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TERORISTŲ JUDĖJIMAS 
LENKIJOJ.

Vaiguvos žiniomis, Gardi
no gubernijoj pradėjo veikti 
teroristai. Bialoviežos girioj 
esą susidarę būriai ginkluo- 

vos atėjo telegrama, kuri sa-’ dininkų ir šiaip Lenkijos val
ko, kad Vilniaus gimnazijoj džios rėmėjų namus, užmu- 
įvyko baisus skandalas. Trįs šinėja jų savininkus ir plėšia 

nizavo būrį savo šalininkų ir užpuolikai esą palikę paimtų 

barį, kur mokytojų taryba J “Baltgudžių
_______ T-l* 1 — * V____ 1 A -W-k .

iš revolverių. Tapo peršau- tie teroristai buvo išardę ge-

6 STUDENTAI UŽMUŠTI, 
DAUG SUŽEISTA.

Spėjama, kad incidento prie
žastis buvo lenkų-lietuvių 

nesutikimai.
Pereitą sąvaitę iš Varsų-J tų žmonių, kurie užpuola vai

vos atėjo telegrama, kuri sa-1 dininkų ir šiaip Lenkijos val
ko, kad Vilniaus gimnazijoj džios rėmėjų namus, užmu- 
įvyko baisus skandalas. Trįs šinėja jų savininkus ir plėšia 
gimnazijos mokiniai suorga-' turtą. Keliose vietose tokie 
nizavo burj savo šalininkų ir užpuolikai esą palikę paimtų 
įsiveržę į gimnazijos kam-J daiktų sąrašą su parašu: 
barį, kur mokytojų taryba i“Baltgudžių Komunistų 
laikė posėdį, pradėjo šaudyt Partija.” Keliose vietose ši- 
iš revolverių. Tapo peršau- tie teroristai buvo išardę ge
tas mokyklos priųcipalas ir ležinkelio bėgius ir tik per 
vienas mokytojas. Vienas iš plauką nesusikulė keli trau- 
atėjusiujų netyčia išmetė ant kiniai. Lenkų valdžia buvo 
žemės bombą, kurią jis ture- priversta pastatyti prie ge- 
jo su savim atsinešęs. Spro- ležinkelių sargus. 
girnas šitos bombos buvęs ; 
toks smarkus, kad užmušęs 
šešis iš jų pačių ir -sunkiai; 
sužeidęs dešimtį kitų studen-! 
tų. Bomba buvusi paskirta Į 
mokytojams.

Pranešdama šitą atsitiki
mą, Varšuva sako, kad tie 
trįs studentai buvo gavę blo
gų pažymėjimų už savo mo
kslą, užtai ir norėję moky
tojams atkeršyti. Bet pama
tas viso šito incidento yra 
veikiausia politinis. Vilniu
je tarp lenkų ir rietuvių eina 
aštri kova. Lenkai visokiais 
budais lietuvius persekioja. 
Taigi labai galimas daiktas, 
kad ir tie trįs studentai buvo 
daug nukentėję nuo lenkų 
mokytojų ir mokyklos val
dybos dėlto, kad jie lietu
viai. Negalėdami kitaip savo 
skriaudikams atsilyginti, jie, 
matoma, griebėsi teroro.

KATALIKŲ VYSKUPAS 
IŠDAVIKAS.

Meksikos valdžia traukia 
atsakomybėn katalikų vys
kupą Zaratą už parašymą 
ir paskelbimą išdavikiško 
laiško. Tame laiške šitas kle- 

į rikalas sako: “Mes atvirai 
pasisakom, kad mes niekuo
met nepripažinsim valdžios 
autoriteto bažnyčios daly
kuose, kuriuose popiežius 
yra vienatinis valdonas. 
Kiekvienas įstatymas, prie
šingas Dievo arba bažnyčios 
įstatymui, yra nedoras ir to
dėl katalikams neprivalo
mas.”

Kadangi Meksikos kons- ' 
titucija atskiria bažnyčią

“NEPERŠAUJAMO STIK-l 
LO” FABRIKANTAI 

AREŠTUOTI.
Šiomis dienomis federa- 

lės valdžios agentai areštavo 
8 apgavikus, kurie atstovavo 
neva “neperšaujamo stiklo” 
kompaniją ir pardavinėjo 
tos kompanijos nieko never- 

; tus šėrus.
Už išdavimą šmugelninko. šėrai buvo pardavinėjami

Degtinės Smugei- 
ninkams Apskelbė N. Yčo Laivų Kompanija
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. . . ----------- i ovici paniduiiejaiui
skinama iki $5,000 dovanų, po visą Ameriką ii- tam tiks-

t

VISI PILIEČIAI DAROMI 
ŠNIPAIS.

TURBUT ŽLUGS.

kuriuos užmoka pats į ]ui apgavikai vartojo paštą, 
šmugelninka*. ! Valdžia apskaito, kad išvi-

. Pagalios valdžia . pakėlė s0 jje bus pardavę už $1,- ...« i. 2 yienas
smugelninkus. Kad tas karas gavikų suimtas Ne\v Yorke,

t tikrą kara prieš degtinės 
jr .
geriau sektųsi, valdžia ski
ria iki $5,000 dovanų už pra-

Jei 
ju*

baiTdžia nusileidu
sius SVETIMUS LA

KŪNUS.
Šiomis dienomis Belgijoj 

buvo priverstas nusileisti 
vienas vokiečių lakūnas, ku
rio mašina pagedo. Belgai jį 
suėmė, konfiskavo jo orlai
vį ir nuteisė jį atsėdėti 3 mė
nesius kalėjimo arba užsimo
kėti 90,000 frankų pabau
dos užtai, kad be leidimo nu
sileido ant Belgijos žemės. 
Vokiečiai dabar s&ko, kad 
jie taip pat eilgsis su aliantų 
lakūnais, kuriems lakiojam 
taip Paryžiaus, Pragos ir 
Varšuvos tankiai prisieina 
nusileisti ant Vokietijos že
mės. Iki šiol tokiuose atsiti
kimuose vokiečiai tiktai or
laivius konfiskuodavo, bet 
lakūnų nebausdavo.

AMERIKOS KAPITALIS
TAI DERASI SU BOL

ŠEVIKAIS.
Tarpe Amerikos kapitalis

tų sindikato ir bolševikų val
džios Maskvoje dabar eina 
derybos dėl magnezijos ka
syklų išnaudojimo Gruzijos 
respublikoj. Amerikiečių 
sindikatą atstovauja milio- 
nierius Herrimanas. Bolševi
kai nori pavesti jam tas ka
syklas ir pripažįsta jo kapi
talui pilną laisvę išnaudoti 
netik Gruzijos gamtos tur
tus, bet ir darbininkus.

KAIMAS ANT EŽERO 
DUGNO.

Ant rubežiaus tarp švei-1 
carijos ir Italijos yra ežeras 
vardu Antrona, ant kurio 
dugno randasi Antronapia- 
nos kaimas. Apie 300 metų 
atgal tas kaimas stovėjo 
sausam klonyr bet 27 liepos, 
1642 metų nuo Pozzell kal
no nuslinko daugybė žemės 
su akmenais ir taip tą klonį 
užprudė, kad tenai pasidarė 
gilus ežeras. Praėjo apie 300 
metų ir apielinkių gyvento
jai visai užmiršo, kad to eže-, __________
ro vietoj kitą syk yra buvęs NUŠOKO Į NIAGAROS 
kaimas. Tik siomis dieno-į — --------
mis ežere vanduo nupuolė ir j j Niagaros krioklį (van- 
is ežero pasirodė 42 tįjobų (Įenpuolį) pereitą sąvaite 
stogai, primindami 17-tojo nuš£ko ‘nuo viršutinio tilto' 
šimtmečio katastrofą. i tūlas James Forgie. Savo

CARSUS MIJIIO švarką jis paliko ant tilto.
A c -Jo kišeniuje atrasta auksinis

FABRIKANTAS. laikrodėlis, truputis pinigų
Anglijoj pereitą sąvaitę jr gyvasties apdraudos po- 

mirė lordas Leverhulme, pieros ant $10,000. Viskas 
garsus muilo fabrikantas, nusiųsta jo šeimynai i Buf- 
Jo šermenyse dalyvavo 20,- fai0> 
000 žmonių. Jis palaidotas ’ __________
Port Sunlight miestely, kur BELGIJOJ NEGALI SUSI- 
randasi jo pastatyti didžiau-; |)ARYTI KABINETAS, 
si muilo fabrikai. Į Eina jau antras mėnuo,

kaip Belgijoj rezignavo The> 
uniso kabinetas, o naujas vis

KRIOKLĮ.

i

! AMERIKIEČIŲ PINIGAI
i 
i
D-ras Šliupas pardavinėjo 

tos kompanijos serus 
Amerikoje.

Kauniškė “Lietuva” 23 
balandžio numeiy skelbia 
varžytines (licitaciją), per 
kurias turėjo būti parduotas 
Lietuvos Garlaivių Bendro
vės kilnojamasis turtas, su
sidedantis iš garlaivio “Eg
le.” Varžytinės turėjo įvyk
ti 30 d. balandžio, Kaune, 
garlaivių prieplaukoje.

Bendrovė buvo pasiskoli
nus iš Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko 29,000 li
tų, bet negalint jai tos skolos 
paskirtu laiku atmokėti, 
bankas užgriebė jos garlai
vį “Eglę” ir išstatė ant par
davimo. Garlaivis buvo įkai
nuotas 23,000 litų.

Reikia pasakyti, kad Lie
tuvos Garlaivių Bendrovė, 
tai ta pati bendrovė, kuriai 
d-ras Šliupas rinko Ameri
koje pinigus, pardavinėda
mas jos šėrus. šliupo žentas 
Martinas Yčas buvo tą gar
laivių bendrovę suorganiza
vęs, o d-ras šliupas jam 
agentavo čionai.

Reikia taipgi pasakyti, 
kad ir Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas buvo to 
paties Martyno Yčo įkurtas 
ir jo valdomas, bet dabar, 
matoma, ponas Yčas iš to 
banko tapo jau žydelių iš
stumtas.

Išrodo, kad Yčo bizniams

PATARIA ŠAUDYT 
BANDITUS.

nuderite vagį, teismas 
išteisins, sako policijos 

perd etinis.
Pereitą nedėldienį “Bos

ton Herald” išspausdino įdo
mų pasikalbėjimą su Bosto
no policijos superitendentu 
Crovvlev apie tai, kaip elgtis 
akyvaizdoje ginkluotų ban- 

iditų, kurie dabar taip tan
kiai užpuola žmones.

“Daleiskime, kad netikė- 
jtai mane užpuola banditas 
i ir atkiša revolveri; kas tuo- 
įmet geriausia butų dalyti?” 
; užklausė policijos perdėtinį 
! “Heraldo” reporteris.
! Atsakymas buvo toks: 
i “Mano manymu, tokiam at
sitikime geriausia yra pasi
duoti. Nes jeigu jus norėsite 
ginkluotam banditui prie
šintis arba pulti jį, tai jis vei
kiausia nušaus jus. Geriau 
juk atiduoti jam keliatą 
brangmenų, negu netekti gy
vybės. Taigi, kada banditas 
įlenda Į jūsų namus, jus bu
kit labai atsargus, ir jei jis 
liepia jums pakelti rankas, 
jus darykit ką jis sako. Juo
kų su tais piktadariais nėra.”

Bet jeigu jus išgirsite nak
ties laiku banditą savo na-

000,000 šėrų. Vienas tų ap

lotas Los Angeles, trečias 
Hartforde, ketvirtas Brook-

. . ... - . -.-“C, ** cjvtcin viai z.vuai.
pinigus valdžia įskolektuoja i Pardavinėdami tuos šė- 

rus jie melavo žmonėms, 
romo 

stiklo perkanti Suvienytų 
valdžia karo lai

vams, kad priešo kanuolės 
langų neišmuštų. Rinka ši
tam produktui labai plati ir 
pelnas bus be galo didelis, 
jie sakydavo, nes visų di
džiųjų krautuvių ir bankų 
langai taipgi iš to stiklo da
bar esą daromi.

Dabar “neperšaujamo 
stiklo” tiems apgavikams 
nereikės. Gerai bus ir už ge
ležinių grotų.

NORI GERESNIO DAR
BININKŲ HIMNO.

Anglijos Darbo Partijos 
vadas Ramsey MacDonald 
nori, kad kas nors parašytų 
ir sukomponuotų naują dar
bininkų himną. Dabar dai- ■

nešimą apie šmugeli. Tuos lyne, ir t.t.’Beveik visi žydai

kūpąs pataria savo kunigams Janu an/ jo Įdek nabau a' I JT aV° • T neklausyti konstitucijos. Ši- ya™ž£kL^^£1% dau«T^ JV’ar 
toks kurstymas nrieš auk*- i • d mano, Kart prie to- stiklo perkanti Suvit tOKS Kurstymą. p s į.1q pasiuivmo smugelnm- Vaktiiu valdžia kart
Ciausi sakęs Įstatymą yra iy- kam ' . s ?al«zla ,kal<
gus valstybės išdavimui. kams sunku bus pasislėpti, 

nes žmonės norėdami gauti 
dovanų greičiau juos įskųs.

Tuo bud u visi piliečiai da-

Negana to, ant jūrių vai-

SVIESTAS BUVO ŠULINY
50 METŲ. j romi šnipais.

Jonas Stankevičius, kuris Negana to, ant jūrių vai
tui! Connecticut valstijoj džia uždėjo stiprią blokadą, 
farmą netoli New Londono, atskirdama degtindarių lai- ■ 
norėjo išvalyti anądien šal- vyną nuo Amerikos pakraš
tinį, ir rado dumble kelis čio. Mat už kokių 20-30 my- 
puodus sviesto. Ant kiekvie- lių nuo Amerikos pakraščio 
no puodo ^pažymėta data 50 visuomet stovi ant įkąru il- 
metų ir 7 mėnesiai atgal, giausia eilė laivų su viso- 
Sviestas buvo taip šviežias, kiais gėrimais iš Europos, 
kaip kad šiandien sudėtas. ;šita “rinka" angliškai vadi- 

---- ----------- naši “rum-ro\v.” Iš tos “rum-
TURKAI KONFISKAVO row” iki šiol Amerikos but- 
BIBLIJŲ SPAUSTUVĘ, legeriai daugiausia ir pirk- 
Amerikiečių biblijos drau- davo visą dagtinę, alų, šam- 

gija praneša, kad jos spaus- paną ir kitokius gėrimus, 
tuvė r 
konfiskuota turkų valdžios. __
Tenai buvo spausdinamos prie ,v.», 
biblijos Artimų Rytų kalbo- kiek jiems ko reikia, ir pas- „-t

giausia eilė laivų su viso- 
’ ‘ ‘ J * ‘ ~ ,

rinka" angliškai vadi-

I

t

mis.

Konstantinopoly tapo Jie išplaukia, būdavo, nak-1" Vį“ * yao<*i uai- muog€ ir paeisite prie jo
akuota turkų valdžios, ties laiku nedideliais botais^H?^, , hd. taip atsargiai, kad jis jus

buvo spausdinamos prie “rum-row,” prisiperka 'a"k £«nepamatys tuomet lupkitjį. 
JS Artimų Rytų kalbo- kiek jiems ko reikia, ir pas- šaukit jį tiesiog, kad antvie-

kui išvežę ant kranto čia 
' 1^51 51 VI T) 3 1*1 clovifo

NEDUODA AUSTRIJAI Taigi, kad užkirtus kelią 
PASKOLOS. šitam šmugeliui, valdžia da-

:ams reikėtų karštesnio 
ir harmoningesnio himno.

PASKOLOS.

•tos ji nudėjus. Teismas jus
* išteisins, sako policijos gal-
,va. , __________
! Konstitucija pripažįsta, Lietuvoje pradeda labai ne- 
kad žmogaus namai yra ne- sisekti. Jo garlaivių bendro- 
liečiama vieta, nes namuose vė turėjo įsigijus, rodos, tris 

J randasi jo turtas, jo pati, jo garlaivius. Vienas andai 
c c ivi va’kaL Todėl jei piktadaris Skandinavijos pakrašty nu- 

viptoi lahai srauni ir nao-al- užPuola namus, konstitucija skendo, o kitas dabar par- 
bos neealimi buvo uadiroli PriPažista žmogui teisę gin- duotas už skolas. Taigi iš ttos negalima Omo paduou. (j |)amus ir užpuolikQ garIaiviy Iieka tfktai

užmušti. ’ ”
[ ; Tečiaus visada reikalin- 

igas atsargumas. Pajutus na
kčia vaikščiojanti namuose 
žmogų, reikia gerai įsitikin- 

; ti, kas jis per vienas. Gali 
is, Įna-

LAIVAS NUSKENDO 
UPĖJ SU ŽMONĖMIS.Austrijos valdžia prašė bar uždėjo blokadą visu ju- p . t-Y- ?v;T’;cTautų Lygos kontrolės komi- rių pakraščiu. Ginkluoti val-j . fleitoj petnycioj M1S^1S- 

sijos leisti Austrijai užtrauk- džios laivai stovi kaip karo isipp? tupeJ’ j16.1?11 St. Louko, 
ti specialę paskalą geležim metu ir daboja, kad nepra- af"rto garlaivK su 2o zmo- 
k'pliam< otoLtrifiLimti Tau. surukti! ŠmiWPlninku laivas inęmiS 11 MS1 ŽUVO. Lpe to]keliams elektrifikuoti. Tau- spruktų šmugelninkų laivas, 
tų lyga šitą prašymą atmetė.

MAIŠTAS BRAZILIJOJ 
NEPAVYKO.

Žinios iš Buenos Aires sa
ko, kad gegužės pradžioje tinai degtinės biznį panai- 
Brazilijoš armijoj buvo da- kinti. Ar jai tas pasiseks, tai 
romą bandymų sukelti maiš
tą, bet truputį pasišaudžius 
maištininkai pasitraukė.

FRANCIJA RENGIASI 
PRIE KARO.

Francija pradėjo statyti
du po 10,000 tonų Įtalpos ... _
skraiduoliu, 7 naikintojus ir ga, kuri reikalaus grąžinimo 
kelioliką submarinų. ” ’ • ’ ’ _
parodo, kad ji rengiasi prie po karo buvo iš jos atimtos, 
karo. Šąjungon įneina visų parti-

Naktimis tankiai girdėt ant 
jūrių šaudymai. Nevienas 
šmugelninkų botas buvo jau 
paleistas jūrių dugnan.

Valdžia yra pasiryžus bu-

lieka da pamatyt. Bet tuo 
tarpu degtinės labai mažai 
Įvežama ir dėlto jos kaina 
labai pakilo.

SNIEGAS IR ŠALČIAI 
ITALIJOJ.

Italijoj, kur žiemos beveik 
niekad nebūdavo, šį pavasa
rį užėjo dideli šalčiai ir ge
gužės pradžioje daugelyje 
vietų prisnigo daug sniego, 
Šitoks oras sugadino labai 
daug vaisių.

RUSIJA UŽDRAUDĖ KA
NADOS PINIGUS.

, . - T Rusijos valstybės bankas
da negali susidaryti. Kara- išsiuntinėjo savo skyriams

vienas. Bendrovė, matoma, 
eina prie bankruto, ir Įdėti 
jon amerikiečių pinigai tur
būt jau žlugs.

Keliatas dienų atgal ži
nios iš Lietuvos sakė, kad 
“švyturys,” viena didžiausių 
Lietuvos knygų leidimo fir
ma, taipgi subankrutavo. O 
šiomis dienomis atėjo žinių, 
kad klerikalų dienraštis 
“Rytas” sustojo ėjęs dėl ne
galėjimo išsikasti iš skolų.

Lietuvos pramonė negali 
atsistoti ant kojų dėlto, kad 
nėra pasitikėjimo rytojui. 
Kunigų ir žydų kontroliuo
jami bankai lupa už pasko
las nuo 50 iki 100 procentų 
palukio, nes nežino, ar po 
metu galės sumą atsiimti, ar 
ne. Bendrovės gi, pasiskoli
nusios savo bizniui pinigų ir 
turėdamos kas metai tokį 
procentą mokėti, negali iš
siversti ir eina bankrutan.

Rusų Monarchistai
Pešasi už Sostą.
Tarpe rusų monarchistų 

užsienyje dabar eina pikto į“ tj;adJJa/7usu7^a, 
mis ar šiaip koks jūsų šeimy
nos narys, kuris parėjo vėlai 
ir vaikščioja atsargiai, neno
rėdamas sumigusių išbudin
ti. Po tamsai galima padaly
ti klaidą ir kartais saviškį 

i nušauti. Taigi jei prisieis 
i jums kada šauti, tai bukit 
gerai persitikrinę, kad tai 
yra banditas.

i Šaudami nešaukit vien tik 
nes tuomet 

i veikiausia jus patįs busit la- 
Į vonas. Šaudami žiūrėkit, 
i kad ranka nedrebėtų, ir kad 
jkulipka pataikytų kur rei- 
I kia. Jei iš jus prastas šaulys 
i ir pirmu šuviu negalit ban
dito nukirsti, tai geriau visai 
nesijudinkit iš lovos. Geriau 

i tegul jis išneša jūsų sidabrą 
Į ir auksą, negu turėti savo 
namuose šermenis.

kova už caro sostą. Kuni
gaikštis Kirvlas mano, kad 
griuvus bolševikų valdžiai 
(kad ji grius, monarchistai 
neabejoja), Rusijos sostas 
turės tekti jo sėdynei. Jis tu
ri ir šalininkų, kurie jam pri
taria.

Bet buvusio caro motina ’ 
muša liesa savo kumščia į 
stalą ir sako, kad Kirylas to 
niekuomet nesulauksiąs. Ru-_____
sijos sostą užims didis kuni- * ; ... ’
raikštis Mikalojus buvusią ! šaudįmi’ žiūrėkit.
Rus jos armijos vaoas ji sa-jkad ranka npH,.pWf„ ir kad 
ko. Ir ji taip pat turi salinin
kų, kurie jai pritaria.

Taigi baltagvardiečių lio- 
geris skilo pusiau ir santy
kiai tarpe jų pasidarė dabar 
tokie aštrus, kad vieni kitus 
ketina šaudyt.

Kirylo šalininkai Paryžiu- 
> je išleido anądien perspėji

mą, kad visi tie, kurie dabar 
nenori pripažinti jį busimu 
Rusijos valdonu, niekuomet“ 
negausią leidimo grįžti Ru- ’ 
sijon, o jeigu grįšią, tai bu-

VOKIEČIAI REIKALAUS 
PRARASTŲ KOLONIJŲ.

Vokietijoj susidarė sąjun- 
_ _ >
Tas Vokietijai kolonijų/ kurios

• 1 1  • • •

» 

Šąjungon įneina visų parti
jų žmonės.

SUDEGĖ PAŠTAS.
Bellows Falls miestely, 

Vermont valstijoj, pereitą 
sąvaitę sudegė didelis trijų 
lubų namas, kuriame buvo 
teatras, drapanų sandėlis, 
susirinkimų salė ir paštas. 
Nuostoliai apskaitomi į $1- 
50,000.

ROMYMO IR BIBLIJOS 
SKAITYMO B1LIUS 

ATMESTAS.
Ohio valstijoj legislatura

I

ANT PIKNIKO PRIGĖRĖ
4 ŽMONES.

Calais, Me.
dėldienj buiys jaunų žmonių socialistą Vanderveldę, bet į tų Kanados popierinių dole- buvo priėmus kliuksų įneštą 
išvažiavo iš čia ant pikniko klerikalai ir kiti atžagarei- ‘ Hų. Mant pasirodė, kad Ru- bilių. kad viešose mokyklo- 

2_ viai atsisako socialistų kabi- sijoj paplito daugybė netik- se butų skaitoma biblija. Ki-
Spėja- tas birius reikalavo romyti 

žiumos, ma, kad jie buvo dalyti visus silpnapročius ir epi- 
. , - - -- _______ ___________ ,L. Lr-"- is. Tečiaus gubema-

idury upės valtis apvirto apsieiti. Taip ir negali susi- džia andai susekė didelę ne- torius Donahey abudu tuodu 
““ 1.daryti vyriausybė. tikrų pinigų dirbtuvę. biriu atmetė.

. ujimui j va. ivaia josi ui 111 iltJO fctlVO JSKy ild.Ii 1-*'
—Pereitų no- liūs yra paskyręs tam darbui pranešimą, kad nepriiminė-

prie St. Croix upės. Du vai- ’
kinai pasiėmė dvi jaunas netą remti, gi vieni patįs so- rų Kanados pinigų.

S*nas, atsisėdo į valtį ir‘cialistai neturi didžiumos, ma, kad jie buvo ___
jo irtis į Kanados pusę. • kad galėtų be kitų paramos Montreale, kur Kanados vai- leptiku 

ir visi keturi prigėrė. daryti vyriausybė.

MOTERIS NORĖJO UŽ
MUŠT MEKSIKOS 

PREZIDENTĄ.
Meksikos sostinėj tapo

RINKIMUOSE UŽMUŠTA 
32 ŽMONES.

Sonoros provincijos rinki
muose (Meksikoj) buvo la
bai daug riaušių ir 32 žmo
nės buvo užmušti.

šią sušaudyti tuo jaus, kaip i areštuota tūla Maria J aure-
• gut. kuri jau kelintu kartu

__ ____ __ __ _ tie kėsinosi užmušt prezidentą 
žmonės jau kailiu nepasida- Gailės. Ji uždaryta bepročių 
lija.

tik pereis rubežių. 
Da meška girioj, o

gut. kuri jau kelintu kartu

namuosna.

ROSTOVE SIAUČIA RAU
PŲ EPIDEMIJA.

Rostovo mieste. Rusijoj, 
kilo raupų epidemija. Serga 
šimtai žmonių. Rusijoj senai 
jau tos epidemijos nebuvo. ,



a APŽVALGA II!

DIDEL1 IR MAŽI 
ŽMONĖS.

Amerikos daktarų orga
nas, “The Jounial of the' 
American Medical Associa- 
tion,” sako, kad stambaus 
sudėjimo ir didelio ūgio 
žmonės turi daugiau smege
nų, negu smulkus ir maži 
žmonės. Šitą tvirtinimą dak
tarų laikraštis paremia sta
tistikomis ir daro išvedimą, 
kad didelio ūgio žmonės tu
ri daugiau proto.

Tokios nuomonės laikosi 
beveik visi psichologai. Jie 
sako, kad šitą tėzi patvirtina 
netiktai statistinės skaitlinės, 
bet ir pats gyvenimas. Mi
nių vadai visuomet esą stam
bus, didelio ūgio vyrai. Di
delis, stambaus sudėjimo 
žmogus turis netik daugiau 
išminties, bet ir kaipo asmuo 
darąs didesnio Įspūdžio ant 
savo pasekėjų.

Bet ar ištikrujų taip yra?
Kad didesnis žmogus turi 

daugiau smegenų, tai yra vi
sai naturališka. Juk jo ir gal
va didesnė, ir liežuvis dides
nis, ir kiti organai stambes
ni. Taigi ir smegenis turi būt 
didesnės. Bet ar kūno didu
mas reiškia didesni protą, tai 
kitas klausimas.

Žinoma, argumentų gali
ma rasti kiekvienai teorijai 
paremti. Amerikiečių revo
liucijos vadas George Wash- 
ington buvo didelio ūgio vy
ras. Pagailėjęs rusų caras 
Petras Didysis taipgi buvo 
stambus burliokas. O didis 
vokiečių karvedys Hinden- 
burgas yra stačiai milžinas. 
Rašytojai Goethe, Turgene
vas, Schilleris, Voltaire, Du
rnas ir daug kitų taipgi buvo 
didelio ūgio žmonės.

Bet didžiausis pasaulyje 
karvedys Napoleonas buvo 
visai nedaug augęs vyrukas. 
Tokie muzikos genijai, kaip 
Mozart, Beethoven, irgi bu
vo nedidelio ūgio. Taip jau 
nedidelio ūgio buvo rašyto
jai ir filosofai: Spinoza, 
Thomas Moore, Balzac, Ib- 
sen ir daugybė kitų. Nesenai 
Amerikoj miręs elektros in
žinierius Steinmetz kunu bu
vo beveik nykštukas, o pro
tu—tikras genijus.

Šitie faktai parodo, kad 
dideliam protui nėra būtinai 
reikalingas didelis kūnas. 
Kartais ir mažas žmogus ga
li būt labai išmintingas, o di
delis visai kvailas.

rodę esanti tai geriausia virši
ninko Įsakyta jam jieškoti ‘pro
ga’ ir davė griežtą Įsakymą jx>- 
licininkams Valikoniui. Kasme- 
nukui, Lišėiaviėiui ir Bancevi- 
čiui ‘būtinai sulaikyti nemažiau 
20 prostitučių tame, būtent, 
vakarėlyje.’ Policininkai eida
mi savo viršininko Įsakymą, 
vakarėliui pasibaigus—ir Įsakę 
vyrams visiems išeit lauk iš sa
lės. pasilikusias gi vienas mo
teris ėmę be atodairos areštuo
ti. Kitoms pasisekę išsprukti, 
tečiaus dešimtį jie sučiupę n 
nusivarę policijos šaltojon. Ne- 
sustačius ten reikiamos tokiais 
atvejais kvotos, visą naktį iš
laikytos policijoje, suimtąsias 
ant rytojaus rytą nuvarę ligo
ninėn pas apskrities gydytoją 
‘patikrinti.’ Gydytojui jų nepri
ėmus—visos suimtosios buvu
sios nuvarytos atgal policijon 
ir Armonas tada paskambinęs 
Bliūdžiui, esą. girdi, areštuotų 
10 ‘‘prostitučių’, kurių gydyto
jas atsisakęs tikrinti. Policijos 
vadas Bliudžius, nepatikrinęs 
ar padaryta reikiamoji kvota, 
ar yra bent kokio pamato su
imtosioms taip žeminti (iš po
licijos nuovados pas apskrities 
gydytoją reikėję jas vesti per 
visą miestą ir vedžioję jas su 
policija, kaip prasikaltėles). 
tuojaus paskambinęs apskrities 
gydytojui, kad jis privaląs pa
daryti policijos reikalaujamaji 
‘patikrinimą.’ Policijos vado 
verčiamas gydytojas sutikęs 
tai padaryti, suimtosios buvu
sios tad vėl pas ji nuvalytas ir 
galop ‘patikrintos.’ Patikrini
mas parodęs: venerinėmis ligo
mis nei viena -neserganti, pros
titučių jų tarpe neatsiradę, 2 
buvusios dar visiškos merge
lės, o viena suimtųjų pasirodė 
esanti 55 metų moteris, dviejų j 
sūnų motina. Po to visos su-1 
imtosios buvusios paleistos.”
Taigi pasirodo, kad musų 

paduotoji andai žinia buvo 
teisinga, tik suimtų moterų 
skaičius buvo truputį perdi- 
delis. Ten buvo pasakyta, 
kad suimtų buvę 36, iš kurių 
tik dvi buvusios nekaltos; 
gi “Ryto” pranešimu, iš 10 
buvo 2 nekaltos. |

Abudu šito skandalo kal
tininkai, A. Bliudžius ir S. 
Armonas, esą prašalinti nuo 
vietų ir patraukti atsakomy
bėn. I

VILEIŠIS PRIPAŽĮSTA 
SOCIALDEMOKRATAMS 

NUOPELNĄ.
Jonas Vileišis, buvusi: 

Lietuvos atstovas Wasl.nig- 
tone, o dabar Kauno nne< 
majoras, pripažįsta, kad so
cialdemokratams dauginus.;: 
rupi darbininku būvio page
rinimas.

Rašydamas “Natų ienų 
101-mame numeryjeapie 
Kauno bedarbius, p. Vileišis 
sako:

"Naujas musu gyvenime ap
sireiškimas — tai bedarbiai. 
Darbininkų, kurie negali 
rasti uždarbio, yra nenu 
skaičius netik Kaune, bet ir 
tuose Lietuvos miestuose 
miesteliuose... Prieš karą <1 
kas emigravo Amerikon, i 
dėsnius Rusijos ar Lenk
miestus, i Latviją, o šiandien 
visi tie keliai uždaryti: Lietu
vos darbininkui prisieina jieš
koti darbas pačioje Lietuvoje.

"Todėl Seimo socialdemokra
tų frakcija yra padarius labili 
gerai, iškėlus dar pernai, biu
džetą besvarstant, klausima 
apie asignavimą sąmatos keliu 
didesnės sumos bedarbiams or
ganizuoti nuolatini darbą.”

Socialdemokratų pastan
gomis, Vileišis sako, bedar
bių darbams organizuoti iki 
šiol išgauta iš valdžios jau 
800,000 litų.

i

SU DIEVU NORI 
KALBĖTIS.

Davatkų “Draugas" 
apie rekolekcijas. Jis > 

‘‘žmonėms katalikams 
ar rekolek

ŽIOPLA PASAKA.
” ^rau* ir savo biznius pridengia

' ^n^4ai^^?Wi.pasak^!‘‘vispjmeninio darbo” kau- 
7 £$£ziau* konkordatų ke. Kiekvieną gi to “darbo

. 1 'konkordato •Kt"1.1'’ prieš
1 • • . .____. •

kia per paklusnias “aveles”

M

Bosimas Karas su Lenkais.
RdlU eSą 

Lenkijos socialistai ir lafel 
, a maniai, nes jie tą konkor
datą su popiežium padarę 

Tai yra žiopla pasaka 
Juk visi žino, kad tą kon
kordatą su popiežium darė 
ne lenkų socialistai ar lais
vamaniai, bet Varšuvos val
džia. kurią kontroliuoja tau
tiniai ir klerikaliniai atža

gareiviai.
Jeigu taip butų, kaip 

Draugas” sako, Ui popie- 
iatis pasielgimas butų da 

didesnis nusidėjimas prieš 
katalikišką Lietuvą, nes tuo
met jis butų pavedęs Lietu- 
v s katalikas Lenkijos lais-

Jeigu' taip butų/ kaip 
"Draugas” sako, Ui reikštų, 
kad popiežius eina su bedie
viais prieš kaUlikus.

Ar Draugo” redaktorius 
dabar supras, kaip žioplai 
jis nupasakojo apie savo 
"šventą tėvą”?

v •

k:-
ir

i ■ ’r
di-i

'vamanių ir socialistų globai.

I "Draugas” sako, tai reikštų, 
'kad popiežius eina su bedie-

Su Kaukėmis.

ruso 
ako:
žino

mos yra misijos, ar rekolekci- 
j’os daromos bažnyčiose. Ten 
susirenka daugybė žmonių ir 
klauso pamokslų, meldžiasi, pa
daro peržvalgą savo gyvenimo, 
savo minčių, savo kalbų ir dar
bų. šį darbą atlieka žmonės, 
neapleisdami savo kasdieninių 
darbų, reiškia, daug-maž išsi
blaškę, paviršutiniai. Nors ir 
jos atneša labai daug naudos, 
tokiose aplinkybėse rekolekci- 
bet ne visus jos patenkina." 

. Esą žmonių, kurie nori at
sitolinus nuo pasaulio triukš
mų “pasikalbėti su Dievu il
su savim.” Tokiems pasikal-

■Juodojo internacionalo 
pasekėjo vardas šiandien 
garbės nedaro. Klerikaliz- 
mu. kai pikčiausios reakci- 
’os simboliu, biaurisi visi 
laisvės ir pažangos šalinin
kai. Tik atsilikusioje nuo 
kultūringo pasaulio Lietuvo
je. kur po rusų letena liau
kis buvo laikoma viduram- 

tamsybėje, klerikaliz- 
galėjo išbujoti. Bet ir 
viesos spinduliai jau ža-

ilis 
žiu 
ma; 
čia 
da padaryti klerikalizmui 
galą. Kaime šiandien mato 
tai. ko prieš dvidešimtį me
lų ir mieste nematydavo. 
Klerikalų vadai trukdo kiek 
galėdami laisvą mokslą, 
bruka kur tik įmano, savo 
kromo prekes," bet gyveni
mas eina savo keliu. Ir ne
priklausomoje Lietuvoje jau 
susilaukėme laikų, kuomet 
klerikalai pradėjo slėpti sa
vo vardą, žodžius klerika
las. klerikalizmas, kaipo Ro-

KATALIKAI APGAUDI
NĖJA SAVO ORGA

NIZACIJĄ. _____
Eselerkos (SLRKA) of- I namai. Nes 

ganas- ‘♦ti&rsas” nusiskun- r___ ; _ -
džia, kad katalikai apgaudi- nesikalba? 
rieja savo Susivienymą. Gir- ___
di: , j ’

“Susirgo vienos kuopos sek
retorius. Jam pašalpa buvo iš
mokėta sulyg kuopos daktaro . _
ir Centro Gydytojo-Kvotėjo nu-1 galėjimo Lietuvos valdžio- 
rodymų. Tuomi jisai nepasi-|je» jų spaudai nesiseka. Ne
tenkino. Apie tai jisai Centrui I labai senai padžiovė savo 
nepranešė, bet parašė piktą I kailį ant tvoros jų dienraš- 
laišką ir savo rezignaciją iš Į tis “Laisvė,” o dabar prie to 
kuopos sekretoriaus vietos ir paties priėjo ir “Rytas.” ki- 
net iš Susivienymo išsibraukė. tas kunigų leidžiamas dien- 
Dėlto ir savo žmoną išbraukė, rastis.
Susidomėję taip staigiu Įvykiu. “Rytas Įsiskolino tai 
pažiūrėjome jo rekordus. Pasi- spaustuvei, kurioj jis buvo 
rodo, kad pašalpa jam teisingai spausdinamas, apie 12,000 
buvo išmokėta ir kad jis į Su- litų. Šita spaustuvė tuomet 
sivienymą per abu skyrių tesu- atsisakė jį spausdinti, pakol 
mokėjo porą desėtkų dolerių, neužmokės. skolos. Bet kle- 
o pašalpos gavo netoli dviejų Irikalai skolos nenorėjo mo- 
šimtų dolerių. Matot, jisai lau- keti ir bandė savo organai 
kė tos progos, kada galės Su- duoti kitoms spaustuvėms 
sivienymą išnaudoti ir tuomet spausdinti. Tos irgi nepriė- 
ant jo spjauti. Taip doras ir mė, ir “Rytas” kelias dienas 
kultūringas žmogus neišdrįstų I neišaušo—buvo sustojęs, 
pasielgti. Tuomi elgesiu jisai Bet ministeriu pirminin- 
nuskriaudė Susivienymo na- kas Petrulis atėjo klerikalu 
rius, juos paniekino. Kiti sumo- organuj j pagalbą. Petrulis 
kėjo mokesčius, išaugino kapi-hjepė spausdinti “Rytą” val
telę, o jis į Sus-mą atėjęs, iš- stybės spaustuvėj, kuri vra 
ėmė šimtus dolerių, ir pabėgo užlaikoma visuomenės mo
savo geradariams nugarą atsu- kesčiais.
kęs‘ ’ Tas parodo, kad Lietuvos
Vadinasi, pats katalikų žmonės kuniginių laikraščių 

laikraštis pripažįsta, kad ka- neskaito, jeigu pastarieji ne- 
talikai yra nekultūringi žmo- gali iš prenumeratų užsilai- 

1 orga-lkyti. Ir jei klerikališka val-

ui sa\im. įoKiems pasijai- mO5 vergų ženklą, pradeda 
bejiĮnams esą reikalingi tam vartoti paniekę^ pareiški- 
tikn namai. Ir netoli C hica- muį Įr paskaičius, kad ir 
gos tėvai pranciškonai to- xierikalų oficiozą “Rytą,” 
kius namus jau įtaisę katali- ganma greit įsitikinti, kad 
kų inteligentams. ,

Be reikalo tie “tėvai” eik
voja savo pinigus. Kiekvie
noj valstijoj Amerikoje yra 
tokie namai, kur sėdi tokie.

“Musų Žinynas” No. 22, įsos Lietuvos ir Gudų, nuo ku- 
nagrinėja lenkų pažiūras Į• rių iš dviejų pusių gręsia pa
busimus jų karus su savo kai-ivojus \ ilniui ir. visam kori- 
mvnais, kurių tarpan jie pri-!doriui,jlabar Lietuva.iš tos 
skiria ir Lietuvą. Žurnalas ' ’ 1 u“ **
plačiau atpasakoja lenkų 
prof. Dombrovskio mintį 
apie dabartinių Lenkijos sie
nų nepatogumą jų gynimo 
atžvilgiu. Trumpai ši daly
ką čia at pasakojam.

Prof. Dombrovskis mano, 
kad dabartinės Lenkijos va
karų ir rytų sienos rodančios 
Į tai, kad darbas tas sienas 
tiesiant nebuvęs pabaigtas. 
Vakamose padaryta tik pusė 
darbo ta prasme, kad lenkai 
prieitų prie juros turį tik ko
ridorių—tiltą, bet pačiam 
pajūry neturį uosto ir neturį 
gelžkelio linijos, kuri jung
tų Lenkiją su jura. Teturint 
tik vieną kairi jį Vislos kran
tą nesą galima apginti Vis- 
los ir Dancigo koridoriaus. 
Tam reikalui būtinai reikią 
įsistiprinti dešiniajame Vis
los krante, paimant vakari
nę Rylų Prūsijos dalį. Tuo 
žygiu Vokietija butų atkirs
ta nuo Lietuvos ir Rusijos, 
Lenkija turėtų laisvą susisie
kimą su jura. Dabartinė gi 
padėtis turinti savy jau bu
simo konflikto sėklą: ji nei 
enkų, nei vokiečių nepaten
kinanti, nes vokiečiai visuo
met norės atblokšti lenkus 
nuo juros ir nuo kelio į Rytų 
Prūsiją, o lenkai sieks sau 
kelią į juras labiau patikrin- 
:i, negu dabar yra, ir visai 
atkirsti vokiečius nuo Rytų 
Prūsų. Panaši padėtis, Dom- 
brovskio nuomone, esanti ir 
Aukštojoj Silezijoj, kur nei 
lenkai, nei vokiečiai nesą 
patenkinti. Vakarų sienos 
tačiau lenkams daugiau ar 
mažiau buvusios primestos, 
nors jiems spaudžiant, bet 
didesnių ar mažesnių komp
romisų keliu. Kas kita esą 
rytuose, kur tačiau padėtis 
analoginga vakarų sienoms. 
Rytuose esąs toks pat, kaip 
Dancigo, Lietuvos korido
rius, kuris taip pat nepaten
kinąs nei Lietuvos, nei Len
kijos. Norint išlaikyti Vilnių 
ir stipriai stovėti Lietuvoje 
ir Guduose, anot Dombrovs- 
kio, būtinai reikią patikrin
ti sau užpakalį: “Kaip rodo 
paskutinių 150 metų teorija 
ir patyrimas, gynimos, o 
ypač strategiško atsitrauki
mo ašis iš Vilniaus eina į 
Kauną. Kas neturi Kauno, 
tas, esant pirmam nepasise
kimui Vilniaus rytuose, turi 
likviduoti visą frontą ir 
trauktis į pietų vakarus, tu
rėdamas maža vilties atsi
griebti,” sako Dombrovskis. 
Todėl Lenkija, norėdama 
apsisaugoti iš tos pusės ir tu
rėti vilčių ką nors laimėti 
Pripetės ir Berezinos fronte, 
turinti tokia ar kitokia kai
na pritraukti į savo sąjungą 
Lietuvą. Ir iš tolimesnių 
Dombrovskio išvedžiojimų 
aiškėja, kad 1920 m. lenkai 
kaip tik buvo pagaminę pla
ną paimti visą Lietuvą ir tą 
klausimą jau tada išspręsti 
sau patinkamai. Jau buvu
sios tam žygiui paruoštos ge
nerolo Sikorskio 5 divizijos 
(tai yra tuo metu, kai Lenki
jos ir Lietuvos atstovai Su
valkuose darė sutartį!), bet 
tam sumanymui pasiprieši
nęs Pilsudskis, kuris nenorė
jęs tuo amžinai sugadinti 
Lietuvos ir Lenkijos santy
kius, iškasti tarp jų bedugnę, 
kad ateity tos valstybės nie
kuomet nesusijungtų taip, 
kaip senovėj buvę. Vieton 
atviro užpuolimo buvo su
galvota klasta, kuri galuti
noj išvadoj to paties tikslo 
siekė, ty. siekė paimti Lie
tuvą iš nejučių. Bet Želigov
skio maršas Lietuvon ties 
Širvintais buvo sulaikytas ir, 
ačiū T. Sąjungos įsikišimui, 
lenkai pasiliko Vilniuje, ty. 
vėl pusiaukelėj prie tikslo. 
Dombrovskis sako, kad ne- 
paėmus tuo metu ginklu vi

tikybą. Apmulkintos “ave
lės” taip ir negauna pama
tyti teisybės ir suprasti, kad 
kunigo varomas biznis yra 
jam, o ne Dievui reikalin
gas.

Tačiau ir sa kaukėmis ne- 
visuomet laimingai išeina. 
Kuomet klerikalai Lietuvoje 
visai įsitvirtino, jie norėjo 
savo darbo vaisius nužemin
tai sudėti po savo valdovo 
kojų. Kad valstybiniai nu
sistatę katalikai dėl to žygio 
neimtų dvejoti, jie buvo už
simovę valstibingumo kau
ke ir įrodinėjo, kad Romos 
popiežius yra didžiausis Lie
tuvos prietelius ir kad pasi
duodami popiežiaus globai, 
mes laimėsime Vilnių. Kle
rikalų nelaimėn, popiežius 
visai jų nepasiklausęs, pasi
rašė su lenkais konkordatą, 
kuriuo pripažino Vilnių 
Lenkijai. Tas nelauktas 
smūgis visai dezorganizavo 
klerikalų eiles. Išsyk jie ne
žinojo, kokią iš eilės kaukę 
reikia užsidėti ir, pasidavę 
bendram upui, buvo bepra
dedą skersuoti prieš savo 
valdovą. Bet Friburgo dak
tarai greit susiprato ir sura
do iš keblios padėties išėji
mą. Jie paskelbė, kad popie
žius turįs dvi “asabas”: vie
ną—tikybos reikalams, kitą 
—politikai. “Asaba,” kuri 
rūpinasi tikybos ir bažnyčios 
reikalais, esanti neklaidin
ga ; bet ne ji, o ana antroji, 
politinė pusė, esą Lietuvą 
nuskriaudusi. Taigi popie
žius, kaipo popiežius, anot 
jų išlikęs Lietuvai labai ge
ras ir kad ne ta nelemta “po
litinė” pusė, tai tikrai butų 
Vilnių pripažinęs Lietuvai.

Suradę tokį “išėjimą,” 
klerikalai vėl pradėjo ry- 
kiuotis, tempdami musų val
stybės vairą Romos link. Tik 
pasirodo vis sunkiau darosi 
surasti tinkama kaukė. Pa
dalinę popiežių į dvi “asa
bas,” musų klerikalai tuo 
pačiu netyčia atrubežiavo 
bažnytinius reikalus nuo 
valstybinių. Per tai velti iš- 
naujo tie reikalai krūvon, 
buvo nepatogu.

Pagalbon dabar atėjo p. 
Jotas “Ryto” 72 numery 
šaukdamas savo vienmin
čius “kalti šarvus” prieš Lie
tuvos demokratiją. Šitas po
nas išrado, kad klerikalams 
dabar geriausia tiktų.“tau
tos” kaukė, nes anot jo lie
tuvių tauta be katalikybės 
pražūsianti. Kitaip tariant, 
ieigu kunigų biznio dėl len
kų konkordato nepavyko su
rišti su valstybės reikalais, 
tai kodėl neišmėginti tauti
nių obalsių? Popiežiaus at
siųstų Lietuvon kryžuočlų 
išterioti musų tautos protė
vis! negali juk šiandien iš sa
vo kapų prabilti. Bet patsai 
“Rytas” turbut nekaip pasi
tiki tokiais p. Joto “nukal
tais šarvais,” nes jau sekan
čiame numery nuo tų “šar
vų” ir “tautos” kaukės atsi
sakė ir pateikė skaitytojams 
priede “Lietuvos santykių 
su popiežium” apžvalgą, pri
dengtą “valstybingumo” 
kauke, nors ji dabar ir ne
gali paslėpti murzinos Lie
tuvos klerikalų fizionomi
jos.

Ar ras musų klerikalai to
kią naują kaukę, kuri leistų 
jiems dar kartą paaukoti 
musų valstybės reikalus Ro
mai, sunku pasakyti.

Šiandien turbut ir jie pa
tys to nežino. V. I. Karas.

galimybės ribų esanti išėjus. 
Lenkijai reikalinga esą pa
tikrinti sau gudus jei ne iki 
Dniepro, tai bent iki Berezi
nos, ir čia vėl turima netikra 
padėtis, kuri turėsianti pa
aiškėti ateityje karo laukuo
se.

Tuo budu prof. Dombrov- 
skis ateity numato neišven 
giamą karą su Vokietija, 
Rusija ir Lietuva, ar sky
rium su kai-kuriais, ar gru
pėmis, ar su visais drauge. 
Kare su Vokiečiais jie (vo
kiečiai) pirmiausia atkirsią 
Lenkus nuo juros ir mėgin
sią sumušti lenkų kariuome
nę dešiniajame Vislos kran
te ar Varšuvos kryptimi. Ka
re su rusais šie tikriausia pul
sią per Gudiją ar “Smolens
ko vartus” kairiajame spar
ne ir per Galiciją dešiniaja
me sparne. Prie rusų galinti 
pridėti savo kariuomenę ir 
Lietuva. Kas lenkams dary
ti, tiems priešams puolant? 
Apsisaugojimui nuo vokie
čių esą reikėtų paimti Rytų 
Prusus, kad lenkai turėtų ke
lią į juras ir neleistų susi
jungti vokiečiams ir rusams. 
O toliau, francuzams pade
dant, žygiuot Berlinan. Kare 
prieš rusus arba reikią paim
ti gudus ir sprendžiamas 
kautynes duoti rusams prie 
Dniepro ir Berezinos, arba, 
atsitraukus į etnografines 
Lenkijos sienas ir atidavus 
Vilniaus koridorių stengtis 
sulaikyti rusus nuo žygiavi
mo Lenkijos gilumon, kol at
eis pagalbon francuzai arba 
kol jie sumuš vokiečius. Vi
sos šitos galimybės prof. 
Dombrovskiui atrodo prob- 
lematingos ir jis prisipažįs
ta, kad padėtis esanti sunki, 
nes “net laimingai pasibai
giantis karas gali laikinai 
(sic!) reikalauti didelių že
mių aukų.”

Tai padėčiai palengvinti 
jrof. ir siūlo Lenkijos politi
kams jieškoti bent politinių 
aimėjimų, t.y. patraukti į 

savo pusę naujų sąjunginin
kų ir jų tarpe kaip matom, 
Lietuvą, juoba, kad ir Pabal- 
tės valstybių sustiprėjimas, 
anot Dombrovskio, “labai 
daug priklausys nuo to, kad 
teigiamai Lenkijai bus išriš
tas Lietuvos klausimas.”

Nesigilinant plačiau į 
šiuos prof. Dombrovskio iš
vadžiojimus, reikia tik pa
sakyti, kad muhte privalo 
būti labai svarbu pažinti $$ 
Įvertinti musų pietų kaimyno 
agresingus planus, nes tuo
met daug palengvės apsigy
nimo darbais^ (“L.”

klerikalai to savo vardo kra
tosi ir įsižeidžia, kai valsty
binio nusistatymo žmonės 
juos taip pavadina.

. ■ Tačiau suprantama, kad
a^ .su h’_ klerikalizmas dėlto Lietuvo

je nesumažėjo. Ar klerika
lai pasivadins “krikščioni
mis” ar ‘tiesiog “katalikais,” 

į nuo to jų priklausomybė 
Romai nepasikeis. O, palikus 
tai pačiai priklausomybei ir 
tos priklausomybės vaisiai 
bus tie patys.

Negalėdami pasisakyti 
žmonėms atvirai, kad dirba 
kunigų, kaipo pasaulinio 
klero dalies natidai, musų 
klerikalai savo veikimą pa
slepia po įvairiomis kaukė
mis, žiūrint to, kur kas tinka, 

žmonių tikėjimas visuo
met buvo išnaudojamas dva
siškių gerovei. Ar tai stab
meldžių ar krikščionių kuni
gai, visi lygiai rūpinosi įkal
bėti žmonėms savo ryšius su 
Dievu. Dėdamies tarpinin- 

• Į kais tarp Dievo ir žmonių, 
jkai-kur kunigai greiti buvo 
Į patys Dievo vietoje atsisto- 
jti. Tikintieji Dievo nemato, 
užtad visa pagarba tenka 
matomam Dievo atstovui— 
kunigui. Ir kunigas pamažu 
suriša savo luomo reikalus 
su tikybos reikalais. Tikin
tieji nevisuomet gali atskir
ti. ką kunigas reikalauja sau, 
o ką Dievui. Tuo keliu tiky
bos kaukė lengvai pridengia 
žemiškų geiybių jieškojimą.

Bet kad pasiektų vyriau
sią klerikalizmo tikslą, ty. 
pavergtų dvasiškijoe val
džiai visą pasaulį, kunigai 
turi turėti svietišką valdžią. 
Skverbdamiesi prie tos val- 

‘džios Lietuvoje, kunigai vei-

savim.” Tai yra pamišėlių 
” sveiko proto 

žmonės su Dievu ir su savim
KAIP ĮVYKO KĖDAINIŲ

SKANDALAS.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad klerikališki “do
ros saugotojai” kartu su gir- 
U policija Kėdainiuose Įsi
veržė į jaunimo šokių vaka
rėlį, suėmė 36 merginas ir 
nusivarė policijos nuovadon 
apžiūrėti, kiek iš jų yra “kal
tų ir kiek nekaltų mergelių.” 
• Paduodami šitą žinią, 
mes abejojome, ar tai gali
mas daiktas, kad Lietuvoje 
šitaip nežmoniškai butų nie
kinamos moteris.

Atėję dabar iš Lietuvos 
laikraščiai šitą skandalingą 
žinią patvirtina. “Rytas” sa
ko, kad šitą nežmonišką 
darbą atlikę Kėdainių poli
cijos vadas Bliudžius ir nuo
vados viršininkas S. Armo-‘ 
nas. Girdi:

“Abiem tiem ponam atėjusi 
galvon ‘idėja’ patirti, iš kur 
besiplatinančios Kėdainiuose 
venerinės ligos. P. Bliudžius, 
neturėdamas jokio supratimo, 
kaip pasirodė, apie prostituci- 

i jos sekimo taisykles ir kaip Į 
tai žiuri baudžiamasis statutas, 
įsakęs nuovados viršininkui Ar- 
monui ‘pirmai progai pasitai- 

, kius patikrinti’ merginas, poli
cijos ‘spėjamas’ esant prosti- 

* tutėmis. Vasario 2 d. Kedai- 
' nių šauliai surengę šokių va- __

karėlį, į kurį, žinoma, suėjęLįg ir skriaudžia savo ,.................. ,ai.
.miestelio abiejų lyčių jauninu) nizaciją. Šitokių atsitikimui džia jų neremtų, jie visi tu- 
įr šiaip žmonių. pąsi- daug. rėtų sustoti.

KLERIKALU DIENRAŠTIS 
BANKRUTIJA.

Nežiūrint klerikalų įsiga- Negalėdami

rėty sustoti,

CARO GENEROLAI RA
ŠOSI AMERIKOS 

ARMUON.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tono valstijos milicijon įsi
rašė 25 buvusieji caro armi
jos generolai ir kitokie kari
ninkai. Iškilmėse dalyvavo 
ir Rusijos kunigaikštis Alek
sandras Galicinas.

ANGLIJOJ SULAIKYTA 
700 RUSŲ. 7 a

Netoli Southamptono An
glijoj yra sulaikyta 700 ru
sų, kurie keliavo Amerikon, 
bet Amerikai savo duris at
eiviams uždarius, negalėjo 
toliaus važiuoti. Visi jie yra 
suvaryti į koncentracijos 
kempę ir gyvena vargingai, 
nuobodų gyvenimą. Kartais 
jų tarpe pasitaiko šermenįs, 
kartais krikštynos—tai vi
sas įvairumas.

Jie niekur neišleidžiami, 
niekur darbo negali eit jieš
koti, nes jie skaitosi “svetim
šaliais kelionėj.” Jų tarpe 
yra ir buvusių karininkų, ir 
pirklių ir aktorių, ir artistų, 
ir mokytojų, ir kitokių pro
fesionalų. Yra ir paprastų 
darbininkų. Užlaikymą 
jiems duoda laivų kompani
jos, kurios juos gabeno. Ir 
jie bus tenai, pakol Ameri
ka juos visus priims. Ameri
kos valdžia sutiko įsileisti, 
bet nedaugiau, kaip po 25 
žmones į mėnesį. Taigi iš
eis da 28 mėnesiai, pakol vi
si jie galės įvažiuot Ameri
kon.
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NORWOOD, MASS. 
“Keleivio” redaktorius kal

bėjo TMD. kuopai.
Gegužės 3 dieną TMD. 

kuopa buvo surengus čia 
prakalbas ir pakvietus “Ke
leivio” redaktorių d. Michel- 
soną kalbėti.

Kalbėtojas apibrėžė T. M. 
D. darbuotę, paaiškino, kad 
dabartiniu laiku šita draugi
ja leidžia Wellso “Outline 
of History” lietuvių kalboje, 
ir patarė lietuviams rašytis 
prie TMD. kuopos, kad Įsi
gijus šitą veikalą, nes tai bus 
geriausis kūrinys musu lite
ratūroje.

Prakalbai pasibaigus pa
sikėlė keli komunistai balso 
prašyti, sakydami, kad jie 
nori duoti kalbėtojui klausi
mų. Klausimus statė vištų 
specialistas Žiurinskas, ko- 
zirnmkas Mačernis ir Kru
čas.

Mačėno klausimą sunku 
buvo suprasti. Jis kalbėjo 
kažin apie kokį Rygos poli
technikos studentą, kuris 
1905 metų revoliucijos lai
ku sake kokioj ten latvių be- 
edriboj prakalbą ir norėjo 
žinoti, ar ne Michelsonas 
tuo kalbėtoju buvęs.

Žiurinskas norėjo žinoti, 
ar Lietuvos valdžia neuž
draus platinti Wellso istori
ją, jeigu ji uždraudžia tokius 
patriotiškus laikraščius kaip 
“Tėvynė.”

Kručas gi, vietoj duoti 
klausimą, norėjo “kritikuo
ti” d. Michelsoną, kad šis 
agituojąs už tautininkus. 
Mat, Kručo išmanymu, 
TMD. yra tautininkų organi
zacija.

Visiems šitiems komunis
tams kalbėtojas tinkamai 
atsakė ir gerai užtepė jiems 
per nosį. Jis jiems nurodė, 
kad TMD. nėra politinė or
ganizacija, ir ji nėra tauti
ninkų organizacija. Prie jos 
priklauso visokių pažiūrų 
žmonės, ir i politiką ji visai 
nesikiša. Ji tik leidžia kny
gas, ir prie to d a geras kny
gas. Vienu žodžiu, TMD. 
yra apšvietos organizacija, 
prie kurios reikėtų prigulė
ti net ir komunistams.

Komunistai neturėtų būt 
priešingi T. M. D-jai vien 
dėlto, kad tautininkai ją 
kontroliuoja. Juk SLA. irgi 
tautininkai kontroliuoja, o 
kaip “Laisvė” pernai agita
vo, kad komunistai prie S.L. 
A. rašytųsi! Ir kada komu
nistų vadą Bimbą tautinin
kai išmetė iš SLA., tai ko
munistai kėlė didžiausių 
protestų. Jie tiesiog veržte 
veržėsi i šitą organizaciją. 
Tai kodėl jus priešingi Tė
vynės Mylėtojų Draugijai? 
—klausia kalbėtojas. Ar jus 
bijotas apšvietos?

Publika pradėjo iš komu
nistu juoktis.

Pina vija*.

telmoniškai, tai ir darbinin
kai tamstai pasitikėjo. Bet 
dabar, kuomet tamsta pra
dėjai elgtis kiauliškai, tai 
niekas tamstai netiki.

Tamstos landžiojimas pa
sieniais irgi tamstai garbės 
nedaro.

Vincą* Brundza.

CAMBRIDGE, MASS. 
Drg. P. Grigaičio prakalbo*.

Balandžio 24 d. LSS. 71 
kuopa buvo surengusi drg. 
Grigaičiui prakalbas, kurios 
pavyko visais atžvilgiais.

Drg. P. Grigaitis kalbėjo 
dviejuose atvejuose: apie 
Lietuvoj siaučiančią klerika
lų reakciją ir apie Rusijos 
‘•komunizmą.” Reikia pasa
kyti, kad tokius nuoseklius 
kalbėtojus mums netenka 
tankiai girdėti. Nestebina, 
kad ir publika ramiai klau
sėsi ir kalbėtojui pabaigus 
nesiskubino namo, nors jau 
vėlus buvo laikas. Drg. Gri
gaitis nesikoliojo, neužsipul- 
dinėjo vpatiškai, nejieŠkojo 
po kitų žinynus sau argu
mentų. Jis mato pasaulį 
plačiau ir aiškiau, todėl ir jo 
išvadžiojimai stiprus ir ne- 
sumušami.

Einant man iš prakalbų, 
pasivijo mane tūlas prietelis 
ir sako: “Kodėl tie socialis
tai n.egarsino, kad toksai ge
ras kalbėtojas čia bus?” Aš 
jam paaiškinau, kad buvo 
garsinta “Keleivyje” ir pla
katuose, kad pas mus kalbės 
Grigaitis. Jis atkerta: “Je, 
je, bet ar daug žmonių žino, 
kas tas Grigaitis yra? Kad 
žmonės jį žinotų, tai ir di
džiulėj svetainėj vietos ne
būtų užtekę. Aš pats neno
rams ėjau, maniau, kad kaip 
pas kitus koksai vaikėzas 
ant steičiaus nervuosis, o da
bar, tai ir kitiems turėsiu ką 
papasakoti.”

Tokį-tai ūpą išsinešė žmo
nės, kurie dar nebuvo girdė
ję drg. Grigaičio kalbos.

Kadangi prakalboje buvo 
raginta remti Lietuvos so
cialdemokratus, tai pertrau
koje buvo renkamos aukos. 
Surinkta 10 dol. su centais.

Apart prakalbos M. Anes- 
tukė pasakė eiles, o Al. Be- 
liauskiutė paskambino ant 
piano. Kuopietis.

BROOKLYN, N. Y.
Pruseika užsigina savo 

žodžių.
ĮŽ Pruseika, kalbėdamas 

Gegužės 1, užsigynė, buk jis 
nesakęs Švietimo Lygos su
sirinkime (sausio 26 d.) 
kurstančios prakalbos prieš 
kriaučių 54 lokalą.

Brolau! Žodis ne žvirblis, 
paleidai—nepagausi. Tams
ta gali užsiginti tūkstantį 
kartų, bet žmonės girdėję 
žino, kad tamsta kurstei sa
vo pasekėjus. Visi žino, kad 
tamsta po slapyvardžiais 
“Laisvės” redakciniuose 
straipsniuose atakuoji Amal
gameitų uniją, o rašydamas 
už uniją pasirašai savo tik
ru vardu. Tai labai negudrus 
veidmainiavimas.

1923 metais, tamsta, Pru
seika, su pagalba “blofo,” 
pardavei už 500 dol. “Lais
vės” šėrų, bet tuo pačiu lai
ku savo reputaciją nupuldei 
už tūkstantį.

Kol tamsta elgeisi džen-

LAWRENCE, MASS. 
Komunistai nori prisidengti 

L. U. Kliubo vardu.
Kadangi “Naujienų” re

daktorius P. Grigaitis, kal
bėdamas čionai 22 d. balan
džio, getai akėjo komunis
tams kailį (iš ko publika tu
rėjo gardaus juoko, o komu
nistai sėdėjo paraudę, lyg 
vėžiai ant žarijų), tai dabar 
komunistai, neturėdami ką 
daugiau darytų nei už ko 
griebtis—sumanė prisideng
ti svetimu kailiu. Koksai ten 

^“teliukų biuras” “Laisvės” 
No. 104 maišo sykiu ir L. U. 
Kliubą, norėdamas Kliubo 
vardu pridengti savo griešną 
cailį. Komunistai gal dėl to 
ik ir rašosi prie L. U. Kliu- 
)o, kad bėdai ištikus turėtų 
kuo prisidengti, nors dar vi
sai nesenai tie patįs komu
nistai spiaudė ant šitos or
ganizacijos. Nesidžiaugkite, 
komunistai, kitų spendavi- 
mu ir netampykit L. U. Kliu
bo vardą po savo “Laisvę” 
dėl apgynimo savo kailio. 
Suspendavimas nario, tai 
yra L. U. Kliubo reikalas. 
Šiandien Kliubas narį su
spendavo, rytoj gali paliuo- 
suoti. Bet tokius slaptus ‘lė
liukų biurus,” pagal L. U. 
Kliubo konstitucijos skyrių 
dešimtą, kliubiečiai gali pa
imti geras ūkininko šakes ir 
išmėžti iš Kliubo.

Jeigu jus nusibankrutijot 
ir iš jūsų žmonės juokiasi, 
tai čia ne kliubiečių dalykas, 
o jūsų pačių žioplumas, ir to
dėl nemaišykit L. U. Kliubo 
su savo purvina politika.

Klhabiati*.

BINGHAMTON, N. Y. 
Drg. P. Grigaičio prakalbo*.

Balandžio '26 d. Lietuvių 
Svetainėje Įvyko Įdomios 
prakalbos, kurias rengė 
LSS. 33 kuopa. Jau senas 
laikas kaip binghamtonie- 
čiai beturėjo rimtas prakal
bas. Nors čia jų buvo visa ei
lė, bet daugumoj jos buvo 
komunistų ir žmonėms ko
munistų prakalbos jau pa
sidarė nebeįdomios. Todėl šį 
sykį vietos lietuviai turėjo 
progos išgirsti ir rimtą kal
bėtoją.

Drg. Grigaitis labai vaiz- 
i džiai nupiešė dabartinę Lie
tuvos valdžios politiką ir ko
kią naudą jos politika neša 
kraštui ir jos gyventojams. 
Nurodė, kad šiandieniniai 
Lietuvos tikri valdytojai yra 
kunigai, nes pradedant nuo 
ministerių ir baigiant krau
tuvių bei karčiamų vedėjais 
— visose Įstaigose rasime 
kunigus ir kunigus. Tad at
sižvelgiant Į tai, reikėtų, kad 
viskas butų doriausia, šven
čiausia ir kad artimo meilė 
tik žydėtų. Bet ar taip yra? 
Ne! Šiandien Lietuvoje pri
einama iki to, kad ramiems 
darbininkams, krikščioniš- 
kai-katalikiško ministerio 
pagelbininko Įsakymu, kata
likiška policija skaldo gal
vas. Tas parodo, kad kunigų 
valdoma Lietuva eina prie 
ištvirkimo, kunigai, vieton 
meilės artimo, šiandien 
skleidžia minti, kaip neap
kęsti kitų pažiūrų žmonių ir 
t.t. Amerikos lietuviai turėtų 
pastot kelią tam kunigų dar
bui. Jie tai gali padalyti 
remdami socialdemokratus 
ir kitas pažangiąsias organi
zacijas Lietuvoje.

Antru atveju drg. Grigai
tis kalbėjo apie komunizmą 
ir komunistus ir nurodė, kad 
komunizmo, kaipo tokio, 
Rusijoj jau senai nėra. O 
lietuviai komunistai, kurie 
tuojaus pradėjo sekti Rusi
jos komunizmą, da ir dabar 
negali nusikratyti jo ir seka 
paskui jį, nežinodami, kad 
komunizmas šiandien jau 
niekas daugiaus, kaip mėšlo 
vežimas.

Buvo renkamos aukos Lie
tuvos socialdemokratams. : 
Surinkta $10.26.

Žmonių buvo gana daug ir * 
visi ramiai klausėsi prakal- 1 
bos. Vytautas. 1

I

siems, kad Paužienė kalėji
me pasimirė. Bet tą patį va
karą anglų laikraščiuose pa- 

■ sirodė žinia, kad Paužienė 
' pasikorė. Kadangi Paužienė 

turėjo daug giminių, tai su
siėję visi giminės balsuoja, 
kad reikia visiems sudėti pi
nigų ant palaidojimo. Bet 
nekurie tolimesni giminės at
sisakė dėti ant tokio dalyko 
pinigus. Todėl, kurie neprisi
dėjo, tai tiems nebuvo leista 
nei Į tas šermenis ateiti. 0 
kurie buvo atėję, tai tuos 
“ruskas oficieras” turėjo 
prašalinti, nes jis tam tik bu
vo pastatytas.

Marijona Paužienė buvo 
katalikė motelis ir giminės 
labai norėjo, kad ji butų pa
laidota su bažnytinėm apei
gom. Bet kunigai atsakė, 
kad jokiu budu negali ją pri
imti i bažnyčią. Tad 29 d. ba-
landžio velionė buvo palai
dota be bažnytinių apeigų.

Tai šitaip užsibaigė Pau- 
žienės paskutinės gyvenimo 
dienos. Ašerukas.

PHILADELPHIA, PA. 
Paužienė nelaimingai užbai
gė savo gyvenimo dienas.
Jau du sykiu buvo “Kelei

vyje” rašyta, kad buvo su
deginta Juozo Paužos farma 
ir kad farmerka su bernu už 
tai pakliuvo Į kalėjimą. Tas 
jau “Keleivio” skaitytojams 
yra žinoma, tad apie tai nei 
neatkartosiu. Čia noriu pra
nešti, kas dabar atsitiko. 
Paužienė buvo nuteista ant 
6 mėnesių kalėjiman. Bet at
sėdėjus keliatą sąvaičių nu
tarė iš kalėjimo pasiliuosuo- 
ti. Mat toji moterėlė gana 
gerai žinojo, kad per jos kal
tę visas Paužos sunkiai už
dirbtas turtas nuėjo su du
rnais ; per jos kaltę šiandien 
Pauža guli ligonbuty; per 
jos kaltę pasiliko maži vai
kučiai našlaičiais; per jos 
kaltę nelaimingas arklys pri
rištas tvarte ir sudegintas; 
per jos kaltę ir ras jos ber
nas gavo nuo 6 iki 10 metų 
kalėjimo. Todėl, dabar toji 
moterėlė, iš to susikrimtimo, 
nutarė pasidaryti sau galą.

Kalėjime būdama sudras
kė paklodę ir iš jos pasida
rius kilpą užsismaugė. Tai 
taip buvo anglų laikraščiuo
se rašyta.

Balandžio 24 d. giminės 
gauna žinią, kad Paužienė 
kalėjime nusižudė. Gimi
nėms buvo didelė sarmata, 
kad taip atsitiko, tad nore-

RIVERTON, 1LL.
Nusišovė lietuvis.

Balandžio 23 d., 6 vai. 
vakare, iš šautuvo nusišovė 
Kazimieras Stupuras. Tuo 
tarpu jo vaikai valgė vaka
rienę. Išgirdę kitame kam
baryje šūvi, visi subėgo ir 
rado senį Stupurą ant grin
dų kraujuose paplūdusį. Jis 
kalbėt jau nebegalėjo, tik 
dantimis griežė. Po keturių 
valandų kankinimosi senis 
pamirė. Jis turėjo 61 metus 
amžiaus, paėjo iš Šiaulių ap
skrities, Papilės vai., Gomė- 
nų kaimo. Paliko dvi dukte
ris ir du sunu; jauniausias 
sūnūs turi 14 metų, kitas sū
nūs ir dvi dukterįs yra vedę. 
Jo žmona mirė apie 7 metai 
atgal.

Stupuro saužudystės prie
žastis buvo munšainas ir su
irusi sveikata. Antri metai 
kaip nedirbo ir tokiu budu 
buvo apsunkinimu vaikams, 
ypač marčiai, kuri yra ang- 
likė ir didelė blaivininke. 
Velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus ir todėl buvo pa
laidotas be bažnytinių apei
gų. Kadangi jis buvo atka
rus žmogus, tai ir draugų 
daug neturėjo. Laidotuvėse 
apart vaikų ir giminių mažai 
kas dalyvavo.

* ♦ ♦ ‘

Darbai anglių kasyklose 
šiuo tarpu eina vidutiniai. 
.Dirbama po 4-5 dienas sa
vaitėje. Vienok iš kitur ne
patarčiau i čia vižiuoti dar
bo jieškoti, nes kartais ir 
vietinių būna be darbo.

Pr. Doveika.

CHICAGO, ILL. !
Kaip rubsiuviai apvaikščiojo ^bęs rūbų industrijoj pasi- 

Pirmają Gegužės.
Už kelių dienų prieš Pir

mąją Gegužės šapose čerma- 
nai dykai išdalino darbinin
kams, Amalgameitų na
riams, tikietus Į viso pasau
lio darbininkų šventės — 
Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimą, kuri Bendroji Taiy- 
ba rengia kasmet nuo pat 
susitvėrimo rubsiuvių unijos. 
Išpradžių būdavo rengiamos 
demonstracijos gatvėse, bet 
karo laiku visokios gatvėse 
darbininkų demonstracijos 
tapo uždraustos, todėl ir po 
karo amalgameitai dar nei 
sykį gegužinės darbininkų 
šventės dienoje nemaršavo 
gatvėmis. Šįmet, kaip ir ki
tais metais, penktadienį, ge
gužės 1 d., Amalgameitų 
rubsiuvių unijos nariai tūks
tančiais susirinko Į erdvią 
gatvekarių darbininkų Ash- 
land Auditoriją ir iškilmin
gai šventė savo vienintelę 
šventę.

Po pietų, apie pusę po 
antros, prasidėjo programo 
pildymas. Pirmiausia sim
fonijos orkestrą sugriežė 
Amerikos tautini ir darbi
ninkų tarptautini himną. 
Paskui Sam Levin pasakė 
įžanginę prakalbą su paaiš
kinimu reikšmės darbininkų 
šventės. Paskiaus orkestrą 
sugriežė overturą iš “Sevi- 
lios Barzdaskučio.” Tenoras 
M. Kushelevsky sudainavo 
“Ruduo” ir “Ei, Uchnem.” 
M. Isaeva (kurį 1921 metais 
dainavo “Naujienų” koncer
te) sudainavo ariją iš ope
ros “Tosca” ir rusų liaudies 
dainelių. Po to buvo prista
tytas kalbėti unijos prezi
dentas Sidney Hilman. Jis 
pasveikino visus ir apibudi
no darbo žmonių šventės 
svarbą ir nurodė, kad darbi
ninkai ir kapitalistai, tai dvi 
žmonių klasės, kurių ekono
miniai reikalai niekuomet 
šioje kapitalistinės tvarkos 
sistemoje nebus suvienodin
ti ir tarp darbininkų ir kapi
talistų bus visuomet kova. O 
tai todėl, kad darbininkas, 
neturėdamas nei turto—ža
lios medžiagos, nei Įrankių, 
priverstas savo spėką par- 
samdyti kapitalistui ir yra 
išnaudojamas, o kapitalis
tas, turėdamas turtus, me
džiagą ir mašinas, darbinin
ką išnaudoja. Dėl šitų prie
žasčių, kad kapitalistai yra 
darbininko išnaudotojai, tai 
tarpe darbo ir kapitalo bus 
visuomet kova.

Toliaus Hilman aiškino 
kaip šiais metais unijos su 
bosais sunkiai eina darymas 
naujos sutarties. O sunkiai

' darosi todėl, kad visos aplin- 

Įdarė nepatogios dėl unijos 
i—bedarbė. Bet neatsižvel
giant i visus blogumus, uni
jos atstovai laikosi griežtai, 
kad išlaikius visas senąsias 
unijos iškovotas darbinin
kams algas ir senąsias dar
bo sąlygas. Bosų asociacijos 
(išskiriant Alfred Deker 
kompaniją) jau sutinka pa
sirašyti sutartį su unija ant 
tokių išlygų, kokias rubsiu- 
viai darbininkai turėjo iki 
šiol. Bet da sutartis nėra uni
jos su bosais pasirašyta ir 
da eina derybos. Hilmanas 
kvietė unijistus laikytis vi
siems vienybėje, nesiskaldy- 
ti į mažas daleles, nes vieny
bėje darbininkų galybė.

Kitas kalbėtojas buvo 
Amalgameitų generalis sek
retorius Joseph Schlossberg. 
Jis kalbėjo plačiai apie dar
bininkus šioje šalyje ir apie 
darbininkų judėjimą Įvairio
se šalyse. Schlossbergo kal
ba buvo gana įdomi ir pla
čiai išaiškinanti darbininkų 
reikalus visose šalyse.

Po Schlossbergo kalbos M. 
Isaeva dainavo ir jai už gra
žų dainavimą buvo Įteiktas 
gyvų gėlių bukietas. Dar su- 
griežus orkestrai ir solistams 
sudainavus, koncertas tuomi' 
ir užsibaigė, o vakare Amal
gameitų šeimynos nariai tu
rėjo linksmus šokius prie ge
ros muzikos, ir visi šoko iki 
vėlumos. Tai taip kliaučiai 
šventė Gegužės Pirmąją.

Šapos darbininką*.

Atsargios Notims Sali Apsaugoti Kūdikius 
NaoDidbnat

i

I 
I

Gera kūdikio sveikata dau
giausia priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio

JAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka ir 
kuris maistas ir jo kiekybė kūdi

kiui kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus riemens ėdimo.
Jieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. Caldwell’g Sy
rup Pepsin ir potam taikykit maistų. 
Syrupas Pepsin yra liuosuojantis ir la
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo į 
kenksmingu ir narkotiškų priemaišą ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiai šių reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Puaą šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet
nedavė savo kūdikiam* kitokių gyduo
lių. kaip tik Dr. Cakfcell's Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.

Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuoee na
mų per trisdešimta metų pasirodė 

yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts

, __. . - .. • milionų bonkų pratariama ku metu,darni tą paslėpti, pranese VI- Kiekvienas aptiekorta ju prataria.

■ KUPONAS VIENOS BONKOS ! 
IŠBANDYMUI DYKAI

; Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, regu 
pirkti. Lai jie iškerpa sį kuponą, ; 
prisega savo vardą ir adresą ir pa- ;

; siunčia i
PEPSIN SYRUP COMPANY 

Monticello, III.
o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
welf’s Syrup Pepsin paštu 8tampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubo kūrybos darbas ir 

10 metų sukaktuvės.
Lietuvių Amerikos Atletų 

Kliubo 10 metų sukaktuvės 
buvo apvaikščiota balandžio 
20 d. su didžiausiom iškil
mėm.

Trumpai pažvelgus Į L. A. 
A.K. kūrybos darbą, ir pažy
mėjus gimimo dieną 25-tą 
balandžio, 1915 m. reikia 
tik pasidžiaugti jo išaugimu 
ir jo darbuote. Kliubo kūry
bos istorija yra gana papras
ta. Kilus pas tulus jaunus vy
rus minčiai, kad reikalinga 
baltimoriečiams turėt kalba
ma organizacija, su kurios 
pagalba butų galima lavintis 
atletikoj, sporte ir dailėj, ir 
taip pat, kad butų kur gali
ma linksmiau praleisti lai
kas su saviškiais—šitos tai 
pamatinės mintys ir vertė 
kurti L. A. A. Kliubą. Drau
gai, kurie pirmieji organiza
vo kliubą, turėjo kaltais ne
visai malonių valandų pra
gyventi, nes buvo pasiprie
šinimų iš daugelio pusių; bu
vo ir didelių puolimų, kas, 
suprantama, tik su gerą 
energija buvo galima perga
lėti ir eiti prie savo pabrėžto 
tikslo. Prabėgus keliems me
tams Kliubas Įsigijo savo 
puikų namą, kas davė tikrai 
rimto ir tvirto pamato gy- 
vuot.

Dabar reikia pakalbėti 
apie dabartinę Kliubo padė
ti ir jo darbuotę. Šiandien 
Kliubo namas, rakandai ir 
visi kitoki Įtaisymai, yra ap
skaitoma vertais apie $40,- 
000. Namas yra Įrengtas su 
visais patogumais, yra erdva 

■salė dėl atletikos, basket-ball 
ir mitingų laikymo T yra nau
joviška maudynė, yra spaus
tuvė ir daugelis kambarių 
praleidimui liuoso laiko. 
Kliubo nariai naudojasi vi
sais patogumais veltui, tik 
užsimokėdami savo mėnesi
nes duokles 25c. i mėnesį.

Toliaus, Kliubas turi išla
vintus du jauktus basket- 
ballininkų; turi trupę gabių 
atletų, kurie jau nuo senai 
yra pasižymėję savo atletiš
kais gabumais. Šalę išsilavi
nusių atletų, yra suorgani
zuoti ir labai gabiai veikia

jaunuoliai atletai, kuriems 
priguli ateitis. Apart visų ši
tų uždavinių, reika pasaky
ti, kad Kliubas visuomet rė
mė ir remia kulturinius mu
sų reikalus. Kliubas yra au
kavęs Lietuvos reikalams, 
yra prisidėjęs prie vietos vi
so kultūrinio darbo, k. t. pa
statymo svetainės, įsteigimo 
ir palaikymo knygynų, ir 
daugelio kitų kultūrinių ir 
labdaringų darbų.

Kiek daug Kliubas prisi
deda ir veikia kultūriniam 
darbe, tai liudyja Kliubo de
šimts metų sukaktuvių su
ruoštas vakaras (26 d. ba
landžio), kur buvo išpildy
ta žemiaus paduotas progra
mas, ir kurio pasiklausyti 
buvo Įleidžiama publika vel
tui.

Programa*:
1. “Motus Motuše” ir 

“Kur Namas Mus”—M. Pet
rausko, sudainavo dvieilis 
kvartetas.

2. Jaunuolių Piramidos ir 
Gimnastikai.

3. Smuikas ir pianas, išpil
dė p-lės Geležiutės.

4. “Rose Maine” duetas—
J. Jonaitienė ir K. Andre- 
kus.

5. Prakalba: adv. V. Lau
kaičio.

6. Piramidos ir gimnasti
ka: išpildytas per jaunuolių 
basket-ball jauktą; vedėjas
K. Giedrys.

7. Smuiką ir pianas, išpil
dė F. Rutkus ir A. Matusevi
čius.

8. Iš operos “Birutės” — 
M. Petrausko, ir “Stasys”— 
A. Vanagaičio, sudainavo 
solo p-lė Feravičaitė.

9. Klasiškas šokis, p-lės 
Remeikiutės.

11. Vyrų piramidos.
12. Dvi angliškos dainos, 

sudainavo ponia J. Jonaitie
nė.

13. Akordina, sugrajino 
J. Šimaitis.

14. “Temsta Dienelė,” 
“Diena” ir iš operos “Girių 
Karalius.” Sudainavo M. 
Rutkus, akompanavo p-lė I. 
Yvaškevičaitė.

15. Įvairios gimnastikos 
ant staklių, vadovavo V. 
Ambrazas.

16. “Čigonai,” S. Šimkaus 
ir “Nokturnas,” A. Bačiulio, 
sudainavo duetu M. Rutkus 
ir p-lė L. Feravičaitė.

17. P-lė A. Maženęiutė
sudainavo porą dainų, pasį* 
renkant. . • /

18. Saksafonu sugrojo X 
Goškus.

19. “Story’ land”,.sudaina
vo K. Andrekus.

20. “Mano Laivas”—M. 
Petrausko, sudainavo J. Kle- 
vička.

21. “Darbininko Daina” ir 
“Aras,” sudainavo dvieilis 
kvartetas. Tuo programas ir 
užsibaigė.

Vakaro pirmininkas buvo 
Dr. A. Želvis. Atletikos ve
dėjas J. Milunaitis.

Kadangi programas buvo 
gana ilgas ir įvairus, ir jis 
liko išpildytas vietinių mė
gėjų, tai reikia pasakyti, 
kad visi programo dalyviai 
atliko savo uždavinius kuo- 
sekmingiausia, už ką jiems 
priguli pagarbos žodis.

Adv. V. Laukaitis Įteikė 
Kliubui puikiausį gyvų gė
lių bukietą, sveikindamas ir 
linkėdamas L. A. A. Kliubui 
kuosekmingiausio ir ilgiau
sio gyvenimo.

Sulaukus 8 vai. vakaro, 
Įvyko puiki vakarienė; sve
čių prisirinko gana skaitlin
gai (apie 500) ir visi kuo- 
puikiausia linksminosi, svei
kindami L. A. A. Kliubą ir 
jo narius su dešimts metų 
sukaktuvėm, tardami: “Te
gyvuoja Lietuvių Amerikos 
Atletų Kliubas! Težengia 
pirmyn!” K. Liūtim. 

L. A. A. K. Kąresp.

I



KELEIVIS

Buržuazijos Atstovas 
Proletaru” Puotoj.

-—Koman, Maike, aš tau munšainą. Jes, vaike, ir bu-į 
duosiu velniu.

—Už ką?
—Užtai, kad meluoji. 
—O ką aš pamelavau?
—Tu man sakei, kad ste-' 

buklų nėra.
—Tai nėra melas, tėve.
—Kaip gi tai ne melas! į; 

Ar tu neskaitei gazietose, į 
koks dabar stebuklas atsiti
ko Kolorado šteite?

—O kas tenai atsitiko?
—Kolorado šteite, vaike, 

ilgai nebuvo lietaus. Išdžiu- 
• vo visi šuliniai, upės ir javai! 

laukuose pradėjo nykti. Štei-j 
tui pasidarė daug demičių. 
Taigi biznieriai nutarė mels-' 
tis ir prašyti Dievo, kad duo
tų lietaus. Visi jie sustoję 
per dvi minutas nieko nekal
bėjo, tik prašė Dievo lietaus. 
Ir sekančią naktį, vaike, už
ėjo toks lietus, kad peršlapo 
visas šteitas. Ar tai ne ste
buklas?

—Visai ne, tėve.
—Tai ka tu vadini stebuk

lu?
—Stebuklais yra vadina

mi viršgamtiški reiškiniai, 
tėve. Tai yra tokie dalykai, 
kurie gamtoje nėra galimi. 
Pavyzdžiui, jei iš tavo pyp
kės iškratytų pelenų išaugtų 
kalnas, tai butų stebuklas, 
nes tai butų nepaprastas da
lykas. Bet lietus Ii ja kas die
ną. Jeigu jis nelija vienoj 
vietoj, tai lija kitoj. Tai yra 
paprastas gamtos, reiškinys 
ir todėl jis nėra joks stebuk
las.

—Jes, Maike. lietus yra 
paprastas daiktas, bet Kolo- 
rados šteite jis nepaprastai' 
atėjo. Jo nebuvo tenai per 
kelis mėnesius, o kaip tik 
žmonės pasimeldė, tuojaus 
ir palijo.

—Galimas daiktas, tėve, 
kad žmonėms pasitaikė pa
simelsti kaip tik tuo laiku, 
kuomet lietus jau rinkosi, to
dėl tau ir išrodo, kad jų 
maldos čia pagelbėjo. Bet 
jeigu lietus lijo po jų maldų, 
tai jis butų taip pat lijęs ir 
be jų maldų.

—Nė, -vaike, čia buvo ste
buklas.

—Jei tu, tėve, taip tiki į 
stebuklus, tai kodėl tu pats 
nepabandai kokį stebuklą 
padaryti. Jei išrauso šipulio 
tii pastatytum žalią girią, ar
ba iš apgraužto kaulo pada
rytam gyvą kiaulę, tuomet ir 
aš patikėčiau stebuklams.

—Tokių didelių stebuklų 
aš negaliu padalyt, Maike, 
ba aš esu griešnas žmogus. 
Ale mažesnį stebuklą ir aš 
Siliu padaryt. Ar tu tikėsi, 

alke, ar ne, bet sykį man 
pasisekė vandenį paversti į

j vo geras trunkas.
į —Na. gerai, tėve, pripilsi
me bonką gryno vandens, ir 

i tu permainyk jo skonį.
■ —Iš čysto vandens, vaike, 
į niekas neišeis; reikia da pri
dėt kai-ko.

! —Tai nebus joks stebuk-
i las, tėve, jeigu kai-ko pridė
jus iš vandens pasidarys 
svaigalas. Taip juk ir mun- 
šainieriai padaro degtinę.

—Na, gerai, Maike, jei tu 
netiki į stebuklus, tai pasa
kyk, kokiu spasabu kunigas 
Purickis buvo išteisintas? 
Juk visi žino, kad jis buvo 
sugautas šmugelį varant, 'o 
betgi Lietuvos majestotas 
pripažino, kad jis nekaltas.

—Čia, tėve, politikos rei
kalas.

—Ne, vaike, čia stebuklas. 
į Jeigu kunigas Purickis butų
■ ne kunigas, bet koks nors be
dievis, tai jis šiandien sėdė
tų džėloj. Tą ir jūsų pačių 
gazietos pripažįsta. O kodėl 
taip? Todėl, kad už katali
kų kunigą Dievas užsistoja.

—Bet kodėl už katalikų 
kunigus Dievas neužsistoja 
Rusijoj? Štai, nelabai senai 
Leningrade kunigas Ūsas ta- : 
po pasmerktas šešiems me
tams kalėjimo už nedorą pa
sielgimą su jaunom mergai
tėm. Kodėl Dievas už jį ne
užsistojo, tėve?

—Kam da klausi. Maike, 
tokių dalykų. Juk tu žinai, 
kad Rusijoj yra bedieviška 
valdžia, tai ji ir nekaltus ku
nigus kiša belangėm

—Matai, tėve, kaip tu sa
ve sumušei! Tu pats pripaži
nai, kad Dievas negali išgel-. 
bėti kunigo nuo kalėjimo, 
jeigu valdžia nori tą kunigą 
nubausti. Vadinasi, čia ne 
stebuklai veikia, bet vai-' 
džios politika. Rusijos val
džia bedieviška, ir ji sodina 
kunigus kalėjiman. Lietuvos 
valdžia katalikiška, ir ji nu-. 
sikaltusius kunigus išteisina. 
Ar netaip yra, tėve?

—Jes, vaike, aš mistinu, j 
kad tavo teisybė.

“GERI LAIKAI,” BET 
DAUG BEDARBIŲ.

Amerikos valdžios ir ka
pitalistų agentai stengiasi 
sudaryti tokio įspūdžio, kad 
Amerikoje dabai’ yra geri 
laikai. Tečiaus faktai paro
do ką kitą. Pusė kasyklų sto
vi uždaryta. Audeklinėse be
darbė. Mass. valstijos sam
dymo biuras Bostone paro
do, kad per balandžio mėne
si jis gavo 24,820 prašymų 
darbo, o tik 1,417 vietų ga
lėjo duoti. Vadinasi, 23,403 
darbininkams nebuvo darbo. 
Tai “geri laikai.”

laiptais aukštyn, p. Herbet- 
te nustebo: jį pasitiko ir du
ris jam atidarė pudruoti ir 
uniformuoti valetai, kokių 
nėra da ir pas Fvancijos pre
zidentą. Bet da daugiau jis 
nustebo, kuomet už valandė
lės atėjo priimti pats bolše
vikų ambagaįoi’iua Krasi- 
nas. JU ,J>ujOp?irengęs 
pilnoj kapitalistiškoj regali
joj nuo galvos iki kojų, net 
gorsetą turėjo užsidėjęs, 
kad frakas gražiau stovėtų. 
Vėliaus Krasinas supažindi
no svečią su savo žmona ir 
dukterimis, kurios buvo pa
sipuošusios vėliausios mados 
Paryžiaus damų šlėbėmis ir 
taip blizgėjo briliantai, kad 
ir carienė su savo dukteri
mis galėjo joms pavydėti. 
Valgiai ir gėrimai buvo to
kie, kokius tiktai ant kara
liškų stalų galima matyti. 
Bankieto salėj apie stalus 
kaip vijurkai sukinėjosi tar
nai su raudonom trumpom 
aksominėm kelinaitėm, bal

dom pančiakom ir megzti
niais žaketais. Jie priiminė
jo nuo savo pono įsakymus 
ir lenkėsi prieš jį iki kelių. 
Prie stalų sėdėjo stambus 
bankininkai, fabrikantai ir 
kitokie buržuazijos atstovai. 
Iš viso šitoj “proletarų” puo
toj tik vienas žmogus buvo 
panašus į proletarą—tai 
Franci jos ambasadorius Ru
sijai. monsieur Herbette.

šitą įvykį aprašo New

Daug jau laiko praėjo nuo 
1896 metų, kuomet Rusijos 
caras buvo atsilankęs Paiy- 
žiun, o franeuzai vis da to 
įvykio neužmiršta, nes carui 
priimti Franci jot* preziden
tas Faure tuomet iškėlė puo
tą su tokia pompa, kokios 
Par yžiuje pirma nebuvo nie
kas matęs. -

Šįmet gi Paryžiuje įvyko 
antra oficialė rusų-franeuzų 
puota, kurios Paryžiaus pub
lika taip pat ilgai neužmirš.

Puotą šį kartą kėlė ne 
Francijos prezidentas Rusi
jos carui, bet sovietų val
džios ambasadorius Leoni
das Krasinas franeuzų am
basadoriui i Maskva Herbet- 
te ui.

. Rusijos ambasadoj Pary
žiuje dabar sėdi ne auksuo
ti caro činovninkai, bet dar
bininkų drapanomis apsi
rengę proletariato atstovai. 
Jie nenešioja frakų ir kietai 
prasytom krūtinėm marški
nių su baltais halstukais, 
bet vaikščioja apsivilkę mi
linėmis rubaškomis su rau
donais kaklaraiščiais. Taip 
bent mano Paryžiaus publi
ka. Taip manė ir monsieur 
Herbette, kuris turėjo būti 
Krasino rengiamoj puotoj 
garbės svečiu. Todėl jis il
gai galvojų, kaip jam butų 
geriau į tą puotą apsirengus: 
ar taip, kaip buržuazijos 
yra priimta, su juodu fraku, 
baltais prasytais marškiniais ----- £ ___
ir t.t., ar prisitaikyti prie va- Yorko savaitraštis magazi- 
karo šeimininkų ir nueiti mas “Time.” 
proletaro trinyčiuose?

Apsvarstęs dalyką iš visų 
pusių, monsieur Herbette 
nutarė, kad eiti pas proleta
rus buržujo formoj butų ne- 
diplomatiška. Juk ir patarlė 
sako: “Jei būni Romoj, tai1 •• , .. . .r :
ir elgkis kaip romėnas.” Ki- •a.5'’ ^ac I^e ^nai liuorai

«
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PALEIS 2,000 TAURŲ.
Kanados valdžia nutarė 

paimti 2.000 taurų (bufalų) 
iš National ’ Parko Albertos 

rak^^^Tbun^Ron^S!^^^ Paleisti juos į 
ir elgkis kaip romėnas.’’ Ki-i*?1^’ r/1® tenai kuorai
taip .rakant, eini pas prole-' }eistHSL Kanadoj yra da 
tarus, tai ir pats išrodvk kaip l°?u£ .Sijoju ir valdžia ru- 
proletaras. Ir p. Herberte PmaSi- Pa^ik^i jiems lauki- 

- ■ m maistą giriose.taip padarė. Jis nusipirkoĮ 
prastą darbininkišką švarką, 
pilkus planelinius marški
nius, užsirišo raudoną kak
laraištį. užsimovė neprosy-- 
tom keiinėm, ir nuvažiavo ■ 
sovietų ambasadom nis nušlavė 8 namus ir da-

Išlipęs iš automobiliaus ji-jvatkų klioštorių. 
sai skubinasi greitai į viduj -------- ------  ’
bet čia sargai jį tuojaus su-; JAPONIJOJ UŽDRAUS- 
laiko. “Stoi,” sako, “papras- TA RAUDONA VĖLIAVA, 
tiems žmonėms čia nevalia: T .. ,.
vaikščioti.” Ir butų ji išmetę JaPomjos sostines Tokio 
per duris, jeigu jis'nebūtų policija šįmet uždraudė 1 
parodęs, kas jis yra. ‘ i gegužės vartoti raudoną vė-

Žengęs kelis žingsnius liavą.

SUDEGĖ 8 NAMAI IR 
KLIOŠTORIUS.

Kanadoj, Three Rivers 
miestely, pereitą sąvaitę ug-

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituoti 
laiškų ir nuspręstit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojime, šitas puikus kūdikiu vidurių . 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
‘'Gerbiamieji

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.” 

Mrs. W. K., Ncw Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South Sth Sts., Brooklyn, N. Y.

KUNIGO MEILE
Vieno veiksmo komedija. Paraše Benjaminas Rumšas.

— -------------- ---------- ------

sukaitysime! (Klebonas griebiasi už jupos 
ir laksto sumišęs po kambarį).

AGOTA (sumišus):—Ai, ai, ai!... Jėzau! 
Sergu... Ai... ai...

KLEBONAS:—Dovanok, Petrai, susimy
lėk!...

PETRAS (sučiupęs lazdą vaišina vie
ną ir antrą):—Išvarysiu ir ligas ir viską! 
Atsiimkit, šėtonai!...

(Uždanga.)

(Pabaiga) 
Scena VII.

KLĘjBONAS:—Garbė Jėzui Kristui.
AG,0TA:—Per 'iąmžiua,. Amen. Prašau 

toliau, klefcoęRi. f
KLEBONAS:—Ar viena?
AGOTA:—Viena, viena. Prašau...
KLEBONAS. Tai kodėl tu mane klebonu 

vadini? Kiek sykių sakiau, kad kaip vienu- 
du esam, visuomet vadintume! Antanazu.

AGOTAMatai, Antanazai, kad aš vis 
negaliu priprasti. Tu kunigas, tave visi ger
bia, į rankas bučiuoja, o aš paprasta kai
mietė, tai ir nepatogu...

KLEBONAS (sėdasi):—Kas per nepa
togumas? Vadink mane taip, kaip aš liepiu 
ir gana. O kur tavasis?

AGOTA:—Išėjo pas kaimynus suprašy
ti į talką. Antradieny rengiamasi kulti. Tai 
jis vėlai tegrįžš ir galim be baimės pasikal
bėti. Nusivilk, Antanazai, tas savo jupas. 
Aš užkabinsiu duris, o jei grįžtų manasis, 
tai aš tave išleisčiau per šonines, bet jis taip 
veikiai negrįžš. (Užkabina duris ir užden
gia langus.)

KLEBONAS (nusivelka):—Nusivilksiu,| 
kad tau taip baisus neatrodyčiau.

AGOTA:—Žinoma, kad geriau be jupų, 
o aš tuom laiku įnešiu ką nors užkąsti. (Iš
eina į šonines duris.)

KLEBONAS:—Nieko sau bobutė. Liežu
vį kur reikia prikąsti moka, neišplepa nie
kam apie musų susiėjimus. Bet kur ji tau iš
plepės, pati bijo nuo vyro į kailį gauti. Su 
vedusiomis geriausias dalykas. (Įneina 
Agota nešina butelį ir porą torielių su už
kandžiais. )

AGOTA:—Štai radau dar lašelį raudo
nosios (Deda ant stalo).

KLEBONAS:—Gerai, širdele, sėskis. 
Dadar aš jau be jupų (Agota sėdasi). Pa
žiūrėk, širdele, visai nepanašus į kunigą. 
Žinai, Agotėle, aš kunigas ir klebonas prie 
altoriaus bažnyčioje, o kai nuo altoriaus nu
einu, tai ir ne kunigas. Galiu daryti viską, 
ką ir kiti daro. Žinoma, turiu prisilaikyti 
dėl žmonių akių, nes kitaip sakys: kas per 
kunigas? O nežino, kad kunigas toks pat 
žmogus, kaip ir kiti visi žmonės, taip-pat 
turi jausmą ir viską... Žinoma, nuodėmės 
man nėra, viskas man, kaipo kunigui ir tam, 
katras su manimi, atleistina.

AGOTA (pripila stiklelius):—Na, Anta
nazai, ant tuščios nedrąsu, buk sveikas!

KLEBONAS:—Sveika, sveika! Eik, Ago
tėle, ir šonines duris užkabink, kad kartais 
iš netyčių kas nosies neįkištų.

AGOTA:—Buk be baimės, niekas neat
eis (Išeina).

KLEBONAS (geria vieną ir antrą stik
liuką. Trina rankas):—Puikiau nereikia, 
kaip šiandien einasi. Viskas kaip ant svies
to (Sugrįžta Agota). . į'..

AGOTA:—Tali dabar viskas sutvarkyta.
KLEBONAS:—Labai gerai. Dabar eik 

šen, Agotėlė, sėskis pas mane (Agota sėda
si). Arčiau, arčiau, juk mudu vienudu, nie
kas, nei vėjalis neužpus. Ką darysime, ar 
kalbėsime, tai tik aš ir tu, ar tu i? aš, mudu 
vienudu težinosime. Ar netaip? (Glosto jai 
veidą).

PETRAS (iš palovės į šalį):—Toliau, to
liau, tęskit kalbą, darykit ką norit—pažiū
rėsime...

AGOTA (nedrąsiai glausdamtėi prie ku
nigėlio) :—Taip. Bet man vis rodosi, kad 
kas mumis mato taip sėdint.

KLEBONAS:—Taip tau tik rodosi, bet 
ištikmjų, kas čjU mumis gali matyti?

AGOTA. 0 Dievas.
KLEBONAS:—Dievas tegul mato, tegul 

tik žmonės nemato. O žmonės nematys, nes 
langai uždengti, dtirįs užkabintos, <jr per sie
ną negi matys. Buk drąsesnė, širdele f Apsi
kabina). Su manimi buk visai be baimės, 
nes tu žinai, kad aš esu valdovas, pios para
pijos. Ką aš pasakysiu, tai viskas šventa ir 
nieks nieko nei čiūkšt. Taigi, brangioji, ne
bijok nieko... (Bučiuoja).

PETRAS (lįsdamas iš palovės^—To jau 
perdaug!... (Klebonas ir Agota nusigąsta). 
Savo namuose aš esu valdonas!... Dabar at-

PA VASARIS.
Pavasariu pakvipo oras...
Kvėpuoja žemė ir dangus;
Kvėpuoja debesys geltoni;
Kvėpuoja vėjas neramus.

Ir tu, žmogau, kvėpuok išdžiuvęs 
Prie sausų knygų kambary: 
Išvargęs žiemą, nepražuvęs, 
Bučiuok pavasarį glėby!

špokai žilvyty himnus gieda; 
Padangėj groja vieversiai ;
Sula iš beržo trykšta, liejas;
Žybutė šypsosi linksmai.

Nusikvatok ir tu paniuręs, 
Prislėgtos nuotaikos, žmogau. 
Taip plakasi gyvybės juros!...
Nusikvatok ir bus lengviau.

Skudutis.

NE VERKIT.
Neverkit atėję prie kapo,— 
Ką miega po žygių ramiai; 
Šiandieną laimingi jie tapo, 
Nespaudžia juos skurdas—vargai.

Neverkit, bet dirbkit, krutėkit, 
Kol gyvi dar esat nūnai; 
Kiekvienas prie tikslo skubėkit, 
Ką siekė mus narsus draugai.

Neleiskite laiko ant niekų,— 
Nes laikas prabėgs be vertės, 
Ir tuomet paliksit be nieko, 
Vien vargas ir vargas budės.

Neverkit atėję prie kapo,— 
Ką miega po žygių ramiai; 
šiandieną laimingi jie tapo, 
Nespaudžia juos skurdas—vargai.

VI. Šaulys.

Našlaičio Rauda.
Tu nebejauti, močiute,
Mano liūdesio visai,
Kai verkiu prie tavo kapo 
Tu ilsiesi sau ramiai.

Pailsai, močiute mano, 
Kol mane išmokinai, 
Daug galvelė tavo sena 
Prikentėjo. Privargai...

Daugel ašarų išlieta 
Kol mane išmokinai, 

Daugel prakaito pridėta, 
Kol ant kojų pastatei.

I

>

O pati, brangi močiute,
Į kapus tu išėjai
Ir globoj žiauraus likimo 
Mane jauną palikai.

Dabar vienas našlaitėlis
Po pasaulį bevargstu,
Be užuojautos palikęs
Varguos skęsdamas skurstu.

Žmonės žiaurus mane siaučia 
Visiems svetimas esu;
Nieks našlaičio neužjaučia,
Jis neapkenčiamas visų.

Sunku, stmku našlaitėliui 
Vargt pasaulyje vienam;
Liūdnos mintys slegia širdį— 
Žmones žiaurus viens kitam.

Tu nebejauti, močiute, 
Mano ašarų, vargų, 
Tu ilsies šaltoj žemelėj 
Atsiskyrus nuo žmonių 

t B. J. R—šas.

< *
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Jus žinot, ką tas reiškia jums, Ponia Šeimi
ninke.

Šiandien kiekviena?, kuris geria kavą, turi ištekliaus gerti geriausią kavą.
• . 'Į

Nes šiandien net ir pigiausia kava kainuoja beveik tiek, kiek ir geriausia, o rūšis pi

gesnes kavos niekuomet nebuvo prastesnė, kaip dabar.

ll
Ife
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Iš savo patyrimo jus žinot, kad tikras užsi
ganėdinamas būna tik tuomet, kuomet jus 
ką nors padarot iš tikros rūšies.

Kava nedaro išimties. Ir jus atrasite, kad 
La Touraine Kava netik kad stovi už visišką 
užsiganėdinimą, bet, galų-gale, pasirodo 
daugiau ekonomiška. Vartojimas jos per 
tūlą laiką pertikrins jumis.

♦

. t — r 4 t :

9

Dėl Virdulio—Sumalkit La Touraine Kavą 
taip smulkiai, kaip cukrus. Jus džiaugsitės 
La Touraine Kava iš virdulio. Vienok La 
Touraine visuomet yra gera—net ir tuomet, 
kuomet kempėje jus išvirsite ją paprastoj 
tomėčių blėšinėj. !

Pirkit ją grūdeliuose ir sumalkit prieš var
tosiant arba paprašykit, kad groseminkas 
jums sumaltų ją. Tuomet jus turėsite geru
mą ir skonį geriausios kavos, koks yra pa
daromas pagal La Touraine formulą—kuri 
yra tikras sekretas La Touraine gerumo.

9
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Ir DABAR—tik jus pamislykit!
ŠIANDIEN Jus galite Pirkti

1 Lb.JįiTouraineCoffee *.57 
%Lb.JaTouraine 1ea{™\ .45 .45

ABUDU —

*

J

NEW YORK
ats the*Bjea/n

ums Patartina Pasirinkt Geriausią
Pabandykit LaTouraine Kavą ir Arbatą šiandien!

W. S.QUINBY COMPANY 
BOSTON chicago
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6 KELEIVIS

Sveikatos Kampelis.
NEBŪK KATĖ.

Dr. Paul B. Brooks, New 
Yorko Valstijos Sveikatos 
komisionieriaus pagelbinin- 
kas. savo kalboje per radio 
apie spiaudj mą, pataria •‘pa
likti spiaudymą katėms.” Po 
išdėstymo spiaudymo pavo
jingumų jis sako:

“Kuomet katė nori pabai
dyti šunį, ji pasipučia ir pra
deda spjaudyti. Šuva nuo 
katės bėga, nes gerai žino, 
kad jeigu taip nedarys, ji ga
li pastverti dvidešimts aštrių 
ir pavojingų nagų. Tas pats 
su žmonėmis, kuomet jie 
girdi arba mato kitą kosint, 
čiaudėjant arba spjaunant, 
žino kad tas paliuosuoja ke
lius tuksiančius gemalų; ne- 
kurie jų yra labai pavojingi.

“Senuose laikuose, jeigu 
žmogus norėjo pareikšti ne
apykantą kitam, jis ant jo 
spiovė. tas spjovimas reiškė 
panieką arba pažeminimą. 
Šiandien, kuomet žmogus 
spiaudo ant grindų arba ki
tur, kur daugelis žmonių ga
li susirinkti, kad nors jis pri
pratęs taip daryti, jis paro
do, kad jam nerupi tvarka 
ir kitų žmonių sveikata.

“Garsusis Charles Dic- 
kens lankė Suvienytas Vals
tijas apie 80 metų atgal, ir 
po savo kelionės parašė 
‘American Notės’; jose jis 
negražiai aprašė apie ameri
konų spiaudymo pripratimą. 
Baigiant straipsni, jis sakė, 
kad spiaudymas yra toks 
blogas pripratimas, kad už 
jį nėra blogesnio. Musų šian
dieninis pasielgimas yra 
daug geresnis, negu buvo 
Dickens’o dienose, bet dar 
galima daugiaus pagerinti.

“Žmonės šiomis dienomis 
yra labai gerai apsipažinę 
su džiovos gemalais, nes pa
tys save gerai apsisaugoja 
ir kitus apsaugoja.

“Nuomonės mainosi kas
link pavojingumo gemalų, 
kurie randasi oro dulkėse. 
Mes gerai žinome, kad kai- 
kurie gemalai, jeigu randasi 
tamsiose vietose, išgyvena 
tik kelius mėnesius, kuomet 
saulėje 
nyksta, 
įkvėpti 
nors jie 
miršta.

“Didžiausis spiaudymo 
pavojus yra jauniems vai
kams. Nes jie pripratę bovy- 
tis ant grindų, šalygatvių ir 
visur kitur, kur labai leng- ; 
vai gali įtraukti visokių gy
vų ir baisiai pavojingų ge
malų. ; ‘ ;

“Nepaisant sveikatos pa
gerėjimų nuo Dickensono 
laikų, .Tnes vis turime dau- 
giąuš apsipažinti su spiaudy- 
irio: pavojais ir bandyt išnai
kinti viešą spiaudymą.

“Gatvių valymo viršinin
kai turi suprasti, kad jų prie
dermė švariai užlaikyti ne 
tik gatves, bet ir orą. Dabar
tiniu laiku gatvės nešvarios 
ir lengva vėjui skirstyti viso
kius gemalus. Gatvių valy
mo departamentai turėtų bū
ti priversti švariai užlaikyti 
gatves ir tokiu budu apsau
gotų viešą sveikatą. O mes 
visi turime atsiminti, kad 
privalome palikti spiaudymą 
katėms.” FLIS.

išstatyti tuoj pra- 
bet

ligų
jau

nepatartina 
gemalus, kad 
ir mirę arba

spiaudymo

GERAI SUKRAMTYTA — 
PUSIAU SUVIRŠKINTA

Kokius baltus, gražius, 
stiprius dantis tas jaunuolis 
anksčiau turėjo! Kodėl gi 
jis taip anksti jų nustojo? 
—Jo dantys sugedo, išpuvo, 
ištrupčjo deliai to, kad visai 
arba labai mažai buvo kreip
ta dėmesio i- dantų švaros 
palaikymą.

Po kiekvieno valgio tarp 
dantų pasilieka maisto lieka
nos, kurios, pudamos nuo vi
suomet esančių burnoj gau
singų gyvūnėlių, neigiamai 
veikia į danties paviršių — 
emalį. Pastarasis pagaliau

neišlaiko, ima juodėti ir kur 
nors sprogsta. Spragimo vie
toj vėliau atsiranda skylutė 
— kiauras dantys jau ira. Jo 
griovimui žymiai padeda 
staigi valgio temperatūros 
permaina, pavyzdžiui, po 
karitos sriubos ar košės val
gymas sušalusių vaisių bei 
kitų šaltų skanėstų. Kiauran 
dantin prilenda valgio, ku
ris iškrapštyti sunku. Tuo 
kart sparčiai pradeda visas 
dantis gesti; darosi trapus 
ir galiau išbyra ligi šaknų. 
Yra jaunų žmonių, turinčių 
tik kelis pajuodavusius dan
tis, gi likusių tik šaknys sty
ro. taip atsitinka dažniausia 
kaimuose nuo žalingo vitri- 
voliaus Vartojimo gydymo 
tikslu.

Dantų skausmą kaimietis 
išreiškia šitokiu posakiu: 
“Vietos nėra kur dėtis, rodos 
eitum be galo ir pradžios, 
šauktum, rėktum, kad tik 
lengviau pasidarytų.” Skau
smu viskas dar neužsibaigia. 
Nekartą nuo skausmo gomu
rys, žandas ir visas veidas 
sutinsta, nuo ko kitą kartą 
žmogus gali net mirti.

Sunku yra bedančiui se
niui gerai kąsni sukramtyti, 
neiengviau esti ir jaunam, 
tvirtam žmogui dantis pra
radus. Daug nemalonumų 
surišta su tokiu praradimu. 
Sunku ir pavalgyti, kaip 
pridera: likučiais vos tesu- 
kramtai plutą. Nuo kai-kurių 
skanių, bet kietų valgių ten
ka atsisakyti, nes skaudu, 
dargi pavojinga krimsti— 
gali išlaužti danties šukę. 
Žinoma yra, kad juo geriau 
ir atydžiau sukramtysi bur
noj valgį, tuo lengviau ir 
naudingiau jis bus suvirškin- 1 
tas—viduriams bus mažiau 
darbo. Labai dažnai atsitin
ka pas bedančius įvairus 
skrandžio ir žarnų susirgi
mai, sunkiai pasiduodantie- 
ji ilgam ir atkakliam gydy
mui. Vis tai pasekmė blogų 
dantų. Sakysim, kad ir įsi- 
dėsi dirbtinius, net gi auksi
nius, vistik buvusių savų, 
stiprių dantų jais nepamai
nysi.

Nešvarus, apleisti dantys 
negražiai atrodo, duoda blo
gą kvapą iš burnos. Supran
tama, kad su kaimynu, turin
čiu toki apsileidimą, nesma
gu ir nejauku bičiuliuotis ir 
kalbėtis. Įsivaizdinkite sau,, 
kad tamstų mylimosios ar 
mylimojo dvokia iš burnos P 
Be to, jei niekad jie nevalo-. 
mi, prie mažiausių dantų 
smegenų pakenkimų sun
kiasi kraujas.

Iš čia seka, kad visiems 
reikia rūpintis dantų švara. 
Tik švariai laikomi dantys 
apsaugojami nuo gedimo. 
Būtinai pripratinti vaikus iš 
mažų dienų dantų ruošą. 
Tas yra ne sunku. Lengvai 
galėtų ją atlikti visi, jei tik 
suprastų ir panorėtų visais 
atžvilgiais būti švariais ir 
sveikais. Pavalgius nors pa- 
skalaut burną, jei užsilieka 
maisto liekanos, tai jas stro
piai pašalinti. Priėmus bet 
kokius vaistus vidun paska
lauk bumą vandeniu, nes 
yra kai-kurie vaistai blogai 
veikiantieji į dantų emalį. 
Prieš gulsiant ištrinti dantis 
su šepetuku, su milteliais. 
Neturint pinigų, miltelius 
galit patys pasigamint iš lie
pos arba beržo anglių, smul
kiai juos sutrynus. Nors bent 
kiek pradėjus dančiui skau- 
dėt, nieko nelaukiant tuojau 
kreiptis į dantų gydytoją, 
tik neištraukti, bet gydyti ar 
plombuoti. Pačioj pradžioj 
danties pataisymas mažai 
skausmingas ir gana pigus. 
Juk kitą dieną šeimininkas 
nepasigaili daugiau pinigų 
pragerti, negu jam kainuotų 
visos jo šeimynos dantų gy
dymas.

Dr. V. Vaičiūnas.
i u v

VISUOMENES 
ŽINIAI

NESUMABYKIT MANĘS 
SU APGAVIKU 
STEPONAIČIU!

“Keleivio*' 19-tame nume
ryje. ant pirmo puslapio, til
po iš Worcesterio praneši
mas, kad tūlas apgavikus, 
pasivadinęs -John Stevensoni 
(Jonu Steponaičiu), vaikš
čiojo tenai tarp lietuvių biz
nierių ir mainė neteisingus 
čekius.

Kadangi ir aš lygiai tokiu 
vardu vadinuosi, ir kadangi 
dirbdamas prie laikraščių aš 
turiu daug pažįstamų, kurie 
tuo pranešimu gali būti su
klaidinti, tai skaitau savo 
pareiga pareikšti, jog aš 
nieko bandra su tuo apgavi
ku neturiu, visai jo nepažįs
tu ir meldžiu mano asmens 
su juo visai nemaišyti.

Aš esu linkęs manyti, kad 
tas apgavikas nėra Jonas 
Steponaitis, bet kad šitą var
dą jis yra pasivogęs.

Jonas Steponaitis.
So. Boston, Mass.
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• .dubickis, pajieškau 
. \ :■ -o ir Martino Go

ti Boston, Mass. 
i pusbrolių Domi- 

- .ivo Frankonią, Vil- 
apsk, Žaslių para- 
sodžiaus. Franko- 

l atoriškių.
\x -tS GOLUBICKAS 
Mm. - St.. Gary, lnd.

PARDAVIMAI
p EIK J BIZNĮ!
I arduodu bučem-- ir grosernę. No

riu parduot greitai, nes noriu važiuot 
1 Lietuvą tėvus aplankyti Galit pirkt 
ir namus. p. KRISCHUS

ė® H srd St., Hartford. Conn.

Povilo Markūno, f*"” ' .............. •
:' ster- ix’t «dre- pARsihi An.

•l<»
_ ______ ___

. i ji žino malonė- 
•a parašykit “Relei-

MACMIENC
Kaimas,
> paštas, Lithuania.

I

Mirk

ANT ANA;
Veršių kainuA. 1

uitis. iš Lietuvos, 
brolio Jono Pušinai- 

Sintautą vai. Iške- 
7 m., tuo laiku gy- 

. :<• Avė., Cleveland, 
. širdingai meldžiu 

autieji apie jį pra- 
atrašu, už ką iskal- 

,:i ačiū.
S PUšINAITIS
■ . Sintautų vai. 
■k.. Lithuania.

i

• '..a Juozo ir Kazimie- 
. L.etuvos Dubėnų dva- 

..!. Šiaulių apsk. Anie- 
1' metą. Kas apie juos 
ranešti ją adresą, ar-

- i.-a ūkia.

>!C

’ \N AN AS RAKAUSKAS 
l!a/ ■. s gatvė. Šaukėnai, 
s.... : ,i >k.. Lithuania.

I
i

i

i
i

1 parsiduoda kriauciaus
KOŠT U M F.RI&K AS BIZ N1S

Gerai išdirbtas biznis tarpo 
400 lietuvių gyventojų. Randu 
P*gi» lysas ant 2 r.ie'ą, paran
kiausioj vietoj Gera pro;-.; lie
tuviui. (op)

144 Main St., Hudson, Mass.
**********AAAšWWWVWWWWWW»*' 
Parsiduoda stuba 

DETROITE
. Septynių kambarių, geroj vietoj, ar

ti dviejų gatvekarių linijų, didelis jar
das, geras skiepas, elektra, gesas ir 
maudynės, visi geri įtaisymai. Kainu 

įmokėti reikia tik (> li
kusioji suma ant mažo išmokėjimo. 
Savininką galima matyt nuo 5 vai. 
iki to vaL kiekvieną vakarą ir ištisą 
dieną nedėldieniais po antrašu: <21 » 

2258 — 24th St.. Detroit. Mich.

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

vį” arba kokiu nors knygų užsi- 
sakyt, gali kreiptis prie musų 
generalio agento. Jis patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:— (-)
JOE ELIOdll S

North West Hotel, Room 15, 
Kenosha, Wis.

i “LAIME” 
atidengia daug paslapčių: kas ir kaip 
padaro visokius burtus, spiritizmą, 
monus-zababonus; peklą, čysčių, vel
nius, šėtonus, aitvarus; kur atsidursi
me mirę ir t.t.
“LAIME” išeina kas mėnesi nauja, 
antri metai; kaina $1.0» metui i **M 
svietą. .....................
“LAIMĘ” skaito tūkstančiai žmonių 
ir visi aprūpinti. Ji padarys ir tams
tą laimingu . ,. , .
Užsisakykite “Laimę” šianuien! I įm
aus siųskite šituo adresu: (23)

“LAIMĖ
3106 So. Halsted St., Dept. 5, 

CHICAGO, ILL.

i

KAIP PAUL OCHOWSKI 
SURADO PAGALBĄ

Paul Ochovvski, iš amato spaustuv 
i cinkas, daug metų kentėjo nuo Nervų 
įSuįrimo, Nusilpnėjimo ir Inkstų I.i-1 
gos. Jis negalėdavo sukoii.-entruot sa-j 
vo minčių ir turėjo biogą atmintį. Jis. 
bandė daug gyduolių, bet jokios jam ' 
negelbėjo. Vieną kartą jis pasiskundė' 
savo draugui apie blogą .savo padėtį 
ir <!raugas jum patarė pabandyt 
NOVO, akydamas, kad tai yra puiki 
gyduolė, kuri daugeliui pagelbėjo. 
Ochowski paklausė savo draugo pata
rimo ir šiandien jis yra visiškai svei
kas ir linksmas. Patartinu visiems,
kurie kenčia nuo kokių nors nesmagu-1 
mų, pabandyti šią gyduolę. NOVO iš- : 
tikro yru puiki gyduole. Ji vartoja-j 
ma per suvirs 'trisdešimts metų Kač 
parodžius, kokias pasekmes padaro, 
šita puik; gyduolė, mes pasiusime 451 
gydymus $2.00 vertės tiktu; už |
Siuskit pinigus stumpomis arba n.o-

Parsiduoda Balandžiai.
Lietuviški, su 

šukom, verstiniai 
balandžiai visokių 
spalvų 
der.o

i

Ant or- 
prisiunčiu 

į visas dalis Su
vienytų Valstiją. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

(23)
GEORGE BENDORA1T1S 

520 Wilson SU Waterbury. Conn.

LABAI PAVOJINGAS 
DRAUGAS

Vienas Amerikos rašėjas nesenai 
žmogų

GERIAUSI LAIŠKAI
Su gražiom dainom arba eilėm, tin

kami rašyti pas tėvus, motiną, bro
lius. seseris ir 11. Kaina 10 laišku 25 
centai, 5 tuzinai už Prisiąsk už
2 centu štampą, o gausi naują kata
logą. Reikalaujame agentą (22) 

GRIK8ONO SPAUDA
233 Na. Clarion St, Philadelphia. Pa.

l

ney orderiu, šis pa.-iulvmas tik trum- Parašė: Kitą sykį išgirdęs 
vara laikui. Rašykite tuojaus ir gydy- Į sakant 'To negalima padaryt, nekve
piąs bus pasiųsats. Adresuoki!: (2!) *” ...........

NOVO COMPANV
Dept. 40, Box 33. Brooklyn. N. Y.

r.-iio Simono Vilko, Va- 
, Gegužinės parapijos, 
gyv.-na Pennsylvanijos 
a /ieškau Vinco Gren- 

A.iimo. Gegužinės para- 
g> veno I.incoln, N. H., 

-. v-.u l.awrence. Malo- 
isuukti arba žinantieji

L1L DV1KAS VILKAS 
.' \\ .. Av< , Easthampton, Mass.

Pajieškau dviejų pusbrolių Jono ir 
Vinco Tamkevičių. Pirmiau jie gy-ve- 
r.o Vs’at. rbery. C-mr. Taipgi pajieškau 
Motiejaus Graudir.sko. Pirmiau jis gy- 
ven ar.t t'ur-r. -s Broaa Brook, Conn. 
Norėčiau su jais susirašyti. (21)

.JUOZAPAS TAMKEVIČIA 
Bv.x 372. Pittston. Pa.

i

ST. CHARLES. II.L. 
Pranešimas.

Draugystė D. L. K. Vytauto 
praneša savo nariams, kad laiky
tame draugystės susirinkime ba
landžio 28 d. š.m. nutarta laiky
ti už organą laikrašti “Keleivi" 

metais nariai mokės j _
A-. l’e:: ■. E" L'mančiukė, po vyrui 

ligc.;: ■ . 'v Aiiz Rozai.jos K t- 
bik's O”' - \ . .N-kikės, apie 17 me
ta :/wvno ' -leagoj. (21)

PETRoNEI.Ė DRIGOTIENĖ 
C.trt St.. Auburn, Me.

Bet sietis Likimo .........
už organą po doleri, o likusius 
50c. draugystė pridės iš savo iž
do. Taigi, kurie norite laikyti 
“Keleivį’’ už organą šiems me
tams, malonėsite prisiųsti po vie
ną doleri už laikraštį ir po vieną 
doleri pomirtiniu mokesčiu mi
tus dviem nariam, šituos mokes
čius malonėkite prisiųsti iki 31 
Gegužės-3Iay, 1925 m. Mirusių 
narių pavardės: Julijonas Labei- 
ka ir Andriejus Krikštolas.

Jokimas Stanislovavičius.
193 \Vest Statė St.,
St. Charles. III.

I
I

(90 ( * \ . jpajieškojimaT
IAš, Juozas Dambrauskis, pajieškau 

savo draugu Adomo ir Vinco Jesels- 
kių, iš Dambos kaimo. Kurtavėnų va .. 
Šiaulių apsk. Gyvena Amerikoje apie 
20 metų. Meldžiu atsišaukti arba j i1 
kas žinote praneškit, nes turiu prie jų 
svarbiu reikalu.

JUOZAS DAMBRAUSKIS
Šaukėnų puštas, Šiaulių apskr..

Lithuani;

Pajieškomi šie asmenys: Maskoliu- 
naitė Agota, prieš karą gyvenusi 3<H; 
E. 57th St., New Yorko. vėliau Glad- 
stone Garfield Place & 9th Avė., Bro
oklyn. Tamošaitis Jonas, tūlą laiką 
gyvenęs 681 Riverside St., VVaterbu- 
ry, Cor.n. Liubavičius Petras Jicško- 
mieji arba kas apie juos žino lai pra
neša šiuo antrašu:

I.ITHUANIAN CONSULATE 
38 Park Row, New York, N. Y.

Aš, Marijona Zenkevičiutė. po vy
rui Stadulevičienė, pajieškau savo 
pusbrolio Vinco Virbalo, kuris paeina 
iš Veisėjų miestelio. Girdėjau gyveno 
Brooklyn, N. Y\ o dabar nežinau kur 
jis randasi. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot, malonėkite praneš
ti, busiu labai dėkinga. Adresuokite 
šitaip: ANTON STADISH

Box 257, Van Voorhis. Pa.

Išradimas!
Pagalios tapo išras
tas linimentas, kuris 
gali būt vartojamas 
po sausu ir šlapiu 
bandažu, be baimės 
nudegimo arba su- 
trukimo odos.

Didesnėse Aptiekose

DOX
Linimentas

Tai 
Bent 
Tepa
las!

Pajieškau tėv Jono Aisio. guvenu- 
io I.awr< e ir Haverhill, Mass. Pas
iutu-i a laiku buk gyvenęs Waterbn- 
y. C ::::. Labai meldžiu jo paties ar- 
a -.t.: J; žinančių man parašyti ir 
rar.ešti aš vs:i. .'ieško duktė. (21)

ANELĖ AI.SAITĖ
11-l Primrose St.. Haverhill, Mass.

Pajieškat: Le no Mačiulio, kuris iš
važiavo iš Pitt>hurgh’o 2 dieną Vely
kų ir nežinau, kame jis yra. Kas pra
neš apie jį. gaus dovanų 5 dol. Kur 
huvo oiapuc.v pinigai, tai atsirado. 
..t .šauk ir atsiimk ni.nigus.

__ F. B.
■ . Bose m S... Pittsburgh, Pa.

(21)

Pa 
vičiu’ę; 
Vileiku 
Arr
ta. 
?»!e

f

ešk:. j pusseserės Onos Varana-
Kauno -ėd.. Raseinių apsk., 

kairio. Girdėjau, kad gyvena 
.<eje. Chicago. I1L, ir yra ženo- 

po vyru: pavardės nežinau.
. ' : j atsiliepti šiuo adresu: (22) 

JONAS X ARANAVIČIUS
-I”. Sc. Lr.lon Avė., Chicago, III.

Pajieškau Antano Pilvenio, Sėbų 
įkainio. \arnių va!.. Telšių apsk. Gir
dėjau kad gyvena Philadelphia, Pa. 
Malonės atsišaukti arba kurie apie jį 

.žino teiksis pranešti, už ką skiriu $5 
dovanu. (23)

ANTANAS PILVENIS
B. B. L. Co., Bergland. Mich.

APSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba r.a.šlės, nu.< 20 iki 28 metų. Aš esu 
vaikinas :;0 metų, šviesiai ■ geltoną 
plaukų, mėlynų akių, penkių 
6 colių aukščio, gražaus ūgio, skais
taus veido, negeriu r.ei rakau, turiu 
gerą darbą, gerai uždirbu, turiu pini
gų. mynu dorą gyvenimą. Manančios 

: veltis tuojaus atsišaukite ir su J»r- 
rr.u laišku prisiųskit savo paveikslą, 
.turį ant pareikalavimo sugrąžinsiu ir 
apie save per laiškus suteiksiu pla
tesnes žinias Mano antrašas: fŽO)

M R. M. M. N .
i 225 Ferry St.. Box 20, Newark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našies.__nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymą duosiu kiekvienai. (20)

T. M—S
2900 E. 82nd St, Cleveland, Ohio.

1 aJ‘^jKa'a apsivedimui merginos ar
ba ras.ės. nuo 35 iki 45 metą. Aš tu
riu -.. metus. Kurios norėtų su ma
nim arčiau susipažinti, malonės kreip
tis mišk”. WM F. STANKEVIČIUS 

. -*■> Rockveil Avė, Pontiac, Mich.

Pajieškau 
j nuo 25 iki : ______ ____
susipažinti malonės para-vt laišką. 

I ->n R2XASJACAS (21) 
j 2 Perry St

kambariai pittsburghe
i SS 1 randavo ja du švarus kambariai 

uel zenotu arba singeLiu Yra viti pa- 
ransurnai Gali naudoti ir -klcną. Ga

ji t ma.yt bu. miku. Atvažiuoti gtlima 
K-rai- \o. arba No. 7H. Išlipt aftt 

! l: 1 žiemius f21)
r‘ALUBINSKIENE

048 Kedron St.. Homevood, *
■ ____ ______ _______Pittsburgh, P«.

DARBŠTIEMS VYRAMS ’ 
PROGA

Jeigu užsiimi ką nors psr- 
i davinėti ir nori sunaudoti 
'savo liuoslaiki, kad turėti iš 
to naudą, rašyk laišką mums 
klausdamas informacijų.

Biznio vedėjas (20) 
F. W. TIEMS 
Am. E. Gpr. Co.

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass. ,

apsivedimui merginos,
•" metų. Arčiau norinčios

•> ROKASJACAS
• • Stoughton, Mass.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

mynai, visokie įtaisymai, šiltas ir šal
tas vanduo, elektra, gesas, maudynės, 
2 garadžiai, pusė akerio žemės, gra
žioj vietoj, arti Lietuvių Kliubo. Par
siduoda pigiai, nes savininkas pabai
goj gegužės nori išeiti ar.t farmos. 
Pirkit nuo savininko. (21)

J. SLIMAS
7 Beach St., Haverhill, Mass.

I

FARMOS
PARSIDUODA FARMA 

LABAI PIGIAI
SO akru geros žemės, vidutiniški bu- • 

dinkai, 4 mailės nuo miesto. Pardavi- l 
mo priežasti'—likau našlė, vienai be 1 
vyro sunku gyventi ant farmos, todėl! 
nutariau parduoti. Platesnių informa- i 
cijų suteiksiu laiškais. Atsišaukite 
idedami pašto ženkleli atsakymui.

MRS O. MICKEVICŽ
Boa 71 R 1, Fountain, Mich. <201 DYKAI NUO PATRUKI- 
PARSIDUODA FARMA i MO KENČIANTIEMS.
Priežastis pardavimo—liga. 137 ak- ‘ tedėvėk dil*ŽO—iŠVengk DS- 
i ^eros žemės, su gerais bud’.nkais, I . ••voruos oneracuos

puok, kol nepasitrauksi iš tos atmos
feros, kurioj«jis stovi, nes jis turi už
krečiamą ligą.” Ištikro, protingi žmo- 

Ines netiki prasmei žodžio “negali- 
i ma,” nes tas žodis tankiai vartojamas 
kvailiems pasiteisinimams ir išsisu- 

ikinėjimams. Jeigu jus kenčiat deliai 
Atsakymas šio pagarsinimo kast ūme- į prasto apetito, vidurių n< malimo, 

riams ir teiraujantiems raugčiojimo, nervų suirimo, jeigu jus
Kurie prisiur.tėt vieną dolerį ir lėk-j matot, kad puolat sveikatoje ir jeigu 

cijų dar negavot, tai turėkit kant- jūsų draugai jums sako, kad tuos ne
ry bes, _ nes dėl daugybės adresų aš I smagumus galite prašalinti imdami

Atidaryk Užburtas Duris!

31mašinėle nespėju pagaminti, tad pa-|Trinerio Kartųjį Vyną, tai nesakykit, 
siunčiau “Keleivin.” Kaip greit iš kad to negalima padaryt. Išbandykit
spaudos sugrįžš, tai visiems išsiunti- 
riėsiu. Kurie kantrybės neturit palauk
ti, tiems grąžinsiu pinigus. Kurie nuo 
manės atsakymo negavot, tai teiksitės 
prisiųsti aiškų antrašą, nes turiu su
grįžusių laišką. Klausiantiems, ką aš 
parduodu, ar šiaip dolerius gaudau, 
turiu pasakyt, jog aš išmokinu gam
tos slaptybių, per mokslą ir praktiką 
patyrtų, su kurių pagalba gali būt' 
turtingas, sveikas ir visą mylimas. I 
Praktikuok, tai ir pats patapsi. Su I 
vienu doleri” kreipkis pas: (-) į

K. 2VIUS |
176 Belvedere St. San Francisco. CaL

šią gyduolę! Nusipirkit bonką pas jū
sų aptiekorių arba gyduolių pardavė
ją ir tėmykit, kokios bus pasekmės. 
Jus tuojaus busite tos nuomonės, kaip 
ir p. Jose H. Martinez, kuris parašė 
mums iš VVeldona, Colo ispaną kalboj. 
Balandžio 24: “Pasekmės Trinerio 
Karčiojo Vyno yra stebėtinos.” Išban
dykit taipgi Trinerio Linimentą nuo 
išsisukimų ir sutinimų, Trinerio Pau- 
derį r.uo Galvos skaudėjimo, Trinerio 
Lašus nuo Dantų skaudėjimo Rašykit

■ reikalaudami pilno listo Trinerio gy- 
įduoiių pas Joseph Triner Companv, 
Chicago, Iii.

rai geros žemės, su gerais budi--------
gražus gyvenimo namas 10 kamba
rių, su elektros šviesa, vanduo stuboj 
ir barnėj, vištininkas. garadžius, mal- 
kinyčia, ledaunė dėl 15 tonų ledo, 
kiaulininkas, mėsai rūkyti trioba. 
gražus sodnas aplink visą stubą, 2 
geri arkliai, 8 karvės, 1 bulius, 35 
kiaulės, 115 vištų fr ančių, automobi-1 
liūs ir trekas ir visi ūkės įrankiai. 
Upelis teka pro jardą, didelė upė pa
lei farmą, kurioj daugybe žuvų, gra
žus miškas, 45 kortai prikirstų mal
ką, didelis miestas tik už 1 E- niai’ės. r 
ant šteito kelio. Kaina $8,500 ant ■ 
lengvą išmokėjimą. Greitai tur būt 
parduota. Kas norėtų atvažiuoti, te- 
lefonuokit, aš kožną patinku ar.t sto-

Telefonas 72-R.K. Webster, arba ra
šykit: ALEX PALUBINSKAS
P. O. Boa 321. Webster, Mass. (21)

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien

luloid medalionus. Kiekvieną tokį 

kamais spalvuotais, 

galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduš, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
Prisiąsk mums savo arba sąvo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas: per pus j 
(bust), ar čiela figūra. Su užsakymu t 
siųskite ir pinigus arba galėsiu- už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

Užsakymą išpildysime į 10 dienų. 
Rašvdami adresuokite: (-)

THE TAUNIS STUDIO 
KULPMONT, PA.

f
ant 
cel- 
na-

ŽILAPLAUKIAI ŽMONĖS
—Klausykit mano 

Istorijos
Aš sugrąžinau natūrai? 
spalvą savo plaukams 
vartodama sekretną me
todą, kurios niekas neži
no. Aš tą atlikau priva- 
tiškuose savo namuose ir 

. tas man mažai kainavo.
Tai buvo man didelis džiaugsmas, kuo
met prašalinau neapkenčiamus žilus 
plaukus. Dabar aš ir vėl turiu žiban
čius gražius plaukus, kokius aš turė
jau jaunystėj. Rašykit man, o aš pa
pasakosiu jums tikrą istoriją, kaip 
mano plaukai paliko žili ir kaip aš 

kaip tą galima atlikti—dykai, be už
mokesčio. Mano adresas: Juel Denn,

416 S. Dearborn St, A. R. 401, 
Chicago, HE

I

vojuigos operacijos
STUART^ limpančios plapao 
PADUŠK..ITĖS yra skirtingos nuo 
parišame ^.ržo. jos yra išlaukinės gy- 
gvduolės. <>mpančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno; 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi,

I .lokiu šr.iuru nei sprenžinu. Nenusien-
1 ka ir neatsiremia į Kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie, nesutikdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu būda išsi- 

I gydo. .Minkštos kaip mošastas—leng-
Iva pridėt—nebrangios. Už jas gauta, - , -
auksinis medalis Romoj, Grand Pris į“?® ž)® _Pasa^ysju .Jums,
medulis Paryžiuj ir garbingas pami-; 
nėjimas Panamos Ezpozicijoj, San ■ 
Francisco. Procesas atsitaisymo yra ■ 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt j 
diržą. Mes prirodysim tai pasiąsda- I 
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigą, tik parašyk

I mums. (-)
PLAPAO LABORATOR1ES

i 3058 Stoart'a Bldg.. St. luotus. Ma.

popieros, kaip paprastai,bet ir ant 
luloid medalionus. Kiekviena tokį . 
veikslą-medalioną apdirbame su tin- : 
kamais spalvuotais pagražinimais | 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas,

i

ATYDAI
Parsiduoda paveikslų dirbtuvė labai 

pigiai. Galerija yra pirmos klesos ir j 
nuo 50 metų gerai žinoma šioje apie- 
linkėje. Biznis eina labai gerai, bet 
dėl tūlos priežasties neatbūtinai turiu 
parduot greitu laiku. Priežastį parda
vimo sužinosit ant vietos po adresu: 

A. P. A.
P. O. Box 113, Mahanoy City, Pa.

Daktarai išmoksta Naują 
Budą Gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dėl silpną, nervingą, 

nusilpusią, nusiminusią vy
rą ir moterą.

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jum8, tik nueikite pas aptiekorių 
ir gaukite tą naują gyduolę Nuga- 
Tone, ir pabandykite ją. Jus tiesiog 
nusistebėsite, kaip greitai jus pradėsi- j 
te jaustis geriau. Ji padaro darbą ir į 
padaro greitai. Nieko nėra geresnio | 
dėl prasto virškinimo, viduriu ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimo, 
erai vos skaudėjimo ir nesveikų kepenų 
Ji suteikia gyvenimą ir stiprumą silp
niems ir nuvargusiems nervams ir mu
skulams. Skaitytojai šio laikraščio su
ras, k*d Nuga-Tone yra puiki gyduo
le tokiuose atsitikimuose. Ji yra taip 
paprasta, maloni ir veikianti, kad į ke- 
Hatą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują, nervus ir sustiprins 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinantį 
miega ir sureguliuos skilvį ir žarnas 
labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labui gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją! 

pinigus grąžinti, jei jus neuž- 
nnMns. šio rėkit garantiją ant pa-1 
kelio. Hekomenduojama, garantuoja
ma jr parduodama pas visus aptieko- 
ritMk

Į

"Trijų Metų Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus tes* ; 
atspausdinta šių metų pa-i ! 
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Net* KankB«w pre
numerata da doleriai ir pi 
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, M. 

Karnas, Lithvania.

į
l
I

YANKEE 
RADIOLITE

JDARODO laiką tamsu- 
■ moję. Jis vertas užsi- 
tikėjimo, Kurio visi ieško 
Ingersoil’yję-

IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVĖS.

DRŪTI IR ILGAI LAIKANTI NAU- i 
JI BOILERIAI IR SUSIDĖJIMO

Padirbti ' 
ekstra drū
tai, sunkus, 
tikro vario, 
su 5 colių 
tikro brasio ' 
dangtukais. 1 

Guminiai i 
gasketai ra- i 
ndasi tarpe 
dangtuko ir 
keno, taip 
kad oras 
neįeina. Le
ngvai išva
lomi. Nėra 
Sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
iš vieno 
šmoto. Ne*

. i

1
i 
i 
j

nudegsite ranką nuimant dangtį 
Dangtukai gali būt lengvai nuimami. 
Tai yra praktiški visiems naminiams 
reikalams. Niekur jąs negausite taip 
pigiai tokių gerų boilerių ir keuą, 
kaip pas mus. Jie laikys visą gyveni
mą Ant keno parodyta dirbtuvės kai
nos. Prisiųskit money orderį arba ėe-

I kį, tuoj apturėsit saugioj skrynioj. 
Reikalaukit katalogo dykai. (21)

I HOME MANUFACTURING CO.
69 East So. Hater Stn Dept. N-g 

CHICAGO, ILL.

Neteiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
JURU 
Grąžant*



KELEIVIS <

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

Ir Užventy ‘krikščionims” ba žmonių tarme sakant— 
nesiseka. šunadvokačių, kurie,

Yra Lietuvoje miestas su ma, pigesni, bet ir blogesni; 
nemaža apylinke žmonių, jie sau klijentus gaudo gat- 
kurie gyvendami virš 50 ki- vėse, karčiamose, gelžkelio 
lometrų atstumo nuo gelžke- stotyje ir visur—ir kaip įma- 
lio ir dar toliau r.uo apsk. nydami aklus žmonelius iš- 
miesto retas kuris turėjo lai- naudoja. Tas tų šunadvoka- 
mės kaip Šiaulius taip ir gelž ”
kelį matyti, žinojo tik savo 
miestą Užventį, kas sąvaitė 
klausė klebono pamokslo— 
nežinojo apie jokias parti
jas, kurių Užventy be treti
ninkų ir ščėstlyvos smerties 
nebuvo, balsuodavo už tą, 
už ką klebonas liepdavo.

Per kokią tai nelaimę ne
senai pravestieji savivaldy
bės rinkimai teismo buvo pa
naikinti ir 28 vasario ir 1 d. 
kovo buvo nauji balsavimai, 
kariuos irgi rengėmės po 
“seno” pravesti, bet nei iš 
šio, nei iš to. iš kur tai sugal
vota, kad Užventy susikūrė 
valstiečių liaudininkų kuo
pa ir i rinkimus pastatė savo 
sąrašą. Subruzdo ramiai 
miegojęs klebonas, nerima
vo, pranašavo, kad, girdi, 
jau tikrai bus pasaulio ga
las, jeigu tik, neduok Dieve,. 
kas nors išdrįstų už valstie
čius balsuoti. Laukėme, kas 
gi čia galop bus, suskaitėme 
balsus ir ką randame, kad už 
tuos liaudininkus balsavo vi
sa pusė parapijos ir gavo 10 
vietų, be te 1 dar koks tai ne
girdėtas socialdemokratas, 
du rusai, vienas žydas ir tik 
šeši katalikai. Gerųjų katali
kų sudalytas “vainikėlio” 
sąrašas, ant kurio taip daug 
buvo dėta vilties, gavo tik 48 
balsus. V isai nelauktas smū
gis.

šunadvokačių, kurie, žino-

čiu šmugelis toks didelis, 
kad net Apygardos Teismas 
tikrųjų advokatų sąrašą sa
vo Įstaigoje iškabino, kad 
apsaugojus aklus žmonelius 
nuo šunadvokačių.I

’i
(PASVALYS. Apskrities įs
taigoms išsikėlus į Biržus, 
čia pradėjo savo darbą įvai
rus vaikėzai—naktybaldos 
ir vagiliai. Tai medelius nak
čia išlaužo, tai langus žmo
nėms išdaužo, tai iš malūno 
javus išvagia, tai iš priesie- 
nio vištas pavagia, tai balti
nius, pakabintus antrame 
namo aukšte, išneša, tai mal- i 
kas iš priemenės išgabena ir 
t.t. Nėra abejonės, kad čia; 
vietos gyventojų darbas.1 

i Kad kaip nors iuos sudrau-! 
dus. I

. —------:. 1
Nušovė brolį, seserį ir pats 

nusišovė.
SKAPIŠKIS. Balandžio I d.,1 
10 vai. Skapiškio valsčiaus,!
Laičių vienkiemio ūkininkas _ __
Petras Matijošas šovė 4 kar- ‘įTanėša* tokį 'baisų' faktą'

Išdykėliai.

varguoliui pergyventi sunkų Kaimynai pasakoja, kad 
bado pavojų. J Cesnavičius esąs ramus žmo-

Tai ne krikščioniškai. Lai gus. Kas jį privedė prie tos 
šis įvykis būna graudenimu žmogžudystės, išaiškins teis- į 
ir vietos krikščioniškai savi- ( 
valdybei, kuri, bepolitikau- 
dama, bergždžiai besiginčy
dama su ne krikščioniško 
plauko tarybininkais nesu
geba pastebėti, kas jos šei
mynoje darosi.

Sudegė mergaitė 10 minučių
laike.

Telšių apsk, šarnelės kai
me, pereitų metų Kadėdų an
trą dieną, ūkininko Ulbos 
sudegė 2 ir pusės metų graži 
mergelė. Pačiam šeiminin
kui ir šeimynai išvykus į baž
nyčią likosi viena šeiminin
ke namuose. Pastarajai išė
jus pašert gyvulių pietų lai
ke, paliko kūdikį 17 metų 
vaikino priežiuroje; kuris ir
gi tuo metu pasišalino iš gl i
čios ne ant ilgiau kaip 10 mi
nučių. Mergaitė likus viena 
priėjo prie degančios kros
nies, nuo kurios užsidegė jai 
jupka. Grįžus į gličią vaiki
nui pasirodė pilna gričia du
rnų, ir pasirodė, kad nuo' 
krosnies per kokį metrą ant 
grindų guli ir baigia degti 
kūdikis. Griebėsi priemonių 
gesinti, bet jau buvo per vė
lu, nes jau buvo sudegus— 
negyva. Viskas atsitiko dėl 
nesugyvenimo šeimininkų.

mas.

Skenduolu.
Į BIRŽAI. Balandžio 8 d. už 
Astravos dvaro, penktame 
kilometre nuo Biržų miesto, 
Apaščios upėje vietos gy
ventojai rado nuskendusio 
nežinomo asmens lavoną, 
apie 25-30 metų amžiaus, vi
dutinio ūgio, šviesaus gy
mio, plaukai rudi, ūsai ap
karpyti, barzda skusta. Dra
bužiai: rusvai pilka skrybė
lė, maišytų gijų (rausvų, pil
kų ir melsvų) naminio dar
bo milelio švarkas, tokios 
pat medžiagos kelinės, juo
dos gelumbės palitas, korto 
antras švarkelis ir tokios pat 
medžiagos bruslotas, batai 
juodos odos, apiplyšę. Kiše- 
niuje rasta paveikslėlis atmi
nimui pirmos komunijos pri
ėmimo 1911 m., 12 d. gegu
žės, Rietavos bažnyčioje su 
užrašu “Just. Biteris.” Pa
skendimo aplinkybės neiš
aiškintos.

dėjus ir nejučiomis pusiau 
nusirėdžius (buvo atsigulus) < 
progai atsitikus, pabėgo.

Plėšikai įlindę į kamarą ir < 
patamsėj nudėję gulinčią 
mergaitę ir bejieškodami pi- < 
nigų baisiai persigandę, kai < 
pamatę savo dukterį krau- :: 
juose paplūdusią negyvą.

Pabėgusioji mergaitė, ry- > 
to sulaukus, pranešus polici
jai ir baisaus atsitikimo kai- : 
tininkai tapę suimti ir sukis- ' 
ti Vilkaviškio kalėjiman.

*

<

«

«

«

<
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S'* I b »

Užpuolikai.
Zarasai. Kovo 15 d. vidur
nakty Barzdylai važiuojant 
nuo Utenos į Ežerėnus, per 
Baibių laukus—Aklebalių 
krumus, staiga iššoko iš po 
tilto du žmonės ir Barzdylą 
sulaikė.

Pirmiausia iškrėtė kiše
nės, paskui vežimą ir, nieko 
neradę, surišo Barzdyhii 
rankas į užpakalį, paskiau 
užmovė ant galvos tuščią 
maišą ir, ivarę arklį į siaurą 
kelelį, paleido. Barzdyla 
taip užtaisvtas negalėjo ar
klio valdyti. Arklys greitai 
išsisuko iš kelio ir įėjęs į 
krumus taip išsispraudė, kad 
negalėjo išvažiuot nei pir
myn, nei atgal. Barzdyla 
ėmė šaukti pagalbos. Ja 
šauksmą išgirdo ne tolymais 
važiavęs žmogus ir išgelbė- 
|o. Ęfktadariai pasislėpė.
*. s '

Serga vaikai.
PALANGA. Kovo pradžioje 
pradėjo sergalioti vaikai, o 
paskutinėmis dienomis išsi* 
plėtė marinis jų sirgimas.

Esant šaltam pavasariai, 
sergantieji Vaikai užsišal- 
do, ir tuo budu gauna naujų 
ligų, kain va skarlatiną ir ki
tokių, o* šiaip visi sunkiai 
serga. Keliatas jau ir mirė. 
Daugiausia serga “ėdra.” 
Mokyklose, vidurinėj ir pra
džios, mokslas pertrauktas 
tūlam laikui dėl masinio vai
kų apsirgimo.

Dvasiniai pagedus io jaunuo
lio nuožmi žmogžudystė.
IŠ ŠIAUDINĖS bažnyt

kaimio netoli Papilės mums 

tus 1S revolverio į savo broli,! iliustruojanti siaubingą reiš- 
sėdėjusi pne lango. Sužeis- kini dienų kaimo jaunuo- 
tasis mirštamai nukrito že- meįės tarpe. Velykų naktį, 
mėn. Sesuo šoko pro duris iš kaip dar tebėra musų provin- 
triobos, bet brolis Petras ją cijoj paprotys, vienas 20 m. 
pasivijo ir dviem šūviais nu- berniokas Ladužukas buvęs 
žudė. Paskui sugiąžo prie nu- pasirėdęs “žydu.” (Tokie 
šauto savo brolio ir paleido Velykų “žydai” su kunigų 
porą šūvių pats sau į kruti- !ž:nia Velykų naktį ir prikė- 
nę. Jaunesnis brolis, 8 metų jjmo meįU krečia visokius 
buvo tuo tarpu išėjęs į kai-j^pOSUS bažnyčioj, kad žmo- 
m<|. AI irdurnas Petras nemiegotŲ.)
tai pasisakęs, kad ir jaunes-j §is “žydas” buvęs pasitai- 
nį brolį norėjo nušauti. Li- SęS botagą, priraišiotą gele- 
kusį gyvą broli policija arės- žies gabaliukų ir juo ant 
tavo ir ištardė. _ šventoriaus taip prikapojęs

Žudynių priežastis nežino- vjeną 10 metų vaiką, kad šis 
ma, sako, barniai. - -----su skylėta galva sunkiai su

žeistas turėjo būti nugaben
tas į ligoninę.

Negana to, tas pats Ladu- 
žukas Velykų antrą dieną su 
kompanija atėjęs į Meškinų 

' dvarą į vakaruškas, kur už- 
! kabinėjęs kitus berniukus, o 
įsu vienu Višniausku susiki- 
i vireijęs. Višniausko draugai 
i nujausdami pavojų lydėję ji 
i ligi puskelės namo, bet ne- 
i spėję kiek pasitraukti, kaip 
! pamatę Ladužuką iššokus iš 
grabės pripuolant prie Viš- 
niaiisko. Draugai norėjo šok
ti j pagalbą, bet čia jau atsi
radę dar du Ladužuko sėbru

• Baisi priežastis, dar baisesni 
vaisiai.

VIRBALIS. Kovo 30 d. Rud
zevičius palaidojęs savo 
žmoną, sugrįžęs nuo kapų 
dar neišsiskirsčius laidotuvių 
svečiams, paėmęs bonkutę 
acto ir nuėjęs į kluoną ją iš
gėrė. Žmonės radę jį begu
linti tuoj parvežė gydytoją, 
bet jis pagalbos nepriėmė. 
Paskiau buvo išvežtas į Vil
kaviškio ligoninę ir septy
nias dienas sirgęs pasimirė. 
Žudvmosi svaigiausia prie
žastis, kad velionis sirgo ly
ties liga ir dėl to buvo silpno 
proto.

Užmušimas.
' KAUNAS. Kovo 27 d. Kre

kenavos vai. miške rastas 
lavonas pilietės Rozalijos 
Janulaitienės, iš Orelių kai
mo. Kriminale policija nese
nai susekė žmogžudį, kuris 
pasirodė esąs Janulaitienės 
giminaitis. Jis užmušė ją vie- 

i nas, akmenimis i galvą. Prie- 
ižastis žmogžudy bes — šei- 
imvninė nesantaika.—
Lietuvoj susekta didelė Len

kijos šnipų organizacija.
KAUNAS. Balandžio 18 d. 

' Politinė policija praneša, 
j kad š. m. balandžio mėnesio 
pradžioj ties demarkacijos 
linija musų pusėj sulaikytas 
lenkų poručnykas Richardas 
Grzibovskis, lenkų karo 
žvalgybos viršininko padė
jėjas Vilniuje, vadovavęs 
Lietuvoj visai lenkų šnipų 
organizacijai. Ryšy su jo su
laikymu politinė policija iš
kėlė seniau Įtariamų ir se
kamų šnipų didelę bylą. Su- 
mti 9 asmenys, kiti jieško- 
mi. Areštuotų šnipų tarpe 
ra 3 dvarininkų sūnus, mui

linės valdininkas, keli kariš
kų įstaigų raštininkai ir len
kų liaudies mokytojas.

»

«

l

MES PERKAME 
Lietuvos Bonus

Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tu. kurie pirks pas mus ; 
pianą. Player-Pianą arba Gramafoną. priimdami kaipo ! 
dali mokesties. Mes užlaiko n pianus rinktinius ir gva- ! 
rantuotus kaip tai: Weber. Ivers & Pond, Hobart M. i 
Cable, Emerson ir kitokio i. dirbimo. Vocalion ir Strand i 
gramafonus ir Lietuviškus Uolius dėl player-pianu. Nau- < 
ji player-pianai, 25 raliai ir suolukas $425.00 Lengvos ; 
išlygos. Reikale kreipkitės, (23) 1

GARDINER PIANO C0.
B. SIMONAVifil’S ;

172 H ESTMINSTER ST.. PROV1DENCE. R. I. i

l

' /■

i

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapių ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers SL, BOSTON, MASS.

DRAUGAI, SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “KELEIVĮ”

Perdaug advokatų.
MARlAMPOLĖ. Kuom- 
kuom, bet advokatais Ma- 
riampolė negali skųstis. Tik
rųjų advokatų iš viso 9. Pri
siekusieji advokatai: garsu
sis A. Bulota, J. Liudžius, V. 
Putramentas, pris. adv. pad. 
L. Staklickis ir J. Bergas. 
Privatiniai advokatai: pris. 
adv. A. Krasauskas, M. Gir- 
šovičius, K. Akelis ir V. Ger
manas. Buvo dar pris. adv. 
Liudkevičius, bet šiems me
tams Apygardos Teismas 
nedavęs jam teisių užsiimti 
privatine advokatvste.

Be to dar yra gal dvigubai 
tiek pakampių advokatų ar-

<

Baisi tragedija -*
GIPIŠKIŲ kaimas (Pasvalio. 
vai.). Už nevažiavimą į pad- j 
vadas (stoikas) valsčiaus sa
vivaldybės tapo nubaustas p. 
V. Kad užsimokėjus pabau
dą ir nusipirkus duonos, V. 
kovo 26 d. vedė į turgų vie
nintelį savo arkliuką par
duoti. Neturėdamas kuo už
simokėti už įvedimą į turgų 
arklio V. pasiuntė žmoną 
Pasvalin vištai parduotLkad 
įgijus pinigų už įvažiavimą 
į turgų užsimokėti. Pats iš 
paskos varėsi savo arklį į 
I \ J
griuvo į purvyną ir keliamas ■ 
nebestojo. V. vyko į Pasva
lį skųstis savo seniukei žmo
nai apie ištikusią nelaimę su 
“žirgeliu.” Žmonos išbartas, 
grįžo kelti arklio, bet nebe- 
prikeldamas pribaigė peiliu. 
Žmona, grįždama iš mieste
lio, rado jau paplautą arklį, 
išbarus vyrą, nuliudus kelia
vo namo,* iš kur persirėdžius,. ---------o------------------------
grįžo vyrui padėti nulupti dužukas tardomas šaltai pa- 
arkliui odą. Bet prie arklio 
vyro neberado.

70 metų senelis V., mato
mai, gyvenimo aplinkybių 
suspaustas, nebeįstengė per
gyventi užgriuvusių nelai
mių vargų, nustojo vilties į 
šviesesnę ateitį, nuėjo srau
nios Mūšos krantu, metėsi i 
vandenį ir prigėrė. Lavonas 
pasisekė iš upės ištraukti tik i 
už kilometro nuo nelaimin-i 
gosios vietos. V. paliko 2 h. 
žemės ir seną žmoną.

Šis liūdnas įvykis prime
na kiekvienam rimtai susirū
pinti, kas šios nelaimės kal
tininkas. Gyvenimo sąlygų 
blogėjimas, viso krašto eko
nominis skurdas, be abejo
nės, čia ne paskutinėje vie- . _
toje buvo, bet kalti ir kaimy- aiškina savo 
nai, neparodę žmoniškumo **“’■
jausmų—nepadėję senam

♦ ■

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

LLOYD 
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik steitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadvay. New York. 
arba pas vietos agentus.

Baisu* atsitikima*.
Mariampolėj žmonės pa

sakoja apie šitokį atsitiki
mą:

Mariampolėj buvęs aklas 
elgeta, kuris turėjęs prie sa- i 
vęs mergaitę dukterį, kuri jį Į 
vedžiodavus, o jis griežda
mas smuiku dainuodavęs vi
sokias, kartais juokingas 
dainas ir iš geraširdžių žmo
nių gaudamas aukų, maitin- 
davęsis. Netikėtai atsitikus 
laimė, o drauge ir nelaimė. 
Koks tai giminaitis Ameri
koje atsiminęs ir atsiuntęs 
pinigų. Aklasis nukeliavęs į 
atsiėmimo vietą pinigų atsi
imti ir atsiėmęs grįžęs sau 
namon dukters vedamas. 
Jau buvę prietema. Duktė 
pamačius du Vyru su lazdo
mis atsivejant ir pranešus tė
vui. Tėvas padavęs dukterei 
pinigus ir pataręs bėgti. 
Duktė nubėgus, o tuodu vy
ru, užmušę neregį ir radę tik 
20 centų, keikdami ėję na
mo. Neregio duktė pabėgus 
ir priėjus gyventoją, pasi
prašius į nakvynę ir su to gy
ventojo duktere atsigulus 
vienoj lovoj kamaroj.

Neužilgo parėję vyrai ir 
keikdami skundėsi nepasi- 

I sekimu, kad senį užmušę, pi- 
1 nigų neradę ir lyg matę, kad 
i kokia tai mergyščia pabėgus 
i ir turbut pinigus nunešus.

To gyventojo gaspadinė 
papasakojus, kad, girdi, čia 
atėjus kokia tai mergyščia ir 
apsinakvojus.

Ta mergaitė per sienos ■ 
plyšius visą tą pašneką gir- '

i

vaitai savu niauti 11 radę dar du Ladužuko sėbru 
kermošių. Kelyje arklys su-i ir pastoję šiems kebą. Tuo 

. . .----- a_ ---- tarpu Ladužukas pritrenkęs
i Višniauską akmeniu į galvą 
j visą jį subadęs peiliu. Neži- 
! nia, kuo baisenybė butų pa
sibaigus, jei ne tuo tarpu at- j 
važiuojąs vežimas ir žmog
žudžiai pabėgo. Draugai kol 
pribėgo Višniauskas jau 

į kraujuose paplūdęs garga
liavo. Bevežamas namo mi- 
įrė. žmogžudžiai suimti. La-

šakojęs, kad jis galėtų žmo
gų mėsinėti, jam tai nieko 
nereiškia.

Žmogžudystė.
Iš DŪMELIŲ kaimo atvy

ko į Vilkaviškio policijos 
nuovadą ūkininkas Juozas 
Cesnavičius ir pranešė, kad 
jis radęs tvarte savo uošvį 
Vincą Varną, 62 metų senį, 
negyvą, buk tai arklių su
spardytą. Netikėtai teismo 
skrodimas lavono parodė, 
kad Varnas yra pasmaugtas, 
—apžiūrint buvo rasta ant 
lavono kaklo virvės įveržtų 
žymių. Įtartas nužudyme sa
vo uošvio Juozas Cesnavi
čius tuojaus prisipažino, kad 
jisai pasmaugęs Varną ir 

i darbą apsigyni
mu—buk jis buvęs įpykusio 
uošvio užpultas (62 m.?!).

I

( ► TeL South Boston 3520
1, Residence University 1463-J.

■: S. N. Puišiutė-Shallna 
d LIETUVĖ MOTERIS J • ADVOKATĖ

į Į! 36$ Broad way, So. Boston, M
.> Koom 2.

C TEI_ EMPIRE 7365 ’

DR. F. MATULAITIS
Ultravioletinė šviesa 

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ.. 

DETROIT. MICH. 
ADYNOS:

12-2, 6-8

KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

SaMss Love it.1

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

Nuo visų pihro ir žarnų ne*, 
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

.........................................J

;2S£SHSHSH5aS2S?5a52SaS252SasaS2fi^

Lietuvis Optemetristas

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

HARRiman

Iš NEW YORK ( 
Į KAUNĄ ’

IR ATGAL
Su S.V.taksomis

Puiki proga jums siūloma ap
lankyt senų tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš Hambur
go j jų važiavimo vietų, po prie
žiūra kompetentiškų kondukto
rių. ;

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. Užsisakykit vieta ii- 
kalno.

I
I 
I

Mrs. Winslow*s 
Syrup

/orBILIOUSNESS
KARTOKIT

W■'■ BEECHAM'S PILLS W
■ paliuosavimui vidurių, su- W
■ stabdymui kvaitulio ir gal- f
B vos. skaudėjimo. M

Nėra Kulomelio
25c. ir 50c. b.iksiukai^^BB

BEECHAM’S
PILLS

Deliai reikalingu permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES 

131 Statė SL, Boston, Mass.

5 
d 6»

. J"®1 APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išsigalanda

Razdr visas prirengimas $1.00 ir $6;oo 
norui Parsiduoda visose britvų krautuvės*

—Snarpmt Itself
Išegzaminuojti akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir arr.blyopiškose (aklose) aky
se sugnjzmu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARNIS O. D.
447 Eroadaay. So. Boston. Mass

3 a a

Nupiginta ten ir atcgal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščiau

X^A2IUO1< per Brcmcr. ar Chcrbourg pato- 
’ giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 

New Yorko. G.ras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDELT HARDING išplaukia birželio 3. 
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10. 
S. S. LEViATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio !3. Visus faktus 
gausite iš savo agento ar rašyk i—

United Statės Lines
45 Broadway IJew York City

75 Statė St., Boston, Mass.
Mmaginįt Operatore įor U. S. SHIPPING BOA KO

Nenustok Vilties— į 
Naudok Salutarą 

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO. 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
| TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRfŽš PRIE JUS. REIKALAI KITĘ “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ. ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 19TH STREET, CHICAGO, ILL.



Vietinės Žinios
į visokių tikietų ant bonkų 
i klijuot, visokių dažų, lašų ir 
i kitokių dalykų, kurių pride-

LSS. ir LDLD. kuopų 
susirinkimas.

Ateinančios pelnyčius va- 
, “Keleivio" 

. ir 1.D1.J. : 
kuopų susirinkimas, į k’.: i 
kviečiami South B isioiio i.

. _ ___________„js onranizacij i -•
sytas kadugio, (ėglio) alie- draugai. Iš LDLD. Cente- 
_ j-- » • . __“Iš Tam
po “džine.” Truputis dažų ir sios Praeities į šviesią Atei- 

ir “Stebuklai ir Paslap- 
” Knygos yra be galo ge- .

dama prie alkoholio ir mun- kara 15 gegužės 
sa,?°: J0,i name bis 1.SS

Musų komunistai visai 
susmuko.

Musų komunistams prade
da visai nesisekti. Negana 
to, kad per Grigaičio pra
kalbas jų “revoliucija” neiš-1 _ 
degė ir “revoliucionieriai” i tam tikrų kvepalų buvo vai - tį 
tapo išguiti iš svetainės, bet; tojama padarymui “Skotiš- . tys. 
dabar jie gavo antrų smūgi, kos degtinės.” p ’

vę ir padarius “tikrų štofų.” 
Paprastas munšainas, tik 

truputį pasaldintas ir užtai- ČanYbridge’aiis

jum buvo parduodamas kai- atėjo jau knvgos 
Inn “džinė.’’ Trunnti.* dažu ir\»Ja- ; j.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Krautuvė 

beturiu krautmė So 
<!i »i iir;;nira;.

ei p.anu». graiaiUunus ū 
ivkordus. Galinu* pirkti su 

i :i-nų bizni. Ai vieta v-v 
k...-e per 15 met,.

• i> ne: i S Bostone

• < Kilipk.tės na-
G. M.

So. B-mten. Mass.

■o*

Dideli Pavasariniai Bargenai!

, „ . _ Panašiu budu ros, kų gaiima suprasti jau -
Pereitam nedėldieny, 10 (buvo fabrikuojamas “ro-j vien iš to, kad viena ja. bu

mas,” “konjakas” ir kitokie tent “Iš Tamsios Praeities i 
gėrimai. Supilti į bonkas. šviesių ....................
aplipdyti leibeliais su užsie- klerikalu 
nio firmų ....... : ’ j ‘
kuoti i keisus šitie nuodai LDLD. nariams tos knvgos 
buvo pardavinėjami kaipo bus duodamos už paprastas 
importuoti iš užsienio gėri- narines mokestis, 
mai Patįs šmugelninkai Į Be to> LDLD ir LSS kuo.

alkoholi po iki pOms reikia aptarti daibue- 
$3.7o uz galioną. Prie to jie tgS programą šiai vasarai, 
prideda beveik pusę van- neužilgo vertėtu surene- 

ti pikniką ar ekskursiją ant 
. , juriu. Kad geriau viską sn-

Uip kad su darbu ir visame- planavUs, turi susirinkti'visi ii Am-i nutiPiYK nnnlrf* i

d. gegužės, jie buvo surengę 
viso Mass. apskričio komu
nistiškų • chorų koncertų. 
Koncertas įvyko gražiau
siam teatre So. Bostone, pa
čiame lietuvių centre. Buvo 
garsinama, kad busiųs pui- 
kiausis programas, dainuo
siu visi Mass. valstijos cho
rai ir garsiausi solistai. Ir 
diena pasitaikė labai graži, 
maniau, kad publika nebe-: 
sutilps į teatrą. Bet kaip nu
sistebėjau, kuomet nuėjęs 
paskirtu laiku i teatrų radau 
jį beveik tuščią. Publikos su
sirinko, priskaitant chorus ir 
solistus, apie 200. Kuomet 
visi chorai porų kartų sulipo 
ant steičiaus dainuoti, tai 
svetainėje publikos beveik 
neliko ir nebuvo kam ploti. 
Vadinasi, dainavo tuštiems 
krėslams. Tai šitokį antausi 
Bostono ir apielinkių publi
ka davė komunistams. Žiū
rint į komunistiškų chorų 
sąstatų, man buvo gaila tų 
jaunų*mergelių. kurios daly
vauja sykiu su išgverusiomis 
bobomis komunistėmis. Jos 
kada nors susipras, kad 
joms ne vieta toj neprausta
burnių ir išgverėlių draugi
joj-

Nors programai publikai 
buvo išdalinti, bet prieš kon
certui prasidėsiant pirmi
ninkas pranešė publikai, 
kad iš priežasties nepribuvi- 
mo kai-kurių solistų, progra
mas bus pakeistas. Nuo čia 
ir prasidėjo makamalienė. 
Pirmiausia sulipo dainuoti 
visi chorai vadovaujant lat
viui Sugar. Mandagioj drau
gijoj moteris visuomet yra 
leidžiamos pirm vyrų, o čia 
komunistai vyrai lipa-gruda- 
si ant steičiaus pirm moterų. 
Susigrudus chorams ant stei
čiaus avių būrio tvarkoj, už- 
grajino vargonai ir chorai 
pradėjo dainuoti. Kaip cho-, 
rai dainavo—gerai ar pras
tai—nieks nežino, nes var
gonai glušvjo ir užstelbė dai
nininkus. žodžiu sakant, bu
vo muzikalis mišinys, nuo 
kurio klausytojams galvos 
išsipučia. Tai šitokia bolševi
kiška dailė.

Toliaus, dainuojant solis
tams, tapo užgesintos svetai
nėj visos šviesos, taip kad 
publika negalėjo iš progra
mų perskaityti, kas per vie- ,
ni tie solistai. Tokiu budu lava bus kada nors padaryta 
programai publikai buvo ne- ir ant So. Bostono, 
reikalingi. Kai-kurie solistai streetų jau “klynyjh.

To--vien iš to, kad vieną ją. bu-

Ateiti.”
_______v valdžia

vardais ir supa- d raudus platinti.

dens ir padaro apie 8 bon- 
kas “degtinės” iš galiono.

džiaga jiems patiems bonka 
pareina apie 50 centų, arba 
apie S6 Reisas (12 bonkų). i 
O jie toki keisų parduoda i 
po $35 ir $45. Pelnas di- 
džiausis, iš kurio traukdavo 
nemaža naudos vietos pro- 
hibicijos agentai ir policija. 
Sustabdyti šitų bizni valdžia 
iki šiol negalėjo, nes kaip 
tik padalydavo planų kra
toms, tuojaus iš policijos bu
vo perspėjami visi butlege- 
riai.

Bet ši karta apskričio pro
kuroras suorganizavo abla- 
va policijai visai nežinant. 
Kratoms daryti buvo mobili
zuota valstijos policija ir mi
licija, su valstijos vyriausy
bės pritarimu. Detektyvai 
per visų mėnesi rinko fak-' 
tus. Jie sužinojo visas smuk
les, visas jų paslaptis. Jie pa- • 
tis tenai gėrė ir pirkosi namo 
parsinešti degtinės. Visa tai 
buvo paskui sunešta i slaptų 
grand jury posėdi ir išleista 
toms vietoms krėsti varan- 
tai. Varantus teisėjas pasi
rašė nakties laiku savo na
muose, kad policija apie tai 
nesužinotų. Viskas buvo lai
koma didžiausioj slaptybėj. 
Ir paskirtu laiku visa armija 
detektyvų, milicininkų ir 
valstijos raitųjų policininkų 
apsupo pažymėta distrikta. 
Išviso iškrėsta apie 50 na
mų, krautuvių, skiepų ir ki
tokių vietų. Kratos tęsėsi per 
visą naktį ir pasibaigė apie • 
5 valandų iš ryto. Astuoni i 
dideli trokai visa naktį vežė 
konfiskuotus gėrimus, bra
vorus ir kitokias prietaisas. 
Suimta apie 50 kaltininkų ir 
apie 100 pasigėrusių jų na
muose žmonių. Visa konfis
kuota medžiaga suvežta Į 
teismo kiemą ir ja tenai sau
goja ginkluoti milicininkai. į 

Manoma, kad šitokia ab-

draugai.

AR ŽINOT, KAD—
Apdrauda (insurancei 

nuo nelaimių yra puikus 
daiktas, ypač tiems, kurie 
turi automobilius? Štai kas 
atsitiko pereitais metais 
Mass. valstijoj: automobi
lių nelaimėse užmušta 709 
žmonės ir sužeista 19.579. 
Galbūt tu esi tas, kurį rytoj 
patiks nelaimė. Apsidrausk. 
Su visokiais apdraudos rei
kalais kreipkitės pas Vin- 
cent B. Ambrose (Ambro- 
zaiti), kuris turi apdraudos 
brokerio laisnius. 425 Broad- 
vvay, So. Boston. Mass. (-) 

Tel. So. Boston 1607.

ALGIS IR
GIEDRUTE

5 aktų. 7 atidengimų tragedija 
Iš lietuvių krikštyjimo laikų

Stato scenoje Sandariečių Moterų 
78 kuopa

SUBATOJE.
GEGUŽĖS 16 d., 1925 M.

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Sts., So Bostone 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Veikalas labai įspūdingas, jame at

vaizdinama krikščionybės apsireiški 
mai Lietuvoje ir kokios pasekmės, žo
džiu sakant, veikai* perstatų aiškia: 
Lietuvos senovę.

Perstatyme dalyvauja geriausi ak
toriai. todėl perstatymas bus laba: 
gražus.

Visi vietos ir aęielinkės l:etuv:ai bu- 
' tinai ateikit pamatyt ši puikų persta- 
tvnia. įžanga pigi.

RENGĖJAI

M

dainavo vidutiniškai.
Imant finansiškų pusę šiol 

koncerto, reikia pasakyti, 
kad komunistai tiek uždirbo, 
kiek Zablackas ant muilo.

Raulinaitis.

IENAI
' ’Afit l\>urti> 

U .. jęj.
a’a -j t:. Gilinia 
Tai yrą puikus 

kuris nori

šeimynų stub* 
autuve, su gesu, 

dvi skalbv- 
rer metus. Kainą tik 

-’500. Tai kitas

ant Coluaibia Road
' ' L j 

šeimynų stubos. su 
tu vandeniu, skaiby- 

■ • vietos r>ąbu<lavot *.x 
Kaina prieinama. Pro- 

i <l ;ris tik vieną gy- 
’e. Kreipkitės pas;

\sfKR & REYNOLDS 
ra*. Britądttay, 

s i Bo.ton. Maso.
B -ton 4664.

B » <

■ '*. -ų
r

S i -VM.

k i k vienam,
»>r

; - ir kr;
ruadtlynėmi.

x ■ Ji ui

t >: reikia
<r.K-ctas.

ST<>\ ______
. ir byčius, puikiausioj

(
JI F

\ i t \CI! |R ŠTORO DV
\K\i :\R>i DUODA PIGIAI.

M CDANCY
• _ r m > >o. BOSTON. M kss

t
i.

Stuhon.s Pentai .... Galiūnas $1.50
Įkalt is Fial Penias . Galionas $1.75
Strecn Penias......... Gal'onas lil.25
Iloor Varnišius .... Galionas $2.00
Spar VamLšius Galionas $2.00
Insū-e Vr.rri.-ii:-. . . Galionas $1.25
Baltas Enaniel .... Galionas $5.75 
šelckas ..................... Galionas $2.25

i

Durims dratai perkant visą toli 
ketvirtainė pėda..................... 2’ «c.
Screen durims zovėskai .......... 20c.
Griebliai.................................... 00c.
šakės.............................................. ^1.19
Brušiai. 3 ‘ 2 colių didumo.......... 30c.
Langams šeidės...........................55c.
Spygliuoti dratai .........  pėda lc.
Popieriams peistas .... svaras 10c.

i>
/

*

Agentai Carmot Varnišio ir Monarch Pento
Monarch Petitas dengia geriau ir kainuoja pigiau. Carmot baltas Enainel. kuris yra vienas iš 
puikiausių. Carmot devynių spalvų mišinys, kuris tinka bile kur. Carmot French Polish, dėl 
fomiėių ir automobilių, kuris puikiai ėystina. bonkutė kainuoja 25c.. 50c. ir 90c.

Apart to. parduodam sienoms popierius ir kitokius Įvairius daiktus, kurie parsiduoda 
pigiausiomis kainomis.

So. Boston Hardware Co.
J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai.

Tel. So. Boston 0122. SO. BOSTON, MASS.
............................... .............................. .

379 BROADWAY,

I M. 0LIM & CO

I
Ei.'l Hil.l. --uvieju šeimynų stuba, X

e.t*.

!• K-iPl <>1>\ Bl ČERNĖ IR 
(.ROSERNĖ

(•i-.:; \ priežastis par- 
j a\: - w įninkąs serga

\ KOSTIG AN (21)
■ Kr zhton St. cor. Milton, 

B >ston. .Masą.

plumbingas Yra vie
nui. Žema kaina irrei- 
H. C. JARRATT.
Old South Bldg., 
m . Bus t uit. Mass.

h K \l n \ Ė IR 3 TENCMENTA1 
savininką parduos 

.. iainių krautuvę su 
ubą. Visi į* ‘ —_
l’a'iskubinkit.

MAZMAN
\'C. Arlington. Mass. 
ton 2877.

. ■ .

ii

I I' Ma».
T..'. Vii:

:•

, - •>
'taisymai. Tai

Parsiduoda 3 krėslų bar- 
bernė. 89 Broadway, • (20 

Chelsea, Mass.
l'ARsihl (>l» \ Bl ČERNĖ Lietu- 

. vietoj. Biznis gerai iš- 
da .z metų Apyvartos da- 

savaitėj. Kai- 
>a\:niųkas išvažiuoja į 

ai.' pirkti ir nemokantis. 
"Keleivio" ofisą (201

•e

VYRAS ir MOTERIS yra 
reikalingi prie siuvimo mote
riškų drabužių.

EDVVARD FAUST
239a D St., So. Boston.

•
HOUSEHOLD FURNISHERS

Tel. South Boston 3136
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furniėių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar Priežastis, iš
einu iš biznio. “Nuolatinis pakė
limas randos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaas mo
kėjau. mane priverčia bizni už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furničius pas mane pigiai

Aplankykite pažiūrėti, o 
tįs persitikrinsite.

M. 0L1.M
388 BRdADWAY.

SO. BOSTON, MASS

SattiAat 
Orderio 

Siatus ir uver- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 
prosiname. 
SIMOKAITIS 
341 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

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

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building
Room 22

pa- 
t-i

Strand Taiioring Co. 
JEIGU NORI turėti gerą siutą, 
tai ateik pas mane ir persitikrink. 
Aš pasiųsiu pagal naujausią madą

Taipgi taisom senus drabužius, 
išvalom ir suprosinam. Padarom 
kaip naujus; (25)

308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ant 2-rų lubų, arti D St. 
Savininkas M. J. NECIACKAS

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS

I

A. L KAPOČIUS
LITUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

no 2 iki 9 vak
NEDEGIOMIS:

Ų iki 1 ▼. po pietų
Seredomis iki 12 dienų. 

Ofisas "Keleivio” šame.
251 Broadmav. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

.‘X Tel. Richmond 1410
!| Dr. David W. Košei
K* Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 
$ GYDO CHRONIŠKAS IR 
'* SLAPTAS LIGAS

Įx* Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
j ir Odes Ligas

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 

X Tai-pat ir šventadieniais
$ 321 Hanover Street

Į$ BOSTON, MASS.

I
I!

Maliavos ir Geležiniai Daiktai
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ.KAINĄ

VISAI TYRA WH1TE LEAD........................... $12.75 UŽ 100 SVARU
Geros rūšies gatavai sumaišytas penias po ............... $2.50 už gorčių
Visokių spalvų ir baitas $5.00 vertės išlaukinis Spar Vamišis tik $2.50 

už gorčių.
Dupont's Grindų Varnišis ........................................... $2.50 už gorčių

Visokių spalvų ir balto.
pup>at Hat Baltas Penias ...1.............................. ... $2.50 už gorčių
Tik aplaikėm 1.000 gorčių Gatavai Maišyto Pento po $1.50 už gorčių 
Sietų Penias ................  $1.25 už gorčių
t ienas lotas langų sietams.................................................................    35c.
Sietiniai dratai parduodant roliais: Juodas 2!-ic. sq. pėda, švinuotas 

3c. pėda, koperinis 7'-ic. pėda. x
SIETINĖS DURYS $2.00 ir aukščiau.

South End Hardware Company 
1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS. 

AUTI DOVER ELEVATED STOTIES
TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

ANT REND0S 
KRAUTUVE

Tinkama 
duonkepys;.) 
kampiniam i 
ant ničncsn 
Street. S . Į 
info:

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter S t. Boston, Mass.
(Prie Har.over St.)

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

buce: aės. grosernės, 
- arba kito kokio biznio 
•>me. Rai da pigi—$40.00 

Vieta 51 Dorchester 
’• >tor.. Mass. 1X4 daugiau

SVARBI ŽINIA 
AUTOMOBILISTAMS.

Šiuomi pranešu visiem.- automubi- ; 
■ ių savininkams, kad aš atidariau ‘ 
Paint Shop. kurioje perdirbu iš senų 
Automobilių ant naujų, maliavoju I 

(įvairiomis spalvomis, naudoju geriau 
' sius aliejus ir varnišius. Uždedu stre- 
' pus ir raides, ant trokų Įtaisau visu> 
; sulankstymus.

is geras, kainos prieinamos.
Broliai tautiečiai, nepamirškite m:i 

nęs!
Paint Shop randasi:

289 Prospect St.. Cambridge.
Tol. University 10560 
Gvvenymo vieta: 

123 Prospect St- Someri iilc.
Tel Prospect "122-J.

ANTANAS KASPARAS 
Savininkas. (2i«

. - kreipkitės i savininkų 
'1NCENT A. JENKINS 

T- < entral St. Bo-tou, Mass. 
felefonas; Main 73'2. (-)

(x3sssw«3s»««s«ssšasxs^
* ?

$
$
I
X -• •. x

m. f. rvsnnnGis
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS-

9 iki 11 ryte 
1 iki 3 iw t»iet 
7 iki 9 vakare

389 BROADWAY
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NAMŲ KONTRAKTORIIS 
Statau, taisau ir maliavoju.
Kas nori pataisyt arba numa- 

“Darbininkas” 21-mam liavot namą, pristatyt piazą ar 
numery rašo, kad škapler-j kitokj pagerinimą padaryt, krei- 
ninkas Mikalauskas veda ipkitės pas mane. (21)
pačių iš Montellos. j J. J- TARUTIS

Bet tai netiesa. Jis jų pa-į 2,2 St., So. Boston.
ėmė ne iš Montellos, bet išj 
So. Bostono, iš mano namų 
po numeriu 206 Broaflway. 
Aš jau turėjau su ja išsiėmęs' 
leidimų vesti ir ji gyveno: 
jau mano namuose, bet man Į 
nesant namie jis ja prisikal
bino ir išvažiavęs į New 
Hampshire valstija apsive
dė, nes Massachusetts vals-

Kur Mikalauskas gavo 
pačią?

ų

Didelės kratos Somervillėj.
Pereitos subatos naktį 

Bostono priemiesty Somer
villėj buvo didelės kratos. 
Valstijos policija apsupo vi
sų taip vadinamų “Brick- 
bottom” distriktų, užstojo vi
sų namų visus išėjimus, o ka
reiviai su kūjais ir kirviais 
pradėjo laužti duris ir jieš- 
tata 50 bačkų vyno^tukstan-^ų?!

- -- jdzios antro leidimo be sesių įi I

koti dei 
imta 50 bačkų vy 
čiai bonkų alkoholio, mun-į _ 
šaino ir kitokių svaigalų. menesn2- 
Daugelyje vietų atrasta tik-' žmogui, kuris pardavinė- 
ros karčiamos, kur svaigalai ja šventų ta vorų, šitaip dar? - 
buvo atvirai šinkuojami ir ti, rodos, nepritiktų, nes ir 
pilna buvo girtų žmonių. Vi- dešimty Dievo prisakymų 
si buvo areštuoti ir išgaben- yra pasakyta: “Negeisk arti- 
........................... ” ’•-— mo tavo nei jaučio, nei asi

lo, nei pačios...” Nejaugi bo
ba taip apsuko seniui Mika
lauskui galvų, kad jis ir po
terius pamiršo?

John Ruby-Rupeika. i

ti belangėn kaipo liudinin
kai, kad jie tose vietose pa
sigiri. Keliose vietose atras
ta tikros “pilstytuvės.” Bu
vo jtaiąyti muušainui virti 
dideli katilai, prispausdinta

II
i
•

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

»

Kainos: 50 ir 36 centai

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpr.ėjusiems.

W F STVFRACO 
C F C) AR RAPIDS. IOWA

SEVERAS 
BALZOL

T«l«fooM surw.

Dr. L Sma-Gi
LIETUVIS DENTISTAS

Valandas: n’K’ 10—12 diana: 
nuo 2—K no pietų; 
nao •—8 vakare;

NedėUMia ■«» 10—lf diea*.
7M N. Mah. < ka.a BraM at 

MONTELLO. MASS-
i m a

t <

i 
u 

t

t
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Ž Tel. South Boston 4000 l Dr. J. Luto Seyn»w f -į lietuvis gydytojas Sj
1 772So. Boaton, Masą.

VALANDOS: į '
Nuo 9 ryte iki 9 Takoto. >

,uru~ij~i-rir-'r

s. Matys & J. Matulaitis
SIUVĖJAI

Siutas ir overtotiM siuvam ant 
iižsaky"*- Kaina pigi- Darbas 
geras. Reikale užeikit. (25) 

837 MTASHINGTON ST.
BOSTON, MASS

i

I 
t

Lietuviškai • Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nue viso- . 
kių ligų, k"Sip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į AJ’TIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

F

DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KROMšKU IR SEKRETNŲ 

LIGŲ. REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.
Tel. Haymarket 1436

PERSIKELS I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akune vičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriau*] patarnavimą. Reikale molonėkit 
kreiptu.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. Oth St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.


