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Šmugelninkai Skandina LZnž?AS>ki
Pm . e e mams, Lietuvoje priviso de- tlFCSlH I HVOJ

Ateivius
PAIMA PINIGUS, O ŽMO

NES SUMETA Į JŪRES, i

ĮBALTVEIDŽIAI SUDEGI
NO JUODVEIDŽIŲ 

BAŽNYČIĄ.
Carteret, X. -J.—Pereitą 

nedėldieni čia kilo
KOMUNISTAI TAIKOSI riaušės. Vienas

PRIE S. L. A IŽDO.

Saukia Migracijos Kongresą.
__________________________________ I ______________Gresia Pavojus. |I 

rasinės 
baltveidis: 

kumštininkas susimušė su' 
_____  juodveidžių. Juodveidis per- 

Broliai ir sesers, SLA. 83- Reiliu’
čics kuopos nariai ir narės,

—apsižiūrėkite.
8-tą dieną balandžio mu- __ ___

sų kuopa išrinko 8 delegatus mąž Būrys juodveidžių pasi-

I
Į TARPTAUTINIS SUVA

ŽIAVIMAS ĮVYKS
j LONDONE 18 GEGUŽĖS.

vynios galybės partijų. Ra
seinių apskrity tapo išstaty
ta net 30 sąrašų, ir kiekvie
nas sąrašas vis kitokios 
“partijos.” Kauno apygar
doj 23 sąrašai, Telšių apy
gardoj 25, o Klaipėdos rin
kimų apygordej 10 sąrašų.

SUBMARINAS UŽMUŠĖ 
BANGINĮ.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
laivyno submarinas V-l da
rė nardymo bandymus ke
liolika mylių nuo Massachu- 
setts pakraščio. Benardyda- 
|mas jis pataikė banginiui 
(vielioribui ) į šoną ir sulau
žė jam sprandą. Jūrių milži
nas paskui iškilo ant viršaus 
nebegyvas. Tai esąs pirmu
tinis toks atsitikimas subma- 

Jrinų istorijoj.

| 

i 
t

I

PASSAIC’O STREIKIE- 
RIAI STOJA UŽ SAVO 

VADĄ.
Audėjų streikas Passaic’o 

mieste ir apielinkėse vis dar 
tęsiasi. Vietos valdžia ber
nauja kapitalistams ir su 
streikieriais elgiasi labai 
žiauriai. Gubernatorius su
darė tarpininkų komitetą, 
kad suvedus į krūvą strei- 
kierius su kompanijų atsto
vais. Tečiaus kada streikie- 
riai išrinko savo delegacijon 
streiko vadą Weisbordą, ku
ris yra baigęs Harvardo U- 
niversitetą ir yra gudrus vy
ras, tai gubernatorius atsi
sakė streikierių delegaciją 
priimti. Tuo budu jis lyg ir 
pasakė streikieriams: “Jei 
norit streiką užbaigti, tai 
prašalinkit savo vadą Weis- 
bordą.” Bet streikieriai susi-' 
rinko ir bevelk vienbalsiai

i nubalsavo, kad Weisbordaš* 
turi būt jų atstovas. Tai bu-' 
vo gerai pritaikytas antausis' 
ponui gubernatoriui.

I

Svetimšaliai išplaukę iš Ku
bos gruodžio mėnesy da ne

pribuvo Amerikon.
Iš Kubos atėjo baisių ži

nių. Pasirodo, kad pereitą 
gruodžio mėnesį šmugelnin
kai išvežė iš tenai transpor
tą svetimšalių, žadėdami 
įvežti juos slapta Amerikon, 
bet visai neįvežė. Praėjo 
nuo to laiko keli mėnesiai, o 
tie žmonės da nėra niekur 
išlipę.

Associated Press praneša, 
kad Kubos valdžia pradėjo 
d; bar šitą dalyką tyrinėti. 
Šmugelninkai aiškina poli
cijai, kad su tais žmonėmis 
atsitikusi nelaimė. Įrianties 
jiems prie krašto, jų barža 
nuskendusi ir jie visi prigė
rę-

Bet prapuolusių žmonių 
giminės tam netikį. Jie tie
siog sako, kad šmugelninkai 
tyčia tuos “grinorius” pa
skandinę. Juk lengviau ir pi
giau sumesti žmones į jūres, 
negu iškelti juos ant Ameri
kos kranto, kur valdžia to
kių ateivių neįsileidžia.

Manoma, kad imigrantų 
šmugelninkai tankiai taip 
padaro. Jie surenka iš jų pi
nigus už kelionę, o paskui 
išplaukę ant jūrių sumeta 
žmones per bortą į vandenį.

Ypač keistai išrodo paaiš
kinimas, kad prapuolę pe
reitą rudenį žmonės žuvo jų 
baržai nuskendus. Barža nu
skendo su žmonėmis penki 
mėnesiai atgal, o šmugelnin
kai iki šiol apie tai tylėjo. 
Jeigu tai buvo ištikimųjų ne
laimė, tai kodėl jie neprane
šė apie tai tuojaus iš tos ke
lionės sugrįžę?

Gali būt, kad ne vienas ir 
lietuvis buvo sušertas jūrių 
rykliams. Juk* ant Kubos 
musų emigrantų yra nema
ža. Laivų agentai atgabeno PRASIDĖJO TAIKOS DE- 
tenai iš Lietuvos ne vieną, RYBOS SU RIFAIS, 
meluodami, buk iš Kubos į Oujdos mieste. Afrikoj, 
Ameriką galima jau “pėks- prasidėjo taikos derybos, 
čiam” nueiti. kuriose susirinkę francuzų,

--------------- ispanų ir rifų delegatai ban- 
MOTERŲ PARODA BE dys susitaikyt ir užbaigti ka- 

ANDAROKŲ. ,rą Morokoj. Pirma francu-
Pereitą subatą Berlyne izai su ispanais tikėjosi su- 

pasibaigė “Sveikatos Sąvai-i mušti rifus ir parašyti taikos 
kuomet buvo daromos sutartį kardu. Bet pasirodė, 

ir pamo- kad rifus nuveikti negalima, 
kos. kaip palaikyti kūno ir išdidus francuzai su fepa- 
sveikatą. Vieną dieną mies- nais buvo priversti prašyti 
to gatvėse pasirodė 5,000 rifų vadą geruoju, 
merginų ir jaunų moterų pa
roda, kurios ėjo basos ir be 
andarokų, tik trumpom keli- 
naitėm truputį prisidengu
sios. Visos jos buvo šlaunin- 
gos ir liemeningos. Paskui 
jas margavo keli tūkstančiai 
jaunų vaikėzų, taip pat nuo
gom kiškom ir be rankovių. 
Tai vadinasi “kūno kultu-M ra.

s.

tė,”
visokios parodos

Policija juodveidį užtai are
štavo, bet baltveidžiams 
krikščionims to neužteko. 
Jie įtaisė juodveidžių pogro-

BOLŠEVIKAI PASMER
KĖ MIRIOP MOTERĮ 

PROVOKATORĘ.
Revoliucinis Tribunolas

Maskvoj šiomis dienomis Socialistinis Internacionalas

SOVIETŲ DELEGACIJA 
KLAIPĖDOJ.

Šiomis dienomis Klaipė
doje lankėsi Sovietų Rusų 
ekonominė delegacija, kuri 
labiausiai susidomėjo Klai
pėdos uosto teikiamomis ga
limybėmis pro čia išvystyti 
Rusijos tranzitą. Delegacija 
nuodugniai apsipažino su 
Klaipėdos uosto padėtim ir 
įrengimu ir pareiškė, kad 
uostas jau dabartiniam sto
vy tinka Rusijos tranzitui. 
Esą galimybės per Klaipėdą 
kelti ne tik medį ir medžio 
dirbinius, bet ir kitokias 
prekes.

Rusai tik pageidauja, kad 
mokestis už Lietuvos gele
žinkelius iki Klaipėdai butų 
tokia, kad gabenamos pro 
čia prekės neapsieitų bran
giau, kaip per Rygos uostą.

i

MUNŠAINIERIAI ŠAUDO 
SAVO PRIEŠUS.

Tennessee valstijoj mun- 
šainieriai nušovė anądien 
farmerį Evansą, kuris norė
jo būti geras valdžiai ir bu
vo juos Įskundęs.. Valdžia 
paskyrė $1,000 dovanų tam. 
kas išduos užmušėjus. Mun- 
šainieriai gi paskelbė grąsi- 
nimą, kad jeigu nors vienas 
jų bus suimtas už to f armė
no užmušimą, tai da septy
ni išdavikai busią nušauti.

i

I w

nagrinėjo Onos Jegorovnos organizuoja pagelbą keliau- 
Serebriakovos bylą. Šita jantiems darbininkams.

Į moteris yra žinoma kaipo ( Gegužfe 18 d Londone 
susirinks Tarptautinis Dar
bininkų Migracijos Kong
resas. Jo tikslas bus sutvar
kyti darbininkų migraciją 
visam pasaulyje taip, kad 
važiuodami į svetimą šalį 
darbo jieškoti darbininkai 
žinotų kur geriau važiuoti.

Šitą kongresą organizuo
ja ir šaukia Socialistinis 
Darbo Internacionalas ir 
Tarptautinė Profesinių Uni
jų Sąjunga, kuri eina kartu 
su Socialistų Internacionalu. 
Šitom dviem organizaci
jom priklauso iš viso apie 
23,000,000 organizuotų pa
saulio darbininkų.

Visi žino, kad darbininkų 
migracijoj iki šiol nebuvo 
jokios tvarkos. Darbininkai 
keliaudavo iš vienos šalies į 
kitą aklai, nežinodami kas 
jucs tenai laukia. Ir atvykus 
jiems į naują šalį niekas 
jais nesirtipindavo. Jie netik 
nerasdavo jokios pagalbos, 
bet tankiai susitikdavo viso
kių apsunkinimų, pasityčio
jimų ir dagi persekiojimų.

Socialistų Internaciona- 
las dabar nori padaryti šito
kiam dalykų stoviui galą. 
Tarptautinė musų organiza
cija nori įkurti kiekvienoj 
valstybėj Darbininkų Mi
gracijos Biurą, kuris teiktų 

' išvažiuojantiems ir atva
žiuojantiems darbininkams 
reikalingų informacijų ir vi
sur reikalautų, kad ateiviai 
butų apsaugoti šalies įstaty
mais. Be to d a norima suda
ryti toks aparatas, kuris 

! duotų keliaujantiems darbi
ninkams galimybės lengvai 
persikelti iš vienos šalies 
unijų į kitos šalies unijas.

Šitokį milžinišką darbą 
darbininkų labui gali atlikti 
tiktai Socialistų Internacio
nalas, kuris yra didžiausia 
pasauly organizacija. Šitai 
organizacijai priguli ir lietu
viai socialistai.

Serebriakovos bylą. Šita 
moteris yra žinoma kaipo 

i “caro provokatorių močiu
tė.” Veikdama kaipo provo- 
katorė, ji yra išdavusi ir pra
žudžiusi daug revoliucionie
rių prie caro valdžios. Dabar 

i ji turi jau 70 metų amžiaus 
i ir yra netekusi regėjimo. Re
voliucinis teismas pasmerkė 
'ją miriop, bet kaipo senai ir 
jau nebepavojingai moteriš
kei, pakeitė šitą bausmę 

|septyniais metais kalėjimo.
Kaip dabar paaiškėjo, 

iAnna Jegorovna Serebria- 
ikova tarnavo slaptoj caro 
i policijoj per 25 metus. Tarp 
kitų socialrevoliucionierių ir 
nihilistų ji buvo išdavus ir 
A. Lunačarskį, dabartinį 
Rusijos švietimo komisarą.

Į ŠLA. Seimą. Kadangi ko
munistų tame skaičiuje iš
rinkta tik 3, tai jie, pasitarę 
tarp savęs, nutarė dar kartą 
rinkti delegatus ketvergo 
vakare, 6 d. gegužės. Jie ti
kisi. kad ateinančiame susi
rinkime nepartyviškų kuo
pos narių bus mažai, o jie. 
komunistai, susirinks visi. 
Jie tikisi turėti didžiumą ir 
išrinkti visus komunistus į 
Seimą.

Gerb. kuopos nariai ir na
rės! Mes nenorime kištis į 
Maskvos reikalus. Mums ne
reikia nei Maskvos žemių, 
nei Maskvos turtų. Bet mes 
nenorime atiduoti Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoj Ma
skvos agentams komunis
tams. Susivienijimas yra lie- 
įtuvių organizacija. Jis turi 
lietuviams ir prigulėti.

Bet jeigu mes miegosime, 
Seiman 83-čios kuopos dele
gatais taps išrinkti komunis
tai. Jie sudrutins Seime Ma
skvos agentų eiles. Komuni
stai. sudraskę visas organi
zacijas. prie kurių tik galėjo 
prisiplakti, išsunkę, iščiulpę 
visus fondus, prie kuru tik 
galėjo prisisiurbti, dabar iš
skėtė savo puninus nagus 
pasigriebti Susivienijimą.

Gerb. kuopos nariai ir na
rės! Jeigu mes neateisime į 
šį susirinkimą, žinokime, 
kad tiesiog padėsime komu
nistams užviešpatauti Susi
vienijime.

Musų pareiga yra būti 83- 
čios kuopos susirinkime ket
verge. gegužės 6-tą dieną, 
Laisvės Svetainėje, 46 Ten 
Eyck st.. kuriame dar kartą 
bus renkami delegatai SLA. 
Seiman. Balsuokite už šiuos 
senus, sąžiningus ir ištiki
mus Susivienijimui 83-čios 
kuopos narius ir darbuoto
jus: Marė Baltuškienė, Juo
zas G inkus, Pranas Narvy
das. Tamošius Petrauskas, 
Pranas Raškinis.

J. Sagevičius, 
J. Marcinkevičius, 

J. Kazlauskas.

Kun. Reinys Rezignavo.
Jis buvo Lietuvos užsienio 

reikalų ministeris.
‘‘Elta’’ praneša iš Kauno, 

kad 22 balandžio rezignavo 
kun. M. Reinys, Lietuvos už
sienio reikalų ministeris. Jo 
pareigas dabar eina ministe- 
rių pirmininkas L. Bistras.

Abudu yra klerikalai ir 
abudu “tituluoti:” kunigas 
Reinys 
sorium,’ 
tarų.”

“tituluoti: 
vadina save “profe- 

o Bistras — “dak-

FRANCUZAI PAĖMĖ PA
SKUTINĘ DRUZŲ 

TVIRTOVĘ.
Francuzai giriasi, kad jų 

armija Syrijoj paėmusi Sou- 
eidą, paskutinę druzų tvir
tovę kalnuose. Francuzai 
pradėjo puolimą ant tos 
tvirtovės pereitą ketvergą, 
eidami ant syk iš dviejų pu
sių su tankais ir tuo pačiu 
laiku atakuodami iš oro. 
Mušis ėjo be paliovos iki pe
reito nedėldienio, ir tvirtovė 
buvo paimta šturmu. Druzų 

į tvirtovėj buvo 6,000, o fran- 
cuzų atakoj dalyvavo 11 ba
talionų.

kad jis j --------------
malonėtų atvykti taikos NEW YORKE 14 METŲ 
konferencijom Dabar pasi- ----- ------
rodo, kad rifai turi pas save 
nelaisvėj daug ispanų ir 

ifrancuzų kareivių.

REIKALAUJA DEPOR
TUOTI NUTEISTUS 

ATEIVIUS.
Kongrese dabar yra atei- 

vybės bilius, kuris reikalau
ja, kad kriminaliai prasi
žengę ateiviai, kurie bus 
teismo nubausti metams ka
lėjimo. tuojau* butų depor
tuojami

SUDEGĖ 7 JUODVEI-
DŽIAI.

Pereitos subatos naktį 
Philadelphijoj sudegė visa 
juodveidžių šeimyna iš 7 
žmonių. Policija spėja, kad 
namas buvo padegtas iš ker
što.

UŽ NOSĮ $10,000, UŽ 
AUSĮ $15,000.

Lawrence, Mass.—Supe- 
rior teismas čia pripažino, 
kad nosis žmogui verta $10,- 
000. o ausis $15,000. Tokį 
bent nuosprendį jis-išnešė 
dviejose bylose. Tūlas Elias 
Samia, kuriam kaimynas 
Kalil andai nupiovė nosį 
laike muštynių už moterį, 
turi gauti 10 tūkstančių at
lygini mo. Gi penkių metų 
vaikui, kuriam automobilius 
nutraukė ausį, teismas pri
teisė gauti 15 tūkstančių iš 

SOVIETŲ VALDŽIOS automobiliaus savininko.

MERGINOS GALI 
TEKĖTI.

New Yorko gubernato
rius Smith užtvirtino įstaty
mą, kuriuo vaikinams drau
džiama vesti nesukakus 16 
metų amžiaus, o merginoms 
—nesukakus 14 metų. Reiš
kia, merginos sukakusios 14 
metų gali jau tekėti.

IŠLAIDOS PAKILO.
Sovietų Rusijos valdžios 

biudžetas šiems metams sie
kia 4,000,000,000 aukso nib-

EKSPLIOZIJA DIRB
TUVĖJ. ..... .,_v,vvv>vvv , u„.

— Victoro lių. Tai reiškia, valdžia nu-C’amden, N. J. -
gramofonų dirbtuvėj čia mato tiek savo išlaidų šiais 

•ekspliodavo dulkės ir užsi-! metais. Pernai jos biudžetas 
Įdege visas bildmgas. Sužei- buvo 2,800,000,000 aukso 
sta 17 žmonių I rublių.

slėpė savo bažnyčioj. Balt- 
veidžiai uždegė bažnyčią ir 
ugnis nušlavė ją lig žemės. 
Kada juodveidžiai pradėjo 
iš degančios bažnyčios bėg
ti, baltveidžiai svaidė juos 
akmenimis.

TURKAI RUOŠIASI 
Į KARĄ.

Konstantinopolio 
mis, turkai tylomis stiprina 
savo tvirtoves ir ruošiasi 
prie karo. Jie turį informa
cijų, kad juos rengiasi už
pulti Italija ir Graikija.

žinio

RANKAS ŠALIN NUO 
MEKSIKOS.

Katalikų bažnyčia su savo 
kunigais pakėlė baisų riks
mą prieš Meksikos valdžią ir

MAHOMETAI VIS MUŠA
SI SU INDAIS.

Muštynės tarp Indijos 
mahcmetų ir indų vis nesi
liauja. Mušasi jie už dievus
ir tikėjimą. Mahometai ne-, 
valgo kiaulienos, o indai -z r---------------- ;------
nevalgo jautienos. Dėlto vie-,norėtų, kad Amerika ap- ' 
ni kitu baisiai neapkenčia i? (skelbtų Meksikai karą už j 
mušasi. Mums išrodo kvaila “naikinimą katalikybės ir 
dėl šitokiu dalyku muštis.!plėšimą bažnyčių.” 
Bet tikėjimai visi kvaili. Juk i Amerikos protestonai ir ' 
ir katalikai nekenčia tų [žydai išrinko iš septynioli- 
žmoniu, kurie gavėnioj vai- kos kunigų ir rabinų komite- 
go mėsą. Fanatikai yra visi tą ir nusiuntė Meksikon, i 
lvgus. i kad ištirtų, ar ištikrujų Mek-
______________________ sikos valdžia tokia “bedie- 
_______________________ viška ir baisi,” kaip katalikų 
:______________________ s kunigai sake. Sugrįžęs šitas

II ' komitetas dabar praneša,: rllVrlU J JI kad katalikų kunigai šmei
žia Meksijos valdžią be rei
kalo. Meksikos valdžia ne
persekioja jokios tikybos ir 
neplėšia jokių bažnyčių; ji 
tiktai neleidžia kunigams 

! kištis i žmonių švietimo rei- 
ikalus. Todėl šitas komitetas 
pataria Suvienytoms Valsti
joms savo rankų prie Meksi-I 
kos nekišti.

DIEVO TARNAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN.

Danville. Va.—Už apgau
dinėjimą žmonių neteisin
gais čekiais kun. E. L. Moli 
čia tapo nuteistas trims mė
nesiam- kalėjimo ir užsimo
kėti $15 pabaudos.

VISO PASAULIO DAR
BININKU ŠVENTĖ! :

Ateinančio] subatoj pri-: 
puola Pirmoji Gegužės! 
Diena.

Tą dieną kas metai ■
■ švenčia visų kulturingujų : 
: kraštų darbininkai. Pame-: 
: tę kasdieninius savo dar-
; bus, jie rengia demonstra- ■
■ cijas. laiko mitingus ir: 
! šaukia mažiau susipratu-:
sius savo draugus į kovą ■ 
—i kovą už Socializmą,! 
už pasiliuosavimą iš algi-: 
nes vergijos.

Sunki ir ilga darbinin-: 
: kų kova! Visas musų ke- 
: lias į naują pasaulį yra
■ nuklotas erškėčiais ir ap
laistytas krauju! Sukeltas 
keli metai atgal kapitalis-

; tų karas išskerdė milionus 
musų draugų ir sunaikino 

! daug musų organizacijų 
: atlikto darbo vaisių. Bet 
• negalėjo jis sunaikinti so- 
! cializmo idėjos, negalėjo 
i sustabdyti proletariato 
; pirmyneigos. Praėjo keli 
; metai, ir šiandien po So- 
: cializmo Vėliava vėl stovi 
suviršum 20.000,000 orga-

■ nizuotų darbininkų armi- 
: Ja-

Taigi—
Lai gyvuoja socializmo 

idėja!
Lai gyvuoja darbininkų 

: vienybė!
Lai gyvuoja musų tarp- 

; tautinė šventė!

SOLONIKOS MAIŠTININ
KAI PASMERKTI.

Graikų kariumenės vadai, 
j kurie andai buvo pakėlę So- 
lonikoj riaušes prieš savo 
valdžią, tapo karo teismo 
nuteisti: 2 sušaudymui, o 

į septyni kalėjiman.

Kun. Topolinskis Nubaustas, 
j Turi užmokėti R. Šivickienei 

$1,000 už nuplėšimą 
jai šlovės.

Shamokin, Pa.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo R. Šivickie- 
nės byla su šv. Stanislovo 
katalikų parapijos kunigu 
Topolinskiu. Moteris buvo 
apskundus “dūšių ganytoją” 
į apskričio teismą, reikalau- 

jdama $20,000 atlyginimo už 
; nuplėšimą jai šlovės. Ji sa
ike, kad kunigas apskelbęs 
i ant visos parapi jos, buk ji 
vedanti nemorali gyvenimą 
su burdingierium. Teisme 
kunigas gynėsi tokių dalykų 
neskelbęs. Jis tik sakęs, kad 
ji “laiko burdingierį,” bet 

; nesakęs, kad ji “gyvena su 
; juo.”

Prisaikintujų suolas, iš
klausęs liudininkų, vistiek 

Jatrado kunigą kaltu, ir jis 
turi užmokėti Šivickienm 

: $1.000A

TIRŠČIAUSIA APGYVEN
TA VIETA ANT ŽEMĖS.
Tirščiausia žmonių apgy

venta vieta pasaulyje yra Si
cilijoj (Italijoj) apie Aetnos 
kalną.

TVERIASi MILIŲ 
TRUSTAS.

Šiomis dienomis Mary lan
do valstijoj tapo inkorpo
ruotas miltų trustas, žino
mas kaipo “Flour Mills of 
America.” su $60,500,000 
kapitalo. Jį suorganizavo ta 
pati Wardo klika, kuri buvo 
sudarius andai duonos trus- 
tą. Teismas duonos trustą 
panaikino, tai jo vietoj bus 
miltų trustas. Ar tai neišjuo- 
kimas Amerikos teismų ir 
įstatymų?

“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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i prakalbininkas.” Atvažia-' 
vęs Amerikon jisai tuojaus 
prisiplakė prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos, sakė pra
kalbas ir rinko aukas Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jai.

Milius pametė socialistus 
dėlto, kad katalikai pasiūlė 
jam pelningesnę vietą. Pru-i 
seika nuėjo su komunistais 
tokiais pat išrokavimais.

Bet Milius buvo tuo pado
resnis. kad buvusių savo 
draugų neniekino. Pruseika 
gi virto didžiausiu degene
ratu ir šmeižiku. Jis niekina 
ir tą idėją, kuriai jis pirma 
dirbo. 1

Taigi, jei Milius yra “nie
kšas," tai kokiu vardu reikia 
pavadinti degeneratą Pru- 
seiką?

“TILTAS TARP MASK
VOS IR BERLYNO.”

Tarpe rusų ir vokiečių ta
po pasirašyta neitraliteto su
tartis. Nors jos turinys d a i 
nėra oficialiai paskelbtas, Į 
bet manoma, kad jos reikš-; 
mė esanti tokia: Rusija pasi
žada būti neitralė. jeigu kas 

! užpultų Vokietiją, o Vokie-į 
rija pasižada būti neitralė. 

i jeigu kas pradėtų karą prieš? 
: Rusiją. Ligi šiol Rusija bijo
jo, kad aliantai gali panau
doti Vokietiją savo tikslams 
prieš Rusiją: pavyzdžiui, jie' 
galėtų naudotis Vokietijos į 
geležinkeliais savo armijai' 
ir medžiagai gabenti prieš I 
Rusiją. Dabar gi šita baimė 
prašalinama, nes Vokietija 
pasižada būti neitralė, kas 
reiškia, jog ji neleis savo te
ritorijoj daryti jokių žygių 
prieš Rusiją. Taip pat ir Ru- 

kitą syk yra pri- sija neleis
Minėda- jokių žingsnių

I
I

“SANDARA” ŠMEIŽIA 
SOCIALISTUS.

Mes jau ne syki sakėm,] 
kad ginčų su sandariečiais 
mes nenorime. Tečiaus kada 
jų laikraštis “Sandara" 
šmeižia musų vardą, tai tuos 
šmeižtus mes turime atrem
ti.

Apie socialistus “Sanda
ra“ yra prirašiusi didžiausių 
nesąmonių. Paskutiniame 
savo numery (Nr. 16) ji su
galvojo da naują būdą pa- 
pliaukšti apie socialistus. Ji 
atlieka tai savo "Redakcijos 
Atsakymuose.“ Duodama 
neva atsakymą kaž-kokiai 
levai,” ji sako:

“Kad tūli ‘socialistai’ nakti
mis lošia, geria, pelenų bačkose 
guli, tai mums ne naujiena..."

Jeigu socialistai “guli pe
lenų bačkose” taip tankiai, 
kad “Sandarai” tas nėra jo
kia naujiena, tai mes reika
laujame, kad ji nurodytų 
nors porą atsitikimų, kur ji 
matė pasigėrusius socialis
tus gulint pelenų bačkose. 
Pakol ji to nepadarys, mes 
skaitysime šitą jos redakci
jos pareiškimą begėdišku 
melu ir šmeižtu!

Toliaus “Sandaros” re-, . .
dakcija tame savo atsakyme ponai susipratusių darbinin- 
“Ievai” rašo:

“Kita, musų žiniomis, dabar
tinėse socialistų kuopose yra 
susigrupavę tokie asmens, ku
rie seniau buvo prasižengę ir iš 
senosios socialistų sąjungos 
buvo prašalinti (pav. Haver- 
hillio Uždavinis ir kt.) ir dabar 
tie visi, kurie už negražius sa
vo darbus negali prigulėti prie 
Sandaros ar prie kitų, organi
zuoja neva ‘socialistų’ kuo
pas..."

Čia sandariečių organas 
šmeižia visą Lietuvių Socia
listų Sąjungą. Jis sako, kad Į 
visos dabartinės LSS. kuo
pos susideda iš prasižengu
sių žmonių — iš tokių žmo
nių, kurie už “negražius sa
vo darbus negali prigulėti“ į 
prie kitų organizacijų.

Mes reikalaujame, kad 
“Sandara” pasakytų tokių 
socialistų vardus, kurie pri
klauso prie LSS. kuopų ir; 
yra tokie prasižengėliai, kad i 
už “negražius savo darbus! 
negali prigulėt prie kitų or
ganizacijų.”

Pakol “S-ra" tokių socia
listų vardų nepaskelbs ir ne
pasakys, prie kokių LSS. 
kuopų jie priguli, tai mes ši
tą jos pasakymą skaitysime 
laikraštiniu banditizmu.

Ji mini drg. Uždavinio 
vardą iš Haverhiilio, norė
dama pasakyt, kad jis yra 
vienas tų “prasižengėlių.” 
kuris buvęs iš “senosios so
cialistų sąjungos prašalin
tas,” tartum pas socialistus 
butų buvusios dvi sąjungos 
—“senoji” ir da kažin kokia 
kita.

■ Bet apie drg. Uždavinį 
“Sandara" meluoja. šitą 
melą visų pirma paleido nu
smukę Haverhiilio bolševi- 
kėliai. Matydami, kad tenai 
susitvėrė graži socialistų 
kuopa, prie kurios prisidėjo 
beveik visi šviesesni Haver- 
hillio lietuviai, bolševikiški 
nususėliai iš pavydo pradėjo 
per savo “Laisvę“ šmeižti 
tos kuopos viršininkus. Jie 
parašė, buk drg. Uždavinis 
esąs prasižengęs žmogus ir 
buvęs išbrauktas ir LSŠ.kuo- 
pos keliatas metų atgal. 
Drg. Uždavinis pareikalavo, 
kad bolševikai savo melus 
prirodytų. Už kiekvieną pri
rodymą jis siūle jiems po 
$25. Šita»s pasiūlymas buvo 
paskelbtas'- laikraščiuose. 
Atėjo paskirtas laikas, ir 
bolševikiški šmeižikai ne
drįso pasirodyti. Tuo budu 
jie patįs prisipažino, kad jie 
melavo apie drg. Uždavinį 
ir faktų prieš, jį beturi.

Tr kada šitaip sumuštas

bolševikų melas nupuolė, tai 
“Sandara” šitą purvą pakė
lė ir mano dabar turinti 
Svarbų argumentą prieš so
cialistus. Ji yra tiek žiopla, 
kad nesupranta, jog šito
kiais budais socialistų ji ne
pažemins. tik pati susikomp
romituos.

Socialistų judėjimas yra 
perdaug didelis, kad “San
dara” galėtų ji sustabdyti ar 
bent pakenkti jam. Su juo 
eina apie 23,000,000 pui
kiausia organizuotų ir dau
giausia susipratusių pasau
lio darbininkų. Tai ką gi to
kia “Sandarukė“ prieš jį 
reiškia? Dėl jos pačios svei
katos mes patariam jai prieš 

' socialistų judėjimą nesipusti 
ir nebandyti su juo lygintis, 
kad kartais jai neatsitiktų 
taip, kaip atsitiko tai varlei, 
kuri norėjo su jaučiu sūsily- 

! ginti.
Gal šita pastaba “Sanda- 

• rai" nepatiks, bet paskuti
niame savo numery ir ji pati 
sako, kad jeigu kas nesąmo
nes kalba, tai tam reikia 
duot “spritką į nosį." Taigi, 

įjeigu ji tų “spritkų” nenori, 
tai tegul nesikabinėja prie 

i socialistų ir nešmeižia to ju
dėjimo, su kuriuo eina mi-

įkų.
I KOKI VARDĄ JAM 

DUOTI?
Šiomis dienomis

SLRKA. prezidentas, J. Mi
lius. kuris kitą syk yra pri- sija neleis savo žemėj daiyti 
gulėjęs prie LSS. Minėda- jokių žingsnių Vokietijos 
mas velionio mirti; lietuvis- priešams. Kaip vienas diplo- 
kujų bolševikų lyderis Pru- matas pasakė, “tarp Berlino 
seika “Laisvėj“ ve ką nu- 
pliauškia:

"Mirė Rymo Katalikų Susi
vienijimo prezidentas J. Milius 
(Miliauskas). O juk savo laiku 
po 1905 m. revoliucijos! jisai 
buvo garsus socialistas ir pra
kalbininkas Pittsburgho apie- 
linkėje. Bet vėliau ji pasigavo 
kun. Sutkaitis. Ir nuo to laiko 
jisai virto kuniginiu, nes gavo 
riebų džiabą. Jeigu kokiai par
tijai reikia niekšo. — ji visuo
met gali ji gauti pas socialis
tus."

Kodėl gi šitas bolševikų 
bizūnas vadina nabašninką 

i Milių “niekšu?” Ar dėlto, i

į
IIi

mirė

i
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ALKANI PASSAIC'O VAIKAI

PaveiKsiens parodo būreli alkanų Passaic’o streikierių vaikučių, kurie parodavo 
priešais gubernatoriaus ramus Trentone. Viršuje matosi galva New Jersev valstijos 
gubernatoriaus.

“filozofas" nėra košer ir pa
taria amerikiečiams apsižiu- 
rėt.

SANTIMAI POROJE

I

Viešas atsišaukimas.
SLA. 135 kp., savo mėne- 

: siniame susirinkime, laiky
tame 11 balandžio d., 1926, 

, Lietuvių Muzikalėj Sv etai- 
nėj, Philadelphia, Pa., atli
kus paprastus savo reikalus, 
nutarė pakeiti viešai sekantį 
sumanymą.

Pasirodžius, kad Lietuvių 
Skyriaus Pasaulinėje Paro
doje negalima įvykdyti, Dr. 
E. G. Klimas Įnešė, kad pa
siremiant jau nekuriu laik
raščių ir pavienių asmenų 
pakeltais sumanymais, rei
kalinga Parodos laiku Phila- 
delphijoje šaukti Lietuvių 
Visuotinas Seimas.

šie metai bus nepaprasti 
Philadelphijoj: (1) bus
Pasaulinė Paroda, kurios 
laiku atsibus apie 250 v iso- 
kių tautinių ir tarptautinių 
susivažiavimų; (2) žingei- 
du bus pamatyti pačią Paro
dą, prisižiūrėti i dalykus ir 
jųjų sutvarkymą, iš ko bus 
galima daug pasimokyti; 
(3) Jubiliejus 150 metų 
Amerikos Nepriklausomy
bės; (4) Philadelphia — 
“lopšys“ Amerikos Nepri
klausomybes ir Laisvės; (5) 
Kartu su 150 metų Ameri
kos Neprigulmybės paminė
jimo švente supuola ir Lietu
vių Jubiliejus, sukakus 20 
metų nuo laikyto Visuotino 
Lietuvių Seimo Philadelphi- 
joje. vasario 22, 1906; (6)
Amerikos (ir Lietuvos) lie
tuviams pasitaiko gera pro
ga turėti savo susivažiavi
mą.

Apie svarbą paties susiva
žiavimo čionai nekalbėsime, 
nes tasai reikalas savaimi 
yra aiškus. Reikalų musų 
gyvenime randasi labai 
svarbių, kuriuos reikia ap
kalbėti. Todėl šiuomi ir atsi
šaukiame i visas Lietuvių 
Draugijas, Kolonijas, Susi
vienijimus, Sąjungas, Kliu- 
bus. Organizacijas, ir ypa
tingai i tuos visus senus dar
buotojus, sumanytojus ir da
lyvius Pirmame Seime, susi
domėti ir rengtis prie susi
važiavimo; visus daininin
kus, artistus, dailininkus, 

i profesionalus ir kt. kviečia
me ruošti darbus ir laiką 
Seimui. (Ar tai kartu su Sei
mu philadelphiečiai norėtų 
ir savo parodą turėti? Red.)

Musų manymu, laikas 
Seimui parankiausias butų 
apie pabaigą rugpiučio arba 
rugsėjo, nes rtai bus pato
giausias oras ir paroda pa
čiame savo žydėjime tuomet; 

j atsibus.
Seimo posėdžius laikyti, 

koncertų, dainų, perstatymų 
programus turėti yra kur, 
nes Philadelpnijos lietuviai 
turtingi svetainėmis. Tik par
genėkite ruošti darbus Sei
mui ir laiką nuskirti.

Susmešimams, rašykite se
kančiu antrašu: Laikinasis 
Seimo Ruošimui Komitetas, 
Lithuanian Music Hali. 2715 
E. Allegheny Ave., Phila
delphia, Pa.

Dr. E. G. Klimas, 
S. Masickas, 
Jonas Grinius, 
A. Tvaranavičia, 
J. Ivanauskas, 
J. Streleckas, 

' Z. Jankauskas.

Gyvoje gamtoje eina po
ravimasis tvėrimui sau pa- 

tarr ‘našių esybių. Gilioje seno-? 
kirto vė-*e žmogus poravosi vien 

tik tuom tikslu. Tai buvo 
kad7gii‘di: Brnžū tvi?ų’ il?aamži« milžinų 
- -- - - gadynė. '

Ta tik esybė skaitosi su
brendusi ir pasiekusi galuti
no suaugimo, kuri gali tvert 
sau lygų. Tą užduoti gali at
likt tik susiporavusios dvi 
priešingos lytys: patinas ir 
patelė: jų kūnų susijungi
mas naujo kūno tvėrimui ir 
sudaro tą galutiną vienetą.

Tvert gyvybę — tai aukš- 
, .-W juv aiciinine... J.«i mu LldUSidS II lUDUlldUMd.' gčtlll-

tų tas pats, ką su tam tikru tos veiksmas ir per tai pri- 
gyvuiiu apie astronomiją gimties jausmai traukte trau 

■kalbėtis.” jkia prie to veiksmo ir jis da-}senatvėje
Vadinasi, Butkų Juzė, pa- romas su kuodidžiausiu jau- smagumą, matydami, kaip 

prastais - ------- 1 .... — . * -
pasakė, 
poeziją 
“kiaulė 
Puiki "filozofija," ar ne!

nr ♦ ♦ I 
Tuoj po Kapsuko pasta-, 

bos tūlas šolomskas tam 
filozofijos daktarui” 1___

“filozofija,“ saky-

■

I 
ir Maskvos tapo pastatytas 
tiltas, kuris genaus gali ap
saugot Europą nuo karo, ne 
gu didžiausia Lenkijos ar 
mija.”

“
Įsu savo 
Į damas.
Juzės “filozofija“ yra nie
kam netikus ir tt.

=!' ♦ # .

Buiku Juzė už tą kritiką 
Šoiomską išvadina, žinoma, 
“filozofiškai”, “tikru gyvu
liu." štai kaip skamba 
(“Laisvės" No. 71. 1926) ta 
jo "filozofija;”

“Apie poeziją, meną nei
siu su juo aiškintis... Tai bu- čiausias ir tobuliausias gam G, to ■ X.__ ____ -1_________ -_ ______ a. *____ “

I

PASTABOS. į

Butkų Juzė (vyras prisi
dengęs moters slapyvar-! 
džiu). atvykęs į šią šalį, pra
dėjo girtis esąs “geras“ 
marksistas ir dar "filozofi
jos daktaras,” o prie to atli
kęs “revoliucinį" darbą Lie
tuvoj. “Laisvė” ir “Vilnis" 

sižadėjo sočia- tuoj'ėmė džiaugtis gavusios
‘ -—i- į ?a_ Rutįęų juzė sako, jeigu

“Laisve” ir “Vilnis” sustos 
talpinę jo “filozofija," tai

Na. Butkų Juzė ir pradėjo tada: Rašysiu ant lubų, nes 
“filozofuot" “Laisvėje" ii socialdemokratuose, tauti- 
“Vilnyje." Bet... kur buvęs.■ ninkuose^ilerikaluose nera- 
kur nebuvęs išlendą Kapsu-Įšysiu." 
kas ir užmina tam

_ Įjos daktarui" ant komo, pa 
ir reikšdamas, kad minima;

Milių “niekšu?” 
kad Milius išs 
listo vardo?
Pruseika ir save turėtų ap
skelbti niekšu, nes ir jis išsi
žadėjo socialisto vardo.

Po 1905 metų revoliucijos 
Milius buvo garsus socialis
tas ir prakalbininkas, sako 
Pruseika. Na. o kas tuomet 
buvo pats Pruseika? Taip 
pat “garsus socialistas

Jeigu taip, tai toki “prakilnų” žmogų Į 
v o bendradarbius.

I

tina ir tokioj prakilnioj dva
sioj išauklėti vaikus. Užsi
mezgus vaisiui, visas tėvų 
rupesnis suteikt vaisiui kuo 
patogiausias auginiui sąly
gas. Motina nevartoja jokių 
svaigalų, kūno smaguriavi- 
fnas anaiptol nelenda Į gal
vą, kad nesudrumstų vai
siaus ramybės ir neįdiegtų 
ištvirkimo. Panašiems tė
vams su svetimais — flirtas 
nežinomas. Džiaugsmas, 
kad tapo tėvais, padorių vai
siui sąlygų suteikimas ir jo 
pasirodymo laukimas—kuo 
didžiausias jiems pasitenki
nimas.

Prie panašių poroje santi- 
kių. laimingai pragyvenę, ir 

turi ramumą ir

žodžiais* kalbant, smų patenkinimu. Tuom; 
kad Š. išmano apie-gamta atlygina tėvams už į 
ir meną tiek, kiek sunkias vaikų auginimo pa-' 
apie astronomiją.

jų padoriai užauginti vaikai 
padoriai darosi tėvais: prie 
džiaugsmo vaikais prisideda 
džiaugsmas anūkais.

Mirtis jiems nebaisi, nes 
mato ir supranta, kad nyks
ta tik nusidėvėjęs matomas 
apvalkalas, o svarbiausia jų 
dalis — gyvybės jėga, apsi
dengus naujais apvalkalais 
—ainių kūnais, išsiplėtojus 
ir išbujojus liekasi gyva.

Laisvas, natūralūs pora
vimasis su teigiamais santi
kiais poroje užsiliko pas lau
kinius gyvius.

Kildama kultūra sėjo tei
giamas ir neigiamas savo 
puses. Daugiausiai neigia
mai atsiliepė žmonijos porž- 
vimuose.

Kultūra iškėlė ekonomi
nius ir luominius klausimus, 
kultuvą išrado visokių kunui 
smaguriavimų ir pavertė po- 

i į žaislą užganėdi- 
nimui kūno jausmų. Meilės

•eigas.
Gamtos šutvėrimai. in

stinkto stumiami, veržiasi 
pirmyn; kad greičiau pa
siektų galutinos subrendi
mo formos, kad duotų vai
sių, tai yra. kad atliktų svar
biausią gyvenimo užduoti: 
pačiam žūvant, palikt savo 
vietoje sau panašius.

Kūnai keičiasi, nyksta, o 
, , gyvybės jėga perduodama
r-? r-- ‘ tėvų vaikams, per vaikus

“filozofijos anūkams ir tt-, nežūsta. Tai 
ve kur šaltinis sielos (du- 
šios) nemirtingumo’

Atskirai patinas ir patelė 
negali pasiekt galutino išau
gimo, negali išduot vaisių, 
negali išpildyt gyvenimo už
duočių — palikt sau lygų ir, 
kas svarbiausia, negali per
duot savo gyvybės jėgos: ravimosi 
ateičiai. į

Čion ir svarbiausia gyve- susiporavimus nuslopino po- 
nimo tragedija: galima am- ravimaisi iš ekonominio ar 
žinai pražūt su kunu ir siela, luominio išskaitliavimo. Te- 
Įsidėmėkit, „ J ' ' / * j------------ “------ “
vedę bevaikiai! turtuolių, vaikinai veda ne-?

Dabar bus aišku, kodėl mylimas turtingas našles.* 
atskira lytis jau- Poroje.be meilės nuolat, pa- 

suprantama,:sikartoja nesutikimaų apga- 
nerimauja, vimai, veidmainiavimai.

iI

T?

“filozoii- ■
’ Aš norėčiau.
Į Juzė, kaipo
• daktaras.” paaiškintų, kaip 
jis parašytų “socialdemo
kratuose. tautininkuose ii 
klerikaluose” ?

žydai ir-gi panašiai sako: 
“Aš arkliuose važiuoju.” Ir 
kaip žydai arkliuose gali va
žiuoti. taip B. J. gali rašyt 
“socialdemokratuose, tauti
ninkuose ir klerikaluose.”

c •

£

I •

l

Kaip natūraliai susipora-• • • . -• •

r

W SOUINBY CO.

Pirmiaus Butkų Juzė pa- 
Įsakė: “Rašysiu ant lubų,” o 
paskiau pasako: “rašysiu ei- 

, lių. veikalų ir krausiu i savo

vežė iš Lietuvos tokią didelę ?nuobodauia “dėžę.“ kurioj galėtų tilpt :?uobof,auja 
lubos?! <•. fc « *

Vai sunku, sunku 
gyvent porelėj. 

Turint sau lutą 
mielą širdelėj.” 

A. Bronza.

(

Įsidėmėkit, viengungiai ir ka jaunos merginos už senų! 
vedę bevaikiai! :i" : J

I

*

Ta Touraine
Coffee Tea

Jums Patartina 
Pasirinkt Geriausia

r- - -deze. * , .
A^.^'lčiasi tik pusė, suprantama,^sikartoja nesutikimait apga- 

UUv'wiLuj<i, nerimauja, vimai, veidmainiavimai, 
misle, žodžiu ir darbu jieško Daug netikrų tėčių Vaike- 
sau skirtos pusės. Jėga, trau- liai, tai namų slapti darbe* 

. kianti puses i čielybę, ir yra liai.
_ Iš to B. J. pareiškimo, meilė, kuri organiniam ku- Kaip natūraliai susipora- 

................... ne pirmiausia užsimezga šir- vus su teigiamais santikiaisĮima suprasti labai.aiškiai, 
kad jis neskelbs, savo 
“marksistinės“ “filozofijos 
nei socialdemokratams, ne: 
tautininkams su klerikalais. 
Vadinasi, i minias neis. Pui
kus marksistinis, “bolševi
kas” !

O tikrieji marksistai gavę 
progą rašo ir kalba bile kur. 
jei tik jų išreikštos mintys 
pasiekia minias.

V. J. Zabel.

dyje ir tik paskui išsilieja 
visame kūne.

Meilės jausmais susijun
gusios dvi pusės: patinas ir 
patelė, sudaro neturalę po
rą. Toliau nuo susiporavimo 
išnaudojimo priklauso tei-;je 
giami ir neigiami santikiai: 
poroje. .

Teigiami bus santikiai. 
kada poravimasis vieninte
liai su tikslu būt tėvu ir mo-

poroje:—
“Vai kaip malonu 

mylėt porelėj.
Gimdyt, auginti 

maži vaikeliai.”
Taip priešingam atvėju-

VAIŠĖSE 5 ŽMONĖS ŽU
VO IR 15 SUŽEISTA.
Pas tūlą Smagaczaką 

Chicagoje buvo krikštynos, 
žinoma, buvo daug munšai- 

jno ir visi buvo gerokai išsi- 
Įgėrę. Kada vakare pasida
rė namie šalta, šeimininkė 
užkure pečių ir užpylė kero- 
sino, kad greičiau Įsidegtų. 
Pasidarė baisi ekspliozija. 
Namas užsidegė ir anie 20 
žmonių labai apdegė. Penld 

1 iš jų mirė nuo žaizdų.

Poroje.be
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CAMBRIDGE, MASS. | 
Gegužinės klausimas drau

gijų susirinkimuose.
Čia yra dvi didelės pro

gresy ves draugijos: Lietu
vos Sūnų ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų. Kas metai balan
džio menesyje tų dviejų 
draugijų susirinkimuose 
Įvyksta frakcijinių ^inčų. 
Mat, tame mėnesyje minėtos 
draugijos yra kviečiamos 
prisidėti prie darbininkų 
šventės Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimo.

Seniaus, kol komunistai 
dar nebuvo gimę, tokius pa
kvietimus minėtoms draugi
joms prisiųsdavo tik socia
listų kuopa. Gi užgimus ko
munistams, per pastaruosius 
keletą metų minėtos draugi
jos gaudavo po du laišku tuo 
klausimu: vieną nuoLSS. 71 
kp., o antrą nuo komunistų. 
Po perskaitymo tokių laiš
kų sekdavo peštynės ir drau
gijos prisidėdavo tai prie 
vienų, tai prie kitų. Per pas
taruosius dvejus metus Pir
mosios Gegužės paminėji
mą buvo bandoma rengti 
bendrai. Pirmais metais, 
kuomet “tavoriščiai” bandė 
prisilaikyti žmoniškumo, ro
dosi viskas išėjo neblogai. 
Bet musų komunistams to
kios prakalbos, kur kalbėto
jai nesikeikia, tai ne moks
liškos. Taigi pereitais metais 
jie pasikvietė didžiausi kei
kūną Bimbą, kuris išpylė vi
są tulži ant socialistų, kuo
met d. J. Neviackas kalbėjo 
rimtai ir mandagiai.

Tokia komunistų taktika 
aiškiai parodė, kad jie pro
vokuoja darbininkų vieny
bę.

Socialistai, visa tai per- 
matydami, nutarė šiais me
tais nebekliudyti draugijų, 
o rengti vien kuopos vardu 
Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimą. Socialistai manė, 
kad tuomi draugijos pasi- 
liuosuos nuo bereikalingų 
ginčų. Bet netaip išėjo. Ko
munistai ėmė reikalauti, kad 
draugystės prisidėtų prie jų. 
Sūnų Draugystė diskusavo 
tą klausimą gana ilgai. Už
baigus diskusijas buvo leis
tas balsavimui — ir komu
nistai prakišo.

Nuo šio susirinkimo liko 
tik penkios dienos iki Duk
terų ir Sūnų Draugijos susi
rinkimui. Per tą laiką “tavo
riščiai” dirbo iš peties, kad 
suorganizavus visą savo 
“rezervą” ir sudarius pie
nus, kad užkariavus nors tą 
draugystę, kuomet iš kitos 
pusės niekas netik neveikė, 
bet mažai ir ant susirinkimo 
atsilankė. Tas, žinoma, davė 
progą “tavorišpiams” laimė
ti. •

Štai keletas komunistiškų 
“argumentų,” kuriuos jie 
gynimui savo pozicijos var
tojo.

Šmeižauskas sako: “Čia 
socialistų kuopos nėra, čia 
veikia tik ‘Keleivis’.” Tru
putį vėliaus tas pats Šmei- 
žauskas jau šitaip porina: 
"Čia socialistų kuopa stip
resnė. Pernai gegužinės pra
kalbos buvo geros, pernai 
buvo niekas daugiau, tik jo- 
rnarkas. Mums reikia tik pi
niginės paramos, mums rei
kia tik minių.”

“Tavoriščius” Karštokas 
gavęs balsą atsistoja, užsi
merkia ir paleidžia kalba
mąjį aparatą liuosai, be jo
kios kontrolės. Jis primala 
visko.

“Tavoriščiui” Klaidinaus- 
kui daug “strioko” buvo, 
kad pirmininkas “nesufei- 
kytų” balsavimo, todėl puo
lėsi mokinti kaip reikia leis
ti per balsus. Jam taipgi ne
patinka d. J. Neviacko pra
kalba, kam jis tik ragina 
darbininkus organizuotis ir 
šviestis. Ot, Bimba, tai kas 
kita! Iš jo prakalbos tai gali

| Karštoko aparatas išmalė, 
kad pernai komunistai kvie
tė ir LSS. 71 kuopą. Tai me
las, ponas Karštoke. Buvo 
kaip tik atbulai, socialistų 
kuopa kvietė jumis.

Komunistai visi tikrina, 
kad jie nebijo diskusijų. 
Tai irgi melas. Jeigu jus ne
bijote diskusijų, tai kodėl 
jus, vos tik keturioms ypa- 
toms pakalbėjus prisidėjimo 

t klausimu, tuojaus uždarėte 
- diskusijas, kuomet dar visa 

eilė buvo užsiregisti avusių? j 
Ir kuomet buvo Įnešta tik są
rašą uždaryti, tai jus piestu 
šokote prieš tai. Ką gi tas 
reiškia? Aišku, jus bijojote 
diskusijų, kad jūsų rezervas 
nepakriktų. Kodėl pirmes
nėj draugystėj, kur jūsų bu
vo mažuma, duota visiems 
proga išsireikšti. Ir tokie 
Smeižauskai drįsta draugi
ją niekinti!

Buvo ir daugiaus komu
nistiškų “perlų,” bet kur čia 
visus suminėsi.

Darbininkas.

Camel
K

LAWRENCE, MASS. 
Atviras Laiškas.

Gerb. “Keleivio” Redak
cija ! Bukite malonus Įdėti 
šį laišką, kaipo atsakymą p. 
J. Savinčiui, ir labai Jūsų 
prašyčiau, kad ateityje ne- 
dėtumėt i “Keleivį” tų kore
spondencijų, kuriose eina 
kokie nors ginčai, ar šmeiži
mai ypatų. Pastaruoju laiku 
“Keleivyje” jų buvo per
daug.

“Keleivio” Nr. 15, kores
pondencijoje iš Lavvrence, 
J. Savinčius neva duoda ko
kius ten paaiškinimus ir tūli 
tie paaiškinimai jam yra 
svetimi, būtent: jis pasakė, 
kad Kliubo narių tarpe yra 
tik du Sandaros nariai. Ma
no žinioje jų yra daugiau, ir 
kad nebūtų ateityje vėl gin
čų, paduodu ir pavardes: 1) 
Indelas, 2) D. Kirmilas, 3) 
Kuznfa, 4) J. F. Stravinskas, 
5) P. Stravinskas, 6) J. Pet-i 
kus, 71 J. Sekevičius, 8) į 
Urbšas, 9) Tumasonis, 10) į 
Bauša, 11) P. Baumilas, 12) 
Paulauskas ir 13) Žuroms- 
kas. O gal yra ir daugiau.

Toliaus J. Savinčius sako, 
kad sandariečiai šmeižia so
cialistus ir 
Spaudoje iš 
nieks nešmeižė 
rence’o socialistų, o jei kas 
buvo rašyta, tai tik atsakyta 
ant socialistų užmėtinėjimų. 
(Tą pati galima pasakyti ii’ 
apie socialistų koresponden
tus : jie nešmeižė, o tik atsa
kinėjo ant sandariečių už
mėtinėjimų.—Red.) Atsa
kymas, tai juk nėra šmeiž
tas. Tas pats ir su Kliubu. 
Jei Kliubo valdybą pakriti
kavo vienas kitas sandarie- 
tis po jų teatrui, tai nėra kri-

I

kliubiečius. 
sandariečių 
musų Law-

pataps jūsų ištikimiausiu 
dūmų draugu koki kada nors 

turėjote

Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu,-koki kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

pertų organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras dėl Camels. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretu po- 
piera. pagaminta dėl jų Franci joje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate i pažinti su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Padarymui šio vieno cigareto yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabake eks-

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu 
kainos. Imk Camel.

Camel
CIGARETAl

cigaretu, nežiūrint

SCRANTON, PA. 
“Keleivio” redaktoriaus 

prakalba.
Kovo 28 d. Lincoln Salėj 

kalbėjo St. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius; pir
mininkavo D. Klinga. Pirmu 
atveju kalbėtojas aiškino 
apie Lietuvos padėti ir kokį 
vargą turi vargti Lietuvos 
žmonės dėlei netikusios da
bartinės valdžios, kurią kon
troliuoja kunigėliai, kurie 
buvo visą laiką priešingi 
Lietuvos nepriklausomybei, 
o dabar pagriebę valdžią 
savo rankosna persekioja 
tuos žmones, kurie iškovojo 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Vienatinis būdas išsi- 
liuosuoti iš po kunigų 
diktatūros, tai remti pir- 

j meiviškas organizacijas, ku
rios kovoja prieš visokį blo
gą Lietuvoje. Ragino siųsti 

i kiek galint aukų socialde- 
■ mokratams, kad jie galėtų 
įdaugiaus agitacijos vaiyt 
' ateinančiais rinkimais. Buvo 
renkamos aukos ir surinkta 

į $50.13. Tai netikėtai daug, 
nes po tokios ilgos mainerių 

'kovos tiek nebuvo tikėtasi 
surinkti; bet matyt žmones 
mato reikalą.

Antru atveju kalbėjo apie 
skilimą darbininkiškų spė
kų, ir kiek tas žalos padarė 
patiems darbininkams. Tas 
bolševikams jau pradėjo ne
patikti, ir tuoj po prakalbų 
prasidėjo klausimai, nes 

Į bolševikai be to negalėtų jo
kiu budu apsieiti. Į klausi
mus kalbėtojas atsakinėjo 
gana rimtai, neįvardinda
mas asmenų ir nenaudoda- 

' mas demagogiškų išsireiški
mų, iš ko turėtų imti ir bol
ševikų “lyderiai” pavyzdį. 
Bet kada jie net keli kartu 

•ėmė duot klausimus, tai pu
blika pamatė jų vaikišku
mą ir pakilus pradėjo Skirs

tytis. Tuom ir užsibaigė pra
kalbos.

Aukavo šie asmenys: M. 
Kudirka $5, J. Puskunigis 
$2. Po $1: W. A. Meškunas, 
D. Klinga, A. Plentą, M. 
Bilašauskas, J. Tiškevičius, 
V. Valentą, M. Augustavi- 
čia, P. Rutkauskas, J. R., J. 
Damidavičius, Mrs. Ros- 
mauskis, J. Navickas, B. Ši
manskis, A. Račinskas, J. 
Andriukaitis, J. Arlauskas, 
A. Kubilius, Tuškevičius, 

. Gudinąs, Lakevičius, Mila- 
šauskas, Yaralimas, Ligu- 
nas, Fribicas, Lubsvičius, 

, Rakauskas ir J J

i

visai tuos i jas rimtai Į jų klausimus at- kai. Kuopa juos priėmė. Bet 
laukan iš sakinėjo ir vietom skaudžiai kuomet jiems reikėjo eiti

- .. 1 • . W 1 V . vy 1 1 a • A • •_____

ir visada buvo gerai, tik ot gija nepoilgam 
šįmet pasidarė negerai. Pa
sakytumėt, gerb. Žavinčiau, 
atvirą tiesą, kad boikotavo
te Sandaros vakarą ir būt 
užbaigta. (O sandariečiai ar 
rėmė socialistų vakarą?— 
Red.)

Gerb. Savinčiui gerai yra
žinoma, kad nieks nežinojo, cialistų parengtas prakalbas i sias savo “spėkas,” kokiui 
kad socialistų kuopa mokosi jie kelia triukšmą. Taip jie i jie tik turi šiame mieste, bet i 
“Žmones” lošti, taigi, kam pasielgė ir draugo S. Mi-lir tas jiems negelbėjo; pra-! 
V • — 1 • . • • . • Iii .11 1 11 1 v ' 1 11 1 1

gaivalus iššluos
savo valdybos. Iki šiol jie da komunistams uždrožė. Ko- 
vis galutinai nenurimsta ir į munistams pasidarė taip 
bando publiką Įtikinti, jog Į karšta, kad eidami laukan 
jie yra neklaidingi ir vienin- Ipro duris jie šaukė kaip ko
teliai darbininkų vadovai. į kie bepročiai. Reikia pažy- 
Kad pasirodyti "daug ži-mėti, kad ši kaitą komunis- 
nančiais,” tai susirinkę i so-Jai buvo susikvietę didžiau-■< I

z.rnoiiet. įusti, taigi, Kam pasielgė ir draugo o. .vii-.n uis jiems įiegemeju, pia-iaugi 
čia spėlioti ir tuomi nekaltus Jchelsono prakalbose. Da kol į kalbos pavyko geriau negu fcbeti 
žmones velti Į tą bylą.

Nesenai “Naujienos” pri-

pas daktarą ir atsinešti pa
liudymas kaslink jų sveika
tos, tai daktaras juos išeg- 
zaminavęs atrado, kad jų 
smegenys silpnos. Tokiu bu
du Bimbos mokiniai negalė
jo likti SLA. nariais.

♦ * *

Musų kunigėlis Zimblelis__
angliškai mažai moka kai- Velionis, 

bet kuomet jis kalba stirna.,-------------------- 4- ---------------------- --------- --- ------- a r--,1’
kalbėtojas kalbėjo apie Lie-'buvo tikėtasi. Aukų surinkta lietuviškai, Jąft labai daug 

•tuvos padėti, tai komunistai!$15.00.
siminė dėl Lavvrence’o san- tylėjo, bet kaip užbaigda- Aukavo šie draugai po 1

tikavimas visos* Įstaigos, va-. kad abie-’l„t,<’

dariečių ir socialistų ginčų ir mas paprašė publikos-paau-; doleri: A. Kauskas, P. Kaus- 
patarė, kad juos palikti kle- kuoti kiek kas išgali Lietu- kas, S. Naudžius, J. Smil- 
rikalams ir kitiems tos rų-' vos Socialdemokratų Parti-'gius, S. Penkevičius, J. J. 
sies asmenims. Patarimas Jai. tai tuoj Šukienė (Saka-įSatasauskas ir T. Aleksy- 
labai geras ir malonėčiau, Jauskienė) pakilus ėmė rėk-1 nas; po 50 centų davė: P.

W. A. Meškunas.
angliškų žodžiif vartoja. Už
klausus, kodel;jis taip daro,1 ___ _______ _______
atsako norįs greičiau anglų į Gegužinį prakalbos, 
kalbą išmokti. Bet aš ma-j». 144 kUOpa rengia iš- 
nau, kad jeigu musų kunige- kilminga darbininku šven-

HAVERHILL, MASS.

ti: “Kam tie pinigai bus su-j Bielinis, K. Paukštis, M. Gi- 
, naudoti, ar kulkom, kuriom lis, U. Paukšas, J. Kanapė, 

Jdarbininkus šaudo?” Drau-!J. Jankauskas, A. Masiaus-
gas A. Kauskas, kuris buvo'kas, O. Juodeikienė ir J. J.! 
pirmininku, liepė jai atsisės- 'Samuliūnas. M. Ratkevičius 
ti, o klausimą pasilikti kaip davė 75c. Smulkių aukų su- 

jbus klausimai duodami, ko-'rinkta $2.75. Viso $15.00. 
Įlėktai pasibaigus. Gulbiniškis. Į
1 Draugas Michelsonas ant---------------
ru atveju kalbėjo apie šios, PHILADELPHIA, PA.

lis tik tokiu budu angliškai tės pirmosiom Gegužės pami- 
—nėjimą, kuris Įvvka nedėlio- 

2 d. gegužės, 2 vai. po
mokinsis, tai netik angliš
kai neišmoks, bet ir lietuviš
kai užmirš. Aierulcas.Kliubietis Nr. 2.

Redakcijos prierašas. Mums 
irgi atrodo, kad ginčai tarpe!
Lawrence’o socialistų ir san
dariečių yra bergždi ir lai
kas butų juos užbaigti. Nuo 
šio laiko “Keleivio” špaltos 
tiems ginčams bus uždary- į 
tos. Jeigu ir sandariečių or- ''•T T* • u * • u- i—.--------<zanai padarys ta pati tai sakes darbininkų padėti ir Nors ir teisingi, bet juokin- prirašyta apie mane netei- 
ginČai bu.' likviduoti *' Klivn rliinrlamii ori af-«it-ilrimJii i cinmi rlalirVn Toi'svImk n»r!l

dinasi, Kliubo. Sandariečiai 
Kliube dirba jau nuo tų lai
kų, kada Kliubas buvo prie 
Ccmmon gatvės, vėliaus 
prie Broaduay, dar tais lai
kais kada ir Sandaros nebu
vo, ir tie visi darbuotojai bu
vo žinomi po tautiečių ar 
tautininkų vardu. Žinoma, 
darau išimtį, nesakau, kad 
vieni dabartinieji sandarie
čiai dirbo: dirbo ir socialis
tai, dirbo ir bepartyviai, dir
bo ir iš katalikų. Jei dabarti
nę valdybą kas pakritikuo
ja, tai nereikia taip suprasti, 
kaip supranta musų klerika
lai, būtent: jei kas Lietuvo
je ' pakritikuoja dabartinę rias surengė LSS. 51 kp 
valdžią arba atskirus valdi- Įvyko kovo 22 d 
ninkus, tai jau sako 
šmeižia 7" 
Ne! Turėtų, tai gerb. Savin- pažymėti 
čius suprasti. '

J. Savinčius sako, ----  „.v ----- .. ....................................... -- . , . - . . .
perimtas” lošti teatrui ne- valdė veik daugiau kaip peri drožti spycių norėdama sipratęs' draugas. ;tais paskelbti savo vardų,

• ..v* > t turėtų parodyt jums ir jūsų
daros kuopa, rodosi, jau per vienintelė jų tvirtovė'čionai,;P^lika piadėjo kojom tryp-; Užpereitoj sąvaitėj, SLA. skaitjlojatiis, kad aš sakau 
10 metų daro kas žiemą Įvai-J. bCT;-. # . __ _ x - - • . x .
rius parengimus ir jau bus gia atsikratyti nuo komunis-!?k!enė nurimtų, ir privertė rinkimą, kuriame buvę1 per- mane, sako neteisybę.
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LAWRENCE, MASS.
Laiškas “Keleivio” Re

daktoriui.
'Gerbiamas Tamsta:— 

Jūsų laikrašty paskuti- 
niais laikais tilpo dvi kores- 

I pondencijos, kuriose buvo

i

į pietų, Lietuvių Ūkėsų Gedi-
I

je,

GRAND RAPIDS, MICH. 
Draugo S. Michelsono 

prakalbos.
Kaip žinoma, draugo Mi

chelsono maršrutas pas mus 
'jau praėjo ir prakalbos, ku- -------- ----

Lietuvos 
kad Šunų ir Dukterų Draugijos

•9

gi atsitikimai. 'ringų dalykų. Teisybės nėra
Nelabai senai pas mus vie- nei vienoj tų koresponden- 

-------- , ----  ..—kv.uuil-.wuS, tiegaleda- ei jų. Aš. manau, kad jūsų 
galite duoti klausimus, tai'mas sukelti revoliucijos, la- skaitytojai gali būt teisėjais 

’ visi komunistai bai supyko ir išvažiavęs j gi* tarpe manęs ir tų žmonių, 
‘ J ' i “bal- rią iš to piktumo pasikorė, kurie rašo apie mane. Aš pa-

po prakalbų buvo duodami 
■klausimai. Kaip tik pirmi-; 
ninkas pasakė, kad dabar nas komunistėlis.

tuoj pakėlė 
po ranka, 
so;”
kiais ---------- ------------- , .....
bet kuomet buvo suteiktas sakydami, 
jiems balsas, tai pasirodė, bai susi pratęs žmogus.

i nirtb/s __ J*_  1

prašydami “bal-Irią iš to piktumo pasikorė, kurie rašo apie mane. Aš pa- 
atrodė. kad kažin ko- Dabar mūsiškiai bolševike- sirašau tikrą savo.vardą po 

svarbiais klausimais, liai labai jo apgailestauja, visais savo raštais, bet tie, 
kad tai buvo ia- kurie rašo apie mane, bijosi 

_ . Tai, savo vardą padėti ir vartoja 
kad netik neturi nieko svar- vadinasi, visi musų komu- slapyvardžius. Išpulti ant 

’ ’ “nesusipra- žmogaus po tamsiai, tai yra 
” Aš patarčiau jiems vi- niekingiausia kovos būdas, 

i” jr pada- ir tas faktas, kad mano kai-
- • A • A ____ __________ ____ 't

Lietuvos valstybę. Svetainėje; dabar lieka tik ^aus paklausti, bet ir tuos nistai yra dar 
’ ~ ’ * i načiu Drakalbu ‘ pačius klausimus nemoka tę.” ?x —.[^Lietuvos ^unųfr^k^Įpakuoti- Payyzdžiui, Saka-siems “susiprasti - ....

kad terų Draugiją komunistai lauskienė atsistojus pradėjp ryti taip, kaip padarė jų “su- tmtojai nednso po savo ras- 
“permitas” lošti teatrui ne- valdė veik daugiau kaip per. dr°žti spyčių. norėdama si pratęs’ draugas. .tais paskelbt^ savo vardų,
buvo gerai išpildytas. San- 6 metus ir ta draugija buvo 'kalbėtoją "kritikuoti, . » i . . _ . . ji _• • __  • • .-i- • a • a ° J* •. • Į piiLs.11D o Vaiath

bet draugi jos nariai baubai-reikalauti, kad Sakalau- 135 kuopa laikė savo susį- teisybę, o tie ką rašo apie 
_______ _ .. _____ _ -^.^Yeirtė rinkirP^’ kuriame buve- per- mane, sako neteisybę. 

privalgyti ir prigerti ir eiti 3-4 Alėtai kai pildo “permi- tų ir reikia tikėtis, kad Lie-i-i? atsisėsti. Davė ir kiti ko- statyti du nauji nariai, abu- Su pagarba, 
laukan kaip kvailas._______ tus” (pirmiau jų nereikėjo) tuvos Sūnų ir Dukterų Drau-lmuT,,*sla'i klausimų. Kalbėto-du buvo smarkus bolševi- F. A. KrancevičniB.tus” (pirmiau jų nereikėjo) tuvos Sūnų ir Dukterų Drau-|mnrnstal kkuisimų. Kalbėto- du buvo smarkus bolševi-

mino Kliubo Salėje, 324 Ri- 
ver st. Kalbės antrasis “Ke
leivio” redaktorius J. Ne
viackas ir senas socialistų 
veteranas, buvęs Haverhil- 
iro majoras, o dabar alder- 
manas Parkman B. Flan- 
ders. Apart prakalbų bus ir 
muzikalis programas. Dai
nuos musų jaunutė lakštin
gala Mariutė Gaziukevičiu- 
tė. Pianu skambins ir akom- 
ponuos garsus pianistas.

Haverhiilio lietuviai dar
bininkai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti i šį 
apvaikščiojimą ir kaitų su 
viso pasaulio susipratusiais 
darbininkais paminėti dar
bininkų šventę, Pirmąją Ge
gužės.

LSS. 144 kuopos Valdyba.

LAWRENCE, MASS. 
Pranešimas.

Liepos 17 ir 18 dd. Lietu
vių Ukėsų Kliubas rengia 
savo metinį pikniką, šiuomi 
prašome kitų draugijų ant 
tos dienos nieko nerengti.

\ L. U. K. Komitetas,
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S1RDIS.
'■

—Tegul bus pagarbintas, gyvenimui. Tuo tarpu gi A 
vaike!

— Sveikas gyvas, tėve! 
Kas pas tave girdėt?

—Aš. Maike. atėjau pas 
tave, kad tu man papasako
tum. kas ant svieto girdėt 
naujo. Aš skaičiau gazieto- 
se, buk šįmet busianti labai 
šalta vasara, 
metais 
šia,

merikoje tokie atsitikimai 
beveik nežinomi. Taigi išei
na. tėve, kad Dievas bau
džia daugiau tuos, kurie at
silikę nuo progreso, negu! 
tuos, kurie progresuoja.

—Matai, Maike, tu esi be- i 
dievis. tai nesupranti Dievo, 
mielaširdystės. Ką Dievas j 
mvli. tam jis duoda ir kryže
lį.’

— Tėve, čia tu sumušei 
pats save. Pirma sakei, kad 
Dievas užleidžia ant žmo
nių nelaimes kaipo bausmę 
už jų ištvirkimą, o dabar sa
kai. kad jis daro tai iš mei
lės. Kur gi čia tavo nuosaku-«, • mas?

—Maike, tu manęs nekri
tikuok. ba taip yra parašyta 

!šventam rašte.
—Tai nereikia tokiems 

raštams tikėti, tėve, kur ne
sąmonės rašomos.

—Na. gerai. Maike, jeigu 
tu sakai, kad Biblija yra ne-i 
sąmonė, tai išvirozyk tuį 
man. kodėl šįmet taip ilgai: 
nėra vasaros?

- -Vasaros, tėve, nėra ii-, 
gai dėlto, kad oras šaltas.

—Šitą, vaike, tai ir durnas 
žino, ale pasakyk tu man ko
dėl oras toks šaltas, ot. tai 
busi vyras!

—Gerai, tėve, o ar tu ži
nai kas vra saulė?

j
—Na. saulė yra saulė!

-Žinoma, kad saulė yra i

o ateinančiais 
visai vasaros nebu- 

Kaip tu. Maike, daug j 
žinai, tai aš norėjau tavęs 
paklausti, ar tai gali būt.' 
kad vasarą nebūtų vasaros?

—Taip, tėve, tokie daly
kai yra galimi. :

—Tai reikštų, vaike, kad 
butų jau Sudna Diena, ar 
ne?

—Dėlto tai gali būt ra-1 
mus. tėve; tokių dalykų ne
bus. Bet gali būt labai daugi 

. vargo žmonėms; gali maisto 
pritrukti: gali viskas nesvie
tiškai pabrangti.

—Aš. vaike, jau ne syki 
mislinau. kad taip gali būt. 
Nes perdaug jau svietas iš
tvirko. Mergos pradėjo kirp
tis plaukus, rūkyti cigaretus 
ir su kelinėmis vaikščiot; o 
vyrai jau kojomis nenori 
vaikščiot, bet perkasi arrno- 
bilius. jeriplenus ir daro ki
tokias monkiracijas. Ar dy- 
vai. Maike. kad Dievas pra
deda svietą koroti?

—Tai tavo supratimu, tė
ve. Dievas baudžia žmones 
užtai, kad jie progresuoja? ;

—.Jes. Maike.
— Kodėl? saulė, o ne kumpis. Bet ar tu
- Todėl, kad progresas žinai, tėve, iš ko saulė susi- 

yra velnio išradimas. -Jis ve-'deda ir ką ji duoda žemei? 
da žmones prie ištvirkimo. į —O ką ji gali duot... Juk:

—O aš tau gaiiu prirodyt. Ji rankų neturi, 
tėve, kad ta. i p nėra.

—Nagi prirūdyk. 
—Gerai, tėve, paimsime! 

du pavyzdžiu, paimsime A-' 
menką ir Lietuvą. Amerikoj 
je progresas labai didelis, o Į 
Lietuvoje labai menkas. Na.

Nuo saulės patekėjimo iki 
jos nusileidimo girdisi plak
tukų ir kūjo tauškėjimas, 
žagrės ir dalgės žvangėji
mas ir sunkus duslus alsavi
mas.

Didžiuose miestų prie
miesčiuose. kur pragariškai 
dirbtuvių kaminai vemia *•
durnus, milioninės darbo ar
mijos per ištisas savo gyve
nimo dienas dirba tik už 
duonos kąsni. Jų žmonos ir 
vaikučiai be laiko noksta ir 
miršta, nes maža saulės, ma
ža gyvenimo džiaugsmo ir 
duonos jų lūšnose. Didžiau
sias vargas, nesantaika ir 
aimanos sklysta tarp sudu- 
busiu lušnu broliu...

I *■ *■ *• • •i Milioninės darbo minios, 
ištroškę giedresnių dienų, il
gisi tik saulės ir džiaugsmo 

į sau ir savo šeimoms. O. kad 
nors gi tos duonos butų, kad 
nors nešauktų jos taip vai

dučiai... Ar daug vis dar 
į mirs jų be laiko? Ar tie jų 
dejavimai, jų skundai nepa- 
griauš smurto viešpačių pa
mato ?

Pasaulis kurtus. Jo vieš
pačiai — smurtininkai. Bet 
ateina kiekvienam smurtui 

; laikas žūti, nes ašaros ir tas 
duslus aimanavimas pa- 

’ griaužia net ir tvirčiausius 
rūmo pamatus.

Jau girdžiu prispaustųjų 
besiartininlį laimėjimą. Jų 
kartus bruzdėjimas vis pa
našesnis Į audrą...

Džiaugiuos, kad jau atei
na laimėjimo metas. Pakils

• nuskuręs, išalkęs vargšas iš 
į po sunkaus gyvenimo naštos 
i ir sveikins gyvenimą, bet 
į jau nekeiks jo. Ir neš jis sa
vo š‘ 
bą ne prakeiksmo, 

j džiaugsmo daina.
Raudona kovos vėliava 

spindės virš milioninių dar-
• bo miniu. Kiekvieno širdi- 
i pražydės meilės gėlėmis. Vi
sų krutinės, visų akys ir visa, 

i kas tik gyvybe alsuoja, pri
tars musų šauksmui:— Lai
mėjom !

; Išbalę veidai, beviitės 
/akys vėl suliepsnos karšta

■ gyvenimo liepsna. Naujasis 
gyvenimo metas Įžiebs kiek
vieno nuskurėiio širdy drą
sos žiežirbas...

Kasdien jaučiam, kaip1

m i senojo pasaulio žūti.
Mes ilgimės saulės, trokš

tame išvysti žvaigždžių ir il
gėdamies klausiam, kodėl 
tas vargas ir skurdas tik tų 
urvus, lūšnas ir užkampius 
pa ir. ego. kurie visa kuria, 
bet nieko neturi, neturi kar
tais net duonos. Bet smurto 
'Viešpačių kietcfe širdis, jų 
nepasiekia vargšų skaus
mas. Tik musų vėliava, rau
dona lyg kraujas, trenksmu 
neša į lūšnas kovos šauks
mus ir drebina smurtininkų 
širdis...

Musų kiūtinės išsiilgo, 
m -ų lupos klausia, kodėl 
taip kenčiam, kodėl šviesos 
pragiedruliai musų lūšnose 
m.-ušvinta? Mes laukiam, 
mes ilgiamės, nors labai 
dažnai neturime ir duonos...

Kauniškis.

UŽ SIENOS.
Žiba ugnys ir veidai;
Akys jieško sau akių, 
žvanga taurės ir stiklai.
Skamba juokas tarp juokų.

Ten už sienos...
Jie laimingi? Ar tikrai?
Jie laimingi...—gal ir taip..

Bet aš vienas!..

rdies gėles ir puoš dar-
bet

GRAŽUS
V A IŽDE LIS 

|------------- - ----- I

P A RAŠĖ
A. R—MUS

Buvo pavasaris. Lapai jau sprogo ir ža- butų laimė dabar mums drauge tėviškėj bu- 
liavo, paukštyčiai naujuose lizduose triukš- ii, — kalbėjo Stasytė, lyg užmiršdama, kad 
mą kėlė, upės ir upeliukai skubiai vadavosi ir kiti gali turėti savo tėviškes.
iš ledų priespaudos. Pro miško viršūnes Jaunikaitis žiurėjo Į beveik permatomą

—Saulė, tėve, d’./oda mu- 
ų žemei šviesą 'r šilumą. 

Kada jos neuždengia jokie 
debesis, tai šilumos žemė 
gauna daugiau, o kada oras 
apsiniaukia, tai tuojaus pa- 

'sidaro vėsiau. Apsiniaukti 
ir kur žmonės geriau gyve- tečiaus gali netik žemė, bet 
na? Pats žinai, kad Amen- ir pati saulė. Apie ją taip 
koj. kur didesnis progresas.! pat atsiranda debesų. Ir 
Čia net ir darbininkai važi- mokslininkai, kurie nuolatos 
nėjasi automobiliais ir eiga-'saulę tyrinėja, sako, kad ši
lus ruko. O jeigu Dievas met apie ją susidarė dau- 
baustų žmones už progresą, giau debesų, negu kitais nie
kaip tu sakai, tėve, tai turėtų 
būt visai atbulai — Ameri
koje turėtų būt vieni vargai 
žmonėms, o Lietuvoje gyve
nimas turėtų būt laimingas 
kaip rojuje. Tuo tarpu yra 
visai atbulai, šventoj musų 
Lietuvoj. kur žmonės labai 
dievobaimingi ir nuo pro
greso atsilikę, toj Lietuvoj 
gyvenimas labai sunkus. Ne
gana kad žmonės vargingai 
tenai gyvena, bet prie to da 
ir ligos visokios juos kanki
na. Užpuola ratų ai ir sudar
ko žmonėms veidu.* visam

tais. Per tuos debesius daug 
saulės spindulių neprasimu- 
ša. ir dėlto . ji negali dluo’.i 
mums tiek šilumos, kiek pa
prastai duoda. Dėlto ir p 
vasaris širtiet toks vėlyvi 
Ar dabar bus aišku, tėve?

— Jes. vaike, dabar jau 
suprantu.

krido pavasario vėjai in visur naują gyvy- jos veidą, kurs virpėjo; kaip žydinti vyšnia, 
kad greitai vėjalis jos šakas supurto, ir 

rėjo į gatvę. Jos akutės buvo juodos, kaip j Ji pamatė mano įkvėptą jauną šiidį. Ji 
- • ' ’• • 1 ■ ■ ■ 1 -v manip rankas ir atidarė savąją. Ji

i nesitiki, kad kada skausmo aras aštriais na- 
'gais jos krutinę draskys. Kaip jai pasaky
čiau, kad aš žinau, kas tai yra kentėti? Ir 
paėmęs jos ranką spaudė ją ir tyliai tarė: 

—Aš žinau vieną pasaką, seną pasaką... 
Buvo jaunas ir jauna. 
Jiedu viens kitą mylėjo.
Buvo džiaugsmo ir laimės jinai kupina, 
Laimei tikėt jis norėjo...
Bet piktas likimas juos sekė senai, 
Ii- greit jį užmiršo jinai, 
Ir jis ją užmiršt paskubėjo...
Praėjo daug metų. Varginga, rusti 
Dvi širdis suspaudė lemtis. ;
Ir vėlei suėjo keliai jų arti. 
Bet skyrė baugi praeitis.
Verpetai išraižė jo veidą giliai: 
Jos žvilgsniai užgęso, sunyko... 
Praėjusių metų — vieni sopuliai, 
O ateičiai nieko neliko...
Praėjo vėl metai. Užgęso jausmai. 
Ant vieno jau kapas sužėlė.

O medžiuos paukšteliai čiulbėjo linksmai, 
Bet čia ir baigta pasakėlė.
—O mano pasaka tik prasideda. — tarė 

Paklausyk ir jos:
Buvo jaunas ir jauna. 
Karštai vienas kitą mylėjo. 
Bet kaž ko širdužė jo buvo liūdna. 
Vis kaž ką jis slėpdams gedėjo.
Ji tarė: pažvelki, koks kraštas gražus. 
Kaip upėj mirga bangelės.
Kaip žmogus, pažvelgęs į dangų, didus 
Sau rodos ir toks visagalis.
Su saule ir tave krūtinėn imu. 
O mielas, ją laimės pripildau; 
Palaimintai žemei antru kart gemų 
Ir senąjį nuopuolį dildau.
Pavasarių tokių išauš dar šimtai. 
Šimtai bus sapnų prisapnuota 
Ir bus apsivilta ir smerkta piktai. 
Ir daugel dar bus ašarota...
Pavasario saulė sutirpdo ledus. 
Ir vandenis neša dumblotus, 
O paskui laukuose išbarsto žiedus 
Ir ukus išsklaido miglotus.
Taip blaško žmonių šermeningas, niūrias 
Saulutė bejėgias leliones
Ir kviečia į sritis gamtužės giedrias, 
Kur nuostabios gimsta vilionės.
Kai geroji Stasytė pabaigė — jaunikaitis 

nusisuko. Dvi stambios ašaros nuriedėjo per 
jo veidus. Jis prisiminė savo smuiką ir tas 
liūdnas dainas, kurias buvo pratęs smui
kuoti. štai atėjo ji. suardė užburtą jo svajo
nių kiaštą, išsklaidė burtus, kaip saulės 
spinduliai rukus sklaido. Neprisišauks jau 
dabai jų. Šalia jo dabar visur stovi ji ir vieš
patauja. Jis myli ją.

- —Ach, kas bus su mano smuiku ir mano 
dainomis. — sudejavo jaunikaitis.

—Mano mielas! — atsakė geroji Stasytė. 
Smuiko tavo mes lengvai perderinsim stv-

bę skelbė.
Jaunutė Stasytė sėdėjo prie lango ir žiu-' galvojo:

.....
Mei.ilupos neb’raudonos. 
Linksmos širdis nejuokauja, 
Linksta galvos svaigulingos, 
Svaigulys beviešpatauja...
< lesta ugnys tarp ugnių.
Tilsta juokas ir stiklai.
Blėsta akys be akių—
Visur tuščia—vien stalai

Ten už sienos...
Jie laimingi—tu sakai?
Jie laimingi...—gal ir ne...

Bet aš vienas...
Nėiis.

KUR GI SAULĖ.
Kur gi saulė.
Kur gi vėjai.
Kur širdis jauna?!
Ar tarp rožių
Ir lelijų.—
Tarp gražiųjų
Pinavijų—
Laimės valanda?

dvi spanguolėlės, veideliai skaistus, kaip .ištiesė 
angelo dangaus.

Žiurėjo Stasytė pro langą ir svajojo, kaip 
smagu, kai po nuobodžios žiemos linksmas 
pavasaris prasideda. Kaip gera yra jaunai 
būti ir jausti širdy lyg saldų ilgesį, lyg nu
liūdimą. Skaistutė, ji sėdėjo dabar viena, 
tarsi laukė kaž ko, kas turi ateiti, jaunas ir 
grakštus, kaip tas pavasario upąs. ir tarti jai 
saldžius, saldžius žodžius, nuo kurių širdelė 
alptų iš laimės ir džiaugsmo.

Kitoj tos gatvės pusėj, tarp keturių, šva
rių kambariuko sienų, gyveno jaunikaitis, 
kui’s turėjo smuiką. Jo tėvas buvo smuiki
ninkas ir mirdamas vaikui tepaliko liktai 
smuiką. Išmokęs pirmiau juo smuikuoti, il
gus, nuobodžius žiemos vakarus jaunikaitis 
sėsdavos prie savo lango ir paėmęs smuiką 
smuikuodavo juo taip liūdnai, kad praei
nantieji pro šalį žmonės nenorom sustoda
vo ir klausydavos liūdnos smuikininko mu- 

jzikos. Smuiko garsai pataikydavo į pat 
klausytojo širdį ir tarsi pažadindavo ten 
gailesį to, kas amžinai čia. žemėj, išnyko ir 
niekad nesugrįš. Smuikas tarsi apverkdavo 
artimo ir mylimo žmogaus mirtį ir atsisky
rimo skausmą su juo.

Vieną to pavasario įytą jaunikaitis ati
darė savo mažučio kambarėlio langą ir pa
ėmęs smuiką ėmė skardžiai smuikuoti. 
Smuiko garsai sklido aukštyn ir platyn į iš- 
siblaiviusią nuo žiemos rūkų padangę.

O mergaitė priešingoj gatvės pusėj sal
džiai miegojo ir skaistų sapną sapnavo. Jai 

i sapnavosi tyras ežeras, mėlynos bangos tiš
ka į žalius krantus ir baltos gulbės plauko. 
O aplink visur daug medžių ir gėlių. Sėdi ji 
piie kranto, gėlės taip kvepia, ją svaigina, 
lyg į savo tarpą kviečia. Bet sėdi ji prie 
kranto ir nenori keltis, nekinta. Ir mato toli, 
kaip per mėlynas ežero bangas, lengvai su 
jomis grumdamos, atplaukia į ją gražus jau
nikaitis. Tai jis nusitveria irklus ir tvirtais 
smūgiais varo savo skaistų laivelį per ban- 

Igas, tai vėl paleidžia juos ir savo dainelę 
Įdainuoja, kuri į širdį nukrinta, šaukia ir 
' vilioja.

Pabunda iš miego mergaitė ir girdi, kad! 
kitoj gatvės pusėj iš kažin kur plaukia lyg 
tie patys garsai, kuriuos jai anas bernelis iš! 
ežero dainavo. Keliasi iš minkšto patalo, šo
ka prie lango ir pravėrusi jį. visa baltais ru- 

i bais ir paleistais plaukais domingai įsi- 
Į klauso...

t

Mato ji jaunikaitį, pakėlusį aukštyn akis 
! ir laikantį prie peties prispaustą smuiką, 
kuri tais stebuklingais garsais verkia. Ilgai 
žiuri mergaitė į jaunybės ir ugnies pilną įk- 

, vėpime šviesų jaunikaičio veidą. Klausos 
nežemiškos jo dainos ir susimąsto.

Paskui jaunikaitis, pabaigęs Smuikuoti, 
ramiu ir palaimintu žvilgsniu žvelgia že
myn į gatvę... Ir mato: pusiau praverto lan
go angoj stovi angeliška baltais rūbais esy
bė. tamsus šilko plaukai dengia jos gulbės 
baltumo veidą. Kai jis pabaigė smuikuoti, ji 
nuleido akis ir palenkė galvą. Paskui vėl ją 
pakėlė ir jiedu susitiko.

Kitą rylą jaunikaitis vėl smuikavo. Ir 
imdamas smuiką jis jau pasiilgusiomis aki
mis žiurėjo į kitą gatvės šoną ir laukė ten 
prasiveriant vakarykštį langą... Ir vos jis 
paėmė pirmus akordus, mergaitė šoko iš sa
vo lovos ir praskleidusi langą sukniubo prie 

(jo lyg ekstazėj... Jaunikaitis, neišleisdamas 
iš akių žavinčio regėjimo, aukščiausiame 
įkvėpime grojo savo dainą, kuri buvo neap
sakomo ilgesio, meilės ir skausmo daina.

Ii- vėliau, kad pavasaris, apsišarvavęs vi
sa savo galia žengė, Stasytė ir jaunas smui
kininkas sėdėjo prie aukšto sraunios upės 
kranto ir žiurėjo į tekančią sidabrinę jos 
srovę.

—Aš esu prasta mergaitė, tarp žalių, 
aukštų upės pakrančių gimusi. Mano tėviš
kėj dabar beržai žydi, alyvos kvepia ir mar-Į 
gas genys aukštoj eglėj kalena. Ach. kokia'

I
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I
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Bostono priemiesty Mel- 
rose buvo užpultas ir api
plėštas palaikių daiktų par
davinėtojas Dombruvskis. Garsi šokikė Claire Luce linksmina savo šokiais pasažie- 
Jam atimta $100. rius ant laivo “Paris.”

ji-

jgas ir įit'taxo pirštuose duos tokius tonus. 
I kad jiems atlieps džiaugsmingai visi laukai 
ir visos girios.

—Tai man jo
duoti? — i

—Ne, niekuomet!
. . .7 įmingąs, — tarė jaunikaitis

I ir jis pirmu kart širdingai, kaip visi žmonės

nereiks senoj rinkoj par- 
naiviai klausė jis.

nusisypsojo.
Ir tada jis štai ką pasakė:
O miela! padėsi gyveniman stot, 
Sustiprinsi ranką ir dvasią: 
Pradėsim abu naują kovą kovot. 
Raudas, abejones užgesę!
Temiršta, tešėlsta pasaulis platus 
Kaip audrų kedenamos jūrės, )
Mes rankon paėmę gelžinius irklus. 
Pirmyn vis laikysim bures!
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MAMS.
Skelbimais Amerikoj yra 

užimti netik laikraščiai, bet 
jais aprašytos visos tvoros 
ir sienos. Didžiausios skel- 

nuogos kratinės girdėjimui bimų lentos statomos ant 
stogų ir nakties laiku ap- 

10. Pasteur, kurio išradi- šviečiamos elektros šviesa, 
senai viena tabako

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEPAPRASTI BURTAI, i

Bostono priemiesty Dor- plaučių judėjimo, 
chesteryje teko matyti aną
dien nepaprastų tikybinių mai pradėjo dabartinį bak- Nelabai 
burtų. Septyniolika žmonių, teriologijos mokslą ir dabar- kompanija pradėjo skelbti 
prisidėjusių prie naujos tinius išradimus apie užkre- savo cigaretus net ant dan- 
krikščionių sektos, ėmė ju- čiamų lig-ų priežastis. gaus. <*
rėse krikštą. Penki iš jų bu-! 11. Robert Koch, U
vo vyrai j—

guberniją, ir daugelyje vie
tų buvo jau pasirodę Kauno 
gubernijoj. Jų pirmyneigai 
tuomet niekas nesipriešino, 
nes Lietuvos valdžia da ne
turėjo spėkų, o ūkininkai 
net rėmė bolševikus. Tik 
vėliaus, kuomet bolševikai 
pradėjo vykinti savo ‘‘tvar
ką,” Lietuvos kaimiečiai 
pradėjo vaiyti juos laukan.

COMDL 
MUK
P A S A L D Y T A S

Orlaivis pakilęs porą 
_________ _____ _ išradę- mylių aukščiau miesto vin- 

“i, o dvylika moterų.'j^ džiovos bakterijų ir įstei-giuoja padangėj ir leisda- 
Kiekvienas jų turėjo pasi- gėjas bakteriologijos moks- mas tirštus durnus rašo ore 

cigaretų vardą. Išrodė, kad 
ant žemės pritruko jau vie
tos biznieriškiems ameriko
nų skelbimams.

Bet štai šiomis dienomis 
skelbimų genijus pastebėjo. 

a kad barzdaskutyklų lubos 
_ ______ i pradėjo vartoti da nėra skelbimais aprašy-

juodais Į anestetikus, kas* prašalino tos, o jos yra labai gera skel- 
chirargijos skaudėjimus.

PAJIEŠKOJ1MAI
»

SKANŲ

PUODELI

PARSIDUODA FARMA
W. ABINGT0N>^GS.-,-į6ii akrai 

žemės, 5 kambarių stnba. 2 Karvės, 1 
telyčia. 1 arklys, 25 vištos, 500 ma
žiukų vištukų, visos mašinos, 3 kiau
lės. Platesnių žinių klauskite pas 

JOSEPH MORRIS
414 Br<>adwav, So. Boston, Mass. 
Tek: 4374.

PARSIOUODA LABAI PIGIAI PAR
MOS. Ne* Jeroey valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Newark. prie genį 
šteito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite. (20)

TONY MARKŪNAS
P. O. Boa 41, Sergeantaville. N. J.

nerti į vandenį tris kartus: lo.‘ 
kartą Dievui Tėvui, kartą 12. Lister, kuris parodė 
Dievo Sunui, ir kartą Dva- kaip nukreipti bakterijų už- 
siai Šventai. ■ krėtimus.

Šitai ceremonijai vadova-j 13-14-15. James Young 
vo vyskupas Julius E. Har- gimpson, William Morton ir 
ris. Perskaitęs “šventraštį’ 'Cravvford Long, kurie pir- 
ir paaiškinęs krikšto ritualą, • mutiniai 
jisai, apsivilkęs juodais* 
marškiniais, įbrido į šaltą! 
vandenį iki pažastų, ir tuo
met pradėjo vardais po vie
ną šaukti savo naujus para- 
pijonus, kurie buvo apsivil
kę baltais trinyčiais.

“Mes krikštvjam tave var
dan Dievo Tėvo!” šaukė 
vyskupas, ir parapijonas at
sitūpė į vandenį iki kaklo.

“Mes krikštyjam tave 
vardan Dievo Sunaus,” ir 
parapijonas atsitūpė antrą 
kartą.

“Mes krikštyjam tave var
dan Dvasios Šventos.” ir pa
rapijonas trečią sykį atsisė
do-i. šaltą vandeni.

Tuomet atsivertėlis išbri
do i kraptą, kvailai giedo
damas kdžin kokią giesmę, 
ir iškėlęs-rankas aukštyn su
šuko: “Ačiū tau, Jėzau!” 
Kiti da pridūrė “Aleliuja!”

šitos kvailos ceremonijos 
vadas, arba vyskupas, pa
aiškino, kad tai esąs vienati
nis tikras krikštas, nes tik 
tokiu budu galima nusiplau
ti savo nuodėmes. Ir tik to
ki krikštą priėmęs žmogus 
tegalįs i dangų įneiti. Kito
kie krikštai nieko nereiškią. 
Jie tik pagadiną žmogų. Už
tai gi kas nori būt išganytas, 
tegul dedasi prie jo sektos ir 
išsimaudo šaltose jūrėse.

Visa šita jo kompanija at
važiavo prie jūrių dideliame 
uždengtame vežime ir atsi
vežė sausų drapanų, kuriom 
paskui sulipę i vežimą persi
rengė.

Daug žmonių, važiuojan
čių pro šalį automobiliais, 
sustojo ir žiurėjo kaip šita 
pusgalvių sekta darė savo 
burtus.

NUKRYŽ1AVOJO 
VAIKĄ.

Meksikos miestelyje 
daigo buvo toks atsitikimas. 
Vaikas vardu Jose Chacon 
apmušė savo motiną ir pa
bėgo. Kaimynai jį pagavo ir 
nutarė nukryžiavoti. Jie pa
darė medini kryžių, įkasė jį 
žemėn ir pririšo prie jo vai
ką. kuris iškabojo prieš sau
lę beveik visą dieną. Fana
tikai susirinkę aplinkui visą 
laiką iš jo tyčiojosi. Vakare 
vaikas buvo nuleistas, ap
vilktas 
kad išrodytų kaip velnias, ir 
išvytas iš miestelio. Provin
cijos gubernatorius liepė 
areštuoti to miestelio valdi-

Hi-

Pajieškau Antano Kateivo-S pači, a 
iš Kauno rėdybos. Apie 20 metų afgil 
gyveno Scotland. Kolderbank. J -:i 
apleido Škotiją ir išvažiavo į Chieagų, 
III. Dabar nebežinau, kur jis randasi. 
Meidžiu atsi.-aukt: arba tas ap’-f j) 
žino, malonėkite man pranešti š uo 
adre.-j: A KISIELIUS

2:55 Hamiltvn st., Harrison, N. J.

bimams vieta, nes kada 
barzdaskutys atverčia žmo
gų aukštieninką, tai tas kad 
ir nenorėdamas turi žiūrėt i 
lubas. Ir ve, kada tenai bus 
išmalevotas kokio tabako ar 
cigaretų skelbimas, tai žmo
gus nors ir nenorom* turės ji1 
perskaityt. New Yorke esą 
apie 100 barzdaskutyklų. 
kuriose dirba po 25 barzda
skučius ir kurios kas diena 
praleidžia po 1,200 iki 1.800 

I klientų. Ir skelbimų specia
listai jau galvoja apie išnau
dojimą lubų tokiose skutyk- 
lose.

Pajieškau Povilo Karčausko ir jo 
švogerių Antano ir Juozo Bvi 
šausiu, jie paeina iš Kauno gęb.. 
Rasenių vais.. Pašušvės parūpi «>s. 
Valatkiiškių ir Gulbinų kaimo. P n 
kelių metų gyveno Nevv Britain. 
Conn. |>o num. 29 Hebert st.. Kas 
anie juos žino, malonės pranešti, už 
ką busiu didei dėkingas, arba p-.’.s 
tei .sis atsisaukt.

Kazimieras Radzišaustas
2311 Drenillard Road.

Fort City. Ont. Cauada

j

Pajieškau draugo Antano Ja’subo- 
ni >, paeina iš A abilr.inkų miestc'io; 
Kauno gub-.-r. geniau gyveno Mo rt- 
real ir Toronto. Kanadoje. ALalonės 
atsišaukti arba kurie apie jį žino 
teiksis pranešti .

POVILAS ŠATAS
119:1 \V;:ybur:i, Detruit, Mich

I

raudonu audeklu, --------------------
Redakcijos Atsakym i. j

' Montelios komunistam
hinkus, kad jie leido fanati- Jus9 •'evoliuciją prieš Lie'u- 
kams darni šitokius eksce- ™.s , . gavome, bet
šus i“Keleivm jos nedesime,

r i
HERRINE VĖL KRŪVI- !

NOS RIAUŠĖS.
Heirin, III. — Renkant kaip bolševikų komisaras 

vietos valdininkus aną są-' Čičerinas atsilankęs andai 
vaitę čia vėl kilo karas tarpe1 Kaunan bučiavosi su Lietu- 
kliuksų ir anti-kliuksų. * šeši; vos ministeriais ir taurę pa- 
žmonės tapo nušauti ir ketu- kėlęs šaukė: “Lai gyvuoja 
ri sunkiai sužeisti. Kliuksų.Lietuvos valdžia!” 
kandidatas į šerifus, Johnįsavo rezoliucijoj 
Smith. taipgi pei’šautas.‘“šalin Lietuvos valdžia_ _ .....

sus nes ji prieštarauja oficia
liam bolševikų nusistatymui 
linkui Lietuvos valdžios. Jus 
turbut skaitėt laikraščiuose.

Gi jus 
sakot:

Tvarkai palaikyti buvo pa-i Vadinas, ką čičerinas svei- 
šaukta kariumenė.

KAVOS

DAR
Dar yra 
daugelis 
kitokių 
būdų 
vartoti 
condensed 
pienij

SKANESNI L
PADARO

I

Pajieškau Jono Stcnkio, Suvalkų

FARMOS
I Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 
į nepamatysite mumis įr musų talioniją. 
I Rašykite mums, o mes prisiusime
I jums šių metų katalogą. (-)

ims, o mes
i katalogą. 

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

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI

10(5 akrai žemės, su gyvuliais, 7^4 
mailių nuo Nashua. N. 11. Sutiksiu 
mainyt ant namo. (19)

A. DEMSZA
R. D. 1, Brookline, N. H.

. _____ ___ _______ , _____ , Pajieškau apsivedimui draugės, nc-
gubernijos. Skriaudžių parapijos, Se- jaunesnės kaip 20 metų. Aš esu vaiki
nus Rudos kaimo. Meldžiu atsišaukti nas, turiu gerą biznį ir namą. Drau

gė. mylinti gyventi prie biznio, lai at
sišaukia. Atsakymo duosiu kiekvienai. 

J. A LONGO
P. O. Bos 528, Main st., 

AVesternport, Md.

arba žinančių pranešti, nes turiu svar
bų reikalą (18)

JUOZAS ALEKSA1TIS
903 Broadway Avė., N W_, 

Grand Rapids. Alieh.
Pajieškau apsivedimui merginos 

tarpe 18 ir 25 metų amžiaus. As esu 
doras vaikinas. Taigi merginos, ku
rios mylėtumėte sau už draugą gau
ti tokį vaikiną, tai malonėkite ats-i-

Pajieškau savo moters. Kaštane.jos 
i Zvonkienės. Ji prasišalino nuo manęs

Pajieškau brolio TONY GAS GRI-' 12 d. balandžio, 1926 m. su tulu Mai- 
BO Jūsų brolis ! kiu Šmitų, palikdama viskų betvar-!

FRANK GR1BAS j kčj. Mane paliko su dviem vaikučiais.
727 W. lst.. Los Angeles. Cnl i M. Šmitas jau kelintų moterį taip iš-j saukti ir su pirmu laišku prisiųsti sa-

-------------------------' veža ir su jomis negj vena. Kas tokią • vo paveikslą, liaučiau žinių apie sa-
T’ajlešl-au tėvo Juozo Paužos, ktins' porelę patčniysit, praneškit man, ar-į ve suteiksiu per laiškus. Laiškus gali- 

nu<> senų laikų iki 1916 metų gyveno ba vietos policijai, už ką busiu dėkin-į 
Scotland, Anglijoj Nuo 1916 nv*tą. gas. F. ZVONKUS (18) I
neturiu apie jį jokios žinios, o labai 
norėčiau apie jį i.ą nors išgirsti. To
dėl meldžiu atsišaukti, ar kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

KAZYS PAUŽA.
Salina avė.. SpringweHs, Muh.

F. ZVONKUS (18)
13 Otterson st., Nashua, N. JI.

te ra.svti lietuviškai arba angliškai. 
G. J. ž.

P. O. Bos 1570, Detrvit. Mich

Pajies au 3 brolių Juozapo. Mikolą 
ir Amano Barisevičiu; paeina iš Su
la kų gubernijos, Mirsekavo vals
čiaus. Mergtrai-ės kaimo. Prateko pa
rapijos. Kas apie juos žino malonės 
manešt arba pūtis lai atsišaukia

KAZYS BARJSEV1CIA
Ilarri-on avo.. CnJumbos. (M.in

Pajieškau brolio Jurgio Jasmorto, 
!>: s karę gyveno Harrison, N. J. Jis 
^važiavo iš Vilniaus į Libavą, o iš ten 

Ameri- on 1014 m. Kas apie jį z ik 
mal ■ kit pranešti arba pats lai atsi- 
šau ia MARIJONA S1DLOVSKA 
Pajižiai. Vilkmergės apsk.. Lithuania

Pajieškau pusbrolio Felikso Ruz.e- 
Jo. jis paeina iš Žaliankos vienkiemio, 
Panemunėlio vaisė., Rokiškio apskr.; 
seniau gyveno Chicagoje. Malonės at
sišaukti arba žinantieji apie jį teiksis 
pranešti. (18)

KAZYS TVIRKUTIS
Vilią Angus,

Zarate F. C. C. A. Argentina.

Pajieškau Kazimiero Cihinskio 
(Czichinskiego). kuris 1898 m. gyve
no Chicago, III. Labai svarbus reika
las. Jei kas apie jį žino, gyvą ar mi
rusį. malonėkit pranešti, arba pats lai 
atsišaukia pas (11>)

REV. S. MASLOVVSKI
1027 — 7-th Avė., Mi!waukee, Wis.

NEKROLOGIJA.
MIRĖ M1KOLAS BRAZAUSKAS
Vasario 8 d. New Yorke mirė Mi

talas Brazauskas. Velionis iš Lietuvos 
paėjo iš Raudondvario, Kauno apskri
čio. Visi Jo gimiuės, draugai ir pažį. 
carui, kurie norėtų daugiau sužinot 
ką nors apie velionio mirtį, atsišau- 
kit pas ruane. JOS PELĖDA

198 Uashington st.. Ne* York City.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU

80 akrų ūkį, žemė derlinga, budin
kai geri, Miehigan valstijoj. Kaina 
21»<X» dol. Pusė įnešt. Kreipkitės šiuo 
adresu: (17)

J GI.MBUTIS (Savininkas)
53 E. 103 Piace. Chicago. 111.

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. didelių ir 

mažų su puikiais budintais, žemės 
derlingos visokiems javams, prie di
delio miesto ir gerų kelių. Draugai, 
mylinti gyvenimą ant ūkės klauskit* 
platesnių informacijų. (19)

JOS. STANTON
Route 6. Lo«eU. Mich.

FARMOS! FARMOS!
PARSIDUODA

Pennsylvanijos valstijoj, Bucks 
county, farmos įvairaus dydžio ir kai
nų ant pasirinkimo. Žemė labai gerą 
ir derlinga. Bei platesnių informaci
jų kreipkitės šiuo adresu: (19)

V. J. SENKEVICH
R. F. D. 2, Cjuakertovvn, Pa.

I

PARSIDUODA FARMA
K) akrų žemės, su visais įrankiais, 

kokie tik randasi. Žemė yra labai ge
ra, naujg vieta, šeši';nletai kaip turiu 
tą ūkę. eina du gėris kėliai, dvi ir pu
sė mailių iki niiesttfio. Dirbamos Že
mės yra 6 akrai, ’kfta ganykla. Yri 
1.70 rištų. 2 arkliui, 2 karvės, 4 bu
dintai. nelabai geri, liet gyventi ga
lima. Parsiduoda labai pigiai, viskjtl 
sykiu už 2,OH» dolerių, o gal ir pigiau. 
Pardavimo prježa-stis — liga ir senat
vė. Malonėkite atsišaukti šiuo adre
su: JOSEPIl GAUB1S (17)

Box 115. Phelps. Wts.

VIEŠA PADĖKA
Ačiuojam visiems •iminėms, pa

žįstamiems ir kaimynams už dalyva
vimą laidotuvėse musų mylimo tėve
lio Antano Yurgino. kuris mirė ba
landžio 11 d., o palaidotas tapo balan
džio 15 <1. iš St. Loois bažnyčios ant 
Kalvarijos Kapinių I.ai būna lengva 
jam šios šalies žemelė. Ilsėkis ramiai 
po visų gyvenimo sunkumų musų my
limas tėveli. Pasiliekame nuliudime.

URŠULĖ IR JURGIS JURGINAI, 
NOROMIS. ILL.

Aš, Amilija Tvaskiutė, pajieškau 
avo dėdės Jono Markevičiaus, kuris 

paeina iš Vaduoklių valsčiaus, Rieti- 
tės vienkiemio, Panevėžio apskričio 
Ka; .Ppte ji žinote, malonėkite praneš
ei arba pats lai atsišaukia. Aš esu ką- 
tik atvažiavusi iš Lietuvos. (19) 

AMILĖ TVASKIUTĖ
222 IJerry st.. Brooklyn. N. Y.

ANT PARDAVIMO
ŪKĖS, ŽEMĖ IR NAMAI.

TIKRI BARGENAI. Gana jums sa
ve kankinti dykai, naudokitės proga 
dovanai, o liksite turtingu tikrai, kai 
nusipirksite ūkę čionai, čia žemė der
linga ir pigi ir lietuviais apgyventa 
tirštai.

10 AKRU, juodžemis, lygus lauka* 
ir geri budinkai. Kaina $1800.

10 AKRU, juodžemis ir molis, geri 
budinkai ir gyvuliai Kaina $4500.

120 AKRU geros žemės, geri bu
dinkai, gyvuliai ir padargai, arti mie
sto. Kaina $0000.

80 AKRU geros žemės ir budinkai, 
arti miesto. Kaina

80 AKRU geros 
Kaina $2200.

160 AKRU geros žemės, geri budin
kai, giria, sodnas, upė. arti miesto. 
Kaina $5.500.

10 AKRU, gera žemė, budinkai, 
gyvuliai, padargai. Kaina $2500.

60 AKRU, juodžemis, ant ežerų 
kranto, puikus sodnai, budinkai. 
Kaina $ 1000.

80 AKRU, 
kai, gyvuliai.

10 AKRU, 
žemė, viena 
$2500. Visos 
kėjimo. Klauskite:

P. I). ANDREKl S 
PENTVVATER. MICH.

Pajieškau švogerio Jono Ruc<"ri- 
čiaus, iš Lietuvos paeina Gražiškių 
pa ;.r. i< s. Vaitkab.ilių kaimo, pirmiau 
gyv: n » Cleve’nnd. Ohio. Taipogi pa
jieškau savo kūmos, Magdalenos Ma
žeikietis, iš Lietuvos paeina Prienų 
pai apijus. Abronos kaimo. Turiu prie 
jj labai svarbių reikalų, dėlto jų pa
čiu ar apie juos žinančių meldžiu pra
nešti ant žemiaus paduoto adreso, už 
ka iš alno tariu širdinga ačiū.

JUOZAS ALIŠAUSKAS
P. <). Bos 191. Torrington, Conn.

■kiną, tą jus norite griauti 
Bet čičerino balsas yra vv 
resnis, ir už tokį darbą i 
gali įsakyt išbraukti jus iš 

> Internacionalo. 
Ta’gi mums rodos, kad jums 
patiems bus daug geri aus, 
jeigu mes tos jūsų rezoliuci
jos neskelbsime.

J. J. Ulinskui.— (1) Tam
sta klausi, ar tai tiesa, kaip 

; Chicagos komunistų “Vil-
• nis” rašė, kad Lietuvos ge
nerolas S. Žukauskas 1920 

Į metais buvo pabėgęs Lenki
jon ir vedė lenkų legijonus Į 
Lietuvą? “Keleivio” redak
cija nėra tokių dalykų gir-

• dėjusi ir mano, kad tai yra 
bolševikų laikraščio prasi
manymas, nes jeigu ištikru- 

; jų gen. Žukauskas butų taip
padaręs, tai Lietuvos visuo
menė juk netylėtų. (2) Išsi- 

. , ... T derėtą iš bolševiku auksa
surinkęs didelę. Ljetuvos valdžia gavo, tik- 

pinigų kolekciją. ta- prižadėtu giriu nenaii 
\ (3) Bolševikai buvo

i užėmę beveik visą Vilniaus

RUSIJOJ PERDAUG 
DAKTARŲ.

Maskvos žiniomis, 
joj dabar yra 10.000 dakta
ru, kurie neturi ką veikti, 
šešiasdešimt nuošimčių iš to 
skaičiaus yra moterų.

Rusi-™ask'os
Aš. Morta Norkytė-Akunis, pajieš- 

kau pu<se erės Agnieškos Avekojitčs. 
pirm 5 metą gyveno So. Bostone. Ma
lonės atsisaukt arba žinantieji teiksis 
praneš-i. MARTA AKUNIS
121 \V 103 st.. Chicago, III.

Pajieškau Mykolo ir Tadeušo Si- 
’eckų, taipgi Alenos ir Paulinos Sive- 
riukių, rodos gyvena Chicago, 111 ; 
paeina iš Kauno gub.. Šeduvos parap., 

’ Kleboniškių kaimo. Yra labai svar- 
r >us reikalas, malonės atsišaukti arba

I

rus reikalą:
.inanrieii teiksis pranešti. (19)

LEVOKADIJA CĖSNIUTĖ
1255 So. 28-th st., Philadelphia, Pa.

APSIVED1MAI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS.
Naujai įtaisytas, biznis geras. Norinti 
platesnių žinių, klauskit. (18)
W. S. 755 W. WASHINGTON ST„ 

LOS ANGELES, CALIF.
$2500.
žemės ir budirkar.

t

DIDIEJI PASAULIO 
GYDYTOJAI.

Amerikos Medikališkos 
Draugijos žurnalas “Hy- 
geia” užvardino penkiolika 
didžiausių pasaulio gydyto
jų. Vardai surinkti iš medi- 
kališkų istorikų sąrašo.

Kai-kurie Įvardinti vyrai 
nėra gydytojai, bet yra šio- 
laikinės medicinos kelio 
pravedėjai.

L Hippocrates, tėvas šio- 
laikinės medicinos, kurio 
mokykla ir raštai formulavo 
musų medicinos žinojimą.

2. Galen, kuris aprašė vei
kimą širdies dangtelių, pa
kėlė medicinos profesijos 
stovį, ir kurio medicinos sis
temą sekė gydytojai per am
žius.

3. Leonard da Vinci, ar
tistas ir išradėjas, kuris pri
sidėjo prie kūno sudėjimo 
mokslo.

4. Vesalius, tėvas šiolaiki- 
nio kūno sudėjimo mokslo.

5. William Harvey, atsto
vas medicinos atgijimo, ku
ris pirmas moksliškai apra
šė kraujo cirkuliaciją.

6. Sydenham. garsiausia 
septyniolikto amžiaus medi
cinos fieura.

7. Jonu Hunter. chirurgi
jos tėvas.

8. Auenbrugger, pirma* 
išrado būdą, jog lengvai mu-

SOVIETŲ PASPORTAS 
KAINUOJA $165.

Rusijos žmonės dabar tu- 
mokėti valdžiai $150 užri

pasportus, jeigu jie nori iš
važiuoti i užsieni. Be to da 
reikia užmokėti tam tikrą 
fnokesti Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus naudai, taip kad 
išviso pasportas i užsienį 
kainuoja $165.

SENOVĖS PINIGAI.
Aš turiu 

senovės i 
Turiu visokių Rusijos pini-!^** 
giĮ. pradedant nuo II Kate-- - 
rinos iki Nikalojaus I.

Lietuvos sidabriniai pini
gai sekančių metų: 1511, 
1568, 1563. 1505, 1583,
1551, 1559 ir 1560. Jie vadi
nasi litais. Kiekvienas pini
gas po 30 litų.

Turiu taipgi vieną pini
gėlį iš tryliktojo amžiaus ir 
vieną Gedimino pinigą iš 
1539 metų. J

Turiu taipgi senovės Vo
kietijos pinigų, Francuzijos, 
Vengrijos, Japonijos ir kitų. 
Jei kas norėtų juos nupirkti, 
parduočiau prieinamom 
kainom.

Rusų laikais aš vedžiau 
'.žmones į Ameriką ir nešiau 
1 knygas iš Prašų, todėl esu 
labai daug nukentėjęs ir no- IJIrtUU uuoa, juk icnc'ai ■■■“- . • • ” .

šant j kratinę iš lauko ęali- > «nau tuos pinigus parduoti, 
ma surasti ligonio padėtį vi-. Mano antrašas toks: Pet- 
duryje. >*as Beresnevičius, Telšiai.

9. Laeiinec, pirmas aprašė Nevarėnų gatvė, namas Vai- 
'•artojimą stetoskopo prie cikauskio, Lithuania

Pajieškau J. Kazlaucko. 
Pa ten J Dep.

American Clock .Mfg. Co. 
Meriden’ Conn.

Pajieškau brolio Stanislovo Gcrd-, 
v;:im. . paeina iš Viekšnių parapijos. 
Mažeikių apskričio Pirm karo gyve
no C.iicago. III., o dabar nežinau kur. 
Tui v. <i;:uę svarbiu žinių iš Lietuvos. 
M <l> u atsišaukti arba kas apie ji ži- 
n< ' . p a teškite šiuo adresu: ■ (18)

'Ir-. I ranciška Gintalieaė,
.'•> ". Si.vtli st.. So. Boston, Mass.

Ign t is Eidukotis, pajieškau 
švogerio Jono Jonio, pirmiau gyveno 
ilang .r. Me Iš Lietuvos paeina Vil
niaus rėdybos, Trakų apskričio, Dtis- 
mėnų parapijos. Sarapiniškių so
džiaus. Mano moteris Ona Joniutė, 
tavo seselė yra mirus. Taigi toriu 
-vaioj reikalą. Jus patįs atsišaukite 
a.ba kas žinote apie jį malonėkit pra- 

(18)
KAUTAS EIDUKONIS. 
er .-t. HaverhilI, Mas .

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 28 ir 38 metų amžiaus. Geistina, 
kad butų dora ir mylėtų vesti šeimy
nišką gyvenimą. Aš esu 35 metų. No
rinčios apsivesti malonėkite kreiptis 
šiuo adresu: S. S. V.

1137 Ilamflton avė.
Grand Rapids. Mich.

Pajieškau aąsive IHiui merei o • 
>rba jaunos našlės. Aš turiu savo na- 
nus. esu pmfesionališ as žmogus, nc- 
-ą-to'"u ^vaigirarči’i gėrimų, esu 5 
oėdų 8 coliu rakščio. sveriu 180 «V'r>i. 
12 metų amžiaus, užaugęs Amerikoje. 
Suvalkų rėdybos. sveikas ir gražus 
Noriu apsivesti su protinga ir teisin
ga, katra sutinkat, užtikrinu ge-ą 
linksmą gyvenimą su manim. Aprašy
kite apie save ir prisiųskit savo pa
veikslą. Adresuokit.

R. F. D. 2, Rox 193 D. VVarrcn. Mich

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 20 ir 35 metų. A s esi 
vaikinas 32 metų Su pirmu lai.-ki 
meldžiu prisiųst ir paveiksią.

GEORGE T. GEDAIAN-
IlU l.oiair.e D.vrL. Los Angele

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KAS FRUITŠTORIS IR 

ICECREAM PARLOR.
Lietuvių apgyventoj vietoj, visi 

moderniški įtaisymai, elektra šaldo
mas “Ice Crcam”, nauji rakandai ir 
viskas pagal naujausią madą. Kurie 
interesuojatės tokiu bizniu, meldžiu 
ypatiškai atsilankyti arba kreiptis 
laišku. Biznis išdirbtas per 3 metus.

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

VVORCESTER. MASS.

I

PARSIDUODA
PUIKUS MARKETAS

Gro-ernč ir Bučernė. taipogi mėsi
nių išdirbinių fabrikas. Biznis išdirb
tas per daugeli metu, ant didelės gat
vės. lietuviais ii lenksiu apgyventoj 
apielinkėj. J"arsiduodiš priežasties 
kitokio užsiėmimo. Kaina ir išlygos 
prieinamos, (iera proga lietuviui. At- 
sišaul it mba rašvkil pas: (19)

AI»\MOW1( Z & KONCZANJN
136 Millbury st.. 'Voreester, Mass. 

Tel.: I’ark 1150

BARGENAS! BARGENAS!
Greitai noriu parduoti 

BUCERNK ir GROSERNę.
Noriu važiuot į Lietuvą mojaus mė

nesy tėvų aplankyti. Biznį darau nuo 
$45*).<M) iki $500 00 sąvaitėj. Skubin
kitės pirkti I*. KRISCHUS (17)

80 WarJ st.. Hartfvrd. Conn.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Ir storas po num. 315
312 ir 311 Main st..

Pa. Namas puikus, su 
naujai pataisytas. Norintieji daugiau 
.imu. klauskit.. (18)

\NTANAS KUKANTIS 
77, Mahanoy City, Pa

Chcstnut st. 
E. Hazleton. 
maudynėms.

REIKALAVIMAI
Pajieškau merginos arba moters, 

katra mylėtų dirbti drapanų krautu
vėj. Darbas ant visados, nesunkus ir 
švarus. Gera mokestis. Geistina kad 
mokėtų nors kiek rašyti ir suprastų 

, anglišką kalba, Laišku ar ypatiškai 
i kreipkitės po šiuo antrašu: (17)

N. T.EITA
■ 50 Iludson Avė., Brooklyn, N. Y.

Senovės smuikorių campijonas triukas M ei tie Dunnam pas XTew Ynrkn majorą 
Hylaną svečiuose

(.EROS PROGOS PLAUKIANČIOS 
\NT M \RIU DĖLEI VYRU IR 

MOTERŲ.
Norėdami <lažinoti gerų tarnysčių 

nt įvairių laivų ir didelių uždarbių, 
i taipgi pamatyt visą pasaulį, prisiųs- 
I kit savo adresuota tanverta su mar- 
Ikc. F. A. KARTURAUSK.A.S (18) 
į 21 Kirknalriek PiHsbiir—h. P*.

perą žemė, peri budin- 
padarpai. Kaina $6500.
puikus budinkai. perą 

mailė j miestą. Kaina 
minėtos ūkės ant išmo-

(18)

PARSIDUODA
FARMOS.

10 akerių žemės, 30 dirbamos, 
miškas, upelis teka skersai

No. i 
likusi -, - - ___ _______
farmą. visa aptverta. 10 vaisingų me
džiu. z.i'inč gera, budinkai visi geri.
No 2. 10 akrų žemės. 33 dirbamos, li
kusi miškas, žemė juodžemis su mo
liu. 1 1 akrų kviečių. 10 dobilų, stuba 5 
kambai ių, barnė ir kiti budinkai. Šita, 
farma yra pirmos klcsos Žemė vis* 
aptverta.
No. 3. KO akrų žemės, 50 dirbamos, li
kusi miškas Že.nė prie molio ir juod- 
«‘tnio, 2 akrų sodas, budinkai pirmos 
klesos, taipgi visi farmos įrankiai. 1 
arklys, 1 gera karvė, 17 vištų ir šlu
bos forničiai.
No. 1. 80 akrų žemės, vis* dirbama, 
10 akrų kviečių. 9 akrai rugių. 20 ak
rų dobilų, sodas vaisingų medžių, 
stuba 7 kambarių ir kiti budinkai 
Žemė gera dėl visokių javų.
No. 5. 6<) akru žemės. 50 dirbamo-, lt) 
akrų miško. 28 obuolių medžiai, u >e- 
lis teka, stuba 9 kaml>arių, didelė bar
nė, žemė prie žvyro
No. 6. 100 akrų žemės, 90 dirbamos,
likusi miškas, žemė pirmos klesos — 
molis ir juodžemis. 20 akrn kviečių. 51 
a.keris alfalfa ir dobilų, sodas vai
sinių medžių, stuba 10 kambarių, van
duo stuboj. kitos triobos pirmos kla
jos, prie pat mokyklos, labai puiki 
farma ir pigiai parsiduoda.

šitos minėtos visos ūkės randasi 
ant gerų kelių ir prie didelio Grand 
Rapids miesto. Draugai mylintieji 
ukes gyvenimą, dėl daugiaus informa
cijų klauskit laišku

JOS. STANTON.
R. 6. LOWELL. MICH

PARSIDUODA FARMA
LABU PIGIAI!

10 AKRU. «t’iba. barnė ir mažesni 
budinkai. ? ir pusę mailių , miestą. 
Parduoda tik už $2.(X»0, įrrotat $500, 
likusius po 8100 ant metų. Platesnių 
žinių ar apie daugiau fa-mv k’ausk 
pas: ALBERT SVINGU AS. f 1») 

R F D I. Je*ctt City, < orai.
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Sveikatos Kampelis.
pavasario ligos.
šiame metų sezone kas

met serga labai daug žmo
nių. kurie turi slogas, gripą, 
difterii.’ ir plaučių uždegi
mą. o kartais tai net ir džio
va. Aplinkybės, kurios 
prie daugumos ligų. 
Šio-:

Staigi oro atmaina, 
temperatūroj, taip ir atmos
feros drėgnume.

Perdaug šildyti kamba
riai, ypač tokie, kurie yra 
ildomi šiku ga.ru.

F ■; didelis .-usigrudimas. 
ta ventilaciia dirbtuvė- 

gatvekariuose, ir ne' 
kurie randasi 
miesto dalyse.

\ .1 gymi: s sunkiau
ir neužtekti na; 

inimasis.
m< apsirengimo sto- 
i;ad kūnas e.-ti atšal-j 

įimti iš ausies vaško kitaip, 
kaip tik su minkšta skepe
taite. Įsakyk saikams nieko' 

; nedėti i ausis — guzikai, 
■žirniukai u kiti maži daly- 
jkėliai daug sykių yra buvę 
kui tume priežastimi. Jei 

ks ausyje Įsigauna, reikia 
(11 Ligos perai kokiu mėginti ji išplauti su šiltu 
budu 

žmogaus kūną, ir (2) Kuna.' 
turi būti ant tiek nusilpnė
jęs, kad padarius 1 ’
dirvą tiems perams augti.

Abu tie 
vienas ant kito. Be jų abie
jų negali 
pirmutinis 
rolėje. įienok galima daug'reikia 

ri' pa^rtengu^ kuogreičiausiai teirautis pas 
pia^auhti pne įo tedaneia.-. Įv[01-a Tuojaus gvdant. 
aplinkybes. Turint slogas,fe f k
nereikia viens kitą bučiuoti *f,irr)n 
arba juokintis. Kosėjant ar 
čiaudint reikia pridengti 
burną skepetaite, nes kitaip 
nesuskaitoma daugy1 '' 

’perų esti išmetama lauk, 
taip kad kiti aplink gali len
gvai užsikrėsti. Daug 
gelbsti ypatiškas kūno pri
žiūrėjimas. dažnai prausian- 
ties burną ir rankas, ir mau- 
d anties.

keikia vengti darbo arba 
žaislo, kuris atima spėką. 
Dažniausiai liga apima tuos, 
kurie kenčia nuo fizinio ar 
nervinio nusilpnėjimo. Bet 
svarbiausia už visus tai ru- 

; pėsčiai, kurie greičiausia vė
pla prie kūno sveikatos ban- 
i kruto.
* Jei jautiesi, kad esi auka 
‘kokios nors ligos, nustok 
valgęs visai. Gerg daug van- 

Idens. atsigulk, užsiklok šil- 
i’ai ir ilsėkis. Duok gamtai 
i progos sugrąžinti tau nor- 
įmalę s 
i:ia,kiel 
i ir meti 

: ™--i. jei 
'“‘'Į užėjus

Ilonos

veda
yra

kaip

Itimas kartais gali būti labu i 
'pavojingas. -Jei gydytoja- 
atėjęs randa, kad ausiu 
būgnas ištinęs, jis praduri 
ji, kad leidus skystimams i; 
tekėti. -Jei jis to nepadarytu 
ausies būgnas pats truktų, ii 
ta ausimi daugiau nebūtą 
galima girdėti.

Kaip galima kurtumo iš
vengti? Nuo vidurinės au- 

‘ sies į gerklę siekia maža 
jtriubelė. vadinama Eusta- 
Įchian Trobele. Ji Įleidžia 
torą i vidurinę ausi, kad oro 
• spaudimas ant ausies būgno 
butu vienodas iš abiejų pu-

j

I

No. i Z. Uaiandžio 1^26,

^5ei2S?5?525ZS2S2S?Sa5a5«,5?5B5?S^

§ Lietuvis Optometristas $

iMg/amūnuoju aki*, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviest •inkarau 
laiku.
J. L. PAtAKARNIS O. D.
447 Broadaay. So. Boatou. Ma»i

• gražuolė Mata Hari, kuri buvo karo teismo nu- 
mirtin ir sušaudyta už šnipinėjimą Vokietijos nau- 

S a turėjo meiliškų ryšių Franci jos vidaus reikalų 
-turis Louis Malvy.

Ta*. So. Bocton W«-W <
DAKTARAS

AL. KAPOČIUS
L1TUVIS DENTLSTAS ! 

VA LANDOS: Nuo » iki 12 dienų <
Nuo 2 iki 9 vak [ 
NETILTOMIS: ] 
iki i v. po pietų <

Seredomii iki 12 dienų. < 
Ofisas "Keleivio” name. < 

Z51 Rrea<iway. tarpe C ir D SL < 
SO. BOSTON. MASS. <

SIU.
Jei liežuvėliai ir gerklė- 

plėvelė apie tą triubelę yra 
sveikame stovyje, vidurinė 
ausis neužsikrės. Bet jei lie
žuvėliai nesveiki ir adenoi- 
dai auga, ypač prie pat triu- 
belės. galima lengvai ausi 
užkrėsti, ypač tuo iaiku. ka
da žmogus turi šalti nosyje 

i ir gerklėj. Vidurinės ausie> 
atsi- 

sirgimu ty- 
skarlatina arba kita 

F. L. i. S.

oru
■ e.
muosfc.
gi nges ?

valgiais 
mankšti

Tinka
ka. taip 
domus.

Neatsargumas iš pusės tų 
kurie prižiuii ligonius, pri-j 
leidžiant kitiems užsikrėsti 
ta pačia liga.

I)u faktoriai yra reikalin
gi, kad užkrėtus žmogaus 
kaną kokia nors 1 
tent: (11 Ligos 
ners budu turi Įsigauti i '• ...

tuomet reikia kreiptis pas j 
___  '.lydytoją. -Jei liežuvėliai ne-; 
tinkan.a : a,^a adenoidų buvi-Į

‘ mą parodo per nosį kvėpa-1 
. .Svirnas, reikia eiti pas gvdv-j faktoriai remiasi;,^ Jr pasiduoti 

, . l navimui; visus nesveikumus
outi igo>. * or>,reikia prašalinti. Jei ausis 
nėra n.usų kent-; -,rade<u* skau<lėu. ir kurtu- 
,. , - . . - .mo ženklai pasirodo, reikia

karts nuo kaito ligai 
butų pašvęsta pusė 

ar Jaučiaus poilsiui.
F 1 I q

KURTUMAS.
Niekuomet

ausies

liga, bu-'/10^

Vidurinė?
, užkrėtimas daugiausiai 
tinka tuojaus po 

nemėgink is- mais
liga.

DUONA SU PiENU.
Senoviškas pripratimą? 

valgyti duoną su pienu yra»j 
■geriausias atgaivintojas po 
sunkaus dienos darbo. -Jeigu 
šalta, galima vaitoti karštoĮ

. andeniu: jei taip nesiseka, l)ieRO->u J0'- nu klimatu, kur žmones
daug vaikščioja, tuoj parėję 
iš lauko valgo duoną su pie
nu. Visi protiniai darbinin
kai, moksleiviai, mokytojai, 
gydytojai, kalbėtojai ir biz
nieriai žino, kiek stiprumo 
jie gauna valgydami duoną 
su karštu pienu. Vaikai tą 
valgi mėgsta, nes nėra ge
resnio užkandžio prieš ei
nant gulti arba vidurdieny. 
Kuomet suaugusieji valgo 
pusiyčius. vaikams 

įduoti tik duonos 
Jeigu motina 

•gaminti vakarienės, 
duona su pienu užima vaka- kiyzą^tvio 

įrienės vietą.
Gydytojai pataria žmo- 

iiiėms geni šilto pieno vieton žn 
vaistu, kuomet nesrali mie- 

igoti.* F. L. I.S.

".etai atgal Walter Reed 
. ad. . kad uodai yra nešioto
jai geltonojo drugio.

Nors Dr. Bundesen pripa
žint a. kad
Lį os. k u i ru 
pergalėjo, 
gyvenimo

Isihi metais Suv. Valstijo
je žm< .gaus gyvenimo ilgis 
buvo 33 metai. Šiandien yra 
•5> metai. F. L. 1. S.

yra dar kelios li- 
mokslas dar ne- 
vistiek žmogaus 

ilgis vis auga.

Jl’MS VERTA PERSKAITYTI.
Mąstant apie cigaretus, tuo- 

jaus prisimena išsireiškimas, 
kuris pagelbėjo milionams žmo
nių nusiraminti. Pasakius “Už- 

‘ sirukyk Camel!’* —tuojaus kiek- 
{ vienas vyras paiieka žvalesnis, 

nes jis žino šitų cigaretu skoni ir 
i rūkymo reikšmę.

Kodėl visi 
žodį Camel? 
cigaretai yra 
šaulyje kaipo
ir labiausiai patenkinanti kiek
vieną rūkytoją.

Visi žino, kad Camel yra pa- 
iš geriausio Turkiško ir

nudžiunga išgirdę 
Todėl, kad Camc-1 
žinomi visame pa
gerinusi. tyriausi

Dr. Med. LEO J. FODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų Ii jų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Teiefenas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cer. Chambers St, BOSTON, MASS.
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tumo.
Kada kalbama apie au

sis, tai paprastai manoma. 
ligo< kžilbuma tik apie tą au- 

g " sies dali, kurią matome ir 
'kuri apart buvimo geros vie
tos dulkėms kolektuotis taip 

• pat suima ir balso vilnis ir 
perneša jas i vidurines au
sies dalis. Žinojimas musų 
girdėjimo aparato nemato
mų dalių konstrakcijos pa

gelbės suprasti, kas atsitin- 
■ka. kuomet ausis j 
skaudėti ir kokios yra kur
tumo priežastis.

Apačioje centralio kana
lo. kuris eina Į ausies vidų, 
yra ištempta plėvelė, kuri iš 
išvaizdos ir iš darbo, kuri ii 
atlieka. vadinama ausie- 
dugnu. Užpakalyje šio bug- 
nu^yra vidurinė ausis, kurio
je yra keletas mažų kaulelių 
:r jie taip sutvarkyti, kad 
kuomet vienas juda ir kiti 
juda. Vieno kaulelio viršu

tinė siekia ausies būgną iš vi
slaus, 
i Kas 
j lėliams 
•ausies būgno su

. . t , - .. ,'išlaukinio ausies kanalo už- kybės
d ai.-u .A.ne j)US priežastimi'

j girdėjimo netekimo, dau
giau ar mažiau, priklausant

’ ant kiek susitrukdys balso 
jvilnių pernešimas.

Išlaukinis ausies kanalas 
turi daug vaško. Jis suima 

į dulkes, ir mažus gyvūnus, 
kurie Įsigauna i ausi.

Špilkų, krapštukų, degtu
kų, ir kitų aštrių daiktų nie
kuomet nereikia i ausi dėti, 
kad tuomi iškrapščius vaš
ką. nes tai]) galima perdurti 

ausies būgną 
<cl- 

las ausį išvalyti, reikia dary
si! minkšta, šlapia skepe-

Antras faktorius lygiai 
taip pat svarbus kaip ir pir
mas. ir jis yra musų kontro-, 
įėję. Kiekvienas žmogus tu
ri stengtis palaikyti savo kū
ną kuogeriausiame stovyje. 
Taip darant, kūnas neduos 
progos ligų perams Įsigauti. 
(Geriausias apsisaugojimas 
nuo jų — tai sveikata.

Bet ką padarius, kad būti 
sveikais, išvengti slogų irj 
kitų užkrečiamų ligų? Ir ką^ 
padarius, kad atgauti svei
katą jos netekus? Čia duo-! 
dame keletą patarimų, kaip,-' 
būti sveikais:

Valgyk mažai ir 'maistin-; 
gus valgius.'Valgant riebius 
ir sunkius valgius, ir valgant 
d*aug sistema prisipildo viso
kiais nucc
• o gera dirva ligos perams 
plėtotis. ( . j

Aebiion gerti daug van
dene — nuo šešių iki dvyli-! 
kos stiklu kasdien. Vanduo j 
reikalingas, kad išplovus! 
nuodus, kurie kūne užsilie-j 
ka. Kitaip šie nuodai vis 
dauginsis, kas kenks sveika 
tai. sumažins veikiančia: 
pajėgas.

Vaikščiok nors 
di kas rytas ir 
me ore. nes tas 
valyti kraują 
nuodų ir labai

reikia 
su pienu, 

neturi laiko 
tegul

Ugnagesiu vežimas susikū
lė su gatvekariu.

nedėldienio vakare daryti
h esteryje, ant kampo' Amerikoniško tabako. Visi žino, 

r.t st. ir Neponset av., kad Camel visuomet turi tą pati
• nelaimė. Važiuoda- gerą skoni, kokio kiti cigaretai 
dideliu greitumu ugna- neturi.

1 inžinas susidūrė ant Užtai žmonės šiuos cigaretus 
su StlAtkariu. ir daugiausia ruko. Nei vienos ki- 

;auže pastarajam visą Šoną, tos rūšies cigaretai nėra taip ge- 
Nelaimėj tapo sužeisti 6 ri ir populeriški, kaip Camel. ne

paisant kokia ių kaina butų.
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Pusę Gyvenimo Nustos!

Paskutinis Išpardavimas
60 DIS^OUNTO 60 ;

GEOGRAFIJA (Šerno); audeklo apdarais, buvo $4, dabar $1.60 
h Ali* GYVENA Al’G.MENYS; aud. ap.; buvo Sl..». dabar ttoc 
SENOBINĖ ISTORIJA (Vipperi; rtud. apd. buvo dabar SI.imi
KAISTAS (Sinclair'io) audeklo apdarais; buvo $2.25;
ISTORIJA SI V. V ALSI.; auddeklo apd.; buvo $2.25; 
MEILĖ IR DAILĖ audeklo apdarais; buvo $2.00;
IS MANO ATSIMINIAU7 'Pietario); aud. apd.; buvo $2. dabar «0c 
IS GYVENIMO LIETL VTSKt VĖLU BEI VELNlį

tBasar.aviėiiaus); audeklo apdarais: buvo $2.75; dabar $1.10 
PORTI GALV MINYSKOS MEILIŠKI LAIŠKAI; audeklo 

apdarais: buvo $1.50; ’ dabar
TEISIV VADOVAS IR PATARĖJAS; audeklo apdarais;

buvo $2.00; dabar
LIETI VIŠKAI-ANGLLŠKAS IR ANGLIšKAI-LIETl VIš-

KAS ŽODYNĖLIS; audeklo apdarais; buvo $1 25;
VIENI OLYNO SLAPTYBĖS; aud. aDd ; buvo $2.'V>;
22 ARITMETIKOS LEKCIJOS; buvo
IS ANG4-V KALBOS LEKCIJŲ: buvo $2<».0<>: 
13 LIETUVIŲ KALBOS LEKCIJŲ: buvo $40.00;

Kas norit kitokių knygų, reikalaukit kataliogo. Pinigus siųskite 
pašto arbų expre~o mor.cy orderiais, arba ir dolerius registuruota- 
mc laiške. I1S)

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St Paul Avė., Chicago, III.

dabar 
dabar 
dabar

SOc 
Hile 
80c

HOc

<

»

►

52c 
80c

dabar 
dabar 

dabar $2.00 
dabar$1J>0 

dabar $1.2# I

80c
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' irimo Receptai
■•.. •ar patapo vienas iš rei-; 
u n.ai.-to p;.darų tarp dau- 
i Los žmonių, kadangi j^s 

ja r.uo užkietėjimo ir toks:*-. 
Gydytojai šiandien patą-į 

•t. -vienas prie valgių ruo- 
•s turi gaidų skonį su pie- 

; . 'Ine. Ja taipgi galima 
' I lc kokių receptų. Apa

lptas. kuris jums patiks.
SĖLENŲ BANDUKĖS
’ k štai

n ¥• <

M UiJ i /flk v / >

SVEIKATOS UŽLAIKY
MO PROGRESAS.

.................s žmogus ma-' 
zai teapsipažinęs buvo su 
asmeniška hygiena ir dar t 

1 mažiaus su generaliu sveika
tos užlaikymu. Gal jam ne- 

l reikėjo su tuomi apsipažin- 
ti. Jis gyvendavo ant lauko.' 

Įgaudavo užtektinai šviežio 
!oro ir saulėkaitos, jo kuna> 
i buvo išmiklintas bejieškant 
'■ valgio ir kovojant su prie
šais. Apart staigios mirties, 
primityviški žmonės gyveno 

[ilgai. — sako Dr. Herman. 
N. Bundesen, Cnicagos Svei
katos komisijonierius.

tik neleis tiems kau-Į Kuomet žmonės pradėjo 
liuesai judėti, arba; d raugi jo j gyventi, atsirado 

įsiės būgno sutrukimas, ar Į visokie patogumai ir aplin- 
tapo labiaus nuduo

tos. tada pasirodė ir ligų 
pradžia. Ligų gemalai, kurie 
iki šiam laikui buvo nepavo
jingi. rado derlingas vietas 
plėtotis — ten kur nėra už
tektinai šviežio oro, saulė- 
laitos. kur visokie purvai su
krauti i krūvas, kur žmonės 
persivalgę, arba nedapenėti.

1876 m. Louis Pasteur nu
stebino pasauli savo išradi
mu. kad ligos paeina nuo 
bakterijų. Nuo tada prasi
dėjo bakteriologijos moks- 

: las. kuris žmonijai daug ge
tro atnešė, suteikiant ilgesni 
gyvenimą ir geresnę sveika
tą. Su šiuo svarbiu išradimu 
prasidėjo šiolaikinė vieša 
hvgiena, kuri parodo kelia i

pradeda, Primityviškas
— 1....... teapsipažinęs

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

..'.•.avė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
. ■ pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei-

■ rikė ir m itina, šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips- 
•’.iai. kurie bus įdomus kožr.ai Lietuvei šeimininkei.

Sėlenų
•ės šnlto pieno 
miltų 
priesko'ių 
sviesto z
kepamo pauderio 
cukrau.-

:i 
druskos

• oia;-..; paminėta pilnai, miltus 
k« p,.v., pauderiu, dadėk priesko- 
' -ta. -tunais; k ir supilk Sėie- 

a:. :-.iir pi< r.ą. Kep!: karšta- ,
ujo nėr dvidt - mte minutų.

t • f 
Virtuvės Reikaluose

Ne uIu’.k atlikusias bulves, nes jos-
■ -oria i is- . n<, skuroje. Kuomet nu-j 
I iupt'i ; . džiūsta iš viriaus ir reikia 
į vėl lupti pirm na'iri<>-:ant. tokiu buriu 

• .r nusimesti bulvės bereikalo.
Niekad neleisk taukams degti skar- 

ari- - aukoj. Nušvisk ją»gry>'ai P° 
; kožno naudojimo.

1 i i
sveikatą. Žinojimas pergalė- ■'■ 
jo prietarus.

Sveikatos užlaikymo pro- 
‘gresas po išradimui bakteri- 

' aliejaus, kad tuomi skausmai jų vis geryn ėjo. 
sumažinus. Daug protingiau J labai trumpą laiką Pas- _ 
yra pašaukti gydytoją, kaipĮteur, Koch, Lister ir kiti ra- ■ 
tik ausis pradeda skaudėti, do ir studijavo plaučių už- “ 
Skausmas ausyse su karščiu degimo, karštligės, džiovos.: 
ar be karščio reiškia kokį choleros, rožės, difterijos ir.

-t ~ -i - ___1— r •___ ••

ii .r.stas 
aukštas 
a ikštas 
šaukštas

.

I
pusvalan- 

vakaras tyra-1 
pagelbės iš- 
nuo visokiu ar1)a *a!p nors r 

sutvirtins ku- sužeisti. Jei pasirodo reik
na.

Dėvėk tiktai užtektinai/-1;" .......t*~’ —r.;-.'
drabužių, kad palaikius ku- ta,te> susukta smailiai, 
na šiitu, ir niekuomet nerei-Į Kanais tėvai mano, kad 
kia atšaldyti kūną, kad dre- ausies skaudėjimas yra vai- 
bulys krėstų. Užtektina ir kų paprasta liga ir gamtai 
normalė kūno ventilacija duodama liuosybė tai atitai- 
vra reikalinga, kad palai- syti, kartais Įlašinant šilto 
kius jį sveiku.

Nereikia nešioti labai už
veržtų diržų, nes tuomi gali
ma cirkuliacijai pakenkti.

Bet niekas taip neatims 
kūno jėgos, kaip jo užšaldy- 
naaff.

P

RODYKLĖ No. 7.
’ denio. Sumirkyk plėinius iki jie 
.iliusuos ir paskui išskalbk paprastu 
buria. Seniems plėtimams ammonij;; 
yra "t-r i-a u nesru muilas.

Kardyk džiovinti vilnonius Manke
tus ant lan«rtk-sių temptuvų jeipu no
ri, kad jiv turėtų savo papru.-tą ilgi 
ir ploti.

Jeijru langatiesiėms pavelysi išdžiū
ti pilnai pirm ištempimo, jo.- ilgiau iš- 

I sifaikys švarios.
Visada turėk minkštą skarulį po 

ranka aptemimui peilių, šaukštų ir 
šakučių. Baltas nešiojamas flar.clis 
tam tinka, nes jis yra minkštas ir 
lengvai iš.rimaz.jroja šiltam, muiluo
tam vandenyje.

Gražės Patarimai.
Moteris šiandien kreipia daugiau 

atydos į Ypatišką Gražumą, negu se- 
; niau būdavo. Jos žino, kad geru svei
kata h išvaizda, tinkamas gyvenimas 

■ ir mastymas yra pamatiniai dėsniai ir 
kad mažiausi dalykėliai su tuo Ti

ldantieji yra lygiai svarbus kaip ir di- 
Įdieji. Patartina jums rinktis1 tuos 
‘ dalykus, kurie patinka jūsų pažiurai. 

Nepirk žiūrėdama pagal kainų Juo 
pigesni dahkai, kuomet reikia juo.- 
pasirinkai, ypatingai dėl toileto nau
dojimo, gali būti Medingi ir kenks
mingi jum:; negu tie keli centai, kurie 
išeitų daugiau už geresnius mokant. I

Y palieka Sveikata
Vazelinas yra tyras natūrali- pro-j 

dūktas, kuris tinka ir užpildo odos • 
.reikalavimus, kaip niekas kitas. Jis i

-Lenkiška Aptieka
Je;pu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

art Salėm £t., kor rasite visokių naminių vaistu, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogvriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonu uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTTEK.Ą po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

o>p ■ f.ii.•> <laly<ai galima gynu į-neina Į orios skylutes ir įneša ypatin- 
iaik.ti nuo rūdijimo irtdėjus šmotą ’ s;;v«, vsiatingumą, artai butų kar-

_____ se ka.-iiien — įsidrėskimas, įsipiovi- 
; to šiluma pada- ■ mR!., nudefrimas ar nutrynimas. Skau- 

a u imti mėsa r.uo|Smai
Ha.

i i-1’P
'• ■miir.ia; l*a>rg«-lbči«»>ai ' m :b.»;i«»r.

N .• in.r.i h Kraujo plėtiny nuo balto puifa.o.i.- 
audinį.. a id ,t. api '. ,įu pukšiu na- ' mai Kaip tik ffalima 
mine i'im n įjos i gu galonu van- \a<ei:nu.

Išpardavimas Per Paštą!
Nesiųskite Pinigų!

y ' /.ai ‘l» ui:itos VonmoF į stalčių ai 
'C, kur ji»- laikoma.

■■i'-nutų i pečių keliom *’*’• 
nutoįr. pirm [ ’

'> įan. k«<i |f.|
akstį..

buliška Tujrštis, menthol ar boracic 
irsrėtis. Nelaimės atsilinka šeimyno
se ka-sdien — įsidrėskimas.

i išpučia spalvą, dantįs, gerklė pc- 
neuralyfia — mažos bėdos ne 
didelės savyje, bet irana ne- 

ir reikalauja kokios nors 
tinkamu budu. Tie atsitiki- 

palengvinti su

}‘r; 
iu< >s 

nors užsikrėtimą, ir užsikrė-žandų užvėrimo bakterijas.!

Me- Rekorneadimjame SetamHa- Produktu.:
ni.-kit.. iandien ;ai»ovti leibelm* Standard ir Chatane- Pieno, nes uz 
m.-.'- trera dovanai Apart dovanų, šių rušiu Utenas yra cęnMh-

Mirt-iama- visur, kur tik reikalintras pienas ir cukrus. Reikal.iuki- 
mintus tik šių rūšių pieno

1

Niekuomet pirmiau žmonijos istorijoj nebuvo pasiū
lytas toks didelis pinigų taupymo bargenas. Puikiai 
išsiuvinėtas dešimties (1b) šmotų setas, kurio tikra 

•vertė, yra $5.00,• bet laike šio specialia išpardavimo 
tik §2.9$ Tik pafflislyk: viena puikiai išsiuvinėta 
staltiesė, dvi puikiai išsiuvinėtos dreserių sarpos. du 
puikus paduškų užvalkalai, du puikiai išsiuvinėti ab- 
rusai. tris šmotai Vanitv seto, kurie patiks kiekvie
nai šeimininkei. NESIŲSK NEI CENTO DABAR! 
Tik prisiųsk šitą apskelbimą su savo vardu ir adre
su. Kuomet daiktus aplaikysi, tuomet, užmokėsi 
823^ Už PERSIUNTIMĄ NEREIKIA NIEKO 
MQ|tfcTl. J eigų musu daiktais 'nebusite x.žga»ė<»in- 
ti, pnsiųskit juos atgal ir jūsų pinigai bus sugrą
žinti ’MABASH M Ali. ORDER CO. (18)
24M Cortez St.. Dept. 14, CHICAGO, H.L.

ga.ru


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

turi sumokėti nukentėju
siam 15,000 litų.

Ulevičius, gaudamas nuo

DIDELĖ AUTOBUSO 
KATASTROFA.

Kovo 28 d. iš Kauno 
Ežerėnus U* 
išvažiavo su 16 keleivių au
tobusas. Autobusą vaide šo
feris Borisas šereševskis. *. 
Nors " ’ ’ ’
metų 
bet liudymas rodo, "kad iš
laikęs egzaminus tik 1925 
metu rugsėjo mėnesyj. Besi
mokydamas šoferių kuinuos, 
jis darė bandymus su Fordo 
automobiliu. O dabar? jam 
teko važiuoti su Chevrbleto 
firmos autobusu. Su šiuo au- 

NELAfMINGAS KAIMAS, tobusu nuolatos važinėju ki- 
K dai šoferis, bet dabar dėl

.ena?‘ žmonos ligos jis nevažiavo.

BEDARBIAI ŽUDOSI.
Kaune kėsinosi nusižudy

ti 23 m. darbininkas Jon. 
Liutkevičius ir patraukė sau 
skustuvu per gerklę. Tuojau 
apsipylęs kraujais parkrito 
ant žemės. Subėgę namiš
kiai išgabeno nusižudėlį li
goninėn. Pasirodo, kad per
plauta pusė gerkles, bet yra 
dar viltis išgyti.

Paklaustas dėl nusižudy
mo priežasties atsakė, kad 
nusibodo gyventi, negaunąs 
darbo, todėl ir pasiryžęs pa
sišalinti iš gyvenimo.

'giminaičio iš Amerikos pa
galbos, atstato sudegusį ma- 

iluną, bet vis dar prisibijo 
keršto. ,

MOKINYS MOKINĮ 
NUŠOVĖ.

Kovo 11 dieną Raguvos 
-vidurinės mokyklos IV kla- 

Borisas šereševskis. :no^’n} s M. neatsargiai 
jis sakė jau dešimtį bevartydamas . „o^umngą 
važinėjęs autobusu, ■Pe, s?'.e „ -os PaC!0> --* • » mokini F.

k1

Ukmergės plėniu.

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA 

Pavasario tonikas kraujui.

Pu, aajii’a jūsų sistemą.
Jausitės daug metų jaunesniu.
Pataiso jūsų kraują.
Gaukit šviežią pakeli iš jūsų aptie- 

kos, 35c.. 75c. ir $1.25.

Dargužiu kaime,• _ i »- /.muilus lijiuy įis> i:tl azti;'. u.S LTi -n ™ T nUS>Ud-e Laikinai buvo paimtas šofe- 
ris Borisą- šereševskis.' Va- 

jkar jis važiavo jam gerai ne-ūkininkas girtas pasikorė ir 
20 metų mergina dėl nelai
mingos meilės nusinuodvjo 
actu.

i *

Į pažįstamos gĮcon|’trukci jos 
autobusu pirmą kartą.

Nuvažiavęs plentu treč
dalį kalno aukščio, šoieris i 
norėjo įjungti pinnajį grei-l 
tuma. Įjungiant jam reikėju 
paimti autobusą ant stab
džių, bet jis nežinodamas to 
nepadarė. Pirmąjį greitumą 
įjungt nepasisekė ir, nusto- 

i veikti, autobu
sas pradėjo riedėti atgal.

• • *» • - x y •. Vienas- : 
kita’b keleivis metėsi per du
ris. Autobusas pariedėjęs 

pa
sisuko dešinėn ir rėžė į plėn- 
to barjerus. Apipuvę barje
rai neišlaikė ir autot&isa'. 
beveik su visais keleiviai- 
vertęsi nuo stataus 15 metrą 

Sužeistojo kalno į pakalne. Persivertes 
gyvybe pavojuje. Pereitą są- keletą‘kartų atsimušė ratais 

Į į medį ir sustojo. Pasirodo, 
per vestuves, tas virsta gana laimingai. Dau- 

pats taikos teisėjas nubaudė guma keleivių išliko sveiki 
kaltinamąjį 2 savaitėm areš- ir per stogą išlipo oran. Siu
to. kiau sužeistus rado keturis.

--------------- į r- ’ - - ’ ~ - - 
imnnn kai nn g*Dn pa(j autobusas gumi

niais ratais pataikė į medį ii ' 
! lengvai atsimušė. Autobuso į 

, išmuštas1 
i stogas ir nutrukę užpakali
nės dalies ratai. Katastrofo; 
vietą apžiurėjo miesto poli 
cijos vadas p. Girštautas

KAIP BAUDŽIA KRIMI
NALISTUS.

Semeliškės, Trakų apskr. 
vietos taikos teisėjas nagri
nėjo kriminalinę bylą už su
žeidimą peiliu p. N. N. Kaltė w 
buvo įrodyta ir kaltinamasis jus motorui _ ___ x_  __ . .

LABAI SVARBU KNYGŲ 
LEIDĖJAMS.

Esu išvertęs iš »ūsų kalbos F. M. 
Dostojevskį šešių dalių su epilogu
rorua'r.ą — ■‘Nusikaltimas ir bauc- 
mč" iCrisna ,;nd Ponishme-ąt) C50 
pus' diilclio formato popieriaus. No
riu šį vertimą parduoti ir jieškau lei
dėju. Adresas: (19)

l.ithuar.ia. Kaunas, A. Panemunė. 
Karo Mokykla, J. Balčiūnui

nubaustas 5 paremi arešto.
Nukentėjusis i
sprendimu, matyli, nesutiko 
ir netoli Semeliškių miškely- 
je su keletu draugų laukė 200—300 metrų žemyn p, 
kaltinamojo einant namo. 1 ..................... - •
Pasitikę smarkiai jį sukapo
jo kirviu. Sakę, kad jeigu už 
sužeidin ą peiliu gavo 5 pa
ras, tai ir aš galiu nors 12 
parų pasėdėti.

su tokiu nu- šoferis išsigando.
11 ■ft’i Va 1 - ~ 1 ~   „ x r

vaite už nušovimą žmogaus 
L. kaime,

MES PRALEIDŽIAM 14 
BILIJONŲ DOLERIŲ. 
Industrialės Technologi

jos Biuras apskaitliuoja, kad 
Amerikos automobilių išlai
dos už apdraudimą, užlaiky
mą, gazoliną ir etc. viršija 
$14,000,000,000 kas metai. 
Užlaikyti automobilį abel- 
nai kainuoja $700 į metus. O I 
kiek praleidžiat ant sveika
tos? Nemažinkit sveikatos

I
iI 

Sunkiau nieko nesužeidė,! 
ATRODO KAI PO KARO.!dėlto, ! J -

Raudondvaris, šio vals-b au-fmuše
čiaus, lygiai kaip ii išdaužyti langai, 
Kauno apskrities, gyvento
jai serga sunkiai gyrdoma; 
emigracijos epidemija. -Jie 
meta arba pusvelčiai išpar
duoda savo menkus kilnoja- §oferjs buvo iš karto sulai 
muosius ir nekilnojamuoju:? | bet. neradus kaltės

rr ZV »-V-» Lvl zvknž’l 11O 1 , 7paleistas. . .-turtus, žemę, triebėsius, gy
vą ir negyvą inventorių ir 
skečia sparnus i tolimą, ne
žinomą. tropišką Brazilijos 
kraštą niekam nežinomos 
laimės jieškoti.

Gražiausio Nevėžio apy
linkės kaimai pamažu retė
ja. Šalia buvusios gr. Tiške
vičiaus girios Įsikūrusių ma
žažemių. išvykusių Brazili
jon, jau nuardyta ir nukelta 
su virš 20 gyvenamųjų trio- 
bėsių. Aplink, tai sian, tai 
ten matyli tik vieni pamatai 
bei pečvietės. Visa tai atro
do, lyg šį kraštą butų aplan
kiusi karo ar gaisro ąUdi’a.

Iš stambesnių ūkininkų la
bai maža kas rizikuoja vykti 
į Braziliją.

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
MOKYTOJĄ.

I

... $3.00 
.. . $2.00

75 Stcte St.. Bcstoa. Ma*«.

X ėlių

I
r

JUODA KNYGA

DYKAI!
P( ritamos Knygos Apdarytos.
Nauja' Pilnas Drakula'

Pusi HM) .......................... Sljhi
Biblija (gotiškomis raidėmis:i.
Pusi. 1127 .......................... $4.00 '

Lietuvos (statvmai. Psl. 1031 S 1.00 ’
Lyties Mokslas. Pusi 400
Naujas ,'iukso Altorius.
Pusi. 1,000 ...................... S5.t)r

Bedievių .stentrastis.
Pusi. 1.000 ...................... S4.00

Žinynas. Pusi. 3^2.............. $3.00
Iš Gyvenimo Lietuvišką 
(Dūšių) Bei Velnių. 
Puslapių 470. . . . 

Juoda Knyga. Pus: 
Kurie pirk: 

tas musų Lietų 
tiems delsime Ju:

■ Nepialeiskite prr-go.
i

2<H».
dvi knygas čia pažymė- 

ų švietimo Knygyne, 
adą Knygą Dykai! 

iš, siųskite užsa
kymą greitai, nes šitas paimkas i?si. 
tiktai iki gegužės 30-tai diena: šių 
račių. Siunčiame knygas ir C. O D., 
kuomet priimsite, tni užsimokėsit--. 
Adresųokit taip: (19)

L. š. KNYGYN AS
3106 So. Ilalsted st„ Chicago. III.

Tėmykite. kur merginos sle
pia savo pinigus

Naujas, Kraujo, Nervų ir 
Stiprumo Budavotojas

Daktarai Surado. Kad Jo- Suteikia
Gerą Palengvinimą Kaip Jauniems 

Taip ir Seniems.
Daug tuksi mčių žmonių vartoja 

tas gyduoles, Nuga-Tone, ir gaur.ą ■, 
puikų pelengvinimą tik į k<-!< tą dienų. , 
Nuga-Tone greitai sugrąžina pep. 
punch ir vigor dėl nuvargusių, nusi
dėvėjusių nervų ir muskulų. Jos buda- 
voja raudoną kraują, stiprius, nuolati
nius net vi.> ir suteikia didelę spėką 
gyvenime. <uo blogo nevirškinimo, 
užkictiejusių vidurių, nemalonaus, 
kvapu, galvos skaudėjimo, prasto 
miegojim< , nėra nieko geresnio kaip 
Nuga-Fone. Jis padaro darbą getai ir 
greitai. Nuga-Tone suteikia puikų . 
apetitą, ramų, atšviežinantį miegą, 
stimuliuoja kepenis ir reguliuoja ink ! 
stus, skilvi ir žarnas labai gerai. Mu- Į 
sų skaitytojai privalo suteikti toms i 
gyduolėms bandymą, nes jie nieko ne- . 

į pralaimės. Išdirbėjai gerai žino ką jos 
padaro tokiuose atsitikimuose, jie pr>- i 
vertė visus aptiekoriu< suteikti ga
rantiją ir sugrąžinti pinigus, jei jus 

; nebusite užganėdintas. Rekomenduo- 
I jamos ir pardavin -jan.os pas visus 
Į gerus aptiekorius.

„Plauk po Ar.’.e.uc- venava ------------------------ ----------------
Nupiginta ten ir aiį ' elione i

LIETUVĄ’
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITF.S saugumu 
patogumais laivų, kur::: t 

do ir operuoja Suvienytų Vai 
jų Valdžia. Pa< -uciokite spe- 
cialėmis ckskur-i orr.i-. neprilyg
stamais paranktimais biie laivo 
United Statės Linijos— laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai
ar.t

S-S. GEORGE WASHINGTOK 
via Bremen

kuri išplauks iš Ne.v Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kart u su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono XV. I.: .. \ dėjo
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų intormac’jų apie iš
plaukimus United .'-.ates i.imjos 
laivų—Leviathan. iedrge \\ h- 
ir.gton. America, Republic. t’r.-s- 
ident Roosevelt. l’residcnt Ilard- 
ing—klausk jūsų Agcr.tą ant ,ie 
tos, arba šiandie rašylaie ya:

CHORŲ VEDĖJŲ AT YDAI
Nekopijuokite Choro Repertuaro 

gaidų — ne dėlto, kad galite papult i 
bėdą, bet dėlto, kad galite gaut 20 
knygučių visam chorui už 3 dolerius. : 
Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 
mėnesių laida — knygutė 75c. Imant 
20 knygučių atsieis 15c. knygutė arba 
3c. viena daina. Taipgi galite gaut 
1925 metų Choro Repertuaro komple- 

• tą už 2 doleriu
A. BAČIULIS

1 421 E. 6-th St., So. Boston. Mass.

Kodėl
75 milionai 

žmonių Pirko 
Ingersoll

Tnger?n!l
nu m u

~1 Itališki Armonikai.

VALET

AutoStrop
Razor

Iš ir j

LIETUVĄ
PER H AM BU RG.y

Ant mus tri-šriubinių laivų 
Resolute. Reiiance. Albert 

Bailiu, Deutschland, 
H limbu r g 

ir ant popuiiariškų vieno
dą!.' kambariais laivų Cle- 
veland. XX'estphalia. ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir Westpha!ia atplaukia 
j Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiavimai.

P & fi
1

Išsigelan- 
da pati.

iš New Yorko 
j Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. X 
jeigu Taksus.)

Karlus uztikčti-

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

UiAed American Lines 
(Hirritsan tinę) Joint Service rith 

HaffitargAffiencanliise 
Statė St_ Bosion. Mase.

^KELLOGG'S
TASTELESSCASTOR OIL

Mes išdir
bant ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
fttelu gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėjo. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunėiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
101 1 Blue Island Ave„ Dept. 30. 

CHICAGO, ILL.

Tyrai išvalytas Castor Oi! 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Ee Skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kel’ogg’s. Su
piltas laboratorijose.

Važiuokite j

LIETUVĄ
ir atgal 

I’ER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLI M BUS

arba ant įeitu šios linijos laivų 
TIK S DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
De! inforutncijit krr-ipkitėst 

NORTH GZRMAN 

LLOYD
15 VVater St. BotOnn, 

Cor. Devonshire S(: .
arba pas vietos agentus.

* I
išlaidų! Pirkit Trinerio Kar-į 
tuji Vyną reguliariškai, to- j 
dėl, kad šis vaistas tikras į 
namų reikmenas. Jis sugrą- ' 
žiną natūrali vidurių veiki
mą, paiiucsuoja nuo prie- 
tvario, nemalimo, išpūtimo, 
gaivos skausmo, nemiego ir 
panašių skilvio nesveikumų. 
Klauskite pas jūsų aptieko- 
rių ar vaistų pardavėją Tri
nerio Karčiojo Vyno, Trine
rio Angelica Toniko, Trine
rio Linimento, Trinerio 
Cough Sedativo, Trinerio 
Cough Tabletų, — Trinerio 
vaistai niekad neapvylė. Jei 
jų negalit gauti kaimynystė
je, rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

į
i
i

i
i

PADEGĖ KONKURENTO 
MALŪNĄ. , '

Vasario mėn. Mari ampu
lės apy’gardos teismas Vil- 
kaviškvj sprendė Paryši) ii 
Nešukuočio bylą dėl padegi
mo Ulevičiaus malūno Ne- 
vadolės k., Kybartų valse.

Parysasųiaip pat Nevario- 
lėj vaidJ’fevo malūną ir ne
norėdamas. kad Ulevičius 
įrengęs naują, daug geresnį 

i malūną jam konkuruotų, nu
tarė, nugirdęs savo draugą 

! Nešukuoti, Ulevičiaus mąlu- 
ną padęgti. 1925 m. 'liepos 
rųėn. Palysas su Nešukuočiu 
vaišinosi Virbalvj lig vaka
ro, paskui eidami namo paė
mė dvi bonkas bfenspiričio 
ir parėję, jau visiems sumi-

2Ingcr
stipri

- t a n g r v. s ir
1

3 lnger-r.L' išrodė.

i'igerso: vyrams.
:i-. berniukams ir 
čms.

•• . -ii Rudio"•<»« parodo
J kdką t..msr»je.

SKAUSMAS KUR? ✓
J J

Mrs. Winslow’s

PAMtNKIT

m
►

ir
I

Palankiausias
KELIAS

I

i

! 
i

Pigiausi 'Jztikėtini 
Laikrodėliai.

Nuo viatj pilvo >r žarnų nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vkikama nėra, 
kaip

Kitos 
rūšys 
iki
S! 1.00

ALRERT G. 
GROBLĖVVSKI & CO.

Dept. 36, Plymonth. Pa.

t

yra C. \RAN-»7 1 r. geruoli 
/ n ori.

I

ad rtchter & co

pa^eii>čs kraujo cirkuliacijai,
i

1NFLUENZA
Samaikina tavo, jėg2s ir gyvumą

Palieka tave silpnu ir bejėgi:: per ilgą laiką
Ansisaugok nuo inflticnzos. iš igydydam.n-; nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

YANKEE
Sk75

YRA GERAS DĖL:
1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. -Me.Škjngiško traukimo.
5. Kjetsprando.
6. Skausmo šonų, krutinės

pečių.
Apsideginimo ir žąizįų.
Apsisaugojimo nub-'uūdų. 
Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo. nuo silpnu atsitikimų, 
jrfrėskimo ir tt.
Preke 35c., 6.5c. ir $1.25.

'Tie! patarimo arba knygutės 
rašykite į:

5 TELEFONAS 1037
| MEDICINOS DAKTARAS

I C. J. ftIKOLAITIS
Valandos: nuo 1 iki 4 po pidtV, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 Summer St, 
r LAWRENCE, MASS.

♦
Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moterįs dabar 
vartoja Zenite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

Tiesiog į Klaipėdą
3-čia k lesa

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
18 Gegužio, 17 Liepos 

Ir Specialė Ekskursija į 
KLAIPĖDĄ. 17 LIEPOS 

Laivu “Lituania”
Užshakykit vietas šių išplr.ukitr.^ . 

.$181 Abi Pusi 
Trečia turistinė klesa (buvusi antra 
klesa), tiktai $10 virš kainos papras
tos 3-čios Mėsos vienpuf. $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot 
į LIETUVĄ 

pasiteiraukit ir važiuoki: 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų— 
••Estonia" 18 d. Gegužės. 
"Lituania” 8 d. Birželio.

Žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją:—
.8—10 Bridge Str„ New York.

Ingersoll Patarnavimas
Jr; • pagadina jln?er

. ^u.v.’iok serai ir pasiusi 
IN< ;FR>6l.L W \TCH CO.,Jnc. 
Ser-ięe Watrrbnry.
Greita; ir

I

Abudu nuteisti po 2 metus į- - -- - |
Nežinomi, piktadariai kf metus

««darb« kaiė-'im° »■sinosi nužudyti Ketuno kai
mo, ' ------. -----—.
ją V. Lukaševičiutę. Jie.šdj: 
vė du kartu pro langą i kam
barį, taikindami i vietą, kur 
gulėjo mokytoja, itčiaus ne
pataikė ir mokytoja išliko 
sveika. *

NELAIMĖ.
Kybartai. Kovo 17 d. 16 

metų gimnazijos mokinys K.; 
pavalgęs pietų knibinėjo, 
mažutę montekristką. Nety- į 
čiomis iššovė ir pataikė ne, 
toli sėdėjusiai seseriai 13 
metu mergaitei, taip pat mo
kinei į smilkinį; mergaitė! 
tuoj mirė. K. matydamas sa-- 
vo seserį griūvant, baimės ■ 
paimtas, be kepures išbėgo 
iš namų ir nežinia kur din-] 
go. Policija kol kas jo dar į 
nesurado. Amerikos naminio karo karžygei Margaretai Corbin West Point’e.

J > TeL South Boston 3520 <
< J Residence Univcrsity 1463-J. ’

;! S. N. Puišiute-Shallna • 
b LIETUVE MOTERIS < 
<I ADVOKATE ]
< * 36C Broadvray, So. Boston. Maas. <
< [ Rcom 2.

SUSTABDO PRIETV \R \pain-expelleriu
rtę. .1. v. Pat. Bmre.

vikriai notr'-uus 1

Nujol palengvina irapsuu- } 
goja nuo pri?tv:rt*?<>. ' Jj’s 
—nėta liuosuotojas--todėl 
aegnaibo. švelnus, sąuyus

Xt ra’srė'.r-
IKARO \

XfI f ✓



8 KELEIVIS

Visokios Žinios
Baigdamas pasigyrė, kad Ar pavarėt »avo laikro-
• « • . • • • 1 • I 1 v • o_ ‘3 džius?

, Nuo pereito nedėldienio 
nes faktų krepšy turįs užtek- Massachusetts valstijoj prn- 
/_ J. ’ sidėjo “šviesos taupymas.’

Visi laikrodžiai tapo pava
ryti viena valanda pirmyn, 
taip kad žmonės dabar turi 
viena valanda anksčiau kel
tis. Jei 
da nėra 
oadaro 
žinią.

socialistu jis nebijąs ir galįs 
stoti net į debatus su jais.

4 • ’
' • .IX. i.u—:-------

MILION1ERIUS NUSI
ŽUDĖ.

šiomis dienomis Cleve- 
lande nusišovė Price Mc- 
Kinley, didelis plieno fabri
kantas ir milionierius. Jo 
plieno fabrikai stovi Cleve- 
lande ir Toledoj. Jis paliko 
$20,000,000 vien tik plieno 
pramonėj. Be to da jis turėjo 
aukso ir sidabro kasyklų 
Meksikoj. Kokių plynių da • . . . _
jam galėjo trukti? į Pirmutinis perkūnas trenke

Pereito nedėldienio naktį 
Bostono apielinkę aplankė 
pirmutinė šių metų perkūni
ja. Per kokią valandą taip 
žaibavo, kad žmonės užmig- 

.ti negalėjo. Visų pirma aud-

tinai.
Bet socialistai eina į de

batus tik su tokiais žmonė
mis. kurie turi faktų galvoj 
c ne krepšy. Gi iš kun. Dagi
lio kalbos pasirodė, kad gal
voje jis jokių faktų neturi. 
$u tokiais kalbėtojais da nei 
rimtas piemuo neitų į deba
tus. netik socialistas.

Reporteris.

kas savo laikrodžio 
pavaręs, tai tegul 

taip perskaitęs šitą

ANT PARDAVIMO namas
- k-mbarių su maudyne, be- 
keme ir storu. Kreipkitės:

16S C st., S >. Boston, XI&m.
NEGIRDĖTA PROGA

V ' ‘ •iavimo Mattapane 2 šeimynų
I ir 5 kambarius, vanios. 
-team šiluma, visokie pa- 

Rendų ant mėnesio $75. 
„;:.o 86,600. įnešt Sl.SOv.

. .% ■> pas sųvrninkų. 41T»
ANTONI MORAWŠK1

B>-ton St. Tel. S. B. 3076l

PER DIENĄ NUSIŽUDĖ
27 ŽMONĖS.

Vengrijos sostinėj, Buda
pešte, dabar labai žudosi 
žmonės. Balandžio 14 dieną 
išviso nusižudė 27 asmenis.. _ . _
Žudosi daugiausia jauni. Be- ra pasiekė Bostono priemie- 
darbė vra didžiausia žudy- stį Melrose. ir pirmutinis 

’• ’ ■ • ’ perkūnas tenai tuojaus kirto
Į didelę bažnyčią, nujoda
mas žemėn kryžių ir uždeg
damas stogą. Bažnyčios vi-

mosi priežastis.

Užpuolimas.
Apie 10 valandą ano ne- 

Jėldienio vakarą ant Main 
ir Osborn gatvių kampo. 
Cambridge’uje. buvo užpul- 
as ir apiplėštas Patrick 
Guilfoile. Banditas užėjo 
jam už akių, atkišo revolve- 
i ir pareikalavo pinigų, Už
gultasis pasisakė turįs užpa
kaliniame kelinių kišeniuje 
$150, kuriuos plėšikas išlu
po savo rankomis ir prasiša- 
ino.

PARSIDUODA 2 NAMAI"
e. i‘. ir t ant Broadway. Platesnių 

.. jskit pas savininkų. < IS) 
\thens Street. ant pirmų lubų. 

'<>uth Boston. Mass.

DIDELI SIUNTINI BIRU
LĖS SALDAINIU NESE

NAI GAVOME IŠ 
LIETUVOS.

> yra supakuotos drūtose
u Kiekvienoj dėžėj yra po 

U

Į

.2" Įvairiu saldainių. Dėžė 
2 svarų. Kaina $1.60 už 

prisiuntimu. Didelė nuo- 
biznieriams ir visiems po 

Užsaky-

MOTINA SUDEGĖ SU 
4 VAIKAIS.

Adams miestelyje, netoli ■ nu? sienų pei kūnas nu- 
Bostono, pereitą sąvaitę su- arcįė tinką. L gnis tuojau.' 
degė Majorų namas. Gaiš- apėmę visą bazn\ cio> >togą, 
ras kilo nakties laiku, kuo-:11’ Jei?u ugnagesiai nebūtų 
met visi miegojo, todėl be- *u°jau^ Lai Dietas
maž ko nežuvo visa šeimy-:^uVa sunaikinęs savo namus 
na. Tėvas pabudo jau apde-p1^ Pamatl?- i j - v
— Dvi' įdomus dalykas, kad salia
mergaites jis išgelbėjo, o ki-Į s*°y ™est0 IP°” j
ti keturi vaikai ir ju motina kykla, bet mokyklos perku-; 
sudegė * Inas neliete. Jisai drožė tik

_________ i bažnyčiai per kepurę. Jei;
POTVINIS MASKVOJ.
Rusijoj patvino upė Mas-: 

kva, kuri teka per Maskvos] 
miestą. Vanduo tiek pakilo.: 
kad gatvėmis pradėjo eiti le
do litis. Susisiekimas tapo 
pertrauktas, šeši kaimai ne
toli Maskvos stovi po vande
niu. Kareiviai ant troptų 
gelbsti žmones ir jų gyvu
lius. Tūkstančiai pasiliko be 
pastogės. Nukentėjusiems 
taisomos virtuvės laukuose 
ir dalinama šiltas viralas. 
Maskvoje vanduo siekia jau 
Kremliaus vartų.

cęt ir šoko gelbėti kitus. Dvi! įdomus dalykas, kad šalia 
ikz ič.roiEai/. z, v; ibaznvcios stovi miesto mo-

135 pabaudos už išmetimą 
šuniukų į pelenų bačką.
Lynno teisėjas Reeves nu- 

eisė tūlą Angelli užmokėti 
<35 pabaudos užtai, kad ši.' 
išmetė šuniukus i pelenų 
bačką. Jį patraukė teisman 
Gyvulių Globos Draugija už 
'žiaurumą gyvuliams.”

e
.Ivl.y
iaida
iaugiau perkantiems.

tuo/ išpildomi. Skubėkit. (-)
IJTHl AN1AN SALES CORP.

166 Broadway,
>OLTH BOSTON. MASS.

\MBR1Ik.E AUS. IR AITEL1NKĖS 
ĮEIT \ IV ATADAI. Kurielns neikia 

•amus, išbaltint ar išpopie- 
. u-aukit mus. Darbas a t saka n- 
kaina prieinama. «1S»)

K \ZYS SASNAUSKAS 
t oluml ia sU. Cambridge. Mass.

T, Poi.er 4134-M.
210

įmes tikėtume į stebuklus.1 yės langas 
Į tai turėtume pripažinti, kad 
i perkūną valdo protinga ran-
ka.

Ant Boylston streeto nak- 
| ties laiku buvo plyta išmuš- 
• as auksinių daiktų krautu- 

; ir pavogta 
>10.000 brangmenų.

Pereitais metais už 
‘uoklystę Bostone buvo 
štuota 37,944 žmonės.

1,000,000 ŽYDŲ LENKI
JOJ BADAUJA.

Amerikos žydai dabar 
renka aukas badaujantiems 
savo tautiečiams rytų Euro
poj. Jie nori surinkti čia 
S 15.000.000. Atvykę dabar 
jų veikėjai iš Europos sako, 
kad vienoj tik Lenkijoj esą 
1.000.000 badaujančių žy
dų. Besarabijoj ir Rusijoj 
esą net keli milionai tokių, 
kūne neturi ką valgyt.

Vietinės Žinios
“STRIELČIAUS” PRA

KALBOS.

Kun. Dagilis prisipažįsta 
šaudęs per mitingą, ir vėl- 

šaudysiąs, jei reikėsią.

Pereitą nedėldienį So. Bo
stone kalbėjo kunigas Dagi
lis. pagarsėjęs kaipo geras 
“strielčius.” Kalbėjo ilgai, ir 
visą laiką melavo. Anot jo. 
Lietuvoj dabar yra tik dvi 
partijos — katalikai ir so
cialistai. Kas tik yra gera 
Lietuvoj padaryta, tai kata
likų nuopelnas; o kas bloga, 
tai socialistų darbas. Ir ko
munistai. ir liaudininkai, ir 
tautininkai — pas ji vis so
cialistai. Socialistai kalti už 
visas nelaimes, kokių krikš
čionis demokratai yra ant 
Lietuvos užtraukę.

Po prakalbų vienas žmo
gus paklausė: “Koks ten ku
nigas Dagilis Lietuvoje per 
mitingą šaudė iš revolve
rio?”

“Tai aš šoviau!” prisipa
žino “strielčius.” Bet ir užtai i 
kalti esą socialistai. Jie atė
ję į jo prakalbas apsiginkla
vę, o polieijautas irgi buvęs 
socialistas, tai jam, kunigui 
Dagiliui »j? nebuvę kitokio 
išėjimo. Kaip tik išsitraukti 
savo brauningą ir šaudyt.

Ir jis pridūrė: “Tai aš šo
viau, ir jeigu reikės, tai vėl 
šausiu, kol rankas turėsiu.”

UŽ

gir-
are-

Besimokindamas važiuot 
automobilium, įvažiavo 

į prūdą.
Tūlas Zather išsivežė pa- 

važinėt savo kaimyno Be- 
thoney šeimyną aną nedėl
dienį. Nuvažiavus jiems i 
Brookline pas Chestnut Hill 
rezervuarą, kur aplink prū
dą eina platus kelias. Betho- 
ney manė, kad čia bus jam 
gera vieta pasimokyt auto
mobilium važiuoti. Jis atsi
sėdo Zathero vieton ir paė- dės Svetainėje. 40 Prospect 
mė į savo rankas vairą. Tuo st., Cambridge. 
taniu jo moteris su mažu 
kūdikiu išlipo laikan. Betho- 
ney paleido mašiną, ir ji 
pradėjo ristis gana švelniai. 
Bethoney įsivaizdino, kad 
jis jau gerai važiuoja, ir pa
leido automobilių greičiau. 
Bet kažin kas atsitiko, ir au
tomobilius išbėgo iš kelio, 
šovė per krumus ir tiesiog į 
prūdą, kur yra 16 pėdų van
dens. Mašina pasinėrė, o va
žiavusieji žmonės sulipę ant 
jos viršaus galėjo vos tik 
galvomis kvšot iš vandens. 
Tris Bethoney vaikai apsi
kabinę apie tėvo kaklą iste
riškai spiegė. Besilaikyda
mas su vaikais tėvas nuslydo 
nuo automobiliaus viršaus ir 
nuėjo dugnan. Automobi
liaus savininkas Zather sto
vėjo d a ant automobiliaus ir 
šaukėsi pagalbos. Susirinko 
keli šimtai žmonių, ir atsi- 

. rado du vyrai, kurie nusime
tė viršutines drapanas, nu-

• siavė čeverykus. ir nėrė į 
vandenį gelbėt skęstančius.

, Jų butą gerų plaukikų ir jie 
išgelbėjo visus penkis.

DORUHESTER CLOTHING 
SHOP.

- ir moterims daro siu- 
■verkautus ant užsakymo, 

drapanas išvalo garu ir 
>r '.Ja. Moterų šilko ir veiteto 

. daro speciališką darbą.
1<>1 DORUHESTER AVĖ-

DORUHESTER. MASS. 
Savininkas Martin Valiulis.

Tel.: Columbia 3240. (20)

Vvr

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužinės Šventės 

Paminėjimas.
Nedėlioję 9 d: gegužės. 2 

vai. po pietų. LSS. 71 kp. 
rengia Gegužinės Šventės 
apvaikšeiojimą. Bus prakal
bos su pamarginimais. Kal
bės adv. F. J. Bagočius ir 
•4Kel.” red. J. Neviackas. 
Apvaikščioiirtfas nyks Rho-

. Kviečiame 
visus darbo žmones skaitlin
gai atsilankyti.

Komitetas.
A. A.

VINCAS VIŠNIAUSKAS
12 balandžio š. m. mirė mano m; 

mas švogens Vincas \ išr.iauskas. 
;akes 31 m. amžiaus. Velionis pa 

■š Vilniaus gub. Nedzingio narap. ■■■ 
Purvelių kaimo Paliko žmoną 
dviem surais dideliam nuliūdint .

P. J. Akunevičius buvo ' - Iii 
graborium ir suteikė labai priela 
ir gražų patarnavimą ir todėl pata- 
•iame visiems lietuviams kreipti- 
prie Akunevičiaus. kaipo prie gero ir 
mandagaus graboriaus. Pale dotas 
apo art Kalvarijos kanų ir d. I 

’andžio. Lai būna jam amžina atm 
tis.

IŠSIDUODA KAMBARYS
Su šiluma, šiltas ir šalta' 

vanduo ir visi parankumai.
K. MILIAUCKAS

122 F st., Tek: S. B. 0639-M

PARDAVIMAI

Rado daug munšaino 
lietuviu saliune.*■ »

Šį panedėli policija iškrė- 
lietuvių saliuną po num.

i
tė______ ____ , r___
102 Doreliester avė.. So Bos
tone. ir rado skiepe įmūrytą 
į žemę 20 galionų varinę 
tanką su munšainu. Tanka 
buvo taip gerai paslėpta,’ 
kad policija krėtė tą saliuną 
jau kelis kartus ir vis nega
lėjo jos surasti. Tris žmonės 

j buvo areštuoti.

Užmušė lietuvį.
Ant Lake Vievv farmos, 

netoli Lavvrence’o, prie dar
bo buvo užmuštas Jonas 
Budrevičius, keturių mažų 
vaikų tėvas. Ji užmušė tūlas 
John Zida. kuris dirbo po 
Budrevičiaus priežiūra, 
žmogžudys pabėgo į Law- 
rence'ą. Policija jį gaudo. 1

BRANGUS DRAUGAI 
MUZIKANTAI.

JEIGU SKAUDA KOJAS
Dr. Miiler'io Garsus Pėdos Palai

ky tojai prašalins skausmų jūsų pėd-»- 
-e. nekėliuose ir užpcnčiuose. Išleng- 
•o atstato muskulus ir kaulus ir nor- 
naiiškumą. Jaučiami ir nešiojami 
•uikiai Padaromi jums ypatiškai. 
DR. E. W. M1LLER t Reg. Podiatristi 
68 Pemberton Sąuare, Boston, Mass. 
Tel. Bowdoin 3783-M’. (17)

No. 17. Balandžio 28, 1926.

I

Pranešu, jog turime jau lietu
viškų šokių knygas ant sniui- 
kos, kometos ir piano, katrose 
yra patalpinta daugybė polkų, 
maršų, valeu, mazurkų ir dai
nų. Vėliaus bu.' išleista ir kler- 
natui. trombonui ir tinimams. 
Smuikus ir kometos knygos 

piano knyga $1.25.
I.ONGIN BU1NIS

120 Mebster Avė.. 
Canibridge. Mass.

FLOOD SOUARE 
HARDIVARE CO

Jeigu ka nori pirkti, ateik į 
Flood Sų.Hardvvare Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulšių. taipgi visokių 
pentų, varnišių, stiklų, pleisterio, 
cemento. Nupirktus daiktus nu
vežam į namus.
FLOOD SQ. HARDAV \RE CO. 

636 Broad'vay. So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 27OO-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. Gre' iškis.

Rakandų Krautuvė
Turi tūkstančius užganėdintų kostumerių, nes parduoda geriau

sius rakandus. Reikale aprūpins rakandais ir jumis. Kainos visada 
žemiausios.

PILNAS PASITENKINIMAS G V AR ANTUOTAS.
ŠTAI KELETAS BARGENŲ, 
kuriuos rasite šioj krautuvėj

SONORA PHONOGRAPH pirmiau $100, dabar $65 
NEPONSET RŪGS, antriniai 0x12 pėdu $10.50. 
KŪDIKIU VEŽIOJAMOS KARIETI KĖS <16.50.

THE JAMES ELLIS CO.
Suvirs 45 metai Rakandų Krautuvė.

105 BROADM AY (-) SOUTH BOSTON.

VISOKIE STIKLAI IR 
VEIDRODŽIAI.

va.:. •. ;k-a storų ar plonų stiklų
• aveikslams arba kitokiems 

. taipgi kam reikalingi geri 
a:. lai kreipiasi pas. mus. Už- 
.išpildome greitai. (16)

L K.
eidrod 
akyini
lt B PI \TE & MINDO*’ GLASS Co 

Merrimac st_ Boston. Mass. 
T . Haymarket 0344.

. Porter ir S. Goldsmith. savininkai.

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

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

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pustės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. K.illory
3 TREMOM ROMU 
SCOLLAYSUVARĖ 

Skersai Hanover Street
BOSTON. MASS.

Glympia Theatre Building
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

t

I
i SOUTH EDO H»RDWARE CO.

KOKYBEirTAUPUMAS
Queen Anne Paini. 16 spalvų ir bal
tas dėl vidaus ir lauk). Gal. S2^5 
Screen Paint. Galionas 
Shellac. Orange ir Baltas. Gal 
Shellac Substitute, po 5 gal. 

virdrai. Gal.
Atlantic Floor Varnish. Gal. 
One Lot of Bostonian Paint.

Galionas 
Boston ir Du P.ont lx-ad.
DuPont Flat W hite Paint. Gal. 2.25 
Du Pont's Paint ir Varnish Re- 
morer. Gal. 1J>9
K-A-U-R-I- M hite Enamel.
Galionas :L50

1.15
3.00

1.48
2.25

European Feather Co.
25 Lomeli Street.. Boston. Mass.j

Siutai tik po $35.06.
... mane ir persitikrink, aš 
pagal naujausią madą, 

senus drabužius mo-
■ j. išvalotn ir suprosinam. 
a;p naujas. (25)

’V. BROAD'VAY. 
BOSTON. MASS 
•■■j lubų, arti D Street. 

Mikas Neciackas.

STRAND TAILORING CO

A t

.<1

PARSIDUODk NAMAS IR
Apie 1G mylių nuo Bo.-tono 

duoda 2 šeimynų namas -n g’ 
ir bučeme. su truku ir visai, 
taisymais. Viskas už <'..‘>"0. 

kitės į "Keleivio“ redakciją 
Broad'vay. So. Bost.in. Mass.
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Telefonas 6112-W.

Dr. A. Sorman-Gumauskas $ 
LIETUVIS DENTISTAS $ 

VALANDOS: «
Nuo 10—12 dienų J 
Nuo 2—5 po pietų »* 
Nuo 6—& vakare *♦ 

NedelH>i«i* Nuo 10—12 diena y 
705 N. Main St. kainp. Bruad St.

MONTELLO. MASS <

DR. H. N. LANDAU

1.25

SKAUSMAS 
NUO PŪSLĖS 
NEGERUMŲ 
Prašalinamas 
Greitai su 

Santai Midy 
Gauk tikrų 
žiūrėk žodžiu 

y “MIDY"
* Parsiduoda 

Aptiekose

Specialistas Kroniškų ir Se- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CH A M BERS ST, 
BOSTON. MASS

IŠBANDYMU PAINT 
BRUSHES Už PUSĘ 

KAINOS.

i

PIRMAS SO. BOSTONE

LIETUVIS PLUMBERIS
ir ap:<-l;n’čs lietuviai turi 
••is ii>*^vio plumberio pa- 

i. Taipgi laikomi 
- ■ reikmenai, nuo 

<1 <iausi<> dalyko.
irt t<>. laikome pilnai 

tavom, kas tik
•. I 

/'•dziu viską.
gal . Š2.25 gal. ir ^3.65 

Musu kainos vra žemesnės 
'-..tjr. ’ (-)
'■H>. I. \ UK SITIS & CO.. 
Broad'»av. So. Boston. Mass. 

BrJ -t .n 2373-M.

visokie 
mažiau-

geležinį
______ rcikalin- 

per.tą. aliejų, varnišius, i

y

%

%
v

%

♦

*

*

t

Tclcfonas So. Boston 2300.
NAI J \S LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. SI. *. GALVARISKI
(GAL1NAUSKAS)

Ofisu valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte. Yiuo 1:30— 
5:30 diena. Nuo 7—9 vakare. 
Ncdėlioiniv. pagal sutarties.

11 I BROAim A Y.
SO. BOSTON. MASS.

* *!’♦»• Snuth Boston 40<M> 
/ ~ - - - * -
J
p
r•
F

v♦ c c c c c »’ c I

NAUJI KEJJA1 PRAŠALIM- 
MUI LIGŲ NESMAGI MŲ.

Be operacijų, be vaistų.
N VrtRALIH GYDYMO .METODAS- ! 
ai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimui dykai.

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

Priešais Northhampton 
eiaveito stotį.
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro. 

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki ■

Screen wire by the roll. 100 pėdų. 
Juodas. už ketvirtainę pėdą 2ljC. 
Galvanized. ketvirtainė pėda 
Bronze Screen Wire, 
tcsnžs už coppcr.
16 Mesh. ketvirtainė
50 F E ET GARDEN
MINDOM (ORO. HM) pėdų .. -SO

3c.
50% tvir-

pčda 7’jc. 
UOS E 5.W

BRONZE GREEN Paini Geras 
visokiam vartojimui. Gal. . . 1.25
MORE YVINDOVV SHADES

Wc.

S$

L:ghts \'h ( ans ................... 9Xc.
Heavy Rihbed Ash (ans .... 1.98 
No. *2 Sand Paper. o ream of 
to doz. ..................................... X5»
Henoire. 2 inch mesh. by the 

roll 150 pėdų ilgio.
colių aukštumo 
colių aukštumo 
colių aukštumo 
colių aukštumo

rolis ... 
rolis 
ralis .. . 
rolis ...
DĖL

. 2 60

1.75
. 5.90

DARŽO

Dr. J Landžius Seymour
I.IETUVIS GYDYTOJAS 

3x1 Br<»adway. S<». Boston, Masu, e
Ant antrų lubų C ’

V*I.ANJ»OS: >
Mon 9 rvt* ik: 9 vakare /

I
i

t i

|H> . . .19
... . 2.W

DR’. J. MARCUS 
LIETUVIUKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekrelnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Maxi. 
( Prie Hanover St. •

Tel. Richmond 66x I-)
Valandos; N’w 9 ryto iki » vak. 
Nedėldieniais iki i vai. po pietų

Mr. Joseph P. Serkiunas.
pas

I

24
36
18
60
VISKĄ TURIM

IR PIEVOS.
Dėl Vidaus Spynos Setai 
Priekinių Purų Setai jv»
ATLANKYKIT MUSŲ PAR

GENU SKLEPĄ. BARBE
NAI KASDIEN.

i urim Visokių Geležinių Daiktų ir 
'lalcvų. Vietiniams pristatymas 
dykai.
SO. END HARDKARE CO. 

1095 Washington Street. 
Art; I>ever St. EI Station 

Boston. Mass. Toj ; Beach 5353.
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Tel. Richmond 1110

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SMITAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kr»iip» 
ir Odos Liga. 

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

BCSTON. MASS.

<<
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Vose & Sons Piano 
Company 

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

Grand Pianą, Upright Pianų. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
■nūs pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais sc.’ą pianų, gau
sit už jj gerą kaina Išlygoj- lengvos. 
Parašy kit, o nusiųsim gražų iliust- 
uotų kataliogų.

Vose & Sons 
Piano Co.

16U Boylston St.. B«»ston. 
įkurtas 1851 m.

VISOKIAS PLCMBERIV 
REIKMENIS

PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. RADIATORIUS 
I’AIPAS ir I RITAIKINTOJLS

Sold Direct 2 L'.

KaF' 
Z~z

<.er-ai'vi.rs tavoras pigiausia kainų.
Iei. Haymarket 111X1 ir 4101 

Boston Plnmbing «K Lighting 
Supply Co.

117 I’ortland St, Netoli No. Station. 
d< »S1ON

I




