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PLANUOJA NAUJĄ 
PARTIJĄ.

Washingtono žiniomis, 
La Folletto šalininkai, tų 
tarpe ir International Ma- 
chinists’ Union, da neišsi
žadėjo sumanymo tverti 
trečią politinę partiją Ame
rikoje. Išpradžių manoma 
tverti tiktai vietines organi
zacijas kiekvienoj valstijoj, 

buvo žudomi Bulgarijos kaltinimus^ prieš Įvairias •o.PasKu* sušaukti šitų orga- 
bombininlui. i?k“ F?3’

„ . . nyiiipaiujas ir omenis, ku Ziavimą ir Įkurti visos salies
Pereitą sąvaitę Bulgari- ne buvo sudarę rakandų artija steigiamasis suva- 

jos sostinėj Sofijoj ant žydų trustą ir slapta susitarę kele giaviSas duos partijai var- 
kapinių buvo pakarti trįs rakandų kainas. Kompam-; d - išdirbs programa, 
komunistai — Koeff, Zad- jos įeinančios j tą trustą yra į * ___ '
gorski ir Friedmann — ku
riuos karo teismas buvo pa
smerkęs miriop už surengi
mą ir padėjimą Sveti Kral 
katedroje bombos, kuri 
sprogdama 14 balandžio už
mušė apie 160 generolų, mi- 
nisterių ir kitokių aukštų antra Europos šalis, kuri nu- 
valdininkų, ir sugriovė be- tarė sumažinti savo armiją 
veik visą katedrą. ir laivyną. Tai vis ačiū so^

Kadangi Bulgarija “pro- ęialistams, kurie tose dvie- 
fesionalio” budelio nelaiko, jose salįse Įgavo didelės ita- 
o iš valdininkų turbut nie- kos. Danijoj karo spėkos ta
kas to darbo nenorėjo, tai P° visiškai panaikintos, o 
komunistams pakarti buvo Švedijoj jų paliekama tik 
pasamdyti keli čigonai, ku- tiek, kiek reikia krašto ne- 
rie ir atliko tą darbą.

Pasmerktieji buvo nuga
benti iš kalėjimo ant kapi
nių uždarytuose automobi- 
luose po stipria apsauga. 
Apie kapines ant kalnelių 
susirinko 50,000 žmonių mi
nia pasižiūrėti, kaip bus ka
riami prasikaltėliai. Val
džios atstovas perskaitė 
mirties nuosprendį, kuris 
užėmė apie pusę valandos 
laiko. Nuosprendy buvo pa
sakyta, kad šitie trįs vyrai, 
susitarę su kitais, norėjo su
naikinti dabartinę Bulgari
jos valstybę ir Įkurti komu
nistų valdžią; kad siekdami 
šito tikslo jie paslėpė kated
roj pragaro mašiną, kurios 
sprogimas paėmė labai daug 
gyvasčių.

Perskaičius dekretą, pra- parodo, kad pereitais metais 
sidėjo mirties vykinimas. amerikiečiai turistai paliko 
Pirmutinis ant kartuvių bu- Kanadoj $100,000,000 pini- 
vo pakeltas Koeff, paskui gų. Amerikiečiai važiuoja 
Zadgorski ir Friedmann. Kanadon dėlto, kad tenai 
Pirmutinis ir paskutinis lai- nėra prohibicijos ir prage- 
kėsi šaltai, bet Zadgorski, ria daug savo šalies turto, 
buvusis katedros zakristijo- Jei ne prohibiciją, tie pini- 
nas, visas virpėjo ir laužy- gai pasiliktų namie, 
damas rankas karatai mel- ---------------
dėsi. ATGIJO PRIEŠISTORINIS

--------------- į VULKANAS.
RADO NUOGĄ MOTE- Aveyrono departamente, 

RIŠKĖS KŪNĄ Francijoj, šiomis dienomis 
Clevelande ant ežero atgijo senai jau užgesęs vul- 

kranto vanduo išplovė aną kapas. Jsugniaduobės pra- 
dien nuoga moteriškės ku- ^eJo šauti aukštyn stulpai 
ną. Galvos ir ranku nebuvo, juodų durnų ir-pelenų. žemė 
Kūnas galėjo būti‘vandeny aplinkui pasidarė tokia kąr- 
apie menesi, lai ko.

Trįs Komunistai 
Pakarti.

BUDELIŲ DARBĄ ATLI- IMA NAGAN MILŽINIŠ
KO ČIGONAI. KĄ TRUSTĄ 

Federalio teismo grand
50,000 žmonių žiurėjo, kaip jury Chicagoj išnešė 269 ap

Zadgorski ir Friedmann.

i

!

jciuauviuo f u uouij y i et • __ ______________
išsimėčiusios po visą Ameri-1 8 COUAi SNIEGO IR 4 
e?, n m pyduwla uz ŽMONES MIRĖ NUO
.>110,000,000 prekių. j KARŠČIO.

Ši panedėlĮ Wyomingo 
valstijoj prisnigo 8 colius 
sniego. Tą pačią dieną Chi
cagoj ir Detroite buvo 92 
laipsniai karščio. Chicagoj 
nuo karščio mirė 4 žmonės.

ŠVEDIJA MAŽINA ARMI
JĄ IR LAIVYNĄ.

Po Danijos Švedija yra

Vaišnoras so Starte* 
vičium Turėjo Nesma

gaus
Juozas Stankevičius ir 

Martinas Vaišnorius, abudu 
angliakasiai iš Mahanoy Ci
ty, pereitą pėtnyčią atvažia
vo Į New Yorką su paspor- 
tais ir kitais dokumentais 
sėsti ant laivo ir plaukti Lie
tuvon. Besidairant jiems 
po New Yorką, prie jų pri
ėjo nepažįstamas vyras ir 
prakalbėjo prigimta jų kal
ba. Jis pasisakė esąs laiva
korčių agentas ir patarė 
jiems būt atsargiems, nes 
New Yorkas esąs labai pa
vojingas miestas atėjūnams. 
“Jus geriau duokit man pa-

SUSEKĖ RUSIŠKŲ DO
KUMENTŲ DIRBTUVE 

BERL1NE.
Berline tapo susekta dirb

tuvė, kur šaika apgavikų 
fabrikuodavo visokius do
kumentus apie bolševikus ir 
parduodavo juos Amerikos 
ir Anglijos kapitalistų spau
dai už didelius pinigus. Sa
koma, kad tas paskilbęs Zi- 
novjevo laiškas, kurį Angli
jos kapitalistai pavartojo 

į paskutiniuose rinkimuose 
prieš darbininkų valdžią, 

‘irgi buvęs toj pačioj dirbtu- 
jvėj sufabrikuotas. Vadas ši- 
i tos apgavikų šaikos esąs 
Berline areštuotas.

Kynuose Krūvi 
nos Riaušes.

BANDYS BIBLIJOS 
ĮSTATYMĄ.

Deleware valstijoj fanati
kai Įvedė tokĮ Įstatymą, ku-

DAUG STUDENTŲ UŽ
MUŠTA IR SUŽEISTA.

Svetimų kapitalistų kariu-

prigulmybei apsaugot.

JAPONIJOJ ŽUVO 245 
ŽMONĖS NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO.
Buvęs šiomis dienomis 

naujas žemės drebėjimas 
Japonijoj paėmė gana daug 
aukų. Vėliausios žinios sa
ko, kad Tajima apskrity per 
šitą katastrofą 245 žmonės 
buvo užmušti ir 482 sužeisti. 
Namų sugriuvo bei sudegė 
3,516. Nuostoliai siekia 30,- 
000,000 jenų (13,000,000 
dolerių).

AMERIKIEČIAI PRAGE
RIA KANADOJ 

1100,000,000.
Prohobicijos priešininkai 

surinko skaitlines, kurios
i

šta, kad koja neišlaiko. Vie- 
__ tos ūkininkai labai nusigan-

KANADOJ JAU 13-TU dę’ 
KARTU DREBA ŽEMĖ, i
Pereitą subatą Kanadoj 

vėl buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Tai jau trylik- Suvienytų Valstijų
tas drebėjimas siais metais. rnUjtinės agentai suėmė du 

žydeliu iš Brooklyno, kurie 
gabeno šmugelio keliu 
$100,000 vertės deimantų iš

Albanijoj vėl neramu. Kanados. Abudu žydai buvo 
Nelabai senai tenai buvo areštuoti ir jų kontrabanda 
nuversta vyskupo Noii vai- konfiskuota. Manoma, kad 
džia. Dabar jo šalininkai tie deimantai buvo atgaben- 
susiorganizavę kelia revo- ti Į Kanadą iš Europos, 
liuciją išnaujo, norėdami 
paimti kraštą vėl i savo ran
kas. Bet vargiai jiems tas 
pavyks. Dabartinės valdžios Sing Sing kalėjime New

SUĖMĖ DEIMANTŲ 
KONTRABANDĄ.

Kanados pasieny pereitą

ALBANIJOJ NAUJA 
REVOLIUCIJA.

DIDELIS PERKŪNAS 
APIE BOSTONĄ.

Paskutinėmis dienomis 
apie Bostoną buvo didelių 
perkūnijų. ŠĮ panedėlĮ per
kūnas taip trankė, kad bau
gu buvo ir namuose būti. 
Oxfordo ir Clintono apielin- 
kėj žaibas užmušė 7 karves, 
2 arkliu ir sudegino vieną 
farmą. Bourne miestely le
dai išdaužė daug langų. 
Oras būna drėgnas ir troš
kus; lietus užeina labai tan
kiai ir pila kaip iš viedro.

MOTERIS NUŽUDYTA 
HOTELY.

Hollis Hotely Bostone su
batos naktį buvo nužudyta 
moteris vardu Mae Price. Ji 
buvo rasta savo lovoj nakti
niuose rūbuose negyva. Jos 
baksai ir kitas bagažas buvo 
išvartyti po visą kambarį iš
mėtyti, ir pavogta apie $200 
pinigų, kurių ji turėjo prie 
savęs. Ji buvo “The Brown 
Derby” aktorių kompanijos 
drapanų prižiūrėtoja. Be
veik visi pinigai, kurie buvo 
pavogti, buvo padėti pas ją 
šitos kompanijos aktorkų.

1,619 ŽMONIŲ VAŽIAVO 
KANADON IŠSIGERTI.
Pereitą subatą Bostone 

buvo kapų lankymo šventė 
ir niekas nedirbo. Bet Kana
doj ta diena nešvenčiamą ir 
saliunai tenai stovi atdari, 
todėl 1,619 žmonių iš Bosto
no buvo nuvažiavę Į Mont- 
realą išsigerti. Grįžtant at
gal 55 jų buvo ant rubežiaus 
sulaikyti, nes jie neturėjo 
su savim jokių dokumentų 
parodymui, kad‘ jie priklau
so prie Suvienytų Valstijų.

JAUTIENA ATPIGO.
Mėsos gaminimo kompa

nijos Chicagoj skundžiasi, 
kad gegužis buvo prastas 
mėnuo, nes jautienos kainos 
netik nepakilo, bet dar nu
puolė truputį. Kiauliena 
truputi pabrangusi.

KALINIAI TURI RADIO nomis Rusijos-Persijos
APARATUS.

VAIKAI PLATINO NE
TIKRUS PUSDOLERIUS.

Pereitą sąvaitę Bostono 
, .policija areštavo ‘3 vaikus,
laikyt savo pasportus ir šif- i kurie platino netikrus pus- 
kortes, o kaip reikės eiti Į Į dolerius. Nuėję i 10-centu 
laivą, aš jums atiduosiu'štorą jie nusipirko'saldainiu 
jas,” pasisiūlė jis jiems. ! jr padavė netikra pinigą. Pi-

Vaišnonus su Stankevi-j njgas buvo pažintas ir pa- 
cium padavė nepažįstamam šaukta policija atrado da 
žmogui visus savo doku-! daugiau netikru pusdoleriu 
mentus, nepaklausdami- net' pas šituos vaikus. Klausinė! 
kaip jis vadinasi ir kur jis jami jie aiškinosi radę tuos 
gyvena. Atėjo laikas^sėsti i pinigus vienoj priemenėj 
laivą, o musų maineriai ne-;ant Salėm streeto. Bet poli- 
turi nei šifkorčių, nei pas-!cijatam netiki ir vaikai ta- 
portų. Laivas sušvilpė f 
triukšmingai maišydamas tai yra įsitikinę, ’ kad vaikai 
vandeni pradėjo tolintis;čia buvo vartojami didesniu 
nuo kranto. Muzika griežė žmonių, 
maršą ir šimtai žmonių ant __________
laivo mosavo rankomis ir KARŠČIAI IR SNIEGAS.

Paskutinėmis dienomis

ris reikalauja, kad kiekvie-1 mcn« šaudo vietoc žmones, 
noj mokykloj, kuri yra už-j 
laikoma arba dalinai remia- nuošė, 
ma valstijos pinigais, I _ \ .
skaitoma biblija, ir kad jo- deklinėse*. šangehajus yra 
kių kitų pamaldų negali bu- didžiausis pasauly uostas ir 
ti. j tą miestą turi užvaldę sveti-

šituo Įstatymu protesto- mi kapitalistai. Šitų kapita- 
niški fanatikai nori perse- listų maišytas teismas nutei- 
kiot kitas tikybas, nes jie sė 17 kiniečių darbininkų už 
vartoja karaliaus James’o vedimą streiko japonų au- 
versijos bibliją, kuri yra pri-, deklinėse. Kiniečių studen- 
taikyta specialiai protesto- tai pakėlė prieš tai protestą 
nams ir kitiems nepriimtina. • ir Įtaisė demonstraciją prieš

Amerikos Pilietinių Lais- ’ atėjūnų teismą. Apie 3,000 
vių Sąjunga nutarė tyčia pa- ( studentų nuėjo Į svetimša- 
daryti prieš šitą Įstatymą lių apgyventą miesto dali ir 
prasižengimą, kad nuėjus Į pradėjo tenai šturmuoti po- 
aukščiausi teismą ir tenai licijos nuovadą, 
išbandžius, ar nėra jis prie- 
šingas konstitucijai.

Šangchajaus mieste, Ky- 
, sustreikavo darbi- 

butų ninkai japonų kapitalistų au

Atvyko svetimšalių kapi
talistų maišyta kariumenė, 
kurios tarpe buvo ir Ameri- 

BAUDŽIA UŽ TAUTIŠKĄ kos raiteliu, ir pradėjo Į su- 
HIMNĄ i surinkusius studentus šau-HIMNĄ.7 vija cam neinu n vaikai ia-

H’po sulaikyti. Valdžios agen-| Francuzų okupacinė vai- dyt. Keturiolika studentų

laivo i 
baltomis skepetaitėmis atsi- _____
sveikindami su Amerikos' Amerikoj buvo labai neviė- 
krantais. Tiktai Vaišnonui nodas ir nepastovus oras, 
ir Stankevičiui buvo ne- į Pereitoj subatoj iš ryto buvo 
linksma pasilikus ant kran-; nepaprastai karšta, termo- 
to, nes be dokumentų jie ne- metras vietomis rodė 90 
galėjo ant laivo Įeiti. < laipsniu. Po pietų tempera-

Praėjo kokia 15 minutų, turą pradėjo staiga kristi ir 
ir į prieplauką atbėgo uždu- į vieną para New Yorke nu- 
sęs tasai “laivakorčių agen- krito 47 lafpsnius, Philadel- 
tas.” se girdi, jūsų doku-'phijoj 52, Clevelande 49, 
mentai. Jis padavė jiems Chicagoj 57 ir tt. New Yor- 
pasportus ir laivakortes, ir ko, Pennsylvanijos ir Vei^ 

monto valstijose vietomis 
snigo sniegas ir šaltis prida
rė daug blėdies žydintiems 
sodams.

džia Vokietijoj draudžia vo- buvo užmušta ant vietos, © 
kiečiams giedoti savo tau- 16 sužeista, tūli jų mirtinai, 
tišką himną. Bachumo mies- Tai Įvyko pereitoj suba- 
te vokiečių liaudies partija toj^ ............................
turėjo anądien mitingą ir- 
per tą mitingą pagiedojo 
tautišką himną. Mitingo 
pirmininkui franeuzai uždė
jo užtai 500 auksinių mar
kių pabaudos.

Tai Įvyko pereitoj suba-

prasišalino. Ar tai buvo ko
kio juokdario šposas, ar kas 
kita, sunku suprasti. Laivų 
kompanijos viršininkai tuo
jaus pasodino Stankevičių 
ir Vaišnorių Į nedideli botelį 
ir leidosi vytis paskui gar
laivį. Bet nusiviję iki Lais
vės Štovylos jie pamatė, kad 
didžiojo laivo jau nepavys, 
ir sugrįžo atgal. Abudu lie
tuviai buvo nugabenti Į ho- 
telį. Šią seredą išeina kitas 
tos kompanijos laivas, tai 
jie bus paimti ant šito.

aprašo

IŠSPROGDINO NE-UNIJI- 
, NIŲ MAINERIŲ NAMUS. 

ŠĮ panedėlĮ West Virgini
joj, netoli Wheeling miesto, 
tapo išsprogdinta pora kom
panijos namų, kuriuose gy
vena ne-unijiniai angliaka
siai. Policija su šunimis Įieš
ko kaltininku.i —-------
BULGARIJA PALEIDŽIA 

I NEPAPRASTĄ KARI U- 
MENĘ.

Bulgarijos karo minsteris 
liepė tuojaus paleisti nepa
prastą kariumenę, kuri buvo 
mobilizuota sukilimui mal
šinti. Kariumenė demobili
zuojama dėlto, kad aliantai 
pasipriešino Bulgarijos gin
kluotu spėkų didinimui.
I-------------------
JAPONIJA NEĮSILEIDŽIA 
KINIEČIŲ DARBININKŲ 

Japonijos vidaus reikalų 
ministeri.i| nutarė neįsileis
ti Japonijon kiniečių darbi
ninkų, nes dabartiniu laiku 
ir Japonijos darbininkams 
sunku susirasti visiems dar
bas.

---------- I ----------
BERLINAS TURI 4,000,000 SOVIETŲ AMBASADA 

GYVENTOJŲ. LONDONE PO SARGYBA.
Sovietų ambasadai Lon- 

kad Bėdinas done leista pastatyti gink-

Šitą atsitikimą 
“New York Times.”

I

I 
!

GRĘŽIANT ALIEJAUS 
ŠULINI UŽMUŠTA 

11 ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

gręžiant EI Aguila Oil Co. 
laukuose naują aliejaus šuli
nį, įvyko ekspliozija, kuri 
užmušė 11 darbininkų.

AUSTRALIJA ATMETĖ
PROHIBICIJĄ.

Australijoj gyventojams 
buvo pavesta visuotinu bal
savimu nuspręsti, ar Įvesti 
prohibiciją, ar ne. Balsavi
mas prohibiciją atmetė. Va
dinasi, gėrimai pasiliks, 
kaip buvo.

PERSIJA SUSIRUPINUS
DĖL BOLŠEVIKŲ.

Persijos atstovas prie 
Tautų Lygos Ženevoje pra
nešė, kad paskutinėmis die- 

; pa- i 
sieniu bolše’vikai ėmė elgtis; Vėliausia valdžios statis- 
agresyviai, jog Persijai tur- tika parodo.pavjnD. MauGivinvo tgiuzuuc Rjiiig i\cxiv;jaiuv ncn w . J vv,‘ llhd paitn.iv, r\au uui 11 ličio vi vi J v IVloVčl j/dovnuvvi

galva Ahmed Bey liepė Yorko valstijoj 50 kalinių būt priseis prasyti Tautų turi daugiau keturių milionų luotą sargybą prie durų,
areštuoti visus revoliucijos turi Įsitaisę radio aparatus 
vadus ir pašaukė kariuome- žinioms ir koncertams pri- 
nėn 1905 metų rezervas. iminėti

Lygos pagalbos. Bolševikų gyventojų, būtent, 4,114,000. nes ambasada gavo grąsini- 
žygiai esą pavojingi tarp- -fai beveik dusyk daugiau, mų, kad tūli jos valdininkai 
tautinei ramybei. .negu visa Lietuva. bus užmušti.

Sujudinti šita skerdyne 
kiniečiai ant rytojaus suren
gė protesto demonstraciją 
prieš svetimšalius žmogžu
džius. Svetimšalių kariume- 
nė vėl pradėjo šaudyt, ir da 
4 kiniečiai studentai likos 
užmušti ir keliatas sužeista.

Kiniečių mokyklų studen
tai kaltina už šitą skerdynę 
Amerikos, Anglijos, Franci
jos ir Japonijos imperializ
mą. Jie sako, kad šitos ketu
rios valstybės per savo kapi
talistus stengiasi pavergei 
Kynus, paimti Į savo rankas 
jų muitines, svarbesnius 
uostus ir paskui plėšti Kynų 
darbininkus. Japonų audek
linės jau parodė, kokie šitų

KOMUNISTŲ IŠSIŠO
KIMAI.

Francijos mieste Ville- 
neuve-le-roi būrys vietos 
komunistų Įsiveržė Į miesto 
tarybos posėdį ir privertė 
pasirašyti raštą, kad taryba 
yra paleidžiama. Paskui ta
rybos narius komunistai iš
vijo ir patįs užėmė rotužę. 
Vėliaus vienok atėjo žanda
rai ir komunistus areštavo.

_____________ _ uiies jau paruue, įtuiue aivų 
VAIKAI—ŽMOGŽUDŽIAI I imperialistų apetitai, ir ko- 

Loveli, Mass.—Du maži kių.pa.sekm.ų is to gali tikė- 
vaikai, vienas 8 metų am
žiaus, antras 6, nužudė čia 
labai žiauriu budu kelioli
kos mėnesių mergaitę. Jie 
nuplėšė nuo jos drapanaites, 
paskui įstūmė ją nuogą Į 
Merrimacko upę ir pradėjo 
svaidyt į ją akmenais. Par- 
mušta mergaitė prigėrė ir 
vanduo ją nunešė. Vyresny
sis piktadaris tapo areštuo
tas kaipo žmogžudys ir lai
komas kalėjime be kaucijos.

tis kiniečiai.
šangchajaus mieste kinie

čių studentai dabar veda 
tarp darbininkų agitaciją už 
generalĮ streiką. Norima su- 
paraližiuoti visą pramonę. 
Japonų valdžia jau išsiuntė 
du karo laivu Į šangcha
jaus uostą.

ITALIJA NEĮSILEIDŽIA 
NAZIMOVOS.

Alla Nazimova, pagarsė
jusi rusų aktorka, šiomis 
dienomis norėjo važiuoti 
Italijon, bet Italijos kon.su 
lis Paryžuje nedavė jai vi
zos. Sako, Nazimova esanti 
nepageidaujama moteris 
Italijoj, turbut dėlto, kad ji 
lošia labai ištvirkusias roles.

DARBININKAI LAIMĖJO 
RINKIMUS AUSTRA

LIJOJ.
Pereitoj subatoj Naujoj 

Pietų Vali joj (Australijoj) 
buvo rinkimai Į parlamentą. 
Darbininkai laimėjo 6 nau
jas vietas ir dabar turės par
lamente daugiau savo atsto
vų, negu visos kitos partijos 
krūvon sudėtos.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Netoli Coal Glen, N. C., 

anglių kasykloj Įvyko eks
pliozija pereitą sąvaitę, už- 
berdama apie 70 mainerių. 
Iki šiol išimta jau apie 40 la
vonų. Manoma, kad ir liku
sieji bus užmušti.

AREŠTUOS BUVUSI 
GUBERNATORIŲ.

Tacoma, Wash.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo išleistas 
varantas buvusiam guber- 
natorui Hartui areštuoti. Jis 
yra kaltinamas kyšių ėmi
mu, kuomet buvo guberna
torium.

PAMESTI PINIGAI.
Seredoj, 27 gegužės, tarp 

South Bostono pašto ir West 
streeto Bostone buvo pa
mestas pluoštas popierinių 
)inigų. Jei kas ras, prašoma 
pranešti “Keleivio” redak
cijom Bus atlyginta.

kon.su


2 KELEIVIS

Į d ĮapzvalgaJd
o visgi daugiau turi nors ir raudonai nudažytas, jas, kad šie išnaudotų Rusi- 

Bet bjauriausia yra tas, jos liaudį ir geriau prisiren- 
kad Jie duodami laisvę kapi- gtų grobti kitus kraštus, 
ralistams, atsisako sugrąžin- Ar tai yra darbininkiška 
ii Rusijos liaudžiai -žodžio, i politika, tegul sprendžia pa

kas”, <
“katalikybės" žymių, negu- 
katalikas, agituojantis už 
“masonų” respubliką prieš! 
“dieviškosios kilmės" mo-, 
narkiją.

Visuomet ir visur Vatika
nas teturėjo vieną kataliky
bės mastą — politinės ir so
cialinės reakcijos mastą.

Koks Vatikanas — tokie 
ir jo vaikai — Romos katali
kai.

Visur jie pavojingi res
publikai ir demokratybei. 
visur jie reakcijos ir monar- 
kijos apaštalai.

Tatai reikėtų ir mums gal
voje turėti, nes dar ne taip 
senai musų klerikalai garbi- 

; no Lietuvą, kaipo rusų caro 
‘__ . ir

ruošėsi plikkunigaikščiui i 
Urachui Įnamiauti.

Žakas.

Ar tai yra darbininkiška

“Krikščioniškojo” Kapita 
lizmo Eisena.

RUSUOS DARBININKŲ ’gal Amerikos lietuviams bu- 
STREIKAI. vo žinomas kaipo kun. Jonas

1 - Tuomet jis buvo 
jSo. Bostono lietuvių parapi- 
• jos klebonu ir dėvėjo da at
bulą apikaklę ir buvo “pavo- 
žojama dvasiška asaba.” 
Kuomet Rusijos revoliucija 

nuvertė caro valdžią ir pa
duodavo Lietuvą, kun. J. Ži- 
iius-Žilinskas pradėjo rinkti 

__ _____ _______ ____ 'Amerikoje pinigus Įkūrimui 
visuomet gindavo buržuazi- Lietuvoje žemes banko. Jis 

reikalus, taip dabar P’urinko čia apie $150.000.
i Dabar gi Jonas Žilius stu-į_______  __ ______
d i juo ja mergelių gražumą. Į įnamių gj-venamąją vietą i

Atgimusis kapitalizmas Į ^lmskas.
Rusijoj jau iššaukė visą ei
lę darbininkų streikų. Tarp 
darbininkų ir “nepmanų” 
(taip vadinasi naujieji Rusi
jos kapitalistai) dabar eina 
tokia pat kova, kokia-ėjo 
tarp proletariato ir buržuazi
jos prie caro valdžios. Ir 
kaip caro valdžia toj kovoj 
1__•____________x .1 _ 1

jos 1 
komunistų valdžia gina “ne- i 
pmanų” pusę. Iš pradžių so-i - -
vietų valdžia griebėsi gana j Ar nebūtų geriau, kad jis pa- 
aštrių priemonių streikams i aiškintų Amerikos lietu- 
slopinti, aiškindama, buk viarrLS’ kur jis padėjo surink- 
streikiK^ami darbininkai!“^^ės bankui" pinigus? 
kenkią “proletariato respub- j ---------------
likai.” i — — . ................................ ...

Šitokia valdžios politika 
iššaukė dideli pasipiktinimą 
Rusijos darbininkuose. Jie į laikraštis rašo: 
pradėjo ją kaltinti pardavi
mu darbininkų reikalų nau
jiems kapitalistams. Mask-; 
voje, Leningrade ir kituose 
miestuose buvo didelių mi
tingų, kur išneštose darbi
ninkų rezoliucijose reikalau
jama, kad valdžia nesikištų 
į proletarų kovą su išnaudo
tojais.

Kad šita kova kas metai 
Rusijoj darosi vis aštresnė ir 
platesnė, tai parodo tas fak
tas, jog kas metai tenai daro
si vis didesnis streikų skai
čius. Oficialūs Maskvos bol
ševikų organas ‘ Pravda” 
šių metų 30-tame numery 
paduoda labai Įdomią strei
kų statistiką, iš kurios pasi
rodo, kad—

1922 metais Sovietų Rusi
joj buvo iš viso 99 streikai, 
kuriuose dalyvavo 4,800 
darbininkų.

1923 metais buvo jau 135 
streikai su 5,200 dalyvių.

1924 metais streikų sta
čius pakilo net iki 165 su 
13,309 dalyviais.

Streikų priežastis papras
tos, taip kaip ir visose kapi
talistinėse šalyse, būtent: 
algų apkapojimas, pavary- 
mas iš darbo daugiau susi
pratusių darbininkų, ir kito
kie neteisėtumai iš kapita
listų pusės.

“Pravda” sako, kad per
eitais 1924 metais iš kiek
vieno šimto streikų 66 buvo 
laimėti, o 34 pralaimėti.

Mūsiškių bolševikėlių 
“Laisvė” labai mėgsta rašy
ti apie “darbininkišką” Ru
siją, bet šitų faktų ji niekad 
nepaduoda. Gal ji paaiškin
tų, kodėl ji juos slepia?

KUN. ŽILIUI RUPI 
MERGELĖS

Šešupės Bangos” (tokiu

darbininkai ;lus "žemės bankui" pinigus?

| KIAULINIS LAIVAS IR 
PATRIOTIZMAS.

South Bostono klerikalų

1$ K ,1 . 1 i stines

“Erookivno ‘Vienybė’ užsi
minė apie patogiausią kelią 
Amerikos lietuviams vykti Lie
tuvon. Nurodo, kad per Angli
ją labai nepatogu. Paprastai iš 
Anglijos vykstama laivu i Klai
pėdą. Tada laivas gaunama 
menkas, tiesiog sakant kiauli
nis, ir žmonės labiau privargs
ta per tą galuka kelionės, negu . . ..,.T
per visą Atląnliką. Geriausia. 
pasak ‘Vienybė,’ vykti i Ere- 
meną.

‘ Gal net keista, kad lietuviai 
dar neišsidirbo pastovaus kelio 
i Lietuvą. Iš patriotinio atžvil
gio geriausia butų vykti per 
Klaipėdą. Tuomi didinama 
Klaipėdos reikšmė Lietuvai. 
Bet bėda, kad iš didžiųjų uos
tų negalima gauti gero laivo 
Klaipėdon. Kai iš Anglijos pri
sieina plaukti kiauliniu laivu i 
Klaipėdą, tai patriotiniai išro 
kavimai turi išnykti.”

Vadinasi, musų tautinin
kai ir klerikalai tik patol bū
na patriotai, pakol tas ne
kenkia jų asmeniniams rei
kalams. Bet kaip tik jie pri
eina prie kiaulinio laivo, jų 
patriotizmas tuojaus pasi
baigia.

Atgal i kapitalizmą.
Amerikos kapitalistų laik

raščiai milžiniškais antgal- 
viais Įdėjo pranešimą, kad 
Rusijoj tapo suteikia laisvė 
privačiam kapitalui. Tokia

J

Vatikanas—Reakcijos

“Liet. Žinios” rašo:
, Pasak Vatikano organo 

“Osservatore Romano” Šv. 
Sostas esąs labai patenkin
tas, kad Vokietijos prezi
dento kėdę laimėjo Hinden-j 
burgąs, o ne Marksas. . | 

“Tikintieji į Romą” kata
likai turės gana daug galvo
sūkio, kol supras tokio keis- 

. to “nekatalikiško” Vatika
no nusistatymo priežastį. - 

“Šešupės Bangos” (tokiu j..^ Hindenburcas ynrne 

laikraštis) įdėjo 9-tame savo'me?"lnk?s’ *** įr kas 
numery kun. Jono Šiliaus to-, PrGtesĮan.tas ‘ y-
tografiją ir išspausdino po i G.et!k^s Komos bažnyčios. 
ja šitokias jo parašytas ri- akimis zvelpant įstotos pu-1 
jes:

“Aš bernužėlis, jaunas, buvaunas, 
Svečią salią tyrėjas.

į Klausiate, kur aš netuvęs jaunas,
Kur aš nepažinėjęs ?

"Kar ryžiais šnipo, kur vynu lijo, 
Linkui, kur saulė temė,— 
Buvau Valakuos ir Prancūzijoj, 
Buvau Šveicarą žemėj.

• “šveicarą plotas—kalnais nuklotas, 
; Žaliais miškais apžėlęs;

Valakuos doras danpus ir orą?, 
. Prancūzuos—mergužėlės.
»

'Bet niekur nesti, negali rasti, 
Tokios, kaip mąs šalelės: 
Gražus čia tyras ors, laukas tyras, 
Da gražesnės mergelės.

“Jonas Žilius.“j

IKaip matote, kunigui Ži
liui visur rupi mergelių gra
žumas. Turbut dėlto jis prie 
savo vardo ir savo dvasiško 
titulo “kun.” nededa, o pasi
rašo vien tik “Jonas Žilius.” 
Reika pasakyti, kad atbulą 
kunigišką apikaklę jisai ir
gi nusimetė, o užsidėjo pa
prasto “griešninko.”

Tai yra tas pats Jonas Ži- 
Jius, Įjūris keliolika metų ąt-

* l 
i'

; sės Marksas — katalikas, j 
reiškia Romos bažnyčios su- ■ 
nūs... Tai iš kur gi kilo toks ■ 
prieštaravimas? Kodėl gi i 
tėviškoji Vatikano širdis ne
liūdi kataliko Markso nepa- 

jsisekimu?
■ Kokiais gi krikščioniškais 
ir katalikiškais darbais “ere
tikas” Hinderburgas užsi-' 
pelnė Romos palankumą? I 

Kuogi prasižengė prieš 
Vatikaną Marksas?

į tai gauname aiškų, išse- 
miantį atsakymą, jei pa- 

; žvelgsime į politinę ir socia
linę Hindenburgo ir Mark
so spalvą.

Hinderburgas — tai re
akcijos, junkerių dvarininkų 
dievaitis, monarkijos šali
ninkų viltis. Marksas res
publikonų kandidatas; jis 
kėlė demokratinės respubli
kos vėliavą.

Aišku, kad Vatikano aky 
se reakcijos ir monarkizmo 
šulas nors jis butų ir “ęreti-

/
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I
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pranešimo telegrama buvo 
gauta iš Rusijos.

Tą svarbų Rusijos ekor.o-

paudos, susirinkimų ir or- tys darbininkai. Bet pertai 
. ganizacijų laisvę. Kapitaliz- komisarai ir neduoda darbi

nio laisvę jie sujungė su po-, ninkams laisvės, kad jie ne- 
. litiniu despotizmu. Tai yra - - - -

šlykščiausi darbininkų kla
sės apgavikai. Rusijos liau
dies smaugikai palieka vis 
geresniais draugais su pa
saulio kapitalistais. Susipra
tę darbininkai juos nušluos 
nuo žemės veido kartu su vi
somis senojo pasaulio šiukš
lėmis.
“Raudonasis” imperializmas

Nesenai laikraščiuose bu
vo nagrinėjama sovietų Ru
sijos sutartis su Japonija. 

!Xe vienam darbininkui, tur 
j būt. kilo klausimas, kaip bol
ševikai, kurie savo laikraš
čiuose taip garsiai rėkauda
vo apie pavergtųjų Azijos 
tautų 1 mosavimą, padarė su
tarti su viena aršiausių im
perialistinių (grobuonių) 
valstybių Japonija. Bet tai 
nieko stebėtino, nes Rusijos 
komunistai yra taip pat ge
ri imperializmo garbintojai, 

' jie smurto keliu pagrobė 
Gruziją, išžudė šimtus ten 

• geriausių liaudies kovotojų. 
Toji raudonoji jų smurto po
litika nei kiek nesiskiria nuo 
Įvairių Europos smaugikų.

Maskvos sutartyje su Ja
ponija esą slaptų punktų, 
kuriais sudaroma utilitarinė 
sąjunga tarp Rusijos ir Ja
ponijos. Kai-kurie komunis
tu laikraščiai norėtų užgin
čyti tuos punktus, jie tąčiau 

; nepaaiškina, kodėl jie ne
skelbia sutarties teksto. Ko- 

! munistams, kurie giriasi esą 
! slaptosios diplomatijos prie- 
■ šininkat regis, priderėtų 
i taip padaryti, 
j Bet iš to, ką bolševikai 
į jau paskelbė, aišku, kad to
ji sutartis yra didelis pavo
ju.' tarptautinei taikai. Senai 

•jau eina nuolatiniai kivirčai 
tarp Amerikos ir Japonijos, 

i kurios varžosi dėl Filipinų 
j salų. Tuo tikslu Japonija 

J (kuri dabar skaitoma viena 
stipriausių militaristinių val- 

~jįstybių), vis labiau didina 
’įj; savo karines pajiegas. Gi da- 
"ibar, padarius sutartį su Ru- 

. įsija, ji Įsigyja anglies, alie- 
is ir kitokios žaliosios^me-

I

nešė darbo ir apsaugos taiy- 
ba, kurios pirmininku yra L. 
Kamenevas. Vyriausybės pa
gamintas įstatymas, kuriuo 
atmainomas būtinas sutarčių 
sudarymas ir 8 vai. darbo 
diena.

Patys komunistų vadai 
dabar prisipažįsta, kad jie 
sugriovė vidaus prekybą ir 
atvedė kraštą prie ekonomi
nio krizio. Komisaras Dzer- 
žynskis pasakė: “Didieji 
valdžios tikslai (?) verčia 
mus prisipažinti, kad pir- 
mesnioji musų ekonominė 
politika buvo klaidinga."

Pirmąjį didelį žingsni to
je kryptyje bolševikai pada
rė 1921 m. dar prie Lenino, 
Įvesdami “naują ekonominę 
politiką” (nepas). Tuomet' 
tie leido ūkininkams laisvai! 
pardavinėti savo produktus 
miestams.

Tai buvo leistas privati-j _____________
nes prekybos principas j džiaffosTonc^j^ir taS bu-
dziuje, dabar tas pats prm-!du -į sav0 karines pajiegas 
cipas paėmė viršų ir mies- dvi bai padidinti. 
tuose. Bolševikai, varzyda- Į a , įkrautas to
nu privatini kapitalą, nesu-!,. KaiO
„ i ūmuose Rytuose. Komunis-gebejo pakeisti jį kuo kitu.; - , , kad ta
Ekonominis krašto bankro-i,'’ ‘ J e “ .L 
tas privertė juos duoti lais-i Srel$,au 
ve privatiniam kapitalui. '! s naujas pasaulio sker- 
' Kiekvienam mąstančiamJ,e atiduoda Japom- 

žmogui aišku, kad* Rusijoj UGS imperialistams milzinis- 
jokios socialinės tvarkos nė- ! kas anglies, aliejaus ir kita
ra: ten yra kapitalizmas, kių gamtos turtų koncesi-

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS SVEIKAS.

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašalin- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko

Dr. Caldvell’s 
Syrup Pepsin

Aug’nant kūdikius nereikia dau" 
pati rinte, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kuro siste

mos turi būt tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir daboja, 
kad kūdikio pilvas butą liuosas.
Kūdikystės dienose reikalinga ’.iusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus į 24 
valandas, o vaikystės dienose—vieną 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negu tiek kartų, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos 
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šaukš
tuko Dr. Caldvell s Syrup Pepsin ir po keliu valandą tie ap-i reiškimai prasi
šalins. . j , ‘ > Į;

Tai yra vidurių liuosuotojas labai tinkamas šeimynos rtAalams, nes jis vei
kia lengvai, be skausmų, labai malonu, imti ir neturį savyje svaigalų bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant i kūdikio amžių, nuo 

-Vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito praradimo, vidurių išpūtimo, nuo 
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.

Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir
gimų, mažiau išlikimų nuo darbo ir 
mokyklos. Kuomet jus patirsit, kaip 

IDr. Caldvvell’s Syrup Pepsin veikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi- 
’es, pauderius ir kendes. Šitokia gy- 

| duolė, kurios parduodama suvirs 10 
miiionų bonkų kas metai, privalo tu-

I rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
rantuojame arba pinigus sugrąžinam.

KUPONAS vienos bonkos 
IŠBANDYMUI DYKAI

> Yra daug žmonių, kurie visuomet 
j norėtų pirmiau išbandyti, negu

> pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardu ir adresą ir pa- 
siunčia į

: PEPSIN SYU.tr COMPANY 
MonticeHo. III.

! o aplaižys dykai bonką Dr. Cald- 
; well’s Syrup Pepsin paštu. Štampu 
; nereikalinga. Visiškai dykai.

■r

“Krikščioniškasai” kapi- [ butų atidaryta, kad vireinin-

Nėralam; išieškant ‘iš jo nuostolius ir 
kati miestas imtųsi darbo 
naujos, geriau Įtaisytos sker
dyklos statymui. Musų pa
siūlymas surinko 27 balsus. 
Pasiūlymas žydų trak, gavo 
35 balsus, už pastai a ji siūly
mą balsavo narsieji kuopi
ninkai. \ adinanioji lietuvių 
frakcija, kurioj itelpa ir fe- 
derantai, laikėsi priešingos 
susitarimo su “Maistu” nuo
monės; jų siūlymas gavo tik 
9 balsus.

šitaip žygiuoja kapitalas, 
asabose” ■ janl nerašyti Įstatymai, jis 

nesiskaito su savivaldybė- 
‘ mis ir visuomenes reikalais, 

ir Kauno miestas. i . . — __ ... --------- —
Maisto” akcininkai turi « • . .•

gyvulių skerdyklą laiD ADSaOgOtl H1SKUS

talizmas Lietuvoje drąsiai! ka tenka patraukti teisman 
žygiuoja pirmyn. J’ 
esamųjų Įstatymų, visuome
nės reikalų; viskas priklauso 
lik jam vienam. Turėjome 
pavyzdi su “Galybės” akci
ninkais, užsimojusiais nau
doti Lietuvos upių vandenis 
ir kirpti savo naudai visuo
menės vilnas. Dabar išplau
kė aišktėn “Maisto” akcinin
kai ir reikalauja sau tokios 
dalies, kurią turės sudėti 
“Maisto” naudai toji pat vi
suomenė. Faktinai nereikėtų 
skirti tųdviejų bendrovių,' 
nes jose dviejose 
sėdi tie patys žmonės, todėl!

i ir priemonės tos pačios.
“Maistas” L II______ 2_____

oięizu** o niro J iinn

: didelę l. .
prie Kauno, vadinamą šal-i 
dytuvais. Kauno miestas turi! 

i savo skerdyklą Kaune. Kau-' 
no miesto gyvulių skerdyk- i 
la skerdžia Į dieną iki 200 

j gyvulių ir aprūpina miestą 
1 mėsos produktais. Joje sker
džia gyvulius privatus mėsi- 

, ninkai ir naudojasi miesto ' 
skerdyklos įrankiais ir pa
tarnavimais. Tokių mėsinin
kų Kaune priskaitoma iki 
200 žmonių. “Maistui,” ži
noma, labai svarbu paimti į 
savo rankas Kauno miesto 
aorupinima mėsos produk- 

ūkio (laroas, Kaa oe jo .tįis štaj-čia ir prasideda!

čiais reklamos baiškalais ar' 
priedanga nedoriems tiks- u
lams paslėpti, , pati gi tauta . bendrovė pasikviečia pas Čia paduodama keliatas 
negali džiaugtis laisve u ge- ^ye miesto valdyba, sanita- patarimų, kurie daug prigel- 
roye, kurią iš jos paverzia j rij-os daktarus iš Vidaus Rei- ’oės išvengti miškų degimų, 
jvanųs dvasios ir kūno nau-Ministerijos ir iškelia 1. Mesdamas degtuką ša- 
dotojai ir suvedziOvOjai. . i šitiems svečiams sausus, lin, buk tikras, kad jis užge- 

Visuomenės būtina parei- šampanu vilginamus, pusry- sęs.
ga tą naują ir daug žadantį čius Čia pat iškeliama “Mais- . ..................................
judėjimą, iš pačios liaudies to” ir Miesto skerdyklų ben- 
einanti, visokiais budais -dradarbiavimo klausimas, 
remti ir stiprinti. ! po kelių dienų tokius pat

Daugumui musų šviesuo-į pusryčius suruošia neku- 
menės ir išeivijos iš tos liau- i riems miesto tėvams ir val- 
dies kilusių yra progos jai ! dybos tarnautojams, 
atsilyginti, ką jai skolingi Ii-! Kovo pabaigoj miesto val
ko. Didžiumą jų dar riša su!dybon atvyksta vienas Vai- 
gimtinės kraštu jaunatvės: lokaičių ir siūlo miestui su- 
atminimai, giminystės ry-! sitarti dėl gyvulių skerdimo, 
šiai, pažintys. Reikia, kad tą i Susitarimas neįvyksta. Se-' 
ryšį stiprintų dar pareigos i kančią, kovo 28 dieną, Mies- 
jausmas—padėti saviškiams to skerdyklon atvyksta gyd. 
nugalėti tamsos slogutį su jo Į Vaičiuška, policijos vadas 
palydovais—girtybe, skur- 'Janušonis ir kiti valdininkai, 
du, nekulturingumu. į kurie ne susitarimą siūlė,

Plačiai besiorganizuojant: tik sustatė protokolą, kad 
dabar Lietuvoje vietose. miesto skerdykla esanti blo- 
“Kulturos” būreliams, kurių :ga£ sanitariniai įtaisyta, 
veikimas turi tikslo bendrin
ti ir derinti visą vietos kul- miesto ir apskrities viršinin-

** T 1 a -y v ■— — v

galėtų spręsti tokių ir pana
šių klausimų.

J. Lapuiaiiė.

Remkime Kultu 
rinj Darbą.

M

Iš geros rankos “Kultū
ros” bendrovės paleistasai 
obalsis—organizuotis švieti
mosi ir kultūros reikalais— 
randa pasisekimą liaudyje. 
“Kultūros” būreliai kuriasi 
ir dygsta, net tokiuose Lie
tuvos užkampiuose, kur iki 
šiol nebuvo nieko girdėta 
apie visuomenini judėjimą 
liaudies tarpe. Grynai kul
tūriniai uždaviniai—kursai, 
paskaitos, koncertai, teat
rai, sporto šventės, knygy
nėlių, skaityklų, liaudies na
mų, kinematografų steigi
mas, knygų platinimas liau
dyje, gamtos ir senovės tur
tų ir paminklų dabojimas, i 
krašto gražinimo reikalai ir 
k. tapo sąmoningųjų liaudies 
veikėjų ir susipratusios kai-į 
mo jaunuomenės dienos 
darbų programa.

Karčiais bandymais isiti- 
cinta, kad be kultūros ir 

švietimo pagrindo negalimas 
joks didesnis visuomenės ar 
ūkio darbas, kad be jo de-, taįs_ čia jr prasideda
mokratijos dėsniai lieka tus-, -Krikščioniškojo” kapitaliz- 

mo žygiuotė.
’ Sausio 23 d. “Maisto”
■ > * — • V •

Nuo

Suv. Valstijų Agrikultū
ros Departamento Miškų 
Tarnyba sako, kad miškai 
kasmet dega apie 36,000 sy
kių ir sunaikina daug me
džio ir nuosavybių, kurių

į nuostoliai siekia $16,500,- 
1000, neskaitant kiek žmonių 
i netenka gyvybių. Daugiau 
; negu 9,000,000 automobilis- 
I tų lankėsi miškuose 1923 
' metais vien tik pasilinksmi- ’ 
nimo reikalais, ir daug miš
kų degimų paėjo iš priežas
ties neapsižiūrėjimo tų, ku
rie ten buvo.

Čia paduodama keliatas

1. Mesdamas degtuką ša
lin, buk tikras, kad jis užge-

2. Nemesk šalin cigarų, 
cigaretų ir pelenų nuo pyp
kių iš automobiliaus. Ge
idaus turėti kokį nors blėki- 
ni indą ir ten tuos daiktus 
mest.

3. Jei norima ugnį užsi- 
kurti miške, reikia kurti ant 
plikos žemės, arba ant ak
menų, toli nuo medžių ir 
augalų.

4. Visuomet reikia saugo
ti tokią užkurtą ugnį. Jei jos 
nebereikia, užgesink ją ir 
užpilk žemėmis, o ne sudžiū
vusiais lapais.

5. Tuojaus pranešk apie 
ugnį miške, nežiūrint kaip 
maža ji butų.

6. Pirm kursiant ugnį, rei- 
u ir derinu visą vielos kui- miesto ir apskrities viršinin-rJP3.?^^ n^2-Ugn\eSi !e?^” 
turinį pažangos darbą, tu- kas uždarė skerdyklą ir pa-!11^1^’.^ekuriose valstybe- 
rėtumėm ypačiai pradžioje! traukė vaidybą teismo atsa- se^ikalaujania • leidimo 
paremti jų darbuotę ir su- komybėn. Kaune tuojau pa.! miskyose ugnj kai-ti^

u..:—:-----I 7. v įsuomėt ’ irytsųsse ap
linkybėse buk taip-pat 
sargus su ugnimi miške, 
kaip kad butum savo na-, 
muose. F. L. I. SU

Balandžio 25 d. Kauno

Į

manymus, reikalingus lėšų' kilo mėsos kainos ir prasidė- 
ir moralės pagalbos. i jo spekuliacija tuo produk-!

Reikia tik įsivaizduoti,; tu, kuris plačiai visuomenei! 
kokia didelė parama tokiam1 labai reikalingas, 
būreliui gauti vieną-kitą su- '* 
mą pinigų jo darbams vyk- 
dinti, mažą knygų siuntini

Miesto tarybos posėdis.
.... ....... Balandžio 29 d. posėdy 

jo knygynėliui, užprenume- j išsiaiškino, kas pasakyta 
ruoti laikraštį-žumalą, ku-'aukščiau. Kilo ginčų, užin- 
rią nors mokslo priemonę jteresuotų prisirinko pilnu- 
bufelio kursams—gaublį,! tėlė salė. Mėsininkų atsto- 
žemlapį, mikroskopą, raga- jvas savo trumpame pareiški- 
ninę lempą paskaitoms, fut- me pasakė, k£d '‘Maistas” 
bolą ar kitokį sporto Įtaisą, siūlęs jiems savo akcijų pirk- 
kino aparatą, radio imtuvą ^i, bet jie atsisakė, buvę jų 
irtt................................................. —2 — J 1

Juk ta musų tūlam išeiviui ■ 
netaip sunki dovana butųitąrtis su 
visas įvykis jo gimtiniame 
krašte, kiek ji sužadintų 
žmonių, pakeltų veikėjams 
ūpo, svarbiausia gi duotų 
jradžią tam ar kitam darbui, 
iuris ilgainiui jau pačių da- 
yvių butų aprūpinamas, jų 

skaičiui padidėjus.
Tokiems santykiams užsi

mezgus, galima butų galvo
ti ir apie pačią kultūrinio 
darbo tvirtovę—liaudies na- 

, mų statymą, kurie jau patis 
: savaime butų didžiuoju ir nuostolių miestui, gimdo be- 
: pastoviuoju ramsčiu visiems 
: vietos kultūros darbams.

Taigi remkime kulturinį 
liaudies darbą ir palaikyki
me su ja ryšį, o pateisinsime sucumucuiuiu xi

I demokratinės tautos vardą, pasiūlė imtis priemonių, kad
1.—__________  A...............................

, MUDU DU.
I *»•.,.

. » N.

Mudu du ‘ .
Tik su vargu < . > 

Klajojame keliu.
Aplink tamsu, 
Nyku, baugu, 

O mes tarp erškėčių...
Ten antai— 
Ar tu matai?

Rodos šmėkla stypso, 
O toliau—
Dar baisiau;

Giltinė iš musų šypso.
Bet štai
Jau rytai, 

Dangus švist pradėjo.
Rūkas dingsta, 
Šmėklos nyksta;

Erškėčiai retėja...
Ir pala’,
Dar negana, 

Kai diena išaus;
Tai ir tave,
Man’s varge, 

Šviesi diena sugniauš.
Benjaminas Rumšas. 

, , - 17. IV. 25 m.
miesto skerdyklą tuojau Mariampolė.

atstovai pas Vid. Reikalų 
Ministerį, pastarasis siūlęs 

i “Maistu.” Siūlyta 
eiti pas apskrities viršininką, 
perspėta, kad policija galinti 
uždaryti jų krautuves, jei 
mėsininkai nepasiduosią. 
Mėsininkai turi nuostolių, 
nes “Maisto” kiaulių skerdi
mo būdas pražudo šerius, 
esą daugelis kitų nepatogu
mų ir nuostolių, taip kalbėjo 
mėsininkai.

Socialdemokratų frakcija 
pareiškė, kad toks apskrities 
viišininko nutarimas neša

darbę, pabrangina produk
tus, kad valdžia privalėjo 
duoti laiko prašalinti miesto 
skerdyklos trukumus ir todėl 
socialdemokratų frakcija

i

»

o
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Kas nieko neveikia, ji 
To niekas nepeikia. j

Brooklyno trupiniai.
To garsaus kriaučių susi

rinkimo, kuris įvyko *19 d. 
vasario, vis dar negalima 
pamiršti. Užvis labiausia 
tas įvykis įstrigęs pas komu
nistus: jie tik ir šneka apie 
kokius ten “blakdžekius:” 
Viename lygos susirinkime 
komuniste Verkutienė, pasa
kodama apie tą “nepaprastą 
susirinkimą,” išdavė šitokį 
raportą: “Kaip pradėjo
muštis, tai tik traukia “blak
džekius” iš kelinių ir duo
da...” Toliaus pasakojama, 
kad per tą “blakdžekių” ko- 
šelienos vakarienę tūla Asi- 
laitienė prarijusi čielą “bla- 
kdžekį” ir dabar jau taip su
tino, kad nei vienoj lovoj su 
Asilaičiu gulėti nebegali. 
Jie greitai viso to ir neuž
mirš.

Atrado naują vietą.
Pasaulio tyrinėtojai jieš

ko šiaurinio žemės galo ir 
vis negali atrasti. Bet komu
nistų Vabalas visai be jokio 
vargo atrado tokią vietą, 
apie kurią musų spaudoj iki 
šio laiko dar nebuvo nieko 
girdėti—tai žalmargės pa
uodegys! “Laisvės” No. 114 
L. Pruseika apie tą vietą 
gana atydžiai rašo. Kode! 
“Laisvės” Vabalas užsimanė 
tą įdomią vietą tyrinėti? 
Mat, tam tikros veislės vaba
lai tik iš mėšlo visą pažitką 1 
ir semia, todėl ir šitas Vaba
las, priklausantis prie tos ’ 
veislės vabalų, ir ėmė knistis ' 
po žalmargės pauodegį...

Kuomet tyrinėtojai atran
da kokią naują vietą, tai vi
suomet palieka kokią nors 
žymę. Įdomu, kokią žymę 
Vabalas paliks šioje garbin
goje vietoje. Ar nebūtų ge
riausia jam pačiam ten ap
sigyventi ir vykdinti komu
nizmu?

P. S. šį išsireiškimą da
rau dėlto, kad tas sutvėri
mas “Laisvės” No. 114 tą 
savo “atrastą vietą” teikia 
socialistams. Bet geriausia 
ta vieta tinka jam pačiam.
L. Pruseika ir žalmargės 

pauodegys.
“Laisvės” No. 114 skai

tau: “Visi Amerikos socia
listai sutilptų po vienos žal
margės pauodegiu...” Po ši
tais žodžiais pasirašo

L. Pruseika.
Kartą kalbant su vienu 

komunistu jis man pasigyrė, 
kad L. Pruseika esąs tokis 
kytEas,'kad jam lygaus tarpe 
lietuvių nėra. Taigi ir pasi
rodo, kad Pruseika yra gi
liai išstudijavęs net žalmar
gės pauodegio geografiją. 
O dabar toji vieta tarnauja 
kaipo lietuvių komunistų 
proto sandelis,—jie iš ten, 
turbiut, semia visą komunisti
nį žinojimą, partijos progra
ma ir jos “tėzius”! Gerai, 
kad L. Pruseika pasirodė 
kuomi jis taip giliai užinte- 
resuotas.

Komunistų skurdas.
Atrodo, kad komunistų 

gyvenimą brudas užpuolė; 
sakoma, kad jie taip kamuo
jasi, kaip katė po ratu ir lau
kia, kad tik kas nors greičiau 
pribaigtų. Bimba buvo jau 
pasiskelbęs, kad jam “dak
taras uždraudė kalbėti.” Sa
koma, kad jis jau jieško pa
sipirkti stubelką, kur butų 
galima užsidėti kokį štorelį, 
jame bizniuoti ir vesti ramų 
gyvenimą. Gal susipras, kaip 
susiprato Petrikienė.

Kokis gi, po velniais, da
bar gyvenimas: “Laisvė” 
sukatom serga, politika ne
vyksta, žmonės visur uja. 
Prie šitokių aplinkybių visai 
nėra dyvų, kad ir nervai ga
li suirti. O visame “Laisvės” 
štabe irgi didelis nesutiki
mas. Julius Baniulis iš

tį ir jis išlėkė. GnKstas įsto
jo i D. Partiją ir jis dabar 
drumsčia visas padugnes. 
Vieną kartą jis komunistų 
susirinkime pasakė: “Nema
nykit, kad jus šunį raudonai 
nudažėt, tai jis raudonai ir 
los?” Vargas, niekas dau- 

' giau...
Didelis Jonas ir kyla.

Brooklyne yra tokis žmo
gus, kuris turi didelę kumš
čių, didelę nosį, didelę kylą 
ir pats nesvietiškai didelis. 
Jo kyla, tai yra priežastimi 
visų nepasisekimų, viso blo
go ; net pats komunizmas 
nuo to nemažai kenčia. Delei 
tos priežasties jo moteris 
taip susikrimto, kad net sa
vo jauną dukterį nutempė 
prie “šventų sakramentų.” 
0 juk komunistai! Kelios są- 
vaitės atgal susidaužė apie 
tuzinas torielkų j jo galvą; 
puskepalis duonos išsprūdo 
Onai iš rankų ir atsimušė į 
Jono nosį. Namuose “revo
liucija” ir pekla. Jonas to 
išlaikyti nebegalėjo ir išva
žiavo pas K. skiepų kasti, 
manydamas, kad viskas atsi
mainys. Bet ne. Darbas sun
kus ir kyla padidėjo ir pra
dėjo augti smarkiau nei 
Amerikos komunistų partiją.

Kuomet Jono uošvė buvo 
Amerikoje, tai buvo velnia
va, bet kaip ji išvažiavo Lie
tuvon—dar velniškiau pasi
darė. Kuomet uošvė barda
vo Joną, tai Ona visuomet jį 
užtardavo. Dabar gi pati 
Ona dišėmis jį svaido. Jonas 
rašė savo Onos biografiją 
jer “Laisvę” piešdamas ją 
<aipo angelą. Bet jau dabai* 
visa tai realybei neatatinka. 
Zonas kremta savo lupas, o 
Ona—nagus.

Prof. L. Širmis.

LAWRENCE» MASS. 
Svarbi žinia visiems 

katalikams!
Šiomis dienomis laimin

gai pargrįžo apkeliavęs Ry
mą, Palestiną ir Lietuvą mu
sų kunigas Juras. Dabar jis 
jau netik kunigas, bet ir 
“tėvas.” Sako, dabar Lietu
voje labai lengva likti “tė
vu,” o ypatingai esant ku
nigu.

Parvažiuodamas Juras 
parvežė visokių “šventeny
bių”: škaplerių, medalikų, 
šventųjų kaulų, plaukų ir ki
tokių “tinksų.” Taipgi par
vežė ir tą popiežiaus šliurę, 
kuria jis spyrė kun. Puric
kiu! į užpakalį. Dabar kas 
norės pabučiuoti popiežiaus 
šliurę, nereikės jau važiuoti 
į Ryma, tas galima bus at
likti Lawrence. Taipgi, sa
koma, Juras parvežė “šven
tos Magdės” plaukų. Sako, 
“šventos Magdės” plaukų 
svarbu įsigyti gaspadinėms, 
senberniams ir davatkoms. 
Gaspadinei turint nors vie
ną tokį plauką eis labai ran
kon burdingieriai ir su jais 
galima bus daryti, ką-tik no
ri ir nebus grieko.

Senberniams turint tokį 
plauką su šešiolikinėm ne
bus jokios bėdos, jos lips, 
kaip bitės prie medaus.

Davatkoms turint tokį 
plauką, tai kad ir nelaimė 
atsitiks arba užkris kelinės 
ant viršaus, nežiūrint kokios 
jos nebūtų—tuščios ai* pil
nos—jokio grieko nebus. 
Sako “šventa Magdė” už 
viską atpakutavojo. Aukš
čiau minėtų “šventenybių” 
gali gauti ir kitų miestų ka- I 
talikai už mažą “praisą.” 1 

Parapijonas.

dau.
Reikia pripažinti, kad 

žmonės simpatizuoja ren
giamiems protestams. Mat, 
juodoji kunigų armija prive
dė Lietuvą prie to, kad ša
liai gręsia pavojus. Kalbė
tojų išreiškimus publika pa
lydėjo dideliu pritarimu.

Abelnai paėmus, didelė 
didžiuma vietos lietuvių yra 
nusistačiusi prieš Lietuvos 
klerikalų valdžią.

Buvęs.

PHILADELPHIA, PA 
Komunistai sugriovė lietuvių 

rubsiuvių 138 skyrių 
A. C. W. of A.

Penki metai atgal, pakol 
138 skyrius nebuvo komu
nistų rankose, turėjo 800 na
rių ir keliatą šimtų dolerių. 
Bet komunistams užgriebus 
visą unijos lokalo valdybą į 
savo rankas, šiandien komu
nistai galutinai pasmaugė 
lokalą savo bolševikiškomis 
rankomis. Net ir patįs pabė
go, kaip iš valdybų, taip ir 
delegatas, niekam nieko ne
sakęs, apleido kriaučius pa
tylomis. Mat skyriaus netik 
paskutiniai centai tapo iš
aikvoti, bet ir paskola slap
tai užtraukta ant pakrikusio 
skyriaus.

Per penkis metus komu
nistai, bešeimininkaudami 
138 skyriuje, davė sekamų 
ir storai apčiuopiamų jų dar
buotės rezultatų:

1. Panaikinta 44 valandų 
darbo savaitė ir įvesta nuo 
54 iki 60 vai. darbo sąvailė. 
Vadinasi komunistų pastan
gomis tapo pagerintas bosų 
būvis, nes dabar didžiumoje 
bosais yra patįs komunistai 
ir jų simpatikai.

2. Vieton buvusios sąvai
rinės mokesties, dabar įves
ta darbas visur nuo skai
čiaus. Tą komunistai atsiekė 
per savo didelį revoiiucioniš- 
kumą, o ypatingai su savo 
kumščios diktatūra.

3. Pirmiau būdavo tik po 
vieną arba du bosu šapose, 
o dabar leista nuo 6 iki tuzi
no bosų. Esant tuzinui bosų 
vienoje šapoje, lengvai gali
ma numatyt, kokios darbi
ninko sąlygos ir kaip darbi
ninkas jaučiasi tarpe 12 bo-1 
sų. šitie faktai rodo, kad) 
komunistai sugrąžino Phila- j 
delphijos kriaučiams tą, kas1 
buvo 1905 m. Dabar ims

AR JUS GALITE 
TAUPYT?

Dėkite pinigus į banką kas mėnesis, net 
ir tuomet, kai jų turite mažai. Doleriai, 
kuriuos jus įdedat dabar, užaugs su pa
galba procentų. Ateis metai, kuomet 
pinigai jums bus reikalingi ir tada jus 
tuos pinigus gausite. Pradėkit taupyt 
dabar North End Ofise.

FI R S T
NATIONAL BANK of

BOSTON
1784 « 9 * S

North End Office
260 Hanover St. Boston

ir tankiai šaukiamuose šap- jokio raporto niekas nedavė, 
mitinguose. Taip jau tuo pa- kokiomis išlygomis grįžt į 
čiu budu agitavo ir įvedė darbą. Buvo reikalauta at- 
darbą nuo skaičiaus, ir pa- skaitos, bet Bekampis užri- 
darė taip, kaip yra sovietų ko, kad atskaitos negalima 
Rusijoj. Dabar kriaučiai išduot, nes kitaip valdžia 
dirba nuo 54 valandų iki 60 areštuotų valdybą už išdavi

mą atskaitos. Tai taip Phila- 
delphijos komunistai varė 
šmugelį su 138 lokalu A. C. 
W. of A. Bet tai dar nevis
kas.

Pakol skyriuje buvo pini
gų, tai iš Brooklyno tankiai 
atsilankydavo svečiai. Pru- 
seika su Bimba tankiai saky
davo bolševikiškus pamoks
lus kriaučiams, imdami rie
bų atlyginimą iš skyriaus. 
Dabar, kaip 138 skyriaus pi
nigai tapo išaikvoti, nariai 
iškriko, tai pats paskutinis 
delegatas slapta pabėgo. 
“Laisvė” turėtų pajieškot 
Rutkausko su Bekampiu ir 
paaiškint kitų miestų kriau
čiams, ką gero nuveikė Phi- 
ladelphijos komunistai, be
šeimininkaudami lietuvių 
kriaučių skyriuje. Lauksime. 

K. J. Geležėlė.
639 Pine St., 
Phila., Pa.

į savaitę. !
Bek-mpio, Dikso ir Rutkaus

ką šmugelis su bosais.
Bekampis, savo laiku bū

damas Brooklyne, varė šmu
gelį vardan 54 skyriaus su 
overkotais ir siutais. Phila
delphijoj gi jis pradėjo va
ryt piniginį šmugelį, iki tapo 
galutinai susektas, už ką bu
vo prašalintas nuo delega- 
tystės. Būdavo taip, kad jei
gu darbininkas nėra komu
nistas ir nepritaria karštai 
Rusijos bolševikams, tai ga
li sveikas visus metus išsė- 
dėt unijos raštinėj, jam dar
bo delegatas neduos. Tik 
tada jis duoda darbą nebol- 
ševikui, kada darbininkas 
įspaudžia į delną delegatui 
nemažiau kaip $10 dolerių. 
Darbininkas, pirkęs darbą iš 
komunisto delegato, užima 
kito darbininko vietą už $5 
arba $10 pigiau ant sąvai- 
tės.

Senas darbininkas tan
kiai būdavo atleidžiamas iš

I

daug laiko, daug triūso, kad W j°^os priežasties,
iškovojus tą, ką komunistai ,šltaiP įmainant darbmm-

kus Bekampis nupuldė 
j kriaučių algas iki žemiausio 

. Užtai Bekampis 
nuo italų gavo juodus aki-

šeimininkaudami prarado.
Komunistų bendras frontas laipsnio, 

su korporacijų bosais.
Pakol Philadelphijoj ne- nius ir jo švarkas su marški- 

buvo Bekampio, patol tarpiniais taipgi nukentėjo, 
bosų ir darbininkų buvo* 1925 m. Philadelphijoj 
skirtingi interesai. Kada gi buvo didelis kriaučių strei- 
komunistai importavo iš kas. Tą streiką vadovavo 

komunistai iš lietuvių, rusų 
• 1 1 t r____•______• . _ k___ ♦

rių vadas buvo Bekampis. 
Tuo tarpu Philadelphijoj 
lankėsi Generalės Valdybos 
narys Joseph Scholssberg ir 
prižadėjo streikieriams di
delę piniginę paramą. Už ke
lių dienų tapo prisiųsta per 
Schlossbergį didelė auka 
streikieriams, kaipo pašalpa, 
bet tos pašalpos kriaučiai 
negavo. Negavo todėl, kad

- lietuviams, ru-

vatkos bei gyvanašlės. Gy- . tūkstančiai darbininkų yra 
vanašlė A., nors mažytė, bet atstatoma. Taigi, darbininkų 
vyi-ų neatsigina. Vieną pa- priederystė butų, kad jie ko- 
varo, tai žiūrėk turi kitą, votų už trumpesnį darbo 
Nors ir neturtinga finansiš
kai, bet dėl lytiškos meilės 
neatsisako eiti į lovą, kad ir 
per naktį už kelis dolerius.

Iš daugelio gyvanašlių, tai 
prakilniausia čionais J., kuri 

I visada nešioja raudonas 
Ipančiakas, plaukus sugarbi- 
niuotus, o jau dresę tai ne 
bile kokią siuvėja pasiuva. 
Vieną kartą jai pasiuvo dre
sę ir po kokiam laikui pama
tė, kad iš piyšakio jai dresė 
trumpesnė. Bėga pas siuvė
ją koliodama, kaip, sako, pa
siuvai man dresę, kad pryša
kys trumpesnis. Siuvėja, ma
tydama jos nesupratimą, at
sako : “Nepyk, sesute, už ke
lintos sąvaičių pati datirsi, 
kame dalykas.” Nepraslinko 
nei 5 sąvaitės, kaip garnys 
atnešė jai kūdikėlį ir dabar 
ji pati supranta, kad siuvė
ją ji bereikalo koliojo, nes 
dresė gerai tinka.

Randasi čionais ir dievo
baiminga našlė, pas kurią 
vyrai plaukia kaip į jomar- 
ką. Nors ji ant pažiūros ne
graži, bet vyrų neatsigina, 
sako visus meiliškai užganė
dina už $5 ar daugiau. Te
kėti ji nenori, sakydama: 
“Kam man su vienu trintis, 
kuris dar ir pėdę prageria, 
o dabar aš galiu gauti kas
nakt kitą, kuris duoda pini
gų, nuperka dreses ir auto- 
mobiiium pavažinėja.” Mo
teriškė A., matyt, moka apsi
eiti su senberniais, bet kur 
ie ir dės pinigus, jeigu neat

sirastų tokių mielaširdingų 
janelių.

Apie kriaučių darbus.
Pas mus kriaučių darbai 

visai sumažėjo; daug šapų 
užsidarė, o kur dirba, tai vi
sai mažai, išskiriant šapas p. 
Čėsnos bei p. Drangino, kur 
dirba pilnai. Keli mėn. at
gal buvo streikas ant kostu- 
mersko darbo. Maždaug lai
mėta. Dabar tariamasi strei- 
cuoti ir ant šapavo darbo, 
bet kadangi darbas apsisto
ja, tai nežinia kokios butų 
pasekmės. Dabartinė mo
kestis už darbą firmų taip 
numažinta, kad darbininkas 
ir per ištisą sąvaitę dirbda
mas tik gyvenimą padaro. 
Mažai darbo esant tarp bo
sų eina konkurencija: jeigu 
vienas dar gauna gerai mo
kėti, tai kitas, neturėdamas 
darbo, eina pas žydą prašy
damas žiponų puse dolerio 
pigiau, trečias dar pigiau iri 
galop pasižiūri, kad pinigui

i

laiką, nes mašinos, atlikda- 
mos darbą daug kartų grei
čiau, stumia laukan darbi
ninkus. Darbininkams rei
kia organizuotis ir vienytis j 
vieną stiprią organizaciją, 
po raudona vėliava, o ateis 
laikas, kada fabrikai, gele
žinkeliai, mašinos pateks j 
jų rankas ir darbininkų iš
naudotojai liks nušluoti nuo 
šios žemės kamuolio, palik
dami gamtos gerybes tiems, 
kurie mokės jomis naudotis 
be kapitalistinio surėdymo.

Būdvieti*.

HARTFORD, CONN.
Draugijų protestas prieš 

Lietuvos klerikalus.
Gegužės 24 d. septynios

vietos draugi jos surengė ma-_ __  _______ __ __
sinį protesto . mitingą prieš j Komunistai varė tokią pra- 

— „ . Lietuvos klerikalus. Kalbė- gaisringą prieš kriaučius
Laisvės” jau pabėgo. Straz- tojais buvo A. Tulys iš So. —*•’ 

dąs irgi negalėjo išsimaitin- Bostono ir kitas iš New Yor-

• •

komunistai importavo iš
Baltimorės Bekampį, tai šis, --------- -— ~ -
tapęs delegatu, tuojaus su- ir lenkų. Vyriausis streikie- 
darė bendrą frontą su bosais 
prieš darbininkus. Sušaukė 
ekstra vienų bosų porą susi
rinkimų Lietuvių Tautiškoje 
svetainėje, ir surašė visus bo
sus į uniją. Kada bosai tapo 
unijos nariais, tada lengva 
buvo susirinkimuose perva
ryti visus paduotus bosų su
manymus. Lengva buvo Be
kampiu! tarnaut bosams, 
nes lokalo valdyba, suside
danti iš komunistų, atvirai 
pritardavo bosams. Pora bo
sų buvo ir į lokalo valdybą 
įsispraudę. Bekampis ir uni
jos valdyba, susidedanti iš 
pirmo numerio komunistų, 
tokių kaip Rutkauskas, Tu- 
leikis, D iksas, Lenkus, bosas 
Griganavičia ir dar keliatas 
bolševikuojančių keikunėlių, 
pradėjo varyti smarkią agi
taciją už numušimą kriau
čiams netik ant vasarinio, 
bet ir ant žieminio darbo.

dalis skirtos pašalpos strei- 
kieriams
sams ir lenkams—pateko į 
lietuvių komiteto rankąs. O 
komitetas, susidedantis iš 
Bekampio, Dikso, Lenkaus, 
Rutkausko ir Griganavi- 
čiaus, buvo taip užverstas 
streiko darbais, kad nevisa-

t

BROOKLYN, N. Y. 
Rubsiuviuose.

Pas mus dabar komunis
tai bliauja visais galais, kad 
esą perdaug dirbtuvių privi
so ir todėl, girdi, darbininkų 
algos “puola.” Bet musų 
rubsiuviai tokius komunis
tiškus “teoretikus” varo 
kiaulių ganyti. Mes jau ge
rai žinome, kad juo daugiau 
dirbtuvių, tuo darbininkams 
yra geriau, nes darbymetei 
užėjus, darbininkų algos 
priverčiamai auga. Mat, 
samdytojai neturi marketo 
rinktis pigių darbininkų.

Tačiaus, iš tokių dvasios 
ubagų, kaip komunistai, 
daugiau ko tikėtis nei nega
lima, kaip tik jų “visų galų” 
suirimo. Pavyzdžiui, jie val
dė Rusiją ir ją buvo jau 
taip nuganę, kad ten net 
žmogus žmogų ėm£ ėsti. Pa
galios, per kelis metus ko
munistai valdė ir musų rub
siuvių skyrių. Na, ir kaip jie 
buvo jį nuvaldę? Nagi taip, 
kad jeigu dar kiek ilgiau ko
munistai butų pavaldę, tai 
musų rubsiuviai butų taip 
pat atsidūrę tokioje padėty
je, kaip Rusijos žmonės. Tik 
įsivaizduokime, iš apie 40 
dirbtuvių komunistai buvo 
palikę tik 19. Vadinasi, kad 
ir didžiausioje darbymetėje 
darbininkai į tą mažą skai
čių dirbtuvių negalėjo su
tilpti ir būdavo visuomet pil
nas ofisas bedarbių.

Dabar gi pas rubsiuvius 
dalykai šiek-tiek pagerėjo: 
dirbtuvių yra 33, darbinin
kai praėjusią žiemą dirbo 
neblogai, ir tikimasi šią va- 
sąrą, jeigu unijoj reikalai 
bus tvarkomi g«*ąį, ,taį dar
bininkų truks. Štf trukurtu: 
darbininkų, kriaučiai' tun 
mokėti pasinaudoti—sau di
desnes algas išsikovoti. /

Žinoma, nei Unija, nei 
(Unijos komitetas negali pra
šalinti bedarbės abelnai, nes 
bedarbės yra kapitalistinės 
sistemos išdavas. Bet sąmo
ningai ir rimtai Unijos rei
kalus tvarkant, visgi darbi
ninkai gali didesnį kąsnį 
duonos užsidirbti.

Šitą visą musų rubsiuviai 
turi gerai įsidėmėti ir neduo-

BALTIMORE, MD.
Keli žodžiai apie musų 

gyvanašles.
Tikiu, kad mažai kur ran

dasi tiek gyvanašlių moterų, 
kiek pas mus. Vis tai geros 
katalikės, bet jų darbai — 
ištvirkimas ir paleistuvyste. 
Prie jų dar prisideda našlės 
bei šiaip moterįs. Keli me
tai atgal vyras B. apsipačia- 
vo su duktere gyvanašlės S. 
Vyras B. yra geras lietuvis, 
mylintis apšvietą ir gerai iš
silavinęs kl iaučių bei stalio- 
rystės amatuose. Jam bėgy- Lų eina dirbti, arba užsidė-

7 -,, . , • • • • , • , ms
kalbina kuopigiausiai dirb- suvadžioti. Rimtesni žmo- 
ti. Kad laimėti streiką, tai ngS ]abaį gerai žino, kad tie 
darbininkų pnderystė butų, Maskvos demagogai nedirbo 
jeigu vienur sustreikuoja, jr nedirbs rimtą ir tvaringą 
turėtų sustoti ir kitur to amą- visuomenėje darbą. Jų tikš
to darbininkai. Keliatas me- pjudyti darbininkus ir 
tų atgal, kada Chicagoje tuomj ardyti jų vienybę, 
kriaučiai streikavo, tai Bai- šmeižti, keikti sau nepatin- 
timorėje buvo, pilnos sapos kamas ypatas, tai jų obal- 
darbo. Vieną boseli L. žinau, sjs> įaį jų revoliučioniški 

_ kad gerai iš to ir praturtėjo, žingsniai. Pas—tis.
G. uz meilę. Negana j Netik pas mus taip dedasi, 
- x =.• bet ir visur. Reikia atminti,

kad kriaučiai streiką galėtų 
laimėti, nes ją darbo atėjęs 
fabrikantas ar kitas neat

liks. Tik reikia didesnės vie
nybės ir gerų vadovų, kurie 
tą streiką vestų link darbi
ninkų laimėjimo, o ne hote-

venant, jo moteriškei neuž
teko vieno ir ji pradėjo su 
kitais važinėti automobi
liais “grybauti.” Pamėginus 
visokių, štai pameta savo vy
rą ir sueina su gyvanašliu G., 
kuris yra plikas kaip tilvikas 
ir išrodo daug prastesnis už 
pirmąjį. B. atsisveikinda
mas su savo žmona davė jai 
pasogos $1,000 ir ji tuos pi
nigus įteikė savo “gražiau-

to, dar jos motina turėjo ar
ti $1,000, kurie taip-pat te
ko G. Dabar, kada jos liko 
be pinigų, tai plikagalvis ne 
nori nei dukters, nei moti

1

jau nėra nei bosui nei darbi- Į 
ninkui. Na, ir išeigos jau!
nėra, prisieina streikuoti, 
bet šiandien laimėti streiką 
yra sunku, kadangi vienam 
mieste streikuoja, tai kitam 
tą pati darbą dirba; ir tarp 
musų pačių, kurie labiausia 
rėkė streikuot, už poros d ie

visuomenėje darbą. Jų tiks
las piudyti darbininkus ir

OVi vlAU Lieti ILdLl IlvVločl* HLztI 11V1 uUAlvIO, nvi invvi ,

da būdavo galima jį rasti, j'nos—jis jieško daugiau kar-’ 
Streikieriai kartais surasda-Įvučių su pienu. B. moterėlė! 
vo savo komitetą labai svar- j siūlosi sugrįžti pas vyrą, bet __
bioje vietoje (karčiamoje) ; jis liepė jai važiuoti kur ant nUOse su fabrikantais pasi- 
bepikietuojant apie barą. Ipakutos, o paskui pasikalbę-' kalbėjimus darytų. Berods, 
Derybas vedė su bosais i siąs. 
“mokslinčius” Diksas. Kada 
reikia po sutarčia pasirašyti, vanašlė

šiandien matome iš laikraš-
Pereitais metais viena gy- čių, kad skaičius bedarbių 

į per apreiškimą yra didelis ne tik Amerikoje, 
“dvasios šventos” sulaukė bet ir visose šalyse, nes jų

ATITAISYMAS 
KLAIDOS.

Pereitam “Keleivio” nu
mery, t. y. gegužės 27 d., ko
respondencijoje iš Brookly
no po antgalviu: “Laisvė” 
Desperacijoj”, trečiam pa
ragrafe aštuonioliktoj eilu
tėj yra pasakyta: 21 d. gruo
džio, 1924 m. Gi turėjo būti 
pasakyta: 31 d. gruodžio, 
1924 m.

agitaciją netik paprastuose tai tas žmogelis kryžių pasta-________
skyriaus susirinkimuose, bet tė. Streikui užsibaigus nei dvynukų, kur puotą kėlė da- vietas užima mašinos, kur (Tąsą įoresp. ant 5 pusi.),



—Dziendobry, Maike! 
—O ką tai reiškia, tėve?

Ar jau į lenką pavirtai?
—Da nepavirtau, ale rei

kės pavirsti.
—Kodėl?
—Kam da klausi “kodėl”? 

Juk žinai, kad šventas tėvas 
padarė su Varšuva tokį kun- 
kordatą, lietuviškai sakant, Į, 
agrymentą, kad visi Vilniaus' 
gubernijos lietuviai turi mo-! - 
kintis polckai. Lietuvių tau-j 
tos šventas tėvas visai nepri- 
pažįsta. Sako, kad Dievas. ’
lietuviškai nesuprantąs. Tai-,' { '
gi noroms-nenoroms reikia i grasyčiau, 
mokintis paliokiškai... Bet|’”’" ’
tiek to, vaike. Aš atėjau pas 
tave su kitokiu reikalu.

—Su kokiu?

gromatą pas vieną žmogų, ;aP*e kurias noriu rašyt. Per

į si sveiki ir linksmus”! Kaip 
jie gali būt visi sveiki ir 
linksmus, jeigu vienas iš jų 
guli be kojos? Pagalios jis 
praneša tavo kumui, kad jų 
telyčiai šuo nukando vuode
gą. ir to paties jis tavo ku
mui linki nuo pono Dievo. 
Kur čia nuosakumas? Juk 
tavo kūmas nėra veršis ir 

’yuodegos neturi.
i —Na, gerai. Maike, jei tu 
j šitą rašytoją taip kritikuoji.

^■jtai kaip tu šitokia gromata

—Aš tokio laiško visai 
, tėve. Tokius 

iį laiškus gali rašyti tiktai žmo- 
’gus, kuris nesupranta žo
džių reikšmės.

_________ —Olrait, Maike, dabar aš 
—Aš, Maike, noriu rašyti į ta’a pasakysiu savo reikalą, 

eitą sąvaitę aš buvau vienoj 
■vietoj ant krikštynų ir pas 
mus išėjo sporas apie tai, 
katras iš mus daugiaus žino. 
Žodis po žodžio, mes truputį 
susirokavom. Pyteris Kopūs
tas, katras statėsi už visus 
mandriausiu, gavo apmušt 
ir išmest per duris. Tada jis 
parsivedė policiją ir visus 

mus sureštino. Tas butų da 
nieko, ale dabar jisai vaikš
čioja visur ir pasakoja, buk 
jis man snukį sumušęs ir 
paskui da policija man pri
dėjusi. Tas, vaike, užgauna 
mano generolišką stoną, ir 
aš noriu parašyt jam gerą 
gromatą, kad jis šitą šmeiž
tą atšauktų.

—Gerai, tėve, parašyk.
—Bet aš noriu, kad tu, 

Maike. pasakytum man, kaip 
rašyt.

—Rašyti reikia visuomet

maspadėk: “Su tikra pagar-'patogiau, ty. kartais nori 
ba.”

—Na. o kaip bus, jeigu aš 
noriu iškolioti jį durnium? 
Tada išeis, kad aš garbinu 
durnių.

—Laiške neprivalai kolio- 
tis, tėve. Koliotis yra netik 
negražu, bet ir įstatymais 
draudžiama. Už siuntinėji
mą paštu šmeižiančių laiškų 
valdžia gana sunkiai bau
džia.

—Aš tam netikiu, vaike. 
Kur gi jau čia butų teisybė, 
jeigu žmogus padarytų tau 
kiaulystę ir tu negalėtum jo 
nei iškoliot užtai?

—Jei kaštavę nuskriaudė, 
tėve, tai tu gali kreiptis į 
teismą. Kurioj pusė j bus tei
sybė, tai teisėjas pasakys.

—Kiek sykių man teko 
būti teisme, vaike, tai teisė
jas niekad nepasakė, kad 
teisybė mano pusėj. Ir per
eitą sąvaitę turėjau užsimo
kėti 10 dolerių faino. Sako, 
muštis nevalia, ir dac oi. 
Bet policija irgi mušasi. Ir 
dabar da guzą turiu. 0 betgi 
policmano užtai nenufaina- 
vo. Ar tai teisybė? Taigi į 
teismą eiti visai neužsimoka, 
vaike. Pats geriausia gali 
teisybę padaryt. Jei koks 
smarkuolis kelia prieš tave; 
nosį, tai duok į snarglinę, ir, 
bus teisybė.

—0 jei jis tau duos at
gal?

—Tada duok du syk.
—0 jei jis atiduos du 

syk?
—Tada bėk.
—0 jeigu jis greitesnis?
—Tada, vaike, šaukis po

licijos, kad ratavotų.
—Taigi išeina tas pats, 

tėve: du susimušę negali pa
tįs savo ginčo išrišti. Jie turi 
šauktis policijos, ir paskui 
teismas nusprendžia, kurioj 
pusėj teisybė. Jei abudu kal
ti, tai abiem uždeda pabau
dą. Užtai, tėve, nereikia 
niekad muštis, tai nereikės 
nei bėgti, nei policijos šauk
tis, nei pabaudų mokėti, nei 
guzų nešioti.

—Jes, vaike, aš mislinu, 
kad tavo rodą vra gana tei-i® ismga.

I

būti su laikraščiais, o kar- 
tais su gazietomis, bet netin
ka nei pne vienų, nei prie1 
antra, todėl jis vienas, kaip 
karpetas prie durų, tyso. '

Pastaruoju laiku atrodė, 
kad "Am. Liet.” jau tapo 
tautininkų sėbru, bet “Tėvy
nė pakabino jį ant lopetos 
ir išmetė su skutais laukan 

i Maika Paltanavičius, pa
vilgęs piratą nosyje, štai ką 
išdrukavojo “Amerikos Lie
tuvyje”: “Jei Lietuvos val
džia mato, kad ‘Tėvynė’ sė
ja nepageidaujamą pagiežą, 
turi pilną tiesą sustabdyti.” 

—o—
Kas įspėsite, ką Paltana- 

vičia pataria “sustabdyti”? 
Gi žodis “pagieža” reiškia 
kerštą. Pagal Paltanavičiaus 
razumą, tai ir kerštas yra 
pageidaujamas. Senas gra- 
mozdas gramozdiškai ir ra
šo.

ale nežinau kaip. Taigi atė
jau tavęs pasiklausti, kaip 
tokios gromatos yra rašo
mos. Juk tu eini i škulę. tai 
turi apie tokius daiktus ži
not

—Nejaugi tu, tėve, ištik- 
rujų negali tokio menknie
kio padaryt?

—Gerą gromatą sustatyt, 
vaike, tai nėra menkniekis. 
Čia reikia geros galvos. Ot, 
mano kūmas gavo aną dien 
gromatą iš Lietuvos, tai kad 
surašyta, tai taip kaip iš no
tų. Prasideda su “Tegul bus 
pagarbintas,” o paskui sa
ko: “O dabar imu aukso 
pluksnelę Į savo baltą ranke
lę ir apznaiminu, kad nau
jienų pas mus jokių nėra, 
tik tėvas nukrito nuo pečiaus 
ir nusilaužė koją ir dabar ne- ■ 
gali vaikščiot. O dabar ap
znaiminu, kad mes esam vi
si sveiki ir linkmųs, tik kai
myno šuva nukando pernyk
ščiai telyčiai vuodegą, ko ir 
tau žyčinam nuo pono Die
vo...” Ir taip, vaike, viskas 
dailiai sudėta, kad nors verk 
skaitydamas.

—Tai yra labai tamsaus 
žmogaus raštas, tėve.

—O ką tu gali žinot, vai
ke? Juk tu tos gromatos ne
matei. Gali būt, kad ji para
šyta labai gražiai.

—Aš kalbu, tėve, ne apie 
rašto gražumą, bet apie ra
šytojo protą. Rankos raštas 
gali būt ir labai gražus, bet 
jeigu rašytojas neturi proto, 
tai jo laiškas vistiek bus 
kvailas. Tik paimkim kad ir 
šitą laišką, apie kurį tu da
bar kalbėjai. Rašytojas pra
deda jį pareiškimu, kad pas 
juos nėra jokių žinių, ir tuo
jaus sako, kad tėvas koją nu
silaužė! Argi kojos nus'lau- 
žimas nėra jokia žinia? Da
bar toliaus: tėvas nusilau
žęs koją negali vaikščioti,

BOTAGAS

SSB Žile Galvoj, Velnias Uodegoj,
rie nebijo velnių ir kunięų. (Apysaka iš Lietuvos kampelio)
O jeigu kartais “pašventm- " -----
tas” Kauno viršininkas nu-. pasiturinčio ūkininko Jo-

1 no Rupšio namuose nuo pat 
ankstybo ryto ėjo tvarkymas 

f ir valymas pašalių. Dabar 
1 jau viskas buvo sutvarkyta 

ir buvo laukiama atvažiuo
jant kalėdininkų. Kambary 
buvo viskas nepaprastai šva
ra, ant stalo balta stal
tiesė, ant sienų šventųjų pa
veikslai papuošti popieri
niais kvietkais. Pats šeimi
ninkas Rupšys apsirengęs 
šventadienio rūbais sėdėjo 
prie lango ir kalbėjo su se
nuku Judžiu, kuris prie pe
čiaus sėdėdamas be pertrau
kiu čiulpė savo numylėtą 
pypkelę.

Senis Judis buvo visoje 
apylinkėje visiems pažįsta
mas, nors jo praeities nieks 
nežinojo, nežinojo ir iš kur 
net jis kilęs. Žmonės daug ką 
apie jį kalbėjo. Gyveno jis 
gerų žmonių šelpiamas, pra
leisdamas porą dienų tai 
pas vieną ūkininką, tai pas 
kitą, arba visai iškeliaudavo 
ant 1-2 mėnesių kur nors Į 
Vokietiją, o sugrįždamas at
sinešdavo gerokai pinigų. 
Tik vieną blogą ydą senelis 
turėjo—tai palinkimą prie 
svaiginančių gėrimų, todėl 
ir turėdamas šiek-tiek pini
gų, greit pralėbaudavo. Ne
žiūrint i savo didelę žilą 
barzdą ir 60 metų amžių, jis 
visuomet buvo linksmas ir 
linksmindavo kitus: dainuo
davo linksmas daineles ir 
pasakodavo visokius atsiti
kimus.

Netik jaunimas, bet ir se
ni, suaugę žmonės mėgdavo 
klausytis jos dainelių ir pa
sakojimų, nes juose buvo 
liečiama: senmergės, sen- 
vaikiai, klebono gaspadinės 
ir net patys klebonai. Už to
kias daineles tankiai buvo 
perspėtas kunigais, bet jis 
nesiliovė, todėl jo labai ne
kentė parapijos dvasiškija.

O kiek pasakų jis mokė
jo !.„ Gal niekas tiek nemo
kėjo. Kiekviena jo pasaka 
buvo gražinama liežuvio 
tauškesiu, rankų judesiais ir 
veido grimasomis. Jei keno 
vaikas verkdavo ar nenorė
davo klausyti tėvų, tuojaus 
ji seniu Judžiu baugindavo. 

—Palauk, ateis senis Ju
dis, atiduosime tave jam.— 
Vaikas tuojaus nutildavo, 
žvalgydamos ar neateina 
“jis.”

Senis Judis mokėjo links
minti suaugusius ir gąsdinti 
vaikus. Išplės savo išbluku
sias akis, išsišieps, išleis lie
žuvį ir staiga iškiš pro savo 
didelę barzdą du piratu, pa
dalydamas tikrą baidyklę.

Taigi dabar šeimininkas 
kalbėjo su šituo seniu Judžiu 
ir retkarčiais žvelgė į langą, 

šeimininkė ruošėsi virtu
vėj, o dvi jau suaugusos 
Rupšio dukteris neramiai 
vaikščiojo po kambarį ir ret
karčiais išbėgdavo lauk pa
žiūrėti, ar neatvažiuoja lau
kiami kalėdininkai.

—Kalėdininkai kieme!— 
Įbėgusi iš šoninės pranešė 
šeimininkė. Tik spėjo Rup
šys atidalyti duris, kaip pa
sigirdo skambutis prieme
nėje. Visi buvusieji kamba
ry suklaupė. Įvirto pūškuo
damas storas klebonas, pas
kui jį vargonininkas, zakris
tijonas ir vežikas. Užgiedo
jo. Atlikęs pareigas, klebo
nas atsisėdo prie stalo, o za
kristijonas, vargonininkas ir 
vežikas atsistojo kiek nuo
šaliau prie dura ir visi lau
kė “almužnos.” Šeimininkas 
padėjo ant stalo klebonui ke
lis litus ir po keliatą skatikų 
įkišo jo tarnams. Klebonas 
pažvelgė į padėtą jam auką, 
nusišypsojo, matyt, kad pa
tenkintas buvo, ir pasukęs 
savo riebų sprandą į šeimy
ną tarė:

—Na, o kaip tave, bene 
Elena?—užklausė vyresnio
sios dukters, kaip bus su

šauna kok| nenaudeli už 
flirtavimą su p. viršininko 
sugulove, tai juk tam jie 
Lietuvos žmonių ir išrinkti, 
kad ką-nora šaudytų. Ar
ba šokiuose gaudyti mergi
nas ir varinėti jas po gatves 
ant paniekos, o vėliau nu
rengti, “išegzaminuoti” ir 
paleisti, tai taipgi “vožna” 
valdininkų pareiga. Kad 
taip Lietuvos valdininkai el
giasi su musų broliais ir se
serimis, tai, sulyg Paltana
vičiaus proto, ne musų biznis 
kištis i jų reikalus.

Popiera kantri, ant jos ga
li braižyti visokie ignoran- 
tai.

I

i 
—o—

Toliau Paltanavičia klu-i 
močija: “Jeigu Lietuvos vai-' 
džią rinko Lietuvos žmonės, 
ir jiems ta valdžia gera, tai 
mums, amerikiečiams, irgi 
turi būt gera.” Taip protau-| 
ja tik "ubagai dvasioje.”

—o—
Velniais ir pekla įgazdin- 

ti Letuvos vargdieniai ma
no. kad jų valdžia “gera,” 
lai ir mums, amerikiečiams,

—o—
Maikės Paltanavičiaus 

donkišotiškas išsišokimas 
prieš “Tėvynę” nepatiko ir 

; “Sandarai.” Tik dabar 
“Sandara” pamatė, kad 
“Am. Lietuvis” yra tokia- 
pat beprincipė gazieta kaip 
ir “Saulė.” Palyginimas ge
ras, tik labai suvėlintas. 
Reikia atsimint, kad dar tik 
pernai “Am. Lietuvis” buvo 
skaitomas tautiškų laikraš
čių šeimynos nariu ir jo re
daktorius pirmininkavo tau
tiškų laikraštininkų suva
žiavime. Sandarietis.

Įkiro retežiai ant darbo rankelių, 
Užtenka klupsčiuoti prieš ponus ant kelių 
Ir dūsauti galvas nulenkus!

Pakelkim nors kartą mes galvas Į aukštą,
Pažvelkim, kaip skaisti aušrelė mums aušta 
Gaivina Įdubusius veidus.

Į Kovą, Jaunuoliai!
Suvytę, pageltę, tik lupam per dienas, 
O pelną skubėdami nešam kiekvienas 
Ir kraunam po kojų turtuolių.

Ir slenka taip amžiai be atmainos jokios, 
Ir musu pasaulis, tarytum jau tokis— 
Tik dirbti ir būti varguoliu...

poterėliais, ar moki?
—Moku, —nedrąsiai at

sakė Elena.
—Na, tai gal pasakysi 

septynis sakramentėlius?
Elena, visa paraudusi, sto

vėdama prieš kleboną pasa
kė kas reikalaujama.

—Gerai, dukrele,—pagy
rė ją klebonas, ir išėmęs iš 
knygutės davė jai paveikslė
li šventojo. Elena užtai pa
bučiavo į jo atkištą ranką.

—O tu, Onyte, pasakyk 
man penkius bažnyčios Įsa
kymus,—tarė kunigas, Įlei
dęs akis i Onytę.

Onytė taipgi gerai atsakė, 
už ką gavo ilgą rąžančių ir 
takštelti kunigėliui Į ranką/

—Na, o tu, Judi, ką be- 
mąstai prie pečiaus atsisė
dęs?—pastebėjo klebonas.

—E, klebonėli, nežiūrėk, 
kad mano sena galvelė. Juk 
sakoma: “Žilė galvoj—vel
nias uodegoj.” Todėl ir man 
kai kada užeina keistos min
tys,—nusišypsojęs tarė Ju- 
dis.

—Tai kokios tavo min
tys?—susidomavo klebonas.

—Nedrįstu sakyti, pra- 
baštėli. da užpyksi.

—Sakyk jau, sakyk, neuž- 
pyksiu,—paragino klebonas.

—Mat, aš dabar maniau, 
kad jeigu Kristus atgytų ir 
sugrįžtų pasaulin, tur būt jis 
be kankinimo numirtų,— 
gudriai atsakė senis.

—Delko taip?—dar dau
giau susidomėjo klebonas.

—Taip, mat, jeigu Kris
tus pradėtų vaikščioti po pa
sauli savo mokslą skleisda
mas, ir užeitų pas savo pase
kėjus kunigus Į kleboniją... 
Jis nusigąstų pamatęs tokį 
riebų kleboną, puikiai iš
puoštus klebonijos kamba
rius, minkštas kėdės, spin
dinčius stalus ir 1.1. Kristaus 
laikais jo pasekėjai taip ne
gyveno. Jis apalptų tokius 
dalykus pamatęs.

—Bet nenumirtų!—per
traukė paraudęs klebonas.

—O jei pamatytų, kokią 
riebią gaspadinę kunigas 
laiko klebonijoj, tai ir nu
mirtų—pataisė senis.

—Gana, gana!—užpykęs 
pertraukė klebonas.—Matyt, 
kad tau, Judi, tikrai “žilė 
galvoj — velnias uodegoj” 
Ir netekęs kantrumo, kuni
gas traukė nuo stalo Į savo 
mašną pinigus, atsikėlė ir 
piktai nusispiovęs išsiriogli
no laukan, o paskui jį ir jo 
tarnai išbrazdėjo.

Namiškiai labai sujudo, 
nes nespėjo kunigui rankon 
pabučiuoti, tiktai vienas se
nis Judis ramiai sėdėjo prie 
pečiaus ir rakinėjo pypkę.

Benjaminas Rumšas.

Statykim krutinę prieš skriaudą, jaunuoliai! 
Ganą, prikentėjo seneliai, varguoliai.— 
Mus užduotis yra kovoti!Daugelis abejotinai riša 

ir neišriša klausimo: ar šikš
nosparnis yra paukštis ar gy
vulys? Mat, paukščiai yra 
sparnuoti ir plunksnuoti, o 
šikšnosparnis nors sparnuo
tas, bet be plunksnų. Gyvu
liai neturi nei sparnų, nei, 
plunksnų, gi šikšnosparnis- 
nors ir be plunksnų, bet turi! 
sparnus.

—o—
šikšnosparns visuomet 

glaudžiasi ten, kur jam atro
do patogiau, t.y. kartais nori 
būti su paukščiais, kartais j 
su gyvuliais, bet netinka nei • 
prie vienų nei prie kitų. Prie 
vabalų irgi jis netinka, nors 
daugelis vabalų turi sparnus 
ir be plunksnų. Bet vabalai 
turi mažiausia tris poras ko- 

> turi tik 
vieną porą kojų. Užtad šikš
nosparnis niekur netinka ir 
pats vienas suka aplink ka
minus.

■" *0—
Daugelis abejotinai riša ir 

neišriša klausimo: ar “Ame
rikos Lietuvis” laikraštis, ar 
gazieta? Mat, visi laikraščiai 
turi aiškias idėjas ir atsto
vauja tam tikras grupes žmo
nių, o “Am. Liet.” atstovau
ja tik M. Paltanavičių su jo 
iš Prienų automatiška yla.

—o—
Gazietos nesiskaito nei su 

organizacijomis, nei su tak
tika, nei su logika, nei su 
abelnai nustatytomis taisyk
lėmis rašyboje. “Am. Liet.” 
irgi nesiskaito nei su organi
zacijomis, nei su logika, nei 
su taktika, tik nevaitoja 
“cz”, “sz”, “w” ir 1.1., kaip 
tai daro gazieta “Saulė.”

kuotrampiausia, tėve, ir ne- 0 šikšnosparnis1
į reikia rašyt apie tokius da
lykus, kurie nesiriša su rei
kalu.

—Jes, vaike, ale kaip to
kią gromatą pradėt: ar su 
tegul bus pagarbintas, ar 
kaip kitaip?

—Jokių “pagarbinimų” 
laiškuosfe nerašyk, tėve. 
Pradėdamas laišką rašyk: 
“Gerbiamas Tamsta,” “Ger
biamas Drauge,” ar kaip 
nore panašiai.

—Nosar, jis nėra man jo- 
kis draugas.

—Tai nedaro skirtumo, 
tėve, laiške turi būt manda
gus.

—Kaip tai, Maike, ar aš 
turiu rašyti mandagiai to
kiam žmogui, katras paskli
di; a mano unarą?

—Taip, tėve. Mandagu
mas visuomet reikalingas. • 
Pradėdamas laišką visuomet 
turi pasakyt “Gerbiamasis”

i

“Am. Liet.” visados glau-
bet rašytojas sako, kad “vi- ar tam panašiai, o baigda- džiasi ten, kur jam atrodo

I

I
t

Kovoti prieš slibiną ėdanti kunus, 
-Jieškoti teisybės, sudrausti dykūnus 
Ir terorui kelią pastoti!

NEČIULBĖKI...
Nečiulbėki, lakštingėle 
Šiam sodely taip liūdnai, 
Negraudinki man širdelę, 
Nes likimo nežinai.

Tau erdvė neišmatuota, 
Laisvai skraidyti gali, 
Man tėvynė erškėčiuota, 
Išskrist toliaus negaliu.

J. S—tis.

Tu nuo vakaro lig ryto 
Skęsti linksma čiulbesy, 
O man siela surakinta, 
Kenčia skaudžiam liūdesy...

Tau raselė sidabrinė, 
Skaistus vasaros rytai, 
Man gi viskas lyg aptemę 
Liko vien tiktai vargai...

Tu čiulbėsi iki ryto,— 
Kol saulutė patekės 
Ir mano tamsią grįtelę 
Aukso spinduliais apšvies.

Tu nuskrjsi tad į kraštą, 
Ten, Į tolimas dausas, 
Aš gi vėliai imsiu naštą 
Į nuvargusias rankas...

Nečiulbėk tad, lakštingėle, 
Skrisk į šalį, jau gana, 
įleisk užmigt nors valandėlę, 
Nes jau aušta vėl diena.

Vargias.

SVAJONĖ.
Rumus statysiu 
Iš vargo, skausmų, 
Į juos suvarysiu 
Nelaimes visu.K

Į juos suvarysiu 
Nelaimes visų,
Duris uždarysiu 
Geležiu stipriu.

Sargą statysiu 
Su kardu aištriu,
Kad neišbėgtų 
Nelaimės žmonių.

Aplinkui tų rūmų 
Laužą suversiu, 
Tada aš ugni 
Didžausią uždegsiu.

Laužas su rūmais 
Ir skurdu-vargais 
Karštoje liepsnoje 
Sudegs amžinai.

Po to tik vien laimė 
Visur viešpataus, 
Skurdas ir vargas 
Daugiau nebesiaus.

Benjaminas Rumšas.
19. IV. 25 m.
Mariampolė.



Drar?°l..sk^ų u?LtUrė?. P«Įie«*..Ji
!d^asUp^uįąwotį. Todėl risiems dlį^im td‘Ju
matyt, kliubiečiai vėl turės liejaus minėjime.

visi vaikai, žmona ir vietos melsti gerbiamu Dundulienę, "
pažįstami bei draugai. kad ji vėl prisidėtų savo va- 

Tegul būna jam lengva dovavimu prie Dramos sky-

KORESPONDENCIJOS. Keistučio——— --------- j—. , - - . ,, - r— rf—o- ar ąjwvnu nm larrnvs i t Į

vesti, tuoj tas skyrius pra- kalbą užbaigė padėkodama acto. Man patirpta vištas ir antis au-
Vfirvpe melsti I

LAWRENCE, MASS. 
Bislcučiai.

Dalbai pas mus negerėja. .
American Woolen Co. vie- Amerikos žemelė! 
nūs audinyčią ruimus palei-* Koreap.
džia smarkiau, tai kitus su-* ---------------
stabdo. Taip ir maino, kaip1 
čigonas arklius. ;* * «

Kun. Juras jau sugrįžo iš Į 
Romos. Jis ten buvo nuva-J ______  ____ _____
žiavęs pabučiuot popiežiui je” buvo rašyta, kad Marijo- 
į pantaplį, užtai, kad popie-jna Paužienė kalėjime nusi- 
žius Vilnių Lenkijai atida-į žudė. Bet dabar ir Juozas________
vė. Į Lawrehce’ą kun. Juras Į Pauža 18 d. gegužės ligon-lkur šalta, šlapia, 
parsivežė italijoniško vyno, j būtyje pasimirė. Pauža buvo ' ..... J~"
lietuviško smėlio ir kitokių;apie 50 m. amžiaus, drūtas 
“tinksų.” j lietuvis, ir buvo geras darbi-

* Įninkąs. Velionis išgyveno
Vietos komunistai apvaik-įapie 20 melų su savo molere

I PHILADELPH1A, PA. 
Kad pradėjau, tai reikia ir 

užbaigti apie Paužų ne
laime*.

Nelabai senai “Keleivy-

....„Vjoiid. v**n4 mergaitę 10 metų Kam toks
Dar turiu pridurti, kad d. r“yk“*

, r. A. >«ll <|u.rr> A,e, N. W. 
Grand Kapids, Mich.

Driko Rriki* žmogui Gert ir Valgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

aemokja. Bet delkogi norui? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas maliau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ki
tuos klausimas suprasi tiktai iš šito* 
knygutė*. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina .................................................. 15c.
Pžiaa Bamba* Stfčiaū — Ir kito*

fonės. Daugiau juokų, negu Amen- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 72 "Džian Bambos spyriai”, eilės, pa- 
kaip ji buvo apskelbt* respublika, aikalbėjimai, humoristiški strnipsniu- 
I'ridėtas didelis spalvuotas žemlapls kai ir juokai. Antra pagerinta 
parodo dabartinei Lietuvos rubežiua laida. 128 puri.................................. 25c.
it kaip šalia yra padalyt* j apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia vis* Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.'M) 
Drūtais audeklo apdarais..........81.50

Alkoholi* ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šilų knygutę. Pa
gal daktarų Hoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Puri. 23..............

Amerikoniškos Vestuvės.
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per-

‘KELEIVIO' 
KNYGOS.

M. Dundulienė per tuos dar-. 
bavimosi dvidešimt penkis 
metus, yra parašiusi penkis 
scenos veikalus, būtent: 
“Graži Mageliona,” “Moti
nos širdis,” “Pavogtas Kū
dikis,“ “Netikėtas Sugryži- 
mas” ir “Dvi Seserįs.” Kaip 
žinomu, tuos veikalus lietu
vių draugijos lošia visoje 
Amerikoje. Tai už tokį M.' 
Dundulienės-Kalnaitytės j>a-( 
sidarbavimą lietuviams, jos 
vardas bus grasytas į lietuvių malonės . 
scenos meno istorijos lapus, kaiaujant sege?

Po visų tos vakarienes 1J1S----
skanumynų, po maloniu kal
bų, visi smagiai pasišoko irĮ??^. 
paspaudę jubiliantės ranką, 
skirstėsi visi i savo namu
čius.

Aš nuo savęs linkiu drg. 
M. Dundulienei laimingai 
gyventi ilgus metus ir dar
buotis darbininkijai.

Šapo* Darbininkas.

Lietuvos Respublikos Istorija ir tem» 
lapis. —* Šitas reikalas parodo, kaip 

nuo 1305 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai t* val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui rev>-

riaus. Baigdamas savo kal
bą palinkėjo jubiliantei viso
kių laimių ir dar sulaukti 
kito jubiliejaus.

Pirmininkas dar p-i t-.tė 
visų žinomą scenos mylėto
ją roselandieti veikėją J. 
Šimkų. J. Šimkus nurodė, 
kad lietuviams scenos mylė
tojams prisieina po lietuviš
kas svetaines, beismentuo.se, 

, vargti— 
nemiegoti per daugelį žiemi
nio sezono naktų, kuomet 
būva daromos repeticijos. O 
tokį vargą per daugelį metų 
kentėjo ir jubiliantė M. Dun
dulienė. Būdavo ji iš Chica- 

igos atvažiuoja ant repetici
jų sumokinti rateliečius ko
kį nors veikalą, tai tas moki
nimas užsitęsia iki po dvy
likos; o tos pamokos buvo 
kelis kartus į sąvaitę. Nakčia 
gi karais grįžti į Chicagą 
ima apie porą valandų laiko: 
rytą ji turi nuo šešių stoti į 
darbą, nes ji darbininkė-pro- 
letarė, iš darbo tik ir gyveni
mą darosi. Taip atsižvel
giant į Dundulienės darba- 
vimąsi lietuvių draugijoms, 
kliubams, chorams, scenos 
menui, toji moteris turi ge
ležinę energiją, kad per dvi-

APS1 VEDIMAI
Pajicškau apsivedimui draugės 

merginos arba našlės, kad butų ne
prigulinti prie bažnyčios. rresenesnė 
kaip 40 metų. Aš esu vaikinas 38 me
tų, darbininkas. Visas žinias suteik
siu per laišką. Iš Lietuvos prašau ne
rašyti.

J. P. ROSS
P. O. Gentini Delivery, 

Detroit, Mich.

Pajiieškau apsivediraui merginos, 
vidutinio amžiaus Su pirmu laišku 

prisiųst paveikslu, kurį rei- 
gręžinsiu. E. M \RCIS 

1313 Walnut St., No. Olean, N. V.

šciojo Pirmąją Gegužės ant 
Centre Hali. Lietuvių cho
ras sudainavo “Lai gyvuoja 
komunizmas,” o rusų vaikų 
choras sudainavo “Dubinuš- 
ka.” 
prakalbą apie Rusiją. Ant sunkiai uždirbtą turtą, bet ir 

pati save, o priegtam ir jos 
vyras iš to susikrimtimo ga
vo nesveikatą ir mirė. Dabar 
tik pasiliko penki vaikučiai 
našlaičiai, iš kurių tik vienas 
gali dirbti, o kiti dar jauni.

Nors Paužai gyvam bu 
nant nereikėjo bažnyčios 
nei kunigo, bet kada pasi
mirė, tai giminės palaidojo 
ji su bažnytinėm apeigom. . ___
Mat, su negyvu ką nori, tą!dešimt penkis metus darba- 
gali daryti, * bile tik grašio yimosi yra dar stipri, sveika 
yra.

Kadangi Pauža turėjo 
daug giminių ir pažįstamų, 
tai laidotuvėse daug žmonių 
dalyvavo. Lai būna jam len
gva šios šalies žemelė.

Ašerukas.

labai gražiai ir jau turėjo 
turto apie penkių tūkstančių 
dolerių vertės. Bet pastaruo
ju laiku nežinia kas jo mote- 
rei pasidarė, kad jinai į porą 

Vienas žydelis pasakė metų sunaikino netik visą

Pajicškau apsivedimui laisvos mer-
__ ___ _a našlės be vaikų, nuo 25 

Į iki 35 metų. Aš esu 35 metų. Su pir
mu laišku malonėsit prisiųsti paveikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. Juo
kingų laiškų meldžiu nerašinėti (2-1)

J. D—AR. I*. O. Bux 853, Globė, Ai :z.

galo muzikantas užtraukė 
ant harmoškos tir-lir-lir, ir 
pradėjo visi komunistai šok
ti. Žmonių išviso buvo apie 
100. Pasirodo, kad komunis
tai čia stovi silpniau, negu 
lepšys ant koto.

“Rusijos Uodegų 
ras” kad jau prirašė, tai pi

Biu-
*i_A 

rašė apie drg. Grigaičio pra
kalbas “Laisvėje” ir “Vilny
je.” Mat, jiems nepatiko, 
kad drg. Grigaitis pasakė 
teisybę apie komunizmą.

Berželis.

KENOSHA, W1S.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

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

Jo adresas:—
JOE ELIOšlL’S 

North West Motei, Iloom 
Kenesha, Wis.

(•)

15,

PAMOJIMAI

Pajicškau apsivedimui nn-nrinos. 
nesenesnės kaip 32 metų. Turi būt 
draugiška ir mandagi. Aš neru’ au > 
tabako ir svaigalų negeriu. Meldžiu 
atsišaukti. (25)

A. DŪMAS
321 VVest 22-nd St., New York Citv.

PARDAVIMAI
Parsiduoda prieinama kaina Sta- Materialistiškas Isterijos Saprstii 

tionery & Candy Store. Įvairių m.-iž- *----——-■- —
možių, saldainių, cigarų ir kitokių da
lykėlių. Priežastis pardavimo—■savi
ninkas eina į kita biznį. Biznis iš
dirbtas gerai. Sąlygas : užinokit ant 
vietos. (21)

114 Uniun Avė.. Brookij n. N. Y.
Netoli Grand St.

FRACKVILLE, PA. 
Franas Žvirblis užmuštas.

Gegužės 24, apie 11 vai. 
nakties bėgant gatvekariui 
iš VViggans į Mahanoy City 
motormanas pastebėjo, kad 
ant tilto guli skersai bėgių 
žmogus. Pakol jis spėjo gat- 
vekarį sulaikyt, permutiniai 
ratai perėjo per tą žmogų ir 
jo lavonas įkliuvo po gatve- 
kariu. M otomanas su kon
duktorium bandė lavoną iš
traukti, bet negalėjo, nes 
tiltas labai siauras ir negali
ma buvo iš šono užeiti. Buvo 
duota žinia į Mahanoy City, 
iš kur pribuvo ugnagesiai su 
kopėčiom, kuriomis užlipta 
ant tilto ir suvažinėtas žmo
gus ištrauktas. Jo kakta bu
vo sutriuškinta ir visas kū
nas sulaužytas.

Lavonas buvo nuvežtas į 
Mahanoy City pas graborių 
Truskauską ir tenai išgulė
jo visą parą niekam nežino
mas. Sekančią dieną paaiš
kėjo, kad užmuštasis yra lie
tuvis, Franas žvirblis, kuris 
gyveno Frackvillėj po No. 
219 North Broad St. Velio
nis buvo 45 metų amžiaus ir 
paliko pačią našle.

Tą dieną, kada jį užmušė, 
jis buvo Mahanojuje ir gi įž- 
damas, matoma, pasiklydo, 
nes per tą tiltą jam nebuvo 
reikalo eiti. Tiltas yra tik to
kio pločio, kad tik gatveka- 
ris gali pereiti, ir pėstiems 
vaikščioti per jį nėra vietos. 
Matyt, neturėjo kur dėtis, 
kuomet pamatė gatvekarį 
atbėgant, tai atsigulė, many
damas, kad tramvajus jo ne
sieks. Reporteris.

CHICAGO, ILL.

Kuuigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų tapatystčs isterija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, ši* knygą 
turėtų perskaityĮ; kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kuri, geidžia, 
kad jų moterįs, dukterį s ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globą**. Pa* 
rašė kun. George Townsend Foą, 
sulietuvino Fcrdinand de Samo- 
pitia. .................................................. 25c.
Kaip Senovės žnonės Perstatydava 

Sau žeasf. — Labai į<k>mųs senovė* 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa. 

10c. 40 pu,L ..............................................

— Dviejų Kalp Tapti Valstiją PilŠte-
' čia? Aiškiai išguldyti piliety stos 
įstatymai su reikalingai klausimais ir 

statymui Kra’ši Ū^aT Pwl. 24 10c.. .‘f

25c.
lyje įvairiausius nųotikius. tai per- Kedel Aš Netiki* į Dievą? — Arka 
skaityk šit* knygelę. Kalba labai. Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- katalikas ir laisvamanis privalo 
ninkama neapkainuojama. Medega j* perskaitytu 64 pusL 
imta iš Greilicho. Paraše Z. Alek- .
». en žJū- ®BVO * wuotinas Tvanas? — Kaip

P ............................................. * Nojus galėjo surinkti į kelias die-
Monologai ir Deidaasaeijaa. — šioje naa visų veislių gyvūnus, kurie gyve

na išsimėtą po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yni ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šimtai 

'kitu klausimų, j kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 

li mu»u veivMU. iviiyK* 
be galo įdomu Kas žodis — tai lak- 

i tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
---- -------- - _• ........

- - - 'Antra peržiūrėta ir pagerinta
—Jei nori žinot, kas gimdo pašau-.....................................

20c.

Nojus galėjo surinkti į kelias die-
PARSIDUODA DRAPANŲ IR 

ČEVERYKV KRAUTUVĖ
Biznis gerai išdirbtas. Krautuvė ran

dasi geriausioj vietoj visam mieste. 
Savininkas dėl silpnos sveikatos turi 
išeit iš biznio. Galima pirkt pigiai. 
Kreipkitės į ‘•Keleivio” ofisą. S. P.

(23)

knygoje telpa daugybė naujų, labai. 
gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos gero*. Tinka visokiem* ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. .......................................... 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšine. Knyga labai pa- j 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c ■
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak-. argumentas griūva. Mokslas 
tuose. Veikalą* perstata nužudymą mokslas nuo pradžios iki galo, 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir,Kaina .................................................. 25c.
nesunkiai scenoj perstatoma* Kokius Dievu* tamsės Garbino Sese- 
veikalas................................................... 25c. | vij. Panašios knygos lietuvių kai-
"O. S. S.” arba ftHubiaė Iškilmė. -M « šiol da nebuvo, čia aprašyta 

Vieno akto farsas, labai juokingas ^°!uua .dievua ^rbino
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. yjonm, egiptėnai, chaldai, ašy. 

. rai. lietuviai, barbarai ir tt.: kai d tie 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

apysakos: 1) Neužsitikinti* Vyras; Liūs jį® sentikius su žmonėm i« turo- 
<•) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko-'jo. Knyga stambi ir labai užimanti, 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės Tai tikra tikėjimų istorija. 81.00 
paikai tiki į visokius prietarus, .Drūtuose audimo apdaruose .. 8125 
burtus ir tt............................. .. 15c.'

• Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
Socializmas ir Religija. Labai įdo-[ 23 gražios eilės, daugybė straips- 

mi knyga šituo svarbiu klausi- juokų, ir tt Puikiai ilius-
mu. puri. •.••••••«••••••••• 10c. truota* 95 pusL 25c,

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta — Istoriška apysaka ii
šv. Jonui galva. Drama vienam*; Kristaus laikų. Parašė Lew 

akte, parašyta garsaus anglų raiti- iVallaee. 472 pusi............................ 82.00
nam vertėtų perskaityti. ............ 25c. >rb<
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy-j tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug romansas M. Bernatowicz’o.
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 468 pust ..............................  81.50
gera ir spauda graži. Parašė J. B.' Biblija Satyroje. — Labai {domi » 
Smclstorius. 221 pusi. Popieros | juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
apdarais ............................................ 81-00 veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
Amerikos Macochss. — Arba kaip ka-!tikius. nuo pri” "bėrimo pasaulio 

talikų kunigas Hans Schmith papio- užgimimo Kristaus. įgijęs iią 
ve merginą Oną Aumulier. Su |knJ’e? n»kas nesigailės. 382 pus- 
paveikslai*. 16 pust ..................... 10c. lepiai. Kaina ................................ 81-00

Amžino* Dainos. Šioj knygutėj telpa Musų Padėjimas. — {domus pavys.
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-, džiai iš dabartinio darbininkų pa

ką deklamacijoms ir dainavimui, kaip dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
namie taip ir susirinkimuose. Į Boston, Mass. 40 pusi.................... 10c.
PusL 52 ................................................ 16c\ MUZIKOS VEIKALAI

Anarchizmas. — Pagal Proudhonoj KOMI*. M. PETRAUSKO 
muksią, para-’ė d-ras Paul Elzba- balčių Karalienė, Opera........... 810.00

eher, vertė Briedžiu Karaliukas. Į Penkių Metų Kanklės, vienoje
29 pusi..................................................... 10c.- knygoje ...............................  85.00
Apie IHev*. Velnią, Dangų ir Praga- Lietavittes Dainos, 4 mišriems bal-

__ - - - .. ■ sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
j duetai .......................................... 8150
Girių Karalius, vieno veiksmo fantas- 

I tiška Opera ................................ $3 00
25c. žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas iš

t Operos žalžių Karalienes .... 75c.
Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................. 30c.

ir energinga.
Po to kalbėjo pats scenos 

meno mokytojas, Lietuvos 
dramos tėvas, J. Vaičkus. Jis 
nurodė, kad be meno nėra 
pasauly tautos; menininkų 
nėra milionicrių, jie daugu
moje tai vargo žmonės, dir
ba menui iš pasišventimo, 

idealistas, 
Į dailininkas, kuris nupiešia 
i ant scenos gyvą žmonių gy
venimo vaizdą. Menas yra 
bepartyvis; po meno vėlia
va sueina visi, visų įsitikini
mų, sriovių žmonės. Todėl aš 
žinau ir atjaučiu jubiliantės 
M. Dundulienės nuveiktiems 
meno srity lietuvių tarpe 
darbams,—sakė J. Vaičkus. 
—Ji buvo ištverminga, pasi
šventusi menininkė, ji ne
paisė ar kas ją giria, ar pei
kia, ji pirmus ledus lietuvių 
scenos menui Amerikoj per
laužė. Kaip aš matau, čia 
mes gražus būrelis, gražių 
žmonių susirinkome pager
bimui musų lietuvių scenos 
darbuotojos. Bet kaip aš žiū
riu, tai čia susirinko ven tik
tai darbininkai ir darbinin
kės. O kur ta musų lietuviš
koji tautiškoji inteligentija, 
kuri nuolatos šūkauja už lie
tuvius, už lietuvių tautą? Tos 
inteligentijos šiandien čia 
nėra nei vieno. Reiškia, 
Amerikos lietuvių teatro 
steigėjai ir menininkai, tai 
tik darbininkai bei darbi
ninkės,—darbo žmonės. To
dėl aš linkiu jubiliantei, ger
biamai M. Dundulienei, dar 
ilgus metus gyventi ir veikti 
scenos menui kaip ir veikė. 
O ateis tie laikai, kad bus 
menininko darbai liaudies 
Įvertinti. .....  , __
liaudies atbudintojas. Tik 
kviečiu ------- -----
Amerikos lietuvių teatrui, o 
pasisekimas bus. Mes išgel- 
bėsime jau ištautėjančią ir 
moraliai puolančią Ameri
kos lietuvių jaunuomenę.

Po Vaičkaus kalbėjo pati 
jubiliantė M. Dundulienė. 
Pasipasakojo savo darbuotę 
prieš dvidešimt penkis me
tus, kaip ji pradėjo lankyti 
anglų dramos kursus, dirb
dama šapoje; kartu augino 
dukterį, leido į mokslą, mo
kino muzikos ir kartu pradė
jo veikti lietuvių scenos me
nui. Iš sykio, kurie su ja vei- 
1 — — ••• » — 1 • • •

M. Dundulienės-Kalnaitytės Menininkas yra 
jubiliejaus draugiška 

vakarienė.
Gegužės 9 d., Mildos sve

tainėj, buvo minimas artis
tės Marės Dundulienės-Kal
naitytės dvidešimts penkių 
metų jubiliejus nuo to lai
ko, kaip ji pradėjo dalyvau
ti scenoje. Atminčiai to 
brangaus laiko ir buvo su
rengta draugiška vakarienė. 
Į tą vakarėli iš Chicagos ir 
kitur susirinko virš šešių de
šimčių menininkų ir šiaip 
draugų bei draugių.

Iki vakarienės vieni šoko 
lietuviškus šokius, kiti bare
liais šnekučiavosi, visi links
mi, draugiški, malonus.

Baigianties dešimtai buvo 
paduota skaniai, puošniai ir 
tvarkingai paruošta vakarie
nė. Baigiant vakarieniauti, 
M. Kasparaitis paprašė va
karieniavusių atydos ir per
statė Roselando Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelio pir
mininką J. Pučkorių keliatą 
žodžių "pasakyti. Drg. Puč- 
korius kalbėjo apie jubili- 
jantę M. Dundulienę, kad ji 
atsidavusiai veikė, nepaisy
dama ir nejausdama nuo
vargio, ir kad ji per dvide
šimt penkis metus darbavo
si lietuvių scenos menui ir 
visam lietuvių progresui, tai 
esanti geležinės energijos 
moteris, tokią moterį lietu
vių tauta susilaukė dar tik
tai vieną — Dundulienę. 
Baigdamas kalbėti d. Puč- 
korius palinkėjo M. Dundu
lienei, kad laimingai sulauk
tų dar kitus 25 metus, o tuo
met apvaikščioti 50 metų su
kaktuves.

Po to pirmininkas persta
tė kalbėti Keistučio Kliubo 
piimininką, p. Aleksandra
vičių. Aleksandravičius įro
dė, kad kuomet jis pribuvo 
iš rytinių valstijų Chicagon 
ir kaip tik pradėjo tverti 
Keistučio Kliubą, tai M.

___ _____ Dundulienė darbavosi to 
” Velionis buvo neturtingas kliubo naudai. Vėliaus, prie 
žmogus, užtaigi rūpinosi, Keistučio Kliubo tapo įsteig- 
kad jo vaikams nereiktų var- tas Dramos skyrius, kurį M. 
gas kentėti. Kiek išgalėda-; Dundulienė vedė, sumokin- 
mas jis stengėsi juos mokyti; davo mylėtojus lošėjus su- 
ir pastatyti ant kojų. į lošti veikalą ir visuomet ge-

Pereitoj subatoj buvo lai- rai sekdavosi. O dabar, kaip 
dotuvės, kuriose dalyvavo tik M. Dundulienė paliovė

SHENANDOAH, PA. 
Mirė L-Kapočius.

Pereita savaitę čia mirė 
Liudvikas Kapočius, “Kelei
vio” redaktoriaus žmonos 
tėvas. Jo sūnūs, Antanas Ka
počius, vra dentistas ir gyve
na South Bostone. Todėl jam 
susirgus abudu vaikai, sūnūs 
ir duktė, išvažiavo iš South 
Bostono automobilium ap
lankyti ji. Jiems atvykus, li
gonis buvo jau visai silpnas 
ir antrą dieną mirė.

I

1

Menininkas, tai

Pajieškau Antano Pilvcnio, Sčbų 
kaimo, Varnių vai., Telšių apsk. gir
dėjau kad gyvena Phiiadelphia, Pa. 
Malonės atsišaukti arba kūne apie jį 
žino teiksis pranešti, už k* skiriu $5 
dovanu.

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

Pojieškau Antano Cieglio, 12 m?tų 
atgal atvažiavo į Lowe!l, Mass iš 
V aikštėm) kaimu, Rudziškių parapi
jos, Trakų apsk. Girdėjau, kad karu 
laiku buvo paimtas į kariuomenę ir 
nuo to laiko apie jį negirdėjau, ar jis 
gyvas, ar miręs. Kas apie jį žinote, 
malonėkite man pranešti, nes turiu 
prie jo svarbu reikalą.

K. STARAS
R. R. 7, Eox 33, Mexico, Me.

PARSIDUODA ČEVERYKV 
KRAUTUVĖ

Labai pigiai, vieta labai gera, ap
gyventa lietuviais, rusinais ir lenkais. 
Priežastis pardavimo—savininkas li- 
gonbuty. Platesnių žinių klauskit (21) 

SHOE STORE
301 Grand St.. Jersey *Citv, N. J.

Aš, Anelė Krivickienė, pajieškau 
savo vyro Antano Krivicko, kuris r.ia- 
ne paliko du mėnesiai atgal. Meldžiu 
atsišaukti aiba kas apie jį žinote, t.ia- 
lonėkitc pranešti, uz ką busiu labai 
dėkinga.

ANEIJĖ KRIVICKIENĖ 
G95 Echo St., Akron, Ohio.

Pajicškau savo dėdės Jurgio Tet- 
ruskaus. Jis gyveno 10 metų atgal 
TVaukegun, III. Paeina iš Ūdrijos pa
rapijos, žagariu kaim. Jis pats ar Kas 
apie jį žinote, meldžiu man praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

MARTA MARCINKEVIČIŪTĖ
820 Bank St., Watcrbury, Conn.

PARSIDUODA KOTELIS ARBA 
SALI U N AS su 15 ruimų, namas nau
jas, 150 pėdų ilgio, stovi geroj vietoj 
ant kampo didelės gatvės, puikus ir 
tinkamas saliunui arba koteliui. Gat- 
vekariai mainosi j Mt. Carmel, Sham- 
oken, Mahanoy City, Pottsville. Biz
nis yra platus. Gera proga, kas my
lėtų gyventi mainerių apielinkėj. mai
nos dirba gerai ir biznio yra gero. Sa
vininkas važiuoja j Lietuvą, nori par
duoti greitai. Klauskite (25)

ANT. GIRAITIS
2100 Centre Sta Ashland. Pa.

|

Pajicškau draugo Juozo Vaitkaus, 
paeina iš Paliepių parapijos ir kai no. 
Girdėjau, kad gyvena Phiiadelphia, 
Pa. Taigi meldžiu atsišaukti a.ba 
žinantieji malonėkite pranešti sek :n- 
ėiu adresu: VVALTER ZONGAILA 

1588 E. 49-th St., Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA
KRAUTUVĖ

Saldainių, cigarų ir cigaretų, taip
gi aiskrymo. Biznis išdirbtas gerai 
per ilgus metus, randasi gražioj vie
toj, prie parko ir prie lietuvių bažny
čios. Vieta apgyventa lctuviais. Par
davimo priežastį sužinosit ant vietos.

J. WEBER
91 VVarvick St.. Ncwark. N. J.

»

Aš. Kazimieras Ulickis, pajieškau 
savo brolių Stanislovo ir Juozo U>ic- 
-iu. paeina iš Dovidiškių kaimo, Kė
dainių apskr., Krakių valsčiaus. Aš 
esu pargrįžęs iš Rusiios ir labai norė
čiau susirašyti. .Meldžiu atsišaukti ar
ba jeigu ka« anie juos žinote, malo
nėkite! pranešti šiuo adresu: 

KAZIMIERAS ULICKIS
Slabados dv.. Krakių paštas, 

Kėdainių apskr., I.ithuania.

Pajicškau Antano .Amirę)škic, iš 
Lietuvos na',ms>. iš Raseinių ans’ r. 
Apie n'-nkioliks metu atgal gvv-ne 
Nmv Rritain. Conn. Dabar irirdėrv-t. 
kad gyvena Detroit. Mich. Ma’or^k.t 
nats atsisaukt arba kas anie jį žinot 
kur jis randasi, malonėkit pranešti, 
už ka busiu dėkinga.

ONA GELCIUTft
65 Brighton St., Bostcn, Mas=.

Pajicškau brolio Antano Lukšo, 
Panevėžio apsk. Razalimo valM Ge- 
tautų kaimo. Kas apie ji žino, malo
nės pranešt arba pats lai atsišau' >a.

JUOZAS LUKŠAS (21) 
1165 St Catherine St E.

Montrcal, CanaJa

Pajicškau savo dukters Marijonos 
Gerjrcliukės, po vyrui Devizienūs. 
Tavo vyras jau mirė balandžio 26. 
1925 m. Detroit. Mich. Atsišaukic ir 
aprupinkie savo vaikus ir stube. Jei- 
pu kas apie ją žinote, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: (21)

MARY GERGELJENĖ
Box 94, Hartahorne, Okla.

Pajicškau Domicėlės Snhsėiu,*čs. 
paeina iš Vilniaus rėdvbos. Traku ap
skrities. Plaskunų kaimo. Malonėkit? 
atsišaukti arba kas apie ja žinot mel- 

| džiu man pranešti. Girdėjau, jo*r ii 
jrj vcna Pennsylvaniioi. (24)

| JONAS MELKUNAS
, _ ~—r “V------ • 49 Lincoln St.. Hudson, Maus,ke, cme jai pavydėti ir ją_______________________ —
stengėsi atstumti nuo veiki-Įją^
ITIO. l>et tlC JOS priešai nete- phia. Pa., bet S metas nežinau nieko 
kę energijos ir pastangų jai anie juodu. Paeina iš Radviliškio 

kenkti, patys išnyko, o JI po žino malonės pranešti arba patįs 1«i 
šiai dienai scenai darbuoja- ^įšaukia. (24)
si ir darbuosis kol gyva bus, 22s pino st., Eiizabeth, n. j.

visus: dirbkime

PARSIDUODA BARBERNĖ
Vieta lal>ai gera, nes prie pat sker

sinės gatvės ir apgyventa visokiom 
tautom, daugiausia atsilanko lietuvių. 
Yra 3 kambariai dėl gyvenimo. Jeigu 
nenorėtų kambarių laikyt, galima 2 
parandavot, nes ir dabar kambariai 
parandavoti. Savininkas eina į i i to 
bizni. Atsišaukit greitai šiuo adresu:

MR. A. H. YENCI1 (21)
251 Metropolitan avė, Brooklyn, N.Y

KAS TURITE KNYGĄ
Po vardu GYDYMAS VANDENIU, 

parašė K. S. Kneipp, iš vokiečių kal
bos vertė Aguonaitis. Kurie tą knygą 
turite ir galit parduot, malonėsit pra
neštu (2»)

S1MON LŪŠIS
8101 Chamberlain, Detroit, Mieli.

ar ba

DĖL BALIŲ IR 
PIKNIKŲ.

Padaryk už 35.00, 80 galionų
1,'iOO stiklų geriausio gėrimo, Ixino-
nado, Orcndžinės arba Greipsų. I’au- 
deris padarytas iš geriausių produktų 
garantuojamas. Rašykit greit, kad 
nešovei uotu mėt. (25)

GRIKSONO SPAUDA
233 N. Clarion St., Phiiadelphia. Pa.

RANKVEDIS
GROMATŲ RAŠYMUI

Knyga pamokinanti kaip rašyti 
laiškus lietuviškoje ir angliškoje kal
bose. Suprantamas ir tinkama- pamo
kinimas susirašinėti lietuviškai ir 
angliškai, apima sąstatą, rašysena, 
formališkumą ir įvairių laiškų, rastų 
bei kortų vartojimą. Šioje knygoje 
yra laiškai visokiuose reikaluose ir 
atsitikimuose į visokias ypatas: laiš
kai tėvų j vaikus, vaikų į tėvus, vaiki
nų į merginas, merginų į vaikinus; 
tarnų į darbdavius, darbdavių į tar
nus ir t.t. Tie visi laiškai yra abejose 
kalbose, vienas lietuviškas, kitas ang
liškas taip, kad rašytojas skaito lie
tuvišką laišką >r riato kaip tą patį 
laišką reikia angliškai rašyti. 7 ra tai 
parankiausias ir lengviausias būdas 
gerai išmokti anglišką kalbą, rašybą 
ir susirašymo formas. Puikiu ir tvir
tu apdaru Kaina su prisivnt:mu tik 
$3.00 <25)

RANKVEDŽIV KNYGYNAS
312-7 S.n. l'nion avė., Chicngo, III.

r*. Parašė Robcrt G. Ingermll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. .

Byla Detroito Katalikų sa Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė ,«ocialistus 3! d. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 ''ras- Kvartalas: Sopranui. AJtui, Te-

- ... norui ir liesiu. n.a«>u nalvriint.
gruodžio, 1313 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 ousL ..................... 25c.
Davatkų Gadzinkoa. — Ir kit03 links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi. ••••••«*•«•••••• 10c.
"Jaunystės Karštia". Ir ’Susižiedavi- 

■aa Pagal Sutartie*”. Labai už
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

Popas ir Velnias — Ir tris kiti indu- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų .....................................................

į

I

norui ir Basui, pianu palydint 40c.
KANKLĖS 1920 M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1> Pasak; k Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvis; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
pai—vidutiniam ir žemam balsui; 6) 
Nakties rasa; 71 Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė; N) Skamba Kanklės 
jr trimitai—suktinis; 9) šių nedėlelę; 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 11) 
Suktinčlis—pianui; 12) Rudens mc- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj

kaina .......................................... 1200
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

"KELEIVIS"
255 Broadvay,

So. Boston. Mass,

beismentuo.se


Sveikatos Kampelis.
SKARLATINA.

Skarlatina yra skaitoma
VAIKŲ AUKLĖJIMAS, i—

Kas yra paprotys? >vj
“Paprotys” yra toks pa- rios užtinka jaunystėje. Ji 

prastas, kasdieninis žodis, J netik gali gyvastį greitu lai
kai!, rodos, nėra reikalo apie ' 
jį nei kalbėti. Tečiaus tame 
ir yra bėda, kad didžiuma 
žmonių nekreipia domės i 
tuos dalykus, kurie jiems iš
rodo labai suprantami ir aiš
kus. Taip manydami jie tan
kiai visai nesirūpina apie 
nustatymą gerų papročių gy
venimo pradžioje.

Nejieškant griežtai moks
linio apibudinimo, galima 
pasakyti, jog paprotys yra 
palinkimas kartoti tai, kas 
pirmiau buvo daroma. Žmo
gus gali išvystyti nevien tik 
elgimosi paprotį, bet taip 
jau protavimo, jautimo ir 
daugeli kitokiu papročių. 
Kūno užlaikymo papročiai 
—papročiai valgymo, mie
gojimo, laukan ėjimo, mau
dymosi — išsivysto labai 
lengvai ir turi labai didelės 
svarbos sveikatos žvilgsniu.

Galima pasakyti, jog žmo
gaus būdas, tai jo papročių 
rinkinys; žmogus elgiasi 
šiurkščiai arba mandagiai iš 
papratimo, visai apie tai ne
pagalvodamas. Jeigu tan
kiai kartodamas žmogus ne
išmoktų kaip reikia judinti 
savo pirštus, tai jis niekad 
negalėtų skambinti pianu 
arba rašomąją mašinėlę var
toti. Tankiai tą pati daiktą 
kartodamas žmogus taip jį 
išmoksta, kad tas pasidaro 
jo papročiu—jis daro ji ne
jučiomis.

Žmogus pradeda mokintis 
nuo paprasčiausių judėsiu. 
Visų pirma jis išmoksta 
šaukštą tiesiai rankoj laiky
ti, peili ir šakutes vartoti, gu- 
zikus užsisegti, mazgą su- 
megsti, ir t.t.

Ir taip beveik kiekvieno 
žmogaus būdas ir dora yra 
rezultatas to, kaip jis mažas 
būdamas buvo mokinamas. 
Nuo to, ką jis mažas būda
mas namie išmoko, daugiau
sia priklauso jo pažiūros Į 
svaiginamų gėrimų vartoji
mą, Į svetimų daiktų ėmimą, 
i lytiškus klausimus, kaip 
lygiai ir jo nusistatymas su- 
lyg kitų žmonių—-draugin
gas ar niekinantis, širdingas 
ar apgavingas.

Daugiausia musų neapy
kantos link kitų žmonių yra 
vis pasekmė musų protavi
mo, išsidirbusio jaunystės 
metu. Tikyba ir tautystė yra 
didžiausi neapykantos aksti
nai. Žmonės vienos tikybos 
ar tautos beveik visuomet 
neapkenčia žmonių kitos ti
kybos arba kitos tautos. Jie 
kalba apie juos su panieka 
ir neapykanta. Maži vaikai 
girdi tas kalbas, ir taip pas 
juos išsidirba panieka ir ne
apykanta prie kitų vaikų, 
kurie yra kitokios tautos ar 
tikybos. Antra neapykantos 
priežastis yra turto skirtu
mas. Turtingesni žmonės 
paprastai laiko paniekoj ma
žiau už save pasiturinčius. 
Todėl ir turtingesnių tėvų 
vaikai visuomet pučiasi ir , 
didžiuojasi prieš biednes- ■ 
nius vaikus. Vaikai, kuriuos 
nelaimė paskyrė būti našiai-{įj 
čiais, arba kurių motina už
darbiauja plaudama kitiems 
grindis, arba kurių tėvas 
rankioja išmatas, tokie vai
kai visuomet kenčia daug 
pasityčiojimo ir paniekos iš 
kitų vaikų pusės.

Niekinti ar neapkęsti kitą 
žmogų vien dėlto, kad jis už • jr moterĮs mėginti išsigydy- 
tave yra biednesnis ar pras- ti trumpu keliu, vartojant bi- 
tesnį darba dirba, tai labai le kokius patentuotus vais- 
koktus paprotys. Todėl tė- tus.? Dažniausia patentuotų 
vai turėtu mokinti vaikus, va.1?’t^ pardavėjas mėgina 
J, . . . . ’ pritraukti žmones, paduoda-kad VISI žmones yra lygus ir ma3 laiškug nu0 kurie 
su visais reikia mandagiai mano, kad jie išsigydė, bet 
apsieiti. tikrai jie sau tik išsivaizdino,

Dr. D. A. Thom. kad buvo išgydyti. f

Tikriaušis išsigydymo pri
rodymas yra tas. kuomet vy
rai ir moterĮs, kurie gydėsi 
nuo džiovos poilsiu, gali 
grįžti prie darbo ir dirbti po 
senovei. FLIS.

Į 
iena iš baisesnių ligų, ku-l

yra didžiausi visų užkrečia
mų ligų platintojai. Todėl 
mes turime naikinti tuos 
musų mažus, podraug kenk
smingus priešus. Tam visu 
pirma reikia užlaikyti švara 
ir tvarka, kreipti domėsi i 

'tas aplinkyb<-s, prie kurių

ku atimti, bet taip-pat ta li- 
ga yra užkrečiama ir neša 
blogas pasekmes, ir nėra ga
linta užtikrinti ar ligonis pa
sveiks ar ne.

Iki šiol dar nėra surasta 
gyduolių kovoti su skarlati-

MUSŲ NEPRIETELIAI
Musės, blusos ir blakė

• - . .c . .................... apuHhi
na. ir tik remiamasi ant ap- ljGS veisiasi* 
sisaugojimų nuo jos. Visuo- A,\. * 
menės kooperacija yra rei- j vasarii Musės reikia naikinti pa- 

------i, nes iš vienos musės 
per vasarą prisiveisia tuks
iančiai. Todėl jau pavasari 
Į visokias pamazgų duobes 
ir grabes, kuriose laikosi 
visokios rūšies nešvarumui, 
reikia Įpilti kiek nevalyto 
karboliaus ir tokiu budu su
naikinti musių lizdus. Lan
gai reikia užtraukti vielos ar 
muslino lankiais sieteliais, 
kad musės neįlystų Į gyvena
mą butą, i virtuvę. Valgomi 

. , . daiktai turi būti uždangsty-
viespatauja tj parėpti. Juo mažiau mu

sės gauna maisto, tuo ma
žiau jos veisiasi. Geriausias 
būdas musėms naikinti, tai 
formalinas (iš vaistinės). 
Vienas arbatinis šaukštelis 
formalino sumaišomas su1 
viena stikline pieno saldžiai 
užsaldinto cukrum, išpilsto- 
ma i lėkšteles ir pastatoma 
keliose vietose, šito skiedi
nio galima pilti ir i spiau- 
dykles, nes formalinas ne 
tik naikina muses, bet ir kai 
kurių užkrečiamų ligų bak
terijas. Limpantis popieris 
ir visokie nuodai r.e taip 
daug gelbsti, o kartais žmo
gui gali pakenkti.

, Blusos nyksta tik nuo šva
raus drapanų, baltinių, lo
vų ir grindų užlaikymo. Rei
kia stengtis, kad baltiniai 
butų mainomi kas savaitė. 
Patalinė reika dažnai išvė
dinti, išdulkinti, o svarbiau- 

isia neleisti šunų Į kambarius, 
į ir blusų nebus.
1 Blakės kiek sunkiau nai-
• kinamos. Jos bijo karšto

. —v - vandens, todėl pripylusbile kokiais vastais, ypač pa- karšto vandens in)b^- <iš

Į kalinga, kad apsisaugoti nuo 
i jos ir kitų užkrečiamų ligų.

Skarlatina dažniausia pa
sirodo ten, kur oras yra 
maž-daug vienodas. Suvie- 
D'. tose Valstijose ji daugiau
siai randasi šiaurinėse vals
tijose. Miestuose daugiau 
nuo jos nukenčiama negu 
kaimuose, ir daugiau negu 
du trečdaliai mirčių nuo 
skarlatinos atsitinka mies-į 
tuose.

Skarlatina 
sakesniuose meto laikuose, 
Atsidarius mokykloms, ru
dens mėnesiai atsižymi skar
latina, ir kiekvieną mėnesi 
vis daugiau vaikų suserga. 
Pu gruodžio ir sausio mėne
sių skarlatina pradeda pa
mažu nykti ir iki vasaros be
veik pranyksta.

i

GYDYMO VILIONĖ.
Keturias-dešimts metų jau 

praėjo nuo to laiko, kuomet 
vienas New Yorko gydyto
jas Įtikrino pasauliui, kad 
džiovą galima išgydyti pri
taikant poilsi, tyrą orą irge-l 
ra valgi. Patarimo, kuri Dr. 
Ed\vard Livingston Trudeau 
davė 1885 metais, paklausė 
tūkstančiai vyrų ir moterų, 
ir šiandien jie užsidirba sau 
pragyvenimą, būdami pilnai 
nuo džiovos išsigydė.

Vienok yra tūkstančiai ki
ti’, kurie, neatsižvelgiant i ši 
faktą, mėgina Įsitikrinti, kad 
džiovą galima išgydyti ko- 
kiuo nors trumpu keliu. 
Džiovos negalima išgydyti

^^junior

111O-

Inge
c _

naujas
Plonas 12-to 
vertas užsiti- 

kurio visi ieško 
soll’yje.
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,5 N b / iii-,'KSTYVOS vasaros
NESMAGUMAI
j • asidcda Birželio 21, 1925 
... pietų pagal Centralinį lai- 

■" Po Pietų pagal Rytinį 
s dienas, U valandų. 
Apsilankymas ankstyvos 

a.ii.s atneša pilvo ir žar- 
s..:!< s paeina nuo valgio už- 
s . ■ -mis ir atvėsus nakti- 

... atsimainymo vandens
• .Auksinis i'adavadiji- 

\ budos laikyk savo oilvą
■ u terštą! Su pagalba Tri-

' • ' yno yra lengva su-
.etj. Erinei io Kartusis Vy- 

...... visas nereikalingas subs- 
sutvarko virškinimą, 

■•.-tams ir kepenims atlik- 
. ir abelnai sutvarko 

•a. Pastaruoju laiku ponas
■ >ki parašė mums laiš- 

Ohio: “Juo ilgiau aš ge- 
: :o Kartųjį \ yną, tuo labiau 

j. kaip pagetbingas jis yra 
yra matyti jį kiekvie- 

r'irmosios rausės pasiro- 
..m- yra pats laikas už- 

i įnerto Fli-Gass yra pui- 
:ja. žmonėms nenuodinga
■ ti. o muses ir uodus už- 

•*:. Je.gu jus negalite gau-
yduolių ar preperaciju 
tėj pas Jūsų aptiekonų 

pardavėją, tai rašykit pas;

T .‘.VITO
airnvi

L . Company, Chicago, Tll.

At JAU TURITE “KE-i!«£$ FARM0S

LEMO" KALENDORIŲ? (Straipsny išdėstyta visa jo j^ntw^r,a^er ar’F^nuSr^ich ’ 
_  * I teorija , rašykite mums. Mes prisiusime jum.’ 

av i • • »» «• ._______ • j i v • *j-« !katalogus ir nurodymus. Mes esarr.Keleivis Sjmet išleido I 12. Kaip prasidėjo p&sau- pirmieji ii-tuviai farmeriai toj apje- 
labai puikų kalendorių 1925 j lyje karas? Tai garsaus rusų '«nWj. MATTIX (29>

K 2. Bos 83. Seottville, Mieli.

GALVOS LIGOS.
O, kaip suvargina žmogaus 

kūną galvos skaudėjimas. Bet 
tą galima pasekmingai prašalin
ti vartojant JATUL’S EDAK 
tabletus. I 30 minutu po vartoji- 

| mo pajausi, kad galvos skaudė
jimo nėra.
JATUL’S EDAK tabletų kaina:

1 baksukas 50c.; 
5 baLsukai $2.00.

Reikalaukit tiesiog nuo mus. Kada 
turėsi baksuką, tada gausi ir aptie- 
k®J*- _ ... «...

■ glad to aupply you. Ask Druggist.
Prašyk aptiekose, pas agentus ir 

visur, kur tik vaistus pardavinėja. 
t Mes jums prisiusime greitai, 
i P. A. JATUL MFG DRUGGIST 
('ar. Railruad Avė. and \V ashington St. 

STOUGHTON, MASS.

metams. Jeigu kas da nėra įrašytojo Rubakino straips- 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus nis. Begalo Įdomus ir pa- 
išsirašyti, nes jau nebedaug!mokinantis skaitymas, 
jo liko. 13. Kaip gyvena eskimo-

Kalendorius yra knygos sai? Ar tiesa, kad jie savo 
pavidale, ir iame teina dau (namus stato iš sniego? Ko

kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
Šituos dalykus čia išaiškina 
garsus Amerikos mokslinin
kas MacMiilan, kuris ilgą 
laiką tyrinėjo eskimosų gy
venimą.

14. Kaip apsisaugoti nuo
perkūnu? Kaip pasidaro I 
perkūnas? Kas yra perkun- neveši Drug store wiii be
sargis ir kaip jis padaro-; 
mas? Ar jis gali apsaugoti '■ 
namus nuo žaibo? Kodėl; 
perkūnijos metu po atskiru1 
medžių yra pavojingiausia: 
vieta, o girioje—saugiau- j 
šia? Visi šitie klausimai yra 
nuodugniai šiame straipsny 
išdėstyti.

15. Saulės spinduliai. Tai j 
mokslinis D-ro Žemgulio 
straipsnis apie tai, kaip sau
lės spinduliai palaiko visą 
gyvybę ant žemės.

16. Geležinkelių atsiradi
mas. Šita geležinkelių istori
ja parodo, kiek žmonės su 
eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie! 
nedarė bandymų, pakol išra- * 
d o geležinkelius.

17. Kodėl žmonės tiki Į 
dvasias? Geras straipsnis

mam? Kada kunigai sudegi-j apie atsiradimą tikėjimo, 
no italų filosofą Vanin? Ka-j 18. Fypkės istorija. Čia!
da jie sudegino mokslininką j aiškinama, kodėl žmonės* 
Bruną? Kada lietuvis s t u' į ruko tabaką ir kaip jie pra-i 
dentas Grineveckis užnešė ‘dėjo vartoti pypkes. 
Rusijos carą Aleksandrą* 19. Vidurių užkietėjimas.' 
II-ji?—Atsakymą i šiuos ir‘Čia D-ras F. Matulaitis pa- 
šimtus kitų panašių klausi-i sako jums Įdomių dalykų 
mų rasite šitam kalendorių- > apie vidurių ligas ir jų gydy-

i mą.
Metai iš 13 mėnesiu, j 20. Prakeiktieji vienuo- 

--------  v..2 iiai. Labai Įdomi istorija apie 
Gruziją ir jos vienuolius.

Tai tik svarbesni “Kelei
vio” Kalendoriaus raštai. 
Jame telpa dar daugybė ei
lių, apysakų ir juokų.

Kalendorius yra papuoš
tas gražiais paveikslais ir 
dailiai padarytas. Kaina 50 
centų, bet “Keleivio” skai
tytojams tiktai 25 centai.

Šitokį Kalendorių kiek-. 
vienas turėtų sau išsirašyti ir į 
da savo giminėms i Lietuvą 
nusiųsti.

pavidale, ir jame telpa dau • 
ęybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikras 
žinynas, štai ju suglaustas 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. Ar 
žinot, kada oficialiai prasi
deda pavasaris, kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išalkinta.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos, kada šimet 
pripuola 4 užtemimai, du 
saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai 
įvyks ir kur jie bus matomi. 
Sitam straipsny aiškiai pa
sakyta.

3. Darbininkų kalendo
rius. Čia surašyti visi svar
besni darbininku gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi
ja? Kada prasidėjo rusų-ja
ponų karas? Kada Įvykę 
“Kruvinas Nedėddienis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Franci jos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaiiui Karoliui pir-

i 
i

I

Lai PAIN- B
EXFELLEPIS t

Praveja Skausmus! •
Trinkite grotai taip, kad ii* 
stebėtinas linimcntas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelieris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigaa norma!) 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICIITER & CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Bulei atsargus po gripo, di
delio persišaldymo ir 

influenzos
Jei jus iaučiatės silpnas, nėr v uotas 

>.'.i niekam netikęs, jus priva- 
iote psklausyti perser- 

trėįimų.
nauja gyduolė, kuri veikia 
šTuose atsitikimuose. Jei 

dar nėra jums jos už- 
■< ”. .u. ikite pas aptiekorhj ir 

tel;. ji vadinasi Nu»ra-Tone. 
per porą dienų ir jus nusi- 

irreitai jus atgausite 
ir stiprumą. Musų skai- 
ihejoti. bet tuoiau bt»n- \v‘ ■ -r. _y _ _

JUSI! C 
rašė?.

1\ K

I

i 
I 
j

I 
I;
i1 

b

1 K

tentuotais, kuriuos parduo- 3mbriko patogra®ia)‘i?ikia S 
da jvainjsapgavikai Džiovą;įtinti !ovu ir į-
galima lengvai išgydyti, bet‘- - --
tas ima laiko, ir dėlto daurjib’^’ i
žmonių neišsigydo, kuomet 
ją pagauna.

Džiovos gydymas reika-i 
lauja daug poilsio. Sunkiau- i 
sis darbas, koki džiovininkas i 
gali daryti, yra ilsėtis. Kuo- ‘ 
mat pagalvoji apie tai, prie
žastis labai aiški. Džiovos 
perai ėda plaučių plėveles ir 
padaro plaučiuose mažesnes 
ar didesnes skyles. Ta žaiz- 
dą galima išgydyti tik tuo-|įyti ir tu()mct al. išbaltinti

■ IboUlllili blcilŲ, 10’

i kitu baldų plyšius. Visu?

v r

0:

ir

I i

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

je.
4- i

Čia yra išdėstytas prof. Mar- 
vino planas sutvarkymui ka
lendoriaus taip, kad metuo
se butų 13 mėnesių, po 28 
dienas i kožną mėnesi. Įdo
mus ir pamokinantis straips
nis.

5. Lietuvos gyventojų 
skaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje yra gyventojų? Kiek 
iš jų yra vyra, kiek moterų? 
Kiek yra lietuvių, kiek len
kų, žydų ir kitų tautų? Jei 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6. Žymesnes pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesyki at
ėjo galvon klausimas: Kiek 
yra pasaulyje išviso katali
kų? Kiek yra budistų? Kiek 
mahometonų, protestonų, 
stabmeldžių ir kitokių? Ar 
suradot kur paaiškinimą? 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

7. Žemes rūšis nuošim
čiuose. Ar žinot, kiek kurioj 
pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyrų, kalnų, miš
kų?—Čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

Musų žemės plotas. Na, 
Kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių? 
Kokj plotą užima jūrės, o 
kiek yra sausumos? Arba 
kaip didelė yra Afrika, Azi
ja, Europa, Amerika ir Aus
tralija? Retai kas tokius 
dalykus žino. Bet kas nusi
pirks “Keleivio” Kalendo
rių, tas žinos.

9. Kiek kuri šalis turi gy
ventojų? Arba kiek yra išvi
so žmonių ant svieto? Čia 
rasite visas reikalingas in
formacijas.

10. Kaip nustatoma Vely
kų diena? Šitas straipsnis 
parodo, kodėl Velykos vie
nais metais būna anksčiau, o 
kitais metais vėliau, čia 
taipgi pasakyta, kokiu budu 
Velykų diena yra nustato
ma.

11. Ar pritruks žmonėms

C1 k 31 i»
.-..'i i.e

: . . v<1j<->. Nuįa-Tont, nes jie 
kad lai

kuris 
kraują

-tirr.uliuo.ia

ai Nuga-Tone žino labai gerai, 
ikia jums tiek daug gero ir 

vi-iems aptiekoriams duoti 
a '.iJą urba pinigus grąžinti, 

• j ž ranėdins. Žiūrėkite garan- 
’ ąuk.lio. Rekomenduojama, 

'■jar.’.a ir parduodama pas vi- 
iekorius.

yra labai geras priren- 
atbudavoja stiprumą, 

• patį kūną. Ji teikia 
miegą, suteikia gerą 

kepenis, regu- 
ir žarnas labai gerai. a

f-ją 

sus a

iššutinus, blakės išnyks, i 
Dar galima blakės naikinti j 
žibalu. Paėmus pluksnelę, - 
reikia ištepti visi plyšiai, ir popuos r r_r_____ _____________
visos ju guštos. Po to plvšiai ; n!edali°nus- K^kv^n? tok» tPa- 
visi sienose reikia uzunauo--- ąa’vuoiais pagražinimais, 

iti, nes blakės daugiausia <vdžio. Tokis medalionas
į veisiasi. Jei blakių prisivei- visur. Jis nesuauž. nenupluks. 
šia po apmušalais" tai tuo- -‘:us ”a!i "mazgoti. Kaina 3200. 
met reikia Jie nupiešti, Sie- paveisslėiį, o mes padarysime
nos šepečiu su žibalu nuva- ' :ai vi<: toki pražlJ med*li,on^ 

; lyti ir tuomet ar išbaltinti'ne'" 
met,.kada plaučiams leidžia- i^Įkėmis, ar vėl išlipyti nau-1'1 
Kuomet' mes kvįuidaSe,! >■’?■ Primaišant y

Plaučiai turi be perstojimo dėt'd'kibi^’ta^tikSZ 
dirbti. Jie dirba daug ma- į 
žiau, kuomet f _ _ ”
ant nugaros Dėlto'džiovos š reikalinga, kad butu 
gydymas reikalauja poilsio.. švanJS kambarisai; lc¥Of ba!;

Apart vo, yra reikalinga (;aj sįenos gnR(jyS jr balti- 
turėti gerą maistą, nes dzio- njJ B ^kovįe su šiais 
va naikina kūną ir silpnina; nep,.ieteliais gerfausis gink- 
jo jiegas. Maistas tvirtma j švaros užlaikymas,
kūną ir duoda jam jiegą ko-, Kut,-met pas mus bus švaru, 
votį su tos ligos perais. Mals- tuomet neVargins vise
tas nereiškia vien tik pieną ki para2it^. 
r klausimus bet ir visus ki-j F (“Sveikata”) 

tus valgius, kurie yra mais- ’
tingi.

Trečias džiovos gydymo 
faktorius, tai tyras oras. Ne
žiūrint kaip šilta ar šalta ne
būtų, tyras oras yra neatbū
tinai reikalingas džiovą gy
dant, ir kuodaugiau tyras 
oras sumaišytas su saulės 
šviesa, tuo geriau.

Taigi, kodėl turėtų vyrai

U
t 
i

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
kaip paprastai,bet ir ant cel-

nori.
< bus

L

Kuomet mes . kvėpuojame, į klij„-s aluno (svįras alun0 
' J . ‘ ii-i

tų klijų). Bet, žinoma, ir

kad batų padarytas: per pas 
’. ar č>?la figūra. Su užsakymu 

s!l:'UU. ‘r pinigus arba galėsite už- 
Mmokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą a;>iaikys:t—kaip norite.

1 z ak;, ma išpildysime į 10 dienų, 
darn- adresuokite:
THE TAI NIS STUDIO 

KL LPMONT, PA.

(-)
• • vlA IY11IUI, LLlCLy tl

blakes naikinant, reikalinga _
dykai nuo patrūki

mo KENČIANTIEMS.
Nedėvėk diržo—išvengk pa

vojingos operacijos
•-.\V č.R r v LIMPANČIOS PLAPAO
* A.>Lšk„fTĖS yra skirtingos nuo
part.šamc . ’
gyduolės 
duodančios 
dalims, i
ka ;r neatsiremia į Kaulus. Tūkstan
čiai --- -- • — • - -
mie, 
geli, r m _ ______
gydo. Minkštos kaip mosuotas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gautis 
auksinis medalis Romoj, Grand Prix 
mec.Jis Paryžiuj ir garbingu pami- 
nejmias Panamos Ėrpozicijoj, San 
r l ar.ctsco. Procesas atsitaisymo yni 
naturahs ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų Mes prirodysim tai pasiųada- 
"’• jums Plapao išbaudymuf vfaSSi'
• ’t-^AI. Nesiųsk pinigų, tik paMįfrk
mums. y.)

plapao laboRatories

S. Matys & d. Matulaitis
SIUVĖJAI

Siutas ir overkotus siuvant ant 
už.sakymo. Kaina pigi. Darbas 
geras. Reikale užeikit. (25) 

837 WASHINGT(tN ST.
BOSTON, MASS.

r>\V.V.R’fv LIMPANČIOS plapao
> 

.ržo. jos yra išlaukinės gy- 
•impančios prie kūno ir 
sustiprinimą toms kūno 

. irioms reikalinga. Neturi 
.’-sių šn urv nei sprenžinų. Nenuslen- 

■ T_____ ■
suomis paduškaitčmis gydosi na- 

. n<nutrukdami nuo darbo ir dau-
3 praneš.-’., jogei šitokiu budu išsi-

-)

i

i “LAIME’’
! atidengia dau? paslapčių: kas ir kaip 
; padaro visokius burtus, spiritizmą, 
, monus-zababanus; pekią, čyščių, vel-

I me mirę ir t.t.
“LAIMĖ“ išeina kas mėnesį nauja, 
antri metai; kaina $1.00 metui į visą 
svietą.
“LAIMĘ” skaito tūkstančiai žmonių

i* Telefonas 6!12-W.

| Dr. A. BamaB-SuMiElds
> LIETUVIS DENTISTAS-
X VALANDOS:
g Nuo 10—12 dieną
įs Nuo 2—5 po pietų
ė Nuo t!—8 vakare
X Nedėlio mis Nuo 10—12 diena 
s* 705 N. Main St. kam p. Broad St.
t MONTELLO. MASS

ž

I’I.APAO LA BORĄ TORIUS 
vj 3058 Stoart’a Bldc. St. Kuto, Mo.

S?
$ 3 
r 
c

l

H> is

Tel. South Boston 4000

Dr. J. Laidžias Seymr
LIETUVIS GYDYTOJAS

3S1 Croadnay, So. Boston, Ml 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

I vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako,
I.-J rvnli icmnii

\ s'

Pamatykit visą pasaulį per musų 
‘puikų stereoskopą, kuris yra padirb
ėtas iš geriausios medžiagos. Jus gali
ate matyti paveikslus kaip ir tikrame 
gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo. 
Istoriškos vietos Amerkoj. Dėdės Ša
mo kariški laivai. Kristaus gyveni
mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip
gi daugelis kitokių puikių vaizdų. Su 
kiekvienu stereoskopu mes duodame 
100 rinktinių ir geriausios rūšies vaiz
dų. Taipgi mes pasiunčiamo gero mo-

; nikelio lukštuose, kuris laiką ro<|o |j»- 
■ bai teisingai ir tesės Jums per dauge
lį metų. Laikrodėlį, Stereoskopą jr 
100 vaizdų vertės mažiausia $Š.Oo mes 
parduodame tik už $4.75. Su kkkyieat: 
orderiu, mes pasiunčiamo dykai rėvol- 
vcrįB. C. 22 kalibro, kuris yra padirb
tas puikiai ir su kuriuo jus galite ap
saugoti savo nartus. Pasiuskit tik 35 
centus dėl persiuntimo, o $4/75 užmo
kėsite, kaip tuos daiktus aplankysite 
savo namuose. Užganėdfaimasr gva-

monus-za basonus; peKUj, cysciu, vei- i * —j". & ...
nius, šėtonus, aitvarus; kur atsidursi- .del*o pvarantuotą laikrodėlį, puikiuose

i ir visi aprūpinti. Ji padarys ir tams
ta laimingu.
Užsisakykite “Laimę” šiandien! Pini-

- - ’ (23)

ta laiminsiu.
u ‘■
yrus siųskite šituo adresu: i

“LAIMĖ”
3106 So. Halsted SU Dept- A 

CHICAGO. ILL.

Parsiduoda Balandžiai.
K Lietuviški, su

“1 šukom, verstiniai 
balandžiai visokių 
spalvų. Ant or
derio prisiunčia 
į visas dalis Su
vienytų Valstijų. 
Su užklausima 
rašykit laiškus.

(23) 
GEORGE BENDORAHTS

520 Wilson St., Waterbury. Conn.

jrr-|f- ________________ v ——• — —I

kad taip. Žemė gali išmai
tinti nedaugiau 9,000,000,-

t *5ss v*# i i«ą < r i uajc —• VJ <ą 11 k. U<m 11II c*?š jr-

I rantuotas arta pinigai bus sugrąžin- 
t ti. Siųskit orderj dabar, kol kainą pi
gi. Adresuokit: . (23)

PRACTICAL SALES COMPANY 
J219 North Irving Are. Desk 50, 

CHICAGO. ILL.

TEL EMPIRE 7365 |

DU F. MATULAITIS į
Ultravioletinė Šviesa N

DUthermiu S
322 HOLBROOK AYE.. «

DEIROIT, MICH. S
; ADYNOS: • - / &

12-2,6-8 1

ifl~~ r norioągL

btaityldte 9t| ut am

"Trijų Metę Kanklię Kuy> 
ca,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa- 
haigoje ir jau Lietuvoje.
"Trijų Metų Kanklių” pre- 
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atarsiu:

diONp
Paskuį Tegul Jūsų Veidrodis Panda 

Rezultatas.
Rašyk apie Dykai SaMkiamas 

Išbandymus.
Jūsų plaukai neturi slinkti ir jus 

neturite tapti plikais, todėl, kad yra 
įmonė,, kuri prašalina ėdančius plaukų 
šaknis mikrobus. Šioji skirtinga me
todą sulaikys iusų plaukus, negyvus 
plaukus, prašalins pleiskanas, žilimą 
plaukų ir apsaugos nuo nuplikimo su- 
drutindama ir pailgindama plaukų 
gyvastį dėl vyrų ir moterų. Prisiųskit 
savo adresą kol dar nepervėhi dėl Iš
bandymo per 15 dienų dykai. (.) 

ATMES COMPANY
41* S. Dsartera St, M-TB, 

Chicago, 111,



■ vojo Lietuvos laisvę, o ne be- j tas Mykolas Tvardauskas susirinkusią publiką ir as- jf 
dieviai, o tik dabar bedie-; namuose dviem šūviais iš menis nešiojusius raudonus į 
viai nori ją pražudyti. Tik, i revolverio nužudė savo my-

... , I matyt, užmiršo ar nenorėjo J Įima ją Eleną Bernotytę ir
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) į atsiminti, kad visų katalikų pabėgėjęs iki miško vienu 
------------------------------- • gaiva “neklystantis” papa šuviu pats nusišovė, 

stengiasi ją pražudyti. --------------
Kam kam, o už vis dau- j Ligo* praėjo,

giausia davė gretimo Cviliųi PALANGA. Prieš Velykas, 
kaimo jaunimui, kuris pa- vaikams ėmus sirgti tymais 
vyzd ingai lavinasi gerai su- (ne skarlatina, kaip buvo 
siorganizavęs i Jaunimo Są- vienoj korespondencijoj pa-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

džios atstovui, buvo tyrinėtaMeilė* pasekmė. džios atstovui, buvo tyrinėta 
VILKAVIŠKIS. Gegužės 4 Punsko, Smalėnų ir Seinų 
dieną, Vilkaviškio stoty parapijų kunigų ištikimybė 
Įvyko savotiška tragedija— ‘ ”
viena jauna mergina išplikė 
stoties viršininko padėjėjui 
sieros rakštimi akis. Sako ji 
tai padariusi iš keršto už su
viliojimą. Sakomoji mergi
na pas nukentejusį anksčiau 
tarnavusi ir jis su ja susimei- 
likavęs ir žadėjęs vesti. Bet 
kažin kodėl susigalvojęs ir 
vedęs kitą. Fa iš apmaudos 
negalėjusi tverti ir jieškoju- 
si pirmai progos atkeršyti. 
Jis jos prisisa ligodavęs. Ne
galėdama kitaip pas jį užei
ti ji nuėjusi pas žandarmą 
prašė jo padėti atimti iš to 
piliečiu j„s užsilikusius nuo 
tarnybos laikų drabužius ir 
kitą turtą. Žandaras drauge 
su ja nuėjo i viršininko pa
dėjėjo butą ir kada pasibel- 
dus buvo Įleisti vidun, mer
gina staiga išsitraukusi iš ki
šeniaus su kažin kokiu skys
timu buteliuką ir pradėjusi 
krapinti savininką. Besitai
kydama ji užsiekė tuo skys
timu ir žandarą ir pati bave 
apsipylė. Sieros rukštis įs
ėdusi savininkui akis, veidą, , 
žandarui drabužius, ir pa
čiai kaltininkei lupas ir pe- Į 
čius. Dasiprotėjęs žandaras, , 
kad čia blogai daroma, pasi- , 
stengė kaltininkę kuogrei- j 
čiausia suimti ir perduoti 
policijai, nukentėjusi sku
biai nugabeno Į miesto ligo
ninę. -Apžiūrėję gydytojai 
pasakė, kad regėjimo grą
žinti nebebusią galima. Ši 
skaudi žinia taip smarkiai 
suerzino nukentėjusiojo mo- ........
tina, kad ta tuojau aps^O’-vėlai^lO vai. vakaro, nuėjo

ir pasirodė policijai, kad 
visi kunigai yra “neištiki
mi,” ypač Punsko kunigas 
S. Vencius pasirodė nepa
kenčiamas, kuris reiktų grei
tu laiku pašalinti iš Punsko, 
tik reikalinga buvo atrasti 
jojo nusikaltimo priežastis. 
Kun. S. Venciaus ištikimy
bės tyrimas jau nuo seniau 
buvo pradėtas ir slaptoji po
licija sekė kiekvieną jo žin
gsni.

‘z1

Ligos praėjo.

* I jungą, liepdamas nieko ben- minėta), mokslas kelioms 
dro su jais neturėti. Liepė-dienoms buvo nutrauktas.

Gaila jaunų žinomų.

Žmogžudystė.
MARIAMPOLĖ. Gegužės 6 
d., 6 vai.- vakare Tarpučių 
gyventojas (paprastas dar
bininkas) Juozas Paplaus
kas grižo namo girtas ir 
taip baisiai sumušė savo 
žmoną špatu, kad nėra vil
ties pagijimui. Motei*is nuga
benta ligoninėn, o vyras— 
kalėjiman. Trys maži vaiku
čiai liko našlaičiais.

Kaip dvasiškieji bovijasi. 
VILKAVIŠKIS, šių metų 
19 d. bal. (per atvelykį) Vil
kavišky buvo toks atsitiki
mas. Einant bažnyčioj pa
maldoms, o kitiems žmo
nėms tuo kart ramiai- sau 
gatvėje ties bažnyčia be
vaikščiojant ir . besišneku
čiuojant, tik staiga, netikėtai 
čia-pat pasigirdo^ mauzerio 
guviai, nuo kurių žmonės ge
rokai krūptelėjo. Viena mo
terėlė kuone sudribo vieto
je ir veik žodžio neištarda
ma kaž-ką ėmė murmėti, 
mat, šalip jos . pasigirdo 
trenksmas.

Pasirodė, vienas kunigėlis 
vaikštinėdamas po kleboni
jos darželi apšaudė šunis. 
Jei buvo būtinas reikalas tai 
padaryti, tat čia tuo kart bu
vo pakankamai tam tikslui 
žmonių. Čia-pat be papras
tųjų policininkų buvo vy
riausieji vietinės atministra- 
cijos atstovai, kurie galėjo 
ir privalėjo tai padaryti, jei 
buvo reikalas. Tačiau ypa
tingo reikalo čia nebuvo— 
šunes nebuvo pasiutę, o tik 
kambariniai. Bet svarbiau
sia, šitai ne kunigui pritin
ka laike pamaldų prie pat 
bažnyčios.

Konkordatą jau vykdo. 
PUNSKAS (Suvalkijoj). 
Padarytasai lenkų konkor
datas su “šventuoju sostu,” 
nors dar nebuvo galutinai 
ratifikuotas, patvirtintas, o 
jau lenkų policija kai ku
riais konkordato paragrafais 
pradėjo naudotis ir Punsko 
apielinkėj. Vienoj policijos 
nuovadoj atvažiavus val-

tl
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MES PERKAME 
Lietuvos Bonus 

Mes perkam Lietuvos Bonus nuo tu. kurie pirks pas mus 
pianą, Player-Pianą arba Gramafoną, priimdami kaipo 
dalį mokesties. Mes užlaikėm pianus rinktinius ir neva
rant uotus kaip tai: Weber. lvers & Pond. Hobart M. 
Cable, Emerson ir kitokio i įdirbimo. Vocalion ir Sirantl 
gramaionus ir Lietuviškus iiolius dėl plaver-piunų. Nau
ji piayer-pianai, 25 raliai ir saolukas $425.00 Lengvos 
išlygos. Reikale kreipkitės, (23)

GARDINER PIANO CO.
B. S1MON AVIMUS

472 WESTMINSTER ST , PROVIDENCE, R. 1.

ženklelius vedė nuovadon ir 
surašinėjo protokolus. Tarp 
“suimtų” buvo Seimo nariai 
Kairys ir Plečkaitis, nes jie 
irgi turėjo raudonus ženkle
lius. Policija ant dviračių 
važinėdama visą dieną jieš- 
kojo žmonių nešiojančių 
raudonus ženklelius.

Visame mieste buvo susti
printa policijos apsauga.

Išpiešimas panosėje. 
MARIAMPOLĖ. Jau laik
raščiuose pusiau lupų buvo 
minėta, kad balandžio 24 d. 
Mokesčių inspekciją apipie
šė. Išplėšimas, žinoma, ne- 
lųalonus ir labai negeisti
nas, ypač tokios Įstaigos, 
kaip mokesčių inspekcija. *■%. . ■» 1 * « A__ -J* 1 1 • j

išplėšė? Ugi pačioj 
: vienoj pusėj ko- 

kitoj—polici- 
-teismas 
visų ei- 

■ nak-

5

Itėvams neleisti vaikų i tą i Po Velykų mokslas jau eina 
Sąjungą, nes tai esanti be- »vėl normaliai, 
dieviška sąjunga. :--------------

Grasino už prigulėjimai Nepritelpa vargšai, 
minėtai “bedieviškai” są-iVILKAVIŠKIS. Prieš didiji 
jungai net Dievo teismu. ikarą Vilkavišky buvo pradė-

Kai-kurie žmones, nega- (ta statyti senelių prieglauda, 
lėdami pakęsti tokių šmeiž- Karo sutrukdytas, dai*bas tik 
tų, net iš vietų ėmė atsakinė- 1924 m. liko užbaigtas. Prie- 
ti: “meluoji,” “netiesa,” -1- ’—* 
‘turėk gėdą, farizėjau.”

I 
t

■
» w -V V * V v V V » • V •

|

į MIŠKO PLUKDYMAS 
į NEMUNU.

Klaipėdos pramonė 
prekyba prieš karą buvo pri- 

; laikyta veik išimtinai miškui 
apdirbinėti ir transportuoti, 
kurio didžioji dalis suplauk-! 
davo Klaipėdon iš viso Ne-j 
niuno upyno. Kilus Lietuvos ' 
konfliktui su Lenkija Klai-: 
pėda neteko medžių iš Vil
nijos ir Gudijos ir nuo to lai
ko tebepergyvena depresiją, 
kadangi fabrikai ir apdirbi- 
mo Įmonės negauna pakan
kamai darbo. Lietuva, eida- j 
ma konvencija padarys visa,! 
kad miško tranzitas Nemu-! 
no upynu galėtų eiti, bet jei 
lenkai iš to norės siekti jau; 
politinių išrokavimų, tai i 
Lietuvos vyriausybė nei žin-' 
gsnio nenusileis. į

Kiek gyventoju Lietuvoje j
{gimsta, miršta, apsiveda ir 

kiek priauga. Į
Centralio Statiškos Biuro

! Įtarę Dalnarių kaimo ukinin- daviniais, per 1924 m. natu- 
iko sūnų Igną Navicką, kad t ralis gyventojų prieaugis 
jis ValtarĮ nužudęs, bet be {pasiekė 27,371 žmonių, kas 
įrodymų sunku buvo ką ’"1 or'' 
spręsti. Nesenai Navickas 
susipyko su savo pamote, ir 

Toji jį apskundė užmušusi 
; ValtarĮ. Policijai tardant, 
, Navickas visame prisipažino 
i ir nurodė, kur užkasė už
muštąjį ValtarĮ. Vakaris su 
Navicku buvo geri girtuok
liai ir spėjama, kad žmogžu
dystė įvyko abiems pasigė
rus. Navickas pasodintas ka
lėjiman.

Padegė iš keršto.
Pranas Rusas iš Kėjėnų 

kaimo, Girkalnio valsčiaus, 
Raseinių apskrities, būda
mas šaulys, kaip ir paprastai 
šauliai, kurie dažnai padeda 
policijai, kartą buvo pa
kviestas padėti suimti dezer
tyrą.

Rusas, sugavęs dezertyrą, 
norėjo ji suimti, bet čia iš 
kaž-kur atsirado S. Matelis, 
kuris pradėjo dezertyrą gin
ti, neduodamas jo suimti ir, 
išsiėmęs iš kišeniaus brau
ningą, grąsino Rusui pasi
traukti. Bet Rusas, būdamas 
jaunas vyrukas ir pasitikė
damas savim, sugriebė Ma
telį glėbin, norėdamas atim
ti iš jo brauningą, kas jam 
ir pasisekė.

Atėmęs nuo Matelio brau
ningą Rusas nusijuokė, kad 
bereikalingai tik sušilęs i ką 
Matelis Įniršęs atsakė: “Pa
lauk, tu kitaip dar sušilsi.”

Toks grasinimas nenuėjo 
vėjais. Vieną kartą Rusas, įjnskis ne po ilgo mirė. Ko- 

i parėjęs iš bažnyčios namo ir ' - A
. -a- v v ***• v
gulti.

Staiga jis pabudo nuo di
delio triukšmo ir riksmo ir 
išsigandęs pamatė bėganti Į 
ji žmogų; iš išgąsčio, many
damas kad ji plėšikai už
puolė, griebės už brauningo 
ir vos nenušovė savo tėvo, 
kuris bėgdamas šaukė, kad 
namai dega.

Piktadarių buvo padegtas 
klojimas ir esantis po vienu 
stogu tvartas.

Per gaisrą sudegė tvartai 
su visais gyvuliais ir kloji
mas su visais padargais bei 
javais, kurių dalis buvo 
Vulfo Todvizevičiaus. Nuos
tolių viso buvo padalyta per 
vienuoliką tūkstančių litų.

Rytojaus dieną prie sude
gusio klojimo buvo rasta 
greitai, dideliais šuoliais bė
gusio vyriškio pėdos.

Tik dabar Pianas Rusas 
prisiminė Matelio žodžius: 
“tu netaip sušilsi,” ir kilo 
Įtarimas, ar tik ne Matelio 
darbas. Buvo išmatuotos 
Matelio pėdos ir jos visai 
atatiko pėdsakams, einan
tiems nuo gaisro vietos. Ma
telis buvo areštuotas ir tei
siamas Kauno apygardos 
teismo, kaipo kaltinamas 
padegime. Teismas S. Mate
lį nubaudė puspenktų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
dar priteisė P. Rusui nuosto
lių aštuonis tūkstančius litų 
ir Vulfui Todvidzevičiui du 
tūkstančiu litų. 0 Matelio 
sėbrą Mačiukevičių, kuris 
taip pat buvo kaltinamas 
kaipo padegimo bendrinin
kas, teismas rado nekaltu ir 
išteisino.

glaudą užlaiko Vilkaviškio 
apskrities savivaldybė. Ke

blios dešimtys senelių ir vaikų 
i turi jaukų pragyvenimą. TikPrigėrė mokinys. i

VEIVERIAI (Mariampolės;kažin dėl ko prieglaudon 
apsk.). Progimnazijos sod- ■ nepatalpinti keli seneliai ak- 
no kūdroj iki šio laiko plu-; Ii ir raiši, kurie gyvenimo 
duriavo medis, ant kurio( spiriami turi vargti gatvių 
mokiniai tankiai mėgindavo r~’------’----- :------ ’“L‘------'
pasivažinėti. Balandžio 21 
dieną sulipę trys mokiniai 
pradėjo važinėtis; medis ne
išlaikęs lygsvaros apsivertė 
ir mokiniai Įpuolė į vandenį.
V. šlapkus, 13 metų mokinys tas Kuršėnų Smulkaus Kre-; 
prigėrė, o du išsigelbėjo: dito Bankas, išnešta apie ( 
vienas išplaukė Į kraštą, ant- • 9.000 litų. Vagys Įsilaužė j 
-os nrsikabino ant to Daties antrame nnk'štp r»vn lano-arl

užkampiuose ir melsti praei
vių pagalbos.

Išplėšė banka. 
(KURŠĖNAI. Naktį iš 21 d. 
ii 22 balandžio liko apiplėš-

prigėrė, o du išsigelbėjo: {dito Bankas, išnešta apie 
vienas išplaukė į kraštą, ant- 9.000 litų. Vagys Įsilaužė 
ras užsikabino ant to paties antrame aukšte pro langą; 
medžio. j prie pat lango miegojusi

--------------- .tarnaitė negirdėjusi.
Dėl kiaulių užmušė žmogų.- Didesnė dalis pinigų bu- 
KALTINĖNAI. Balandžio 6 'vusi ne Banko, vieno giri-Į 
i. Pakalniškių kaimo du ninko. Jieškoma kaltininkai, j 
Kaimynai susiginčyjo dėl vedamas tardymas, 
kiaulių tuo kart subėgusių į; --------------
rugius. Klošys kirto savo kai- i Pamotė išdavė žmogžudį, j 
mynui Galinskui Į galvą ir LLNKUVA (Šiaulių apsk.).’ 
sprandą su kirviu, kun jis prieš dvejus metus nežinia: 
iuo kart turėjo rankose. Ga- įm- dingo 22 metų jaunikai-'

Bet kad žinotumėt kokioj 
vietoj i 
panosėj: 
mendantura, 
ja, beveik priešais 
gatv.—didžiausia, » 
namiausia. Žmonių — 
čia gal ir nevaikščioja, bet 
policijos sargyba... Bobos 
plepa, kad paimta pinigų 
apie 40 litų, išvartyta stalai. 

• kėdės, šėpos. Apie doku
mentus nieko nesako. Plėši
mas buvo nakčia. Tuoj ant 
rytojaus atvyko iš Kauno 
automobilius su sekikais šni
pais ir uostikais šunimis. Ko
kios pasekmės, kol kas pas
laptis. Šunes nusekę ligi ko- 

; kio tai klerikalų lizdo ir... to- 
i Eau nežinia kaip. Iš tų kalbų 

■boboms ir net vyrams, tai 
j net ausys linksta. O kas kal
ėtas? Valstybės turtai blogai 
{saugojami. į

L.LOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUS! NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

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

32 Broadvay, New York. 
arba pas vietos agentus.

A
-■>

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

šys, išbėgęs iš namų slapsto
si.

tis Vakaris. Pradžioje buvo r - - . - - - - -
! ko sūnų Igną Navicką, kad į ralis gyventojų prieaugis 

;
: sudaro 1,26% bendro gyven
tojų skaičiaus. Į tą skaičių 
teina ir Klaipėdos krašto pri- 
i angis, siekiąs 1,454 žm. 
j Tuo pat laikotarpiu visoj 
• Lietuvoj Įregistruota 17,590 
vedybų, iš kurio skaičiaus 
Klaipėdos kraštui tenka 
931.1924 metai vedybų skai
čiaus atžvilgiu prašoko visus 

skitus praėjusius metus, 
į 1924 m. gimusiu iregist- 
•rrota 63,864 kūdikiai, jų 
į skaičiuje ir 3,821 Klaipėdos 

Nušovė. Į krašte. Nelegaliai gimusių
KAUNAS. Naktį iš 30 bal. i Į skaičius siekia 3,978 kud., 
1 gegužės Šančiuose įvyko, t .y. sudaro 6.2% visų gimu-Į 

mas: : Mirimų 1924 m. įregist- i
Apie 2 vai. nakties artile- • mota 35,493, iš kurių skai-.

L i g o * .
VARNIŲ vai. Balandžio 
mėnesy smarkiai pradėjo 
sirgti žmonės, o ypač mieste, 
sako, kad juodaisiais ara
bais: susirgusieji serga tik 
3-9 dienas ir paskui arba 
pasveiksta arba miršta.

Vaikai serga kaklais. Jau 
daug mirė.

Tai moteries stipruma*!
MARIAMPOLĖ. Gegužės 1 
Į ieną ties Bailingo vaistine 
iškilo komedija. Tūlas pilie
tis ir pilietė, gerokai “blai-j 
vybės” įsikaušę, susipešė. ----- ------ ' - •
Nusirinko žiopsančios publi- sekantis nelaimingas atsiti-{£i-ijų. 
.<os, kuri sprendė: susipešė kimas: !
r" susitaikys. Bematant at- ----------  . . _• -
pyškėjo augalotas baltom rijos sandėlių sargyba sulai- .?s te?'i
ūrštinaitėm tvarkdarys ir kė vieną asmenį, kuris sakęs k a 2,37 <. vaikų iki 1 meni 
nėgino moterį į karetką Įso- esąs gelžkelių tarnautojas, i ^mziaus 10,834, kassu- 
dinti. Bet ji spyravosi ir Staiga jis pradėj’o bėgti ir į f'^ro 30.5% bendro mirusiu- 
-pardėsi ir už ratų laikėsi, sargyba pradėjo Į JĮ šaudyt.skaičiaus.
Pasikvietė pagelbininką, bet Vieton i bėgusj pataikė į į — „ jį l I
ras niokn npnadarė. Vvrasinil RpIpnetrovičiaus butą ir 'tas nieko nepadarė. Vyras pji. Belepetrovičiaus butą ir Į 
Įsižiūrėjęs, kad jo “prisiegą” nušovė jo 19 metų dukterį,! 
taip tampo, šokosi gelbėti, kuri tuomet lovoje miegojo. • 
prašydamas r.ctsrr.pyt: :-----—
Tvarkdarys moterį paleido!
♦ • a i ♦ v»1j !

vilną Į karetką Įvertė. Kažin 
<as iš minios suriko: Boba, 
nebūk kvaila, gelbėk savo 
diedą ’ To tik ir reikėjo. Bo
ba pagriebus diedą ištraukė 
iš karetkos ir džiagdamiesi, 
kad ‘‘nelaimėje” viens kitą 
išgelbėjo, susitaikė ir... pasi
bučiavo. Publikai juokų bu
vo iki ašarų.

f

prašydamas netampyti. į Pabėgusis nesusektas.

Ir pagriebęs vyrą kaip šiltą i
• « • -i . v • i — IT v *

Gaisra*.
ŽASLIAI (Trakų apsk.). 
Gegužės 4 d. Žasliuose dėl 
neatsargumo su ugnimi kilo 
gaisras. Gaisras buvo smar
kiai besiplečiąs, ir vietiniai 
gaisrininkai jį tik truputį te
galėjo sulaikyti. Bet greit

į

^PARANKIAUSIAS ? 
y KELIAS

LIETUVA
$203.
IŠ NEW YORKO 
I K A U N Ą IR 
ATGAL (^t^)

j 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA j 

TAI VIENATINĖ UNIJA 
kurios laivai reguliariškai per ištisus 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valstijos portu, TAIP ARTI 
KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kurio • 
sėdot New Yorke, atveža Jumis be- ! 
veik į pačią Tėvynę-Lietuvą, nes iš 
Danzigo j Klaipėdą, tai tiktai vienos 
nakties kelionė laivu be jokių extra 
iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš 
Laivas “LITUANIA” 
Laivas “ESTONIA”

Kainos laivakorčių:
J Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

3-čia klesa $107, 2-ra klesa $132.50
BALTIC AMERICA LINE 

9 Broadwav, New York City
Kreipkitės čionai

ar
prie vietinių agentų

Ne w Yorko:
9 d. Birželio

2 d. Liepos

Puiki proga aplankyt jum3 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis. Mu
sų pasažieriai išvežami iš 
Hamburgo specialiais trau
kiniais

Apsigyvenę ateiviai, grį
žtantieji atgal metų lai
ke, nepriskaitomi kvotos 
restrikcijoms.I

I)el sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hambnrg American line
131 Statė St-, Boston. Mass.

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit dar* 

bo žmonių laikraštį ’ t 
"KELEIVI.

Į

Puikus plaukai turėtu būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 

rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pr<i»urekit <ers.i savo plaukus ir <al- 
vo« odą pirm, neju tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs 
jūsų galvos odų nešvariomis baltomis . 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonkų Ruffies už 6$c pas 
savo vaistininkų šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

P. AD. klCHTER d CO. 
Bcrry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

<‘’"%ELLOGGS^^'

TASTELESS CASTOR OIL
1 

j 
j 

KAUNAS. Firmos “Duby-Į 
sa” atstovas pranešė polici-' 
jai, kad firmos tarnautojas 
p. Abzatovičius gavęs iš fi-j 
nansų ministerijos 1,830 Ii-, 
tu ir dingo. i

__________
i 

Traukiny* nupiovė ranką, i 
KRETINGA. Atėjus Kauno! 
traukiniui Į Kretingą, vienas ( 
iš konduktorių šoko iš trau- j 
kinio šiam nesustojus ir be-. 
šokant užkliuvo apsiaustas, į 
bematant tapo numestas nuo: 
perono ir pataikė kairią ran-1 
ką. ant bėgių, kurią ir sulau-: 
žė perėjęs tekinis.

Policija išvaikė socialdemo- ’ 
kratų susirinkimą.

KAUNAS. Socialdemokratų 
mitingas 1 d. gegužės Šan
čiuose neįvyko, nes kliubo ' 
savininkas paskutinėje mi
nutėje atsisakė duoti salę, j 

Antras socialdemokratų 
mitingas prie Baltosios Gul
bės salės, kame kalbėjo Sei- { 
mo narys Kairys, policija už-' 

Policija išvaikė visą

Pabėgo su pinigais.

atstovas pranešė polici-'
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.

EaMes tore It
Nuo visų pilvo ir žarnų nes- 
maguaių, kurie paeina nuo 
danty auginto nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

I

Si-------------- 4

Vakt APSAUGOS BRITVA
AutoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00 IVaZOr Tarsidaoda visose britvą krautuvėse—Snorpefu Itttlf 1
Bažnyčioje mitingas. 

GEIDŽIŪNAI (Biržų vai.). 
Balandžio 5 d. Geidžiunti 
klebonas kun. Jukna laike 
pamaldų vietoj pamokslo i pagalbon atėjo Kaišedorių 
padarė mitingą: perskaitė i gaisrininkų komandos. Tada 
nuo vyskupo agitacinį atsi-į gaisras greitai buvo likvi- 
šaukimą, “mandagiai” pra-{ duotas. Viso apdegė trįs na- 
keikė laisvamanius, be to imai. 
dar savo “avelėms” priminė. ---------------
kad ne tik mokyklos, teismai I Žudynės,
ir įstatymai privalo būti DEGUČIAI (Ežerėnų aps.). 
“krikščioniški” -katalikiški, Balandžio 28 d., apie 10 vai. 
bet ir seimas. • Ežerėnų apskrities pasienio

Gyrėsi, kad tikintieji iško- policijos III rajono policis- darė.

?4rs. Winslow’S 
Sybsjp

••

7o/-BILIOUSNESS
V ARTOK IT

BEF.CP. AM’S PILĄS 
pafiuosavimui vidurių, su
stabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Kolomeiio 

25c. ir 50c. baksiuka*

BEECHAMS 
PULS

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir ji:sų Riminės su savo 
šeimynom jier visokias liftas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespčjat visokiem jrydytoįam bilų 
išmokėt. Erantrus kaimyne, aš tesakysiu
apie savo farr.iliją ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalavom it 
varto jo m Sveikatos Gelbėtojų, J. Bnitrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsni gydymui visokių lųjų, kurie yra taip garbia
jai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrūno Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS— DRUG CHEM.CO.

J. Baltrūnas. Prop.
2500 W. Pershing Rd., Chicago, III.

K



Vietinės Žinios
Netikros dešimtdolerinės. 

“Keleivyje” buvo jau ra- 
* Bostone ir jo apie-

I apsidrausk,
NESIGAILĖSI.

Gal jums atrodo perbran- 
. Tas liesa. Bet kad' 
jumis patiks nelaimė ir bu- 
site apskųstas ant $10,000 
tada APDRAUDA (insu^ 
• ancei atrodys visai pigus 
laikius. Automobilių pirma 
apdrausk, tada važiuok. Ap- 
drausk nuo užgavimo žmo
gaus ir nuo sudaužymo sve
timos savasties. Namus ap- 
drausk nuo ugnies ir nelai- 
miu su gyventojai*. Rakan-j 
dus nuo sudegimo. Deiman
tus nuo pavogimo.

Matykite mane: (25)
VINCENT AMBROSE 

(Ambrazaitis)
425 Broadwav

Tel. So. Boston 1607.

Mmt draugijų, tai skaitau <i i 
reigą paskelbti spaudoj in m UJ ’•

ant Revere Beach bulvaro litruose dirbu buvo u•
167 darbintnka:, l<ct a < ' 
kiekvieną vakarą dirbo t i- • 
darbininkai. Vieni iš jų per-’in' .’ •
mi, o kiti, kain paprastai a: - '
sai nepasirodė. Tie. kurie Ji 
teisingai ir pasišventusi.:'. Ibi 
guliu nepaminėti tų. kur:.: J 
ginu už kitus: būtent. A 
daros Moterų 78 kp. dailu ', 
nios Palubeckienė ir Apšicgi: 

Apšvi. tos Dt -j 
Galinienė; A.
- Grubinski.s 

stucio Dr-j 
šv. Kazimiero 

įskųs. Šios 
ikras dovūi:,..;

Lietuvių 
c n 

aueju 
a ini; 

bei kuopas a u.

Pereito nedėldienio naktų H«kme*. 
ant Revere Beach bulvaro 
vagįs įsilaužė į šokių pavi- 
lioną, žinomą kaipo Cres- 
cent Gardens, ir atplėšę 
seifą pavogė $9,500.šyta, kad 

lmkėse yra paleista apyvar
ton daug netikrų dešimtdo- 
lerinių; čia galime paduoti 
daugiau informacijų apie 
tuos “pinigus.” Beveik kiek
vienas popierinis Amerikos 
pinigas turi ant juodosios 
pusės kokį nors paveikslą,, o PACTADCf
virš to paveikslo per visą pi- * 1 ADEiLrEtO.
nigą yra stambiomis raidė- Požeminis radio praneša, 
mis išspausdintas vardas kad sanciariečiu seimas Cle- 
įstaigos, kuri tą pinigą yra velande į “Sandaros” redak- 
išleidus. Tas vaidas kaltais torius išrinko bobą su ūsais, 
būna “The United Statės of. —o—
America,” o kaltais kokio j Nesenai man teko dalv- 
nors banko vardas. Ant mi- rauti “aukštos klesos” mu- 
nėtųjų netikro dešimtdoleri- žikų vestuvėse. Visi maudė- 
nių vardas yra padėtas “Fe- si munšaine ir aluj, kaip ir 
deral Reserve Bank of Bos- paprasti mužikai. Skirtu- 
ton,” o paveikslas Jack- mas tik tame, kad “aukštos 
son’o. Numeris yra toks: klesos” mužiku moteris kar- 
A44356777A. tu su vyrais rūkė cigaretus,

Taigi, jei kam pasitaikys ko negalima pastebėti pas 
dešimtdolerinė su tokiu nu- paprastus mužikus, 
meriu, su Jacksono paveiks- i —o—
lu ir užvardinta “Federal Į Daugelis lietuvių geria 
Reserve Bank of Boston,” j“Moxie” ir mano, ‘kad tai 
tai patartina gerai apsižiu-; yra geriausias gėrimas. Bet 
rėti, kad ji nebūtų klastuo- :aš turiu pasakyt, kad Cam- 
ta. Iš nepažįstamo žmogaus bridge’aus lietuviai išdirba 
tokio pinigo geriau neimti, [daug geresnį gėrimą, negu 

--------------- į“Moxie.” Tas gėrimas vadi-
Privatinis piknikas. naši “Torah.”

Birželio 7 dieną, tai yra) 
ateinantį nedėldienį, Bosto-! 
no ir Cambridge’aus sočia- j 
listai rengia privatinį pikni- ’ 
ką ant Ročiaus farmos, Ran- 
dolphe. Privatiniu jis pava
dinta dėlto, kad jis rengia
ma ne pasipelnymo, bet pa
silinksminimo tikslu. Jame 
gali dalyvauti visi socialistai 
ir jų pritarėjai. Toniko ir 
aiskrymo , galima bus gauti j kienė. Savo veiklumu ji kar

atais užsipelno ir gai'bės. Ot 
šitos garbės kai-kurie jos 
“draugai” pradėjo jai pavy
dėti ir ėmė ją viešai kan
džioti.

i
Atvyko 500 ateivių.

Šį nedėldienį į Bostoną 
atėjo iš Anglijos laivas “Sa
mara,” kuris atvežė suvir
tom 500 ateivių, daugiausia 
airių.

Kas nori matyt gerus 
“moving-pikčius,” lai nuei
na į Broadway Teatrą pa- 

į matyt veikalą “Thief of 
' Bagdad,” kuris bus rodomas 
i šią savaitę, būtent ketverge, 
į pėtnyčioj ir subatoj.

j Veikliausia iš visų sanda- 
riečių moterų yra Z. Neviac-

ant pikniko, bet kas nori 
sunkesnių užkandžių, tai te
gul atsiveža savo.

Kaip nuvažiuot. — Va
žiuot reikia (automobiliais) 
į Randolph’ą, o tenai nuo 
Post Office reikia paimti 
Warren streetą ir važiuot iki 
North Stoughton Sąuare. 
Ant to skvero vienoj pusėj 
streeto stovi medinė bažny
čia, o kitoj pusėj streeto 
prie vieno kiemo yra lenta 
su parašu: “Maywood Poul-. 
try Fanu.” Tai Ročiaus far
ma, ir ten pat pikniko vieta.

Jeigu tą dieną lis, tai pik
nikas bus nukeltas ant seka
mo nedėldienio.

Jeigu nori lietuvę šeimi
ninkę užgaut, tai pradėk 
leisti paskalus apie jos “ge
rus santikius” su burdingie- 
riais. Ir reikia teisybę pasa
kyti, kad laikymas burdin
gierių — tai didžiausia ve
dusių žmonių klaida.

Priimdami burdingierių 
jauni šeimininkai daro tokią 
pat klaidą, kokią padalytų 
farmervs Įsileisdamas lapę i 
vištininką. .

Burdingierius.Užpuolimas.
Gegužės 26 naktį bomai 

užpuolė, apmušė ir apiplėšė 
G. Kieles, kuris gyvena po 
No. 89 Dresser st. Bomų iš
viso buvo keturi ir visi jauni 
vaikėzai, tarp 20 ir 25 metų Į vis 
amžiaus. Vienas išrodė pa-į tuviams darbininkams, 
žįstamas lietuvis J. G. Už-, 
puolimas buvo ant F street, - pratęs
netoli Athens st. kampo.

Raulinaitis.

Vaikas nukrito nuo stogo.
Šalia “Keleivio” namo pe

reitą sąvatę nukrito nuo tri
jų aukštų stogo 10 metų am
žiaus airišiukas. Jis, mato
ma, norėjo nušokti nuo vie
no stogo ant kito, ir nukrito 
tarpe dviejų namų. Jis buvo 
nuvežtas ligonbutin be žado 
ir tenai mirė.

Prisidėjo į kišenių* akmenų 
ir nušoko upėn.

Šį panedėlį policija iš
traukė iš Charles River 
žmogų, kuris bandė nusi
skandinti. Į kišenius jis turė
jo prisidėjęs akmenų, kad 
vanduo neiškeltų. Atgaivin
tas jis pasisakė esąs George 
Bell iš Bostono. Jis buvo ge
rai išsitraukęs ir alkoholis 
taip degino jam vidurius, 
kad jis šoko į upę.

Jūrės išmetė lavoną.
Ant Squantum pakraščio 

ties Victorv dirbtuve perei-

------------------------------- —
Gerbiami Keleiviečiai.
Per pulką metų skaitau 

“Keleivi,” todėl rašinėt 
komplimentus, kiek “Kelei- 

pasitarnavo mums, lie- 
nė- 

Ūž-įra reikalo; kiekvienas susi- 
' > darbininkas žino, 

kad vienintelis jų draugas ir 
jų reikalų ginėjas yra “Ke
leivis.”

Lankydamas mano na
mus per ilgus metus, “Ke
leivis” suramino mus sun
kiausiose valandose ir nors 
pats pergyveno visokių aud
rų, vienok nenukrypo nuo 
savo kelio.

Pasitaikius progai lanky
tis Bostone pas draugus ir 
gimines, aš negalėjau ap
lenkt ir mylimos “Keleivio” 
išleistuvės. Buvau maloniai 
priimtas bostoniečių, tą pa
ti įspūdį gavau ir pas kelei- 
viečius. Todėl tardamas 
ačiū bostoniečiams už jų 
draugiškumą ir palinkėda
mi jiems geriausios kloties, 
palinkiu to paties ir kelei- 
viečiams. Prie progos vėl už
siprenumeruoju sau “Kelei
vį” ir pasižadu gaut dar 
naujų draugų prie didelės 
“Keleivio” šeimynos.

Su pagarba,
Kazys Kasparavičia 
New Britan, Conn.

I

ar

L. c

ta pėtnyčią jūrės išmetė ne
žinomo žmogaus lavoną, 

metų 
keli-

Žmogus išrodė apie 40 
amžiaus, turėjo rudas 
nes ir mėliną švarką.

FĖRŲ ATSKAITA.
So. Bartono Lietuvių Ukėsų Draugi
jos raportas iš buvusių fėrų. nuo ba

landžio 24 d. iki gegužės 5 d.
Kadangi šiuose fčruose dalyvavo I 

visa susipratus So. Bostono visuome
nė ir auka bei darbu prisidėjo net de-

tuvių Moterų 
Mikolianicnė ir 
Sandaros 7 kp. 
niekas; D L. K. Ke;
A. Pastolis ir 
Dr-jos — J. Grubiu 
yra laimėję tani t" 
draugijoms nuo 
Dr-jos už pasidarbavimą

Laike fėrų r.uo d: 
sekanti ru na pinigų <ė 
tu draugijos 
darbis feruoao):

A. L. T. Sandaros .Mote 
—tlJM.55; A. T. Saridar-n 
3187. t'1: Moterų Apšviot, 
3171.55; D. 1. K. Kc..-tu<:o 

Šv. Kazimiero K. K 
Amalgameitų ruo- 
§25.00; S i.. Šv. I

— $20.00; D. 1.. K
— $18.10; šv. Petro
— 816 75; l.it tuvių l

u-

a. • 
. U

t1

p

LKv- 

pr:n’J 
U ii rv^
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GERIAUSIAS TONIKAS |
Išdirbamas iš geriausios medžiagos kokių tik tonikų išdirby sic y

I
s

S97.:>5; 
S86.*l; 
skyrius 
dr-jos 
dr-jos 
dr-jos 
ios — 859.15; per visus vakarus u.: 
ižangą surinkta-$18.90. Vi.-o pribuvo 
$925215.

Išlaidos: Tonikas ir a:skryir.a< — 
$62.90; saldainiai — $6».’>i; c gą:';<; — 
$48.45; indai — $36.99; auska-a:_—■ 
$26.76; žaidimui dalykėliai — 'Iv. 7: 
muzikantai — $12.0‘>; kit- ' uik- 
r.ieros — $51.55. Gryno pci"- Lietu
vių Ukėsų Dr-jai liko $5.'"' -'.

Pagal daugumą uždirbtų :>;:'.:gų 
draugijos laimėjo dovanas sekanc a:; 
A. L. T. Sandaros 78 kp. — pirmą 
dovaną; A L. T. Sandaros 7 kp. — 
antrą; Lietuvių Moterų Apšvietos 
dr-ja — trečią; D. L. K. Keistučio dr-Į 
ja ketvirtą; Šv. Kazimiero R. K. dr-ja 
penktą.

Sekančios ypatos prisidėjo pr:e fė
rų su auka:*A. Ivas $10.00: adv. J. J. 
Hovard $5.00. Dr. Jakimavičius ?•"'I’*'. 
P. Čaplikas $5.00; po $2.00 aukavo; 
adv. Bagoėius. J. S. Palionis. Strigu- 
nas, William M Folay ir J. Ivanaus
kas; po $1.00: Dr. J. C. Landžius. J 
Bulskis, J. G Geguži.-. C. J. Buzas. 
St. Baruseviėius, B. Šliužas, S. Lurch.

M. Kudurauskas. 
Ambrose, S. Biins- 

P. Paltanavičius: 
Kapočius. .J. Žvir.- 
W. Noster ir Mrs.

5c 
s€K&r.ci<i! z

<
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PARDAVIMAI
CITY POINT 

Naujas namas 2 šeimynų 
garadžius, turi būt greitaiir _ ____

yarduotas. Kreipkitės tuo- 
jaus pas (24)

ANTHONY IVAS
110 Tremont St, Boston,

Tel. Main C467
361 W. Broodway, 

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0605.

1

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Rarmenter St„ Boston, .Mass. 
( Prie Hanover St.)

Tel. Kiehmond 66S. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

TCLCFONAS 103?

MEDICINOS DAKTABA8

C. J. HIKOLAITIS
iValasdoa: aaa 2 iki 4 pa plrt*. 

■ao 7 iki S vakar*

107 Summer St,
| LAWRENCE, MASS.

*

t

vartoja.
Lietuviai krautuvninkai, reikalaukite niusų Tonikų, Jųsų K-.<tu. 

mcriui bus pilnai patenkinti.
Piistatom visur. Gerumas užtikrintus Louellio ąpielinkvs lietu

viai, reikalaukit musų išdirbystės Tonikų.

L0WELL B0TTLING CO.
L. V. PAl LAl'SK A'S BROS.. savininkai

19 DAVIDSON STREET, LOWELL» MASS.
Telefonas 1783 - _

 L I - — ------------------------------------
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Maliavos ir Geležiniai Daiktai
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

VISAI TYRA WHITE LEAD ........................... 812.75 UŽ 100 SVARU
Gerus rūšies gatavai sumaišytas {tentas po ............... 82J>0 už gorčių
Visokių spalvų ir baltas $5.00 vertes išlaukinis S pa r Varnišis tik $2.50 

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

Visokių spalvų ir balto.
Dupnnt Flat Baltas Rentas .....................................  $2.50
Tik aplaikėm 1.000 gorčių Gatavai Maišyto Pento po 81.50 
Sietų Rentas ..............   $1.25
Vienas lotas langų sietams ...........................................................
Sietiniai dratai parduodant roiiais: Juodas 2!;c. sq. pėda, 

3c. pėda, koperinis 7‘jc. pėda.
SIETINĖS DURYS $2.00 ir aukščiau.

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

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES 
TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

gorčių

gorčių 
gorčių 
gorčių 
.. 35c. 

švinuutas

už 
už 
už

C. Baltuškoms. 
Daunis Market, V. 
trub. M. A. Boris, 
po 50c.: Dr. A. L. 
gilas. C. Shirvviss, 
P. Ncviackienė. Ig. Romauskas 2.

Įvairių dalykų aukota
Lithuanian Furnitnre Co — elektri
nę lempą; Mrs. S. P. Shallna — ran
kų darbo “gorset vest." J. P. Tuinila 
šniūrą karolių, tris rašomas plunks
nas ir daug kitokių dai, 
Marke tas 4 tuzinus kenų rauginu 
pustu, P. Valukonis — vyrišką t: 
to setą, drapanoms
J. Klimas ir P. Boly 
flashlights. britvu
K. .............
Mr<
lykėlių; Mr. M. Oiins — paveik: 
p-lė P. Balčiūnaitė
Mrs. L. Vaitkienė — visokių 
daiktų vertės apie §15.00; J. ši 
ėienė — dvi rašomas plunksnas 
špilką ir keletą kitų daiktų 
lienė — sidabrini 
Stankienė — 6 napkinus 
rankšluosti; G. Stukienė rankų darbo 
staldengtį ir visą setą: p-lė Bratėnai- 
tė — dideli keksą; Karsokienė — vie
ną vazoną, gyvu gėlių ir kebas di.-es; 
Ramarskienė — naktinę kepurę ran
ku darbo; Dilienė — rankom iš.-.'uv;- 
nėta rankšluostį; Alijošaitienė — ar
batinį puodą; P Likas — lietsargi. : 
kepures, 4 kaklaraišius ir dvi poras 
guzikuėių; J. Mikalonis — 1 Vilniau.- 
albumus; St. Pocius — robinę štam
pą ir geografiją: P. Jankauskas 
numpuriniu I 
Maženeviėius — britvą 
Plcvokas — visokį: 
—7 rekordus; 
laikrodį ir keisą cigaretams; 
rauskas — laivelį, lempą ir 
kordu; B. Palubeckis — ko 
laikrodi; N. Navicko Marketa.s 
gomų daiktų; A. Pastolis 
Stašienė — tacą ir daug kitų da 
Mrs. Rudauskienė — 
J. Valeckas — antį: 
kelis baksus krekių.

Visiems aukavusiam.-, dirbusiems i: 
dalyvavusiems minėtuose fėruost 
vardan Lietuvių Ukėsų Draugijos ta 
riu širdingą ačiū

P. S. Jei per kiaidą yra nepaminė
ta keno nors auka, tai malonėsite 
pranešti žemiau pasirašiusiam, o as 
pasistengsiu ją pataisyti.

Fėrų gaspadorius J. Lėky-.
7 Rosemont Rd., Dorchcstcr. Mas-.

KAS TURI $7,000?
Niekas nėra girdėjęs apie 

šitokią progą. Kampinis mū
ras. budavotas 1917 m., vie
ta tarpe Beacon St. ir Com- 
monvealth av., 12 šeimynų, 
su visais Įtaisymais. Taksuo- 
tas $40,000. Rendų neša 
$8,040. Kaina $47,500. Įne
šimo tik $7,000. (23
VINCENT B. AMBROSE 

(Ambrazaitis) 
425 Broadw*y

Tel. So. Boston 1607.

I
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S Lietuvis Optonetristas £

kų; Klondike 
u ko- 
ualė- 

šepeti ir britvą; 
Co. — daug 

ir kitokių daiktų: 
Šidlauskas — baksą saldainių: 
Masaitienė — rankų darbo da- 

. ia; 
dideli keksą: 

gražių 
mk< vi- 
žieda. 

Sangai- 
arbatinį setą; O 

ir viena

Parsiduoda čeverykų tai
symo krautuvė su visom ma
šinom. 839 Cambridge St,

Cambridge, Mass. (25)

i

GERIAUSIA PROGA
Krautuvė saldainių, tabokos, s odė; 

ir kitokių daiktų; 2 kanaa.-ai gy-c 
i.imji. Parsiduoda pigiu’, pe!..o JieKa 
nuo $100 iki 3150 i savaitę. Kreipki- 
tčs pas P. KETVIRTI

Telephone: Parkyąay 1774-W.

SI TAUPYK S20S0 DĖL SAVfcS.
Pirkdamas 3-jų šeimynų 15 Kamba

rių r.amą. su visais naujos gadynės 
iuisais, skyrium šildomi pečiui, kieto 
n-.edži" grindys, iš pryšakio ir užpa- 

I kalio piazai, graži apielinkė. Kama 
Įtik S11,WO. ‘

Arba puikų kampinį 3-jų šeimyną 
namą po 5 kambacšus. katrai, visi im- 
provementai. suvirs pusė akro žemės, 
apie pora dešimtų vaisingų medžių, 
kute ir garadžius dėl 2 automobilių 

j1' į laba: puikioj vietoj,'tik .$12,000, 
kiaušiniu ir kieliką; D.

I ir pypkę; A. 
knygų; Viltrakis 

A. Klemarauskas — 
K. Per
du re- 

metą ii 
— va’- 

žiedą: B 
kvu 

valgomų daiktu: 
J. Švagždvs - ■

KAS NORIT parduot na
mą Cambridge’uje ar So. 
Bostone? Norintieji parduot 
praneškit man sekančiu ad
resu:

PETRAS BAŠKYS
218 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

X
ODINĖS LIGOS §

yra tankiai nepakiančiamas; S 
gali būti pergalėti vartojant 8

SEVERA’S

ESKO
Antiwptiiku mostis.

Kaina 50 centai.

\A r S f VTRA C O

( F O A M R A PIDS . I()WA

Iaegzaminuojit akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamo 
laiku.
J. L. PA4AKARMS O. D.
447 Broadway, So. Boston. Maso
LTU-U-Įr-ir-.j u i. ,f ~ij-gr J.1 I J**

Tek South Boston 3520 
Residcnce University 1463-J

S. N. PuiSiutč-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
MS Bradiny, So. Boatoa. M«»*

Room 2. *

< 
<
<
<

DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KROMšKU IR SEKRETNŲ 

LIGV, REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

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

71
. •;

S■»

PLUNKSNAS. Pakus. Padušk» 
Patalas, Kaldras ir visokias lovy irėd 
nes, parduodam pigiausiai. Krvipfiitėi 
ypatiškai arba rašykit:

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

A. IVAS
361 W. Broadvay, So. Boston. Mas..

ANT PARDAVIMO Somervillcjs — 
?cras 1 _ , ’ f
riai: visi moderniški įtaisymai, kaina 
M’..’ U r<.ndos $120 ant mėnesio.

ANT PARDAVIMO — single na- > 
mas. 6 kambarių geroj vietoj Somer- 
ville'je, netoli strytkarių. puikus jar- y 
das. aptvertas, kaina $4200. '*

J M. PURTILL. 45 Otis Strcd.
Ateikit vakarais, £

European Feather Co.
25 Loveli Street. Boston, Maso.

trijų šeimynų namas. 6 kamba-
% 
y %♦A« %«%

ISomervillc, Mass. 
nuo 5:30 iki 7.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
Su dviem kambariais. Kaina pigi— 

' i .006.00. Priežastis pardavimo —vy- \ 
ra- mirė. (24> A----- ------------- X 

v' 
------------------------------------------- S

ant mėnesio 
ne- einam į kitą bizni. A
29 Hardvick St. E. Cambridge. Mass auctionsaleJ 
PARSIDUODA Už MORGIC1Ų! £ 

Birželio 6 d., 1925, 3 vai. po 
pietų bus parduotas namas 5 šei
mynų ir 1 storas po numeriu 
565 ir 571 E. 2nd SU So. Bosto

ne. Reikės imokėt $-300 perkant 
o kitu: bėgyje 20 dienų. (23

THO.MAS CANNIZŽARO 
AUCTIONIER 

Norint platesnių informacijų, 
klauskite pas ROMAN J. VASIL 

109 Broadway, Room 3, 
SO. BOSTON, MASS.

MRS. NAVICKIENĖ
113 Sivth SU, So. Boston. Mass.

TeL Kiehmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

Turim tuojaus parduot, 
it o ri«-yr»l x

H. OLIM & CO.
HOUSEHOLD FURN1SHERS 

Tel. South Bostun 313G
VISISK AS 1ŠPARDA VIM AS!

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

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lčšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar Tricžastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randus už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaus nio- 
kčjau. mane priverčia biznį' už
baigti. Pata-čiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti fumičius pas mane pigiai.

Asilankykite pažiūrėti, o pa
tįs persitikrinsite. (-)

M. OLIM
.388 BROADHAY,

SO. BOSTON, MASS

i*

>

I

Į

v*

f z*

m. f. rusumiGis
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
l iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

*X» BROADWAY
SO. BOSTON. M ASS.

TtL 8* Borto. 2U1

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

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

MEDICINOS DAKTARAS

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

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

s,*,a.a,a.a,a.i,a-a>a.*,a>a»i
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GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GeRIMAS.

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORAH GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTU 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 WINI)S0R ST- CAMBRIDGE, MASS.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

:■

■.


