukite buteli Nuga-Tone. Vartokit 
jas pagal nurodymą ir jus nusistebė
site kaip greitai jus- pasijausite ge
riau. Nuga-Tone suteikia ramų, at
šviežinantį miegą, puikų apetitų, sti
muliuoja kepenis ir reguliuoja inks
tus, skilvį ir žarnas labai gerai. Mes 
manome, kad nėra kitų tokių gyduo
lių, kuries taip gerai veiktų kaip 
Nugą-Tone. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai ka jos padaro tokiuose 
atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti gvarantiją ir su
gurinti pinigus, jei jųs nebusite už
ganėdinti. Rekomenduojamos ir par
davinėjamos pas visus gerus aptieko- 
rius.

žurnale Balandžio leidinio 
tilpo garsaus rašėjo kandus 
straipsnis po antgaiviu “Kas 
turi skilvso skaudėjimą, tas 
turi būt suarestuotas.” Mes 
manome, kad tą sakinį gali
ma patobulinti šitaip: Visi,

būt areštuoti, nes jie papilei 
baustiną apsileidimą. Šioml

♦ 
I

I

NUŽUDĖ KOMUNISTĄ.
Naktį iš kovo mėn. 10 į 11. 

dieną geležinkelio zonoje,' 
netoli Joniškio, rastas Šiau- ( 
liu miesto gyventojo Amale-; 
ro lavonas. “Šiaulietis raso,j rnrrr,^ 
kad jis buvęs žinomas ko-!- p y’ 
munistų veikėjas, šiauliuo-! 
se plačiai‘kalbama, kad nu-^ 
žudymas padarytas politi-' 
mais Hlcslaif. Veikiausia jį didina kuno g'yvuma. Jis 
nudėjo fašistiniai muštu-1__ «<Ft„ ♦*
kai.

Nuo visų pilvo ir žarna nes- 
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow*s 
Syrup

j

(

aisti- 
spe- 

• lyg
iai'. o

rie plaukia po Amerikos \c'.':.va.
Ruoškitės dabar ekskursijai

ar.t
9.S. GEORGE WASHINGTON 

via Bremen
kuri išplauks : • Ncv.- A orio L.z- 
pos 7. Važino ite kuriu -/.i ravo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \\ . i.uth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

Dėl pilni; > rfon ; - is iš
plaukimus l'mliJ Statės Linijos 
laivų—Leviatban. Geortrr Wash- 
ington. America, kcpr.ldic. J’res- 
ident Roosevelt. Presiih nt HarJ- 
ing—klausk jusi, Agentą ant vie
tos, arba šiandie ykite pas

: Statė St, Bcttcn. Mm

i

J

iš New Yorko
Jįu Kauną ir atja! 
Ralfai (Pridėjus S. V 

v jeigu Taksos.)

Dol sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Vaiteli Americas Uses
(BarrtfiMB Johrt Serv-ec -srhfc

I

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vicr.r.tiniu tm 

<Iu, kuriuo kūdikis gali jums pa 
sisakvii. kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, taėi 
jis tikrai palengvins jo skaustaų 
ir apgalės jo pyk*’, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui • 
čiamos pavyzdinės bor.kut

Bambino galite gauti p?- 
vaisttrinka arba tiesiai iš 
ratorijos po 35c. už bonk;

\ F. AD. RICHTER & CO. 
I Berry ar.d So. 5th Sts.

Brootlj-r.. N. Y.

I.š IR |

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ 

t mus tri-šriubinių laivų 
ResaMute. Rebianee, Albert 

Bailiu. Dentschland, 
Ihatr.htrrg 

ir ant popryliariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
veland. VVestphalia. ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
Ne v.- Yorko. I.aivai Thurin- 
gia ir V.e tphr-.lia atplaukia 
į Bostonų.
Bersonaiiai lydimi j Europų 
išvažiavimai.

rgAmericaaiiM
131 Statė St-, Boston. Mass.

-j-v V c*- v Avimo

Panezus namo, buvo par- rinjn)ęgfjs Jokūbas Aržuo- 
veztas klebonas, kuris davė iaitjs< Vietoj to, kad sėdėti 
numirėliui paskuti n j patepi- jr ruoštis iš pedagogams rei- 

»? įskilmm- kalingų mokslų, arba užleis-
.. , ę r, pavo vjetą kitiems, kurie 2

kad Mineikis ir bazny- mokytoju kursu yra baigę, c 
. ir kapinėms pataisyti vietos negauna, musų moky- 

nnKlia\as mokėti spirdavę- to jas nepasitenkina turėda- 
i \ o'" sugyvenęs su imas kromeli-kiną, arba pa-*
klebonu, todėl ir laimingai s VasarininkaUdamas, bet dai 
palaidotas buvęs. Įsimanė įvesti cenzūrą.
JAUNOS ŽMOGŽUDĖS. ’ Vfsa.r,° pradžioj.

D naudodamasis vaikų atviru-Pereua pavasan, ffeguzes, pasikIausč j* kokiaf
menesjje kaivanjos vaLs- knvįs^u namikkiai skait„. 
ciaus, Stabų kaimo gyvento- V}- ■ •’ * -k atsišaukė •ja Antanina Viržaitienė išė- YMano brol£ skXXyg?

GUKteiĮ .,/> i

gai palaidotas, žmonės kal
ba, kad Mineikis ir bažny
čiai

sis, tik gerai sugyvenęs su

Vietoj to, kad sėdėt’

ti savo vietą kitiems, kurie 2 
. c

Tel. Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi .Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

BRANGUS DRAUGAI 
MUZIKANTAI.

Pranešu, jog turime jau lietu- 
! vištai šokių knygas ar.t senui- 

kos, kometos ir piano, katrose 
[ ■yra-pataipirts' daugybe- polkų.

maršų, valcu, mazurkų ir dai- . 
nu. Vėliaus bus išleista ir kler- 
natui. trombonui ir drumams. 

; Smuikoss ir kometos knygos po 
; 75c, piano knyga $1.2;>.

I.ONGIN DUTNIS
120 Webster Avė.. 
Cambridge. Mass.

,. I
CHORŲ VEDĖJŲ ATYDA! J

Nckopijuokite Cno'o Repertuaro x 
• gabių — ne dėlto, ka*: galite papult i -X 
; bėdą, bet dėlto, kad v-ote gaut 2!> Ą 
Į knygučių visam chorui už 3 < 
: Pasirinkite kurią laida norite. Trijų 
■ mėnesių laida-— kny-utė 75c. Ima r. t 
i 20 knygučių atsieis 15 knygutė arba 
13c. viena daina. Ta >gi galite gaut 
1 1925 metų Choro Rep tuaro komple- 
i ta už-2 doleriu.

Ą. BAČIULIS
421 E. 6-1 h St.. So. Boston. Mass.

STRAND TAILORiNG CO.
Siutai tik po 5:15.00.

Ateik pas mane ir persitikrink, aš 
pasiųsiu, pagal naujausia madą.,'. 
Taipgi taisome senu- drabužius m<- 
terų ir vyrų, išvalon ir seprosinam.' 
padarom kaip naujus.

30S ’.V. BROADtVAY.
SO. BOSTON. MASS. 

ar.t antru lubų, ar. ’> Street. 
Savininkas Mikas »-iackas.

:.'ite papult i
n,—• _ C 

doleriu-. S 
“ ""“"ii

$!
Iį

1 
f įVISOKIAS FLCMKR1Ų

SEKIOS
(25)

Lietuvis Optometristas
•S2SHS=5E5H52SHSHS2SZ5B5aS2SHS<

J
g
J

g IšegzamlnuojtS akis, priskiriu [£ 
g akinius, kreivas akis atitiesinu f 
n ir ambly epiškose (akiote) aky- rv 
n se sugrąžtnu šviesą tinkamu rZ 
S taiku. ' į
a J. E. PAšAKARNIS Q. i). p 
n 447 Brcadw>y, So. Roaton, Maa> K 
S J

Ant

Važiuokite j

LIĘTUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

art kitu ši->s liniios laivų 
8 DIEN. PER OKEANĄ

arba
TIK
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEM1NTA KAINA.
De! inforrr.aci;*! kreinkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 M ate r St. Boston, 

Ccr. PcVfTOehire St.
arba pas vietos agentus.

jo i svečius pas savo 
pz demarkacijos linijos ir 
žuvo be žinios. Po kelių die
nų josios lavonas buvo ras
tas pamiške! ėję duobėje 
smėlių užkastas. Viržaitienė 
Antonina buvo išėjusi su 
marčia Stefanija Viržaitie- 
ne ir jos drauge Šarkauskai- 
te, kun išvadino ją iš namų' 
aplankyti savo dukterį.

Visas šis dalykas tuojau 
pateko pas tardytoją. Čųi 
ėmė aiškėti, kad ši biaurų 
darbą attikusios nužudyto
sios marti i. L---------------
Marti su anyta buvusios 
kuoblogiausiuose santikiuo- 
se, pykdavosi ir mušdavosi. 
Todei marti prikalbėjusi sa-1 
vo draugę Šarkauskaitę pa-, 
dėti senę nužudyti, šarkaus- 
kaitė irgi “neturėjo geros’ 
akies’’ amt senės Viržaitie- 
nės, nes pastarosios brolis 
mylėjo ją, o senesnė jo sesuo 
draudė jam vesti šarkaus
kaitę. Savo bjauriam darbui 
įvykdyti jos iš anksto suma
nę iškviesti Viržaitienę eiti į 
svečius. Beeidamos mišku iš 
užpakalio užmetė Viržaitie- kinių nustojo mokslo pri-

*16 Kristų’.” Liepė jam at
nešti. šis pasivogęs, antri: 
dieną nugabeno Į “cenzū
rą.” Jokūbas ją pavartęs ne
norėjo vaikui grąžinti, nes. 
girdi, “ši knyga meluoja.' 
Parėjus namo, brolis pri
spyrė, kad jo “mokytojas” 
kuo skubiausia knygą grą
žintų. Pavasarininkėlis pri
sispyręs nenorėjo grąžinti ir' 
rengėsi sudeginti, tečiau vai
kui pradėjus verkti, nenoro
mis atidavė, parašydamas

^«<>
LENKAI VILNIAUS KRA

ŠTE UŽDARĖ 36 LIE- 
TUVIŲ MOKYKLAS.

Pusantro tūkstančio vaiku 
liko be mokslo.

Švenčionių “Ryto” švieti
mo draugijos valdyba “Vil
niaus Aide” paskelbė toki 
protestą: “Šių metų vasario 
28 d. ir kovo 8 d. lenkų val
džia uždarė 36 lietuvių ‘Ry
to’ laikomas mokyklas 
Švenčionių apskr.

“Apie 1'- tūkstančio mo-

I SKAUSMAS KUR? i

Sold Dircct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PRITAIKINTOJI S

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tci. Haymarket 4100 ir -1101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Portland St, Netoli No. Station. 
BOSTON.

* P *--- —

j
-į »■ f■ f r r -■r į ; *—*—

............. ....... ...  „ —.... ....... . - !| 
nei virvę ant kaklo ir pa-gimta suprantama savo kai-'5 
smaugė, o paskui lavoną už- ba, kuri yra gvarantuota | 
kasė duobėje.......................... j Versalin traktato anip ma-!v.

NUODAI;
žiemos nuodr.i pripildė iusų sislem?

Išplaukite nuodus i usu sistemo 
vartodami saugią gy* ■ ;*ū<*. Bulgariš 
ką Žolių (Kraujo) A t *;'.į. Panaujin.

PAMINKIT

o. ■\

ALBERT G. 
GRflBLEVSKf & CO, 

Dept. 35, Plymouth, Pa.

SUSTABDO PRIETVAR J 
Ntpol palengvina ir apsau
goja nuo prietvario. Jis 
—-nėra Ijnosuotbjas—todėl 
negnaibo. tfvelnus, sorugns 
ir veiklus. Nėra geresnio 
už Nujok Išbandykit.

YR A GERAS DĖL:
1. Ramatiško gėlitno.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprar.do.
C. Skausmo šonų, krutinės 

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

Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jiyo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., GGc. ir $1.25.

Dėl patarimo arba knygutės 
rašykite į:

I
iVersalio traktato apie

ir sustiprina jūsų k įa. Gaukit ! 
šviežia baksą iš je- : r.ptiekcriaus

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

Dr. Klitory
3 TREMONT ROK, 
SCOLL.AY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street
BOSTON. MASS.

Ofympia Theatre Building
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

1
*

► Tel. So. Boston 506-W <

DAKTARAS 
į A L. KAPOČIUS i

LITUVIS DENTISTAS « 
! VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų <

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

Seredomis iki 12 dienų. J
; Ofisas "Keleivio” name. J
■ 251 Broadwav. tarpe C ir D St. < 
J SO. BOSTON. MASS. j

Itoliški Armoaikai. •
Mes išdir
bant ir im 
portuoja- 
me viso
kių rušitr 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Aknrdinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
frietų gvarantuotos. ?<Tusų kainos že
mesnės negu kitų i.’dirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI A CO. 
loti Blt»e IsĮand Avė. Dept. M,

CHICAGO, ILL.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3391)
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St.. BOSTON, MASS.

DYKAI! BAROMETRAS IR

!
I
1

v a “U-

REVOLVERIS DYKAI! 
Tmportootas barometras, 
kuris parodo permainas oro 
Tai yra labai gražus ir ge
rai padirbtas daiktas su ti
kru Fahrenhein termomet
ru. Prieš gražų orą tėTė- 
moteris išeina į tarpdurį, 
prieš lietų vyras išeina į 
tarpduri, prieš permainą 
or<» abudu išeina į tarp
durį. Labai naudingas dai
ktas kiekvienam. Taigi 
revolveris B. C. 22 kalibro, 
kinis yra padarytas gra- 
ziiai ir stipriai, sauja su B. 
C. šoviniam. Turėdami ,iį 
galėsit apsaugot savo na

rnos prisiusime dykai kiekvienam, kuris ušd-mus. Situos du brangia daiktu __  ... ____ ________________
sakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodėlį. Tai yra labai geras laikrodis, 
nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukštuose, laiką rodo teisingai ir 
garantuotas ant daugelio metų. Vertas mažiausia $5.00, bet ntes per trumpą 
laiką nutarėm parduot tik už $3.75. Pri.iųskit 35c. įtampomis už prisi’.mtima, 
o 83 75 užmokčri, kai aplaikysi tuos daiktus savo namuose. Gvarantnojam.

, kad bosite užganėdinti arba pinigus sugrązjr.sime. Rašykit šiandien. <!<>) 
PRACTICAt. SALES < OMP \nS

1219 North Irving Avė., Desk 20 Chicago. III.
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Vietines Žinios
Svečiai iš Klaipėdos kalbės 

‘Ą : Brightone.
?Atvykę iš Klaipėdos sve

čiai,- pp. Jankus ir Brakš, 
ateinanti nedėldieni Brigh- 
tohė laikys prakalbas.

Amerikiečiai da nebus 
užmiršę, kaip 3 metai atgal 
Klaipėdos Krašte Įvyko di
dis sukilimas. Vokiečių val
džia buvo nuversta, o lietu
vių pastatyta.

Po -šito .sukilimo Klaipė
dos Kraštas buvo prijungtas 
prie Lietuvos Respublikos. 
Kokios reikšmės Klaipėda 
turi. Lietuvai, koks šiandien 
Klaipėdoje gyvenimas ir ko
kių tenai progų yra Ameri
kos lietuviams — apie tai at
vykusieji svečiai ir žada 
kuodaųgiausia aiškinti.

P. Jankų* yra seniausis to 
krašto veikėjas. Jisai daly
vavo Klaipėdos sukilime 
kaipo Gelbėjimo Komiteto
pirmininkas ir neveltui yra , 
vadinamas Mažosios Lietu-, 
vos ‘‘tėvu.”

Dailininkas A. Braks yra į 
jaunesnės gadynės veikė-1 
jas. Amerikiečiams jis turė
tų būt jau žinomas kaipo ar
tistas, kuris piešė Kudirkos 
raštams paveikslėlius. Tuo
met jis da mokinosi Prancū
zijoj. Dabar jis y

Žmonės turės balsuoti ne- 
dėldienio sporto klausimą.

Klerikalai labai priešingi 
nedėldienio sportams, ne> 
kuomet publika gali žaisti 
atvirame ore, tai ji neina Į 
bažnyčias ir kunigai negali 
padaryti biznio: užtai gi 
juodvarniai norėtų visokius 
sportus nedėldieniais už
drausti. o žmones suvaryt Į 
bažnyčias.

į Dabar Massachuser.s val
stijoj yra pastatytas žmonių 
balsavimui (referendumui) 
klausimas, .ar leisti nedėl
dieniais visokius sportus su 
apmokama Įžanga, ar ne. 
šitas klausimas klerikalus 
aip nugązdino. kad vysku

pas W. F. Anderson padavė 
vyriausiam valstijos teismui 
ueticiją, kad tas neleistų to 
klausimo žmonėms balsuoti.

, Bet teismas vyskupo prašy- 
ną atmetė, paaiškindamas, 
tad vyriausis tribunolas ga- 
i tiktai aiškinti Įstatymus, 
dėt negali drausti žmonėms 
statymus leisti.

Taigi nedėldienio sportų 
klausimas pasilieka ant re- 
erendumo ir ateinančiais 
•inkimais lapkričio mėnesy 
imonės turės ji balsuoti.

ziioj. Dabar jis yra daug! 
dirbęs kėlime lietuvių kultu-į 
ros Klaipėdos mieste. i n i

PARDAVIMAI

ANT PARDAVIMO
Fruktu krautuvė, ki-iulžių, <• 

'šiaip visokią daiktų, kuri ;a 
• ’ambriilge gatvė-, prie p : 
Pigiai parsiduoda. Priežastis 
vimo vaikinas nenori būt pr - 
vasaros laiku. Savininką g;. ■ 
tyti kaip-7 valandos arba p» -<'! x 

847 Camhridge st.. 
E. Cambridge. Ma—

PIGIAI PARSIDUODA
2 naujos puikios stub> s. 

mynas ir po 15 kambariu. • 
mados, visi įttisymai. T. . _ 
•luoila 3 senesnės stub nu ■ 
barių ir sykiu visi forniėia. S 

se’ga. tai nori pirm <: 
būti greitai ir pigiai pariiu 
nesi. Galima matyti visada X v

85 B st.. So. Bo>ton. 'la--

d'«

ODOS 
defektai 
IŠGYDOMI 

su .

PR tšALINK 
TĄ 

NIEŽĖJIMĄ 
SI

SEVERAS ESkO
NASH & AJAX
AUTOMOBILIAI

Jūsų Oda 
Jo Nori

SEVERUS 
ODOS 

mulas

I 1

PARSIDUODA
R..xburj — "• š- .my: 

kambarių, maudynės .- 
uai. Rer.dų nešu 81 "2 K

Rovburj — 2 apartir.-. : 
kambarių, visi įtaisymai, 
-telis kiemas. Kai".;'

KEENAN & CO..
15 Blue Hill Avė.. Rovbur>.

NEGIRDĖTA PROGA 
Ant pardavimo .Matta) 
••amas po 4 ir 5 kurni 

elektriką, steam š: 
-ankumai. Rendų 
Kaina namo §<>.«>•’.i 
Kreipkitės pus savi

ANT0N1 MoR.x XX
13 Boston St. Tvi. S.

PARSIDUODA 2 N XVi XI
City Point ant Broadtvay. P 

irių klauskit pas .savir.ir.ka 
220 Vthęns Street. cnt pirmų lubų.

South Boston. Mass.

Pagelbsti 
Gražumui

Nuo niežiejimo nemalonumų 
yra tik viena gyduolė, kuri be
veik visuomet pagelbsti ir su
stabdė odos trukintą—tai Seve
rais E<ko. Galite gauti kiekvie
noj tiekoj ir jūsų oda pasakys 
"aviu ’ kaip tik ją ištepsite 
Truki lai sugyją per vieną nak
tį įr niežėjimas dingsta. Scve- 
ra’s l’.sko yra saugus antisepti
kas. Kaina 50 centų.

J us ų *X p tie koše.
V,'.F.Severą Co. Geua Rapid.--.Iu

MILŽINIŠKAS Al ŠRELĖS-GABIJOS

VADOVYSTE JONO D1RVELI0

Nedėlioj, Balandžio 2S, 1926

140 naujų advokatų.
Pereitą savaitę 140 žmo- 

..„ Bostone buvo prileista! 
Taigi verta juodviejų pra-: ;)ri‘e baro. kas reiškia, gavoj 
lbų pasiklausyti. Nei vie-| idvokatų teises. Tame skai

čiuje yra 12 moterų. Visi tie 
įmonės turės susirasti sau 
□iznio. kad padarius pragy
venimą.

•HU

kalbų pasiklausyti. 
nasUai nepasilieka namie.

Prakalbos Įvyks Lietuvių! 
Kooperacijos Salėj, antį 
Lincoln streeto. Brightone, 
ateinanti nedėldieni, 3 va
landą po pietų.

Susidarė komitetas Klaipė
dos Lietuviams remti.

Balandžio 16 d. South 
Bostono Lietuvių Salėj Įvy
ko masinis lietuvių susirin
kimas Mažosios Lietuvos at
stovų reikalais. Be kitko ta
me susirinkime buvo suda
rytas Komitetas Klaipėdos 
Lietuviams Remti, kurio są
statas yra šitoks: pirm. M. 
Venis, vice-pirm. B. Ajaus- 
kas, finansų rast. V. P. Tan
kus. susinėsimų rast. A. 
Ivaška ir ižd. J. L. Pašakar- 
nis. Iždo globėjai ii' spaudos 
komisija: P. Gudas, K. Pau
lauskas ir A. Jankauskas. 
Tarybon inėjo: adv. F. J. 
Bagočius. V. Ambrozas, J. 
Kuzmauskas. A. Ivas ir B. 
F. Kubilius.

Komitetas ruoš gerb. sve
čiams, 7'
Adomui Brakui, prakalbų! 
maršrutą Naujoj Anglijoj.

i 
i

|

DIDELI SIUNTINI BIRU
TĖS SALDAINIU NESE

NAI GAVOME IŠ 
LIETUVOS.

Jos yra supakuotos aru: -• 
ėžėse. Kiekvienoj dėžė. > ;

įpie 120 Įvairių saldainių. I>•-/•• 
neria 2‘; svarų. Kaina 81.6“ .. 
lėžę su prisiuntimu. Didelė užl
aida biznieriams ir visiem- : 
Jaugiau perkantiems. Užst.ky- 
nai tuoj išpildomi. Sku'oėk
LITHUANTAN SALES (ORI’.

366 Broadway.
SOUTH BOSTON. MAS>

I - '

$

? Pradžia 7:30 vai. vakare

MUNICIPAL SVETAINĖJE
TARPE G IR H STS., SO. BOSTON. MASS.

Programą išpildys Ąušrelės-G vbijos, vienų merginų cho- 
. as: vienų vyrų choras ir api iš 150 ypatų mišrus choras 

solistai: Veronika Putvinskaitė-Baikus. Petras Skrickis, 
-J >nas Nauburis ir kiti.- Įža .ga 75c ir 50c. Vaikams 25ę.

Pilietystės pamokos.
Cambridge'uje. Y. M. C. 

A. name, po numeriu 820 
Mass. Avė., yra duodamos 
pilietystės pamokos vyrams 
ir moterims dykai. Kas nori 
gauti pilietiškas popieras, 
tiems patartina šias pamo
kas lankyti. Pamokos atsi- 
bur.a du sykiu Į savaitę, 
utarninko ir ketvergo vaka
rais, nuo 7:30.

NAUJAS GYDYTOJAS.
• šiomis dienomis atvyko Į 
; Bostoną lietuvis gydytojas 
į M. Kašuba,kuris apsigyveno 
So. Bostone ir atidarė ofisą 
414 Broadway (buvusiam 
Lithuanian Sales Corp. na
me ). Gydys visokias užsise- 
nėjusias arba kroniškas li- 

i gas. Rep.

Martynui Jankui ir VAKARIENĖ IR ŠOKIAI 
T' ’ ' 1 --n--| Ateinančios subatos va

kare. balandžio 24 d.. Cam- 
Ibridge’aus Lietuvių Koope- 
j racija rengia vakarienę su 
šokiais Centrai Salėje, 40 

! Prospect st., Cambridge. 
į Vakarienė bus labai gera ir 
prirengta gardžių valgių, 

kaipgi bus ir šokiai. Įžanga 
■ tik 50c. Visi simpatizuojan
ti Lietuvių Kooperacijai ma
lonėkit dalyvauti.* Tikietus 
malonėsit pasirūpint iš ank
sto kooperacijos krautuvėje, 

i 39 Portland st.
Ketvergo vakare. 22 ba-» 

kandžio, Įvyks Kooperacijos 
j metinis susirinkimas, po No. 
170 VVashington st. Visi na
riai malonėkit atsilankyti.

Komitetas

Sustreikavo 1,500 cigar- 
ninkų.

Šiomis dienomis Bostono 
vnijistai cigaminkai ap
skelbė streiką. Darbą metė 
visi darbininkai. Iš viso 
streikas apima 1,500 žmo
nių ir apie 70 dirbtuvių. Ma
žesni darbdaviai jau išpildė 
streikierių reikalavimus ir 
darbas pas juos prasidėjo iš 
naujo. Bet stambesni fabri
kantai da nenori pasiduoti 
darbininkams.

Protesto mitingas prieš 
ateivių registraciją.

Franklin Union Salėj Bo
stone buvo protesto mitin
gas prieš atžagareivių pla
nuojamą ateivių registravi
mą. fotografavimą ir pirštų 
antspaudų ėmimą.

Kalbėjo Bostono socialis
tų organizacijos sekretorius 
adv. J. Bearak, prof. Dana, 
Pascal Cosgrove ir keliatas 
kitų. Mitingas priėmė prote
sto rezoliuciją prieš projek
tuojamą ateivių registraciją 
ir nusiuntė ją Washingto- 
įau-

■

Ant Revere Beach park- 
<vay susikūlė trekas su auto- 
fnohilium. Vienas žmogus 
tapo užmuštas 1 sužeisti.

VISOKIE STIKLAI IR 
VEIDRODŽIAI.

Kam reikia -torų ar plonų .-tikh- 
langams, paveikslam- aiba kitokiems 
tikslams, taipgi kam reil alingi geri 
veidrodžiai, lai kreipi i. ; pa.- mus. Už 
sakymus mc- išpildomo greitai. (16> 
UI B l’I.ATE X '\IXI>O'A Gl.ASSCo 

158 Merriniac s!.. B'»:.an. Mass.
Tel.: įlavina, ket o:: 11.

I . 1‘orter ir S. Goldsmith. savininkai

!JEIGU SKAUDA KOJAS
Dr Millcr’io Garsus Pėdos l’alai-

* kilniai prašalins skausmą jūsų pėdo
se. ricšėliiiose ir tiž|M'nčiiiosc. Lšleng- 
-<> atstato muskulus ir kaulus ir nor-

• n.aFskumą Jaučiami ir nešiojami 
puikia Padaromi jums ypatiškai. 
DR. E. W MII.LER (Reg. Podiatriat i
68 i'einiA i ton Bųuare, Boston, Mass. 
Tel. Bowdoin 3783-W. (17)

TVIRTUMAS, GREITUMAS, PUIKI 
KONSTRUKCIJA, DAILUMAS IR IŠNA- 
ŠUMAS yra keletas iš daugelio kokybių, ku
rios padarė musų automobilius taip garsiais 
ir populiariais.

CHARLES B. DAILEY 

452—454 BROADWAY, SODTH BOSTON.
Service Station 628—644 Fourth Street,

Telephone: So. Boston 2238 ir 0986.
Smarkus Lietuvis agentas reikalingas mus 
atstovauti. (16)

VALET

AutoSfrop 
Razor

Išs i gėla ri
da pati.

SOUTH ENO H4RD.WI.RE CO.
KOKYBEirTAUPUMAS
Queen Anne l’aint.16 spalvų ir bal
tas dėl vidaus ir laukt. Gal. 82.2." 
Screen Paint. Galionas 
Shellac. Orange ir Baltas. Gal 
Atlantic Fioor X arnish. Gal. 
One !^>t of Bostonian l’aint.

Galionas
Boston ir Du Poni I.ead. 
Dui’ont Flat M hite l’aint. Gal. 2.21 
Du l’ont's Paint ir X arnish Re- 
mover. Gal.
K-A-l R I- U hite Enamel. 
Galionas

IŠBANDYMUI PAINT BRUSHES 
UŽ PUSE KAINOS.

<*
1.15 
.J.tMt
2.25

1.25

DR. B. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Se- 
kretnų Ligų- Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki y vaka

re. Nedėldieniais: nuo y ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutarti. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON. MASS

Screen wire by the roll. 1 <M« pėdų. 
Juodas, už ketvirtainę pėdą 2hc. 
Gaivanized. ketvirtainė pėda 
Bronze Screen XV irę. 50% tvir
tesnis už copper. »
16 Mesh. ketvirtainė pėda 
50 FEET GARDEN HOSE 
MINDOM CORD,' io« jiedu

PARSIDUODA namas ir biznis
Apie 1C mylių nuo Bostono parsi- 

tuoda 2 šeimyną iiamas su groseme 
•r bučerne. su troku ir visais biznio 
■ taisymais. Viskas už §8,500. Kreip- 

9. itės į "Keleivio“ radakciją. 255 
Broad»ay. So. Bast.nn. Mass. < 18)■ '1

\NT PARDAVIMO
ir gerai ->psimokantis biz- 

mosernė'ir bučernė. Priežastis 
o — grjztu tėvynėn Kreip- 

• Keleivi." il€:
Br<:ad»ay. So. Boston. Mass.

i idrli

LITTLE BRONZE l’aint 
visokiam vartojimui. Gal. . 
MORE MINDOM SHADES

Geras 
1-25 
39c.

ENGLAND 
COKE

Lights Ąsh Can> .................. 98c.
Heavy Ribhed Ash Cans .... 1.98 
No. 1 2Sand Paper. o ream of 
«• doz.........................................
Henwire. 2 inch .mesh. bj the 

roll 150 pėdų ilgio, 
colių aukštas^ rali.; .... 
co’ią aukštumo rilis .... 
colių aukštumo ralis .... 
colių aukštumo roiis ....

VISK X Tl RI.M DĖL DARŽO 
IR PIEVOS.

Dėl X idaus Spjnos Setai po . . .19 
Priekinių Durų Setai po ... 2.0(1
ATLANKYK IT Mt SU B.VRGĖ- 

NU SKLEP.g BARGENA1 
KASDIEN.

Turim 5 i-okių Geležinių Daiktų ir 
Vietiniams pristatymas

END H\RDWARE(O. 
VVashington Street. 
Dovcr St. EI. Station 

Tel : Beach 535

Male» u. 
d’ kai. 
south

1 095
Arti

Boston. Mass.

KAINUOJA MAŽIAU
MILŽINIŠKAS SUTAUPYM LS ANT JŪSŲ Kl RO BILŲ

SAVE1
WHEN YOUi]

DEGA ILGAI
TONAS UŽ TONĄ—NEV ENGLAND COKE TĘSA 

TAIP ILGAI KAI IR KIETOSIOS ANGLIS

NEDAUG PELENU

PARSIDUODA

SU

PATARNAVIMU

<VDEGA PERDĖM—NIEKAS NELIEKA SIJOJIMUI. 
ŠVARESNI IR GERESNI UŽ ANGLIS.

1Į2°°l
IvtonJ

N UT-FURN ACE- EGG

SAVE
WHEN YOU

PADARYTI

NAUJOJ

ANGLIJOJ

New England Coke
111 DEVONSHIRE STREET

TEL. CONGRESS 8020

NAl JI KELIAI PRAŠALINI- 
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ. 

Be operacijų, be vaistų.
X Vi ( RALIS (H DY MD METODAS-- 
lai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

Dr. Wen‘worth, L. M,
t —- 1761 Washington st.,

Priešais Northhampton 
VĮ/. elaveito stotį.

Boston, Mass.
Telephone Copley 0653-M 

lalandos: Kasdien nuo I iki 9 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
Z n<> pietų.

M r. Jose p h P. šarkiunaa.
pas

Vese & Sons Piano 
Company

jau virš 20 metų., 
mririot pirkti I’layer Pianą, 

Ko
tai ateikit pas

i
'.rami Pianą, Upright Pianą, 
■•“grafą ar Ra<iio,

•us pasitarti -u p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gu. nes im s parduosim jums tic- 
-'.•g i. krautuvė . be tarpininkų. 
Jei duosit mai' ais seną pianą, gau
kit už jj getą kainą Išlygos ieną’ “#.
Para-., kit. o nu.siųsim j,ražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

i M* bvy isvvii oi., bvntoit. 
įkurtas 1S51 m.




