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ŠEŠIŲ MĖNESIŲ STREI
KAS PASIBAIGĖ.

I RADO NEGYVĄ MERGI
NĄ LEDUOSE.

Eidami Deleware upės pa- 
• krante, netoli Philadelphi- 
!jos, du vaikinai pastebėjo 
anądien lyg ir žmogaus koją 
išlindusią iš sulaužytų ir su-

TURKIJOS PONIOS EINA 
DIRBTI.

Turkijos papročiai greitai 
keičiasi. Pirma “aukštos 
kilmės” žmonės tenai sarma- 
tijosi dirbti. Netik sarmati- 
josi, bet darbas buvo skaito
mas žmogui pažeminimu. 

NTcciTci’TAiirrb negarbe. Kitaip pradedama
NESUSITAIKO. žiūrėti Į darbą dabar. Dabar

Kanados provincijoj Nova dirbti naudingą darbą skai- 
Scotia buvo angliakasių tomą už garbę, o gyventi be 
streikas taip kaip ir Ameri- darbo ir tinginiauti — tai 
koj. Kasyklas tenai valdo sarmata ir pažeminimas. To- 
Anglijos plieno Irusias. O dėl “aukštos kilmės” ponios 
maineriai priklauso Ameri- dabar imasi visokių darbų, 
kos angliakasių unijai U. M. kad nebūti tinginėmis. Taip, 
W. A. čia angliakasių strei-! pavyzdžiui, Makboule Hąn- 
kas jau pasibaigė, bete Ka-joum, žymi turkų draugijos 
nadoj unija negali susitaikyt: moteris, buvusi Solonikos 
su plieno t rust u dėl vadina-1 gubernatoriaus duktė, užsi
mos “check-off” sistemos, i dėjo Konstantinopolyje dra- 
Unija reikalauja, kad panų siuvyklą. O buvusi sul- 
“check-off” butų pripažinta, tono sekretoriaus Ali Ekram 
o plieno trustas priešingas Bejaus duktė dirba bankoj 
tam. už raštininke. Buvusio Jeru-

I-------------------------------------------------

KANADOS MAINERIAI

Darbininkai neteko $158,- j 
000,000 algų, o kompanijų 

nuostoliai siekia 
$366,800,000.

Pagalios, angliakasių strei
kas pasibaigė. Po šešių mė
nesių sunkios kovos ir kele
lių nepavykusių derybų, pe- 
reitoj pėtnyčioj unijos atsto
vai susirinko Philadelphijoj 
su kasyklų savininkais ir pa
darė 5-kiems metams sutar
ti. Sutartis nutarta patvirtin
ti šią seredą Scrantone, o 
darbas kasyklose nutarta 
pradėti ant rytojaus. Taigi, 
kuomet šis “Keleivio” nume
ris pasieks skaitytojus, tai 
158,000 mainerių vėl jau 
kirs ir sprogdins anglis po 
žeme.

Svarbesni sutarties punk
tai yra tokie:

1. Sutartis daroma 5-kiems 
metams.

2. Algos ir darbo valan
dos pasilieka tokios pat, kaip 
buvo iki 1 rugsėjo pereitų 
metų, kuomet prasidėjo 
streikas. Čia nieko nelaimė
ta.

3. Arbitracija, kuriai mai
neriai daugiausia priešinosi, 
atmesta. Čia maineriai lai
mėjo.

4. Apie “check-off” siste
mą nieko nepasakyta, bet su
tartis pažymi, kad unijos 
mokesčių išrinkimui turi būt 
nustatytas koks nors būdas. 
Čia šiek-tiek irgi laimėta.

5. Visokie smulkesni nesu
tikimai turi būt išrišti vėliau.

6. Algų klausimas gali būt 
išnaujo pakeltas ir peržiūrė
tas. jeigu abidvi pusės ant to 
sutiks.

Streikas prasidėjo 1 rug
sėjo pereitų metų ir traukėsi 
iki šiol. Per tą laiką anglia
kasiai neteko $158,000,000 
algų, o kasyklų kompanijos 
nustojo $366,800,000 pelno. 
Per tą laiką liko neiškasta 
35,000,000 tonų anglių.

Tečiaus kompanijos pasi
pelnė iš streiko kitokiu keliu. 
Streikui prasidėjus jos turė
jo daug prikastų anglių, ir 
tas anglis išpardavė padidin
tomis kainomis. Negana to, 
jos paskui išpardavė už gry
ną pinigą visokias atmatas ir 
purvus, kurių prie kasyklų 
buvo priversta didžiausi kal
nai. O darbininkai nieko ne
turėjo per tą laiką parduot. 
Jie laimėjo tik tiek, kad per 
tą laiką išliko visi gyvi ir 
sveiki. Kaip unijos preziden
tas Lewis pasakė, jeigu ne 
streikas, tai per tą laiką 250 
mainerių butų buvę užmušta 
ir 12,000 sužeista.

Streikui pasibaigus, mai
nerių miesteliuose užviešpa
tavo džiaugsmas. Džiaugiasi 
mainerių šeimynos, džiau
giasi ir visokie biznieriai, ku
rių ne vienas buvo jau arti 
bankroto. Ypač valgomųjų 
daiktų krautuvninkams ši
tas streikas buvo sunkus, nes 
maistą turėjo žmonėms duo
ti. n pinigų negalėjo gauti

Bimbos Byla

Atidėta.

KOMUNISTAI TUO TAR
PU BLOFUOJA.

i už raštininkę. Buvusio Jeru- 
zolimos gubernatoriaus Na- 
miko Kemalo anūkė, Fifi 
Dženani, mokinasi daktarys- Montellos 

jtės.

UŽDRAUDĖ MOTERŲ 
DARBĄ ANT RUSIJOS

GELEŽINKELIŲ.
Leningrado žiniomis, so- --------------

vietų valdžia išleido įsaky- UŽDRAUDĖ TYČIOTIS IŠ 
mą, kuriuo moterims drau- BAŽNYČIOS,
džiama-dirbti ant geležinke- Tyčiotis iš bejėgės mažumos 
lių mašinistų ir pečkuriųi yra nepadoru, sako Kom- 
darbas, į kurį paskutiniais partijos centras,
laikais jaunos merginos' Rusijos Komunistų Parti- 
buvo pradėjusios labai kibti, jos centras uždraudė Jaunu- 
Pripažinta. kad tasdarbasi' 
reikalauja didelės atsakomy-į 
bes ir moterims persunkus.

TYRINĖJA LIETUVIO 
MIRTI.

Jono Dubininko viduriai pri
siųsti iš Rumfordo į Bostoną

Šiomis dienomis Rumfor- 
de, Me., mirė staiga mirčia 
Jonas Dubininkas, 43 metų 
amžiaus lietuvis, gyvenęs po 
No. 48 River ^t. Vieną naktį 
jam pradėjo baisiai skaudėti 
vidurius. Tuo pačiu laiku ap- 
sirgOjViduriais ir vienas bur- 
dingieris, kuris, matoma, ga
vo paragauti to paties valgio 
ar gėrimo. Pašauktas dakta
ras abiem davė vaistų; bur- 
dingierius pasveiko, bet šei
mininkas mirė. Jis buvo da
linai suparaližiuotas ir turė
jo silpną protą. Šitą defektą 
jis įgijo da 1914 metais, kuo
met jį sutrenkė tūlo Wood- 
sumo automobilius. Taigi I 
velionis buvo kaip ir nenau
dingas žmogus.

Kaip tik jis aną naktį mi
rė, Rumfordo lietuviai tuo
jaus pradėjo kalbėti, kad 
jam buvę “užduota.” Žmo
nės tuojaus atkreipė domę į 
tą faktą, kad jo pati. Marė 
Dubininkienė, jau kelias die
nas prieš tai išsiuntė geres
nius savo rakandus į Hart
fordą, Conn., ir tuojaus pati 
ketino tenai važiuoti. Vienas 
jos burdingierių išvažiavo 
tenai pirma jos.

Valdžia pradėjo dalyką 
tyrinėti. Tuojaus buvo perei
ta per visas aptiekas ir išžiū
rėta, ar nepirko kas nuodų. 
Ir vienoj aptiekoj atrasta už
rašyta, kad nelabai senai 
viena ypata nupirko 4 unci
jas karbolinės rūgšties (car- 
bolicacid). Toji ypata sto
vinti arti Dubininko šeimy
nos. Taigi valdžia išėmė iš 
nabašninko Dubininko vidu
rius ir prisiuntė juos į Bos
toną D-rui McGrathui, kad 
išegzaminuotų juos, ar nėra 
juose nuodų. Jei tik daktaras 
atras kiek nuodų, kaltinin- 

1 kai tuojaus bus areštuoti.
Vadžiai jie esą jau žinomi, 
tik ii laukia faktu išRostnno.

I

Meksika Deportuoja 
vaikinai pastebėjo KUIligUS IT DaVHtkaS 
_ ____ — ___■ --------------------------------------------------------- 1 ----------------------

veistų ant kranto ledų. Prie- SUDEGĖ DAVATKYNAS. KLIOŠTORIAI IR BAŽNY- 
ję arčiau jie pamate mo-

Trįs “tėveliai” su “seseri
mis” vos pabėgo iš ugnies.

ję arčiau jie pamate mo
teriškės figūra. Iš pradžių: 
jie manė, kad iš vaško ar! 
medžio padalyta žmogaus 
forma ir išmesta su šiukšlė
mis. Tečiaus atvertę keliatą 
ledo lyčių jie pamatė plau
kus. Geriau apžiūrėję jos kū
ną jie persitikrino, kad čia 
moteriškės lavonas. Jie tuo
jaus davė apie tai žinią poli
cijai, kuri dabar veda tvrinė- 
jimą.

Valdžios daktaras pripa
žino, kad moteriškė buvo 
negyva jau apie 3 savaitės. 
Jos amžius galėjo būti apie 
20 metų. Daktaras pripaži
no, kad ji yra buvusi da mer
gina, bet ant jos kūno rado 
jau prievartos ženklų. Todėl 
policija spėja, kad piktada- 
ris, kuris ja pasinaudojo, yra 
ją nužudęs. Kas ji per viena 
ir iš kur paeina, kol kas da 
nesusekta, nes prie jos nieko 
nerasta, iš ko galima butų 
sužinoti apie jos vardą ar 
gyvenimo vietą. Ant jos kū
no buvo tiktai apatiniai balti 
marškinukai ir ant kairės 
kojos juoda pančeka. Ar ji 
tain buvo ir nužudvta, ar vė- 
liau drapanų neteko, tai irgi 
nežinia.

Mergina, matoma, žuvo 
nuo smūgio, kuris buvo už
duotas jai per galvą. Smūgio 
butą taip sunkaus, kad jos 
kaktoje perlaužtas kaulas. 
Jos plaučiuose atrasta van
dens, kas parodo, kad ji tu
rėjo būti da gyva, kuomet 
įmesta upėn.' Valdžios dak
taras mano, kad kakta jai - 
buvo perskelta kin iu ar ki-; 
tokiu geležiniu Įrankiu.

Renka bylai aukas, kuomet 
pinigai čia visai nereikalingi

Pereitą seredą Brocktone 
į turėjo būt lietuvių komunis
tų agitatoriaus Bimbos byla, 

‘ bet ji neįvyko, nes dėl dide
lių pūgų jo advokatas nega
lėjo laiku iš Bostono nuvyk
ti. Kelias buvo taip užpusty
tas. kad traukinis pavėlavo 
apie porą valandų. Bimba 
atėjo i teismą vienas, be ad
vokato. Teisėjas atidėjo jo 

1 bylą iki 2 valandai po pietų. 
įTečiaus vėliau buvo nutarta 
atidėti ją net už dviejų sąvai- 
čių.

Prieš Bimbą yra išimti du 
varantai. Vieną yra išėmęs 

; Lietuvių Piliečių 
Kliubo pirmininkas Antanas 
Juodeikis. kuris kaltina Bim
bą kurstymu griauti šios ša
lies valdžią, o kitą varantą 

iyra išėmęs Juozas Treinavi- 
čius už piktažodžiavimą 
prieš Dievą.

Nors Amerikos konstituci
ja garantuoja žodžio laisvę 
ir pripažįsta kiekvienam tei
sę kritikuoti tikėjimą ir Die
vą, tečiaus toj kritikoj yra 
daromas skirtumas: jeigu 
kas kritikuoja Dievą ar tikė
jimą mok.-lo žvilgsniu, norė
damas apginti teisybę, tai to
kia kritika yra pripažinta. 
Bet jeigu žmogus kalba apie 
Dievą vien tik dėlto, kad su
erzinus žmones, tai tokia 
kalba yra draudžiama. Te
čiaus įstatymas, kuris drau
džia piktažodžiavimą prieš 

į Dievą, yra labai senas, per 
200 melų su viršum nevarto
tas. ir vargiai jis galės būt 
dabar prilaikytas. O jeigu ir 
butų pritaikytas, tai bausmę 
jis skiria nedidelę: metas 
kalėjimo, arba $300 pabau
dos. tai aukščiausia bausmė.

Už tai gi daug sunkesnis 
įyra antras kaltinimaę: kurs
tymas griauti valdžią spėkos 
pagalba. Už šitą nusikalti- 

įmą Bimba gali gauti iki 3 
• mėtų kalėjimo ir $1,000 pa-

I 
I

I

jų Komunistų organizacijai 
vaidinti tokius veikalus ir 
rengti juokų vakarėlius, ku
rie pašiepia ir tyčiojasi iš 
bažnyčios ir religijos. Baž
nyčia ir religija Rusijoj da
bar yra bejėgėj mažumoj, o 
tyčiotis iš mažumos yra ne
padoru, sako Centro Komi
tetas.

Kitais žodžiais sakant, tas 
reiškia, kad bažnyčia Rusi
joj jau tiek nusmuko, kad ji 
neturi jokios reikšmės ir Į ją 
neužsimoka kreipti domės.

I
I

LENKIJOJ AREŠTUOTA 
DAUG VOKIEČIŲ ŠNIPŲ.

Pereito j pėtnyčioj Lenki
joj areštuota 15 žmonių, ku
riuos valdžia kaltina esant 
vokiečiu šnipais. Suėmimų 
buvo jau ir pirma, taip kad 
išviso dabar yra areštuota 
arti 50 asmenų. Visi jie esą 
Lenkijos piliečiai, bet vokie
čių kilmės ir priklausą prie 
vokiečių šnipų organizacijos 
“Volksbund,” kas reiškia baudos. 
“Liaudies Sąjungą.” Jie rin-į Bimba dabar važinėjasi ir 
kę Lenkijoj žinias apie armi- renka aukas savo bylai. Ko
ją ir tente jas vokiečių vai- munistai giriasi, kad jis su- 
džiai. Beto, jie stengėsi su- rjnkes jau apie $2,000. Tuo 
kelti ekonominę suirutę len-|budu iie nori parodyti, kad 
kų pramonėj Silezijoj. visuomenė jiems simpati

zuoja ir gausiai aukauja. Bet 
ištikrujų taip nėra. Mes ži
nom. kad South Bostone, kui 
jie sakė Bimba surinkęs arti 

350. ištikrujų buvo surinkta

BADAS PAĖMĖ STREI
KUOJANČIO ANGLIA

KASIO ŽMONĄ.
Wilkes-Barre, Pa.—Badas; 3350. ištikrujų buvo surinkta 

čia paėmė jau pirmutinę au- tiktai apie $60. 
ką iš streikuojančių anglia- Bet jr tiek jam nevertėjo, 
kasių tarpo, šį panedėli nes b ina American Civil 
Ashlando ligonbutyje mirė;Liberties League irlnterna- 
nuo alkio Mary Harnngton, Lional Defense League. Jos 
streikuojančio angliakasio |davė jam du advokatu, ir 
žmona Jos vyras yra išya- Bimbai byla nieko nelėšuo- 
ziavęs kitur darbo jieskoti, o .-a Tajgi aukas jis renka vi- 
ji pasilikus su mažais vaikais įaį be rejkalo. 
neturėjo is ko gyventi. Jei K ______ _—
f^^°J-ŠVirtuvė? kokios! DA 50 KOMISARŲ NU- 
sriubos, tai parsmesus namo , _ .. vArvcTtcatiduodavo ją savo vaikams. BAUSTA UŽ VAGYSTES.

---------- - — Pereitą seredą Leningra- 
MIRĖ BUVUSIS JAPONU de nubausta da 50 bolševikų 

JOS MINISTERIS. -r—•_
ŠĮ panedėli Tokio mieste 

mirė grafas Enriči Oki, bu-l 
vusis Japonijos justicijos mi- 
nisteris. Jis buvo didelis 
kraugeris ir nužudė no viena 
socialistą.

žiavęs kitur darbo jieškoti, o

neturėjo iš ko gyventi. Jei

ČIOS UŽDAROMOS.į _______
x .. Ištremti ilgaskverniai negaliNetoli Bostono pereitą są- nei Kubon ivažiuoti. Dyka.

Į vaitę sudegė Du.vbury davat- 
kynas, kurį katalikų kardi
nolas buvo pastatęs. Laik- - .
raščiai rašo, kad gaisre per varyt laukan visus svetimsa- 
plauką tik nežuvo 3 kunigai liūs kunigus ir davatkas, 
ir 3 minyškos. Vadinasi, bu- Mat šalis priėmė tokią kon<- 
vo lygiai tris poros. . 
gražu neženotiems “tėvams” 
būti prie mergų?

duoniai niekur nereikalingi.
Meksikos valdžia pradėjo

Ar tai tituciją. kad kunigu gali būt 
tiktai Meksikoj gimęs žmo- 

! gus. Iš kitur atvažiavusių dy
kaduonių nereikia. Tas pa- 

VIENA MOROK1EČIŲ PA- Kečia lygiai visų tikybų ku- 
DERMĖ PASIDAVĖ

ISPANAMS.
Iš Madrido pranešama, 

kad stipri morokiečių pader
mė Anjęra, kuri lig šiol ka
riavo prieš ispanų užpuoli
mą, šiomis dienomis pasida
vė ispanų valdžiai ir atida
vė visus savo ginklus. Dabar 
lieka tik rifai ir jebalai, ku
rie laikosi prieš krikščioniš
kus užpuolikus.

migus, visas davatkas, visus 
klioštorius.

Meksikos miesto laikraš
tis “EI Sol” praneša, kad ge- 
neralis prokuroras įsakęs jau 
ištremti keturių klioštorių 
minyškas. Keli davatkynai 
esą jau uždaryti ir užpečėty- 
ti. Valdžia turbut mano juos 
tyrinėti, nes seniaus juose 
buvo baisus ištvirkimas. Sa
koma, kad vienam vienuoly
ne atrasta palaidota daugy- 

m AiMTo'in Valdžios isakymu esą už-LOJ ŽUVO 20 MAINERIŲ. ,(iarvtj; jau ‘ * -
“Keleivy” T J \ - ■

ta, kad netoli Pittsburgho kfiosiorius. 
anądien įvyko ekspliozija klioštorius 
anglių kasykloj ir užbėrė su 
viršum 20 angliakasių. Da
bar pasirodė, kacT’visi jie žu
vo. Jau 20 lavonų išimta, o 
vieno da nesuranda.

i
i

f

MUZULMANAI PROTES
TUOJA, KAD MERGINOS 

PERBRANGIOS.
Iš Nižniojo Novgorodo 

(Rusijoj) pranešama, kad 
muzulmanai tenai padavė 
valdžiai prašymą, kad ji pa
naikintų dabartinį paprotį 
“pardavinėti vedamojo am
žiaus merginas kaip karves.” 
Laikai Rusijoj dabar sunkus 
ir neturtingam muzulmanui 
merginos tiesiog neįkanda
mos. Jei muzulmanas nori 
vesti, tai turi užmokėti už 
merginą jos tėvams $100 pi
nigais, nupirkti 100 svarų 
cukraus, 35 svarus sviesto, 4 
svarus arbatos, 35 svarus 
medaus ir dvi poras batų.

I I

ja. Taigi aukas jis renka vi-

viršininkų už išvogimą pini
gu iš valdžios fondo maši
noms pirkti. Vienas komisa- 
įų pasmerktas sušaudymui, 
du gavo i'O 10 metų kator
gos. 3 nuteisti po 8 metus ka
lė iimo "kiti lengviau

__ ______ i šie klioštoriai:
buvo jau rašy- Tfepąmo klioštorius, Mexico 

Santa Roberos 
ir Coyoacano 

klioštorius. Mixcoaco davat- 
kynas taipgi užpečėtytas, 
nors tenai gyveno meksikie
tės davatkos. “Akademija” 
prie šito davatkyno, kur da
vatkos “mokino” vaikus, 

600 MAINERIŲ PABĖGO taipgi uždaryta. Dvylika da- 
PO EKSPLIOZIJOS.
Bellaire, Ohio. — Anksti 

šio panedėlio rytą netoli nuo 
čia įvyko ekspliozija Powha- 
tan anglių kasykloj. Su vir
šum 600 angliakasių buvo 
tik ką nusileidę kasyklon 
prie darbo. Vienas jų tapo 
užmuštas, 13 sužeista, bet1 
kitiems pasisekė pabėgti.

KUNIGAS PALIKO 
$146,000.

Plymouth, Mass.—Šiomis j '‘/XV?
• • - i a !•!dienomis čia mirė katalikų 

kunigas Peter F. McCall. Da- 
1 bar paaiškėjo, kad šitas kle
rikalas paliko $146,000 tur
to. Tai vis tamsių žmonelių 
sudėti doleriai. Kas gi sakė, 
kad kunigai ir bažnyčios ne- 

■ išnaudoja žmonių?

‘RUSAMS PATINKA AME
RIKOS PREKĖS.

Rusijos vartotojų draugi
jų centras išleido pranešimą, 
kad Amerikos fabrikų pre- 

POLJcijOSNUOVAMU. Ikės yra geriausios: AnglijosBEDARBIS PASIKORĖ

Lynn, Mass. Policijos nuo
vadoj aną sąvaitę pasikorė 
Hans Johnson, 49 metų am
žiaus darbininkas, kuris ne
galėdamas gauti darbo išėjo 
iš proto ir buvo paimtas ant 
gatvės kaipo pamišėlis. Jis 
skundėsi, kad priešai seka 
paskui ji ir nori išlupti jam ;

valkų areštuota.
Daug davatkų ir kunigų, 

kurie buvo suvažiavę Meksi- 
kon iš Ispanijos ir Franci jos, 
dabar susispietė Į Prancūzi
jos ir Ispanijos atstovybes 
Meksikoje ir prašo padėti 
jiems sugrįžti atgal.

Keturiolika tų ilgaskver
nių dykaduonių išplaukė lai
vu į Kubą, bet Kubos valdžia 
neleido jiems tenai išlipti, 

■ nes Kuboj yra toks įstaty- 
• mas, kad išvytas iš kitos val- 

; žmogus negali būt 
Kubon įleistas.

Taigi užėjo prasti laikai 
žmonių mulkintojams.

I

mašinos užima antrą vietą, o 
Francuzijos — paskutinę. 
Niekur nesą tokių pigių ir 
prastų prekių, kaip pas fran- 
cuzus.

AREŠTAVO 14 GEMB- 
LER1Ų.

Lawrence, Mass.—Pereito 
policijos ,ne<lčldienio naktį policijaakis. Uždarytas policijos, nedeldienio , nakų policija 

nuovadoj jis pasidarė iš pet-'cia užklupo saiką gemblenų 
nešu ir čeverykų apyvarų ant Common streeto, ir 14 jų 
kilpa ir prisirišęs ją prie lu-. areštavo. Jie kaltinami gir- 
bu pasikorė.

MIRĖ BAŽNYČIOS ŠULAS
Ispanijoj ši panedėlį mirė 

katalikų bažnyčios kardino
las Banloch y Vivo. Jis per
daug valgė ir gavo cukraus 
liga

Ituokliavimu ir lošimu iš pi
nigų.

SUĖMĖ 11 PLĖŠIKŲ.
Pereitą sąvaitę New Yor

ko policija padarė ant plėši
kų ablavą. ir i 24 valandai 
‘itipmp 11 banditu

MIRĖ ŠKOTIJOS DARBI
NINKŲ VADAS.

Glasgou* mieste pereitą ne
dėldieni mirė John Robert- 
son, žymus Škotijos darbi
ninkų vadas ir mainerių uni
jos pirmininkas. Jis pradėjo 
dirbti kasyklose turėdamas 
13 metų amžiaus. Nuo 1919 
metų jis atstovavo darbinin
kų reikalus Anglijos parla
mente, visuomet reikalauda
mas kasyklų nacionalizaci
jos.

KUBOS ATSTOVO PATI 
PERŠAUTA.

Kalkutoj (Indijoj) tapo 
peršauta Kubos atstovo žmo
na, senjora Martinez. Kas ją 
peršovė, žinios nepaduoda, 
tik sako, kad ji buvo nuga
benta iš hotelio i ligonbuti su 
revolverio kulka jos kūne.

$4,000,000 BAŽNYČIAI.
Amerikos aukso karalius 

Rockefelleris'pereitą sąvaitę 
paskyrė $4,000,000 naujai 
bažnyčiai New Yorke. O 
kiek jis darbininkų prismau- 
»r'z pakol tuos $4,000,000 iš 
’ni prakaito išspaudė’.
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PASAKA APIE “TR«S
KARALIUS.?

Krikščionis tiki. k;.d Kris
tui gimus, jį pasveikinti at
vyko kažin kokie 
raliai” iš Rytų. Lh-iu' 
net Trijų Karalių sve
riu žmonės švenčiu 
rio.

O tuo tarpu b-kiv 
lių” visai nebu\ o. šn 
žįsta net patįs Kimi g?., štai, 
Lietuvos jėzuitų leidžiama 
“žvaigždė” 12-tame savo 
nuineiy rašo.

“Evangelija nevadina 
iiais tu asmenų, kurie atėjo pa
garbinti V. Jėzaus iš Rytu že-
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D-RAS JON1KAITIS 
GAVO $50,000.

Detroito laikraščiai prane
ša, kad miręs tenai lietuvis, 
Juozas Danulaitis, paliko 
D-rui J. J. Jonikaičiui $50,- 
000 vertės turtų. Testamentą 
jis padarė ligoninėj, aky- 
vaizdoje advokato Uviko ir 
vienos nursės.

Velionis Danulaitis (ar 
gal Donelaitis?) dirbęs For
do automobilių dirbtuvėj ir 
turėjęs jau 50 metų amžiaus. 
Su I )-ru Jonikaičiu jisai susi
pažinęs tik pereitais metais, 
kuomet nuvykęs pastarojo 

' ofisan jieškodamas pagalbos 
. . , ,. , . , »savo sveikatai. D-ro Joni-mes, ir nepasako, kiek jų buvo,; 

ar trys, ar daugiau, ar mažiau. į 
Bet žmonėse susidarė Įsitikini-! 
mas. kad tie žmonės buvo kara- i 
liai, ir kad jų buvo trys, 
plitęs žmonių tikėjimas 
net jų vardus: Kasperas, 
c'nioras ir Baltazaras.

“Ne tik šventas Raštas, bet 
nei šventieji Bažnyčios tėvai 
nevadina jų karaliais.”

Vadinasi, tokių “karalių”; kūną verčiau įmeskit į kokią 
visai nebuvo, o vis dėlto ku-ibalą...............
nigai leidžia žmonėms švęs
ti “Trijų Karalių” f 
garbinti juos kaipo šventuo
sius. Ar tai nėra sužinus tam
sių žmonių mulkinimas?

“Tri: Ka-
1 yra 
e. ku- 
vasa-į į
♦ . t

> i
.p

, C "
C-

i

sveikatai. D-ro Joni- 
’įkaičio patarnavimas jam 
;taip patikęs, kad mirdamas 
į jis palikęs jam visą savo 

~ ; nuosavybe.Tas pa- Į ’ '
sako!
Mel- i

Darydamas testamentą • 
velionis- sakėsi neturįs jokių1 
giminių, ir jo palaidojimui' 
liepęs pinigų neleisti. Jis pa
sakęs: “Kai aš numirsiu tai 
kunigo man nesamdykit ir' 
pinigų jam nemokėkit. Mano'

I

v.” Šitokį pareiškimą jis j 
padaręs nežiūrint to fakto, 

šventę ir kad jis buvęs tikintis katali-: 
' - kas. Ir kada vietos lietuvių:

kunigas čižauskas norėjęs su1 
sakramentais prieiti, velio-' 
nis iš tolo jo neprisileidęs. Į 

Dabar žmonės pradėję ■ 
kalbėti, kad Danulaitis pali-! 

y kęs Lietuvoje pačią Julę iri 
- šešetą vaikų, šitą tvirtinąs • 

ir tūlas A. Kosčinskis, velio-'
I !

KAS BIJOSI APŠVIETOS?
Chicagos zokoninku 

“Draugas’’ 33-ciame numery 
išdrožė šitokį pamokslą:

Lietuvos apšvieta smarkiai i nio turtų administratorius.
i Kovo 31 dieną busiąs tuo
1 klausimu teisme kvotimas.
' T—** TT • . • • v 1 J 
kad jei pasirodys, jog velio-

a r

plinta. Per 8 nepriklausomo gy 
venimo metus valdžios aukšte: 
niujų mokyklų yra 14. kuriose ■ D-ras Jonikaitis pareiškęs, 
mokinasi viso 6959 mokiniai. kad jei pasirodys, jog velio- 

“Tos skaitlinės aiškiausiai ’ nis ištiesų turi žmoną irvai- 
parodo. ko krikščioniška Lietu-; kų, tai jis sutiksiąs be jokių 
va siekia: mokslo ir mokslo, o!ginčų, kad palikti velionio 
per mokslą tautos stiprumo ir j turtai butų jiems atiduoti.

. gerbūvio. !
"Todėl ir Šėlsta socialistai su' 

laisvamaniais. Mokytą Lietuvą! 
jiems nepavyks apgaudinėti.” !

>
Zokoninku i 

padaro dvilinką melą. Visų L.. 
pirma vra melas, buk sočia-1 yziu’ <laro 
listai ką nors apgaudinėja, 
ant to melo antras melas, " *"
buk socialistai ir laisvam?.-1 
niai biją apšvietos.

Tikiumoje yra kaip tik at-' 
bulai: ne socialistai bijosi; 
apšvietos. I 
lai. r..............
uždarydami 
Realę Gimnaziją 
dėstomas grynas mokslas, ir'; 
dabar užpuldami Kėdainių 
Mokytojų Seminariją, kuri • 
rengia Lietuvai laisvus mo-! 
Rytojus.

Socialistai negali bijotis 
apšvietos, nes tik apsišvietę' 
žmonės gali būti socializmo i 
šalininkai. Pažiūrėkite į to-; 
kias apšviestas šalis, kaip 
Vokietija, Danija. Anglija. 
Švedija— socialistų parti-į 
jos tenai kuodidžiausios! 0 : 
pažiūrėkite į tamsią Persiją.! 
Indiją ar Siamą’. Ir su žibu-; 
riu tenai sunku bus socialis- Į 
tą rasti. Bet užtai žmonės te- ‘ 
iiai labai dievuoti ir velnio- 
haimingi.

Tas parodo, kad socializ
mas eina kartu su apšvieta. 
kuomet tikyba ir bažnyčia 
geriausia žydi tik tenai, kur 
viešpatauja tamsa ir nežinė.

Todėl bažnyčia visuomet 
buvo ir pasilieka mokslo 
priešas. Per ilgus amžius, ji 
nenorėjo pripažinti, kad že
mė yra apskrita ir už skelbi
mą šitos tiesos degino žmo
nes ant laužų, o dabar ji 
svaido prakeikimais į evoliu
cijos mokslą.

Taigi meluoja brostvinin- 
kai “Draugo” bobinčiaus, 
Jiad socialistai ir laisvama
niai “šėlsta” prieš apšvietą. 
Ne socialistai šėlsta, bet ta 
juodoji kamarilė, prie ku
rios priklauso “Draugo” 
kompanija.

MASKVA LIETUVAI 
SVARBESNĖ UŽ ROMĄ, 
SAKO KUN. PURICKIS.

Kun. Purickis, kuris pasi- 
’ slapvvar- 

“Lietuvos” 17- 
“sumenės ro- 

kundą” ir atranda, kad Lie
tuvos valdžia, šalindamori 
• nuo Maskvos, padarė neati- 
i taisomą klaidą. Jeigu Kau- 

7' nas nebūtų pataikavęs Lon- 
het natiN kWka ldonui’ Paijžiui ir Romai. 

T. KIenKa , tuojaus butu padaręs suJle rarau tatai parode, R k J ik taiMlietuTrbu-
-•y—i Manampd^ (laug įimėjusL 

štai kąbuvusis Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris 
rašo:

I

“1919 metų rudenį Lietuvos 
!' atstovas Berlyne susipažino su 

neoficialių sovietų atstovu, gy
venusiu Berlyne, prisidengiu’ 
Raudonojo Kryžiaus vardu So
vietų atstovas jau tada pasiūlė 
daryti taikos sutarti, pažadėda
mas Lietuvai daug visokios 
naudos. Jo pasiūlymas rado vi
siško pritarimo pas musų at
stovą ir sovietų pasiūlymas bu- j 
vo persiųstas Kaunan. Teėjau.» 
laikantis tuomet valdžią Kau-! 
nas priėmė tą pasiūlymą šaltai, 
ir delsė. Kodėl? Bijojo. Bijojo, 
ką pasakys tas, ką pasakys a- ■. 
nas, bijojo gal ir kitų aplinkv- Į 
bių. Tik 1920 metais vyriausy- < 
bė surizikavo derėtis su rusais1, 
ir tai tik dėl belaisvių pasikeiti- * 
mo. Taikos derybas vyriausybė I 
surizikavo vesti tik tada, kat: 
estai taikos sutarti padarė. • 
Užtai estai gavo 15 mihonų i 
rublių aukso, o mes tiktai tris.1 
Jeigu būtumėm anksčiau už es- ’ 
tus padarę taikos sutartį, tai 
gal būtumėm gavę daugiau? 
negu yra gavę estai.

“Ir vėliau musų santykiuose 
su Rusija mes vis dairėmės ir j 
žiūrėjome, ką pasakys tas arba . 
kitas, bijojome, kad mus ne- ‘ 
įtartų bolševizmu ir jeigu ką; 
darėme, tai tik tada, kai jau1 
kas kitas buvo tai padaręs.

‘T. čičerinas ne kartą yru I 
važiavęs pro Kauna, bet mes iš- [ 
drjsome n nasikriesti tik po to,

organas čia; '-ncKk:
l melą. Visuiraso ‘Vygando

kai tai buvo padarę lenkai, di
džiausi Rusijos priešai. Daug 
kitokios butų buvusios šio vie
šėjimo pasekmės, jeigu jis bu
tų įvykęs 1922 ar 1923 metais.

“Apskritai, musų santikius 
su Rusija nuo 1921 m. mes bu
vome apleidę ir užmiršę, nepai
sydami to. kad eidami taikos 
sutartimi mes galime ten gauti 
neapsakomai brangų kulturini 
turtą -— Lietuvos Metriką, ar
chyvą ir milžinišką kulturini 
turtą — miškus, nepaisant, kad 
Rusija daugiau, negu kas kitas, 
yra suinteresuota paremti mus 
prieš grobuonišką lenką politi
ką. nepaisant to. kad Rusija 
yra vienintelė musų pramonės 
eksportui rinka. Nepaisant viso 
to. mes važinėjome po Paryžių. 
Londoną, Romą. Ženevą, o 
Maskvos tarsi dėl musų visai 
butų nebuvę, žinoma. Londo
nas, Ženeva, Paryžius, Roma— 
svarbu, bet daug svarbesnė yra 
Maskva, nes ir Londonas, ir Že
neva. ir Paryžius, ir Roma visai 
nėra suinteresuoti remti mus 
prieš lenkus ir apskritai mus 
palaikyti. Visiems jiems nėra 
svarbu .kas laikys Vilnių. Net ir(mje 
pati Nepriklausomos Lietuvos 
egzistencija jiems nėra svarbi. 
Kai kurie antai, — Paryžius ir 
Roma (Tommasini reveliaci- 
jos) musų kovoje su lenkais pa
laikė lenkų pusę, nes jiems bu
tų patogiau, jeigu ir Lietuva 
priklausytų Lenkijai.

“Šito nieku budu negalima 
pasakyti apie Maskvą. Kiekvie
nam ir be Įrodymų turi būt 
aišku, kad Maskvai ne vis vie 
na. kas bus Vilniuje ir nuo ko 
priklausys Lietuva.

“Deja mes sau su olimpišku 
ramumu ir lietuvišku flegma- 
tingumu sėdėjome ir žiūrėjo
me. Vyko konferencijos po kon
ferencijų. Įvykiai po Įvykių— 
mes žiūrėjome. Ir besėdėdami 
ir bežiūrėdami susilaukėme to. 
kad Maskvoj mums už akių už
bėgo... kas? Nagi tie patys len
kai!

"Didžiausi vakarykščiai Mas
kvos priešai šiandien broliauja- 
si su rusais Kremly.

Kremlis ilgai laukė lietuvių, 
bet jie, bijodami ‘suteršti’ sa
vo ‘nekaltybę,’ vis nėjo. Tatai 
Kremlis pagaliau pasakė: Lai
kykite sveiki savo ‘nekalty
bę,’ o mes tuo tarpu ir su len
kais padarysime bizni.’

“Lenkų seimo delegacijos va
das rado galimu pasakyti Mas
kvoje iškilmingame bankiete. 
kad ‘visų lenku akys yra nu
kreiptos link Maskvos.’ Lenkai 
nebijo nustoti savo ‘čistatos,’ 
bei ‘nekaltybes’ ir nepaiso, ką 
kas pasakys.’

“Tai, ką šiandien lenkai da
ro Maskvoje, lietuviai galėjo 
padaryti prieš dvejus, trejus 
metus ir negalima dvejoti, kad 
tada daug kas butų buvę ki
taip.

“Žinoma, sunku tikėti, kad 
piautuvas su kuju iš vienos pu
sės ir baltas erelis iš kitos tik
rai susidraugautų. Per daug jie 
skiriasi vieni nuo kitų. Todėl 
Kremlis dar ir šiandien lietu
vius mielai matytų, teė jau ge
riausiai laikas išeikvota bergž
džiai.

“Gera, kad bent dabartine 
vyriausybė suprato Maskvo 
svarbumą ir pradėjo rodyti ta 
kryptimi iniciatyvos. Reikia 
laukti iš tos iniciatyvos vaisių.

■neš porą metų darbas i 
būt;. \es nepalyginamai len- 
<r\ <■'!■.> r vaisingesnis.

"ir!:, kur reikia gelbėti gy
vus reikalus, niekuomet 
nėra rx-rvėlu ir perbrangri.

Vygandas.”
Panaši inintis buvo savo 

laiku Išreikšta ir “Keleivy
je.” Tuomet . South Bostono 
-Darbininkas” . ir kiti musų 
atžagareivių laikraščiai pra
dėjo ičkti. kad “Keleivis" 
norįs parduoti Lietuvą Rusi- 
iai- .. .

P,<_: ką jie pasakys dabai*, 
kuo n a < ą patį rašo Lietuvos 
valdžius organe jų plauko 
žmogu>. ir dagi gabiausis jų 
diplomams, buvusis užsienio 
reikalų ministeris, kun. Pu
rickis?

Ar jis irgi nori parduot 
Lietuvą Rusijai?

• _________
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reiškia gerbūvi, ji yra draugi-; 
jinio prestižo žymė.

“Apskritas žmogus šiandien 
žino, kad nuėjęs pas draugus jis 
gaus išsigerti. Negalėti gi mai
nais savo draugi) pavaišinti 
reikštu neturtą arba šikštumą.

"Tai yra nematoma, bet ga
linga intaka. Niekas nenori būt 
bejėgis ar beturtis.”

Taigi dėlto, kad degtinė 
šiandien brangi, ir dėlto kad 
ji yra uždrausta, visi jos nori 
ir visi ją geria. Vadinasi, 
priverstina blaivybė didina 
girtuoklystę. Seniaus pasi
gerti buvo sarmata, o šian
dien — ‘ unaras!”

I

Geros Degtines ir
Alkoholio Mažai

irgi nuo 5 iki 10 galionų į 
mėnesį ir tai ne visos. Taigi 
čysto alkoholio liko mažai, 
greitai jo bus da mažiau. O 
pirkėjų daug. Per tuiu laiką 
"bootlegeriai” pirko vaistais

Prohcbicijos įstatymas 
yra tik farsa. Nors valdžia iš
leidžia milionus dolerių pro- 
hibicijos įkūnijimui ir jos 
agentui medžioja ir baudžia 
prasikaltėlius, vienok niekas 
sąžinėj neskaito kriminaliu!užnuodytą alkoholi ir redis- 
aktu svaigininčių gėrimu! tiliuodavo arba išgarmda\o 
vartojimą ir pardavinėjimą, j 
Palis valdininkai, nuo aukš-j-
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Zinovjevas 
Pažabotas.

Pereita savaite Leningra- 
SOCIALDEMOKRATAS de buvo nepaprastas komu- 

IŠRINKTAS KLAIPĖDOS nisių partijos susirinkimas,. 
TARYBOS PIRMININKU, kur Zinovjevas darė didelių;

Kauno “Lietuvoje’’ skai- 
1 tom. kad renkant Klaipėdos 

tarybos prezidijumą. 
vokiečių “ordnungsbundas” 
tapo sugriautas, ir viršų pa
ėmė susivieniję “darbinin
kai su lietuviais.”

Miesto tarybos pirminin
ku tapo išrinktas Macys, vi- 
ce-pirmininku Reišys, o sek
reto! tais Aušra ir Kuca. Tris 
pasi 
bet 
krai 
liti r 
sako 
ti

pastangų iš naujo patekti i 
partijos prezidijumą, bet vi
sos jo pastangos nuėjo nie
kais. Tuo tarpu jo priešai — 
Stalinas. Bucharinas, Kali
ninas, Ry kovas, Dzeržins- 
kis, Tomskis ir Vorošilovas 
— buvo išrinkti vienbalsiai.

žinovai pranašauja, kad 
Zinovjevas veikiausia bus 
išmestas ir iš Trečiojo Inter- 

___nacionalo pirmininkų. Nuo 
yra*sociaTdem^ 10 laiko- kaiP visuotinas ko

munistų partijos kongresas 
Maskvoje andai pasmerkė jį

l

aiiv.’i mums nežinomi.
Macys ;
:“Lietuva” apie jų po- 

nusistatymą nieko ne- 
ų.Igi gali būt, kad ir ki- 

r?, socialdemokratai.

u <3.

akiu svaigininčių gėrimų Į tiliuodavo arba išgt
*na;ima ■ jL Nuodingos druskos pasi

likdavo dugne, nes jos nega
ruoja ir alkoholis buto vidu
tiniai čvstas. Dabar saldžia 
patvarkė dėti t-kių nuodų, 
kuriuos nelengva išskirti. 
Taigi čysto alkoholio bus ne
lengva gauti. Žinoma, žmo
nės nesustos pirkę ir jie gaus 
daugiau nuodingą produktą, 
mokės už jį da brangiau. 
Aptiekoriai ir karėemr inkai, 
žinoma, negali sau kenkti ir 

: nesakys, kad jie parduoda 
nuodingą gėrimą. Kiekvie
nas girsis, kad jis turi tikrai 
gerą. Aptiekų juk priviso 
daugiau, negu buvo karče
mų, ir jos be gėrimų parda
vinėjimo neatsilaikytų. 

Grynos degtinės jau senai 
. . # . 'sunkų gauti. 6 doleriai už

kai buvo žinoma prieš prchi- puskvortę duoda mažai pel- 
biciją. Jauni mokiniai ir mo- ne pardavėjui. Apskaitliuo- 
i..-_=_ . aptiekonos moka gy

vino daugiau: degtinė su visom 
! kitom lėšom atsieina jam 1 
•dol. 50 centų — viso 4 dol. 
' 50c. Jis turi receptų pas gy
dytojus medžioti, turi apy
skaitas valdžiai kas mėnuo 
išduoti, turi kartais policijai 
arba valdžios agentui kyši 
duoti, ima nemaža rizikos. O 
6 dol. pirkėjui už puskvortę 
yra nemažai pinigų. Taigi 
aptiekoriai veik be išimties 
skiedžia degtinę: daro iš vie
nos bonkos dvi arba uis. 
Maišo ją su vandeniu ir alko
holiu, kuris kaltais yra nuo- 

,dingas, o ateity busdanuo- 
• dingesnis. Žinau, šita karti 
i teisybė aptiekoriams nepa
tiks, bet tai ne jų. o prohibi- 
cijos kaltė. Visokie lašai ir 
dažai, kad apgauti gerėjo 
skoni, daro ją da nuodinges
ne. Bonkų ir banderolių jų 
aplipdymui. kad išrodytų 
kaip tikroji degtinė, žyde
liai pardavinėja kiek tik 
kam reikia.

Įšmugeliuotoji iš Kana
dos, Meksikos ir nuo laivų 
degtinė kartais yra gera, bet 
tiesiai ją perka tik “bootle
geriai.” kurie paskui ją skie- 

jdžia ir “gydo,” kad daugiau 
uždirbus. Kas gaii pasitikėti 

; “bootlegeriui” ? J is savo ta- 
vorą turi girti, nors jis butų 
darytas Chicagoj ant Max- 
vveil gatvės, bile tik bandero- 
liai rodo, kad tai iš Škotijos. 

Vynas irgi didžiumoj atsi
tikimų yra tik alkoholiu pa
maišytas gėrimas. “Tikrasis 
alus" tankiai turi tik etero 

; arba įmaišyto alkoholio. 
Grynas, nenuodingas aiko- 

; holinis gėrimas yra reteny
bė. Amerikos žmonės pa
lengva nuodijasi. Turtingie
ji, kuriems pinigas nėra 
i klausimas, gauna gerų gėri- 
' mų. Amerika nėra sausa, nė
ra blaiva šalis, tik vieni turi 
brangiai mokėti, o kiti nuo- 

į dytis.
Mano patarimas yra, kad 

holinių gėrimų. Jie ir gryni 
nėra geras daiktas, o imti 
abejotinus yra didelė rizi
ka. Geriau laukti ir reikalau
ti, kad butų grąžintas vynas 
ir alus. Dėl padorumo, svei
katos, šeimynoj tvarkos ir 
taikos, aš patarčiau nami
nius bravoins pilnai uždary
ti- Dr. A. Montvidas.

Patįs valdininkai, nuo aukš
čiausio iki žemiausio, per
žengia įstatymą. Neprotingo 
įstatymo apie alkoholinius 
gėrimus įdėjimas į konstitu
ciją mažina pagarbą link vi
sų kitų įstatymų. Peržengda
mi vieną įstatymą žmonės 
įpranta peržengti ii* kilus, 
jie išmoksta išvengti baus- 

■mės.
Girtavimas prohibicijos 

laikais Amerikoj vargiai su
mažėjo. Tūlais žvilgsniais jis 
net padidėjo. Šimtai tuks
iančių moterų išmoko daryti 
svaiginančius gėrimus na
mie. Namai pavirto į dvo
kiančius bravorus. Uždraus- 
tą gėrimą ėmė gerti moteris 
vaikai ir jaunimas, kas men

I
i

Į

I

ainiai udNiicmc jį .
už nesuvaldomą jo liežuvį, gelbėtoj

kinės jaučiasi “herojais,“ i ; ___
kuomet gali slaptai pagir- dytojui už receptą 3 dol. ar 
tuokliauti. Aptiekos T 1 
karčiamomis, daugelis gydy- 

is “bootlege-' 
riams” apsirūpinti degtinės 

i receptais. Jūrėse netoli kran- 
i tų plaukioja laivai, šinkuo-' 
■ janti degtinę. Šmugelis eina 
iKanados ir Meksikos pasie
niuose. Taip sakant, visur ei
na darbas prieš prohibicijos 

j įstatymą, nors čia da ir taip 
: šlykščių įmonių reikėtų 
griebtis, nors ir didžiausia 

į rizika butų.
Kadangi šalies gyventojai 

•yra linkę gerti kaip ir pir- 
I miau, ir da draudimui atsira- 
idus susidarė didelis skait
lius uždrausto gėrimo troš- 
kėjų, tai ir jieškoma įvairių 
šaltinių alkoholio gauti.

Svarbiausias šaltinis yra 
darymas namuose alkoholi
nių gėrimų. Verda juos dau
giausiai ateivių moters, nors 
nemažai yra ir amerikonių. 

[Vakarinėse valstijose ir vy- 
’ rai amerikonai sparčiai varo 
šitą darbą. Virimu užsiima 

' netoli išimtinai varguomenė, 
i nes turtingieji turi iš ko nu- 
Isipirkti. Padarymas namuo-į 
se alkoholio galiono atsieina 
tarp 1 ir 3 dol.. jei neskaityti 
darbo. Taigi namiškiams jis 
labai pigus ir jie geria kiek 

i tik telpa. Geria net ir mo
ters, vaikai taipgi pratinasi.

jo žvaigždė sovietų padan
gėj visiškai užtemo. Jo var
do nei laikraščiuose dabar 
nematyt.

Tai atsitiko dėlto, kad bol
ševiku politika paėmė kito
kią kryptį. Maskvos diplo- 

rooklyną pradėjo, po matai dabar pradėjo taikytis

APGAUDINĖJA ŽMO
NES?

klyno “Vienybė
•.•mery rašo:

T
-1 _

ir biznių Įstaigas vaikš- prie buržuazijos ir kapitalis- 
.. rios žmogystos, rink- tinių valstybių. Sovietų at- 
• .kas neva ‘streikuojan- stovams užsieniuose įsakyta 

angliakasiams.’ Kai ku- net cilinderius ir frakus įsi-
‘ kad išrodyt lygiais 

buržujams. Tuo tarpu Zinov
jevas, būdavo, ima ir pada
ro kvailystę. Kada Maskvos 

! delegacija nuvykus Londo
nan andai pradėjo tartis su 
Anglijos valdžia dėl užmez
gimo santikių, tai Zinovje
vas pasiuntė Anglijos komu
nistams instrukcijų nuversti 
Londono valdžią ir įkurti ko
munistų diktatūrą. Anglijos

i antgalviu Collier’s visuomenė dėl to labai paši
rs įdėtas straips- piktino ir sekančiuose rinki- 

pie lai, kodėl dabar A- muose išrinko į valdžią kon-
• « V • • 1

munistu neprietelius. Rusija 
iš to turėjo nemaža blėdies.

Amerika nepripažįsta Ru
sijos irgi daugiausia dėl tos i 
agitacijos, kurią Zinovjevas 1 
varė iki šiol prieš YVashing- ■ 
tono valdžią. Maskva Pa.ma~ ,Ąjamu jr tėvų gerbimas šito- 
tė galų gale,, kad Zinov jevo. šeimynose dingsta,
politika kenkia Rusijos i ei- pra?j(]e(]a pilnas išgverimas. 
kalams užsienyje,ir Paza^o-'p1-a(]žioj namine degtine di- 

. . . idelis skaitlius apsinuodyda-

.e 1:
•p t <J

nrimih
Čluti Į 
darr.v< 
tiems 
riose 
liečia i 
liavim 
VitnG

•t 18-

i

žmogystos, rink- tiniu valstybių. Sovietų at-

■ -se išmintingesni pi- taisyti.
r.nn'ikalavo parodyt iga-

. t rinkėjai neturėjo.
■ 'etoje parodė kokį ten 

iš kurio galima buvo 
t i komunistų ‘eldieldi.’”

;.i tiesa, ką “Vienybė” 
.ai reikštų, kad komu- 
aųgaudinėja žmones.

DEGTINĖS PRESTIŽAS.
šitok

magazine
niS apiv. IVV7MV* UUUUl . A X—  --------- 5----------1
ir.ėi iį' j i žmonės taip daug servatonus, didžiausius ko
geria, štai; ’ ’ ----- ------------- '

■'Tarė.’i mas
dien

tani
amer:Kiečių skaito reikalingu
neę;<i<.. Konstitucijos ir Įstaty
čių. k. u tik prisikrovus,savo
narnu, netikusios degtinės.

"žinoma, yra žmonių, kurie
geria r>ito. kad jie mėgsta deg
tinę. Kiti ą perka dėlto, kad ji
uždra
nei ki
kio m
čiaus
mos i

1 1
nių papročių perversmo prie
žastį- .-r;', tame, kad visi mėgs-,
ta pa~:;-ocyt. Degtinė šiandien beveik visi žuvo.

priežastis: 
degtinės šian- 

.a žmogaus prestižą ir 
štai kodėl šimtai tuks- 

ei ne miiionai. geru

■Tečiaus
* tegalėtų sudaryti to- 
ilžiniško geriančiu skai- 
nadidėjimo tarpe vadina- 
-kstesnės klasės.

k re; i to keisto draugiji-

Griša daugiau neplepės, 
nei vieni, —r——..........  “

PERSIJOJ DIDELIS ŽE
MĖS DREBĖJIMAS. I

Persijoj vienoj apylinkėj 
įvyko smarkus žemės drebė
jimas. Du miesteliai visai su
naikinti, kurių gyventojai

“KELEIVIO”
’ ► 
’ ►

::
■.

vo, tūli mirdavo. Laikui bė
gant pramokta daryti ma
žiau nuodingi gėrimai ir stai
gių apsinuodijimų ir mirčių 
jau mažiau, vienok chroninis 
nuodijimasi sparčiai eina 
pirmyn. Proto ir nenm ligos 
vis daugėja. Kada viskas pa
saulyj progresuoja, daroma 
geriau, Amerikoj svaiginan
čių gėrimų darymas suvary
tas tapo i purvinas virtuves, 
toiletus ir skiepus, kur ne 
chemikai ir ekspertai tvarko
darbą, o tamsus, nieko apie Fe\k^ susilaikyti nuo alko-

KALENDORIUS
1926 METAMS

Jame telpa daug gražių eilių, mokslinių straipsnių, statistikų, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centų, bet. "Keleivio” skaitytojams tik 25c. Išsirašyk vieną 
sau ir vieną savo namiškiams i Lietuvą.
Užmokesti galima siųsti stampomis po 2 ir po lc., arba tiesiog Įdėti į laišką sidab
rini kvoteri, suvyniojus jį į popierėlę, kad konverto nepramuštų. Užsakymus adre
suoki taip: “KELEIVIS.-’ 255 Broadvay, South BoetOB. Mass.
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chemiją ir sveikatą nesu- 
įprantanti žmoneliai.
! Parduodamasis “bootle- 
; geriu” alkoholis ir iš jo pa
darytieji kiti gėrimai (degti
nė, vynas, džine ir kiti) irgi 

■yra rizikuotinas produktas, 
j čysto alkoholio yra nedaug, 
! jo neužtektų ir nedideliam 
gėrėjų skaitliui. Iki šiol da 
valdžia leido alkoholio var
toti visokiems kvepalų, mui
lų, acto, tonikų darytojams. 
Didžioji dalis šito alkoholio 
nebuvo vartojama industri
joj, o pardavinėjama gėrė
jams. Dabar valdžia visai 
susiaurino šitokį alkoholio

POL1CIJA ANT RATUKŲ.
Dresdeno mieste, Vokieti

joj, policijai Įvedami gumi
niai ratukai po kojų. Sako
ma, kad ant ratukų policma
nas galės aplėkti didesnį 

vartojimą. Aptiekos gauna miesto plotą.
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| Kas skaito ir ražo, ij
Tas duonos nepraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

MCKEES ROCKS, PA.
Iš Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Seimo 

per užrakintas duris.
Sausio 10 ir 11 dienomis 

čionai buvo laikomas APLA. 
Seimas, antros kuopos sve
tainėje, prie užrakintų durų. 
Mat, buvo vengiama, kad ne
įsileisti i Seimą nepageidau
jamų laikraščių korespon
dentų. O tais nepageidau
jamais laikraščiais yra visi 
tie laikraščiai, kurie nešoka 
pagal bolševikišką dūdelę. 
Iš bolševikams priešingų lai
kraščių korespondentų tai 
turbut tik vienas Kipšas tu
rėjo laimės būti APLA. Sei
me ir užrašyti ant jaučio 
skuros didumą Seimo darbų 
ir paskelbti Į platųjį pasaulį, 
žinoma, jei bolševikai butų 
žinoję, kad jų tarpe randasi 
tas “nelabasis” Kipšas, tai 
jie butų jam sukurę gana šil
tą pirtį. Kipšo laimė tame, 
kad jis yra nelengvai pagau
namas...

Šis APLA. Seimas turėjo 
būti laikomas N. S. Pitts- 
burgh, Pa., pagal praeito 
Seimo nutarimą. Bet centro 
valdyba nepaisė praeito Sei
mo nutarimo ir paskelbė, 
kad Seimas bus laikomas 
McKees Rocks, Pa. Mat, 
North Sidė nėra užtenkamai 
bolševikiška, o McKees 
Rocks yra skaitoma bolševi
kų tvirtove, todėl turbut bol
ševikai ir laužė praeito Sei
mo tarimą. Iš tos priežasties 
dauguma didžiųjų Pitts
burgho kuopų atsisakė daly
vauti Seime. Kiek yra man 
žinoma, tai atsisakė daly
vauti Seime: 1-ma kuopa iš 
NorthSide, 7-ta kuopa iš 
Soho ir 4-ta kuopa iš Penn. 
Avė.

Atidarius Seimą pirmiau
siai buvo iššauktos kuopos ir 
priimti mandatai. Paskui bu
vo rinkimas tvarkos vedėjų. 
Pirmininku liko išrinktas E. 
Rodžeris iš McKees Rocks ir 
sekretorė E. K. Šiurmaitienė 
iš Carnegie. Pa.

Paskui sekė centro valdy
bos raportai. Iš raportų 
pasirodė, kad šioji draugija 
turi 35 kuopas su apie 1,400 
narių. Ižde pinigų randasi 
apie’ $5,000.00. Išmokėjus 
užvilktas pašalpas ir po- 
smertines, ižde liks mažiau 
kai keturi tūkstančiai dole
rių./

Pirmą dieną daugiau nie
ko ir nebuvo nuveikta, kaip 
tik išklausyti ir priimti ra
portai. Antrą dieną jau buvo 
prieita prie kuopų Įnešimų, 
prie skundų ir prie aptarimo 
centro valdybos algų ir kitų 
dalykų. Viskas buvo svarsto
ma ir tariama paskubomis, 
mat buvo norima greit už
baigti Seimą.

Kuopų Įnešimų buvo ne
daug, o ir tie ką buvo, tai 
daugiausia nepraktiški ir 
todėl buvo atidedami Į šalį, 
išskiriant 9 kuopos Įnešimą 
iš New Kensington, Pa., kad 
butų pakelti mokesčiai Į lėšų 
fondą.

Buvo pakeltas klausimas 
per centro sekretorių kaslink 
čarterio pataisymo, kad butų 
legalizuotas nors visoje 
Pennsylvanijos valstijoje, 
nes dabartinis APLA. čarte- 
ris yra geras vien Allegheny 
county. Bet šis čarterio klau
simas buvo praleistas beveik 
tylėjimu. Bolševikam^ čarte
rio klausimas buvo nesvar
bus dal; kas. Mat, jie turėjr 
glėbį skundų ir apie pusę tu
zino rezoliucijų, todėl neno
rėjo gaišinti laiko tokiem" 
“mažiems” dalykams, kaip 
čarterio legalizavimas.

Prieinama ir prie skundų. 
Pasirodo, kad daugiausia 
skundų buvo iš Carnegie, Pa. 
3-čios kuopos. Mat, kiek lai
ko atgal 3-čia kuopa buvo 
suspendavus J. Gatavecką. 
Bet Gataveckas, kaipo bolše-

vikų lyderiukas, nepasidavė me, kad Balčiūniene yra vei- ? 
3-čios kuopos didžiumos kli moteris ir yra nusistačiu-

i narių nutarimui ir pasikvie
tęs savo draugę Šiurmaitienę 
surašė neva “skundus” ant 
veiklesniųjų 3-čios kuopos 
narių ir padavė centro val
dybai. Centro valdyba, ga
vusi skundą nuo Gatavecko 
su Šiurmaitiene, žinoma, pa
vartojo visą savo galybę 
prieš 3-čią kuopą. Tuoj atva
žiavo visa “gengė” iš Mc
Kees Rocks i Carnegie ir su
šaukė kuopos ekstra mitingą 
neva “ištyrimui dalyko.” li
po to “savo ištyrimo” į trum
pą laiką centro sekretorius 
atvežė ant 3-čios kuopos mė
nesinio susirinkimo sekanti 
dekretą: P. Liepa yra su
spenduojamas iki Seimo buk 
už nedavimą moterims tei
sių ir už nenorėjimą įsileisti 
centro valdybos į svetainę. 
A. Balčiūnas yra suspenduo
jamas iki Seimo už niekini
mą centro valdybos kokioje 
ten stuboje prie stiklelio. 
Benis Kavaliauskas išmeta
mas iš sekretoriaus vietos ir 
suspenduojamas ant 3 mėne
sių buk už numetimą knygų 
ir Į sekretoriaus vietą yra 
paskiriama šiurmaitienė. O 
vice-prezidentas yra nubau
džiamas pinigiškai buk už 
numetimą konstitucijos.

Po to “dekreto” perskai
tymo dauguma kuopos narių 
norėjo, kad susirinkimas pa
duotų apeliaciją, kad toks 
centro valdybos “dekretas” 
visai nesutinka su konstituci
ja ir kad tie neva skundai 
turėjo būt pirmiausia kuopo
je svarstomi. Bet Čirvinskas, 
kaipo centro ir kuopos pir
mininkas, pritariant Gata- 
veckui su šiurmaitiene, pra
dėjo rėkti, kad negalima jo
kių tarimų daryti ir pradėjo 
narius žvėrimis vadinti ir 
grąsinti, kad jeigu katrie tik 
netylėsią, tai ir jiems taip 
busią, kaip Liepai su Balčiū
nu. Žinoma, baugštesni na
riai pabijojo ir nusilenkė 
bolševikiškai diktatūrai ir 
atsidavė Seimo valiai. Man 
apie tą Įvykį Caraegies kuo
poje išpasakojo vienas Car- 
negies delegatas.

Taigi Seimas turėjo išriš
ti tą suspendavimą Came- 
gies kuopos narių. Gatavec
ko ir šiurmaitienės raštiški

Youmight as well have the best

la lourame

W.S.QUINBY COMPANY
Chicago

gauna nuo seniaus buvusios 
kunigo gaspadinės, tūlos 

jVyzgiutės laišką, kuri rašo 
jai grūmodama: “Išeik tu, 
ragana, ba bus trobelis!”

Už kiek laiko šita merga ir 
pati atvažiavo klebonijon. 
Užsipuolė ant Paplauskie
nės, davė kunigui 3 kartus 
per žandą, sudaužė veidrodį 
ir skandalą sukėlus, vėl išsi
nešė.

Tuomet Paplauskienė pra
dėjo reikalauti, kad kunigas 
atiduotų jai skolą ir ji išei
sianti. Bet kunigas nenorėjo 
pinigų sugrąžinti. Paplaus
kienė buvo nuvažiavus su 
skundu pas kardinolą į Bos
toną, bet užtarimo nerado. 

, Kardinolas stojo kunigo pu- 
, sėj. Tuomet nieko kita neli

ko, kaip samčyt advokatą ir 
traukti kun. Kučą teisman. 
Taip p. Paplauskienė ir pa
darė. Teismas nusprendė, 
kad kun. Kučas paskolintus 
pinigus p. Paplauskienei su- 

, grąžintų.
Tai taip išrodo svarbiau

sieji tos bylos faktai. Bet 
tarpe tų faktų yra da labai 
įdomių dalykų, kul iuos būti
nai reikėtų surinkti ir užra
šyti. Butų labai įdomi istori- 

[ ja. Artimas.

BALTIMORE, MD.
Užmušta Urbonienė— 

bet kaip?
Dabar Baltimorės lietu* 

viai turi dideli galvosūkį: 
kaip ir kas užmušė Urbonie
nę? Urbonai gyvena pietva
karių miesto dalyj. Vasario 
5 dieną nuvažiavo jie pas 
savo pažįstamus, ir kaipo su- 
batos vakarą išbuvo svečiuo
se iki po 12 vai. nakties. Va
žiuojant namo da buvo su
stoję pas gimines ar pažįsta
mus. Iš ten važiuojant auto
mobilius sudavė i elektros 
stulpą, bet nelabai. Kada 
parvažiavo namo, tai Urbo
nienė rasta be sąmonės ir už 
kelių minutų mirė. Urbonas, 
jo sūnūs ir Urbonienės bro
lis — visi tris sėdėjo prieša
ky, o Urbonienė sėdėjo vie
na užpakaly. Nei jos vyras, 
nei brolis nemate ir negirdė
jo, kad Urbonienė miršta. 
Dabar žmonės kalba, kodėl 
jie visi sėdo į pryšakį, o Ur
bonienę paliko vieną užpa
kaly? Automobilių valdė Jo
nas Vaišniukas, Urbonienės 
brolis. Jis areštuotas dėl iš- 
tirinėjimo.

Žmogus žvėris.
Koks tai Ralph Coursey 

taip sumušė sav o 5 metų vai
ką, kad tas tuoj mirė. Cour
sey areštuotas ir nepalei
džiamas nei už kauciją.

Maudymosi kostiume kasė 
sniegą.

Vasario 10 dieną prisnigo 
apie pėdą gylio sniego. Koks 
tai juokdarys ar nepilno 
proto Isaac H. Saymann ant 
Broadway išėjo kasti sniegą 

'apsivilkęs vien tik maudy
mosi kostiumu ir basoms ko
joms. Bet nabagui neteko 
sniege ilgai maudytis, nes 
policmonas jam liepė eiti ap- - 
sirengti.

Baltimorietis.

si prieš bolševikų politiką, 
todėl bolševikai vartoja 
prieš ją visokias biaurias 
priemones, kad tik neisilei- 
dus į A. P. L. A.

Tai matote, 
tas bolševikų riksmas ant 
S. L. A. centro valdybos už 
nepriėmimą keletos kandi
datų Į S. L. A-

Balčiūnienės skundas bu
vo atidėtas be svarstymo. 
Mat, nenorima buvo užgauti 
centro pirmininko ‘‘draugo” 
Čirvinsko.

Rezoliucijos buvo priim
tos sekančios: “Laisvei,” 
“Vilniai” ir Dr. Kaškevieiui 
užuojautos rezoliucijos, o 
prieš Lietuvos valdžią pro
testo rezoliucija. Ant galo, 
pagalios, buvo prieita ir prie 
centro valdybos algų aptari
mo.

Bolševikai čionai pamatė 
geriausią progą prašalinti iš 
centro valdybos sau neištiki
mas ypatas, nors ir visuoti
no balsavimo išrinktas. Pasi
rodė, kad bolševikams yra 
neištikimas centro sekreto
rius F. Shultzas. Priėjus prie 
algų klausimo centro sekre
torius pareikalauja metinės 
algos §1,000.00. čia Seimo, 
šeimininkai pradeda dejuok 
ti, kad tai yra perdaug ir 
prašo Shultzo nusileisti. Šis 
atsisako nusileisti. Tuoj pa
sisiūlo J. Gataveckas, kuris 
apsiima sekretoriauti už 
$700.00. Tokiu budu Gata
veckas ir lieka centro sekre
torium. O jei Shultzas butų 
apsiėmęs už S700.00, tai il
gi būt buvę “perdaug’’ ir 
“draugas” Gataveckas butų 
apsiėmęs už kokius $400.00, 
kad tik likus centro sekreto
rium. Mat, Gataveckas norė
jo to darbo ir statė savo kan
didatūrą laike visuotino bal
savimo, bet buvo sumuštas. 
Vienok Seime jam pasisekė Į 
tą vietą Įsiskverbti su 
pagelba savo draugų. Mat, 
Gataveckas yra daug ištiki
mesnis bolševikiškiems poli
tikieriams, negu Shultzas. O 
apie kompetentiškumą juk 
bolševikams visai negalvoj, 
bile tik jų geras draugas ir 
tiek.

“Atsisakius” Shultzui nuo 
! sekretorystės, tuoj atsisako 
j ir J. Bella nuo iždininkystės 
ir neva dėl algos. Bet man 
rodosi, kad Bella atsisakė 
ne dėl algos, o todėl, kad jis 
nenori turėt reikalo su Seimo 
išrinktuoju sekretorium J. 
Gatavecku. Į Bellos vietą iš
rinktas iždininkas iš New 
Kensington, Pa. Beje, bu
čiau pamiršęs parašyti, kad 
J. Gataveckas buvo atsive
žęs i Seimą ir lapelius, ku
riuose biauriausiai šmeižia
mi Pittsburgho veikėjai, 
kaip tai: J. K. Mažiukna, S. 
Bakanas, J. Virbickas ir F. 
Pikšris. Matomai, bolševikai 
bijojo, kad Mažiukna su Ba- 
kanu neužimtų bolševikų 
pozicijų APLA., kad reikėjo 
net lapelius leisti prieš tas 
vpatas. Ir žinoma, lapelius 
dalino slaptai, kaip kokią 
bolševikišką “relikviją,” tur
būt bijodami teismo.

Seimas užsibaigė panedė- 
’io vakare, sausio 11d. Dele
gatų buvo suvažiavę iš III. 
valstijos, N. Y. valstijos ir 
W. Va. valstijos. Mat, pagal 
praeito Seimo nutarimą, tai 
delegatų kelionės lėšas "turės 
padengti visos kuopos pro- 
lorcionaliai nuo narių. To
kiu budu Pittsburgho kuo
joms klius sunkiausia našta, 

.’ittsburgho kuopos yra 
skaitlingos, tai joms ir lėšų 
bus/daug, vien dėlto, kad 
meletas bolševikų pasivaži
nėjo ir paseimavojo. Yra nu
matomas sunkumas su iško- 
lektavimu tų proporcionalių 
mokesčių. Kipšas.‘

kiek yra ver-

skundai buvo priduoti Sei-Į? 
mui.

Perskaičius tuos bjaurius 
skundus su parašais Gata- 
vecko ir šiurmaitienės, Sei
mo delegatai sarmatijos juos 
svarstyti ir atidėjo į šalį be 
svarstymo, nuimant suspen
davimus nuo Liepos ir Bal
čiūno.

Buvo skaitytas Balčiūno 
laiškas dėl jo suspendavi
mo, o Liepa pats buvo atvy
kęs Į Seimą pasiteisinti dėl jo 
suspendavimo. J. Urbonas iš 
Braddock’o, Pa. bandė Lie
pą pašiepti, tik jam tas pras
tai sekėsi.

Buvo skaitomas M. Bal
čiūnienės skundas ant J. Čir- 
vinsko, kaipo centro ir kuo
pos pirmininko. Mat Balčiū
nienė buvo padarius Įstoji
mo aplikaciją į 3-čią kuopą 
ir daugumos susirinkime da
lyvavusių narių buvo pri
imta. čirvinskas, kaipo ge
ras bolševikas, nežiūrėda
mas konstitucijos, netik ne
prašė ant Balčiūnienės blan- 
kos, bet dar ją iškoliojo, sa
kydamas, kad ji buk turinti 
‘reumatizmą” ir kad ji dir

banti “dortinus darbus,’ 
nors jis negalėjo Įrodyt jokių 
Balčiūnienės dortinų darbų 
) apie “reumatizmą” juk ta 
.ne Cirvinskui kalbėti, ne 
Balčiūnienė buvo daktare 
pripažinta sveika. Ir kiek 
yra žinoma, tai jokioj drau
gijoj taip nesielgiama, kad 
pirmininkas sau nepatinka
mus kandidatus koliotų. Ma 
tomai Balčiūnienės “reuma
tizmai” ir kiti galai yra ta-

I

MONTELLO, MASS. 
Kriaučiūnas atidavė Bimbą j 

policijos rankas.
“Keleivyje” jau plačiai 

buvo rašyta apie komunistų 
keikūno Bimbos areštavimą. 
Prie to visko aš čia noriu pri
durti dar vieną paaiškinimą.

Ant rytojaus po Bimbos 
prakalbų musų patriotai nu
ėjo pas miesto maršalą su 
reikalavimais, kad Bimba 
butų areštuotas. A. Eudico 
išėmė “varantą” areštuoti 
Bimbą už raginimą nuversti 
šios šalies valdžią, o J. Trai-
noriom rr-irn

karo vedėjas paaiškina pub
likai apie Ateities Choro nuo 
pelnus. Jis sako, jog šis cho
ras gyvuoja Detroite jau per 
dešimts metų ir yra puikiai 
pasižymėjęs dailėj, šis cho
ras yra dainavęs tarptautiš- 
kuose parengimuose ir nie
kuomet nėra atsisakęs nuo 
patarnavimo darbininkams. 
Toliaus vakaro vedėjas pri
dūrė, kad šiam chorui dau
giausia pina koją lietuviški 
centristai (“Vilnies” ir “Lai
svės” parapijonai.—Red.). 
Jie stengiasi ši chorą kokiu 
nors budu sugriauti. Baigda
mas kalbėti vakaro vedėjas 
pasakė, kad apie pačią ope
retę paaiškinsiąs po lošimui 
režisierius.

Prasidėjo lošimas. Dai
nuoja choras orkestrai pri
tariant. Skamba sutartinai 
ir gražiai. Choras didelis ir Į 
publiką daro malonų Įspūdį. 
Antrame akte pasirodė visi 
“Sylvijos” aktoriai, kurie 
lošdami dainuoja vienas po 
kitam. Ypač gražiai dainuo
ja Sylvia (Lukošiūtė). Ji sa
vo maloniu balseliu žavėia

navičia gavo “varantą” areš
tuoti Bimbą už piktžodžiavi
mą ant Dievo.

Sausio 27 d. vietos anglų 
spauda didžiausiomis raidė
mis paskelbė, kad Bimba ga
li būti areštuotas.

Sausio 28 d. Bimba turėjo 
kalbėti Ncnvoode. Brockto- 
no policija buvo nuvykus jį 
ten pagauti, bet nepaiko.

Vietos komunistai, išgir
dę, kad Bimba gali būti areš
tuotas, nežino’o kas daryti: 
ar maršrutą sulaikyti ir pa
tarti Bimbai “runyt” persui- publika. Tai yra tikra aktor- 
paipę i Bi ooklyną, ar nieko ka. Sylvijos numylėtinis Pa- 
nepaisant maršrutą tęsti. Jie.................. ... ’ -----
nutarė pasiųsti savo “komi
sarą” Kriaučiūną pas polici
jos viršininką sužinoti, ar iš- 
tikro Bimba jieškomas areš
tuoti. Policijos viršininkas 
atsakė, kad “varantas” nėra 
išduotas ir Bimbai jokio pa
vojaus r.ėsą. Tuomet Kriau
čiūnas nuvyko pas teismo 
raštininką King pasiteirauti. 
Ten jis gavo toki-pat atsaky
mą.

Po šitokio “ištyrimo” ko
munistai apsidžiaugė ir pra
nešė-Bimbai,/ 
gali' tęstf ;

lionis irgi stebino publiką sa
vo aktoriškais gabumais. 
Varnas su Gabužiene ir kiti 
aktoriai taipgi darė malonų 
įspūdį. Scenerijų pritaiky
mas irgi buvo labai tinka
mas. Tekantis upelis ir švie
čiantis mėnulis atrodė tikrai 
natūraliai. Ypač ramu daro
si, kuomet choras prie užbai
gos dainuoja dainą: “Štai 
mėnulis skaisčiai šviečia.” 
Publika privertė lošėjus šią 
daina sudainuoti antru kar- 

- - tu.
nešę^PdEibai, kąd Jj^Mrąsiai Užsibaigus, lošimui išeina

iškarpą .choro režisierius J. 
Bimba pradėjo mariutą nuo Jis paaiškino apie
W orcesterlo ir policija jį šios operetės perstatymo tru- 
ten nučiupo. kumus. Jis pasakė, jog prieš

Vasario 3 d. Bimba buvo pat lošimą atsisakė vienas 
atgabentas prieš Brocktono aktorius, būtent S. Rimkus, 

: ir režisieriui prisiėjo pačiam 
_ * ____ š ___ tą rolę lošti. Režisierius atvi-

sario 10 d. Nuo 10 d. vasario rai pasakė, jog Rimkų cent- 
Bimbos advokatas Hoffman ristai papirko, kad suardžius 
prašė atidėti bylą ant 24 d. šį perstatymą. S. Rimkos pa

sielgimu ir centristų intri- 
jeigune Kriaučių-Somis publika labai pasi- 

ištvnmas”. tai Riinha piktino. Reporteris.

atgabenta;
teisėją, bet Bimbai prašant, 
jo byla buvo atidėta ant va-

vasario.
įaigi, — ...—. . 

no “ištyrimas”, tai Bimba Patino, 
šiandien butų be jokio “tru-i 
helio” ramiai gyvenęs Broo- ■ 
klyne. O dabar tasai keikū
nas kartais gali pakliūti Į 
keikūnų pataisos namus.

Montelietis.

DETROIT, MICH. 
Operetė “Sylvia” scenoj. 
Sausio 24 d., Lietuvių Sve- 

ainė.i, Ateities Choras sta-

MONTELLO, MASS.
A. Bimbos teismas atidėtas.

A. Bimbos teismas atidė
tas iki vasario 24 d. Teismas 
turėjo.atsibuti vasario 10 d., 
bet oras toks buvo blogas, 
kad atvokatai pribuvo per- 
vėlai ir labai nuvargę. Jie 
prašė, kad Bimbos teismas 
butų atidėtas ant vasario 24 
dienos. Teisme Bimba išro
dė nuvargęs ir buvo apsi
vilkęs gana apdėvėtu over- 
kotu. Jo draugai matyt visi 
žydeliai. Komunistų prakal
bos Įvyko vasario 9 dieną (tą 
vakarą prieš teismą) Lietu
vai Tautiškame Name. Bim
ba kalbėjo angliškai (anglų 
kalbą vartoja blogai). Taip
gi kalbėjo ir keli žydai. Rin
ko aukas ir sakoma, kad tą 
vakaią surinko 43 dolerius, 
bet pirmininkas aukštu tonu 
pranešė, kad surinko 293 
dol. su centais. Tai yra pūti
mas burbulo ir nudavimas, 
kad štai visi aukauja ir už
stoja Bimbą. Kaip girdėti, 
Nesmitas prigelbės Bimbai ir 
tas gaus iš tų aukų Į dieną po 
10 dolerių. O tam žmogui pi
nigėliai labai reikalingi, nes 
senai kaip nedirba (serga 
“vilko liga”).

Reporteris. N. 1.

BROOKLYN, N. Y.
Musų jaunoji inteligentija.

Sausio 28 d., 1926 m. bai- 
bė vidurinį mokslą — Eras- 
mus Hali High School — šie 
lietuviai: Jurgis Daukantas 
(gavo aukso medalį už gabu
mą muzikoje), Julius Tama
šauskas (gavo “NewYork 
Classical Club Medai” už 
geriausi mokėjimą graikiš
kai, Mindaugis Mikolainis 
(15 metų amžiaus), nuo gra- 
duacijos laikinai eina parei
gas francuzų kalbos instruk
toriaus toje pat mokykloje, 
taipgi yra “Associate Edi- 
tor” of “Scientific Review” 
ir garbės nariu Arista Lea- 

įgue. Mindaugis Sirvydas, 
7! baigė Jamaica High School. 

Klemensas Tijūnaitis, baigė

\

!

HAVERHILL, MASS.
Paplauskienė suprovojo 

kun. Kučą.
Kažin kode! niekas nepa- 

sirupino aprašyt p. Paplaus
kienės bylą su kun. Kuču, 
kur nesenai pasibaigė p. Pa
plauskienės laimėjimu.

Byla yra labai Įdomi, 
pradžia siekia net 1918 me- 
7 • i • a • 1 T 7 . *’
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LOWELL, MASS. 
Lietuvių parengimai.

Nors pas mus lietuvių ko
lonija nevisai maža, bet ko
kis nors didesnis parengi
mas, o ypatingai dailės srity
je, būna didelė retenybė.

Sausio 31 d. čia atsibuvo 
koncertas, surengtas kokių 
ten pažangesnių kuopų. Pro
gramą išpildė Liaudies Cho
ras iš Lavvrence, Mass. ir 
Laisvės Choras iš Haverhill, 
Mass. (abu chorai yra veda
mi Pauliukaičic). Taipgi bu
vo keletas solistų. Nemėgin
siu aiškinti kas ką ir kaip 
dainavo, nes viską sunku bu-, 
tų ir sugrabalioti, nes pro- 
gramų nebuvo, o pirminin
kas perstatydamas taipgi ne
pasakė ką dainuos, tik pasa
kė kas dainuos. Iš moterų 
pirmą vietą užėmė soliste J. 
Reinardienė iš Cambridge, 
Mass., o iš yyrų Bolys. Rei
kia pažymėti, jog tarp Bolio 
ir seserų Pauliukoniučių įvy
ko varžytinės už dainą “Sta
sys,” nes abeji tą pačią dai
ną norėjo dainuoti. Bet mer
ginos su pagelba pianisto 
Bolį nuveikė, ir Bolys, kaipo 
nugalėtas, daugiau nepasi
rodė. Laike koncerto, nors 
netinkama, bet visgi buvo 
perstatyta vieno veiksmo ko
medija “Meilė visų ligų gy
dytoja,” kurią sulošė Liau
dies Choro nariai. Veikaliu- 

■kas patssavaimi yra gana 
'juokingas ir gerai buvo su- 
I loštas. Žmonių buvo prisi
rinkę pilna svetainė. Plato
nai, lowelliečiai nėra tokie, 

j kaip nekurie apie juos mano, 
tik reikia netingėti pasidar
buoti.

Vasario 6 d. moterų pašal- 
pinė Aušros Vartų Draugija 

mėn. prasi- turėjo metinį maskaradų ba
lių. Publikos buvo labai 

žinoti, kiek daug. Nekurie svečių buvo 
yra baigę gana linksmus. Žinoma, ba- 

kitose lietu- liūs, tai balius.
P. M. 1 Ten Buvęs.

i

ė scenoj operetę “Sylvia.” tų. Tais laikais kun. Kučas
Kadangi šis veikalas buvo pasiėmė p Paplauskienę už Alexander Hamilton’ High 
plačiai laikraščiuose---- ’ ------ T‘ K----------------------------------------------- ---
as, tai man atv

_ „ „I
čiuose garsini gaspadinę. Ji buvo našlė, tik ^hooi? Marė ^jankm^kai-1 

as, tai man atvykus į Detroi- ką pardavusi savo faiTntdcę tė baigė Commėrcial High 
ą atėjo mintis nueiti p^ ir ^ejo School for Girls. Antanas;
.eti, kaip c.eiioitieciai tą o- apie $4,000 pinigų. !Ppvnka«? lankn Ynrkoi
oeretę perstatys. Apie 5:30. Dvasiškas tėvelis prie jos Jtevuka^ Ianko Ne.w 
vai. vakare jau buvau svetai- prisigerino ir pradėjo sakyt, University jau antri metai.
nėję. Žmonių buvo daug, kad ji tuos pinigus jam pa- 
Prie durų stovi keli,vyrai ir skolintų. Jis prašė jų tik ant 
argumentuojąs:, už partijas, pusės metų ir žadėjo mokėti 
Pas lietuvius dabar tas yra už tą laiką po 6 nuoš. Ji pa- 
priprasta. Besiklausant man skolino jam, rodos, $3,800. 
tu diskusijų, išeina ant sce- Sukako šeši mėnesiai, su-

Visi vyrukai ruošiasi i uni
versitetus nuo sekančio se
mestro rugsėjo 
dedant.

Butų svarbu 
lietuvių vaikų 
High Schooles

tų diskusijų, išeina ant sce- Sukako šeši mėnesiai, su- 
nos vakaro vedėjas, kuris kako metai, sukako ir kiti, o 
paprašo publiką susėsti ir paskolos ji negauną. Rodos, 
nusiraminti. Pirmiausia va- 1920 metais Paplauskienė vių kolionijose.

4 ♦
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Vasario 17 d., 1926.

Valdiška Kolonizacija 
Argentinoje.

Daug Lietuvos žmonių, gauti pirkti žemės galima 
lengvai pasidavę įvairioms tiktai šeimynoms, kiekybėj 
klaidingoms paskaloms, lei- nuo 25 ligi 50 hektarų, 
džiamoms laivakorčių par-į Naujas 
davėjų-agentų arba ‘ šiaip1 nuosavybės 
“parsidavėlių — i 
kurie gerokai pasinaudoja 
nuo iškeliaujančiųjų, — sva
joja ir tikisi pagerinti savo 
gyvenimą išvažiavę į Argen
tiną.

Musų šalis, Lietuva, yra 
žemdirbių Šalis. Argentina

kolonistas Įgyja 
_____ < _ teises tik tuo- 

meklerių,” met, kaip jau būna pilnai su
mokėta paskutiniai pinigai. 
Apart to, kiekvienam nauja
kuriui kolonistui statomos 
sąlygos, kad bėgyje dviejų 
metų laiko privalo būti:

1) Pastatytas tvarkoje na
mas su virtuve, iškastas šuli- 

turi taip pat didžiausius plo- nys su vandeniu ir šiaip visi 
tus neapgyventos žemės.! reikalingi padarai ukvje.

atvykęs į Argentiną patapsi į ; .
valdonu kokių nors plantaci-j . ‘ .
ju ir pasijusi esąs turtuoliu. įttnnomis spiy .
Ne vienas pilietis, paklausęs dvlem paprastomis vielomis 
virš išdėstyto turinio gražiui 4) Užveisti sodną

............................. ■ . ..................................................... ..

NESTEBUKLINGI 
STEBUKLAI.

Rytas.
Saulė teka, rasos krinta 
Dvelkia vėjas iš rytų— 
Tai jau rytas, rytas švinta, 

kas nyksta už miškų...
Eisim, broliai, sveikint ryto, 
Eisim su kovos daina!
Kum jau plieno pančiai 

krito—
Abejoti tam gana!
Kelkim gaires, skleiskim 

žinią,
Kad vargdieniai ims gyvent, 
Truko pančiai—truks ir 

grandys,—
Dar ne mums jauniems

.pasent!
i Saulė teka, rasos krinta— 
| ženkliu, broliai, su daina.
I Tegul aidas toli plinta, 
Kad pradėta jau kova.

A. Jakubėnas.

kurioje tik-ką prasideda ko
lonizacija. Labai retai apgy
vendinta ir tie patys tik pa- 
raguaj iečiai.

Vyriausiu produktu ran- Rukas nyksta už miškų..' 
dasi medžiai: žemė taip pat 
labai dei linga ir joje gali ge
rai augti vata, kukurūzai ir 
tt. Klimatas maž-daug kaip 
Chacoj. Gelžkeliu susisieki
mo su sostine neturi, bet už
tat susisiekia vandeniu.

Pr. Šacikauskas.
L. I. B. Vedėjas.

i visą žemę ke- 
spigliuotomis ir

y vaisi- 
užmanymų (naudingų tiktai niais medžiais duodančiais 
laivų kompanijoms, kurios pavėsi.
jau ir taip prisidėjo aukso i 5) Turėti jau apdirbtos 
skrynias), skubiai likviduoja'žemės 50 nuoš. užimtojo plo- 
savo arba tėvų palikimo tur- to. 
tą ir akyplėša išvažiuoja. 
Labai dažnai būna, kad iš 
perdidelės iliuzijos apie bu
simus turtus, tasai pilietis 
kelyje svetimtaučių akyse [ pardu^fį‘itam 'S kas'"taip 
niauriausiai niekina savo sa--padaro, tai nustoja nuosavy- 
1į ir teršia jos vardą — pra- |>ės ir viskas vėl pereina at
eitis Lietuvoje jam rodos bu- gal j valdžios rankas.

> -

Ii ir teršia jos vardą

Kol nepatapsi tikru savi
ninku, tai reiškia kol galuti- 

■ nai neišsimokėsi už žemę, 
[tai negali nei dovanoti nei

I f

vusi didžiausia nelaimė irtt. 
Bet pasiekęs "laimės šąli” Misiones kolonijoj vyriau-
Argentiną ir išlipęs iš laivo :^ias produktas skaitosi , ku- 
jau pradeda suprasti savo Ikuruzai, ryzai. mandijoka, 
padarytas klaidas, kurių ati-; zcrba, vata ir tabakas. Ge- 
taisvti nėra galimybės. Kas-! n.au?iai aPslIp.°^a pa^kuti-

Rusijos Valstiečiu 

Padėtis.

diencijoms gauti tarpinin- 
i kaudavo jo švogeris, kuris 
, už tai liepdavo sau mokėti 
po 1000 litų. Lietuvos oras 
yra pilnas šitų skandalingų 
istorijų; lietuviškoje spaudo
je apie tai nieko netenka ( 
skaityti, nes jai gręsia cen
zūros represijos (weilsofor- 
lige Unterdruckung durch 
dieZensur drohen wurde). 
Yra balsų, kuine pranašauja 
artimoj ateity sužlugimą 
Lietuvos valstybės iš prie- 

,. žasties šitos korupcijos ir 
nurodo Į tai, su kokiu Įdomu
mu ir pasitenkinimu Lenkija 
seka šituos Įvykius, kad ata- 

! tinkamu momentu uždėjus 
ant Lietuvos savo leteną. 
Man gi rodosi vienas aišku, 
kad Lietuvos valstybė tiktai 
tuomet galės išsilaikyti, jei
gu ten paims viršų dora, val
stybiniai nusistačiusi politi
nių reikalų vadovybė ir isi- 
gyvendins tvarkingas valsty
binis ūkis.”

Kadangi tokie sunkus kal
tinimai beveik oficialaus 
kaimyninės valstybės as
mens meta tamsų šešėli ne 
tik Į p. Petruli, bet ir i visą 
jo laikų vyriausybę, tai klau
siu p. Ministerio Pirmininko 
ir p. Teisingumo Ministerio:

1. Ar teisybė yra tas, kas 
aukščiau minėtam straipsny 
apie p. Petrulį ir jošvogerį 
rašoma?

2. Jei neteisybė, tai kuriuo 
budu žada vyriausybė rea
guoti Į užsienio spaudoje til
pusias apie p. Petrulio dar
bus žinias?

3. Jei teisybė, tai ką mano 
p. Ministeris Pirmininkas ir 
p. Teisingumo Ministeris da
ryti, kad kuo greičiausiai 
būt ištirti p. Petrulio ir jo 
bendrų padalyti nusikalsta
mieji darbai ir kad jie butų 
patraukti atsakomybėn?

Neretai tenka pastebėti at- ir maisto rūšį? Ii ar jie kalti, 
siradus žuvų tokiose kudro- kad to maisto bejieskodami, 
se, valkose, ar stačiai duobė- gamtos _ padedami pergali 
se, kur jos, rodos, jokiu budu sunkiausias sumanaus zmo- 
negalėjo pakliūti. Iškasa gaus jiems statomas kliūtis? 
naują prūdą, arba prisisun- ■ Laukiniai paukščiai patys 
kia požeminio vandens iki -irgi naikina žuvis. Narai, pa- 
dugnui iškasta durpinyčia, Vyzdžiui, vien jomis ir min- 
žiurėk po 2—3 metų ir atsi-'^, (pats esu jaunam narui 
randa jose tai karosiukų, tai gerklės ištraukęs 13 centi- 
įydekaičių. Nei griovio, upe
lio į jas nebuvo, lyg kad iš 
debesų žuvys būt iškritusios 
su lietum.

Žmonės dėl šio reiškinio 
senai galvas laužė, Įvairiai 
spėliodami. Vieni tvirtino, 
buk lydekos pačios šlapia 
pieva keliaujančios iš prūdo 
prudan, kiti manė kad lau
kiniai paukščiai vienur pra
rydavo, kitur gi išvemdavo 
gyvas žuvytes ar kad praryti 
ikrai išlikdavo paukščio vi
duriuose gyvi galį ir toliau 
vystytis.

Jau pusantro šimto metų 
kaip žmonija tuo domisi ir 
lig šiol tikrai dar nenusivo
kia. Vienas medžiotojas pa
vasari nušovė apie 60 lauki
nių ančių ir kiekvieną išty
ręs, nieko nerado nei vidu
riuose, nei išorinėj pusėje, 
kas galėtų liudyti, jog antys 
žuvis nešioja. Tečiau žino
mas yra daiktas, kad žuvis 
negali gimti iš varlės, lygiai 
kaip arklys iš karvės. Ir štai 
palieka vienintelis spėlioji
mas, jog laukiniai paukščiai 
besiknisdami vandenyse, ku
rių paviršiuje pluduriuoja Į 
šviežiai išmesti apvaisinti 
dar klijuoti žuvų ikrai, prisi
renka jų nejučiomis po spar
nais. krutinės plunksnose, 
paskum perneša juos kad ir 
labai toli, o kur nutupę, besi
trindami tarp vandeninių 
augalų, švendrių, ajerų ir le
lijų, palieka tenai gajus ir 

■ galinčius toliau vystytis 
kiaušinėlius. Iš pastarųjų, 
trumpam laikui praslinkus ir 
išrieda tos ar kitos rūšies 
žuvytės.

Vandeniniai paukščiai pla
tina ne vien žuvis, bet ir li
gas. Vienoje Danijos saloje 
nei iš šio nei iš to pradėjo 
siausti gy vulių maras. Galvi
jai apsirgdavo ganyklose. 
Tuo pačiu metu siautė maras 
vien Golšteino, 50 kilometrų 
atstu saloj, su kuria nebuvo 
jokio susisiekimo, išskyrus 
laukinių ančių skraidymą. 
Jos ir perkėlė marą per ju
ras. Taip platinasi ir vėžių 
liga.

Atbulai, pastebėta, jog 
nesusisiekią su kitais ežerais 
visai neapžėlė ir arti triukš
mingų, dažnai važiuojamų 
kelių ar dažnai lankomų vie-į 
tų, todėl ir be sparnuotos, 
faunos (gyvūnijos), visą lai
ką lieka nežuvingi, nes nėra 
iš kur žuvų sėklai atsirasti.

Prūduose gi, kame augi
nami karpiai ir labai saugo-’ 
jamuose nuo kitų, itin nuo 
plėšriųjų žuvų, jeigu tik atsi
randa žolės, pradeda veistis 
ir paukščiai, o su jais ir kar
pių priešai — lydekos.

Teko matyti labai rūpes
tingai apsaugojamų ir akylai 
dabojamų ramių žuvų tven
kinių. Juos maitinantis van
duo ne lik būdavo košiamas 
pro Įvairius tinklus, bet, no
rint sulaikyti net mažiausias 
žuvims kenksmingų vabz
džių lervas, būdavo net filt
ruojamos pro storus žvirgž
do ir smėlio sluogsnius. —li
tai nieko negelbėdavo.

Rudenį nužuvaujant tven
kinius, rasdavosi jose po 20 
—30 Ivdekiokų, ir prūdų šei
mininkai su didžiausiu įnir
timu užmušdavo nekaltus, 
nors ir gerai karpių mėsa nu
tukusius jaunus plėšikus.

metrų ilgą aukšlę, kuria jis 
vos nepaspringo); todėl rel

iktų kultūringų tvenkinių sa
vininkams leisti tuos jų turto 
priešus baidyti, šaudyti ir ki
taip naikinti, nežiūrint nei 
perėjimo apsaugos laiko, nei 
lyties, lygiai kaip jie gali 
savo ūkiuose išaugintas žu
vis gaudyti ir doroti pagal 
reikalą ir sugebėjimą, nepai
sant nei pavasarinio neršto 
apsaugos laiko, nei drau
džiamų gaudyti žuvių ma
žiausių dydžių (minimalų).

Valstiečių vaikai, kurie 
stovi arčiausiai gamtos, Ruo
šai galėtų stebėti ir savo mo
kytojams pranešinėti, ką jie 
nuostabaus yra savo apylin
kėj patėminę. Atminkime 
tik, kad šioj gadynėj, išbu
jojus mokslui, stebuklų nes
ti ir viskas, kas yra ar įvyks
ta. turi savo priežastį, kurią 
ir turime surasti. (“L. U.”)

Rusijos valstiečių padėtis 
buvo pasunkėjus jau karo 
metu. Po komunistų pervers
mo, ant valstiečių galvos nu
krito dar didesnės bėdos. 
Juos užgulė taip vadinamas 
karingasis komunizmas. Ko
munistai iš pradžių manė, 
kad jiems pakaks pasiremti 
vien miestų darbininkais ir 
kaimo beturčiais. Sodžiuose 
buvo sudaryti taip vadina
mi kombiedai (beturčių ko
mitetai), kurie ir pradėjo sa
viškai sodžių tvarkyti. Kiek
vienas šiek tiek pasiturintis j 
ūkininkas buvo paskelbtas i 
revoliucijos priešu, buože, 
siurbėle ir todėl buvo viso
kiais budais spaudžiamas. 
Žinoma, tas galutinai suardė 
valstiečius ekonomiškai, kas 
tuojau atsiliepė ir visos vals
tybės padėtį.

Įvertinę tai, komunistai 
turėjo atsisakyti nuo savo 
pirmykštės politikos ir pri
pažinti valstiečių reikšmę 
valstybės gyvenimui. Įvedus 
nepą (naują ekonominę po
litiką ). valstiečiai gavo atsi
kvėpti. Dabar jau komunistų 
^valdžia daug domesio krei
pia ne tik Į pačius smulkiau
sius ukius, bet jieško susiar
tinimo ir su vidutiniais ūki- Į 
ninkais. Įvykusiame komu
nistų partijos suvažiavime 
įvyko net gana rimtų ginčų 
dėl valdžios nukrypimo į 
valstiečių pusę. Bet šitokių 
protestantų atsirado mažu
ma, tik Petrogradiečiai su 
Zinovjevu priešakyje skai
čiuje apie 50 žmonių iš 600 
atsto\m. Vadinasi, valdžios 
politika dėl valstiečių parti
jos daugumos buvo užgirta 
ir todėl reikia manyti, kad 
palinkimas valstiečių pusėn 
ir toliau eis. Tas pilnai su
prantama. nes Rusija yra 
visgi žemės ūkio kraštas.

Keičiantis Rusijos valstie-l \ įduryj nakties, 
čių politinei padėčiai gero-[ Ir neburkite ant kortų 
jon pusėn, ekonominė gero
vė taip sparčiai augti negali. 
Mat. pasidalinus dvarus, at
sirado milijonai naujakurių, / 
kurie be paramos įsikurti' f TT-Cri''
negali. O Kad ta parama bu-Į 
tų juntama, reikalingi milio-j Kortininke, ilgliežuvė— 
nai. Anot pačių Rusų statis-[ Maišas plepalų, 
tikos, iš 20 su viršum milio-!O tie plepalai supuvę 
nu valstiečių kiemų apie 40[ir pilni melų, 
procentų neturi arklių. Mat, Į A. Š.
daug arklių pasauiinio karoj 
ir vidaus karo metu buvo su
naikinta, o paskui bado metu 
daugelyje vietų suvalgyta.

Žinoma, tie. kurie arklius į 
turi, naudojasi proga iš be-J 
arklių pasipelnyti, išnuomo-Į 

arklius žemei ap-1 
Į 

t _________ a

šmugeli/ draugė Purėnienė

ninkui ir Teisingumo Minis- 
teriui sekantį paklausimą: 

“Dre.-dener Neueste Nach-

i Geles.
Kas man auksas ir sidabras
Prieš lankų gėles.
Kurių šypsena pridengia
Paslapčių gyles!

Ima krikti mano mintys
Nuo 'irios skundų.
Tuoj skubu aš pasinerti
Dulkėse žiedų...
Pasinėręs atsigaunu
Kunu ir dvasia...
Ir paskęsta širdy žiedas.
Aky- — žieduose...
čia . alau aš jaunam žiede 
Bundančias vėles....
Ir dainuoju: Kas man auksas 
Prie

-o,

dieniniame gyvenime prade- ni0^1^s trys rusis augalų, 
da skaudžiai atjausti sveti- Iš žerbos galima naudotis 
mos šalies vargus ir tik tuo- vaisiais tik praslinkus pen-

Iš žerbos galima naudotis

keriems metams laiko. Me
melis gali duoti po 2 kilogra- 
’ mu žerbos. skaitant Į hektarą 
625 medelius, išeina 1,250 
kilogramų po 30 centų turi
me S375.00 už hektarą.

’ Pelnas iš tabako siekia ar- 
Irumpai išdėstvs apie žemės d 800.00 pezų už hektarą, 
įgyjimo reikalus Argentino-! vatos galima pelnyti nuo 300 
jo* Į iki 500 pezų. Reikia pastebė-

■ Kolonizacijos reikalai jr ti. kad kolonistai, užsiimda- 
Argentincje kaskart eina visįmi . minėtom plantacijom, 
blogyn ir blogyn. Vvriausy- į Pliekę y ra auksciausio laip- 
bė įnešė i Kongresą daug SĮ]10’^.e^ab galima atsiekti 
naujų projektų ir užmary-į 
mų, bet užtvirtinimas kurių! 
yra tiktai viltis gražios atei- • 
ties, nes prie dabartinio kon- 

. greso veikimo prabėgs kelio
lika metų laiko. Ant galo, 
sulyg patiektų projektų že
mės ir kolonijų direktoriaus, 
jeigu jie ir butu užtvirtinti, 
tai neatneš didelės naudos 
ir nepatenkins emigrantų 
reikalų. Tas galės tik paska
tinti (langiaus Europos kolo
nistų su kapitalu, nes pasidi
dins parceliacijos darbai pa
togesnėse vietose (klimato 
atveju).

Be kapitalo čion koloniza
cija nėra galima, ir patiek
tieji projektai nieko nekalba 
dėl tų žemdirbių, kurie netu
ri lėšų ir nevaldo kapitalo, 
nei tiems, kurie reikalauja 
tikės pagerinimui pagelbos. 
Apie jokią pagelbą Įstatuose 
nei dabartiniuose projektuo
se nėra minima (numato
ma).

Nepersenai vietinės emi
gracijos valdybos pastango
mis buvo išleistos 
gandos tikslam 
apie šiaurės 
lomasias 
jas provincijose 
ko), Formosa ir

Žemės kaina 
provincijose šitokia:

Misiones skaitoma nuo 12} 
ligi 60 pezų: 
5 ligi 50 pezų: Chi 
ligi 61 pezų.

Kaina 
nuo gerumo : 
mo nuo geležinkelio 
miestelių.

met sprendžia. — bet jau 
pervėlu.

Lietuvių Informacijų Biu
ras Argentinoje, permatyda
mas Įvairiausias nelaimes, 
kurios patinka naujai atva
žiuojančius lietuvius, nors

I

tik turint stambų kapitalą.
Misiones apielinkė yra su

jungta su sostine gelžkeliu, 
kuris eina pro Apostoles iki 
Posadas. Temperatūra meti
nė (bendra) 22—24 laips
niai šilumos, bet vasaros me
tu būna baisiausi ir nepaken
čiami karščiai, o naktimis 
būna šalta.

Chaco kolonijoj svarbiau
sias augalas yra vata, linų 
sėmenys, kukurūzai ir mand- 
joka. Klimatas visoj teritori
joj yra karštas: vasaros me
tu Raitais viską išdegina, o 
žiemos metu būna šalčiai 
žemiaus nulio. Labai yra 
sunku europiečiams čion pri
prasti ir prisitaikinti prie 
klimato.

Bėgyje pastarųjų dviejų 
metų, pagal vietinės vyriau
sybės uolią propagandą, ko
lonizacija Chacoj ėjo gana 
sparčiai, bet dėl klimato, dėl 

[sausumos ir dėl stokos ran- 
jkų nuėmimui vatos, kolonis
tai palikę savo paskutiniuo- 

Įsius turtus (kaip stovint) su-
(propa- grjž<|avo vėl atgal Į Buenos 

::;<) knygelės Aires. Nuolatinių gyventojų 
Argentinos da- visoj teritorijoj yra 60,000, 

d ibaityje koloni-;kurjų tarpe randasi argenti-

I

lankų gėles?!
Simas Bakšys.

Pasakykit.
Pasakykit, man draugužiai, 
Kodėl vargą aš kenčiu, 
Kodėl aš neišsigelbsčiu 
Niekad nuo juodų minčių?
Pasakykit, kodėl ponai 
Išnaudoja mus visus, 
Kada piktieji tironai 
Nuo pūslėtos rankos žus?
Pasakykit, kodėl trūksta 
Nuolat duonos mums juodos, 
Nors mes dirbti nenustojam 
Dėl duonelėj niekados?
Pasakykit, kada busim 
Liuosi nuo visų vargų. 
Kada laisvai atsidusim. 
Nebus ponų nei vergų?

Ant. Skrinskis.

I

I

Oi. Mergeles!
Oi. mergelės, nevaikščiokit
Vakarą vėlai,
Ir bernelių neviliokit—
Bus prasti galai...
Netrankykit kiemo vaitų
Viduryj nakties,

Savo ateities.
[Neklausykit ką jums šneka 
Boba apsukri— 

arčia tulžimi jos teka

Pranašauja Lietuvos 

žlugimą.

Dėl pasklvdusiu užsieny

Sovietų Rusijos 

Ateitis'

Visų Lietuvių
• • 

žiniai.

Vienas rusų laikraštis pa
tiekė savo rašytojams, moks
lininkams ir politikos veikė
jams anketą: “Kas atsitiks 
Rusijoj artimiausiais me
tais?” Pasirodo, minėti rašy
tojai, SSSR istorijos atžvil
giu, priėjo šitokių išvadų:

1) Komunistinis y-------
mas ir pastatymas vieno as
mens diktatūros, žinoma 
proletariato valia ir intere
sais. Neaiškus kandidatūros 
spėliojimai Į diktatorius esą 
jau prasidėję ir dabarties 
metu. Didžiausių čia šansų 
turi Stalinas ir Trockis, rusų 
revoliuci jos iššaukėjas. Dar
gi jam labai sekasi — miršta 
jo nedraugai: Leninas,
Frunzė ir kiti.

1 2) Diktatoriaus likvidaci-
[ ja — tai labai pavojingas 

amatas.
3) Trumpalaikis anarchi

jos žibtelėsimas.
4) Nustatymas demokra

tinės, federatyvės respubli
kos.

Įsižiūrėjus i šį SSSR rašy
tojų pranašavimą jos atei- 

Į ties. nenorom kyla palygini
mo mintis su didžiąją fran
cuzų revoliucija. Kaip žino
me iš istorijos, pirmaisiais 
minėtos revoliucijos metais 
visas francuzų jaunos res
publikos dirigavimas buvo 
įvedamas panašiu budu, kaip 
dabar Rusijoj kad yra veda
ma. Tiesa, patsai darbo po
būdis yra SSSR netoks karš
tas, 
rint 
mus 
džia 
metu greitai irgi pateko visai 
eilei diktatorių, kurių veiki
mą apvainikavo Napoleonas 
Bonapartas.

Žiūrint dabartinės SSSR 
politikos nesunku pastebėti, 
kad ji jau senai pradėjo me-

■ sti savo karštąjį.komunistini 
nusistatymą. SSSR komuni
stų pasižadėjimas revoliuci-

■ jos metu neiti su kapitalisti
ne Europa i jokius diploma
tinius santykius, senai jau 
sulaužytas. Pačioj SSSR yra 
susidaręs kapitalistų luomas, 
kuris dar labiau sustiprėjęs

_ x . ..-. ... -------  rimtai gali pasiryžti savo rei-
Bet argi jie kalti, kad gamta kalus ginti. Dėlto yra vilties 
duodama jiems dantėtą bur- dar didesniu SSSR pervers- 
ną, tuo pačiu nuskyrė jiems mų. ‘ (“Kl. žin.”)

Daugelis lietuvių jau ruo- j 
šiasi keliauti Į Lietuvą aplan- , 
kymui savo giminių pavasa
ryje, ir praleidus vasarą Lie
tuvoje, rudenyje vėl grįžti 
Amerikon.

Kurie yra Amerikos pilie
čiais, tie gauna Amerikos 
pasus, ir kurie tikrai žino sa- 

[ vo atkeliavimo Amerikon 
laiką: mėnesi, dieną, metus 
ir laivo vardą, ant kurio at
keliavo, tokie visi gali gauti 
nuo Ateivybės Valdžios, iš 

j Washingtono, leidimą su
grįžt atgal be sunkenybių.

Tokie leidimai sugrįžti 
angliškai vadinasi Permit to 
Reenter the United Statės ir 
kainuoja $3.00. — Bet tokius 
permitus gauna tiktai tie, 
kurie savo aplikacijose pa
duoda atkeliavimo laiką ir 
laivo vardą.

Iki šioliai galėjo keliauti 
Lietuvon ir be leidimų iš 
Washingtono, ir grįžimui už
teko prirodymų iškeliavimo 
iš Amerikos, kam tiko Ame- 

. rikos muitinės “sailing per- 
1 mit,” palei ką Amerikos kon- 
: sulis, Kaune, vizuodavo pa
sus grįžimui ir viskas buvo 
gerai. Kai kurie turėjo “affi- 
d avitus,” vedybų metrikus 
iš Board of Health, kad A- 
merikoje gyvenę ir vėl grįž- 
ta.

Nuo dabar visi Amerikos 
gyventojai nepiliečiai, kurie 
neatsimena savo atkeliavimo 
Amerikon laiko nei laivo 
vardo, negali gaut leidimų iš 
Washingtono sugiįžt Ameri
kon, ir tegul nekeliauja Lie
tuvon, nes jau negalės su
grįžti Amerikon.

Kurie tokių yra jau Lietu
voje, tie turės Amerikos 
konsuliui Kaune pridodyti 
tikrąjį savo Amerikon atke
liavimo laiką, mėnesį, dieną, 
metus, laivo vardą ir vietą 
Įėjimo Amerikon, tiktai tuo
met gaus vizą grįžimui A- 
merikon. Kurie tokio priro
dymo padaryti negalės, to
kie Amerikon jau nesugrįš.

P. Mikolainis.

I

pervers

žinoma

kaip francuzų. Nežiu- 
i smulkesnius atsitiki- 
prisiminkim, kad val- 
francuzų revoliucijos

i darni jien 
įdirbti.

Jš to me 
įveik pusė Rusijos vai 
ivis dar gyvena sunkias dic- 
[nas ir čia daug dar reikės 

ke-!Rusijos valdžiai padėti dar-:
bo, kol Ir ta dalis tvirtai atsi- richten“ Nr. 282 įdėjo dr. Vi
štos ant kojų

Reikia dar pastebėti, kad !
[Rusijos valstiečiai pastaruo- 
i iu laiku ima gvviau dalvvau- 

ios organuose dinę
—valsčių komitetuose. Dalv- 
vaujančių rinkimuose ir ko
mitetuose valstiečių nuošim
tis vis didėja. Taip pat pasi
reiškia gyvas valstiečių daly
vavimas ir koperacijoje.

K—kas.

Įvairių paskalų apie Lietuvos
* klerikalu šulo p. Petrulio 

matome, kad b ' y* ;__ _ y ' ’ '
Rusijos valstiečių padavė Minfeteriui Pirmi

( buco (Ča- rjeciai. ispanai, italai, vokie- 
Misicnes. čiai, austrijokai. turkai ir k 2 
už hektarą!turi lietuviai kolonistai, ku

rių jau du paliko viską “Ala-
- ichui” ant garbės ir grižo at- 

Formosoj nuo‘«al> Buenos Aires, kiti tai ir-; 
-haco nuo 33 g. skut'!al «al >s>>nesams. 

Priežastis blogumo tame, 
....................... 'kad iš niekur negalima gauti ti vietos vaidž 

saugiausiai pnguli'a^j>aros (keleto centų) pa- 
a^u- gerinimui arba tiesiog sa- 
arba |<an‘L palaikymui ūkės ir gy- 

įvuiių, nes pašaras reikalin- 
Mokestis už žemę yra pa- ga pirkti. Chaco teritorija 

skirstoma i dalis taip, kad yra sujungta su sostine gel- 
bėgyje šešių metų laiko butų žinkeliu pro Baranųucrras. 
pilnai išmokėta. Galimybė Formosa yra teritorija,1

♦
I

pa-
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diaus šalį. Virtembergo f i-Į 
nar.sų ministerio straipsni j 

, “Lietuvos Respublika,” ku
riame buvęs finansų ministe- 
ris rašo: “Nesenai atsistaty- 

?s ministeris pirmininkas 
Petrui is. jaunas žmogus 28 
metų, kuris anksčiau buvo 
banko direktorius Klaipė
doj, turėjo nustatytą audien
cijoms taksą 5,000 dolerių: 
jeigu 
schaft) to nepakeldavo, tai 
pas jį ir nebuvo einama. Au-

taksą 5,000 dolerių: 
reikalas ’ (ein Ge-

i i
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NAUJA KOMETA.

Vienas astronomas, G. E. 
Ensoris, Pretorijos ligoninės 
rengenologas, atrado naują 
kometą. Jo atradimą patvir
tino Johannisburgo observa-

įvairios žinios
KUNIGAS KRIKŠTIJA pertuoju iš Danijos, Belgijos tori jos astronomai. Kometa 

šunis. i ~ :: * ” *—
Keleivio” skaitv- tuo jama iš Rusi jos ir Italijos, nomų apskaitymu, vasario w • 1 • wo • • . w ___ T O ^1 įvilkti IhUi

Vienas “1 
tojas prisiuntė mums iš ang
lų laikraščio iškirptą foto-

ir Olandijos. Mažiau impor- artinasi prie saulės ir, astro-

Švariausi kiaušiniai atveža- mėn. 12 d. busianti 30,000 
mi iš Oandijos, Belgijos ir mylių nuo saulės, o vasario 

Rusijos, Maro- pabaigoj ją bus galima ma-grafiją, kuri parodo, kaip Francuzijos. L----,---------  • . - — . . . ..
San Antonio miestelyje, Te- ko ir tolimųjų rytų kiaušiniai tyti paprastomis akimis. Ba
sas valstijoj, šv. Pilypo Ro- yua labai nešvarus. bar kometą galima matyti
mos katalikų bažnyčios ku-: Pagerėjo Airijos ir Estijos mažu žiūronu, 
nigas Gerard Alsina kriks- kiaušinių rūšis. Norvegi ja, 
tija šunį. Fotografijoj aiškiai Švedija ir Danija parduoda 
matosi pilvotas dūšių gany- kiaušinius sulig svoriu, 
tojas, vaikas su šuniuku, mo- ---------------
teris su paukščiu klėtkoj, ir TAIKINGA LIŪTŲ ŠEIMA, 
keliūtas kitų žmonių. I Francuzijoj, Jamako mi?s-'4mo’

Pp P^velksleliu padėtas telv, atėjo daug mokiniu at-j km-j 
paaiškinimas, kad kun. Alsi- j^kvti f ’ -
na atgaivinęs senovės pa- 1 
protį laiminti visokius ketur
kojus gyvulių patrono šv. 
Antano de Abado vardu. 
Dabar moteris ir vaikai, ku
rie turi mylimų kačių, šuniu-! 
kų, ožkų ir kitokių gyvūnų, į 
pulkais veda juos pas kun-j pash odė, ir visi sustingo :>a- 
Alsmą, kad tas suteigtų maję liutus jų tarpe vaikščio- 
jiems Krikštą šventą. jjant. Panika baisiausia. Vai-

i kai išsigandę šaukė ir bėeo i 
NUSINUODIJO KARTU j visas puses. ‘

SU 36 PAČIOMIS. • Tečiau liūtų išgąstis buvo
Turkijos parlamentas iš-!dar didesnis, nes jie bego 

leido Įstatymą, kuriuo drau- pric savo kameros grotų ir 
džiama daugpatystė ir pa-'laužėsi įeiti į vidų. Tik vieną 
naikinami haremai. Laiko- Į skriaudą jie padarė: bebėg- 
mos jose moterys privalo bu-(darni parvertė keletą beiriu- 
ti paleistos. Moterys įgauna j kų. Sargas juos lengvai <u- 
lvgių teisiu su vyrais. Nuo; 
šiol kiekvienas vyra^ galės 
vesti tik vieną žmoną.

Sunku įsivaizduoti, kokią 
didelę audrą sukėlė turkuo
se šitas Įstatymas. Iš neatme
namų laikų turko turtingu
mas buvo matuojamas hare
mo didumu i 
mų žmonų skaičiumi, 
bar jį panaikink 
paleisk. Turkai pasijuto save: 
blogiau, negu apiplėštųjų 
vietej. Priešinosi, kas kaip 
išmanė, bet vykdomoji Tur
kijos valdžia to nebojo.

Stambule labai turtingas 
turkas, Achra-Bey, neradęs 
kitos išeities išgelbėti hare
mą, vieną vakarą suruošė 
puotą visoms savo žmonoms 
ir liepė joms kuogražiau pa
sipuošti. Valgius parinko 
pats Achram-Bey ir į kiek
vieną iš jų įdėjo nuodų. Ryte

I
i

NAUJO “MESUOŠLAU3 
PRANAŠAI LIETUVOJE
“Keleivyje” buvo jau ra- 

\ , kad Indijoj atsirado
žmogus, Krišnamurti vardu, 
.1_ i tarptautinė Teosufų

žvėryno. Bežiurmt Draugija skelbia antruoju 
hutų kamerą, staiga užgeso, Kristum esant, 
elektra. Sargas, kuris buvo 
įėjęs į vidų pas liutus, gretai' 
išsinešdino, bet iš išgąsčio 
pamiršo uždaryti kameros 
dureles.

Po kiek laiko šviesa vėl

vare į Kamerą.

S

Basso 
Basso 
Basso 
Basso

Jonas
Jonas
Jonas
Jonas

Jonas Butėnas, Baritonas 
Jonas Butėnas, Baritonas

ir 
ir 
ir 
ir

Columbia
rekordų

t .... , , ,

Pajieškau dviejų švogerių Juozo ir PARSIDUODA Bl ČERNĖ IR 
Aleksandro Szulzitslcų. Juozas gyveno GROSERNĖ.
St. Lou:s. M<>^ o Aleksandras Phila- Biznis išdirbtas per daugelį metų, 
delpbia. Pa. Jau daug metų kaip jo- randasi lietuvių, ukrainų ir lenkų ap- 
kių žinių apie juos negirdžiu. Malo- gyventoj vietoj. Renda žema, yri ly- 
nėkite atsišaukti arba kas apie juos. &as. Kas atsišauks tuojaus, tas nu- 
• : pįjįg yį pasę kainos .Savininkas išva

žiuoja į Floridą, todėl nori parduot 
greitai. Rašykit arba ateikit vpatiš- 
kai. M E AT MARKST (81 

301 Lasrence St., Rome, N Y.

žinote, malonėkit man pranešti šiuo 
adresų: JUOZAS CZASAS (8)

F3 College st., Leicester, England.

Pajieškau dėdės Učkurionio, Kane- 
vos kaimo. Lydos apskr. Amerikon 
išvažiavo 1910 metais. Kas apie jį ži
no malonėkit pranešti, nes turiu labui 
.-varlių reikalą. (8)

VYTAUTAS KRAULA1DUUS
Apskr. Arešto namų prižiūrėtojas, 

Alytus, Lithuania.

I

Pajieškau kaimyno Alek.-andro Gie
draičio. Gaduošių kaimo. Seredžiaus 
miestelio. Kauno apskričio. Norėčiau 
susižinoti, kas apie jį žino malonės 
pranešti aiba pats lai atsišaukia. 18)

• J MICKUNAS
I 3939 E Street, Detruit. Mich.

PARSIDUODA DVIEJU ŠEIMYNŲ 
NAMAS PHILADELPHUOJ.

Naujai ištaisytas, 10 kambariu, du- 
beltavas lotas, keturių mašinų gara- 
džius. Kaina $8.500. Kreipkitės šiuo 
adresu: (9)

P. J. LAMSARG1ENĖ
1814 S. VVater st- Phiiadeiphia. Pa.

PARSIDUODA LIETUVIŠKA AP- 
TIEKA ir NAMAS, geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per 9 metus. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais. Klaus- 

’kite pas (10)
A. M. RYMDE1KA

į 1336 So. 2-nd st^ Phiiadeiphia, Pa.

NEBŪK VERGU!
! PARSIDUODA BIČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ. Noriu važiuoti į Lietuvą tėvų 

i aplankyti. Nesigailėsi pirkęs. Gera 
vieta. (10)

Į 
i

Pajieškau pačios Onos Skirkevičic-1 
nes — po pirmu vyru, po tėvais Šauly-' 
tčs. Kauno gub.. Mažeikių apskr.. Pa
pilės vaisė. Kalba lenkiškai i«- angliš
kai prastai. Didelio ūgio, dikta, dėvi 
rudus svetimus plaukus. Apleido ma
ne 27 sausio ir paėmė $300. Kas pa
stebėtų malonėkit pranešti, už ką ski
riu $5.00. (S)

Juozas l.inkevičia-Liak
71.3 Cambridge st., Cainbridge, Mass.JUOZAS BABRAVIČIUS, TENORAS

* Karvelėli ; <i oc
Riaukia Sau Laivelis į

75c

P. KRISCHl'S
80 Ward St.. Hartford, Conn.Tos draugijos centras} ra 

Indijoj, bet jos atstovų yra 
visur. Šiomis dienomis vie
nas jos žmonių, prof. Erassi, 
ir Kaune skaitė paskaitą 
apie naują “mesijošiu” 
Klausytojų buvo apie 200, ir 
beveik visi rinktiniai inteli
gentai.

Dvi valandi tęsėsi paskai
ta ir dvi valandi paskui prof. 
Erassi atsakinėjo į paklausi
mus. Matėsi tarpe atsilan
kiusiųjų didelis susidomėji
mas paskaita. Bet užtat 
Krishnamurti asmens sugre
tinimas su Kristumi sukėlė 
publikos tarpe šypsenos.

Iš tarpo paklausimų už
duotų prof. Erassi pasižymė
jo klausimai p. Herbačiaus- 
kio iškelti: 1) kas yra blo
gas? 2) ar nėra kartais Kri
shnamurti įkunijimu to. ku
ris gundijo kadaise patį Kri
stų? 3) kodėl prof. Erassi 
nieko neišsitarė apie me- 
tampsichozos mokslą tuo 
tarpu, kai visa anglų mokyk
la nepripažįsta metampsi- 
chozos, t. y. pakartotino 
žmonių sielų įsikūnijimo, 1) 
koks yra tikslas atėjimo i šį 
pasaulį “antro Mesijaus” 
Krishnamurti asmenyje, nes 
jei turėtų pasikartoti antras 
nukryžiavo jimas, daiktas 
taip baisus, jisai, Herba- 
čiauskas, siūlosi būti antru 
gundintoju, kad tik Krishna
murti atsisakytų nuo tokios 
rolės vykdinimo.

Vienu žodžiu, kaip Angli
joje, taip ir Lietuvoje Krish
namurti misija neranda sau 
pritarimo ir sukelia vien 
smagių pašnekesių.

PATARIA ĮSTEIGTI RUSI
JOJ FONDĄ APLEISTOMS 

MOTINOMS ŠELPTI.
Madama Kollantai, pa-į Madama Kollantai, pa

garsėjusi finų revoliucionie- 
ir jame užlaiko- 1 dabai eina Rusijos

o da- ambasadoriaus pareigas 
ir žmonas •'i01y.egiięj;. Pat^a

Rusijoj ahmomjų fondą, 
iš kurio butų užlaikomos ap
leistos motinos su mažais 
vaikais. Fondas turėtų susi
dėti iš tiesioginių mokesčių, 
kuriuos turėtų mokėti visi 
vyrai.

Dabar Rusijoj, kaip ir 
buržuazinėse valstybėse, yra 
tokia mada, kad šeimynai 
persiskyrus vyras turi mokė
ti buvusiai savo pačiai vadi
namą alimoniją. Tai esąs ne
tik pažeminantis, bet ir ne-

rastas negyvas Achram-Bey i teisingas paprotys.
ir jo 36 žmonos.

VELNIAS SAULĖS VISGI 
NENURIJO.

Nelabai senai, 14 sausio, 
buvo saulės užtemimas, ku
ris buvo matomas Indijoj. 
Dabar Londono “Daily He- 
rald“ praneša, kad Kalkutoj 
ir kituose miestuose tūkstan
čiai tamsių indų, pamatę už
temusią saulę, dabar tiki, 
buk velnias norėjęs ją pra
lyti. bet pajutęs kad ji labai 
karšta — ir išspiovęs.

Sąrišy su šituo saulės už
temimu indai pridarė viso
kių burtų. Spėjama, kad 
daugiau kaip du milionai 
žmonių dideliais būriais 
maudėsi šventose Gango ir 
Jumnos upėse. Jie tikėjo, 
kad jų maudynės išvaduos 
saulę iš piktosios dvasios 
spąstų.

Visiškas saulės užtemimas 
buvo taipgi matytis centrali- 
nėj Afrikoj, Indijos vande
nyse, šiaurinėj Sumatros sri
ty, Borneo, Filipinų salose ir 
Ramiajam vandenyne.

Kollantai teisingai nuro
do, kad kaimiečių gyvenime 
vedybos reiškia tveriamąjį 
veiksnį, nes moteris padeda 
vyrui gaminti produktus; 
tuo tarpu gi miesto darbinin
kams porinis gyvenimas yra 
tiktai suvartojimo faktorius. 
Todėl ji reikalauja, kad kiek 
vienai žmonių kategorijai 
butų pritaikytas tam tikras ir 
vedybų kontraktas: ūkinin
kui jis turi būt kitoks, fabri
ko darbininkui kitoks, o val
dininkui da kitoks.

ĮŠALO 25 LAIVAI.
Suomių juros įlankoj į le

dą Įšalo 25 laivai, kurių, dau
guma priklauso vokiečiams. 
Visų laivų padėtis labai sun
ki, nes maisto produktų ir 
anglies atsarga baigiasi.

61002-F Į
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RINKINYS POFULERIŲ REKORDŲ 
Orchestra—W coliu 75c.

16008-1 (Suirusio Gyvenimo Vakas. Columbijos
Igrajino Columbijos 

Armonikas 
Armonikas 
Armonikas 
Armonikas 

Naujas Šokis Trio 
Naujas šokis Trio 

Lietuviška Orkestrą 
Lietuviška Orkestru 

Columbijos Orkestru 
Jgr. Columbijos Ork.

Orchestra 
Orchestra 
Klarnetas 
Klarnetas 
Klarnetas 
Klarnetas

(Tatsca Vairas
16014-1 (Kubanų šokis

(Karininkų Vaitas
1 >5015-1 (Draugingumo Pilka 

(Prakihrame Polka
16018-F (šventas Locijos šokis,

(Mano Sielos šokis
]:>o!9-F (Santiago Vaitas

(La Pakilnos Serenada
16o22-F (Vilniaus Vakas jgrajino

(Rinkinys Rusiškų Meliodijų
Dainos—10 coliu 75c.

Kostas Sabonis, baritonas 
Kostas Sabonis, baritonas 

J. Suildauskas 
J. Suildauskas 
J. Suildauskas 
J. Suildauskas 
Butenis, 
Butenis, 
Butenis, 
Butenis,

lbuov-l (| Beržyną Eina Ona. 
(Atvažiava Sveteliai 

160U6-F (Gėriau Dieną, 
(Esu Ant Šio Svieto, 

16007-F (Tėvynės.
(Svajonė,

16009-F (Stasys,
(Oi Mergele,

16012-F (Vilniaus Kalneliai. 
(Kur Bakūžė Samanota 

16023-F (Vai Varge, Varge. 
(Aš Išėjau | Girelę.

Parsiduoda, pas visus Columbia Pardavėjus.

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS ' ••I.UMBIA IšDIRBYSTĖS 

GRAMAFONl S IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pag'i mti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir inuuokrgistų. t
Musų Krautuvėje galite , iut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visos kokie ik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š 
visos apiehnkės ir iš tolimesi :ų vietų galite kreipus pas mus ir 
gausit gera patarnavimą. T; .pgi užlaikau lietuviškų Rolių delei 
piayer pianų. Pagaminta žyo 'ausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Kekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampą.

GEO. MASILION1S
233 BROAD W A Y, —SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Bc-ston 1456 J.
V

r
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PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau Martyno Torkaus ir Vla
do Giliaus, 1911 m. palikau juos begy
venančius Škotijoj, Glengarnock. o 
dabar nežinau kur jie. Malonėkit atsi
šaukti arba kas žino apie juos, mcl- - 
džiu pranešti šiuo adresu: (8)

STANISLOVAS LIUTKUS 
178 Simcoe str, E. Hamilton, Ont, 

Canada.

FARMOS.

Aš, Paulina Navagruskaitė, pajieš-: 
kau savo dėdės Frano Jakavonio. Ma- 
ksimonių kaimo; taipgi pajieškau pu/- i 
brolio Jokim<> Burokučio, Druskiniu- '■ 
kų kaimo ir krikšto motinos Paulinos 
Miliutės. Visi Vilniaus rėdytos. Mer
kinės parapijos. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie juos žinote, malonėkite 
pranešti šiuo adresu: (8)

PAULINA NAVAGRUSKAITĖ 
Box -19, East Granby, Conn.

PARSIDUODA FAR.MA
IS akrų žemės, 13 akrų dirbamos, o 

likusioji miškas ir ganykla, Žemė la
bai gera, auga viskas. 5 kambarių stu- 

_ ba. bamė 38x24. vištininkas ir dau- 
įtinu budinkų. Parsiduoda su gyvu
liais ir padarais Budinkai apdrausti 
ant 2000 dol. Viena mailė r.uo gele
žinkelio stoties. Kaina $2500. (nešt 
reikia $1500. Priežastis pardavimo ne
sveikata. (8)

JURGIS A KRAITIS
D»x 92. Pattenburg. N. J.

Pajieškau Juozo Mažoki, malonėk ’ 
atsišaukti tuojaus. nes jieško jūsų rm- 
tinčlė. Atsimink kad ji tave augino iri 4.209, Įnešt mažai, 
nemažai turėjo vargo padėt, todėl ne- parduot, 
užmiršk jos. A. MAZOLL (8) I 
238 No. 12-th st., Phiiadeiphia. Pa. j

Pajieškau savo giminių Miko, Juozo I 
ir Vinco Kasparavičių, paeina iš Kai-Į 
vari jos parapijos. Juodelių kaimo. 
Jeigu kas apie juos žinote malonėkit, 
pranešti arba jie patįs lai atsišaukia. I 
Turiu prie jų svarbų reikalą. (9) j

Miss Veronika Liatkevičiatė
6 Caroline st., Worcester. Mass.

PUIKI FAR.MA IR KALVĖ
Pačiame miestuky, puikų biznį daro 

iš kalvės. 7 ruimų stuba, vištininkai, 
puiki barnė.l karvė, vištos ir fornišiai, 
4 akrai žemės, visa dirbama. Kaina 

laibai greit nori1?
F. JESTO (7;

Centrai Village. Conn.

PARSIDUODA GERA FAR.MA
' *sa\ Nepraleiskite progos.

Norintieji pirkti tuojaus atsišaukite 
šiuo adresu: (10)

JOS. GERYBA 
SCOTTVILLE, MICH.

Pajieškau Zigmo Stelmoko. Turiu 
labai svarbu reikalą. Prašau atsišauk
ti arba kas apie jį žinote, malonėkit 
man pranešti, už ką busiu labai dėkin- 

a. Magdalena Miidažiukė 19) 
1-11 Cor. Rumford avė.. Rumford, Me.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ne- 

senesnės kaip 30 metų. Aš esu vaiki
nas 28 metų. Siųsdamos laišką malo
nėkit prisiųsti ir paveiksią.

C, C URBAN
U. S. Navai. Academy 
Tailor Shop, A n na [Kilis. Md.

Pajieškau merginos apsivedimui 
tarp 20 ir 26 metų. Katra mylit links
mą gyvenimą. aUišaukit. Aš esn 28 
metų, prašau su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveiksią. M. D Q. M. C.

U. S. Army Post, Ft. Hovard. Md.

T>ar viena laimė tai merginai arl>a 
našlei, kuri neturi vaikų, tarpe 20 ir 

j 35 metų amžiaus, kad nors kiek turto 
1 turėtų. Katra mane gaus, ta gerą gv- 
• menimą turės. Aš esu vaikinas 33 j 
■ metų, turiu 2000 dol. Daugiau žinių ;
suteiksią per laišką. J. W

1132 So. Halsted st, Chicago. UI.

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

cigarai yra geriausi! Taippat visi 
gėrisi, kad garsinant remia darbi

ninkų laikraš 
tį, tai yra pui 
kus dalykas! 
Todėl, kurie 
rukot vietoj 
kažin * kieno 
cigarus, ku
rie nieko ge
ro nedaro, o 
gaišavo prie
šus šelpiate

KIEK KAS SUVALGO 
KIAUŠINIŲ.

Anglų laikraštis “West- 
minster Gazette” sako, kad 
Anglijoj kas metai pagami
nama 1,800.000,000 kiauši
nių. Be to da kas metai Ang- 
lijon įvežama iš užsienio 
apie 1,800,000,000 kiaušinių. 
Tuo budu Anglijos gyvento
jas per metus suvartoja apie 
110 kiaušinių.

Kanadoj kiekvienas gy
ventojas suvalgo permetus 
31o kiaušinių, Amerikoj — 
180. o Marijoj — 213. Ang
lija daugkuisin kiaušinių im-

PLĖŠIKAI JŪRĖSE.
Iš Hong-Kongo praneša

ma. kad Tungtchowo laivą 
priklausantį vienai anglų 
bendrovei. važiuojantį iš 
Šanhajaus Į Tien-Tsiną už
puolė juros plėšikai, kurie 
važiavo tuo pačiu laivu kai
po keleiviai.

Kai įaivas buvo per 300 
kilometru nuo Wei-Hai-Wei, 
piratai, sužeidę kapitoną, 
pradėjo patys šeimininkauti 
laive, nurodinėdami į kurią 
pusę jie turi lenkti laivą. Te
čiau keliauninkų jie nelietė, 
tik juos perspėjo, kad jiems 
pasipriešinus, jie juos visus 
išžudysią.

Laivui priplaukus Piaso 
baseiną, plėšikai apleido lai
vą išveždami su savim dide
lius turtus. Laive buvo 12 
anglų ir amerikonų keleivių. 
Plėšikams išėjus, laivas vyko 
į Hong-Kongą.

Redaldcjos Atsakymai
P. Yurgeliui, Akrpn, 0.— 

Jūsų pasiaiškinimas tilps se
kančiame “Keleivio” nume
ryje.

S. Petkunui, Worcester, 
Mass.—Jūsų rezoliucija se
nas dalykas. Protesto mitin
gas buvo lapkričio 29 d., 
1925 m., o savo rezoliuciją 
jus pasiuntėt spaudai sausio 
22 d., 1926 m. Be to, L. U. 
Kliubas savo vardą iš po mi
nėtos rezoliucijos atšaukė.

P:»jieškau giminaičio Frano Kra
sausko. I metai atgal jis sirgo džiova 
ir buvo ligoninėje netoli Philadelphi- 
jos. Paeina iš Jovaišiškės kaimo, 
Plungės vai.. Telšių apskr. Gerbiamie
ji draugai, žinantieji apie jį arba aoie 

, jo mirimą malonėkit pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. Mano adresas:

Mrs. Monika Kanevieaė
156 Niagara st.,

Hamilton. Qnt., Canada

Pajieškau švegerio Bernardo C is- 
nulcvičū.us. vadinas save Chcsnui, ;-y- 
veno M'orccster. Mass, paeina iš Pu- 

i vočių kaimo. Merkines vaisi iaus. I as 
i apie ji žino malonėkit pranešt a ba 
! pats lai atsišaukia 
į EDVARDAS SASNAUSKAS

121 Brigham st, lludson. M; ss.

Aš. Petronėlė M orkaitė, po vyrui 
Nainienė. pajieškau pusseserėm 
()n< s ? b „ Kaitės. Kauno radybos, Tau
ragė.- apskr.. Naumiesčio parapijos. 
Mukiu kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji malonėkite pranešti šiuo 
adresu.

MRS PETRONĖLE NASSAU
66 Ten F.yck st. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Justino Lukošiaus, iš 
Lietuvos paeina iš Kauno rėd.. St il
gų kaimo. Žinau, kad gyvena ( hi a- 
goj, bet nežinau antrašo. Taigi m: '.<>- 
nes pats atsišaukti arba kas žino a >i<- 
jį. malonės prisiųsti jo antrašą, už ką 
busiu dėkinga. Turiu svarbių nauji< :ni 
iš Lietuvos.

MISS BESSIE STRAUKAS
r,c Ozarka Ine.

122’W Austin Avė.. Chicago, 1 i.

Pajieškau Petro Razvadausko, t rįs 
metai atgal gyveno Norarood. Mr ?«. 
Meldžiu atsišaukti arba kas

NEKROLOGU A.

KROKODILIAI ĖDA 
ŽMONES.

Pranešama, kad Naujoj 
Gvinėjoj krokodiliai tik per 
vieną mėnesį sučiupo 31 
žmogų ir suėdė

CLINTON, IND.
Mirė Antanas šlumba.

Sausio 31 d. Clintono ligonbu- 
ty mirė Antanas šlumba, 48 me
tų amžiaus. Palaidotas su bažny
tinėm apeigom Terre Houte ka
pinėse. Kadangi velionis prigulė
jo prie Eagles draugijos, tai ta 
draugija ir palaidojo jį kaip tik
rą brolį. Iš velionio giminių pasi
liko Amerikoj tik vienas jo pus
brolis Motiejus Kavenauskas.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Aš. Ona Adomavičiūtė, po vyrui Juš
kienė. pajieškau savo tėvo Juozo Ado- 
maviciau-. paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Kaišedorių apskričio. Gilaičių kaimo, 
girdėjau gyvena apie Bostoną. Aš at
važiavau iš Lietuvos ir norėčiau su
rasti savo tėvelį. T 
arba ka> apie jį žinote, malonėkite 
n»n pranešti, bu>iu labai dėkinga.

ONA ADOMAVIČIŪTĖ
45 Jonės st, Waterbury, Conn.

Pajieškau brolių Franciškaus ir 
Kastanto Baltruku, paeiąa iš Ponoti- 
nio kaimo. Gintei i škių parapijos, Kre
tingos apskr. Amerikoj gyvena apie 13 
metų. Kastantas pirmiau gyveno 
Brooklyn. N. Y, o Franciškus Indiana 
Harbor. Ind. Malonėkite atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą arba kas apie 
juos žinote, praneškite, busiu laiiai 
dėkingas.

JUSTINAS BALTRUKAS
51a Laprairie st, Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui pagyvenu
sios merginos arba našlės tarpe 35 ir 
47 metų amžiaus, taipgi gali turėti 
vieną aiba ir dvi mergaites. Malonė
sit atsišaukti tik tos, kurios mylite 
ramų ir teisingą gyvenimą. Ištvirku
siu bei munšainierkų meldžiu neatsi
šaukti. Aš esu vaikinas vidutinio am
žiaus. mylintis apšvietą ir ramų gy
venimą. Daugiau informacijų suteik
siu ypatiškai arba per laiškus.

K. W. (g)
1111 So. 49-th Are., Cicero. III.

P. Naujokas
bei žydbemiaujat, tad verčiau savo 
dr-gų Naujokų Brolių išdirbtus ci
garus rūkykite, kadangi jų cigarai 
labai geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio tabako, gražiai degą, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
rų nežinote, tad visur lietuviškose 
užeigose. Restoracijose, Kliubuose 
ir pas Barberius ir visur nuo lietu
vių biznierių reikalaukit ir rūkykit.
JONO—JOHN’S CIGAR
arba Petro Naujoko po 10 centų 
cigarą, o rūkant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni |k> 15c.) Tč- 
įnyk vardą ant bal so.
Cigarus išsiunčiame per paštą vi

sur ir į kitus miestus privatiskai ir 
biznieriam. Adresas:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVĖ

267 DiVISION AVĖ, 
BROOKLYN, N. Y.

Verta parenit brolius jų cigarai 
geri. Agentai visuose miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų. (4)

REIKALAVIMAI.
REIK ALINGAS VYRAS, kuris norė
tų dirbt anl f ar mos prie namų. Ihir- 

! liūs ant visados, žiemą ir vasara; l.u- 
■ rie negali dirbt mainose ir dirbtuvėje, 
lai atsišaukia. (7)

KRANK BARTA2ĖJUS
R. F. D. 4 Ulster. Pa

Santai Niiy 
SULAIKO 
SIAUSMĄ

TesjDrt* 2MĮ 
ParsUiita Visas* Mfltkcsa

---------- ... .. a.p,c j’: PAJIEŠKAU ANT Vi
“ IriRMOS. U,.

81 Ward st., Worccster, Mass. j 
------------------------------------------------- ,

81 Ward st.. Worccstcr, Mass. 2252 — 24 !'«-

DARBO ANT VISTŲ 
įgini- 
(8) 

Dctroit, Mieli.
Aš. Augustas Balnis, pajieškau -a- 

vo brolio Franciškaus Balnio, trįs no
tai atgal jis gyveno Chicagoj, o dabar 

Meldžiu atsišaukti i nežinau kur jis randasi Taipgi pa- 
malonėkite jieškau savo giminių ir pažįstai ių. 

Mano antrašas:
AUGUST BALNIS

711 Bauer Avė, Cincinnati. Ohio.

Pajieškau Lietuvoj Konigondos Su- 
gintienės, Kauno rėd.. Telšių apskr., 
I^iukuvos pa r.. Mečio kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino suteikti jos ant
rašą. nes turiu svarbų reikalą. Du do
leriai atlyginimo. J. M. B. (8>
26 I)e Junge st., Rochestcr, N. Y. 

U S. of America.

Aš, Juozas Žilinskas, pajieškau sa
vo pusseserių Magdės ir Alzės ir pus
brolio .Antano Žilinskų. Paeina iš Ma- 
riampoles apskr.. Veiverių valsčiaus, 
Papilvio kaimo. Magdė ir Aižė yra že- 
notos. Pirmoji vadinasi Kibauskienė, o 
antroji Arminienė. Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie jas žinote malo
nėkite man pranešti, už ką busiu dė
kingas. JUOZAS ŽILINSKAS

ar i - G«n !><?!. "’ashington st. Post Office,Ona hazakrvrfien?. Brooklyn, N. Y

NETURTINGI ŽMONĖS, kurie turi 
vaiką nuo 10 iki J2 metų, mes paimtu
mam jį užaugint ir išleist mokyklą. 
Mes esam seni žmonės ir turim far- 
mukę. Klauskite (8)

C. PALATIS 
, EAU CLAIRE. MICH.

I PARDAVIMAI

Pajieškau brolio Stanislovo T-aboko 
ir jo dukters Stcllos Labokaitės. l a
bokas iš Lietuvos paeina iš Kauno gu
bernijos, Laukuvos parapijos. Pi kai.a- 
lų sodžiaus. 1919 metais jis dirbo mai- 
nose Royalton, Illinois. o 1920 metais 
persikėlė į Rcynolds, Missouri. kur jis 
buvo paskutiniu kartu mums žinomas. 
Jau penki metai kai negaunu nuo jo 
žinios. Prašau brolio ir brolio dukters 
patiems atsišaukti, arba kas žino pra
šau pranešti man, uz ką busiu lajai 
dėkinga.

Paulina Kulbickienė 
3302 Woodbridgc avė., 

Cleveland, Ohi>>.

I -----------------------
NORIU PARDUOTI kaMerių įran
kius arba shoe repairing outfit. Yra 
viskas, ka- tik reikalinga, tiktai 
Goodycar stitehing mašinos nėra. (7) 

GEORGE GUTKOWSKI
81 Vi ne st., Montello, Mass.

PARSI DUODA FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJA.

Pai-i'luoda vienatinė lietuviška fo-i 
tugrafiju studija, su Visais moderniš
kais įtaisymais, viena iš puikiausių 
studijų šioje apielinkėje. Randasi la
boj geroje vietoje, garu (steam) ap
šildoma ir kiti patogumai. Stebėtinai 
pigi renda Biznis išdirbtas per 15 me
tu. Savininkas turi apleist šį miestą. 

(9 7 I Pasiskubinkite, nes tai yra puiki pro-1 
' ga! Man/ Art Studio (7) '
I Statė st. cor. Colorado avė,
> Bridgeport, Cona.

VISŲ ŽINIAI!

Už visokios rūšies smulkiui pasi- 
garsinimus. kaip tai: pajiabkoji- 
mus apsivcdiinų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome |>«> 3c. už žodį už sykv No
rint tą patį apgarsinimą patai pin
ke! i s sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo»*i.
Už pajieškojimus giminių ar*ia 
draugų skaitome po 2e. u* ž -dj 
pirmą sykį; norint tą patį paj -š- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraktį, už 
pajieškojimus giminių ir drangų 
skaitome ir už pirmą sykį po 1c. 
už žodį.
Pąjieškojimai su paveikslu pre- 
kraoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia pr’siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia pris'ųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS



b

Humoristika
Žino savo vardo vertę.

! Teisėjas (kabinamojo gy
nėjui i:— šitas žmogus ver- 

itas didžiausios bausmės. 
;Kelintą kartą kaltinamas už 
i Įvairius nusikaitimus ir kas 
kart vis vadinosi svetimi:

i vardu.
Kaltinamasai (pertrauk- 

bą>:— Ne- 
por.ar- teisėjau.

’ Šybei naudo
ti gera savo vardą.

Energingas advokatas.
Kaltinamusib plėšikas

k.uolat pertraukia savo pa- , *‘‘“'♦“‘"-7"T* labomis, papildymais ir pa- k
laidymais savo gynėją, kurs 
ji nori Įrodyti visai nekaltą A-eM ltnai blCr‘ 
esant. Advokatas galop išė- 
ęs iš kantrybės sušunka: 
•Netrukdyk tamsta manęs, 
š tamstos irgi netrukdžiau,; 
iai tamsta Įsilaužei su tikslu 
»lėšti.”

.. E i V i S
T arp prosepanų.

Ledi d (svainiui, kuris
paloVė: a <a lietsargi, skrv-
iiėle t bosus):— Ponas
Kr dbi jok, pas
mane ■' . avogs.

Kra< — Suprantu,
bet as u, kad nepažintų.

Proza L?.: meilę suprato.

No. 7. Vasario 17 ei-, 1926.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINĖLĮ.

Sausio 2 d. 11 vai. vak.i 
įeinantį iš Senamiesčio Į Pa
nemunę traukinėli Įsėdo du 
ginkluoti vyrai, kurie, aiėmę 
iš konduktoriaus surinktus 
už bilietus pinigus, pasislė- 

i nė. Piniginėj tebuvo tik apie 
.57 litai.‘

I

IŠTRINKITE TĄ ŠALTĮ SU D0X
Jis persigeria greitai be deginimo ir prašalina skausmą 
savo maloniom gydanėioni ynatyiK t<

Lietuviška polka
(Ką am sienų lipa.)

Is netyčių, iš netyčių 
Susirinko daug mergyaų— 
Trinda-rinda, tri nda-rmeta.
Prie man" mergų dangt i kimba.

Šokit, trypkit. mergužėles, 
Dabar jūsų dienežėlė*-— 
Trinda-rinda. trinda-rinda,
Prie man’ me gų daugel kimba.
Nebus laiko kai pasensit. 
žilas gab a- žemyn lenksit— 
Trinda-rinda. trinua-rinda.
Prie maii' *ucrifų daugel kimba.

Ant. Skr.

Išrišo finansini krizi.
Keleivis (praėjimui):— 

<ą tu. žmogau, veiktum, jei 
iš tamstai duočiau penkis 
'entus?

Praėjimas (panieki nan- 
iai):— Užmokėčiau už ge- 
us pietus, nusipirkčiau dvi 
ules i-ubų, užsimokėčiau už 
mkvynę geriausiam viešbu- 
y, pusryčius, pietus ir va ka
lenę...

Keleivis (nustebęs): —Še 
au dvidešimt centų ir grei
čiau aprūpink visą savo gy- 
’enimą.

Iškilmingai palaidos.
Jauna moteri 

ponas daktaie, 
kas mano vyru išgydymas?

Dakaras.— Du šimtu do
lerių.

Jauna moteris.

:—Tai kiek 
atsieis visiš-

Mari 
mudi 
riau

M:. 
si\ s 
t i*uKC

Marytei)Ana, 
'-ugiau metų, kaip 
.gaujam, ar nege- 
psivesti?...
išsrėbusi ) 

r jau pinigų pri-
•’ N

Ah-

I f

Neapsi
moka. Verčiau aš už tuos pi
nigus iškilmingai ji palaido
siu.

Eina garsas iš pat Rymo.
Eina garsas iš pat Rymo, 

reikia tarbos krauti. 
Daug malonių Papa davė, 
padėkot reik traukti. 
Pasilik, Darata, sveika, 
duok greičiau suknelę. _ 
‘‘Už tėvynę*’ gal as “žusiu,” 
bet neliūsk, širdele.
Rymo miestas didis-siaunas 
iš senos gadynes, 
Ten gyvena Kunigėliai 
ir jų gaspadinės...
Melski Dievo, Daratėle, 
kely kad nežučiau.
Su dx asia ir su larbomis 
kad Ryman pribūčiau. 
Paikus rūmai klebonijos-— 
Papos daug puikesni. 
Geras musų vyskupėlis-— 
Papa daug geresnis, — 
Aš parvešiu sau iš Rymo 
ciną kardinolo, 
Tau, Darata, pudros tarbą 
ir dangaus migdolą. 
Ir išleido-išlyu.ėjo 
Darata kleboną. 
O paūžti pasikvietė 
vargamistrą poną... 
Smarkiai lijo, vėjas putė, 
traukinys dundėjo. 
Kunigėlis ‘*už tėvynę’’ 
vagone “kentėjo”... 
Tamsią naktį ima snudis 
ir ateitis menas.

‘deilės ir mėgimo kutenimas.;
Mokytoja (v isudidžiau- Į 

iam mokiniui):—Pupanosi, 
įasakyk, koks skirtumas 
arp meilės ir mėgimo*?

Pupanosis * plačiai šypso- 
tamaris):— Ugi toks skir
simas, ponia mokytoja, kad 
nėgiamą daiktą galima su- 
algyti ar kitaip sunaudoti.

Macių ambicija.
Vyras (grįžęs iš darbo 

žmonai, kuri suraukusi ant
akius, žiurėjo Į kampe nume
stą suknelę):

—Kas tau, Mante, gal 
sergi ?

Žmona (piktai):—Ne! Su 
mano naujaja suknele visai 

I dogai...
Vyras (nustebęs):— Ar 

žiurkės sukapojo?
Žmona:— Ne. Kaimynė 

nusipirko tokią pat suknelę 
r iau buvo apsivilkusi.

"’erdaug teisinga fotografija
Fotografas (taisydamas 

:ozą fotografuojamo tėvo si 
umimi):— Kad gražesni 
įuotrauka išeita ir kad dau 
riau joje butų gyvumo, tam 
•tai sūnūs tepadeda ranki 
,nt peties...

Tėvas:— Tegul jau jis tie 
-iai ranką padeda ant kiše 
□ės, tai daugiau bus gyvumo

Gyva mirtis.
Du žydeliu eina per mišką. 

Staiga- pasigirsta šūvis ir 
įbudu žydeliu sugrius a i 
krumus. Kiek laiko pagulė
jus. vienas ir klausia.

—Joške, Joške, ar tu 
vas?

—Gyvas dar. O tu?
—Ui, aš jau negyva?!
—Kodėl tu. joške, negy 

ras?
—Aš jau pasmirdęs.

gy-

I
4 I

Eksperimentams pacijen- 
tas.

Gydytojas (apžiūrėjęs su
vargusios išvaizdos ligoni 
klausia):-

Ligonis
ai):— Nežinau, ponas gy
dytojau. jei turit ko valgo
mo, tai išbandykime.

I ...............  ■ ■■ —-

Kaip apetitas? 
(atsikosėjęs lė

I

i

r

j Netiki.
Viršininkas (išleisdamas 

atsėdėiusi bausme nusikaltė- 
H):ii):— Sudiev, tikiu, kad 
mums daugiau nebeprisiei; 

į pasimatyti !
‘ -Nusikaltėlis:— Kodėl, po-

Akys merkias, širdis alpsta vii'šininke? Argi manote 
ir vaizdai vaidenas. , atsistatydinti?
Ir sapnuoja, kad jis grįžta ; _________

; tikras kardinolas, ” 
’ O Daratai sapne širdį

jaudina migdolas.
(“š. B.”)

DOX
.<1 Ebf.T!N AS l.»NIM i. \TAS

Padaro draustus kur tik vartojamas.
GAUNAMAS APTIEKOSE.

arba prisiųsk 50e. p:;s Burrett I.irimenl Co.. Ine.. 25 Huntingto’ 
. Boston. Mis.-. r< ikaluudamas bonkos išbandymui.

^1,000,
užmokėjome kad 

sustabdyti
‘•£1 v ° Salėms 

v-:.,... -I.ofii -0 už Tlill’s Ca«
■: r:, ttr' n- !‘Įjiriine <! ■!:>>. k’ol t:.: g 
ri..n<:>« -ta- 1’.-los . gydyt šaltį 
lUll’s o tol: i 24 valanda-. Ji.

■ u!f.iiiA gruut • 3 dienas.
Veikia r-i ' i. N«-*. <a***ainio N.lti

I r *:ncta k jo n’’<• iu< P .liuocuoj^
x iuriu- — ux ikriii: vi*:;, ki ną. .l!< su 
: -fn-ką ::’ira’.\inr jū'V gyvenimą.

- Jv - th’.’vk:- riirtas. t <1
< .. pūcžastie- u; -t: xns ISOjKm. Pra 
••“•Lite ir k-- ’ii su šalčiu. Nciciski- 

jai’t ’-ikibii. Sulaikyk r <• ;. <1 M’*’_s< 
Tunkirv r nkn. Kuo "Teičiau ja
;>radčsit. !»*.•> jjrciviiin .-• h,r.i .•

•as vyras, smuklei visos ::Ptbk
d i kaž kokio laik- Tikrai — ™

aca^ knariaa su-j
‘Raudona Dėžė^Mfi^ supavet?8 |

j

kietas
Schlick, l’residca:

mėnesiams
it,

Kad prašalinus blogų šalti greitai * 
apsisaugojus plaučių uždegimo

Bulgarišku žoių Arfata 
via verta dešimts kartų jos kainos. 
Taip, kiekviena šeimyna privalo turėt 
šia tyra gyduolę pa-iliuosavimui nuo 
vidurių užkietėjimo, reumatizmo, pil
vo, kepenų ir inkstų ligų ir sustipri
nimui kraujo.

R- ik.ilaukit? pas savo aptiekorių 
p_Kelio šiandien — 35c.. 1 >e.. $13i5.

ra taha:—Daug žmonių gyvena a:.t 
larmų. kur nėra aptiekų. Jiems reika- 
liatra šita gyduolė užvis labiausia, to
tui aš pasiųsiu jiems per paštą pen- 

uė $1.25. Adresuokit'* man, 11. H. Von 
oilčing, l'i» tsburgh. Pa.

b i priežastis.
vyrui):— Stepcs 
visos moteris su-

- plaukus trumpai
- u ir aš nusikirpti.

- — Nieko neturiu 
as, bet už ko t2ve 
■'iTis susipešus?

___ %

Geras studentas.
. tas vyras, smuklėj 

r. (')■■■ ■ *

ZUK 
nei, 
ivtr 
ker

\ V!
h

i

i

A
į !
: aš. :■ • caoaią, knarkia
k įdubę.- ant stalo. Priėjusio

, ui'. -O'Pažadintas pa- sandorio. Dtže
Šok-Ta ’
( : >3 ‘

v
■amo į

usliu balsu prade-
v

juo dau;
11 iazia i<
c-mli

r
augiau aš skaitau, 

i: u studijuoju, tuo 
a< suprantu šitą pa-

dideli pakelį
45 Karvei Euil

Mandagiai atsodino.
Ponas:—Gerbiamoji pa

lele, ar neapsunkinsiu tams
os, jei aš užsirukysiu?

Panelė:— To negaliu pa- 
akyti, nes prie manęs dar 
liekas nerūkė.

Geras abelLatn naudojimui 
i'.riimentas

Pain-Ėxpclieris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargioa jus. ištrinkite skau2amn3 
v.etas š.uo atsakančiu šeimynin.u 
Lnimentu ir tuv,u: pajaus-te paleng
vinimą.
■3* ir '0c bonkj vaistiniTėmy- 
ki:e. lud butų Icku:6 ■.uubažeskbs

P AD. RICHTER i CO. 
Eerry Zt Soutr. Sth Sti. 

BrccUyn. N. Y.

N. 6 MIŠINYS—
Tai yra gamtiško?, gvduol, s apv 

mei kraujo, prašalinimui liemens, 
virškinimo ir ir jn.a-.:z::io. Tai 
tyriausi gamtos žiedai, šaknys ir 
ves, tinkamai sumaišyti. Pakelis 
sudaro kvortą gyduolių. Rašykit

THE MACELl.AR CO.
I5ox 13, Medford. Mass.

taiy
ne
yra 
žie- 
56c. 
(7)

i

■ i? f , ■1; ’
- 1 1 ‘ i >YRA DAUG LAIKRAŠČIŲ 

bet tėra tik vienas 

“KLAIPĖDOS
ŽINIOS’

Klaipėdos krašto ir Lietuvos 
susiartinimo minties vyriausias 
organas. — Politikos, ekonomi
jos ir kultūros <>ienr?.štis. — 
Vieniatėiis hetuvių dienraštis 
Klaipėdos krašte ir Žemaitiją, 
pigiausis visoje Letuvoje!

KAINA pasiimant iš pašto 
Lietuvoj. Latvijoj, Vokietijoj 2 
litu mėnesiui, atsiimant iš ad
ministracijos 2..'-1' itt.. pristatant 
per agentus 3,75 lit,. ■ :unči-nt 
banderole 4 Užsieniuose 5
litą’. ! alyyinkite kitų dienraš
čių kainas ir rasite, kad prieiaą- 
miausias Jums laikraštis “Klai
pėdos Zir.’o-. ’

Korespondentai ir bendradar
biai visame pa ai’ly. Greitos te
legrafo, telefono, radio ir kito- 
ki s žinios; naujienos iš krašto, 
provincijos, visos Lietuvos ir 
plačiojo pasaulio; įdomus straip
sniai; vii :ejantįs garsių iietovių 
ir kitų rašytojų roma.U'.i toiiau, 
apysakos, poezija, naudingi pa
tarimai. nurodymai ir ti. nsų 
luomų ir visokio skonio skaity
tojams. “Kiz.ipėdos Žinias’’ no
ria: ir mielai skar > ūkininkai, 
darbininkai, amutninkai. vaidi
ninkai. studentai, mokytojai, 
profesoriai, direktoriai, guber
natoriai, mini.-torm, ir pr-.ziten-

Itališki Armonikai

0 r f r r 9 ~

$
$ s' 
N

Tai išviso peties šluo-l^ 
damas>:— Taigi... tamsta!$ 
vsi e eras studentas. $»'

<■
c
c c c c v X ■s 

Kokiu bud u < ■ v
• t''!< s v\

s*-K XX 'V * c C“ c-
X. c x'

C- ,*XXvX
v' c >• A V v
v X % 0 v'

X>X c c x> e
s' c K % c- X* s' X X c % 'x
0 0 0

Vir.giuotas skersvėjis.
Izi': nu. (draugui):—Tu, 

Rapolai. vėl turi slogą?
Rapolas (šnirpšdamas): 

—Taip.
Izidorių

ją gavai?
Rapoias:— Pereitą naktį 

miegojau kieme ir kažkas 
pamir.-o uždaryti vartus.

že- 
su
ka-

Mcs išdir
bai ir im 
portuoja- 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

A kardinąs 
Geriausias 
pasaulyje.

Ar. t 10
Metų jrvarantuotos. Musų kainos 
mesnės ne<ru kitų išdirbėjų. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit 
talojro, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RL’ATTA SERENELLI & CO. 
81" Blue Island i\ve.. Dept. 30, .

CHICAGO. ILL.

J
KELLOGGV 

TASTELESS CASTOR OIL

r

Padori priedanga skylei 
paslėpti.

Jok i ir as (pastebėjęs drau
go jieirištą rankovę juodu 
kaspinu i: — Eee... brolyti. 
Neatsi-akvk priimti mano 
malon i < s ši rd ies nužem intą 
užuojautą... O kas mirė?

Leonarr ■ as: — Niekas. 
Kaž koks rupužė papirosu 
pradegino mano palto ran
kovei ; ailgą skylę; reikėjo 
gi ją p(;d( šia priedanga pa
slėpt. »

ies JLove It
N no visų pilvo ir žarnų nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
yaip

I

Tyrai išvalyt."- Castor Oi! 
padarytas medicinos reika
lams. Ee kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Ee skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellogg’s. Su
pūtas Laboratorijose

NAUJAS
<RS. WlNSLOW’S

Sysu?Nemalonus priežodžiai.
Lietuvos spauda kartoja 

dtokią linksmą mokyklų is- 
oriją: mokytojas nori žinot, 
cokių priežodžių jo moki
nai žino. Visi tyli, tik atsi
stoja mažasis Jonas, kurs su 
aisčiu ponu mokytoju ne 
taip tesugyvena, ir pakelia 
•anka.

—Na. koki priežodi tu ži
nai?

—Vienas kvailys gali dau
giau paklausti, kaip dešimts 
atsakyti.

Mokytojas piktai:
—O kito priežodžio ar ne

atsimeni?
—O taip, žinau dar vieną: 

Kam švarkas pritinka, tas ji 
ir užsivelka!

Tai buvo mokytojui per 
riebu. Jis nuslepia pasiutimą 
ir Įtūžęs bėga pas poną di- 
i-ektorių. Grižia j klasę su di
rektorium, ir šis pastarasis 
kreipdamasis i mažaji Joną 

■ paklausė:
—Jonai, pasakyk gi, tu 

tur būt žinai dar koki prie
žodi.

—Taip, ponas direkto- 
niau:—“Nelaimė retai teat
eina viena!”

i •

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

Aistos Knyšyac Kiialogas
Svkiii ir Ka’er.čorin- 
ij’G i- i-27 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per- 
siuntimo lėšų.—atlaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randa, i vis< {jeriau- 
sies Irnyp-.?;-, kuri-‘ buvo iš
leistos £.-< tavoje ir A m rr to
je iki RvgT'.-Acyti t l dienai, 
lir25 m. Kalcndcrius
l'Jgl i'.-' ffk'T -. ---y..: je. ameri- 
kori=4: r.s ir bažnytinėms 
ŠVtl'.ttrris. -, .. tir.-
?;au.-ių i liet nduose,
gausiai il:.u: tru. ta ■.

AUDROS K?,TGYNAS , 
3210 So. Halsted Si. 

CHICAGO. ILL.

tai.
”K!aipėd< ■ Žinioa” grynai ne

partinės. Ps-šaiskai akiniais 
žiuri į vi- us atsitikimus ir Įvy
kius. ■_ ngiasi viską nušviesti 
teisingai, cpt i m i:stinga i bei iš 
gerosios pusės. Dėl to skaityto
jų vis daugiau mėgiay.ics. ka ro
do ir nuolat au..ns r.kaitrtsjn 
skaičius.

Niekad nėra vėlo ‘‘Klaipėdos 
žiniaužsisakyti per ptšįą, 
per agentą-, arba tiesini
KLAIPĖDOS ŽINIŲ' 
\DMiMSTRACUQ)

Kiaiyėdo. Sirrauo Dzeho SL 
No. 1. Lithuanix

.' 9S„■>SSSS,9l'99

For BILIOUSNESS

r
 VARTOK IT

tJEECIlAM S PILUS W

pali mosavimui vidurių, su- ■
itabdynrci kraitelio ir vai- R

vos skaudėjimo. B
Nėra hft»lomel>o

25c. >r 50c. bnK-,:-‘‘

■?

}

į5

n

Sr ys ir >a;t’S tankia, 
vavo.iingo- b<io- 
•ustabdyt dabar -n 

-nšvc’.amtas kreozo- 
riminas vartoti. ę_re<>- 
nauja - nu dikab.škas 
veik a padvigubintu- 

■> pale:, gv .na ir gy :o 
ir -rdaiko gemalų

BEECHAM’S 
PILLS

HTfLE JULIUS SNEE7ER

i 
Į 
i
i

i

Italaikiufc 
raikius

>
I 
u
J

TdOVOU KN'OtV AN/TH!N 
ft HOP c HARlVesS

i

i

For

..»»O

J

į Wį

Dr.HUM?HREYS»
M

f.'
ax

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
Sąvaitinį paveikshintą. teikiantį įvairiausių žinių ir patarimų, gi
nanti valstiečių ir visos pažangiosios visuomenė* reikalus laikraštį 

“ŠIAULIŲ NAUJIENAS”
"ŠIAULIŲ N/IUJIENOS” visų jpyldna* ir daug skaitomas ea- 
vaitraštis. “šIAULFŲ NAUJIENOS" turi nuolatinius koresponden
tus visoj Lietuvoj ir uz-sieny. “ŠIAULIŲ NAUJIENAS” galima 
užsisakyti visuose Lietuvos yaštuo.-c Nereikia raryt. j ,k;ų p-*.ai
dų bei laiškų — pasta; pats viską surašo ii pinigus nriinis.
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” kainuoja: Metams: Lietuvoj_  15 lit •
Užsieny — 30 ritu Pusei metu: Lietuvą) — 7.50 litų; Užsieny — 
15 litu. 3 mėnesiams: Ijetuvoj — 3.50 lit-; l'ž-ienv — 7.50 Jitn 
ADRESAS: “Šiaulių Naujiena*.” šiaulia1. Dvaro gatvė 33 Nr.

Šeimyniško gyvenimo 
pradžia.

Miestelio gatve einančios 
dvi moterėlės išgirdo riksmą 
ir dūžtančio stiklo skambėji- 

Įmą. Persigandę sustojo. Ki-Sunaus gudrumas.
Tėvas (sunui):—Tave vėl ‘ toj gatvės pusėj iš namo ant- 

mokytojas nubaudė už blogu! rojo aukšto pro langą krito 
žodžių vaitojimą. . J gantvėn vyriški ir moteriški 

- Taip, tėveli, betjceverykai, pudros dėžutės ir 
iš kur aš tuos žo- kiti daiktai.

1 I moterėlė, atsidususi iš 
:— Ach! vakar

Sūnūs:
paklausė, ___ _ ______ „ __________
džius sužinojau. I I

Tėvas:— Ar tu mokytojui pat gilumos:
pasakei? suėjo sąvaitė, kai jie vedė, o

Sūnūs:— Ne, nenorėjau, šiandien kas darosi...
tėveli tavęs išduoti ir paša- II moterėlė:—Turi gi ka
lčiau. kad as tai išgirdau iš da nors prasidėti šeimyniš- 
nidžio. - kas gyvenimas.

■irų vaistų, kreozotą
■ it-lteit»o- autoritetai.

• ■> geriausių vaistų gy-
. aus kc -r.lio. šalčio ir

■ lūs ne.-sveiktimv. t reo- 
« ..r kitų gydančių ek- 

-• reozote. kurie paleng- 
užnuodytą plėvę 

irritaciją ir uždegimą.
■as pasiekia skilvį ji- 

-auįą ir tuont: sii-’ab<lo 
icrimą.

yra užtikrintas pa- 
.vrtiui pastovaus ko- 

r T-isokių gerklė, ligd 
turinčių bendra

• ur.im.i. J-s yra labai 
;• irtiaimo vi-os siste- 

šalčio ar "ilu. Pi- 
r.artic j' g'1 ,iu>U šalčio 

alengvintų vartojant 
-rxlyl.i. Kiau-kit pas 

< rccrr.uJsion Com- 
a. tapg)

Pasirodžius pirmam ženklui 
šalčio—imk Dr. Humphreys 
“77”. Išvarys šaltį. Pawk- 
•^injr.as prieš Gripų. Pitar- 
’ina turėt "IT' ius nsmuoee. 
Prieš Šaltį ir Gripą "~T pa
gelbsti per metų.

At aJl Drugjjp-ts 30 eents, 
HUMPnREYS- ROMEO. MEDTfWC0.

M s-rev*. N«w York

- j
NES SiR?
JU^T A
L.ITTLE 

BlT»

v»ell,yyhąt i s
Ą POSTSCRtPT ?

BY BAKEfc

COOLO’MT 
TE t u you 
THAT S lig'

į— —■
ĮGEC WHl£ 
į T GCT

FOOI—f D»

5CCi VO'J KNOVV' AF7CR ■£ 
YVRjTt? ą lCTT£S!,I AOO 
SOMETMiMG. THĄT5 A PGSTSCP'OT’!

Valet APSAUGOS BRITVA
Autobtrop Kuri Pati Ifcigalanda

Razor
—Sharpens Itself

VISAS PRIRENGIU AS $1.00 ir $5.00 
Parsiduoda visose britvų krautnvėa*

eras paprotys
KZ--C3 LGi eiki 1. ksi tuztti 
ž-.-’.-sne-us pi^uk-.-r.

rvr.ation? ; ei. kan-s, 
priešą pairi p.'.c.k- 

Nusirykite b: .ika
vo vystininka 
inr.a tiesiog i

A D. P.ICITTER f C O. 
?e: i y & Sou’h $•> G 

Drootlyn. N. Y.

1-3 svzru:

C 5-z šiandien 
75c kuome 

faboratorijo-.

l



o

ftio. 7. Vasario 17 d., 1926.

SUŠALO MOTERIŠKĖ.
Jonavo-Kedainiii ^nk, ke

ly surasta sušalusi 60 metu 
moteriškė. Moteriškės asme-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) • nybFdai^neStirta"

--------------------------------------------rr.-«-r^mrjnnmi-tj-in.n_nj-Lr.- -.-rrinnr rrr.-.-.---.-mnrnf.-j-j* _________

K. E L l

Medtcir. is mokslas pripažista cod-Iiver aliejų kaip 
sveikatą te kančią jėgą lel atgaivinimo sveikatos i 
kaipo bud apsaugojime žmogaus kūno nuo užsi 
krėtimo b, Merijomis.

41

I

Kauno apsk.
IQ

I

Vietos gyventojam 
tenka matyti net ir

Medega 
Ak-k- 
.... 25c
— Šioje

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė 2. Aleksa. 76 p. 25? 
Materialistiškas Istorijas Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausias nuotikius, tai per- 
sfcaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojaira. 
imta iš Grciiieho. Parašė Z.

jums; reikia toniko?

/

„Plauk po Amerikos VrJiavu"
Nupiginta ten ir atgal kclior.c i

LIETUVĄ 
tik S203.0C ir brangiau 
per Bremen ar Cherbour/

Keliaudami ■ :h
r.i’icd Štate- ’.uri
yra nuosavybė Svvi<ų 

Valstjų Valdžios ir jos •>|n- t- 
ojama. esate užtikrinti. <;;<!:■ 
site ncprilvgštattiii -
erdvios Salės pasižn • <>i-
<!<li kambariai, ap-ėiai -.iuta >a- 
.•vaikštinču, užtektinai 
maisto.
Važiuokite su savo iastieSuū 

laivu 
LEVIATHAN 

per Angliją
Kad prtbati Lictmon ant Ve

lykų. prisidėkite prie eksknrsijos, 
ruošiamos šiuo didžiai:-!': an-
ly laivu. Kovo ZO-tą. Lietuva i/, 
skiriamas tam tikras paly.i 
l'nitt l Statos Linija, per 
ofisą Nevz Yorką. ųridabo; 
lvivią ir bagažo kvotimą.

Dėl pilnų informacijų apie i"- 
plaukimtis Cnitcd S: .t.ii 
laivų—Leviathan. George \V: a- 
ington. Ai.terica. Rei>ublic. i 'r<.s- 
ident Rooscvclt. l’r< .iu’ct’t Har 1- 
i:.g—klausk j<i- > tu ant . 
tos, arba šiandie rašykit - ;>u

I

UŽPUOLIMAS.
Kauno-Petrašiunų gelžke-

PLĖŠIKU IŠPAŽINTIS. ; Matusevičiui buvo parodyti
Likvidavus žinomų plėši-1 Raikyti w asmenys, į . _ 1

kų Stuko, Tamošiūno, Lup-|IS kūnų Matusevičius pazi- hų linijoje, plėšikai su kau- 
nickio gauja, Kaune trumpo- no P^siką, kuris pasirodė kemis užpuolė pil. Muti" 
ką laika nebuvo girdėti di- ng; nebylys, Lukosevt- etų ;r gesindami gmWu at£ 
dėsnių užpuolimų. Gale 192ūįSlUri j!u|las’, h-e*et^
metų pasirodė panaši plėši-1 Tardomas Luzosevi-
ku gauja, užpuldinėjanti IC1US P.uui-kmo, kad jie, ka>
vpaė krautuvėles ..riemies-IK0 susipažino Siau
buose. K. iminalei policijai !1.uose.lr ““J0 ! restoraną is- 
pasistengus, ir ši gauja sulai-4’ . ^an;c -datusevicius 
kyla Kauno priemiesty - A- ■ eii^nt jiems i na-
leksote p. Gurriėieneš k. au-1 ilko «?««*. S?ąJveje, kul
tuvėlėje. Spaudos a-_,iovamsp:el!; Kaltu save
teko būti prie tardymo. Plė-^P'P1.®?11*?. Matusevičiaus 
šika* Voliunas, Kaplano nu-įneP11SiPazmo- 
žudytojab — 18 metų bernio-į 
kas. g'": 
kas, Aleksoto gyventojas, 
nesenai sėdėjęs Kauno kalė-

asmenys

Lukoševi- čiu ir grasindami ginklu atė-

I

kelių dienų p. Matusevičiui 
pažino vieną užpuoliką, ku 
ris pasirodė esąs žinoma; 
Lukoševičius, kuris tapo tuo 
jau suimtas.

I

i B IMlilSION 
yra cod-lb aliejus lab-' i grynoje formoje ir 
malonus \ iriojimvi. Jei jus jaučiate silpnumą 
ir reikalai- ate toniko, at iminkit, kad nieks ne- 1 
gali susily irsti su Scott’ Emulsion kaipo bū
das atbud ojimo jūsų Jprumo. Bandykit jį! ,

Scctt & Bowne, B comfieH, N. J. 20-;i

t v

« ai atrodo, daroinin-l ROKIŠKIO APSKR. VIR-
A, T a /re TTY i. V

jime du mėnesiu už vagystę. 
Pasakodamas

ŠINiNKAS NUBAUDĖ 
GIMNAZISTĄ.

Paminėjimui besibaigiar.-
savu gyve- čių 1925 metų, Rokiškio ap- 

nimą, nurodė, kaip jisai pa- skrities viršininkas prieš pat 
puolė i tą plėšikų gaują ir Kalėdas administratyviu ke- 
papasakojo apie Kaplano liu nubaudė 8 klasės mokiu 
nužudymą.

—Įėjau i Kaplano krautu
vę neva pirkti saldainių —; apie valstybės tvarkymąsi i

L 

M. 50 litų už pasikalbėjimą 
su Obelių kaimo ūkininkais, 

ir 
valdininkus. Priežastis nu
baudimui rasta štai kame: 
gimnazijų vasaros atostogų 
metu, esant mokiniams kai
muose, kaip paprastai šven
tadieniais susirenka jauni- 

į mas pasišokti. Pandėlio vals. • vi- y* -* • re-

I
sako Voliunas. — Užsimo- 
Kėjau 2 lt. 50 centų. Apžiūrė
ję® saldainius pareiškiau, 
kad jie man nepatinka ir pa
prašiau neva pinigus grą
žinti. Kuomet Kaplanas pa
sipriešino, aš išsiėmiau brau- j 
ningą ir riktelėjau: “Ruki v't Obelių kaimo jaunimas 10 
verch.” Revolveris netyčia rugp., 1925 m. susirinko pas 
iššovė ir. taip nužudžiau: 
Kaplaną.

—Aš nenorėjau jo nužu
dyti, nes tai nebuvo mano 
tikslas, aš tik maniau api
plėšti. Revolveris iššovė, nes 
aš bu\au girtas ir tinkamai 
jo neužtaisiau.

Antras plėšikas, Lemen
tas, 21 metų amžiaus. Tikra 
profesinio plėšiko išvaizda.

vieną to kaimo ūkininką ir 
prie to dar ir senesniųjų susi
eita savais reikalais paplc- 
putauti; auJlankė ir moki
nys M. Prasidėjo ginčai ir 
pasikalbėjimai, kuriuose ak
tyviai dalyvavo ir mokinys 
M. Buvusieji tame susirinki
me ateitininkai — bandė ap- 

! ginti klebonijos vedamą 
________ i______ tvarką šalyje, bet tas jiems 
Keturius kart sėdėjęs kalė ji- nevyko ir pastarieji pradėjo 

šaukti: “Jis komunistas, bol
ševikas, socialistas” ir tt. 
Vienok susirinkusieji nutil
dė “ateitininkus” ir pasikal
bėjimai tęsėsi toliaus. Nieko 
nelaimėję ateitininkai Įskun
dė mok. M. policijai kaipo 
laikiusį mitingą be leidimo: 
policija ši reikalą perdavė 
apskr. viršininkui Daugeliui, 
kurs nubaudė ji 50 litų.

me. _
Visame prisipažįsta: Trau

kinėlio užpuolime, Kotlerio 
Šančiuose užpuolime ir k. 
Ketinęs apiplėšti keletą 
Kauno “buržujų.”

Labai gražią išvaizdą tu
rinti tos gaujos “siela,” Ona 
Tamošiūnaitė. Kokietuoja ir 
atsakinėja patarlėmis, — 
linksmai i visus užklausimus.

Ji nieko neužpuldinėjanti 
ir nenužudžiusi. — Jeigu aš 
pasiunčiau Valiūną apiplėš
ti Kaplaną, tai ar jisai manęs 
klausyti privalėjo? — drą
siai klausia ši linksma mer
gina.

Ji prisipažino slėpusi vog
tus bei išplėštus daiktus.

Įdomi buvo ta valanda, 
kai Kaplano šeimyna atėjo 
“susipažinti” su jų maitinto
jo nužudyt o j u. Plėšikas irgi 
paraudo ir net ašaros jo aky
se buvo matyti.

PASIKORĖ.

ĮSIKŪRĖ KIAULIŲ 
DRAUGIJA.

-Šiomis dienomis Kaune 
Įsisteigė Lietuvos kiaulių au
ginimo dr-ja, Į kurios valdy
bą Įeina agronomai: Zubo
vas, Aleksa. Ardickas ir do
centas Gaigalaitis. Draugi
jos tikslas — gerinti kiaulių 
auginimą visais žinomais bu
dais, surasti jų produktams 
atatinkamą rinką ir kt. Drau
gija turės nuolatini tam tiks
lui biurą, kur darbuosis spe
cialistai* Prie to draugijos 
darbo prisideda žemės ūkio 
ministerija. Draugijos adre
sas —Gedimino 8 a, Kaune.

ALUS SUKĖLĖ PEŠ
TYNES.

Kaip žinoma, Žemaitijoj 
Įvairioms šventėms ir poky
liams daromas stipins nami
nis alus. Tokio alaus daug 
pasigamino Nuomininkų k.. 
Gruzdžių valsčiaus gyvento
jai Kalėdų šventėms. Vienas vra _ 
ūkininkas prisikvietė svečių, baidės 
Svečiai išsigėrę susiginčijo ir 
ėmė muštis. Jų tarpe buvo Į 
siuvėjas Ramutis, kuris nore-; 
jo susimušusius sutaikinti.. 
Tada to kaimo gyventojas 
Pikelis, kaip praneša “šiau
lietis” basliu drožė Ramu
čiui per galvą ii' šis krito ne
gyvas- '

Svečius susikvietęs ūki 
ninkas irgi gavo basliu i pa 
kausi, bet pagulėjęs atsipei 
kė jo.

i” basliu drožė

I

NUGARAVO MIRTINAI.
Praėjusių metų pabaigoj 

šiaulių-Biržų ruožo Mažai- 
čių stoties kelio tarnautojai 
grįžo vakare apšalę iš darbo 
ir, norėdami pasišildyti, pa
sikūrė anglimis krosnį. Ne- 
apsižiurėję peranksti uždarė

Kaunas. Sausio mėn. 14 d. 
anksti rytą Klaipėdos g. rai
tas pasikoręs Pranas Stane
vičius apie 25 m. amžiau.-, 
gvv. Slabadoje Lenkų g. Nu. 
2*8. Velionis buvo pamėgęs 
kokainą ir jau nekartą nuo
vadose nakvojęs. Ir ši pasku- 
tiniji kartą prisiuostęs ko
kaino, nusirišo diržą ir ant 
vartų klingio pasikorė.

Taip policija ir rado beka
banti ir ant žemės klūpojan
ti'

NEBYLIŲ BYLA.
1925 m. gruodžio mėn. 18 

d. ant geležinkelio linijos ne
toli Petrašunų nežinomų pik
tadarių tapo apiplėštas nę- 
bylys Matusevičius Vincas iš 
Papivėsių kaimo. Nuo jo bu
vo atimta 90 litų pinigų, 2 
poros baltinių ir kitų smul
kių daiktų.

Vedant tyrinėjimą, nu- 
kentėjusis paaiškino, kad jis 
tuo metu vyko iš Šiaulių Į 
namus. Bet iš jo. kaipo neby
lio, aiškinimų nieko negali
ma buvo suprasti. Vėliau

X)
u

PRIVISO VILKŲ.
Rumšiškiai, 

Šioje apylinkė priviso daug 
vilkų. ”• ' •
dažnai 
dienos metu j > kelis vaikš
čiojant. Dėlto, :ad čia miškų 
— gana daug tad jie be 
_____> gali sf 1 
venti.

Daugumoje lėtu, po Ilki- knygoje teina daugybė naujų, labai 
ninku ' tvanai: bando pasi- B juokingų monologų ir dėklą- 

kasti, btc daz iausia nepa- revoliucinės, tautiškos, humoris- 
VVKSta. \ ieto gyventojai, tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam- 
yra labai SU l upinę Šiuo bios, visos geros. Tinka visokiems ap 
klausimu ir n Žino kas da- ; vaikščiojimams, baliams, kor.cer- 
ryt, nes atėjus vasarai, bus- iums ir .................................. 25c

i Nihilistai. — Tragedija trijuose ak- 
■: tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandre II. laibai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. •..................................... 25c.
”O. S. S.” arba Sliubinė Iškilmė. — 

■ Vieno akto farsas, labai juokingas 
i ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
, Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
1 apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras: 
J 2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko-

u laisvai gy- .-**•80 pus“
Moaofogaj ir Deklamacijas.

i

pavojinga laui nose ir gyvu
liai ganyti.

kaminą ir sugulė. Kambarys 
prisirinko pilnas smalkių. 
Užėję kambarin žmonės ra
do visus tris nebegyvus, bet
ligoninėje pavyko du atgai
vinti, o vienas mirė. įJ

t
I

vinti, o vienas mirė.

KALĖDŲ “BRAVORĖLĮ” 
GELBĖJO.

Šakių apskr., .Jagamasčių 
k. pas liuosininką Bakaiti 
veikė “samagenkos” bravo
ras. Ji apėjo Il-ro rajono po
licijos sargvbininkai ir norė
jo suimti. Vienas išėjo jieš
koti liudininkų kratai pada
lyti. Tuo tarpu sužinoję apie 
bravoro kaimyno nelaimę, 
Išganaičio rabaksninkai, Iš
ganantis ir Duoba, atlenktais 
peiliais ir kardais Įsismaginę 
puolė sargybini, likusi sau
goti bravoro turtą. Ir jei at
sišaudydamas nebūtų pa
sprukęs. sargybinis butų 
stipriai nukentėjęs.

RASTAS NEGYVAS 
KŪDIKIS.

Radviliškis. Pereitais me
tais gruodžio mėn. apie ka
reivines rastas mažas nužu- j 
dytas kūdikis. Lavonas pa
siųstas i Šiaulius, piktadariai 
nesusekti.NEGIRDĖTAS ŽVĖRIŠ

KUMAS.
Gruodžio mėn. 31 d. api 

20 v. pas pil. Ivanauską Ado-, 
mą, gyv. Ingnacovos koloni
joje, Jezno va)., Alytaus ap.-. 
atėjo Į jo namus trys nepa
žįstami išsuodintais veidais, 
ginkluoti revolveriais plėši
kai, ir pareikalavo padėti 
ant lango 900 dolerių. Šeimi
ninkui atsakius pinigų netu
rįs, plėšikai pradėjo šaudyti 
i kambarį ir akmenimis dau
žyti langus.

Įlindę per išmuštus langus 
virvėmis surišo visą Ivanaus
kų šeimyną ir pradėjo kan
kinti : badyti adatomis pana
ges, piaustyti kūno dalis, 
mušti ir tt. vis reikalaudani. 
atiduoti pinigus, gi už prane
šimą policijai — sudeginti 
visas triobas.

Visi plėšikai kalbėjo len
kišku — mozurišku akcentu 
ir vienas dėvėjo lenkų ka
riuomenės keturiais smai
liais kampais kepurę.

Išvertę namus ir neradę 
pinigų, p1f -v’
Įvairių daiktų ir drabužių už Šiaulių, Panevėžio 
1720 litų ir pasislėpė. [mergės kalėjimus.

United Statės Lines
75 Str.tt St., Boston, Mass. 45 Broauviy. Kcw York Ciry

Iš IR i

' Džian Bambos Spyriau — Ir kito* 
rot.Ss. Daugiau juokų', negu Ameri

koj ~.unža:ro. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa- 
sikalcijimui, h.ur.ioristiški straipsniu- 

j kai ir juokai. Antra pagerinta 
i laida. 128 pusi.................................25c
■Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo 

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
, filosofą daicidimai apie žemės išvaiz-
■ dą. Pagal daugeli autorių parašė 
į iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Ii- 
| virkščias Mokslas arba Kaip Atsira- 
!<>• Kalbos“. Parašė Z. Aleksa.
‘ 10 pusi...............................................10e.
i Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
(įstatymai su reikalingai klausimais ir 
1 atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
■ Antra perLurėta ir pagerintą

25c I
i Kodėl A 5 Netikiu į Dievą? — Arba 
; Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
■ katalikas
l ią pei-.-kaių.'
I \r buvo 
i Nojus 
! nas visu

VIENA WAS JNGTONO 
DOROS Tž iSYKLĖ.

George War ington, ku
rio gimimo di mą apvaikš
čios im už pere dienu būda-; 
mas vaiku lai :ydavo rank
raštį, kuriame buvo pasisa- rėkta. Jose nurodoma kaip žmonėa 
sęs 47 taisyki -s apsiejimą ?aika‘ tiki i visokius prietarus,

........ 15c.
Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
mu. 24 pusL .................................. 10c

'Salomėja’’, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui gaiva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityta .......... 25c
Ameriaos Macoclias. Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Sehmith papjo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ................. 10c
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- 

i’-i
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. j 
Smelstorius. 221 pusi. Popic-ros 
apdarais ............
Amžinos Dainos.

44 geria-isių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaio 
namie taip ir 
PusL 32 ..............
%narehizma».

mokslą, parakė
Lher, vertė Briedžių Karaliukas.
29 ousL ..
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė P.obert G. Ingersoli, gar-!dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
siausias oasaulyje kalbėtojas ir Bib ' kius jie sar.tikius- su žmonėmis turė
ti jos prietarą naikintojas. 72 i jo. Knyga stambi ir laVai užimanti, 
pusi.  ............................... . 25c.įTai yra tikra tiksimu istorija. $1.00
Byla Detroito Kataliką su Socialis 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 uių, juokų, __ __
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- truota. 95 pusi. .

46-ta taisyklė skaitosi: “Ne bortu* ir ...........
pradėk to, ko negalėsi už- ir Religija,
baigt, be: buk atsargus, kac 
išpildyt prižad Laikantie: 
šios taisyklės . oseph Trinei 
pastatė savo Kartųjį Vyną 
ant rinkos 36 netai atgal 
kaipo pesiiik iną skihrk 
toniką ir ror’onų vidurh 
liuosuctoją. Jis žadėjo tik 
tiek, kiek Triperio Karčiojo 
Vyno sudėtinis gali nuveikti, 
todėl niekas negali apsivyki 
“Ladywood, N »n., Canada. 

į Gruodžio II d., 1925. A' 
•vartojau Trir.erio Kartuj 
i Vyną kaipo kr .ujo toniką h* 
; gavau puikų rezultatą. Aš 
į būdavau miegi :xtas ir mane 
veido spalva buvo gelsva, 

'bet dabar esu v'sai kitu žmo
gum.” Jei jus į aptiekorhr 
ar vaistų pardavėjas neturi 
Trinerio Kar. iojo Vyno 
Trinerio Lin .ranto (nuo 

-reumatizmo ir neuralgijos), 
Trinerio Sedativo nuo Kosu
lio ir Trinerio TaHetų nuo 
Šalčio, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Iii. \

‘KELEIVIO’ 
KNYGOS.

bė labai gražių eilii

1

ir laisvamanis privalo
ti. 64 pusL................ 20c

» .luotiaas Tvanas’.' — Kaip 
i-'dė-ja surinkti į kelias die 
veislių gyvūnus, kurie gyvu

-a išsimč-rę po visą žemės kamuolį?
_us galėjo tuos gyvuaus prastoj 

savo rankoj sutalpinti? Iš kur C-mčsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti i 

ir dainę- Dtaig|p<> tv;!rK> raudonveidžia’
” . ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 

kitu klausimų, į kuriuos negali atsa 
• kyti jokis kunigas, yra nuosakiai » 
j aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
i be galo įdomi. Kas žodis — tai lak 

šioj knygutėj telpa Iras; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas a 
noksiąs nuo oradžJios iki galo.
Kama .......................................  25<
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 

• • • 19c. bei arijonai, egiptčnai, chaldai, asy-

susirinkimuose.
• 1 oc.

Pagal Proudhone 
d-ras Paul Elzbs-

VILKAS SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Kauno apskrities miškuo
se (Rumšiškių vasčiuje) pa
staruoju laiku pasirodė daug 
vilkų. Šiomis dienomis miške 
bekertanti malkas žmogų už
puolė vilkas ir suplėšė.

VILKAI SUĖDĖ PARŠĄ.
Sausio 17 d. apie 4—5 vai. 

lyto atbėgę du vilkai Į Užu
salių kaimą, Turžėnų v., pa
grobė iš kiemo Filipavičiaus 
Jono apie 8 mėn. penėtą par
šą, kuri lytą šeimininkė žer
dama paleido, ir pasinešę 
kiek i šąli, už kluono čia 
pat visiškai sudraskę suėdė.

KALINIŲ SUMAŽINIMAS 
KAUNO KALĖJIME.

Dėl iai vietos stokos Kau
no kalėjime, einant teisingu
mo ministerijos parėdymu, 
.Kauno kalėjime bus suma
žintas kalinių skaičius. Viii 
300 kalinių turinčių nedide- 

plėšikai pagrobi.; les bausmes bus pervežami i 
ir Uk-

LIETUVĄ
PER HAMBURG.y

Ar.t mutri-šr;uiiinių laivų 
Resolute, Kel-unre, Alhcrt

BaHūi. Ueu’srhland 
Hantoorg 

ir ant populiariškų vieno
dais kami-nriai. laivu Cle- 
veland. Westphal;n. ir Thu- 
ring>a.
Savaiūntui išplac kiniai iš 
Nėr.- Y. rko. 1 aiva; Thurin- 
gia ir Westphal:a atplaukia 
i Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiavimai.

203 iš New Yorko 
j Kauną ir atga1 

(Pridėjus S. ' 
jeigu Taksus.)

Dvi sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit r.; 
vietos agentus arba pas 

thfed Americaa Ihes 
(Bažrioa Uae) Jolut Servise v.ith 

HaBlmr^Amerfeaniine 
131 Statė St., Boston. Mass.

.....

Į
į
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MUtANKIAUSUS

1H1O7.
Tiesiog Į Klaipėdą

3-čia k lesa 3
. BALTIJOS AMERIKOS 1.INUA

j; 6 Kovo—18 Geg.—17 Liepos
TIESUS KELTAS 

iš perto į portą
Užsisakykit vietas šių j.-plaukimu 

$181 Abi Pus:
I Trečia t u cipt im- klės.; (buvusi antra
1 k lesa), liktai $10 virš kainos paprąs- 
I tos

rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

i jo. Knyga stambi ir laVai užimanti.

! Drūtuose audimo apdaruose .. $1J£5 *
! Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 1

23 gražios eilės, daugybė straips- • 
ų, juokų, ir t.t. Puikiai ilius-

25c. j
Ben-IIur. — Istoriška apysaka fiĮ 

Kristaus laikų. Parašė Lew
TValloce. 472 pcsl..............  $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- i 

■ tuva XIV metasi™tyje. Istoriškas 
1 romansas M. Bernatcvvicz’o.

k-čios Mėsos vienius, $15 abipus. 
Jeigu norit važiuot

J LIETUVĄ 
positrfrankrt ir važiuokit 
Baltijos AnwriJ«w Linija 

Sekantis išplaukimas laivų— 
"T.irhtrania” d. Kovo. ,
“Estoma” 6-tą d. Balandžio.

Žiniom kreipkitės i vietos afccrtus. ar

sai telpa teismų rekordai ir nrb ady
mai, Itnkią priemonių katalikai dasi 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 misL ................. 25c

I
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos link.--

■ mos dainos. Apart juokingu ”Pa-
, vatkų Gadzink-.r telpa M įvairiu juo- i ? zm.om creipfHles , VK
:Ringų dainų, eilių, parodijų, ir t-L ' *W5 P1“’’1........................................ stačiai į kompaniją:—
Daugelis ii dainų tinka juokingoms j Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
deklamacijoms. šešta pagerinta............. juokinga knyga su 379 puikiais pa
laida. 48 pusk .............................. 10c. veiksle ' ..................
"Jaunystės Karštis”. Ir ”Susižiedari- į ' ’kius

į mm Pfegaf Sutarties”. Labai už
imanti, meiliška komedija ir per-

; statymui tinkamas dialogas. — 10c.
'Popas ir Velnina — Ir trįs kiti ir.do-

nuj3 pasakojimai: 1) Žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ad»

' maa ir Jievx Pilna juokų ir
: ••••••»•••••••••••••••••
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyti 

į —Dėlto, kad norisi, atsakys kok? 
(nemokša. Bet dclkogi norisi? Delko 
ifce valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
h

Lieta vos Respublikom Istorija Ir Stm 
lapis. — šitas vei alas parodo, kaip 

; nuo 1905 metu rev iiucinėa Lietoro.- 
' spėkos vedė kovą s.i caro valdžia, >• 
kaip tuo pačiu laik j kunigai tą tai 

i tižią rėmė ir gynė; kaip paskui rev-> 
liucija paėmė virau kaip Lietuva li
kos paliuosnota is po caro valdžioa h 
kaip ji buvo ap.-kelbta respublika 
Pridėtas didelis spilvaotaa žemlapis 
parodo dabartinės .ietuvos rubežius 

i ir kaip šalis yra pdalyta į apskr'- 
įčius. Tai yra vien; t:nė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Li. tuvos Respnbli 

! ka ir kaip ji iiwd >. čia telpa vis, 
i svarbesni dokumertai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, aikos sutartis so 
bolševikais, sutartis su latviais, apra 
šymas visų mūšių ju lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga. L t tiesiog žibintu
vą.’, kurs apšviečia visa Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina $f.nr 
Drūtais audc-Llo ap iraią ..... $1.5<

Alkoholis ir Kudli.-o —■ Arba k
atsiliepia tėvų -a-‘oji nas aUrobcl- 

ant jų vaikų. Kas \ ; arba tikisi ka 
da r.ors b-Jti ku-.ik u tėvais, buti-s 
turėtų perskaityti i tą knygutę, 
gal daktarą iloiitte■■ euttdsi Ba- 
rabešius. IYj-sL 23.............. jp,.
Amerikoniškos t c-f in-s. — Dvi-ji

aktų komedija, p 2nokianti lietumi 
vestuves. Juo' r? - r lel gva per
statymui. Par><": :-;.s. ?twL 24 J
Kur Musų Bariai Gyvens? — srtįtĄĮstųJietuvino Fėrdinand dc Saaso-

tyrinėjimas, kur bovo pipootinė|ffTtu»> .......................................  25c.

i •, perstatančiais įvairius nuo- 
nuo prieš, sutvėrimo pasaulio 

:ki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................  $1.00
Musę Padėjimas. — įdomus pavyt- 

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................  10e.

MUZIKOS VEIKALAI
KO3IP. M. PE'IRAUSKO Į 

žah'in Karalienė, Opera.......... $10.001
R. akiu ?’«•’.,< Kankles, vienoje 

knygoje ................................. į

i

9 BKOAIWAY. YORBu

Ant

Važiuokite j

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENA 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLUMBUS

, ant kitų šios linijos laivų 
8 DIEN. PER OKEANĄ

vienas maistas duoda daugiau speku,; Lictuv iškęs Dainos. ■! mišriems bad- 
kites mažiau? Delko žmogui reikia v'r^ ir halsams ir
cukraus, druskos ir kitu panašiu na-‘ f
hkų? Rodei jam r«kaa riebalų? Si j t, ,..;i () t ...............................
ti.os klausimus suprasi tiktai iš šitos 
k lygutės. Parašė D-ras G-miis. !
Kairo ............................................. L>c.!
Kunigą Celibatai — Išaiškintą kuni

gų Ltpatystėa ištiri ja, poselcmės ir 
Jų doriškas nupuolimas. Šią knygą '■ 
turėtų perskaityti, kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia.

.kad jų moteris, dukterį? ir mylimo- 
l’ios nepapultų į kunigų "globą”. Pa- 
į rašė kun. George Tovnsend Foz,

■
į

I

I............... .-a.............................. $3 00 * 
’i-io ir Guii-.čs Dievaičio duetas iš
Operos žalžių Karalienes .... 75c:

Dievaičiai, dievuliai, Krotee
aria, sopranui ...............   30c.
Aras. Jč.arL'.u-i: Sopranui, Altui, Te

norui ir il.uui, p aau palydint 40c.
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

"KELEIVIS*
255 Broadvay,

So. Boston, Masą-

arba
■i ______ _

Puikus kambariai, steitruimiai 
TI KIETAI I TEN’ i R ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
De! informacijų kreinkitčs: 

NO&TII GERMAN 

LLOYD
192 VVashirgton St_ Boston. 

arba, pas vietos agentus.

Telefonas 6112-W_ j

Dr. L Gonm^muskas s
LIETUVIS DANTISTAS

VALANDOS: «
Nuo 10—12 dieną 5
Nuo 2—5 po pietų 

„ , Nuo 6—8 vakare V
Nedėboaiis Nuo 10—12 diena J, 
703 N. Mjūa St. kainp. Broad St.

MONTELLO, MASS >

s

f
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T

Vietines Žinios
Lietus pavertė gatves upėmis

Per porą savaičių Bostone 
vis snigo ir snigo. Paskuti
nėmis dienomis per sniegą 
jau negalima buvo išlipti. 
Užtai gi ši panedėli kaip da
vė lietus, tai gatvės pavirto 
upėmis, nors botais plau
kiok. Gelžkeliu ir gatveka- 
rių bėgiai daugely vietų stovi 
po vandeniu. Kompanijos bi
josi. kad dabar staiga neuž
šaltų. nes tuomet reikėtų su
laikyt gatvekarius ir trauki
nius.

' z z
z z z z z z 

Socialistų vakarienė. z
Pereitą subatą Cambrid- J 

ge'aus socialistų kuopa ture 
jo parengus vakarienę su šo- 
kiais Prospect st. salėj. S ve -. 
čių atsilankė apie 100. Po už- z 
kandžių buvo muzika ir šo- ✓ 

Vakarėlis buvo links- z 
ir svečiai skirstėsi pa- z 

Ten buvęs, z z 
— s;- z z z z
Antano Ba z

kiai.
mas 
keltu upu.

GRAŽUS TEATRAS!
SandTo- 78 M iterą kuopa -ta: -ceiioic du gražiu perstatymu

1) 1 VBA1 GR \2I \ DK V M y

“ŽMONES"
2) JUOKINGĄ. 3 \ Elk>'’. KOMEDIJĄ 

“PIRŠLYBOS” 
Dzimdzi-Drimdzi artist .i loš svarbesnėse rolėse 
22 d. Vasario-February, 1926

PRADžll PERSIMA '■<> 7 4M ' AKARE

Repertuaro vakaras.
Pereitos nedėlios vakar,' 

buvo surengtas Antano Ba z 
čiulio, balso ir muzikos mo 
kytojo. Repertuaro koncer
tas. Dėl blogo oro žmonivJ 
susirinko nedaug. Koncerte • 
programą išpildė komp. Ba
čiulis su savo mokiniais. Pat: 
programas taipgi didžiumoj 
susidėjo iš A. Bačiulio kom
pozicijų.

Gerai sudainavo Ona Čer 
niauskaitė “Lopšinę.” E. Ži
linskaitė gražiai dainavo 
"Kaitink šviesi saulute.” Pa
nelė Žilinskaitė yra dar nau
ja dainininkė, bet veik "byti- 
no” senesnius dainininku 
savo gražiu balseliu. Reiki; 
tikėtis, kad p-lė Ž. ateityj? 
galės būti gera dainininkė.

Abelnai, koncertas buvo 
, tik biskuti 

monotoniškas. Rep.

Lietuvių
Kampas E ir Silvcr Sts.,

Tikietų kaili 
, kad perstatyti

Svetainėje
So. Boston, Mass.

: 5(!e. ir 7 «..

Reikia pa.-uK 
šieji turės daug 
atsilankyti.

<XSXVX.VXXXXXXXX.XXXXXX'. XXX

vnė siuomi kviečiama 
RLNii ĖJOS.

—..n................................ u..——.

J ATEIKIT VISI ANT TRE- 
; ČIO INTERNAC10NALI0 
Ii dainų
/ ✓ *
/
/ 7 / / Z Z z z 
z z z z z r 
z z z4

z z 
z z 
z
*•_

xxxx X X XX%N%»XSNSWS%XVX.VX^

KONCERTO!
I SYMPHONY 

HALL

TELEFONAS H13.’

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. HKOLAITIS
Valandos: nuo I iki 4 po plotą 

nuo 7 iki 8 vakur*
107 Summer Si, 

LAWRENCE, MASS.
,-%'%.%%Mę%x~VX.-%.x.-x.x.x.vvxx.wxx< ?

Mr. Joseph P. šarkiunas. 
pas

Vose & Sens Piano

l

Huntington Avė., Boston. 
22 VASARIO-FEBRUARY 
Panedėly. VVashingtuno Gimimo Die

noj. 3 vai. p> pietų.
fk • • /IV •Dainuos šie Chorai:

Ultravioletinė Šviesa 1
Diathermia < i

322 HOLBROOK AVĖ.. į J
DETltOlT. MICH. L

ADYNOS. •
12-2, 6-8 J!

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

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

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St., Boston.
{kurtas 1851 m.

A

' Finų, Švedų, Vo- 
Į kiečių, Portugalų, 

Lietuvių ir Lenkų 
\ibert W. Snou. Bostono Sy mfvnijos 

vargonų solistas.
Praizai laimėjusiems cho
rams paskirti $250.00, $150,- 
00 ir $50.00.
TAIPGI ŠOKIAI TAUTIŠ
KUOSE KOSTIUMUOSE.
Rengia Community Scrvice 

o f Boston ir Women’s 
Municipal League.

l ikietai dabar parsiduoda Symphony 
Hali. Filen's, Jordan Marsh ir Shepard 
Krautuvėse Bostone. Tikietų kainos: 
5Oc.. SI. 10. $1.65 ir 52.20.

■t

VAIZBOS BUTO METINIS

7 Kovo-March, 1926
i8 vai. vakare

MUNICIPAL SVETAINĖJE I

SO. BOS~ON, MASS.
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VISOKIAS PLCMBERIŲ
REIKMENIS
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Jeigu kas nori įvest 
senus namus el< ktrika. arba reika
linga 
liuot 
mą.

KONCERTAS!

Sold Direct 2 l".
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
P AIPAS ir PRITAIKINTOJI S

PARDAVIMAI.

Telefonas So. Boston 2300.
N Al J \S 1.1171'1 VIS

DEN CISTAS

01. St. I. GALVARISKI

NAUJI KELIAI PRAŠALINI-
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ.

Be operacijų, be vaistų.
NATURAL1S GYDYMO METODAS— 
tai naujas kelias prie sveikatos.

i Patarimai dykai.

Dr. Wentworth, L. M.
1761 Washington st., 

Priešais Northhampton 
elaveito stoti, 
Boston, Mass.

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

PLUNKSNAS. Bukus, Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdines. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiska; arba rašykit

Jidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėrlinimą.
Pas mus gausite 
iii ras europiškas 
plunksnas ir pū
ku-

dainos. Rengia Literaturo* į 
Draugija. Visi kviečiami atšilau-! 
kvti.

i

[ Tel. South Boston 3520 ]
! Residcnce Univcraity 1463-J '

: S. M. Puišiutč-Shallna
t LIETUVĖ MOTERIS
> ADVOKATĖ !
! Broadway, So. Boeloa. M»m. '
' Rootn 2. i

i
i

Specialistą* Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado

1 ALi.EN ST_ Cvr. (hamliers St., BOSTON, M A SS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu noriu teisingų vaistu žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salom St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingu 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Diclių iš Lietuvos ir i'airių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
n- r telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupei pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

((.ALINAI SKAS)
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nekėliomis pagal sutarties.

tlt BROADMAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas senretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

l’ARSIDl ODA pilnai įtaisyta Bute 
iiavimo išdirbystė. su visom reikalin
gom mašinom, arti Bostono. Dideli, 
dieninis išvežimas. Kaina prieinama. 
Duosiu: ant i š mokesčio. jeigu nikala- 
Del platesnių žinių kreipkitės po nu
meriu 175 Cabot st.. Roxbury. Mass. i 
matyk it M r. Athans.

Dr. J. S. BtLABAH
Iš RUSIJOS 

Gydytojas. Chirurgas ir
; Akušeris.
; 377 Dorchester St.. So. Boston,

Tel. So. Boston 4768.
194 Chestnut St Chelsca. .Mass.

Tel. Chelsca 1839.

Policmanai plėšikai gavo po
9 metus kalėjimo.

Henry Brovvn ir Daniel 
McCarthy, du i>oliemanai, 
kurie andai suėmė ir apiplė
šė tarpduryje tūlą Franką 
Pecaroro, atimdami jam lai
krodėli ir S45 pinigu, gavo 
po 9 metus kalėjimo.

Teisme jiedu teisinosi, 
kad tą dieną jiedu buvę gir
ti, nes buvo išgėrę kvortą 
škotiškos degtinės, todėl ne
žinoję ką darę. Bet teisėjas 
atsakė: "Aš nemanau, kad 
škotiška degtine galima pa
teisinti užpuolimą ir plėši
mą. Nežiūrint, kad jus esat --^uemat, 
policijantai. aš jums uždėsiu netaip blogas, 
pusėtiną bausmę. Ponas raš
tininke, užrašyk jiems nuo 
septynių iki devynių metų 
kalėjimo.”

BIZNIS TAI BIZNIS.
Taip pasakė Petras Bart

kevičius. Turėk gerą tavorr 
ir pigiau parduok už kitus, ■ 
biznis bus užtikrintas. Pet
ras Bartkevičius yra žinoma; 
kaipo geras biznierius ir ve 
dejas, o gal ir savininka; 
Boston Sales Kompanijos 
kuri randasi po Nr. 678 Ne. 
Main str., Montello, Mass. C 
kad turėti gerą ir atsakant 
tavora. tai Bartkevičius ne-

Bulves labai brangios, 
kiaušiniai pigus.

Darbininkui žmogui pa
tartina bulvių dabartiniu 
laiku visai nepirkti ir neval
gyti, nes jos nevertos tų pi
nigų, ką už jas prašo. Pa
prastų ropučių pekas dabar 
kainuoja nuo 90e. iki Si, o 
taip vadinamos Bermudos_______________________
bulvės parsiduoda po $2.50 perka pas žydus, bet ima ta- 
už peką. Į peką eina tik <8 vorą iš anglų-amerikonų ge- 
kvoitos. Seniaus, pakol ne- riaušių firmų, 
buvo bulvių trusto, jos parsi
duoda vo po 25 iki 35 centų 
už peką. Taigi visi turėtų 
bulves boikotuoti. Tegul jos 
visos supuva trusto audiniuo
se.

Mėsa dabartiniu laiku irgi 
pakilus, švieži šolderiai. ku
riuos perka daugiausia bied- 
ni žmonės, dabar mėsos trus
to tapo pakelti iki 25—28 
centų svarui. Nelabai senai 
tie palis šolderiai paraduo
davo po 15—18 centų svarui. 
Riebus sūdyti lašiniai dabar 
po 25 centus svaini, o liesus 
rūkyti lašiniai (bacon) 40— 
55 c. svarui. Avinčiena nuo 
25 iki 70 c. svarui, o jautie
na nuo 30 iki 85 centų sva
rui.

Tik kiaušiniai dabar žy
miai atpigo. Geriausių švie
žių kiaušinių tuziną dabar 
galima gauti už 50—60 cen
tų. Taip vadinami “cold sto- 
rage" kiaušiniai, tai yra, sto
vėję ledaunėse, parsiduoda 
po 35 centus tuzinui. Taigi 
dabar verčiau valgyt kiauši 
nius, negu mėsą.

Antanas Bartkevičius i
Montello. Mass yra gavę 
tiesas notaro.

SEPTYNIŲ TAUTŲ (UOKAI 
DALYVAUS TARPTAUTI

NIAME KONCERTE.
Vasario 22 d.. Symphony Hal 

Bostone, bus tarptautinis DAI
NŲ KONCERTAS. Tame kon
certe dalyvaus septynių tautu 
chorai, būtent: švedu. Lietuvių. 
Latvių. Finu. Lenkų. Vokiečių ir 
Portugalų. Geriausia pasižymė
jusiems chorams yra skiriamos 
dovanos: *$250.00. ŠI50.00 ir 
$50.00. Dovanas pasižymėju
siems chorams išdalins Bostono 
majoras. Patartina lietuviam, 
šiame koncerte skaitlingai daly
vauti. Koncerto pradžia 3 vai. 
po pietų.

ŠOKIAI IR DAINOS
Panedėlyi. tVashingtono Dieno 

\'asario-Feb. 22 d.. 1926 m. : 
Lietuviu žemutinė.) Salei, nu?Į 

7:00 vai. vakare prasidės šokia;
i

Trukusi vandens ryna 
užliejo tunelį.

Po vienais namais prie 
Washington streeto truko 
vandens ryna skiepe. Kadan
gi tų namų apačia eina tu-| 
nelis, kuriais bėgioja elek
triniai traukiniai ir gatveka- 
riai, tai vanduo užliejo tą tu-' 
neli ir Įėjimas Į Friend st. 
stoti turėjo būt visai užda
rytas. Vėliaus pašaukti ug- 
nagesiai vandeni sustabdė. 
Bet tunelis jau sugadintas ir 
bijomasi, kad jo viršus da
bar neigriutų.

Apvaikščiojimas Lietuvos 
Neprigulmybės.

Nedėlioję, 21 d. vasario, 
Sandaros 7 ir 78 kuopos ren
gia Lietuvos Neprigulmybės 
apvaikščiojimą. Bus prakal
bos ir pamarginimai, Lietu
viu salėje, So. Bostone, nuo

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

Dr. Killory
3 TREMOM ROVV. 
SCOLLAY SUUARE 

Skersai Hanover Street
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building 
Retom 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

<^X*JkA^XXVVVVXXX'VVVX.X.XVXX*( 
£ Tel South Boston 4060

| Dr. J. Landžius Seymour
' LIETUVIS GYDYTOJAS
£ 381 Broadnay. So. Boston, Mass.
Z Ant antrų lubų
£ VALANDOS:
Z Nuo 9 ryte iki 9 vakare

VTSIDARĖ N Al JA LIETI VIV Bi 
ČERNĖ p<> numeriu 1816 Dorchcstc • 
Avė. Atidarymo diena šiame ketver- . 
11 d vasario. Užlaikome šviežią mes;;, 
daržoves ir groseiius. Geras patarr.;. 
vimas visiems. (7)

I*. Wobla~. savininkas

Dalyvaus Garsiausi Naujos Anglijos Artis
tai, kaip tai: DZIMDZI-DRiMDZI, ŽIDA- 
NAVIČIUS. JENKINS. TATARONIUTĖ, 
MITRIKAITĖ IR R VIERA MERGAITĖS 
(Instrumentalis Kvartetas).

Tikietai galima užsisakyti iš kalno pas vi
sus narius, pas aptiei oriu Šidlauską ir “Ke
leivio” Krautuvėje. Tikietų kaina nuo 50c. 
iki $1.50.

SO. BOSTONE
6 šeimynų medinis namas 

:su visais moderniškais Įtaisy
mais. po 5-6-6 kambarius, 

į elektros šviesa, maudynės ir 
i garo šiluma ant pirmo flioro. 
Didelis kiemas, vieta dėl ga
rai! žiaus. etc. Randasi labai 

i geroj vietoj prie City Point. 
Kaina tik $19,000. lengvos 
išlygos. Matvkit (8)

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel.: So. Boston 2340.

DIDELIS M SPĘSTAS
GEDEMINO LIETUVIŲ ŪKĖ'! D JOS BOSTONE

Gedimino Lietuviu Ūkės D- .. : irė paskelbti dideli
manifestą, duodama progo kie\ 
Syti prie jos tiktai už pu>e -t

lietuviui prisira-

Manifestas tvers per 3 r ■ > -
Mėnesiniai I)-.ios mitinge :

21 d. vasario. 21 d. kovo ir i s d. balandžio.
po No. 161 Hanover st.. E»ston. j i.--., ant 3-čiu lubų.
Mitingai prasideda 6 vai. vakai?-
Draugija moka i sava; .e pa- . laike ligos ir $150

’),,smertinės. Beto da Drau a asi. kad kiekvienas
ios narys butų Amerikos pilieti- .■•da popieras išimt.

Taigi kas tik nori apdrausti , :‘i nuo ligos ir mir-
ties, o taipgi kas nori tapti .- - - i'iečiu. tegul ateina
augščiau nurodytu laiku į I): a g. - it ingus ir prisirašo
prie jos. KOMITETAS.

1

DIDELIS BARGENAS
Geriausioj vietoj ant Bro- 

adway. So. Bostone, didelis 
! namas su keturiais štorais ir 
9 šeimynomis parsiduoda pi
giai ir su lengvomis išlygo
mis. Storai neturi “lysų,” ga
lima užsidėt bile koki bizni. 
Šis namas turi būt parduotas 
greitai dėl tūlų priežasčių. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės pas (8)

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel.: So. Boston 2340

į Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
protiname.
S1MOKAIT1S 
344 Bnoadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

Tel. Richm*«nd 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.

I i t

i ‘3

Chas. J. Buzevičia
LIETI VIS ELEKTRIKINIS 

Visokį Elektrų- darbą padarau 
prieinama kaina.

j naujus ar 

pataisymų, duokit apskait- 
tnu.ns, o persitiKrinsit skirtu- 

(13) 
28 DENNISON ST, 
RONBURY, MASS.

Tel. Roxbury 0967-" .

lietuvis Optsmetristas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
|į{j akinius, kreivas akis atitiesinu 
B ir ambiyopiškose (aklose) aky- 
j, se sugrąžinu šviesą tinkamu 
K laiku
R J. L. PASAK ARNIS O. D.
”! 447 Broadway. So. Boston, Ma.i

1

Tel. Haymarket 1100 ir 4101 Įį
Boston Plumbing & Lighting [3

Supply Co.
147 I’oriland St., Netoli No. Station. 

50ST0N. 1 ”
—ŠIMAI, KURTU EINI?

— Einu pas barberį D. Galinį barzd 
nu-i»ku«ti. Be to. jis pirkiai išgalanda 
hritvas ir turi gražų kišeninį kalend • Į 
riuką su eilėmis, dainomis ir žaidi ! 
mais rateliams: tas kalendorius verta 
pinigu, o kostumeriams jis duoda j; i 
uždy ką. Jei parašysi jam laišką ir įd< I 
si štampų bent už 5c.. tai jis nusiųs! 
tau jį per paštą. Jo kalendoriuką ver- | 
ta turėti, nes kas jį per->kaity«. tas ap- į 
turės 1000 dienu zupelnų atlaidų nuo, 
ponų ir kunigų.

—O kur jo barbernė? Aš irgi nuei
siu.

—Jo barbernė era po šitokiu adre
su: D. (.ALINIS (8»

180'2 — Uth st.. So. Boston. Mass.

Kiekvieną
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NEPAMIRŠKIT ATSILAN
KYT Į A & P KRAUTUVĘ.

275 BROADM AY. SO. BOSTON.
Užlaikom visokias daržoves ir švie

žia mėsa ateina kož-a dieną iš Brigh- 
tonv skerdyklos. Nepamirškite atsi
lankyti ir persitikrinkit. (-) |

Lietuvis Vedėja- C. Gaidys 
D. O'SuIlhan, G’.occry Mg

—kenčiantį nuo šalčio, r- 
tuojaus išsigydyti -u S< v< 
<ie! jūsų pačių gerovės. l>« 
nes tas turi būt padaryta

NUO ŠALČIO IMK S
Jums nereikia ilgiau keri 
Tabtetai yra garsų- pra-; i 
gyduolės. Kama už bak.-a

N UO KOSI I.IO SE\ .R \ -
Nesikankink nuo kosulio . . a i 
garsiu Cougn Balsam N<-: 
Kaina 25c. ir 50c.

NT O GERKLĖS S FA IR i
Norint greitai prašalinti - 
gurgnjluokit gerklę su Ser - ra' 
pasekmės. Kaina ir ~w-.

JUSV \PTiEK<(>E

’ < <lar Rapids. Ia.

• amo- gerklės, 
duolės. Netik 

<s jūsų šeimy-

Severą ( o.

v Ei: v

<

GRIP TABLETS 
šalčio ir Gripo 

Tai yra saugios

oi <.il balsam
"lyk jį su Severus 

I -andyk šiandien!

v s
A

'N IISEPSOL
mą ir skausmą, 

i-oi. o bus geros

O

o
European Feather Co.
25 I/>well Street.. Boston. Masr.




