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ADV. POŽĖLA—VIDAUS 
REIKALŲ MINISTERIS.

KINIEČIAI MOKA PO 
$1,500 UŽ ĮVAŽIAVI

MĄ AMERIKON.
Imigracijos vyriausybė sa

ko, kad kiniečiai dabar mo
ka šmųgelninkams po $1,- 
500 nuo galvos už Įvežimą 
jų iš Kanados Į Suvienytas

Popiežiaus Agentas 
įsigavo Meksikon 
Per Apgavystę

PONZI PABĖGO?
Ponzi taip ir nepasirodė i 

Bostone, kur jis turėjo atsi
sėsti dešimčiai metų kalėji
mo. Jis čia buvo išleistas po 
10,000 kaucija, taigi tie pi
nigai dabar turės prapulti. 
Floridos policija sako, kad 
tenai jo irgi nėra. Jis ir tenai 
buvo nuteistas kalėjiman ir 
išleistas po kaucija. Spėja
ma, kad šitas žulikas jau iš
dūmė arba rengiasi dumti iš 
Amerikos. Visiems imigra
cijos valdininkams Įsakyto 
daboti uostus ir kitus kelius 
Į užsienį.

Bostono distriet attorney 
O’Brien jau užvedė bvlą, 
kad užstatyti tūlos Benilclos 
Malaguti $10,000 už Ponzi, 
kaipo užtikrinimas kad jis 
nepabėgs, butų jau valdžios 
paimti.

30 DIENŲ KALĖJIMO UŽ 
LIETSARGĮ.

Bangor, Me.—ŠĮ panedėlĮ 
teismas čia nuteisė vieną pi
lietį Š0 dienų kalėjimo užtai, 
kad laike lietaus jis paėmė 
kito žmogaus lietsargi. Ne
jaugi senoji mada “skolin- 

i tis” lietsargius be savininko

Vokietijoj Artinasi 
Svarbi Valanda.

----------‘-------------r-
Į DIDELĖ BEDARBĖ ESTO- 

NIJOJ.
Profesinių Sąjungų Inter

nacionalo biuras Amsterda
me praneša, 1 
dabar viešpatauja didelis 
ekonominis krizis, kuris at
siliepia labai sunkiai ant 
darbininkų gyvenimo. Stam
besnės pramonės šakos, ku
rios per pereitus metus išliko 
gyvos tiktai ačiū valdžios 
pašalpai, dabar stovi arti 
bankroto, taip kad bedarbė 
da daugiau padidėjo. Jeigu 
kurie darbininkai ir dirba, 
tai jų algos dabar yra 35 ir 

, 50 nuošimčių mažesnės, ne- 
■ gu buvo pirm karo. Estoni- 

jos darbininkų organizaci- 
! jos yra silpnos ir kovoti už 
• geresni gyvenimą joms sun- 
- ku.

ŠALIS BALSUOS KAIZE
RIO TURTŲ LIKIMĄ.

. Nelabai senai Meksikos 
Valstijas. Šiomis dienomis valdžia išvijo iš savo krašto 
Vermonto valstijoj buvo su- popiežiaus agentą vyskupą 
gauti 6 kiniečiai, tik ką per- Caruana. Atvažiavęs Į Su
ėję Kanados sieną, ir klausi- vienytas Valstijas šitas kle- 

Viena apdraudoj nuo^ne- nėjami jie taip pat pasakė, rikalas l ’ “'
_ ’ . . kad Įvažiavimas jiems kai- riksmą prieš “bedievišką

tuos pini_ Meksikos T '

20,000,000 AUTOMOBI
LIŲ AMERIKOJ.

Pereitais metais jie užmušė 
22,500 žmonių.Musų draugas prof. V. Če

pinskis paskirtas Lietuvos 
Švietimo Ministerium.

“Naujienos*’ gavo iš Lie
tuvos specialę telegrama 
nuo savo bendradarbio L.,bilius. Pabodo, kad perei- 
Menkonto, kun» P,a?e^’tais metais Suvienytose Val- 
kad naujai ministeuų katu- stijose buvo užregistruota 
netas jau sudary tas, ir jo su- 19į54 347 automob6iliai. 
dėtis esanti tokia. met gj automobilių yra daug

Ministeris pirmininkas — daugiau, taigi šita skaitlinė 
M. Sleževičius, kuris po- viršys jau 20 milionų, kas 
draug bus teisingumo (justi- reiškia po 1 automobili kiek- 
cijos) ministeris ir laikinai vieniems 6 žmonėms. Auto- 
eis užsienio ministerio pa- mobilių dabar jau tiek daug, 
reigas. kad miestų gatvėmis sunku

Karo ministeris — Papeč- pereiti, keliais sunku prava- 
kis. * žiuoti. Užtai ir nelaimių la-

Vidaus reikalų ministeris bai daug atsitinka. Per 1925 
—VI. Požėla; ...

Žemės L’kio -ministėris,— 
Krikščiūnas. ‘ *v . ; Įž

Finansų ministeris; Ąl. į 
Rimka. i * 1 v/l

-laimių kompanija New Yor-.__ _______
;ke šią sąvaitę paskelbė Įdo- navo po $1,500. ’ 
mių skaitlinių apie automo- gus jje paskui turi atidirbti

kokiam nors turtingam ki
niečiui Amerikoje, dirbdami 
jam keliatą metų be jokios 
algos. Tai vadinasi “atlygi
nimas už šifkortę.”

Rimka.
Švietimo ministeris 

prdfi V. Čepinskis. ^
Gelžkęlių ministeris 

Jankevičius.
Taigi pasirodo, kad musu 

draUgai bvviaivivnivm czvcti >
- - 1 . . . I mduzeme gana svarbias vietas i 

naujoj Lietuvos valdžioje. 
Vidaus reikalų ministerija 
palaiko visą krašto viduje 
tvarką, ir jos priešaky atsi
stojo musų draugas Požėla, 
gabus advokatas ir darbi
ninkų reikalų gynėjas. Švie
timo ministerija, kurios ži
nioje randasi visos šalies 
mokyklos ir spauda, taip pat 
yra be galo svarbi vieta. Ir 
šitos ministerijos galva bus 
profesorius Čepinskis, taip 
pat musų draugas ir didelio 
mokslo žmogus.

Finansų ministerium bus 
p. Al. Rimka, kuris savo lai
ku buvo Amerikoje ir reda
gavo Chicagos “Jaunąją 
Lietuvą,” o vėliaus South 
Bostono “Ateitį.” Jis pri
klauso liaudininkų partijai.

Adv. Sleževičius, naujos 
valdžios pirmininkas, turi 
būt žinomas skaitančiai mu
sų visuomenei kaipo veiklus 
liaudininkų vadas Seime ir 
buvęs Lietuvos premjeru jau 
pirmiaus. Jo žmona po karo 
važinėjosi su p. Venciene po 
Ameriką rinkdamos aukas 
Lietuvos našlaičių prieglau
dai.

Kiti naujos valdžios na
riai amerikiečiams mažai 
girdėti.

FAŠISTŲ RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA 50 ŽMONIŲ.*
Ženevos mieste, Šveicari

joj, pereitą sąvaitę darbi
ninkai buvo surengę protes
to mitingą . dėl užmušimo 
Italijoj socialistų vado Mat- 

metųs 22,500 žmonių buvo teeiti. Kuomet vienas kalbė- 
ir da daugiau sų- to jas: sušuko, kad Mussolini 

yra žmogžudys, fašistai pa- 
-r ■ > ■ • kėlė -triukšmą ir kilo di-

, užmušta
1 žeista, r

* * vL—:------------ę.

BANDITAI UŽMUŠĖ 6 džrausios 
ŽMONES IK IŠPLĖŠĖ 
15,000,000 DRACHMŲ.
Pereitą sąvaitę Graikijipj

> riaušės, kuriose 
buvo sužeista 50 žmonių.
/ y

mtvuu, nau rnusų. ži 
socialdemokratai !TV,O i-

r
. ____ ~ , ...

gauja razbaininkų užpuolė 
~kuriuo buvo veža- 

15,000,000 drachmų 
Valstybės Banko pinigų i 
Janiną. Lydėjusieji vežimą 
3 žandarai ir 3 banko tar
nautojai buvo nukauti. Raz- 
baininkai pabėgo su visais 
pinigais.

Neramu.

Hindenburgas žada rezig- 
kad Estonijoj i nuoti, jei žmonės nubalsuotų 

’’ ’ ' neduot kaizeriui dvarų.

Birželio 20 dieną Vokieti
ja balsuos, ar sugrąžinti bu
vusiam kaizeriui ir viso
kiems princams buvusius jų 
turtus, ar ne.

Dvasiškija, monarchistai 
ir kitokie atžagareiviai varo 
didžiausią agitaciją, kad 
kaizeriui turi būt atiduoti 
visi dvarai, pilys, miškai ir 
kitokios gerybės. Monarchi
stai jau paskelbė perspėji
mą savo darbininkams, kad 
20 birželio jie neitų šito 
klausimo balsuoti, nes kitaip 
visi busią prašalinti iš dar
bo.

Tuo tarpu prezidentas 
Hindenburgas pasakė, kad 
jeigu kaizerio ir kitų buvu- --- -- _1j__ _

pakėlė didžiausį.
vyriausybę, kuri 

persekiojanti katalikų baž
nyčią ir taip žiauriai su juo 
pasielgusi.

Kad atrėmus vyskupo Ca- 
ruanos pasakojimus. Meksi
kos konsulas Ne\v Yorke šį 
panedėli paskelbė doku
mentus, kurie parodo, kad 
šitas popiežiaus agentas yra 
apgavikas ir melagis. Įva
žiuodamas pereitais metais 
Meksikon jisai, kaip ir 
kiekvienas ateivis, turėjo iš
pildyt imigracijos vyriausy
bei tam tikrą blanką. Į pa
statytą . blankoj klausimą, 
kokios ateivis tikybos; .Vys
kupas Caruana. bodamas 
paties katalikų popiežiaus,_ ______________
agentu, parašė; “Protesto- i žinios jau nebe madoj ? 
nas.” Į klausimą, kokiais; -»------------

\yskupaš' Caruana atsakė: Nepaprastas
“Važiuoju kaipo turistas,”h ..f •
kuomet ištikrinu jis vyko te-; . : AtSlUKUUaS.
. • • * — j- . . , • « V •’ BEŽDŽIONĖS UŽPUOLĖ
šnipinėti. Į klausimą, kokias 
jis žino kalbas, vyskupas at
sakė : “Vien tik anglų,” kuo
met ištikrujų jis yra italas ir 
gerai kalba ispaniškai. 
Klausimas, koks jo užsiėmė 
mas. vyskupas Caroana at
sakė: “Profesorius.”

Meksikos valdžia padarė 
šitos blankos fotostotą, kurį 
jos konsulas dabar paskelbė 
Amerikos spaudoj. Taigi pa
sirodo. kad popiežiaus agen
tai operuoja prisidengę me
lo ir apgavystės skraiste, 
taip kaip ir visi kiti šnipai.

i 
I 
i

I
MEŠKA PAGRIEBĖ 

MERGAITE. , 
A.T or-o  LT zv iiui tiiuvi v, mace. nu-

liasdešimts žmonių susirin
ko čia pažiūrėti meškos, kuri 
buvo prirakinta prie retežio 
ir aptverta virvėmis. Priė
jus mažai mergaitei prie 
vin ių, meška griebė ją na- 
gjfis ir Įsitraukė i vidų. Nu
sigandęs kūdikio tėvas šoko 
Į užtvėrimą ir pradėjo nelai
mingą mergaitę gelbėt. Po 
sunkios kovos jis ją išgelbė
jo, bet ji buvo visa meškos 
nagais subraižyta ir keliose 
vietose Įkąsta. Ji dabar guli 
ligonbutyje ir vargiai pa
sveiks.

• t Y YJ* _  __ 1J___ _
S1Ų V CMUeUjUS VaiUUlių VU1- 

tai bus eksproprijuoti (atim
ti), tai jis rezignuosiąs. 

Socialdemokratai Reich
stage pakėlė didelį protestą 
prieš Hindenburgą. Pereitą 
nedėldieni Berline buvo di
džiausios demonstracijos. 
Monarchistai mitingavo ir 
šaukė už kaizerį, o komunis
tai agitavo priešingai. Ke
liose vietose įvyko susirėmi
mai ir muštynės. Apie 100 
žmonių buvo areštuota. Po
licija sudraskė monarchistų 
plakatus su Hindenburgo 
paveikslu, sakydama, kad 
ant jų nėra pažymėta, keno 
spausdinta. Vienoj Berlino 
aikštėj minia padarė kaize
rio pavidalą ir pakorė jį.

Kunigai bažnyčiose aiški
no per pamokslus, kad jei 
kaizerio turtai dabar bus 
eksproprijuoti, tai paskui 
bus konfiskuoti ir bažnyčių 
turtai, o ant galo ir visa Vo
kietija subolševikės.

Išėjusi iš bažnyčių bur
žuazija nešėsi kaizerio ir 
Hindenburgo paveikslus. 
Žmonės mėtė i tuos atžaga
reivius šiukšlėmis ir šaukė: 
“Šalin monarchija! Lai gy
vuoja respublika!”

ŠĮ panedėli Berline social
demokratai buvo Įtaisę 12 
milžiniškų demonstracijų už 
atėmimą kaizerio turtų. Su 

__ __ ___ _____ ____  pabai- socialdemokratais eina tuks- 
. . ., Ispanijos valdžia įsakiusi goj viduriniuose Vakaruose tančiai žmonių. Taigi Įdomu

Prancūzų frankas vejasi gavo generolui Pradai, kad siautė baisios audros su per- bus pamatyti, ką Vokietija 
.-L-,,; .-Žino i o VAlriomil mar_ . ,, ... , , -  Z. G. z4 oi

'' ŽMONIŲ KAIMĄ.

Gorilos pasigrobė jaunas 
moteris ir išsivedė jas 

i girią-

Šiomis dienomis iš Afri
kos atėjo žinių, • kad didelis 
būrys gorilų (didžiųjų bež
džionių) užjJuolė tenykščių 
gyventojų kaimą prie Benito 
upės ir pasigrobę jaunas mo
teris ir merginas išsivedė Į 
tankumynus, 
moteiąs ir dabar tebesančios atėjo čia pas 
beždžionių nelaisvėj.

LIETUVIAI BANDĖ ATSI
IMTI PADGOJŲ MIŠKĄ.

Beto, prasidėjo baltgudžių 
bruzdėjimas ir kareiviai 

kelia maištą.

Kai Lenkijoj kilo Pilsuds
kio revoliucija, tai ameri
kiečių spaudoje pasirodė ži
nia, kad lietuviai perėjo len
kų sieną ir eina Vilniaus at
siimti. Vėliaus šita žinia bu
vo iš Varšuvos užginčyta ir 
daugiau nieko apie tai nesi
girdėjo.

0 vis dėlto toji žinia ne
buvo iš piršto išlaužta. Da
bar iš Berlino pranešama, 
kad lietuviai ištikro buvo 
perėję per sieną, nors ne 
tam, kad Vilnių atsiėmus, 
bet tam, kad atgavus tą miš
ką, kurį lenkai andai užgro
bė ties Padgojais.

Gegužės 15 dieną, sako 
Berlino telegrama, kuomet 
Lenkijoj prasidėjo revoliu
cija, Lietuvos pasienio sar
gyba su reguliarės armijos 
kareiviais perėjo per sieną 
ir užėmė Padgojų mišką; 
bet lenkų sargyba privertė 
lietuvius pasitraukti atgal.

Vis dėlto Vilniaus krašte 
ir dabar neramu, žinios iš 
Berlino sako, kad Vilniaus 

, j paskutinėmis 
dienomis pradėjo bruzdėti 
baltgudžiai, kurie sako, kad 

AMERIKOS DARBO FE- Vilnius esąs jų mieštos, ir 
DERACIJA ORGANIZUO- prie to da du kariuomenės 

JA DARBININKUS. pulkai netoli Vilniaus pakė- 
Bostono mieste ir apielin- lę maištą. Vilniaus guberna- 

kėse dabar yra vedamas torius mušęs Į Varšavą tele- 
Amerikos Darbo Federaci- gramą, kąd jam prisiųstų 
jos vajus tikslu sutraukti vi- daugiau ištikimos kariume- 
sas unijas Į Federaciją. Tuo nės. 
tikslu daromi mitingai, kon- 
ferencijos, sakomos prakal- želio sakė, 
bos ir visokių darbų unijistai 
a?’tnoiami, kad jje dėtųsi 
prie Aii fct’r. barbo Pe*ie 
racijos. loks pat vajus yia 

įvedama." n kituose pramo- 
įnės centruose. Ir sakoma.
kad pasekmės labai geros

»

SKEBAI UŽMUŠĖ 12 
ŽMONIŲ.

Ant Western Maryland 
gelžkelio streikuoja 400 ma
šinistų. Norėdama sulaužyt 
streiką, gelžkelio kompani
ja pastatė jų vieton skebus. 
Skebai neprityrę ir j 6 mė
nesius laiko ant to geležke- 
lio buvo 70 nelaimingų atsi
tikimų, kuriuose buvo už
mušta 12 žmonių. Apie tai 
praneša geležkelių mašinis
tų brolijos pirmininkas Pad- 
dock. Bet kapitalistų spau
da šitų žinių neskelbia.

I

ANGLIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ MASKVOS AUKSĄ

Anglijos valdžia nusiuntė 
Maskvos komisarams aštrią 
notą, protestuodama prieš 
sovietų valdžios auksą, ku
riuo Maskva remia streikuo
jančius Anglijos darbinin
kus. Nota sako, kad Angli
jos valdžia turinti faktų, jog 
tie pinigai, kurie buvo siūlo
mi Anglijos Unijų Kongre
sui per gt. era1) streiką, ėjo 
iš pačios Rusij« j- aid iv.-,'o 
šitoks darbas esąs uepali i 
dinamas kišimasis į kitos 
va. fvbės naminius reikalus, 
ir lau A n ei o-Rusi jos pre-j
kvbos "'įtarti•>

AMALGAMEITA1 NU
SIUNTĖ $10,000 ANG

LIJOS STREIKIE
RIAMS.

Amerikos rubsiuvių amal- 
gameitų uniją nusiuntė Bri
tanijos angliakasių sąjungai 
$10,000 streikui paremti. 
Daugiau rubsiuviai negalėjo 
nusiųsti Anglijos darbinin
kams, nes jie yra paaukavę 
jau $40,000 streikuojan
tiems kailių darbininkams .....   w
New Yorke ir audėjams Pas- gubernijoj 
saic e. dipnnmia

e.

Žinios iš Varšuvos 10 bir- 
—•.v, kad Vilniaus
krašte susekta kita didelė 

‘“šnipų organizacija” ir 
daug žmonių esą areštuok, 

i Matoma, “šnipais” lenkai 
vadina gudus ii lietuvius, 
kurie n >h nusikratyti Var
sų us \ aldžio"

I

DĖL MEILĖS NUSIŠOVĖ.
Stamford, Conn.—Joseph 

Nelaimingos Morzano pereitą nedėldieni 
savo merginą 

ir jiedu susiginčijo. Supyku- 
____ ____ Apie šitą nepaprastą atsi- si mergina pasakė, kad dau- 

ORLAIVIAI LAISTO GI- praneša ispanų kari- giau ji jo nenorinti. Susiju-
RIAS NUODAIS inė ekspedicija, kuri tyrinėja dinęs Morzano išsitraukė 

c .• it [Afrikoj ispanų Gvinėjos pa- revolveri ir šovė ją du sykiu,
Suvienytų a , ŲV .e^e_lkraščius. Ekspedicijos vadas sužeisdamasjąįkakląirpe- 

rales'aldzJos orlamai da- ^en praf]0 dabar ruošia ti. Paskui jis suvarė du šu- 
bar laksto virs ginų ant Ca- t moterims gelbėti stip- viu sau Į galvą ir tuoj mirė, 
pe Cod pussalio ir laisto jas ek liciją. J ‘
nuodais kad įsnaikmus va-, ^aiiliiečiai pasakoja, kad 
balus. Kovaisuvabalms A- naktimi jie ^rdi; Jkaip jų 
menkos valdžia kas metai moteris bįzdgžioni neiais. 
išleidžia kelis_mil onusdole- yėj ya<toja ir šaukyiasi pa-

bet vyrai bijosi eiti ) bas užmušė žmogų.

PERKUNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Laike perkūnijos Chica- 
įsienizia Kens muionusaoie- vėj - jr šaukiasi pa- goj pereitą nedėldieni žai- 

naikintu, tai jie ^stų visasl^^ - kad bez(Ižio. 
ginas n- sodus. I nfe jų nįpasmaugty, nes g0_

fran™$ ™,GAl ;Xystiprios ir

Kaimiečiai pasakoja, kad 
naktimis jie girdi, kaip jų

9 ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJ.

Pereitos sąvaitės

I

paskui senąją vokiečių mar
kę. ŠĮ panedėlĮ jis nusmuko • 
jau iki 2 centų. 0 normalė jo 
vertė yra apie 20 centų. 
Prancūzijos valdžia labai 
susirupinus.

UŽTROŠKO 13 ARKLIŲ 
VAGONE.

Pereitą subatą netoli Ro- 
chesterio ant gelžkelio už
troško 13 kariumenės arklių, 
kurie buvo siunčiami užda- 
įytame vagone Į kareivių 
kempę.

SUDEGĖ MALEVŲ 
DIRBTUVĖ.

Essex. Conn.—Pereitą są
vaitę ugnis čia sunaikino 
chemikalų ii maievų dirbtu
vę. T aik- uaisro Įvyko kelios 
smarkios ekspliozijos ir ug- 
nagesiai bijojo eilti artyn

nuvykęs tų moteių gelbėti ji- kunijomis, kuriose žuvo 9 ■ nubalsuos ateinantį nedėl- 
’sai stengtųsi su savo karei- žmonės ir daugybė turto.

---- Materialiai nuostoliai ap
skaitomi Į keliolika milionų 
dolerių. Audros siautė išti
sas 3 dienas.

viais suimti tas beždžiones 
gyvas, taip kad paskui gali
ma butų išimti iš jų “mon- 
key glands** ir Įskiepyti jas 
žmonėms, kuriems toks “su
stiprinimas” reikalingas.

Jeigu tai tiesa, tai Ameri
kos pasenę milionieriai. ku-

SUDEGĖ 39 AUTOMO
BILIAI.

Brfdgeport. Conn. Pe- 
rie veda šešiolikines mergai- reitą sąvaitę čia sudegė di- 
tes sau už pačias, užmokėtų Helis garažas ir tajerų 
už tokias “glandas” milio- TT
nūs.

san
dėlis. Ugnis sunaikino 39 
automobilius ir daugybę ta- 
jeiu

dieni.

BRAZILIJA IŠSTOJO IŠ 
TAUTŲ LYGOS.

Pietų Amerikos didžiau
sia respublika. Brazilija, 
nusiuntė Tautų Lygai savo 
rezignaciją. Ji supyko dėlto, 
kad kitos valstybės nedavė 
jai pastovios vietos Tautų 
Taryboj, kuomet Vokietijai 
tokia vieta buvo prižadėta.

ATVEŽĖ 871,000 SVARŲ 
ŽUVIES.

Šiomis dienomis į Bostono 
uostą atėjo 23 žvejų laivai.

laivas “Alps Maru’* pereitąIjai turėjo nepaprastai gerą 
traukiniui jis įlūžo. Masinis- subatą užėjo ant seklumos ir j pasisekimą. Pagautos jų žu- 
tas ii , a J . 
laimėj užsimušė, 
leivių niekas nemik* .tėjo.

TRAUKINYS ĮLŪŽO SU 
TILTU.

Greenville. N. C.—Netoli 
nuo čia ant gelžkelio užsi
degė tiltas n bėgant per jį

jo padėjėjas šitoj nt

JAPONŲ LAIVAS TRUKO 
PUSIAU.

Išėjęs iš Antverpo japonų pilnai prikrauti žuvies. Žve-

truko pusiau. Nelaimė atsiti-.vįs sveria apie 871.009 sva- 
bet C Ke- ko Scheldto upėj ir žmones rų. Tai yra galybė maisto.

buvo išgelbėti. Žuvis labai atpigo.
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I miestas susitvarkė ir jokio 
krizio nebuvo.

Taigi tiems žmonėms, ku
rie mėgsta nuolatos socialiu 
tus "kritikuoti.” ne pro šalį 
butų patiems nuo socialistų) 
pasimokinus.

i

I
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< kurių b» apie 115 komu
nistų.

Jeigu komuitistante pasi
seks paimti seimą savo kont- 
• olėn, tai jie išrinktuosius 
visuotinu balsavimu sla 
viršinml» atmes-; paliks 
liktai pirminmką St Gegu
ži ir sekretorę Jurjjeliutę. .

Į -Tėvynig” redaktorius 
jie nutarę remti tautininką 
Bajorą, kad pasirodžius 

- "bepartyviais.” Bet tai tik 
seime. Vėliaus gi, kai komu
nistai pastatys savo apšvie
tus komisiją, kuri pridaboja

sudaro truputi daugiaus. kaip 
treėdali. visgi jų atstovas yra 
įleistas i Seimo vice-pirmmin
ko vietą.

"Vietų paskirstymą.- Sein." 
prezidiume tapo atliktas, kaip 
matyt, atsižvelgiant tikta 
partijų stiprumą. Vaisi. ha.ali
ninkas išrinkta Seimo pirmi
ninką dėl to. kad ta Įtartim ti 
ri daugiausia atstovu Seime’ 
—22. Po liaudininku seka so
cialdemokratai su 15 atstovų: 
todėl socialdemokratas Kairys 
išrinkta pirmuoju viee-pirmi- 
ninku. Po socialdemokratų 
stipriausioji partija Seime yra

Marijonų klioštorių. Bet Gri
nius nedarė kompromisų su ku
nigais. nėjo i bažnyčią pasiro
dyti parapijoninis, kati jie duo
tų jam ‘uždirbti.’ Jisai buvo 
Įsitikinęs laisvamanis ir visi 
tatai žinojo. Bet žmonės ji vis 
tiek gerbė ir kunigų agitacija 
prieš ji negalėjo jam daug pa
kenkti.

"Taigi Lietuva šiandien turi
'bedievi* prezidentą.”
“Naujienos” tečiaus ma

no, kad tikintiems žmonėms 
skriaudos Grinius nepada-.vos gyventojai, 
rys. Jis netoks laisvamanis, jai mokesčių, 
kaip, padėkim, Dr. Šliupas, kariumenėn 
Šliupas yra ūpo žmogus. Pas 
jį nėra lygsvaros. Vieną die
ną jis keikia kunigus “Ro- jos 
mos krokodiliais,' 
dieną su jais bučiuojasi. Gri
nius to nedaro, 
kinčiujų žmonių 
reikalo neužgaus, bet kuni
gams nenusileis. “Naujie
nos” tikisi, kad jis padarys 
viską, kas tik galima, kad 
kunigams butų panaikintos 
algos ir kad Lietuva nutrau
ktų ryšius su Varšuvos agen
tu — Romos popiežium.

SAKO, VILNIUS PAR
DUOTAS UŽ VYSKU

PŲ KEPURES.
- Vilniškis "Lietuvos Ūki
ninke” (Nr. 20) sako, kad 
Vilnius buvo pa įduotas už 
tas penkias vyskupijas, ku
rias popiežius dabar djjve 
Lietuvos kunigams.

Išpasakojęs, kaip dabar 
lenkai Vilniaus lietuvius

Reikalaukim Reformų 
Lietuvoje.

Dabar, kuomet Lietuvoje ių centrų; kad visi jų turtai, 
susirinko naujas Seimas. Įgyti už vogtus pinigus, butų 
mes, Amerikos lietuviai, tu-) konfiskuoti u atiduoti vals- 
rėtume pasakyti jam savo lybei. o vagis kad butų suso- 
troškimus ir reikalavimus, j dinti kalėjimam

Tie^a mes nesame Lietu- Mes norim, kad naujas 
~ ‘ išleistų tokį įstaty- 

visi svetimšaliai 
kitokie žmonių 
ir dykaduoniai 

iš Lietuvos lau-

(tinti kalėjimam 
! Mes

nemokame Seimą: 
imą, kuriuo 

i ir
nuo kitų jo«i piliečių parei- mulkintojai 
gų: bet vis dėl to mes esame butų išvyti 

vaikai, mes rūpinamės 
o kitą ’ jos gerove ir šelpiame ją:

musų doleriais daugiausia 
Grinius ti- laikosi Lietuvos litas. Taigi 
jausmų be ir mes turime teisę — jeigu

■ ' ____ .iu,,.,.
ralę — pareikšti jai savo rei
kalavimų ir troškimų. 

Tai ko gi mes norime? 
Visų pirma mes norime, 

kad Lietuvoje butų pilna 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvė tiems, kurie dirba 
jos žmonių labui.

JPaskui mes norime, kad 
kiek galima butų palengvin- 
tąs ekonominis gyvenimas 
įpusų tėvams ir broliams 
kaimuose ir miestuose. Mes 
norime, kad užkrauti ant jų 
nepakeliami kunigų val
džios mokesčiai butų nuimti J)lo^,esas‘ 
ar bent numažinti. Jei vals-!________
tybės išlaidoms reikia pini-1 
gų, tai tos išlaidos turi būt _

DEGLOJI PO ĄŽUOLU.
Kažin koks St. Miliauskas 

Brooklyno "Vienybėj” giria 
Lietuvos fašistus ir kitokius 
mušeikas, kaipo patriotus il
gėjos "tvarkos” palaikyto
jus, o socialistus šmeižia, 
kaipo blėdingiausį Lietuvai 
elementą. Štai jo žodžiai:

“Jei krikščionys sugebėjo or
ganizuot* svetimų kalbų likvi
daciją iškabose (užtepdami tas 
iškabas degutu. "Kel” Red.). 
tai yra jiems pliusas. Jeigu dėl 
iškabų ir sccialistiškų demons
tracijų universitete raudonieji! 
gavo i kaili, tai nesvarbu koki 
tai partija kaili pėrė; už šitą aš 
jiems visada busiu dėkingas; 
nes niekas tiek blėdies lietuvių 
tautai nėra padaręs kaip ‘Mar
kso barzda.’ Jeigu ne socialistų 
griovimo darbas lietuvių tarpe 
Amerikoj bei Lietuvoj jau nuo 
pat 1905 m., tai mes toli būtu
me pirmyn nužengę ir nieku 
budu nebūtume pasilikę užpa
kaly latvių ir estų; nebūtume 
ir Vilniaus, visai veltui, len
kams atidavę; bet ‘Markso 
barzda’ buvo musų tautos di
džiausia nelaimė ir mes patys 
save ėdeme.“

Skaitant šitas St. Miliaus
ko nesąmones prišimena 
Krylovo pasaka apie kiaulę 

-,pc ąžuolu. Kiaulė sykį išli-
i iš purvyno nuėjo po

I
I

f ar
I
I

-1

organą, tai tuomet jie Bajo
neiname jos 

ir esame liuosi i jėzuitaikrikščionys demokratai, kurie > ą pašalins, o “Tėvynės 
turi 14 atstovų, todėl kr 
mokratui teko antro.ii vice-pir- 
mininko vieta.

"Paskui eina tautinių mažu
mų grupė — 8 atstovai iš Di
džiosios IJetuvos ir 5 iš Klai
pėdos krašto, viso 13. Todėl :r 
tautinių mažumų atstovas yra 
išrinktas i prezidiumą, būtent 
—sekretorium. Kadangi tarpe 
tautinių mažumų stipriausią 
atstovybę turi vokiečiai (1 iš 
D. Lietuvos ir 5 iš Klaipėdos 
krašto), tai ton vieton paskir
ta vokietis."

Ar tas neparodo, kad de-i 
jmokratijos šalininkai, nors, 
nepripažįsta nei Dievo, nei 
bažnyčios, yra kur kas žmo
niškesni ir teisingesni, negu Į 
tie meklioi'iai, ką vadina sa
ve “Kristaus mokslo skelbė
jais?” i3 ___________ l

KLERIKALAI GRASINO 
SUDEGINSIĄ LIETUVĄ.

“Keleivyje” buvo jau pa
laimėtas tas juodašimtiškas 
šunlapis, kurio autoriai grū
mojo sudeginsią visą Lietu
vą ir paskandinsią gyvento- čionts, 3 rusai,2 vokiečiai ir 
jus kraujuose, jeigu kunigų 2 žemdirbiai. Taigi ir Esti- 
partijos pralaimės rinkimus joj socialistai yra stipriau-

! pasakė, kad' tie chuliganiški 
Įgrąsinimai, t ‘ ’ ’ 1 1
•idarbas. Chicagos davatkų 
(“Draugas” sako, kad tai 
esanti netiesa, nes bedievių 
laikraščiai nepadavę vardų 

• tų žmonių, ką tuos grąsinan- 
Hčius šunlapius Lietuvoje pla-i 
įtino.

Kad “Draugas” be reika
lo “nesiklapatytų,” “Naujie
nos” paduoda visą eilę krik
ščioniškų veikėjų, kurie bu- tuvos Respublikos prezi-

_ ___________ -r 

e redaktorium pastatys komu
nistą. • - X

Ar jiems pavyks tuos pla
nus pravesti, tai prigulės 
nuo to. kiek jie savo delega
tų i seimą sutrauks.

Seimo posėdžiai bus Y. 
M. C. A. svetainėj, 179 Mar- 
ey st.. Brooklyn. N. Y.
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MUSŲ PRIEŠAS GIRIA 
SOCIALISTŲ VALDŽIĄ.

Musų patriotams ir kito
kiems siaurapročiams, kurie 
tankiai mėgsta "kritikuoti” 
socialistus, mes patariam 
pasiklausyti ką apie sociali
stų valdžią sako žinomas 
amerikiečių rašytojas ir fi
nansinių reikalų žinovas, 
Mr. B. C. Forbes. Nuvažia
vęs į Milwaukee miestą ir 
susipažinęs tenai su socialis
tų administracija, jisai ra
šo į “Boston American:”

“It’s a pity mole cities don’t 
tiave Socialist maycrs. This ci- 
ty has had one for ten years. 
and its polities, its business. 
its labor, its home and its ge- 
neral civic conditions are 
ahead of most places.”

Kas lietuviškai reiškia:
"Gaila, kad daugiau miestu

neturi socialistų majorų, šis; 
miestas turi toki šeimininką | 
jau dešimts metų, ir jo politi- ■ 
niai reikalai, jo biznio, jo dar-) 
bo, jo butų ir jo abelnos pilie
čių gyvenimo sąlygos stovi 
daug aukščiau negu daugely 
kitų miestų.“

» Toliaus Mr. Forbes pa
duoda savo pasikalbėjimą 
su to miesto galva. Majoras 
Hoan, kuris yra grynas so- į 
cialistas. jam pasakęs štai 
ką:

"Aš visuomet laikiau savo! 
tikslu padaryti Milvaukee mie
ste kuogeriausias sąlygas pra
monei ir darbininkams. Ir mes 
padarėm geroką progresą. Mu
sų augimas kas metai yra vis ■ 
rlirlzacrt i c iv rli i e
sto bonai. kurie dabar neša tik pus iŠ purvyno nuėjo po 
apie palūkanų, parsiduoda ąžuolu il‘ priėdus į valias gi- 
aukšeiausia kaina visoj Ameri- lių ėmė knistis po jo Šakni- 
koj. Piktadarybių pas mus yra mis. Kada jai buvo pastebė- 
kur kas mažiau, negu kituose ta. jog ji kiauliškai ąžuolui 
Amerikos didmiesčiuose — tik atsimoka už giles, ji atsakė: 
viena žmogžudystė ant keturių ) “O kas man iŠ to ąžuolo? 
tokių prasižengimų kituose! Kam jis reikalingas? AŠ tlk- 
miestuose. Mihvaukee yra vie- tai giles mėgstu, O ąžuolo 
natinis miestas Suvienytose man nereikia.”
V’alstijose. kur apdraudos kom- Kiaulė, mat, nežino, kad 
panijos numažino mokesti už be ąžuolo ji gilių neturėtų, 
apdraudą nuo plėsimu. Kuo-! Taip vra ir su tuo Miliaus- 
met kituose miestuose tokios; ku Ir degiosjos išmintimi1 
apdraudos kaina pakilo nuo 30!^^. “p t-oc m,,™, tio 
iki 100 nuošimčių, tai pas mus ( 
ji 30 nuošimčių nupuolė.

“Mes esame visiškai nuosi j darba?t tai mes turėtume 
nuo^bent Jtokiografto^ (valdi->daUg didesnę Lietuvą!”

, Šitas žioplys nežino, kad 
.jeigu ne “socialistų griovi- 
' mo darbas,” tai caro valdžia- 
šiandien da nebūtų sugriau
ta, ir nepriklausomos Lietu
vos visai nebūtų.

visiškai liuosi Į darbas

I

PAKAIREJO VISOS PA- 
BALTES VALSTYBES.
Brooklyno “Vienybė” ci

tuoja New Yorko dienraštį 
"Times,” kuris informuoja 
amerikiečius apie pakairėji- 
mą Pabaltės Valstybių. 
Dienraštis pabriežia, kad 
pastaiuoiu laiku Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj buvo 
-eimų rinkimai, ir Visur at
žagareiviai buvo sumušti, 
visur laimėjo pažangus ele
mentai. Latvijos seime iš vi- 
~ų partijų dabar stipriausi 
vra socialistai, nes iš 100 at
stovų jiems tenka 33 vietos, persekioja. Vilniškis rašo:1: ” - -- -
Estijos seimo sąstatas esąs 
toks: 30 socialistų, 23 ūki- j 
ninkai, 14 ateivių partijos 
t ? L 8 liaudininkai, 5 krikš-

kan.
Mes reikalaujame, kari 

visi politiniai kaliniai, aenu- 
sidėję Lietuvos valstybei, tik 
laikomi kalėjimuose dėlto, 

iau ne juridine, tai bent mo-.kad jie neklerikalai, tuujaus 
butų is kalėjimų paliuosuoti 
ir kad už padarytą jiems 
skriaudą butų atlyginta, už
dedant tam tikrą mokesti 
ant tų. kurie jiems tą skriau
dą padarė.

Žinoma, kunigai kels riks
mą prieš tai. Bet naujas Sei
mas ir valdžia turi ne kuni- 

igams pataikauti, o daryti 
J taip, kaip reikalauja šalies 
“jlabas ir teisingumas.

šitokių reformų turi rei
kalauti visi Amerikos lietu
siai, kuriems rupi Lietuvos

Amerikietis.

sumažintos. Turi būt panai- PASTABOS."Bet plunksna krinta iš ran
kų. kuomet kalbant apie Vilnių 
atsimeni. kad Vilnius neatva
duotas. liet parduotas.

"Taip, brangus broliai Ne
priklausomos Lietuvos! .Vilnius

1 'Zf- iii
4 

|

kintos kunigų algos ir viso
kia pašalpa klioštoriams bei 
davatkynams. Bažnyčias ap-; 
dėti mokesčiais, kaip ir visas 
kijas biznio Įmones.

Teliaus mes norim, __
Lietuvoje valstybė butų at- j

Kuomet "Keleivis” ir 
Naujienos” pasako, kad 

Rusijoj nėra laisvės žodžio, 
kad kad ten yra persekiojami so- 

cianitinoKi aiai, ihi 
skirta nue bažnvčios ir baž- “Vilnis maž-daug

I mo- šitaip aiškina: Grigaitis ir 
j kiti nori, kad Rusijoj butų 

’ ' kurie nesutinka 
su komunistų diktatūra. Gri
gaitis ir kiti jo plauko žmo
nės nesupranta net ir to. kad 

Į kol yra klesos, tol yra klesi- 
nės partijos, o kol šalyje 
viešpatauja vienos klesos

I
i

parduotas, ir parduotas už 4 ar
5 vyskupų kepures...”

uietuvuje suciaiueinuRra-; __ . .. __ .... ., į—----—--------- 1
i užima 2-ra vietą Kas gi jį pardavė - v ilnis- nvcia nuo mokyklos. į
Jei prie to da pridursime, 1U? i!t5ako- ka,<1 Lietuvos kle- kvklą neprivalo kišti’ savo I

L-ijri rr TonHirti suKtiriarė rikalai su vyskupu Matulevi- ■ nosies nei kunigas, nei rabi-. iai-s'e uems. idaug kair^ valdžTne^!«u^ prieky.' _ J įnas nei kitoks tikybosatsto- Į - komun.st, 
‘pirma buvo, tai gausime ga- Šitas Vilniaus į 
na žvmaus progreso vaizdą, mas pyko tokiu burtu, kad pnesas, todėl

LIETUVA TURI “BEDIE-: bažnyčią i dvi dalis.
VF PREZIDENTĄ.

Mes rašėm jau pereitame
"Keleivio” numery, kad Lie-

i
i
i . * • • • ■Pažangioji musų spauda šia partija seime.

" i Lietuvoje socialdemokra-; 
tai klerikalų tai užima 2-rą vietą.

pirma buvo, tąi gausime ga-

___ : O kas mums tie s<> ™ įgauti tuos grasinimus dentu tapo išrinktas Dr. Ka- 
cialistai? Jie .tik blėdį daro! platinant. Štai jų vardai ir Į zys Grinius. 
Jeigu ne socialistų griovimo pavardės: YUc aom!

ninku vagysčių). Darbininkai 
p»s mus yra daug geriau pa
tenkinti. negu kitur. Mes esam 
visiškai liuosi nuo streikų.

“Darbai pas mus visuomet 
eina gerai.”

Meldžiame įsidomėti tą 
faktą, kad p. Forbes, kuris 
paduoda šitą savo interviu 
su socialistų majoru, pats 
nėra socialistas. Kaipo fi
nansinis kapitalistinių laik-į 
raščių reporteris, jis yra ka-1 
pitalistinės sistemos šalinin-] 
Kas ir iš principo socialis
tams priešingas. O vis dėlto 

. jis pripažįsta, kad socialis
tai moka geriau miestą tvar
kyti, negu kapitalistai. Jis 
net gailisi, kad Amerikoje 
©era daugiau socialistų ma
jorų! Ir baigdamas savo 
straipsnį jis sako:

“Turiu prisipažinti, kad šitas 
rimtos galvos socialistas, kurio 
tvarkai kiti miestai gali tik pa
vydėti. padarė i mane labai 
gilaus Įspūdžio. Kiek aš paty
riau. tai jį gerbia netik darbi
ninkai. bet ir šviesesnio proto 
darbdaviai.”

‘ ■Reikia žinoti, kad prieš: 
karą Milwaukee miestas bu
vo jžinomas daugiausia kai
po alaus isdirbystės centras. 
Vokiečiai buvo įsitaisę tenai 
didelius bravorus ir daryda
vo gerą alų. Ir tuose bravo
ruose dirbo daugiausia to 
miesto darbininkų. Todėl 

• kada po karo išėjo prohibi- 
cijos įstatymas ir bravorai 
tapo uždaryti, tai žmonės 
manė, kad Milwaukee mies
te pasidarys didelis krizis. O 
betgi prie socialistų valdžios’

f

LAIMĖJĘ RINKIMUS, i 
KAIRIEJI ELGIASI 

BEŠALIŠKAI.
Susirinkęs naujas Lietu

vos Seimas išsirinko šitokį 
sau prezidijumą: f

Pirmininkas liaudinin
kas;

Vice-pirmininkaš—social
demokratas ; •

Ąntras vice-pirmininkas 
—kunigas;

Sekretorius — vokietis.
Gal kai kam keista išro- 

dys, kad laimėjusios rinki
mus kairios partijos įsileido 
į Seimo prezidiumą vieną 
kunigą? “Naujienos” paste
bi, kad tas parodo pažangių 
žmonių bešališkumą. Jos ra
šo: b*-”'

“ši Seimo prezidiumo sudė- 
! tis dar nepasako, išr ko bos su- 
: daryta valdžia. Bet ji rodo, kadI 
■ laimėjusies rinkimus partijos 

elgiasi bešališkiao. negu buvu
sieji Lietuvos valdx to.i«i'

“Kai krikščionys demokra
tai viešpatavo, tai jie beveik 
visas vietas Seimo prezidiume 

Į buvo pasiėmę sau. nors jie tu- 
j rėjo tik trijų ar keturių baLsų 

daugumą. Dabar tįdi kai buvu
sioji opozicija turi daugumą, 
tai ji galėtų atsilyginti kleri
kalams tokiu pat pinigu, bet ji 
taip nesielgia. Nors visas kleri
kalų blokas naujame Seime te-

O X *
» •< 

s’’i <

Mes pasakėm, kad nors p.
“Mažeikiuose ukin. s-gos ag-iynnius 1 

ronomas. krikšč. Semokr. agi-, zm0gUS, tečiaus mes dziau- 
tatoriai Steponauskai ir 
rantė Motužaitė.

“Alytuje naktį iš 5 i 6 gegu- J 
žės pastebėta klijuojant ’fa-l 
šistų* kurstančius prie skerdy-

I nių ir padegimų atsišaukimus
i mokytojas Slavėnas.

“Vilkijoje, kaip ‘L. ž.’ sek-
) madieny paskelbta, tas prokla
macijas platino Vilkijos klebo

nas.
“Jurgis šatunas gavęs pro

klamacijas iš kr. dem. nario 
Valse. Taryboj Vaičiulio.

“Kaune Jėzuitų 
auklėtiniai.

“Raseiniuose
Stasys Jakučionis.

- “Lazdijuose .
Bendoravičius.

“Mariampolėj vienuolių ma
rijonų gimnazijos vaikams ‘fa-Į 
šistų’ atsišaukimus dalino ir) 
liepė 
lis."

Na, tai ką dabar pasakys 
krikščioniškos “dortrs” mo
kytojai?

j

, nas nei kitoks tikybos atsto- 
šitas Vilniaus pardavi- i vas. Religija yra mokslo 

’ _ y ' " ' ’ ’ ’ " 1 1 iš mokyklų ji
popiežius perskėlė Lietuvos turi būt iššluota laukan.

. Vii- Mes norime, kad butų at-
■ niaus krašto bažnyčią pri- steigta Mariampolės Reale, . . . .. .
: skyrė prie Lenkijos, o iš Gimnazija, kuriai mes tiek diktatūra, tol kitai partijai
! Kaimo gubernijos padarė daug aukavome ir kurią ku- n®ra laisvės.

V atskirą “bažnyčios provin- niginė “švietimo” ministeri- "Laisvė<’~ No 119
Į1926 m. editoriale. kuriame 
i kalbama apie praėjusius 
Lietuvos Seimo rinkimus ir 
apie socialdemokratų ir 

ve

9“bažnyčios provin- niginė “švietimo 
kuri su Vilniaus gu- ja užgniaužė.

bemija jau neturės nieko Mes norime, kad visi mo-
i bendra. Toj naujoj “bažny- Rytojai, kuriuos kunigai bu- 
įčios provincijoj” Kauno gu- vo prašalinę iš mokyklų kai-

ZI^^: Į&alinmkų laimėjimą,
l(S-gos ag-1 y

f ėdė-I giamės, kad jis buvo išrink-' j 
tas. Tą patį dabar sako ir 
"Naujienos.? Girdi:

"Dr. K. Grinius po didžiojo 
karo pusėtinai sudešinėjo. Bet 
kai pernai vakarą klerikalai su 
policijos pegelba išmetė jį iš 
Seimo posėdžio, tai jo vardas 
pažangioje visuomenėje vėl žy
miai pakilo. Tik kas žin. kokia 
jo dabar sveikata ? Anąmet bu
vo labai nusilpusios jo akys, ir 
jisai turėjo važiuoti j užsieni 
gydytis."

"Taigi ‘Naujienų’ spėjimas 
išsipildė.

“Jeigu Dr. K. Grinius priėmė 
kandidatūrą j prezidentus, tai. 
matyt, jisai jaučiasi sveikąs.— 
kuo gailina tiktai pasidžiaugti, 
nes jisai yra viępas padoriau - 
sių žmonių .ir nuoširdžiausių 
darbuotojų Lietuvoje.

“Yra. be- abejonės, nemaža 
garbė žmogui patekti Į respub
likos prezidento vietą. Bet 
D-rui Griniui tos garbės tur
būt niekas nepavydi, nes jisa 
garbės niekuomet nejieškojo. 
Per visą savo ilgoką gyvenimą 
(jam dabar,^rodos. jau 59 me
tai) jisai itfrbo tą darbą, kul i 
laikė savo pareiga, nelaukda
mas už tai atlyginimo.

“Per ilgus metus, kuomet 
daugelis dabartinių Lietuvot 
veikėjų dar tiktai lankė mo
kyklas, Km.vs Grinius skleidi 
liaudyje pažangiosios demokra
tijos idėjas, nepaisydamas tn, 
kad kunigai skelbė jam boiko
tą. o caro policija sekiojo jo 
žingsnius, tykodama

gimnazijos

ateitininkas

gimnazistas

i

platinti kunigas Gerge-

I ■

KOMUNISTŲ PLANAI 
SLA. SEIMUI.

Panedėij, 21 d. birželio, 
Brooklyne susirinks 34-tas 
•SLA. seimas. Sprendžiant i« 
tos agitacijos, kokia buvo 
vedama renkant delegatus, 
išrodo, kad šitame seime 
bus labai daug triukšmo, 
nes komunistai bandys pa
imti ji savo kontrolėm

Šiame “Keleivio” numery 
telpa vieno komunisto pra
nešimas apie tai, kokių jie 
planų turi šitam seimui pa
sidarę. Jų apskaitliavimu, 
seime delegatų bus apie 250,

I 
I

>

»

nėra musu partijos i^rnijoj tapo sudalytos pen- po 
kios vyskupijos ir penkiems butų kuogreiciausia sugrą- nasakvta' 
musų kunigams duotos vys- žinti į savo vietas. ; “Pirmutiniskupų kepurės. Vyskupas Mes norim, kad visiems moj^y7z jTniniš 
Matulevičius tapo pakeltas į laikraščiams butų sugrąžin- ■ _ paliutSri-
arcivyskupus. Taigi ir įsei- tes visos paoaudos ir atly-; oolitiniu kaliniu ir leidi
na, kad už tas kepures musų ginti visi kiti nuostoliai, ko-. PT . Jį,
kunigai pardavė Vilniaus kiu kunigu valdžia Padarė ^otf.Jel
kraštą. Kitaip, sakant, ūžtas jiems nuolatos juos perse- iK^o^ep^larvs^tai oasiro- 

...................................... . Tuo tikslu reikią-,1 dys, kad jie tęsia teronstulę 
! klerikalų, politika.” nusižengusiems pnes spau-| Varikli dohl-
i nori, kad Lietuvos socialde- 

,, • i j • . irnokratai, kurie sudaro Sei-Mes nonm, kad visi zino-i -
‘ ir vasv ’me t k ^vo atstov^’ 1S_ 

net ir t^mS. 
kūne rasė, kad “reikia vesti 
aštriausią kovą prieš social- 
'dejnojįratus, net jei toji kor 
va padėtų laimėti kade- 
mams.” " ’f* J.

į Jeigu “Laisvės” galvos 
•butų atsiminę tą, ką sakė 
Grigaičiui ir kitiems, dėl ko 
Rusijoj negali būt laisvės 
žodžio, tai būt nereikalavę 
ir iš socialdemokratų tokios 
“malonės.”

------——----------------- . ■ j 4 \

New Yoiko apielinkės 
j “Laisvės” korespondentai 
, turėjo konferenciją, kurioj 
figūravo Mizara ir Jėskevi- 
ciutė. Jie nutarė, kad reika
linga įsteigti korespondentų 
mokyklą.

“Laisvės” koresponden
tai labai ilgas koresponden

tei jas rašo ir mokina kitus. 
į Bet dabar jau patįs pamatė, 
j kad jie nemoka korespon
dencijų rašyti ir todėl nutarė 

| įsteigti korespondentų mo
kyklą, kurioj jie mokinsis. 
Torbe! ir nenuostabu, kad 
“Laisves’’ ir“Vilnies” kores
pondencijose atspindi vien 
šmeižtai ir melai. V. J. Z.

kepures jie pripažino, kad kiodama.
Vilniaus gubernija priklau- uždėti visoms klebonijoms ir
so Lenkijai. nusižengusiems prieš spau- Vadinasi dahL-“T aisvė

* Arcivyskupas Matulevi- dos laisvę komendantams. nrtri T 
čius šiandien yra Amerikoj, sįjecialį mokesti.
Jis atvyko čionai šiomis die
nomis į eucharistinį katalikų mi šmugelninkai i" —~ ~ 
suvažiavimą Chicagoj. Tąigi butų patraukti teisman ir 
jis turėtų Amerikos lietu- nubausti visu įstatymo ašt- 
viams paaiškinti, kodėl jis rumu; kad butų pravesta 
šitaip padarė? Kode! jis su- uoli ir gili investigacija tiks- 
tiko būti galva tos “T 
čios provincijds,”

bažny- lu susekti, kokiais budais tu- 
kuri at- Ii Lietuvos 'kunigai ir kiti 

skiria nuo Lietuvos Vilniaus klerikalai bevaldinjnkauda- 
kraštą? mi pralobo ir prisipirko dva-

___  . > Prol°s 
prie jo prisikabinti. Mariamp**- 
lėje jo namas, kur radosi ir li
gonių priėmimo kambariai, sto
vėjo kaip tik prieš bažnyčią ir

kraštą?

I
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No. ž*. Birželio 16 d., 1&26.
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Ka» skaito ir rašo, 

Tas duonos neprašo.

BROOKLYN. N. Y.
Šis-tas iš komunistų 

skurdgy venimo.
Komunistai labai prastai 

jautėsi išduodami raportą iš 
Amalgameitų konvencijos— 
kaip varna “kančių” prari
jus. Todėl jiems labai nesi
sekė aiškintis, kodėl jie ne
nominavo kokio nors “kai
riojo" į Hillmano vietą, bet 
daleido, kad Hillmanas bu
vo nominuotas vienbalsiai. 
Jie aiškinosi, kad neturėję 
“čenčiaus, nes, girdi, vie
nas nominavęs Hillmaną, o 
kitas tuojaus davęs įnešimą, 
kad Hillmanas butų nomi
nuotas vienbalsiai. Taigi, 
girdi, kad jau tokis įneši
mas padaryta, tat ir negali
ma buvo kito nominuoti. Ši
taip aiškina ir jų spauda. 
Kai dėl tokių skaitytojų, 
kaip komunistai, tai tokie 
“aiškinimai” gana geri. Bet 
kitokie žmonės iš tokių aiš-

; >

keleivis = 3

*

S
i
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© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
delio rimtumo ir šaltumo: į dų. Mat tuomet bolš. manė,!nio, muzika komp. Miko 
visokius menkniekius ne- kad jie bylą laimės. Taipgi j Petrausko. Vaizdelis iš lie- 
kreipia daug domės, o dėlto 
ir didžiausi jo priešai nie- 
kuri negavo progos prie jo 
prikibti ir kelti suirutes. Ka
da šitaip yra, tai delęgatui 
yra daug geriau darbuotis ir 
viską geriau sutvarkyti taip, 
kad net nei komunistai netu
ri ką ant jo užmesti ir jų 
spaudoje palyginamai gana 
ramu.

Todėl, gerbiamieji, kriau
čiai, matydami, kad nesuti
kimams mažėjant nauda da
rosi mums patiems, turime 
stengtis, kad pilnas sutiki
mas įvyktų. Susirinkimuose 
visus tuos, kurie bando mė
tyt visokius “ukučius” ant ki 
tų arba daro taip* kad tik ki
tą užgavus, tyrime tokius 
sudrausti, subart, kad jie to 
vengtų. Priminsiu, ką turi
me tėmyti. Pas mus yra tūlas 
Jokubcnis, kuris kožname 
susirinkime bando kitą įkąs-

(Petrausko. Vaizdelis iš lie-1 
nutarta po užbaigimui šios:tuvių istorijos, apie 15-to| 
bylos šaukti nepaprastą su-j šimtmečio laikų, 
srinkimą išdavimui bylos ra-j Pirmas veiksmas. Palan- 
porto ir skaitymo liudijusių-gos Tėvūno kiemas, su ža- 
prieš draugiją vardų. Nu-|iiomjs pušimis. Tėvūno duk- 
tarta, kad visi tie, kurie pia-Įtė Birutė, jauna graži mer- 
loš bylą (viena arba antra gėlė, i kuria įsimyli vokietys 
pusė) turi apleisti draugiją, komtūras fon-Kniprodė. Jis
los bylą (viena arba antra gėlė. Į kurią įsimyli vokietys

ti. Jeigu visi taip darytų, tai 
munistai sarmatmasi pasisa-1 turėtume visuomet piautis ir 
kyti, kad , jų šioje konvenci- piautis. Tą žmogų turime 

* i ir reikale subarti.
Kadangi aš gerai žinau jį 
nuo kūdikystės, tai kitą kar
tą apie jį parašysiu daugiau. 
Tuomet žmonės matys ar 
yra verta kreipti į jį nors 
kiek domės ar ne.

P. Žmogus.

joje viso buvo tik apie pusė daboti 
tuzino. Ir iš to čielo pusrnzi- Kadan
nio buvo tik apie pusė “svei
kų” smegenų. Ir teliau jie 
vis dar pasakoja žmonėms, 
kad kriaučiai vis daugiau ir 
daugiau pradeda nesutikti 
su Hillmano politika ir kad 
neužilgo komunistai užka- j 
riaus visą uniją. Jeigu sako, | 
kad taip bus, tai ir turės taip 
būti. Tik nenusiminkit, vy
ručiai, o zyro pasieksit pir
miau, negu tikslo.

Apie kriaučius abelnai.
Kriaučių padėtis šiais me

tais, palyginus su pereitais, 
yra ne tokia bloga. Nors da
bartiniu laiku ir menkai dir
bama, bet pereitą- sezoną 
dirbo geriau, nei kad per pe
reitus 3-4 metus. O ir algų___ r
numušinėjimas šiaiš1 metais, I ją į “Sandarą, 
galima sakyti, yra “likvi-| Anais metais Lietuvių 
duotas.” Kuomet pereitais (Tautiško Namo Draugovės 
-metais algų numušinėjimas; Knygynas buvo surengęs 
per ištisus metus ėjo galva- prakalbas. Kalbėtoium buvo 
trukčiais, tai šiais metais iš- (žiurinskas iš Norv.’ood, 
gavo tokių algų numušimų' Mass. Žiurinskas buvo tais 
rodos tik 2 ar 3 
Šios dirbtuvės buvo sustoju-‘jo “spyčius’ 
sios pabaigoje pereitų metų kiškas. Jis iškeikė visus tuos, 
ir užėmus naujam unijos de- kurie priešingi Maskviniam 
legatui, d. Michelsonui, vie- bolševizmui. Vaitkus į šias 
tą, tas dirbtuves rado ant' prakalbas atėjo vėliau, tai 
rekordo reikalaujant algų tikrai ir nežinojo, kas buvo 
numušimo. Delegatui naujai tų prakalbų rengėjai. Jis sa- 
užėmus vietą, jo padėtis bu- vo korespondencijoj para- 
vo prasta. O juo labiau dėl- šė, kad bolševikai prakal
to, kad dar buvo pasilikus bas rengė. Rodosi, nebūtų 
visa senoji skyriaus valdyba, už ką pykti, vienok musų 
kuri d. Michelsoną daugiau bolševikai labai įsižeidė ir 
ar mažiau neigė. Kada tarpe užtai nutarė prašalinti pilie- 
delegato • ir skyriaus valdy- tį A. Vaitkų iš šv. Roko dr- 
bes nebuvo tvirto bendra- stės. Jie taipgi prašalino 
darbiavimo, tai ačiū tam 2 Vaitkų iš Tautiško' Namo 
ar 3 dirbtuvės išgavo darbi- Bendrovės ir iš Lietuvių Pi- 
ninkams algų nukapojimą. liečiu Draugystės. Mat jie 
Bet kaip greitai skyriaus tais laikais šiose draugijose 
valdyba tapo išrinkta nauja turėjo didžiumą.
ir įvyko didesnis susitarimąs( Vaitkus reikalavo trečiu- 
tarpe delegato ir valdybos, jų teismo. Bet pirmininkas 
tai tuojaus tapo užkirstas S. Kriaučiūnas Vaitkaus 
kelias algų numušimuL ■ prašymą numetė į gurbą.

Čionai primenu tą faktą Tuomet Vaitkui nieko kito 
todėl, kad žmonės žinotų neliko, kaip tik kreiptis į 
kiek blėdies turi patįs darbi-1 valdišką teismą. Ir po sun- 
ninkai tuomet, kaip visokias kiai ir ilgai kovai pil. A. 
partijines intrigas vieni uni-(“’ 
jos nariai varinėja prieš ki- j 
tus. Šitokios intrigos tarpe 
kriaučių dabar irgi žymiai 
sumažėję ir todėl visi musų 
pačių reikalai, pačioje uni
joje, eina rimčiau nei kad 
pereitais ar užpėreitais me
tais.

Reikia manyti, kad suma
žėjus visokiems nesutiki
mams musų tarpe, pas bosus 
pradėjo rastis daug mažiau' 
drąsos reikalauti nusileidi
mo algų ir kitokių savo nau
dai reikalavimų. Kuomet 
bosai pamato, kad darbinin
kai tarpe savęs piaujasi, 
vienybės, sutikimo nėra, tai 
tuomet jų apetitai žymiai 
pakįla, nes mato progą ką 
nors laimėti. Intrigos ir viso
kie nesutikimai žymiai su
mažėjo ačiū tam, kad sky-

MONTELLO, MASS.
Antras skaudus antausis 

vietos bolševikams.
Aleksandras Vaitkus, san- 

darietis, laimėjo bylą, kurią 
buvo užvedęs apie penki 
metai atgal prieš šv. Roko 
Pašelpinę Draugystę, kurią 
vadovavo bolševikai.

A. Vaitkus tapo iš drau
gystės prašalintas už tai, 
kam parašė korespondenci-

I

.Jei Vaitkus su kompanija 
butų pralošę, tai, beabejo- 
nės, butų taip ir buvę. Bet 
kuomet bolševikai pralošė, 
tai draugystei dar kainuos 
pusėtinai dolerių, pakol tuos 
niekšus iškrapštys.

Birželio 2 d., 1926 m. by
los vedimo komisija prisi
minė apie bylos pralošimą ir 
jau S. Kriaučiūnas rengėsi 
bėgti iš draugijos. Kriaučiū
nas buvo pirmininku visų 
trijų viršminėtų draugijų 
Vaitkaus prasalinimo laike, 
užtai ant jo virsta visa kaltė. 
Bet tavoriščiai jį sulaikė tuo 
tarpu ant toliau. < 
Roko Draugystės pirminin-j prielankumą, siūlo dovanas 
kas S. Smitas -nesilaikys;ir gieda arijas. Tėvūnas (J. 
draugijos konstitucijos, tai (Neikus), du Birutės broliai 
yra neprašalins kaltininko už (M. Rutkus ir N. Rastenis) 
padarytas skriaudas draugi- ir vyriausias kunigas Krivų- 
jai, tai, be mažiausios abejo- Krivaitis (J. Galinaitis) įs- 
nės, jam pačiam prisieis rie- pėja teutonus ir griežtai at- 
stai. sako, kad jie neduosią Biru- į

Sekančiose savo korės- vokiečiui, i .
pondencijose aš parašysiu Liutkus) atvyksta su bunu 
apie bylą Lietuvių Tautiško, pelyčių, kurios tuojaus 
Namo Draugovės su Antanu!kamuoja: 
Yudeikiu ir Antanu Taut- Sesutėlės, lelijėlės, 
kum arba Maskvinių su opo- štai linksma naujiena, ir tt. ! 
zicija. Montello vęrda kon- 
kuliuoja. Kas čia bus? Kas 
Čia bus? Montellietis.

I

aukuro. Šitą patėmyja Kri- ką jie nori. Bet Kliubas ne- 
vė (vietos kunigasI ir deda 
visas savo spėkas, kad Biru
tė butų sudeginta dievu
liams ant garbės.

Senis Vaidila, neregis 
(Matas Rutkus), užstoda
mas už Birutę, gieda:

Po tamsiai naktelei išau
šo dienelė,

Sukilo žmonelės, galvijai,
paukšteliai.

Atgijo Lietuvos žemelė...
I ir tt.

Vaideliučių choras:
'Lado, žemele, lado ir tt.
Birutė (solo):
Dievaičiai, dievuliai, kas

įsu manim dedas?
Senai lyg pažįstu ši vyrą,

ir tt.
Choras:
Atidavę garbę dangaus

atsiunčia savo pasiuntinius 
karžygius, kurie nori Birutę' 
išgauti vyliugingu budu, bet į 
jiems tas nepavyksta. Tuo-į 
met jie stveriasi prievartos 
ir nori Birutę pagrobti. Ši
tiems nedoriems vokiečių 
tikslams pati Birutė, jos tė
vas, broliai ir dvasiškiai bei 
visa Palangos liaudis griež
tai pasipriešina. Čia Birutė 
(p-lė L. Fedaravičiutė) siel
vartaudama gieda arijas ir 
rodo užpuolikams kryžuo- 
čiams mirtiną pasipriešini-; 
mą. Vokietys Žundsteinas l dievuliams, ir tt.
(J. Balčiūnas) susavotar-l Pošitų visų dainų auki- 

~‘ vai
delytės velka ją šventais rū
bais deginimui ant aukuro. 
Krivė ginčinasi su Keistučiu 
ir nori, kad Birotė butų su
deginta. Keistutis parstumia 
Krivę ant žemės, atima Bi
rutę nuo aukininkų. Visi 

ir

pakęs, kad jis butų purvina
mas ir jo nariai skirstomi į 
gerus ir blogus narius. Ir tie 
laikraščiai,' 
kius šmeižiančius Kliubą ir 
Kliubo darbuotojus raštus, 
yra musų skaitomi kaipo že
mai stovinti ir užsiimanti į 
šmeižtais ir organizacijų ar
dymais. (Organizacijos ar
dytojų nurodymas nėra or
ganizacijos ardymas, o tik 
jos apsaugojimas.—Red.)

Mes pareiškiame, kad iš
tisai “Keleivio” L__ _____
yra melagystė ant melagys
tės. Kliubas ne prie sąryšio 
prisidėjo, kaip korespon-

WORCESTER, MASS. 
Naujienos.

Worcestery naujienų ne-
' kurie priima to- ‘ trūksta, tik korespondentai

i tinginio liga serga, todėl 
(“Keleivyje” mažai žinių iš 
Worcesterio pasirodo. Štai 

•Įtik kelių pastarųjų dienų 
nuotikiai.

Kliubo “kaševaras” (bu
vęs didelis “bedievis” ir san- 
dariečių šulas) staiga atsi
vertė prie “dvasios šventos.” 

i Birželio 5 d. jis užėjo pas
No. 18-tam bedievišką“bogomazą”Mai-

dirbtuvės. laikais bolševikas, todėl ir 
i buvo bolševi-t

c Iv . Y . . rositų visų dainų 2
Jeigu Šv. s nais ir karininkais rodo jai ninkai atsiveda Birutę,

sako, kad jie neduosią Biro- į persjgasta netikėtu ivvkiu i 
nnvc v pUOia ant žemes.
■♦•o hunu *

• Brolių (duetas):
i Birute, sesytė, eik šen, nebi
joki.
Neduosim mes tavęs 
skriausti ir tt.I

Birutė (solo): 
Ko norit, broleliai, nuo

____________ .

Vaidinimas, dai- Žundsteinas (solo): 
nos ir visa muzika išėjo la- Lelija baltoji, 
bai gerai. Sunku surasti as- Matai tu grožybę jaunučio 
meni, kuris butų nepaten- Kniprode... 
kintas šiuo puikiu veikalu ir .
vaidinimu. Visi, kurie tik at-! . B,rute <solo>: 
silankė, džiaugiasi puikio- Nenoriu matyti 
mis dainomis ir muzika. Garbės nuo kryžuočių... 
Šiuom kartu publikos klau- Choras: 
sėsi apie 500. Nors tai nedi- vienybei 
dėlė skaitlinė, bet pagal perCalė4m-

Lietuviai teutonų nebijo!
veiksmas. Kalno 

aukuras, 
aplink

BALTIMORE, MD.
“Birutė” suvaidinta antru 

kartu.
Nedėlioję, 30 d. gegužės, 

buvo antro kartu suvaidinta 
“Birutė."

ma-

džiaugiasi puikio- Nenoriu matyti

P
vienybėj viską

yra gana daug. Šalę “Biru
tės,” choras, solo ir duetai. Antras 
pritariant orkestrai, sūdai- viršūnė, žinyno 
navo “Laša No. 3.” Šitas Vaidelytės ruošiasi 
puikus komp. M. Petrausko.ir gieda: 
kūrinys puikiai skambėjo štai mes. tarnaitės 
sutartinoj muzikoj. j Dievulių aukštųjų,

Užbaigus “Birutę” lošti, Giedam jums, dievaitės, 
jauna panelė prisegė puikią giesmelę.
rožę g. M. Petrauskui, .kai^o čia Birutė guodžiasi savo 
vakaro vadui ir “Birutės” likimu j vaidelytes. Vaidely- 

panelės įteikė choro daini
ninkams dvi ragažėles pui
kiausių rožių, šitos puikios 
ir mylimos dovanos buvo 
nuo pp. Matuliauskų ir K.
Liutkaus.

Čia norisi nors trumpai 
skaitytojus supažindinti su 
patim veikalu “Birutė.” 
kalas yra parašytas Žemkal- tę, stengiasi ją apginti nuo

Birotė atsiklaupus sutin
ka tekėt už Keistučio. Keis
tutis pakelia ją nuo žemės. 

i Senis Vaidila duoda palai- 
: minimą.

Choras gieda savo pasku
tines dainas:

Aukštaičiai, žemaičiai, 
(prusai, kuriai, livai,— 
i Tai viena lietuvių šeimy
na, ir tt.

Tai toks yra turinys šio 
; puikaus veikalo, kurį balti- 
(moriečiai turėjo progą, per 
(du kartu lošiant, puikiausia 
į pažint ir juomi gėrėtis. As 
(manau, kad šitie puikus 
I “Birutės” vaizdai, ta puiki 
muzika ir dainos pasiliks

• baltimoriečiams amžina at- 
jminčia. L'ž šitą visą reikia
• paačiuoti g. M. Petrauskui.
Taip pat reikia pagirti ir 
Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubą, kurio triusu liko su
ruošta ir scenon pastatyta 
“Birutė,” ir galų gale vi
siems “Birutės” dalyviams 
priguli padėkos žodis už jų 
darbuotę. K. L.

I

muzikos autoriui. Kitos dvi tės vienos jai atjaučia, kitos, 
iš pavydo, reiškia neapy
kantą. Atvyksta Keistutis-, 
pamato Birutę ir staiga į ją 
Įsimyli. Bet Birutė yra nu
skirta tų laikų kunigo Krivų- 
Krivaičio sudeginti ant au
kuro, dievuliams ant gar
bės. Vienok Keistutis šito 

Vei- nepaiso, ir mylėdamas Biru-

Vaitkus bylą laimėje. Šv. 
Roko Draugystė turi užmo
kėti jam 600 dol. nuostolių 
ir Vaitkus gali grįžti į drau
gystę kaipo senas narys. 
Toks tai aukštesnio teismo 
(Superior Court) teisėjo 
Lumus nusprendis ir ant to 
sutiko abiejų pusių advoka
tai.

Koks likimas laukia bol
ševikus už išeikvojimą drau
gystės šešių tūkstančių dole
rių ir pralošimą bylos.

Pradžioje šios bylos bol
ševikai jautėsi labai gerame 
upe, nes jie manė tikrai lai
mėsią ir visuomet sukauda
vo susirinkimuose: “Kur di
džiuma, ten galybė, d kur pi
nigai, ten teisybė.”

Rugsėjo 3 d., 1924 m. Šv. 
Roko Draugystės susirinki
me nutarta reikalauti iš tei- ’ 

riaus delegatas parodė di- smo visų liudininkų rekor-

kį, nusipirko rąžančių ir 
maldaknygę, ir nuėjęs baž
nyčion karštai meldėsi. Po 

dentas rašo, bet prie suren-( p Pa‘
gimo 1 d. Gegužės. Nedehoje, birželio 6

Kas liečia pirmininką Izi-P*. J15 atlankė bažnyčią net 
dorių Kaizeri, tai jis yra 
gerbiamas per Kliubo na
rius, kaipo rimtas ir teisin
gas Kliubo darbuotojas. Jis 
visuomet dirbo dėl Kliubo 
gerovės ir yra davinių, kad 
toji šlykšti išniekinimo ko
respondencija jo darbuotei 
nepakenks.

Kas liečia Pranckevičių ir 
jo “streiklaužiavimą,” tai jis 
pats tame reikale tars žodį, 
keno jis buvo nusiųstas ten 
darbą dirbti ir ką jis ten dir
bo.

Ivfes reikalaujame
“Keleivis” 
šmeižimus

kelis sykius, darė visokius 
šakar-makar, kaip tikriau
sioji davatka. Savo pažįsta
miems jis pradėjo pasakot, 
kad i7 d. birželio jis išva
žiuosiąs Chicagos vienuoly
nam Bet 9 d. birželio jis ir 
vėl pradėjo dirbti Kliube 
priprastą jam “kaševaro” 
darbą. Tik dabar jis paliko 
labai “sarmatlyvas.”

# * *
Birželio 8 d. išsiėmė apsi- 

! vedimo “laisnius” ir žada 
i tuojaus “ženytis” Lietuvos 

ajauja.ž.c, kad i Sunai su Apšvietos Bendri- 
atšauktų tuos I ja. “Laisniai užguli vien- 

________ ant paties Kliu-' balsiai ir numatoma, jog ne- 
bo, kad jis tik lermus kelia trukus įvyks tikros vestu- 
ir paskendęs “Hamburg ■ vės. Tai bus dvi dusios, o 
steiko” politikoje. (Minėto-vienas kūnas. Šitas jungtu- 
je korespondencijoje pana-;vių darbas man atrodo pa- 
šiai buvo pasakyta apie troc-'girtinas, nes Sunai jau puse- 
kinius gaivalus Kliube. o ne tinai apsenę, o A. Bendrija 
apie patį Kliubą.—Red.) įl _

Taip pat mes reikalauja- nė. 
mo nfnoiolrUnii cmai.' 14 IV UVV4VJJ 11 C’lll^/i -
žianČių musų G. Kliubą raš-

I
I

f

V

X ’

yra skaitoma tik “šešioliki
s » *

Štai jums ir kitos vestu-zncuiviu titulu vj. i ao- j----------------- • v

tų. po kuriais bus slapyvar- ves. Jonas Skeltis arba ge- 
džiai. Mes kritikos nebijo- riau žinomas kaipo Tumo- 
me. Tegul žmogus turi senso sos Jonukas, išvažiavo net į 

pravardę, o ne Conneeticut valstiją zertytis. 
..... po kokiu vardu (Sakoma; jis ten užuodęs 

dergia musu mvlima organi- gražią gyvanašlę (Tumosie-

ir pasirašo pravardę, o nejConneeticut valstiją Ž£ilytis. 
pasilindęs i

t

BROOKLYN, N. YI
Lietuvių Giminastikos Kliu
bo pareiškimas šmeižikams.

Lietuvių Gimnastikos 
Kliubas savo susirinkime, 
laikytame birželio 4 d., ap
svarstė tilpusią “Keleivyje" 
iš 5 d. gegužės koresponden
ciją, kurioje pats Gimn. 
Kliubas • ir jo darbuotojai 
bjauriausiu budu apšmeižia- 
mi ir išniekinami (Argi?— 
Red.). Šiuomi G. Kliubas 
pareiškia, kad jis jokių insi- 
tikinimų nevaržo ir jo na
riai turi pilną teisę tikėti i

>

nes seserį). Worcesterio 
senberniai žada pasitikti 

i jaunavedžius su skauradų ir 
bonku “muzika.”

i ‘

Visiems Worcesterio ir

zaciją.
L. G. Kliubo valdyba: 
Pirm. Theo. Kaeser, 

Sek. Wm. Maiewski.
(Antspauda)

Redakcijos prierašas. Po apielinkių liėtuviams pažįs- 
šituo Lietuvių Gimnastikos (tarnas Juozas Klimas užsi- 
Kliubo “pareiškimu” mes Į dėjo toniko biznį. Jis išve- 
matome reikalo padėti kele- žioja toniką į visas Worces- 

terio apielinkes. Biznis jam 
sekasi gerai. Netrukus žada 
“pralobti” ir apsiženyti.

.-> o *

Komunistų komisaras Ža
limas visai netikėtai pateko 
i ligonbutį. Vieną gražų ly
tą jis važiavo ant sav?>“šty- 
minio” dviračio į darbą. 
Važiuodamas jis giliai užsi-* 
mąMė apie S. L, A. (į kurio 
viršininkus jis buvo “nelai
mingu” kandidatu). Nei ne- 

| pajuto musų “karžygis,” 
kaip jo “arkliukas” pasitiko 
ant kelio “liziukę” ir sal
džiai su ja “pasibučiavo.” 
To incidento arba geriau 
pasakius “akcidento” pa
sekmėje musų komisarui ta-

Ant šio paveikslėlio matosi baisus ledu kalnai plaukiantieji jūrėmis. Liūdnas likimas tų laivų, 
kurie susiduria su šiais ledynais. Garsusis Titanikas irgi buvo ledynų auka, šis ’edynų paveik 
sielis nuimtas nuo tavorinio laivo Queritorie.

tą savo pastabų.
1) Mes abejojame, kad 

šis “pareiškimas” buvo L. G. 
Kliubo narių susirinkime ■ 
užtvirtintas. Nei viena save' 
gerbianti kultūringa organi
zacija neleistų savo viršinin-' 
kams tokiu šiurkščiu tonu 
tašyti į laikraštį ir taipjria- 
chališkai kraipyti faktus. 
Tokią metodą vartoja ir taip 
rašo tiktai nustoję doros 
trockiniai gizeliai iš poJ'Lai- 
svės" pastogės.

2) Minėtoje koresponden
cijoje, kuri tilpo “Keleivio” 
No. 18, nei vienu žodeliu nė
ra užgautas Kliubo vardas. 
Musų korespondentas apie 
L. G. Kliubą išsireiškė labai 
prielankiai.

i

Jis tik pasmer- .)O “pukoliečvta” koja, 
kė trockinius gaivalus, kurie 

i Kliube lermuoja ir bando 
| šią organizaciją nutempti į 
savo licgerį.

3) Musų korespondentas- 
i nupeikė L. G. Kliubo pirmi-1 
I ninką, kuris sulyg savo biz
nio nuožiūra vedąs Kliubo 

■ politiką. Ar tas teisybe? Ko
kie! šio pareiškimo autoriai 
į tai nieko neatsake? 

( 4) Kokius raštus “Kelei
vis" privalo talpinti ir kokių 
ne, tai ne L. G. Kliubo ko
miteto dalykas. Tamstos be- 
reikalo čia su savo patari
mais įsišokat.

5) Mes patartume rimtes
niems kiiubiečiams pareika
lauti. kad sekančiame Kliu-Į 
bo susirinkime butų ištisai 

: perskaityta minėta kores- 
Ipondencija (iš “Kel.V No. 
18) ir šis Kliubo komiteto 

- pareiškimas, tuomet aiškiai 
pamatysite jūsų komiteto 
įsišokimą.

I T.
’ » ♦

Komunistų delegatės ža
da vežtis į S. L. A. Seimą 

j “gazinių bombų.” Kadangi 
kitokių “zbrajų” jos neturi, 
tai nors savo “dujomis” 
priešus naikins. Visos dele
gatės bus po komanda Mrs. 
škaradniausios.

Dzidas.

HAVERHILL, MASS.
Pranešimas L. S. S. VI Ra

jono kuopoms.
L. S. S. 144 kuopa rengia 

milžinišką pikniką ant 12 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1926 m.

lodei, prašome visų VI 
Rajono kuopų minimoj die
noj nerengti piknikų, bet 
skaitlingai dalyvauti musų 
piknike.

Vėliaus pranešime visą 
pikniko programą ir vietą.

L. S. S. 144 kuopos sekr.
S. Uždavinio.

I

%

»
<



KELEIVĮ j No. 24. Birželio 16 d., 1926.
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>LA. Seime 113 dele- i. L 

■ V»SV delegatų busią miT

K r.r’.mi.-tų 113,
Tautininkų 92,
- ^.ii listų 35, 
s žinomų — -^vyruojan-

ir Seime laikytis jo patari-'

2. Turėti stenografę Sei
me, kaipo reporterį nuo 
“Laisvės.”

3. Sudarius didžiumą Sei
me. neužtvirtinti visuotinu 
balsavimu išrinktųjų iždi-

“>252. ninko T. Paukščio irdakta-
•iau Jeskcvičiutė pra- ,Q-kvotčjo d-ro Klimo. St. 
omunistams, kad S I ' Gegužį ir Jurgeliutę palikti.

" - - u 4. Balsuoti “Tėvynės” re
daktoriaus vietai už Pr. 
Bajorą; po kelių mėnesių 
busią galima jį pavaryti iš

rinkta komunistiška Apsėdė
tos Komisija.

5. Naudoti Bajoro vardą

•->»

dier. penpėt tave, 
tuoki? bedievių, b 
t ra .k? tave i ve_r.;: 
gas. Dabar artina? A 
LO • Ji-

tųs. Jie suka apie kataliku? 
ir nori parduot jų 
Liuci perint

—Tu ir vėl. tėve, sap 
apie Anti-K.ri?tz. ’dešpž 
mą_ Aš jau sakiau ta u 
tokio baubo pasam 
negali būti

Ar tu girdėjai, kas Lietuvoj 
dabar atsitiko?

—O kas? u - 
—Žmonės išrinko bedie

višką Seimą, o Seimas pa
statė bedievi prezidentą ant 
Lietuvos. Tik tu pami 
Maike: bedieviai vally 
taliku kraštą!

—Tai kas?
—Taigi tas ir parodo. 

Maike. kad Ascikrista? pra
deda ar.t žemė- viešpatautu 
šventas Ciprij-onas -avo raš
tuose aiškiai pasako, kad 
prieš Ancikristo atėjimą 
žmonės atšals nuo tikėjimo 
ir pradės šalintis nuo bažny 
čios. Tikintieji bus išjuokia
mi ir persekiojami. Jie bus 
atstumti nuo valdžios ir nuo 
visokių svieto gerybių, o tie 
ką velniui tarnaus, paims 
valdžią Į savo rankas ir su 
šėtono galybe naikins Dievo 
karalystę. Taigi aš dar syki 
tau sakau. Maike: vaktuo- 
kis. kad velnio pagelbinin- 
kai nepagautų tave i savo 
žabangus!

—Nesirūpink, tėve! Aš 
nebijau jokio velnio.

—O aš. vaike, labai bijau. 
Da niekad ant svieto nebuvo 
tokių atsitikimų, kaip dabar. 
Ve. anądien Amerikoj užgi
mė valka.- su dviem galvom, 
keturiem kojom ir keturiom 
rankom. Ar tas neparodo, 
kad velnias jau daro zbi*- 
kus? Juk pagal šventraštį, 
kožnas žmogus turi būt pa- 
dabnas Į Dievą, ba jis ant 
Dievo paveikslo yra sutver
tas. Na. o jeigu žmt zus gim
sta su dviem galvom ir ke
turiom kojom, tai kaip tada 
pagal jį reikia suprasti Die
vo paveiksią? Tas. vaike, ir 
parodo, kžd šventraščio pra
našystės apie atėjimą ant 
žemės Ancikristo jau pildo-
SI.

—Visai ne. tėve. Šitokie 
atsitikimai kaip tik sumuša 
tavo šventraštį.

—Kaip tai sumuša?
—Taip. kad sumuša, 

šventraštis sako, kad žmo
gus yra sutvertas sulyg Die
vo paveikslo, o tuo tarpu1 
faktai parodo. taip aė-

r— ■ .

T -•?

.-ia*.esuzmai -i

KA VEIKIA KOMUNIS
TAI SLA. SEIMUI 
BESIARTINANT?

! nės dienos” jomai Ke jau ir 
barabana muš.

Juokai juokais, bet ku
riems galams skelbiamas. 
Juk nei valstybės preziden
tas, nei kiti už Eretą aukš
tesni žmonės nesiskelbia, 
kiek turį vaikų, ar graži 
žmona ir tt.

Arba dar geriau:
"Pavasario” 2 Nr. 3 pusk 

j po žemaičių pavasarininkų 
fotografija be ko kita rašo
ma tokie epitetai: P. Navar- 
dauskas — regijono vai. 
sekr., didelių užsimojimų ir 
buk dzūkiško temperamento 
vyras. J. Ivinskis “Jaunimo 
vado” red. pavaduotojas... 
nemėgsta nei juokų, nei 
mergaičių...” Radžius — re
gijono valdybininkas, tikras 
žemaitis, atsargus, mėgsta 
dzūkes...

“Mėgsta dzūkes” rašo su 
daugtaškiais. Gražu, nėra 

Įkas sakyti!”
Tame pačiame numery 

rašydami apie J. Grinių, bu
vusį “Pavasario” redakto
rių, sako:... jis (Grinius) 
meilus, švelnus ir dar neve
dęs... Mergaitės įsidėmėkit.

Išeina, lyg Grinius pasi
mokęs teologijos rengtųsi į 
alfonsus.

Tik jus įsidėmėkit, Lietu
vos mergaitės! Jūsų yra de
šimtys tūkstančių, o dėmė- 
kitės vienu, buvusiu “Pava
sario" redaktorium.’

Bet ko prirašo Marcinkai- 
tės, Labanauskaitės, Noru- 
šytės ir kitos subrendusios 
merginos “Pavasario” prie
de “Laukų Lelijos” apie tai, 
kokius jos norėtų vyrus gau
ti. tai jau per riebus juokai. 
Tai tikra “Bračnaja gaze- 
ta."

Bet geriausia rašo “Laukų 
Lelijų" redakcija 7 Nr. “Pa

vasario.’ Esą. iš Tauragės 
i viena “pavasarininke” ra- 
jšanti, kad ji norinti ištekė
ti... už "Pavasario" redakto
riaus. Tai “Laukų Lel.” re
dakcija pasižada redaktorių 
paštu į Tauragę pasiųsti.

O greičiausia, tai pati 
“Laukų Lelijų" redaktorka 
rengiasi tekėti už “Pavasa
rio redaktoriaus ir važiuoti 
Tauragėn šeimos gūžtelei 
Įsukti. •

Nieks nepavydi “pavasa
rio vadams flirtuoti ir kaip 
tinkami elgtis, bet kuo kal
tas tas nesusi pratęs, tamsu
sis jaunimas, kuris vieton to, 
kad galėtų lavintis, šviestis,

i
■Spausdinto žodžio reikš-' 

mė yra labai didelė. Snauda 
ne tik suteikia žinių, bet ji 
visuomene ir auklėja.

Ir ypač didelės reikšmės 
turi laikraštija. Juk laikraš
tis, kuris tui’i daug skaityto
jų, įvairiais gyvenimo klau
simais nustato tokį arba ki
tokį visuomenės mąstymo 
būdą. Spauda tarp valstybių 
bei tautų lengvai gali su
ruošti karus, nesutikimus, 
gali tvirkinti ir žeminti savo 
skaitytojų dvasinį pajėgu
mą. temdyti jų sąmonę ir 
protą, bet gali ruošti dirvą 
taikiam kūrybos gyvenimui, 
blaivinti mintis ir dorinti 
jausmus — spauda gali eiti 
didžiojo mokytojo ir širdin- 
giausio žmonių bendradar
biavimo žadintojo pareigas.

Taigi spaudos uždaviniai 
dideli ir jos pareigos labai 
atsakomingos.

Teigiamąjį spaudos įver
tinimo mastą ne visuomet! 
galime pritaikyti lietuvių 
spaudai. Juk nekalbant apie 
aršią kovą, ypač dabar, kuri 
verda tarp partijų ir toj ko-j 
voj aktingą spaudos dalyva-l 
vimą, yra pas mus ir dau
giau raštų, kurie neigiamos 
įtakos gali turėti. Nesiimsi
me čia ginčytis su kunigais 
ir įrodinėti apie jų baramą 
ir neigiamą. pažangiąją, 
taip vadinamą, pirmeivišką 
spaudą, bet dirstelėsime ko
kios dorybės spindi ju spau
doj.

Apie “Vienybę.” “Rytą,” 
“Darbininką" ir kitus deši
niųjų laikraščius nėra ko ir

I
I

Apšvietos Komisija no- 
avusi Uis kandidatus 

organo “Tėvynės” re-
. čr.toriaus vietai, būtent’ - — - _—

taki. Bajorą ir V širvvl tos v*etps,. kuomet bus iš-
• t - I 

Pagaliau Jeskevičiutė nu- 
-I.-kundė. kad dabar paaiš- , ,

> komunistų pralaimėji- dele^atll balsU gaudymui ir 
Pildomosios Tarybos parodyti, kad tauti-

imu. ji turinti daug nmkai meluoja, buk komu- 
jbeiio" su tais komunii nistai nori sa'"us žmones su’

- delegatais į Seimą ,sodlnti i centrą, 
•apsiėmę važiuoti sav<>. 6 kakvtl Vh 
ė.-omis. V isi jie klausia 
•:as padengs jų kelionės

esą.-, kai Pildomoji Taivba 
-rinkta ne iš jų žmonių? 
\ai kurie tokių delegatų, 
girdi, grąsina jau nevažiavi
mu Seiman. Vienu žodžiu, 
Je?kevičiutė$ raportas buvo 

k.-, kad nupuldė komunis- 
lyderių ūpą.
Mizaros raportas buvo 

Įdomesnis ir jau pakeliantis 
komunistų ūpą. Jis papasa
kojo. kad užsibaigus perei
tam SLA. Seimui, Wilkesl 
Banėj tą patį vakarą buvo d . . - , , . . .
--.įšaukta slapta komunistu'1“ "leko ,?ela d?,'blPm’!aJms 
konferencija, kurioje buvo ne-d?ot, Komuniatat. buda- 
išdirbtas planas diskredita- "!1 d.,.<’eleJe mažumoje Susi-

- — - - - vienijime, svanu ir teisėtu
.. • redaktoriai b“du "f-88“ > “valdyti. O

Ir Mizara su And-I^J1.. Pa'Jktl* 
nuliu, laikydamiesi tos kon- 
ferencijos nutarimų ir stove- nePaJegs^alk>H SLA. savo

- - - - - - i rankose. Tuo tarpu gi kelia
ma ir butų sukelta dar dau
giau suiručių organizacijos w - • Tr , , .
gyvenime. Tas neina Susi- ■ ka'be51;, . kam teko skaityti, 
vienijimui ant sveikatos. įsitikino, kad juose pilna 
nuo ko tiesioginiai daugiau- negražiausių prasimanymų 
šiai nukenčia eiliniai nariai. aPle ? idėjinius priešus ir 
Tas pats, atsitiktų ir su re- ginamasi paskutiniais pur- 
daktorium: Bajoro išrinki- vals; melu. _ visai nejaučiant 
mas butų tik pylimas alie- atsakomybės prieš skaityto- 
jaus į ugnį. Vitaitis, man ro- 
dos. tinka labiau i 
nės” redaktorius.

Komunistas.

t

6. Įsakyti visiems komu
nistams delegatams daly
vauti Seime. Su lėšų paden
gimu, girdi, gausime rodą, 

į Trumpai suėmus, toks bu
vo šis komunistų “kokusas.” 
Aš šituos faktus iškeliu aikš
tėn ne dėlto, kad prisigeri
nus tautininkams ar socialis
tams, bet todėl, kad. mano 
supratimu, komunistų lyde- 
riukai pertoli nuėjo. Manau, 
kad netik aš vienas nepasi- 
ganėdinu, bet yra ir dau
giau draugu, kurie neužga
nėdinti šitais jų žingsniais.

Užvaldymas SLA. smur-

vi m ui Pildomosios Tarybos 
ir “Tėvynės” i 
Vitaicio.

vienijime, švariu ir teisėtu
I

darni arti prie komunistinių 
laikraščių, nepraleido nei 
vienos progos, kur tik galėję 

į/1 IV A 11UV11IV" 

ir “Tėvynės” 
Jie visas pro-

Komunistai organizuoj .- 
si. “kekusnoja" ir rengia-: 
paimti 5-T A Seimą savo 
kontrolėm Jų atlaikyta ;< u 
keli “kokusmiai” susirinki
mai Broc’kiyne. kuriu vieną 
svarbiausių aprašysiu. Šis 
"kokusas” buvo svarbus ne 
vien tuo. kad jame buvo 
duotas raportą? iš komur.is- 
*.lr.ė- . j *.ė- š _> iv: e riji
me. be*, ir tuo. kari jame bu
vo nustatyt*.- ribos komuni?-
• <«* * A >

SLA- Seime.
Iš Jeskevič 

pasirodė, kad 
nešama •T-.- : 
SLA. kuopų 
apie pasek 
P*..<iGrr-r 
legatu

i 
čia

pranesmu.
<i. k«

r

Dievas. ar V
—Nejaugi-r -
—O ką tif 

ko?
—Katekizmai sako, valke, 

kad svieto ^Svertojas yra 
Dievas, o ne velnias. Taizi 
Dievą? yra ir boeas a 
pasaulio. Jis yra 
valdonas dangau 
;r vi=nį daiktų. J*_s z-r. 
kė: “Testojasi svietą-" — ir 
mojas* svietas atsirado! Jis 
vienu žodžiu gaE viską pa
daryti arba sunai

—Jeigu taip, tai pasakyk 
man. tėve, kodėl Dievas r.e- 
sunzikina velnio, kuris r.u*>- 
iat garina ir griauja’ jo Gar
bus?

—Tu neri, Maike. .-tari aš 
tau be<:ierišš^ i-ilausimą at
sakyčiau. Aš to negaliu pa
daryt.

—Na. tai atsakyk man jį 
katalikiškai, tėve.

—Persižegnok. Malke, ba 
Ancikristo dvasia jau ir ta
ve apsėdo.

—Tas. tėve, visai nepaaiš
kina mano klausimo. Aš no- nežiūrint iš kaip toli ir ne
riu. kad tu išdėstytam man paisant .<iek kelionė lėšuos. 
katalikiškai, kodėl Dievas Tokiu budu komunistai tu-

viso 
visagalis 
ir žemės n-- r.

. u

r»i-*ųilroRi ra t i ICKIUMIII VI

sios Tarybos 
redaktoriaus, 
gas išnaudoję atakuoti mini
mus asmenis, ir tai davę 
“geių rezultatų.” Geriausiai 
jiems sekėsi atakuot Pil
domąją Tarybą dėl “Vieny
bės" paskolos. Taipgi Wor- 
cesterio “draugai” puikiai 
“pafiksinę" Pild. Tarybą. 
Girdi, taip puikiai “pafiksi- — 
nę." kad net socialistų spau
da nesupratus to “trikso.” 
Sako, "draugai” worceste- 
riečiai suteikę puikios me
džiagos ir jam su Andriuliu 
pulti SLA. Pildomąją Tary
bą. Be to. buvę suorganizuo
ta kampanija kalbėtojų, ku
rie keliavo per lietuvių kolo
nijas laike SLA. Pildomo
sios Tarybos 1___1__ -
rinkimų. Daugiausiai pasi
darbavęs Bimba prieš Vitai- 
ti. Visas tas dviejų metų 
darbas davęs “puikių pasek
mių." Komunistai padvigu
binę savo balsus ir jo, Miza- 
ros. manymu. Seimas busiąs 
komunistų kontrolėje Toks 
buvo Mizaros raportas, paė- 

:uopcee, kur jų mažuma, mus jį trumpoj sutraukoj.
Po Mizaros raporto ėjo Tik jus. dainos, jus. skrajingos. 

tarimai. Nutarta: Tieskit taką į žvaigždes!
1. Pasisamdyti advokatą A. Jakobinas.

iutės raporto 
jai buvo pra- 

smulkmenos iš 
veikimo.
»es baisa 

osios Tarybos ir d 
rink

opos jai buvo prisiun- 
a raportas kiek kuris 
ličata- gavęs balsų. Jos 

~:i balandžio 15 
cmumstų kandidatai tu- 

j tarpe 400 ir 500 balsų 
daugiau, negu senoji valdy
ba. Todėl ji Įsakiusi saviem- 
siem-. kad rinktų k uod au
giausiai delegatų į Seimą ir 
kad komunistai stengtųsi 
patekti delegatais net tokio
se k

ypač 
rinia

c._

a. Iš kiekvie-

“Tėvy-

I ŽVAIGŽDES.
Ei ,iųs. dainos, jus. skrajingos. 
Tieskit taką į žvaigždes! 
Musų dienos gan audringos— 
Musų mintys neužbles.
Skurdo, vargo paragavę. 
Skynę taką tolumon. 
Skausmui giesmes suposmavę 
žengiam drąsus mes kovon!

nominacijų ir Ei. arai laisvi lakūnai.
Išmatuokit padanges! 
žengia drąsus mus laisvūnai 
Tiesti tako Į žvaigždes.
Mintys kraują Įsiūbavo. 
Dangun trenkė kibirkštis— 
žaibo ugnys sužaibavo
Ir aplankė mus viltis...
Ir kerštingos ir audringos 
Veržias mintys i erdves—

Šiuo sykiu man rupi jau
nuomenei taikomoji spauda.

Kad aš ne iš piršto išlau- 
žiu savo tvirtinimus, duosiu 
skeletą iliustracijų ir faktų. 
■ kurie patys už save kalba.

Tik pavartykime “Pava
sario” puslapius, o ten rasi
me ne visai vertų spausdinti 
dalykų.

Sakysim, “pavasarinin
kų" vadui J. Eretui Dievas 
davė sūnų. Tai, rodos, nėra 
nieko nepaprasto, — gimė 
vaikutis ir tegul sau. Bet 
“Pavasario” 3 Nr. 24 psl. 
Ereto piutis taip aprašoma:

“Įdomi naujiena. Pereitą . _ .. .,_____ ,
sąvaitę p. Eretai susilaukė turi-semti dvasiai maisto iš 
sunaus, kuris, sako, jau ža-| “inteligentų" tarpusavio 
dąs įsirašyti į jaunesniųjų 'gynimosi. Vadai mano, kad 
pavasarininkų sąjūngą.” |>r musės pro jų nosį pralėki-

Tai ištikruju keista, kad (mas’ tamsiam jaunimui be 
’ - ............ 'galo įdomu.“pavasarininkų” vadai ga
mina tokius gudrius vaikus, 
kurie vos gimę, jau turi su
pratimą apie “pavasarinin
kų” programus, o gal “Tėvy-

M. Kaplys,

Dar keh vaizdai i« perstatom*' Neu Yorke veikalo , Sex" (“Lytis”). Turčių “dora” perstatoma pilno; nuogumo’

■ s

ii Š. ^-1

v n

nB

DOHEI SLA. SEIHO DELE
GATU SOCIALISTŲ.

Draugai socialistai, atvy- 
i klišieji SLA. Seimo laiku 
■Brooklynan kaipo Seimo de
legatai arba kaipo svečiai, 
kviečiami atsilankyti pas 
Praną Raškinį, 141 Grand 
st., Brooklyn, arba pas V. 
Pošką. 129 Grand st., Brook- 
yn, N. Y. L. S. S. 19-tos 
kuopos nariai norėtų pasi
tarti su kitų kolonijų drau
gais taip L. S. S., kaip ir ki- 
,tais svarbesniais einamojo 
momento reikalais. Mes ma
nome taipgi, kad galėtume 
kitų kolonijų draugams pa
gelbėti surasti vietos apsi
stoti Brooklyne Seimo laiku. 
Butų geriau, jei draugai ga
lėtų atvykti diena anksčiau 
prieš Seimą.

j LSS. 19-tos k?, varde:
Pr. Raškinis, J. Marcin

kevičius, V. Poška.

Darbininkc! “Keleivis” tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
DUONOS MEDIS.

\ ra kraštų, kur žmonės 
žemės nedirba, bet be rupes
nių valgo duoną, gamtos pa
sėtą, išaugintą, iškultą ir su
maltą. Tie kraštai — Ra
miojo vandenyno atogrąžų 
salos. Duonos medis lotyniš
kai vadinamas Artocapus 
incisa. Tai labai gražus me
dis, kuris savo liemens ugiu 
aplenkia musų gražuolį 
ąžuolą. Medis duoda apva
lius, didelius vaisius, kurie 
vartojami kaipo svar- 
biausis gv . entojų maistas 
daugelio atogrąžų kraštų.

Per 8—9 mėnesius, medis 
be perstogės veda vaisius, o 
likusiai metų daliai žmogus 
prigamina atsargos. Poros 
—trejeto medžių užtenka 
prasimaitinti vienam žmo
gui ištisus metus.

Sultingi, dar neprinokę 
vaisiai skinami nuo medžio, 
raikomi riekėmis ir čia pat 
kepami ant įkaitusių akme
nų. Tokiu budu iškepta duo
na panaši į musų kvietinę, 
bet iš suminkytų vaisių teš
los kepama tikroji duona. 
Sėklos taipogi valgomos, o 
iš pieningos sulos išdirba
mas tam tikras pikis.

Žmogui visas medis nau
dingas; net lapai —ir tie ne
nueina veltui, o vartojami 
valgomiems produktams vy
nioti.

atsivežę pagelbininkų, ku
riuos nepastebimai išleido 
prieš išvažiuodami. Policija 
tuojau pradėjo juos vytis.

Paveikslėlis iš streikierių demoi*stracijos New Yorke.

8

Į PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau giminaitės Susie Laaky. 

Malonėk atsišaukta, turiu svarbu rei
kalą. Neužilgo aš išvažiuosiu j Lietu
va G. A. * ’
P. O Box 699, Vaiky Streaui, L.l.N.Y.

Pa į ieškau pusbrolio SV ąlter Roman ] 
i V1::<1 siuvo Ramanausko), kuris pa-' 
eina iš Lietuvos Kruonio valsčiaus, 
n ib'ic'imos viensėdžio, apie 28 me
tai iu.i.i Ain.-rikoj, 
i'o š mo ud.es 
•>U. niti.ig, Indiana, 
tūtoj ir ką-ti. s. gi 
daug svaibių žitiiv- 
susira.- yt .deld.-.iu 
:.p;e jj zi.iantieji p.anS ive, 
nu na lėk o.- žoui.

J. JANKEVIČIUS
IV'J Adams st, , Scalp l.evel, Pa.-

tvu švogerkos Magdės 
Taura-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FRl KTU KBAU; 

Tt’VĖ. Krautuvė randasi parankioj 
vietoj, prie pat parko, vieta bizniava; 
užlaikuni kendžių, aiskrymo, toniko, 
cigarų, cigaretų ir tt. Parsiduoda pi
giai, dėlto, kad nenoriu laiky du biz
nio. Savininką galima rast .ūso 7 vai. 
vakarais.
647 Catnbridge st., E. Cambndue.

pirmiau gyveno 
Štandard Oil Canip 

i As buvau Lie- 
rižau, to«lej turiu 
Norėčiau šu juo 
a sij.au ti arba 

už k-. ta- 
P . '

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

4 kambariai ir vienas ekstra 6to te
lis parsiduoda pigiai arba norėčiau 
prisiimti gerą žmogų į partnerius. 
Kas norėtų pirkti vien tik bučernės 
rakandus ir visus įtaisymus, parduo
čiau p:giai. Atsišaukite vpatiškai ar
ba per laišką šiuo adresu: j24)

K. TAMOŠAUSKAS
204 Jefferson st., Nevvark, N. J.

TIGRAS. KURIS NUŽUDĖ 
DAUG ŽMONIŲ.

Nepaprastai didelis tigras 
Hysoro anylinkėj, piet Indi
joj, suėdė trumpu laiku 20 
žmonių. Nieku budu nebu
vo galima jo sugauti nei nu
dėti. Jis ateidavo regulia
riai iš savo džiunglių ir pul
davo vietinius gyventojus 
laikuose ir namuose. Paga
liau. negalėdami atsiginti, 1 
žmonės užsibarikadavo savo 
namuose ir neišeidavo nei sipuošimu nuėje* į teatrą, merginų viliotojų, butlege- 
dienos metu dirbti į laukus, Bet norėdamas praeiti pro rių, slapta įsigavusių. į šią 
ligi buvo duota kariumenės 
pagalba. Vieną kartą jis įki
šo savo koją į sląstus, bet 
palikęs juose savo nagus pa
bėgo. Kraujo padalytais 
pėdsakais buvo galima nu
sekti Į __ __ ,

’ Bet tas nepadėjo jį sugauti, piktai tarnas.
Jis buvo labai išgudrėjęs ir Tolstojus laukė pusę va- 
neliesdavo visiškai užnuo- landos stovėdamas prie dil
dytos mėsos; jis mokėdavo nj- Praėjus pusvalandžiui, 
visucmet išvengti sląstų. Ne- jis nervingai užklausė: 
senai krito jo aukomis vėl 
keletas žmonių. ........L__
valdžios remiama ekspedici
ja, kurioje dalyvavo profe
sorius Roekas, buvo užklup
ta to baisaus žvėries ir veja
ma ilgą kelią. Tečiau jų ne
privijęs, jis puolė vieną išsi
skyrusią bakūžę, kurioje gy
veno trys moterys su vai
kais. Vieną moterį, kuri pa
matė, tigrą prie durų, nu
trenkė stabas. Kitas dvi iš
syk tigras užmušė. Berniu
kui pavyko pabėgti ir pra-

Tolstojus, kuris dėvėjo ru-tvoti ii neužilgo bus depo?-' 
siškais marškiniais, kaip pa- tuojami. Tarp jų esą visoki t 
prastas pilietis, tokiu pat pa- piktadarių, “anarchistų,"

PRANEŠIMAI

Pajieškau s"' 
Valaitu •čs-Ka:dimavičienė 
gės parapijos, Pab?rži'.j kaimo, seniau 
gyveno St. Louis; girdėjau išvažiavo į 
Cincinnati. Ji turi žemės St. Louis, 
nemo' ėti taksai už 5 metus, jeigu ne
atsišauks, tai miestas parduos už 
skolą. Kas apie ją žino, malonėkite 
pranešti. P. ZDA2INSKAS
841 Bittner st.. St. Louis, Mo.

PHILADELPHIA, PA. 
Piknikas.

Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubas, 3138 Richmond st, 

... rengia iškilmingą pikniką 
—Ko tamsta čia jieškai? svečiai apribuotam laikui, ant 20 d. Birželio-June, ant 
------ • bet perbuvo paskirtą savo l Gudavičiaus ūkės. Pra-

duris, Į užkulisi, išgirdo tai- sali ir ant galo tokių, kurie 
no balsą: iĮvažiavo čionai tiktai kaipo

Ko nori?' 1 _ _ , ______________
Noriu pasimatyti su rėži- hiką. Kiekvieną jų gaber.s cižia 10 vai. ryte. 

__ _____ ____ ___ sieriu. atgal į ten, iš kur atvykęs, 
j jo gyvenamą vietą. \—Palauk tamsta — tarė

1 Gerbiami “Keleivio” skai
tytojai ir kiti Philadelphijos 

rir apielinkių lietuviai, šir-

Pajieškau Antaninos Pliušnięnės 
arba Jono Piiušnio, paeina iš Tryškių. | 
Pirmiau jie gyveno Ch cago, 111. po 
numeriu 157 W 18-th st, bet dabar 
tenai jie nesiranda. Turiu laišką iš 
Lietuvos ir yra labai sv» rbus reika
las. Jie patįs lai atsišauk;a arba kas 
apie juos žino, malonėkite pranešti. 
šiuo adresu:

STANISLOVAS BARZEL1S 
985 Washington st., Boston, Mass. į

WORCESTER, MASS.
MODERNIŠKAS 3 ŠEIMYNA. 15 
RUIMU NAM AS. su visais naujau
sios mados įtaisymais, rendos neši 
87 dol. ant mėnesio, ant pardavimd 
už prieinamą kainą, arba galiu mai
nyti ant nedidelės farmos. prie statė 
kelio, netoli fabrikų Interesuojantis 
tuomi, kreipkitės šiuo adresu: (25)

KEMP
54 Cohasset st.. Worcester, Mass.

PARSIDUODA 
RESTORANAS

M.->derni.škai įtaisytas, biznis eina 
gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišką arba vpatiškai. (29) 

W. S. 755 U . AV ASHINGTON Slį 
LOS ANGELES, CALIF.

PIRKITE NAMĄ IR 
BIZNI

Štai jums gera proga.nusipirkti na
mą ir biznį provincijoj, už labai žemą 
kainą. Randasi Higganum, Conn. Ci- 
mentinis budi n kas, kuriame įtaisytu 
guzikų diibtuvė. tatjigi tinka ir kiUę- 
kiai dirbtuvei. Parsiduoda sykiu sū 
mašinom. Dirbtuvė varoma vandenį 
pajiega. Aš ypatiškai išmokinsiu ju
mis biznio. Taipgi kartu parsiduoda 8 
kambarių namas, garadžius, barnė ir 
vištininkas. Daug yra medžiais apau
gusios žemės ir ganyklų Artį priė 

j vieškelio, galima akmeniu damestS 
: Žemę arba budinkus galima pirkt aV 
! skirsi. Turi būt parduota greitai dėl 

šeimyniškų dalykų Pasiaukavimo 
kaina $4.500 ant lengvų išlygų. Mai
nyčiau ant nuosavybės Brooklyn, N.

Dėl platesnių informacijų rašyš 
L MATULEW1CH (26)* 

2.30 Bush«ick avė., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau brolio Jono Gritės, Dau- 
norių kaimo. Biržų valsčiaus; gyveno 
po num 918 Victoria stt, Wau tegali,1 
III. Malonės ątaišaukt arba kas apie 
ji žino teiksis pranešti.

ADELĖ GRITAFTe
233 Broad'vayJ* So./^eMori, i

UŽMUŠĖ 140 MAURŲ-
Per dvi sąvaitės nepaliau- dingai kviečiami atsilanky- 

jamos medžioklės ant mau-Įti ant musų pikniko, o mes 
rų Filipinų salose Amerikos' užtikriname, kad busite vis- 
valdžios kareiviai užmušė kuom užganėdinti.
140 žmonių ir daug maurų Taipgi laike pikniko galės 
sužeidė. Manoma, kad ma i- prisirašyti prie musų Kliubo 
rų organizacija, kuri prieš’- i nauji nariai, tarpe 18 ir 30 

metų, tik už vieną dolerį 
įstojime. \

Kviečia visus,
Am. L. U. K. Komitetas.

Pajieškau Juozo Majausko, kuris 
gyveno Shamokin, Pa. Turiu svarbų 
reikalą. Taipogi pajieškau savo brolio 
Zigmo Raginskio. gyvena ten kur apie 
Peru, III. Paeina iš Lietuvos, Suvalkų 
gub., Seinų pavieto. Turiu svarbų rei
kalą. Kas žinotų iš gerbiamų skaity
tojų, prašau duoti žinią, už ką busiu 
labai dėkingas.

F. A. RAGINSKAS
S. San. South Mountain, Pa. 

Franklin Co.

__._L 21 —Jau režisierius,, turbut,
Amerikos atėjęs?

—Tau pasakyta, laukti, 
tai ir lauk. Kaip režisierius 
ateis, tai aš tau pasakysiu.

Po kiek laiko Tolstojus vi
siškai neteko kantrybės ir 
užpykęs tarė:

—Jau laikas, kad tamsta 
galų gale praneštum režisie
riui, kad aš noriu su juo pa
simatyti.

—Juokinga: o ką jau rš 
taip turiu pranešti?

—Pasakyk režisieriui, kad 
nešti apie tai kaimui. Atėję Levas Tolstojus jo laukia, 
į tragedijos vietą žmonės ra- —Ką? Grafas* Tolstojų ? 
do tik negyvas tris moteris. Bet labai prašau jūsų eks - 
o tigro su kūdikiu buvo jau Unciją įeiti, 
pabėgta. Kadangi visi žjnd- 
jo tigro paprotį, kad jis .grįš 
pasiimti ir kitas aukas, tai 
jam buvo paruošti spąstai, 
kuriais jis kaip tik ir buvo 
pagautas.

f nosi amerikiečių viešpatavi
mui. dabar bus jau išnaikin
ta.

AUKOS
ŠUNS LAIMĖ.

Anglijos mieste Worcester 
mirė vienas ponas, Richard 
Adomas, kuris testamente, 
paliko 12,000 svarų sterlin
gų turtą savo šuniui. Savo 
seserims jis paveda prižiū
rėti našlaitį gyvuli, kad jis 
butų laikomas neužgaunant 
jo kilmės. Šuniui persiskyrus 
su gyvenimu, jo turtas pasi
lieka seserėno žinioje.

Milano laikraščiai rašo 
apie kituodu laimingu šuniu
ku. Jie atvažiavo savo gu
vernantės lydimi pataisyti 
sveikatos Į Neapolį ir apsi
stojo viename iš geriausių to 
miesto viešbučių. Jų savinin
kė yra labai turtinga ameri
kietė, kuri dabar gyvena 
Londone. Abd numylėti ke
turkojai maitinami pienu ir 
biskvitais, prisiųstais iš Lon
dono. Jie miega ant pūkinių 
priegalvių ir turi ypatingus 
guminius žaislus.

i tragedijos vietą žmonės ra-

Žemai pasilenkęs tarnas 
atidarė duris ir praleido gra
fą. -

Aš, Petras Cinkus, pajieškau savo 
pusbrolio Juozo šlinio, Norvaišų kai
mo, Plungės valsčiaus, "" ’ 
ričio. Tūrių prie jo svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

PETER CINKUS
5101 Melrose st. Frankford, 

Philadelphia, Pa.

LAWRENCE, MASS. 
Sukaktuvės.

Birželio 20 dieną Lawren- 
j ce’o lietuviai apvaikščioja 
sukaktuves dešimties metų 
nuo įkūrimo tautiškai-kata- 
likiškos parapijos. Devintą 
valandą iš lyto prasidės baž
nyčioje iškilmingos pamal
dos dalyvaujant Mancheste- 
rio vyskupui’ Slučinskiui. 
Vienuoliktą valandą specia- 
liškais karais visos draugi
jos ir parapijonįs važiuos į 
Tautišką Parką, Methuen, 
Mass. Ten kalbės d-ras K. 
Mikolaitis, dr. J. Aleksa ir 
įdv. F. J. Bagočius. Apart 
prakalbų bus parapijos cho
ras, kuris linksmins visą pu
bliką naujausiomis daino
mis ir žaislais. Apart lietu
vių kalbėtojų bus dar Lav.- 
ence*o ir Methuen miesto 

viršininkų ir iš YMCA*. val- 
lybos narių.

Jau dešimts metų suėjo, 
kai gj’vuoja Lawrence’o tau- 
tiškai-katalikiška parapija 
po vadovyste klebono kun. 
S. Šleinio ir jau per tą de
šimtį metų flaug gero padarė 
Lavvrence’o lietuviams: į- 
kurta parapijinė mokykla 
jauniems lietuvių kalbos ir 
kitų mokslų lietuvių kalbo
je, įsigyta nuosavus kapai, 
didelis parkas . įvairioms 
pramogoms ir išvažiavi
mams. Ateity bus dedamos 
visos spėkos, kad įtaisyti 
prie parapijos viešą mokyk
lą, taip kaip turi kitos tau
tos.

Komitetas LTK. parapi
jos šiuomi užkviečia visus 
lietuvius iš Lavvrence’o ir iš 
apielinkių dalyvauti šiame 
jubilėjuje. Kuriems nepa
ranku iš ryto dalyvauti iškil- 
mingese pamaldose, tų visų 
užprašoma tiesiai atvykti į 
Tautišką Parką (tarp Iynvell 
ir Lavvrence’o viešojo kelio)

Dalyvis.

Telšių apsk- Y.
į, kitę pas: 

I
I

AUKOS LIETUVOS SO 
CIALDEMOKRATAMS.

Broliai ir sesers!
Jus skundžiatės, kad sun

ku gyventi Lietuvoje. Tai ?, 
mes. amerikiečiai.tai žinome 
gerai. Bet kodėl jus, Lietu-
vos žmonės, tuos blogumus 
nenci ite prašalinti. Jus turi
te Lietuvoje jsuviršum 1,000 
kunigų. Jiems mokate dide
les algas, prie to jus mokat 
už krikštus, šIi ubus, perkate 
mišias, duodat kalėdas ir it. 
Na. o jūsų kunigai, vieton 
melstis ir žiūrėt bažnyčia, 
keikiasi, polikauja, stei
gia klioštorius visokiems dy? 
kaduoniams, kuriuos reikia 
taipgi užlaikyt jums. Lietu
ve - gyventojams. Kunigai 
visokiais monais jumis ap
gaudinėja. o jus jiems tikite 
ir garbinate. Ir pakol jus. 
Lietuvos žmonės, tikėsit vi
sokiems meklioriams, pate! 
iš vargo jus neišbrisite.

Apsišvieskite, neklausyki
te visokių mekliorių, kurie 
jus išnaudoja, tad ir pas jus, 
Lietuvoje, reikalai pagerės 
ir gyvenimas bus daug ma
lonesnis.

Šiuomi aš aukauju $3.00 
Lietuvos Socialdemokra
tams.

Pajieškau draugo Antano Stanke
vičiaus. paeina iš Kėdainių apskričio, 
nuo Dotnuvos. Du metai atgal gyveno 
North Woburn, Mass. ir nuo to laiko 
nežinau kur jis randasi. Taipgi ji pa
tį meldžiu atsišaukti, arba žinantieji 
malonės man pranešti, už ką busiu 
dėkingas. (25)

JOSEPH BRAZINSK1
151 High st., Room 32,

Hartford, Conn.

PARSIDUODA
Stuba 11 rūmų, apačioj groserštoria 
ir puodų bei torėlkų. naujausios mal
dos taipgi dėl 5-kių karų ga radžiu si, i_ą._  __:i.: _______U4Civii.> iuwu>, v iria puirn, wnw»
lietuviais, parsiduoda visai pigiai. : 

A. SM1CK (25) l
50 Johnson st.. Bridgeport. Clnn.

REIKAL4VINAL
REIKALINGAS TUOJAUS 
geras kepėjas, lietuviškos juodos ir 

pusbaltės duonos. Darbas ant visados 
ir mokestis 
Asmeniškai 
šiuo adresu:

SEKYS
101 Oak -St^

Pajieškau brolio Povilo Kleizos, iš 
Lietuvos paeina kaimo Pakampiškių. 
valsčiaus Klebiškio, Prienų parapijos. 
Nežinau kur jis randasi Girdėjau, 
buk, Amerikoj, meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jj žinote, malonėkite pra
nešti. (26)

ANTANAS KLEIZA
Box 121, Buc’ą.nd, Conn.

nuo $43 iki $50 sąvaitei.
ar laiškais kreipkitės 

(24) 
IR URBŠAS > 

l^wrence. Mass.

JIESKOJ1MAS PASLĖP
TŲ MILIJONŲ.

Jau bus kokie metai, kai 
Mauricijaus saloj, netoli 
Madagaskaro, yra daroma 
jieškojimų su moderniškiau
sios technikos pagalba, kad 
suradus toje saloje paslėptą 
turtą. Pasakdjama, kad tą 
turtą, kuris susidaro ir dei- 
mentų, perlų, ispanų aukso, 
yra paslėpęs tarp 1780 m. ir 
1800 garsusis franeuzų jurų 
plėšikas, karžygis Nageo- 
nas. To turto vertė siekianti 
ne mažiau kaip 30 milijonų 
svariu sterlingų. Jurų plėši
ko įpėdinių žiniomis, tas 
turtas • esąs tikrai paslėptas 
Mauricijaus saloj, tik jie ne
žino kurioj vietoj. Per pen
kiasdešimt metų visą laiką 
netruko žmonių tam turtui 

t v prašau man neužimti lai- į>uvo surastas paties plėšiko 
---------------- ----------- ; topografinis planas, kuria

me esą nurodyta paslėpto 
turto vieta. Anglijoj, Liver- 
poly, įsikūrė tam turtui su
rasti ypatinga draugija ir 
pasiuntė kapitoną Russellį į 
Mauricijaus salą su visa eks- 
korta pagelbininkų. Russel- 
lis yra įsitikinęs, kad jis tą 
turtą suras; jo nurodytoj 
vietoj, kurioj turi būti tur
tas, jau dvylika mėnesių da
romi kasimai su didėliausio- 
mis išlaidomis. Kasimams 
dažnai reikia dalyti sausini
mų, nes juos greitai vanduo 
apsemia. Vienu i 
pasirodę jau taip arti turtai,* 
jog jau buvo atgabenti veži- Easton, Pa. 
mai jo paimti, bet visgi pasi- j^es. Eastono lietuviai, su- 
rode, kad tat buvo apsiriki- renp -.m prakalbas parėmi
mas. Ir dabar vis dar fhrbaHmu- |<]aipėdos lietuvių, ku

rie kovojo už prisijungimą 
prie Didėsės Lietuvos. Aukų 
tapo surinkta $10.86, kurias 
skiriam sužeistiems karei
viam >. A. Ūsu.

Aukos $10.86 gauta.“Ke- 
adm. ir persiųstos

ANEKDOTAI APIE LĘVĄ 
TOLSTOJŲ.

Vieną dieną Tolstojus nu
nešė į redakciją savo už
baigtą “Kreicerio sonatą” ir 
prašė ją paskelbti, pasirašy
damas slapyvardžiu.

Redaktorius nepažinojo 
Tolstojaus ir šaltai pareiš
kė :

—Prašau palikti rankraš
tį ir ateiti už sąvaitės.

Kada po sąvaitės laiko 
Tolstojus atėjo į redakciją, 
redaktorius jam pasakė:

—Ir tamsta nesigėdi rašy
ti tokius dalykus! Asmi- 
nau. kad šios sonatos auto
rius yra koks jaunas vaikė
zas, o tamsta?.. Esu tuo tar-____ _
pu užimtas... Sudiev.., Atei- jješkoti. Pastaruoju metu 

ko tokiais niekniekiais.
—Labai keista — tarė už

gautas Tolstojus. —Kiti ma
no veikalai buvo noromis 
spausdinami ir labai patiko 
publikai ir leidėjams.

—Kaip tai? Ar tamstos 
jau kas nors buvo spausdi
nama? 
tęs redaktorius.

—Taip — atsakė ramiai 
Tolstojus. Spausdinau savo 
nevėles. apysakas ir tt.

—Kokias apysakas — pa
klausė ironiškai šypsodama
sis redaktorius.

—Galiu, pavyzdžiui, iš
vardinti — tarė juokdama
sis Tolstojus. —“Aną Kare- 
niną.” “Karą ir taiką” ir ki- 

__  ___ ____ tus dalykus. Aš esu Levas 
kurie atėję į Tolstojus, ir mano pavardė

PLĖŠIKAI SKRYNIOSE.
Berline į vieną viešbutį 

nesenai buvo atvažiavę vy
ras ir moteris, pasivadinę 
Moricas Štainas ir Beta 
Markovič. Jie užėmė du 
kambariu. Tuojaus po jų at
vykimo atvežė jiems dvi 
sunkias skrynias. Vežikas ir 
du palydovai jas užnešė į jų 
kambarius. Svečiai gyveno 
visą sąvaitę viešbuty, niekur 
neišeidami ir net patys tvar
kydavo savo kambarius. 
Nors viešbučio savininkams 
toks svečių laikymasis atro
dė šiek tiek keistokas, tečiau 
jų niekuo neįtarė. Šio mėne
sio 3 d. ryte svečiai apmokė
ję savo sąskaitas išvažiavo. 
Didelis vežimas dar jiems 
esant viešbuty atvažiavo pa
imti skrynių. Jos buvo tokios 
pat sunkios, kaip prieš at
vežtos.

Abiejuose kambariuose 
nieks nesimetė į akis; jiems 
išeinant, viskas buvo savo 
vietoj. Kambariai nebuvo 
liečiami ligi 9 vai. ryto. 9 v. 
atėjo iš apačios krautuvės 
savininkai, T *

Joe Mudrauskas, 
Monclo, W. Va.

Blakstone, Mass.
Pov. Mankus

No. Andovsr, Mass.
Petras" Kašėta 

“Kel.” No. 16, 1926

$10.00

1.50
323.75

I

paklausė susimąs Viso sykiu $338.25 
Gegužės 11 d., 1926 m. iš-' 

mokėta Lietuvos Socialde
mokratams $336.00

Lieka pas mane $2.25 
J. G. Gegužis.

AUKOS KLAIPĖDOStai vanduo aunuo KirVDAIHniAmetu buvo! KRAŠTO LIETUVIAMS IMtKKULUUMA
REMTI. i

krautuvę rado ją išplėštą bus tamstai greičiausiai gii- ma toliau, neatsižvelgiant i
per lubas., Vietoje, kur sto-Įdėta.
vėjo sofa, jie padarė skylę ir' Galima įsivaizduoti, ko- 
per ją paėmė geriausių me- kias akis padarė redaktorius 
džiagų suknelių grobį. Apsi-'tai išgirdęs.

' Kitas atlikimas iš Tolsto
jaus gyveninio yra šitoksai:

Viename Maskvos teatre. ____ _____ ___
> statomas Tolstojaus geidaujamų” ateivių, kurie Mart. Jankui, 
alas “Gyvas velionis.” buvo šiomis dienomis arės- J- G- Gegužis.

laikraščių papeikimus.

PRANEŠIMAS.
Pranešame broliams lietuviams

dirbę jie užtraukė sofą ir iš
važiavo savu keliu.

Jie dviese nieku budu ne
galėjo to darbo padaryti, buvo 
Matyti, skryniose jie buvo veiks

AREŠTAVO IR DEPOR
TUOJA 100 ATEIVIU.
Ant Ellis Island New Yor-1 

ke yrą suvežta 100 “nepa- leivio”

I

PITTSTON. PA. 
Mirė Juozas Tamkus.

Birželio 8 d.. Barboros Kižie- 
nės namuose, po numeriu 2 Hill 
Park Avė., persiskyrė su šiuo 

Į pasauliu Juozas Tamkus. 38 me- 
tu amžiaus. Jis mirė visai neti- ‘ . k

i ketai, nuo plaučių uždegimo. 5»- 
' koma, jis turėjęs giminių Wa- 
; terbury. Conn. Velionis tapo pa- 
: laidotas lietuvių kapinėse. VVest
VVyotning

Tegul jam 
šalies žemelė.

būna lengva šios 
Jurgis Anca*.

APSI VEDI MAI
Pajieškau merginos apsivedimui 

nuo 16 iki 25 metų amžiaus, kur; no
rėtų arčiau susipažinti, meldžiu rašv- 
ti tuojaus. Geistina, kad prisiųstų 
kartu paveiksią. Taipgi, mokanti ang
liškai ir lietuviškai, vėliau sužinosi
me daugiau.

MICAL DUNDULIS
3 Pacific st. Fresh Pond Rd.. 

Maspeht, L I., N. Y.

i
amerikiečiams, katrie norite savo gi
mines atsitraukti iš Lietuvos į Kana
dą. kreipkitės prie raus Mes padaro
me dokumentus dėl atvažiavimo grei
tai ir pigiai. Rašykit lietuviškai. (-) 

NICHOLAS BLESER
Steamship Tickets Foreign Exchange

45 VVindsor St.. Montreal. Canada.

■

Pajieškau merginos, nesenesnės 
kaip 45 metų, katra norėtų apsivesti. 
Aš esu vaikinas 47 metu. Norėčiau 
mylima gyvenimą turėti. A. K.

1599 E. 91-st St, Canarsii, 
Brooklyn, N Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
tarpe 25 ir 35 metų amžiaus. Aš esu ; 
senbernis 37 m. amžiaus, moku gerą1 
darbą ir turiu kiek pinigų. Platesnių 
žinių suteiksiu p<f laiškus. Meldžiu 
at ūšaukti per laiška, prisiunčiant sa
vo paveikslą šiuo adresu: P. S.

4321 So. Ashland avė., Chicago, III. |

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 30 metų senu
mo. katra sutiktu imti civilį šliulrą. Aš 
e<u laisvas vaikinas. 32 metų senumo 
Ats-tkvma <Hos'U kiekvienai.

M R. ANTHONY LITVAITIS
193 Grand st.. Box 74,

Brooklyn. N. Y.

“TIESOS BALSAS”
Tai yra geriausias laikraštis 

Išeina 2 sykius į mėnesi.
Prenumerata metams: Amerikoje 

$1.00, Kanadoje ir Lietuvoje $1.50. 
Vienas numeris 10 centų

TIESOS BALSAS"
233 N. CIarion St.. Philadelphia, Pa.

Reikalinga moteris ar mergina prie 
namų dailx> už šeimininkę, nuo 38 
ligi 48 mct'i, j švarius namus pilna 
gaspadine. Turėtų būti kiek apsišvie
tusi ir protinga, suprantanti apie na
rni! i«ikąjus ir valgį pagaminti. Maža 
šeimyna, tik viena ypata. Pastovi , 
viet» ant tisados gerai moterei Atsi- 
šaul it vpatiškai arba per laiškus

132 VVest st.. (25)
Westville, II).

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: M R. J B. (26)

1116 IV. Washiryrton Blvd., 
Chicago. III.

!

Pajieš au apsivedimui merginos 
arba našlės, nrjaunesnės :>O metų, 
laisvus, tinkamos prie biznio, pasitu
rinčios Aš turiu propertę vertės ke
lių desėtkų tūkstančių. .Malonės pri
siųsti savo paveikslą, o daugiau žinių 
suteiksiu per laišką. W. P (26) 

16 Sheldon st.. Hartford. Conn.

Myiečiau susipažinti su Amerikoj 
augusią mergina, tarpe 20 iki 28 metų 
amžiaus. Norinčios apsivesti rašykit 
ir jei galima prisiųskit jūsų paveikslą 
su pirmu laišku. Paveikslų sugrąžini
mas užtikrintas. Aš apie save apra
šysiu su pirmu atsakymu į jūsų laiš
ką Juokdariai nerašykite, taupvkit 
stempas savo reikalams. (26)

M. J. P LEVICH
121 E IO-1-th plac*, Chicago, III

PLAYERPIANAS

PL4VFP A •'’O

Turint savo Name PLAY ER- 
PIANĄ. galėsit šokt visokius 
Lietuviškus ir Amerikoniškus 
šokius, taipgi visokias Lietu
viškas dainas, kurios sukels 
daug smagumo ir kiekvienas 
iš Jūsų galės puikiausiai pa- 
grajiti

PARDUODAM ANT
LENGVŲ MOKESČIŲ.

I*ristatome i jūsų namus ir 
duodame dykai 24 rolius. už
dangalą. sėdy ę ir sutuninam.

tom beria nd Player ,.. $385 
Chandler Player ........... $175
Rudolf Player $550 ir $075 
Haines Player . .........  $700
l-auter-Humana $725 ir $850

Pasiusime katalogus dykai. 
(27)

JONAS LIZDAS
477 S. MAIN ST..

WILKES-BARRE. PA.
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Humonstika

'įmik

va-

Babies Love It
tarp

■ V o>-
Nuo »i>ų pilvo ir žsrny nes
magumų. kurio paeina nuo 
dantų auginio nieko geresnio 
Kūdikiam* ir vaikams nėra, 
kaip

»e barzdci.

—Tik 23.
—0 seserų tamsta turi ? 
—Turiu vieną.
—Ar ji jaunesnė už tams- 
. ar vyresnė?
—Jaunesnė.
—0 kiek jai met 
—Jai sukako jau £9.

DR. J. MARCUS
LIEJUV1SKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Boston, Maas. 
(Prie Hanover St.)

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

NAUJAI IŠRASTAS 
PLIKIS LAIKRODĖLIS.

Turi šešias rodykles ir rodo nelik 
valandas, miliutas ir sekunda*, bet 
taipgi -ąvaitės dienas, mėnesio diena-; 
ir metų mėnesius, taipgi mėnulio per
mainas.

Petras plikas kaip tilvikas. 
Jam barzda neauga.
Ar nežinot, jus. mergelės. 
Koki tepti raugą ?
Žmonės juokiasi iš Petro: 
Pienburniu vadina— 
Tuom užkenkia apsivesti.
Laimėn žengt gadina.
Petras Oną pamylėjo
Ir vesti ketino.
Bet Onelė biedną Petrą 
Piemeniu vadina

Kaulai į dangų neina.
Mažas vaisas sustojo gam- 
s muziejuje ties žųiogaus 

škeleiu ir klausia tėvo:
—Kas čia?
—Čia yra viskas, kas liko 

;š mirusio žmogaus — paaiš
kinę tėvas.

—Ar tai į dangų eina tik
ai viena mėsa?

T=irp davatkų.
Kur tu taip skubini, Ci- 

eilija?
—Ant pamoksle.
— Juk pereitą sykį girdė- 

i jai-
—Taip, ale pamiršau, kaip 

kunigėlis tuos cacalistus 
dina.

AuioStrop
Razor

išsigelan- 
da pati.

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

Nors Petrelis turi metų 
Puskapį su viršum.
Bet merginos jam netiko 
Ir neįsipiršo.
V isa bėda iš to buvo, 
Kad barzda neaugo. 
Nors jis bandė, dėjo, tepė 
Ten visokio raugo.

Skirtumas.
—Kcks skirtumas 

advokato ir daktaro?
—Advokatas tave siunti

nės iš teismo į teismą, o dak
taras tiesiog į ano pasaulio 
paskutinį teismą.

I Teisme.
Teisėjas:— Ką apskųsta

sis sau veliji, ar dvi dienas 
_ su kalėjimo, ar dešifntį doie-

vaikinu teatro bakse (ložoj ) rių? 
turi labai dekoltuotą šlebę, 
t. y. visai be rankovių ir la- duoti dešimt dolerių, 
bai žemai iškirpta krutinę, ir: --------------
klausia jo:

—Ar tamsta gali
matyt?

—Ne visai.
—Na. tai prašau 

traukti čionai arčiau, 
tamsta geriau matysi

Teatre.
Mergina. sėdėdama

Apskųstasis

Drisi-
Ir čia

Tėvams buvo džiaugsmas.
Teisėjas i kaltinamąjį:— 

Esi toks jaunas, o jau pavo
gei aviną!' Ar tau ne gaila 
savo tėvų, kurie tiek daug 
vargo padėjo tave išauklėti ?

Vagis.— Ale ką tamsta 
šneki, ponas teisėjau! Tams
ta nežinai, kaip mano tėvas 
džiaugėsi, kada aš tą aviną 
parjojau nany>!

.. Tai tikras latras.
Ka darytum,*■ •>

Tai ne vArlės. bet Amerikos "fražuolės." Iškraipytos jų figūros panėši j varles tik dėlto, kad 
jos šoka "čalstona"—nauja šoki, kuris Amerikoj dabar labai madoje.

I
Ii

TAI YRA K AS TOKIO >TEBĖTINO!
Kiekviena-, kuris turi t ki laikro

dėlį kaip-šis rer* ikalauja kzfend^r. :. 
Viskas, ką ji* turi padaryt, tai pasi
žiūrėt i šį puiku laikrodėli, ir žinos ne 

įtik kelinta valam a. minuta ir sekun
da, bet taipgi kokia savaitės diena, 
kelinta mėnesio diena, karias ncenc- 
sis ir kokios mėnulio net narnos. Sa 

; tokiu laikrodėliu kaip šis jus nurte- 
į binsite visus savo diaugus ir kam.v- 
, nūs. Kiekvienas, kuris lik pamatys ši
tą laikrodėlį, noiė- ji įsigyti. Šis laik
rodėlis turi puikius ir stiprius virše 
liūs. 16 saizo, rodo laika teisingai i 
gvarantuotas ant 20 metų. Ji • ma
žiausia veitas ŠI6.O«>, per .ulą

į laiką mes parduosime jį lik po $9.75.
Ir kaipo priedą prie laikrodėlio mes 
duosime visiškai dykai retežėlį, kiše
ninį peiliuką su dviem geležtėm ir

■ kompasą. Kad gat'uą šitą puikų laik
rodėlį, jums nereikia siųsti pinigus iš- 
kalno Tik iškirpkite šį apsKelbinią ir 
kartu su savo vardu ir adresu pri- 
siųskite mums, o $£.75 jus užmokėsi
te. kai laikrodėlį aplaikysite. Mes

• gvaiantuojamc, kad busite užganėdin- 
i tas, o jeigu r.e. tai pinigus sugrąžin-
■ sime. Siuskite užsakvma šiuo adresu: 

i I NION MA1L ORDER COMi’ANY
3743 N. Cicero Avė, Dept. G-13,

CHICAGO. ILL.

Mus. WlNSLOW’S 
Stbup

KOMUNISTU POTERIAI 
(Parašyti 1922 m.)

Vietoj “Tėve musų: 
Bimba musu, kuris esi pas

Vaikų filozofija.

I vaikas:— Kodėl tavo 
Meldžiu broliukas, eidamas jau ant- 

įus metus, dar nevaikščioja. 
Štai mano šuniukas dar nė

vienų metų neturi, o jau 
nai bėgioja”

II vaikas.— Taigi, kad 
mano broliukas turėtų ketu
rias kojas, tai irgi jau senai* 
bėgiotu.

-riti 
aš numirčiau?

Vyras :—Tą'pati, ką ir tu 
darytum, jei aš numirčiau.

Patrik O tu, latre, tai tu 
taįp-maTie myli?

',i- —---------------
Skonis priklauso nuo virėjos

Šeimininkas (paragavęs 
sriubos):— Tfu. kad tave 
velniai! Nuo tokio viralo, tai 
ir šuo galėtų pastipti!

Šemsininkė:— Tai tavo 
pasamdyta merga šiandien 
taip išvirė.

Šeimininkas (da sykį pa
ragavęs):— Na, nėra taip 
•jau blogas. Druskos pridė
jus, galima valgyt.

jei

kairiuosius, pašvęsk mums 
darbą savo, ateik karalystė 
"Laisvės,’ buk valia 
Kaip “Darbininkų Ti 
taip ir “Laisvėj,” 
mums reikia šių dienų, duok 
iHums šiandien ir atleisk 
mums už musų prasikaltimą, 
kaip ir mes atleidžiam jums 
Įkaltiems ir nestumk mus nuo 
Trečiojo Internacionalo, bet 
gelbėk nuo Soluckio nasrų. 
Amen!

Vietoj “Sveika Marija:”
Sveika Elena, malonės 

pilna, Bimba su tavim, pa
birta tu taip moterų ir pa
birtas vaisius darbo tavo. 
Bovinas. Šventa Jeskevičiu- 
tė. žvaigždė kairiųjų, užta
ryk už mus griešnus centris- __,T____
tus. susimylėk ant musų da- 
bar 
musų. Amen!

Vietoj “Tikiu j Dievą...”
Tikiu į Antaną Bimbą vi-t 

sagalintį. sutvertoją “Dar-’ 
bininkų Tiesos” ir “Bolševi
kų Grupės” lapelio, tikiu į 
V. Boviną. sūnų jo vienatinį, 
kuris prasidėjo iš Bimbos 
malonės ii gimė iš frakciji- 
nės kovos, i

RODYKLĖ No. 11. * .

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žino įimo ztlikir.ėiant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitpse skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai. kurie bus idontųs kožnr.j Lietuve; šeimininkei.

Virimo Receptai
Apie -ketvirtadalis visų pinigu pra- . 

leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių 
tingi. Senoj tėvynėj 
juodą duoną, ryžius, 
čielus grudus. kurie yra namie malti, 
ir raudoja su pienu. Tie papročiai yra 
pergeri atmesti. Šioje šalyje namie 
malti grudai pamainyta produk- 

, tais išdirbtais grūdinių maistu kom
panijų. Yra daug skanių grudų gata- 

Šeimininkei reikia tik'
- . . - . (atidaryt dėžę ir supilt iš jos j bliudeli

IT valandoj gyvenimo, ir duoot su pienu ar smetona. Sekan-! 
jtis teceptas yra tokis, kuris yra labai 
į sveikas ir turėtų būti naudojamasi 
į nors sykį savaitėje

SĖLENOS SU SMETONUOTA1S i
RYŽIAIS.
sėlenų 
vandens 
pieno ar skystos sme-

Grudai yra labai mais- 
žmonės valgo 

makaronus, ir

puoduko
1 puodukas
1 puodukas 

tonos 
’į puoduko 
U šaukštuko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk j dubal-

ryžių

Rūpestingas žentas.
—Petrai, pasakyk man, 

kokį daktarą tu turėjai paė
męs savo nabasninkei uoš
vei? Mane uošvė taip pa; 
apsirgo, tai aš ir saviškei no
rėčiau tą pati gydytoją pa
imti.

Klebonijoj.
Klebonas (nusišnapsa- 

vęs):— Zose. Zo-zo-syyyt! 
Kaip de-devynios iš ryto tu 
mane pri-pri-kelk ant mišių.

Gaspadinė:— Kaziuk,
kad jau dabar devynios.

Klebonas:— Na tai pri- 
prikelk tu mane da-da-bar.

mados aritmetika.
Valdininkas, rašydamas

TeL So. Boston 506-W J

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS:
LITUVIS DENT1STAS <

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną <
’ 2 iki 9
; ■^Sr9nEDĖLI0MIS:
; 1 v- pi*tq:

Sėredomis iki 12 diena. J 
Ofisas "Keleivio” name. *

> 251 Bro*dwav, tar|>e C ir D St. < 
; SO. BOSTON. MASS. J

ODOS LIGOS
greit pagyja vartojant FREEDOL. 
Tai antiseptiška.- vaistas garsaus 
Svviss gydytojo. Tik viena aplika
cija FREEDOL sustabdys niežėji
mą ir skausmą vočių, žaizdų ir ki
tokių odos ligų. Klauskit pas ap- 
tiekoriii arba pasiuskit 60c. už ma 
žą buteliuką ar $1 00 dėl didesnio 
mumsi. (-)

FREEDOI. RE.MEDY CO.
47 Humboldt Avenue, 

Boston 19. Mass.

Telefonas 6112-W.

; Or. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS BENTISTAS

I VALANDOS:
> Nuo 10—12 diena

Nuo 2—5 po pietų
i Nuo 6—8 vakare
■ Nedaliomis Nuo 10—12 diena
l 7#u N. ".m St. kaasp. Broad St.

MONTELLO, MASS

PANAIKINA
Kandis, tarakonus 

blakes, muses.' SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia 
malonaus palengvinimo, 
taip originali? Baume 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat už
tėpiama.
Gauk originali franeuziską

i 
I

Naminiai Išsigelbėjimai
Skystas vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą 
sausą, nealiejuota žibėjimą prie kurie 
nelimpa dulkės. Ta. atima vargą nuo 
dulkinimo. Apsaugoja'ir užlaiko lia-. 
kerą, dadeda amžį rakandų gyvenimu- 
ir gražumui. Jis padengia plėtmus a. 
inbriežimus ir sulaiko nuo trūkimo

Gerą -pilkoms paduškaitę padaryt 
galima indedant popierinės lentelė: 
šmotą vidurin. .Ji sulaikys adatą r.u< 
i ra žuvimo pa (kiškaitėj ir užlaikys 
paduškaitę formoj.

Baitas šilkas nepageltonuos jrig. 
dadėsi šaukštuką 
plovimo vandenį.

Suminkštinimui 
šepečio, ant kurio 
užkaitink acto ir 
Išimk paskui ir 

. muilo putose ir šepetys bus k*i nau 
jas. ąrf

BAUME BENGUE 
(ANALCISiaUl )

acto į paskutink- 

seno maliavojimc 
maliava uždžiuvo 
pamerk j ji šepetį 
numazgok tirštos*

I

I

1
_ _________, ------------------- - ---------------- .-------
niilrrt*iovnfcic'vir,1’Jb su pu«d«'iu vandenio, vi- IlUnly^l<lv (Jl^S rjn)( ijęj vanduo susigers. Tada dadėk 

apleido “Darbininkų Tiesą" druską, sėlenas ir pieną, ir virink iki . 
ir nalaidntaą nnzpoop ant r>’žiai suminkštės. Duok su sri>etona ( n paiaiaota» nuzenge. ant jr tarkuotg nutniegu. jei patinka.

Itališki Armonikai.
’ Į Mes išdir- 

( bam ir im
• portuoja-
į me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulvje.

Ant’ 10 
metų gvarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI, (r)

Rl ATTA SERENELLI & CO.
' 1014 lltnc Island \ve. |)ept. 30.
I CHICAGO. ILL.■Tyrai išvalytas Castor Oi? 

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

Daug priguli nuo geros 
kavos puoduko, o kava 
priguli nuo “užbaity- 
mo.” Vartok Bordeno 
kondensuotą pieną (pa
saldytą). Tas švelnus 
m i š i n i s nenugriebto 
pieno ir cukraus iške
lia tikrą kavos skoni. 
Bandyk rytoj ryte, var
tok taipgi Bordeno kon
densuotą pieną panar
dinimui skanskonių.

STANDARD

Antra Valanda Ryte .. .n
Gilliai miezart ramia mie

gu... sapnuojant malonias 
sapnus Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai vfskas, ko jis nori— 

Bambi no.
Tieu maži diegianti mėšlun

giai tuo jaus pranyks.
Bambinc sutaiso skilvio ir* 

viduriu suirimus—palengvina 
vidurh’ Užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau ‘

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsi>akvkite tie- 

a»ai »š laboratorijos. Pasianėiame pavyzdi ant pafeikakn imo

F. AD RICHTER * CO.
BEgRY 4 SO. Sth STS. BROOITĖYN. N. Y.

Grąžė* Patariami
Užlaikymui plaukų švariai ir ge 

ame stovyje, ekspertai pataria trįr 
t *epečiu galvą nors astuonias mini 
is ryte ir tiek pat vakare. Ta’ si 
ūkys plaukus :nto puolimo, pleisk: 
ų ir kitų plaukui ligų. Plaukus nerei 

■ertankiai mazgo*, nes mazgojime 
-džioviną natnralį aliejų galvos od' 
'. Jeigu plaukai labai taukuoti, ma; 
ojimas nepadarys jų kitaip. Turit at 
(lankytu pas specialistą, kuris ijjra 

,ys ką gero dėl plaukų. Galvą galim 
daikvt švariai naudojant gerą castil 

•’uila ar kitą antiseptiška muilą. Bis 
elis boraxo dadėto į vandeni pirr 
įazgajirno pagelbės išimti nešvar
ia ir dulkes, kurio* susirenk* odoj

Y patinka Sveikata
Užkietėjimas yra vienas iš papras- 

iausių žmonių ligų Amerikoje šian- 
ieną.-Jo galima išvengti pasirinku.- 
inkamos valgius. Užkietėjimas paei- 
ia nuo perdažai rupntis maisto. Ru- 
us maistas reiškia sėlenas (viršuui- 
•is lukštas kviečiu grudų), čielų iavt 

grudai, Vaisiai. džiovinti ir švieži, ii 
laržovės, kaip tai kopūstai, salotos 

cėleros, šabalbonų lukštai, morkos? 
kručkai, ir bulvės (su lupyna). Pus 
yčiams, jei galima, pasirinkti vaisių 

,ypjos. grudų ar sėlenų duonos, kiaa 
šinių ir kokio gėrimo. Suaugusieji g-‘- 
li gerti kavą, bet vaikai privalo gerti

Grand sti.eeto, trečioj dienoj 
kėlės iš numirusių, atžengė 
Į “Laisvę,” sėdosi po dešine! 
Pruseikos ir Tauro visaga
linčių, iš ten atžengė Į •Bosto
ną teisti gyvus kairiuosius. 
Tikiu į Eleną Jeskevičiutę ir 
Į A. D. Partiją, griekų atlei
dimo, kūno griešno nuo 
Baltrušaičio atsiskyrimą il
su laisviečiais gyvenimą am
žiną. Amen!

Malda Dabartinė.
Gerbiam ir šlovinam tave, 

brangiausias Antanai Bim
ba musų, kuris per pasidar
bavimą vyskupo Pruseikos, 
sugrįžai ant raudono biznis- 
ko kelio ir dairari^Įig kitų k katįw 
išgelbėjai nuo Baltrušaičio n<- vi«i 
pelkės ir kitų kempių ir su
teikia! mums daug jėgų su
tvirtinimui musų raudonojo 
biznio, kuris baigė smukt į

Ja 
su- 
au-

Virtuvė* Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti, 

galima sunaudot pudingams arba 
džiovinos sutarkuoti naudojimui 
giatin sosui. ,

Valant žuvį ar paukščius lengviau 
juos čiupinėti, jeigu padažyti savo 
pirštus i druską.''

Rupi druska sušlapyta su actu nu-, 
valys palivuotus indus, kurie apdegę 
ar parūdiję.

Jeigu jums nusibosta paprasti spa
ugai,bandykit juos šutintus su suriu.

Stalinius sidabrinius daiktus sudė- 
jts koletai minutv » tirpinį verdančio 
vandenio su 1 šaukštu druskos ir 1 
šaukštu kepamos sodos didelin alumi- 
no indan. jie gražiai nusivalys. Nu
niauk su verdančiu vandeniu ir su- 
šluostyk.

Statinė klijonka galima gerai nuva
lyti mazgo ja n t ją su dideliu minkš
tu vilnoniu ir šiltu ar saitu vandeniu. 
Nušluostyk paskui r ausai su minkštu 
.‘.karuliu ir paskui nušveisk su lygia 
dalimi vieno ir vandenio. Niekad ne- 

k karšto vandenio, šepečio ar 
'.ntnlo, nes vi«i tie naikina maliava.

i

IAAND

: C0NDENSED MUK
I JŪSŲ GROSERNINKAS 

TURI ŠVIEŽIO STAKO

Dr. Med. LEO J- PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų lirų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST„ Cor. Chambera St.. BOSTON, MASS.i 

i

««

merginai dokumentą, klau
pi: /
li’-^Kiek tamstai metų?

biznio, kuris baigė smukt 
Soluckio rankas. Amen!

v.xz.

,>ieną arba kokoa. Užkandžiui ir pie
tums, reikia turėt salotų, ar daržovių , 
•’ietum. jeigu bulvės keptos, mokink: 
eiinyną valgyt jas su žieve, nes tas 

yra sveika. • t v
— ---------- --------------------------

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikalingi pu^dakai. sporkeliai. puodai, ^kaurados rr kitokie 

virtuvės daiktai, tai taupykite Standard ir Challenge Pieno leibelius, nes už 
juos gausite eųrMninėtus daiktus. Apart to. viršminėtos rūšys pieno vra ge
riausios ir vart<Jk»»ios visur, kur tik reikalinga pieną- ir cukrus Eikit į 
jūsų grosernę ir reikalaukite šių rūšių kondensuoto pieno Visi grosernmkai 
jas turi.

Lietuviškai -Lenkiška Aptieka
Je-gu norite teisingų vaistu žemomis kainomis, tai visada ateikite 

«r.t .!«»•> Salėm St.. kur rakite visokiu naminių vaistų, š.nknų nuo viso
kių ligų, Taip tai: mm gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusto reuma
tizmo. -nuęilpnėjinm strėnų, kiaujo valymui, nub uždegimo plau
čių. nn<vkosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pakaukiame gerinusius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir «u- 
taupyt pinigus, tai ateikite i APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

«
—  



! mušimo.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

I

van-

I

O-l

i i

par- 
par- 
Tai- 
(24)

\

I

.-u filminio > »’ ■ ..no juiun pili IK U3. 1OK1U OUOU .\Uga- 4

akrų farmą. 0 kambarių -tūbą. bamę.'Tonė visuomet yra parduodama, todėl. /

ALBERT G.
GROBLEKSKI & CO., 

Dept. 36, Ilymouth, Pa.

PALANKIAUSIAS
KELIAS

K E L E I V 1 S

9 t

, dienai žmona, ar jo paties 
sąžinė pradėjusi jam prikai
šioti. Jis teisman nebestojo, 
bet nuėjęs į miškelį po nedi
dele eglaite, pasikorė.

V. Andrukėnis buvo ne- 
» iliasdešimts mėlvniu nuo su-turt5n^s žmogus. Paliko 

... . ...... . .....  Už žiauru kūdikio, *“!>»« trls IW(i,(,el™s val'
šeštokai. Pusiaukelyj tarp'sužalojimą Krikščiūnai bu- kucius. 

šeštokų st. ir Lazdijų mies-po patraukti teisman. Pane-! 
to ties Baravos d v. ąžuoiy-: vėžio Apygardos Teismas, 
nu, šio mėli. 5 d. nakty uezi- i išnagrinėjęs bylą pripažino 
nomų piktadarių tapo nuzu- Krikščiūnus kaltus ysunkiai po 
dytas įjašio vežikas. ”r' 
metą žmones ’ 
rado nužudyto vežėjo lavo
ną ant kelio, o paštas išdras
kytas ir išmėtytas šalimais 
vežimo. Matyt jieškota pini
gų. Apžiurėjas, vežikas pa
sirodė kulka peršautas per 
krutinę.

Policija piktadarius seka.

NORĖJO NUSINUODYTI.
* Naktį iš gegužės 19 į 20 d. 
jauna Biržų miesto panelė 
L., norėdama nusinuodyti, 
išgėrė uksuso. Tai pastebėję 
vietos gyventojai tuojau nu
gabeno miesto ligoninėn, 
kur jai buvo suteikta greito
ji pagelba.

Nuodijimcsi priežastis — 
nelaiminga meilė.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraičių.

NUŽUDĖ PAŠTO 
VEŽIKĄ.

NUSKENDO.
Mažeikiai. Gegužės 18 d., 

. __ _ ___ _ y________ > pietų, besimaudydamas
Ryto : sužalojus ir nuteisė abu po Ventoje, prigėrė gimnazijos 

važiuodami trejus metus sunkiųjų darbų;mokinys i. Kernius. Diena 
: kalėjimo. Einant amnestijos buvo karšta, slopi, ir velio- 
■ įstatymu bausmė sumažinta ’ nis su dviem draugais suma
lki dvejų metų kiekvienam, nė nusimaudyti. Tik nežino- 

. Vyriausis Tribunolas uz- darni gerai upės -dugno, pa- 
jvakar peržiūrėjęs bylą dar taikė j tokią vietą, kame 
į sumažino Krikščiūnams 
ibausmę iki devynių mėnesiu 
kalėjime.

MIŠKO GAISRAS.
Pirmą Sekminių dieną 

Kauno apskr., Turžėnų vai., 
Sondino vienkiemyje miške 
kilo gaisras, kurs trūko apie 
5 valandas. Daug padėjo ge
sinti vietos gyventojai. Bet 
visgi išdegė apie 90 ha. miš
ko, iš kurio 10 valdiško, o 
kitas — privatus.

* Gaisro priežastis — pade
gimas.

verpetas pagavo velionį ir 
nunešė upės gilumon. Drau
gams jo išgelbėti jokiu budu 
nepasisekė. Tik apie 6 vai. 
vakaro* ji ištraukė iš van
dens. Laidoti nubudę tėvai 
išsivežė i tėviškę, i \ lakių 
valsčių. A. a. I. Berilius, mo
kytojų liudymu. buvo visais 
atžvilgiais pa\eikslingas 
mokinys. Todėl šis Įvykis 
taip jo draugų mokinių, taip 
mokytojų komentuojamai 
su dideliu liūdesiu ir pasi
gailėjimu.

ŽIAURUS KERŠTAS.
Per didijį karą Kelmės 

i valse. Galių malūno savinin
kas Bonifacas Stacevičius 
išvyko Rusijon, o jo palik
tąjį malūną valdė okupantai 
vokiečiai. Malūnas stovėjo 
prie pat Aleksanrdo Vaice
kauske lauko. Vaicekauskas 
buvo nepatenkintas malunu.- 
nes suvažiavusieji malunar. 
žmonės išmindžiodavo jo 
užsėtą lauką. Stacevičius 
nuostolius Vaicekauskui ap
mokėdavo, o iš vokiečių nie
kas jam nuostolių neatlygin
davo. 1919 metais malūnas 
nuo nežinomos priežasties

Grižus Stacevičiui Lietu-3*™ truko gaivos kiau- 
ven, Vaicekausko sesuo Ve-I?.a? ir. J1*" nu’eZt<a> V Tilžės 
ronika Mickienė ir motina netru^u> nn,e-
Ona Vaicekauskienė įskun-' 
d ė, kad malūną, kuris dabar 
vertas 30,000 litų, yra pade
gęs Alek>andras Vaicekaus
kas. Tuo remiantis buvo iš
kelta byla ir Vaicekauskas 
pasodintas kalėjimam Tar
dant kaltinamojo tikra moti
na Ona Vaicekauskienė pa
sakojo, kad jai sūnūs yra 
prisipažinęs, jog padegęs 
Stacevičiaųs malūną. Taip 

.. - . >pat ir Vaicekausko sesuo
denyje apie pusę su v-rsum Veronika Mickienė panašiai 
valandos, tai nežiūrint, di-j^ijo 
dėlių pastangų, nepasisekė Byla Kauno Apygardos, 
ją atgaivinti. . Teismo buvo nagrinėjama'

Krante liko jos merkianti gjornjs dienomis Raseiniuo- 
sesutė... ir baisi žinia te\ų Paaiškėjo, kad kaltir.a- 
širdims... mojo motina ir sesuo norė

damos jam atkeršyti įskun
dė ir dėlto byla ’škelta, o 
Vaicekauskas pasodintas 
kalėjimam

Teisme ir motina ir sesuo į 
atsisakė duoti savo parotiy- 

!mus.
. . „ ; Teismas, išnagrinėjęs bv-

pavainikj . ipętųi^ vado, kad tai yra žiaurus 
. savųjų kerštas ir Aleksand- 

ra Vaicekauską išteisino.

NUSKENDO GIMNA
ZISTĖ.

Gegužės 18 d. ties Plukių 
kaimu moterų maudykloje 
prigėrė Panevėžio valstybi
nes gimnazijos mokinė IV- 
tos kl. Ona Eringaitė.

.Ji maudėsi su savo drau
ge. Jai ėmus skęsti, buvo 
šauktasi pagalbos. Bet ten 
netoli buvęs berniukas buvo 
perdidelis bailys, lygiai kaip 
ir moterys, kurios prieš pas
kutini kartą jai pasineriant, 
net turėjo virves...

Jai neiškilus iš vandens, 
buvo nubėgta i miestą n 
pranešta jos sesutei ir juru 
skautams.

Atbėgę jurų skautai, 
tesi i vandeni ir po 10 
rado ją dugne...

Kadangi ji išgulėjo

UŽSIMUŠĖ KARININKAS
^irmą Sekminių dieną va

žiuodamas Klaipėdos krašte 
motorcikliu užsimušė aviaci
jos vvr. Įeit. Amonas. Tuo 
tarpu katastrofos smulkme
nos nepaaiškėjo, bet žinia,

m e- 
mm

PAVAINIKIŲ KŪDIKIU 
LIKIMAS.

Aleksand- 
iš Kyzerių 
valsčiaus, 

narius au
ginti sesers Gertrūdos Krikš
čiūnaitės i 
amžiaus vaiką Vladą.

Krikščiūnai kažkodėl vai
ko baisiai nekentė, nuolat, 
mušei, visokiais budais kan
kino ir blogai maitindami 
suardė jam visai sveikatą. 
Kovo 27 dieną gfeta gyve
nęs Juozas Kažukauskas

Aleksandras ir 
ra Krikščiūnai 
dvaro. Linkuvos 
pasiėmė Į savo

*> ■'
Įlipkite Laivan New Yorke-lšlipkite Klaipėdoj

JEIGU JUS NORITE VYKT! LIETUVON
RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRŽE ( ANTROS) 

MILŽINIŠKOS- VASAROS EKSKURSIJOS

JUOKAS IR SVEIKATA
Juokas prašalina nuliūdimą, 

taip lygiai kaip saulė tamsybę. 
Kur yra juokas, ten viešpatauja 
sveikata ir laimė. Bet kad jaus
tis linksmai, reikalinga būt liue
sam nuo nepakenčiamų skaus
mų, turėti gerą virškinimą, ge
roj tvarkoj pilvą r sveiką apeti
tą prie valgio. Severą’-tTEsorka 
atliks tą uždavinį tinkamai. Ji 
paakstina virškinimą, pataiso 
apetitą ir vidurius sugrąžina į 
normalumą. Kaipo vidurių Jiuo- 
savimo tonikas, jis išlaikė kvoti
mus per ketunasdešimts penkis 
metus. Visose, aptiekose. po 
$1.50 ir 75c. už bonką. W. F. 
Severą Co.. Cedar Rapids. Iowa.

NEVISAI PLIKAS IR NE
VISAI KARTUS.

Plikagalvis arelis, kuris 
/ra išrinktas kaipo naciona- 
lis symbolas, nėra visai pli
kas. Jo gaiva ir dalis kaklo 
yra tyrai balti ir ištolo tos 
baltos plunksnos atrodo lyg 
plikumas. Trinerio Kartusis 
Vynas, žinomas kaipo ištiki
miausias skilvio tonikas

Ekskursiją RengiaBALT’C AMER1CA LINE ir Kurią Pr.IyJjs 
Pačios Kompanijos Atstovas

Mes ar jusu agentas pasirūpinkim išgauti permitus ir pasus. 
Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės i gyvenanti jūsų 

apielinkėj e agentą, arba tiesiai i:

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

PARSIDUODA FARMA
25 akrai, 10 dirbamos žemės 

šioji giria. Puiki stuba, 2 vištininkai 
dėl 600 vištų, ūkės įrankiai. 300 vištų, 
prie gero kelio Kadangi aš esu pri
verstas parduot, tai kaina tik s.i.sOo 
(mokėt $2,000. Kurie manot pirkti 
ūkę, nepraleiskite progos. Kreipkitės 
laiškais bei ypatiškai:

JOHN STEVENSON
29S High st.. Randolph. Maas.

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. .didelių ir 

mažų ?u puikiais budinkais. žemės 
derlingos visokiems javams, prie di
delio miesto ir gerų kelių. Draugai, 
mylinti gyvenimą ant ūkės klauskite 
platesniu informacijų >247

JOS. STANION
Route 6. Looeii, Mich.

„Plauk po Ameriecs Vena va 

Nupiginta ten ir atgal kelione Į

LIETUVĄ
tik J203.0G ir brangiau
per Bremen ar Cherbourg

PASIKORĖ DĖL NEGRY
NOS SĄŽINĖS.

Balandžio 24 d. Karaiiš- 
kių kaime. Širvintų valsčiuj, 

girdėjo, kaip vakare vaikas! pasikorė Vyt. Andrukėnis. 
Vladas, matyti žiauriai mu-į 50 m. amžiaus. Pasikorim 
šamas, jnežmoniškai rėkė.; priežastis esanti tokia: 
Rytojus dieną. Krikščiūnas; Balandžio 24 d. Andrukė- 
atėjo pas Kažukauską, kad nis turėjęs stoti teisman liū
tas padarytų mirusiam vai- ■ dininku. Tečiaus jis toje by- 
kui grabelį. Šis dalykas buvo i loję nieko tikra nežinojęs, 
pranešta policijom kuri, ąt-įtik buvęs už tris purus bul- 
vykus su gydytoju, apžiurę-Į vių papirktas, kad neteisin- 
jo vaike lavoną ir rado ke-igai liudytų. Atėjus teismo

Suv. Vaisi, ir Kanadoje, nė
ra visai kartus. Visas kartu
mas jo sudėtinių išnyksta 
nuo Califomijos raudonojo 
vyno ir tas vaistas yra malo
nus imti, ir kaip jis pagelbs
ti! Mr. Faul L. Schaefer, 
Trinity Ev. Luth. School, 
Tinley Park, III. mums rašo, 
Geg. 14d.: “Trinerio Kartu
sis Vynas padirbo stebuklus 
su manim, ir be jo nebūčiau 
niekur!” Jis yra nesulygina
mas nuc blogo apetito, skil
vio nemalimo, prietvario, 
gaivos skaudėjimo, ir pana
šių skilvio negerumų. Jeigu 
negalit gauti pas jūsų aptie- 
korių ar vaistų pardavėją, 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

FARMOS.
PARSIDUODA FARMA
Netoli miesto, l’į mailių nuo Ox 

ford ir netoli \Vorcesterio. 45 akrai 
žemės Žemė yra apsėta, užsodinta 
daug uogų, kaip tai aviečių ir žem
uogių. Yra 80 vaisingų medžių, taip
gi yra gero miško, bėgantis vanduo 
apie budinkus. Astuonių kambarių 
stuba. vanduo stuboj. didelė barnė su 
skiepu, 2 vištininkai ir kitokie budin- 
kai. Taipgi yra visokie įrankiai, kokie 
tik ant farmos yra reikalingi. I-cnfc; 
va mašina ir vieno tono trokas. 6 
karvės, pieno išleidžiu 1M» kvortų per 
diena, taigi iš karvių geras biznis. 
1 arklys, 3 kiaulės, 60 vištų, taipgi 
daugybė mažų viščiukų. Už viską kai
na tik $5.500. Įnešti reikia $2,000, o 
likusius ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės pas savininką, per laiškus 
ar per telefoną, o kiekvienam suteik
siu platesnį paaiškinimą. Kas atva
žiuosite ant Oxfordo stoties, telefo- 
nuokite man. o aš pasitiksiu ir 
vešiu Aš turiu šią farmą greitai 
duoti ir išvažiuoti į kitą valstiją, 
gi pasinaudokite šiuo bargenu.

JOHN KATINAS 
Joslin Road. Bo\ 103. 

ONFORD, MASS 
Teiephone 33—13 R

FARMOS.
Nepirkite farmų smįtynuose. pakol 

nepamatysite nrtHnią'jfr musų koloni
ją Rašykit mums, o~meš prisiusime 
jums šių metu katalofra. ♦-) .

PHILIPS & MATT1S
R. 2. B. 83. Scottville. Mieh. i

PUIKIOS FARMOS!
Puiki apielinkė. derlinga žemė, lie- I 

tuvių apgyventa. Dabar geriausias ; 
laikas pirkti, viskas matyti kaip augt" 
ir kokia žemė. Javais apsėta, derži- 
vėms apsodinta, viskas puikiai auga 
tik žiūrėk ir ge'rėkis. Neužilgo dole
riai pradės pildyti jūsų kišenių. Taigi 
jeigu manai pirkti farmą. tai neatidė
liok laiko, rašyk mums, kokių farmų 
reikalauji.

100 AKRŲ geros žemės ir geri bu- 
dinkai. girios, upė. gyvuliai, padargai 
viskas kaip stovi už $5000. Įmokė 
reikia $2500.

120 AKRŲ, labai gera žemė, geri 
budinkai. gyvuliai, javai, už $6000. 
įmokėt $3000

40 giKRŲ, juodžemis, geri budinkai. 
gyvuliai, javai, padargai. Kaim. j 
$4.500. Įmokėt $2500.

80 AKRŲ, gera žemė, geri budin- 
kai. 0 karvės. 2 arkliai. ' kiaulės. 10>> 
vištų, užsėti laukai, padargai, java’ 
viskas kaip tik teikia, už $4,600.

40 AKRŲ. 11 kambarių stuba. van
duo šluboj, barnė. elektrikinė švies# 
2>i00 vaisinių medžių. 8 akrai visokių 
uogų.' 2,arkĮiai. 3 karvės, vištos, pa
dargai. ristas kaip tik reikia. la’»?i 
pelninga ukč, už $6,600. pusę įmokėti

Jeigu norite pigesniu ir mažesni-- 
farmų. tai rašjkite laišką arba atva
žiuokite. (25) '

P. D. ANDREKI S \ i i z ,Box 107. PENTKATER, MlCIi. to.k,te Jas keletą dienų ir jei jus

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas apsi

rinkti perą ūkę, nes žemė pati save 
parodo, ant kiek yra derlinga. Musų 
apielinkėj yra labai geros žemės, to
dėl čia labai daug ir lietuvių apsigy
veno. Norintieji apsigyventi ant gerų 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių, 
atsišaukit. ( 27)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17, Eountain, .Mieh.

X.
FARMA

100 akių, 60 dirbamos lygios ir be 
akmenų žemės, likusi miškas ir ga
nykla, didelis sodas, geros triobos, 15 
karvių, 3 geri arkliai, troka . farmos 
įrankiai, netoli steit road. apie 2 mai- 
Jės į miestą, užsėta ir užsodinta Par
duoda su viskuom už $8,600, įmokėt 
$4,600. Platesniu žinių klausk pas

ALBERT ŽVINGILAS (25)
R. F. I). 1. Jewett Cių. Conn.

PARSIDUODA KARMA
80 akerių. 30 išdirbtos, 8 akeriai 

;-Hgių. 4 avižų. 2 bulvių. «» kiti šienas- 
10 rageočių. 7 melžiamos karvės, 3 
kiaulės, vištų ir kalakutų; visai prie 
miesto. Kadangi viena moteris far
mos apdirbt negaliu, parduosiu pi- 
criai Atsišaukit šiuo adresu: (26) 

MRS M. BARTUŠEVIŪIENĖ
IRONS. MICH

Geras receptas nuo prasto 
miege ir silpnų nervų.

.Jei jus turite, tą nesmagumą, ta: 
jums apsimokės patirti anie tas nau
jas sryduoles, kur tūkstančiai jau var
toja jas su dideliu pasisekimu. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Tokiuose atsi- 
tikimuose visuomet kraujas reika
lauji geležies ir nervai fosfore. Tai 
yra tikrai ką Nujra-Tone padaro —suJ 
teikia jreležį dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų.

Jos'yra malonios vaitoti ir tikr.ii 
moksliškos- kraujo ir nervu budavotų- 
Jos. Yra tiesiog- pastebėtina kaip 
greitai Nupa-Tone’ grąžina atgal sti
prumą. pep. punch ir vifgor dėl nusil
pusių nervų ir raumenų. Jos budavo- 

tja turtingą, raudoną kraują, stiprins 
knuolatihius nervus ir puikiai padaugi- 
,na jėgą gyvenime; nuteikia ramų, at
šviežinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, stimuliuoja kepenis, inks
tus ir žarnas ir veikia labai gerai 

; Tikrai priverčia jus manyti, kad gy
venimas yrą vertas gyventi^

Tik nueikite pas savo aptiekorių h 
gaukite butelį Nuga-Tone. Jus nieko 
nepralaimėsit? ir nekainuos jums nie- 

: ko, jei jus neturėsite pasekmių-. Kiek
vienas pakelis yra garantuotas \’ar- 

. .s nr_ 
i sijausite gt riau ir nebusite užganė- 

PARSIDUODA FARMA. Sfi,
Su $800 įnešimo galima nupirkt 1 40 ; zins jums pinigus. Tokiu budu Nuva

J
I

lo karvių. 2 arkliu, daug vištų, ja- kad išdirbėjai Nuga-Tone žino. ka<l 
vus. visus įrankius ir įtaisus. Paran- jos pagelbės.
ku i miestelį. Pilna kaina $6000, liku-i Garantuojamos, rekomenduojamos 
šioji po $100 kas metai Rašykit: , ir parduodamos pas visus aptieko-

Bov 12. Herkimer. N. Y. (25) rius

F ♦

st.

SKAUSMAS KUR?
PAMINKIT

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

pečių.
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
P. Skaudančiu muskulų.
0. Apsisaugojimui nuo užnuodi- 

jimo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir $1.25. 

patarimo arba knygutės 
tašykite j:

ir

Populeriškianssa darnininkė ant Long Island gelžkelio. .Ji dovanu už pažymėtina darbštumą ir linksmumą.

TyiAUGKI i fiS saugumu 
U patogumai-; laivu, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais Bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava

Ruoškitės dabar ekskursijai
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kari išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
štara p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriau* prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų iniortnacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George ĄVash- 
ing-ton, America, Republic. Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- ’ 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas £

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubir.ių laivų 
Itesolute. Reliance, Albert 

Bailia. lleutschlan^ 
Hamburg 

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų (’le- 
veland. VVestphalia. ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. laivai Thurin- 
gia ir Westphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiavimai.

AAA iš New Yorko 
Jįg <į Kauną ir algai 
O|l(l (Pridėjus S. V 

jeigu TaksasJ

Dėl sugrĮžimo leidimų ir ki- . 
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

thM American Lines 
(Barrlaua Llm) Joint Serrice with 

HamburgAmerican Lile
1.3! Statė St.; Boston. M

Skausmą 
PŪSLĖJ 
Greit -ustabdo 
SANTAL

MIDY
Gauk tikrą 
Tėmykit žodį

"Midy’’ 
Parsiduoda

Visose Aptiekos

Važiuokite j

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
didžiausio rr greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLI MBUS

i ant kitų šids linijos laivų 
8 DIEN. PER OKEANĄ

arba
TIK
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORIU GER.MAN 

LLOYD
15 lV’ater St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba na? vietos-agentus.

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

..Grižus TeWa«. bet o. kokia galva!”
Ar kuomet nugirdote ką nors taip ra

kant apie jas?
Nagam* • pu»!ra. lopomu ir

veidam- >1 /ai... visa fa? randa vieta ant 
jūsų pa>id..t»mirno stalelio. O kaip su 

Rįtffles
Pleiskanų

nešvaru veidą.
slepia, 

utinkratyti pleiskana į

i Muškite 75v. tižiai 1 lal-oraforijĄ.

F. AD RICHTER & CO.
CROOKI.YN, N. Y.

mirtinas prielM
kaip ir nešvari.} galvos

savaite ar dešimti dienų



S keleivis

Vietines Žinios
Vėl sccialistų piknikas. Įnėjo galėn leda :statym
South Bostono ir Cam- Nuo 15 birželio Mass 

bridge’aus lietuvių socialis- chusetts valstijoj įnėjo g 
tų organizacijos vėl rengia iėn įstatymas, kuris reik 
pikniką ant Aleko farmo' lau.ia. kad kiekvienas ledo 
Nonvoode. pardavėjas turėtų ant savo

Piknikas įvyks 27 birželio, vežimo pažvmėtą ledo kai- 
Ir šį sykį jis žada būt da d i- na. Jei jis turės pažymėję 
dėsnis ir įdomesnis, negu kad 100 svarų kainuoja 5 ) 
buvo pereitą kartą. " centų, tai už 15 centų jis tu-

Rengiant pirmutini pikni- rėš duot nemažiau kaip 3 ) 
ką gegužės mėnesyje oras svarų ledo. — po 2 svaru už 
buvo da peršaltas. Dabar gi centą. Tas įstatymas išleis- 
ateina kaiščiai, tai pakvė- tas dėlto, kad ledo pardavė- 
puoti vėsiu om ir pasimau- jai labai apgaudinėja žmc- 
dyt ežere bus labai smagu. 
Rengėjai žada pasirūpint,} 
kad svečiams netruktų nei 
gerų užkandžių, nei šaltų 
gėrimų.

Taigi, neužmirškite 27 
birželio! ‘ _________________

Pikniko vietą atrasti ne- susitaręs su kitais varė deg- 
sunku. \ ažiuojant automo- (įnės šmugeli. Jo sėbrai irgi 
biliais, reikia važiuoti iki nuteisti kalėjiman. 
Centrai skvero Nonvoode,; 
nuo tenai pasukti į \Valpol? 
streetą; pavažiavus kiek ši
tuo streetu. pasisukt į Wi - 
son streetą, kuris i

nes.

>•

>

!
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Policijos viršininkas gavo 
15 mėnesių kalėjimo.

Svampscotto policijos 
viršininkas Quinn gavo 15 
mėnesių kalėjimo užtai, kad

Nusišovė, kad nereiktų ei*, 
belangėn.

nuveda Pereitą savaitę nusišovė
5prie pat Aleko formos. Ang-lval<°.m,u-’’( įaiktų krautuve ; 

liškai jo fauna žinoma var-1 ^minkąs MęDermott kurt 
du “Hamlin Farm." te,smas, .nutelse nu0 .? **:’

Proga pasimokyti per 
vasarą.

Tuo jaus užsidarys moky
klos ir pasiliuosuos nuo dar
bo daug mokytojų. Bostone 
yra vienas lietuvis, kuris 
profesoriauja aukštesnėse 
mokyklose. Susitikęs jį aną
dien paklausiau, ką jis ma
no daryti vasaros liuoslai- 
kiu. Jis atsakė, kad norėtų 
duot pamokas norintiems 
pasimokinti lietuviams.

Aš žinau, kad mokytis no- Į 
ri kiekvienas.

metų kalėjiman už priiminė- 
jimą vogtų daiktų.

Traukinys nupiovė ž nogt i 
. galvą.

Netoli Winthrop Beaci 
šį panedėlį nežinomas vyras, 
pamatęs ateinantį traukinį, 
atsigulė ant gelžkelio ir pa
dėjo savo galvą ant relės. 
Traukinys praūžė, nuplau
damas jo galvą kaip peiliu.

Didžiausios Išk lmes!
DEŠIMTIES METU SU
KAKTUVIŲ JUB’.!.1 :l 
•tengia Lietuvių laui -'vi: 

talikiška l’arap: •
LAWRENCE MASS

20 BIRŽEL1O-JUNE. 1925 
LIETIMŲ TALTlšlvVME

\

PARKE.
’ MĘTHUEN MA» 

i’arkas bus atviras nuo 1
Šias iškilmes ir -h< 

gia LTK. Parapija pa 
lOtnetu sukaktuvių i 
parapijos. Dalyvaus, 
visos , Lavvrer.ee 
kuopos. 9:30 vai. 
je (prie Garde:: 
bus iškilmingo.- 
vaujant Manche.- 
Slučinskiui. 
mokslo visa 
gijų nariai

1J
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LINKSMIAUSIA

EKSKURSIJA!
Kurią Rengia So. Bostonu l.b luv

NEDĖLIOJĘ

Birželio-June 20 d., 1926
1 uo pačiu laivu, kuriuo važiu jame i Nanlasket Beach 
laivas išplauks lygiai 10 vai. ryte, nuo Rovves VVharf, 
Atlantic Avė.. Boston ir | iauks iki salos Rainsford.

1 ad nesivėluoktte ir bukite 1 iku. Laive grieš Ai Žvingilo Or’ e- 
- ra. galės.te lin.smintis tiek sulosite. Taipgi galėsite ir maudy
ti.-, pas.im ite maudymosi dr.ib /..ius. Taipgi bu5 visokių užkandžių 
;r saldžių gėrrnų žodžiu sa a , visko visiems bus, kurie tik šioje 
eksaursijoje dalyvaus. Iš tolia > galite atvažiuoti automobiliais, nes 
yra vieta juos palikti.

S- Tikintus nusipirkite iš austu. Tikietai gaur.amii "Sanda- 
r >s of’se, So. Boston Hardvva1 • krautuvėj, pa.- K. Šidlauską aplie
toje, pas švagždi grosernėje, "Keleivio” ofise ir “Darbininko” ofi
se. 'Blietai suaugusiems SI. 1, lietai vaikams

ir N v a 
pa n 
ten

Po pan
minia ir 
važiuoji 

kais karais 11:30 vai 
Parką lydima beno. 
prakalbos: kalbės ii 
koiaitis. dr. Aleksa : 
Bagoėius 
Parapijos 
orkestrą, 
pramogų, 
mų. Todėl užprašome t 
rence ir apielinkės lie 
silankyti i šį jubik.ių ir pa
rėti visais surengimais.

Įžanga tik 25 centai.
Rengėjai.

uv

I’arke 
ra- Iv.

iš Bostono, 
choras. Grie 
Bus Įvairi 
užkandžiu

I

i 
t

No. 24. Birželio 16 d., 1926.

LetUiRtWQe

DR. M. H. MIRKIN
AKIŲ GYDYTOJAS

30 Chambers St.,
BOSTON, MASS.

Telephone Haj market 6187
Baigęs Massachusetts C’ollege of Optomestry, Philadelphia College 
of Optics ir Ameriean Optic Clinic. Narys American ir Massa- 
chusetts Statė Societies of Optonretrists
Sekanti gydytojai kreipėsi pas Dr. Mirkin dėl akių gydymo: Dr. 
Silly. Dr. Kerseman (iš Board of Healthl.Dr. Everett, Samuel Pearl, 
Dr Shubert. Dr. Ritner štai kodėl jus privalot pasitikėt Dr. Mir
kin akių gydymu. .

DL H. M. LANDAU
Specialistas Kruniškų ir Se- 

kretnų Ligą. Reumatizmo 
ir Kraujo Ligą.

Valandos i nuo 12 iki 9 vaka
re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietą ir pairai sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON, MASS

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus PIayer Pianą arba Grama- 
fona. tad priimam Bonus kaipo dali mokesties.

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir už
laikome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir gerų 
Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 (Pas Darželį Trįs Mergelės

(Išėp Tėvelis į Mišką
78675 (Tautos šventė

(Mes Be Vilniaus Nenurimsim
7868( (.Muzika-Valcas 

(Paukščių Veseilė
78103 (Kaitink Šviesi Saulutė

(Vai Močiute Mano
Victor Rekordai U) colių — 75c.

Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių 
Kataliogo. prisiųskit už 2c. štampą.

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką.
GEORGE MASILIONIS

233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 1456-J.

—K. Sabonis
—K. Sabonis

—Jos Vaičkus
—Jos Vaičkus

—Kast. Sabonis
—Kast. Sabonis

—Justas Kudirka
—Justas Kudirka

ANT PARDAVIMO na- 
mas 7 kambarių, su maudy
ne. bekerne ir štoru. Kreip- 
....js: 168 C St., So. Boston.

STRAND 1A1LORING CO.
Siutai tik po $35.00.

Ateik pas mane ir persitikrink, aš 
-a.-tusi u. pagal naujausią mada 
Taipgi taisome senus drabužius mo
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam, 
padarom kaip naujus (25)

W. BROADHAY,
SO. BOSTON. MASS 

ant antrų lubų, arti D Street.
Savininkas Mikas Neciackas.

U U
-'I;’ kitė;

Dainuo;- 
lietuvi'.i 

žaislų :-’ 
r i"'.gėr:- 
,:sus hw-

Telefonas 6198

DR. JOSEPH L. ALEX
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 iki 5 ;h» pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare. Seredomis nuo S 
iki 12 dieną Nedčldieniais pa
gal sutarimą.

CREGG BLOG.. Room 302, 
Cor. Amesbury ir Common Sts.

LASVRENCE. MASS.

ATSIŠAUKIMAS.
Amerikos Lietuviai, kurie vji 

■ pasidėję savo pinigus Lietuvoj 
kuose laike įvedimo Lietuvoje 
malonėkite priduot savo a<ire?u.- 
rašykit kokiam banke ir kiek r 

J turėjot ir aiškų savo adresą.
KOSTANTAS VMšĖJl - 

157 Nanticoke st.. Bre-lau.
VVilkes Barre. Pa.

---------------- ------------------------------ i
—am
JEIGU SKAUDA KOJAS

Dr. Miller'io Garsus Pėdos Palai 
k.'tojai prašalins skausmą jūsų pėd. 
-e. riešėliuose ir užpenčiuose. Išleng 
o. at.-tato muskulus ir kaulus ir noi 

aiiskumą Jaučiami ir nešėjam 
puikiai. Padaromi jums ypatiškai. 
i'R. E. \V. MILLER (Rvg. Podiatrist 

• s Pemberton Sųuare, Boston, Mas 
Te! Bowdoin 3783-W. (33)

i
Apsivedė Juozas Pašakarni* j

14 birželio apsivedė J. 
.1 ““ Ypač mokslo Pasakantis su p-le Cameau.
reikalą jaučia musų biznie- estpves rengė Jonas Paša
li karms ir visus svečius labai

gražiai priėmė.
Pov. Mileris.

Ii

PRANEŠIMAS.
Jacob Eiduk (kriaučius 

perkrausto S3VO biZiii IIuO
198 C Street i 154 D Str.,

So. Boston. i 24 •

I

riai, kuriems reikia žinoti 
gerai ir anglų kalbą, ir rašy
bą, ir knygų vedimas, ir pro
centų sūroka vi mas, ir kiti 
dalykai.

Išmokti tas nesunku ir 
kiekvienas gali, tik reikia 
žmogaus, kuris parodytų 
kaip Ms daroma.

Kalbamas musų profeso
rius yra pasirengęs mokinti 
sekančių dalykų:

1. Anglų kalbos,
2. Lietuvių kalbos,
3. Istorijos,
4. Amerikonizmo,
5. Matematikos, į

BISKUČIAI.

VISIEMS PRANEŠAME, ka 
mes geriausiai nupenimam auto
mobilius. iš senų padarom nau
jus už prieinamą kaina. Reikak 
kreipkitės. C. KAVOLIS 
Tarpe 352 ir 351 Broaduay.

So. Boston. Mass. (24)

Z • #---------------- _ _ _
Z 
✓ 
✓ 
Z 
✓ 
✓ Z z z 
z z z z

LIETUVIŠKA BAR BĖK.X Ė IR 
BEAVTY PARLOR.

Kerpant plaukus vyrams ir mo
terims. Beta da moterims plau
kus suveivinam ir padarom 
"marsel veiv.” (25)

K. S. BABLX.SK AS.
51 Fairmount Avė., 

HVDE Y-ARK. MASS.

<
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FLOOD SOUARE
HARDWARE C0.

Jeigu ką nori pirkti, ateik į 
Flood So.Harduare Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulšių. taipgi visokių 
pentų. varnišių. stiklų, pleisterio, 
cemento. Nupirktu^ daiktus nu
vežam į namus.
FLOOD SQ. HARDWARE CO.

636 Broadnay. So. Boston.- 
Tarpe I ir K gatvių.

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

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

1<
1

< <<<<<
i
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Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADWAY. pairi B STREET

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvišką geležinį storą. Dabar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus. varnišius po ši 50. $2.25 ir $3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes. gazo pečiu-, visokius vamzdžius 
(pipes). sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus pa
rūpinsime ir musų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plunibe- 
riška darba.

. JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BROADU AY. SOUTH BOSTON. M ASS. Tel. So. Boston 2373-.M.

I

II

£

Seymoūr '
EiKIUVIS GYDYTOJAS Z 

žxi Br»ad*ay. So. Boston. Maao. z
Ant antrų lubų £

VALANDOS- *
Nno 9 ryte iki 9 vak*n Z

■ ■>! South Boston 8520 
University 1463-J

S. FL fritiutė-Stallna
> Kr U VE MOTERIS ■ 

ADVOKATE
*• Kma4««y. So. Bootoa. Maaa.

Room X

rtLlFONAI

«FI»I« INOŠ DAKTARAS

C. J. NUOLATOS
Vaian^M: «■» > tki 4 po piot«. 

■uo 7 Ai 8 vakaro
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.
K. W. ZHJRINSKAS

i

Žemo kainos 
ant Maliavų ir 
Geležinių daiktų

j Df. St.*. 6ALVARISII
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki > 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. c 
Ncdėliomis pagal sutarties. J

414 BROADWAY, 3
SO. BOS 10N, MASS. į| 

^W4'ZZZZZ/ZZZZ//ZZA J

M r. Joseph P. šarkiunaa.

Vose & Sotis Piano

į> Telefonas So. Boston 2300. ’
LIETUVIS DENTISTAS

1 
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Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PLUBING & 
LIGHTING SUPPLY CO. 
117 Portland St, Boston 
netoli North Station

J 
Z Z 
S 
/ 
\ 

\ 

t i

Tūlos South Bpstono mo
terėlės išsivystė į tokias ko-1 
munistiškas “čyp-davatkes,” 
kad komunistų “mučelnin- l 
ką" Bimbą jau šventuoju ] 
pradėjo vadinti. Tai, girdi, 
antras Kristus.

Well, šventieji randa sau 
vietą tik tarp didžiausių, 
tamsuolių. Tas liudyja, ant Į 
kiek yra “apsišvietę” komu- j 
nistų pasekėjai.

« « «

Teko nugirsti, kad lietu-■ 
viai žada “pulti” Dorches- 
terį. “Apkasai” jau gatavo 
jami, bet “atakos” turbu. 
bus atidėtos iki rudens. Pir
mą “šūvį” ant Dorchesterio 
žemelės turbut teks paleisti 
kuriam nors iš “Keleivio” 
redaktorių.

; •. • t ♦

Aš vis dar esu pilnas vil
ties, kad tos vestuvės, kurio
se bus daugiausia aukų su
rinkta Lietuvos socialdemo
kratams, turės įvykti trum - 
poje ateityje.

» ♦ »

Jonas Plikis, nuramini
mui savo širdelės daigučių, i 
susirado ramią vietelę Rox- 
buryje, prie lietuviško krau
jo mėlynakės. Jis jautėsi teft 
ramus, nes manė, kad nieks 
iš lietuvių ten neužeis. Bet 
štai Džiovas Juodplaukis 
ėmė ir užliurbino į Jono 
“slaptą" vietą. Vienas antrą 
pamatę labai nustebo, be. 
pasigavę vyriškos drąsos pa
darė sutartį, kad nei viena ■ 

. apie tai nei gu-gu. Jiedu t 
: Ii, bet žmonės jau kalba.

Girdėtis, kad L. S. S. IV an«liV PVtog\ir 1ge,žke,io 
Rajono “Miegantysis Komi- Pavažiavimas. Trokai, veži- 
tetas” jau pradeda raižytis, ma> ir vi«i biznio įrankiai, 
gal netrukus kelsis iš miego. Biznis per 12 metų gerai iš- 
Beveik jau ir laikas. Pavasa- dirbta*, lietuvių apgyventai 
ris senai išaušo. Po ilgo mie- turi bu(i i(ai
go kažin ar ataminsjcad sj duoUj (‘

ISSIRANDAVOJ A BEKERNĖ
Geroje vietoje, apgyveento. 

lietuviais ir lenkais. Norintieji 
platesnių žinių, klauskit. (24 •

Mrs R. LISMANIENĖ
55 Limerick st.. Gardner. Mass.

PARDAVIMAI
kurią 

įneitų lengvas knygų vedi
mas, procentų skaitliavimas, 
apdraudos (insurancel 
skaitliavimas, abelna arit
metika, ir tt.

Kalbamas musų profeso
rius, kuris turi filozofijos 
ęlaktaro laipsnį, mokslus yra 
baigęs Amerikoje, bet gerai 
pažįsta lietuvių kalbą ir žino 
kaip kitus mokyti, nes tai jo 
profesija. Iki šiol jis buvo 
žinomas tik musų inteligen
tijai, bet dabar jis norėtų pa
sidarbuoti ir tarp kitų lietu
vių. Jis bus liuosas nuo 28 
birželio, ir nuo tos dienos 
galės duot pamokas. Mokin
ti ketina per visą vasarą: su
augusius Vakarais, o vaikus 
rytais ir po pi et.

Jis turi pakvietimų vesti 
vasaros kursus keliuose A- 
'merikos universitetuose, te- 
čiaus jei susidarys pakanka
mai lietuvių mokinių, tai jis 
velyja mokinti savuosius per 
vasarą. Galima pridurti, 
kad jis turi pakvietimą ir į 
Kauno Universiteto profe
sorius. Tas jau parodo, kad 
žmogus yra tinkamas.

Kad pamokos atsieitų pi
giau, tai norintieji mokintis 
turėtų dėtis į grupes arba 
kliubus, nemažiau kaip po 5 
žmones į grupę. Tokias gru
pes galima sudaryti netik 
Bostone, bet ir jo apielinkė- 
se.

Platesnių informacijų 
apie tai galima gauti pas VJ_ _ . , _
B. Ambrose, 255 Broadvay,1 pavasarį jis turėjo Rajono ’
So. Boston, Mass. Tel. So.*konferenciją sušaukti. A. IV AS
Boston 0506-M. Girduka*. 110 Tremont St., Boston.

PARSIDUODA DOK( H ESTERA
Trijų šeimynų medinis namas. 15 

ruimų, su visais moderniškai- šta 
mais. Rendos neša .<120 i mė: • -į. Ka 
na $10JšlM>. Turiu ir daugiau c.-rj n 
mų. Rašykit ar telefonuositZ ankst 
iš ryto. Tel. So Boston 15]|-\V

MARTIN U2UNARLS
1512 Columbia Rd.. So. Boston.

KOSTI MERSKAS KRIAl <11 S 
Vien tik vyriškų drabužių.

Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumerių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo k vai. ryte 
iki X vai. vakare.

314 BROAinV.VV.
SO BOSTON. MASS.

»*

CITY POINTE
pirk nuo savininko 2 šeimy
nų 4 ir 5 kambarių narna. 
Maudynės, atskiri' įėjimai, 
piazai. karšto vandens, šilu
ma ant viršaus, elektriko.- 
šviesa ir visi įtaisymai Ai 
padėtyj. Mr. EganJ 733 E 
6-th St., South Boston.

13 KARVIŲ, 1 ARKLYS.
2 kiaulės, 50 vištų. 50 viš- 

tukų, 3 žąsys, 4 antys. 50 
obelių, trokas, visi ūkės i- 
rankiai ir 22 akrai geros dir
bamos žemės, su kiek miško, 
arti Bostono ir kito didelio 

i miesto. Turi būt greitai par
duota dėl mirties šeimynoje. 
Kaina $7500. įmokėt $2000.

A. IVAŠ (25)
110 Tremont St., Boston.

____ •___

Clean Up
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Dr. J Landžias

ANGLINE
Puikus gyvenimui namai,

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančią: Kraujo ligomis. Nėr- 
vų suirimą, Reumatizmu ir In- 

ir liromis. Gydo
kaip vyrva. taip ir moterį* pl
iek m ingai

Dr. Killory
3 TREMONT ROW 
SCOLLAY SQLARE 

Skeroai Hanover Streei 
BOSTON. mass.

(Hympia Theatro BuikHng 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką. •

Lietam tpt«aetrat*s

■
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į laiku. /
J. L. PARAK• 3

! 447 Brarf"). M.
i! 11 į j irmn——
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QIEEN ANNE MALIAVA 
$2.25 Gal. — 16 spalvų 
ir Balta — Gera rūšis žema 
Kaina.
Tamsiai žalia ir Ruda 
Maliava .................$1.25 (Jai.

Gera barnėms. t'oroms 
ir stogams

Sietų Maliava . SI.15 Gal. 
Išlaukinis Spar Varnish

$2.50 Gal.
Du Ponis (Morris) Grindų 
Varnish ....................... $2.50

SIETŲ. VIšTININKŲ IR 
TVORŲ DRATAI žemiau*, 
siomis kainomis.
Mes sutaupysime jums pinigą 

ant sietą, durų ir langą.

Balti puodukai ir spotkeliai .. 5c. 
setas. Didelės baltas torielkos 5c. 
Geros dėl kempių, kotadžių ir kiek
vienos dienos vartojimui.
Specialiai bargenai Base Bali Dai

ktą ir Žuvavimo |tainą.

Guminė Šmirkštynė. 50 pėdu 
$4.89 ir aukščiau.

Atlankykit musų bargenų beis- 
mentą.

So. End Bardmare Co.
1005 H'ashington St..

Arti Dover St.. BOSTON.

i

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

Grand Pianą. Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston SU Boston. 
įkurtas 1851 m.

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA
ŠALIMAI UI ŠEN V LIGŲ-

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrink.t 

apie i>epapra>ta ir galutiną naują na
tūralų gydymo metodą.

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

Priešais Northhamptoti 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

Telephone Copley 0653-M
Į Valandos: Kasdien nuo 4 iki 0 vakar •. 

Nedėldieniais nuo 9 ryte i i 
> 2 po pietų.

I 1

j*

Didelis Pasirinkimas
AUKŠTOS RŲŠ1ES RAKANDŲ

JUMS REIKALINGI RAKANDAI PRIEINAMA KAINA. Mes 
trokštame netik jum* parduoti, bet ir užganėdint jumis. Krautu
vė. kuii gyvuoja virš 45 metų. PRIVALO TURftT tūkstančius 
U2GANEUINTŲ K OŠTUM ERIŲ.

ŠTAI TIK KELI Iš DAUGELIO BARGENŲ:
Puikus 5 šmotą pusryčių setas. I krėslai ir stalas ....
Eddy Refrigerator. reguliarė kaina M23.0O. dabar tik .
Puikus Hammackai, sa stogais, patogus gulėt ir sėdėt 
visokią stailą .............................................................. $10.(M>

THE JAMES ELLIS FURNITURE
4«5 BROAD5VAY SOUTH BOSTON

. . $».75 
$16.50 

lauke.
iki $35.66
CO.

(26)

»

f

I

Lavvrer.ee
BABLX.SK



