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I

ŠVEDAS NUSTEBINO 
VISĄ PASAULĮ.

Atliko kelionę vienas pats, 
nevalgęs ir nemiegojęs.

Kuomet seni lakūnai ruo- 
šėsi ir negalėjo prisiruošti 
lėkti iš Amerikos į Europą, 
tai jaunas lakūnas pereitą 
sąvaitę sėdo vienas pats į or
laivį ir leidosi iš Nev Yorko 
į Paryžių. Jis pasakė nulėk
siąs tenai niekur pakelėj ne
sustodamas. Spauda pavadi
no jį “lakiojančiu kvailiu.” 
Nes lėkti vienam tokion ke
lionėn, kur negalima nei pa
silsėti, nei pavalgyti, tik lai
kyti mašinos vairą ir žiūrėti 
visą laiką, kad nenukristi į 
jūres, tai ištikrujų išrodė 
kvailas darbas. Išrodė be
veik tikra mirtis. O betgi ši
tas nežmoniškas drąsuolis 
išlaikė visa tai ir į 33 V, va
landų nusileido Paryžiuje.

Tai buvo tikras stebuklas. 
Įvyko, kas išrodė negalima.

Lakūnas vadinasi Charles 
A. Lindbergh. Jis yra švedas, 
bet gimęs Amerikoje. Jo jno- 
tina Detroite mokytojaują. 
Už savo nepaprastą žygjsjįš 
gauna 25,000 dolerių, ku
riuos jam skiria vienas tur
tuolis.

Apie savo kelionę Lind
bergh papasakojo šitokių įs
pūdžių nulėkęs Paryžiun:

Kaip jums žinoma, aš lei
dausi kelionėn visai netikė
tai. Nuo žemės pakilau Nev 
Yorke apie 4 valandą po pie
tų. Man buvo pasakyta, kad 
oras bus gražus, tai aš ilgai 
ir nelaukiau. Bet netoli pa
kraščio aš tuojaus susitikau 
lietų ir miglą. Iki Nev- 
foudlando buvo lengva, bet 
pralėkus Nevfound landą 
tuojaus sutemo ir prasidėjo 
labai biaurus oras. Lietus 
pradėjo šalti ir mano mašina 
apsidengė ledu. Šitokiose są
lygose kas minuta galima 
nukristi. Aš jau pradėjau 
galvoti apie grįžimą atgal. 
Bet aš buvau jau toli nulė
kęs, o gijžti atgal oras buvo 
toks pat kaip ir lėkti pirmyn. 
Taigi aš pasiryžau lėkti pir
myn ir apie grįžimą daugiau 
negalvoti. Kas sykis darėsi 
vis aršiau ir aršiau. Audra 
tiesiog siuto. Aš bandžiau iš 
jos išsilenkti. Nusileidau tik 
10 pėdų nuo vandens. Bet ir 
čia buvo negeriau. Pakilau 
10,000 pėdų aukštyn. Nieko 
negelbėjo. Apie rytmetį oras 
nusiramino.

Aš turėjau pasiėmęs 451 
galioną gazolinos ir 20 galio
nų aliejaus. Mašina dirbo ge
rai.

Palikęs už savęs pakraštį, 
aš įsirėžiau į debesį. Aš išsi
kėliau 10,000 pėdų aukštyn 
ir debesis paliko apačioje. 
Šitoj aukštumoj aš ir laikiau
si beveik ištisą naktį. Miego 
visai nesinorėjo ir aš jau
čiausi kaip automobilium va
žiuojąs, tik daug lengviau. 
Dienai brėkštant, debesiai 
pradėjo kilti aukštyn. Aš 
bandžiau debesių išsisukti ir 
skridau tai jų viršum, tai 
apačia, nes debesiuose labai 
šlapia ir tamsu.

Blogiausia

j 7 LIETUVIŲ VAIKAI PA- I
likti badui. bharkey Laimėjo.

Lowell, Mass. — Policija ------t-------
čia rado apleistus septynius LIETUVIŲ KUMŠTININ- 
lietuvių vaikus. Mažiaušis jų KAS SUPLIEKĖ AIRI, 
yra dviejų metų, o didžiau- ----- į----
sis penkiolikos metų am- Sharkey-Žukauskas patiesė

Maloney iš penkto susi
rėmimo.

- . _ Pereitą sąvaitę New Yor-sąrašas gavo 363 balsus ir
dyt. Jų motina. Blazomenė buvo lietuvių kumštinin
kai0 panedėlio rytą su ko .Juozo Žukausko-Sharkey 
dviem doleriais į miestą ir su ai}aa kumštininku Malo-

• nev muštynės. Žmonių susi- 
dn ba rinko tūkstančiai, daug atva- t ------o------

Lynne ir tik sąvaitės pabai- žiavo net iš kitu miestų. Ši- 3,275 balsus ir pravedė 10 
goję parvažiuoja namo. Mie- tomis muštynėmis buvo la- atstovų, 
sto valdžia parūpino . vai- bai susidomėję ir Amerikos 
kams maisto ir kuro.

Vis dėlto mano prietaisos žiaus. 
buvo tokios geros, kad nepa-1 Namie nebuvo 
dariau daugiau kaip 200 my-; nei kuro šaltam pečiui sušil-j 
lių be reikalo.

Pavojų buvo daug. Viena 
iš paprasčiausių nelaimių, 
kokia galėjo atsitikti bile 
minuta, tai motoras galėjo 
pagesti. Kitas pavojus buvo 
nuo ledo, kuriuo mano orlai
vis apšalo ir pasidarė labai 
sunkus. Trečias pavojus, tai 
aš galėjau bile minutą už
migti prie vairo. Bet niekas 
neatsitiko. Kelionė tęsėsi 
apie 34 valandas, ir štai aš 
jau Paryžiuje.

Visi jie jau badavo.: 
nei maisto,

f

KLAIPĖDOS MIESTO 
RINKIMŲ DAVINIAI.
Šiomis dienomis Klaipė

dos Krašte buvo miestų val
dybų rinkimai. Pačioj Klai-

i pėdoj daugiausia laimėjo 
komunistai. Rinkimų davi
niai yra tokie:

Lietuvių namų savininkų

Waterburio Lietuvis 
Nužudytas.

21

FILIPINUOSE EINA 
KOVA.

Vietos gyventojai nori pasi- 
liuosuoti iš po Amerikos 

valdžios.
Manilos pranešama,

daugiau nebesugrįžo. Jų tė- nev muštynės. Žmonių susi- 
vas, Petras Blažonis, - - —

pravedė 1 atstovą.
Autonominių ištaigų val

dininkų sąrašas gavo 1,962 
balsu ir pravedė 6 atstovus.

Komunistų sąrašas gavo

vo tūlą Michael Lenoxą ir 
laiko jį kaipo liudininką.

Lavono skrodimas da nėra 
padarytas, bet ir iš pavir- 

! Jis išvažiavo pereit, sereda šia!'s ?išku> Gružas buvo 
I ant farmos ir kelionėj buvo nuiiudylas. Kūnas yra su- 

nugalabytas. i varstytas revolverio kuhpko-
l mis ir prie to da sudaužyta 

Pereitą sąvaitę šalia Wa- galva.
i terburio buvo nužudytas §itą atsitikimą paduoda 
Stasys Gružas, 48 metų am- VVaterburio “Sunday Repub- 
žiaus lietuvis. Jo lavoną rado lican,” kurio iškarpą “Ke- 
subatoj po pietų, įkištą balon leiviui” prisiuntė drg. P. 
netoli Sunnyside avė., kur Motiečius.
pereito ketvergo rytą buvo 
atrastas jo automobilius su j 
pleškančiais žiburiais.

Stasys Gružas išvažiavo iš , 
namų pereitos seredos vaka-1 J 
rą, 18 gegužės. Jis sakėsi va
žiuojąs į Bethlehem ant>AVo 
farmos, kurią jisai nusipirko 
keliatas mėnesių atgal. Jis 
kvietė važiuot ir yyriausį sa
vo sūnų Stasį, k^tis eina jau 
21 metus. Sūnūs nenorėjo 
kartu važiuot,' ir tėvas išva
žiavo vięnas. Išvažiavo ir 
prapuolė Ant rytojaus poli
cija rądo jo automobilių pa
mena viena ant kelio sude-.m x .gahčiais : žiburiais, bet pa- į^Pblpnęs tuo budu 

ą trądj-įpės Gružo nebuvo nei pėd- no SUV1°* Gružas 
sakų. Vienas vaikinas su 
merginą, kurie važiaytypro 
tenai tą naktį apie 1 valan
dą. sakosi girdėję žmonių 
balsą ir šaudymą. Mergina 
sako, kad pirma šaudymo ji 
girdėjusi žodžius: “Neda- 
r> kit to! nedarykit to! Aš 
jums atiduosiu visus savo 
pinigus, bet nežudykit ma
nęs!” Tuojaus po to pasigir- „ 
dę šūviai ir du vyrai įšokę į ly ’. 
nedidelį automobilių nuva
žiavę tolyn.

Iš to reiktų spręsti, 
Gružas buvo nužudytas plė
šimo tikslais. ; i> * - • • r-i • .Bet žmonės kalba ir ki- ^1 neb“-
taip. Sako, kad šiton trage- . • u « • '“'r-,--------
ilijon esanti įvelta trečio as- ’į, as “lu<!ju. la,.ku vyras 
mens meilė. Ir ištikrujų, kuo- 
met policija rado Gružo au
tomobilių ketvergo rytą, ant 
jo sėdynės I 
merginos skepetaitė ir su
traukyti karoliai. Antkelio,

STASYS GRUŽAS NU
ŠAUTAS IR BALON 

ĮKIŠTAS.

Kairiųjų socialistų sąrašas 
gavo 970 balsų ir pravedė 
3 atstovus.

Socialdemokratų sąrašas 
gavo 1,698 balsus ir pravedė 
5 atstovus.

Lietuvių sąrašas gavo 554 
Sakoma, kad prieš pat balsus ir pravedė 2 atstovu.

Privatinių įmonių tarnau
tojai gavo 348 balsus, — 1 
atstovą.

Namų ir ūkių savininkai 
654 balsus, — 2 atstovu.

Piliečių blokas 3,302 bal
su, —10 atstovų.

Šilutės miesto valdybos 
rinkimuose .^augiausia lai
mėjo socialdemokratai. , - ■ i; . I -------- A I
L1ĘTUVIŲ-LATVIŲ VIE- 

KONGRESAS. 
jB/nant kelerių metų tra 
" , ir Šiemet turi įvykti Ulė

je gaut po 25 nuošimčius ntfol’U . susiartinto 
visu uajamu, taigi jiems išėjo Progresas, kui iš jau bus ket- 
po $50,043.

Taigi pasirodo, kad su 
kumščia galima daugiau už
dirbti. negu su galva. Šarkio 
priešininkas Maloney per 7 
pastaruosius mėnesius yra 
padaręs $145,000 besi kumš
čiuodamas. Už apgalėjimą 
Delancv jisai yra gavęs 
$43,000.

Šarkis per tris pastaruo
sius metus yra padaręs 
$200,000. Dabar jis tikisi 

__  __ ________ greitu laiku padaryti milio- 
nei dangaus, nei dolerių, nes dabar jam

lietuviai, nes jie čia matė 
daug garbės savo tautai, jei
gu Sharkey laimėtų. Ir jis 
laimėjo. Jis supliekė airių 
kumštininką penktam susi
rėmime.

KAIP CALLES SUŽINOJO 
AMERIKOS KARO PLA

NUS PRIEŠ MEKSIKĄ.
“New York Times” prane

šimu, vienas Jungtinių Vals
tijų užsienių reikalų minis- muštynes airio šalininkai 
terijos valdininkas pavogęs siūlę Šarkiui 150.000 dole- 
Amerikos karo planus Mek- rių, kad jis atsigultų airiui, 
sikos atžvilgiu ir padovano- bet musų lietuvis šitą pasiu- 
jęs ar pardavęs juos Meksi- lymą atmetęs. Airiai dabar 
kos prezidentui Callesui. labai nusiminę. Kai kurieIš -... __ ,__________ ____________________ _________

kad dviejose provincijose Pei-žiurėjęs tuos planus. Gal- laikraščiai daro iš jų juokus, 
JI — 1 A .1 1 — _ - - «dėl vietos žmonių sukilimo, 
prasidėjo tikras teroras ir 
sustojo visi darbai dvaruose. 
Žmonės nori pasilįuostsoti 
nuo' Amerikos kapitalistų iš- 
jvaudojimo ir nuo- jų val
džios. Bet sunku jiems kovo-

Rcęri ĮpUukė. SŽ&OSi.
Flor Intrenčhdrado tapo su-! ‘ 
imtas ir apskelbtas “be-' 
prbčiu.” Dabar jis esąs užda
rytas vienam dvare, iš kur 
jis bus išgabentas į Manilą, 
o tenai uždarytas beprotna- 
min. Daug suimta ir jo pase
kėjų. Amerikietis Filipinų 
general-gubeimatorius slopi
na sukilimą be jokio pasigai
lėjimo.

les sugrąžinęs juos į Wash-sako: “Lietuva sumušė Ai- 
ingtoną. • • V

v

PILSUDSKIS PALEIDO SHARKEY GAVO $50,043 
SAVO PRIEŠININKĄ.
Šiomis dienomis iš Vii- Už tikietus į;Sharkey-Ma- 

niauš kalėjimo buvo palčių- Įenęy muštyįaę* NW Yorke . ■ 
įplaukė $ŽĮ>į$83l Abudu 
kumštininkai , buvo susiderėr,

UŽ MUŠTYNES? . !
- $ * - ’ - H * * • -

l

idowski, kuris gynė pseziden- 
fto Wojciechowskio valdžią, 
kuomet Pilsudskis pakėlė re- 
viliuciją anais metais. Už 
priešinimąsi Pilsudskio ve
damam perversmui, gen. 
Rozwadowskis buvo*suimtas 
ir uždarytas Vilniaus kalėji- 
mr.n, kur jis išsėdėjo ištisus 
metus.

IVANAUSKAS VĖL 
AREŠTUOTAS.

“Lietuvos” pranešimu, 
šiomis dienomis žvalgyba 
Kaune suėmė už agitaciją 
šaltkalvi Erazmą Ivanauską 
ir kaltina jį kaipo komunistų 
veikėją. Ištikrujų gi E. Iva
nauskas yra socialdemokra
tas, o ne komunistas. Sykį jis 
buvo jau areštuotas ir nu
baustas sušaudymui prie bu
vusios anais metais krikščio
nių valdžios, bet socialdemo
kratams užprotestavus, mir
ties bausmė buvo pakeista 
10 metų kalėjimo, o vėliaus, 
kada valdžią paėmė liaudi
ninkai su socialdemokratais, 
jis amnestijos įstatymu buvo 
visai paliuosuotas.

SOVIETŲ RUSIJOS TIKS
LAI EKONOMINĖJ 
KONFERENCIJOJ.

Rusų delegacijos ekono- 
minėn konferencijon pirmi
ninkas Osinskis pareiškė 
spaudos atstovams, kad So
vietų Rusijos dalyvavimas 
ekonominėj konferencijoj 
nei kiek nepakeičia Sovietų 
politikos, Tautų Sąjungos at
žvilgiu. Konferencijoj dele
gacija pareiškianti sovietų 
viešąją nuomonę apie tarp
tautinę ekonominę padėtį ir 
pasiūlysianti eilę priemonių 
tai padėčiai pagerinti. Taip 
pat busią pranešta apie re
zultatus, pasiektus Sovietų 
Sąjungos ekonominio atsi
statymo srity, ir nušviesti tie 
pagrindai, kuriais galimas 
1 jtų ekonominis bendradar-

lėkti naW; Ibiavimastan balistinės ir 
laiku/ nes nieko nešimo j, kapitalistines ūkio sistemų.

NĖRA NEI DANGAUS 
NEI PRAGARO.

Nev Yorko unitarijonų 
kunigas Minot Simons perei
tą nedėldienį pareiškė savo 
parapijonams, kad žmonėms 
nereikia i„ 1 __ .o__ , __ ... . -
pragaro. Jeigu žmogus gaus mokės jau daug brangiau, 
kokį atlyginimą už savo ge
rus darbus, tai jis gali gauti 
jį tiktai čia ant žemės; o jei
gu čia negaus, tai ir niekur 
negaus. Dangaus ir pragaro 
visai nėra, ir nereikia į to
kius burtus tikėti.

ATVEŽA MEDALĮ SHAR- 
KEY-ŽUKAUSKUI.

Kauno “Lietuva" praneša, 
kad Lietuvos Šaulių Sąjunga 
atsiunčia Amerikon sidabri
nį medalį pagarsėjusiam 
musu kumštininkui Sharkey-

PADĖJO ANT LENTYNOS Žukauskui. Medalis esąs 
KIAUŠINĮ, RADO įduotas kapitonui Dirajui, 

VIŠČIUKĄ kuris išvykęs iš Kauno į A-
Rochester, N. H.—Čia gy. meriką 5 gegužės dieną.

vena sena moteris Thiea- Išviso kap. Dirajus atve- 
beau. Keliatas sąvaičių at- žąs 10 tokių medalių, kūne 
gal ji nusipirko kiaušiniu ir bus išdalyti daugiau pasižy- 

■ ■ ' * “ mėjusiems Amerikos lietu
viams.

pastatė juos ant lentynos ša
lia pečiaus. Aną dieną ji iš
girdo ant lentynos kažin ką 
cypiant. Pasirodė, kad tenai 
buvo likęs da vienas kiauši
nis ir iš jo išsiperėjo viščiu- ■ 
kas.

viltas iš eilės. Pernai, III 
Kongrese Rygoj, darant nu
tarimą dėl šių metų kongre
so, nustatyta, kad jis turi 
įvykti Lietuvoj. Lietuvių- 
Latvių Vienybės valdyba jau 
yra susirupinusi kongreso 
sušaukimo reikalu. Kongre
sui laikas numatomas birže
lio 2 ir 3 dd., kadangi tai pa
te gus laikas svečiams iš Lat
vijos atvažiuoti ir Kaune 
juos priimti, nes dar neišva- 
žinėta vasaros atostogoms.

Tie kasmetiniai kongresai 
abiejų tautų susiartinimo 
darbe turi didelės reikšmės. 
Jie kasmet primena vienos ir 
antros valstybės vyriausy
bėms ir visuomenėms, kad 
abi tautos turi eiti išvien, 
kad tik kartu dirbdamos ga- 

jlės sustiprinti savo kraštų 
nepriklausomybę, pakelti 
ekonominio ir kultūrinio ger
būvio laipsnį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
APIE GRUŽO 
NUŽUDYMĄ.

Ji Leidžiant “Keleivį” į 
skaudą, iš Waterourio atėjo 
žinių, kad valdžios daktaras 
Gružo lavoną" jau išskriodė 
ir pripažinę; jog Gružas mi
rė ne nuo revolverio šūvių, 
bet nuo sudaužymo galvos. 
Daktaras pareiškė šitokią 
savo nifomonę: Gružas matė, 
kad jį nori nušauti, todėl už
sidengė rankomis. Kulipka 
sutrupino jam vieną rankos 
pirštą ir nudrėskė alkūnę. nuQ mjr_ 
.ino šūvio, Gružas buvo už
pultas iš užpakalio ir sumuš
tas per galvą. Galvoje pra
mušta dvi skylės ir per abi
dvi sužeistos smegenįs. Visa 
tai atsitiko ant kelio. Užpuo
likai paskui paėmę jį už kojų 
nuvilko per krumus į balą. 
Tą liudija apdraskytas jo 
veidas ir galva.

Musų korespondentas G. 
S. W., kuris prisiuntė šitą ži- 

priduria nuo savęs, ką 
. aterburio žmonės apie ši- 

;tą įvykį kalba. Jie kalba, 
k I kad užmuštas Gružas pasi

darė iš munšaino nemaža 
i pinigo ir neblogai gyveno.

ivo. Moteris susidėdavo su ki
tais. Pastaruoju laiku vyras 
r--~~ v«. ji,

sakoma, pareikalavusi persi
skyrimo. Kaipo geras katali
kas, vyras skiltis nenorėjęs. 

_ i su ja jis 
turbut jau nebegalėjo ar ne
norėjo, nes apie du mėnesiai

buvo nalikt '̂'± BeĮ krūvoj gyventi

POTVINIS NENU
SLŪGSTA.

60,000 LITŲ FAŠISTAMS 
STUDENTAMS.

“Lietuva” praneša, kad 
švietimo ministerija suteiku
si pašalpą studentams bend- 
rabučiams įtaisyti ir laikyti, 
viso 60,000 litų: 35,000 litų

Pakilęs Mississippi upės stud. ateitininkų susišelpimo 
potvinis nenuslūgsta, bet fondui ir 25,000 litų stud. 
apima vis naujas ir naujas tautininkų “Neo-Lituanios” 
apielinkes. Potvinio banga korporacijai, 
eina upe žemyn, bet išeisią-------------
da pora mėnesių, pakol ji STERELIZACIJOS BILIUS 
pasieksianti jūres. • ILLINOJUJE.

—------------ ! Illinojaus legislaturon ta-
NUŠOVĖ' DU PROHIBICI- po įneštas bilius, kuriam ta- 

JOS AGENTU. , pus įstatymu, butų stereli- 
South Dakotoj farmerys zuojami visi tos valstijos 

Chrissman pereitą subatą ba’H mamose ir šelpimo įs- 
nušovė du prohibicijos agen ‘eigose laikom’ .-ilpnapro- 
t” Kurie buvo nn’-' , , ciai, kati ’’ laisvėn ne
areštuoti. ic-a'ėtn .u vaiku

LIETUVOJE TRŪKSTA 
PINIGŲ.

Niekuomet dar žmonės 
taip nesiskundė pinigų tru
kumu, kaip dabar. Dėl pini
gų trukumo visas gyvenimas 
lyg apmiręs. Daug ko reikėtų 
pirkti, daug ko trūksta, bet 
pinigų nėra. Nors ir blogi ke
liai, bet turgadieniais bei jo- 
markadiedieniais visko kai
miečiai į miestą prigabena. 
Bet pirkikų suvis mažai ir 
viskas nepaprastai pigu, sa
ko kaimiečiai. Miestiečiai 
skundžiasi, kad, girdi, viskas 
brangu — pinigų nėra. Ir 
taip skundų skundos garuoja 
į dangų... ,

STUDENTAI GIRTUOK
LIAUJA.

“The Newark Evening 
News” praneša kad Prince- 
tono Unvi«. acte tapo su- 
spendn , 15 studentų už 

suavimą ir važinei’ 
<si automobiliais r” ’’ 

i;us.

netoli automobiliaus, gulėjo “ V Teneb ai
Gružo skrybėlę. SkePetaitė 
ir karoliai lyg ir liudytų, kad • 
automobiliuje butą kokios 
moteriškės. Bet policija nela
bai nori tam tikėti. Galimas 
daiktas, jog žmogžudžiai ty
čia tą skepetaitę ir karolius 
tenai paliko, kad sumaišius 
policijai pėdas. Kad senis 
Gružas išvažiuodamas iš 
namų nesitikėjo jokių meiliš
kų reikalų su kita moteriške, 
turėti, tai liudija tas faktas? 
kad jis norėjo vežtis su sa-' 
vim vyriausi savo sūnų.

Gružas buvo nužudytas,G^žas butų užmuštas plėši- 
I ketvergo nakų, o jo lavonas (mo tikslais. Prie jo atrasti vi- 
į buvo atrastas tik subatoj po j sj j0 pinigai, laikrodėlis ir 
įpietų. Per tas kelias dienas žiedas ant piršto. Atrasti jo 
jlyjo smarkus lietus, kuns automobiliuje sutraukyti ka- 
nuplovė visus pėdsakus, ir (rolia.i ir moteriška skepetaitė 
policija negalėjo nustatyt, a^ig-alinti būt Gražienės. 

I Gružas buvo užmuštas toj | 
l vietoj, kur gulėjo jo lavonas,' 
ar gal buvo nudėtas ant \e- 
liot o paskui lavone nuneš
tas j pelkes. Jr ,u galima S. W. raš< .
butų įrodyt’’ .<*»! Gružas mi-Į Joną Delinikaitis gavo 60 
rė ant t- o paskui buvo dieny Kalėjimo t± 
nu•’ os tolyn, tai tuomet

.u jau aišk u, jog tai ne m<»
! eriškės <lai bas.

1 eli-ija tuo tarpu a. .^ta-'sulupdavo.

ir nuo to laiko vienas tenai 
gyvendavo. Namo atvažiuo
davo tik dienomis. Žmonės 
sako, kad moteris butų tekė
jus už kito, jeigu butų gavus 
persiskyrimą, bet senas Gru
žas jai kliudęs.

Sanrišy su šita žmogžudy
ste, policija suėmė ir uždarė 
kalėjiman Mykolą Turlą iš 
Bantam Lake. Policija pra

vedanti linkti prie tos nuo
monės, kad Gružas buvo už- 

jmuštas dėl trečio asmens 
(meilės. Ji visai netiki, kad

troliai ir moteriška skepetaitė 
s.

DA DAUGIAU iiNIŲ IS 
WATERI»URIO.

Musų korespondentas G.

už neužlai- 
kv (lą šeimynos. Jis kiek už
dribdavo, tiek pragerdavo, 
ir da parėjęs namo žmoną
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SMURTININKŲ ČEBAT- 
LA1ŽIAI.

Brooklyno “Vienybė” pa
sidarė tikra Smetonos-Vol- , 
demaro ėebatlaižė. Tiesiog) 
koktu i tą laikraštpalaikį pa- j 
žiūrėt, Kaip pataikauja smur- į 
tininkams, kaip jis užtaria 
kruvinąjį militaristų terorą , 
Lietuvoje.

Kuomet atėjo iš Lietuvos 
žinia, kad karo lauko teismo 
budeliai nutarė sušaudyt Sei
mo atstovą Pajaujį, Tornau 
ir Žemaiti, kuomet visi Ame
rikos lietuviai tuo baisiausia 
pasipiktino ir pradėjo šaukti 
protesto mitingus, tai “Vie
nybė” 53-čiame numery ši
taip numykė:

“Kaip prie nuteisimo komu
nistų, taip ir dabar prie nuteisi
mo valstiečių liaudininkų, mes 
galim tą patį pasakyti, ką jau ir 
daug sykių esame pasakę, kad 
mes, taurininkai liberalai, abel- 
nai esame mirties bausmei prie
šingi. Tečiaus valstybės saugu
mas yra pirm visko. Jeigu Lie
tuvos dabartinė vakižia, — ku
ri yra palaikoma kai iumenės ir 
kuri Įvedė netik karo, bet ir ap
gulos stovi, — ištikro prisekė 
(Turbut norėta pasakyti suse
kė.—“Kel.” Red.) didelę valsty
bės išdavybę per sukilimą, tai ji 
gal žino svarbias priežastis to
kiems griežtiems smerki
mams.”

Čia jau matosi aiškus pri
tarimas kruvinam terorui. 
Sirvydas tiktai nemoka nuo
sakiai savo noną išreikšti. Jis 
nori pasakyt, kad už “valsty
bės išdavybę per sukilimą” 
Tornau ir kiti turėtų būt nu
žudyti, o išeina visai atbulai, 
—išeina, kad dėl tokio nusi
kaltimo valdžia negali žmo
nių žudyt. Jeigu Smetona su 
Voldemaru juos žudo, tai jie 
“gal žino svarbias priežas
tis” tokiam savo darbui. Rei
škia, “valstybės išdavybė per 
sukilimą” da nėra “svarbi 
priežastis.”

Bet kuomet Sirvydas nori 
užtarti budelių saiką, saky
damas, kad ji “gal žino svar
bias priežastis,” tai jis da 
daugiau Įklimpsta, nes tuo 
jisai daleidžia, kad fašistų 
valdžia gali žudyti žmones ir 
nežinodama “svarbių prie
žasčių.”

Ir vis dėlto jis nesigėdi sa
vo žmonrųr -‘tiems satrapams 
oatus laižyti!

Pasmerktiems miriop Pa
jaujui’ Tornau ir Žemaičiui 
iiko tik du keliu: arba stoti 

‘prie sienos ir mirti nuo bude
lių švino, arba nusižeminti 
prieš buclelių erštą ir prasyti 
jų, kad pasigailėtų. Mirtis 
yra visiems baisi, ir todėl pa
smerktieji prašė susimvleji- 
mo.

Sirvydas dabar daro iš to 
išvadą, kad Pajaujis su savo 
draugais buvo kalti, ir 60- 
tarne “Vienybės” numery sa
ko šitokį pamokslą:

“Kitoje vietoje mes išspaus
diname prisipažinimą prie kal- 

; tęs ir prašymus dovanojimo ži
nomų Lietuvos vadų, kurie bu
vo pritverti rengime naujo Lie
tuvoje perversmo ir karo teis- 

, mo teisti. Tarpe tų prisipažink 
J rttiį ypatingai išsižvmi Dr. Pa

jaujis, kuris nuoširdžiai pasisa
ko, kad buvęs suklaidintas ir 

. lahai gailisi dėl šito, kad pasi
davė suklaidinti...

L “Šito liūdno momento nebe
reiktų spaudoje atžymėti, jeigu 
dėl šitos bylos nebūtų Amerikos 

• visuomenėje sukilę negando 
apie tų asmenų nekaltumą. 

; Kuomet dabar tie patys asme
nys riešai prisipažino kaltumą, 
reikia tikėtis, kad ir musų vi
suomenė į šitą nelemtą nuotikį 
Jms šaltai ir blaivai reaguoti 
Ypač tas priderės reaguoti lai
kraščiams; kurie dėl šito labai 
daug nerimo norėjo sudaryti. 
Ar tie laikraščiai tą padarys, 
|i»i kitas klausimas. (
1 . y ■ ......
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ŽMONES BEG A 
IŠ LIETUVOS.

Yra pas mus mieganti emi- 
grar.tų globos draugija, bet 
is jos naudos jokios nėra. 
Y i-a i i gyvenimą neišplau
kusi jurininkų sąjunga, bet ir 
ji nieko nedaro, kad emi
grantų ve 
reikalas 
miausia, reikia sutvarkyti 
patarimų teikimą. Emigran
tas turi gauti ne iš sukčiaus 
agento, bet iš patikimų įstai- 
gų užtenkamai žinių apie tą 
kraštą, kur jis važiuoja. Bra- 
zilijoj ir kitose šalyse, kur 

j emigruojama, turi būti Lie
tuvos konsulai, teikiantieji 
patarimų ir teisinės pagalbos 
išeiviams. Gera būt dėti pas
tangų iš anksto sudaryti dar
bo sutartis, kad nuvykęs iš
iri vis tuoj pakenčiamomis są- 
iygomis gautų darbo. Reikia 
tvarkyti išeivių vežimą paša- 
1 i na n t begėd išką emigrantų 
naudojimą. Turėtų būt pa- Į ---- -------------- ----- •_!_
lygos. Reikalas skubus ir tu
rėtų būt pavestas tvarkyti ne 
piliečių apsaugos departa
mentui, bet Įstaigai, kurioj 
butų atstovaujami ir darbi
ninkai per savo profesinių 
sąjungų centro biurą.

Ar bus tas daroma?

pilietis. Keldami vadų auto-Į 
ritėtą, musų fašistai visai už-į 
miršta, kad Vytautai, Basa-j 
navičiai, Kudirkos gema tau
tai ne kiekviename amžy ir 
kad dažniau tautų prešaky

Bolševizmas ir Fašizmas.
Gyventojų perteklių ' -r- 

čia tūkstančius Lietuvon pi
liečių mesti gimtąjį kraštą ir 
jieškoti darbo svetur. 1925 
metais išduota 1020 pasų. 
1926 metais jau 6584 n- pei 
tris šių metų mėnesius išduo
ta pasų 3696. Pasų skaičių.- 
neparodo dar tikrojo emi
grantų skaičiaus, nes važiuo
jama šeimynomis vienu pa
su. Šiais metais per tris me
nesius Lietuvą palike apie 
7,000 žmonių. Nėra Ko tikė
tis, kad dabartinėse sąlygose 
emigracija sumažės ir. jei 
pernai išvažiavo apie 15.m ui 
žmonių, tai šiais metais gali 
išvykti 30,000.

Važiuojama dau 
nederliaus sričių, is ! 
kio, Ežerėnų, Utenos,

teisingumas šiandien pas mus 
truputį paretėjęs dalykas.”

Kaip matote, Sirvydas no
rėtų, kad musų visuomenė ir 
laikraščiai atsiprašytų Lietu
vos smurtininkų, kad kėlė 
prieš juos protestus. Tai reiš
kia, kad mitų visuomenė ir 
spauda turėtų pasmerkti 
D-rą Pajaujį ir jo draugus, 
kam jie gynė Lietuvos Res
publikos konstituciją.

Sirvydas norėtų Įtikinti sa
vo skaitytojus, kad D-ras 
Pajaujis buvo nusikaltęs, nes 
prašydamas Smetonos pasi
gailėjimo prisipažįsta buvęs 
“suklaidintas.”

Bet Sirvydas taip pat pri
sipažintų, jeigu galvažudžių __
gauja pastatytų ji prie sie-!įaiį ir kitųapskričiu. \ 
nos ir įrėmus krūtinėn šau-,žiuoja pametę sklvpuš r.- 
tuvus sušuktų: “Prisipažink, jakuriai, 11.^ .
kad suklydai, nes kitaip nu- ninkai, net ūkininkai, amat 
sausiu!” L................. .....................

Toks buvo ir Pajaujo “pri- žmonės."Važiavurfa 'paskati- 
sipažimmas.” _ Melamedas*na nesąžininga 'agitacija 
andai atsisakė “prisipažin-|emigracijos biurų agentų, 
ti, ir šiandien jis jau guli, kurie žadėdami pakenčiama 
po žeme fašistų kulipkomis 
suvarstytas.

Laikraštis, kuris drįsta ši- (Paskui už nuvežimą reikia 
tokį baisų terorą teisinti, tu-, Brazilijos plantacijose, daž- 
rėtų būt visos lietuvių tautos; nai begalo sunkiose sąlygo- 
prakeiktas. atidirbti). Kaune dirba

'apie 15 emigracijos biurų, 
j kurių agentai slankioja po 
: Lietuvą prikalbinėdami

kad!žmones emigruoti. Agentų 
, nes jie už 

siąssau Telšiuose vyskupiš-; kiekvieną emigrantą gauna 
ką palocių, kuris vokiečių nuo B0 iki 100 litų mokesnio, 
architektu * apskaitliavimu Žulikams ir visokiems ap- 
kainuos 600,000 litu. ’gaudinėtojams plati dina.

Tai yra tas pats klerikalas uždarbiauti ir iš kitų varg< 
Staugaitis, kuriam vysku-^sau naudą traukti. (Supirki- 
pišką kepurę popiežius davė nėti emigrantų turtą, in ti 
už pasitamavimą lenkiškai rankpinigius ir tt.). 
politikai Lietuvoje. Į Pernai, prie žmoniškesnės

Nors vyskupu Staugaitis/aidžios, kiek laiko buvo 
buvo iškeptas visai nesenai, verbuojami darbininkai į 
o betgi jau gali pasistatyti uz Prancūziją..Sutartys buvo iš 
600,000 litų palociu. Me>' anksto sudaromos. Prie vyr. 
todėl norėtume žinoti, iš kur darbo inspektoriaus buvo su
las mekleris gavo tiek pini-'daryta emigracijos komisija 
gų, kuomet teisingi Lietuvos toms sutartinis tirti. Į tą ko- 
darbininkai, kurie dirba vi-i misiją įėjo ir darbininkų at- 
są amžių, negali žmoniškai stovai. Dabar to nėra, 
pavalgyt? ' Daugiausia dabar važiuo-

-------------- ' jama Brazilijon, kur darbi-į 
KODĖL KLAIPĖDOJ SU-! ninku judėjimas silpnas ir iš 
STIPRĖJO KOMUNISTAI? tos pusės emigrantas jokios 

Šiomis dienomis Klaipė-' paramos kukli negali..Lietu- 
doje buvo vietos Seimelio vos konsulo Brazilijoj nėra, 
rinkimai. Laikraščiai dabar,$ęniau apsigyvenusių heiu- 
praneša, kad daugiausia bu-v11^ k°1On.!^ten. taip pat ne- 

, vo išrinkta komunistų — lu ra. Nuvykęs emigrantas į to- 
.žmonių, kurių dabartinė Lie-1 k? ^5? 

. tuvos “načalstva” daugiau-! paketu begalinį ' argą, ir tik 
šia nekenčia.--------------------------------- . ~

Patriotiški džingos dabar pragyventi.^ 
aimanuoja ir jieško priešas- “L
čių, kodėl taip atsitiko, k©- v<>j nesumažės. Prie .. 
dėl Klaipėdos gyventojai ekonominių sąlygų ir didelio 
balsavo ne už fašistus ir gimimų skaičiaus emigracija 
tokius patriotus, bet už rau- neišvengiamas reiškiny 
doniausius komunistus? 1 2— ’

Patriotiški džingos kaltina monė . but9 emigraciją už- .
dėlto visus, tik ne save Kalti ■ drausti. Bet ją tvarkyti būti-; kurį neina tauta, taip pat j/ra 

! esą socialdemokratai, ir kai- na* reikia.
ti net... Amerikos sandarie- 
čiai. Brooklyno “Vienybė” 
sako:

“Bet viso to priežastis yra
ta. kad iš pačios IJetcvo.č jau 
per ilgesni laiką Į Klaipėdą su-

šausiu!
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nau-
žemės ūkio darbi-

ninkai ir kitokių užsiėmimų

gyvenimą Brazilijoj siūlosi 
norinčius dvkai nuvežti.

VYSKUPAI STATOSI 
PALOCIUS.

“Žemaitis” praneša, k™ --------- ;o----
vyskupas Staugaitis staty-, darbas pelningas.

. __  ______________ _ r____ Musų laikais bolševizmas
■zimą sutvarkius. O! smurtu ir klasta atsistodavo'ir fašizmas tapo stambiais 

reikalas yra skubus. Pir-i ir šiandien dar atsistoja as-į tarptautiniais reiškiniais. ______________________ : n-L... - -i___ •mens, kurie veda tautas ne į Pirmu žvilgsniu žvelgiant tai 
šviesią ateiti, bet savo trum-įyra du visuomeniniai poliai, 
paregvste kasa joms duobę,! Savo svarbiausiu uždaviniu 
jeigu tik tauta, sveiko in- fašizmas stato kovą su ko- 
stinkto vedama, nuo šių va- munizmu. Komunizmas gi iš 
dų neatsigrižta ir jų nepa- savo pusės laiko fašizmą di- 
smerkia^Todel, begarbinant!džiausiu savo priešu ir net 
vadus, kurių šiandien, matyt, visus kitaip manančius socia- 
musų tauta neturi, be reika- listus vadina socialfašistais.

Nėra jokių abejonių, kad 
bolševizmas ir fašizmas yra 
mirtingi priešai, bet arčiau 
i juos Įsižiūrėjus galima ras
ti ir daug bendro, daug orga
niško giminingumo. Labiau
siai tatai pasireiškia tų abie
jų srovių tėoristinėje takti
koje, kovos metoduose. Ir 
bolševizmas ir fašizmas ly-

lo mažinama pačios tautos. 
reikšmė, kuri juk tik ir gali 
vadus pasiimti.

Dar blogiau išeina, kada 
norėdami įrodyti konstituci
jos pakeitimų reikalingumą, 
musų dešinieji išvadžioja, 
kad lietuvių tauta nėra pri- 

- . - i brendusi ovie demokratinės
lengvintos pasų gavimo są- tvarkos. *

Toksai savęs niekinimas giai neapkenčia demokrati- 
įtuo labiau yra nesupranta- jos, žmogaus ir piliečio lais- 
mas, kad musų tauta nuo se
novės yra pasižymėjusi de
mokratiniais palinkimais, ir, 
atstačiusi po didžiojo karo 
savo nepriklausomybę demo
kratinės respublikos formo
je, neblogiau už kitas tautas 
sugebėjo demokratiškai 
tvarkytis. Todei nurodytus 
tvirtinimus negalima kitaip 
pavadinti, kaip musų tautos 
vardo teršimu, prieš kurį: 
reikia griežčiausiai protes-' 
tuoti. Mes gerai atmename, 

musų nepri-’

Atsargiau su 
Tautos Vardu.

vienas kitas gali žmoniškiau

Emigracija ir ateity Lietu
mi ūsų

vės. Ir bolševikų, ir fašistų 
valdymo forma yra oligar
chija — partijos, saujalės 
diktatūra. Neužginčijamas 
faktas, kad bolševizmas vi
suomet ir visur, ruošia psi
chologinę dirvą fašizmui, o 
fašizmas savo keliu stumia 
kraštus i bolševikų glėbi. Tų 
dviejų Konkurentų kovą dėl 
valdžios galima pastebėti be
veik kiekvienoje labiau atsi
likusioje salyje.

Laisva demokratinė san
tvarka sudaro didžiausią

riausybes ir neigaili, jei jos 
griūva.

Kiekvienam žinoma, kad 
visų šalių komunistų veiki
mas eina sulig komunizmo 
vadų batutu. Aniems gi po
nams už viską labiau rupi sa
vo diktatūros reikalai, o ne 
koks “tarptautinio proleta
riato laimėjimas.”

Nėra ko ir bekalbėti, kad 
“raudonoji” diktatūra ruošia 
dirvą juodajai ir atvirkščiai. 
Čia reikia jieškoti priežas
čių, kodėl visuose kraštuose 
komunistai pirmiausia sten
giasi suardyti tikros demo
kratijos pajėgas, veidmai
ningai siūlydami jai “bend
rą frontą.” Tariamasai “ben
dras frontas” yra komunisti
nis taranas pramušti demo
kratijos sienai ir tuomet pro 
plyšį dažniausiai Įsiveržia 
fašizmas.

Taigi ligi šiol visur jaučia
mas tų dviejų srovių bendra
darbiavimas, ir todėl prie
monės prieš vieną turi būti 
suderintos su priemonėmis 
apsiginti nuo kitos. Č.

ŽARUOS
“Lietuvos Žinios” rašo:
Po gruodžio 17 d. pervers- , . , . -

mo Lietuvoje labai dažnai' k31P» kuriant _ ----- - ------- —----
minimas tautos vardas. Tuo k,lausoiVą.vaistybę’, X?k.ie^lų khutl atsiekti jų tikslams, 
vardu prisidengia (cenzūros!?kupanta\ m9narchlstai. slį* Todėl dažnai esti lyg ir keis- 

ke atvaizduoti mus t
pasauliui kaipo “niederes! yjkai ir fašistai tiesiog ben- 
Volk —nekultūringą tau- idradarbiatija, naikindami 
tą, nepribrendusią dar prie demokratiją, 
nepriklausomo savarankiško 
gyvenimo. (Cenzūros iš

-

musų gyvenime. Todėl nesą-

i

plūdo raudonieji gaivalai, ku
rie ir nusvėrė rinkimus. Jie 

. 5 a u ratto^dirvą, 'kartos 
: Ljęt’UV'oid. Yr dar sako kai-ku- 

rie musų auksaširdžiai, kari 
Lietuvoje komunistų visai nė
ra! Nagi, pasižiūrėkit.”

Taip, pasižiūrėkit!... Pa
sižiūrėkit tie, kurie 17 gruo
džio naktį nuvertėt demokra
tinę valdžią ir apskelbėt karo 
stovį, kad apsaugojus Lietu
vą nuo komunistų. Pasižiū
rėkit ir tie, kurie 17 gruodžio 
smurtą užgyrėt! Pasižiūrė
kit — komunistai jau užval
dė Klaipėdos Seimelį. O pir
ma jų tenai kaip ir nebuvo.

Ir neraliuoti musų patrik
tai Aegali suprasti, kodėl 
taip pasidarė.' O čia, rodos, 
ir aklas galėtu matyt, kad 
Klaipėdos rirtklmus laimėjo į 

“ --------- ' L I
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Garbė ir j sušaudyti komunistai.
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varei u prisidengia (cenzūros 
išbraukta) Lietuvos fašistai, 
skatindami tautos vardu tas 
! anijas prie Įvairių eksperi
mentų. Esant tautininkams 
prie valdžios vairo, žodis 
“tauta” pasidarė, taip sa
kant. “madnas,” kaip pir
miau buvo “madnas” žodis 
"demokratas.”

Tečiau, jeigu prisižiūrėsi
me i tai. kur ir kaip yra links
niuojamas žodis “tauta.” tai 
lengvai pastebėsime, kad la
bai dažnai tie, kurie tą žodį 
vartoja, neturi mažiausios 
.nuovokos apie tikruosius 
tautos reikalus, ir, kas yra 
nuostabiausia, mažiausia ro
do tautai pagarbos savo dar
bais. Priminsime čia porą vi
siems žinomų pavyzdžių.

Iki šio laiko musų kraštu
tiniai dešinieji, ypač mėgian- 
tieji minėti tautos vardą, iš
vadžioja, kad, girdi, pati 
tauta, kaipo kolektyvas pro
to ir moralės atžvilgiu ma- 
žiau. yjrą kaip viertas
didvyris, tautos vadas. Vie
no vado galva daugiau išma
nanti, negu milijonai tuščių 
liaudies galvų. Tokie išva
džiojimai kartojasi jau pen
ktas mėnesis, visai užmirš
tant apie tai, kad vadai yra 
reikalingi tik tada, kada yra 
tauta, ir kad vadas, paskui

kė atvaizduoti mus visam. liausiu atsitikimų, kai bolše-

Gerai žinoma, kad Rusijo- 
, . . je 1917 m. Lenino ir gen. 

braukta.) Keldami obafei-Komilovo draugai varė vie- 
ltovos su partijomis, tauti-ina j}. ta darbą: griovė 
nmkai turėtų pradėti nuo sa-: tik demokratinę
vęs, ir pirmiausiai jie pn\a.o.tvarka Demokratijai besi- 
pateismti savo pai .įjos v ai - kaujant su reakcija dėl bau
dą, t. y. nedaryti bent l0> dies laisvės, komunistai be- 
Kas kenkia tautos \aidui. veik visuomet laikėsi neutra- 

■ — - ...  I liškumo. Per Kappo — Liut-
MASKVOS KOMUNISTAI viteo pučą Vokietijoje, kai 
IŠ BEŽDŽIONIŲ JAUNYS- darbininkai socialistai

TĘ SKOLINA.
i sun

kioje kovoje, gynė ir apgynė 
demokratiją — komunistai 

Vienas rusų išeivių laik-ikuome sveikino šias reakci- 
raštis Berlyne paniekinan-' jos pastangas nuversti “so
čiai pašiepia dabartinius Ru-|cialpardavikišką” tvarką, 
sijos valdovus, kurie neigda- Dar ne ^ajp senaj 
mi visa, kas jų . proletans- ;(]emanasir Kiunstleris iškėlė 
kam supratimui priešinga, aikštėn, kad Rusijos fabri- 
pradeda sekti kai kūnų tur- ’Raj p1^sta(0 ginklus Vokieti- 
tuolių nepiolėtaiįską pavyz- -Qs monarchistams ir kad 
di Daiauneįimo atžvilgiu. tuog fabrikus veda irgi-vo.dį pajaunėjimo atžvilgiu.

Man teko kajbėti su vienu 
vilensku dzūkeliu nuo .Jezno 
—ir jis tvirtina, kad garsus 
Lietuvos fašistų vadas Gri
galiūnas-Glovackis yra kuni
go gaspadinės vaikas. Tai 
reikštų, kad kunigas yra jo 
tėvas. Neveltui tas kleboni
jos padaras dvi pavardes tu
ri.

* ♦

Smetona su Voldemaru 
yra ant tiek Įbauginti, kad 
savo kvailų galvų apsaugo
jimui jie nepasitenkina karo 
stoviu. Kiekvieną naktį eida
mi gult jie apskelbia “apgu
los stovį.’’

* ♦ ♦

“Laisvė” pradėjo niokjdi 
savo pasekėjus beždžionių 
kalbos. Ar tik jie nesirengia 
važiuoti Į Afrikos raistus 
beždžionėms komunizmą 
skelbti?

j 1 * * J * y įtuos iapnKus veda įrgi vo-i
Didelį įspūdi padarsusi Mas-, ^ečiai, monarchistjnių są- 

■ kvos komunistų tarpe nese-; jungy nariai. Šie ginklai tu-' 
;nai padalyta pajaumnimo. rgj0 būti sunaudoti labiau- 
operacija žinomai komunis- j?jaj vjdaus karui, t. y. kovar
tei Klarai Cetkin, kuriai bu-į su demokratine tvarka. Gy-; 
vę įdėta beždžionės lyties! venimas rodo, kad komunis- 
liaukos. Po to daug komunis- Į tų frazeologija yra vienas 
tu vadu pareiškė norą iš bez- pj3^3? įr skiriama naiviems 

Marbminkams mulkinti, o jų 
darbai — kitas dalykas.

Pastebėtina, kad visur ko-
džionių pasiskolinti ’ jaunys-i
tę. Tuo tikslu iš užsienio Į
Maskvą vežama 39 bezdžio- munistai. aršiausiai atakuoja

ir smerkia demokratines vy-
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vertas tik tiek, kiek atskiras nes.

ee -{extra}-

Faktai Apie

Ta Taura i n e
•' £XTRA

Mišinys turi savy
je keturias geriau
sias kavas, kokios 
tik auga. Kiekvie
na paeina iš skir
tingos šalies ir yra 
tos tautos nasidi- 
džiavimu
Trįs šito mišinio 
kavų kainuoja 50''; 
daugiau negu pa
prasta kava ir 25
daugiau negu Sao 
Paulo, prizinė ka
va Brazilijos. Vie
na ’ų kavų t-jjp re. 
ta, kad jos iš viso 
užauga tik 30,000 
maišiukų per m e-

Ar jus esate
kavos kritikas?

Jeigu taip, tai mes patartume paragaut Touraine 
(Extra).
Tai yra ne viena kava, o mišinys keturių geriausių 
kavų, kokios tik auga. Maišymas padarytas sulvg 
garsios La Touraine Formulos.
šitas mišinys toks skanus, kad jis lain.^jo pirmą 
vietą Naujoj Anglijoj. Geriausi vešbučiai ir gar
siausi visoj šaly namai ją vartoja.
Paprašykit grosermnko, kad jis duotų jums svarą 
La Touraine (Extra) ir išbandyk it šitą skaniausią 
kavą.

Jom PatartiM Pasirnkt Geriausia

♦ *

Pagarsėjęs savo laiku lie
tuvių “sorkininkas” L. Grik
štas atsidūrė komunistų šei
mynoj. Nuo vienos estrados 
su “Laisvės” komisarais jis 
skelbia komunizmo, “monki- 
biznį.”' •

Sakoma, jog didžiausiai 
Lietuvos šmugelninkas kuni
gas Punekis'i^šsenai apsive
dė su ruse. Apįėtaį sužino
jusios Kauno'į davatkos fe 
piktumo visas bažnyčių sie
nas apspiaude. > ,.

“Laisvės* redaktoriuj 
Siurba didžiausiu antgalvių 
paskelbė savo pasekėjams 
žinią, jog jis sužinojęs apie 
mašiną, kuri dirbs žmones. 
Bereikalo Siurba džiaugiasi 
tartum kirveli radęs. Tą mal
šiną pirmutinis išrado Ado
mas — ir visi jo vaikai apie 
ją žino. Siurtiai^ belieka iš
rasti mašiną, kuri dirbtų koė 
munistus. Braunai.;

*
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PASIBUČIAVIMAS 
TRUMPINA GYVENIMĄ.

Nesenai Anglijoje, daryta 
labai Įdomus tyrinėjimai1, bu- 
tent, norėta patirti kokią Įta
ką daro pasibučiavimas širt 
dies veikimui. Mokslininkai, 
darę šiuos tyrinėjimus, paty
rė labai Įdomų dalyką. Pasi
rodo, kad kiekvienas pasibu
čiavimas sukelia nenormalų 
ir dažną širdies plakimą ir 
tuo sutrumpina žmogaus gy
venimą trims minutėms. Se
kant tą patyrimą išeitų, kad 
480 bučkių sutrumpintų gy
venimą viena diena, 
—jau visą sąvaitę.
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WATERBURY, CONN. I 
Protesto rezoliucija.

Kadangi po gruodžio 17 ■ 
dienos perversmo tapo įves
tas Lietuvoje karo stovis, 
karo lauko teismai ir karo 
cenzūra, kuriems nėra jokio 
pateisinimo Lietuvos res
publikos konstitucijoj arba ' 
įstatymuose;

Kadangi apgąule ir smur
tu įėjusieji į valdžią tauti
ninkai ir krikščionys demo
kratai panaikino žodžio, ; 
spaudos, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvę ir buto bei 
asmens neliečiamybę;

Kadangi tie Lietuvos des
potai dėl menkiausio įtari
mo areštuoja priešingų jiems ' 
partijų žmones, laiko juos 
kalėjime ir koncentracijos 
stovykloje arba atiduoda ka
ro lauko teismams, kurių 
nuosprendžiai dažnai yra 
mirties bausmė;

Kadangi ta smurtininkų 
valdžia, begėdiškai sutremp
dama Seimo atstovo asmens 
neliečiamybę, suėmė atsto
vą Dr. J. Pajaujį ir pasmer
kė jį ir dvejetą armijos kari
ninkų sušaudyti, ir visai eilei 
.-socialdemokratų ir liaudi
ninkų grąsinama tokiais pat 
nuosprendžiais;

Kadangi ta uzurpatorių ir 
budelių gauja rodo pasiryži
mo ir toliaus, nesiskaityda- 
ma su konstitucija ir įstaty
mais, galabinti Lietuvos de
mokratijos vadus ir veikėjus, 
nes Seimas jau yra paleistas 
ir krašte paskelbtas apgulos 
stovis, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis 
Waterburio Lietuvių Ukėsų 
Politiškas Kliubas, susirin
kęs Venta svetainėje (103 
Greenstj, kelia griežčiausi 
protestą prieš Smetonos-Vol- 
demaro valdžios sauvaliavi
mą ir kruviną terorą; ir to
liaus

Tebūnie nutarta, kad šis 
mėnesinis mitingas (gegužės 
6 d.) reikalauja, kad Lietu
vos smurtininkai tuojau su
stabdytų neteisėtus žmonių 
areštavimus, karo teismų 
veikimą ir sušaudymus. Kai
no jokiais įstatymais nepa
remtą. tą teroro politiką šis 
susirinkimas laiko gryniau
siu banditizmu; ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad šis 
mitingas reikalauja be atidė
liojimo atšaukti visus prieš- 
konstitucinius Lietuvos pilie
čių laisvės suvaržymus ir pa
skelbti naujus rinkimus į 
Seimą. Kol šitie reikalavi
mai nebus išpildyti, mes pa
sižadame skelbti kovą ant 
žūt būt Smetonai ir visai jo 
budelių gaujai:

W. L. U. P. Kliubo sekre
torius, A. Eidukevičia.

I CLEVELAND, OHIO. 
Trijų SLA. kuopų prakalbos.

Gegužės 10 d., Lietuvių 
Svetainėj čia įvyko SLA. 
trijų kuopų bendros prakal
bos. Kalbėjo SLA. keliau
jantis organizatorius S. E. 
Vitaitis. Jisai pasakė gerą 
prakalbą. Vargiai kas geriau 
pasakytų už Vitaitį apie 
SLA. reikšmę ir naudą. Prie 
to, Vitaitis gana naturališką 
kalbą vartoja ir nedaro mik
čiojimų. Kalbėjo apie 3 vai. 
bet klausytojams neįgrįso, 
nes tankus satyros pavyz
džiai dilgino klausytojų jau
smus.

Publikos buvo nedaug.
♦ « ♦

Gegužės 11 d. Jaunimo 
kuopos susirinkime irgi kal
bėjo Vitaitis, specialiai jau
nųjų reikalu. Buvo ir klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas at-' 
sakė aiškiai-tinkamai.

Jaunimo kuopa yra pasi
ryžus daug dirbti; nekal
bant apie pramogas, ji nuta
rė įsteigt lietuvių rašybos 
mokyklą. Bravo, jaunuoliai, 
už tai!

Man teko sužinot, kad Ka- 
jauskas nori suorganizuot or-

kestrą iš tų pačių jaunimo 
narių, čia irgi pagirtinas už
manymas. Bravo, Kajauskai, 
nepavydėk savo mokslo ki
tiems.

♦ *

Gegužės 13 d. įvyko Bab- 
ravičiaus-Vanagaičio kon
certas. Babras gerai daina
vo. O jeigu jis nepatiko kam, 
tai tas galėjo pasiklausyti 
Vanagaičio šurum-burum, 
arba pasigerėti, kaip nuo Yo- 
zavito pirštų miklumo pia
nas aidėjo. Vienu žodžiu, 
programas buvo maigas ir 
neprastas. Bet užtenka, nes 
Vanagaitis netepė...

Buvo pranešta, kad jie su
grįždami į Chicagą vėl sustos 
Clevelande. Labai gerai. Bet 
turi atsivežt naują progra
mą, kitaip negaus “tept,” 
ypač Vanagaitis, nes jis tą 
patį šurum-burum antrą kart 
Clevelando scenoj rodė, bū
tent: “Artistą" ir “Tept.”

# ♦ ♦

Gegužės 15 d. Lietuvių 
Svetainėje Teatrališkas Cho
ras statė scenoje veikalą 
“Ponas ir Mužikai.” Vaidino 
šie: Urpšaitienė, Cirkeliutė 
ir Palubinskaitė; Kajauskas, 
Armonas, Zdanis, Banionis, 
Smigelskis, Čieriauska ir 
Morazas. (Vieno pravardę 
pamiršau, o programo nebu
vo).

Visi vaidylos lošė viduti
niai, bet kalbos visų buvo 
silpnos, o kurie garsiai kal
bėjo, tai tik garsas buvo, žo
džiai suprast sunku buvo, ži
noma, oras kaltas...

“Ponas ir Mužikai” pras
tas veikalas. Labai ilgas sa
vo monologais, kurie galėtų 
būt daug trumpesni. Labai 
gerai padarė režisierius, kad 
sutrumpino tą veikalą, nes ir 
taip atsibodo publikai.

Po vaidinimo dainavo 
Pečkaitė. Ji pirmu kartu 
bandė solo, ir neprastai sekė
si ; jei nesustos lavinus savo 
balsą, gali išeiti gera solistė. 
Antras dainavo solo Skir- 
bontas. Jis turi gerą basą ir 
natūraliai jį leidžia, be jokio 
varžymo. Balsas labai pla
tus ir maloniai jausmingas. 
Tas taipgi pradinis solistas. 
Skirbontui savo komplimen
tą atiduodu šiaip: turi geros 
medžiagos ir ateityje galėsi 
su kirst ne tik čižausko baso 
baisa, bet ir kitu. Todėl ne- 
sustok lavinęs.

Ant galo dainavo pats 
Teatrališkas Choras. Dainos 
buvo senos, bet skambėjo 
apygeriai.

P. S. Jei kurių pravardės 
negerai parašytos, tai nekal
tinkit manęs; jūsų pačių 
kaltė, kad programo nebuvo.

V. J. Z.

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Ukėsų Kliubo dvi

dešimt metų sukaktuvių 
iškilmės nusisekė.

Gegužės 7 ir 8 dienomis 
L. U. Kliubas minėjo 20 me
tų sukaktuves savoje svetai
nėje, kuri buvo iš lauko ir iš 
vidaus gražiai išpuošta S. V. 
vėliavomis. Subatoje buvo 
balius ir šokiai. Žmonių buvo 
daugybė. Nedėlioję buvo 
koncertas ir prakalbos. Pub
lika netilpo salėn. Visi buvo 
pasipuošę S. V. mažais vėlu- 
kais. Fotografas Alex. La
pinskas prie salės traukė vi
sų kliubiečių paveikslus, o 
paskui buvo nutrauktas pa
veikslas visos publikos. P. M. 
Choras, vadovaujant vargo
nininkui J. Tamulioniui, pa
dainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir kitas dainas. 
Liaudies Choras, po vadovy
ste Ig. Permino, padainavo 
keletą liaudies dainų. Taipgi 
dainavo seserįs Pauliukoniu- 
tės, seseris Černiauskaitės ir 
seseris Zalubiutės; grajino 
ant saxophono J. Skuodis. 
Kalbėjo Dr. J. Aleksa (vieti
nis dentistas), Dr. A. L. Ka
počius (dentistas iš Bosto
no) ir Dr. C. J. Mikolaitis' 
(vietinis). Po Dr. Mikolaičio- 
kalbos pirmininkas paprašė i 
publiką atsistoti ir atiduoti 
pagarbą tiems drahigams, 
kurie yra atsiskyrę su mumis; 
ant visados.

Ant galo kalbėjo advoka
tas F. J. Bagočius iš Bostono. 
Kalbėtojas savo iškalbingu
mu ir nudavimais tiek suju
dino publiką, kad ne vienam 
ir ašarą išspaudė, bet po j 
ašarų ir vėl publika juokėsi. 
F. J. Bagočius daugiausia 
kalbėjo apie L. U. Kliubo 
dalykus, bet ant galo palietė 
ir dabartinę Lietuvos politi
ką. Prie L. U. Kliubo prisira-
< 
žadėję šiose iškilmėse daly- kaus dviveiksmę operetę 
vauti ir miesto valdininkai, j “Čigonai.” G 
bet kadangi tą dieną buvo jų naj” ;
išvažiavimas prie ežerų, tai veikalas, bet suloštas buvo 
nedalyvavo.

Vakare buvo ruošiamas

Lengva išvengti 
kūno prakaito 

Permainykite muilą—ir pažiūrėkite!
AIP greit mes pasmerkiame pra- 

*^kaitavimą pas kitą — o neju
čiomis praleidžiame faktą kad ir 
mes kai kada prasikalstame.

Net tada kada regis mes nepra
kaituojame, odos duobutės nuola
tos leidžia prakaitingą drėgnumą.

Didesniam saugumui — varto
kite Lifebuoy! Taip šviežus, kad 
milionai kasdien juo prausiasi ---
ir jis teikia amžiną liuosybę nuo 
kūno prakaitavimo.

Ir sveikesnė išvaizda
Lifebuoy minkštos, antiseptiš- 

kos putes netik odos duobutes iš-

valo — jos išvalo ir veido duobe
les ir palaiko išvaizdą aiškia, švie
žia ir sveikata žibančia.

O prie to visko pridėjus. 
Lifebuoy apsaugo dar sveikatą __
jis prašalina nematomus mikrobus 
nuo rankų, sykiu su purvu.

Lifebuoy švarus, sveikas kvepė
jimas — kuris greitai išgaruoja po 
nuplovimo — sako jums kad jis 
teikia didesnę apsaugą. O Lifebuoy 
kainuoja tiek mažai. Jo rusvai 
raudona spalva yra spalva grynų 
palmos vaisiaus aliejų. Pirkite šian 
die. i-ever Hrut. Cv . Cuntntir, Mass.

veidui-rankom-voniai
X----------

ir mikrobus prašalina

DETROIT, MICH.
Iš draugijų veikimo.

Balandžio 24 d. Ateities ivien bolševikiškos davat-

Užbaigus prakalbą atsaki
nėjo Į klausimus, kuriuos Sta-

šė 54 nauji nariai. Buvo pri- Choras statė scenoj Š. Šim- kos. Kalbėtojas atsakinėjo į 

Operetė"“Žigo- Aukų surinkta Lietuvos vai. 
yra vidutinis muzikalis liaudininkų partijai $32.10.

klausimus ramiai ir noriai.

bu.u Gegužės 8 d. Lietuvių Pa
prastai. Kad operetes statyti, lietinimo Kliubas laikė savopiaotdl. lYdll Vj/vl V LUc elcllj 11 i—”— . . v

varstu c uuvv ruošiamas scenoj, tai reikia turėti netik! mėnesini susirinkimą. Prie 
miesto valdininkams bankie- g?™-'. . bet.ir Pa5ta?°ju laitu p?-
tas. Valgius gamino seseris aktorius, o labiausia gabų 
Vaiškelioniutės, Stankiutė, r,ezisiei?^’ kuris mokėtų ya- 

. Gi šitokių 
Laike scenos veikėjų Ateities Cho

ras neturi. Nors nekurios 
i “Čigonų” dainos po vado
vyste p. P. Koch išėjo neblo
gai, bet vaidinimas vietomis 

D. Kirmiff” $2.'oo' buv0 nepakenčiamas.
Balčiūnienė, J. ■

M. Dvareckas, P. gonusj J. Butėną,

Stankiutė, režisierių 
F. Puidokienė, Vaitiekunie-l^ov2au^ 
nė ir Stankaitienė. 1____
prakalbų buvo renkamos au
kos vakarinių valstijų žmo
nėms, kurie šįmet labai nu
kentėjo nuo didelių potvinių. 
Aukavo: 
Po $1.00: 
Urbonas,

Mačiau kartą statant “Či
tai visai

PITTSBURGH, PA. 
Rezoliucija prieš lietuviškus 
fašizmo elementus, kaip Lie

tuvoje, taip ir Amerikoje.
Mes, Pittsburgho ir apie- 

linkės lietuviai, atstovauda
mi 25 draugijas ir tūkstan
čius jų narių, susirinkę 24 d. 
balandžio į L. M. D.Svetai
nę, 142 Oit st., nutarėme 
griežtai kovoti priešai fašiz
mą kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje, kuris terorizuoja 
musų brolius darbininkus.

Taipgi pasižadame griež
tai kovoti ir prieš tuos visus 
gaivalus, kurie kokiu nors 
bud u remia juodojo fašizmo 
judėjimą netik Lietuvoje, 
bet ir Amerikoje.

Mes pasižadame visais ga
limais budais remti kovojan
čius darbininkus priešais fa
šistus kaip Lietuvoje, taip ir 
Amerikoje.

Šalin fašizmas! Šalin juo
doji diktatūra! Lai gyvuoja 
darbininkų solidarumas 
voje prieš fašizmą.

Rezoliucijų komisija:
J. Miliauskas, 
J. Urbonas, 

U. Načajienė.

ko-

Navickas, P. Jarulionis, V.’negalėtume pažinti, kad tai 
Jarulionis, Dr. C. J. Mikolai- tas pats S. Šimkaus muzika- 
tis, A. Lapinskas ir J. Urb- Hs dalykas. Po lošimui patys 
ša. Po 50c.: J. Umpa, M.'aktoriai-vaidylos nusiskun- 
Kurgonas, V. žuravlis, J.jdė, kad režisierius neturėjo 
Kieva, F. Krancevičius. Su gabumų tinkamai juos sumo- 
smulkiafe pasidarė $41.42.įkytb
L. U. Kliubas paskyrė iš iždo Orijo — jauno. čigono ro- 
$15.00. Visos aukos bus per-l^ei buvo specialiai pakviestas 
duotos Amerikos Raudonam j P- Krasnickas iš Clevelan- 
Kryžiui.

Visiems dalyvavusiems 
programo išpildyme aukau
tojams, draugams, svečiams 
iš kitų miestų, gaspadoriams, 
darbininkams ir darbinin
kėms, ir visiems, kurie tik 
prisidėjo bent kokiu darbu, 
ir publikai, kuri dalyvavo L. 
U. Kliubo 20 metų sukaktu
vių iškilmėse,vardan 600 na
rių tariu širdingą ačiū. Taip
gi ačiū ir tų laikraščių leidė
jams ir redaktoriams, kurie 
talpino musų raštus. Jie 
daug pagelbsti mums vienyti 
Lawrence’o lietuvius ir dirb
ti kartu kultūrišką darbą. 
Užtai ir mes tuos laikraščius 
remsime. Tik vienas Bostono 
“Darbininkas” uždarė savo 
špaltas ir bando ardyt tarpe 
musų vienybę, bet jo darbas 
yra bergždžias.

Birželio 4 ir 5 dd., L. U. 
Kliubas rengia1 didelį pikni
ką ant Tautiško Parko, tarpe 
Lavvrence’o ir Lowellio, prie 
gero kelio.

J. Savinčiu*?'
L. U. Kliubo pirm.

jdo, kuris vien tik ir puošė lo- 
’šimą. Užbaigus operetę J. 
i Krasnickas dar dainavo solo 
i ir su A. Zinkevičium duetą, 
kas publikai labai patiko. 
Publikos buvo vidutiniškai.

♦ ♦ ♦

Balandžio 29 d. A. L. T. S. 
• 29 kuopa surengė prakalbas 
Lietuvos Seimo atstovui p. 
N. Radžiui. Prakalbų pasi
klausyti publikos susirinko 
neperdaugiausia. N. Radys 
kalbėjo keliais atvejais, per
žvelgdamas Lietuvos politi
nę situaciją nuo carizmo iki 
dabartinių laikų, apie Lietu
vos santikius su svetimomis 
valstybėmis ir Lietuvos eko
nominę padėtį. Taip pat pa
pasakojo apie smurtininkų 
fašistų darbus Lietuvoj.

Turiu pripažinti, kad N. 
Radys yra vienas iš rimtes
nių kalbėtojų, kalba nesi- 
karščiuodamas ir švarią kal
bą vartoja, nekeikia savo 
priešų, kaip tai daro musų 
bolševikiški “kalbėtojai,” 
kurie savo priešus “kritikuo
ja" keiksmais.

dėjo rašytis daug bolševikų 
apšvietiečių ir darbiečių, 
kurie susiėję į susirinkimus 
vietoj svarstyti Kliubo rei
kalus, koliojasi už politiką. 
Matyti, kad tiems gaivalams 
nerupi draugijos gerovė, o 
tik bolševikiškas tavoras. Il
siame susirinkime pradėjo 
vieni kitus vadinti “tikrais” 
vardais: purvini politikie
riai, svoločiaj,. kiaulės, ir tt.

Man negaila, kad*jie vieni 
kitus tokiais vardais vadina. 
Visiems yra žinoma, kad tie 
gaivalai yra triukšmadariai 
ir kolionių ekspertai. Bet 
Kliubo nariai turėtų daugiau 
į tai atkreipti savo dėmėsi, 
skaitlingiau lankyti Kliubo 
susirinkimus ir tiems “kiau
lėms” pažaboti snukius, kad 
nežemintų Kliubo vardo, o 
elgtųsi kaip civilizuoti žmo
nės. Piršlėnas.

BALTIMORE, MD. 
Lietuvos Seimo atstovo N. 

Radžio prakalbos ir ko
munistų klausimai.

Gegužės 15 d. A. L. T. San
daros kp. parengė prakal
bas Lietuvių Svetainėje. Kal
bėjo nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos Seimo atstovas N. 
Radys. Kalbėtojas papasa
kojo, kaip pirmiaus, klerika
lams valdant šalį, buvo be
reikalingai eikvojami valsty
bės turtai ir kaip buvo var
žoma piliečių laisvė. Kurie 
laikraščių neskaito, tai tiems 
buvo žingeidu klausytis kaip 
kunigų valdžia spaudė žmo
nes.

Antroj dalyj savo kalbos 
p. Radys trumpai papasako
jo apie ekonominę Lietuvos 
gyventojų padėtį.

Publikos Radžio prakal
bose buvo vidutiniškai. Au
kų sumetė $29.00 su centais.

Po prakalbų buvo duota 
statyti kalbėtojui klausimus. 
Visų tų klausimų nerašysiu, 
tiktai pažymėsiu svarbes
nius.

Vienas padavė tokį klau
simą : “Nekurios gazietos ra
šė ir kalbėtojai sakė, kad 
buk tai valstiečiai liaudinin
kai ir socialdemokratai tyčia 
atidavė valdžią fašistams, 
kad išskerstų tikruosius dar
bininkus. Ar tai tiesa?” Kal
bėtojas atsakė, kad tai yra 
komunistų šmeižtas. Jeigu 
valst. liaud. butų norėję 
skersti darbininkus, tai jie 
galėjo tai daryti, nes turėjo 
valdžią savo rankose. Bet iš- 
tikrujų buvo kaip tik atbu
lai. Dar prie krikščionių de
mokratų suareštuotus komu
nistus valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžia 
paleido iš kalėjimo. Na tai, 
kur-gi čia pamatas rašyti ir 
sakyti, jog tyčia atidavė val
džią kad išskerstų tikruosius 
darbininkus?

Pakįla komunistas S. ir sa
ko: “Aš irgi noriu klausti. 
Ano žmogaus klausimas tai 
tik įsivaizdinimas.” Komu
nistas S. klausia: “Kodėl šį 
vakarą neišnešat rezoliucijos 
prieš fašistus?” Radys atsa
ko, kad tai priklauso rengė
jams. Jeigu jie turi pagami
nę rezoliuciją, tai priimsim. 
Radys leido nubalsuoti ar 
reikalinga rezoliucija išnešti 
prieš fasi&tus. Dauguma bal
suoja kad reikalinga. Tuoj 
buvo pagaminta ir vienbal
siai priimta rezoliucija.

Kad rezoliucijos reikėjo, 
tai dauguma ir reikalavo, bet 
mes atsimenam, kad nelabai 
senai komunistai buvo di
džiausi priešai protestams, o 
dabar jie reikalauja, kad bu
tų išnešta rezoliucija. Mes 
taipgi atsimenam gerai, kad 
komunistiški “daraktoriai” 
rašė ir gyvu žodžiu sake, kad 
Šleževičius ir Grinius tyčia 
atidavė valdžią fašistams, 
kad išskerstų komunistus. O 
kada eiliniams komunistams 
kas nors pasako, kad taip 
buvo rašyta, tai tik “įsivaiz
dinimas.” Tai reiškia, kad 
ką tik komunistai rašo ir sa
ko, tai vis įsivaizdinimas. 
Dar vienas paklausė: “Kodėl 
smurtininkai nešaudė social
demokratų ale komunistus?” 
Kalbėtojas atsakė: “Matote, 
komunistų mažai, tai nesibi
jojo šaudyt. Jeigu butų su
šaudę kelis valst. liaudinin
kus arba socialdemokratus, 
tai galėjo sukilti tūkstančiai 
ir atkeršyt valdžiai.”

Mano supratimu p. Radys 
į šį klausimą atsakė klaidin
gai. Smetonos “valdžia” ne- 
todel sušaudė komunistus, 
kad komunistų mažai buvo, 
o dėlto, kad Smetonos klika 
Sakė Lietuvos žmonėms, kad 
komunistai rengė sukilimą. 
Taigi kad paslėpus tą, ką 
smetoniniai sakė, tai pasiga
vę 4-rius komunistus sušau
dė, kad visuomenė manytų, 
jog ištikrujų gręsė pavojus 
nuo komunistų.

Darbai.
Kriaučiai dabar nesiuva. 

Kiek didesnes dirbtuves už
darė ant neaprubežiuoto lai
ko, o mažesnėse dar siuva 
šiek-tiek, po 2-3 dienas są- 
vaitėj. Kitose industrijose 
darbai eina neblogai, ypa
tingai gerai dirba namu bu- 
da\otojai. Baltimorietis.

AKRON, OHIO.
Pirmosios Gegužės ap- 

vaikščiojimas.
Gegužės 7 d. tris vietinės 

organizacijos — LŠS. 20 kp., 
TMD. 12 kp. ir Šv. Juozapo 
Draugija — suvienytam spė
kom parengė apvaikščioji- 
mą pasaulio darbininkų 
šventės Pirmosios Gegužės. 
Prie šito apvaikščiojimo no
rėta pritraukti visos vietinės 
draugijos, ir LSS. 20 kp. bu
vo išsiuntinėjus pakvietimus. 
Išsyk visos draugijos sutiko 
apvaikščiojime dalyvauti ir 
išrinko tam reikalui delega
tus. Bet šis bendras darbas 
nepatiko musų komunistams, 
kurie pradėjo varyti priešin
gą bendram darbui agitaci
ją. Ir komunistams pavyko 
nuo bendro darbo atitraukti 
Laisves Pašalpinę Draugys
tę, o SLA. kuopa, kilus gin
čams, pasiliko nuošaliai. Už
tat Laisvės Draugystė nusto
jo prijautimo Akrono lietu
viuose.

Parengtame Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojime kal
bėjo advokatas Keršis iš Cle- 
velando. Pirmu atveju kalbė
jo apie Pirmą Gegužės, o 
antru atveju apie Lietuvą. 
Kalbėtojas kvietė visais ga
limais budais kovoti prieš 
kruviną Lietuvos fašistų val
džią.

Po prakalbų prasidėjo 
linksmus šokiai, kurie tęsėsi 
iki 12 vai. nakties, žmonių 
buvo pilna svetainė. Nors 
buvo didelės išlaidos, bet 
bus ir pelno.

LSS. 20 kp. susirinkimas 
įvyks 29 d. gegužės, 10 vai. 
ryte, po numeriu 772 Ray- 
mond st. V isi nariai yra kvie
čiami susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų.

Organizatorius.

WINIFRED, MONT.
Pavasarį rogėmis važiuoja.

Šįmet Montanos valstijoj 
buvo labai ilga ir gili žiema. 
Spalio mėnesyje žemė buvo 
apklota storu sniego klodu ir 
tasai sniegas gulėjo ant že
mės iki balandžio mėnesiui. 
Per visą žiemą buvo labai 
šalta. Balandžio 17 d. dar 
buvo dvi pėdos sniego. Pa
baigoj balandžio buvo kiek 
atšilę ir sniegas nutirpo. 
Farmeriai jau buvo išėję lau
kų arti. Bet 5 d. gegužės vėl 
užėjo žiema ir visą žemę ap
klojo sniegu. Buvo galima 
rogėmis važiuoti.
1 Dėl tokios sunkios žiemos 
farmeriai labai skundžiasi, 
nes žiemkenčiai javai iššalo, 
o pavasarinių negalima laiku 
įsėti. Andy Bakšas.

PITTSBURGH, PA.
L. M. D. prisidėjo prie atsta

tymo “Varpo” Bendrovės 
spaustuvės.

Gegužės 8 d. Lietuvių 
.Mokslo Draugija savo susi
rinkime nutarė pirkti “Var
po” Bendrovės šėrų už 50 
dol. Reiškia, L. M. D. prisi
dėjo prie atbudavojimo 
“Varpo” Bendrovės spaustu
vės, kurią Lietuvos fašistai- 
teroristai buvo išsprogdinę.

Tegul dabar fašistų klap
čiukai iš “Vienybės” ir “Dir
vos” abazų žino, kad L.M.D. 
stovi demokratijos pusėj.

A V.

FOREST CITY, PA.
M. Pašvenakas pasveiko.
“Keleivio” No. 18 buvo 

pranešta, kad mainose tapo 
skaudžiai sužeistas Mikas 
Pašvenskas. Bet prabuvęs 
vieną sąvaitę ligoninėje jis 
sugrįžo namo, nes akys pali
ko sveikos, bet kol kas į dar
bą dar negali eiti, nes prie 
saulės šviesos negali ilgai 
žiūrėti, taip pat ir prie lem
pos šviesos. Laisvamani*.

UNION CITY, CONN.

25 METŲ JUBILIEJUS 
IR PIKNIKAS

Rengia Waterbnrio Lietuviu 
Laisvų Kapu Draugija,

29 ir 30 Gegužės, 1927
LIETUVIŲ DARŽE—LINDEN 

PARK 
UNION CITY, CONN.

Bus Prakalbos. Dainos. Šokiai. 
Programas prasidės abidvi die
nas nuo 2:00 po pietų.

Visus kviečia atsilankyt
RENGĖJAI.

«v



žmogaus akimis i tai pažiū
rėti, nes tik tokiu budu galė
si kiekvieną dalyką tinkamai 
įvertinti ir teisingu išvadų 
pasidalyti.

—Gud bai, Maike. Jeigu 
tu man nepritari, tai aš ne
noriu daugiau su tavim šne
kėti.

I

POTVINIAI
j

Mississippi upės baisiau
sias potvinis pasiekė aukš- 

Įčiausio laipsnio. Nors buvo 
i pranešta iš anksto, net prieš 
■ aštuonius mėnesius, kad Mis
sissippi upė išsilies, bet nie- 
kas negalėjo tos nelaimės 
nukreipti.

: Dabartinis potvinis prasi- 
’dėjo pereitą rugpiučio mėne- 
įsį, kuomet nuo lietaus patvi
no kelios upės Kansas ir Ok- 
lahomos valstijose.

Spalio mėnesį Arkansas 
ir Neosho upių potvinis pra
gaišties padarė iki $40.000,- 
000. Po tam lietus keliavo į 
ntus. į Missouri. Illinois, 
Ohio. Tennessee ir Kentucky 
valstijas. Ir visa tai atsitiko 
tuo laiku, kuomet potvinių 
neturėjo būti.

| Oro Biuras todėl žinojo, 
kad jeigu žiemos ir pavasa

rio lietus bus smarkus, jie pa- 
. . Igimdys dideli potvinį. nesjaus sukritikuosiu. Ar tu at-1^- buv0 -a įmi,.ku5 ir 

simeni.kaip anais metais A-(|a b(U van(Įens sugelti ne
menkoje persėjo finų tau- Bet iš anksto negali-

J1 PaJ?arsej° • To- ma nuspėti, ar lietus bus 
dėl, kad is finų tautos ats„a-ile s ‘al. smarkus 
d o vienas labai greitas begi-' - - •
kas, toks greitas, kad pra
lenkė geriausius amerikonų 
bėgikus. Jo vardas buvo, 
Nurmi. Ir Finlendijos finan
sų ministeris pasakė, kad 
Nurmi savo greitumu padarė 
Finlendiiai už 10 milionų do-

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

—Sveikas gyvas, tėve.
—Sei, Maike, ką tu dabar 

mislini apie lietuvių tautą?
—Kodėl, tėve, kodėl da

bar reikėtų ką nors apie lie
tuvių tautą “mislyti?”

—O ar tu nežinai, Maike, 
kas atsitiko?

—O kas?
—Ogi musų tautietis Shar

key sufaitavo airišių čertipi- 
joną Malonev. Iš to džiaugi 
mo, vaike, aš su zakristijonu

jo paskolint jai 10 milijonų

I Finleridija gali išauklėti to
kius greitus vyrus, kaip Nur
mi. tai galės ir skolą greitai 
atiduoti. Tai ką tu dabar pa
sakysi, Maike?

—Aš, tėve, galiu pastatyti! 
faktą, kuris tavo argumentą 
visai sumuš. Ar atsimeni, tė
ve, kokį smarkų kumštininką 
turėjo anais metais Ameri
kos juodveidžiai? Jis vadi
nosi Jack -Johnson. ir skynė 
Amerikos kumštininkus kaip 
kopūstus. O ar jo tautai pasi
darė nuo to kiek geriau? 
Kaip tik priešingai: prieš 
juodveidžius kilo da didesnė 
amerikiečių neapykanta, ne
gu pirma buvo. Daugelyje 
vietų buvo net masinių juod
veidžių skerdynių. Pats Jack 
Johnson turėjo slapstytis. Jį 
net valdžia pradėjo perse
kiot. Prikibo prie jo, kam jis 
vedė baltveidę merginą. Ši
tas vienas faktas, tėve, su
muša visus tavo argumentus, 
kad turėti gerą kumštininką 
tautai reiškia didelę garbę.

—.Jes, Maike, aš atsimenu i

; Mississippi upė beveik vi
suomet patvinsta pavasari 
nuo smarkių lietų, nes tenais 

: žemė lygi ir nesulaiko van
denų, kaip kalnuotose apie- 
linkėse būna. Vanduo apse- 

. mia upes, kurios teka i Mis- r inienoi.iai uz iv miuonu sissip£i upę> ir krantai ir py. 
jleny.nau(i°s- ■ limai negali to vandens su-
!P*). ^.ulos ?.aF^a’ . a<; i laikyti. O syki vanduo iš- 

' - i i ' - • plauna pylimus, užlieja visąišgėrėm ciela kvortą munsai-’AmeriKOs bankienai nebijo- .,nipiinkp 
no- į jo piskolint jai 10 milijonų! Gruodžio mėnesio pabai-

—O kodėl tu taip džiau- doleftĄi. Jie pasakė,; jeigu • •• ... ~
giesi, tėve?

—Tai iš ko gali džiaugtis, 
Maike. jeigu ne iš tokio atsi
tikimo? Juk tai didžiausis 
unaras lietuvių tautai. Žiū
rėk. amerikoniškos gazietos 
rašo, kad Lietuva sufaitavo 
Airiją. Dabar jau bus nesar- 
mata žmogui ir pasisakyt, 
kad tu lietuvis. Jau dabar, 
vaike, ir aš airišių nebijosiu. 
O pirma aš bijojau. Syki vie
nas airišis apspiovė čiutaba- 
kiu mano šiušį, ale bijojau J 
kirst jam Į snuki, kad manęs ' 
nesumuštų. Mat, pas lietu
vius buvo tokia jau nuomo- • 
nė, kad prieš airišį lietuvis 1 
negali atsilaikyti. Dabar gi 
visas svietas pamatė, kad 
prieš lietuvi dručiausis airi
šis negali atsilaikyti. Ar tai 
ne unaras musų tautai? Tu 
pamatysi, Maike, kaip mes 
dabar pakilsim!

—O aš, tėve, tiek daug 
svarbos tame nematau. Tau
tinis lietuvių jausmas gali 
būt labai patenkintas, bet tai 
yra tik laikinas dalykas, 
šiandien muštynes laimėjo 
Sharkev, i-ytoj laimės kas ki- 
1 / ..............
nios šiandien ploja vienam, 
rytoj ph* kitam. Bet pasau
lyje niekas nuo to nepersi- 
mainvs.

—Kaip tai nepersimai
nys? Pirma apie lietuvius 
mažai kas težinojo 
jau visi žino, 
ant svieto faitorius yra iietu- 
vis.

—Aš, tėve, 
sutinku. Amerikiečiai dabar 
žinos, kad Sharkey yra lie
tuvis. Ir ne vienam lietuviui 
dabar gal bus smagiau pasi
sakyti, kad jis yra los pačios 
tautos žmogus, kuriai pri
klauso ir pagarsėjęs kumšti
ninkas Sharkey kurio tikra 
pavardė yra Žukauskas. Bet 
ar daug bus iš to praktiškos 
naudos? Airiai tautini m v 

igoje lietus užpuolė Tennes- 
įsee ir Kentucky valstijas. 
•Žinios praneša, kad Cum- 
iberland ir Tennessee upės 
ikįla. Tos dvi upės teka per 
i Ohio upę į Mississippi upę. 
Smarkus lietus pagimdė pot- 
vinį Ohio upėj. Kovo mėnesį 
kiekvienas upelis, tekantis į 
Mississippi, išsiliejo.

Dabartinis potvinis yra 
didžiausias, koks tik yra bu
vęs iš Mississippi upės.

Suv. Valstijų Oro Biuras 
išsiunčia persergėjimus apie 
potvinį kasdien į visas šalies 
dalis, kartais net keturiom 
sąvaitėm prieš potvinį. Ir to
dėl inžinieriai žino apie kokį 
laiką potvinis pasirodys. 
Kad išgelbėjus New Orleans 
miestą, kuris randasi Missis
sippi upės pietuose, inžinie
riai išgriovė pylimą ir palei
do iš jos vandenį į Borgnc 
ežerą.

Žmonės visuomet kreipia 
a dėmėsi į Suv. Valstijų Oro 
- Biuro perspėjimus. Inžinie

riai tuoj pradeda savo dar- 
. , .u... Krantus apsaugoja ir

apie Dzek Dzansoną. Jis Į žmones perspėja. Bet Missis- 
Y°'[’^tas nygens ir didelis ippi upė, klony gvvcna! 

tas, o porvt vėl kas kitas. Mi- įus: A e ar?er?ko"alpA';daug juodveidžių ūkininkų.!
- ’ - - ’ ‘ . k<>ant jo ne užtai. ka< .psldarbininkų su siivo še:myno-:

£e,’as fa«torius o užtai, kad mjs jr jiems sunku suprasti,! 
i- J\sbuvo k kokio kraujo. Tujka(j apleisti savo namus; i 

Zinai, Mante, kad 'i.vg<*’i.y|Vjeton to, jie užlipa antsto-1 
. Amerikoj niekas nemyli. Jei-! arba i medžius ir laukia. ! 

gu juodukai butų balti,tai. .. .,, tu matvtum. kaip j-j tauta1. vaito n-vata,.
, butų pakilus. J» Ožans.maJ'>sJ.a'

. kad g.u-.aus.s ;.„t rankų t*™"
.......    !.«♦»..• .. . < upes problema, bet iki šio be 

... , I jokio pasisekimo, nes tik vie
šu tuo pilnai T teve’( no pylimo išplovimas gali

Tu pats parodei, kad jeigu,p«u mylių derlingos žemės, 
pati tauta neturi gero vardo, išnaik’nti net iki $25,000,000 
tai vienas žmogus jos garbės vertės javų į vieną naktį, 
nepakels. | Amerikos Raudonas Kry-

—Maike, šitokia šnekta žius reikalauja net $10,000,- 
mr.n nepatinka. j000 nukentėjusių pašalpai.

—Ji gali tau nepatikti, tė-j ....
ve, bet tikrenybėje taip yra.
Tu gali būt didžiausis pat-

A

KIEK ŽYDAI TURI 
ŽEMES LIETUVOJ.

Statistikos žiniomis, žydų 
; esama

dabar lietuvio vardo daugiau] otHs, gali džiaugtis kiek-, 
nekęs, negu pirma. Į

—O aš tave,
vie.. ’M-uvio pasisekimais, ūkininkų rankose 

Maike, tuo- bet t tu. .. v*ti ir bešališko 50.000 ha žemės.

KELEIVIS

WsunMint!
VLZ HOP-MALT ' 5YRUPHOP

Išdirbamas iš importuotų ir nami
nių miežių sėlyklų ir apynių.

TURI SAVYJE 
IMPORTUOTĄ SKONI
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LITERATŪRA IR MOKSLAS.
Savim Pasitikėjimo Stebuklai.

Nėra nieko kito tokio pasauly, kas tiek jėgų suteikia di- 
džiausiems žygiams nuveikti, kaip pasitikėjimas savo jė
gomis ir galia. Žmogų, kuris neigia tavo pasitikėjimą sa
vim. kuris nori tau įkalbėti, kad tu negalėtum sumanytą 
padalyti, laikyk savo priešu, nes jei dingo tavo pasitikėji
mas savim, dingo ir tavo jėgos. Pasisekimas niekad nega
li būti didesnis už pasitikėjimą savim.

Nuostabus paskutinių laikų išradimai ir atradimai pasi
sekė lik tokiems Žmonėms, kurie tvirtai tikėjo savim ir sa
vo galia. Žmonija butų visais šimtmečiais atsilikusi be tų 
vyru pasiryžimo. kurie nesiliovė dirbę tai, kas jiems vaiz
davosi. nors žmonės tai dažnai kaipo nesąmones ir negali
mybes išjuokdavo. Tik reikia prisiminti Zeppeliną!

Nėra tokio darbo, kuriam susirastum pasisekimą, jei jo 
nelauki ir negeidi. Pripuolamų dalykų nebūna pasauly. 
Viskas turi turėti priežastį, ir tai tokią priežastį, kuri ne
mažesnė butų už pasėkas. Sriovė savo kely negali aukš
čiau savo šaltinio iškilti. Didelė pasėka turi turėti ir didelę 
priežastį, o loji yra tvirtame savim pasitikėjime ir nenuils
tamoje patvaroje. Koks didelis bebūtų talentas ar galia, 
pasėka niekad negali būti didesnė už savim pasitikėjimą. 
Tik kas tiki ką nors galįs, tas tikrai gali, o kas taip netiki, 
tas to ir negali, šitas įstatymas neturi išimčių.

Visai nesvarbu, ką kiti mano apie tavo planus ir suma
nymus, ar jie tave svajotoju, ar mulkiu vadina — tikėk 
vien savim ir neleisk šito pasitikėjimo sugriauti. Gali nu
stoti turtų, sveikatos, gero .vardo, žmonių pasitikėjimo — 
bet kol tu pats savim pasitiki, tol dar ne viskas prarasta.

Vienas kareivis atnešė Napoleonui kartą žinią taip grei
tai. kad jo arklys krito. Napoleonas parašė atsakymą ir pa
liepė pasiuntiniui sėsti į jo puikų ir brangiai pabalnotą 
arklį.

Kareivis tarė:
—Ne, generole, šitas arklys per puikus prastam karei

viui.
Bet Napoleonas atsakė jam:
—Nieko nėra per gera ir per puiku francuzų kareiviui.

• 4 1

Pasaulis pilnas žmonių, kurie mano, kaip šitas kareivis, 
kad lai yra per gera, ką kiti žmonės turi. Bet jie nenusi
mano. tokiu žemu savęs įvertinimu patys vagia visas 
jėgas Turėdamas nykštuko norus, niekadosįne-
galės! būti milžinu.

Didesnė-žj^ęnių dalis, išąnokyta manyti, kad ne jiems 
skiliam: pasaulTo turtai, tik ypatingai liklYnaptiiinktiems. 
Tu<« budu, išauga jie įsitikinę priklausą mažaverčių žmo
nių rųšiai — ir jie tikrai priklauso tai rųšiai, kol patys ne
pareikš noro iškilti aukščiau jų.

Ir todėl atsitinka, kad tūkstančiai galėjusių didelius 
darbus nudirbti, mažai tenuveikia ir užima žemas vietas.

Tarp daugelio priežasčių, kurios neleido žmonijai lig 
šiol išaugti ligi pilnos aukštybės ir dėl kurių ne vienas di
džiai apdovanotas turėjo žemoje vietoje suskursti, svar
biausia yra ta, kad patys žmonės turi per menką nuomonę 
apie save. Mes visai nesumojam tos tikrenybės, kad patys 
esame dievai, patys pasaulio kūrėjai. Toli gražu nepa
kankamai aukštai galvojam apie teises ir reikalavimus, 
kūnų mums nuosava būtybė teikia; mes visai nenusivo- 
kiarn. kaip labai galim ir privalom save ištobulinti ir kaip 
toli gali būti išvystyta musų valdžia ant pačių savęs. Mes
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dar nenusimanom, kad patys sprendžiame savo likimą ir 
kad galim būti tuo, kuo būti norim.

M. Koreli i sako:
Jei tu nenori nieku daugiau būti, kaip tik grumstas, tai 

ir paliksi grumstas, o narsiųjų kojos tave mindžios.
Žmogaus teigiamosios asmenybės ir giedrus savim pasi

tikėjimas pritraukia pasisekimą, kai magnetas geležį. Kas 
turi tvirtą ir teisingą savim pasitikėjimą, tą apgobia savo
tiška atmosfera, jo vien jau išvaizdoje yra kaž-kas, kas 
leidžia jam kovą prieš pirmąjį šūvį pusiau laimėti. Iš jo 
kebo išnvks savaime šimtai kliūčių, kurios žmonėms men- 
ku savim pasitikėjimu ir neigiama asmenybe butų nenu
veikiamos.

Kaip dažnai tenka išgirsti kalbant apie žmogų: “Jam 
sekasi viskas, ką jis pradeda: ką jis paliečia, tas virsta 
auksu.“ Tai yra budo pasėkos ir kūrybinė minties jėga. 
Žmogus, kuris iš karto padaro tokio įspūdžio, jis spindu
liuoja pasitikėjimu ir tikrybe, ir kitiems įskiepija įsitikini
mo, jog jis įstengs savo sumanymą įvykinti. Ir kadangi 
taip mano ne tik jis vienas, bet ir kiti, tai auga jo jėgos per 
tokių minčių bendrą veikimą, ir kiekvienas pasisekimas 
padeda išlyginti kelią naujiems pasisekimams ir naujų su
manymų įvykdymą padaro dar lengvesnį. Indėnai manė 
kitados, kad nugalėto jėga tenkanti nugalėtojui. Ir tam 
tikra prasme šita mintis yra teisinga, kiekvienas laimėji
mas sustiprina jėgas naujam laimėjimui, ar tai butų pra
kybos reikalai, ar išradimai, ar mokslo darbai.

Jei nori bet ką nuveikti, tai nukreipk ten visas savo min
tis aiškiai ir nepajudinamai ir įdėk į tai tiek jėgos ir pasi
ryžimo, kad jokia žemės galybė negalėtų atstumti tavęs 
nuo užsibrėžto tikslo, kol jo nepasieksi. Tai suteiks tau 
nenuveikiamos galios, tuo tarpu, kai abejojimas, baimė ir 
savim pasitikėjimo trukumas tave nepataisomai susilpnins. 
Savim pasitikėjimas yra, taip sakant, vyriausias žmogaus 
dvasinėms jėgoms vadas, jis žymiai pakelia musų jėgas ir 
veda prie laimėjimų. Net lenktynių arklys negali premijos 
laimėti, jei jis neteko pasitikėjimo savim. Iš savim pasiti
kėjimo gimusi drąsa yra paskatinimas, stumiantis paskuti
nes musų jėgas prie laimėjimo. : ’

Priežastis, kodėl tokiai daugybei žmonių niekas dorai 
nenusiseka, yra ta, kad jie imasi darbo, neturėdami tvirto 
nusistatymo žūt būt prasimušti, juose visad lieka tam tik
ras svyravimas, ar jiems bepasiseks. Ir kaip tik tas svyra
vimas kaltas, kad jie neiškyla aukščiau vidutinio pasiseki
mo.

Kiekvienas žygis pirmiausia turi būti mintyse nuveik
tas, kol jis tikrenybėn pateks. Ko mes norim, turim tai 
sau gyvai ir tvirtai įsivaizduoti. Silpnai sugriebta mintis, 
tegali būti tik silpnai įvykdyta.

V isa kas didu, ko pasauly pasiekta, turėjo savo pradžią 
noruose ir svajonėse, sapnuose ir viltyse, kurios ilgą laiką 
laukė įsikūnijimo. Bet įkūnijimo pasiilgimas laikė norą 
gyvu, leido lengvai įvairias aukas pakelti ir tuo budu iškilo 
pagaliau sumanymas iš svajonių srities gražion tikreny
bėn. Ir čia vargu besurasim geresnį bei vaizdesnį pavyz
dį, kaip Zeppelino ilgus metus išjuoktą, dažnai nenusise
kusį ir giliausiai stebuklingomis pasėkomis ir ažmina gar
be apvainikuotą darbą. “Ir bus tau taip, kaip tu tiki” — 
taip buvo šiuo atveju, taip yra visur. Musų pasitikėjimas 
yra saikas musų pasisitikėjimui: silpnas pasitikėjimas pa
siekia mažai, stiprus — visko.

Mes esam pratę spėti, kad žmonės, susilaukę nepapras
tai didelio pasisekimo, esą ypatingoje laimės globoje; mes 
iieškom visokių galimų paaiškinimų tokiai laimei, bet daž
niausiai pražiurim vienintelį bei tikriausią paaiškinimą. O 
jis yra tas, kad jų pasisekimas yra lygus jų savim pasitikė
jimo didumui ir jų viltims, lygus jų kūrybinių, teigiamų, 
nuolatinių mirčių sumai. Viskas, ką jie turi ir kas jie yra, 
visa tai susidarė savo kūrybinėmis mintimis ir savo nesu
griaunamu pasitikėjimu savim.

Nepakanka tikėti, kad mums taip pat pasiseks prasi
mušti : turime taip tikėti visa širdžia ir visomis jėgomis, 

‘ tai turi būti musų nesugriaunamas įsitikinimas. Patogus 
;įsitikinimai arba nesumojami norai dar niekad nėra nieko 
didžio nuveikę. Musų įsitikinimuose bei nusistatymuose 

1 turi būti jėga ir ugnis. Pasiilgimas to, ką mes turėti norim, 
turi priešvyrauti visas kitas musų mintis ir visos musų jė
gos privalo būti tam vienam sukauptos. Privalom turėti 
tokį pasiryžimą, kurs niekad nesibijo nepasisekimo, kurs 
pats sau užkerta visus kelius atgal ir pasirengęs yra pada
ryti visokių aukų laukiamam pasisekimui. Jei žmogus nu
stoja pats savim tikėjęs ir laisvu noru apleidžia kovos lau
ką, tai niekas jau jam nepagelbės. Vienintelis, kas dar 
gali jam naudos suteikti, tai pamėginti sugrąžinti jam pa
sitikėjimą savim ir išvaryti mintį, buk toks jau esąs jo liki
mas, su kuriuo reikia jam kovoti. Nieko kita jam jau ne
galima padaryti, kaip įtikinti, kaip dainius kad sako:

Jei yra kas galingesnio už likimą,
Tai drąsa, kuri tai nepasiduodama pakelia.

Reikia pamėginti jį įtikinti, kad savim pasitikėjimas yra 
likimas, ir kitokio likimo nėra!

__ . Or. Swett-Marden.
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Įvairios Žinios.
BADAS LIETUVOJE. 

Žmonės bėga Brazilijon.
Žiemių Lietuvoj, ypatin-1

KOVA SU MUSĖMIS 
MEKSIKOJE.

Ne vien banditizmas ir 
gai Zarasų apskrity, šiemet beveik nesibaigiančios tar- 
susidarė be galo sunki eko- pusavės kovos Meksikos gy- 
nominė būklė. Visiškas javų ventojus vargina ir neduoda 
neužderėjimas privedė net ramumo. Ten ir gamta prie 
iki bado: daugely vietųpra- to prisideda. Be kitų Įkyrių 
deda badauti ištisi kaimai, gyvių, labai daug rūpesčio 
Padėtis tuomi dar sunkėja, meksikiečiams sudaro mu- 
kad nėra kad ir mažiausių .sės, kurių ten be galo daug 
uždarbių. “Duonos nėra", i yra-Musės, iš anksto nujaus- 
uždirbti nėra kur, nors ko- (darnos lietų,slepiasi ūkininkų 
jas tiesk...” — aimanuoja gy
ventojai, bevilčiai laukdami 
nežinomo rytojaus.

Daugelis pasikėlė Į Brazi
liją. kurion pradėjo važiuoti 
va lakiniai. Pasiruošę važiuo
ti kuo ne visais kaimais. Va
žiuotų dar daugiau, bet netu
ri kuo. Turtingesniems ir tai 
sunku išvažiuoti, nes nėra 
kam pirkti likviduojamas 
turtas.

Daugelis vyrų bėga per ru- 
bežių Latvijon. Ten pigesnė 
duona, bet atsivežti Lietu
von sunku, nes muito reikia 
mokėti 1 lit. 20 centu už pū
dą.

Į pavasari gyventojų būk
le dar labiau pasunkės, nes 
beveik visi ūkininkai pristigs 
duonos. Jau dabar duonon 
maišoma bulvės, burokai, 
morkos ir kita.

Būklės pagerinimu niekas 
nesirūpina. Miesteliuose pre
kyba apmiršta. Visur stagna
cija ir prislėgtas ūpas.

dalį ir pabėgo. Aplinkui sto
vėję žmonės iš karto nesu
prato, kas darosi, ir tik ka
da pamatė iš skausmo gulin
čią Gedvilienę be sąmonės, 
pasileido kaltininkę vytis. 
Sulaikę pristatė policijon.

triobose. Kad nusikračius šių 
vabzdžių, čiabuviai veisia 
savo triobose tam tikrus vo
rus, — musių gaudytojus, 
vadinamus moskero. Papras
tai jie veisiasi medžiuose 
apipainiodami voratinkliais 
ištisas šakas. Žmonės kerta 
šias šakas ir kaišo savo trio- 
bų palubėje. Nespėja musė 
pasirodyti, kaip vorai ją su
gauna. Be daugybės vora
tinkliuose vorų, gyvena dar 
nedideli vabalėliai, kurie su
ėda atlikusias nuo vorų mu
sės dalis. Dėl to voratinkliai 
būna visada Įvairus. Liūtims 
pasibaigus, dalieji vorai iš 
triobų išsikrausto lauk, o 
jaunikliai likę, auga ligi se
kančio lietų laikmečio.

PLĖŠIMAS GIPNOZO 
PAGELBA.

Nesenai Lenkijoje, Lo
ti ziaus mieste, Įvyko labai 
keistas atsitikimas. Į karinin
ko Pajonko butą, pačiam šei
mininkui nesant namie, vėlai 
vakarą- atėjo kažkoks pa
slaptingas degančiomis aki
mis vyriškis; Pajonko žmo
nai, kuri tuo laiku bute buvu
si vienui viena, jis pasisakė 
esąs jos vato geras pažįsta
mas. Ilgai savo keistomis 
akimis žiūrėjęs i moteries 
akis, jis ją užgipnotizavo: 
paveikė jos valią, dirbtinai 
ją užmigdė ir liepė daryti 
tai. kas jam tinkama. Mote
riškė, kaip pabludusi, pati 
pasakė kur paslėpti jos pini
gai ir kiti brangus daiktai. 
Paskui, plėšikui Įsakius, atsi
gulė i lovą ir labai kietai už
migo. Plėšikas, paėmęs apie 
3000 zlotų pinigų ir kitų 
brangių daiktų, kaip nieko 
nebūta, išėjo savo keliais.

Po kiek laiko žmonės pa
tyrė apie plėšimą Pajonko 
bute, šeimininkė, išbalusi, 
pasikeitusi, lyg letargo ištik
ta, gulėjo lovoje. Gydytojai 
dar lig šiol neįstengė jos at
gaivinti. Plėšikas gipnotiza- 
torius jieškomas.

“KELEIVIO” KALEN
DORIUS 

1927 m. jau išsibaigė.
Todėl gerbiamųjų “Keleivio” 

skaitytojų prašome nuo šio pa
skelbimo Kalendoriaus 1927 m 
daugiau neužsisakyt.

“Keleivio’

Pajieškau merginos už gaspadinę į 
ant farmes, arba jei sutiks apsivęsime, | 
nuo 25 iki 38 metų, turi būt blaiva; 
aš esu 39 metu Plačiau paaiškinsiu 
per laišką. IGNAS VAINEIKIS j

R. 1, Box 15, Irons, Mich

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
** į b.i našlės, kad ir su vienu ar dviem 

___ I vaitais. Esu vaikinas 41 metų. 5 pė- 
Nesenai Panevėžio apy- “Keleivio” Kalendorius pi^ui^'meldžiu Upri^^^

gardos teismas Marijonos m. bus taipgi gražus ir tilps nau-V1, P .v-iksių. aš nejie.*k-au b. «r<> «•*, 
t_____ :„„A. l ^~5>Lvt .ra- bile G butų gero b-do. Adr.-sas; <21)

P. N. Rox 15->, Ncilių. H Va.Janonienės pasigailėjo ir nu- dingu straipsniu. L žsisakyt ga- 
baudė pusantl'ų metų sunkiu- Įima jau dabar. “Keleivio” skai- 
jųdarbų kalėjimu. P- - - -

Bridgewater Darbininkų 
Ko-operatyvė Draugovė.

PUSIAU STEBUKLINGAS 
VAISTAS.

Seniau šis vaistas gal butų 
vadinamas stebuklingu vais
tu, bet dabar, kuomet radio 
atsirado, užteks jam ir kuk
lesnio vardo. Apie šio vaisto 
stebuklingumą paskutiniu 
metu daug rašo laikraščiai. 
Viena dėl to, kad vaistas ne
senai išrastas, antra, kad jis 
ištikrujų stebėtinai greit gy
do. Vadinasi šis vaistas “An- 
tivirus.” Šis vaistas dabar 
vartojamas geriausiose Ber
lyno ir Vienos ligoninėse. 
Labai gerai gydo jis nuo vi
sų streptokokinių (tam tikra 
bakterijų rūšis) ligų. “Anti- 
viruso” pagalba vidurinis 
ausies uždegimas išgydomas 
per bertoini valandos. Kar
bunkulai (votys), furnunku- 
lai, kuriems, paprastai gy
dant, reikia kelių sąvaičių 
laiko, šiuo vaistu išgydoma 
per dvi paras.

tytojams prisiąsim už 25c. Ka'na J’aji.-ikau 
Kalendoriaus 50c.

DAUGIAUSIA SKAITO
MA LENKIJOJ KNYGA.
Vienas lenkų laikraštis ra

šo:
Išleisti vienos knygos ke- 

liasdešimts egzempliorių to
kioj šalyje, kaip Francuzija, 
tai paprastos dalykas. Yra 
tai paprasta, apskrita tenai 
laida. Daugiau skaitoma, 
plačiau pagarsėjusi knyga 
tenai siekia pusės miliono 
egzempliorių ir daugiau.

Pas mus gi, Lenkijoj, jei
gu gero rašytojo veikalas pa
siekia 30,000 egzempliorių, 

:tai jau milžiniškas pasiseki
mas. Paprasto, apskrita kny
gos laida Lenkijoj yra 3-4 
tūkstančiai egzempliorių. 
Tai tiek spausdinama. 0 
kiek iš to parsiduoda?

Žeromskio “Przedvvios-, 
nie,” kuri sukėlė spaudoje neiti; 
tiek daug triukšmo, išsiplati-’Lietuvos. N. Gendrolins
no 20-tyje tūkstančių eg-' 255 Broadway, So. Boston. Mass 
zempliorių. Begalo Įdomi ir. (*>
sensacir.ė Kiedrzynskio apy
saka “Pati ne pati” pasiekė č- 1 i merųLr SU balandž’j 

rašė
i

yra

i

. apsivedimui mcrgiitos.
turėti šeimynišką r ;mų

vai! irąs
kuri mylėtų 
gvver.lnsą meilėje Aš cs t 
laisva bim> gėrimo ir ru ymo. turiu 
gerų datbą ir gerai uždirbu, esu 26 

~ rietu, taipogi norėčiau, ka i merginos 
atsilieptų nuo lb iki 25 metų. Kurios 
norit turėt gerą gyvenimo draugą, at- 

’siliepkite siųsdamos laišką ir sy: iu 
Kuri paveikslo neat

siųs. neduosiu atsakymo. Platesnes 
žinias apie save suteiksiu per laiš’ a 

, kiekvienai. A SAKALAS * (22)
įvyks 30 d. Gegužės-j 313® &>. Hai t -d su < h.cag<>, m.

Pajieši au apsivedimui lietuvaitės 
, katra mylėtų dorų gyveni- 

ir butų prie kapitalo, tarpe 
metų amžiaus. Aš esu vaiki

nas 2» metų, turiu apie S500. Prašau 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslų. (22)

CONEECTIONARY
1 105 \Vash. st., St. Louis, Mo.

“Keleivio” Adm.

NANTICOKE, PA. 
Pranešimas.

j,, . • • MIlVpMVCSiuomi pi'anesu visiems >aVo paveiksią.
Lietuviu Laisvu Kapiniu na- *!»>> 
nams, jog metinis susirinki
mas i
May, 11 vai. ryte, ant kapi
nių.
šiame si

Pirm. J. Bieliavičius

Visi nariai malonėkite m-rgir-s. 
usirinkime dalyvauti. "7“ir'?'1

PAJIEŠKOJIMAI
SVARBUS REIKALAS.

Pajieškau giminių ir draugų 
gyvenančių Amerikoje. Aš gyve
nu Raseiniuose. Jonas \ izg’.rdas. 
Adresus priduokit N. Gendroliui.

Pajieškau Leopoldo Milcvškio, 
1922 m. jis gyveno Sun, W. Va. 
Kas apie jį žino, malonėkit pra

yra svarbus reikalas iš

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų apsivedimui; aš esu našlys, 38 
metų, turiu 3 vaikučius, turiu savo na
mus ir karą, pasiturintis. Mylėčiau at
rasti sau draugę Kauno apskričio. 
Norinčios arčiau susipažinti malonės 
prisiųsti savo paveikslą, kurį pareika
lavus sugrąžinsiu. Meldžiu rašyt lie- • 
tu v iškai. (2-3) j

SIMONAS CVIRKA
293 New Port avė, Pawtucket, R. I.

Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 
20 įki 40 metų amžiaus, be skirtumo 
pažiūrų, bile butų apsukri, protinga ir 
pasiturinti, mylinti draugišką gyveni
mą ir sutiktų gyvent ant farmos. No-

Pajieškau savo tėvo Povylo Pranai
čio. Esu likęs sirata Kazys Prana tss, i 
17 metų amžiaus. Motinėlė pasimirė Į 
_____ _io 27 d., 1927 m. Neaš-i, tėve
li, nei 11 metų, tik pajieškojus per 
“Keleivi” 1923 m pradėjai rašyti ir 
pa«kutinj laišką gavom 17 d. vasario, 
1921 metais iš Ro"l, M. Va. Box 51. 
Noriu atvažiuoti pas tave, teveli. Mel
džiu atsišaukti ar žinančius maloniai 

: .22) 
JUOZAS JARAUSKAS

Burr.bank. Lanarkshire, Scotland.

8,500 egzempliorių, 
kokiu pasididžiavimu 
apie ją laikraščiai!

O vienok... Vienok 
knyga, kuri ir Lenkijoj plati
nasi Šimtais tūkstančiu eg- prašau pranešt- dėdės adresu: 
opmnlinrin • JUOZAS JARAUS’- ‘zempnonų. , 150 G!assow r<;„

Atsimenu, da prieš karą i-------- ----i— .
man teko būti vienoj spaus- KapunJ^^^uSv^,nvaaiš-
tuvėj netoli Krokuvos. Besi- čiaus, 42 metų amžiaus, Juozo Jaraus- 
sukinėdamas po raštinę, ko tferiS-___________ ____
dirstelėjau Į šonini kambarį. Į Pajieškau brolio Antano Andriukai- 

nuo flDflČio5* iki O3t ryven0 Chicagoje, paeina iš Skirs- Visas, nuo apačios IKI pat rel,,unės Jau dauK metų aš nežinau 
Viršaus, buvo užverstas tuo kaip jis gyvena. Kas žino apie jį arba 
veikalu. Aš ir tariau sau:
“Vargšai, prisispausdino, o 
dabar neturi kur dėt.”

Kuomet atėjo savininkas, 
aš jam ir sakau:n* • vi • • 1 nau. raeir.a iš rvauno reuj uo*. smuu-iu-- 131 negalite Visai Šito pavieto. Šeduvos parapijos. Briegalės

-iočios arčiau susipažinti su pirmu 
laišku malonės prisiųsti ir savo pa
veikslą. Aš esu 11 metų, turiu vertės 
$8000 ir gyvenu ant ūkės. Vyrai lai 
nerašinėja. (22)

KRANK BARTAtČIUS
R. F. D. 4. UIster. Pa. ’

DALININKAMS ŽINOTINA

Kad dividendų po $10.00 nuo Šero bus 
išmokama 20 d. Birželio-June, 1927 m.

Čekiai bus išsiuntinėjami ant tos dienos ir 
tuo adresu, koks buvo priduotas paskutiniu 
sykiu.

Kurie dalininkai turės reeikalą permainy
ti adresą, butų gerai, kad pamatę šį skelbi
mą tuojaus praneštų savo teisingą adresą, 
kas daug paskubintų gavimą dividendo 
čekio. (23)

* / * 
BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVĖ DRAUGOVE -

42 SPRING STREET, Bridgewater, Mass. 

IZIDORIUS KATILIS, Raštininkas.
Z

FARMOS
< .'-X

- ’ \ _ f- * .>

Geriausios 1__
Grand Rapids mfėstų. aut gerų kelių 
prie puikių marketų. Kas tųvlit įsigyti 
puikių farma, matvkit »rba rašykit 
pa*: JOS STANTON (28) j

Rcaltor ' Lowell, Mich :

PO 25 METŲ VYRUI 
ATKERŠIJO.

Prieš dvidešimt penkerius 
metus Panevėžio miesto gy
ventojas Augustas Janonis 
apsivedė su jauna mergaite 
Marijona Kaupyte. Pusantrų 
metų pagyvenęs, Janonis 
nustojo žmoną mylėjęs ir dėl 
skirtumo charakterių pame
tęs ją apsigyveno Liepojuje, 
kur susipažino su jauna naš
le Ona Gedviliene. Greit su
simylėję, jiedu ėmė gyventi 
šeimynišku gyvenimu.

Dabar praslinkus dvide
šimt penkeriems metams, 
kada jau Janonis visai nuse
no, ilgus metus nematęs savo 
gimtojo krašto, su savo nau
ja žmona parvažiavo Į Pane
vėžį, gal būt, manydamas 
nerasiąs jau gyvos savo pir
mosios žmonos.

Sužinojo Janonienė, kad 
jos vyras grįžo Į Panevėžį su 
meiluže. Jai atgijo senoji 
žaizda, kurią metai buvo už- 
gydę. Bet iš karto ji susilaikė 
nuo bet kokio keršto, tik iš
kėlė prieš vyrą bylą teisme, 
kad pripažintų jai jos vyro 
žemę. Pralošusi teisme bylą, 
Janonienė sumanė atkeršyti 
savo vyrui.

Pereitų metų liepos 26 d. 
Janonienė užėjusi miesto 

sur darbai pradeda silpnėti, prekyvietėje Gedvilienę, be- 
----------- — _ stovinčią su moterimis, pa

klausė, ką jos čia perka, ir 
kada Gedvilienė atsisuko i

NAMŲ STATYBA SU
MAŽĖJO.

S. W. Straus & Co. firma, 
kuri finansuoja statybą, pra
neša, kad surinktos jos žinios 
parodo, jog namų statyba 
Amerikoje šiais metais, jau 
žymiai sumažėjo. Pereitais 
metais per balandžio mėnesį 
statybos kontraktų buvo pa
dalyta $449,131,187 sumai, 
o šiais metais per tą patį lai
kotarpi kontraktų padaryto 
jau tik už $395,749,100, kas 
reiškia 12 nuoš. mažiau. Ap
skritai imant, per du pasto- 
ruoju mėnesiu statybos dar
bai sumažėjo apie $100,000,- 
000. Statybos darbų suma
žėjimas atsiliepia ant gele
žies, stiklo, cemento, medžio 
ir kitų pramonių, ir todėl vi-

ta voro parduoti?
—Žmogau! Tai jau antra 

laida! Už sąvaitės jos jau 
nebus. O, kad taip visos kny
gos eitų!...

—O kiek gi jos išeina?
—Kiek? Pasakysiu tams

tai, kad vienas tiktai knygy
nas Varšuvoj i porą metų iš
pardavė 200,000 egzemplio
rių.

—Tai pasakykit, kas gi 
tai per knyga?

—Egiptiškas Sapnininkas.

pats lai atsiliepia, busiu dėkinga.
I MRS. ZUZANA BUROKAS

94 Ward st, Worcester, Mass.

Ingauniukės, 20 
metų kaip Amerikoje, girdėjau yra 
vedusi, bet po vyrui pavardės rgži- 
nau. Paeina iš Kauno rėdybos. Siaubų

kaimo Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ją žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

ELIZABETH VINSKIENĖ
P. O. Box 111, Gilberton. Pa.

Aš Petronėlė Ga'oartukė-Zakaraus- 
kienė pajieškau dėdžių Antano šveiš- 
čio, Praro Jucaičio, .Jurgio Jucaičio ir 
tetos Onos Jucaiėiutės. Meldžiu atsi
šaukti ant sekančio antrašo:

Petronėlė Zakarauskienė
14 W. Devvitt st., Pana, 111.

Pajieškau Onei

Pajieš1 ?u pusbrolio Jono Židelio, 
paeina iš Valkininkų parap., Pašaičių 
kaimo. -Jau apie 30 metų kaip Ameri
koje. Meldžiu atsišaukti, arba žinan
tieji praneškit jo adresų, už ką busiu 
dėkingas.

SIMONAS TAREILA
273 Regers st., Lowell, Mass.

NETIKRA 100-DOLERINĖ.
Balandžio 22 d. T”

Antanas Vaivada kartu su į’»> ,a,s.v ukia 
savo uošviu Korliu Brilinke- 
vičium Įteikė pil. Meištovi- 
čienei 100 dolerių netikrą 
banknotą, kaipo užstatą UŽ Ručinskienės ir brolio Kazio Uleri- 
paskolintus iš Meistovicienės i^SRieiie ik..G 
250 lit. Kaltininkai sulaikyti vos Mariampolės apskr.. 
ir tardomi.

v Pajieš' au savo brolio Stanislovo
Kaline ; Avižo* Jis gyvena Scotlande. Jis pats 

iš-.ukia arba kas apie jį žino 
malonėkite pranešti, už ką busiu dė
kingas. L. AVIŽAS

2727 Hochcloga st.. Montreal, Canada

Draugai! Skaitykit ir 
plątinkit “Keleivį.”

Pajieškau sesers Marės Ulevičiukčs- 

čiaus, seniau gyveno Oakiand. Ohio., o 
Ručinskienė gyveno Škotijoj. Iš Lictu- 

Bundžiškių 
kaimo. Kas apie juos žino malonėkit 
pranešti arba patis lai atsišaukia.

JIE' A ULEVIČIUM (22) 
267 Gold st., So. Boston, Mass.

Esu našlė pasės, amžiaus moteris, 
n<nh> sueiti į pažintį su pamokintu 
ir pasiturinčiu vaikinu. Esu nebi-dna 
ir patogi moteris ’ (23)

A. DANILE
3534 So. Parnell avt_, Chicago, III.

16 METŲ AMŽIAUS 
PROFESORIUS.

Kurijoj Taškento univer- ją veidu, Janonienė, išsitrau- 
riteto prof. Nikolai Naza-kuri iš po skaros buteli, pylė 
rov vra 16 metu amžiaus. Jis vitriolium Gedvilienei | vei- 
10-ties metu būdamas Įstojo.dą du sykiu. Kada Gedvilie- 
Taškento universitetan, kurĮlnė iš skausmo nusviro, Jano- 
baigę< bus< -askirtas profe- nienė dar apipylė vitriolium 
Minum d ėst vu matematikai. ‘Gedvilienei prvšakinę kuno

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- l 
srarsir.imus. kaip lai: paji«škoji- ! 
mus apsivodimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3o. už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patai p: n- 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syk).
“Keleivio” skaitytojams, kurie tvr ; 
užsiprenumeravę laikraštį ir už 
pirmų sykį skaitome po 2c. už žo«tį- 
Už pajieškojimus giminiu arba I 
drausrų skaitome po 2c. ui žodį ! 
pirmų sykį; norint tų patį pa j ee- 
Rojinių talpyt Biriau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvienų sykį.

“Keleivio” skaitytojams, kurie 
t»r užsiprenumeravę JaikraMį. u4 
pajicŠKojirnus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmų sykį po lc. 
už žodį.
PajicšLojimai su paveikslu r re 
kiuojų daujr brangiau, nes padttry- ( 
mas klišės dabar p rėk i uo ja bran
giai. 'lodei norint lalpint paj*es»o> 
jima su paveikslu, reikia pr’siųst 
fotografijų ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojima a’ba sr» 
garsinimų reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

“KELEIVIS”
! 255 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS

— ■ . . ū

GEROS PROGOS!
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- 
Al’žll RĖS1T MUSį KOLrOMJ.j llt ------------------ - ------ t

Mes turime tokių farmų, kokių tilt 
Jus reikalaujat ir užtiknnam tą, ką 
žadam. Musų yra didžiausia lietuviu 
kolioniįa Amerikoje Rašykite, prisiijt 
siine katalioga. (-) '•

PHILL1PS& ,MATT1X
ScottviŲe. Mich.i

GERIAUSIOS FARMOS. \
.A*New Jersey valstijoj, tarp dideli# 

miestų, prie gerų kelių ir prie marke* 
tų. Aš turiu visokių fatmų, mažų ii 
didelių Platesnių ža.ių apie fan.iaJ$ 
klauskite: . (22) >

TON Y MORKŪNAS
Bos* 41, ' *Sergeantviilr, N. J. Į

fanuos prie LdweR ir NEI’AMAT^StT M LIS!
~ * ... rurimz.

PARSIDUODA FARMA I * x *
67 akrai ekstra geros žemės, <li ielė 

barnė, vištininkai. kiaulininkai, dešimt 
kambarių moderniška stuba, visi bu- 
dinkai geroj tvarkoj. Daug visokių 
vaisiniu medžių, visi reikalingi įran
kiai- V iskas parsiduoda sykiu už pigių 
kainų. Informaciiu klauskit:

L. M. SHORTSEEEVES 
ONFORI). MASS.

FARMA, TIKRAS . 
BARGENAS.

■ 28 likeriai'geros lygios žemes, labai 
1 vaisinga, verta $300 uz akerj, geras 1> 
Į kamįęųių. namas, ‘barnč, vištinyčia, r^- 
' kar|dįĮ,72’ geros melžiamas.karvės,-/1 
arklgio-iO vištų, vežimai. paRiukalvi. 
grajžįę^oifas^ gera apieiinkė. nefo'i 

i mokčtl o.Sr-storų. bažnyčios, geni- mar- 
I ketai. Kaina už viską $2,700 Įmokėt 
I $800. Tikusieji ar.t lengvų išmoikejimų. 
■ Rašvkit angliškai. (22)

MRS. GUSTA WEISLER
. Box 171. l’ncas'ille, Cann.

Reikalavimai
I<\Jie.šR.\r PARTNERIO PRIE 

RKSTORANTO BIZNIO <>ba norin
čiu atpirkti nuo manęs R-esto-a.-ta. 
Biznis yra išdirbtas, ant puikiausios 
gatvės šiame mie-te Biznis eina gerai 
ir gyveni na gerą galima padarvti. 
Norinti plačiau sužinoti, kreip itč; 
šitjo adresu: (22)

tVILIMAS GALINIS
81 Emex st, La«rcucc. Mr.ss.

PARSIDUODA FARMA
Penkios mylios nuo Nasnuar 90 ak- 

i rų žemės, gera 6 kambarių stuba. vi
sa išfornišiuota, taipgi Eordson Trak
torių*. plūgai, akėčios ir visi kiti far- 

' mos įrankiai. Dodge trokas, Ford 
tourirg automobilis. <>000 tomačių die- 

! gu. 13 .arvių, 2 arkliai. 50 vištų.
REGIT MUSTAFA (22)

J 283 Main st, Nashua. N. H.

REIKALINGA MOTERIS
Nuo 50 iki 55 metų amžiaus. I atali- i 

kiško tikėjimo. Aš esu darbininkas. 
Rašykit ir malonėkit prisiųsti fotogra
fijų. (21)

A. LIETUVNINKAS
212 E. 2-nd *t.. Ne* York. N. Y.

PAJIEŠKAU BARBERIO I 
PARTNERIUS.

Biznis labai gerai išdirbtas per ilgus 
nu-tus. partneris gali prisidėti su ma
žai pinigų. Malonėkit atsišaukti grei
tai. Imliai sunku vienam, o su darbi
ninkais sunku vest reikalą. (21) 

J J—KAS
3704 Dc-nlor st, Indiana Harbor.

FARMOS, GERIAUSIOS >

Ji
FARMOS!

Prie Corry ir Petersburgo miesi 
ant gero kelio. Kurie mylite įsigyt gi 
rų ūkę rašykit arba kreipkitės ygati; 
kai. Aš turiu daug farmų visokios njč 
sies, žemomis kainomis. (21)^

W. MtSKAUSKAS
R. O. 1. CORRY/I^Ą. jį

SVARBI ŽINIA
Parduodu laivakortes į Liėtuvų aiii 

geriausių laivų. Taipgi laivakortes ii 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių į A* 
menkų ir Kanųdų. Padarau doviema** 
tis,' įgaliojimus, pardavimo ir pirkimo 
aktus ir kitokius raštus. Siunčiu pini
gus Į Lietuvą. Lenkiją, Rusiją ir į ki
tas šalis. Užlaikau krautuvę 

i reikalingiausių dalykų. Iš toli 
j visad kreipkitės:

JONAS SEKYS
177 Park sL, Hartford, Conn.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

visokių 
ar arti 

(-)

PASAULIO ISTORIJA
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą Čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai .L 
čigonai. ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
255 BEDA DW A Y, SO. BOSTON. MASS.

Į
•nd.

PARDAVIMAI.
KIRŠIUI (>l)\ narna* su hekerne I 

(baker shon), ant dviejų familijų su, 
visais įtaisymais. Norima parduoti | 
greitu laiku ir labai pigiai. Bekemė 
atduodania dykai. Atsišaukit: (21)

A. SOKAS
15 Faxon st.. Montello. Mass.

Pajieškau savo vyro .Juozapo Palia- 
nio (Pallus), kuris paliko mane bloga
me padėjime. Aš verkiu kiekvienų die
nų norėdama apie ji sužinoti. J:s išsi
vežė su savim ir vaikutį. Todėl mel
džiu tavęs, Juozeli, parašyk man hiš- 
kų. Nebijok manęs, aš niekam tavo 
laiško nerodysiu ir niekam apie tai ne
sakysiu. Buk geras, neužmiršk ir ne
išsižadėk manęs. (22)

ANKA PALLUS
487 Grant st., , Akron, Ohio.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

Naujas namas, 6 ruimai ir krautuvė 
su visais įtaisymais ir garadžius 2 ka
rų, biznis eina gerai, nėra trosto. Ta 
vieta verta $13,000. bet parduosiu už 
$9,200. Pardavimo priežastį paaiškin- 

' . aš 
manau, kad ir nupirks. (23)

S. LATH JN \S 
River l’oad S. E. cvrncr 

Bridgevie* R-iad. Delair. N. J.

i$ 
*.:$ 

$ 
§
PRAKALBOS!

Aš, AGNIEŠKA GALKIAV1CH. siu pirkėjui. Kas pirmutinis ateis, 
pajieškau sesers Liud'isė* Liutkus ir 

•sūnų Mykolo ir Jono Petrauskų. Jie 
' paeina iš Lietuvos Telšių apskričio,, 
Rietavo* miestelio. Nuolankiai prašau ' 
atsišaukti ant sekančio antrašo. (23)

AGNIEŠKA GALKIAVICH
Box G799. Johannes^urg, So Africa.

.Jurg-is Orinas. Paviamsnių kaimo,1 
Į Veiverių parapij'>x? Maria^npolės aps , 
i pajieškau savo giminių ir draugų. Ma. 
i lonės atsišaukti. (22) i

GEO. ORI N
Į 123 W. Statė st., Nokomis, III.

Pajieškau giminaitė* Zuzanos I.iilei- 
kiutės. Malonės tuoj atsišaukti, nes 
turiu svarbų dalykų. G. A. (21) 

P. O. Box 151, Carteret, N. J.

APS1VED1MAI.
Pajieškau gyvenimui draugės, gali 

būti neturtinga arba su vaiku. Aš pa
tiksiu kuri atsišauks. Vienam nuolio- 
dus gyvenimas, visi turtai nemiela. 
Adresuokite (21)

GEORGE PANAS 
■n. Dėt, . JJrtroit Mich.(

PARSIDUODA BAR- 
BERNĖ

Keturi krėslai, uždėta 
irai, geras biznis, 
tis — nesveikata

KRANK L.
137 Main st.

40 me tų at-
Pardavimo priežas- 
Pigiai už pinigus.
Md ORM \< K 

Maynard. Mass.
PARSIDUODA STUDIJA į

.................... - A _ J <•Biznis išdirbtas per 25 m«-tu*. randa 
pigi, vieta apgyventa lietuviais, len
kais, grekais ir kitom tautom. As no
rėčiau parduot lietuviui. Klauskite pla
tesnių žinių, (21)

STUDIJA. 25.*. Broad«ay.
SO. BOSTON, MASS.

DYKAI SIUNČIAME 
BEI. RI K \N( IV 1’1 IK Al S r AHA 
KO. kreipk d ė* pa* mu« (31) 

EI ROI’A ROOh CO.
37 Drv St., Ne* ' prk, N '

TĖMOJE:
MUSŲ VIEŠPATIES SU
GRĮŽIMAS, JO ČIA ESU- 
MAS, JO APSIREIŠKI
MAS IR JO PRAŠVITI
MAS.

UTARNINKE,
31 D. GEGUŽĖS-MAY, 

VENTA HALL 
103 GREEN ST., 

WATERBURY, CONN. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės S. J. BENECKAS. 

iš Chicago, UI.
Rengia ir kviečia T.B.S.S. 
Jžanga liuosa. Kolektų ne
bus. Kas tik galit bukit am 
šių prakalbų! Bus prirody
ta Kristaus Antrojo atėji
mo faktas, būdas, laika.- < 
tikslas.
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Humoristika

t

Ir apmirė iš striuko.
Jie temoka vien pradėti.
Bet nemoka teigti.
Reškia, mat. drąsos turėti 
Tokiam vožnam daikte. 
Sušlamės kas nors palovy.— 
Latvys tuoj pabunga...
Tad ir tempia po senovei 
Savo valdžios jungą.

ŠIŲ DIENU LIETUVOS 
VAIZDAI.

Gruodžio 17.
Leitenantai noksi rytą. 
Išmaukę snapsą ir kitą, 
Pilotkėm, ka.dikais pasidabinę 
Ir diktararą kalne iškabinę.

Pareiškė ‘ taiią tautos.”
Paėmę cen ridinės ir štate, 
Seimo vai.us ir mintate.
Genštaor juos užrakino
Ir da išgėrę gero vyno

Nebeteko galvos.
Vieni šaukia "reikia • ado; ’ 
Kiti—"griežtos diktatuios, ’ 
O treti, visai be žado. 
Laukia pagalbos iš Ruro— 

I> šalies tolimos.
jų ginčas neilgai truko. 
Nes Gusaras tuoj atrūko 
Ir kelnėse labi.i raudonas. 
Pareiškė: “penas.Antanas 

Bus vadas Lietuvos!”

i
i
i

1
i

1

SSSR.
šaunus ir eseseriečiai.— 
Tai iš karto matos.
Jie kai reikia pasikvieči: 
Musų diplomatus. 
Pripažinę mus <k- jun— 
Kad nekiltų barniai— 
Lietuvą de faktu kutia 
Smolensk gubvin į. 
Visą žemę jie peitva«ko 
Ir nežiūri lh kc.
lie iš musą «tri liūs perka.
.Vsilus palietė;;.

KELEIVIS
JACK SHARKEY-žlKAUSKAS su gražia savo šeimynėle.

No. 21. Gegužės 25 d., 1927.

Nepraleiskite šios

taipgi mums reika-

kambarius.

l
I<

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

Šiomis dienomis mes gavome daug namų ant 
pardavimo visose Bostono dalyse, kaip tai Se. 
Bostone, Dorchestery. Roxbury, Koslindale, 
Cambridge ir daugely kitų vietų, kurias čia ne
galima sutalpinti.
Turime daug gyvenimo namų nuo vienos šei
mynos iki 50 šeimynų, taip jau daug namų su 
krautuvėmis. Krautuvės tinkamos del įvairių 
biznių, taipgi turime daug namų, farmų ir 
krautuvių del mainymo.
progos, 
pirmų ir antrų mo.-tgičių.Skoliname pinigus ar.t . _ .

'ingi pinigai del pirmu ir antrų mortgičių.
Mes parduodame anglis ir malkas. Išrandavojame
Inšurirtane viską, kaip tai, automobilius, gyvastis, nuo nelaimių (na
mų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės.
Reikale kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1662-1373 arba 0441.

Al>. Krintąs.

“Valio!” suribo kapitonas. 
“Valio!” palaikė pulko Jonas, 
O leitenantai puikiai išsirikiavę 
Ir“šviežio'v ado ranką pabučiavę 

Užtraukė naują himną tautos ;
“Nereikia mums konstio įjos, 
“Nereikia demokratų.
“Nereikia prohibicijos 
“Nereikia ir etatų.
“Pas Antaną geishi. vyną, 
' Gersim, uliavosim, 
“Tegul visas svietas žino: 
“Fašistais mes bu.-im.
‘Jei kaimiečiams tai netinka. 
••Spjaunam mes ant jųjų; 
“Smetonelė mums patinka 
“Ir barščiai buržujų.
“Visiems priešams diMaiuros 
“Galvas mes nukirsim 
“Ir už namas konjunktūras 
“Taure vėl pakelsim. Ura!” 

Patas.
Kaunas IV-16-1927.

. - - -c .
LIETUVOS KAIMYNAI. 

-■ -.t *f. Anglai.
Anglai Unkui kortas buria, 
šnibžda iš patyko...
Siūlo Vilnių mums dtjjufe.

. O del' ' akto — špyga?
Angiai sako: '? ■

“Bukit ramus.—
Kito kelio nėra,—
Norim šliaužti per justi žemę

. Į SSSR-ą.”
- ' i-'W:

= L Lenkai/- .•
i ° » 'rRask mandresrū gaspadonu, 

Kaip kaimyną lenką...
Namas—vien iš karidorių 
ir dar nepakanka.
Prašo cioč ią. prašo dėdę,r—. 
Sako, kad jam noris, 
Į Liepoj ų ir Klaipėdą

! Kad būt karidorius...
Dėdės duoti nebenori.— 
Mat, bijoti imas.
Kad pro naują karidorį 
Gali kilt traukimas.-. ‘

Vokiečiai.
“Deutschland. Deutschlaųd. 

uber alles”
Skamba po Klaipėdą? '
Ir lietuviškos avelė? 
šieno nebeėda.

i Žiuri jos sau Į Bėrimą, 
Net joms širdys plyšta: 
Ponas Rogge su tnašina 
Ilgai nebegrįžta.
Ir Klaipėdos avys verkia,— 
Šieno nebeėda.
.Sako, jog be rente-markiu 
'Jos praš... Klaipėdą.

Latviai.
Latviai mus geri kaimynai, 
Tik suldlt nemoka? • 
Viena kartą pamėgino

F,
». • o

Lietuvos užsienio reikalu 
ministerijai draugiškas 

patarimas.
Lietuvos laikraščiai pra- 

ineša, kad užsieinio reikalu 
i ministerija nusipirko "The
* Encyclopaed ia Britanica.”
i Kadangi šitas veikalas yra 
; parašytas anglų kalba, tai 
įmes patariant Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos 
Įekscelencijoms nusipirkti iš 
■'Keleivio” vadovėlį ‘ Leng- 
Įvas Budas Išmokt Angliš- 
Ikai.” Jis kainuoja tik 35 cen- 
lt>;s, kas tautiškais musų pini
gais reiškia tris litus ir puse. 
l‘ --------------
Pas Smetoną “siksikleckas.”

Nesenai Lietuvos laikraš- 
; čia i rašė, kad pas buvusį pre- 
‘ zidentą Stulginskį buvo duo

ti s Kauno ponioms “fivi- 
ikieckas.” Tiesą pasakius, ne- 
ibuvo tai joks “kleckas,” I 
'paprasta arbata po pietų.!del tamstos perbrisčiau ju-,!’
• Lietuviškos “leidės” prade- ‘res, nueičiau i pati pragarą ir L’ 
I jo vadinti tokią arbatą “f i vi- stočiau i kovą su baisiausiu d 
ikleckais” dėlto, kad anglų >maku. 
'draugijoj ji yra vadinama:į Ji:—Na, tai pasikalbėk 
į “five o’clock tea,” kas reiš- tamsta su mano mama, 
kia: arbata penktą valandą' 
‘po pietų.

Bet dabar “Lietuva” pra-j
, neša, kari Smetonienė buvo .visą mėnesį gyvenam po šliu- 
paruošus karininkams tokį, bo, otų vis d a nepasakai 
baliuką šeštą valandą po pie- man teisybės. 
txi. Taigi čia buvo jau ne į

« • ivi-kleckas,” bet “siksi- 'J 
ileckas.”

į Teismo nuosprendis, 
j Varšuvos laikraščiai pra.- 
r.eša, kad. tenai b<?vo toks at- 
sątįkimąst?*Eulas frantas zer- 
gerdideliais žingsniais Į dar-

Lietuvis boksininkas Jack > terkey-zukauskas. sumušęs airių čanipijoną Jim Maloney, 
jaučiasi laimingiausias žmogų.- sviete. Jis tikisi sumušti Detnpsey ir Tunney ir tapti 

pasaulio čampijonu.

X

4 .

i Teisingas katalikas.
Vienas katalikas prisipa

žino kunigui per išpažinti 
pavogęs keliasdešimt? vištų 
iš savo kaimyno.

—O kiek gi jų pavogei?— 
paklausė kunigas.

—Nežinau.
—Pabandyk 

Bus trisdešimts?
—Ale kurgi!
—Ket uriasd eši mts 

kios?
—Irgi ne. Paskaityk, ku

nigėli. visą šimtą, ba atei
nančią naktį aš su savo boba 
ketinam pabaigt jas vogt.

Ji •
1

-— —’ ’ t

Pareikalaukite 

veltui duodamos 

pavyzdinės bor.kutčs. 4'i

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c-
Už

BONKĄ

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

J

j Į

Kaip Padidinti Savo Abelną 
Stipruma ir Energija 

TRAUKIMO SAVO GIMI- Nu;ra-Tont- suteikia daug turtingo ir 
sveiko kraujo ir jus būtinai turite pa- • 
b .n.dyti jas jei tik turite prastą apeti- ' 
tą, prastą virškinimą, silpnus inkstus ;

_ . skilvyje arba žarnose, •
į.-tas <iel jų Kanadoj, jog kaip'g: jvos s-audėjimą, svaigulį, prastas 

. /.tos neturės jokios bė<Tos. Jei ■ i-enenis, silpnus nervus ar silpnus 
tu v.minės yra sveiki, moka skai- '. vaibius kūno organus arba panašius ; 

rašyti savo kalboj, tai daa-I nesmagumus nuo abelno nusilpnėjimo j 
s r.ies viską patįs parūpinsime, abelnai serganti kuro stovį.
inie <:«-l jų afGdavitus, ant kurių ' Nuga-'l'onc neabejotinai išlaikė ban- 
■ašys atsakomingi žmonės. Mes |dymą per paskutinius ”5 mitus ir mi- 

’ Į Eonai žmonių įgavo didžiausią pagel- 
; !>ž vartodami jas. Būtinai pabandykit 
Į Nuga-Tone. Jos tikrai padarys jums 
j daug gero Atsiminkite, jei Nuga- 
Tone nepagelbės daug visokiame atsi
tikime — jus jausitės stipresniu, svei
kesniu, linksmesniu — daugiau turė
site jėgos ir energijos — arba jūsų 
pinigai bus grąžinami. Nusipirkit bu- 

; teiį šiandien. Tik turėkit, kad butų 
: Nuga-Tone.
I

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS DEL ATSI

NIV Į KANADĄ.
Mes atitraukiame jūsų gimines iš

vi i kra ta i Kanadą greitai ir gausi- . jr pūslę, gasus s •. ■ . . «-i .t - . v? /iz^l St Izvi I* O ir. .1 ?
atitraukiame

1 ta
■ f

atsiminti.
a.-. r
iu r,-r 1<) melų daug žmonių esame į 
ur.adą atitraukę ir mes esame po

I p
1 ■*,, I ...... .. a. am.->

P<-U- ka ucija (latnded agerits). Visuose Ka- 
I r
•^rl>a |»-r laiškus prie musų.

reikaluose kreipkitės ypatiškai 
(-> 

GEO KAUPAS &CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

•liUl.: St. Clair ATe_ < leveland. Ohio.

Aršesnė už smaką.
Jis:—Mano brangiausio- mus 

bet:ji, aš tamstą taip myliu, kad
i

Toks mažmožis!...
Jis:— Klausyk, Uršul, jau

Ji:— 0 ką aš nuo tavęs 
epiu?
Jis:—Juk tu turi sūnų.

i Ji:— Bet ar tai užsimoka 
!upie tai kalbėti? Juk jis da 
kūdikis. cz ■ ■ r

į

i
Į KANADĄ.

A: įrauksiu Jūsų gimines, pažista- 
s. kaip vyrus, taip ir moteris ar 

merginas įš Lietuvos Į Kanadą. Mane 
tarnavimas yra sąžiningas, saugus. 
r<iu<. Mano patyrimas laivakorčių 
znv:<- per 2»l metų tai liudija. Taipgi 

. kurie jau per mane atsitraukė sa- 
> t- minės yra man dėkingi už mano 

rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi- 
. oias. taip ir visiems keleiviams pa- 

;->nu geras apsistojimui vietas Ka- 
■ a l<-je. Mano patarnavimas ir kainos 
1; : -akorčių yra pigesnės, negu kitų 
a.entų. Dėlei platesnių informacijų 
vž-„«i Kreipkitės pas mane šiuo adresu: 

'.LENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent (-)

't indsor St.. Montreal.
I’. Q.. Canada.

I

< Sunku atprasti.
T Vagis:—Tai tave paki

bą ir ant kampo gatvės smar-1 Jo? 
kiai susikūlė su jauna ponia, 
kuri buvo nėščia, ir ten pat

I 
i II Vagis:— Paleido.

I Vaglį:— O kur tu gavai 
persimetė. Tęs ponios vyras šitą auksinę plunksną? 
patraukė ta frantą teisman. II Vagis:—Pavogiau nuo
1.emesniojo teismo byla at-, • eisėio, kuomet jis padavė ją 
s dūrė j Aukščiau?} Tribūno- man pasirašyti prižadą, kati 
Ii, kuris padarė šitokį nuo- (jaugiau nevogsiu, 
sprendį: “Kaltininkas turi. -------------
sugrąžinti vyrui užgautą po-' Kvailys ir jo pinigai tuo- 
nią tokiam stovyje, kokiam jaus persiskiria.

Pasaulio Vergas.ji buvo laike susikulimo.”
Ar kaltininkas Aukščiau

sio Tribunolo nuosprendi jau 
išpildė, laikraščiai nesako.

Kodėl moteris myli šunį?
—Geresnėse šeimynose 

šunes dabar užima labai gar
bingą vietą.

i —Kažin kodėl?
! —Nagi todėl, kad šuo ne-, 
kliudo savo poniai Į teatrus, 
ir balius važinėtis, atsieina* 
pigiau negu vaikai, nekliudo 
gauti nuo vyro divorsąr pa
galios jis yra daug geresnis' 
už vyrą, nes naktimis būna • 
nąmre ir koliojamas neatsi-' 
•foeka.

i 
I

I---------------------------------------
STEBĖTINOS KORTOS

I
i

DIDELIS PASISEKIMAS

Feen;a-mint
‘The Chewing LAXATIVE

Malonus čiugumis. kuris 
palaiko pilvo reguliarišku-

X mą. Vaikai myli jį.
15c. ir 25c.

Bafcies Love It
Nuo viaų pilvo ir žarnų ma* 
marumų, kuri* paeina aoo 
dantų augimo nieko geresnio 
-iiidikiaau ir v ai kanos nėra, 
kaip

Mrs. Winslow*6

VAŽIUOJANČIU LIETU
VON AMERIKIEČIU 

DOMEI.
Įtarto gražiame ir kultūringame

_ o.rti gyventojui Lietuvos ap-
■ c.- mieste, gražio.-,- vietose tmie- 
>'h!i:< > parduodama namai su butu 
.atro (krutamu paveikslų) sale.

x •

4 su

- '.n 
►r •- j 
kurioje telpa žmonių ir kuri duo-
• ;.er metus apie 30,000 litų įplaukų.

. davimo priežastis — savininkų ne- 
.. tikimas. Kaina $7,000. Apsukriam 

t .irir.čiam pinigų žmogui gera proga 
-.vii gražią ir pelningą savastį ir 

i :uituringo darbo turėti Lietuvoje.
■ -.'Vai žirbant, baltas duonos kąsnį ir

■ - m-t prie pinigo būti Smulkesnių 
u '<i kniaukite šiuo adresu: (21) 
"ŠEŠI PĖS BAMJ'y." RE!».
M M: I AMI'OI.K. LITUI A N i A.

Magiškos arba ženklintos kazyros, 
kurias vartoja geriausi magikai arba 
kaziminkai Jos turi sekretnus ženk- 
kt4fcs ant užpakalio ir lengvai galėsite 
pasakyti kokia kazyra tik pažiūrėję Į 
užpakalį. Tai yra geriausios ženklin
tos kazyros, kokios tik buvo kada nors 
padarytos, geresniii ni-.-kur nerasite.

Ne. 1. Geriausios rūšies ženklintos 
kazyros, visa kalade su paaiškinimais 
Irk $2.25. t ž tris kalades $6.HO.

No. 2. Geros rūšies ženklintos kazy
ros. vįsa kaladė su paaiškinimais tik 
$1.50. l'ž tris kalades $3.50.

Užsisakant šitas kazyras, meldžia
ma prisiųsti 35c. persiuntimo lėšoms 
ir pažymėkite, katro numerio kazyrų 
perite, taipgi kiek kaladžių. Už kazy- 
ras jus užmokėsite, kaip aplaikvsite 
jas savo namuose. Pasitenkinimas ga
rantuotas arba pinigai bns sugrąžin
ti. Adresas: (21>

PRACTICAK SALES CO,
1219 N. frving Avė., Dept. 206. 

CHICAGO. II I,

Eagle Brand išaugino dau
giau sveikų kūdikių, negu 
visi kiti kūdikių maistai.

/3unle/nA
EAGLE BRAND

i
PLUNKSNAS, PBkos. 1'eduJkaa, 
Patalus, K sidras ir visokias lovų 
bet! mes, parduodam pigiausiai. 
Krerpkitėu ypatiškai arba rašykit

Didžiauais sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

CONDENSED MILK

ARMONIKAI

For Cuts and Wounds
Apsisaugokit nar> užsiro- 
zinitno. Gydjkit kiekvieną 
įpjovimą. žaizdą ar įdrės
kimą *u stipriu ir nenuo
dingu aptiseptiku. Zenite 
užmuša bakterijas ir pa
gelbsti gyti.

GRAŽIAUSIS BAKSAS
Su 50 laiškų drukuotų su dainomis 

ir 50 konvertų, už Sl.ožt. Visados pa 
•žymėk pas ką rašyti norite (21 > 

TIESOS REDAKC IJA
233 N. Clarion st, l*hiladeiphia. Pa. I

Ar Turi Gegužini

Pas fotografą.
I Kostumeris:—Sei, o kiek 
tavo pikčiai kaštuoja?

j Fotografas:— Pirmas tu
zinas 7 doleriai, antras tuzi
nas 5 doleriai, o trečias tuzi-1 
has 3 doleriai.

Kostumeris:— Orait, pa
daryk man pusę tuzino 
trečio tuzino.

i ■

r <
• • J ,

s
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Eirropean Feather Co.
U Loveli Street, Hoaton, Ma I

t

I

SAKES” Numeri?
Jei neturi, tai pasiskubink Įsi

gyti, nes Gegužinis “šakės” nu
meris susideda iš daugelio gerų 
ir trumpų straipsnių ir yra pa
puoštas daugeliu gražių paveiks
lų. Todėl, gerb. drauge, pasi- 
stengk Įsigyti bent kelis Geguži
nius “šakės” numerius ir prapla- 
tinkit tarp savo draugų, "šakės“ 
pavienio numerio kaina 15 centų. 
2 egz. už 25c.: 5 egz. už 50c.; 10 
egz. už $1.00. Metams “šakė” tik 
$1.50.

“Šakės” komplrtai pereitų metų, tai 
yra visi “šakės” numeriai sudėti ikru 
va ir apdaryti, jau gatavi. Kaina 
$1.50. Kompletai ir “Sakė” metami

, , , kartu tik už $2.50.
kuns pirks knygą “Lyties Mokslas” Dr. Karaliaus parašytą 

ir prisius mums $7.00, tai “šakę” siusime per metus dykai.
Užsakymus siuskite sekamu antrašu: (21)
“SAKĖ,” 3352 So. Halsted Street, Chicago, III.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymantas
Redaktorius-Le’dčjas

900 VV. 52-nd Street,
CHIGACO. ILL.

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, malo
nus, rymojimo ir atsilsio “Gyveni
mas ” Jieškaritįs dvasios poilsio, 
pasitenkinimo, sielai peno, gali jį 
rasti “Gyvenime.” Jsigykit “Gyve
nimą!”

Prenumerata metams
Pusei metų .................
Kopija .........................

»

"r

>

M e» išdirba®
ir importuoja
me visokių ru
siu rankomis
dirbtas Itališ
kas A.kordinas

; iriausias
i pasaulyje.

Ant ’ 10 
m^tų pva 
rantuotos. 
Mnsų kai
nos ženfe- 
snės negu . ....
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
ru!. .go. kuri prisiuačianf dykai. (-) 

Rl A ITA SERENELLI & CO.
; :<H4 Bhie Island ar. Dt>(. Wl. Chicajo

I SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME Š
c uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristigęs vilties kad bepasveik- Y

■r

....

kitų išdirbėjų. Dykai «a- 

. - <-> 
RVAITA SERENELU & CO.

■

Dabar Pirmiau

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gelcnčius sąnarius su 
DR. RTCHTERIO 

Inkaro Rūšies

Per ilgą laiką aš sirgau ir tiek buvau suvargęs, nuslabęs, kad net 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau daktarams ir išmokėdavau,

PAIN-EXPELLERIU

SIU.
Mane kankino vidurių nedirbimas, pil- • 

velio nuslabnėjimas. skilvio nemalimas ir 
nervai; skaudėdavo galvą, krutinę, strė
nas ir tt. neturėjau apetito ir neskanius 
atsirūgimus; abelnai buvau visai suvar
gęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pa- 
gelbos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek 
pasisekė surast vaistus, vardu SAKUTES 
BITTERI8 VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar čionai aš 
pasirodau visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo SAKUTES 
B1TTERIO VYNO ir dėkoja jo Geradė- 
jystei.

Taipgi veliju ir jumis, kurie tik norite 
būti sveiki ir tvirti, tai naudokite SAKU
TES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, 
po krutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel-

■c

$

is
Vaisbaženlclis registruotas 

S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, kad In
karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Pain-Ex- 
pellerį pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš

AD RICHTER & C< 
Berry A So. Sth Sts, 

Brooklyn, N. Y.

nai vislus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą >r 
tvirtuma raumenų t muskulu), taipgi yra labai naudingas nuo influen- 
zos ir nuo kitu ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip ap- 
tiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų $9.00. 
Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gauti, 
tai reikalauk tiesiai iš Salutcs Manufacturing Co. Taipgi norėdami 
greit aplaikyti, siųskite sykių su užsakymu ir Money Orderį del paden- " 
gimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime del 
tamstų reikalaujamu gyduolių. .U®)
PASARGA: Pririųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31-st Street, Chicago, UI.. Tel. Roulevard 7351

<
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraičių.)
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BEPROTIŠKO PYKČIO . kojos buvo surištos, galva 
VAISIAI. nukirsta, tik ant odos prie

Nesenai Panevėžio apy- kaklo laikėsi; toliau lovoje i 
gardos teismas nagrinėjo gulėjo negyvas piemuo Jo- 
įdomią Petro Žylėno bylą. ' nas Revinskas su sutriuškin- 

Petras Žylėnas per Sekmi-!ta £alva’ kampe rado vos gy- 
~ - -ą Aleknavičiaus seserį

Teofilę Aleknavičaitę per
skelta galva, kuri klausta, 
■ kas buvo atėjęs, atsakė “Da- 
' briukas” ir nusilpusi negalė
jo daugiau kalbėti. Sužeisto- 

šmarkiai'išbareTo svečias’iš-j J1 tu.°įaus buvo nugabenta ji- 
varė laukan. Petras Žylėnas, 
jausdamas prieš svetimus, 
ypač paneles, didelę gėdą, 
užpykęs ant savo motinos, 
sulaužė lovą, o varomas lauk 
pradėjo daužyti langus, susi
kruvinęs stiklais rankas grie
bė smaugti jaunesnįjį broli, 
o paskui išbėgęs padegė savo 
tvartą ii pats nubėgęs įšoko 
į kaimyno šulinį, norėdamas 
prisigirdyti. Tečiau subėgę 
žmonės gaisro gesinti, sem
dami vandenį, rado Žylėną 
dar gyvą bepliauškant van
denyje, ištraukę ir surišę iš
vežė policijai. Gaisras ap
ėmė visas Žylėnų triobas, to
liau ugnis apėmė ir visą Kal
vių kaimą. Nuo gaisro sude
gė, be Žylėno triobėsių, dar 
dvylikos ūkininkų visi trio- 
bėsiai; nuostolių padalyta 
viso per šešiasdešimts tūks
tančių iitų.

Teismas suabejojo del Žy
lėno proto normalumų, bet 
ištyrus su gydytojais prieita 
išvada, kad Žylėnas veikė 
sąmoningai, tik apimtas ker
što. Teisme Žylėnas prisipa
žino, kad kada jam motina 
padarė prie svetimų didelę 
gėdą, jis iš pykčio norėjo at- 
keršyti ir pats nusiskandinti.

Teismas Petro Žylėno pa
sigailėjo ir nubaudė trejais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

nes, Tauragėnų miestelyje,1^ 
gerai išsigėręs parsivedė na- r° 
mo savo pažįstamų draugu i» 
panelių ir norėjo suruošti šo
kių vakarėlį. Bet Žylėno mo
tina neleido sunui šokti, ji

PIGI KARVĖ IŠDAVĖ 
VAGĮ.

Balandžio 7 d. Panevėžy 
turgavietėj kažkoks pilietis 
kiekvienam siuiinėjo pirkti 
karvę, prašydamas išsyk 200 
litų, ,bet netrukus pradėjo 
mažinti kainą ir nuleido iki 
100 litų. Toks kainos smar
kus smukimas davė pamato 
įtarti kriminalinės policijos 
valdininkui, ar tik nebus ta 
karvė kam nors iš tvarto iš
vesta. Tuojaus kalbamą pąr- 
davėją sulaikė; juo pasirodė 
esąs Labunauskas Antanas, 
gyv. Trakų kaime, Kėdainių 
vai. ir apskr.;. Užklaustas, 
kam ši karvė “prapuolė,” jd 
labai užsigavo ir pradėjo 
aiškinti, Rad pirkęs ją kely 
Tiuo. ^nepažįstamo ir manęs 
Siek tiek uždirbti. Vėliau, 
matydamas, kad jau sugau
tas meluojant, prisipažino ją 
pavogęs tą pat naktį Pane
vėžio apylinkėj nuo nežino
mo jam ūkininko ir tuojaus 
norėjo likviduoti. Einant su
laikytojo Labunausko nuro
dymais, nukentėjusis pasiro
dė pil. Valončius Jonas, gyy. 
Levaniškių dv., Panevėžio 
apskr., kuriam karvė grąžin
ta, o Labunauskas kaipo jau 
bąustas ne vieną sykį už pa
našias vagystes, įdėtas kalė
jimam

BAISIOS ŽMOGŽUDYS
TĖS BYLA.

Pereitų metų balandžio 25 
d. Elzė Petrauskienė, grįžda
ma iš bažnyčios užsuko sve- 
čiuosna i savo brolį Joną 
Aleknavičių. Pabeldus duris, 
niekas neatsiliepė. Petraus
kienė pamaniusi, kad nieko 
namie nėra, vis tiktai priėjo 
rprie lango pažiūrėti ir pama
tė brolį Joną Aleknavičių 
gulint ant grindų. Supratusi, 
kati turi būti kas nors nege
ra, Petrauskienė sušaukė 
kaimynus, ir atplėšę duris vi
si pamate baisų vaizdą: Jo
nas Aleknavičius gulėjo as
loje kraujų baloje, rankos ir
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rGalite manęs nejieškoti, nes gonis silpnas ir reikalinga* SMARKUS POTVIN1S. 
aš su draugu išvykau Rusi- tuojau važiuoti. Pastarasis' Seredžius. Čia netoli mies- 
jon; šiandien naktį tikimės pareiškė, kad netuijs laiko;telio sriuvena mažas upelis, 
būti Ežerėnuose, o iš ten per ir liepė atvažiuoti rytoj, nes! —Armėną, kuris šį pavasarį 
rubežių. Važiavome per Jo- girdi, pas mus rekulekcijos, gana plačiai išsiliejo ir nune- 
navą, Ukmergę, Uteną ir turiu daug darbo. Gavęs tokį’šė kelis mažus tiltus. Kaimo 

1 Ežerėlius. Aš dabar pasisa- atsakymą, žmogelis nusi m i- i gyventojams kurį laiką buvo 
kyšiu, kas toks esu: esu pa- nęs grižo į namus ir ligonį į pertrauktas susisiekimas su 
bėgęs 1926 m. iš Šiaulių ka- jau rado visai silpną, kuris miesteliu, nes neturėta luotų, 

dėjimo, turiu dar kalėti 6 po kelių valandų ir mirė. Gy- Oriic ai iKir a c paicfi ic 
metus, ir jau man nubodo; ventojai labai pasipiktinę a rAKtLis.

j Lietuvoje slapstytis, todėl tokiu kunigo elgesiu viešai' 
su draugu vykstame Rusijon.' ’
Sudiev, likite sveiki. Su pa
garba Ivanauskas Alfonsas.

Taipogi ačiū šeimininkei 
už butą ir viską. Kai užsi
dirbsiu, tai aš jums atsilygin
siu.”

Ivanauskas baustas už ky
šių ėmimą bei įvairių doku
mentų padirbimą, sėdėjo 
Šiaulių kalėjime, iš kur buvo 
paleistas atostogų ir dau
giau nebegrįžo.

Maziliauskas už neįregist- 
ravimą savo gyventojo trau
kiamas atsakomyliėn.

i

įgoninėn, kur suteikus medi- 
; cinos pagalbą, Aleknavičai- 
• tė liko atgaivinta ir papasa- 
ikojo baisų atsitikimą. Vaka- 
ire, pavakarieniavus, piemuo 
Revinskas nuėjo gulti. Ren
gėsi gulti ir brolis. Tuo tarpu 
Įėjo į grįčią du nepažįstami 
vyrai, kurie nieko nesakę at
sisėdo ir pradėjo dairytis po 
kambarį. Aleknavičaitė su- 
nrato, kad čia negeri svečiai 

i ir sprukus iš grjčios norėjo 
i išbėgti. Bet priemenėje ją su- 
! laikęs trečias vyras įstūmė į 
i kambarį. Aleknavičaitė 
i verkdama pripuolė prie bro- 
į lio klausdama: “Kas dabar 
bus?” Tuo tarpu įėjo ir tre
čias vyriškis, kurį ji šviesoje 
pažino. Tai buvo Jonas Dab- 

I riukas. Griebę surišo jos bro
li. Dabriukas priėjęs užsimo- 

, jo kirviu ir smogė galvon. 
1 Kas toliau įvyko ji neatsime- 
na.

Visi daiktai grįčioje buvo 
išvartyti, ir geresnių daiktų 
daug išgrobta. Jonas Alek
navičius nesenai grįžęs iš, 
Amerikos ir visi kalbėjo, kad 
jis turįs daug pinigų.

Suimtas Dabriukas aiški
nosi, kad jis tą naktį sykiu 
su bernu Kvedaru žuvavęs 
ežere. Bet policija kiekvieną 
skyrium vedė parodyti, ku
rioje vietoje žuvavo ir abudu 
parodė skirtingas vietas. 
Dabriukas, duodamas paro
dymus, klupo. Užklaustas, 
kur jo daugiau drabužių, su
mišęs pats paklausė: “Ar 
:ie, su kuriais buvau pas 
Aleknavičių?” Susigriebęs 
pradėjo kitaip aiškintis. Da
briukas ir jo bernas Kveda
ras buvo parodyti Teofilei 
Aleknavičaitei. kuri pažino 
juos, kaipo plėšikus.

Sykiu su Dabriuku ir Kve- 
laru buvo patrauktas atsa
komybėn ir Antanas Rut
kauskas, kaipo dalyvavęs 
mjžudyme.

kalba, kad patys kunigai to
lina žmones nuo krikščiony
bės.

SUGAUTI PLĖŠIKAI.
1925 m. gruodžio mėn. 31 

d. prie pil. Ivanausko Adomo 
namo, gvv. lgnacavos kolo
nijoj, Jėzno vai., Alytaus ap- 

iskričio, priėjo trys nepažįs
tami užsitepę suodžiais vei
dus, ginkluoti revolveriais 
j plėšikai, pareikalavo padėti 
ant lango 900 dolerių. Nepa
dėjus įsakytu laiku Ivanaus- 
’ kui ant lango pinigų, plėši- 
į kai pradėjo šaudyti iš revol-

KELIAUNINKAI APLINK j veriu i namą ir akmenimis 
LIETUVĄ. į daužyti langus. Per išmuštą

Balandžio 22 d. Kaunopangą plėšikai įsibriovė kam- 
stotyje atkreipė į save dė-'bariu ir v irvėmis surišę visą
mesi du vaikėzai, kurie atro- Ivanauskų šeimą, pradėjo vi- 
dė gana apdriskę, bei jų vei- sus kankinti: badyti yla pa
duose buvo pastebimas kaž- nages, piauti peiliu kūną, 
koks susirūpinimas. Stebint mušti, kojomis spardyti ir tt., 
iš šalies, buvo galima many-i reikalaudami atiloti pini- 
i, kad jiedu pasiryžę ką nors Į gus. _ Be to, kankindami įsa- 
varbaus padaryti. Vaikščio-|kė nieko apie tai nepranešti 

darni po stotį stengėsi kelis 
kart pro tarpkojį stovin
čiam prie durų sargui išlįs- 
i peronan, bet nepavyko. 

Pagaliau priėjo prie bufeto 
ir paprašė pusbonkį degti
nės. Bufetininkas labai nu
stebo ir, užuot davęs degti
nės, papasakojo apie tai sto
ties žandarui, kuris minėtus 
“asmenis” sulaikė ir pritatė 
kriminalinėn poiicijon. Su
laikytieji pasirodė esą abudu 
žydukai iš Kauno, abu po 7 
metus amžiaus ir pradžioje 
bet kokių paaiškinimų duoti 
atsisakė. Tik pagaliau, kada 
jie pamatė, kad išeities nėra, 
■/ienas pradėjo šnekėti ir pa
aiškino: “Esu Freimanas 
Faifkė, 7 m. amžiaus, sūnūs 
Cipės, gyv. Malūnų g-vėj 28 
nr. Aš su savo draugu Sara- 
finu Šimke, 7 metų amž., 
gyv. Žaliojoj g-vėj 5 nr. šian
dien susitarėm kur nors išva
žiuoti. Mano draugas Šimkė 
am reikalui, kai tėvas nema

tė, “paskolino” pinigų, ir 
abudu išėjom į stotį, norėda-l 
mi išvažiuoti į Panevėžį. 
Kiek mes žinom, dabar Pa
nevėžyje eina garsi kinema
tografo filmą, kurioje daly-

Mariampolės apygardofe-
teismas išžiūrėjęs šią bylą 
nuteisė Joną Dabriuką ir An
taną Rutkauską iki gyvos 
galvos, o Antaną Kvedarą 
penkiolikai metu sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Šiomis die
nomis Vyri ausis Tribunolas 
bausmę Dabriukui ir Kveda
rui patvirtino, o Rutkausko 
kaltybę rado neįrodytą ir jį 
įteisino.

Kiekvienas vyras gali būti 
užtikrintas, kad jo pati bus 
linksma, jeigu jis parneš na* 
mo bonką Trinerio Karčiojo 
Vyno, kuris yra labai pagel* 
bingas kiekvienai šeiminin
kei, Jeigu kas nors iš šeimy-

jiolicijai, nes priešingame at
vejyje sudeginsią visas trio
bas. Paskum plėšikai patys 
padarė visam bute kratą, bet 
nieko nerado. Įsiutę plėšikai 
paėmė maišus ir į juos su
krovė visus po jų ranka pa
kliuvusius daiktus, viso 1721 
lito sumai. Kriminalinė poli
cija š. m. kovo mėnesį sura
do pačius šio plėšimo kalti
ninkus, kurie pasirodė esą 
žinomi vagys plėšikai: Fei- 
feris Jonas, 26 metų amž., 
Gavėnas Jonas, 28 metų, abu 
bausti už vagystes, ir Bukis 
Jonas, 21 metų amž., irgi 
baustas už vagystę ir dabar
tiniu laiku sėdi Alytaus areš
to namuose kaipo kaltinamas 
žmogžudystėje, visi jie Ne
majūnų miestelio gyvento
jai. Visi šie plėšikai padėti 
kalėjimam

I

RASTAS LAVONAS.
Balandžio 13 d. Telšių 

valsčiaus, Skurvidiškių kai
mo laukų krūmuose atrastas 
nežinomos moteriškės lavo
nas. Spėjama, kad tai bus la
vonas pil. Dambrauskaitės 
Petronėlės, gyv. Telšių mies
te, kuri paskutinių laiku

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabūdavo  jame geriausius 

! .lamus ir pigiai Taipgi padarau 
; visokius planus, išmėruoju žemę ir 

Visokiais reikalais kreipki-' 
(-) 

TITUS P. GREVIS
Broadway, So. Boston. 
So Boston 2040. • I

etc. 
tės.

.«'» 
Tel.:

I

I

| DR. MARGERIS |
Gydytoja* ir Chirurgas 

Valandos: 10—2; 5—9 
Seknmdieniaia: 10—2

3327 So. Halsted Street i
CHICAGO, ILL. ; 

Tel. Boulevard 8483

!

!

GROBLEWSKIO “ZMIJECZNIK” 
nuo

SKAUSMŲ ir DIEGLIU 
GROBLEWSKI & CO. Plymouth, Pa. 

“Trink kur Skauda.”

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

nos narių skundžiasi del pra- $ 
c to apetito, nevirškinimo, vi- $ 
durių užkietėjimo, galvos $ 
skaudėjimo ir abelno nusilp- $ 
nėjimo, Trinerio Kartusis $ 
Vynas visuomet prašalina $ 
tuos nesmagumus, kurie pa- $ 
eina nuo netvarkos pilve. Iš $ 
kiekvienos dalies Suvienytų $ 
Valstijų ir Kanados girdimas $ 
vienodas pasitenkinimas. $ 
“Kovo 6, Raspeburg, Md. c 
Aš vartoju Trinerio Kartųjį £ 
Vyną per 10 metų. Be jo aš £ 
veikiausia nebūčiau ant šio < 
svieto. Frank Tricka.”—“Ba- 
landžio 11, Melvilie, Sask. $ 
Canada. Garsusis Trinerio $ 
Kartusis Vynas yra labai ge- $ 
ga gyduolė. E. Wydymows- $ 
ky.” Sampalai gaunami pa-1 $ 
siuntas 15c. pas Joseph Tri- $ 
nėr Company, 1333 S. Ash- 
land Avė., Chicago, III. Ju- £ 
sų aptiekorius arba vaistų $ 
pardavėjas, jeigu jis pas sa- a* 
ve ir neturėtų, gali gauti > 
jums Trinerio Fli-Gass, kuris c 
užmuša muses ir uodus štai- 
giai. Violetinio kvapsnio. »* 
Pusė pantės 40c., pante 75c. 
(per paštą 50c. ir 90c.)

$ 
$

c

o

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Antrliją) 

sumažinta kaina 3 klesos snt'rąž- 
tinių laivakorčių 

I KAUNĄ IR ATGAL
RERENGARIA ir 
MAURETANIA ........
AOUITANIA.............
Į LIEPOJĄ IR ATGAL 

LAIVAIS — <186.

OFICIALĖ LINIJA

Lietuvos Vyčiu Organizacijos
PRANEŠA, KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA š| METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko, Birželio 14
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 
ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” Liepos 19
VIENU LAIVU KLAIPftDON

VAŽIUOKIT §1 PAVASARĮ Į LIETUVĄ 
SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TSVYNę, 
BROLIUS. SESERIS IR GIMINES.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti.
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Kainos j Klaipėdą ir atgal: !

Trečia kliasa .... $181. • 
Turistine .............. $196. •

I
i
■
■
■1I
I Y

Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentus ar į bendrovę: *
BALTIC AMERICA LINE 8—10 Bridge Street, New York Y 

i

Kainos stačiai i Klaipėdą:
Trečia kliasa .... $107. 

Turistine trečia .. $117.
Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Sekanti laivai išplauks tiesiai j Klaipėda:

LITUANIA June 14-tą, 1927.
LITIJANIA July 19-tą 1927.

Planuodami atsilankyt#

.. $211

.. $215 
. ŠIAIS

AL R ANT A ................... Gegužės 29
■ ALIFORNIA .............. Birželio 5
LACONIA •................. Birželio 12
I Lietuva greitu laiku. Išplaukimas 
<as sereda. Keleiviai nepilieėiat.-i- 

be kvotos varžymu. Vtsj ? 
•:Mfex;Iįėleiviai turi kambarius ‘Ne 

švarumas.
ntai.sMs:'“Rrip-ipk it«-. prie 
agentų ar į
CUNARD L
33 Stale SI..
BOSTON

C

tograio inrna, Kurioje uaiy-
yąuja.: žinomas ąiXįsta§ JEdi 5^ščwjo .per kaimus elgė-v 1$; BOSTONO
Polo. Kadangi šios filmoš 
Kaune mes neturėjom pro-į 
gos pamatyti, todėl mano; 
draugas Šimkė ir sumanė šią 
kelionę. Aš labai gailiuosi, 
kad nepaklausiau mamos ir 
be jos žinios išvažiavau. 
Daugiau prižadu taip neda
lyti ir visame kame pasiklau
sti mamos. Degtinės pusbon
kį mes norėjom išgerti, kad • 
mums butų linksmesnė kelio
nė. Daugiau parodyti nieko 
neturiu.” Abudu šie kėliau-! 
ninkai atiduoti motinoms po 
parašu.

Pirmas “keliauninkas” J 
Šimkė, sekdamas tėvo pa
vyzdžiu, “paskolintus” nuo 
jo pinigus nešiojo ant kaklo 
įsidėjęs terbelėj, iš kurių 
tiktai maža dalis išeikvota, o 
likusieji grąžinta tėvams.

“KATALIKIŠKAS” PASI
ELGIMAS.

Musų apylinkėse tebesiauj 
čiant gripo epidemijai, nere
tai pasitaiko kaikuriems la
bai sunkiai ir ilgokai sirgti. 
Nesenai tuo pačiu gripu bu
vo susirgusi neturtingos šei
mos iš Gruotužės dvaro gy
ventojo duktė, kuri jau buvo

taudama ii* sfrgo puMamaja 
liga.

Išaiškinimui šio Įvykio ve
damas tardymas. scretla. Keleiviai nepiliečiai -i-

NEŽINOMAS GYVEN
TOJAS.

Balandžio 21 d. kriminali-1 
nėn poiicijon atvyko pil. 
Maziliauskas Juozas ir nusi
skundė, kad nežinomas pik- 
.adaris išvežė jo visiškai ge
rą dviratį.

Pasirodė, kad Maziliaus
kas savo namuose laikė neži
nomą jam žmogų be jokių 
dokumentų, be gyvenamo
sios vietos, neturintį nei pi
nigų, nei drabužių. Nežiū
rint į visą tai, jis vis tik ne
pranešė apie tai policijai ir 
nesistengė išaiškinti jo asme- 
nyfrę-

Tas nežinomasis pagyve
nęs ilgoką laiką, apipenėjo, 
ir gyveno iki jam pabodo. 
Vieną gražų rytą šeiminin-mirtingoj padėty. ^Nuvargęs 
kas atsikėlęs nerado nei jos tėvelis matydamas, kad 
“gerbiamo” svečio, nei dvi- duktė silpna, griebėsi prie- 
račio. Po kurio laiko Maži- 
liauskas gavo nuo savo “sve
čio” tokį laišką: “Ponas Ma
ziliauskas! Ačiū už dviratį ir 
atsiprašau, kad taip pasiel
giau, nes buvau priverstas.

“VELYKŲ RUNGTYNĖS:”
Seigėnų kaime, Lapių vi., 

I Kauno apskr. pasigėrę ber- 
’nai taip smarkiai susimušė, 
kad kai kuriems per visą am
žių teks sužalojimais skųs
tis* Muštasi lazdomis. Dabar 
žymesni mušeikos areštuoti.

- >
•į 

Puikus 
vietos

M IR I

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Ir greičiausio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS 
ARBA KITAIS ŠIOS LINIJOS- 

LAIVAIS 
TIK ASTUONIAS DIENAS 

Puikios kaj’itos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN 

LLOYD
65 Stale SL, Boston, Mim. 

arba pas vietos agentus
z

* •

Didele Ekskursija j Lietuvą
Franeuzų Linijos Laivu

“FRANCI:”
11 dieną Birželio-June

I

monių aprūpinti ligoni dan
gišku penu. Gavęs iš kaimy-’ 
nų arklius ir žmogų pasiuntė 
parvežti kunigą. Nuvažiavęs 
žmogus pranešė apie tai kle
bonui, primindamas, kad Ii-!

n

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musu tri-triubinių lainj 
NEW YORK (naujas jHAMBURG 

DEUTSt-R LAKI). 
AI.BERT BA1.LIN.

RESOI.I TE. RE1 JANGE.
ir ant populiari.škų vienodais 
kambariais laivų Cleveland. 
H'eslphalia ir Thuringia.
Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. laivai Thuringia ir 
Westphalia atplaukia j Bostoną. 

Personaliai lydimi j F.omp, 
išvažiavimai.

LIĖTUVOJE
•‘Plaukite po Amerikos Vėliava*-

Nupiginta tėti ir atgal kelionė 
trečia klėsa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 
Išplaukimai Biržely:

Kurią vadovaus ir asmeniškai prižurės Vice- 
Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 
VIKTORAS KAMARAUSKAS. 179 Sioeum SU 
iš Edwardsville, Pa. Užsisakykite kelionę dabar. 
Prisirengfcitc iš kalno. Klau*kite agento visų in
formacijų apie paspirto arba grįžimo leidimą.

Lietuviai nepilni Amerikos piliečiai gali gauti 
Suvienytų Valstijų valdžios leidimą liuosai su
grįžti į šią šalį, neatsižiarint į įleidžiamąją kvotą. 
Toks leidimas yra geras vieniems metams ar il
giau. PLATESNES INFORMACIJAS SUTEIKIA 
ANT UŽKLAUSIMO FRANCUZŲ LINIJA 
(FRENCH LINE) arba Hile autorizuoti agentai. 
Arba PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos ren
gėjas). A.AJ. HURMITZ Bankers House, 
6 EAST M ARK ET ST.. W ILK ES BARRE. PA. 
(3-čios durys nuo Public Sųuare —2-ros lubos)

“Vienybės" Spanik^ Bendrovė, lietuvių Prekylios Bendrovė,
193 Grand Street, 366 Broadway,
Brooklyn. N. Y. So. Boston. Mass.
V. Stulpinas. “Naujienos"
)1 So. Halsted SU, 17.39 So. Halsted St..
Chicago. III. < Chicago, III.
UŽSISAKYKIT KELIONĘ DABAR — MUSŲ GERAS AGENTAS 

MIELAI JUMS PATARNAUS KELjONftS SUTV ARKYME.

»

203
iš Ncw York 

į Kaun^ ir alsai 
(Pridėjus S. V. 
jctKV Taksus.).

Del sugrįžimo leidinių ir kilų in
formacijų klauskit pas' vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
Unitcd Aroeriran Lince. Ine. 

General A»en*s
131 Stale SU Boston, Mass.

•I
j 
j 

■’> 
į 
i/
r.

• 71
per Angliją-Fr>ncijų-ar Vokieti j# "t 

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT!
4

4 
--------------- . ., jtf

S S. GEORGE WASHINGTONį
Birželio 15

\S.S. PRESIDENT HARDI NG •
Birželio 22 ų

• S.S. PRESIDENT ROOSEVELT' 
Birželio 29

p. J'-TPTKKITF H' » laivu o rtusJ, 

*• neprilygstamų patogunvp ir pitarna^iir.r 
kun> teikiamas ant v»w StfHenytą VaTkri-į 
jų V’aidžios vJdoflyj ir operuojamų farirY)

Specialė Ekskursija j Lietuvą -*
Išplauki laivų S.S. Prejioent PooAevrft 

Bir/el>»» 1 i»o asmer^ka vadovybe 3!?.* 
Joseph Berteovitz iš Philadelphtb* ofise 
Unitcd Statė* Lmijot.

Parykime dabar plas tis keliauti tčayni'.
smagioje draugovėje .V'o tautiečių kaiman 

| cnt josu kalba. Mr. Rerkovitz paruoš 
į viską jn>ų kelionei išaukite.

i Klaupkite mvo vietna laivalrorčių agento
informacfHb rašykite pas

į United
Statės Lines

?P 75 Statė Strtet. Bostoa. Mam.
j Br.ą«dW'BY. New Yaėt

Birželio 1
S S. LEVIATHAN

Birželio 11 „
S.S. GEORGE VASHTNGfONl.

H

s» ♦1
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Vietines Žinios
Gerbiami Broliai ir Seseris: 

Tariu Jums širdingą ačiū 
už taip dideli prijautimą, ku
rį jus parodėt man laike ma
no buvimo Norvvoode. Če- 
verykų išpardavimas mano 
krautuvėj' tęsis tik šią savai
tę ir užsibaigs 28 d. Gegužės. 

Nuo 30 d. Gegužės aš per
kelsiu savo čeverykų krau
tuvę į Dorchesterį po nume
riu 71 Stoughton st.. (prie 
Uphams Corner). Kuriems 
iš Jūsų su reikalais teks būti 
Bostone, busiu dėkingas jei
gu aplankysite ir mano ivau- 
ją krautuvę.

Vėlinu Norwoodo Lietu
viams geriausios laimės. 

J. Taurinskas. 
1118 Washington st.. 

Norwood. Mass.

Reikia pasakyti, kad dai
nuojant šitą dainą, dentistas 
Kasparas labai raukėsi, n^ 
jisai “bėdino” už airi Malo
ney ir. anot Vanagaičio, 
“daug pinigėlio prabečino.” 
Dentistas Kapočius buvo gu
dresnis: jisai “bečino” už 
lietuvių kumštininką Šarkį, 
ir laimėjo arti $275.

BABRAVIČIAUS-VANA- 
GAIČIO KONCERTAS 

BUVO PUIKUS.
Šį panedėlį South Bostono 

Municipalej Svetainėj buvo 
Babravičiaus — Vanagaičio 
koncertas. Buvo tai tikra mu
sų dainos šventė. Da pirmu 
kartu South Bostono lietu
viams teko girdėti vienu va
karu šauniausius musų dai
nos ir muzikos talentus. Nors 
artistas Babravičius buvo 
jau sykį pirmiau Bostone 
dainavęs, o komikas Vana
gaitis su “Dzimdzi-Drimdzi** 
buvo mus linksminęs, bet 
tikrą savo didybę jie tik pe
reitą panedėlį mums parodė.

Be juodviejų buvo tla pia
nistas Yozavitas. Tai yra 
nauja musų muzikos pažiba. 
Nors jis jaunas ir lietuviams 
iki šiol nedaug girdėtas, bet 
jis gali drąsiai stoti šalia Pa- 
derewskio. Tiesjog malonu 
klausytis, kaip jis paleidžia 
savo pirštus per piano klevi- 
turą. Bostoniečiai, kurie bu
vo šitame koncerte, Yozavi-- 
to neužmirš.

Dr. Sarpalius, kuris taipgi 
šitame koncerte dainavo, ir
gi patiko publikai. Ypač jį 
pamilo merginos, nes jis turi 
netik gražų balsą, bet ir vy
ras iš jo kaip ąžuolas.

Artistas St. Pilka pasakė 
porą monologų, vieną iš' 
“Aušros Sūnų,” o kitą iš 
Shakespeare’o. Abudu išėjo 
puikiai.

Koncertą pradėjo pianis
tas Yozavitas, o užbaigė mu
sų dainos karalius Babravi
čius. Ir ištikro jis buvo vaka
ro monarchas. Matoma, Bos
tono atmosfera geresnė, ne
gu kitur, nes visi artistai bu
vo geram ;upe, o ypatingai 
musų Babras. Vienas jo pasi
rodymas ant pagrindų jau 
Kėlė publiką nuo kojų, o jau 
kaip uždainavo-užtriliavo, ■ -
tai ovacijoms nebuvo galo, Sharkis davė jam antrą 
Tiesiog nenorėjo paleisti nuo ąTnnor1' n,,n tn niriSis ian f1an- 
pagrindų. - . . .

O. kaip gaila, kad mes tu-! Pergalėjęs airį, kuns buvo 
įėjome su savo artistais skir-'pastojęs jam kelią prie čam- tis! ------a_

Aną sąvaitę Massachusetts 
valstijoj automobilių nelai
mėse buvo užmušta 11 žmo
nių. Pasirodo, kad labai 
daug važiuoja girtų. Už gir
tybę per tą sąvaitę buvo nu
bausta 111 automobilistų.

Per balandžio mėnesį Bos
tono gatvekarių kompanija 
turėjo $181,690 pelno.

Bostono Beef Co. firmos 
savininkas Fritz atsigėrė me
džio alkoholio ir užvertė ko
jas.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Netoli Portlando šį pane- 
dėlį prohibicijos agentai su
gavo ant jūrių laivą su 667 
galionais degtinės, kurios 
vertė apskaitoma į $10,000.

i

SPORTAS
Jack Sharkey laimėjo.
Kaip ir buvo galima tikė

tis. paskilbęs lietuvis boksi
ninkas -Jack Sharkey (Žu
kauskas) pereitą pėtnyčią 

į sumušė airį -Jim Maloney. 
■ Kova buvo trumpa, bet žiau
ri ir kruvina. Iš paskirtų 15 

|susikirtimų, Jim ^lalonęy, te- 
sėj^dtk keturis/ nes penkta
me susikirtime musų tautie
tis taip smarkiai sudavė ai
riui į snukį, kad tas krito kai 
perkūno trenktas. Pradėjus 
skaityti, Maloney dar pakilo.

smūgį, nuo to airišis jau dau
giau nepakilo.

Vanagaičio “himną* 
Šarkiui.

, pi jonato, Sharkis sušuko: 
p‘Dabar duokite man Demp- 
sey ir Tunnev — sumušiu ir 
juos!” Ir žymesnieji sporto

Kompozitorius Vanagai- 'kritikai sako, kad Jack Shar- 
be galo gabus žmo- gali laimėti pasauliotis yra be galo gabus žmo- *ey gali laimėti pasaulio 

gus. Jis visuomet “up to čampijonatą. Net pats šių 
date.” Nesuspėjo ŠarkioMa- rungtynių promoteris Tex 
loney muštvnės New Yorke Rickard pasakė: Tokio

.......... -• - - smarkaus kumštininko, ko
kiu yra Jack Sharkey, dar aš «• *• * TT

gtynių promoteris Tex 
kard pasakė: “Tokio

RISTYNES
įvyks šiame ketverge

26 D. GEGUŽĖS-MAY,
Pradžia 8:15 vai. vakare.
GRAND OPERA HOUSE

Washington st., prie
Dover st., Boston.

Risis iki galutinos pergalės šios

Jei Nelis, Visi Malonė
kite Atvažiuot i

PIKNIKAI
GEGUŽĖS 30 D., 1927, 
Kapų lankymo dienoj 
Ant BRŪZGOS Vilos 

412 Fisher St., 
No. Walpole. Mass.

Važiuot reikia Walpole gatve 
iki Fisher, ir pasukus i Fisher .-t. 
netoli pikniko vieta, prie pat eže
ro.

Gerbiamoji publika kviečiama 
atsilankyti. Smagumo bus kiek
vienam. Rengia Socialistų kuo
pos.

i

Į
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porus:
Lietuvių čanwi; >n?s

KAROLIS SARPALIUS
su Europ<i< čampiionu

ALEX GARKAVV1ENK0
Lietuvių lengvai sunkaus svorio

čampijonas
JIMMY GENTYVELL

^u arm:j4i:iŲ čampij »nu

MIKE NAZARIAN
Pasaulio garsiausias ristikas
JOE MALCEWICZ

su milžinu lenku
SAM SKORSKY

Žydų čampijonas
ABE KAPLAN

su airių "bulium "
NED McGUIRE

Sarpalius su Garkawienka ir
Gentvilas su Nazarian risi du syk
:- trijų, iki galutinos pergalės.
Europos čampijono Garka'.vienko ligšiol dar niekas nepaguldė. Vienok 
ir.usų Sarpalius sakosi žinąs tokį "■.rikšą,"' su kurio pageiba jis tą 
milžiną paties. Ar tas jam pavyks — pamatysime. Ko\a tarpe šitų 
gladiatorių bus žiauri ir sunki.

KRUTAMI I 

PAVEIKSLAI 
Apie Martynų Liuterį, jo gyveni

mas ir darbai, bus rodomi

KAMBARIAI SU ŠILUMA.
3 kambariai ir maudynė, ap

šildomi garu, elektrikos šviesa ir 
i Uiti parankumai. Klauskite “Ke- 

eivio“ ofise. 255 Broadway, .So. 
Bostone.

TIRES
AUTOMOBILIŲ SAVININKAI, TEMYKITE!

Užlaikome geriausios Rjšies ir Tvirčiausius KIŠK Ta- 
jerus. Tūbas ir kitus dalykus, reikalingus prie automobilių. 
Taipgi Polišių automobiliams ir rakandams. Patarnavimas 
per 21 valandas kas dienų. Užlaikome Gaselino ir Aliejaus 
Stoti.

Kurie laiko automobilius musų garadžiuje. visiems sau
gumas užtikrintas.

Turime specialistus mechanikus, kurie sutaiso visokius 
automobilius. Patarnavimų suteiksim dienų ir naktį. Reika
lui esant šauk telefonu arba asmeniškai kreipkitės sekančiu 
antrašu:

BR0ADWAY GARAGE
541 BR0AD1VAY, SOUTH BOSTON, MASS

Tel.: So. Boston 1370

Lietuvis Optometnstas e Telefonas «112-W.

1 Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 
Nuo 2—5 po pistų 
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliosite Nuo 10—12 diena 
705 N. Mam St. kam p. Broad St.

MONTELLO, MASS
Išegzaminuoju akla, priaktnu 
akiniua, kreivaa p Irią atiueaina 
ir amblyopiškoaa (akloael aky- j 
sa augrąžinu ivieaa tiakama 

; laiku.
; J. L. PAAAKARNIS O. D.
; 447 Broadvay. So. Berta*. Mm
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27 ir 28 GEGUŽĖS-MAY 
LIETUVIŲ M. ŽINYČIOJE 
Kampas 4-th ir Atlantic Sts. 

So. Bostone.
Nuo 7 iki 9 ir nuo
9 iki 11 vai. vakarais.

Lietuviai turės progą pamatyt 
t-krai istorinius krutamus pa- 

■ eikslus apie Martynų Liuterį, 
: kuris pastatė Vokietiją kultūroje 

r tikyboje. Ateikit visi ir pama- 
i • kit ta naujanybę.

VALDYBA.

SPECIALISTAS NERVU IR 
KRONIŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
DAKTARAS

LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON. 

Gydo ypatiškai ir pasekmingai 
Veneciška* Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Nuo pleiskanų 
Naudok

PARDAVIMAI
ŽEMĖS ROJUS

RANDOLPH. M ASS. 2 ei 
mas, po 6 kambarius, maudyi , 
to vanduo ir elektra Didele <i
Labai gražus sodnas. Ženit - 
14 akelių.
Prie pat didelio kelio, galima 'dalint: ; 
i lotus arba Įsteigti gazolino -t >t - r 
krautuvė. Yra 1 karvė ir namir/ų; 
paukščių. Proso tik Verta tų
pinigų nemačius. .Matvk: Ambro.-*'.

SPEC1 \L BARGAIN
BEDEORD. M ASS, netoli j . I.?- 

xingtono, 1 šeimynos nauja -tūba. 7 
kambariai, miesto vanduo ir elektra 
Apie 2 ai oriai žemės Stoti- ir mokyk
los arti. Prašo *6000. Maža< įnešima.-. 
Nori greit parduoti. Matvk: Ambrose, i

PINIGU NEREIKIA. Aš turiu kele
tą gerų dalykų dėl mainymo įvairio
mis išlygomis. Ga1 b’’s galima pritai
kyti jūsų reikalavimui. Ateikit pasi- 
’ albėti. Komišir.o neimu, jeigu biznis 
pilnai neįvy' sta. Vincent B. Ambro-c. 
255 Brotduay. Tcl : So. Bc-s’on 3071

PARSIDI ODA MOMVf, MKčIERlV 
MAšį N A. Urane joj padaryta. Aš m,k- 
kėjau ?2O0. parduosiu uz ma. ■■■ j kaip 
pusę kaino- t2>)

JONAS URBONAS
187 U st, S«. Bostao. Ma^s.

PARSII»UOI>\ B\RRERŠAPĖ ar. 
I>a mainysiu art antnnjobiliaus ar kit
ko. Priežastis pardavimo - noriu va
žiuot j Lietuvą. (22)

61 F'airmount are.. Hjde l’ark. Ma--.

DORCHESTERYJE
• — Išsirandavoja

3 ar I kambarį i su visais įtaisy
mais >r patogumais. Savininką. duoda 
šilumą, gasą ir clc' trą. Vieta graži. 
Tinkama jaunavedžiam- arbi -cimv- 
nai. kurie abudu di.-ba. Randa prieina
ma. Kreipkite- pa-: \mbro-c. So. 
Boston 30/1, 2-e» . I^*»adway.

nų r.a- 
mieš- 

laržinė. 
yra apie 

Tinkama vieta piknii am

I

pasibaigti, nespėjo airių 
kumštininkas sudaužytą sa- 
vo nosį susilopyt, o Vanagai- -ngšiol nemačiau, 
tis jau parašė Šarkiui “hym- j 
ną,” I._.‘ ", — -7--------- „
Sarpalium per šį koncertą dolerių. Gi kitose rungtynėse 
sudainavo. Štai jo žodžiai: už čampijonatą jis veikiau- (Ashmont)

šia gaus tris šimtus tūkstan
čių dolerių. ,

Tai kur jauno ir smarkaus 
iietuvio laimė! Pats pralobo 
ir lietuviu vardą pakėlė.

.-----:.i Sarpalius su Gentvilu yra .........  V)CnOs
pasiruošę. mvnos stuba. įtai-ymai. ke’urį lotai
, > T r žemės..garadžius, daug vaisinių me.Siame ketverge musu čam- džių. Kaina 3.800. jnešt-<ioo <> iikU.

1 - - - - - •* -=-------- ■ RICHMOND.

’r__  j už šias rungtynes Sharkis
kurį jis kartu su D-ru gavo suvirs 50 tūkstančių .. 1 • -• ■ . i « . • y-., t •. __ _*__ —_

sudainavo. Štai jo žodžiai
I.

Vai varge, varge, 
vargeli mano,

Maloney šarkės 
kumštį ragavo.

Dabar Maloney 
nekibs i Šarkį.

Nes jau į nosį 
jis gavo smarkiai.

Lietuviai džiaugias 
ir triumfuoja.

Kad musų tautietis 
kitus kumščiuoja.

Daug pinigėlio 
tie išlaimėjo.

Katrie už Šarkį 
laižyboms ėjo.

Oi, Šarki, Šarki, 
lavinkis kūne.

Supliek dar Dempsey. 
duok “boxą” Tunney.

II.
Kas nor garlię apturėti 
Tur j kumštį spėkų dėti.
Pliekt, pliekt, negailėt 
Savu pnešą pamylėt
Šarki, Sarki, tu neatbok. 
Visų nosis iškočiok.
Pliek, pliek, negailėk 
S&vc priešų pamylėk. j 
T :'tir.n. esi naudingas 
Ir Ameriko, garsingas.
Fii. k, pliek, negailėk, 
Dlmn.ev Tnnnoy nugalėk

PARSIDUODA
•MALDENE 5 kambarių vieno, 

mynos stuba. j" 
'ėmės., garadžius.

<
« <■

tt

pijonai Sarpalius ir Gentvila 
turės galingus oponentus. 
Prieš Sarpalių stos Europos 
Čampijonas Alex Garka- 
wienko, o prieš Gentvilą — 
armėnų čampijonas Mike 
Nazarian. Per paskutinius 
du metu Garkaivienkos pe
čiai nebūva prispausti prie 
matraso. Sarpalius saką, jog 
jis bus pirmutinis, kuris pri
spaus milžino ruso pečius. 
Gentvilas irgi pilnas vilties 
laimėti.

Apart čia paminėtų risti- 
; kų, tą patį vakarą risis Mal- 
cetviczius su Skorskiu ir 
Kaplan su McGuire.

PARANKI VIETA OFISUI 
“Keleivio” name yra gera 

vieta ofisui, su dideliu langu iš 
gatvės. Su šiluma ir šviesa, ran- 
dos $60 į mėnesį.

šieji kaipo renda.
Room 605. 27 School st, Boston Mass 
l’el.: Main 7221.

MĖSOS KRAUTUVĖ
Parsiduoda po num. 1053 DorcheMcr

Are, Dorchcster. Pilnai ap.simokantv 
biznis 3 žmonėms. p?-,.

Telefonas: Columhia 3361.

PARSIDUODA VAL
GYKLA.

Pigiai iš priežasties savininko Ii- 
Biznis yra geras Klauskite: <23i 

218 Broadoay. So. Bo-ton

SEMS NAUJOS ANGLIJOS 
PRODUKTAS

PATIKRINTAS DAUGE
LIO GYDYTOJU IR 

APTIEKORIU.
I’EK SL VIRŠ 77 METUS V ARTOJA

MAS TŪKSTANČIU ŠEIMYNŲ- 

DR. HARTSaORffS No. 18
UNIMENT

:-iliu<>5iiuja užkimimą ir išgyd* skau
dančią gerklę, prašalina skausmus 
butines ir strėnų, išgydo išsisukimus 

■ nusiniu.šimus, romatizmą ir daugelį 
■<dos lijrų-

V (RANTUOJAMAS K AIPO SAl - 
GI S. PAGELBINGAS IR MALONUS 
t \RTOJIMLT.

KLAUSKITE SAVO APTIEKO- 
RIAl'S arba rašykite įdęję l^c. pas 

|)R. HARTSHORN &. SONS, 
l»ep». D, 229 Milk st, Boston. Mass.

(21)

.ERIAUSIAS TYR\S BALTAS
I.EAD. 100 svarų.....................31135

I LYTINĖ BALTA MALIAVA 
galionas ........-........................... 1.75

SMELLAC 5 sv. cut. gal................ 2.75
> ETŲ -MALIAV A ...................gal. 98c
GALVANIZUOTI SIETU DRATAI 
r-diuase. po 2c. už ketvirtainę pėdą; 
p< rkant mažiau negu roli po 2'»c.
SIETINĖS DURYS....................... 1.98
50 PĖDU GUMINĖ ŠMIRKŠTYNĖ.
V, GAR’.NTUOTt, SU KRANT
AMS ............................................. 1A0

VISOKIE GELEŽINIAI 
DAIKTAI IR MALIAVOS.

VIUriNlS PRISTATYMAS DYK VI. 

1095 WASHINGTON STREET. 
Prie Dover EI. Stoties, 

BOSTON. MASS.
■ . ■,  ----------- ■

1

f 
?

PINIGAI SKOLINAMI 
ANT MORTGICIV- 

Pirmo, antro ir statymui ((onstruc- 
tion) paskolos (22)
M. MENDEISON,

■
I
I
1
Ii
i
iI
I
I>

I»
I
I

Bos 7.1, Brukline •• .a • * • %

PAVASARINIAI BARGENAI
PARDUODAM VISKĄ PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 

IR GERIAUSI TAVORĄ

Moors 20 spalvų penias, gi. $3.50 (Monarch. Carrcolighl flat arba
a ? r* la a ■ > _ -X 

I

Telefonas 3123*
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 1 jki pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SI M M Eit STitEET, 

LAWRENC E, M ASS.

DR. J. MARCUS
LIETU VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniė- 
ku vyrų ir moterų lirų.

261 Hanover St.. Boston. M»«» 
Room 7

Tcl.: Richmond 0668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 yak. 
Nedėldieniai* iki 4 vai. po pietų

i* •
i1 I i

60 SCOLLAY SULAKĖ
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
ROOM 22 

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš. rvtb iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
F'dienąJ i '

-1

i
i

f

t
» ’i ■ <>

I

Telefonas So. Burto* IMA. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Or. St. A. GALVARISKI
(GAL1NAUSKAS) 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 
5:30 dienų. Nuo 7—9 vakar*. 
Nedėliomis pagal sutartie*.

414 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: 1375.
Lietuvis Daktaras

D?. N. J. COLNEY
(AUKŠTAKALNIS)

Pasekmingai gydau sekretnas 
ir už-sisenėjusias ligas vyrų ir 
moterų, neskiriant kokia liga jųs 
sergate, aš galiu jums pagelbėt 
moderniškais gamtiniais budais 
ir vartoju elektrų, kuri labai 

stiprina nusilpnėjnsias kūno da
lis ir naikina ligų perus.

193 GRAND ST, Room 301. 
MATERRI RY. CONN.

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 v 
vakare, kasdien.

Moors 20 spalvų Flat pentas 3.00 
ISceen pentas .....................
Moors grindų varnišius .... 3.00 
Egyptian pentas 21 spalvų 2.50

■ Special Flat pentas ... • 1 -75
Geras baltas EnameI..........2.75
siekas, baltas ir raudonas . 2.00 
l’ento ir vamišiaus remuve-

ris ...................  L50
Screen pentas..................... L00
Varnišius............... ...........

2.00

I
I
(

žibantis Baltas tyras. Boston
Star. Lcad 100 svaru .. 12.50 

Sienoms popiera parsiduoda . .
nuo 5c. iki 60c. rolis.

Stogams smala, galionas .. . 85c 
Langų sietukams dratai. pd. 2’/jc 
žolių sėklos, svaras . . 
šakės žemei kasti ....

P. Trechokas ir Vaita itin.

PARKUIAY 
AUTOSĖRVICE 

and FILLING STATION
’ STl DERAKER K \I«U \GENTU- 

RA IR TAISYMO STOTIS.
I Jeigu norite, kad Jūsų automobilis 

ilgai laikytų, tad duokit pataisyt 
Petrui Trečiokui. Darbas gcra«. 

: kaina prieinama. Jeigu norit, kad 
Jūsų karas gerai trauktų, imkit 

1 gesoliną paa mus.
4l5OldColony Avė. 

SO. BOSTON. MASS 
Telefonas: So. Boston J075-W.

Soredomia iki lt diena.

»
I
į Hoor varnišius
I Monarch 100% tyras. penias 1.00
į (armot. geriausia varnišius 5.00 j 
! Carmot baltas EnameI .... «>..>0 
P 
s
I

i

It
I
9
I
t
I5
I

... 25c 

... 95c
Grėbliai ............................... 50c

Agentai Whiting Adams Bru- 
šių. kurie parduoda pigiomis kai
nomis ir geriausi Brušiai.
langams uždangalai po .... 50c 
Daržams laistyti paipos ir kito
kie įrankiai.

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įrankių: Pentoriaras.
Plumberiams ir kitokiems mechanikams. Viską pristatome vel
tui į pirkėjo namus.

SOUTH BOSTON HARDWARE CO
379 BROIDWAY, SOUTH BOSTON, MASS

Tcl.: So. Boston 0122. J- KLIMAS, Savininkas

Tel So Boston WS-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LITU vis dentkias

VAI ANDOS: Nuo • ita 1> diang 
šuo t iki • »ak
NEDĖLIOMIS:

Iki 1 *. K>

Ofisas "Keleivio” narna
TM Rro*dw«T. tarpe C Ir D M. 

*O. BOSTON. MASS.

Tcl. South Boston 3520
Itesidence University 1463-J. 

S. F. h išiutė-SI alina 
LIETUVE: MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broad^ay. So. Boston, Mana.

Room 2.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraajo Ir odos. Kalba lu
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkrt MM
1 ALLEN ST, Cor. (Jaambsrs St, BOSTON, MABB.

Suvirs 49 Metai So. Bostone
Paprastai pavasarį šeimininkės panaujina savo kamba

rius, sudedamos naujas klejonkes. lovas, aisbaksius. k u pu
rus, naujas vaikams karietukes ir kitokius daiktus. Mes 
nustatėm speciales kainas šitų daiktų departamentuose. 
Jums apsimokėtų pas mumis šituos daiktus pamatyti, 
pirm negu jųs pirkaite kur kitur. -;

JAMES ELUS FŪRNITŪRE COMPANY
VISOKIE NAMU RAKANDAI.

405 BROADWAY, SOUTH BOSTON* •

A.

9Iv/ T <




