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Bolševikų Pinigai Atmesti
_______________( —---------------------------------------——.  ——

1,600,000 ŽMONIŲ NORI 
AMERIKON.

italų yra pasikėlę važiuot 
Amerikon ir jau yra padavęANGLUOS DARBININKAI ANGLUOS DARBININKŲ ju pa^po

m r Kino i macvvac aipac j . r r

Naujas Seimas 
Lietuvoje.

NENORI MASKVOS 
AUKSO.

ALGOS.
lI
I

Tuo pačiu laiku bolševikai 
biauriai šmeižia streiko 

vadus.

tonominis Krizis RusijojKALINIAI IŠSILAUŽĖ 
IŠ KALĖJIMO.

Iš Illinojaus valstijos ka
lėjimo Statevillėj pereitą są
vaitę pabėgo 7 Chicagos 

j piktadariai. Kalėjimo virši
ninką jie nudurė peiliu, vie- 

;ną sargą sužeidė, o kitą pa
siėmė su savim ir liepė jam 
atrakinėti kalėjimo vartus. 
Paskui susėdo į kalėjimo 
troką ir pabėgo, išsiveždami 
su savim ir sargą. Vėliaus 
sargas buvo atrastas girioj 
prirakintas prie medžio. Pa
bėgusieji visi yra krimina- 
listai: žmogžudžiai ir plėši
kai.

SOVIETŲ VALDŽIA LA- Taigi, vykindami komu- 
BAI SUSIRUPINUS. .nizmą bolševikai sugriovė 

Rusijos pramonę, o dabar 
_ kad ji 

vėl atstatytų Rusijoj kapita- 
. lizmą.

DIDŽIAUSIA NAŠLAIČIŲ 
PRIEGLAUDA.

Aleksandropolio mieste, 
Rusijos Armėnijoj, ameri- 

jkonai užlaiko vaikų prie
glaudą, kurioj yra 13,000 
našlaičių, kurių tėvai yra žu
vę visokiuose sumišimuose. 
Tai esanti didžiausia našlai
čių prieglauda visam pasau
lyje.

RINKIMAI BUVO
8 IR 9 GEGUŽĖS.

Manoma, kad klerikalai 
pralaimėjo.

Gegužės 8 ir 9 dienomis 
Lietuvos žmonės rinko nau
ją Seimą. Kbks bus naujo 
Seimo sąstatas, žinių da nė
ra : Lietuvoj ima pora savai
čių laiko, pakol jie tenai su
skaito visus balsus ir sužino 
galutinus rezultatus. Tečiaus 
spėjama, kad klerikalai ši
tuose rinkimuose bus daug 
vietų prakišę. Laimėję bus 
daugiausia socialdemokra
tai ir liaudininkai.

Komunistų sąrašai buvo 
panaikinti.

Atstovų naujame Seime 
bus daugiau, negu senan^e, 
nes dabar jau ir Klaipėdos 

' Kraštas atsiųs savo delega
tus. Iš Klaipėdos musų kuni
gėliai turbut negaus nei vie
no savo šalininko.

Naujas Seimas turės link
ti ir naują Lietuvos prezi
dentą. Jeigu klerikalai di
džiumos šitame Seime netu- 

frės. tai jie negalės savo 
žmogaus ir į prezidentus pa- 
statvti. Prezidentu tuomet* , v
veikiausia taptų Galvanaus- retfe 
kas, ar jam panašus. ~ *

Tikimės, kad ateinančią

į tus. Tuo tarpu sulig paskir-;
Anglijos Profesinių Unijų, tos Italijai kvotos, iš jos gali 

I Kongresas paskelbė prane-1 įvažiuoti Amerikon tiktai 
, Šimą, parodantį, kiek kurio 3,845 žmonės per metus.

Iš Lenkijos apie 250,000 
žmonių . laukia progos įsi
gauti Amerikon, kuomet 
imigracijos įstatymas įlei
džia tiktai 5,982 lenku.

Čekoslovakijoj apie 250,- 
000 žmonių reikalauja vizų 
Amerikon, o įvažiuoti gali 
tiktai 3,073.

Iš Lietuvos tuo jaus išva
žiuotų apie 50,000 žmonių, 
bet sulig įstatymo čionai ga
li įvažiuoti tiktai apie 300.

Apskritai imant, surink
tos Amerikos konsulų žinios 
parodo, kad dabartiniu lai
ku yra paduota 1,619,066 
prašymai važiuot Ameri
kon, kuomet įstatymas iš vi
so per metus įleidžia tiktai 
164,167 žmones. Pasiremda
mi šitomis žiniomis, ateivy- 
bės priešininkai Amerikoj 
ir sako: Matote, ar ne gerai, 
kad Amerikos durįs atei
viams yra uždarytos? Jeigu 
jas atidalytume, tai čionai 
privažiuotų tiek svieto, kad 
nežinia butų kur jį dėti.

Keistas tečiaus dalykas, 
kad iš Anglijoj, Airijos ir 
Vokietijos labai mažai žmo- 
mų važiuoja Amerikon. Pa- , savaitę galėsime jau paduoti vos tik apie 100 svarų. belį

amato darbininkai tenai! 
gauna algos. Aukščiausia

Pereita subatą Profesiniųlf,nKliakai'io ,?‘^>'ra.54. ši‘ 
Unijų Kongresas kuris $13 dokr,ų »
d a Anglijoj generalį streiką,,. .. . 
gavo iš RŪsijos čeki kaipo 
parama streikuojantiems !.«? S,11?CT lk M
darbininkams. 'sn!n^<sąva,ltę.-...Plr??utJn.ę

Apsvarstęs šitą dovaną. < 
Kongresas nutarė sugrąžinti) 
ją Maskvai atgal. Kokiai su-! 
mai tas čekis buvo parašy-į 
tas, Anglijos darbininkų va-! 
dai nepasakė. Bet žinios iš 
Maskvos sakė, kad sovietų 
darbo federacija siunčia 
Anglijos Profesinių Unijų 
Kongresui 2,000.000 aukso 
į-ublių, kas reiškia apie 1,- 
000,000 dolerių.

Nežiūrint kaip Anglijos 
darbininkams pinigai yra 
reikalingi, jie tų pinigų ne
galėjo priimti. Nes jeigu jie gaįJ r 
butų Maskvos auksą priėmę. centaj). 
tai valdžia ir buržuazija bu- Beveik visose pramonės 
tų galėjusios apkaltinti juosi§akose Anglijoj darbininkai 
esant Maskvos agentais, «ir-Ujrba g valandas į dieną, tik 
bančiais Maskvos pinigais ir kasvklbse dirbama 7 valan- 
Maskvos naudai. Burzuazi- ;(|0,' 
jai labai lengya tuomet butų 
įtikinti Anglijos visuomenę. Į 
kad dabartinis streikas, ku
ris neša valstybei tokių bai
sių nuostolių, yra ne Angli
jos darbininkų kova, bet 
Rusijos bolševikų intriga. 
Tas duotų valdžiai progos 
areštuoti visus streiko vadus 
ir užpulti pačią Darbo Parti
ją. Nors valdžia ir dabar ga
lėtų tą patį padalyti, bet da
bar ji neturėtų kuo savo ši
tokio žygio pateisinti. Taigi, 
atmetimas Maskvos pinigų 
buvo išmintingas darbas.

Yra da ir kita svarbi prie
žastis, dėl kurios Anglijos 
darbininkai negalėjo bolše
vikų aukso priimti — tai ta, 
kad tas auksas siūlomas ne
dorais tikslais. Vos tik kelia
tas dienų atgal bolševikų ly
deris Zinovjevas paskelbė 
viso pasaulio darbininkams 
savo "manifestą,’’ nedoriau
sių budu užpuldamas ir iš
niekindamas Anglijos dar
bininkų vadus. Baldwino 
valdžia “su visomis savo 
bombomis ir aeroplanais nė
ra tiek pavojinga darbinin
kų klasei, kiek yra pavojin
gas Anglijos Darbo Partijos 
vadas MacDonald, Thomas 
ir kompanija,” sako Mask
vos Internacionalo prezi
dentas savo “manifeste." 
Tik komunistai esą tikri va
dai, tik jie galį išvesti Angli
jos proletariatą Į pergalę.

Ir po šitokio biauraus už
puolimo, Maskvos intrigan
tai nusiuntė Anglijos darbi
ninkams maišą aukso. Kas 
gi nesuprastų, kad bolševi
kams čia rūpėjo papirkti 
Anglijos darbininkus, kad' 
jie nuverstų dabartinius sa
vo vadus, o jų vieton pasta
tytų komunistus?

Anglijos streiko vadai ne 
maži vaikai. Jie tuojaus pa
matė, kad šita bolševikų ma
lonė. tai Judošiaus bučkis. 
Ir dėlto jie . utrrąžino jiems 
tą auksą atgal.

Bolševikų prupagan lai 
tuo uodu buvo i 
skaudus smug-is

sumą gauna daugiausia ma
šinistai, o pastarąją konduk
toriai.

Mūrininkams dideliuose 
miestuose mokama į sąvaitę 
73 šilingai, dailvdėms 74 iki 
82 š., spaustuvninkams 73 
šilingai, batsiuviams 53 iki 
50 šilingų.

Mašinų industrijoj aukš
čiausia alga yra 61 š., o že- 
miausis 40 š. į sąvaitę. Lai
vų statytojai gauna nuo 58 

jiki 38 šilingų į sąvaitę; 
duonkepiai gauna nuo 60 iki 
68 šilingų (Amerikos pini- 

; šilingas yra apie 24

•s. l

SAKO, ANGLIJOJ JAU 
DVI VALDŽIOS.

Reakcinis Londono “Dai- 
lv Mail,” kuris kelias dienas 
negalėjo išeiti dėl spaustuv- 
ninkų streiko, dabar pasiro
dė dviejų puslapių ir rašyto
mis raidėmis. Įžanginiame 
savo straipsnyje jisai nieki
na streikierius ir sako, kad 
Anglijoj dabartiniu laiku 
yra jau dvi valdžios, viena 
legalė valdžia, kuri atsto- 
jvaujanti 40,000.000 gyven
tojų, o kita “revoliucinė val
džia. atstovaujanti 3.5OO,> 
000 treid-unijistų.”

t

vyzdžiui, Vokietijai paskir
ta kvota yra 51,227, t. y. tiek 
žmonių iš tenai gali įvažiuot 
per metus Amerikon: bet 
norinčiu važiuoti vra tik 16.- 
660.

. į

Kviečia privatinį kapitalą kviečia buržuaziją, 
statyt fabrikas ir kelti

pramonę.

Paskutinėmis dienomis 
Maskvos bolševikai jau ne
įdomauja tiek daug tarptau
tiniais klausimais, kaip jie 
pirma įdomaudavo. Nors 
sovietų diplomatai ir kalba 
apie susiartinimą su Lenki
ja, Latvija ir kitomis Pabal- 
tijos valstybėmis, tečiaus to
se kalbose nesimato didelių; 
noi-ų prie tikro darbo. Tokia; 
pat apatija pas juos apsi
reiškia ir linkui įvykių Ky- 
nuose, kurie prie kitokių 
apystovų turėtų bolševikus 
labai interesuoti.

Priežastis visa to yra ta
me, kad paskutiniais laikais 

rimų'įvežama mažiau, bZt b?‘^'ikai yra labai susiru- 
užtai ju kainos labai pakilo Rln^.. nam,nlal> reikalais, 
ir amerikiečiai da daugiau 
išmoka už juos pinigų, negu 
pirma išmokėdavo, kada 
šmugelis buvo lengvesnis.

$40,000,000 UŽ IMPOR
TUOTUS GĖRIMUS.

W ashingtono apskaitlia- 
vimu, per pereitus 1925 me
tus amerikiečiai išmokėjo 
$40,000,000 šmugelninkams 
už importuotus svaiginamus 
gėrimus. Nors sargyba da
bar žymiai sustiprinta ir gė
rimų įvežama mažiau, L_.

PERSIJOJ DIDELIS 
BADAS.

Žinios iš Tavrizo sako, 
kad Persijoj dabar didelis 
badas. Perdu paskutiniu 

'i mėnesiu kaimiečiai maitina
si tik žole n- šaknimis. Ba
daujančių esą tūkstančiai. 
Badas kilo dėl to, kad šįmet 
užėjo labai didelė žiema, 
kokios pirma tenai nebūda
vo, nes Persija paprastai 
yra šiltas kraštas; ’ šįmet gi 
sniegas ir dideli . šalčiai su
naikino visus vaisius ir ja
vus, taip kad žmonės pasili
ko be maisto.

-----reikalais.
Rusija, mat, gyvena labai 
sunkų ekonominį krizį da- 
jdartiniu laiku. Nors oficia
liai sovietų valdininkai savo 
kalbose stengiasi šitą krizį 

|MERG}.oli^|SanNaUSOVĖ ' diMįtiktai’S ekį 
POLICMANĄ. nomin(, pa()ėtim •. tečiaus

Į Bostono priemiesty E ve-, savo tarpe komunistų parti- 
: gyveno italukas La jos vadai aiškia£sako, kad 

Priore, kuris buvo labSf^fctJlTOTfrtltfš knzis vra ge- 
smulkaus sudėjimo, svėrė neralis.”

Kalbėdamas anądien Le- 
» sovieto susirinki

me vyriausis sovietų val- 
merginos neužkabi- džios komisaras Rykovas 

Anądien jis prisiplakė nupiešė dabartinę padėtį 
prie 19 metų amžiaus gra- taip: vargas dabar Rusijoj 

Įžuolės taip, kad ji neturėda-įdelto, kad ant rinkos nėra 
•ma ramybės pasiskundė po-i manufaktūros (fabrikų) 

Vienas policmanas'produktų: kad sovietų pra- 
lenkų. Tūlas Vonsievičius pradėjo sekti paskui jį ir monė negali patenkinti žmo-

I

“Keleivio*’ skaitytojams aiš
kesnių žinių apie rinkimų 
pasekmes.

NUTEISĖ 38 UNIJISTUS.
Indianos valstijoj, War- 

ricko apskrity, pereitą sa
vaitę teismas nubaudė 38 
unijistus angliakasius, kurie 
buvo areštuoti susirėmime 
su streiklaužiais pereitą va
sario mėnesį. Trįs unijos vir
šininkai turi užsimokėti po 
$500—$300 pabaudos ir at
sėdėti po 90—30 dienų kalė
jime. Kitiems paskirta ma
žesnė bausmė.

SLAUGĖ NUDURĖ 
DAKTARĄ.

Morgantovvn, W. Va.— 
Anądien čia buvo nudurtas 
savo ofise Dr. W. B. Borror, 
vienas garsiausių gydytojų 
šitoj apielinkėj. Jį nužudė 
dirbusi prie jo slaugė (nur- 
sė). Kaip ten viskas atsitiko, 
niekas tikrai nežino, ofiso 
darbininkė tik tiek yra ma
čiusi, kad prieš daktaro nu
žudymą buvo atėjusi pas jį 
kažin kokia kita moteris. Ji 
įnėjo tiesiog į jo kambarį.

LENKIJOJ SUGRIUVO 
MINISTERIŲ KABI

NETAS.
Pereitą savaitę Lenkijoj 

įvyko valdžios krizis. su- 
griuvo visas ministerių kabi
netas. Prezidentas buvo pa- • 
siūlęs sudaryti naują val
džią liaudininkų vadui Vito- 
sui, o paskui socialistų vadui 
Marekui, bet abudu atsisa
kė. Dabar tas darbas yra pa
vestas Grabskiui. kuris bu
vo ministerių pirmininku 
pirma.

5 ANGLIAKASIAI UŽ
MUŠTI KASYKLOS 

EKSPLIOZIJOJ.
Pottsvillėj pereitą sąvaitę 

atsitiko nelaimė South Penn f
kasykloj. Sprogo gazai ir 5 beĮ nį. kokiu penkių minutų 
žmonės tapo užmušti, o 4 išėjo labai susijudinus ir sa- 
sužeisti. t * -----

MIŠKAI DEGA.
Massachusetts valstijoj 

paskutinėmis dienomis pra
dėjo degti miškai keliose 
vietose. Ugnis sunaikino ke- 
liatą farmų ir vasarnamių. 
Nuostoliai apskaitomi į 
$100,000.

I

JUOKAI PASIBAIGĖ 
ŠAUDYMU.

Benz’o dirbtuvėj Lynne, 
Mass. valstijoj, dirba daug licijai.

buvo labai didelis merginin- ningrado 
kas. Jis nepraleisdavo nei 

i vienos 
;nęs.

i

VISI VYSKUPAI GALI 
EIT KALĖJIMAN.

Meksikos valstybės gynė
jas Ortega pradėjo tyrinėti 
katalikų dvasiškijos intri
gas prieš valstybę, ir mano
ma, kad visi Meksikos vys
kupai gali būt apkaltinti iš
davyste. Bažnyčias valdžia 
mano paimti visas į savo 
rankas ir paversti jas į mo
kyklas.žiūrėti, kaip jis elgiasi. 1 

Priore staiga atsisuko ir šo-
La nių reikalavimų; kad pinigų

■ kursas krinta, o tavorai 
jį erzint, kad jis buvęs vištų vė į policmaną, sunkiai jį su- brangsta; kad stinga kuro ir 
vogti tą dieną. Šitas erzini- žeisdamas į pilvą. Policma- transportacija sugriuvus, 
mas Vonsievičiui taip da- nas tuoj sugriuvo. La Priore 
ėdė, kad jis atėjo anądien tuomet įbėgo tarpdurin ir 
dirbtuvėn su revolveriu. Ka- J pasislėpė tamsiam korido- 
da Vonsievičius atėjo aną riuje. Kitas policmanas nu
lytą dirbti, tai tūlas Mankajėjo jieškot jo ir užklupo jį 
sėdėdamas prie savo maši-; kampe. Kada policmanas iš- 
dos, pradėjo kadakuot viš- tiesė rankas imti piktadarį, 
tos balsu. Vonsievičius tuo- šitas šovė jam tiesiog į veidą 
met išsitraukė revolverį ir ir ant vietos jį užmušė.

1 Patiesęs antrą policmaną, 
La Priore leidosi bėgti. Tre
čias policmanas nusivijo 
paskui jį. La Priore įbėgo į 
svetimus namus, palindo po 
sinka ir pradėjo šau
dyt. Moteris baisiai persi
gando ir išbėgiojo. Besišau- 

■su trečiu policmanų 
mažutis mergininkas tapo 
sužeistas ir suimtas. Tuo tar
pu buvo jau sušauktos kelių 
nuovadų policmanai. Nors 
ir sužeistas, bet La Priore 
taip mušėsi ir draskėsi, kad 
keliolika policmanų vos nu
gabeno jį kalėjiman. Dabar,! 
žinoma, jam bus elektros' 
kėdė.

neatėjo vieną dieną į darbą, 
tai kiti jo tautiečiai pradėjo

šovė i Manką, mirtinai jį su
žeisdamas. Peršautas darbi
ninkas dabar guli ligonbuty, 
o šovikas sėdi kalėjime po 
$25,000 kaucijos.

BOMBA SUŽEIDĖ DAUG 
ŽMONIŲ.

Serbų sostinėj Belgrade 
tūlas bulgaras metė per lan
gą bombą į vieną restoraną, 
kur buiys serbų turėjo susi
rinkimą. Du žmonės buvo 
užmušti ir keliolika sužeista. 

• Į besivi jančius paskui jį ser- i«I,v įgaunu* FaM«,/w..bus bu]garas metė (la kitą
'Gamyba maža, kainos dide- bombą 6ir nušovė vieną 
pesjr kokybe prasta. licmaną, kuris norėjo jį su-

Manufaktūros produktų 
nėra daugiausia dėlto, kad 
Rusijos fabrikai nusidėvėjo; 
jeigu ir padaroma kiek pre
kių, tai jos atsieina taip 
brangiai, kad žmonės negali 
jų įpirkti, irvistiek pelno 
ant jų negalima padaryti.

laikyt. Jis pabėgo j Bulgari-Per gegužės mėnesį nu-'U"..,.. ‘__
tarta uždaryt visas audeklų i jos pusę ir tenai pasislėpė, zl * w v « X 1 • « A « 1/ « x-»

kydama, kad toji slaugė yra 
beprotė, prasišalino. Neuž
ilgo iš daktaro kambario at
bėgo virtuvėn slaugė ir, pa
griebus didžiausį mėsinį 
peili, vėl išbėgo, sakydama: 
“Aš jį užmušiu, aš jį užmu
šiu!” Ir vėliaus pasirodė, 
kad daktaras guli pervertas 
peiliu. Jis mirė už kelių mi
nutų, negalėdamas nieko

PATARIA STREIK1E- 
RIAMS IGNORUOTI 

GUBERNATORIŲ. Idant
New Yorko advokatas 

Untermeyer patarė Passaico 
streikuojantiems audėjams 
neklausyti gubernatoriaus 
Moore’o nei jo paskirtų tar
pininkų. Darbininkams ne
reikia jokių pašalinių tai- 

ikintojų: jų unija gali kalbė
tis su darbdaviais be jokių 
patarėjų iš gubernatoriaus 
pusės. Savo aklu tarnavimu 
audinyčių kompanijoms gu
bernatorius Moore diskredi
tavo pats save ir užtraukė 
gėdą ant visos New Jersey 
valstijos, pasakė Unterme
yer.'

IŠPLĖŠĖ TEATRO SEIFĄ, pasakyti. Slaugė tapo areš- 
Tarp pereitos subatos ir tuota ir uždaryta kalėjiman, 

Worcesteryje bet iš jos nieko negalima iš- 
"", nes pradėjus ją

’ Tarp
I nedėldienio 1 _ _ _
vagis įsilaužė į Olympi’jos klausinėti, i 

užduotas Teat ? b- atplėšę seifą pavo- kamantinėti pasirodė, kad 
’.gė $2JHin ios protas sumišęs.iotj protas sumišęs.

Belleville, Ilk 
savaitę čia sudegė Haasų 
šeimynos namai nakties lai
ku. Ūgny žuvo pats Haas ir 
keturi jo vaikai. Moteris ir. 
du kiti vaikai labai apdegė ir dangau: 
ir gal turės mirti.

Beįeitą

dirbtuves vidurinėj Rusijoj 
ir darbininkus paleisti na-1 
mo, nes netik mašinos suiro, * 
bet ir žalios medžiagos nė
ra. Ekonominis sovietų eks
pertas Miliutinas pasakė 
Leningrado sovieto susirin
kime: Jeigu valdžia ir galė-j 

i tų pasenusias mašinas pa
keisti naujomis, tai visgi bu
tų nesąmonė taip daryti, nes 

i mes turėtume dirbtuves ap
rūpinti naujomis mašinomis, 
bet neturėtume ką tose dirb
tuvėse veikti, nes neturim 
nei žalios medžiagos, nei 
kuro.

Akyvaizdoj šitokios pa
dėties, Vyriausios Ekonomi
nės Tarybos vice-pirminin- 
kas Kviringas paskelbė pri
vatiniams kapitalistams pa
kvietimą imti fabrikas į sa
vo rankas ir kelti sugriuvu
sią Rusijos pramonę. Prie- 

Draugijos tik- sintis privatiniam kapitalui 
busiąs kova su religi- dabar nesą jokios prasmės, 

* ' i 
“naują ekonominę 

” kuri reiškia pripa-įgavo po 12 metų 
darbu kalėiimo.» v

SUSITVĖRĖ LAISVAMA
NIŲ DRAUGIJA YALE 

UNIVERSITETE.

Vale universitete, New 
Haveno mieste, pereitą są- 
vaitę susitvėrė laisvamanių 
organizacija, kuri bus žino
ma vardu “Yale Free Think- 
ers' Societv.” 
slas T 
niais burtais, aiškinant mok- nes sovietų valdžia senai jau 
slo faktais, kad tokio Dievo įvedusi 

is, kaip bažnyčia .politiką.
skelbia, visai nėra ‘žinima privatinio kapitalo

ROJALISTŲ RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE, 

118 policmanų sužeista.
Paryžiuje pereitą nedėl-

Į

1

'dieni buvo didelės rojalistų 
riaušės. Mat jie buvo nutarę 
eit su procesijom prie Orlea
no Mergelės paminklo, o vi
daus reikalų ministeris tas 
procesijas jiems uždraudė. 
Kada prasidėjo procesijos, 
policija ėmė rojalistus krik- 
dyt ir kilo riaušės, kuriose 
buvo sužeista 118 policma
nų ir 150 rojalistų.

i

SUOKALBININKAI PRIEŠ 
ISPANIJOS KARALIŲ 

PASMERKTI.
Ispanijos karo teismą* pa

smerkė kalėjiman 7 žmones, 
kurie pereitą vasarą kėsino
si išmesti į padanges Ispani
jos karaliaus traukinį. Gra
fas Perello ir Julius Garriga 
tapo nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos, o kiti suokalbininkai 

sunkiųjų
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nuošimtį, e vėliau pareikala-Į 
vo ir tą sugrąžinti, tečiaus 
agentams buvo užmokėtai 
pilnas “komišinas.” Kitaip 
sakant, Lietuvos Atstatymo f 
B-vė mokėjo savo agentams 
“komišiną” už neparduotus į 

’ šėrus. 
I Kas

, , r 1 agentas ir ‘Darbininke kofes- > .. .. i btrimanis
1S Llvl^VOS. ■ i-; i, . . Kiek mes

kad Lietuvoj t ...
savo krasta :

LIETUVOS.
švento Juozapo organas 

“Darbininkas” 
nery rašo:

•‘Pastaruoju
laikraščiai rodo,

35-tame nu-

laiku Lietuvos 
kad ten apsi

reiškė gaivališkas žmonių hė-Į 
jfitnas Į Braziliją. Tą įtvirtina 
ateinantis iš Lietuvos laiškai ir 
gaunamos 
pondencijos tiesiog iš 
Tad yra laktas, kad .....uvoj. smarkiausia ie ar(ia.
daugelis apleidžia savo kraštą! • - 1 m.

ir kad daugelis jau yra alsidu- 
rę Brazilijon. Aklino., ir ki- j Vįį-- pl.ezijentas 
tuosna krastuosna... i Ijs vie&u ,uonleĮ

“tvarstant Lietuvos vnngra-, «]■-
Cijakila uu klausimu: jstalynM> Bendrovės Šerų, U»
žmones \\rziasi iš Lietuvos ir1- - - 
jei tas veržimasis pateisina
mas. tai kur ir kaip emigraciją 
pakreipti ?

“Lietuvos žmonių palinki
mus emigruoti truputį keisto
kas. Ten valdžia rankose tų. 
kurie, sako, kad rūpinasi darbi
ninkų reikalais. Ten dvarai 
draskomi ir žemės dalinamos 
žmonėms. Ir šitą didelę žemės 
reformą IJetuvoje seka gaiva
liška emigracijos banga.

“Toliau atsiminkime. , u-
lūetuva ne pertirštai apgj-ven-: # =• t
ta. Kauno Lietuvoj ant kiek- j _ Kiek p. Račkauskas ant: 
vieno kvadratinio kilometro at-Į šito patriotiško “džiabo 
sieina tik po 32 žmogų. O Klai- ] uždirbo, kiek iš to pasipelnė : 
pėdos Krašte ant -kiekvieno! p- Karuža ir kiti sandarie-l 
kvadratinio kilometro atsieina , čių lyderiai, tai to p. Stri- i 
po 115 žmonių. Kauno Lietuvoj' maitis nenori pasakyti. Kam 
yra apie 2,000.000 gyventojų. į gi tuomet da rašyti "paais- 
lei ji butų taip tirštai apgj-. kirtimus” ir dumti žmonėms 
venta. kaip Klaipėdos Kraštas, iį akisJeigu teisybės nenori- 
tai joje butu 6.000.000 gyven- uia aiškiai pasakyti, tai ge-; 
tojų. Klaipėdos Kraštas tri* Iriau jau butų tylėti ausis su-1 
sykius tirščiau apgyventas, i glaudus.
negu Kauno Lietuva. Ir stebė-1 
tina. Klaipėdos Krašte niekas * 
nesvajoja apie keliavimą kur i 
nors Brazilijon, nors Klaipė-! 
dos Krašte nei žemės reformos 
nebuvo pravedama, nei kitokie- 
darbininkams ypatingi paleng-l 
vinimai nebuvo teikiami."

Taip rašo klerikalų lai k-* 
rastis, kuris visuomet giria 
Lietuvos valdžią ir jos palai- j 
komą tvarką, teisingiau —. 
betvarkę. Paduoti jo čia fak-j 
tai tečiaus aiškiai parodoj 
kad darbininkų gyvenimą.- 
prie krikščioniškos valdžios 
Lietuvoje yra nepakenčia-: 
mas.

Bet reikia pasakyti, kad iš 
Lietuvos bėga ne vien tik 
darbininkai, bet bėga ir in
teligentija. Nežiūrint kaip 
sunkų Lietuvos inteligentui 
pasidaryti Amerikoj pragy
venimas, pastaruoju laiku 
čionai suvažiavo iš tenai be
veik visi dainininkai, artis
tai ir kitokie baltarankiai.

Jei kunigėliai da ilgiau 
Lietuvoje paviešpataus, tai 
musų kraštas pasiliks be 
darbininkų ir be inteligentų.

buvo tas generalis 
sub-agentai, p. 

irgi nepasako’’ 
atsimenam, tai

No. Iv. Gegužės 12 d.

"‘Jeigu jus paskelbsite lo
kautą, tai mes apskelbsime

Anglijos policija sklaido streikierių susirinkimą Londono 
gatvėse. Apačioj pavciksl.-hs streikieriu vado.

“Kam komunistai, jeigu jie 
randa, kad reikia su socdalis- 
t|is vienytis, nuolatos keikia ir 
šmeižia juos? Diena iš dienos 
komunistu agitatoriai ir laik
raščiai drapsto socialistus pur
vais. o paskui staiga kreipiasi i 
juos laišku, kaipo i ‘dear com- 
rades!’ Taip gali elgtis tiktai 
arba begėdiški veidmainiai, 
arba bepročiai."
Jie yra veidmainiai.
Jie siūlo socialistams da

ryti visokias “vienybes” ne 
tam, kad sustiprinus darbi
ninkų pozicijas, bet tam, 
kad lėng\’iau butų vatyti ar
dymo darbas.

šitą pasakė pats Rusijos Jas. Angliakasiams su tuo 
į darbo federacijos pirminiu- nesutikus, kasyklų savinin- 

•“ >- kai apskelbė lokautą. Tuo
met už angliakasius užsisto
jo gelžkeliečių ir transporto 
darbininkų unijos, ir apskel
bė generalį streiką.

rą frontą,” tarpe Tomskio ir Anglių pramonė Anglijoj 
yra jau tiek išaugus, kad dėl 
savo didumo jį jau nebegali 
ant savo kojų nustovėti. Per 
pastaruosius 8 metus kasyk
lų industrijoj Anglijoj buvo 
jau penki dideli kriziai, ir 

1 kiekvienas vis sunkesnis. 
Dabartinis turbut sunkiausis 
iš \ isų.

Ligi didžiojo karo anglių

Generalis Streikas Anglijoje
Dėl ko ji* kilo ir k*« iš jo 

gali išeitu *
Kapitalistų spauda rašo 

apie Anglijos generalį strei
ką labai daug, bet kokios to 
streiko priežastys, aiškiai 
nepasako. Taigi neprošalį 
bus čia padaryti trumpą tik
rosios padėties apžvalgą.

Streikas kilo dėlto, kad 
kasyklų savininkai nutarė 
numušti angliakasiams al
gas ir pailginti darbo valan- 

Angliakasiams su tuo
l- \inėjimo darbavosi p. Rąč- Kas Tomskis pereito grtio- 

Kau.--.xa>. bu\ u>is sandarie- suvažiavime Maskvoj. 
jCių partijom piezidentas. Kuomet tenai buvo svarsto- 

g, •_» i • a skolbe: mas “vienybės” klausimas.
Kas nepirks Lietuvos At-, Kalbant tuomet apie ”bend-

• —- ■ ■ ■ J ■ .■ w W O
|. . . .. . . . • ą nuliui, KUMC iuill.-r.iu 11
j bus Lietuvos išgama, ir lais- Losovskio kilo aštrus ginčai, 
vos Lietuvos duris tokiam Losovskis buvo priešingas 
bus uždarytos. Taip jis ra- >vienytis su Amsterdamo
be .Tev>neJe» u taip jK.unijų Internacionalu, nes 
grąžino savo prakalbose 1 komunistu intaka čia pra- 

pultų: bet jis stojo uz vieny
bę su Anglijos unijomis.

» *

Ta*P r.ą*; vienytis 
ir taip jis I, •• -

Bostone, Worcesteryje ir ki
tur.

Daugelis I * 
žmonių neturėjo pinigų p. j, 

i Račkausko siūlomų šėrų nu- 
įsipirkti ir pilnais patriotais 
įtapti, tai įmokėjo nors de- 

, . išimta dali, kati nelikus 
Lietuvos išgamomis.

Kiek p. Račkauskas ant 
patriotiško “džiabo”

biednų musų “Dėdamiesi su Anglijos uni-j 
.jomis, mes galėtume net ir j 
■nusileidimų joms padalyti.
kuomet su Amsterdamu ne- gamyba Didžiojoj Britani- 

vienybę,” pasakė jisai.
Tomskis šitą Losovskio jas:

kalbą aštriai kritikavo. Jisai mų reikalam, apie pusė pra
stučiai pasakė, kad laikyda- monės tikslams pačioj Ang- 
miesi šitokios taktikos bol- Ii jo j ir apie trečdalis būdavo 
ševikų vadai kenkia patį.- išvežamas į svetimas rin- 
sau. Jie vartoja “bendro kas.
fronto” obalsį kaipo prie- Karui pasibaigus Anglijoj 
dangą socialistinių organi- sustojo pramonė. Daug fab'- 
zacijų skaldymui, ir mano. Hkų užsidarė. Kitose Euro- 
kad niekas šito kamufliažo. po? valstybėse irgi prasidėjo 
nesupras. Pasekmės tečiaus j - - * - 
yra tokios, kad bolševikai mažėjo, 
šiandien visur turi vienybės 
tardytojų vardą, ir visur dar- 
' bininkai 
organizacijų laukan. Toms-J ' ' J ' 
kis užbaigė savo kalbą šito- prieš karą, 
kiais žodžiais:

“Jeigu
kūne da tiki šitai ‘bendro fron- ,bas.
to’ propagandai, tai neužilgo Krizis buvo jau pasiekęs 
jie pamatys jos apgavystę, kulminacijos punkto pereitą 
Mes turime pasirinkti vieną 
kelią iš dvieju: arba varyti sa
vo propagandą prieš kitas <>r- toliau mokėti angliakasiams 
ganizacijas atvirai, taip kaip buvusių tuomet algų. Darbi- 
mes darėm praeity, arba nusi- lunkai jau tuomet buvo pa- 
statyti ant vienybės ir eiti prk siryžę mesti darbą, bet val
ios nuoširdžiai, neveidmainiau- džia pabūgo streiko ir nuta- 
jant.” rė duoti kasyklų kompani-

Taigi pats Rusijos darbo netari lai-
federaeijos pirmininkas pa- :'‘h su la.l.p *'£a.’ ka<! j°s nto-

J gą. Visiems tečiaus buvo aiš- 
• ku. kad krizis tuo budu ne

prašalinta, tik atidėta vėle
sniam laikui.

Valdžios subsidija kasyk
loms pasibaigė šių metų 1 
gegužės dieną, ir vėl prasi
dėjo “trobelis”. Kasyklų sa-

gali būt jokios kalbos apie joj būdavo išskirstomą maž
daug į šitokias tris proporci- 

vienas aštuntdalįs na-

svetimas rin-

ko-

KODĖL KOMUNISTAI 
NORI VIENYTIS?

“Naujienos” rašo:
“Vyriausiame Amerikos

munistų organe. ‘Tlie Daily 
Worker", pereitą šeštadieni 
buvo Įdėtas pranešimas, kad 
'U’orkers (Communist) Party' 
pasiūlė socialistų konvencijai Į 
Pitt^burg’ne statyti iiendrus 
kandidatu sąrašus ateinan- • 
čiuose rudens rinkimuose.

"Tai jau yra daugiau, negu 
'bendras frontas.’ apie kurį! 
nuolatos deklamuoja Maskvos: 
davatkos; tai yra pasiūlymas 
kone suvienyti komunistų ir 
socialistų partijas, 
gu socialistų ir
kandidatai butų Įtraukti i tuos 
pačius sąrašus, tai š tų dviejų 
partijų faktiškai ir Įstatymų 
atžvilgiu pasidarytu viena par
tija.

“Vadinasi, tą. ką kairir.- 
spamiai’ 1919 melais stengėsi 
suskaldyti ir suskaldė, dabar 
jie nori vėl sulipdyti Į daiktą. 
Tai yra viešas komunistų pri
sipažinimas prie bankroto."

Nurodžiusios, kaip mask- 
viniai “workeriai” 
keičia savo nusistatymus, 
“Naujienos” klausia:

- nes jei- 
korr.unistii

PONO STRIMAIČIO “PA
AIŠKINIMAS” APIE 
ATSTATYMO B-VĘ.

“Keleivio” redakcija yra 
gavusi nuo p. A. B. Strimai
čio “paaiškinimą” apie liūd
nos atminties Atstatymo 
Bendrovę, kurią sandarie- 
čių vadai buvo Amerikoj su- 
tvėrę “sugriautai Lietuvai 
atstatyti.” Trįs puslapiai pri
rašyta. visokių banališkumų 
pripasakota, bet apie tai, 
kas turėtų būt pasakyta, p. 
Strimaitis visai nutyli. Visa
me jo straipsnyje nėra nei 
vienos skaitlinės, kuri nors 
kiek nušviestų finansinį 
bendrovės klausimą. Kiek 
išviso bendrovės bosai-san- 
darieciai pinigų surinko, 
kiek jie jų pavogė, kiek pra
žudė ir kiek d a turi — jeigu 
turi — šito p. Strimaitis vi
sai neparodo.

Jis tik pasako, kad gene
ralis agentas ir sub-agentai 
ėmė pilną “komišiną” už ne
va parduotus šėrus, nors is
tikrujų tie Šerai da nebuvo 
parduoti: daugelis žmonių

__________ ______ _______ Į
Kuomet vąldžia pareika

lavo anądien, kad parla- 
mentas suteiktų jai plates
nių teisių su darbininkais 

įkovoti, tai darbiečiai pakėlė 
protestą, sakydami, kad da
bartinė Anglijos valdžia yra 
monarchija, kuriai reikia da tas 

(padaryti galas. Darbietis’,
Buchanan tiesiog paša-; 

įkė, kad Anglija turi būti re
spublika, kas reiškia, jog da
bartinė valdžia su karalium' 
priešaky turi eit velniop.

Kada atžagareivių di
džiuma pradėjo balsuot val
džios reikalavimą, tai dar
biečiai sukilo ir apleido par
lamento ramus.
Streiką remia viso pasaulio gis. Bet jeigu streikas nusi- 

darbininkai. sektų, tai Anglijoj butų dar-
pasaulio darbininku įninku diktatūra. Tmreikš- 
1 •• • ‘tu daue daugiau, neau va-

generalį streiką ir sustabdy-. 
sime visą pramonę,” atsakė 
Profesinių Unijų Kongre-; 
sas.

Ir taip atsitiko. Kasyklų 
savininkai apskelbė anglia
kasiams lokautą, o darbinin
kų unijų kongresas apskelbė 
generalį streiką.

! Kalbėdamas apie šitą 
streiką, gelžkeliečių unijos 
prezidentas C. T. Cramp pa
sakė: “Mes, gelžkeliečiai, 
stojome į šitą kovą dėlto, 
kad padėjus angliakasiams. 
Nes jeigu angliakasiams al
gas dabar numuštų, tai neuž
ilgo ir mums tas pats butų.’

I
i

sunaikinta. Butų daugiau 
s. Sudrebėtų visas 

pasaulis. Kadangi jo gali
mybės yra tokios baisios ir 
taip gerai Anglijos visuome
nei suprantamos, tai sunku 
įsivąiždinti, kaip ji galėtų 
leisti prie to prieiti.”

Ir tas koies'pondenta.s da
ro tokią išvadą: jeigu val
džiai pasisektų streiką su
laužyt. tai Anglijos unijoms 
butų užduotas mirtinas smu- 

sektų, tai Anglijoj butų dar-

nedarbas. Anglių rinka su- 
. Pavyzdžiui, perei- 

.Js metais Britanija parda
vė į užsienius 15,000,000 to-

. „ . » negu Valdžia, buržuazija ir baž-
i darbininkus. |

Anglijos valdžia, žinoma.i 
’ tuojaus stojo savo kapitalis-J 

tų pusėj ir daro viską, ką 
tik ji gali, kad sti eiką sulau
žius. Kartu su valdžia stojo 
visa buržuazija ir bažnyčia. 
Nors Anglijos valdžia ne ka
talikiška. tečiaus kada ji pa
kėlė karą prieš darbo žmo
nes, tai ir katalikų bažnyčia 
padavė jai savo ranką. Ang
lijos katalikų kardinolas 
Bourne i 
rius ir išleido katalikams į- 
sakymą remti karaliaus val
džią ir gint: kapitalistų rei
kalus.

Anglija skaitosi Europos 
kapitalistų tvirtovė prieš re
voliucinį judėjimą. Visi jie 
žino, kad jeigu Anglijoj kils 
revoliucija ir darbininkai 

,Į . . . . 
vininkai pasakė angliakasių vjso^Veakcfios 
unijai: algos dabar turi būt ’ ' ‘
numuštos 20 nuošimčių ii 
darbo diena turi būti pail
ginta nuo 7 iki 8 valandų.

Angliakasiai negalėjo to
kio pasiūlymo priimti. Augš- 
čiausia angliakasio alga 

(Anglijoj dabar buvo 62 ši-į 
lingai arba $15 į savaitę, 
jeigu jis išdirbdavo pilnas 
šešias dienas; šitą algą 
kompanijos norėjo numušti 
iki $11 savaitei, ir prie to da 

i uždėti 6 valandas darbo 
daugiau. Prastesnėse gi ka
syklose Anglijos mainerysl 
gaudavo tik $11 į savaitę;) 
šitą algą norėta jam numušti i 
iki $7 sąvaitei. Bet Anglijoj!

;maineriai retai kada išdirba; 
6 dienas į sąvaitę, taip kad! 
jie gauna da mažiau, negu 
čia pasakyta. Iš tos menkos! 
algos jie turi da pirktis savo 
įrankius, aliejų ir kitokius 
dalykus. Ir kapitalistai norė
jo da trečdalį šitos mokes- 
ties numušti I

Ant šito begėdiško pasiū
lymo angliakasiai atsakė sa
vo .išnaudotojams “Nei peno 
mažiau, nei minutos dau- 
giau:

“Jeigu taip, tai mes užda
rysim kasyklas ir apskelb- 
sim lokautą”, pagrūmojo 
kapitalistai.

taisI
varo juos is^ savo nu anglių mažiau,

i parduodavo Į metus laiko nyčia prieš 
- - 1—— p Penkiasd ešimts"
milionų tonų, tai reiškia 68, -

ir yra darbininkų.'000 angliakasių metinis dar-

Krizis buvo jau pasiekęs
1 • • ____ 1 Z . . _

vasara ir kasvklu savininkai fc- f c
pareiškė, kad jie nebegalį

'sakė, kad bolševikai 
j veidmainiai. Jie siūlo darbi
ninkams “bendrą frontą” 
vien tik tuo tikslu, kad susi
vienijus galėtų juos sude- 
moralizuot ir užgriebi jų or
ganizacijas į savo rankas.

i SUĖMĖ 3 KOMUNISTUS.
Fall Fiver, Mass.—Aną 

sąvaitę čia buvo areštuoti 
tris portugalai, kurie leido 
komunistinį laikraštį ir agi- 

nuolatos'įtavo “griauti šios šalies val
džią.” Rodos, kad visus tri 
juos deportuos.

I

I
lJ JaTouraine

** Coffee - Tea

Jums Patartina
Pasirinkt Geriausia

W.S.QUINBY CO.Į

__ -t___________ I _ 
orakeikė streikie- • kams telegramą, 
1 _ ___ . . • • * • 1. • 1

darbininkai.

iorg-anlaciio“”'’ siunčia "pat 
sveikinimų savo draugamsAno-iiioi žadėdami iuos' dzi*su Macdonalo.u priedą- rem ^oraS'k matSi
liai. Vokiečių unijos nutarė tadlkal“^?,iP^Ja£? 
nekrauti anglu laivu Vvkie-|Mvad,u> a '
iijos uostuose, neleisti iš Vo-Į^J* uz revohueiją.
kieti jos darbininkų ant Ang-1
Iijos laivų ir negabenti iš'Ką Dievas žino apie streiką? 
\ okietijos anglių į Angliją. žiūrėdamas iš savo rūmų 

Meksikos darbininkai pe)- langą, buvusia Anglijos 
muse anglams darbiniu- premjeras Lloyd George 

, žadėdami mato tuščią Thames upę. 
remti juos šitoj kovoj visais Nematyt aht jos nei vieno

George

s nei vieno 
laivo, nematyt jokio judėji- 

.Japonijos, Graikijos, Bei- mo — streikas suparaližia- 
gijos ir kitų kraštų darbinin-!vo yjska. Galingos Anglijos 
kų unijos taip pat nutarė] 
remti generalį Anglijos dar
bininkų streiką.

Paryžiuje 2,000 darbinin
kų automobilių fabrikoj ap
skelbė net streiką, išreikšda-

galimais budais.

paipis valdžią, tai jos pėdo- s
mis tuojaus nueis ir kitos mi savo draugams Anglijoj 
Europos valstybės. Užtai gi užuojautą.

; spėkos da- Darbo Federacijos prezi-
L.1T bar remia Anglijos valdžią dentas Green pasiuntė 

generalis Anglijos darbininkams pa-ir trokšta, kad 
streikas butų pralaimėtas.

Darbininkų laimėjimas 
reikštų socializmą

George H. Roberts, bu 
vusis Anglijos darbo minis 
teris, kuris dabar randasi1 
Kanadoj, sako, kad laimėji
mas generalio streiko Angli
joj dabar reikštų pradžią 
socializmo. “Šito streiko tik
slas siekia daug toliau”, jis 
sako, “negu dabartinės ang
liakasių algos. Jo tikslas yra 
nacionalizuoti kasyklas. Tai 
yra tikra klasių kova. Tai 
yra kristalizacija socialisti
nių tendencijų, kurios reiš
kėsi Anglijos darbininkų ju
dėjime jau nuo kelių metų”.

Noah Ablett, vienas ang
liakasių unijos viršininkų, 
išreiškė Londone tą pačią 
mintį. Kasyklų pramonė 
Anglijoj turi būti iš pamato 
.perorganizuota, jis pasakė. 
Jeigu kasyklų savininkai su 
tuo nesutiks, tai Anglija pri
eis prie naminio karo. O 
angliakasių vadas Cook pa
sakė, kad dabartinis Profe
sinių Unijų Kongresas, ku
ris veda generalį streiką, tai 
“busimas Anglijos parla
mentas”.

i

'pramoninis gyvenimai sus
tojo, ir Lloyd George nusi
gandęs sako: “Jei visos dar
bininkų unijos bus iššauk
tos, jei taps sustabdyta š^if- 
sa ir vanduo, jei Anglijos 
valdžia turės pasiduoti dar-

Net Amerikos bininky jėgai, tai tik vienas

sveikinimą ir pažadėjo 
jiems paramą.

Kokios gali būti streiko 
pasekmės.

Kaip streikas pasibaigs, 
tai da peranksti pranašauti. 
Anglijos buržuazija yra 
stipri ir jos valdžia gerai or
ganizuota. Armija susideda 
iš liuosnorių, ir prie to da 
valdžia organizavo ir ap
ginklavo apie 250.000 išti
kimų jai civilių žmonių. 
Premjeras Baldvvinas pasa
kė, kad jis kovos iki galo. Ir 
nėra abejonės, kad buržua
zija laikysis iki paskutinių, 
nes pasiduoti darbininkams, 
tai reikštų jai galą viešpata
vimo. z

Tečiaus klausimas kila, 
kaip ilgai ji galės laikytis? 
Streiko pradžioje Bostono 
“Posto” korespondentas iš 
Londono rašė: “Ilgas gene
ralis streikas Anglijoj be
veik neįmanomas. Generalis 
streikas į vieną savaitę galė
tų tiek suparaližiuoti Angli
jos pramonę ir finansus, kad 
imtų keliatą metų, pakol ji 
atsigautų. O jai generalis 
streikas užsitęstų mėnesį 
laiko, tai Anglija butų visai

i

Dievas gali žinoti, kas galės 
iš to išeiti.”

Bet liberalu vadas čia kly
sta. Dievas apie streiką nie
ko nežino. Bet ko nežino nei 
ponas Lloyd George, nei jo 
Dievas, tą mes galim jam pa
sakyti be jokio apsirikimo:

Jeigu streikas sustabdys 
šviesą, vandeni ir maistą, ir 
jeigu Anglijos valdžia bus 
priversta pasiduoti organi
zuotai darbininkų jėgai, tai 
toji jėga tuomet taps nauja 
Anglijos valdžia. Tai bus to
kia pat revoliucija, kokia 
buvo Francuzijoj, Rusijoj, 
Vokietijoj ir kitur.
■. ■ ■ .■■■ ■ ■ "J .. ■■■ ■ ■ ■ ■ ,■ 1 ■ ■-

REIKALAUJA PAVESTI 
PROH1BICIJOS KLAU
SIMĄ REFERENDUMUI.
Senatorius Edge, republi- 

konas iš New Jersey valsti
jos. reikalauja, kad “sausie
ji” senatoriai sutiktų pavesti 
prohibicijos klausimą žmo
nių balsavimui. “Jus tvirti- 
nat, kad žmonės pritaria 
prohibicijai,” sako senato
rius Edge. “Jeigu istikrujų 
taip yra*, tai kodėl jus bijot 
duoti tiems žmonėms balsą, 
kad jie patįs pasisakytų, ar 
jie pritaria prohibicijai, ar 
ne? Slapieji to nesibijo.”
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CHICAGO, 1LL. i 
Drg. P. Grigaičio paskaita. Į

Balandžio 18 d., Visuo
menės Darbo Sąjunga buvc 
surengusi Lietuvių Audito
rijoj drg. P. Grigaičiui trečif 
iš eilės paskaitą. Paskaito' 
tema buvo: “Kaip atsiradc 
religija.” Publikos i šią pas
kaitą daug daugiau susirin 
ko, negu i pirmiau buvusias

Prelegentas .savo kalbr 
padalino i tris laipsnius: 1) 
Ai- laukinis žmogus garbine 
gamtą, kaipo gy\ ają sielą • 
2) Kaip pas žmones atsira
do idėja apie sielos-dušios 
garbinimą ir 3) Teologinė 
religija.

Drg. P. Grigaitis gvildeno 
religijos atsiradimo klausi
mą racionaliai. Jisai vaiz
dingai aiškino primityviu 
žmonių gyvenimo sąlygas ii 
pati gyvenimą tokiu, kokiu 
jis buvo. Pradėdamas save 
kalbą jisai suminėjo’, kad re 
ligiją galima buitį padalint 
dar Į-šiuos skyrius: raciona- 
le religija, teologinė religija 
ir teologinei-ekoncmine re
ligija. Bet jis kalbėjo kaip ji 
atsirado.

Pirmas laipsnis.
Reikia turėti omeny šį 

faktą, kad religija atsirado 
dar daugelis tūkstančių me
tų Kristui negimus. Toki? 
religija buvo neorganizuoto 
ir nekrikščioniška. Edward 
Taylor savo knygoj nurodė, 
kad religija arba animizmas 
radosi pas visai laukines pa
dermes. Tos gentys garbinę 
gamtą kaipo gyvą sielą, pil
ną nesuprantamų, keistų ap
sireiškimų. Tokis manymas, 
kad laukinis žmogus garbi
no gamtą kaipo gyvą sielą, 
kui i keičiasi, bet visados gy
va ir amžina,’ne visai atatin- 
ka tiesai. Galima sutikti su 
tokiu manymu tiktai su tū
lais išėmimais, bet reikia ži
noti, kad laukinis žmogus 
nemokėjo protauti, nepajie- 
gė filozofuoti. Laukinis 
žmogus buvo labai buklus. 
Jis nemokėjo nė penkių su
skaityti.

Laukinis žmogus retai ka
da savo mirčia mirdavo. Ka
da ji suplėšydavo kokie nors 
žvėrys (tas dažnai atsitikda
vo). arba kitos kurios nors 
hordos priešai užmušdavo, 
tai laukiniai manė, kad nie
ko čia nėra nepapržfcto. Bet 
kai žmogus numiršta natu- 
rale mirtim, tai laukinis sta
to sau klausimą: kodėl taip 
galėjo atsitikti. Laukiniai 
manė, kad kokis nematomas 
priešas atima jų draugui gy
vastį. Jie matė, kad užmuš
tam žmogui išteka kraujas. 
Tasr kraujas, tai ir buvęs 
žmogaus gyvybė. Bet paskui 
jie pastebėjo, kai koks nors 
priešas pagaliu užduoda 
kitam priešui, tai vienas ku
ris krinta ir lyg negyvas gu
li. Laukiniai pastebėjo, kad 
auka nustojo kvėpuoti. O 
kai atsigauna; ji vėl kvėpuo
ja. Tokiu budu laukiniai 
manė, kad žmogus susideda 
iš dviejų dalių: kūno ir kva- 
po-dvasios, kuri laikinai ap
leidžia kūną, o paskui ir vėl 
sugrįžta. Kartais visai nesu
grįžta. Jie manė, kad antro
ji žmogaus dalis — dvasia 
galinti gyventi viena, be kū
no. Kada žmogus numiršta, 
tai laiko jo kūną tol, kol pra
deda puti ir laukia, kol vėl 
sugrįš dvasia-kvapas-dusia. 
O kad ta jo dvasia grei
čiau sugrįžtų arba nieko blo
go nepadarytų kitiems, tai 
jie suruošia puotą, prikrau
na valgių, kad priviliojus 
dvasią.

Kiekvienam laukiniam 
gyventojui tekdavo susidur
ti su mirties problema. To
kia žmogaus dvasios iš kūno

išmoko tiktai dėl to, kad jis 
nesuputų, kol jo antroji da- 
’is-dvašia sugrįš atgal Į ku- 
įą. Sapnas daug prisidėje 
■>rie manymo, kad dvasia su 
rįžta. Kuris nors laukini 
apnuoja, kad jis mato gyvą 
įumirėlį, su juo kalbasi, c 
itsibudęs papasakoja, kad 
dvasia buvus atėjusi pas nu
mirėlį ir jis buvęs gyvas, bet 
ant rytojaus vėl jį apleidusi.

Antra* laipsnis.
Rusijoj kai kuriose vieto- 

•e dar nesenai žmonės ma
lė, jog mirusio žmogaus sie- 
os visados vaidinasi. Josios 
•aikščioją be kūno, gąsdiną 
mones. Tokias sielas jie va- 

. linčiavo “vampirais.” Kad 
’os nesivaidintų, tai reikią 
as atsiprašyti, garbinti jas. 
įmonės pradėjo rengti puo- 
ts, pamaldas, kad siela su- 
rįžtų pas numirėlį. Tokiu 

nidu ir iki šiai dienai yra 
žsilikusi ta nuomonė, kad 

Imogaus siela, tai yra antro- 
i jo dalis, kuri niekad ne
niršta, bet nesugrįžta atgal 

kūną. Laidodami numirėlį 
imonės palikdavo kape sky
lę, per kurią galėtų įeiti sie- 
a. Kad siela nekeršytų, pa- 
lėdavo dėl jos skanių valgių 
ton vieton, kur jos savinin- 
-:as-kunas gulėjo.

Tolemai (indijonų gentė) 
aipjau gyveno kuopomis. 
Tos kuopos gyveno įvairiose 
detose ir kiekviena kuopa 
irba horda vadinosi žvėrių 
irba paukščių vardais. To
lei jie vadinosi tokiais var
iais, kad viena kuopa nesu
simaišytų su antrąja. Pa
vyzdžiui, kuopa pasivadinu
si “vanagu,” ji manė, kad 
paukštis vanagas yra jų 
jentės įsteigėjas, kad jie vi
si paeina nuo to vanago. Ki- 
u kuopa tiek pat garbino ir 
brangino kitokį gamtos ob-i 
jektą, kaipo dvasios-gentės 
'steigėją. Kada karuose vie
na gentis pergalėjo antrąją, 
tada privertė pergalėtojo 
genties garbinamus daiktus 
garbinti. Bet visos gentys 
turėjo ir savo didvyrius, va
jus. Tokie didvyriai buvo: «> 

kuomi nors pasižymėję: sa
vo stiprumu, drąsumu, iš
mintingumu ir tt. O kada at
skiros kuopos pradėjo užka
riauti kitas kuopas, pradėjo 
jos augti ir organizuotis, tai 
reikėjo joms turėti atatinka
mus vadus.

Romėnai garbino Jupite
rį. graikai Zeus’ą, žydai Je
hovą. Tie dievai atsirado iš 
tautų genčių dvasių garbini
mo papročių. Labiau pakilę 
laukiniai kultūroje, pradėjo 
tverti sau dievus iš pasižy
mėjusių žmonių, kurie buk 
turėję galę ir gelbėję savo 
tautą nuo pražūties. Istorija 
pas laukinius buvo labai pa
laida, nes nebuvo rašto. Ką 
jie žinojo, tai tiktai tą, ką at
siminė arba ką senesnieji 
jiems papasakojo. Vėliau at
sirado ir daugiau dievų, 
kaip tai graikų gražumo dei
vė Afrodita arba Milos salos 
deivė Venera — nreįlės 
ve, Herkulis—stiprumo 
vas ir tt.

Trečia* laipsni*.
Čia drg. P. Grigaitis priė- 

i jo jau prie teologinės religi
jos. .Teologinė religija yra 
tokia, kaip mes ją žinome, 
bet joje yra daug užsilikusių 
senų senovės papročių. Sie
los garbinimas ir yra tas 
p£ts dalykas, ką ir laukiniai 
žmonės garbino, tai dvasios, 
kurios neva apleidę kūną 
klajoja be vietos.

Kitas teologinėj religijoj 
principas yra tas, kad religi
ja laikosi ant aukų Dievui. 
Kokias gi aukas primityviai 
žmonės davė savo dievams? 
Jie davė savo ir kitų žmonių 

išėjimo idėja prasiplatino gyvybę, degino juos ant au- 
tarp daugelio laukinių pa- kuro, kad patenkinus savo 
dermių arba genčių. Egip- dievus. Pietinėj Amerikos 
tiečiai net balzamuot lavoną daly totemai sukurdavo ug-

nį, pagaudavo laukinę kiau
le (šerną) ir kepdami ją sa
kė : “Ateik žalty, tu musų 
Dieve, ir valgyk sočiai šitą 
kiaulę, o privalgęs palai- 
nink mus, kad mes pagau- 
me-ir daugiau kiaulių.” Mo- 

reikalavo Jehovai (žydų 
Dievui) žmogaus aukų. Jis 
įsakė paskersti visus pirma
gimius vaikus ir juos sude
ginti Dievo garbei. Vadina
si, Dievas buvo tokis krau
gerys, kad būtinai reikalavo 
žmogaus kraujo, nes kitaip 
Tegalima buvo išsipirkti.

šiandien gi taip pat yra 
duodamos Dievui aukos, tik
rai jau ne gyvos aukos, bet 
Taprasti pinigai. Teologija 
-Ta biblijos mokslas. Kas 
biblijoj yrą surašyta, tai vi- 
Aa tai priimama šventu ir lo
gišku raštu. Racionaliai pro
taujant, biblijoj surandama 
tūkstančiai melagingų,prieš
taraujančių vieni antriems 
Išsireiškimų. Biblija sako, 
kad Dievas turi tas pačias 
žmogaus ypatybes, tiktai la- ______________
bai padidintas. Jeigu Dievas vu'žodžiu sakė apie penkia-

BALTIMORE, MD.
L. Pruseikos prakalbos.
Lietuvių kriaučių 21S sky

rius paminėjimui Pirmosios 
Gegugės šventės, balandžio 
30 d. parengė p. Pruseikai 
prakalbas, kurios įvyko Lie
tuvių Svetainėje, klausyti 
Pruseikos “šnektos” susirin
ko apie 100 ypatų, šiuo sy
kiu Pruseika netoliojo ki
taip manančių žmonių, vien 
tik aiškino, kaip seniaus dar
bininkai šventė Pirmąją Ge
gužės. Kalbėtojas sakė, kad 
nuo 1889 metų darbininkų 
atstovų suvažiavimo buvo 
paskelbtas 8-nių valandų 
darbo dienos obalsis. Ponas 
Piuseika turbut pamiršęs 
pasakė, kad “ir šiandien 
mes dar turime kovoti už 
8-nių valandų darbo dieną, 
nes dar daugelyje fabrikų 
darbininkai dirba po 12 va
landų per dieną.” Gerai, kad 
Piuseika nors dabar susipra
to taip pasakyti. Bet mes ge
rai atsimenam, ką Pruseika 
ir jo vienminčiai rašė ir gy-

kalauti 8-nių valandų dienos 'sapnuodavo, kad revoliuci- 
darbo." Pasityčiodama ir su ja ims tuojaus ir įvyks, tuo- v-vi 1 -11

I HAVERHILL, MASS. 
LSS. 144 kuopa paminėjo 

Pirmąją Gegužės.
Paminėjimui pasaulio 

darbininkų šventės Pirmo- 
ios Gegužes, LSS. 144 kuo

lą pąrengė prakalbas, ku- 
*ios Įvyko 2 d. gegužės. Ka
dangi diena buvo nepapraš
ai graži ir šilta, tai dauge- 

’is žmonių bevelyjo važinė
tis automobiliais, negu ateiti 
i darbininkų šventės pami
nėjimą. Publikos išviso susi- 
•inko tik apie šimtas žmo
nių. Pirmas kalbėjo vietinis 
aldermanas, senas socialistų 
veikėjas Parkman B. Flan- 
ders. Savo kalboje jis palie
tė beveik išimtinai Ameri
kos reikalus.

Pabaigus pirmam kalbė
tojui savo prakalbą, daina
vo jauna vietos lietuvių lak
štingala Mariutė Gaziukevi- 
čiutė. Jai akomponavo žino
mas chorų vedėjas M. Pau- 
liukaitis. Reikia pasakyti, 
kad šita jauna dainininkė 
turi nepaprastai malonų ly
rišką sopraną, kuriucmi ji 
žavėte-žavėjo publiką.

Antras kalbėtojas buvo 
“Keleivio” redaktorius J. 
Neviackas, kuris aiškioj ir 
jautrioj savo kalboj paaiški
no Pirmosios Gegužės reikš
mę ir nušvietė pasaulio dar
bininkų padėti. Draugo Ne- 
viacko kalba "buvo švari ir 
maloni. Baigdamas savo 
kalbą jis ragino lietuvius 
darbininkus daugiau susido
mėti savo reikalais, organi
zuotis, vienytis ir bendrai 
žengti pirmyn prie galutino 
tikslo — pasiliuosavimo iš 
po kapitalistinės vergijos.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $7.56.

Varde LSS. 144 kuopos 
tariu širdingą ačiū kalbėto
jams, aukautojams, jaunai 
musų dainininkei Gaziuke- 
vičiutei 
čiui.

pašaipa pridūrė: “Na, ar ne
juokingas menševikų reika
lavimas, kuomet jau tas 
obalsis be vertės liko.” To- 
liaus ji pakeltu balsu pareiš
kė : “Dabar reikia kovoti už 
tai, kad butų nušluota visa 
kapitalistų klesa.”

Tai matot, koks komunis
tų protavimas. Penki metai 
atgal jie tik juokėsi iš tų, ku
rie tada sakė, kad šioj šalyj 
reikia organizuotis ir reika
lauti tiumpesnių darbo va
landų. Komunistai mąnė, 
kad jie tuojaus užims Wa- 
shingtoną ir paskelbs Ame
rikoj “proletariato” dikta
tūra. Dabar jie irgi susipra
to, kad dar daug reikės .ko
voti, pakol iškovosime trum-__ ______ _____________
pesnes darbo valandas ir ge- kiantis nereikia kelti suiru- 
resnes darbo sąlygas. Ko-tės. Bet ką daro tokie Pru- 
mumstai savo neapgalvotais: seikai ir “Laisvė” ? Mes ge- 
žygiais padarė darbininkų Į rai atsimenam New Yorko 

Irubsiuvių 1921 metais lo- 
I kautą. Na, kodėl tada ponas 
Pruseika nesakiai, kad rei
kia bendro fronto, bet lo
kauto laiku išleidote lape
lius prieš unijos lyderius?Tą 
viską atsiminus yra aišku, 
kad Pruseika tik mulkina 
darbininkus, o ne mokina 
juos.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos Passaic’o strei- 

; kieriams. Aukų surinkta 25 
doleriai. Skaityta ir priimta 

į rezoliucija prieš varžymą 
i ateivių teisių. Pats p. Prusei
ka skaitė rezoliuciją. Komu
nistas V. Glaveckas kadaise 
yra pasakęs: “Dabar jau nė- 

1 ra reikalo protestus kelti bei 
'rezoliucijas rašyti, ale kumš- 
, čia vartoti.” Tuo laiku drg. 
K. Matuliauskas šitaip Gla
veckui pastebėjo: “Su kum
ščiu dar nieko nenuveiksi.” 
Praėjo keletas metų, žiuriu 
Glaveckas kelia renką už re
zoliuciją. Taigi, Glaveckai, 
muškis į krutinę ir sakyk: 
“Ąš klydau.”

♦ * ♦

Rubsiuvių darbai po Ve
lykų žymiai sumažėjo. Dau
gelis rubsiuvių klausinėja 
viens kito, kodėl dabar to
kios ilgos pertraukos be dar
bo? Atsakyti i tą klausimą 
lengva, tik reikia pagalvoti. 
Mašinerija pagerinta ir dau
gelio dirbtuvių lubsiuviai 
neorganizuoti. Jie dirba nuo 
kavalkų, tai per trumpą lai
ką prisiuva tiek rūbų, kad 
nėra juos kur padėti. Ot, ši
ta bene bus didžiausia prie
žastis to ilgo sustabdymo 
darbų.

Komunistai atakuoja 
Unijos delegatą.

Kai komunistai turi savo 
“kamarotą” Į kandidatus 
ant delegato, tai tą, kuris ne
šoka pagal komunistų smui
ką, jie pradeda niekinti ir 
visaip persekioti. Dabar ko
munistai rašo Į “Darbą,” 
kad Černeckis “no good,” o 
“Darbo” redaktorius savo 
“kamarotų” klauso- Dabar
tiniu laiku Baltimorėj kad ir 
pats Trockis butų delegatu, 
tai nieko geresnio negalėtų 
padaryti. Rubsiuviai sukir
šinti, nenori mokėt tų pakel
tų 30 centų daugiau, neina 
i susirinkimus. Na ką-gi de-

met nereikės nei pilietiškų 
popierų, nei balsavimų. Vie
nas karštuolis J. Stanis syki 
žiūrėdamas Į grušios med* 
tarė: “Tai ve, revoliucija ka
bo kaip ta grušia, tik aš ne 
žinau, kodėl tokie Grigaičia?’ 
jai priešinasi.” Iš to aišku 
kad tokie komunistai tikra? 
manė, kad revoliucija nu
puls kaip grušia.

Reikia dar pažymėti ii 
apie tai, kaip Pruseika, agi
tuodamas remti Passaic’c 
saikuojančius audėjus, pa
sakė: “Laike streiko neturi 
būti partijų, bet turi būti 
bendras frontas.” Tai tikra 
tiesa. “Naujienos” su “Ke
leiviu” visuomet tos nuomo
nės laikėsi, kad streikui tę-

klesai daug žalos. Jie sukir
šino darbininkus vienus 
prieš kitus, kad dabar nega
li tiesiai vieni kitiems i akisvu zooziu saKe apie penKia- - v. . . TZ . ~ , .r.—.

geras, tai perdaug geras, ka- tas metu tam atgal. Tada toj Pazlu,;fti. Kaip Petnkiene, 
da piktas, tai perdaug pik- pačioj svetainėj Petrikienė Prus€lka ir Jiems panašus 
tas, o kada jis turi silpnąsias kalbėdama štai ką pasakė: pripumpuodavo savo pase- 
ypatybes, tai silpnesnes ir “Mums menševikai dar ir.kėjams revoliucijoniško u- 
paikesnes, negu paprastas dabar sako, kad reikia rei- po, tai eiliniai komunistai ir 
žmogus. Kada jis keršija, . 
tai perdaug atkeršija —dau- 
giaus negu reikia.

Jeigu nebūtų “Dievui au
kų,” tai religija negalėtų 
saip bujoti. Tas aukas su
renka religijos agentai-ku- 
nigai. Žmonės garbino ir 
garbina dievus todėl, kad jie 
nepajėgia savo silpnumo su
prasti. Nemoka protauti. 
Jeigu išgvildentum visokių 
padermių religines pamal
das, tai pamatytum, kad 
žmonės, begarbindami viso
kius paukščius, žvėris ir ki
tus objektus, prieidavo prie 
kvailiausių gestų.

Paskaita tęsėsi dvi valan
das. Publika gausiai plojo ir 
lyg nenorėjo skirstytis, bet 
prelegentas turėjo baigti sa
vo kalbą, nes turėjo įvykti 
kitas mitingas.

M. Šileikis. į

dei- 
die-

LOWELL, MASS.
Klaipėdos atstovų prakalbos

Balandžio 28 d. šių metų, 
po numeriu 84 Middlesex 
st., apatinėj svetainėj Įvyko 
Mažosios Lietuvos atstovų 
prakalbas. Jau pasirodžius 
apgarsinimams, žmonės 
pradėjo kalbėti, kad, girdi, 
visokių jau pas mus buvo į 
svečių, bet prūsų dar nebu-; 
vo, todėl eisime prūsų pa- j 
klausyti, ką jie pasakys.

Kadangi buvo paprastas 
vakaras, tai publikos ne
daug tesusirinko. Atėjus pa
skirtam laikui, visi su ne
kantrumu laukia pasiro
dant kalbėtojų, bet jų kaip 
nesimato, taip nesimato. Jau 
žmonės buvo bepradedą 
skirstytis namo, kaip štai pa
sigirsta balsas: “Jau atva
žiavo!” Visi skubina i vidų. 
Buvo 15 min. iki 9 vai. vak. 
Pasirodo svečias ir tai tik 
vienas A. Brakas. Vyras dai
lus ir malonios, inteligentiš
kos išžiuros. Kalba skirtingu! 
akcentu. Iš jo kalbos, mato- j 
si, kad jis dar nėra tinkamai 
apsipažinęs su Amerikos 
lietuvių gyvenimu.

Nurodęs dabartinę Klai
pėdos krašto padėti, svečias 
ragino amerikiečius važiuo
ti Į Kla'pėdą ir pirkti tenai 
nejudinamąjį turtą, būrį, 
esą, dabartiniu laiku pigiai 
galima gauti nuo žydų arba 
vokiečių.

Aukų surinko $22.60. 
Man rodosi, kad butų buvę 
daug geresnės pasekmės, jei 
butų prakalbos surengtos 

i bendrai. Bet kadangi pra
kalbas rengė tik sandarie- 

• čių grupelė, tai geresnių pa- 
i sėkmių negalima ir tikėtis. , 

Vietini*.

LIETUVIŠKI REKORDAI

i

Coiumbia

ri

i!
I

Juosas Babravičius, geriausias lietuvių tenoras, 
pasidarė tikra sensacija, kur tik jis apsilanko su sa
vo koncertais. Iš visu lietuvių dainininkų jis geriau
sia sudainuoja lietuvių liaudies dainas. Jam lygaus 
dainir.iko lietuvių tarpe nėra.

12 coliu $1.25
61002-F(KarveSėli. liaudies daina

(Plaukia Sau laivelis, liaudies daina
10 coliu 75c.

16S34-F(Kur Bakūžė Samanota, liaudies daina 
(Aguonėlės, liaudies daina

16O33-F(Tykiai. Tykiai Nemunėlis Teka, liaud. daina 
(Visur Tyla, liaudies daina

160:JG-F(Rernužėli. Nesvoliok. liaudies daina
(Xe Margi Sakalėliai, liaudies daina 

Visos dainos su orchestros akom ponavimu.
JONAS BUTĖNAS, BARITONAS

10 coliu 75c.
160H)-F(Xesigraudink. Mergužėle 

(Aš Mergytė
lfiOI2-F(Viiniaus Kalneliai

(Kur Bakūžė Samanota
1G01fi-F(l.itai (Lietuvos Pinigai)

(L-iskii i Tėvynę
1S022-F(Vai Varge, Varge

(Aš išėjau i girelę
ŠOKIŲ MUZIKA

10 coliu 75c.
16O27-F(.Meiiės ir Jausmų Vakas

(“Stasės" Polka
16028-F(|vairybių Vakas 

(hatninakrėčio Polka
16030-F(Po1ka

(Poika-Mazurka
COLUMBIA L’HONOGRAPHCOMPANY, New York

Parsiduoda pas visus Coiumbia Pardavėjus.
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES IŠLAIKOME VISUS COLUMBIA IšDIRBYSTfcS 

GRAMAFONVS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti ūmiausių artistų daininink’),. 

muzikų ir monolozistų.
Mošų Krautuvėje jralite patrt netik tuos Rekordu*, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, Ji 
visos apielinkės Ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
graušit gera pa Luta virtų. Taipgi ūžia i Irtu lietuviškų Rolių dtlei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai. t •»

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampų.

GEO. MASILIONIS
233 BROADVAY, —SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1456 J. 

S

ir gerb. Pauliukai-
S. Uždavinį*.

LOWELL, MASS. 
Kun. Dagilio prakalbos. 
Balandžio 20 d., po nume

riu 84 Middlesex st., atsibu
vo kun. Dagilio prakalbos. 
Jo vardas mums jau buvo 
girdėtas kaipo “strielčiaus.” 
Visa jo Įžiūra labai panaši Į 
“gončiu”: kojos ilgos, lai
bas, kudas — taip rodos, 
kad pstli gamta jam pritaikė 
tokį amatą.

Visa jo kalba buvo pa
švęsta šmeižimui priešingos 
pusės žmonių.Visų pirma jis 
kėlė i padanges krikščionių 
demokratų darbus, gyrėsi, 
kad mokyklų labai daug 
Lietuvoje pristatę — ir tai 

Į vis esąs nuopelnas klerikalų. 
Žinoma, tas netiesa, nes kle
rikalai daugiausia rūpinasi 
klioštoriais, o ne mokyklo
mis. Bet apie tai kun. Dagi
lis neprisiminė, taipgi nepa
sakė, kėlės progresyviškas 
mokyklas klerikalai uždarė.

Kad klerikalai daugiausia 
rūpinasi klioštoriais, tai ga
lima spręsti ir iš to, jog šian
dien Lietuvoj sunku butų 

. rasti mokyklą, kurioj nebūtų 
I kunigo arba minyškos. O 

j kur po mokyklas slankioja 
andarokuoti vyrai, tai mums 
vra žinoma, ko jie mokina

j ir ko išmokina.
I Išgyręs krikščionių dar- 

STĮFpaW,‘ka.i 
pas knaučius ūpas visai nu
puolęs? Mano supratimu, 
tinkamesnio šiuo sykiu uni
jai delegato (biznio agento) surniKo un 
nereikli kaip Cerneckis. centals- Matomai jau ir ka- 
Kitą mėnesi bus rinkimai, 
taigi, rubsiuviai, nesnauski
te, kad Į delegatus nepatek
tų toks žmogus, kuris karče
mas “piketuoja.” Visi bal
suokite už teisingą žmogų.

Baltimorietis.

Darbininke! “Keleivi*” tavo 
draugai, platink ji tarp savo 
draugų.

kun. Dagilis puolėsi aukų 
rinkti/ Nors publika išimti
nai buvo katalikiška, bet au- 
ku surinko tik 14 dolerių su 

* » — * - • •

talikams tie visokie aukų 
rinkėjai Įkirėjo.

Antroj daly savo kalbos 
kun. Dagilis keikė, šmeižė ir 
niekino socialistus. Girdi, 
kas gera yra padaryta Lietu
voj, tai krikščionių darbas, 
o kas bloga — tai socialistų. 
Socialistais jisai vadina vi
sus savo priešus.

Klausytojas.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

i

Igviau. Pasenę ir užsispyrę 
tavo,. papročiai netrukdys 
niekam progreso.

—Tai ir tu. Maike, prieš 
malk*'?... Tai jau ne prieš ge
rą. Tai jau ženklas. ka<l 
Sudna Diena nebetoli, šven
tas Ciprijonas sakydamas 
rojuje pamokslą aiškiai pa
sakė. kad prieš svieto pabai- 

įgą ant žemės bus didžiausi 
■ sumišimai ir vaikai sukils 
: prieš savo tėvus. O dabar 
'jau taip ir yra. Melskis. Mai- 
Įke, kad panelė švenčiausia 
; išgelbėtų tavo dusią, o aš ei- 
'siu spaviednį atlikti.

—Tu. tėve, gali ruoštis 
mirti, nes tau pasaulio pa
baiga ištikro jau nebetoli. 
Man gi nėra ko rūpintis, ne
mano gyvenimas tik prasi
deda.

K E L E J V Į s 

bačkutę alaus, pastato savoj 
bute ant lango (stalas buvo 
parduotas), pakviečia kuni
gus į svečius, o pastariem- 
siems susirinkus, pakelia; 
paltą, suduoda delnu į kūno 
dalį sakydamas*: “prašau 
dvasiškų tėvelių pasivaišin
ti; dovanokite, kad negaliu 
jus tinkamai priimti, o da
bar - pabučiuokit man čio- 

!” — Nuo to lai- 
Vilkaviškyje niekas

No. 19. Gegužė* 12 d., 1926.

TRIVEIKSMĖ
TRAGEDIJA

r------------------------------------------
PLĖŠIKAI PARAŠĖ 

V. VITALIS.

nu (lietuviu grįžusiu iš Amerikos), o kitas 
x_____ ___ - T-jin nririrpntnis rpi-(Tąsa) .

SCENA IV.
(Tie patys be Lamošiaus.)

DAINORA:—Ar jus matote, kad musų 
vadas šiandien labai šiurkštus. Jis retai toks 
esti.

ZALAITIS:—Turbut sugalvojo 
nepaprasto, todėl ir didžiuojasi.

DAINORA:—Ir aš taip manau.
SCENA V.

(Tie patys, Rupinskas ir Jakonis.)
RUPINSKAS (Pirma įeidamas):—La

bas, vyrai!
DAINORA:—Labas, labas! (Visi sveiki

nasi ).
JAKONIS:—O kurgi musų Lamošius?
ZALAITIS:—Jis tuoj ateis. Išėjo užkan

dos atnešti.
DAINORA:—Tai sėskit, vyrai, ir laukit 

pirties.
JAKONIS:—Kokios pirties?
DAINORA:—Tuojau pamatysite patys.
JAKONIS:—Nebūk kvailas, jei pradė

jai, tai ir sakyk! Velniams tu mus erzini.
DAINORA:—Aš tik juokauju, viskas 

bus gerai.

tą amerikoną vešime. Taip prisirengus rei
kės važiuoti į Sakalausko dvarą. Nuvažia
vus į dvarą, apsirengusis amerikonu turės 
užeiti pas poną ir taip nuduoti, kad vežėjo 
arklys pailso ir nebegali toliau vežti. Ir tuo
met neva kitokios išeities neturint, prašyti 
dvarponį Sakalauską, kad jis pavelytų pa
likti pas jį vieną skrynią. Į tą skrynią turėsi
me vienas atsigulti ir taip ji bus užrakinta, 
kad reikalui esant, butų galima iš vidaus at
sirakinti ir išlįsti. Jeigu tasai dvarponis pa
velys pa^ save skrynią palikti, tai skrynioj 
pasislėpusis turės apie vidurnaktį atsargiai 
išlįsti, nužudyti poną ir jo šeimyną ir išbė
gęs į lauką švilpuku sušvilpti. Kiti turėsime 
netoliese dvaro pasislėpti ir laukti* sutarto 
ženklo. Išgirdę švilpuką, turėsime kuogrei- 
čiausiai bėgti į reikiamą vietą... Ir tokiu bu
du, aš manau, kad tikrai pasiseks mums pa
dalyti tas, ko senai norėjome. Ar supratote 
dabar?

VISI:—Supratome.
ZALAITIS:—Dar kartą turime išgerti už 

gudrųjį savo vadą.
DAINORA:—Būtinai, būtinai. (Visi pi

lasi ).
VISI (pakėlę stiklus):—Valio musų va

das! (Geria).
LAMOŠIUS (išgėręs):—Valio musų 

kompanija! Dabar sudainuokime, vyrai, ir 
pradėsime ruoštis į darbą, nes visa, ką aš 
pasakojau, turės įvykti šią naktį. Tad pra
dėkime!

Visi dainuoja (be jokios tvarkos): 
Musų darbas sunkus, nes dirbam patamsy, 
Užtai dieną miegam ir krapštom pakaušį. 
Kas mus peikia, nežino, jog gudrus esam, 
Ką pagriebę rankon, tuoj skutam ir pešam. 
Mes laimingi esam, jei kas mums papuola. 
Nors už tai drožiam į kaktą su kuolu.

LAMOŠIUS (ranką pakėlęs):—Užten
ka, vyrai! Užtenka. Dabar turime nuspręsti, 
kas taps iš musų amerikonu, kas vežėju, 
kas pasislėps į skrynią ir taip toliau.

ZALAITIS:—Aš manau, visą tą darbą, 
kas ką turės nuveikti, pavėsime savo vadui. 
Ar sutinkat?

VISI:—Sutinkam, sutinkam.
LAMOŠIUS:—Jeigu jus man vienam pa- 

vedat, tai aš greitai atliksiu savo pareigą ir 
paskirstys i u taip: į skrynią pasislėpsiu aš 
pats, nes tai yra sunkiausias ir pavojingiau
sias darbas: amerikonu skiriu Jakonį, nes 
jis iš išvaizdos panašus i amerikoną: vežė
ju — Miliuką. Sutinkat visi?

VISI:—Sutinkam.
LAMOŠIUS:—Jei taip, tai tu. Rupins- 

kai, eik į sargybos vietą ir žiūrėk, kad kas 
nereikalingas neateitų, o mes pradėsime 
ruoštis. Miliukas ir Dainora eikite su manim 
atnešti iš slaptojo skiepo skrynią, kurią 
anuokart iš amerikono atėmėm. (Išeina).

nai ir ^udie! 
ko. jo
nematė. Be to, jis perėjo pa
što žinybon ir tam. kad pasi- 
liuosavus iš kariumenės. Vė
liau matome ji Dvinske var-j 
gonininku. Apie 1891 metus 
Česlovas vyksta Petrapilin, 
matyti, norėdamas mokin
tis. Ten gauna prie šv. Kotri- 
nos bažnyčios raštininko 
vietą su alga 30 rublių mė
nesiui ir skursdamas—varg
damas. pradeda lankyti 
ki msen atorijos dainavimo 
skyrių. Vėliau prie tos baž
nyčios užima vargonininko 
vietą, geriausią tuomet vi
soje Rusijoje, kur vargoni
ninkauja ligi mirties. Čia 
bebūdamas, baigia konser
vatoriją: apvažinėja žy
miuosius Europos muzikos 
centrus studijų reikalais, be 
to. baigia Petrapilio Arche
ologijos Institutą.

Česlovas Sasnauskas pasi
žymėjo kaipo doctor can- 
tus: už dainavimą bei giedo
jimą ir jo mokėjimą yra ap
dovanotas keliais garbės 
ženklai.-. Jis parašė “Lietu
višką Muziką.” viso 14 są
siuvinių, kuriems lygių lig 
šiolei musų muzikos litera
tūroje nėra. Kas nebuvo su
žavėta- "Kur bėga Šešupė,” 
"Karvelėliu.” "Siuntė mane 
motinėlė.” "Tu. mano moti
nėlė." "Užmigo žemė” ir tt. 
arba jo parašytais himnais?

Tie koncertiniai chorams 
kuriniai niekuomet-neišeis iš 
musų depertuaro. Jo “Kur 
bėga Šešupė” yra taip prasi
platinusi, kaip nė viena kita 
kompozicija. Ją visa Lietu
va dainuoja!

J. Kyburiškis.

i
ką tai

Česlovas Sasnauskas.
♦ __________
Geriausis lietuvių kom

pozitorius.

Sausio 5 d. šįmet sukako 
20 metų kaip mirė lietuvių 
kompozitorius Česlovas Sas
nauskas. Lietuvoje šitos su
kaktuvės buvo paminėtos, o 
Amerikoje mažai kas ir žino 

i apie velionį. Taigi bus ne 
Įprošalį bent keletą žodžių 
apie jį pasakyti.

Sasnauskas gimė Kapčia
miesty. Dzūkijoje, 19 liepos. 
1868 metais

I
kunigai nori palaikyti tą 
tradiciją, tai kodėl jie nega
li iš tuščios taurės patrauk
ti? “ - - - - -

—Kas atsitiko, tėve, kad 
šiandien tu apsiverkęs?

—Kaip neverkti. Maike, 
kad svietas toks ištvirkęs ir 
eina vis labiau ištvirkvn.

—Kalbi, tėve, kaip sena 
davatka.

—Argi tu. Maike. nema
tai. kas darosi ant žemės, 
kad nenori man tikėt?

—0 kas gi darosi?
—Po visą svietą, vaike, 

didžiausi neparėtkai.Vienur bažnytinio parėtko, užtai tu 
svietas buntavojasi prieš i taip ir kalbi. Bet man. kata- 
valdžią, kitur prieš bažnyčią j likui. tas visai kitaip išrodo, j 
ir Dievą. Vietomis jau ir vai-į Kaip musų kunigėlis pasakė! 
džia subludijo. Ve. Meksi- andai per pamokslą, kad ne-' 
koj ji uždarinėja bažnyčias katalikiška valdžia drau-| 
ir kunigus sodina džėlon. A- džia pirkti bažnytinį vyną.’ 
merikoj il gi eina prie to. tai aš net apsiverkiau. Parė-Į 
Čia jau neleidžia kunigams. ję< namo pastanavijau nors', 
vyno nusipirkti dėl alto-: ruginės padaryt kokią kvor-į 
riaus. O be vyno, vaike. ko-Įtą ir nunešt jam. Pasiskoli-! 
kios gali būt mišios? nau tris dolerius, nusipirkau!

—Na. o kam tas vynas rei- čystų rugių, pridėjau razin- 
kų. ir pradėjau virint. Ale 
čia vėl nalabasis koją paki- 

Juk.šo. Valdžios agentai užuodė! 
ant stiyto garus, ir apstojo!

Jo tėvas buvo 
vargonininkas, ir nuo jo Če- 

gavo muzikos pra- 
gabiam 

avo sunui neilgą laiką tega- 
tai 

Česlovą pasiuntė la
vintis i Naumiesti, pas žymu 
tuomet vargonininką Risaus 
ki. Vėliaus. Česlovas turėda
mas 16 metų amžiaus, jau 
vargoninkauja Gražiškiuo
se. iš kur vyksta Kaunan pa
simokinti vargonų technikos 
ii- vėliau užima vargonininko 
vietą Vilkaviškyje, kur išbū
na keletą metų.

Ar tai pats likimas, ar ap
linkybės 1 
velionis, 
aukštos 

! susipyksta 
matvdamas.V 
skriaudžia

Kam būtinai reikia pri- slovas 
pildyt ją geru, svaiginančiu džią. Kadangi tėvą 
vynu? Juk gerą taurę tokioĮs. 
vyno išsitraukęs kunigas ga- Įėjo būti mokytojumi. 

■Ii da ir pasigerti. Taigi vai- jauną 
Įdžia gerai ir daro, kad drau- 
idžia jiems svaiginantį vyną’ 
prie altoriaus vartoti.

• *
—Tu. Maike. nesupranti!

i’

taip susidėjo, kad 
buriamas, matyt.

ambicijos žmogus, 
su kunigais ir 

kaip kunigai 
vargonininkus, 

meta vargonininkystę ir pe
reina tarnauti pašto žiny
bon. Apie tai Vilkaviškiečiai prieš 44 lordo Buckmasterio 

'.štai ką pasakoja: Matyda-

kąlingas prie mišių?
—Argi tu. Maike. nežinai, 

kam vynas reikalingas! 
tai Kristaus kraujas. Kada 
Kristus mirė, tai jis paliko mano auzą. Turėjau suversti imas Česlovas, tuomet jau 20 
savo kraują žmonėms gerti. ' t-n.
Užtai kunigai ir turi prie 
mišių ji gerti.

—Aš to nesuprantu, tėve, 
kaip tai vynas gali būt Kris
taus kraujas. Vyną žmonės! 
daro iš vuogų ir geria dėl imant 
pasilinksminimo, o kraujo vargai 
civilizuoti žmonės eU!:_: 
negeria. Tik laukiniai kani
balai. kurie valgo žmogieną, 
gali gerti žmogaus kraują. 
Kunigai gi nėra kanibalai, 
tai kaipgi jie galėtų gerti 
kraują, ir prie to da Kris
taus kraują, kuris turėtų būt lieka 
jiems šventas.

—Užtai gi. Maike, jie ir j 
geria ji. kad ils šventas.

—Aš to negaliu suprasti,' 
tėve. Man tas išrodo baisiai 
žiauru, kraugeriška, nežmo
niška. Argi tu gertum, tėve, 
kraują tokio žmogaus, kurį 
tu labai myli ir garbini?

—Bet kunigai, vaike, ge
ria ne tikrą Kristaus kraują: 
jie geria bažnytinį vyną.

—O kuo bažnytinis vynas 
skiriasi nuo nebažnytinio 
vyno? Ar jis ne iš tų pačių 
vuogų padarytas? Ar jis ne- 
taip pat veikia?

—Jes. Maike, padaryt, 
tai jis yra padarytas taip 
pat, kaip ir kitas vynas.

—Tai kodėl tu vadini jį 
“Kristaus krauju." tėve?

—Aš nežinau, vaike, 
mislinu, kad žmonės vadina 
jį Kristaus krauju dėlto, kad 
Kristus paskutinėj večerijoj 
davė apaštalams išsigerti ii 
pasakė, kad tai jo kraujas. 
Taigi ir kunigai išsigeria 
prie mišių, paminėdami šitą 
večeriją.

—Gerai, tė\e /dmi iau

i. į toiletą visą štofą. Taigi pa- metų jaunikaitis, kad su ku- 
sakyk. Maike. kaip man ne-}nigais 
verkti?

. —Man gaila tavę 
kad dėl savo kvailumo tu tu
ri tiek ‘ ‘ - - -

. miunv

nesugyvens, vieną 
'gražią dieną išparduoda vi- 

tėve. sus daiktus, nuperka

ANGLIJOS LORDAI UŽ 
GIMDYMO KONTROLĘ.

Lordų butas Anglijos par
lamente pasisakė už vykini- 
mą gimdymo kontrolės Ang
lijoj. Jis priėmė 57 balsais

> 
rezoliuciją, kuri prašo, kad 
valdžia leistų visuomenės la
bo komitetams duoti ištekė
jusioms moterims patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo didelių 
šeimynų.

SCENA VI.
(Tie patys ir Lamošius.)

LAMOŠIUS:—O-ho! Kai ant valgio, tai 
visi ir tinginiai susirinko.

RUPINSKAS:—Ar jau mus taip vadini, 
Lamošiau?

LAMOŠIUS:—Manote, kad ką kitą. Ži
noma, kad jus.

JAKONIS:—Mes, rodos, ligšiol nebuvo
me tokiais.

LAMOŠIUS (piktai):—Gana jau tų ple
palų: sėskitės ir valgykite. (Deda duoną ir 
bliudą mėsos ant stalo ir išeina į virtuvę).

SCENA VII.
(Tie patys be Lamošiaus.)

RUPINSKAS:—Kas per velnias pasida
rė musų Lamošiui! Niekuomet j’s toks ne
buvo, kaip šiandien.

ZALAITIS:—Turėkite, vyrai, kantrybę, 
man rodos, kad jisai turi sugalvojęs gerus 
pienus grobiui pagrobti, todėl taip ir di
džiuojasi.

RUPINSKAS:—Gali būti ir tiesa.

niekur lingi.

daug kentėti. Bet i 
iš kitos pusės, tavo Į 
yra pasauliui reika-į

—Kaip tai. vaike?...
—Gamtoje, tėve, yra toks; 

jau Įstatymas, kad viskas tu- 
i ii eiti geryn, tobulyn. Todėl« 
kas negali eiti kartu su pro- 

j gresu, tas.turi išnykti. Pasi- 
’’ ’ i tiktai tobuliausieji. j 
Taip. tėve, gerinasi visos gv- 

Įvunų veislės, taip kįla ir 
pats žmogus. Kitaip sakant, 

'gamta elgiasi taip, kaip ge
tras ūkininkas.
i damas gyvulius 
Įtik geresniuosius 
prastesniuosius 
Žinoma.
prasto veršio.

Aš

kuris augin- 
pasirenka' 
veršius, o 
papiauna. 

reikia gailėtis ir 
kada ūkinin

kas jį piauna; bet užtai pas 
toki ūkininką išauga gražus 
gyvuliai. Taip ir su žmonė
mis. tėve: netikusius gyveni
mas piauna. taip kaip ūki
ninkas savo veršius, o geres
nieji pasilieka ir darosi ge
resnė visa žmonija.

—Tai ką tu nori tuo pasa
kyt, .Maike? Ar tu ir mane' 
lygini prie tų netikusių ver-Į 
uų?

—Taip. tėve. Tu esi pi isi- 
•išęs prie senovės burtų, ne
dali suprasti naujos gadynės 
lvasios. maišaisi progresui 
>o kojų, ir užtai gyvenimo 
peilis tave piauna — piauna 
.aip. kaip tas ūkininkas savo 
veršius. Nors man tavęs gai
la, bet kai gyvenimas tave 
užbaigs, tai kiliems bus len-

SCENA VIII.
(Tie patys ir Lamošius.)

LAMOŠIUS (pasididžiuodamas):—Na, 
vyrai, gana niekus tauzijus. Dabar tiktai 
valgykite ir klausykite, ką aš pasakysiu.

VISI KARTU :-^-Valio, musų vadas.
valio!

LAMOŠIUS:—Dabar išgersime po bur
nelę. (Visi pilasi).

ZALAITIS (pakėlęsstiklinę):—Už vado 
sveikatą!

VISI:—Valio musų vadas! (Geria).
JAKONIS:—Dabar ištempkime ausis ir 

klausykime, ką pasakys musų vadas.
LAMOŠIUS:—Dar ne.

už visų sveikatą, tuomet
šakoti. x

DAINORA:—Sutinkam
mu. (Visi prisipila).

LAMOŠIUS (iškėlęs stiklą)Už visų mintis, o jis vis tiktai sugalvojo. Toksai va-

Pirma išgersime 
aš pradėsiu pa-

su vado pasiuly-

SCENA IX. 
(Zalaitis ir Jakonis.)

ZALAITIS:—Ištikrujų musų Lamošius 
nepaprastai sumanus. Mes butum ir pastipę 
ir tai nei vienam nebūtų atėjusi į galvą tokia

sveikatą! (Geria visi). Valio musų kompa- (^as’ t31’ bent ko vertas. (Pilasi degtinę ir ge
nijai

VISI:—Valio, valio!
ZALAITIS:—Dabar, Lamošiau, pauasa- 

kokite, ką jus ten norėjote pranešti.
LAMOŠIUS:—Tuojau. Bet dar išgerki

me po stiklą už tai, kad viskas nueitų lai- tenka garbės amerikonu būti, 
mingai, apie ką aš jums papasakosiu.

VISI:—Būtinai turrme
(Prisipylę 
vado mintis, valio! (Geria).

LAMOŠIUS:—O dabar, 
Trejetą stiklinių išttištinęs, galėsiu papasa
koti visus savo plarrus.

RUPINSKAS:—Prašom, prašom!
LAMOŠIUS (pradeda):—Visiems jums 

gerai yra žinoma, koks gudrus dvarponis 
Sakalauskas. Visokiais budais mes stengė-, 
mės jį apiplėšti, bet iki šiolei nieko negalė

jome jam padalyti. Dabar sugalvojau dar 
■ vieną ir paskutinį būdą, apie kurį jums ir 
| pasakysiu. Mat, dalykas toks (visi klauso) ’’ daiau-
vienas iš musų tarpo apsirengsime ameriko- (Bus daugiau.)

na).
JAKONIS:—Tai tiesa. Tokių sumanių 

žmonių mažai yra. Bet kitaip jisai ir vadu 
nebūtų.

ZALAITIS:—Tau šiandien ir smagu, nes

JAKONIS (valgydamas):—Na matai, 
už tai išgerti. Dar ir pajuokia. Aš sutinku ne dėl smagų

jį’ iškėlę stiklus):—Valio musų'mo. bet dėl visų gerovės. Gal ne tiesa?
Tą gerovę mes ir visi ture-ZALAITIS:

tai kas kita, sime kelti.
JAKONIS:—Tai visiems bus lygus ir 

smagumas.
ZALAITIS:—Visiems, tai visiems, bet 

pajuokauti galima.
JAKONIS (rimtai):—Laikas juoktis, 

laikas dirbti, todėl žinok, kada kas veikti.
ZALAITIS:—Eik sau su sa\o pamoks-

1 lais. Aš geriau tave žinau, ir kaip man

*
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Korespondencijos
kti tol, kol ji krinta be są
monės. Toks kritimas yra 

• geras ženklas, nes tuo jie iš-
.........................

Į

CLEVELAND, OHIO. 
Du koncertai.

Balandžio 24 d. Lietuvių 
Svetainėj įvyko “Dirvos” 
koncertas.

Programas susidėjo iš 12 
punktų, kuriuos išpildė dai
nininkai ir vienas smuiki
ninkas. Programo išpildyme 
dalyvavo šios ypatos: Olga 
Požėlienė. Julė Baltruko- 
niutė, J. Ribokas, J. Vaitke
vičius ir A. Zdanys.

Geriausiai dainavo 0. Po
žėlienė. Jos švelnus lyriškas 
soprano balsas žavėte žavė
jo publiką. Taipgi jos judė
jimas, išvaizda ir tarmė žo
džių buvo tikrai artistiški. Ji 
dainavo apie 8 dainas: 5 ru
siškas, 2 angliškas ir vieną 
lietuvišką (“Kur bakūžė sa
manota...”). Kada ji daina
vo lietuvišką dainą, tai vie
tomis plonosios žodžių rai
dės buvo paverstos storo
mis, bet jos jausmas, kada 
sako žodžius “vargas viens 
tebėr”, buvo išreikštas pil
niausioj tų žodžių prasmėj. 
Nora Požėlienė vra rusė, bet 
ji patenkino lietuvių publi
ką. Visi stebėjosi jos talen
tu ir gėrėjosi. Už tai ir gėlių 
bukietą gavo. Ir verta. Gali
ma sakyt, jog Požėlienė i 
‘‘bytina” beveik visas musųl 
lietuvių dainininkes.

J. Baltrukoniutė nepras
čiau dainavo, kaip ir kitais 
sykiais. Todėl apie ją nėra 
reikalo ir kalbėt, nes vietinė 
publika ją žino ir myli jos 
dainas. Ji irgi gavo gėlių bu- 

-kietą.
J. Ribokas šiuo syk biskį 

prasčiau dainavo, negu pir
miau. Išrodė lyg išsigandęs. 
Ribokas turi švelnų tenoro 
balsą, bet dar neišdirbtas. 
Žinoma, su laiku išsidirbs, 

’■ jei norės būt dainininku.
1 A. Zdanys, tai jau ne šios 
dienos dainininkas. (Pirmą 
kaitą Zdanį girdėjau dai
nuojant. bet...) Jis gali dai
nuot tik tokiam parengime, 
kuri vadinam “šurum-bu- 
rum,” bet ne tikram koncer
te. 0 gal jis taip tyčia darė? 
Bet jeigu tyčia darkė dai- 
nas, tai neapgalvotai darė, 
nes publika iš jo elgimosi tik 
pasityčiojo juokdamosi.

J. Vaitkevičius smuikavo 
neprastai ir kaipo iš tokio 
vaiko daug negalima norėt.

Taipgi Ribokas su Zdaniu 
duetą dainavo, kuris išėjo 
pakenčiamai.

Visiems solistams akom- 
ponavo Al. Jankauskaitė ir 
B. Vaitkevičiūtė (pasimai- 
nydamos).

Publikos buvo nemažai, 
^nes visos Liet. Svetainės kė
dės buvo užimtos.

♦ ♦ ♦

Balandžio 25 d. įvyko Ly
ros choro koncertas. Pro
gramas buvo iš 10 punktų.

Šiame koncerte dalyvavo 
A. Salaveičikiutė (iš Conn. 
valstijos) ir S. Rimkus (iš 
Detroit, Mich.).

Salaveičikiutė turi malo
nų soprano balsą ir moka jį 
valdyt: taipgi ir jausmo dai
nai duoda. Ji publikai pati
ko savo išvaizda ir jausmin
gumu geriau, negu Menke- 
liuniutė-Januškienė; nors j ištekėjimo 
jos balsas ir ne toks aukštas [atskiriamos

kiną, kuomet ji liepia daino
je pasikart ir tt., o tų nepri
sikalbina, kuriuos šaukia 
prie savęs.)

Buvo du syk “ekstra”: Sa- 
laveičikaitė dainavo duetus 
su Baukiutė ir su S. Rim
kum. Per abu duetu balsai 
netiko: Salaveičikiutės bal
so mažai buvo girdėt, kuo
met dainavo su Baukiutė/ 
nes B. užmušė balsą S.; taip 
oat S. su Rimkum: S. balsas 
švelnus, o R. aštrus, todėl jo-: 
kio “broliškumo” nebuvo, j 
nors gaidas ir gerai laikė. 
abudu, bet balsai nesiklija- 
vo. • . ;

Po programui pirm. B. 
“paagitavo” už L. chorą ir 
prašė, kad prisidėtų prie 
choro. (Pirm, su tokia savo 
“agitacija,” pasirodė ką ga
li...)

Publikos laike programo 
buvo nedaugiausia, nes bu
vo kėdžių tuščių. Ant šokių 
prisirinko daug.

Technikas.

PRAŠALINKIT ODOS
NIEŽĖJIMĄ.

Jeigu jus kenčiate nuo odos 
niežėjimo, jus lengvai galite nuo 
to išsigelbėti išsitepdami su 'Se
verais Esko. Tai yra antiseptiš- 
ka mostis nuo Įdegimo, niežėji
mo ir trūkimo odos. Ji labai tan
kiai sustabdo niežėjimą nuo pir
mo ištepimo. Ji gali būti varto-

varo iš jos visas piktas dva
sias, kurios pabėga į medį. 
Kankinė paskui yra vėl nu
nešama į tam tikrą vietą, 
kur ją gydo šventomis žolė-i 
mis garbingos moterjs. Pa
galiau jie sudegina ir tą me- 
dj, kuriame yra piktųjų dva-i jiima k,„ ant kietos ui ir ant 
šių. Mergaitei įsgijus, kelia
mos iškilmingos vestuvės. plonos <ei(>s. Severą’s Eska iš

gydė didelę armiją kenčiančių, 
; lodei išgydys ir jumis. Kodėl 
neisigyt baksiuką. šiandien? J.i- 
sų aptiek orius šias gyduoles par
duoda. Kaina 50c. W. F. Severą 
Co.. Cedar Rapids, Ia.

r

Visokios Žinios
—

TEISYBĖS NEPASLĖPSI.! 
! Fanatikai Amerikoje vz- 
Įsimanė prašalinti iš mokyk
lų evoliucijos mokslo dėsty
mą. Tamsioj Tennessee val
stijoj jiems pavyko net tokį 
įstatymą pravesti, kuriuo 
tas mokslas yra draudžia
mas. Jie norėjo padalyti 
taip, kad apie evoliuciją nie
kas nieko nežinotų. Pasek
mės tečiaus buvo tokios, kad 
su tuo mokslu susipažino vi
si 115,000,000 Amerikos gy
ventojų. Laikraščiai pradėjo 
talpinti apie evoliucijos teo
riją geriausius straipsnius ir 
žmonės išėmė iš knygynų vi
sas knygas apie tą “baisu ii,,mokslą.”

Teisybės nepaslėpsi. Juo 
daugiau ją žmonėms d rausi, 
t«o daugiau jie jos jieškos.

Bet vis dėlto atžagarei
viai negali to suprasti. Ką 
religiniai fanatikai Ameri
koj norėtų padaryti su evo
liucijos mokslu, tą politiniai 
reakcininkai Japonijoj da
bar bando padaryti su vi
suomenės mokslais. Išleistas 
dabar Japonijoj įstatymas 
griežtai draudžia dėstyt vi
durinėse mokyklose politinę 
ekonomiją. Tiktai universi
tetų studentai gali tokius da
lykus studijuoti, bet ir tai 
vadovaujant tiktai labai iš
tikimiems valdžiai profeso
riams.

Rezultatas bus toks, kad 
kiekvienas į 
žmogus Japonijoj stengsis 
kuo daugiausia apie politinę 
ekonomiją žinoti.

NUKIRSTA MERGAITĖS
GALVA.

Mažoje Anglijos stotyje 
buvo nesenai didelis sąjūdis. 
Vienas geležinkelio tarnau-Į
tojas rado tuščiame vagone i 
dėžutę, kurioje buvo įdėta; 
nukirsta mergaitės galva., 
Kadangi nukirstos žmonių 
galvos nepriklauso prie ke
lionės reikmenų, tai apie tai 
buvo tuojaus pranešta ki i- 
minalei policijai. Visi—tiek 
policija, tiek žmonės, sujudo 
ir nieks neabejojo dėl dide
lės žmogžudystės. Policijos 
komisija, ištardžius dalyką, 
ir apžiurėjus galvą, pareiš
kė. jog žmogžudystė ture ju
si įvykti prieš kelerius m e- į atsišaukia pas 
tus, ” nes galva esanti labai .^Mi!wai<U, wi .
apdžiūvusi.

Pačioj Londono krimina-, 
lėj policijoj buvo < 
sias sumišimas, dokumentai, 
aktai buvo vartomi ir jieš- 
komi nuo 10—15—20 metų. 

! Keletas įtartinų asmenų bu
vo suimti ir įdėti į kalėjimą,. 
bet turėjo būti paleisti dėl 
įrodymų trukumo. Prityrusi' 
ir veikli anglų kriminalinė 
policija nežinojo ką daryti, 
lėčiau nenuleido rankų ir 
jieškojo toliau.

Po keletos dienų atėjo į 
policiją nudžiugusiu veidu 
patsai tos galvos savininke <. 
Jis pasisakė esąs kolekciori- 
ninkas ir reikalavo grąžinti 
jam mergaitės galvą, kurią 
jis buvo nupirkęs už didelius 
pinigus iš anglų anatominio 
instituto.

Užklausus mergaitės mi
rimo dienos, jis atsakė, jog 
tai esanti egyptiškos mumi
jos galva iš 10-to—11-to am
žiaus prieš Kr. Žinios buvo 
patikrintos, ir galva buvo 
grąžinta jos savininkui.

I
Pajiesliu Mykolo ir Tadeušo S.- 

’i- --j, taip; Alenos ir Paulinos Si'e- 
riukių, rod -s gyvena Chicago, L. ; 
pat ir.a iš k iro gub., Šeduvos parap , 
Kleboniškių kaimo. Yra labai svar
bus reikalas, malonės atsišaukti ai -a 
žinantieji ti iksis pranešti.

LEVOKADIJA ČĖSNIUTĖ
1255 So. 2>-th st.. Philadelphia. Pa.

Pajie:

conden$e6
II 
t

PAJIEŠKOJIMAI
kitokių būdų 
vartojimui 
Kondensuoto 
pieno

bar yra daugelis

PASALDYTAS

KORNŲ DUONA 
puodukas kurnu miltų 
puodukas miltų 
arbatiniai šaukštukai 
baking povvderio

i arbat. šaukšt. druskos 
s puoduku Burdeno 
Kondensuoto Pieno

: puoduko vandens
1 kiaušinis, biskį plaktas 
3 šaukštai tirpyto sviesto 
Išsijok sausus daiktus.Ge- 
rai sumaišyk pieną ir van
denį. Dėk mišinį ir -kiau
šinį prie sausų daiktų ir 
gerai suplak. Pridėk svie
stą. Kepk pa^viestuotoj 
blėtuj karštam pečiuj.

VARTOKIT PASALDYTĄ KONDENSUOTĄ 
PIENĄ KORNŲ DUONAI KEPTI.

au Kazimiero Cihinsl.io 
(Czichinskieg. >. 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

I

Aš, Ai.iIIjt Tvuskiutė. pajieš nu 
j. ■ -aio dčilvs J' u i Malkevičiaus, lu ;_s

(IKIZiaU-: :)aeį,,a į.. Važiuoklių valsčiaus, ♦tie i- 
Į nės vienkiemio, Panevėžio apskričio. 
' Kas apie jį žinote, malonėkite pranes- 
Į ’i arl.a pats lai atsišaukia Aš esu ką- 
1 tik atvažiavusi iš Lietuvos.

AMII.Ė TVASKIUTĖ
į 222 Bcrry st., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau šv geriu Stanio Kazlaus
ko, tuiiu svarbą reikalą pranešti nuo 
t ’V<> vaikų. Atvažiuok arba parašyk 
laišką greitai.

JUOZAS L U K A S Z E VICIU S
C'3 Ruselle avė., Akron, Ohio.

t

Pajieškau draugų Vinco Sliesorai- 
čio ir Antano Naudžiaus, iš Lietuvos 
abudu paeina iš Mariampolčs apskri
čio, Višakio Rudos *isčiaus. Runk.ų 
kaimo. \ ir.cas Sliesoraitis pirmiau- 
girdėjau, gyveno Akron, Ohio, o An
tanas Naudžius Grorgetoun. III. Abu
du 17 metų kaip Amerikoj. Kur jie 
d-ibar gyvena, nežinau. Meldžiu at. i- 
š;ijlti ant šio adreso:

A N TANAS MILIS A U S K A S 
P O. Box 181. Mexico. Main--.

|

Redakcijos Atsakymai.

FARMOS! FARMOS!
PARSIDUODA

Pennsylvanijus valstijoj. Bucks 
county, farmos įvairaus dydžio ir kai
nų ant pasirinkimo. Žemė baliai g« ra 
ir derlinga. Dėl platesnių informaci
jų kreipkitės šiuo adresu: (19)

V. J. SENKEVICH
: R. F. D. 2, Quakertown. Pa.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI KAR
MOS. New Jersey valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Netvark, prie gerų 
šteito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite. (29)

TONY MARKŪNAS ,
I’. O. Box 11. Sergeantsville, N. J.

PARSIDUODA
i
J

■

FARMOS
180 AKRŲ, HOMESTEAD FAR

MA, Otsego Co.. N. Y 8 kambarių 
stuba_ 17 galvijų 2 arkliai, lot) vi
štų, 8-16 traktorius, farmos įran
kiai, javai, daug didelio mišku, ku
rio vertė apskaitoma į $3000. Kai
na $7500. Jnešt $1500. Mr. Douglas, 
Herkimer, N. Y.
235 AKRŲ, HOMESTEAD. FAR

MA. Otsego Co . N Y. Puiki 12 
kambarių stuba ir kiti budinkai 15 
galvijų 60 vištų, farmos įran
kiai, javai. 10<» vaisinių medžių, di
delis miškas. Kaina $7000 Jnešt 
?3000. Rašykit. 107 Mohauk st..

Herkimer. N. Y. 119)

Aš, Ona Levanaviėiutė, pajieškau Į Jieškau gyvenimui draugo tarp 25 ir 
savo b:olio Jono Levanavičiaus. Ji u- 1 
du persiskyrė m North Dakotoj ir 
dabar nežinau kur jis randasi. Mel
džiu atsišaukti aiba kas apie jį žinote, 
malonėkite man pranerti, busiu dė
kinga. (20)

Ona šAi.AšviENĖ
252 N English avė., Springfiehl. III.

Pajieškau savo sesers, Onos Žilins- 
kaitės-Norvaisienės. Kauno gub., Ra
seinių pA.. Eržvilko parapijos. Na
vininkų kaimo Gyveno St. Louis, Mo„ 
(ar III—nežinau). Prašau širdingai 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą. 
Atsišaukite šeiniaus paduotu adresu: 

Agnieška Tolišienė (21)
107 Union avetiue, Brooklyn, N Y. į-

15 metų,inteligento, sveiko, gero budo 
ir turinčio turto nemažiau kaip 
tJO.Ooe dolerių vertės, aiba įplaukų 

i per metus nemažiau. 4,000 dolerių. 
Į Esu panelė 21 metų, dora, graži, mo
kyta. gerai išauklėta, bet neturtingu, 
noriu gyventi Amerikoje. Prašau ra
šyti man laiškus sekančiu adresu: 
I.ithuania. Šiauliai. Kapų gatvė No. $, 
p. Stankaitei (perduot p-lei Marijai). 
Kreipiantis laišku prašoma pridėti ir 
savo fotografiją, kuri reikalaujant 
bus grąžinta. Galima laiškus rašyti 
lietuvių. rusų arba lenkų kalbo
mis. (20) |

I

Pajieškau pusbroli} Armono Raški
nio. M. D. Tik iš Europos atvažiavau. 
Meldžiu atsišaukti arba kas jį pažįs
tat praneškite, turiu didelį reikalą, už 
ką busiu labai dėkingas (21)

B. J. RASHIMAS
Gen Dėl. P. O., Stratford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 3(i iki 40 metų. Aš esu 
našlys 39 metų, dirbu mainose, gerai 
uždirbu Katra sutinka apsivesti, ma
lonėkite atrašyti laišką ir paveikslą 
prisiųsti. Daugiajs 
per laišką.

Box 88.

žinių 
P. .M.

Minden, W. Va.

suteiksiu
(22)

PAJIEŠKAU ADVOKATO, kuris 
į apsiimtų vesti mano bylą prieš kom

paniją. Advokatas, kuris norės su ma
nim arčiau susinešti, malonės rašyt 
man apdraustą laišką, nes. paprasti 
laiškai rašvti man, paprastai žūna.

J. BATAITAIS (22)
P. O. Bos 55, Pittston, l’a.

APSIVEDIMAI

PARDAVIMAI

P Ji; škaj Stanislovo Gulbino ran
dasi A.neri oj, iš Lietuvos paei ta 
Taui -g'-; apskričio, Kaltinėnų paš o. 
I'avarsėdz.io kfiiiUp, Kauno rėdyb s. 
Taipgi pajieškau jo pusbrolio Petro 
Ačo. girdėjau tr.vena Argentinoj, p 
eira is t-is paties vietos. Yra lai 
svarbus rcil alas. jų dėdė Simoi 
Ačas n.irė ir paliko daug turto. M 
džiu greitai atsišaukti ant šito ad;
SO z

Marij na Varanauskartč-Butikienė
2 ’,9 Greenv.ich st., Philadelphia. Pa.

» -
.i

1

j
I

Milaniečiui. — Gavome 
tamstos korespondenciją 
apie p. Bručienės ir p. Butė
no “repeticijas” Milane, bet 
tokių dalykų negalime laik
rašty skelbti, juo labiau kad 
abudu įvardinti asmenis da
bar randasi Amerikoje.

And. Stašaičiui. — (1 >
Kritikuoti kiekvieną, anot 
jūsų, “šunlapį,” kuris loja 
ant mus, butų tuščias dar-

Pajieškau draugo .Juozo Šimkaus, 
gyv;-:-' Hamtramck. Mich Turiu p: re 
jo labai svarbų reikalą. Malonėkite 
atrišau ti arba jeigu kas žinote jo 
antrašą malonėkite man pridooti, už 
ka iškalno t iriu ačiū.

I RANK IMiMASHEVICH
811 Br :i -t.. St. Louis, M<-

I‘aji's\au Karolio Kutn>. Keni.-ių 
kaii'i',. Žagarės valsč., Šiaulių apskr. 
Iš B -t .no išvažiavo apie 3 metai ’- 
niek > na<> jo nesigirdi. Kas apie 
žino, malonėkit pranešti.

NTA NA S RU DAUSKAS
25.‘> i’.roaii'-.ay. Su. Boston, Mass.

ir
jį

turu?, , T ... < .
prasilavinęs !>as- Ju,k sunlapiai tam tik

ir yra, kad lotų. Rimtas laik
raštis turi šviesti savo skai
tytojus, o ne kolionėrriis juos 

_____ vaišinti. (2) Skirtumas tarp 
KAIP KANIBALAI RUO- socialistų , ir komunistų yra 
ŠIASI PRIE VESTUVIŲ.
Tyrinėtojų pasakojimu, iš

ilgai Amazonės upės yra ir

NEKROLOGIJA
MIRĖ ONA KAZLAUSKIENĖ

Bango;-. Jie. Balandžio 29 d. mirė 
musų brangi motinėlė, palikdama 
mus dideliam nubudime. Nepraėjo 6 
mėnesiai kaip mirė tėvelis, ir į taip 
trumpą laiką mirė ir motinėlė Šiuo- 
r.:i tariam apju visiems draugams, ku
rie tiek daug pagelbėjo Jįiusų didelėje 
nelaimėje, o labiausiais Domininkui 
Vasiliauskui ir jo žmonai, ir Elzbietai 
Kutsin.

MARCELĖ LUCUNIENĖ,

i

DIDELIS PIKNIKAS!

mesi-

Pajieį au apsivedimui mergitr 
a;ba našlės be vai’tų. n-senesn.-.-,, 
kaip JO meta. Aš esu vaikinas 3'i m-- < 
t’> ir turtingas. Norėčiau susirasti ' 
sau mylimą draugę, su kuria galėčiau 
gražiai sugyventi. Kuri mergina Te
turi sau mv'imo vai' ino, lai atsišau
kia. -T. VAŠI LIŪS

1733 S. Ilalsted st., Chicago, III. į

'S

PARSIDUODA
PUIKUS M ARK ETAS 

Grosernė ir Bučernė. taipgi
nių išdirbinių fabrikas. Biznis išdirb-

' tas per daugelį metų, ant didelės gat- 
' vės. lietuviais ii lenkais apgyventoj 
apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 

! kitokio užsiėmimo. Kaina ir išlygos 
prieinamo-. Gota proga lietuviui At-■ 

(sišaukit arba rašykit pas: (19)
ADAMOHICZ & KONCZAMN

136 Millborv st.. VYorceMer. Mass. . 
Te!.: Park l!5l»

Pajieš' au apsivedimui merginos 
tarpe 20 ir 30 metų amžiaus. Aš eu 
30 metų vaikinas. Mergina turi būti 
švari ir linksmo buvo.

Cll. I.. GODEI.AUSKAS
1193 Main st.. Hartford, Conn. *

LOWELL, MASS.
Rengia l). L. K. Vytauto Kliubas, 
savo vasarinio parko atidarymą.
22 ir 23 D. GEGUŽĖS. 1926 M.

..D. L. K. VYTAUTO PARKE
LOWELL, MASS.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
vietiniai ir apielinkių kolonijų, visus 
širdingai kviečiame atsilankyt į šį 
puikiausi pikniką, kur galėsit gra
žiausiai pasilinksminti ir pakvėpuoti 
tyru pavasario oru.

Subatoje prasidės šokiai i-tą vai. 
po pietų ir trauksis iki vėlumai nak
ties prie puikiausios nrkestrrts. kuri 
grieš naujausius amerikoniškus ir lie
tuviškus šokius.

Nedėlioję įvairus pasilinksminimai 
prasidės 1<» vai. ryte ir trauksis visą 
dieną. įžanga: subatoje tik 35c. y pa
tai; nedėlioję visai maža.

Kviečia l>. K. Vytauto Kliuha4.
PASARGA Kelias automobiliartt 

gerai pataisytas. Salėje visame parke 
elektrikos šviesa ir visi parankumai.

PER 10 METŲ KENTĖJAU 
Jį NUO VIDURIŲ KATARO 

IR SUSIGRĄŽINAU SVEI
KATĄ VARTODAMA 

NAUJĄ IŠRADIMĄ 
KATRO-LEK.

Oil City, Pa.—Ponas Stanislovas 
Abosinskis, 9512 Spruce st.. rašo:— 

'CLEANING IR Fer 10 metų sirgau nuo vidurių kata- 
Darbo yra už- ro. daktarai nieko negalėjo man pa- 

___y •_ ; ■' _ . gelbėt, tik*patardavo valgyt tokius 
ir visi kiti įtaisymai | valgius, kurie suteikdavo man neap

sakomą skausmą. Vienok po jų pata
rimų liga neapsistojo. Tik pradėjęs 
vartoti naują išradimą KATRO-LEK. 
galiu valgyt visokius valgius, kurie 
seiliaus sukeldavo didelį skausnĄ. 
I>ąbar jaučiuosi pilnai sveikas ir vi
siems sergantiems vidurių kataru vė
linu vartoti KATRO-LEK

KATRO-I.EK galite gauti pas savo 
aptiekorių a’ba tiesiog nuo išradėjo: 
W. YVojtasinski Drug Co.. 111 Brigh- 
ten st., Boston. Mass

PARSIDUODA BEKERNĖ
Labai geroj vietoj, yra 2 trokai, 

minkymo mašina ir kiti įrankiai dėl I 
bekernės. Priežastis pardavimo — sa-1 

I vininkas išvažiuoja i kita miestą (20) 
LITHUANIAN BAKERY

10 AVillow st., Gardner. Mass. I ;_________________________________ f

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, t irpė 2»» ir 3(T metą A- esu 
vaikinas 33 nv-'ų. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą, kurį 
•nt panikalavi n-> grąžinsiu. Ant-i- 
šas toks: M R A T. (19)
193 Grand st., Rox 74.Brooklyn N.Y.

PARSIDUODA " 
DYE1NG" ŠTOKAS, 
tektinai taisyti, prosyti ir tt. Yra pro- 
sinimui mašina i 
Prie storo yra kambariai gyvenimui. 
Randa pigi. Gera proga pigiai pirkti.

GEO DAVIDĄVITZ (19)
1 17 Krankliu St.. Grcenpoint 

BROOKLYN, N. Y.

FARMOS.Pajieš'au apsivedimui mergino 
arba našlės, t irpė 25 ir 3-5 metų. Aš 
esu 30 metų. Daugiau informacijų su
teiksiu per laiškus. (10/

JOHN GRIMS
20)-10-th st.. M;!\v:;ukee, Wis.

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI '

106 akrai žvir.ės. su gyvuliais. 7*4 
ma.liu nuo Aashua, N. JI. Sutiksiu 
mainyt ant raino (19)

A. BE.MSZA 
Brookline. N. H.

Adomo Dydzek. 
gyveno Akron, 

irilėjao, kad 3 metai atgal 
1 *. Malonėk ’at-

a iii žinantieji ptaneškit a 
imsiu dėkingas.

<DAS DYDZAK

Pajieškau brolio.
5 metai atgal

ir gi
:<> 
t 
už ką
\

t. rn Avė. Brighton. Mass.

ame
Ohio 
gyves 
s:šnu 
lesa

11/

E -.a bet K N J.

Arnostauskas, gyvenan- 
p ajieškau savo brolių 
gyvenančių Amerikoj, 

įkas 1912 meta s

Į Xš. Ka :ys 
i tis Liduroj, 
, Am stau-kų,

Y'ladas Arnostaus
t gyveno llr.iddoc . Pa. ir dirbo drata-i- 

nėje Jis prik'ausė prie šv. Petro ii 
Povil > draugijos. Stanislovas Arnos-

! tauški gyveno kitame mieste ir dirbo 
trauki iu fabrike. O trečiasis broli
jų:.a- .ir-/ Stauskas išvažiavo į pietį-

Į nę A irika. Me džiu brolius atsišauk- 
i ti a. ha as apie juos žinote, meldžiu 
lm?u pranešti, nes turiu prie jų sva;- 
į bų rei alą.

KAZYS ARNOSTAUSKAS
I Apši liteli;.: kaimas, Šunskų Vai 
čiaus. Mariampolės apskr.. Lithuan'a.

Pajieškau apsivediinui merginos a - 
ba raš ės, b? skirtumo tikėjimo. A- 

vai inas 39 metą Nor -č.au su 
pažinti su Jo:a i išnintinga vdcr

e ar ne.gira. Norinčias ansiv- i a., 
sišaukite. atsakyme duosiu k'-kvi 
nai. Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką. (20)

WM. CHAPPAS
MAQUON, ILL

R. I>. 1.

Jei Jus Turit 
PŪSLĖS 
KATARĄ 

arba 
Skausmingą 
šlapinimąsi 

Išbandykit 
Santai Midy 
Parsiduoda 
A pliekose 
Gelbsti nuo 
Skausmo

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų.

.mažų su puikiais budinkais, 
derlingos visokiems javams. 
<lelio miesto ir geni kelių, 
mylinti gyvenimą ant ūkės 
platesniu informacijų.

JOS. STASTON
Raute 6. Lomeli. Mich.

didelių ir 
žemės' 

prie di- 
Draugai, 
klauskite 

( 19)I
tame, kad socialistai stoja 
už demokratiją ir pripažįsta 
laikinas reformas, o komu- 

dabar daug žmogėdrų, ku- pistai tikrvien tik diktatūrai 
rie ligi šiolei dar nėra matę|>Z smurtui. Socialistai pnpa- 
balto žmogaus. Tarp dauge-.^Jsta revoliucijų tik tenai.i 
lio kitų labai keistų papVo-'kur valdžiai pakeisti nėra 
čiu labai idomus iu mergai--kitokio budo, o komunistai, 
čiu ruošimasis prie vestuvių. I'-'S®- ,non kelti revoliuciją.

- ... Apskritai imant, socialistai,
yra nuosakus kovotojai, o'k 
komunistai yra karštagal
viai. Socialistai šviečia dar- . _ 
bininkus ir vienija juos, o,pra* 
komunistai skaldo juos. So- Baltgu.irių kaini., Jankų vaisė * ■* 
cialistai veda savo agitaciją 
švariu budu. o komunistai 
nori patraukti darbininkus Rauau>ku. t J^dėt 
savo pusėn šmeiždami ir ko- . _ . _
Įlodami kitus. Tai toks yra 
skirtumas tarpe socialistų ir 
komunistų.

u apsivedimui našlės arba 
tarp 3<» ir 10 metu am

as esu našlys. 12 metų, dirbu 
vaikų neturiu. Naš- 

ar dviem vaikais sutik- 
lict su daugiau vaikų lai ; j 
Arčiau susipažinsim per' • 

Malonėsit prisiųsti ir paveiks- J
1 I 

• 
I I

Pa irV; 
■nenrin- s. 
žiau: 
in'rlių l.asjklosc. 
c su vienu 
i::u zenyt s. 

teat■*i*auki i. z—>v.*<w :
aišku. Malonėsit prisiųsti ir paveiks- I 

1”, t uri parei' alavus gražinsiu , j
KRANK AI’.BOTT (20) |

t’haplin C«al Co.. Morjrantoįvn, W. Va Į

Pajieškau apsivedimui merginos! 
mlia našlės. Aš esu velkinas darbinin-1 
kas. vidutinio augimo, 4-5 metų, sve- 
r u 1*>!) svarų. Turiu biskį pinigų, ne 
girtvklis ir mandagaus užsilaikymo. 
Norėliau ir mandagią draugę gauti 
Daugiau žinių apie save suteiksiu per 
laiškus. Katros tikrai manote apsives
ti. rašvkite šiuo adresu:

J. P.
301 Baltiniorc st., Dayton, Ohio.

įsigyk Gerus Ceverykus
AUKŠTOS RŪŠIES Kostumeriški Čeverykai par

siduoda per laiškus, po 
$6 .75. Nors mokėtumėt 
kitur dvidešimt dolerių, 
geresnių čeverykų ne- 
gausit niekur. Užtikri- 
nam,kad neturėsit skau
damų kojų nė užtrinų, 
kaip pradėsit dėvėt mu
sų ceverykus.

I’risiųsk savo ardesą. o mes prisiusime K atalingą ir paaiškinimus. 
REIKALINGI AGENTAI, kurie liuosti laiku arba nuolatos pardavi

nėtų musų čeverykus arba paimtų užsakymus Lietuvių Koliorujoje.
Užsisakydami čeverykus arba klausdami informacijų, rašykit šitr> 

adresu.

No. 2.

Lig tik mergaitės pasiekia
”* ’ i amžiaus, jos yra’ 

; nuo visų kitų 
ir tvirtas, kaip Januškienės, jžmonių, ir atsidėjus saugo

jamos. Atskirose vietose jas 
prižiūri garbingos ir prityru
sios matronos. Jas valgydi
na specialiais valgiais, pri
žiūri jų sveikatą ir tt. Per tą 
drausmingą laiką prasideda 
vedybų derybos tarp abiejų 
pusių tėvų, kur pinigų klau
simas vaidina didžiausią 
vaidmenį. Vyrai ten, mat, 
perka moteris. Jeigu susita
riama, tai jaunąją vedama Į 
mišką, kur pririšama prie 
medžio. Kunigai ir buitinin
kai apsupa ją. pradeda šokti 
šventus šokius ir dainuoti. 
Pagaliau prisiartina vyrai su 
rykštėmis ir pradeda ją pla-

bet daug malonesnis. |
S. Rimkus gerai dainuo

ja. ypač aukštose gaidose. 
Jis puikiai dainavo “Naują
ja Gadynę.” kuriai nieko ne
truko. Pas S. R. yra medžia- 

kgos. ir jeigu jis tą medžiagą 
■pavers i gatavą produktą, 

įB?ii bus puikus baritonas.
■X Kita dalis solistų buvo 
avietiniai: Baukiutė, Gailiu- 
JBnas. Panzer. Gai liūnas ir 
gBPanzer neprogresuoja. Bau- 
Bkiutė šiuo syk geriau daina- 
■i.> kaip visada. (Tik neži- 

kodėl ji visada dainuoja 
fflapie bernelius. Tur būt ją 
Si m d, rupliai perdauc kan-

i
t

Pajieškau pusbrolio Juozo Aštrauc- 
k<>. prieš kare gyveno So. Bostone ir 
dirbo prie kriaučių. Jo sena motinėlė 
l.i' t'.:'oj- elgetauja ir norėtų ką nors 
išgirst apie savo sūnų. Malonės atsi-

r., I.ithuania.
Šaki'4

LABAI SVARBU KNYGŲ 
LEIDĖJAMS.

Esu išvertęs iš rusų kalinis F. M. 
Dostojevskio šešių daliu su epilogu 
romaną “Nusikaltimas ir baus 
niė” (Crimc and Punishmcnt) *•;"»<> 
pusi didelio formato popieriaus. No
riu šį vertimą parduoti ir jieškau lei
dėjo. Adresas: (19)

I.ithuania. Kaunas. A. Panemunė. 
Karo Mokykla. J. Balčiūnu'

Pajieškau brolių Jurgio ir Felikso
* .................

valstijoj ir dirba anglių 
kasyklose, ten kur apie Springfield. 
Dabartiniu laiku neturiu jų antrašo 
gas juos pažįsta, meldžiu pranešti, 
arba patįs lai atsišaukia. Taipgi no- 

I rėčiau susirašyti su giminėmis ir pa- 
I žįstamais. Mano adresas: (20)

A RAGAUSKAS
r, Swanson. Voodbury, Conn.

Pajicškau pusbrolių Sclvestro Bal
čiūno ir Juozo Jandzos. Balčiūnas 
pirm <h ėjų metų gyveno New Yorke; 
Janilza du imtai atgal, gyveno ant 
farmų Northfield, Mass. ir skaitė 
"Keleivį." Kas apie juodu žino malo
nėkit pr-. e sti. As atvažiavau iš Lie
tuvos ir turiu svarbiu reikalu. ( 

STANISLOVAS JANKŪNAS 
r,", f H.Jsm.nn st.. P"te-ę >n. N. J

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kuri turi-tų kad ir vieną 
vaiką. Aš esu 46 metų, turiu farmą 
150 akerių žemės, gražus sodas ir la
bai gražioj vietoj. Mergina jeigu tu
rėtų tėvus, galėtumėm drauge gy
venti. Merginos norinčios arčiau susi
pažinti. malonės parašyti laišką ir 
prisiųst savo paveikslą, kurį pareika
lavus sugrąžinsiu.

GEORGE DEVEIKIS
337 Greemvood avė., 

Youngstoįvn, Ohio.

(211

Pajieškau geros vietos mieste arba 
ant ūkės prie namų darini. Jeigu pasi
taikytų geras senbernis arba našlys, 
galėtų ir apsivesti 

(20) senumo. Platesnes 
per laišką. MTSS

| TL ;i\

Aš esu 4') metų 
žinias suteiksiu 

S. SERAIS 
So Pastom Mą<«.

MONTELLO SHOE CO.
98 SPARK STREET, MONTELLO, MASS.

Musų čeverykai gaunami aekančioise vietose: 
YOUNGST<)WN. OHIO

J. Madison čevcrjkų Krautuvėje
608 Federal Street. 

LAWRENCE. MASS.
Lietuviu Klinbc.

DETKOIT. MICH.
A. Gurccki (Agenlas) 

1689 Brando n Avė.
AMSTERDAM. N. Y.

Cha* Arenk* (Agentas) 
30 Shuyler Street.
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KūdikioNekaltink

Ieškokite vardo

1NGERSOLL
ant veido.

Rymas.

A

Babžes love It
Rūšys nuo Si.. 3 ik: 51: 00

t

VISOKIAS PLUMBERIŲ
REIKMENIS Mus. Winslow’»

/

i

5

< ■»

t/

ii

vieų pilvu ir žarnų nes- 
mngnmų, kurie paeina nno 
danty augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip'

Nedaliomis pagal sutartie*.
411 BROATOVAT, 

SO. BOSrON, MASS.

šsiristk kad nori.

K

a<*rc(;cm 
’-jgiiiUSi u. 
Ji. garsi 
• K’-koti t ir *į Virvių 
»c :d<.

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS, RADIATORIUS 
PAIRAS ir PR1TAIKINTOJCS

I.- salva kraipyk! 
neprikrėsk savo

užlraukolų
■n • vandenyje, ne 

arti torieiį sodos; 
;<>dą ir šluostyk už-

.iet ėjime -Jis 
rr.uose jralgių, 

turinčiuose

lik C :i:i. 1-. . '.x!i 
t uoli.
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Nujol

KELEIVIS

I

A -JS Telefonas 6112-W. 3,

i2 skaruliu. ę 
a Pir-|X

i

V- ^i'ia reikalauja\‘v 
■ ■ t > užžiurėjimo y. 
Naujausias bu-;įšI

6

i

mar-

išlei-

iu

/era. nuo r;«n
-v.-rąj

oi

i

.s

I
i

I
1

Mass.

sr. į ko
SuHčk

p.
'galę
— ’ *1 ♦ '

brnj ir i.’ffiMlSfcę!
k dti 'r
PU c 
knrvad* 

vk 
ir Pipirais

t f «

KLAIPĖDIEČIU 
PRAKALBOS

Kadangi Mažosios Lietu
vos atstovai, gerb. M. Jan
kus ir A.. BiaKs. vidurvasa- 
įy turi grizli atgal, tai visu 
kolonijų negalės atlankyti: 
jiedu atlankys tik didžią
sias

Vėliausia nustatytas 
srutas yra sitoks:

Gegužės mėnesyje:
11 d. —So. Bostone 

stuvės.
13 — Amsterdam, N. Y.
14 — Rochester, X. Y.
16 — Cieveland. Ohio.
18 — Detroit. Mich. 
20 — Chicago, 111.
Chicagiečiai turės nusta

tyti bei suruošti gerb. sve
čiams tolimesni maršrutą.

Viršuje paminėtų koloni
jų lietuviai turi skubiai su
krusti ir pasinaudoti iš taip 
didžių svečių atsilankymo, 
t- y 
mitir vus

rengti didelius masiniu? 
hri prakalbas.

e tuviams
mitetas.

KRAŠTO
S REMTI 

“E f O

erų; at-
• .»ia- 
Viims. 
aiytas
; aiiu-

Nereikia jam daugiau. 
Matai, kad jis iau giltas: 
apykakle atsukta i atbulą 
pu<ę.

Ta Agota — tai bagota. 
Graži, išmintinga.
O Onutė, tai mergutė 
Jai nieko aestingu.
O ta Rožė gerui drožia, 
Polkeię. suktini.
Ta Darata neprimato, 
Tur šinli auksinę.
Ta Rrigyl.-. nesakytai 
Yre labai daili.
O Marjona. gera žmt-nti. 
Tik truputi Gaili.
O Teklytė lelijytė.
Mergelė padori.
Malei pu E: t* gi merg •iiii 
O išsirink, kad nori

Rynaa; turi paf-ą. ponas. 
.Mes — i^it ūnią ir klebonus. 
Rym p >:uniš—auksas. litą 
Rekvizicijų mums kvitai.
Rymu*.—rūmai, plytos, malkos. 
Mums žandarai ir nagaikes, 
Pons ant pono, čins ant cino: 
Kam pateksim. — biesas žino.

Verksmą
du. kuriuo kuu- .•.> galt juru.a 

kad j«s jaut -t ■
g>~»-

Kickvi.nn motina Mr.o ;;r jos 

skau>mo ar pykčio.

BAMB1NO
Kūdikių Ger i- ’žs Dra-Jgra^

neęiitet.kin. l. e! ’ro □! 10. ta *au 
jis ąkrai : - - i.°. us-U
ir aĮ./ulės jo ir' , i.lurui
užkietijine.s yra tu ;.rieža.sumi- 

gar.‘kniaukite veltui siu:.- 
čiatU”. pavyzdinės bookutes.

.'ate eaa’š !>:.< savo 
,aišt:nil:ka a'-v ins.,: . 1 *>o. 
rMorijus p<. Sc. u> Uonlų

F AD. RICHTER & CO. 
Berrv and So. 5:ii Sts.

Brcuklyn. N. Y.

gyvuojančio 
bostoniečių lietuvių partijos 
udarė bendrą komitetą Ma
nosios Lietuvos atstovų dar- 

Kadangi Mažosios Lietu
os Lietuvių Tautinis gyva- 

’imas yra smarkiai nustelb- 
as ir kadangi vokiečiai te
tai veda stiprią propogandą 
.ries Lietuvą, todėl Klaipė
dos Krašto Lietinių šventa 
>areiga tą visą atremti. O 
tad tinkamai vokiečių pro- 
jogandą atremti, 
eikalas sustiprinti 
los Krašte susipratusių lie-į 
uvių jaunuomenę.

O tinkamai toki darbą ga- 
ima atlikti tik leidžiant 
Klaipėdos Krašto jaunimui 
itatinkamas knygas, stei
giant lietuviškas mokyklas, 
suteikiant pašalpas mokslei
viams etc.

Martynas Jankus ir Ado
mas Brakas atvyko ne vien 
tautinio pobūdžio reikalais, 
jie rūpinasi ir ekonominiu 
reikalu. Kurie panorės susi
nešti su Mažaja Lietuva ir 
nradėt darbą su sąžiningais 
žmonėmis 
ros dirvos 
kapitalo.
žintei esuoti

• cik 
L] p

būtinas
Klaipė-

I

tie galės rast ge- 
auginimui savo 

Todėl kurie butų 
ekonominiu. 

ii1:, gali atsiklausti pas 
pėdos Ki ašt« atstovus, 
bisistengkirn visi pagal 
lę. kati jų darbas duotų 

dūli vii au ži;
uitos labui.

.Bostono Komitetas Klai- 
nėdcc Krašto L:ei. Remti.

Humoristika
Konkordatas, velnio ratas 

Nei* galvelės, nei sarmatos— 
Šoka skersą, aigalainą— 
Jėzuitas vis išeina...

Kelei- 
.•Sahdtv- 
No. 2 ii 
? apie 

__ ą v įsuotino A- 
Lietuvių Seimo. Da- 

Seimas jau yra šaukia- 
ir atsišaukimai siunti- 

Del aiškumo ir ge-

• .Ali ra>VT’.i 
vifK .<?i. 9 ir 15; 
ros” No. 8, ■‘ŽiiiitL,’ 
k i t u<>se la ikrašči uose 
reikalingumą \ 
rfgrikos 
bar 
mas 
nė jam i. 
resnių pasekmių yra numa
tomi diskusijoms sekantį* 
klausimai:

1. Įsteigimas Nacionalėe 
Lietuvių Tarvbos lietuviu 
reikalams ginti Amerikoj.

2. Suradimas būdų, kaip 
gelbėti pašelpines draugijas 
ir kitokias organizacijas nuo 
žlugimo Įvairiose kolonijo-

institutas, muzė jus, panteo
nai knygynai, ete.

Seimo šaukimo klausimas 
turėtų būti apkalbamas Įvai
rių organizacijų susirinki
muose be atidėliojimo. Auk
očiau. paduoti klausimai 
anaiptol nėra pilni. -Jie yra 
reikalingi pagerinti ir riapil- 
dyti.

Bostono Liet. Vaizbos
Buto Komisija.

' Ohio valstijoj, netoli 
Bovvling Green, buvo atrasti 
lauke du vaikai perkūno už
mušti. ’

Aš. strielėiukas Dagiliukas. 
Žemaitijos karaliuk. -.— 
Sakar-makar. pykšt, pokšt. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Mano skvernai ilgi, juodi. 
Parše, lito kol neduoti '.’ 
Šakar-makar. pykšt, t 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Mano strielba išpucii' 
Vyskupėlio aprobuota 
šakar-makar. pykšt, p 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Aš žandaras, didis ponas. 
Žemaitijos aš valdonas.— 
šakar-makar. pykšt, pokšt. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Citilikus šnipinėju. 
Gaspadinę glamonėju.— 
šakar-makar. pykšt, pokšt, oi i 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Oi. davatkos, moterėlės 
Kunigu pastumdėiėlės. 
šakar-makar. pykšt, p k- 
Rojus. rojus Lietuvoj. 
Kunigai meiliai jus valdo. 
Kas neklauso—žandus skaldo, 
šakar-makar. pykšt, p.ok-t. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
A' ant bačkos užsilipęs 
Agituoju davatkikes, 
Šakar-makar. pykšt, pokšt. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Ei. davatkos, susigiauskit. 
(icilikus stumkit. spauskit.— 
šakar-makar. pykšt, pokš 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
( kilikai bačką griauna.
?.iano strielba pykšt!—iššauna, 
šakar-makar. pykšt, pokšt. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
A- valdonas, aš žandaras. 
Cicilikarr.s tai bus karas.— 
Šakar-makar. pykšt, pokšt, o 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Su bedieviais susigrumiau. 
i Ameriką išdūmiau.— 
šakar-makar. pykšt, pokšt. 
Rojus, rojus Lietuvoj. 
Skamha-žvanga dok-rukai. 
Reiks Daratai pirkt batuką 
šakar-makar. pykšt, p^kšt. oi 
Rojus, rojus Lietuvoj.

Klipyta.

Fundyt, ar ne fundyt?
• Keleivio” Redalt-

3. Išradimas būdų apsau
gojimui lietuvių jaunuome
nės nuo ištautėjimo.

4. Įsteigimas Amerikos 
lietuvių aukštesnės mokyk
los.

-5. Sutraukimas po vienu! 
centru ar globa visų lietuvių 
gimnastikos, atletų, ir kito
kių sporto kliubų.

6. Įsteigimas prieglaudos 
namų.

7. Kėlimas lietuvių kultū
ros ir vardo pasauly.

Tai da* neviskas. Lietuvo
je reikalingas politechnikos

O išėjo, išmaurojo— 
Visą kraštą—makt apžiojo: 
ima šimtą, irna kiti}. 
Gaspadoriu pak inkytą...

Tarei žodi—mokėk litą, 
Kad i Varnius nevarytą. 
Ar kur peklon už audorių— 
Toi.’s jai; stonas gu<padoriu: 
Ragai ponus be kepurės 
Tartum stacijas eit turi. 
Nuo tu durą, lig tų durą— 
Kaip čigonas su banduru...

(“L. ž.")
l

I

/

I
I

Ruffles
Pleiskaną mirtinas priešai tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

pamėĮęink.tc bo-.ka per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

6?c. vai-tm?«e arba 75c. per 
pašų* tie :-i i* laT**»rator;joe.

F. AD. RICHTER & CO. 
V Berry snd So. Sth Sis.

Brooklyn, N. Y.

Ruffles 
••Charlestono” 
Šokis.
Šok ir strepsėk ir 
Bet <au<okis T- 
įckėjui akis pleiskanom.

Ktikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

! v.-, pranešu jums 
.ą, kuri man teko
m -Jien. Du anglai 

_ iu ir \ ienas jų 
ii .. -ic. i lės. Eifla-

- -■rk’ka kunigą, ir 
r.ram sako:

• •vkim ir jam.
c' “iO .

■si' ■ . 1 e l i » » < r r
! r T i—r— 1 1 J 1 į>f 1 Į •' '

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lightin? 
Supplv Co.

147 Portland St, Netoli No. Staticn.
BOSTON.

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

Dr. Kiliory
3 TREMONT ROW, 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

olympia Theatre Buiiding 
Roora 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laika.

4N1
? -

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

• ir- "ir.kC Amerikoje vi.-ados trokšta gauti patari- 
lagerįnin’.ui jos žinojimo atiikinėjant pareigas kaipo šei- 

n-.otina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
ive bus idomųs kožnaj Lietuvei šeimininke’

SUSTABDO PRIEĮ VARĄ
Nujol palengvina ir apsau
goja nuo prįejvarto. Jis 
—nėra Huo*iberj«-S - todėl 
negnaibo, švelnus, saugus 
ir veiklus. Mera goresnio 
už Nujol. Išb-iLyk.:.

Dr. Med. LEO J FODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyru, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas llaymarket 33*0
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

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

ant 103 Salėm St, kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenė.iusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
ku. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokiu aiaptingu 
ligų ir geriausius paturimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Diehų iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET BOSTON, MASS.

'• irimo Receptai
žuvų sezonas, kež

ui žtrv - >utų prir;-ngta 
ali .. hutų sųvalgyt. 
kr .■ et susmožyta 

išvirta, nebus 
op. rengimo. Did&ji 

r.gai -ra kepimui ir 
■saiir. . -joti į stalą su 

adaL. arba su saloto-

U AL :t f i. IžM'kA 
PILVE ' . AJ 

I.' al • ibėtiip 
... ‘ • vAĮjft

...............- t-'. Vii - .... .4-.

.:r-r
i. • storio.
ar'.ią kepimo lėk- 
agvai su biskia 

- ir apibar.-- 
•jškom ir apipilk 

•-•ik padengimo.
; ,-artror. dalic- 

neperkarštarii" 
iminkštės —aph- 
bi:-kj parudėt iš 
•atirštėj-s, pasi- 

trdė.-’.vk potruš- 
monu.

S
RODYKI Ė No. 9.

Namų Pa-igelbėjimai.
Užlaikymui šluotų gerame stovyje. 

Įkišk ją į muiluotas pamazgas sykį j 
savaitę. Tas sukietina šiaude’ius.

Išdulkinu:- k.-.i petus nutrink juos į 
su pamirkytu ir nugriežtu skaruliu 
tokiam vandenyje, kur įladėta du 
šaukštai m< r.thyliv.eto spirito ir šmo
telis muiiv. les praskaidrina spalvą 
ir nepakenkia ■•.r.rpetui.

Bikarbonatas sodos
. vaistų, kuri
1 labai gera- 
biski sušlapi 
tos vietos. Geriant

'lankiai naudoj:
• ypatingai 
' skanžolių.
■ Ntnnargojimu: langų
; nugręžl: skaruli ši!'
! karštame; turėk
. padažyk skarulį į
. traukaius. Baskui pamerk skarulį > 
:tyrą vandenį ir vėl pertrink per už-|^ 
‘tiaukalą.
: nušluostyk .
; iriausia 
ris, het

____ __ yra vienas is. 
į reikia namuose turėti Jis, 

nuo nudegimų, uždėjus' 
kai košelę ant nudeg

tu vandt niu jis yra 
ir už’

i.ma ree<
pyraguose

► ' Tel. So. Bbstan •-'06-W j >
: /' DAKTARAS

i A. L KAPOČIUS ji
; L1TUV13 DENTISTAS
► VALANDOS: Nuo 9 :ki 12 dieną < [

Nuo 2 iki 9 vak Į
NEDALIOMIS: J

Jįiki 1 v po pietr; <
‘ - Seredamis iki 12 ū:et» *

š
• Gfi'as "Keleivio’’ r.mtie. <
► 25’ Broad^sr. tarpe C ir D St. <
’ SO. BCSION. MASS. I

•r .ifirose.
aoratod pieną. 

-Kyl ites dėžėj', 
r.ai’dojz.t, ..kusis 
gaubiant vaškine 
’ ■ i guminiu

čl pertrink 
paskui su sausu __  _
rau-ai k:< k galima Pir-[X

išrodys tamsės-Į« 
bus šviesus. 1

Patarimai 
aukšlė.iv- 
atsakančio 

valgia. i „ _
p.-.š.-liiėmui atliekamas £ 
Paimk mažą puodelį, 

_ k, i 
iki pusėtinai

Dr. A, Gwman-Gumausk2s
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis Nuo 10—12 diena 
705 N. Main St. kamp. Eroad St.

MONTELLO, MASS
.'/•‘'•''.'i ,'r

užtrauksiąs 
kada išdžius

Grožės
SUSU

stimuliacijos,
: ir maistingo 
das raukšlių 
su puodeliu, 
gerui jj sušild

■spausk iki pusėtinai oda jame išsi-1 
kels. Atkartok tą kitoj vietoj. Irsti 

.•daryk ta toj pat vietoj iki raudonu-1 
mas neišnyks. Tas sutraukia kraują. Į 

l stimuliuoja cirkuliaciją, bet jeigu rai.............................. '
kraują. 

stimuliuoja cirkuliaciją, bet jeigu 
vienoj vietoj kojis sykius taip pada
rys: gali pasidaryt sutrynimas. Pa- j 
togu tam yra kiaušiniui-- puodelis. I 
Jis visad.-, turi būt: svarus ir kraštai , 

ia nuvalyt su antisep- Į 
tiku D> tikio spaudimo numazgok 
oda trinant ledu saitu vandeniu,
getai sūri.:

Apatiška Sveikata
•lu .‘.galviai puikai odoj ra chro

niška liga esanti kaktoj, nosyje, bar
zdoj. kfutinėj, ant pečių ir aplinkui 
iv: Jie’paeina ar nuo nutrynimo
Kur .‘ laka prausimo, ir nuo stokos 
maakštinimori; gal būt nuo užkietėji
mo. Gerijo' ia: bu !as gydyt juodgal
vius ma^gojant v< idą karštu vande- 
liu iv muilu ir pa. kui perplaujan* 
fnltu va;vj.'n: u Reikia visai sausai 
rėšiu •styti kožne prausimo. Gc- 
:!aur:us ramias naudoti yra arba kaa- 

fkvk ant lieps-1 (ij;o arPa labui riebiu muilo. Kar-
• !.->s ir skūra nusi-|tais r;-ik:a r.a’.doti gerą toniką kaip 

iCod Livcr Oii.---------- — ■<  ----------------------------- —■
-alingi puodukai ir spotkeiiai. puodai ar skaurados, tai 

•'■eTu' I.EADER PIENO, nes už juo.- gausite visai 
,.as" \part to. ši" pienas yra geriausius ir vartojamas

• ' ralingas pienas ir mrkru«. Eikite pas savo gro-eminkų ir 
■ o kondensuoto pieno. V isi groserninkai šilą pieną laiko.

virtuvės sic-. 
oda, naudo-'.............— ----

>>iui'ą, paskui nu-Įkcžną syk reiki 
. V&rhišiuotą tie-, ’’ ~ ■
rv aliejum ir pu- 
r; :u Ant vami- 

i<: vandens.
atlikusius biskvi

tam kiaušinyje su 
■i o pieno ir tiek 
•ink karštoj .<kar- 

sii kievų siruĮT’i. 
ž.-mvuoges pyra-j 

ja s cukrum _iT| 
prie pyragaičio

•

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

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Tas mus gaubite 
tikras europiškta 
plunksnas ir pa
kus.

European Feather Co.
25 lytvrell Street., Boston, Mass.

into į stalą 
šlapios. už- 

k ant licns-

v'

ii N
$

t> ^Mll -II ■

Telefonas Sn. Boston 2300. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. A. DALVADISKI
(GALINAl’SKAS)

Ofiso valandos:

lietuvis Optometristas |
»H52£2aeSHS2SZSi5aSi’52EZ5i£eSBSZSį

aj
Ln

■žU

I
Ofiso valandos: Nuo 1:3!* —- g
5:30 dienų. Nuo 7—f* >akare. J. 

<*

% 
s

Jšegzaminuoj'J ak’s, priskiriu g! 
akinius, kreivas akis atitiesinu g 
ir amblyopi^kose (aklcM) aky- įį 
se sugrąžinu šviesą tinkama g 
laiku. k;
J. FASAK ARNIS O. D. g
447 Bruado'ay. Se Boatnn. Masi N

FLOOD SO'JARE 
HAR0W ARE CO

Jcipt ką mri pirkti, .".teik į 
Florai Sg.Hanhvarc Co. Ten gau
si visko, kas tik prie ramų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankiu, tulšių, taipgi visokių 
penių. varniški. stiklų, plcistc-rio, 
cemento. Nupirktus daiktus nu
vežam į namus.
FLOOD SQ- IIARDVVAKE CO.

G36 Broadi'ay, So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 2700-M.
Salininkai.

A. J. Alekna ir J. Greviškis.



r-

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

GĖRĖ IR PRIGĖRĖ.
Klaipėda. Per Velykas 

tris matrosai išsikėlė laive
liu i krantą nuo jurose sto
vinčio garlaivio. Ant kran
to gerokai Įsitraukę visi tris 
grįžo i garlaivi. Du sėdėjo 
jau luotely, o trečias nuc 
laiptų smarkiai i ji šoko. 
Luotelis apvirto, ir visi tris 
matrosai pasijuto vandeni 
Du spėjo Įsikibti i luoteli ii 
išsigelbėjo, o trečias nu
grimzdo prie visų žmonių 
akių; niekas nespėjo pagel- 
bos suteikti.

I

•
i 
lI 
I

I
Ik?' 
S
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patingai įdomiu ir tiesiog žavi- 
nančiu.

“Knygnešyje” bus buvusių 
knygnešių, žmonių švietėjų ir .yj: 
musų žymių Amerikos ir Lietu- 
vos visuomenės darbininkų be!, 
rašytojų raštai.

“Knygnešyje” aprašyta arba 
tik paminėta apie 700 Įvairių 
žmonių, šiokiu ar tokiu bildu da
lyvavusių spaudos draudimo ga
dynės kovoj. Nemažas skaičius 
tų žmonių, pabėgusių nuo rusų 
valdžios jKisekiojimų, ir <lalja.- 
randasi Amerikoj.

“ Kny gueši u i” viršeli 
žinomas menininkas V. Joman
tas. Pačioj knygoj bus 320 pusi, 
ir telpa apie :>0 įvairiu knvgni- 

I šių, žmonių švietėjų 
spaudos draudimo gadynes at
vaizdų. Taigi “Knygnešys” duo
da ne tik gražaus, Įdomaus skai- 

itymo, bet tinka ir kiekvienos 
bibliotekos, kiekvieno kambariu 
pagražinimui.

“Knygnešį” tuojau galima už
sakyti. pasiunčiant jam pinigus.

do
bus

mos knygos. platinama šviesa. V-š' Ą ’ • "

keliamas žmonių susipratimas. ‘ 
kaip tos knygos buvo slepiamos, 
kaip buvo prigaudinėjama rusu 
valdžia ir tt. Aprašymas daugy
bės nepaprastu ir pavojingų 
įvykių, persekiojimu, knygnešiu 
ir apskritai šviesos platintojų 
gudrybių kovoj su valdžia 
“Knygnešio” skaitymą daro yj

kalinys iš savo vietos nesi
judintų. Atvažiavus į Dotna- 

, vos stotį nuovados viršinin
kas p. A. Vitkauskas telefo
nu užklausė ar laimingai 
praėjo etapas. Gavo teigia
mą atsakymą. Vėliau buvo 
pranešta iš Baisogalos sto
ties, kad traukiny įvyko 
riaušės. Nuovados viršinin
kas vėl telefonu kalbėjosi su 
etapo viršininku p. Radžiū
nu, kuris pranešė, kad tarp 
Gudžiūnų ir Baisogalos sto
čių kaliniai norėjo sargybą 
nuginkluoti. Policininkai 
buvo užpulti staiga. Etapo 
viršininkas p. Kadžiulis iš
girdęs riksmą dviejose gre
ta jo esančiose kupėse, šoko 
Į ten ir pamalė, kad kaliniai 
sugriebę ir stengiasi apveik
ti policininkus. Jis, nieko ne
laukęs, užšoko ant suolo, 
kad nekliudytų saviškių, Įsi
kibusi kalini, norėjusį nužu
dyti policininką, nušovė ant 
vietos, ir kitus du toj kupė j 
kalinius sužeidė: vieną sun
kiai (jis ligoninėj, rodos, 
mirė), antrą lengviau. Po to 
visi kaliniai išsigandę tuč
tuojau nurimo. Etapo virši
ninkas vėl kalinius sutvarkė 
ir pakeltomis aukštyn ran
komis pristatė i Šiaulius.

S-t

Įlipkite Laivan Rew Yorke-lšlipldte KlaipėdojPALANKIAUSIAS

JEIGU JUS NORITE VYKT! LIETUVON
RUOŠKITĖS Ui PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS) 

Vi’LžIMšKOS VASAROS EKSKURSIJOS

ir b:

MĘDŽIOTOJAS SUME
DŽIOJO MEDŽIOTOJĄ, j

Klaipėda. Pas vieną klai- i 
pėdiški gydytoją atėjo vyras 
’r pasisakė, kad jo nugaroj < 
?sąs kraujas užnuodytas. 
Gydytojas • ėmėsi paciento 
sopamas vietas tyrinėti, žiu- , 
inėti, bet niekaip negalėjo 
uprasti, kodc-1 paciento visa 
■ėdimoji vieta buvo pilna 
nažučių spuogelių.

Klausinėjamas, nors ir 
aukydamasis jiacientas pa
sipasakojo savo nelaimę. Jis 
buvęs paspendęs girioj kil-i 

Į vienas pakliuvusi stir-Į 
Jis buvo nuėjęs stir-i 
pribaigti ir parsinešti;

Vos jis pasilenkęs I 
norėdamas ją

'JUS.
na.
JOS
namo.

■ prie stirnos,
■pribaigti, staiga plumpterė-
' ję du šuviu, ir jam Į sėdima- 
į ją vietą suėję visi šrutai. Sa- 

.. . . - - ko, lai vienas giriosvaldi-
sę. Pribėgę arčiau jaujos pa- njnųas jam užsvilinęs, kuri- 

jau senai jo tykojęs. Dides
nę dalį šluotų jo pati iskni- 
binėjusi, bet nuo likusių vis 
deito kraujas užsinuodijęs.

PADEGĖ iŠ KERŠTO.
.Naktį iš balandžio 5 i 6 

dieną Raudėnuose ėmė deg
li ūkininko Prano Ivanaus
ko jauja. Keletas žmonių, 
kurie kaip tik tuo metu grižo 
namo, pirmieji pamatė liep
sną ir skubiai metėsi Į tą pu-

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kuri 
Pačios Kompanijos Atstovas

Mes ar jūsų agentas pasi: apšir im i^/ iuti perintus 
Reikalaudami smulkesniu • n-intormacijų kremi-ites i »ryw-.;-: 

apieliniiČK arba lit'siui i:

BALTIC AilERICA LINE
8—10 Bridge Street, New York City

i

j Tel. South Boston 40C-0 /j padare i
• ; pr j Laidžius Seymour;

!- > LIETUV IS GYDYTOJAS < 
. .. . lį 
ir šiaip M

381 Broadvay, So. Boston, .Maus.
Ar.t antrų lubų 

VALANDOS:
Nno 9 ryte iki 9 vakare.

stebėjo, kad iš jos spruko 
laukan kažkokia moteris ir 
nakties tamsoje norėjo pasi-i 
slėpti, bet buvo sučiupta. į 
Pasirodė, kad tai buvo minė
to Ivanausko aidima kaimy-l 
nė Z. Žalaitė, sėdėjusi jau 
ne kaitą už vagystę kalėji
me. Padegusi jaują iš keršto.

Jaujoje buvę sudėti ūkio 
padargai: plūgai, akėčios,, 
vežimai, mašinos ir kitkas.) 
Viskas sudegė. Nuostoliai 
siekia 10—12 tukst. litų. Pa-1 
degėja atiduota policijai.

I

KALINIŲ SUKILIMAS 
TRAUKINYJE.

Kėdainiai. Jau buvo pra
nešta apie kalinių, vežamų į 

i Šiaulius, riaušes. Dabar duo
biamos smulkmenos. Iž Žei
mių buvo persiunčiama 171 
kalinių. Kėdainių I-os nuo
vados viršininkas A. Vit
kauskas, neturėdamas kui 
kitur, patalpino siunčiamus 
kalinius Į esamus Kėdainių 

Balandžio 12 diena juroje Į arešto namus. Tą naktį, be 
ties Palanga prigėrė 3 poli- kalėjimo sargybos, budėjo ii 
cininkai: Bertulis, Šekaitis Į policijos tarnautojai. Ryt- 
ir Strazdas. Jie pamatė juro-j meti, t. y. kovo mėn. 29 die- 
je plaukiojančias spirito ;ną p. policijos vadui A. Vili- 

’blėšines ir 'luotu išvažiavo mavičiui išdavus leidimus 
patilti, kas ten yra. Beva-į važiuoti 
žiuojant luotas pasviro ir vi-; Kėdainių policija lydėjo i 

stoti raita ir pėsčia kalinius, 
persiunčiamus Į Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimą. Atvy
kus visiems laimingai Į stotį 
kaliniai buvo susodinti Į pa
prastą keleivių vagoną, trau
kinyje, einančiame pro Kė
dainių stotį 11 valandą.

I-os nuovados policijos 
viršininkas susodino visus 
kalinius Į vagoną ir davė nu
rodymų savo tarnautojams. 
Kai jis jau buvo iš vagono 
belipąs, vienas kalinių priė
jo prie nuovados viršininko 
ir niekeno nematomas per
davė jam laišką. Viršinin
kas, susipažinęs su laiško tu
riniu. informavo etapo virši- 

. ninką, tos pačios I-os nuova
dos viršininko padėjėją Vla- 

Jdą RadziulĮ ir drauge įspėjo 
mm- policininkus. Nors policinin- 
gyv. kai turėjo rankose šautuvus. 

Šiauliuose. Tilžės g. 1Š1 Nr.,įbet nuovados viršininką.- 
prisipažino'numatė šautuvų nepatogu- 
krautuves: Imą ir liepė juos sudėti pa.- 

Ekonominės Kariu B-vės — etapo viršininką, o revolye 
vertės 3 tūkstančių litų. ~ ~ 
Blocbo vertės prekių 6,095 
litų, Abromo Gurvičo — 15,- 
094 litų ir Panevėžy F. Kur- 
kulio vertės 18,639 litų.

Didesnė dalis prekių su
rasta. Viršminėtas B. Skes
tenis užsiiminėdavo senų 
prekių — geležių pardavi
mu, kad nesuprastų jo nusi
kaltimų.

PRIGĖRĖ 3 POLICI
NINKAI.

si 3 paskendo.
Dviejų pirmųjų lavonai 

jau surasti.

SUDEGĖ NAMAI IR
DUKTĖ.

Balandžio 7 d. 9 vai. ryto 
Makštavo kaime. Jonavo 
valse, pas p. Sidorą Kudra- 
šovą kilo gaisras. Sudegė 
gyvenamasis namas (po vie
nu stogu buvo klojimas ir 
tvartai i ir visas inventorius. 
Ugnyje žuvo 3 metų Kudra- 
šovo duktė.
. Gaisro priežastis, matyti 
buvo dūmtraukis. Nuostolių 
padaryta.apie 4500 litų.

SULAIKYTAS PLĖŠIKAS.
Balandžio mėn. 12 d. į 

Šiauliuose kriminalės polici-; 
jos pastangomis tapo sulai
kytas p. B. Skestenis,

kuris tardomas 
apvogęs šias

12

MIRĖ 114 METŲ ŽMOGUS
1 Balandžio 4 d. Panevėžio 
. apskr. ligoninėj mirė pane
vėžietis Drevinskas 114 me- 

! tų amžiaus.
j ■

i

“Knygnešio” kaina dabar 1 
leris su persiuntimu. Vėliau 
brangiau.

“Knygnešio”
“Knygnešio”

RUSECKAS, Kaunas. Duonelai-

Silpni, nervuoii, serganti 
žmonės privalo tą skaityti.
Jau buvo abelnai darodyta per tuk

siančius sergančių, nuvargusių ner
vų, nusilpusių, kuičiančių žmonių, kad 
nėra kitu gyduolių, kurios suteikiu 
tokį greiti; palengvinimą ir gerą svei
katą, kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labui prastai 
‘ ir negalite valgyti arba miegoti, vi
sas nuvargęs ir silpnas rytmety ir 
silpnų nervų; kuomet jūsų viduriai 

. yra visai suirę ir jūsų liežuvis apsivė-

Lietuvoj Leidžiama 
Svarbi

leidimus
geležinkeliu, visa

I

J. rius Įsidėti iš kaburų Į mili
nių rankoves ir sekti kiek
vieno kalinio judėsi.

Vos traukinys pasijudino, 
etapo viršininkas davė vi
siems policininkams, kaip 
buvo nuovados viršininkas 
nurodęs, Įsakymą stropiai 
saugoti kalinius. Be to, jis 
perspėjo visus kalinius, kad 
be policijos žinios nė vienas

I

Vedėjo 
L’nitcd

T" *■* 
-5

apie iš-

1'

2)

. S5A0
$1.00 

no

$1.00 
$4.00
$5.00

JUODA KNYGA

DYKAI!

,,Plauk po Ar.earįL.: Vėliava** *k

Nupiginta ten ir r.tų-1 kelione Į I

LIETUVĄ 
tik $233.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherboitrg

TVZIAUC.RITĖS sattgumu . ir i 
JLZpatogr.rr.au laivą, kuriu: val
do ir operuoja Suvienytų V alsti
ją Valdžia. Pasinaudokite -pc- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais biie lauo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai
. ant

SS. GEORGE AVASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jor.o W. l.uth. 
Lietuvių Skyriaus prie 
Statės Linijos

Dėl pilną informaciją 
plaukimus L'nited Statės Linijos 
laivą—I.eviathan, George \Vash- 
ington. America. Republic. Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas ,

adresas:
Redaktorius, P. ir tui it<- labai prastą^skonį burno- 

i<, tuomet jus turite vartoti Nuga- 
.'one. Jo; nustebins jumis kaip greit 
jos pradės atgauti jūsų sveikatą ir 

i gyvenimas pasidarys vertas gyventi 
! Nura-Tone veikia gerai tokiuose at- 
j seikimuose. K dėl? Todėl, kad jos 
yra moksliniai budavotojos nervų ir 
kraujo. Stebėtinai kaip greitai jos 
grąžina pep. puruh ir yigor silpniems 
nervams ir raumenims. Jos atbuda- 
voja turtingą, raudoną kraują, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jčg-ą gyvenime.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su 
. _ , absoliučiu supratimu, kati jei jus var-

pav&sariO mėnesi,. losite jas per keletą dienų, pagal pa- - - 1 1

čio gt. 17. Lithuania.

MUSŲ MOTINŲ 
MĖNESIS.

Mojus, trečias mėnuo se
nosios gadynės Romėnų ka
lendoriaus. buvo pavadintas 
dėl Maia, augimo dievaitės.

IO mes i " " 2.
Gegužį, padarėm musų mo- ’ a-',uyrnr,ir JOS nesjllei'lts ?a‘ . s . .. w.“ sėkmių, įųs galite sugražinti likusias
tinų menesiu. Mes Žinome, pakelyje ten kur jus pirkote ir parda- 
kad apvaikščiojant Motinų YeJ»? malon.1ąi snzms jums pinigus. 

aTsižymejustų Dien^ yra tik atlygi.
t n i mas musų motinoms sko
los, kurią galim atlygint tik 
tikruoju auksu — musų kas
dienine meile. Motinos yra

Beskaitydami Lietuvos istori
ją. rasime, daugybę gražiausių, 
garbingiausių musų tautos vei
kalų. kurie •. škiai ir garbingai 
apibudina lietuvių tautą, parodo 
jos dvasios kilnumą, stiprybė, 
stato ją šalia garbingiausių, la
biausiai istorijoj 
tautų."

Vienas garbingiausių musų 
tautos istorijos veikalų buvo 
sunki kova su rusų valdžia dėl 
spaudos atgavimo. Kova ta tęsė
si nuo 1864 m. iki 1904 m. Lai
mėjome mes, bet ta kova, kuri į- 
pynė tokį gražų garbės vainiką Į 
mus istoriją, kainavo mums be
galę vargo, daug žmonių aukų, 
daugybę turto.

Bet. deja, mes tuos savo tau
tos vargus išvargtus, ašaras iš
verktas. kančias iškentėtas jau 
gerokai esame pamiršę ir vis la- 

, biau pamirštame. Visą gi tai pa- 
! miršę. lyg plėšte išplėšime iš sa- 
j vo praeities bei istorijos vieną 
gražiausių, brangiausių jos lapų, 
kokių jokia tauta neturi. ! linksmos, kuomet

Kad to neatsitiktų, musų ra- kiai yra pilnoj sveika-toj. Jos 
šilojas Petras Ruseckas surinko linksmai liudyja, kad Trine- 
daugybę įvairių rašytojų ir šiaip 
autorių raštų, atsiminimų, pasa
kojimų ir tt. apie spaudos drau
dimo gadynę, ir visą tą medžia
gą greitu laiku 
noj knygoj. 
“Knygnešys."

“Knygnešyj” 
gyvai, įdomiai 
spaudos draudimo gadynė, sun
ki kova su žiauria rusų valdžia 
dėl sumindžiotų lietuvių teisių,! 
dėl elementoriaus, maldaknygės, 
laikraščio, nekalčiausio turinio 
knygelės ir tt. Daugybė įvairių 
žmonių, dalyvavusių kovoje dei 
spaudos atgavimo, pasakoja 
“Knygnešyj". kaip buvo gabena-

į Jei jus nesijaučiate prerai, jus esate
I sau skolingas, kad pabandžius Nuga-
■ Tone, nes jus nieko r.?galite pralai- Į 
' mėti.
| Rekorjenduojar.ios. garantuojamos.
, ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
l rius.

4$ Broadway, New York City

SKAUSMAS KUR?
PAMINKIT

jų lcudi-

i.

išleidžiama vie- 
kuri vadinsis

labai ryškiai, 
atvaizduojama

rio Kartusis Vyną* yra dide- / 
lė pagelba dėlei kiekvienos z 
šeimynos. “Oregon City, 4 
Ore., Kovo 24, 1926 m. Aš £ 
vartoju Trinerio Kartųjį Vy- ✓ 
na nuo prietvario ir kitų £ 
skilvio nesveikumų ir jis pa- £ 
gelbsti man ir šeimynai. An- , 

Ina Mrak.” Klauskite pas ju- y 
Įsų aptiekorių ar vaistų par- ✓ 
davėją Trinerio Angelica / 
Tonika, Trinerio Linimento, / 
Trinerio Sedativo nuo Kcsu- / 
lio, Trinerio Tablets nuo / 
Šalčio — jei jie negali Jums / 
patarnaut, rašykit pas Jo- / 
seph Triner Company, Chi- / 
cago, III.

Iš ir i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mus tri-šriubinių laivų 
Resolute. Reliance. Albert 

Bailiu, Deutschland, 
Hamburg 

ir ant populiariškų .vieno
dais kambariais laivu Cle- 
veland, VVestphalia, ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. I.ai vai Thurin- 
pia ir V»e<tphalia atplaukia 
j Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

Perkamos Knygos Atidarytos.
Naujas Pilnas Orakulas 
Pusi. 40(1 ........................... M-M.

Biblija (gotiškomis raidėmis). 
Pusi. 1127 ...........................

Lietuvos Istatvmai. Psl. 1031 
Lyties Mokslas. Pusi. 400 
Naujas Aukso Altorius. 
Pusi. 1,000 ..........

Bedievių šventraštis. 
Pusi 1,000 .........

Žinynas. Pusi. 392 ..............
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių 

(Dušiu) Bei Velnių.
Puslapių 170.......................... S2.00

Ju<xia Knyga. Pusi 200............S2.00
K >'io pirks dvi knygas čia pažymė

tas musų Lietuvių Švietimo Knygyne, 
tiems duosime Juodą Knygą Dykai! į 
Nepraleiskite progos, siųskite užsa- i 
kymą greitai, nes šitas pajuokas tęsis į 
tiktai iki gegužės 30-tai dienai šių ’ 
metų. Siunčiame knygas ir C. O. I)., 

/; Kuomi-- - ■■■. t o užsimokėsite.
/ 1 Aditom.ki: t:.ij»: ( l'Ji
5: - - -............... -

f 

z
... - - ______ ,

jimo, nin silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

35c., 65c. jr $1.25.
patarimo arba 

rašykite į:

YR A GERAS DĖL:
Ramatiško gėlimo.

2. Nerviško galvos skausmo.
2. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Ki^tsprardo
6. Skausmo šonų, krutinės 

pečių.
Apsideginimo ir žaizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų.
Skaudančią muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodh-

8.
9.
0.

Prekė
Dėl knygutės

G.
& CO.,

ir

taip:
L. š. KNYGYNAS

3106 So. ILJsled st.. Chieago, III.

‘^KELLOGG S
TASTELESS CASTOR OIL

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

A Nevy Yorko
<Cį Kauną ir atgal 

AgiĮ (Pridėjus S. V
w jeigu Taksuk)

Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 

■vietos, agentus arba pas 

Umted American lines 
(SarrliEia Lite) Joict Service wMh 

Hamborg American Lfoe 
131 Statė S t.. Boston. Maaa.

f

AI.BERT 
GROBLEWSKI 

Dept. 3S, Plymooth, Pa.

šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, lK-t nekenkia švelniems 
kur.<> audiniams.

Moteriškės 
Švarumui

Ant

arba 
TIK

ii

Fav^ksielis parodo, kaip ^hicagos banditai nušauja Tš kulkosvaidžio prokuroro pagelhininką McSvviggin ir

—----------------------------------------
Važiuokite į 

LIETUVĄ 
ir atgal

PER BREMENA 
didžiausio ir greiliausio 

Vokiečių laivo' 
COLL.MBVS 

ant kitu šios linijos laivi} 
8 DIEN. PER OKEANĄ

Puikus kambariai, stcitniimiai 
TIRTĖTAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dei informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 AVatcr St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

\

£

Itališki Armonikai.

VALET

AiiloStrop
Razor

Issigelan- 
da pati.

Mes išdir
bsiu ir im 
portuoja 
me viso
kių rusių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
i geriausias 
pasaulyje. 

Ant 10
ftietų gvarantuotog. Musų kainos že- 

’mesnės negu kitų išdirbėję. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RL’ATTA SERENELLl & CO.
I 1011 Illne Islaad Avr„ Dept. .10.
I CHICAGO, II.I-.

JLZpatogr.rr.au
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Vietines Žinios
Svarbi Konferencija reikalu 
visuotino Amerikos 

seimo.
Bostono Lietuvių 

Butas, apsvaigęs pakeltą 
musų spaudoje visuomeninį 
klausimą kaslink šaukimo 
visuotino Amerikos lietuvių 
seimo Philadelphijoi, randa 
reikalingu sušaukti konfe
renciją visų Bostono ir apie- 
linkės lietuvių, kurie yra už- 
interesuoti šituo klausimu. Į 
šitą konferenciją yra kvie
čiami dalyvauti Bostono ir 
apielinkės lietuviai be skir
tumo politinių ar tikybinių 
pažiūrų, 
dauiama, 
rencijoj 
laikraščių ________ ,.
rių draugijų, kliubų ir orga
nizacini viršininkai ir kitiV x 
pavieniai asmenis, kurie yra 
susidomėję visuomeniškais 
lietuvių reikalais.

Konferencija atsibus 14 
d. gegužės (Mavi 8:00 vai. 
vakare. Lietiniu Svetainėj, 
South Bostone. Vaizbos Bu
tas parūpins dienotvarkę, 
iš kurios konferencija galės 
spręsti, ar dalyvauti užma
nytame seime, ar ne?

Vaizbos Buto Komisija.

lietuviu

Vaizbos

Taipgi yra pagei- 
kad šitoj konfe

ti alyvautų vietos 
redaktoriai, Į val

Cambridge’aus socialistai 
gražiai paminėjo dar

bininkų šventę.
Gegužės 9 d. L.S.S. 71 

kuopa parengė prakalbas 
paminėjimui darbininkų 
šventės Pirmosios Gegužės. 
Kalbėjo advokatas F. J. 
Bagočius ir '‘Keleivio” red 
J. Neviackas. Abiejų kalboj 
publikai labai patiko. Per
traukose buvo muzikos ir 
deklamacijų. Žmonių atsi
lankė anie 200.

Vienas pats norėjo apiplėšti 
banką.

Ant Uphams Comer pe
reita savaitę inėjo i First 
N’ational Banko skyrių vie
nas vyras ir atkišęs Į kasie- 
rių revolveri pareikalavo pi
nigų. Kasierius nusigandęs 
padavė jam $5353. bet plė
šikas pareikalavo da krepšio 
pinigams susidėti. Tuo tarpu 
kiti banko tarnautojai pra
dėjo i ji šaudyt iš visų pusių 
ir plėšikas tapo peršautas 
per galvą ir suimtas. Tuo- 
jaus buvo pašaukta policija, 
kuri nugabeno ji miesto li- 
gonbutin ir dabar ji tenai 
daboja, pakol jis sugis.

Policijai jis pasisakė esąs 
George Mastoris, graikų 
tautos, ir užpuolęs banką 
dėlto, kad senai jau esąs be 
darbo ir neturėjęs iš ko gy
venti. Policija tečiaus mano, 
kad Mastoris buvo ne vie
nas: ant gatvės turėjo kas 
nors laukti jo su automobi- 
lium. tik išgirdęs šaudymą 
pabėgo.

Muštynės dėl Anglijos 
streiko.

Nors Anglija nuo Bostono 
toli, bet vis dėlto dėl jos 
streiko ir čia buvo jau riau
šių. Roxburyje susimušė du 
kaimynai, vienas škotas, ki
tas airys. Škotas stojo už 
Anglijos darbininkus, o ai
rys — prieš. Negalėdami 
vienas kitą pertikrinti, jie 
pradėjo argumentuoti kumš- 
čiomis. Kiti pradėjo juos 
skirti, ir prasidėjo “genera- 
1 iškas mušis.” Atvykusi po
licija riaušininkus išskirstė 
ir tris peštukus areštavo. Vi
sų jų akis buvo išdaužytos ir 
nosis kruvinos. Vienas suim
tųjų gavo 6 mėnesius kalėji
mo, o kiti du turėjo užsimo
kėti po $15 pabaudos.

Stelmokas areštuotas 
40-tą kartą.

•Juozas Stelmokas, kuris 
angliškai vadinasi “Stolma- 
nu,” pereitą savaitę gavo 3 
mėnesius kalėjimo už apmu
šimą Uršulės šadienės. Stel
mokas buvo South Bostono 
lietuvis. Seninus jis gyven
davo Rumforde, Me. Polici
jos rekordai teisme parodė, 
kad jis buvo areštuotas čia 
jau 40 kartų, bet tik pirmu 
kartu dabar tapo nuteistas 
kalėjiman. Teisme jis pasa
kė, kad išėjęs jis tuoj va
žiuos Lietuvon, nes Ameri
koj jam pradėjo jau nesisek
ti.

A./A. AIHM.IN A \YMOMTENr. 
Mirė gegužės 2 u.. 1926 tu, 

kus 37 metų amži ui-. Paėjo : 
Į riškių kaimo. Veprių pa r o • 

no aps' ričio. Paliko nuliūdo: 
sur. is: Bioniuką 10 metų. -1- - 
metų ir brolį .Jurgi Steps:. '.. t - 
močiutę Rozaliją, brolį Advn.a 
šerį Oną Lietuvoje. Tapo ; •> ■> 
ant Kalvarijos kapinių g<-g - ■- 
su bažnytinėms apeigoms, i .a 
jai- lengva šios šalie- ženK-.č 

PETRAS AYMONTAs
182 Bolton st, So. Boston. Ma-

Oambridge'aus “tavoriščių” 
gegužinė..

Gegužės 2 d. vietiniai “ta- 
vorišciai” buvo surengę pra
kalbas neva paminėjimui 
Pirmosios Gegužės.

“Kalbėtojų” buvo ne’, 
trys. Angliškai kalbėjo 
Friedmanas ir Conrad. Jie 
pasakė po trumpą komunis
tišką prakalbėlę. Lietuvis : 
kai kalbėjo šešiapiršti ; 
Alaika iš So. Bostono. Praei I 
tą syki kada jis čia “kalbė j 
jo”, tai visą laiką ragino ra-! 
šytis prie Darbininkų Parti
jos. Ši syki apie D. P. nei ne 
užsiminė, matyti kiyžių ar.- 
jos padėjo. Dabar jo arkliu 
kas — tai ALDLD. Jis ra 
eina “draugus” "dvigubin
es ir trigubintis”. kad tib 
ALDLD." pasidarytų didelė

Maika išplepėjo, kad 
C ambridge’aus socialistą'
šmeižia vietinius jojo “tavo 
riščius", kas visai netiesa 
Maika, turbut pamiršo, ka.- 
vra šmeižimas. Prisimink 
Maikuti. kada buvai išrink 
tas pirmininku Balso drau
gijos So. Bostone ir "apra
šei” ją “Laisvėje." už ką se
kamame draugijos susirinki
me buvai išspirtas iš pįrmi- 
ninkvstės. Tokia rūšis “ap
rašymo" tai vadinasi šmei
žimu. 0 ka mes parašėme a- 
pie tavo d raugučius, tai til; 
tikras Įvykis,ir tas nėra jokis 
šmeižtas.

Toliaus Maika 
“komnetentšikas" 
kinti" Lietuvos socialdemo
kratus. kam jie nepriima i 
‘■"bendrą rinkimų frontą” 
komunistų. Maikuti. neži-' 
nai ka plepi. Susirask kur 
nors iusu laikraščio “Komu-j 
nisto" NN. 7, 8, o ten rasi 
jūsų vyskupo Z. Angariečiol 
straipsni, kuriame yra pasa-l 
kyta: “Reikia vesti kovą 
prieš socialdemokratus, net 
jei ta kova padėtų laimėti 
klerikalams." Taigi 
kad socialdemokratai 
su kuo turi reikalą 
tau. Maikuti. apie jų 
das” "tlumočyti.”

Kadangi “tavoriščiai" už
bėgdami už akių socialistam 
savo parengimu, bijojo, kad 
neprakišus, tai ir programa 
stengėsi surinkti iš viso 
Mass. valstijos. Tuomi, mat. 
jie norėjo pasirodyti. ka<’ 
jie yra “rrevoliucionieriai”.

Programas buvo paken
čiamas. išskyrus vietinę gi( - 
dorką.

Publikos su choru, kalbė
tojais ir kitais dalyviais bt 
vo apie pusantro šimto.

Piuvo ir aukos renkama. 
Surinko, rodos. 23 dol. Nors 
jas rinko naudingesniar i 
tikslui, bet. beabejo. jos nu 
eis tais pačiais keliais, ku 
nuėjo ir pirmesnės.

Jei kas norite persitikrin
ti. kur eina darbiečių-eldie- 
pių aukos, gaukite kairiųjų 
komunistų laikrašti “Aidą 
12 d. balandžio. Ten buvu
sieji centristai išduoda t 
“paslaptį". Darbininkas

Ka 
\ \ r

c-
1

i

PIRMASIS PIKNIKAS. 
NEDĖLIOJĘ, 30 GEGUŽĖS

L. S. S. Cambridge au.' 
So. Bostono kuopos reny, 
labai gražią gegužinę ant A 
Aleko fanuos. Xoiw-’i"z 
Platesnis paaiškinimas • 
sekančiame “Keleiviu” 
meryje.

Kadangi vieta graži ii
gužinė Įvyks jau po rinkim 
i Lietuvos Seimą, todėl >; 
gražaus programų bu- 
prakaltos. Kalbės adv. F. - 
Bagočius ir kiti kalbėto A ..

Todėl visi, fcurie m\ 
gražius pasilinksmini:: 
malonėkite rengtis i pir 
musų gegužinę.

Komitetas.

-j

reikalavimai.
.(-.■Kalingi darbininkai, vyrai 

muterį*-, į vasarinius viešbučius ir 
-tornnus. Taipgi reikalingi darbi- 
r.sai Į miestų viešbučius ir restuia- 

us Atsišaukite pas (20)
MRS. GORALSKA

|u3 Staniford st, Boatun, Mass

IšSIKAND V. <»; X 5 kambariai. $4 oO 
į sąvaitę. Kreipkitės: SS Siher st, 
pirmus lubos, So B •■t ,n.

REIKALINGOS DVI MERGINOS, 
.aukų sutaisyto jos (hairdresaers) 
ba barberės, viena mokanti tą ama- 

•.a. o kita “beauty parlor” amatą. At-1 
..-aukite pas lietuvį barberį 

K. S. BABENCKAS
5 1 Eiurmount Avė, Hyde Park, Mass

PARDAVIMAI.

I

Brightone susitvėrė Lab
darystės Draugija.

Pereito nedėldienio vak;- 
rą. Brightone buvo siutin
tos prakalbos tikslu sutvt-ii. 
Lietuvių Labdarystės Drau
giją. Kalbėjo “Keleivio” 

(daktorius -J. Neviackas. Pir- 
įmininkavo p. Ajauskas. P 
j prakalbų susitvėrė Labday - 
’ stės Draugija, i kn .ą su-'i'; - 
šė viii 20 narių. Šio> : 
gijos tikslas perimti r..; 
Kooperacijos Lietuvių Sve

tainę ir dirbti tarpe Brigh-' 
tono lietuvių labdaringus i 
apšvietos darbus.

Italas Tripol i Simone ų?.- 
jvo G mėnesius kalėjimo už
tai. kad nuėjęs prieplaukoj'. 

;išlydėt savo draugą Italija’., 
(turėjo kišeniuje revolveri.

jautėsi 
“pamo-

aišku, 
žino, 
ir ne 
“klai-

PARSIDUODA 
Ant Auksino

KAIP 2VAL. PO PIETŲ. 
KETVERGE, GEGUŽĖS 

20 D.. 1926.
Ant nuosavybių Ea-t Cambridue.

No. 160—162 Gore Street
dube’tavas namas, rend<-s : n.-.-t 
$456; į mėnesi $38. Abidv da y.- a; 
gyventos.

No. 15—22 Squires Court 
Blokas astuonių namų. Rend- - 
į metus; į mėnesį .<1;!. Vi- ar.: 
apg'venti a

No. 8—14 Squires Court 
Blokas š<-šių ramu, rendos i nu-tti 
$1252; i mėnesį $104.ž5. S?.-., 
jai apdengti.

No 1—7 Squires Court 
Blokas septynių na nu, t nd - . 
$1401; i mėnesi Sli‘>.2-5 \ ■
apgyventi, išskiriant vieną

No. 168—170 Gore Street, 
Plytų blokas, u did mis kami»a a 
vartojamais dėl krautuvės ::■ <1 
vės; geras se’as klrubruimių; t- 
bos art viršaus, padalytos 
mentus. KeikvienOs lub s turi 
ketvirtainių pėdu v;,-t< - Na - ; 
ir tvirta: pab davotas, gali bu'. .. 
jamas dėl iš-lirb ■ -tės ir >t>-a_ 
senai vienas apdraudė.’a- ; ■ -s . ■ 
vert? šio namo į s!'7.'": -. ply; : . 
ir sienojai yra t.’irtųs.

No. 164 Gore Street,
Didelis, sena- namas, su J’ . 
rių. padalytų į keturius : .
su pci ktu tenementu stoge.

No. 172 Gore Street.
Dviejų karų garadžius su I >ti

Bei mferinac ių apie santykius 
h ga- pardav.mo. apie planu- 

ap'e apdraud-mą. kad g 
nuosavjhės

l 
|

i

Architektas Wilson ap
skundė policmaną ir gavo 
'$150 užtai, kad policmanas 
be reikalo ji areštavo ant 
Boston Common žolės.

Pereitą sąvaitę Bostone 
nusižudė mokytoja Mary 
Ryan. Ji neturė jo vietos.

Balandžio mėnesyje sta-! 
tybos darbai Bostone pasie
kė $9.500,000. Tai yra labai Į 
aukštas laipsnis.

įa

x t • « » S ' Z- 'Z / V •- > -

___ - - -

PARSIDUODA 3 šeimynų namas su 
■‘■-1-u ir if> kambarių. Visi vėliausi 
įtaisymai. Norim greit parduot.

405 Third st.. pirmos lubos. So. lio'- 
tan. Mass.

IPARSIDUODA 6 kavalkų Dining
Room setas. Didelis stalas. 4 krėslai 
ir bufetas Viskas naujos mados Par
siduoda už labai prieinamą kainą.

. J. GUSTAITIS
I 7 Pacific st, So. Bostvn. Mass.

Į

KAS TURITE $4000?
Kat-as pirmas ateis, tas nupirk: 

oargeną Dorchestery 6 šeimyni 
■:,s su maudynėmis, piazais ir ki 

s patogumais. laibai didelis jardas 
re-a vrš $2000 į metus. Kai 

. s £15,500. Antrą nsortgičių pri- 
- pats pardavėjas lengvomis išly 

- Kreipkitės pas: (20)
VINCENT I>, AMBROSE,

’ Brvadway. So. Boston O5O6-M

ŽMOGAU, ŽIŪRĖK!
■ . -įduoda 12 kambarių namas i

.- savininko, nužeminta kaina 
i - - geriausi įtaisymai. Galim; 
'. ". -«-tą valandą kas vakaras p< 

u 769 E. Broaduay, S». Boston

PIGIAI PARSIDUODA
- .rai žemės. 15 obelių ir grašių

• . a> skiepas dvi namo tiktai 30< 
. : > statė kelio, visai arti pri« 

Kaina $1,<»<>.•. Kreipkitės 
Miką Koriną

M ; ORAN. 1579 ITiurn Pike St, 
N r.TH STOUGHTON. MASS.

1

CAMBRIDGE’AUS IK APiEU.NKLS 
LIETUVIU AT Y D AL Kuriems reikia 
n u penty t namus, išbaltint ar ISpopie- 
riuot, pašaukit mus. Darbas atsakan
tis ir kaina prieinama. (19)

KAZYS SASNAUSKAS
210 Columk ia st.. Cambridge, Mass. 

Tel. Porter 4134-M.

PIRMAS SO. BOSTONE

LIETUVIS POTERIS

PARSIDUODA , 
Buče r nė ir Grosernė Bridge» ater’j je 
244 South street. lietuvių ir lenkų ap
gyventoje vietoj. Kitų Storų nėra, be 
ix>ra viorsta. Savininkas serga, todėl 
larduuda. Bei informacijų kreipkitės 

pas: MAN SMITH (191
6 Dennis.in st, Ruvburj, Mass. 
Tel.: Rosbury 5628-AV

I

ANTRAS MORTGIČIUS.
$2.350.00 parsiduoda ant So., 

Bostono namų. Kreipkitės vaka
re tarp 6—8, pas R. J. VAŠI L.

109 Broadway. So. Boston.

Bostonu ir apielinkės lietuviai turi 
progą naudotis lietuvio plumberio p:i- 
tarnaviinu. Taipgi laikomi Ai.. 
piumberiški reikmenai, nuo 
siu iki didžiausio dalyku.

Apart to, I “ 
storą tisokio tavuro. kas tik______
ga dėl namų: pentą, aliejų, vurnišius, 
vienu žodžiu viską.

j Pentas $1.50 gal, $2.25 gal ir $11.65 
1 galionas Musų kainos yra žemesnės 
‘ negu kitur. (-)

GEO. LAUKAITIS & CO,
162 Broad»ay, So. Boston. Mass.
Tel.: So. Bostun 2373-M.

Visokie 
mažiau-1

PARSIDUODA
- : :y nu r.amas, modemiški įtai- 
; . 15 kambarių, 2 karu gara-

v alininkas Kaina $14.000 Lo- 
; viių fronte ir 175 pėdos ilgio, 

-aukite šiuo adresu: (21)
\uhurn st, Roslindale. Mass.

BARGENAS!
Į nešt $400.

'< nynų, 15 kambarių, su nauju 
r - g, namas. Kaina $3000.

a .likitės: 137 Dorchester st—
: stora.-. So. Boston. Mass.

laikome pilnai geležinį 
reikalin-

tau virš 20 metų, 
manot pirkti Player-Pianą,

DORCHESTER ( LOTH1NG 
SHOP.

Vyrams ir moterims daro siu
tus.. overkautus ant užsakymo. 
Senas drapanas išvalo garu ir 
prosija. Moterų šilko ir velteto 
šutu daro speciaiišką darbą.

1851 DORCHESTER AVĖ..
DORCHESTER. MASS.

Savininkas Martin Valiulis.
Tel.: Columbia 3240. (20)Į_______________________ _

PRANEŠIMAS.
V1NCENT B. AMBROSE (Am- 
brozaitis) perkėlė savo real esta- 
te ofisą i "Keleivio” Namą. 255 
Broadvvay. South Boston. Mass. 
Naujoje vietoje bus daugiaus 
patogumo suteikti tinkamą pa
tarnavimą real estate ir insu- 
rance reikaluose. K v iečių visus 
atsilankyti. (19)

Tel.: S. B. 050t>-M.

ANT PARDAVIMO namas
7 kambarių su maudyne, be- 
k- ine ir štorų. Kreipkitės:
158 C St., So' Boston, Mass.
\\ I

‘■ i 

At\

PARDAVIMO BUCERNĖ. Biz- 
'.aliai gerai išdirbtas tarpe lie- 

>nkų. amerikonų ir portugalu 
irti s į savaitę daugiau kaip.

Tel.: Porter 2096.

STRAND TAILORING CO.
Siutai tik po $35.00.

Ateik pas mane ir persitikrink, aš 
pasiųsiu, pagal naujausią madą. 
Taipgi taisome senus drabužius mo
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam, 
padarom kaip naujus (25>

308 ’A. BROADU AY.
SO BOSTON. MASS 

ant antrų lubų, arti D Street. 
Savininkas Mikas Neciaekas.
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ir i- I 
pardav.'no. apie planu- pr 

perles ir apie apdraud-mą. kad g.i 
vos geras nuosavybės tiesa-, kr -ipk 
tės pas (,tLI.S 1 \INIOR. advokata . 
dėl IL-r.ri W. Delany, 53 Stati- Str<. - 
Boston. Telefonas; Main 1211.
Pirkėjams patartina išlygas 

; sutvarkyti pirm pardavimo, 
nes visi reikalai turės bu’, 
tuojaus atlikti.

Teisė parduoti nuoso'ybę pri\ati
kai bus palikta ir nuosavybe gali bu- 
paskirstyta taip.' kad tiktų pirkėjui.

Finansinė pagelba ant šių 
nuosavybių tinkamiems pir
kėjams bus suteikta pirm ar
ba po Gegužės 20 dienos.

Jeigu šita nuosavybė nebus išp:. 
įduota dalimis, tai vis? nuosavybė, in: 

maut 46J52 keturkampių pėdų ženu--. 
su visais budinkais bus parduota ant 
auksino Gegužės 29 d.. 1926. arba t<.« 
laiku, koks bus nuskirtas Gegužės 2o 

I>el platesnių informacijų kreipki
tės pas

HENRY W. DELANY
53 Mansfield St, 

Somerville.
Tolephone: Somcrset 9176-RK

• <
* * z / Z Z^ .ZZ ///, ' ' /

Telefonas 6198

DR. JOSEPB L ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 
rytu; nuo 2 iki 5 )>u pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare. Seredomis nuo 9 
iki 12 dieną Nedėldieniais pa
gal sutarimą.

(REGG BLDG, Ruoni 302, 
C'lr. Amesbury ir Common Sts.

LAMRENCE. MASS.

iš
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DR. J. MARCUS 
LIETU VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

Jei
Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, Ui ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes tnes parduosim jums tie
siog iš krautuvės,. be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvus. 
Parašykit, u nusiųsim gražų iliust
ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylotun St, Boston. 
įkurtas 1851 m. *

SOUTH EHO H«DWARE CO
Geležiniai Daiktai

ir Maliavos.
GEROS RŪŠYS UŽ ŽEMAS 

KAINAS.
QUEEN A.NNE rąšies maliava. 16 
spalvų ir balta, de! vidurio ir iš 
lauko. Spalvų kortos ant pareika
lavimo........................................ $2215
DU PONTS MORRIS GRINDŲ 
VARNIŠIS, aukštos rūšies už že
mą kainą, galionas ............... $2-50

KOMP. MIKO PETRAUSKO

rcCKNCEMe'TAS
RENGIA GABIJA. NEDĖLIOJĘ.

16 d. Gegužės-May, 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir SiUer Sts.. Boston. Mass.

• r
šis gerb. komp. M. Petrausko koncertas bus daug skir- 

Dntresnis už visus kitus, k*'kie kuomet yra butę, tuomi. 
kad apart jo paties, dainininkų, asistentų dar dalyvaus ir 
šie instrumentai: Plauto, aldthorn a. pirma ir antį a 
-muikos ir Violenčelle. Taig’. kaip matot, šio koncerto pro
gramas bus visai naujo pobūdžio. Įvairus ir turiningas. To
dėl. kaip vietos taip ir apieli ikės. dailę mylinti lietuviai ne
praleiskite šio naujenybių vakaro. Bilietų kainos. §1.00. 
75c. ir 50c. Bilietus galima gauti “Sandaros” ofise ir pas 
gabijiečius. Kviečia RENGĖJAI.

South Boston Hardware Co.
viskąkuri parduodaitn itčlė Krautuvė So. i.rstone.

pitii;:u-iomis kainomis ir < 5<><I;t tjCi iaus» f.ivoią.

•tai.
. . . $3.50

Mocį' .‘>0 Spalvų 
Pentas ..........

20 Spalvų Elat
;.s.......................$3.00

. $1.50
- Grindų Varniš:s 3.00

$2.50
$3.50
$1.75
$3.75

Mcor*
Peni

Screcn Pentas ...
'Pm::
Egyptiiin Pentas ...
!>:i I «.nt Pentas ....

! Ha t Pentas .
litrą' Baltas Enamel
Moni.rch 100% Tyras

Pentas ............
• armot geriausis

V; ntišis ......
( arniot Baltas

Enamel ..........
I Spalvose Pentas .. $1.25

.. $4.00

. . . $ 1.50

. $5.50

gai.
S 2.00

Baltas ir Raudonas 
siekas ................

Penio ir Varnišio 
remuveris ............ $1.5(1

Baltas Tyras Lead
Boston Star 1001b s 12.75

Stogams Smala .......... S5c
Langų Sictūkams dratai 

pėda ........................ 2'zc
Žolių Sėklos. -• aras . . 30c
Silkės žemei Kasti . !)*c
Grėbliai, vienas.......... 65c
Agentai Whitir.g Adams
Sienoms Popierių
Jangams šeidės. v iena 55c
Daržams laistyti paipos

ir kitoki Įrankiai.

Pentoriams.
Viską prista

\part to visko, turime visokiu Įrankių 
Plumberiams ir visokiems mekanikams.. 
tom veltui Į namus.

South Boston Harduare Co.
379 Broadway, So. Boston, Mass

TeL: So. Boston 0122

«
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NAUJA GYDYMO METODĄ FRA- 
ŠALINIMUI SENU LIGŲ- 

Be operacijų ir maistų 
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na
tūrai? gydymo metodą.

Or. Wenlworth, L. M. 
r 1761 Washington st., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

1

I

SHELLAC 5 Ib eut, Orange ir Bal
tas. galionas .......................... $3.00
JUODA SIETŲ MALIAVA, ga
lionas ...........................  $1.15
STOG f , TEPALAS užtaisyti te
kantiems stogams, galionas 85c, 
galionai už .............................. $3.75

50 PĖDI, ILGIO GUMINĖ ŠMIR
KŠTYNĖ ................................ M.89
DRATIMAl SIETAI. URATAI
VIETININKAMS IR TVOROMS 
žemiausiomis lininėmis Bostone.
PILNA UNIJA Dl PONUS M.V
LIAVt, IR VARMšf\'
VISOKIE GEUktLNMi DAIK

TAI IR MALIAVOS.
Vietiniams pristatymas dykai.

SO. END HARDWARE CO. 
1095 VVashington Street.
Arti Dover St. EI. Station

IJoston. Mass. Tel : Beach 5X53.
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DR. g. N. LANDAU
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 AM BERS ST, 
BOSTON, MASS.

I

J TeL South Boston $520 < Į
> Residence University 1463-J. ‘»

: S. N. Puišiutė-Shallna
! LIETUVĖ MOTERIS <! 

ADVOKATĖ J.
[ $6* Broadov, So. R—ten. Mana. <
» Room S. J»

Męs Norim Jūsų Pasitikėjimo
Mes to atsiekiame suteikdami jums teisingą patarnavimą ir gerą 

tavo ra.
ATMINKITE. KAD PAS MUS YRA VIENA KAINA VISIEMS. 
MES SKELBIAMĖS TEISINGAI IR NEPRIGAUDINĖJAME. 
ATLANKYKITE MUSU KRAUTUVĘ 
KODĖL JUS PRIVALOTE PIRKTI F
Štai keletas bar genų, kariuos rasit šioj krautuvėj.

SONOR \ PHONOGRAPH pirmiau dabar $65
NEPONSET RŪGS, antriniai 9x12 pėdu šl,>.5'i.
KŪDIKIU VEŽIOJAMOS KARIEI l KĖS $16.59.

THE JAMES ELLIS CO.
Suvirs 15 melai Rakandų Krautuvė.

105 BROADMAY (-) SOUTH BOSTON.

IR JUS PAMATYSITE. 
’AS MUS.

Apsaugoja Jusq Kojas 
o taipgi ir Pinigus 

Išbandykite porą Goodwill 
Čeverykų. Kaip minkšti ir 
manonųs jie yra: Jie ap
saugoja ir jūsų kojas, o 
taipgi ir jūsų pinigus. Jie 
yra padaryti kasdieniniam 
dėvėjimui ir kojų apsaugo
jimui.

Goodwill Shoes
Gražio- odo> ar
ba L’skide peiet- 
kai, prisiūti lie
žuvio pavidale, 
gurno kulnys, su
siuvimai niekuo 
met rleiširs.

Kaina
$3.00 iki $6.00.
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Kiaus' ite 
pas savo 
krautuv- 
ninką- jei 
RT'J jis ne
turi, rašy
kit mums. 
Kožnas ėe 
verykas 
g va ran
tuotas.

Goodwill Shoes
Goodwill Shoe Co., Holliston. Mass.
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