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Raiši Nelaime Ant chkagoTEb*T^i>ia?: ^arP ^us*i°s *ri 1 VIClllllV Ol-Ll. V tai drąsus užpuolimas. Šeši,
! ar septyni banditai užpuolė POIIIJOS vldll įkilti 
Internacional Harvester Co. 
dirbtuvę prie 200 West 31- 
mos gatvės ir šaudydami pa- 
probė kasą su pinigais ir pa- NESUSIPRATIMAI KJLA 
bėgo automobilium. Sargas DEL MANDŽIURIJOS. 
šovė kelis kartus nuo virsuti- 

j nių lubų i bėgančius bandi
tus, o tie šovė į ji atgal, bet 
niekam nepataikyta. Kiek iš- 
tikrujų pinigų plėšikai nune
šė, tai tikrai da nežinia. Iš 
pradžios buvo paskelbta, 
kad išplėšta $100,000, bet 
dabar kompanijos viršinin- 

i kai sako, kad gali būt $150,- 
,000.

Geležinkelio.
------------- J—----------------------------------- 

VLADIVOSTOKE STATO 
MILŽINIŠKĄ LENINO 

STOVYLĄ.
Sovietų valdžia stato Vla

divostoko uoste tokią pat 
Lenino stovylą. kaip New 
Yorko uoste yra franeuzų 
pastatyta Laisvės Stovylą. 
Ir modelį rusai nusikopijavo 
nuo New Yorko stovylos. 
Kaip Laisvės Stovylą New 
Yorke. taip ir Lenino stovylą 
Vladivostoke bus nulieta iš 
bronzo, pastatyta ant ak
mens pamato ir laikys ran
koj iškeltą žibintuvą. Ji bus 
taip didelė, kad nuo jūrių ji 
matysis už 50 mylių. Leninas 
“švies pasaulio proletarams 
ir valstiečiams,” sako Mask
va.

TRAUKINIS NUKRITO 
NUO TILTO 190 PĖDŲ 

ŽEMYN J UPĘ.

248 žmonės užmušta ir 93 
sužeista.

Pereitą nedėldienį Costa 
Rico respublikoj atsitiko bai
si nelaimė ant geležinkelio. 
Netoli miesto Cartago eks
kursinis traukinis, kupinai 
prigrūstas žmonių, iššoko iš 
relių ant Varilla upės tilto ir 
inžinas su vienu vagonu nu
dardėjo 190 pėdų žemyn į 
upę. o kiti du vagonai užsi
kabino už tilto ir pakibo ore. 
Pasidarė baisi scena. Upės 
vanduo paplūdo žmonių 
krauju. Dejavimas, šauks
mas ir verksmas nelaimingų
jų draskė klausančių širdis. 
Už valandos laiko į nelaimės 
vietą pribuvo būrys daktaių. 
slaugių ir graborių. Gelbėji
mo darbas tęsėsi beveik išti
są dieną.

Respublikos prezidentas, 
išgirdęs apie šitą baisią ne
laimę. paskelbė visai šaliai 
tris dienas liūdesio. Raudo
nasis Kryžius tuojaus ėmėsi 
rinkti aukas žuvusiųjų ir su- gyvena daugiau kaip 100 
žeistų šeimynoms. tautų.

Šituo ekskursiniu trauki- į 
niu važiavo beveik išimtinai; 
ūkininkai ir darbininkai su! 
savo šeimynomis. Nelaimėje “O kas yra karalius?” klau- kredito čekiu, 
žuvo ir ekskursijos organiza-Įsia Anglijos mainerių vadas. ’ • 
tolius profesorius Francisco' 
Gomez Alizago. Sakoma, 
nelaimes priežastimi buvęs fekretorius, sakydamas 

pnsigrudimas Deptfordo darbininku susi-1 
rinkime prakalba, pasakė:

“Kas ‘

AMERIKA TURI 20,200,- 
000 AUTOMOBILIŲ.

Šiais metais Suvienytose 
į Valstijose užregistruota jau 
20,200,000 automobilių. Iš to 
skaičiaus 17,658,490 auto- 

' mobilių yra pasažieriniai, o 
'kiti komerciniai. Daugiausia 
• motorinių vežimų turi New 
'■Yorko valstija, kur jų užre- 

---- ---- ------- ----------- Iuuw jau l,5vv,vvv. An- 
pnrenge pirmą tikslų gįmi-Jtrą vietą užima Californija 

. Pennsylvania 
iš eilės, su 1,357,-

SIBIRE 100 TAUTŲ.
Rusų Mokslo Akademija -gįstruota jau 1,500,000. An-

nių ir tautų gyvenimo vietų; su‘ 1444,000. 
Sibiro teritorijoj žemlapį. vra trečia id „„ 
Žemlapis sustatytas sulyg q00 automobiliu? 
gautais davimais daugelio 
ekspedicijų tyrinėjusių šį į 
klausimą per paskutinius. 
metus. Nustatyta, jog Sibire:

SUĖMĖ 5 PLĖŠIKUS.
Pittsburgo policija suėmė 

! 5 žmones, tarp jų vieną me
itėli, kurie yra nužiūrimi api- 
j plėšime čia Mausserių namų, 
kuomet savininkai buvo Flo
ridoj. Iš namų buvo pavogta 

Idaug visokių daiktų ir daug 
' * , už kuriuos 

•ipaskui vagys nusipirko sau 
A. J. Cook. Didžiosios Bri-j rakandų už $15.000.

tanijos angliakasių sąjungos 
sakydamas

“MES ESAM VISUO
MENĖ.”

perkupinas i
žmonių vagonuose. Trauki-;
nio inžinieriuj ir kondukto-1 .<Kas yra Anglijos kara-įpiplėšė 
nūs išliko gvm. Jiedu tapo jįjįs nėra nei Ratilius, Banką,
areštuoti. ___ . j nėra nei I

nei rubsiuvys; nei iš jo ka-

Antras Karas.

Į karą gali būt įveltos ir kitos 
valstybės.

Taip atrodo, kad trumpoje 
ateityje tarpe Rusijos ir Ja
ponijos gali kilti antras ka-Į 
ras. Nesusipratimai kįla dėl į 
Mandžiurijos. kurioje da
bartiniu laiku šeimininkauja 
Chinijos generolas Čang- 
Tso-Linas. Kaip Rusijai, taip 
ir Japonijai rapi Mandžiuri
jos išnaudojimas. Rusai šiuo 
tarpu laiko savo kontrolėj 
lytų Chinijos geležinkelį. Ja
ponijai tas labai nepatinka. 
Tūlas laikas atgal japonų pa
kurstytas generolas Čang- 
Tso-Linas suareštavo to ge
ležinkelio direktorių Ivano
vą. Sovietų valdžia tuojaus 
pasiuntė Čang-Tso-Linui 
smarkų protestą. Nors Ivano
vas tapo paliuosuotas, vie
nok nesusipratimai tuomi ne
užsibaigė. Generolas Čang- 
Tso-Linas yra palankus Ja
ponijai ir jis daro tai, ką Ja
ponijos diplomatai jam lie
pia. O Japonijai yra svarbu 
sukurstyti Čang-Tso-Liną ir 
jo pasekėjus -prieš Rusiją,
kad tuo bud u pakenkus Ru- • 
sijos reikalams Mandžiuri
joj. Japonai pataria Čang- 
Tso-Linui visiškai išvyti ru
sus iš Mandžiurijos, ir rytų 
Chinijos geležinkelį paimti 
savo kontrolėm. Šituose žy
giuose prieš rusus Japonija 
žada remti Čang-Tso-Liną.

Jeigu Čang-Tso-Linas su-

AMERIKOS VALDŽIOS 
SKOLOS.

Kitos šalis Amerikos val
džiai skolingos apie $12,- 
000,000,000. Bet iš kitos vėl 
pusės Amerikos valdžia da 
daugiau yra skolinga savo 
žmonėms. Per karą ji buvo 
Įsiskolinus iki $25,000,000,- 
000. Nuo to laiko ji penkis ir 
pusę bilionų dolerių skolos 
atmokėjo, bet da apie 20 bi
lionų lieka. Visi, kas pirko 
karo metu valdžios bonus, 
skolino jai pinigus.

»

Smarkus Debatai Kongrese 
Dėl Prohibicijos.

OŽYS SU DVIEM 
GALVOM.

Paterson, N. J.—Tūkstan
čiai žmonių važiuoja žiūrėt 
keisto sutvėrimo — ožiuko 
su dviem galvom, kuris nese
nai užgimė Aleksandro Tęs
tos tvarte, po numeriu 53 
May st. Minėtas ožiukas yra 
pilnai sveikas, abidvi galvos 
turi gerkles, akis ir kvėpavi
mo organus. Maistą priima 
bile kuriuo snukiu.

INDIJONAI MIRŠTA 
BADU.

Kanados šiaurėje gyvena 
būrelis nuo civilizacijos at
skirtų indijonų, kurių skai
čius kas metai eina mažyn. 
Dabar iš tenai pranešama, 
jog indijonai pritruko mais
to ir badauja. Iš priežasties 
gilaus sniego, kuris vietomis 
siekia 10 pėdų, sunku jiems 
maistą pristatyti.

I

BAŽNYČIA SKOLINASI 
MILIŪNUS ANT WALL 

STREETO.
Bavarijos katalikų bažny

čios aną sąvaitę užtraukė 
§5,000,000 paskolą ant Wall 
Streeto New Yorke. Paskolą 
garantuoja 8 diocezijos Ba
varijoj.

“SLAPIEJI” STAMBIAIS 
FAKTAIS MUŠA 
“SAUSUOSIUS.”

Prohibicijos įstatymas tik 
juokai — sako senatorius 

Blease.
Suvienytų Valstijų Kong

rese iškilo smarkus ginčai 
dėl prohibicijos įstatymo. 
Jau antra savaitė “šlapieji” 
kertasi su “sausaisiais” ir 
ginčams galo nesimato. Lai
ke tų debatų paaiškėjo, kad 
svaiginamieji gėrimai yra 
laisvai pardavinėjami netik 
Washingtono užkaboriuose, 
bet ir viešose vietose. Butle- 
geriai drąsiai ateina net į 
Baltąjį Namą ir čia siūlo sa
vo tavorą kongresmanams. 
“Kongresmanai patįs gir
tuokliauja, o visuomenei ger
ti draudžia” — sako senato
rius Edwards, iš New Jersey.

Blaivininkų apaštalas kon- 
gresmanas Lįpshaw, iš Geor- 
gia valstijos, bandė faktais 
prirodyti, kiek prohibicijos 
įstatymas padarė gero visuo
menei. Jis pavyzdžius ėmė iš 
Georgia valstijos. Bet čia jį 
pasigavo kongresmanas 
Tinkham. "iš Massachusetts. 
Tinknam perskaitė žymaus 
Atlantos bankieriaus M. B. 
Wellborn laišką, kuris buvo 
rašytas’ kongresmanui Up- 
shaw ant io paklausimo, ką 
jis, Wellborn. mano apie 
prohibiciją. Šitame laiške 
Atlantos bankierius smerkia 
prohibiciją, nurodydamas, 
kad prohibiciją nė kiek žmo
nių nepataisė, bet dar labiau 
juos ištvirkino. Ir kriminalis
tų ir girtuoklių skaičius, įve
dus prohibicijos įstatymą, 
netik nesumažėjo, bet vieto
mis net dvigubai padidėjo— 
sako Wellborn.

“Sausieji” už vis labiausia 
smerkia iždo sekretorių Mel
ioną, kuris turi daugybę bra
vorų ir yra monopolizavęs 
degtinės varymą “liekarst- 
voms.” “Sausieji” sako, jog 
iš pono Meliono bravorų 
plaukia alkoholio upeliai po 
visą šalį.

Senatorius McKellar smer
kia ir dvasiški ją, kurios di
džiuma einanti prieš prohi
bicijos įstatymą ir tankiai 
kelianti “šlapias puotas.”

Kuomi tie kongresmanų 
debatai užsibaigs, sunku 
įspėti. Bet vienas dalykas 
jau dabar yra aiškus — pro
hibicijos įstatymas Amerikoj 
neprigyjo. Visuomenės senti
mentas— prieš prohibiciją. 
Tą aiškiai parodo daugelio 
dienraščių pravesti balsavi
mai savo skaitytojų tarpe.

ADVOKATO AŠAROS 
PERTRAUKĖ TEISMO

SĖSLIĄ.
Iš Turkijos pranešama, 

jog vienoj politinių prasikal
tėlių byloj ginamųjų advo
katas staiga pradėjo verkti. 
Ir taip graudžiai verkė, kad 
jo gailios ašaros pravirkdė 
visus teisėjus. Ir teismo pir- į kardais,

OPEROJ PERSKĖLĖ AK
TORIUI NOSJ.

New Yorko Metropolitan 
Opera House buvo aną va
karą tikro realizmo scena. 
Statant vokiečių Wagnerio 
operą “Die Walkure,” kur 
aktoriams reikia suremti 

, Rudolfas Lau- 
į mininkas posėdį pertraukė, benthal perskėlė aktoriui M. 

—■ -__ —Bohnen’.n nosį. Kraujas ant
------------ scenos taip pasipylė, kad 
jog Meksikos publika net suriko. Tuojaus 

pakraščiuose paskendo Hon- buvo nuleista uždanga ir išė- 
kuris jo visa valanda, pakol sužei

stam aktoriui sustabdyta 
kraujas.

♦

LAIVAS NUSKENDO.
Pranešama,

duraso laivas Yuma, 
piaukė iš New Orlean i Vera 
Cruz. Laivo pasažieriai ir. 
darbininkai, skaičiuje 285 
žmonių, išgelbėti.—

ARFŠTAVn NAKTINI

I

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
St. Louise penki banditai

pereitą sąvaitę užpuolė ir tiks vykinti .Japonijos pienus 
Hamiltono Statė prieš Rusiją, tuomet Japoni- 
”rir.2Žd2“i $15,- ja gelbės jam užimti Pekinąnusinešdami $15,-

AREŠTAVO NAKTINI 
KLIUBĄ

New Yorke policija areš
tavo visa kliuba netoli Times

. . . ; ___ .000. Užpuolimo metu banke ir tapti ( hinijos valdonu. Už;skvėro, įur per naktį ūždavo'
reivis, nei jurininkas, vienu buvo 14 tarnautoju ir koštu- ruonraihn knnnno ___ •> __ .j

__ Aš nesu i * ____ 
jam priešingas, bet klausiu, jo automobiliuje prie vairo.

Sheffield Įteikė Meksikos žmogų skliausdami savo vai- -------------- *
1 t v • • . i • •!! _ -Si- 1

AMERIKA UŽSTOJA 
KUNIGUS MEKSIKOJE.
Amerikos

žodžiu — niekas. Aš nesu merių. Vienas banditas sėdė-

ambasadorius kaip jus galit užlaikyt toki o keturi atliko plėšimą.
valdžiai notą, kuri reikalau
ja. kad Meksika gerbtų Ame
rikos kunigus tenai. Ameri
ka pripažįsta, kad Meksika 
turi teisę svetimšalius kuni
gus išvyti, bet ji turi duoti 
jiems laiko sutvarkyti savo 
reikalus pirma išvažiuosiant. 
Amerikos valdžia sakosi ji 
užsistojanti už Amerikos ku
nigus nedelto, kad jie kuni
gai. bet dėlto, kad jie Ameri
kos piliečiai.

kus?”
Ir niekas kalbėtojo užtai 

neareštavo, niekas nekėlė 
triukšmo, kad tokia kalba 
yra priešvalstybinė ir žemi
na aukščiausi šalies autorite-

1
I PREZIDENTAS PAKĖLĖ 

MUITĄ ANT SVIESTO.
Prezidentas Coolidge pe

reitą sąvaitę liepė pakelti 
muitą ant Įvežamo svieste 
nuo 8 iki 12 centu ant svaro.

tą. Tai taip yra Didžioj Bn- jųajsto trustas Amerikoj da- 
tamjoj. Na, o kaip butų mu- bar galės pakelti kainą ant 
sų krikščioniškoj Lietuvoj, sviesto ir prisiplėšti daugiau 

Irnlrc d arkini n Iru nrcru. • •

SUDEGĖ 4 PAŠTO OR
LAIVIAI.

Cheyenne, Wyo.—Čia su
degė 4 pašto orlaiviai ir ap
degė darbininkas. Ugnis kilo 
iš susikeitusių elektros vielų.

MAIŠTAS ATLANTOS 
KALĖJIME.

Federalės valdžios kalėji
me Atlantoje 9 kovo kilo 
maištas. Sukilę kaliniai puo
lę kalėjimo sargybą, vieną 
sargą mirtinai peršovė, du 
primušė ir leidosi bėgti. As
tuoni jų susėdo i kalėjimo 
troką ir pabėgo. Kiti sulai
kyti.

jeigu koks darbininkų orga
nizacijos vadas* pasakytų 
šitaip apie “Jo Ekselenciją 
Poną Respublikos Preziden-į 
tą Stulginskį?” Lietuvoj! 
žmonės areštuojami vien už-. 
tai. kad per prakalbas drįsta 
duoti klerikalų agitatoriams 
paklausimų. Tai kur atsidur
tų žmogus, kuris drįstų pre- 
zidentėlį pakritikuoti? O 
Anglijos piliečiai gali di
džiausios imperijos valdoną 
vadinti dykaduoniu, kuris 
nėra vertas užlaikymo!

Toliaus Anglijos mainerių 
vadas aiškino savo kalboj, 

' kas ištikrujų sudaro visuo
menę: “Kuomet žmonės kal-

I

pinigų.

šitą pagelbą Japonija reika-Į muzjjęa? šokiai ir gėrimai, 
lauja sau didelių privilegijų i Suimta iš viso 24 žmonės, tų 
Mandžiurijoj. . . 'tarpe keliatas merginu.

Šitas Japonijos intrigas; _________‘
Rusija aiškiai mato ir yra į PANTERA PABĖGO IŠ 
pasirengus užkirsti joms ke-į CIRKO,
lią. Rusijai yra palankus i 
Chinijos generolas Feng-! 
Yuh-Siang, kurio vadovybėj' 
yra nacionalė Chinijos armi-j 
ja.

Šiaip ar taip, o konfliktas; 
tarpe Rusijos ir Japonijos 
dėl išnaudojimo Mandžiuri- 
jos atrodo neišvengtinas.

Kadangi Chinijoj turi sa
vo interesų netik Rusija su į 
Japonija, bet ir kitos didžio- ■ 
sios valstybės, tai iš čia gali j 
užsikurti antras pasaulinis, 
gaisras.

Streikieriams Ne
leidžia Rinkti 

Aukų.
AREŠTAVO 33 PINIGŲ 

RINKĖJUS.
Tuo tarpu visokie žmonių 
mulkintojai renka pinigus 

niekeno nekliudomi.
j Audinyčių streikieriai iš 
Passaic, N. J., norėjo parink
ti New Yorke aukų alka
noms savo šeimynoms. Jie 
kreipėsi Į New Yorko “Pub- 
lic Welfare” komisionierių 
Colerą prašydami leidimo 
pardavinėti ženklelius strei
kuojančių šeimynų naudai. 
Komisionierius leidimo ne- 

_____ _ __ davė ir da Įsakė policijai, 
mas nuo stogo sniegą pasly- kad ši neleistų niekam rinkti 
do ir nukrito ant statinės pinigų. Vis dėlto apie 200 
tvoros, sulaužydamas kelis t sf 
šonkaulius.

Ant Kubos salos, Bayamo 
įapielinkėje, iš cirko pabėgo 
' pantera, baisiai biaurus ka- 
! čių veislės žvėris. Pabėgęs 
'tuojaus papiovė arklį, du 
į jaučiu, tris veršius, daugybę 
kiaulių ir šunų. Apielinkės 
gyventojai labai nusigandę 
ir po tamsiai bijosi vaikščio
ti, nes pantera ir ant žmo- 

jgaus puola._________
i NUKRITO NUO STOGO IR 
PATAIKĖ ANT TVOROS.

Sanford, Me.—Ari ei Du- 
be, 12 metų vaikas, kasda-

1,200 SPECIALIŲ POLI- 
CISTŲ GAUDYS BAN

DITUS.
Praėjusioj subatoj biznio 

distriktuose New Yorke bu
vo pastatyta 1,200 specialių 
policistų gaudymui banditų, 
kurie pastaruoju laiku tan
kiai ėmė užpuldinėti žymes- .
nius biznius. Ir banditai tą skandalus Japonijos parla- 
dieną bijojo veikti. Išviso ta mente 12 kovo kilo muštynės 

_____ yy 4 .i---, ir opozicijos 
plėšimas. Policijos! Pa,’tijų atstovų. Pašaukta po- 

viršininkas sakosi duosiąs t bei ja besimušančius persky- 
New Yorko miestui šitokią Tė. 
specialę apsaugą kožną su- 
batą, kol banditai bus išgau
dyti.

. ---------'kad Naujoj Anglijoj jau bai-
UŽPUOLĖTRAUKINI- jgia nykti arkliai. Bostone ir 
Illinojaus valstijoj, netoli kituose miestuose beveik visi 

ežimai yra varomi moto- 
Ant fannų taipgi viso- 
mašinos užima arklio 

Vienais tik pereitais

I

MUŠTYNĖS JAPONŲ 
PARLAMENTE.

Kalbant apie politinius

dieną buvo raportuotas tik tarp valdžios 
vienas 5.

ISPANAI EINA PRIEŠ 
RIFŲ ARMOTAS.

Ispanų karo vadovybė Af- ba apie visuomenę,” jis sako, 
rikoj nutarė eiti šturmu prieš “tai jie užmiršta, kad vienų 
rifų armotas, kurios yra su- tik angliakasių yra 2,500,- 
trauktos į 2,000 pėdų aukš-1000. Atimkite angliakasius, 
čio kalną, paslėptos giliuose1 atimkite gelžkeliečius ir uos- 
uolų plyšiuose ir sėja iš tenai1 tų darbininkus, tai liks tik 
mirtingą ugnį po visą apie- keliatas džiokėjų, vyskupų ir 
linkę. Tečiaus kol kas ispa- politikierių. Visuomenės ta
nai netoli nuėjo. Rifų ugnis da neliks. Reiškia, darbinin-

j

“tai jie užmiršta, kad vienų
ARKLIAI NYKSTA.

Surinktos skaitlinės rodo,

BINGHAMTONE SIAUČIA 
INFLUENZA.

Šiomis dienomis Bingham- 
tone, N. Y. valstijoj, pasiro
dė influenzos epidemija. J 
keturias dienas apsirgo 730 
žmonių. .Mirčių kol kas ne
daug.

Peorijos, būrys plėšikų už- veži 
puolė prekių traukinį ir iš- rais. 
krėtė apie 20 vagonų, jieško- kios 
darni alkoholio. Bet alkoho- vieta. « • va _skina juos kaip žolę. Ispanų'kai yra tie žmonės, kurie su- lio tame traukiny nebuvo ir metais arklių skaičius Mas-

TVERIASI MEDŽIO 
TRUSTAS.

Dvidešimts penkios fir
mos, kurios gamina statybos 
medžiagą, nutarė susidėti i

treikierių atvažiavo pereitą 
pėtnyčią i New Yorką ir pra
dėjo pinigus rinkti. Policija 

i tuoj pradėjo juos areštuoti 
1 ir suėmė 33, kurie turėjo su
rinkę jau kelis šimtus dole
rių. Kiti pinigų rinkikai pa
bėgo. Suimti buvo pastatyti 
prieš teismą. Teisėjas juos smarkiai siaučia Leningra- 
išbarė ir visus nubaudė, bet d e. Sergančius gydo specia- 
bausmę suspendavo, sakyda- listai daktarai. Pas gyjamuo- 
mas: ‘.‘Jeigu jus atves prieš sius apsireiškia dideli psichi- 
mane da syki, tai aš jus nu- niai defektai: moką skaityti 

: bausiu aštriai.” —užmiršta raides, arba pa-
Tuo tarpu salaveišiai ir ki- miršta visai rašyti, atmintis 

tokie mulkintojai renka pi- silpsta ir t. p. Pas pagijusius 
nigus, bet jų niekas neareš-pastebimas palinkimas vog-

MIEGO LIGA LENIN
GRADE.

.Miego ligos epidemija

generolui aną sąvaitę buvo daro visuomenę. Mes —vi- i
iššauta akis. suomenė.” neimdami.

plėšikai prasišalino nieko sachusetts valstijoj nupuolė
7 nuošimčius.

trustą. Tas reiškia, kad sta- tuoja ir nebaudžia užtai, ti; net veido bruožai per li- 
tybos medžiaga bus daug , Mat. salaveišiai nestreiknojalgvs laiką taip pasikeičia, kad
brangesnė. ' prieš kapitalistus. vėliau sunku ligonį pažinti.
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KLERIKALIZMAS Y cA 
ARŠUS LIETUVOS LAIS-j 

VĖS PRIEŠAS.
“Šiaulių Naujienos.” rašy-1 

damos apie aštuenių metų į 
Lietuvos Nepriklausom-bes 
sukaktuves, tarp kit-k >. sa
ko:

“...mes savo namuose, valsty
bės viduje, turime aršų ir ’>avo- 
jingą idėjini priešą — tai juo
dąjį klerikalizmą, kuris, na do- 
damasis žmonių tamsumu. į sa
vo rankas paglemžė valslybės 
valdymą ir Lietuvos darbo 
žmones engia. Kelinti iš eilės 
metai, kai klerikalizmas —ka- 
demijada mina demokratijos 
principus ir tyčiojasi iš žmonių 
teisių! Prietarais apsiginklavę 
Lietuvoje jie palaiko tamsybę 
ir trukdo mokslo bei kultūros 
progresą.”

šitai pasakiusios “Šiaulių 
Naujienos” nurodo, jog vi
daus priešas kartais būna ša
liai daug pavojingesnis, ne
gu išorinis. Ir ištikro, Lietu
vos klerikalai su savo šmu- 
gelninkais priešaky, bešei
mininkaudami šalyje per vi
sus aštuonis Lietuvos Ne
priklausomybės metus, pri
darė Lietuvai daug daugiau 
žalos, negu visi išoriniai 
priešai krūvon sudėjus.

Nuo šitų juodųjų vidaus 
priešų Lietuvos liaudis galės 
atsikratyti šiame pavasaryje,. 
renkant atstovus i Seimą.

i
<

paskutinė vienintelė priemonė 
jiems dar rinkimus savo naudai 
nusukti.—jie stvėrėsi kitokio 
manevro ir pasiūlė baigti Seimo 
sesiją, kuri tik antras dar posė
dis kaip prasidėjo!
“žygis, kad ir nesąmoningas, 
bet aiškus: Juk tai kun. Šmulk
ščio lupomis pasakyta visa mu
sų šių dienų valdovų politikos 
programa: nebegalint apeiti, 
griebtis smurto, teroro, by tik 
savojo tikslo atsiekus. O tikslas 
pateisina priemones."

įdomųs. štai pora tokių pa- i 
vyzdžiu.

Vienas skaitytojas mums 
rašo:

, “Naujų skaitytojų ‘Kelei
viui’ negalėjau gauti, nes 
žmonės pyksta ant ‘Keleivio’ 
leidėjų, kam ‘Keleivis’ visa
dos užpuldinėja ant darbi
ninkų. ‘Keleivis’ stengias vi
sokiais budais šmeižti ko
munistus. Jeigu ‘Keleivis’ 
sakosi esąs darbo laikraštis, 
tai kamgi ‘Keleivis’ užsipul- 
dinėja ant kitų darbo parti
jų? Jeigu ‘Keleivis’ turi kokį 
piktumą ant komunistų, tai 
ar nebūtų geriau per laišką 
ar per teismą jieškoti atlygi
nimo, o ne kožname laikraš-

I

Ir kadangi Seimo pirmi- ty užimti straipsnius... Tams-; 
ninkas d-ras Staugaitis kade- ta žinot gerai, kad komun.. 

i mų bloko pasiūlymo baigti tai vra darbininkai ir ‘Kelei- 
j Seimo sesiją nepriėmė, taiįvis'yra darbininkų laikraš- 
! bloko vadas kun. Šmulkštys, tis, tai aš nepatarčiau peštv- 
: prišokęs prie pirmininko, pa- nes Der laikrašti vesti...”

IS-

nes per laikraštį vesti...”
O štai kito diaugo laiškas:

_________ “Gerbiama ‘Keleivio’ Re- 
el»riasi Lie- d akcija! Su šiuomi laišku 

tavos Seime. Seimo pirmi- prisiunčiu tamstoms $2, at-: 
ninkui jie net teroru grąsina. naujindamas (

J kad tas nešoka pagal jų mu- **?,rs ,s\mkųs musų apielinkėj 
ziką.

Jeigu Seimo pirmininkas: l’

! grasino: “Tu iš čia gyvas ne- j 
išeisi!”

i Tai šitaip klerikališki! 
“derzimordos” <

I
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Kur Išeitis Nuo Bado?

f

Jūsų groterninkas turi 
šviežio steko

Ryžių pudingas su Bor- 
den’o Kondensuotu Pienu 
yra nepaprastai skanus, 

sveikas ir maistingas

Geriausis Pasauly 
Ryžiu Pudingas

Standard ir Challenge Pieno

1L
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Nors baisusis karas ir pa- ką balsuosi, tokia ir valdžia 
skandino Europą griuvėsiuo- bus. Sukruskit, kol dar lai- 
se, tečiau žmonės veik visose kas ir kas gyvas. Kam rupi 
valstybėse milžiniškai pra- geresnis gyvenimas ir Lietu- 
dėjo daugėti. Gal to daugė- vos gerovė, tas dabar tegul 
jimo taip ir nesijaustų, kad aiškina kokią svarbą turi 
turtingoji Amerika nebūtų ateinanti Seimo rinkimai, 
uždarius durų Europos dar- Visi balsuokit už demokrati- 
bininkams ir Rusija nebūtų nes partijas, nes tik šios par- 
ekonominiai suirusi. Bet da- tijos išves musų šalį iš vargų 
bar. kuomet visos šalys karo ir įves eilėn kultūringų Euro- 
suardytos, o virš minėtos vai- pos tautų. Dabar jei pralai- 
stybės nebeįsileidžia žmo- mėtų demokratija, tuomet 
nių. tai visur atsirado milži- pas mus bus viduramžių vi- 
niškos masės bedarbių. Vo- šokia vergija, bus bedarbės, 
kieti joj milijonai neturi dar- bus persekiojimai žiauresni, 
bo, Anglijoj taip pat, o jau kaip visuomet. Gana jungo ir 
Lenkijoj tai ir kalbėti nebe- vargų! Suburkim jėgas, ne
tenka. Tenai alkanas minias besiduokim klerikalam ap- 
viena policija nebepajėgia gauti, o tuomet išauš musų 
išvaikyti.

Jei tokiose didelėse vals
tybėse, kurios turi žemės 
turtų ir išvystytą pramonę, 
yra blogai, tai Jką bekalbėti 
apie Lietuvą, kuri turi tik ^uvniei anaiR Iucutu> v. 
kunigų, žvalgybininkų ir (ta Kapsuką (bedirbant prie 
vatkų. Lietuvoj gyvenimas “Kovos”) pagavo komunis- 
desimts kartų sunkesnis, ne- tiška influenza, tai L. Prusei- 
gu kur kitur. Mes neturim 
fabrikų, musų gaminiams 
nėra vietos užsienio rinkoj, 
nes valdžia apie tai nesirū
pina. Štai kodėl Lietuvoj at
sirado 'minios bedarbių ir 
ūkininkus prislėgė nebepa
keliama našta. Musų valsty
binis ožys prilipo liepto galą 
ir toliau jau nebėra kur eiti, 
ši valdžia nemokėjo nė ša
lies ūkio sutvarkyti, nė rasti 
užsieny rinkos, nė apsiginti 
nuo bedarbės. Kitų šalių val
džios senai tvarko savo pilie
čių perteklių. Vokietija rado 
vieta apgvvendinti daug sa- , _ . , . .
vo žmonių Brazilijoj, Argen- skuta. Komunistų lyderiai 
tinoj ir kitose pietų Ameri- vazmėja po lietuvių kohom- 
kos respublikose. Tų puotauja ir sako savo 
valstybių valdžios daro viso- “spy?1^ . 0 tle vargšai jų 
kias lengvatas ir padeda ne- sokėjai tun aukaut savo už
tūrimiems namie darbo kitur ^Įr^tus centus, kad palai- 
išvažiuoti. O ką gi daro tuo kius anuos nenauc.ėhus, ku- 
reikalu musų valdžia? Ji nie- ne darbui nėra tikę,
ko nedaro. Musų valdžia iš
mėtė milijonus litų karališ
kiems ramams pastatyti Ber- 
line. Paryžiuj ir Washingto- 
ne. Paskyrė milijonus litu' 
sotiems kunigams algas mo
kėti. Kaune visi automobi
liais važinėjasi, puotas ke-: 
iia. Pristeigė visur konsulą-' 
tų, net ir prie popiežiaus, bet 
žmonių vargų nė per aguo
nos grūdą nepagerino. M o- 
kesniai, mokesniai ir mokes- 
niai.

Musų valdžia apjako ko
voj su opozicija demokrati
jos persekiojime. Jos tikslas, 
kad Lietuva virstų Dalai La
mų šalimi. Ji mokėjo iš už
sienių prigabenti Lietuvon i 
dykaduonių jėzuitų vokie- j 
čių, italų ir kitokių, kurie ne
kenčia Lietuvos. Dvarų cent
rus daugumoj saviems fede- 
rantiško plauko žmonėms iš
dalino. Suvaržė spaudą, są
žinę, mokyklas ir sako, kad 
Lietuvoj viskas gerai ir nėra 
bedarbių, nors bedarbiai jos 
panosėj K^une žudosi iš ba
do. Liūdna ir baisu. Kuomet 
gi bus galas? Ar todėl vals-

; laimės rytojus. (“Š. N.” f
1I
I ŽARIJOS.

Kuomet anais metais V. 
i (bedirbant prie

■ laikai ii- nelengva $2 pada- 
bet kad ‘Keleivis’taip

narsiai kariauja su bolševi
kišku amaru, tai nėra kito- į 
kios išeigos, kaip tik eit su j 
‘Keleiviu,’ kad išnaikinus tą 
bradą.

“Gyvuok, ‘Keleivi,’ Gy
vuokit, socialistai ’.”

Iš šitų dviejų nuomonių bioko vadų veidai ištyso dvi- 
' skaitytojas gali suprasti, kad 
. pirmutini laišką rašo komu- 
, nistų šalininkas, o antrą— 
komunistų priešininkas. \ ie- 

į nas norėtų, kad “Keleivis" 
! komunistų nekritikuotų, g 
kitas norėtų visai juos išnai-

1 kinti. ‘‘Keleivis” gi norėtų, 
i kad toks skirtumas tara dar
bininkų išnyktų, nes tiktai 
išvieno eidami mes galėsime

■ pagerinti savo būvį.

--------------------------------------------»,

ka pasiuntė jam tuomet “Ca
stor Oil” oonkutę, patarda
mas išsigert. Mat, jis tuomet 
manė, kad komunizmas pas 
Kapsuką ne galvoj, bet pil
ve apsireiškė, ir kad išvalius 
vidurius ta nerimta liga pra
eis. Galbūt, kad Pruseika 
tuomet neklydo. Aš patar
čiau, kad dabar pats Prusei
ka pabandytų tą pačią-me- 
todą, o gal ir pasveiktų nuo 
komunizmo ligos, kuri jau 
kelinti metai ji kankina

♦ c « .

Komunistai komunistus

Nauja Seimo sesija prasi-; tartinai gieda tą pačią gies- 
dėio skandalu. Iki šiol visai mę: jiems būtinai reikalinga 
klusnus kun. Šmulkščio ran- • palikti karo stovis. Katalikų 
kai "krikščionių” blokas su- į kunigai, meilės ir žmonišku- 
biro ir pradėjo irti. Renkant onmoVon,; 
Seimo naują prezidiumą, 
Įvyko atsitikimas, nuo kurio

' d-ras Staugaitis elgtųsi ka- 
, dėmų pavyzdžiu, tai jis pa- 
į šauktų policiją ir visus triuk- 
' šmadarius su kun. Šmulkščiu 
! priešaky išjotų laukan.

NORI PASMAUGTI ANT
RĄ PAŽANGIĄ MO

KYKLĄ
Lietuvos laikraščiai pra

neša, jog klerikalinė Švieti
mo ministerija atėmė pašal
pą Kėdainių Mokytojų Se- 

į minarijai, kurią palaiko Lie- 
' tuvos Mokytojų Profesinė 
. Sąjunga. Po Mariampolės 
! Realinės Gimnazijos pa
smaugimo. tai jau antra 

i švietimo ministerijos auka, 
i Ar ir dabar Chicagos zo- 
į koninkų “Draugas" sakys, 
į jog Lietuvos katalikų val- 
idžia siekia “mokslo ir moks- 
. lo ir per mokslą tautos stip- 
rrumo”?

_________

KAIP PLUNGĖS KLEBO
NO SENKAUS GASPADI-i 
NĖ VAIŠINO DVĖSELIE
NA VIKARĄ, KAPELIONĄ 

IR VIENĄ STUDENTĄ.
“Lietuvos Žinios” paskel

bė dokumentą, kuris parodo 
neapsakomą Lietuvos pra- 
baščių šykštumą ir nešvaru
mą. Tasai dokumentas — 
tai tūlos Vilkaitės skundas 
vyskupui Karevičiui ant 
Plungės klebono Senkaus. 
Vilkaitė savo skunde sako:

“Tarnavau už tarnaitę prie 
Plungės klebono Jono Senkaus 
trejus metus. Pabaigoje trečių
jų metų padvėsė jo viste. Minė- tų pasistatyt sau pareigą kas 
tą dvėselieną išvirus gaspadinė sąvaitę nusiųsti Lietuvon sa- 

Plungės vo namiškiams pažangų lai- 
Gimnazijos kapelioną ir stu-;kraštį iš Amerikos. Kuo dau- 
dentą. Gabaliauską. Aš tą visą ' 
matydama skaičiau už nuodėmę 
ir per s pa vietinį pasakiau kuni
gui. Kunigas liepė pasakyti apie 
tai tiems, kurie tą dvėselieną 
suvalgė. Aš tą išpildžiau ir už 
tai mane Plungės klebonas J. 
Senkus nubaudė išvarydamas 
mane nuo savęs, algos neatlygi
nęs ir bjauriais žodžiais mane 
įžeidęs per savo gaspadinę. Mes 
šjUį teisybę pasakėm trįs tar
naitės, todėl mumis visas tris 
ir išvarė; kitos, kurios melavo, 
paliko ant savo vietos. Iš to mes 
visos piktinamės ir visa parapi
ja piktinasi.”

Jeigu aukštus svečius ir da 
“saviškius” Lietuvos klebo
nai dvėseliena vaišina, tai 
kokį valgį jie duoda savo 
darbininkams?

gubai: Seimo pirmininku li- 
rinktas daktaras Stau- 

. opozicijos kandida-

PAŽANGIOSIOS SPAU
DOS PERSEKIOJIMAS 

LIETUVOJE.
“Lietuvos Ūkininkas” pra

neša:
“Telšiuose konfiskuotas ‘že

maitis’ už tai. kad Įdėjo iš vie
nos knygos ištrauką “Kas tai 
yra kunigas.” Toje ištraukoje 
net kunigo užgavimo nėra, o 
yra tik jo nepaprastas iškėli
mas ligi Dievo. Mat knyga, iš 
kurios padaryta ištrauka, yra 
tikybiška.”

Reiškia, Lietuvos laikraš
čiams nevalia prieš kunigus 
nei išsižiot. Pastaruoju laiku 
beveik visi pažangus Lietu
vos laikraščiai yra po teismu. į 
Per vieną tik vasario mėnesį! 
tapo patraukti teisman ir nu- ’ 
bausti šių laikraščių redakto
riai: “Lietuvio" redaktorius 
nubaustas 2 savaitėm kalėji
mo, “Šiaulių Naujienų” re
daktorius — šešiom parom 
arešto, ‘“Jaunimo" redakto
rius — dviem parom arešto, 
“Lietuvos Žinių" ir "Dzūkų 
Bizūno” bylos dėl karikatū
rų dar tęsiasi.

Tai šitokia yra spaudos 
laisvė klerikalų valdomoj 
Lietuvoj.

l

pavalgydino vikarą.

mo apmokami skelbėjai, 
griežtai reikalauja, kad mu
sų gyvenime ir toliau pasi
liktų karo stovio žiaurumai, 
pasiliktų surišta su juo sau-, 
valė, nes nuo tokios padėties 
tunka ir tarpsta bloko parti
jos.

Diskusijos dėl karo stovio 
Seime dar nepasibaigė. Jos 
visų pirma yra tuo reikšmin
gos, kad privertė “krikščio
nis” visai apsinuoginti ir vie
šumoj parodyti savo tikrąjį 
veidą, šiandien dar sunku 
pasakyti, kuo jos pasibaigs. 
Mes neabejojame, kad jeigu

KO
gan 
tas.

Sekami Seimo posėdžiai 
atnešė krikščionims naujų 
smūgių. Blokas savo dikta
tūrai vykdyti Seime sudarė 
tok; Seimo statutą, kuris da
ro pirmininką visišku Seimo 
šeimininku visoj eilėj atsiti
kimą. Dabar pačių “krikš-

__ čionių" opozicijai pagamin-________  
ta lazda atsivertė prieš juos pairęs blokas nepajėgs su-

' ” k b. no galvon. Penktadie- mos daugumos karo stoviui 
, nio posėdy d-ras Staugaitis, patvirtinti, jis geriau paleis 

pasirėmęs statutu, pastatė Seimą, negu atsisakys nuo 
pirmuoju dienotvarkės pun- smurto priemonės, 
ktu nuimti karo stovi Lietu-*•voje.

Bloko vadų veidai antru

t

-- 1 • t • :a laZ(la atsivertė pnes juos pairęs blokas nepajėgs su-
Uzvorskiin Lietuva oa6iu> ir gaudžiai stuktelė- rinkti savo eilėse pakanka-

Amerikos Laik

raščiais!

t

KARO STOVIO PANAIKI
NIMO KLAUSIMAS LIE- 
. * TUVOS SEIME.
Naujasis Seimo pirminin

kas liaudininkas d-ras Stau
gaitis pastatė dienotvarkėn 
karo . stovio panaikinimo 
klausimą. Kad emu blokas iš
sigando. Jis mobilizavo visas 
savo pajėgas, kad tik nelei
dus karo stovi likviduoti. 
“Lietuvos Ūkininkas“ apie 
tai rašo:

“Karo padėties panaikinimo 
klausimas atvedė i negirdėtą 
pasiutimą musų valdovus. Ir 
nestebėtina rodei, kad tame pat 
posėdy už karo padėti ir mirties 
bausmę išsijuosę kalbėjo 4 ku
nigai. motyvuodami 
publikos gerove.' ir 
žemės ukiu...

“Matydami, kad
mentais nieko neįtikins, kad vi
siems jau aišku, kaip diena, jog 
karo padėtis, mirties bausmė, 
Rodžio, susirinkimų, asmens ir 
sąžinės laisvės suvaržymas yra 
reikalingi tik klerikalų vMh**

tai ir 'res- 
Viinium ir

šiais argu-

Tegul paleidžia Seimą. 
Tas naujas jų smurto žygis 
padėtų praregėti ne vienam 
tų nelaimingų, kunigų apja- 
kintų žmonių, kurie lig šiol 
akiai tebesilaiko kunigo su
tanos. Kiekvieną dabartinės 

. _ _ . „ . . . , reakcijos priešininką turi
1 džiuginti faktas, kad pačių

.7 ’. Y*0 smurtininkų eilėse jau prasi-
~.o . .s r>nyo patogiausia pne- sukl-itimas. Nery bot a
mcr.e siopmti opozicijos sauvalė, siauras partinis ego- 

. .. ?n.lauzt‘,d^.’”lnklJ jizmas. sužadinti ir šlykščiai
k_a<_ klenk&tai no,i orgamzaeljas,trukdytiJ'isu"iį3[<įĮę viešumon valdovų ape- 

smukimus, metyti jiems ne- pelnytis iš nuskurusios 
pageidaujamus žmones 1S visuomenės vargo sukėlė pa- 
yjeiio Lietuvos kampo kitan. ^priešinimo paties bloko iar- 
ixar_ stovis buvo jų rankose^ jr iemįa jam greitą susmu- 
gahngas ginklas smurtu pi a- Tegul tas kuogreičiau-
vesti bent kai kuriose vietose ’
Seimo ūkimus Irvasertaii . neprivalo
•z.. it v.as ir bent kuo sumažinti musu pa-sta> karo stovio panaikinimo -„v,-—„klausas netikėtai iššoko i eiti rinkimu kovon

toKiu metu, kuomet jis knk-i » *.» .
šėionims- vra reikalingiau-! kaklumu. Priešingai. Matant 
sias. ’ įpakrikstant priešų eiles, mes

Visai suprantamas krikš-; privalome dar kiečiau šu- 
čioniškujų dūšių įtūžimas, glausti savas eiles, da labiau 
Blokas Įpratęs savo veikimą • sužadinti savo pasiryžimą, 
reikšti tik suderintu rankų 
pakėlimu, ūmai prapliurpo 
kalbomis. Vienas po kito ei- 1

rinki-Ateinant Seimo
mams, Lietuvos klerikalai kartu ištyso. Bet neilgam, 
pradeda daugiau persekiot Krikščioniškose širdyse kilo 
kairiųjų partijų laikraščius atkak1" i— 
ir veikėjus. “Socialdemokra
tas,” “Lietuvos žinios" ir ki
ti pažangus laikraščiai yra 
nuolatos konfiskuojami ir jų 
redaktoriai baudžiami. A- 
merikos laikraščiai taipgi 
tankiai grąžinami atgal. Tas 
parodo, 
slėpti nuo žmonių teisybę.

Prieš šitokį despotizmą 
Amerikos lietuviai turi pa
kelti didžiausi protestą. 
Kiekvienas amerikietis ture-

i i;s kerštas. Kaip drį
so? Karo stoviu “krikščio
niu" blokas mito ištisus me
tus. J ‘ \ ‘
krikščioniu diktatūra. Karo *- ...
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Matote, Sirvydų organas 
“Vienybė” jau viešai pasisa
ko. kad Lietuvos liaudinin
kų partija neatatinka Lietu
vos liaudžiai ir užtad esanti 
suskilus. O da nesenai Sirvy
dai bažijosi, kad jie pilniau
sia stovį už liaudininku par
tiją. Šitokia liogika apsireiš
kia tik pas tokius žmones, 
kurie niekuomet rimtai ne
protauja.

* * $

Senas Vincas labai daug 
peekeliuoja “Laisvėje,’’;- Jis 
ne vien prirašo visokių 
“straipsnių,” bet pristato re
daktoriams ir "pastiprinan
čio” skystimo. Tas yra daro
ma tuo išrokavimu, kadagį 
kas butų atlikta vienodai; 
pagal “skystimo” įkvėpimą. 
Weil, business is business!

Kazys.

DVI NUOMONES.
Musų draugai, prisiųsda- 

mi už “Keleivį’’ prenumera
tą, tankiai prideda laiškelį 
pasakydami savo nuomonę 
ąpje laikraščio pakraipą. Tie

ta^-įaui žalčiu palaiki ir laiškai kartais būną gana

giau klerikalai progresyyę 
spaudą persekios, tuo dau
giau tos spaudos reikia Lie
tuvon siųsti. Užverskime lai
kraščiais visą Lietuvą. Tegul 
gi pamato atžagareiviai, kad 
Amerikos lietuviai, kurie su
daro beveik pusę lietuvių 
tautos, nepritaria spaudos 
laisvės nakinimui.

O jeigu Lietuvos valdžia 
norės visus amerikiečių siun
tinius grąžinti, tai kaip tada 
į ją žiūrės Amerikos paštas'? 
Ar nepasakys tada Dėdė Ša
mas, kad su tokia valstybe 
jam neužsimoka reikalų tu
rėti? Amerika labai prastai 
žiurėjo į Rusijos caro val
džią, kuri draudė žmonėms 
laikraščius ir knygas, skaityt; 
bet į Lietuvos kunigų val
džią ji da prasčiau pradės 
žiūrėti, jeigu jie pasirodys 
tokiais apšvietos priešais.

Taigi kiekvienas Ameri
kos lietuvis, kuris tik turi už
sirašęs laikraštį, tegul nenu
meta jį perskaitęs, bet tegul 
suvynioja gerai ir nusiunčia 
savo draugams ar giminėms 
Lietuvon. Amerikietis.

gera viltim sudrutinti savo 
jėgas ir vienu tvirtu frontu 

na Seimo tribunon' eilė žy- j pasitikti jau artimą kovą, 
mesniuįjų “ krikščionių” ir su- “S-tas.”
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Pageltę dramblio kaulą
tiečių sūnus liejo kraują už I daiktai lengva nuvalyti at- 
nepnklausomybę-, ar todeliat^vjp^ia ’ 
valstiečiai mokėjo mokės-r 
nius ir pylė pyliavas, kad 
Lietuvoj tik kunigams ir sve
timtaučiams jėzuitams butų 
gerai gyventi? Ne. Musų vi
suomenė tikėjo, kad Lietu
voj visi bus lygus ir visi ga
lės žmoniškai gyventi, bet ji 
apsiriko. Musų visuomenė 
dabar, kaip niekuomet pir
miau, yra skurdo prislėgta ir 
tam skurdui galo nesimato.
Kur tuomet išeitis?

Išeitis viena.
Krikščionys demokratai, 

ūkininkų sąjunga ir darbo 
federacija mus įstūmė į to
kias nelaimes. Šios trįs parti
jos iki šiol valdė Lietuvą ir 
žmonių reikalus užmiršo. Ši
tos partijos vėl pirsis ir kito
kiomis plunksnomis kaišysis, 

Į bet, visuomenė budėk irne- 
1 siduok suvedžioti * Žinok, už

“Alauno” drus
kos rūgštim. Atskiedimas 
riekia išvirti ir leisti jam at
šalti. Paskui reikia juo už
tepti pageltusius daiktus ir 
duoti gerai Įsigerti, palie
kant juos taip keletą valan
dų. Pagaliau su švelnia ska
rele reikia daiktas trinti, m* 
šluosčius skystį, iki spindėja 
mo. ‘ ?

Linolėjaus negalima plau
ti su soda, bet tik su drugnu 
vandeniu, perplaunant šva
riu vandeniu.

Guminių lietaus saugoja
mų apsiaustų niekad nerei
kia džiovinti šiltoj vietoj, 
nes tada jie pasidaro kieti ir 
tampa nelygus.

Suminkštėję plaukų ir rū
bų šepečiai sukietinami įki
šant juos porą kartų j rūgš
čios druskos skiedinį.
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Km skaito ir rašo, 
_ t r*Ta* duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS |@ Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

CHICAGO, ILL. 
Cbicaga už K. Gugj-

Dabar visi tik ir kalba: 
“ką rinkti ir už ką balsuoti į 
S. L. A. iždininkus”? Chica
giečiai yra nusistatę išrinkti į 
S. L. A. iždininkus advokatą 
Kazimierą Gugi. Jis, anot jų, 
yra tinkamiausias ir ištiki
miausias tam urėdui. Atsira
do narių, kurie pradėjo net 
juoktis, kad tokia nerangi 
Chicaga neturi nei vieno sa
vo “piliečio,” kuris galėtų jų 
troškimus pasotinti. Buvo 
daug kalbėta, kol advokatas 
G ūgis sutiko kandidatuoti 
ant iždininko. “Aš nenoriu 
per nevalią veržtis, kol ran
dasi ukvatninkų”!...—parei
škė Gugis. Jis labai nemėgs
ta konkurencijos ir nenori 
užbėgti kam nors už akių. 
“Mes tavęs reikalaujam”!— 
sušuko viena moteris. — 
“Mes visi, chicagiečiai, už 
tamstą balsuosime ir prašysi
me kitus SLA. narius už tam
stą balsuoti. Jeigu jie nori 
gerą žmogų SLA. iždininku 
turėti, tai ir visi balsuos už 
tamstą”!

Susidarė tam tikra armija 
ir išrinko savo komitetą, ku
ris išleido atsišaukimus i vi
sų kuopų narius. Kiekvienos 
kuopos raštininkui, sako, pa
siuntė savo rezoliuciją pa- 
reikšdami adv. K. Gugio tei
singumą, kompetentiškumą 
tam urėdui, ir rekomenduoja 
ji kaipo gerą žmogų S. L. A. 
biznio vedime. Chicagiečiai 
pageidauja, kad visi SLA. 
nariai ir narės balsuotų už 
K. Gugi Į SLA. iždininkus. 
Jis mokės SLA. turtą tinka
mai apsaugoti.

Tiesa, adv. K. Gugis yra 
doras ir malonus žmogus. Jis 
moka su visais gražiai apsiei
ti ir todėl visi ji remia. Pa
žiūrėsime, ką apie jį pasakys 
bolševikai. Kai-kurie žada 
už jį balsuoti, nes, anot jų: 
“nors K. Gugis yra bolševikų 
priešas, bet yra teisingas 
žmogus. Genaus kad Gugis 
butų, negu kokis kitas neišsi
lavinęs. Visi žino, kad Gu- 
giui rupi teisybė,o ne barniai 
apie tuščius dalykus. Visi, 
kurie trokšta SLA. gerovės, 
balsuos už advokatą K. Gu
gi. Chicagos Sūnūs.

i lietuviai butų nuo galvos iki 
1 kojų insišiurinę; J. Geležius 
tėvišku globojimu 'vaikų 
draugijėlės; lietuviški buče- 
riai geidimu, kad lietuviški 
pilvai dar didesni išaugtų, į 
kuriuos kad antra tiek pork- 
čapo galėtų sutilpti. Tik vie
ni graboriai niekuo nepasi
žymi, nes jokia “kvaraba” 
ant žmonių galvų neatsibala- 
doja. Uranas.

Camel

CAMBR1DGE, MASS. 
Pasižy me j imai.

Jau kada-tai seni metai 
pasibaigė, o apie musų visuo
menės “smetoną” niekas nei 
mur-mur.

Cambridge’ius turi nema
žą lietuvišką šeimyną, kuri 
kruta-juda ir vienas-kitas 
kuomi nors pasižymi. Pavyz
džiui, J. Beliauskas, P. Ru
dokas, W. Anėsta ir J. Ja- 
sinskas pasižymėjo triūsimu 
—dabojimu kooperacijos, 
kad apsaugojus ją nuo įvai
rių “bakterijų.” Darbas pa
sekmingas — kooperacija 
auga. Tos pačios ypatos pasi
žymėjo d ai- sekamai: J. Be
liauskas gabiu sekretoriavi- 
mu Sūnų Draugystėje, P. 
Rudokas skelbimu bendro 
fronto idėjos, hž ką nemažai 
“pipirų” gauna nuo “drau- 
gučių;” W.-Anesta laiko ne
turėjimu ir visur dalyvavi
mu ; J. Jasinskas nebijojimu 
dirbti visuomenės darbo, 
kad ir su bedieviais; J. Kai
raitis gabiu kasieriavimu D. 
ir S. Draugystėje ir reikala
vimu, kad kiekvienas visuo
menės darbas butų atliktas 
“up to standard;” P. Babe
lius smarkiu pirmininkavimu 
ir padėjimu taško; J. Vin-^ 
ciunas “bizy” buvimu; R. 
Stašis ir F. Ramanauskas pa
geidavimu, kad ir žiemos lai
ke butų devynios dešimtys 
laipsnių karščio; A. Babe
lius “mainininkavimu” savo 
biznio; J. Valeika tylėjimu, 
V. Radvilas gabiu pirminin
kavimu ir geidimu, kad visi

SPRINGFIELD, ILL. 
Atšaukimas.

S. L. A. 275 kuopa savo 
susirinkime, laikytame vasa
rio 14 d., išklausius savo ke
turių delegatų raportą iš 
Draugijų Viešo Knygyno 
metinės konferencijos, lai
kytos 31 d. sausio, 1926 m., 
kurioje buvo bolševikų pa- i 
siūlyta ir priimta rezoliucija 
prieš Lietuvos valdžią, —nu
tarė savo vardą iš po minėtos 
rezoliucijos atsaukt. Šitą at
šaukimą darome ne todėl, 
kad užtarus Lietuvos kleri
kalų valdžią, bet todėl, kad 
minėtoj rezoliucijoj apsi
lenkta su teisybe: a) rezo
liucijoj pasakyta, kad drau
gijos palaikančios Knygyną 
reprezentuoja 750 ypatų, o 
tikrenybėje nebūtų daugiau 
kai pusė to skaičiaus, jeigu 
neskaitytum tų ypatų tris 
kartus, kurios priguli į tris 
draugijas; b) nematome 
reikalo nurodinėt Lietuvai 
įstatymdavystę, nes tai butų 
veltus darbas, c )• Lietuvos 
darbininkai turi daugiau lai
svės už bolševikiškos Rusi
jos darbininkus, todėl sim
patizuojant darbininkų ju
dėjimui, reikėtų išnešti pro
testo rezoliuciją netik prieš 
Lietuvos, bet ir prieš Rusijos 
valdžią.

SLA. 275 kp. valdyba:
S. Janarauskas, pirm. 
P. Pečiokas, fin. rast.
K. Juozupavičius, sus. rast. 

W. Augustaitis, iždin.
Nuo Redakcijos.— Maž

daug tokį pat atšaukimą sa
vo vardo iš po minėtos bolše
vikų pagamintos rezoliucijos 
prisiuntė ir Lietuvos Sūnų 
Draugystė. Po atšaukimu pa
sirašo Jenas Raulinaitis, sek. 
Kad neužėmus bereikalingai 
laikraštyje vietos, ištisai Lie- 

j tuvos Šunų Draugystės at
šaukimo netalpiname.
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pataps jūsų ištikimiausiu 
dūmų draugu koki kada nors 

turėjote

Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėt; kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu dūmų 
draugu, koki kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretmio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas dūmų užsiganedinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

pertų organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras dėl Camels. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretu po- ✓ 
piera, pagaminta dėl jų Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate i pažinti su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Padarymui šio vieno cigareto yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks-

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu cigaretu, nežiūrint 
kainos. Imk Camel.

Camel
CIGARETAI

CHICAGO, ILL. 
Kun. Dagilis vos nepasiuto iš 

piktumo ant klausimo dėl 
šovimo į Dievą.

Garsus Lietuvos “striel- 
čius” kun. Dagilis laikė pra
kalbą 23 d. vasario, Šv. Jur
gio Svetainėje. “Draugas” 
parašė, kad kun. Dagilio pra
kalba visiems labai patikusi. 
Girdi, buvę ir klausimai, į 
kuriuos kun. Dagilis tinka
mai atsakęs ir tie jo atsaky
mai patikę net ir socialistams 
—liberalams.

Tai šitaip “Draugas” in
formuoja savo skaitytojus 
apie garsiojo “strielčiaus” 
prakalbas. Jeigu jis ir kitas 
žinias taip “teisingai” pa
duoda, tai “Draugo” skaity
tojai yra maitinami melais.

Kad kun. Dagilis buvo ap
verstas klausimais per po- 
pierėles ir kad jis ant klausė
jų dūko, tai “Draugas” apie 
tai nei gu-gu.

Apie kun. Dagilio prakal
bą neminėsiu, nes “Keleivy
je” jau plačiai buvo apie jo 
“mali-malienę” rašyta iš kitų 
kolonijų. O jis visur tą patį 
kalba. Jo prakalbų tikslas— 
įbauginti tamsius parapijo- 
nus socialistų bedieviškumu, 
išgirti Lietuvos kunigų val
džią ir gauti kuodaugiausia 
aukų.

Taigi, užbaigęs savo “-spy- 
čių,” kun. Dagilis leidosi au
kų rinkti. Prisiubagavęs do
lerių, jis pasitarė su komite
tu apie klausimus. Po pasita
rimo vienas iš komiteto pa
reiškė publikai, jog klausi
mai bus priimami tik ant 
korčiukių.

Tuojaus pasipylė kortelės 
su klausimais. Kun. Dagilis, 
matyt, nelabai norėjo į klau
simus atsakinėt, nes nors 

' klausimai jam buvo priduo
ti, jis palipęs ant estrados 
pareiškė, kad klausimų nesą. 
Čia pakilo viena moteris ir 
pareiškė, kad klausimai esą 
paduoti ir tegul kunigas į 

įjuos atsakinėja. Tada kun. 
j Dagilis ėmėsi žiūrėt į kor- 
' čiukes ir nepatinkamus klau-

I
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1 gamų daiKtų krautuvę. Ple- BINGHAMTON, N. Y. I du{es ir nepatinkamus klau- 
sikas prieš uždarant krautu- Pajieškau bolšerikų-komuni- sjmus bandė iškreipti. Bet ir 

• vę įpuolė į vidų ir radęs tik stų korespondentu. į f “ ................... ’
vienus savininkus, Partoką ir žmonių patarlė sako, jog pastebėta. Pirmieji klausi- 
jo moterj, iškratė kisenius ir yra žmonių, kurie ant kito mai kun. Dagiliui dar buvo 
registeri ir radęs pinigų gal žmogaus ir mažiausį krislą šiaip-taip pakenčiami, bet 
keletą šimtų dolerių pasakė pamato> o ant savęs ir di- kuomet priėjo prie klausimo 

Carvšią intl.ls v.ietos._e Pen'džiausto rąsto nepastebi, “ar teisybė, kad kunigas šau-
atydžiai seka kaipAmfrikos duri^No^venoniom^tem Kaif> “k Pa"įiai atsitiko ir dei Į žmonių minią ir patai- 
H~tl • .♦ auI?S: ^or& velionio motelis nflc FUnorĖarntnnP
iiciut tu, iaqj --- -- — verKaama prašė, naci nesivv-

tsvarbiausius gyvenimo kląi^tų plėšiu, bet vyras pastvė-, 
simus ir visuomet palaiko r^g revolveri išbėgo ji vy7tis.įr;_y. L7 r»ūti«t/C
progresyvę pusę kovoje su įbėgęs vyrūs pradėjo šaukti 11*™ęs, platmto-
atžae^reiviais « . R - u \ i-a; jas, plakatu nešiotojas, įvai-avzagai e. t lais. ]r porą syklų sove, bet plesl. . , p -t.-- “sūsaidžiu”

Keli metai atgal W. P. D. kas nubėgo į užkaborį ir pa- naiv^r geras mun
Sąryšis paskelbė spaudoj sa- sislėpė už vištininko. Palau- “ 

,vo sumanvmą šaukti progre
syvių organizacijų suvažia
vimą, jeigu ne visos Ameri
kos, tai bent Conn. valstijos. 

' Suvažiavimo tikslas butų bu- 
;vęs užmegsti tarp savęs arti
mesnius įyšius, kad reikalui 
prisiėjus galima butų pagel
bėti savo vienminčiams Lie
tuvoje. Dabar toks reikalas 
atėjo — artinasi Seimo rin
kimai ir Lietuvos progresy- * 
vės parti jos šaukiasi į mumis; pinėse. 
pagelbos. Bet mes neorgani- į

jiems suteikti negalinto.
; Ar nebūtų reikalas nors

. c ... ■ dabar sub) lįst i. Gedaus vė-
tte Ji'?C1US' baus, negu niekad. LSS. 61 kp. rast, f

i 

i į I

Minėtam bolševikui pasiro- ■ 
d ė, kad aš iš kišeniaus išsi
traukiau ne cigaretus, o ko- • 
kią bombą, ir jis pradėjo 
šauktis policijos. Žinoma, 
netrukus pribuvo policmonas 
ir priėjęs paklausė, kas atsi
tiko. Aš paaiškinau kame 
dalykas ir nuėjau.

Tai šitaip bolševikai tole
ruoja kito žmogaus nuomo
nę. Jei^u tik jiems nepritari, 
tai jie gatavi tave suėst.

Bolševikų Mylimas.

čia iš publikos jam tas buvo

WATERBURY, CONN.
Iš organizacijų darbuote*.
Waterburio lietuvių orga

nizacijos vėl sukruto veikti.
'Ypač savo veikimu pasižymi 
Progresyvių Draugijų Sąry
šis. kuris susideda iš kelioli
kos organizacijų.

’ • <1 V • • i •

lietuvių, taip ir Lietuvos verkdama prašė .kad nesivv-

CLIFFSIDE, N. J.
Kaip bolševikas norėjo i 

sumušti.
Vieno nedėldienio vakarą 

aš einu Walker streetu su 
jaunuolių mokyklos mokyto
ju V. Mučinsku. Mudu pasi
tinkami pil. M. Mažeiką. 
Pastarasis sako: “Eikim pas 
lietuvį krautuvėn, aš užfun- 
dysiu.” Ką jis norėjo užfun- 
dyt, tai jo dalykas. Visi tris 
numaršavom į minėtą krau
tuvę, kurios savininkas pasi
rodė esąs karštas bolševikas. 
Jis tuojaus pradėjo garbint 
“matušką” Rusiją. Aš jam 
pastebėjau, kad mums, kai- , x . - , _
po lietuviams, reikia kalbėti rence 0 lietuvių varde LSS. 
apie savo šalies reikalus, o b 1 kuopos paremti mus, vie- 
Rusija yra mums svetima. tos rengėjus, ir atsilankyti į 
Po to jis ėmė verkti apie ko- perstatymą, kuris įvyks 
munistu “kankini” Bimbalą. tlk ^va,t^ . ..
ax __ i ___ l J. SavinriUR.

mane

LAWRENCE, MASS. 
Pasarga!

LSS. 61 kuopa senai moki
nasi veikalą “Žmonės” ir se
nai turi nusamdžius svetainę 
to veikalo vaidinimui.

Sužinoję apie tai sandarie- 
čiai, užsimanė užbėgt mums 
už akių ir pasikvietė Bostono 
sandariečius, kad tie suloštų 
tą veikalą pirmiau ir tuomi 
nori padaryt mums nuostcn 
lių.

i Todėl šiuomi prašau Law-

zuoti htinkan^’>a«e,bosl Kauno gubernija:

Aš atsakiau, kad jeigu toks 
rimtas laikraštis, kaip “New 
York World,” vadina Bimbą 
kvailiu, tai veikiausia jis 
toks ir yra, ir mums su to- ■ 
kiais bolševikais neverta už-1 ___ ,_____
siimt. Bolševikas šoko ant korespondencijoj iš Lawren- 
manęs, k^p yla įdurtas. Gir- ce, Mass. apie ’sandariečių 
di, tu mane užgavai, nes aš nesąmones įsiskverbė maža 
irgi bolševikas. Išeik, girdi, klaida. Ten pasakyta, kad; 
laukan išmano krautuvės, magiko .V. čekanavičiaus i 
Sakau, gerai, aš išeisiu. Kuo- vakaras buvęs surengtas T. 
met prisiartinau prie durų, Papar. Salėje. Pataisymas: 
tai minėtas bolševikas griebė V. čekanavičiaus vakaras 
man už rankos ir pravėręs buvo surengtas L. U. Kliubo 
duris pastūmėjo. Išėjęs ant Salėje. Rengė jį Tautiška

LAWRENCE, MASS. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” No. 10, mano

$ *

Kovo 21 d., Venta Hali, 
103 Green st. yra rengiamos 
prakalbos. Kalbės adv. F. J. 
Bagočius. Pra Ižia 7:30 vai. 
vakare. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti.

Waterburieti$.

“ar teisybė, kad kunigas šau-

šaligatvio aš išsiėmiau iš ki- Parapija. Daugiau viskas yra 
šeniaus pakeli cigaretu ir iš- teisybe.
sitraukęs vieną užsirūkiau. “Kel.” Skaitytoja*.

1S pas mus, Binghamtone.
Visiems vietos lietuviams 

gerai žinomas; komunistas,

kps kad- Partokas nriėio ar.i šai™^ J- R~kas pereitų kęs,kad<. ra t a. p J metu gaje su bolševikų pa- 
ciau, plėšikas paleido keletą u ’ o-rinktas Lietu-
šuvių i Parteka ir pabėgo i J. p’ .iiinVemmimA KiUihn 
mišką kulkom ištaikė velia ;vi|i Pasilinksminimo Kliubo mišką. Kulkos pataikė velio-,bizniomenedžeriuni pame_ 
muiiranką, j skilvi ir įkepe-: . .. -
nis. Tuojaus velionis buvo Imetiniame Kliul^ susinu- 
nuvežtas i ligoninę, kur po; kime likosi nebeišrinktas. Ir 
operacijos 9 d. vasario persi-: vos ne vos išbuvęs menedže- 
skyrė su šiuo pasauliu. i rium iki naujų metų, paliko

Velionis liko palaidotas į 7^ Kiūto knygas betvar- 
vasano 12 d. Benton. III. ka- R pįn]gų j ne.

bepasiroclė, nei ant susirin- 
Velionis Partokas paėjo iš kimo nebeatsilankė, nei ra- 

„ >s. Paliko porto neišdavė ir dar vaikš- 
čia, Amerikoj, vieną seserį ir 'įčiodamas po saliunus ir kitas 
du brolius, Igną ir Juozą, | 
taipgi moterį ir keturis kūdi
kius—vyriausia Aldona, E>l

kėi i Dievo muką ant kry
žiaus” — kun. Dagilis tie
siog pasiuto. Jis pradėjo 
straksėti ir isteriškai šūkauti 
ir plūstis, kad šiuo klausimu 
užgaunama jo ypata. Išsiplu- 
dęs ir išsirėkavęs galų-gale 
prisipažino, kad jis šaudęs, 
tik ne į žmones, o viršų, bet 
esąs pasirengęs socialistams 
šauti ir į krutinę. Kažin ar jis 
tiki į Dievo prisakymus, kur 
pasakyta: mylėk artimą sa
vo ir neužmušk?

Kunigaikšti*.

BROOKLYN, N. Y.
T. M. D. kuopa auga.

Vasario 18 d. buvo mėne
sinis susirinkimas T. M. D. 
3 kuopos. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir prie kuopos 
prisirašė dar keli nauji na
riai. Dabar Tėvynės Mylėto
jų Draugijos 3-čioj kuopoj 
yra apie 80 narių.

Seniau šita kuopa buvo

vietas Kliubą ir jo narius 
dergia. O “Laisvės” ir “Vil
nies” korespondentai tyli,

. kaip liežuvio netekę. O jei- -------- — —-----
metų: kiti jaunesni. Velionis gu panašiai butų pasielgęs apmirus, bet dabar atgyjo 

koks sandarietis arba sočia-ir smarkiai auga. Dabar yrai

ijv nvtuvvMę. i’tvio veninio ji i •»•»... y*- y ~7----------- ;— ------------------

ibuvo vedęs moterį slaviškos i triukšmo! “Laisvė ’ ir “Vii- už pereitus metus. Kadangi Į- -- - z — . . tnc” hutii nnvaoa ciaVanmnic knvornfi VFJ1 lanm «vai+linA.
I

ZEIGLER, ILL.
Plėšikas nušovė lietuvį.

valSTS plįikoPkUe£’:ta* kuri pažino Parto 

lio Oglesbv liko nušautas lie- • kienė ir keletas praeivių. Jis 
tuvis Aleksas Partokas. čiaĮ laikomas kalėjime be kauci- 
Aleksas Partokas laikė vai-1 jos.

buvo laisvų pažiūrų ir mylė- _ _
jo lietuvystę. Nors velionis ir i listas, kiek čia butų buvę dalinamos nariams knygos 
, , . >__ i-i__ I f “T-aiorvS” ir “Vii. 117. DPrpitllR TOPtllS Kadanorį

butu Parašę sieksninius knygos yra labai svarbios, kilmes, bet vaikučius.mokinof„ į.™™;,, tai vici lietuviai tnr»tn n^i.
lietuviškai. Paliko jis nema
žai turto, taip kad vaiku-j 
čiams nereikės kęst didelio 
vargo.

Už žmogžudystę tapo ap
kaltintas vietos konstabelis

Skaitytoja*.

| straipsnius tų žmonių nieki- tai visi lietuviai turėtų pasi- 
inimui. stengti šias knygas gauti įsi-

Tad kuomet nei “Laisvė- rašydami į T. M. D. Yra duo- 
je” nei “Vilnyje” nieko apie damos sekančios knygos: 
tai nesimato ir jau trečias anglų rašytojo Wellso trijų 
mėnuo eina, o bolševikėlis tomų veikalas “Palausio Iš
vis neatsiteisia, tad ir-suma- torija,” amerikonų rašytojo 
niau pajieškoti tų musų bok Mark Twaino apysaka 

’ševikėlių ir jų koresponden- “Princas ir Elgeta” ir Rygos 
tų, kur jie dingo, kad tokių profesoriaus Vipperio isto- 

' d a lykų nepastebi ? rinkas ve i kalas “Senovės Eu-
Kliubo Lankytoja*, ropa.” V. J. Višuiu*,

*
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

• i svarbiausia, viešai apie tai |

Katalikų Suvažiavimas.
-------  i kitę visi prieš tą rezoliuciją, 
susicentralizavo ir vietose ir nei i vien^ laikrašti aPie 

j jvkiu veikimo nebeliko Rei-' klausima nei žodžio nepasa
kėm ir tą taisyti. Pabrėžia > ! Tas mums reikalin-

i taipd. kad jau perdaug au-! £a! Kai Praeis Seimo rinki' 
ku rinkėjų iš Lietuvos atsi- i mai>tada’ jau U1P but1’ 

; baladoja! Reikia, girdi tą nai norėsite, galėsite tą klau- 
dalvka sutvarkyti! (Tai bu-'iškelti’ bet dabar — 

' c šūvis į “strielčių” Dagili,;aPsaug°k Viešpatie!.J’ 
uris dabar renka' pinigus' Ir rezoliucija dauguma 

( balsų buvo atmesta. Tokiu
budu sveikosios suvažiavimo 
mintys buvo atmestos ir 

i“strielčius” Dagilis drąsiai 
■ vėl galės kolektuoti tuos 
brangiuosius dolerius iš su
kvailintų musų tautiečių!

j Kitos “revoliucionieriikos” 
rezoliucijos paslėptos.
Kad krikščionįs demokra

tai bijo šviesos, tai jau ne-

Buvo Įdomių dalykų, kuriuos 
“Darbininkas” užtylėjo.

i
Į Vasario mėn. 22 d. So.; 
Bostone Įvyko Naujos Angli
jos lietuvių katalikų suva
žiavimas. Nieko iki šiol ne- 
rašiau^nes maniau, kad vie
tinis katalikų laikraštis pla
čiai aprašys tą savo seimą. 
Bet jis Jtodel tai mažai apie 
jį teparašė, o nekuriuos da
lykus visai užtylėjo, ir užty
lėjo kaip tik tuos dalykus, 
kurie daugiausia triukšmo 
suvažiavime sukėlė. Dėlto, 
nesigilindamas i viso suva
žiavimo liestus dalykus, pa- 

! kalbėsiu tik apie tuos “užty
lėtuosius.”Į

įvo su 
iki
Amerikoje. — Red.)
Didelis triukšmas dėl “be

dieviškos” rezoliucijos.
■ ai berods ir visos refe- 

j ranto svarbesniosios mintvs. 
i 
I

Per Langą ir Prie Jadvygos
Arba kaip Lietuvos jaunimas myluojasi.

Išvirusi vakarienę, Jadvy-I —Tai ką, einam. pa- 
ga straktelėjo Į darželi gėlių klausė jis.
palaistyti. Ji skubėjo. Pabai- Į —Aš neisiu, — nusprendė- ...gusi su gėlėm, ji nubraukė 
nuo veido plaukus ir nuėjo į 
savo kambarėlį.

Mažutis jaunos mergaitės 
kambarėlis!

Ant dailiai užtiesto staliu
ko sudėstyti smulkus papuo
šalai. Kambario gėlės gra
žiuose vazonėliuose susodin
tos. Baltai užtiesta margoji 
lovelė.

Jadvyga paleido plaukus. 
Laikas buvo gulti, bet mie
gas jai nėjo. Pro pravirą lan
gą sriuveno vakaro vėsa ir 
kuteno jai skruostus ir tru
puti prasegiotą krutinę.

Ji šypsojosi...
Jadvyga nieko sau mer

gička. Tiesa — rankos ir ba
sos kojos, tekios, kaip ir visų 
mergaičių — kasdieninės. 
Bet akys...

—Oi tai akys... Šimts vel
nių! — kalbėjo kaimo ber
nai.

—Kaip dangus, — galvo
jo pusberniai.

Ir visi norėdavo su ja pa
šokti, kad nors valandėlę ga-

—Neisi? •
Tyla.
Ji sėdi ant lovos krašto ir 

tyliai juokiasi.
—Suprantu — pasakė 

sau Juozas ir Įšoko į jos kam
barį.

—Ir aš neisiu.
Ir jis atsisėdo ant lovos 

krašto, šalia jos.
—Jadvyga, kokia tu šian

dien...
Jam pritruko žodžių. Jis 

apkabino ją. Ji beveik nesi
priešino. Juozo kvėpavimo 
apsvaiginta, ji nesipriešino 
ir kai drąsios jo lupos įieš
ko jo jos lupų, raudonų, kaip 
rožės, ir kai jis glaudėsi prie 
jos degančios ir besisupan
čios krutinės.

Jie kalbėjos, žodžiai jų 
lupose gimė savaime — sab 
dus ir lengvi, kaip šilkas — 
toki, kaip margojoj gromatė- 
lėj.
• —Koks gražus šiandien 
vakaras! Kokia aiški mėne
siena, — kalbėjo ji.

—Ir kokios saldžios tavo 
lupos, — siautė jis.

—Nekalbėk. — Ji užčiau
pė jam burną. Juodu glau- 
dziasi...

Sodžiaus gale verkia ir 
juokiasi armonika ir skamba 
mergaičių dainos.

'Taip iki pradeda gesti 
dangaus žvaigždės, iki dir
voje pabunda vieversėlis.

O rytą saulė keliasi Įrau
dusi — nežinia kokia naktis 
buvo ir jai—Įraudusi žiuri i 
miegamųjų langus.

Ir šelmiškai šypsosi.

: Kaip matome, tai ganĮd*o- 
įmių dalykų buvo pasakyta, 
į bet kas iš to visko išėjo? Ži
noma. pasekmės grynai “ka- 

jrankiškos. ’ Pirmiausia, 
“Garso” _ redaktorius Šimu-;

; ris "sukritikavo” tą referatą, naujiena, bet kad jiems pa- 
Be: Įdomiausios diskusijos į vyksta ir Amerikos lietuvius 

' tuo klausimu buvo rezoliuci- mulkinti — tai jau biski ne- 
į jų komisijai perskaičius re- smagu.
izoliuciją, reikalaujančią, 
kad A. L. R. K. Federacija 
permainytų savo taktiką ir 
nustotų buvus krikščionių 
demokratų partijos tarnaite, i 
Pakilo didžiausis lermas.. 
Dauguma suvažiavimo daly
vių išsitarė prieš priėmimą 
tos rezoliucijos. Atmetimo 
motyvai ištikro grynai “ka
talikiški.” Visų diskusijose 
dalyvavusiųjų nuomonę ga
lima aiškiausiai suprasti kun. 
Steponaičio pasakymu, o jis 
pasakė maž daug taip: “Vy- 
jrai! Ką jus darote! Pamany
kite kokią rezoliuciją jus no
rite priimti! Atsiminkite, 
kad Seimo rinkimai jau ne 
už durų! Priėmę tokią rezo
liuciją jus tik patarnausite 
bedieviams —socialistams ir 
krikščionis demokratai gali 
Seime daugumos nebegauti! 
O kas tada bus?! Privalote 
tą rezoliuciją atmesti ir, j ateitis!

_____________________________

iDaugiausia triukšmo šukė-; 
lė “Darbininko” redakto-, 
liaus Gudo perskaitytasai' 
referatas. Tas referatas bu-. 
vo, galima sakyti, Įdomiau- ■ 
sias susivažiavimo pundas. 
Štai jo pagrindinės mintys, 
kurias dar atsimenu:
Amerikos Lietuvių Katalikų

Federacija yra Lietuvos 
klerikalų tarnaitė.

Referantas Įžangoje pasi
sako, kad mes (suprask, ka
talikai), norėdami turėti 
naudos iš tokių suvažiavimų, 
privalome kritiškai pažvelgti 
Į esamąją padėtį, idant atei
ty išvengus padalytųjų ir da
romųjų klaidų. Lyg ir nujaus 
damas, kad tokia kritika gali 
nelabai patikti suvažiavimo 

į dalyviams. Gudas nurodo, 
jog panašią kritiką savo vei
kimo padarė Lietuvos katali
kų suvažiavime kun. Kemė
šis ir kun. Bučys. (Apie tai 
musu katalikai nei neišsižio
jo!).

Po tokios Įžangos jisai 
pereina prie daromų Lietu- 

! vos labui darbų. Pirmiausia 
Baltrus !kalba apie rėmimą Lietuvos 

Bukaprotis padaro tokią na- politinių partijų. Čia jis pa- 
“tir.;, Lizžts vištai uždavusg0”*’ ,
deda minkštus kiaušinius.!Lietuvos katalikiškoji liau-j 
Šiur, Maike! Tuos minkštus ’ 
kiaušinius sudėsiu Į ketur
kampius baksiukus ir užslo- 
ginsiu. Pastovėję porą mė
nesiu kiaušiniai susigulės 
ir bus kampuoti.

—Cha, cha. cha! Aš taip ir • 
maniau, kad tu man kokią1 
nors kvailystę papasakosi, į 
tėve.

—Maike, šarap! Iš mano 
išradimo juokų nedaryk, bo 
išsitraukęs šoblę aš tau ausis 
nukaposiu. Šitokis išradimą: 
pakeltu musu tauta. Lai gy 
vuoja naminė ir tauta! , ,auRos ne “iekė tiksl”

Mva AStan!_ .jau apie tai. ka(i 
sudėtieji pinigai į 
“kultūrines” !
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
—žlugo, dividentai nemoka
mi, bet tos aukos, girdi, ir

kiaušinių, tai ji išperės to 
kius viščiukus, kurie užaugę 
dės kampuotus kiaušinius.

—Palauk, tėve. Čia man 
vienas dalykas neaišku

■

—Jus mergelės, 
Jus pampuškos, 
Man be jūsų 
Kaip be druskos — 
Dzingul, dzingul 
Dzinguliukai. 
Dzingul. dzingul 
Dzin, dzin, dzin...
—Kas tau, tėve, pasidarė,' 

kad dainuot pradėjai? Iškul
toji linksmybė pas tave atsi
rado?

—Ura. Maike! Lietuvių
tauta gyvuoja.

—Na. na. kas gi tokio atsi
tiko. tėve?

—Mano išradimas, vaike, 
nusisekė. Dabar tik pasakyk 
man, Maike. kaip jį reikia 
užpatentuot, kad kas kitas 
nepavogtų.

—Kokis išradimas, tėve?
—Išradimas apie kiauši

nius, Maike.
—Apie kokius kiaušinius?
—Argi tu, vaike, neatsi

meni, kaip aną syk aš tau 
sakiau, jog ant Užgavėnių iš
gėręs buteli šnapso sugalvo
jau padalyt vištai tokį ope- 
reišiną, kad ji dėtų ne apva
lius, o kampuotus kiaušinius. 
Tuomet kiaušiniai nuo stalo 
nenusiristų ir geriau juos bu
tų pakuot Į baksus.

—Ir padarei vištai opera
ciją, tėve?

—Jes, vaike, padariau.
—Ir dabar ji deda kam

puotus kiaušinius?
—Nausa. Opereišinas. 

Maike, nenusisekė ir višta 
padvėsė.

—Tai kame gi tavo išradi
mas, tėve?

—Čia tai yra sekretas,
vaike.

—Gal vėl kokia kvailystė’?.
—Šarap. parše! Mano iš

radimo kvailyste nevadink, 
nes gali gaut per marmūzę. 
Žinai, kad vyčių generolas 
kvailystėmis neužsiima.

—Nesikarščiuok, tėve.
Geriau papasakok apie savo
išradimą, tuomet galėsime dien tu Į mano klausimą ne
spręsti. ko jis vertas. gali atsakyti, ta parėjęs na-

—Gerai. Maike. aš tau pa- mo gerai apie tai pagalvok ir 
tik tu niekam kitą kartą tu atsakysi.

■ —Allright, Maike. Aš da
bar einu ant Silver st., gal 
gausiu išsigert, kad razumo 
daugiau butų. __
NUŽUDĖ DĖL PRIETARU.

I Voivadžafto kaime, netoli 
Lodziaus, Lenkijoj, gimė 
vienam ūkininkui sūnūs, ku
ris svėrė 15 svarų ir buvo ne- 

, paprastai stiprus: pirmą die- 
i na stengėsi, pagriebęs a..".. , . 
• iės rankas, atsisėsti. Prieta- gjstrayo, 

ringas tėvas, matydamas. Io-:tlk.nukenteti, 
Ikią nepaprastą jėgą kūdiky,] Toliau 1^^%,.- 

—Taigi, aš sugalvojau, manė, kad jame Įsikūnijo apie savus Amerikos katali-1 ir paskui jas kenčia. ;
vaike, kad jeigu aš užleisiu Antikristas ir paėmęs kirvi kų reikalus, pabrėždamas, Prisižiūrėjus dalykams ar- buvo ; 
vištą perėti ant kampuotų sukapojo ji i gabalus. i kad jų Federacija perdaug čiau. mestečiaus atrasime, riuose.

iš
kur tu gausi kampuotų kiau- Į 

išinių perėjimui? '

i
—Aš, juos vaike, pats pa

darysiu.
—Iš ko tu juos padarysi, 

tėve?
—Iš apvalių vištos kiauši

nių. vaike, aš padarysiu 
kampuotus.

—Kokiu budu?
—Mano kūmas

Pažymėtina, kad keletas 
Į tokių “revoliucionieriškų” 
rezoliucijų, visgi praėjo ir 
suvažiavimas jas priėmė. Bet 
ir iš to naudos maža, nes ka
talikiškoji laikraštija apie 
jas tyli, lig vandeniu burną 
prisisėmusi. Ir suprantama 
kodėl — juk gali parapijonįs 

i pagaliau suprasti ir nebesi- 
' duoti taip mulkinti — o tai____________________ c
juk butų pražūtis visam krik- litų jausti po plona bliuzkai- 
Ščinnišloiam hlnlfiii Kairi a- u „ .c----
ten nebūtų, bet iš to matyti, kvėpuojančią

sveikiau protaujančių žmo
nių, kurie aiškiau pamato 
kas tie krikščionis demokra
tai ir ko jie siekia, o tai svar
bus reiškinys. Reikia tikėtis, 
kad neužilgo daugumui pra
sivers akys, o tada — good 

įbye taip pelningos ir šiltos 
valstybinės vietelės jų valdo
nams, o Lietuvai šviesesnė

?!?.

ščioniškajam blokui. Kaip tebesisupančią ir jaunatve 
vt- ?? " jos krutinę,

kad jau ir jų tarpe randasi taip visai arti, arti...

rsuKapi oiis pauaro ioki<j pditijų.
minę, kurios vištai uždavusį^ske gana^ daug tiesos, kadį

dis yra tamsi, rfesusipratus ir j 
kad tarp pačių vadų nėra jo-.
kio susitarimo. Girdi, Ame- Žiūrint Į musų partijas — 

•rikes katalikai dabartiniu tautininkus, klerikalus, so- 
Į laiku remia vien tik krikščio- cialistus ir komunistus — be- 
Įnių demokratų partiją, o A.įpartyviam žmogui tankiai 
I .R. K. Federacija faktinai! tenka pagalvoti, katra gi iš 

į esanti krikščionių demokra- P” 
• tų partijos tarnaitė!
Kunigų renkamos Amerikoj 

aukos tikslo nepasiekia.
Toliau referantas pereina 

‘prie Lietuvos kultūrinių dar-Į

Partijų Kovos.
(Straipsnis iš archyvo.)

y,^[bų rėmimo ir aiškiai pasako 
’^'jkad visos ligi šiol sudėtosiom

—Nerėkauk, tėve. Aš tau kibant 
užduosiu klausimą. Kuomet: 
tu tiek daug kalbi apie vištą! 
ir kiaušinius, tai pasakyk, ■ 
kas pirmiau ant svieto atsi
rado: višta ar kiaušinis?

—Aš, Maike. mislinu, kad 
kiaušinis atsirado pirmiau, 
nes višta iš kiaušinio išsirito.

—O iš kur pirmutinis kiau
šinis atsirado, tėve?

—Višta jį padėjo. Maike.
—Tai iš kur tada toji višta 

atsirado?
—Palauk, Maike. tu man 

su savo klausimais susukai 
galvą ir aš dabar nieko ne
galiu atsakyti.

—Gerai, tėve. Jeigu šian-

Prisiglaustum, pasigerė
tum jos spinduliuojančiu 
moteriškumu ir pasiliktum 
taip amžinai... — pasakė vie
nas geltonplaukis “poetą.”

- Kaip gulbė mergička 1 
<* Ji traukė Į save obelių žie
dais kvepianti orą. Jai rodė
si, kad josios krūtinėj irgi 
pavasaris. Mažutės auksinės 
kibirkštėlės žaidė jos krau- 
juje ir mušė jai Į veidą. Ji ap
svaigo nuo pasakiškai sidab
rinės mėnulio šviesos, nuo 
žibuoklėm kvepiančios pava
sario žemės ir nuo to, ko net 

į pati nesuprato, tik jautė, pa
šėlusiai jautė...

...Ir šypsojos...
Ji priėjo prie lango lakš

tingalos pasiklausyti.
Sodžiuje vaikinai virkdė 

armonikas ir skraidė per
kreipę kepures.

—Kaip morčiaus katinai, 
—pasakė vienas senis.

Vakaras tylus. Mergičkos 
jau senai klausėsi to “ermy- 
derio.” Jos troško būti ten, 
tik nedrįso eiti.

—Ateis pavadinti. Pačiom 
negražu, — manė.

Jos baigė ruoštis apie puo
dus ir sukosi, kaip kibirkš
tys.

Jadvyga sprendė painų 
klausimą: kas ją ateis va
dinti?

—Juozas? Jis ni^kp sau... 
juodbruvas, juodi ūsiukai ir 
tokios žibančios, žibančios 
akys...

Žibančios akys! Daugiau 
pasakyti ji nemokėjo.

Jadvyga svajojo.
Jeigu Juozas ją vestų, tai 

juodu galėtų puikiai gyventi. 
Abudu jaunu. Turėtų skly
peli žemės, gražius name
lius ir sodeli geltonu smėliu 
išbarstytais takeliais. 

Svajojo ji.
Sode susipynė juodi beržų 

šešėliai. Rasota žolė spindė
jo mėnuliu.

Per tvorą peršoko šešėlis ir 
dingo krūmuose. Jadvyga 
nusišypsojo ir virpančiom 
rankom privėrė langą.

-—Neįsileisiu, — atėjo jai 
i išdykusi mintis. Dar pridėjo: 
[ —...to šelmio..,*

O šelmis prisiartino ir at
sargiai pabeldė:

—Ar miegi? Atidalyk! 
Pats atidarė iš vidaus ne- 

_ užkabintą langą ir straktelė- 
traukiant laikrodėlį atgal jęs, atsisėdo ant palangės, 
nutruko grand i nelis. Drąsuo-, —Maniau rasiąs bemie- 

, lis buvo nugabentas į ligoni- gančią.
1 Jis nusiėmė kepurę. Vėja- 

sakojimu, laikrodėlį tiksint lis draikė jo tamsius plaukus.
> girdėt ilga laika vidų- Jadvyga Įsmeigė Į jo veidą 

akis — du žiburiu.

kad ne visiems šitokia tvar
ka yra bloga. Kapitalistams 
ji labai gera. Ji piauna tiktai 
darbininkus. Taigi aišku, 
kad tik darbininkai turi prieš 
ją kovoti. Bet ar gali darbi
ninkai pakelti tokią kovą be 
vadovų?

Mes turime žinoti, kad ka
pitalistai laikosi vienybėj, 

į Jie visi mokinasi ir svarsto, 
kaip daugiau darbininkus iš
naudoti. kaip didesnius pel
nus sau susikrauti. Tečiaus 
savo planų jie niekuomet ne
pasakys. Jei mes ką sužino
me apie jų tikslus, tai tik iš 
savo vadų ir iš savo laikraš
čių.

Taigi, draugai ir draugės 
darbininkai, mes visi turime 
glaustis prie savo klasės. Ne

gaila. kad tarp jų eina tokie paisant kokios musų pažiu- 
aštrųs ginčai dėl taktikos ne- ros, mes visi esam darbinin- 

:vienodumo. kai, todėl mes priklausom

i

;ų yra geresne.
Mano supratimu yra taip: 

būnant tautininku, negalima 
ant savo tautos rugoti ir nie
kinti jos: reikia tik džiaug
tis viskuo, kas vra tautiška ir 
dirbti tautos labui.

Kai dėl klerikalų, tai nėra 
kas kalbėti. Tai yra tamsy
bės armija, kuriai nerupi-nei 

t , . tauta, nei jos klesos, o rupi 
.- . 1 t0..s I tik palaikyti žmones tamsy- 

Ra;y,>^ ibė?.ka<l lengviau butų juos 
mulkinti ir melžti.

...... ! Kas link socialistų ir ko- 
dvasinio dividento neatnešė. ‘; ’Jn:s‘LU. tai abieji butų dar-. 
Tai įvyko dėlto, kad kaip bininkų klesos užtarėjai, tik 
Amerikos, taip Lietuvos vi- gaila, kąd tarp jų eina tokie 
suomenė perdaug nusipoliti
kavo ir dėlto buvo šelpiami 
ne gabesnieji moksleiviai, 
bet tik paprasti agitatorė- nės 
liai. rėksneliai! Tai yra tai
sytina klaida, girdi, laikas 
jau mesti tokias pragaištin
gas visai tautai klaidas. Tau
tos labui turime šelpti moks
lo vyrus, darbininkus, litera
tus etc., bet ne bačkinius 
oratorius! Mes, girdi, turė
tume daugiau domės at
kreipti į tikras Lietuvos ne
laimes ir tuos tikrai nuken-'per 
tėjusius šelpti. Sudegė mie.

i f

i

i

JINAI...

pasakosiu, 
apie tai nesakyk.

—Juk tu. tėve, žinai, kad 
aš pletkų nenešioju.

—Dabar klausyk. Maike.
—Klausau.
—Tu, vaike, jau žinai, 

kad višta atsiranda iš kiauši
nio.

—Taip, tėve.
—Iš kokio kiaušinio višta 

atsiranda, tokius ir ji pati de
da. Tai yra tikra teisybė, 
Maike, bo aš tą apgalvojau 
gerai išsigėręs, o išsigėręs vi
sada daugiau razumo turi. , ,

—Sakyk toliau, tėve. ikią nepaprastą jėgą kūdiky, Toliau referantas kalba 
—Taigi,

.kai, todėl mes priklausom 
Kad dabartinės visuome- darbininkų klasei ir pamati- 

•varka vra netikusi, kad niai musų reikalai visų yra 
n Snaudžia didesnę žmoni- vienodi. Visų musų tikslas 
jos dalį — darbininkų klasę i turi būt tas pats — pasiduo

ta: geriaus dalykams prisi
žiūrėjęs kiekvienas gali aiš
kiai matyti. Juk nėra tai 
tvarka, jei žmonės alksta ir 
skursta dėlto, kad jie turi 
perdaug pridarę reikalingų 
gyvenimui daiktu. Nėra tai 
tvarka, jei vieni serga nuo j bus geriau.

įdirbimo, o kiti nuo ne-; Darbininkas,
urėjimo ką veikti. Nėra tai I............... ... ——-—-------

telis šviekšna, įvyko potvinis tvarka, jei jos palaikymui, PRArijq LAIKRODĖLI. 
—čia tai tikros nelaimės, o-reikalingi kalėjimai, vargs-

_ . .................. .. ir kitos brangiai atsieina- j
o bergždžios Įstaigos. 

Nėra tai tvarka, jeigu ji gim
do žmo gžudžius ir veda prie ■ 
baisiausių skerdynių .kar.° 
laukuose: jei pramonėj ir ki
tur u verčia vyrą pardavinėt 
savo >pekas, *0 moteris savo 
jausmus. Tokia tvarka, tai

žmonė- nutveria sau kančias nę operacijai. Gydytojo pa-

vv.. i.v.ajuic'. u ivii\d;:ngi Kalėju*“**,
ar mes ką padarėme? Nieko! namiai. policija, kariuomenė

Gudo suvis j “strielčių” 
Dagili.

Toliau referantas kriti
kuoja Amerikos lietuvių re
gistracijos sumanymą ir da
ro išvadą, kad tie, kurie buvo 

auk-‘didini patriotai ir užsire- 
turi dabar nuo to

suot nuo išnaudojimo. Kuo
met numesime nuo savęs ka
pitalizmo jungą, tuomet ga
lėsime geriau užlaikyti savo 
sveikatą, geriau apsišviesti, 
gražiau savo vaikučius iš
auklėti, ir tuomet visai tautai

Dortmunde, Rūro krašte, 
vienas jaunas vaikinas ėjo 
laižybų iš daugelio butelių 
alaus, kad jis prarysiąs laik
rodėli ir ji vėl ištrauksiąs 
su grandinėlių.

Jis išpildė pusę savo pro- 
gramo laimingai, bet jam

ne tvarka, bet pragaras, kur

Aš per lauką ėjau vienas 
Rinkdamas žiedus,

O pakrūmėms noko šienas— 
Kvapas jo gardus.

Mano širdį atgaivino— 
Plakė ji smarkiau

Ir nuėjęs prie beržyno 
Dainą išgirdau.

Prie berželio atsirėmęs 
Aš ją pamačiau

Ir kepurę nusiėmęs: 
“Sveika"—pasakiau.

Jinai grėbė sausą šieną. 
Krovė kaukuruos.

Taip skaisti, graži kaip diena’. 
Stoviu ir gėriuos:

Akys žydrios, meile girtos. 
Veidas toks lipšnus,

Krūtys augštos. rank’os tvirtos, 
Taip liemuo dailus ’...

man širdį burti—burė 
Grože—sveikata.

Gaisrą meilės joj užkure 
Stovint man greta.

Adolfas šmulkštutis.

Ji

Gauskit, Stygos!
Gauskit, stygos, plaukie, aide. 
Lig padangių degančių.
Kur pakilęs rūkas sklaidos— 
Ten, tarp saulių žėrinčių...

Pasakykit ryto saulei.
Kad iš žemės, iš purvų 
Siunčia dainą žemės sūnus 
Už pilkųjų debesų!

Pasakykit pievų rasai, 
Nuo gėlių kad ji pakils, 
Ir seselei šilkakasei, 
Kad akordai saulėn kils!

Pasakykit ir giružei,
Kad palaimai suostų.
Ir nuliudusiai širdužei
Gėlės taką išklotų.

Gauskit, stygos, jus auksinės, 
Kilkit ten aukštyn, aukštyn! 
Ten. kur mintys begalinės, 
Vis į saulę... vis tolyn...

A. Jakubėnas.



ĮVAIRIOS ŽINIOS
riui Yarow’ui, kurio 84 m. 
sukaktuvės buvo švenčiamos 
tai idėjai Įvykdyti. YaroYv’as 

Įmano, kad šiuo vagonu padi-

IKI KOL UŽTEKS ŽMO
NĖMS VIETOS ANT 

ŽEMĖS.

s

z-’ _ . i- r imaiiv, šiuo idcuiiu

ar^us Bėrimo profeso- dėsiąs susisiekimo judėji
mus Albrechtas Penk nese- , ...................-
nai skaitė lekciją vietos Aka- nubojo
rius Albrechtas Penk nese-

demijoj virš minėtu klausi-

Aš, Alekas B’.ujus. pajieškau apsi- [ AČIŪ, LABAI AČIŪ! 
vedimui merginos, tarpe 20 ir .10 nie- 
tų amžiaus. Aš esu 35 metų senumo.* Tariu širdingą ačiū draugui J; Lr- 
5 pėdų ir 10 colių aukščio, turiu keletą bonavičiui, 549 Aberdeen avė., YVinni- 
šimtų dolerių, šiuo tarpu dirbu mai- peg, Man., Canada, už gerą ir teisingą 
nose, bet aš moku ir fabrikų darbus, dėl manęs patarnavimą — atitrauki- 
Jeigu nenorėsite būti prie mainų, tai mą mano giminaitės iš Lietuvos į Ka- 
važiuosime miestan. Aš turiu susipir- j nadą. Visai nemaniau, kad galėtų būti 
kęs rakandus, tik reikia šeimininkės. 
Meldžiu su pirmu laišku prisiųsti savo 
paveikslą- ALEK. BLUJUS

Box 104, Monclo, W. Va.

Tariu širdingą ačiū draugui J. Ur-

Naudok kondensuotą 
pieną į kavą

toks teisingas žmogus. Pasilieku viso 
gero Jums velijantis. J. Petrulis

283 Fourth st., So. Boston, Mass.

I tolių. Valdžia paskyrė 
! kiekvieną sugautą šunį 10 si- 
; lingu dovanų, bet niekas ne- 
I gali "prisiartinti prie jų. Šil- 
į dydamiesi saulutėje arba 
miegodami sugulę jie nepa
miršta pastatyti sargybmj. 
Lig tik šisai pastebi artinan-; 
tis laivelį, tuoj duoda lojimo 
ženklą, o tada ūmai visa 
draugystė pasineria į vande
nį. Dabar yra manoma grieb

kis modemišką priemonių 
i jiems užkariauti. Manoma 
; padėti Į jų poilsio vietas r.ii- 
! nas, ir sugulusius šunis iš-; 
! sprogdinti. Taip pat norima t 
mesti bombas ir dujų grana
tas iš orlaivių.

INFORMACIJOS KELEL 
V1AMS J KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines į Kanadą iš Lie
tuvos arba kitų žemių, bus suteikta 
kas yra reikalinga dėl kiekvieno ke
leivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laišku* 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Kana
dą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano kelevįus jie sutiks ir viskuo ap
rūpins. Su visais reikalais kreipkitės į 

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo (12) 
6603 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

‘ PajieAau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, tarpe ir 30 me- 

. tų amžiaus. Aš esu vaikinas. Platesnių 
žinių suteiksiu per laiškus. (12)

JOHN LAPINSKAS
193 Madison st, New Y’ork, N. Y'.

Bandyk Borden’s Konden
suoto Pieno kavai baltinti 
per vieną sąvaitę. Geras 
suderinime s grietinės su 
cukrum, pagamina tikrą

>■ kavos skonį

mas, nes dabar ilgos kelionės 
1/. j žmones, ypatingai 

ponias dėl jų nuobodumo.. e .. ... .ga
lima Įvykdyti, parodys atei- 
-L. Tečiau šiandien tos min
ties išradėjas gali didžiuotis 
jos Įvykdymu.

mu. Penk sako, kad galimai Kaip plačiai šią idėją bus 
**1'^.,* » U j 4 UUUlO 11 • Ji JT)

musų žemė išmaitintų 8 mi-! 
bardus žmonių, kurių dabar 
tėra arti 2 miliardų. Nors! 
žmonių,palyginus žemės plo
tą, nėra dar perdaug, bet 
daugely kultūrinių šalių, 
kaip ve. Vokietija, Italija, 
Anglija ir kitos, jau ir dabar 
anksta ir nebegalima prasi
maitinti. žinoma, nusiminti 
netenka, nes yra vietų žemė
je visiškai neapgyventų. Pa
sak Penką. didelės žmonių 
masės greit užplus šiltuosius 
kraštus, ypač pietų Ameriką, 
kuri dabar baisiai retai ap
gyventa, nors turi gerą kli
matą, daug žemės turtų ir 
kitką.Viena Brazilija, Penko 
išskaičiavimu, galinti išmai
tinti 1200 milijonų žmonių. 
Brazilija, sako Penkas, turi 
gražią, didelę ir turtingą 
ateitį. Kitos pietų Amerikos 
respublikos taip pat galin
čios 1200 milionų žmonių iš
laikyti. Už 300 metų visa že
mė busianti galutinai apgy
venta ir nebesant imigracijai 
vietos kiekviena valstvbė tu- 
rėsianti Įstatymais apriboti 
šeimynoms vaikų skaičių.

apgyvenus tyrumas ir stepes.

JURŲ ŠUNES ANGLIJOS 
PAKRAŠTY.

Anglijoj, Vošo įlankos pa
kraščiuose, pasirodė visa 
gauja juros šuhų, kurie pla
čiai Įsikūrė žuvavimo dalyse. 
Žvejai labai Įniršę ir deda 
pastangas, kad nugalėjus sa
vo konkurentus. .

taiSldauMS dėl Paveikslu 
iš Lietuves.

Praeitą vasara man važi
nėjant Lietuvoj su fotografi
jų reikalais, teko atlankyti 

vieną kaimą, valsčių ar 
Apie 2,000 apskritį ir teko daug ko pa- 

šių gyvulių kasdien matyti tirti, 
gulint ant smėlio salų jui-ų P , _ .O_Z2_ _ J Dabar, kuomet sugrįžau ir
atoslogy ir imančių oro ty- padaręs reikalaujamas foto- 
nes. Tečiau oro tynęs kaip ir grafijas išsiuntinėjau, tai 
jų juroj maudymosi nieks da,gaunu labai daug štai kokių 
nepalaikytų per bloga, jeigu užklausimų: 1) Ar galima 
jie neliestų žvejų žuvelių. Į Lietuvoj nutraukt fotografi- 
Bet kadangi kiekvienas iš jų1 ją taip gerai kaip ir Ameri- 
praryja nemažiau kaip 30 ko j? 2) Kodėl jie gauna la- 
SY-arų žuy*u per dieną, tai jie bai prastus paveikslus netik 
daro ŽY’ejybai nemaža nuos- Lietuvos, bet ir Amerikos

ŽMONIŲ KRAUJO AUKO
JIMAS BURMOJ (INDI

JOJ).
Nors anglų valdžia griež

tai persekioja žmonių auko
jimą dievams, bet Naga gi
minė, vaduojantis savo prie
tarais, vėl atnaujino savo 
baisų paproti — aukaut die
vams žmonių kraują.

Aukojimas atliekama su 
didelėmis apeigomis. Paruo
šiama milžiniška puota, ku
riai paskerdžiama daugybė 
laukinių jaučių (bizonų) ir 
privežama dideliausių šulių 
namie gamintos ryžių degti
nės. Suplaukę žmonės valgo, 
geria ir linksminas. Po to, 
kiekvieno kaimo viršila, kurs 
kartu yra ir kunigas, su il
gais rūbais ir paauksuotu 
vainiku ant galvos, kalba 
maldas prie dievų ir 
skirtus aukojimui žmones 
veda prie tam tyčia padary
to medinio pastalo, ir čia 
jiems nukerta galvas. Bėgan
ti iš nukirsto kaklo kraują 
surenka i indus ir paskui tuo 
krauju šlakšto laukus, kad 
dievai duotų gerą derlių. Au
kos galvą viršila prikala prie 
savo grintelės durų. Lavono 
oda nulupama, supiaustoma 
mažais gabalėliais ir išdali
nama \isiems apeigų daly
viams kaip žavinys, apsau- 
gojąs nuo visokių ligų.

Jūsų groseminkas turi 
šviežio stako

Standard ir Challenge Pieno

I
nekuriu fotografų, kurie buk n i IICČ V A 1111A1 
parvežę jiems iš Lietuvos? Į 1 AJUL^1y\zJIw1A1

BEŽDŽIONĖS ALGA.
žmonės dažnai kalba su 

dideliu pavydu apie dideles 
filmų artistų algas. Kad 
žmonės uždirba daug, tai da 
tiek to, bet kad filmose daly
vaujantieji gyvuliai ima irgi 
milžiniškas nuolatines algas, 
tai stebina daugumą. Di
džiajam “First National 
Film” veikale “Žuvęs Pa
saulis” vaidino gana žymiose 
rolėse viena beždžionė ir vie
nas krokodilius. Buvo ap
skaityta. jog jeigu jiems pa
sitaikytų daugiau tokių ro
lių, kaip “Žuvusiame Pasau
ly*” tai beždžionė gautų ne
mažiau, kaip 36,500 dolerių 
algos per metus, o krokodi
lius 12,000 dolerių.

LIETUVIŠKI

Columbia
REKORDAI DĖL KOVO

VELYKŲ REKORDAI
10 coliu 75c.

E-3812 (Sveika Maria. Karužiutė, Soprano.
(Avė Maria, Lotj niškai, Olga Roller, Soprano.

E-4911 (Linksma Diena Mums Nušvito, J. Butėnas. Bass. 
(Pulkim Ant Keliu. Jonas Butėnas, Basso.

E-1915 (Daržely Alyvų. Jonas Butėnas. Basso.
(Jėzau Kristau Maloniausias. J. Butėnas. Basso.

NAUJI LEIDINIAI
10 coliu 75c.

16032-F (Ne Dėl Tavęs Aš. Mergele. Kaštane. Menkeliuniutė, Sopr. 
(Vai Močiute Mano. Kastancija Menkeliuniutė, Soprano.

Pirmutiniai du rekordai garsiausio Lietuviu Operos daini
ninko Juozo Babravičiaus, išimtinai Columbia artisto.

10 coliy 75c.
Samanota, Juozas 

Juozas
12 colių $1.25.

Juozas 
Juozas

3) Ar negalima prastus pa-1 
veikslus pataisyt ir padaryt 
iš negražių gražius?

Atsakau trumpai. 1) Nu
traukt fotografiją Lietuvoj 
galima taip gerai, kaip ir A- 
merikoj. tik reikia mokėt. 
2) Kad jum< nekurie Ameri
kos neva fotografai prisiun
čia prastus paveikslus ir pa
ima už juos brangiai, tai aiš
ku, jog jiems nerupi geras 
darbas, bet tik pasipinigavi
mas. 3» Pataisyt blogai nu
trauktą arba blogai subaig
tą paveikslą negalima, nes j 
pirma reikia nutraukt gerai I 
ir stengtis subaigt gerai, ta-! 
da tik bus geras paveikslas, i

Lietuvoj man teko susi-; 
tikt su keliais nexra fotogra
fais, kurie važinėja iš kaimo 
Į kaimą ir traukia kaimiečių 
fotografijas kaip nuo kurių 
paimdami kelis litus, o kurie 
nenori gauti paveikslų, tuos 
traukia veltuu bile tik jie tu
ri Amerikoj savo giminių. 
Jie paima giminių adresus, 
potarr. tuos negatyvus ir 
achėsus pasiunčia i Ameriką. 
Vienas man sakė, buk ji Lie
tuvoj samdė tūlas fotogra
fas iš Brooklyno. Kitas sakė 
siunčiąs paveikslus “Sanda
rai” ir jie gauną po vieną 
doleri už traukimą. Apie fo
tografavimą jie mažai su
pranta. lodei čia ir gauna to
kias blogas fotografijas.

Bet jeigu jus norit apsi- 
saugot visokių makliorių, tai 
jums patartina aplaikius blo
gas prabas paveikslų visai 
neimti. Atminkit, kad jeigu 
prabos prastos, tai bus ir pa
veikslai prasti.

A. Valinčius, Fotografas. 
Pittston, Pa.

>
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16031-F (Kur Bakūžė 
( A guonelės.

Babravičius, Tenoras. 
Babravičius. Tenoras.

6101)2-F (Karvelėli.
(Plaukia Sau Laivelis.

Rinktinis listas populiarių rekordų
10 coliu 75c.

Kostas Sabonis, Baritonas. 
Kostas Sabonis, Baritonas.

Jonas Ramanauskas. 
Jonas Ramanauskas 

Y'anagaitis. Dineika ir Alšauskas.
A. Y'anagaitis.

16000-F (| Beržyną Eina Ona. 
(.Atvažiavo Sveteliai.

16001-F (švintant Aušrelei. 
(Kam šeriai Žirgelį.

16001-F (Dzimdzi-Drimdzi. 
(Futbolas.

COLI M BIA PHONOGFRAPH COMPANY 
New York City.

Ant pardavimo pas visus Columbia pardavėjus.

Babravičius, Tenoras. 
Babravičius, Tenoras

GERBIAMOS PROGOS PLAUKIAN
ČIOS ANT MARIŲ. DĖL VYRŲ 

IR MOTERŲ.
Kas norį gauti gerbiamą tarnystę 

ant įvairių laivų ir didelį uždarbį ir 
| pamatyti visą pasaulį, kreipkitės pas

I _____ _ r_______ i 
Į F. A. Kaptnrauską. įdėdami savo ad- 
I resuotą konvertą su marke. (11)

F. A. KAPTURAUSKAS
21 Kirkpatrick st.. Pittsburgh, Pa.

PARDAVIMAI

PIGIAI PARSIDUODA
4 kamlmrių namas, 13 lotų žemės, 

didelis sodas, tvartai, vištos, 2 minu; 
tos nuo karo. Kreipkitės asmeniškai 
arba laišku pas: (11)

S. TIRNAKEVICH
Camden St.. North Andover, Mass.

i

ŠOKIŲ VAGONAS.
Londono-Brightono linija 

buvo mėginama leisti trauki
ni su šokių vagonu. Tokio 
vagono idėja atėjo į galvą 
žinomam išradėjui, inžinie-

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IšDIRBYSTfiS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

. garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. Jš 
’ visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 

gausit gerą patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių delei 
• player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau

sios dainos ir šokiai. *
Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pa

siuskit už 2c. štampą.
GEO. MASIUON1S

: 233 BR0ADWAT, —SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 1456 J. V

■> ■>

T

j ____________
Pajieškau savo brolio Juozo Bie- 

liausi.o. Man rodosi, jis visuomet s ai- 
tydavo “Keleivį.” Nežinau ar gyva . ar 
jau miręs. Seniaus jis gyveno Cleve
land. Ohio. bet dabar negaunu nuo jo 
jokių žinių. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti jo adresą, 
uz ką busiu labai dėkingas.

A NT A N A S BI ELI AUS KAS
Liudvinavo paštas, Mariampclės a;rs., 
Lithuania.

Pajieškau brolio Prano Mikalau ko 
paeinančio iš Lietuvos, Trakų aps'r., 
Kietaviškių valsčiaus ir parapijos, Ba
jorų kaimo. 1912 nt. ųavau nuo jo laiš
ką iš Osako. Y'a., B >x 45. Jis pats lai 
atsišaukia aiba žinantieji apie jį ma
lonėkite man pranešti sekančiu ant
rašu: Juozui Mikalauskui. Trakų ans , 
Kietaviškių paštas, Bajorų kaimas, 
Lithuania.

Pajieškau pusbrolio Y'lado S n- 
> kaus, pirmiau gyveno New Britain. 
j Conn., dabar nežinau kur. Turiu svar- 
j bų reika’ą, meldžiu atsišaukti a. ba 
, kas apie jį žino, malonėkite pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

L. SINKUS
338 Box P O., YValden. N. Y.

PIGIAI PARSIDUODA
Valgykla (restoranas) centre lietu

vių, lenkų ir rusų Biznis išdirbtas. 
Kreipkitės asmeniškai arba laišku: 

Holomaga & Umenec. (13)
129 Valley St., Law nence, Mass.

FARMOS.
PARSIDUODA FARMA
65 akrai žemės, 30 akrų dirbamos, 7 

kambarių stuba ir bamė su skiepu 
Žemė yra derlinga — juodžemis su 
moliu, viskas ant jos auga. Kartu par
siduoda visi farmos įrankiai ir maši
nos, faktorius šešiolikos arklių pajie- 
gos. 3 arkliai, 5 melžiamos karvės, 4 
telyčios. 25 vištos. Farma randasi prie 
miestuko, arti gelžkelio stotis, bažny
čia. bankas ir mokykla. Parsiduoda iš 
priežasties senatvės labai pigiai, tik 
už $3,000. Įnešti reikia $2,000. O liku
sius galės išmokėti per 33 metus, su 6 
procentu. Atsišaukite greitai (12) 

KRANK BARTEICH
R. F. D. 4. l’kter. Pa.

»
>

■
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Pajieš’'au giminių Jono ir Petro La- 
digti. seniau sryveno Pittsburgh. Pa., 
po numeriu 17 Kirkpatrick st turėjo 
savo namą, bet dabar girdėjau, kad 
gvver.a ant farmų. Taipgi pajieškau 
Petro ir Y'iktoro Masolių. iš Lietjvos 
pae;3u iš Biržų parapijos. Užusilių 
kaimo, seniau gyveno YIcKees Rocks, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba 1 as apie 
juos žinote, malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

ADAM PETROSEYY'IC
7GS Engei St., Keno<ha. YY’is.

PARSIDUODA KARMA
240 akrų žemes, 150 akrų dirbamos, 

kita dalis ganykla ir miškas, 2 barnės, 
daržine laikymui pašaro, 5 kambarių 
namas, vištinvčia. malkų sankrova, 
garadžius ir vėjinis malūnas. 3 arkliai, 
9 melžiamos karvės, vištų, kalakutų ir 
kiaulių. Visokia mašinerija, kokia tik 
reikalinga. Turiu parduot greit, nes 
turiu važiuot į Europą. Viską pardu •- 
siu už $16,500. (11)
MR. NIK KONARSKI, Luther, Mich.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis įr musų kolioniją. 
Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių metu kataloga. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83, ScoUville, Mich.

Pajieš’ a’i Petro Motijošaičioę paei
na iš Suvalkų rėd., Naumiesčio parap.. 
Ketumaujanės kaimo; gyveno Kana
doje. sugrįžo Lietuvon 2—3 metai at
gal Girdėjau kad vėl apleido Lietuvą. 
Atsisatik.it pas seseri.

ONA DOMEIKIENĖ
11 S YY'ard st.. YVorcesU-r. Mass.

Pajieškau lietuvių apsigyvenusių 
Kanadai. Norėčiau susirašyti. Malo
nėkite at-išaukti ant tokio adreso:

Jonas Pinkevičius
F. Missler. Cal’.e San Martin 66G. 
Buenos Aires. Rcp. Argentina.

Pajieškau pusbroli'* Povylo Simu* 
lio. paeina iš Skapiškio parapijos. Ji- 
reniškių sodos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinote malonėkite pra
nešti šiuo antrašu:

P. BUKĖN'AS
2948 South Union avė., Chicago. IH

Nauji Raštai.
Choro Repertuaras. Mė

nesinis muzikos leidinysį už 
spalio, lapkričio ir gruodžio

Aš. Y'eronika Račienė, po tėvais 
Šimkiutė. pajieškau dėdės Kazimiero 
Igario ir sesutės Elzbietos Šimkiutės. 
po vyrui Butkienės. Apie 10 metu at
gal abudu gyveno YVaterbury, Conn. 
Prašau at įšaukti arba žinantieji ma
lonėkite pranešti, už ka busiu labai 
dėkinga. VERONIKA RAČIENĖ (12) 

Point Marion, Pu.
mėnesius. 1925 metų. Jame 
telpa maišytam kvartetui ar
ba chorui sekančios dainos: 
“Audra prieš Dieną,” “Juo
das Varnas.” “Darbininkas 
ir Ponas”, ir “Oi, sopa, so
pa.”

Pereitų 
pertuare 
nų.

Choro
dainos tiktai chorams bei 
kvartetams: maišytam cho
rui arba kvartetui, vyrų cho
rui arba kvartetui, merginų 
chorui arba kvartetui, ly
giems balsams chorui bei 
kvartetui ir vaikų chorui.

Choro Repertuaras yra 
vienintelis muzikos leidinys.

metų Choro Re- 
tilpo išviso 20 dai-

Repertuare telpa

Aš. Y'eronika Račienė, no tėvais 
Šimki- tė. najieškau broliu Kazinrero 
ir Albino Šimkų ir seserų Onos ir Ur
šulės šimkiučių. Ona po vyrui vadina
si UFmonienė. Jie vsi gyvena Brook- 
lyn. N. Y'., o dabar nežinau kur jie 
randasi. Jau per 15 metų neturiu nuo 
j’j jokios žinios. Jeigu esate gyvi, mel
džiu atrišau, t j «įuo adresu: (12)

VERONIKA RYčIENĖ
Box 88. Point Marion. Fa.

►

►

►
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Aptiekose

SKAUSMAS 
NUOPUSLĖS 

\ NEGERUMŲ 
Prašalinamas 
Greitai su

Santai Midy

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkiu* pasi- ! 
garsinimus, kaip tai: pajiiskoji- ' 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk^. No
rint tą patį apgarsinimu patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikrašti ir ut ■ 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo'į.; 
Už pajieškojimus giminių arha^ 
draugų skaitome po 2c. u» ž-alį; 
pirmą sykį; norint tą patį paj eš< 
ko j imą tai py t ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę laikraitį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu ri
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja p-an- 
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia pt'siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

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

-KELEIVIS”
255 BROADWAY,

SO.. BOSTON. MASS.

« *
“KELEIVIS” DARBO ŽMONIŲ '

PLATINK IT JI.
LAIKRAŠTIS.

PARSIDUODA FARMA
Labai gera žemė, lietuvių tarpe, ar

ti miesto ir mokyklos. Kuriems nubo
do fabrikoje dirbti, nusipirkit farma ir 
turėsit linksmą gyvenimą. Kurie ma
not pirkti, pirkit tiesiog nuo savinin
ko, sučėdysite kelis šimtus dolerių.

M.CHTVIS (12)
R. I. Bo* 67. Fountain. Mich.

FARMOS! FARMOS!
IHdžioj lietuvių ūkininkų kolionijoj 

žinau labai gerų farmų ant pardavi
mo. iš kurių daugelis parsiduoda labai 
nužeminta kaina. Pasinaudotik proga, 
nes javai pabrango, nėra abejonės, 
kad ir žamė greitu laiku pakils. Aš, 
kaipo seniausias ūkininkas šios apie- 
linkės turiu gerą patyrimą apie ukea 
ir 12 metų kaip patarnauju lietuviams 
ūkių pirkime. Mylintieji ūkių gyveni
mą atsišaukit. (12)

JOIIN A ŽEMAITIS
R. L Box 17, Fountain, Mich.

PARSIDUODA FARMA
CONNECT1CUT VALSTIJOJ

Farma 12'i akrų geriausios žemės, 5 
budintai. II ruimų stuba. šildoma su 
štymu, maudynės, elektros šviesa, 
2W() vaisingų medžių sodas. 10 karvių, 
1 arklys, visos farmos mašinos ir įran
kiai. (plaukų neša 80W į metus, prie 
paštavo kelio, pusė mailės į miestą, 5 
minutas eiti iki škulės, 4 kiti miestai 
aplink, lietuvių apgyventa apielinkė, 
labai smagi vieta. Kas norit įsigyti ge
rą ūkę ir turėti smagų gyvenimą, tai 
čia yra proga. Priežastis pardavimo 

savininko.
(13)

čia yra proga. Priežastis 
—senatvė ir nesveikata 
Kreipkitės šiuo adresu:

A. SAMALIUS
P. O. Box 55. 

YVAUREGAN. CONN.

Pajieškau brolio Kazimiero Danielio. 
meldžiu at-išaukti. nes turiu svarbų 
reikalą, žinantieji jo adrcsa malonėkit 
pranešti LEON DANIELIUS (12)

491 Main st.. Saugus. Ma■ o!

Pajieškau Kazimiero Mileikos, Na- 
tiškių kaimo. Y'abaininkų valsčiaus, 
girdėjau gyvena Chicagoje. Malonės 
atsiliept arba kas apie jį žino teiksis 
pranešti. (12)

ANTANAS MELIKA
17 Louisburg sq., Boston, Mass.

Pajieškau Prano Kokšėio. Kauno rė
dybos. Šiaulių apskričio, Kuzių mies
telio. Turiu prie jo svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Atsišauk jei gyvas, o jei mi
ręs, atsiusk adresą. (12)

P A U L KARSOKS
P. O. Box 1425, Woodlawn, Pa

APSIVEDIMAI

Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill ’s sustabdo šaltį — j 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį. gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na >isą kūną. Ir nepalieka bloįfų pa
sekmių.

šaltis, dalykas rimtus. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 15*'.*,00.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30e

asam
Raudona Dėžė

ININE
su pareikšta

B«.^ies Love lt
Nuo visų pilvo ir žarai a*, 
magumų, kurie paeina nno 
dantų augimo nieko gertanio 
Kūdikiams ir vaikama nėra, 
kaip

Mas. Win«low’« 
Stbup

NUSTOK VERGAUTI! 
Buk savas bosas.

Farmos pigiai parsiduoda su visais 
gyvuliais ir mašinerija, gražioj vietoj 
kur daug ežerų, ir upelių, sveikas 
oras. (Geriausias marketas dėl pieno. 
Dėl informacijų rašykite: (11)

JOHN SUSLA 
Lake ( omo, Pa.

FARMOS."-
J21) akrų žemės, geriausi budinkai, 2 

sodai, 14 karvių, telyčios, 3 arkliai. 2 
automobiliai, visokie vežimai ir fomi- 
ciai, tik eik ir gyvenk. Labai geras 
pirkinys tiesiog nuo savininko, už 
$8.509, geros išlygos. Kita farma 30 
akrų žemės, nauji budinkai visai mie- 
ste'v, už $3,500, gera vieta ir geros iš
lygas. P. SIMONAS (11)

Centrai Village, Conn.

Geriausi Laiškai
Su gražiomis dainomis Extra dėl 

Velykų, kaina 50 laiškų ir 50 konver- 
tų $1 (M). Taipgi turime lietuviškų at
viručių dėl Y'elykų, šventų ir svietiškų, 
25 atvirutės su konvertais $1.00. Biskį 
pigesnės — 50 atviručių už $1.00. Vi
sados parašykite kokių norite. (11)

GR1KSONO SPAUDA
233 N. Clarion st., 

PHILADELPHIA. PA.

FOTOGRAFIJOS Iš LIETUVOS.
Pajieškau: Ignaco Rapšio. Jono Ge- 

n< ikioL Miko Y’išniausko, M Dobinio. 
bPajieškau apsivedimui merginos ar- And. Bernatavičiaus, Petro Kalėdos, 

ba našlės be vaiku, nesenesnės kaip Y'lado Draugelio ir Adomo Strusiko. 
30 metų. Aš esu vaikinas 30 metų, tu-, ' ’si gyvena Amerikoj. Prašau atsi- 
riu turto vertės $6,000.00. ** *“
malonėkit atsišaukti.

A. N'AYTCKIS
R F. D. 2,

Brandyvvine Suuuuit, Pa.

t _ i Amerikoj. Prašau atsi-
Merginos' šaukti, arba kiti jų adresus praneškite, 

(12) 1 nes jiems parvežiau giminių paveiks-
• lūs iš Lietuvos. (12)

Y. J. STANKUS. Fotografas
j 9 VYilliam •(., Pittaton, Pa.

NAUJAS
/wr«s Kiyfcy®* Katilaps 

Sykiu ir Kalendorius 
1926 i- 192" Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padengimui per
siuntimo lėšų,-—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai.
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Y ienas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. llalstcd St. 

CHICAGO, ILL.

l <

Atsisatik.it
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Sveikatos Kampelis.
NERVAI.

New Yorko sveikatos ko
misionierius 
Nicoll, Jr., 
tris skyrius: 
ir tuos, kurie 
bloga sveikata.” 
kad pirmųjų 
didinti, 
sveikatos 
čiuosius 
kreiptų domės i save.

Nekreipimas domės i save, 
nukreiptos mintys i blogąją 
pusę ir taip vadinamoji neu- 
rastenia kasdien vis daugiau 
žmonių pavergia. To prie
žasčių yra daug. Viena iš 
daugelio, tai moderninis gy
veni ma> ir >toka protinio ra
mumo.

Patir ta, kad karo metu to
se šalyse, kurios dalyvavo 
kare, jų gyventojuose neu
rastenikų skaičius sumažėjo

Dr. Matthias 
dalina žmones i 
sveikus. ligotus 

“patenkinti 
Jisai sako, 

skaičių reikia 
antriesiems duoti 
patarimų ir tre- 

itikrinti. kad jie

j šilai yra išimami. Taip-pat 
daug atvdos kreipiama Į 

Į dantis.
Ar norite, kad jūsų ir jūsų 

ikaimvnu vaikai užaugtu i 
’ ' ls?' Jei

iiv-.taip, tai stengkitės, kad svei- 
ženklu, ^atos ^^uras rūpintųsi medi- 

‘ (kale priežiūra mokyklose. 
Kiekvienas vaikas turi teisę 
prie sveikatos ir prie tos 
sveikatos apsaugojimo.

F. L. L S.

žiūrėjimo, bet dauguma kitų1 moterį
ant pirmo peržiūrėjimo ne-1 
oarodo jokiu ligos 
■..crs ištkro jie serga.

Dauguma tėvų ir motinų į 
nori, kad jų vaikams mokyk
lose sektųsi. Jie nori, kad jų 
vaikai kitus viršytų moksle. 
Jam tikslui reikalaujamas 

. velkamo kūne sveikas pro
tas. Vaikas turi būti fiziniai 
veikas, kad galėtų turėti ge- 

: as pasekmes mokykloje.
Būdamas geroje sveikato

je vaikas gali greitai moksle 
/regresuoti, bet būdamas 
,/rastoje sveikatoje, netik 
kad negalės progreso daryti, 
.et gali būti nukeltas žemes- 

.:ėn kleson. Toks vaikas gali 
moksle labai nusiminti. Tai 
ra viena iš priežasčių, ko- 
iel vaikai daugumoje atsiti

kimų apleidžia mokyklas la
jai anksti. Tėvai kartais ne- 

priežastles, kodėl
r* ?■'

vien dėlto, kad žmonės buvo upranta 
užimti darbais ir neturėjo ų vaikai negali išmokti arba 
laiko mąstyti apie save. Vi- .mogresueri greičiau, nes ne- 
sierns. kurie esate aukomis ono. kad jų vaikai fiziniai— 
nervų ligų, patartina dirbti 
ir dirbti nuoširdžiai ir prie to į 
auklėti savyje prisirišimą 
prie gerų knygų ir muzikos, 
nepasitenkinti skaitymu lai
kraščiuose kasdieninių sen
sacijų ir prisirišti prie taip

“iazz” muzikos.; 
pasirinkti atatin- 
spoito. priprask 
:ščioti. Kuomet; 
iliai kvėpuok, lai- 

■ą aukštai, žiūrėk ir 
Tah> daug gražių 

r stebėtina, 
daug žmonių pasi- 

lykštiem.- ir biau- 
dalvkams. Kieki 'le

ga
li gerėti.- gamtos grožybė
mis, Pavasaris, vasara, ruduo 
ir žiema daug inspiracijo;- 
r/rv. r» o ***r • fl’7

Nervingi žmonės yra ligo- 1 
niai, verti protingos, bet ne ! 
perdaug, simpatijos.

vadinamos 
J e: negali 
kamo sau 
daug vaili 
vaikščioji g 
kyk gal v 
klausyk, 
dalykų gamtoje 
kad tiek 
duodą. šl( 
riems d-.
n am metu

.istiems ir

. l.„.ns. Kiek 
■ezone žmogus

Y

Rašo ISABELLE KAY
^’!, ‘n*nkc Amerikoje visados trokšta gauti patari- 

.:g.-t .nimui jos žinojimo i-.tlikinėjant pareigas kaipo šei- 
?e,lr niotina. Šitose- skiltyse kas savaitę tilps straips- 
.. n.une bus idomųs iiožnaį Lietuvei šeimininkei.

I šeimininkėms kelrodis

Ne. il. Kovo 17 d., 1926.

Antra Valanda Ryte - i

|
L -S.

Giliai uri.'cirt rimiu utie* 
gt:... tcpnucjar.t malonius 
vapru . !• štai! — kuuikii

BAMBINO
Tai lrc jis nori—

Tie w UiejfiTriti mėšlun
giai tuopa pranyks.

Barakine skilvio ir
vidų: i u suirimu —palengvina 
viduriu U'k.etėjinių,

Kun;ki-i mvff-U Jį! Net 
prašu tk.ugk'u ’

35c. .ftirnAausioic vaisti
nėje. Arba uis:lykite tie

siai iš laboratorijos. Pasiunčiamo pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & C O.
BERRV & SO. 5.h STS. BROOKLYN, N. Y.

.u c vaisu* 
įgykite tie*

SUSIKŪPRINIMAS IR 
SVEIKATA.

Tiesi pozicija priduoda 
žmogui energijos, fizinio ju
drumo ir sumaningume. 
Dauguma pasaulio vadų sto
vėjo tiesiai ir buvo sveika - 
ir tvirtumo pavyzdžiu. Net 
Napoleonas, tik penkių pėdu 
aukščio, dalydavo tvirto 
žmogaus impresiją deltų, 
kad nebuvo susikūprinęs, 
bet tiesus. Žinoma, ne vi>! 
tiesieji turi daug smegenų, 
bet beveik visi nesveik.apro- 
ciai yra susikūprinę.

Mokyklos vaikų statistika 
rodo, kad tiesiai užsilaikan
čių vaikų grupė visuomet vir
šija sveikatoje ir moksle ly
gią pusę susikūprinusių vai
kų. To priežastis dažnai yra 
blogos sėdynės ir netinka
mas fizinis auklėjimas. Su
lanksčius gyvuosius organus 
negali tikėtis, kad smegenyc 
ar raumenys atsakančiai vei
ktų. Kodėl kareiviai mokomi

(tiesiai vaikščioti, pakelt:;
■ galva, ištemta krutinę? Tai 
ne vien dėlto, kad gražiai pa- 

• sirodyti, bet kad butų svei-
■ kais.

Susikūprinimas gali būti 
Rcuą at^n-u kad maži ■ R H k ; užsiėlllimuo. 

vc-m.-i gali tapti dideliais! (|arbuose priverėiama p. 
gurnais ’.anvui praąejus laika susik^Drinus clirbt;. 

-.:»;ykią iar.Kyti. Jei tietni- ki , reika|ins;a,
vmia nebus tuojaus panai-! -
inti aroa pagerinti, jie gali A -- - - - 
i Įvesti prie netekimo ambi- 
Ijos ir iniciatyvos, ir vaikas i 
ali užaugti tokiu, kad nega- 
ės pats savęs užlaikyti ir tu. •_ 
:urie jam priderėtų užlaik

' ri.ėra linkimi. Tėvų ir motinų 
priedermė sužinoti, kiek tik 
galima, apie jų vaikų sveika-

Kad tai padarius, reikia 
i eikalauti, kad visi vaikai 
mokyklose gautų medikai} 
'šegzamiiiavimą, kad visi ri
jimai trukumai butų patai
kyti. -I ei toje mokykloje, ku
rią tavo vaikai lanko, nėra 
jaromas medikalis išegza- 
.lii'avimas, reikia savo vai- 

. ■;« vesti oas šeimynos gvdv-i l « •- - • I
, . , j ligų priežastimi,atminti, kad maži? •--- -•
iii tapti

•k/.• 
clxi\ UI

; i

v

RODYKLĖ No. 1.
• o Receptai. lret su<jįjus popjerą bus kai dangtis
a skanios daržovės pa- ‘ir oro

- zupės. Visada laikyk Į 
zose greitam naudoji-Į 
receptą gerai tūpei

c S TOVRATU ZUPė.
• aporated pieno.

vandens,
dėžė., ar virtų šviežių

■ .< įgano,
nitą petruškų,

- druskos.
> nioirų,

..a- cukraus,
,o kepamos sodos, 

:esto,
. :tų.
■tanius prie tonuotųK -mus prie tonuitų ir 

ks minutų. Išspausk per 
-.yk- Sutarpink sviestą 
<!ulyj, daęlėk miltus iki 

vr:ą su vandeniu ir pilk
* -s_— nuolat maišant 

■ rštės, dadėk sodą i to- 
. maišyk su baltu sosu.

I

■ r u vės Reikaluose.
.:nkč, kuri pati gamina 
iarvt virtuvę linksmą.

.ad viskas butų vietoj 
rasti kada reikia.
vėdinama virtuvė bus 

■..-ma.
:emonus į pečių pirm 

-. usildyk pilnai'ir suko- 
ik' suminkštėja. Turėsi 

sulčių negu iš šalto, 
yra skonis kokis šalta- 

<ad nesiranda.
•gi vaisių indus, vietoj 

: šniūrais, įmerk neper- 
popierą į labai karštą 

zoj uždėk ją ant stiklo, 
landžiai iš šonų. Kuo-

Naminiai Pasigdbėjimai.
Baka lar.gų užtiesalą galima nuva

lyt naudojant labai tirštas muilo putas 
su spotidžiu. Naudok baltą muilą ir šil
tą vandenį putoms daryti. Spondžių 
reikia išspaust beveik sausai, kad van
deniu nepergert-ą uždangalas. Ge
riausios pase kmes -būna ištiesiant už
dangalą ant plokštumos.

Surūdijusi piosą galima nuvalyt su 
pumika arba pudra. Žitrrėk kad proso 
apačia butų slidi, nes ncręguliarišku- 
tnai kliūva už materijos ir lankiai su
gadina šilką ir vilnonius.

Gerai yra rengiant krakmolą pa- 
drožti kelik šmotsliu> muilo ir dadėt i 
krakmolą. Tas padarys gražų slidų pa
virš; kubiierių ir kapsu ir neduos pro
sui lipti.

Valant pintinius patiesalus, geriau- 
ria yra naudoti šalta vandenį ir am- 
moniją.

Grožės Patarimai.
Padidėję odoj skylutes yra. nuo nau

dojimo nauderio arba stokos atsargu
mo odą įuazgojant. Odą išvalius kiek 
reikia, r.uplaut pirma šiltu vandeniu, 
paskui šaltu. Jeigu šalto vandens ne
naudosi sky lutės pasiliks didelės ir di
dės. Numazgojus burną pilnai, naudok 
mostį (kurią gali gauti vaistinėj už 
mažą kainai ir intrink ją į odą pirštų 
galais iki išdžiasiant.

Ypaiiška Sveikata.
Švarus dantis retai genda. Jeigu už

laikysi: dantis švariai tirada — ne 
tik retkarčiais, išvengti daug skaus
mo nuo dantų gėiimo Vartokit > rą 
dantų valytoją reguliariai po valgiu ir 
einant gulti ir nueiki* pa-> dentistą du 
sykiu į metus isegzarninavimin ir pa
tarimui. ir turėsit švarias baltus tvir
tus dantis, kurie dadės gražuma jūsų 
išvaizdai ir sveikatai.

t
i
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For BIL1OUSNESS
r vartqk.it

BEECHAMS VILĖS 
paliuosaviir.u: vidurių, su- 
gtsbdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Koioinelio 

25c ir 50c. taksiukai u

-P!
■v <

I 
-. 
i

J
U. r >V ' *V
° KELLOGGS
TASTELESSCASTOR OIL

I 
l

Tyrai išvalytas Castor Oi! 
padarytas .medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyruma3 nepakeičia
mas. Bs skonio Ir neatsi
duoda. Imkit Kalbgg’s. Su
piltas Laboratorijose.

i

Itališki Armonikai
Mes išdir
bant ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas

Itališkas 
Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
fiietų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėjo. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit 
ta’.ogo, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė., Dept. 30, .. 

CHICAGO, 1LL:

np, InSiuenza

že- 
su- 
ka-

Pasirodžius pirmam ženklui 
Šalčio—imk Dr. Humphrf-s 
“77”. Išvarys Salti. Pasek
mingas prieš Gripų. Patar
tina turėt “77“ jus namuose. 
Prieš Salti ir Gripą “77” pa
gelbsti per 30 metų.

At ail Dmggirts 30 renis.
HtrafPHP.yv.-homeo. vedicineco. 

156 Streut. New Yori

MEDIKALĖ PRIEŽIŪRA 
MOKYKLOSE.

Pasitaiko, kad kasyklose 
užgriuva daug darbininkų; . 
netikėta ekspliozija apakina 
ir užkuilina daug žmonių: ' 
teatro lubos Įlužta ir užmuša 
daugybę publikos, — tuo- 
jaus visi laikraščiai skelbia 
tas nelaimes ir žmonės Įdo
mauja, nes tai nepaprasti at
sitikimai. Vienok tos pačios 
apielinkės mokyklose dau
giau vaikų užauga raišų pro
tuose arba kūnuose, turėda
mi nesveikas akis ir ausis, 
negu suimant krūvon visas 
nelaimes ir suskaitant visus 
nelaimingus atsitikimus, li
tai yra dėlto, kad sunku, žmo
nes užinteresuoti tuomi daly
ku.

Daugiau negu trečdalis 
jaunų vyrų egzaminuojant, 
buvo atrasti netinkamais ka
reiviavimui. Tas netinkamu
mas paėjo nuo nepriežiūros 
kūdikystėje, kuomet visus 
trukumus butų buvę galima 
panaikinti.

Apskaitliuojama, kad šioje 
šalyje randasi apie dvide
šimts penki milijonai vaikų 
mokyklose. Iš to skaičiaus 
apie septyniolika milijonų 
negauna tinkamos priežiū
ros sveikatos žvilgsniu, kuo- 

lanko. Visos 
lauja, kari vai- 

ankytų mo
li: biski daugiau 
:ų valstijų teturi 

priežiuro-- istaty- 
atymai 'veikia’ 
ir parinktuose

Kad išsisaugoti susikūpri
nimo ir iš to kilančių. pasek
mių. reikalinga vystyti rau- 

Į menis darant mankštinimu> 
Į ir tam tikrus žaidimus.
1 Susikūprinimo taisymui 
nereikalinga brangių prie
taisų. Paprasto mankštini- 
mosi lytais ir vakarais pilnai 
užtenka. F. L. i. S.

m et moky klą 
valstijos reik; 
kai privers 
kyklas, bet 
negu pusė 
rr.ėdikai ės 
mus, Ir tie is 
t ik miei'tUO'e 
d ištrintuose.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras ilgą laiką buvo 
užimtas iirinėjimu vaikų fi
zinės padėties Įvairioe sios 
šalies dalyse.

Prieš duosiant pagelbą 
vaikams, reikia žinoti, ar 
jiems ta pageiba amai ietka- 
linga. Daug V3’kų parodo 
reikalingumą iš pirmo per-

Ct L

,ina.
X

V--------------------------
Šalčiai, kurie 

išsivysto į

—

!

i

i.esąžiningumas, jog
■ oaromasu aukstes-
.iu ą ž i ia. “Turiu faktų ir

. r.;,' eentralinėje val-
■ viškiasi nesąžiningu- 

zraudu man čia j*uos 
.r aš neminėsiu,”— 
kt-n. Bučys.

' '.įmigo kalbos kong-
- . ėG didelio triukšmo. 

Antieji kunigai šo- 
•■*' kademus ir dabarti- 

kiikos “šventumą.” Ir
. - iž e pasakyti, kad šm! 

'.. .Mgai-poiitikai jau į 
.; akli, kurčiai, jog ne- ■ 

' g - ružutin vedančių
. z. jog tie doresnių; 

... Giusai pasiliks bal- 
šaukiančių.” 

(“š. N.”)

iHd

.4 A

i
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epneumonią

INFLUENZA
Strmaikina tavo jėgas ir gyvumą

Papra s či ausi s mokyklos
amžiaus vaikų trukumas — 
tai blogas matymas. Karei- 
”is, sugrįžęs iš karo geroje. “ 
. veikatoje, bet praradęs re
gėjimą. yra visų apgailestau
jamas. Apsunkintas visam 
amžiui jis turės jieškoti tokio ■ 
užsiėmimo, kuris nereika
lauja vaitoti akis. Vienok 
yra daug vaikų, kurie tampa 
aklais vientik dėl neprižiu- 
rėjimo ir nepaisymo jų akių.

Trakoma yra kroninė akių 
liga, kuri’ priveda prie aklu
mo, jei nėra tinkamai gydo
ma, ir ši liga pradeda labai 
išsiplėtoti Amerikos mokyk
lose. Jei mokykloje nėra me- 
d'.kalės priežiūros, tai negali 
būti tikras, kad tavo sūnūs ar 
i aergaitė, tavo sesuo ar bro- 
■is. sėdi arti vaiko, kuris turi 
trakoma, ir nuo kurio ta liga 
gali kitiems prilipti, 

i Gana didelis vaikų skai
čius musų mokyklose turi 
prastas akis ar kokią nors 
akių ligą. Daugumoje atsiti
kimų nepriežiūra gali prives
ti prie aklumo užaugus, o ki
tuose atsitikimuose vaikas 
negali laikytis su kitais mok
iu'vien todėl, kad negali ge- 
ai matyt. Kiekvienas vaikas 

turi būti nors sykį i metus ge
rai išegzaminuojamas, kad 
..'vengus ligų< kurios apsun
kina kaip protines, taip ir fi
zines pajėgas.

įk astos akys sulaikys tavo 
vaiką moksle, ir jei tuojaus 
nebus prižurimos, jo akys 
gali būti amžinai sugadintos, i

Geros ausys, kaip ir geros j liaudi 
taip pat reikalingos jogiškomis priemonėmis, tuo 

g?-.ik..i, kuris neri greitai ir-tarpu, 1 ' * * ‘ " 
ti mokslo bangose. Mediką- c -f y____ V
ik .gz^mmavimas parodys mokratinius principus. 
; i-ų padėtį, ir C ’

i'ias gali visus trukumus todu.”'
panaikinti. | Tai kunigo Kemėšio

Meri Įkalė priežiūra moky- pasakytos kalbos mintys, 
kloję atranda nesveikus adė- Antras kunigas, prof. Bueys, 
noidus ir tonsilus. Dažnai kalbą papildė sakydamas, 
vaiko p: ogrcsąr mokykloje jog musų turtas plaukia ttž- 
pagerinamas, kuomet jo ton- sienin, jog reiškiasi didžiau-

I
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Katalikai Sasipvko
Kad politikuojantieji Lie

tuvos kunigai veda musų 
ekonomini gyvenimą i .'kur
dą, o dvasią stengiasi Įterpti 

gi viduramžių nelaisvės pan
čius, tai aiškėja ir kai ku
riems jų pačių žmonėms. Jų 
pačių bloke gimsta opozici
ja, kuri reikalauja vagos pa
keitimo.

Ta. rodo šių metu pradžio' 
.Įvykęs Kaune Katalikų Kon- 
.gi esąs. Pažvelkime, ką kal
bėjo jame kunigas Kemėši. : 
“Prie valstybės prisiplakę 
urnai nudegėme savo ideanz- 
mo sparnelius. Atidarius 
keliui prie platesnio gyveni
mo radosi Įvairios materiale.' 
pagundos. Įsigalėjo visur 
protekcionizmas, apsirūpini
mas centrais, šiltomis vieto
mis, be to ir giminių bei ger i 
I ažista mų a p rup in i m a s.. . 
Sukiršinome prieš save vi-
■ uomenę naikindami “bedie
vius” mokytojus. Varžome, 
•persekiojama spaudą... Už 
nekalčiausias karikatūras

■ sodiname Į kalėjimus... Poli
cinę vadovybę turi savo ran
kose trys krikščioniškos par
tijos. Jos šiandien pavertė 
katalikų veikimo centrą 
krikščionių demokratų bloko 
politine tarnaite.

‘‘Be to, dešinieji eidami 
vadovaujasi dema-

kai kairieji priešin
gai : jie stengiasi skleisti de- 

. s iš
tinkamas gy- dovaujasi demokratiniu me-

V I 
t

R. MATT GALLICK 
Bo>: 92 De Tau r, Mich.

.Ij prisiųsti man dar 
Guigaiiškų Žolių Arba- 

. -tusios gyduolės svei- 
nrašalina šalčius. Čia

I 
I

; / iių Arbata parsiduoda
-? po 35c, 75c. ir S1.25.

i . ; ii MEfLĖS ŽOLĖ.
lieto profesorius Mar- ’ 

naucinpa ir ralingą į 
• MEILĖS ŽOLE.“ kuri 

. nesutikime jryvenan- 
vyro. u*ip $«€• 
alinga “Meilės Žolė 
..ritrtfksta malonės.
Tuomet atidarys di- 
ir net pabėgusį pri- 

kuogreičiaosią. Norin- 
• — vaikinui ar mergi- 

< s Žole” kokį norėsi, 
-.t-lom- bus kuodidžiau- 

. ./iečių tautu tukstan- 
. ■ naudojasi “Meiles Žo- 

iuvimu siųskite sykiu 
'grius, r.eregistruota- 

(11)
- KROGYEL

■ God- į- ,t.. Pa»erson. N. J.

l

Pastovus kosuly* ir šaltis tanki:;; 
privedą prie pavojingos bėdos, 
ius galit juos sustabdyt dabar *i; 
Creorauision, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
:nulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir iis veikia padvigubintu- 
greittimu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą .ir sulaiko gemalu 
augimą.

Iš visu žinomą vaistu, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausią vaistu gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnnoelytą plėvę irz 
sustabdo irritaciią ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria i kraują ir tuomi su*tabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovau • ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės bgn 
kitokiose formoje, turinčių bendra 
-.likimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo vir-os siste
mos po blogo šalčio ar “tlu." Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvinių vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
!<any. Atlanta. Ga. (apg)
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Skaitymui Akiniai 
Siunčiami DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymui ar
ba prie darbo akiniai? Aš tamstai at
siusiu 10 dienų išbandyti. mano ste
bėtinus skaitymui akinius su paauk
suotais celulcido rėmais, dideliais 
stiklais, toric lenses. .Jie pagelbės skai
tyti mažas raides arba įverti siūlą 
adata.

Palieka «ave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką
Apsisaugok nuo ir.fi.a-azo--. išs‘gydydamas nuo peršalimo 

jačioie pradžioje be atidėliojimo.

FAIN-EAPELLERIU
Vwu' . . k’ 5 J V P • ?..t r< .

-atryr.-s kritinę nr pečius p^geKiė' krauto cirkuliacijai.
netikit iijtiasr. tnC-'.i ir j. iy^ iti peri:.lir::.iin.»

35c. i." “Gc. vtSstinč-c.
Tirlira pki; r.'čt;. INKAHO vaiziicžctikliu

F. A D. RICHTER & CO.
BERRT £ SO. 5-’.i 3T3. BR

■!!■■ ■■■■!■ III —■■IIIIH | iii i Mūcaieu 
Valet APSAUGOS BRITVA

Autobtrop Kuri Pati Išsikalančia
nSAS ĮRENGIMAS Sl.GO ir $5.00 

** *, ,, Parsiduoda visose britvų krautuvėse
—Snavpens ttself

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų n-.otcrų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Ifaymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambert St., SOSTON. MASS.

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

ant J00 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo ų/.sisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokiu slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną u-dyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taopyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

DYKA! ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

►X*

I

a'’r?; :j 
dcl is 
praie 
Kckir
t.

irią M- u
ius rašyt
i. l.urj n

> r.A\r

" Sandalu atiduodam Dykai.
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n dykai išdalint 16,000 • 
■'rašykit j«aų vardą ir j 

‘ tojaus pasiilsime įunv ■ 
'impslą Dykai. Ne-1 

prcTOS, jei končiat nuo 
’*>■ R-imatizmo. Raay- i

’ardier,.
r; y. ; T ijfthod co.

Psnt. X4.
3621 No \-<hi;,nd. Are.. ChieaRO. III.

rtihar tikras džiaugsmas.
I i pagelbėjo musų Pa- 

Mctoda per paskuti- 
' ;s. .Jei kenčiate skaus- 

anariuose, jei sąnariai 
.-■zę. ir jei jus kenčiat 

'•>noj oro permainoj, tai 
proga išbandyt lengvą 
Mes kviečiame jus tuo- 

r- Kaiaujant Sampalo Dy- 
.virim parūpinti visiems 

■ kaitvtojams.

10 dienų bandymui
NESIŲSK PINIGŲ

Tamsta išbandyk juos per 10 dienų įj 
■Jei tamsta nepasitenkinsi, tai grąžink 5 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa- 
tiks, tai laikyk ir atsiųsk 51.65. Musų £ 
urmo kaina. Aš nesiunčiu akinių tmo- įt 
nčms. kurie neturi 10 metų. Aš siun
čiu jiems per paštą dailias akinhi dė
žutes dykai. Šie yra tikrai toric len- 
ses, kurie parduodami nuo astuonių iki 
dvylikos rkderiu, ir tai puikus pirkinys 
už tokią kainą.

DIDELIS LANGTIESIU BARGENAS

W. E. Coffee Optieal Co..
I Dept 222.Box 607. Rock Island.Ill. 
: Atsiųskite paštu apmokėtu vieną 
, porą patuks uotų Zylo kevalo aki

nių, toric lensr-j, dailia akinių dė- 
• zut, bandymui 10 dienu -Tej pa- 
; tiks tai atsiusiu pilna mokesnį 

$4.65. Jei nepatiks, tai grąžinsiu 
atgal apmokant pašto i.'laidas.

' Aš busiu sprendėjas. 
Mano metai .........
Vardas
Gatvė 

j Miestas

Moterį.*! štai puikios langtiesės 
yra siūlomos' jums nupiginta 
kaina tiktai^ už $3.69 dvi poros 
arba už $7.30 keturios poros. 
Šios puikios megstinčs Iangtie, 
sės yra padarytos iš aukštos 
rųšies materialo, jų patrinos yra 
tikra grožybė, su makrais ir lei
skis ant kraštų, taip kaip matote 
ant šio paveikslo. Miera 3 jardai 
ilgio ir 52 coliai pločio. Gerai iš
skalbiamos ir laikys jums per 
daugelį metų.
užsisakykite šiandien. 
NESIŲSKIT PINIGU Prsiųakit 
tik savo vardą ir adresų su 25c. 
dėl persiuntimo lėšų jr ‘ mes iš- 
siysimc jums puikins tangtieses 
per puštą. Kuomet jas aplanky
kite, pinigus už jas apmokėsite 
pastoriui. NELAUKIT! Šitas 

©ecialis išpardavimas tęsis ne
grai.
CONTINENTAL SALES CO. 

f>11 'Vinchester Are, 
Dept. K-2Š, 

CHICAGO, 1LL.
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•amam** žais kūdikiais, o pati išėjo i 
p’as kaimyną. Sugrįžusi rado 
vieną kūdikį durnuose už- 
troškusį, o kitą pusgyvį. Ne-

aa

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) ' daug ko betruko, kad butų 

kllęS gaiSl^S.N*

SUDEGĖ VIENTURTIS 
SŪNELIS.

Netoli nuo Labanorių mie
stelio gyveno neturtingas 
batsiuvis p. Vaitkevičius.

Besiūdamas batus šiaip 
taip pragyvendavo. Bet šie
met" sausio mėn. pabaigoje 
iškilo didelė nelaime: jam 
nesant namie kilo gaisras. 
Ugny sudegė jo vienatinis 
trečių metų sūnūs, dvi kar
vės ir visas turtas. Nuostolių 
padalyta apie ant 3,200 litų. 
Gaisro priežastis aiškinama 
taip.

Jis laike našlaitį sesers sū
nų.

Žmona gaisro dieną išėjo ' 
linų braukti, u auklėtinį pali
ko prie savų.sunaus. Bežaiz- 
dami degtukais jie padegė 
pakulas, kurios buvo sudėtos 
ant krosnies. Bet tatai laiku 
pastebėjo šeimininkė ir už
gesinusi pakulas pradėjo 
bausti kaltininką? Gavęs ge
rai mušti vaikas išbėgo iš na
mų. Žmona bijodama, kad 
ką nepasidalytų, išėjo jo 
jieškoti. Radusi grįžo atgal 
ir kelyje pamatė, kad jau vi
sos triobos ugnyje. Kol atbė
go, jau buvo pervėlu.

Matydamas, kad Budzins- į 
kaitė jam neištikima, J. Kau
pas nutarė ją nužudyti ir sy
kiu padaryti galą sau. Įsigi
jęs tam tikslui revolveri, va
sario mėn. 2 d. jis atvyko Pa
nevėžin pasimatyti su Bu- 
dzinskaite ir įvykdyti savo 
sumanymą, jeigu ji atsisaky
tų jį mylėti ir būti jo žmona. 
Tą pačią dieną apie 18 va1., 
jis atėjo prie Budzinskaitės 
buto ir prieš užeidamas, no
rėjo įsitikrinti, ar ji yra na
mie ir ar nėra pas ją svečių. 
Pradaręs langinę, jis pamatė 
Budzinskaitę ir Pranevičių, 
kurie sėdėjo ant lovos ir bu
čiavosi. Toji scena taip smar
kiai į jį paveikė, kad jis tuo
jau nuterė keršyti ir šovė per 
langą, taikindamas Budzins- 
kaitei, bet šūvis netikėtai pa
puolė Pranevičiui. Nelauk
damas, kas bus toliau, jis 
tuojau pabėgo ir sėdęs ant 
dviračio, kurį turėjo pasiga
minęs iš anksto, parvyko na
mo.

SUDEGĖ MALŪNAS.
Iš 6 į 7 vasario Salantuose 

kilo gaisras — užsidegė lie
tuvio Bučio vandeniu varo
mas malūnas. Gaisrui išsiplė
tus po kiek laiko atvyko abi 
vietos gaisrininkų koman
dos. Gesinamųjų, mašinų, 
vandens vežiojamųjų bose
lių daugybė. Šalyse sustojo 
uždegtais fakelais ugniage- Į 
siu “sargybiniai,” kaip ant į 
parado.

Ugnis slenka vis tolyn. 
Gesinamojo darbo nesimato. 
Publikai nekantraujant dėl 
ugniagesių komandų ir ma
šinų neveikimo, ugniagesiai 
teisinosi — esą šalta, visos 
mašinos sušalusios, todėl ir 
neveikia. Kažin ar čia nebu
vo kuri kita priežastis?

Atnmiiinkit Sabo Stiprumą
Daugumas tonikų suteikia tiktai burnai skonį, bet 

po viso ko, Jų nauda, kurią gaunate atgaivindami 
savo sveikatą, stiprumą ir vikrumą, tai yra svarbiau
sia ir rckuoama daugiausiai.

4
«;

i

turtingas suteikime sveikatos cod-liver alie
jus, labai grynas maisto-tonikas, netik turi ge
rą skonį, bei veikia dei prašalinimo silpnumo 1 
subudavojant kūną j sveikatą. Scott’s Emulsion 
yra saugus tonikas dėl jūsų namų.

Seott?& Bownc, Bloomfield, N. J.

I
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VEŽIMAS PRISLĖGĖ.
Šių metų vasario mėn. 

naktį iš 3-čios i 4 dieną vie
nas Kražių pirklys su savo 
sunumi vežė prekes iš Klai-

J. Kaupas pasodintas Pa- pėdos į Kražius. Važiuojant 
r byla nuo vieno kalno (is Kaltine-

dviem vogtais arkliais, kad 
juos Normančių sodžiuje pa
slėpti — tuojau buvo suim
tas. Kvočiama išdavė‘savo 
bendrininkus. Pas Maciejau- 
ską rasta revolveris ir>visa 
kolekcija raktų bei prietaisų 
užraktams atrakinti. Pas Ta
rašką — piukliukas geležinas 
piaustyti. Kvočiami piktada
riai prisipažino, kur ii- kada 
yra padarę vogimus. Visi trįs 
anksčiau buvo teisti už va
gystę. Dabar iki teismo pa
skirti sunkiųjų darbų kalėji
man.

nevėžio kalėjiman ir 
perduota teismui.

Medcga
Alek-
.... 25c.
— Šioje

UŽMUŠĖ IŠ KERŠTO.
Leoniškiuose, šakių apskr. 

sausio 27 d. grįžtanti iš ra- 
bakso pil. Pavalkį užpuolė 
trįs vyrai ir kirviu perkirto 
jam galvą. Sužeistasis i ant
rą dieną pasimirė. Įtaria
muosius policija suėmė. Už
mušimo priežastis esąs kerš
tas.

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL .............  25e
Kaip Senovės žmonės Perstatydavo 

Sau žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė' 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš-1 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira- I 
do Kalbos". Parašė Z. Alekso. 
4® pusi. 10c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystčf 
įstatymai su reikalingai klausimais ir : 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................................................. 25c.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arha 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras ' 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL .............. 20c.'
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip '

Nojus galėjo surinkti į kelias die-1 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- ■ 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai j 
ir kitą veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali at.-a 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai b 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Ka* žodis — tai fak
tas ; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir' 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 25c. •
Kokius Dievus Žmonėa Garbino Seno- 

vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Į 
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta : 
kokius dievus garbino 6enovėa indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

i rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tie 
1 dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

i
Iš IR I

LIETUVĄ
PER H AMBL RG.y

Ant mus tri-šriubimų laivų 
Resolute, Rahance, Albert 

Ballin. DeutscMand, 
Hambur"

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais iaivų Cle- 
veiand. WestphaKa, ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir Westphalia atplaukia 
i Bostoną. ’ -
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiavimai.

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. 

I imta iš Greilicho. Parašė Z.
sa. 80 pusi................................
Monologai ir Deklamacijos.

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš- 

i kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
i tiškos ir laisvamaniškos. Visos ekam- 
' bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
' vaikščiojimams, baliams, koncer- 
, tams ir tt. .................................... 25c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstoto nužudymų 
caro Aleksandro IL Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. ........................................ 25c.

i "O. S. S.” arba šliubinč Iškilmė. — 
’’ į Vieno akto farsas, labai juokingas 

’ Į ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

203 iš New Yorko 
j Kauną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)TAS KEBLUSIS “VIDUR

KELIS.”
| taip, kad jis jau nebeatgijo. 1 Persivalgymas yra labai 
Tėvas liko nesužeistas. Tė-1 pavojingas. Visi kūno orga-

, nų Kražių link ) apvirto veži- 
I mas ir prekės prislėgė sūnų Dėl sugrj2m-.o leidimų ir ki

tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Uinted Amenean lises 
(HarriEan Ziae) Joint Servict -.vith 

Hanburg AaeHcan Line 
131 Statė St., Boston. Mana.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Baisi žmogžudystė atsiti-1 

ko Birbiluose, Veliuonos vai. 
To kaimo pil. Mockus Kazys 
buvo pranykęs iš namų. Jo 
sūnūs Antanas pasakojo, 
kad tėvas kažin kur išėjęs. Į 
Tėvui negrįžtant dvi sąvai- i 
tęs, prasidėjo žmonių tarpe | 
kalbos, nes tarp tėvo ir su-! 
naus dažnai būdavę kivirčų. 
Atsirado žmonių, kurie pra
dėjo kalbėti apie nužudymą. 

, Vasario 4 d. atvykęs polici- 
! įlinkas pradėjo tardyti ir per 
tardymą pil. Tamošaitis pa
sakė matęs žudynes. Kalti
ninkas iš karto mėgino gin
tis, bet tuojau prisipažino 
užmušęs tėvą kamaraitėje, 
paskui paslėpęs daržinėje ir: JVetimu 
kitą dieną nuvežęs ties Vilki- Į įe,.

b

BAISUS NEATSAR
GUMAS.

Radiškėse, Mariampolės 
apskr. Baubonių 14 metų 
vaikas kažkur rado šovinio 
tūtelę ir pasidarė šaudyklę. 
Norėdamas ją išmėginti, jis 
užtaisė paraku su šratais. Į šį

ivas tą vieną vaiką teturėjo.
Vasario 5 d. Kražių gaisri

ninkai užmuštąjį palaidojo, 
nes jis buvo gaisrininkas.

SUSEKTA DIDELĖ VAGIŲ 
KOMPANIJA.

Vasario 14 dieną, Krimi- 
nalės policijos pastangomis, 
pasisekė sugauti, kurį laiką 
sekti trįs stambus Šiaulių 
apylinkės arkliavagiai: L. 
Maciejauskas, Vaitkus ir Ta- 
raška. Maciejatiską sučiupo 
Normančių sodžiuje, Šiaulių 
vals., o Vaitkų ir Tarašką — 
Šiauliuose, Lauko gatvėje, 
Vaitkaus namuose.

Šie trįs garsus ‘‘ponai, 
j arklių “kupčiai, 

per trumpą šių metų laiką

I

T±±! ■iaiNen3™ą..2r »%LP5- Padarė keletą stambių 'vai
tinkamo dėmesio ir griežtai peršą# Vasario 4 d. užmuši- į 

' kas su žmona areštuoti ir iš- Į
vežti kalėjiman.

neuždraudė su paraku žaisti, 
dėl to atsitiko baisi nelaimė: 
vaikas padegė šaudyklę ir 
suvis sunkiai sužeidė jo mo
tiną. Po kelių dienų ji mirė.

KAIP KILO KERŠTAS 
DĖL MEILĖS.

Nesenai Panevėžyje buvo 
nušautas revolveriu per lan
gą Panevėžio miškų techni
kos mokyklos mokinys K. 
Pranevičius, šio skaudaus 
įvykio priežastį šiaip nusako 
“Panevėžio Balsas.”

Paskutiniu laiku K. Prane- i 
vičius labai draugavo su p-le

nai ir funkcijos būna persi
dirbę, tvirtumas sumažintas, 
gyvumas sunaikintas. Pasi- 
mokykit is mirčių garsių I

Žiedas ir keturios kitos: žmonių, kurie mirė nuo skau- Į apymkos: Neužsitikinti. Vyras; 
daus skilvio nemalimo. ls 2> Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko-i 
antros rankos: Chicagos * rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
Universiteto psychologijos 'pailsi tiki į visokius prietarus,

I
I

I u

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ 
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLI’M BUS 

arba ant kitu šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI l TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreinkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD 
13 Water St. Boston, 

Cor. Devonsbire St. 
arba pas vietos agentus.

psychologijos raik** tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.....................................  i5e.
Socializmas ir Religija. — Labai įdo

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

"SaUmėja”, arba kaip buvo nukirsta 
į šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti ..........  25c.
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuiler. Su 
pąvcikslais. 16 pusi...................... i0c.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- į kius j* santikiua su žmonėmis turė- 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug. j°- Knyga stambi ir labai užimanti, 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B.
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ......................  $1.00
Amžinos Dninos. šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .......................................... i5e.
Anarchizmas. — Pagal Proudhono 

mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pusi.............................................. 10c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. IngersolL, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi.
Byla Detroito Katalikų eu Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už-
1 puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 

/ i Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 ui. Šioj knygutėj išti-

: sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai da-j-

-teidžia kovoj su socialistam Su 
paveikslais. 61 dusI.

«
Davatkų Gadzinkos. 

mos dainos. Apart juokingų "I>a-

I I 
Tai yra tikra tik»iiafl| istorija. $1.0® ’ 
Drūtuose audimo apdaruose .. S1J5 
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt Puikiai ilius
truota. 95 pusi................................ 25c.
Ben-Har. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VVallace. 472 pusi............................$2.00 ;
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie- Į 

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bematowicz’o.
468 pusL .....................................  $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
i veikslais, perstotančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

25c. iki užgimimo Kristaus. Įgijęs iią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .................  $1.0®
Musą Padėjimas. — Įdomus pavys- 

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

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO

igysčių. Taip, pradžioj sau- 
! šio, ūkininkui J. Brancui iš 
i Aukštilkių dvaro pavogė dvi Į niekad svarbaus nutarime 
i karves. Jas pardavę, važia- nedaryt tuščiu pilvu. Jusv 
J vo į kitą valsčių vogti. Vasa-protas i
rio mėn. ūkininkui A. Ma- lengvai apsigaut. 
čiui, Padvarniukų sodžiaus, Kartusis Vynas

— - - - t

I

departamentas perspėja, kad

; »

MftANKIAUStAS
KELIAS

UUŽSIDEGĖ POLICI
NINKAS.

Šventežery j, Seinų apski.
............. • -- į. į Viekšnių vals. pavogė 2 ark- 

netikėtai užsidegė jaunesny- hu; J. šileikiui, Girėnų kai
sis policininkas Kavaliaus- ■ Rietavo valsčiuje pavog- 
kas. Priežastis tokia: Kava-: ta vienas pakinkytas į šlajas 
liauskas, norėdamas sušildy-: arklys ir tt.
ti sau arbatos, paėmęs pri- . Kriminale policija, gavusi 
muša ir bonką brenspirito i žinių apie piktadarių lizdą, 
(degamojo spirito) įkūrė j kur Jis randasi, Normančių 
primusą, bet brenspirito ne-i^žių is tolo tyrinėjo. Pik- 
užkimšo ir laikė rankoje.! tadaris Macejauskas, nie-

Į vasario 11 dieną apie 11 vai.:

1

nedirba ir jus galit rjn • •1 rinerio 
pagelbės 

Jums pasilaikyt tame pagei
daujamam vidurkely. Jis iš
valys jūsų skilvį, sunaikins 
nereikalingą medžiagą, pa
gelbės virškinimui ir padės 
užsilaikyt geriausioj sveika
toj. Jūsų aptiekorius ar vais
tų pardavėjas ji turi, jei ne, 
tai rašykit pas Jcseph Triner 
Company, Chicago, III.

i

B. Budzinskaitė ir dažnai 
pas ja atsilankydavo. Dar 
prieš tai B. Budzinskaitė tu- 
jėjo meilužį Juozą Kaupą, 
kuris neapkentė Pranevi
čiaus, laikydamas jį savo 
priešu. Prieš nužudymą tą 
pačią dieną J. Kaupas buvo 
matytas Panevėžio mieste ir 
todėl tuojau buvo įtartas 
Pranevičių nužudęs. Tą pa
čią naktį policija nuvyko į 
Ūtos kaimą. Piniavos vaisė., 
kur J. Kaupas gyvena, kad jį 
sulaikytų. J. Kaupas buvo 
rastas bemiegant ir nužudęs 
neprisipažino. Padarius pas 
jį krata, nieko įtariamo nesu
rasta. Visgi J. Kaupas buvo 
areštuotas ir atgabentas Pa
nevėžin. Po ilgo tyrinėjimo 
J. Kaupo kaltė buvo aiškiai 
įrodyta ir, negalėdamas tin
kamai atsakyti į kai kuriuos 
duotus jam užklausimus, jis 
galu gale prisipažino esąs 
kaltas ir apie viską smulkiai 
papasakojo. Jo žodžiais 
Budzinskaitę jis pažinęs va
sario m. 1922 m. Nuo to lai
ko jie pradėjo mylėtis ir vė
liau gyveno, kaip vyras su 
žmona," vis rengdamiesi pa
imti šiiuba. Paskutiniu laiku

-Jam pasilenkus, staiga bren-; ko bloga nenujausdamas, 
spiritas rankoje užsidegė ii grižo su nauju “grobiu” — 
susprogdino bonką. Bonkai

..........■ l

spiritas rankoje užsidegė ir grįžo su nauju “grobiu”

sprogus, brenspiritas su liep- J 
sna mušėsi Kavaliauskui į £ 
galvą ir uždegė. Tuo tarpų jį 
kambaryje buvęs nuovados < 
padėjėjas Vaitiekaftis. Jis > 
pamatęs degantį savo drau- 
gą, nutvėrė kibirą su vande- / 
niu ir pylė Kavaliauskui ant / 
gaivos, bet užgesinti -nepa- / 
vyko. Tada degantysis poli- 
cininkas spruko pro duris su J 
degančia galva, bet, nespė- 
jus išbėgti laukan, buvo de- | 
ganti galva užgesinta, nes 5 
Vaitiekaitis pavijęs užmetė / 
ant galvos antklodę ir uždu-| 
sino liepsną. x • X

Jiems atėjus į kambarį, ra- 
do degančius sienoje paką- 
bintus drabužius, bet greit j 
ir juos pavyko užgesinti. Po- / 
licininkas Kavaliauskas la- J 
bai nukentėjo: nudegė plau- į, 
kai, apdegė visas veidas, tik < 
akys liko ugnies nepaliestos, į 
neš jąsias buvo užėmęs ran- 
komis. Kavaliauskas tuojau 

j 

m. • •- • ■ - ' STveruose vienoj šeimynoj J

nugabentas j ligoninę.

NUTROSKO KŪDIKIS.

SKAUSMAS KUR?
PAMINKIT

ĮIIt

•KELEIVIO’' 
KNYGOS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir iem- 
lapis. — Šitas veika!

t 
i

1

................ Žalčių Karalienė, Opera.......... $10.00 
Ir kitos links- lenkių Metų Kanklės, vienoje 

knygoje .................................. $5.00
as parodo, lęaip (tadzmku” telpa 30 įvairių jtM-' Lietnviškos Dainos. 4 mišriems bal-

nuo 1905 metų revcliucinėa Lietuvos Ringų dainų, eilių, parodijų, ir 11, j Xetai 
spėkos vedė kovą su ę310 valdžia, i» Daugelis iš dainų tinka juokingoms' 1

džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- laida. 48 pusi.
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- deklamacijoms.

1. 
•>_
3.
4.

Budzinskaitė atsisakė už jo dėl motinos neatsargumo^ip- J 

turikitaJ*menužį, kuriuo pa- vyrui išėjus į Telšius, žmona i

^107.
Tiesiog į Klaipėdą

3-čia klesa » • 
BĄLTIJOS AMERIKOS LTNtJA 

6 Ba!., 18 Gegužio, 17 Liepos 
Ir Specialė Ekskursija į 
Klaipėdą, 27 Balandžio 

Laivu “Lituania”
Ūžsirakykit vietas šių ^nlaukimų 

$181 Abi Pusi ‘ >
Trečia turistinė L’e«ų» (buvusi antra 
klesa). tiktai $10 viri kainos pagAraa- 
tos 3-čios tiesos v ietį pus. $15 abipus.

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

pasiteiraukit ir važiuokit "■ • 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivu— 
"Estonia" «-tą d. Balandžio/ 
“Lituania” 27-tą Balandžio.

Žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar • 
Stačiai į kompaniją:—

9 broadkay. NEW YORK.

| sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir
, _ *•••••<*••••«•«•••• £’l dO
įGirij Karalius, vieno veiksmo fantas- 

šešta pagerinta tiška Opera.............................. $3 00
........ 10°. žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš 

Operos žalžių Karalienės .... 75c
Labai už- B'ru,ė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 

aria, sopranui .............................. 30c.

liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

^1 Pridėtas didelis sp:

5 j ir kaip šalis yra padalyta j apskri-
5 ;čius- Tai yra vienatinė knyga, kuri

■ parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli-
/ ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi
5 i svarbesni dokumentai: Steigiamojo Ą’®1' ...............
€ Seimo nutarimai, taikos sutartis so Dc^a Reikia Žmegui Gert ir Valgyt? 
įj bolševikais, sutartis su latviais, apra-' —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
g'šymas visų mūšių su lenkais ir tt. nemokįa- Bet deikogi norisi? Delko 
5; Yra tai ne knyga, b t tiesiog žibintu- va,ri® žmogus silpsta? Ir delko 
Jivas, kuris apšviečia visą Lietuvą 

is lauko ir iš vidaus. Kaina
įį Drūtais audeklo apd .rais .

Alkoholis ir Kūdikio: - ‘ ______________________________
atsiliepia tėvų va--ėjimas alkoholie Knygutės. Parašė"^ D-ras G-mus. 
a- 9.—  -   ?I... Y.* a «■ s*rSMBk S L- * _a »

Kama ..............................................
Kunigą Celibatas. — Išaiškint* kuni

gų bvpatystės istorija, pasekmes :r 
jų dorl.-kas nupuolimas, šia knyga 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 

kurie ge-.džia,

"Jaunystės Karštis". Ir "Sasižiedari-1
I ame Pagal Sutarties”.

. ___ _ imanti, meiliška komedija ir por
uotas zemlapis ta- Aras, kvartetas: Sopranui, Altui, Te-

į parodo dabartinės Lietuvos rubežha ................. nm-ni ir Rasut nlar.n nalvdint

I /.I

i noru: ir Basui, pianu palydint 40e. 
ir Velnias — Ir trįs kiti indo- viSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

«ųs pasakojimai: 1) žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juoki) ir

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass. į

Į

TeL South Boston 3520 į
Residence University 1463-J. *

S. N. Fuišiutė-Shallna ;
LIETUVE MOTERIS

ADVOKATE ’
M* Broadway, So. Boatea, Maaa.

Roora 2. '

==• b 8'ir

VĖLIAUSIO MODELIO MEGSTTNĖS 
I.ANGTIESfcS, PI tfiiOh iMZtunuft.

Puikus pasiūlymas šeimyninkėms. Tik pa- 
mislykit. Jus galite gaut 2 poras šių lang- 
tiesių už kainą vienos poros. Musų kaina už 
dvi P">ras tik $3.98. o už 4 noras $7.68. Viena 
norą vienam langui, šios fangtiesės padary
tos is puikaus niateriolo, atrodo artistiškai, 
padabintos su ntakrais ir leisais. Jos 3trodo 
labai puikiai ir ilgai laiko. Miera SO colių 
pločio ir 3 jardai Ūgio.
NESIŲSKITE PINIGŲ Tik parašykite savo 
vardą ir adresą ir pažymėkite kiek porų no
rite. O kuomet langtieses aplankysite javo 
namuose, tuomet užmokėsite uz jas, pride
dant kelis cento® už persiuntimą. Užsigane- 
dinirnas- gvarantuotas arba pinigą: bus su- 
irrn tinti ___ <12)

W1»TERX MAJJL, ORDF.R CO.
2225 W. Chicaaą Ava. I*nt "lų .

CHICAGO. II l.

I
• ViUĮęiV ,UĮ^W. •»
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 

g! kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
$1 50 įkraus, druskos ir kitų panašių da

lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- 
— Arba kaip, tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos

YRA GERAS DĖL:
Ramatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo.

5. Kietoprando.
6. Skausmo šonų, krutinės 

pečių
7. Apsidegir.imo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

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

Dėl patarimo arba knygutės 
rašykite j:

ALBERT
GROBLE5VSKI

Dept. 36. Plymouth, Pi.

ir

0.

tekėti ir jis*pastebėjęs, kad ji tiko labai skaudi nelaimė: 5 

sirodė'esąs k. Pranevičius, užrišo triobos duris su ma-

G. 
* CO.,

I

9

ant jų vaikų. Kas y'.i arba tikisi ka
da nors būti kudik '' tėvais, būtina: 

knygutę. pa 
sutaisė 14a-
.................... 10c.

Uvicją tėvas ir jaunikaiti?, 
kad jų moterįs, dukteris ir mylimo- 

j -Qios nepapultų į kunigų "globą”. Pa
rašė kun. George Townscnd Pox, 
sulietuvino Ferdinand de Šamo-

. 25c.

Į
turėtų perskaityti s": 
gal daktaro rTHitzeri 
rabošiu.-. Pus-1. 23 . • •
Amerikoniškos Ves uvė% 

j aktu komedija, ps 
vestuves. Juokinga • 
statymui. Parašė Ikf 
Kur Musu Bočiai Gy

tyrinėjimas, kur puvo pirmutinė j giria. ..

i

:okianti lietuvių 
lengva per-
s. Pusi. 24 10c. 
.eno? — Arba'

4
t
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So. Boston. .Mass.

Keturi Tūzai
VISOKIAS FLDMBERIŲYra Nesu mušami

REIKMENIS
3

t

vi silpnai.

P

W. F. Severą (o..

Vi
v

ta

f

<

v

$

! 
I

I

w IISEPSOI. 
" ■ M \l GERKLEI

SENYVAS ŽMOGUS
Kuris gyvena So. Bostone 

ir norėtų dirbt prie apvalym

IŠ SOUTH BOSTONO 
Apie viską ir visus.

jie taip aukštai paspėjo pa
kilt musų jaunoje dailėje.

Šalaputris.

R \
I

I

525as2s2seszseses25eszsz9^
lietuvis Optometristas

mesniu vietų neatsiiaukit.
i ____ * __________________________________

-tveros .Šeimy- 
jas sunku su- 

■ <i paliuosuoja 
idamą Gerklę.

» Tel South Boston 4000 J

| Dr. J. Landžius Seymour i 
£ LIETUVIS GYDYTOJAS *
3 381 Bro*dway, So. Boston, Mass. 4
/ Ant antrų lubų J
S VALANDOS: J
£ Nuo 9 ryte iki 9 vakare i

PLUNKSNAS. Pultus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras. ir visokiaa lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkite* ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užaiganėdinimų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

Enrnpean Feather Co.
25 lx>*ell Street.. Boston, Mass.

Sold Direct 2 U. 
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS
PAIPAS ir PRITAIKINTOJUS

::

L*
da v 
V. ‘i

11

i
t

Specialistas Kroniskų 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo !) ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarkct 1436.

32 CIT AM BERS ST, 
BOSĮOS^MASS.

j agentų yra apie tris ar keturi 
pamokyti vyrai, o kiti nemo
ka nei poros žodžių teisingai 
suslebizuot.

J ame s J. Storrovv.
Praėjusioj subatoj Nev;

PARDAVIMAI.

Išegzaininuoju akis, priskiriu 
akiniu*, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiško.-e (aklose) aky
se sugražinu švies* tinkamu 
taiku.
I. L PASAKARNIS O. D.
447 Broadw«v So. Boston, M*a>

TEATRAS Reikalingos Merginos

AS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main SL k* m p. Broad St.

MONTELLO, MASS

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS gydytojas 

Specialistas sekretr.ų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

So. Bostone yra tokių gra- 
kurie pradėjo minu

sius pardavinėti. “Sandaro
je” skaitome, kad vienas tau-

Darbininke! “Keleivis” tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

Įbudavotos maudynės iš 
vidus išdirbtas su gum- 

garo šilumos, aržuoliniai 
dengti piazai. etc. Pirmas

PETER WAGNER
70 < edar St.. Somerville. Mass.

n kimo ir skau-
- gyduolės pa- 

. jos p ra šąli- 
' ir gydo ir ger- 

< pamainomos.

koše.
ILipids. la.

i

Telefonas So. Boston 2300. 
NAUJ \S LIETUVIS 

DENTlS i AS

Df. St. L GALVARISKt
(GALINAUSKAS) 

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30- 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

III BROADtVAY.
SO. BOSTON, MASS.

___________________
TeL Richmond 1410

| Dr. David W. Rosen 
$ Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 
$ GYDO CHRONIŠKAS IR 
S SLAPTAS LIGAS
$ Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 

ir Odos Ligas
X VALANDOS:
\ Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare
'v Tai-pat ir šventadieniais
♦* 321 Hanover Street
$ BOSTON, MASS.

DR. B H. LAIDAU f
Specialistas Kroniskų ir S<- I

I

j

N AI JAS. TAI NAUJAS
Dore h estery. labai gražioj vie

toj naujas 3 šeimynų namas po 
6 didelius kambarius ir reception 
hall. su naujausios mados Įtaisy
mais, 
plytų.

Avootl. 
florai.
morgiėius $9,000 6 nuoš. stovin
tis. Kaina žema ir labai mažas 
Įnešimas. Norintieji Įsigyti gerą 
ir nebrangu namą, kreipkitės šią 
savaitę, nes nupiginta kaina. Pa
matyt galima bile laiku.

TITUS P. GREVIS
395 Broaduay. So. Boston. ■ 

Tel. So. Boston 2340.

ŽOLIŲ GYDUOLĖ 
nuo skilvio negerumo, prietvario, reu
matizmo, kraujo nevalumų Bandykit 
Sudėtinį No. 6, sudaryt* iš šviežių 
žolių, šaknų ir sėmenų. 50c. už pakie- 
t*. 15c. už išbandymo pakutį. (12) 

THF. MARCELLAR CO, 
Box 93, Medford. .Mass.

DIDELIS M ANIFESTAS
I.EDEMINO LIETUVIŲ UKĖSŲ D-JOS BOSTONE

Gedimino Lietuvių Ukėsų D-ja nutarė paskelbti dideli 
m anifestą, duodama progos kiekvienam lietuviui prisira
šyti prie jos tiktai už pusę Įstojimo.

Manifestas tvers per 3 n ėnesius.
Mėnesiniai D-jos mitingai bus:

21 d. kovo ir 13 d. badandžio
po No. 161 Hanover st.. I oston. Mass.. ant 3-eiu lubų.
Mitingai prasideda 6 vai. vakare.
Draugija moka $6 i sąva’tę pašalpos laike ligos ir $150 
-mertinės. Beto da Drau.rija, rūpinasi, kad kiekvienas 
< narys butų Amerikos pi ietis ir padeda pupieras išimt. 
Taigi kas tik nori apdrau. ti savo ateitį nuo ligos ir mir- 
s. o taipgi kas nori tapti šios šalies piliečiu, tegul ateina 

: gščiau nurodytu laiku i L raugi jos mitingus ir prisirašo 
prie jos. KOMITETAS.

nes
jau: _____ . . ,
Labai svarbus reikalas. Mo 
lei 
la

M r. Joseph P. šarkiunas. 
pas

Vose & Sens Piano 
CompaRy 

jau virš 20 metų.
manot pirkti Player-Pianų, 

Grand Pianų, 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 senų pianų, gau
sit už jį gerų kainų Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruot* kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boston. 
{kurtas 1851 m.

NAUJI KELIAI PRAŠAUSI
MU! LIGŲ NESMAGUMŲ.

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

Gydau dieglį ir kroniškas ligas.
Patarimai dykai.

Dr. Weniworth, L. M

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 
SCOLLAY' SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtų 
laikų.

PARSIDEDA RAKANDAI
Kadangi turiu greitai išvažiuoti, 

! todėl parduodu gerus rakandus ir kar- 
, tu pianą ir vargonus labai pigiai. Ga- 
| Įima matyt subatoj po pietų ir nedė
lioję.

1

namo. lai atsišaukia į “Ke 
leivio” ofisą. Mokestis nuc

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

L1TUVIS DENT1STA3
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadw*v. (arpe C ir D SL
SO. BOSTON. MASS.

> užvedė atsiskyrimo by
ri)! vorce). (U)

Adv; F. J. Bagočius
253 Broadvvay, 

" uth Boston. Mass.

IŠ RUSIJOS
Gydytojas. Chirurgas ir

Į Akušeris.
[ 377 Dorchester St, So. Boston,
; Tel. So. Boston 4768. :

194 Chestnut St. Chelsea. Mass.
Tel. Chelsea 1830. į

1761 Washington st., 
Priešais Northhampton 

elaveito stotį. 
Boston, Mass.

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
ir linksma pavasary ir - po pietų.

...............Tode', j
. nūs:- i

!
!

Ba™s

UH'tL ©į!« ™ 
LpSLpkri »x°"

PUIKIOS JŪSŲ 
SVEIKATAI

Lietaus, štymo. lovio ir elektros 
maudynė*. Elektriški gydymai 
ir masažai.

PIRMOS KLESOS
BARBERNĖ.

145 Court St.,
prie Scollay Sq,
Boston, Mass.

CHORU VEDĖJU ATYDA
■-•kitę Choro Repertuar 
e dėlto, kad galite papult 
de>to, kad galite gaut 2 

visam chorui už 3 doleriu- 
kurią laidą norite. Trij 

. ::iida — knygutė 75c. Iman 
. i j atsieis 15c knygutė arb 

daina. Taipgi galite gau 
. Choro Repertuaro komple 

- _ doleriu.
\. BAČIULIS

U’ E. 6-th SL.

JUOZUPAS SHIMKUS
\ yrąs

■-ym. Bertulytė), tUO- Š2,00t. arba ir^L^ 
atsišaukite pas mane

TELEFONAS X»7 Į
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
V*i*ad«ų: m* S iki 4 pu pl*t«, 

au* 7 iki S vakare.
107 Summer St, j 

LAWRENCE, MASS. į

V A1DINS BOSIONO ARTISTAI

MILIJONAI VANDENYJ
3-jų veiksmų Vargšo drama.

GYVIEJI NABAŠNINKAI”
3-jų vei >t»l| juokai.

RENGIA BOSTONU MĖGĖJt BŪRELIS. UTARNINKE.

23 d. Kovo-March, 1926
_____ Pradžia 7:3» vai. vakare. _

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts„ South Boston. Mass.4

ja ir veikime dalyvauja I>zi- :dzi-Drinulzi artistas V. DINEIKA, 
auia k.-.i sekanti artintai: Z. Neviackieuė. O. Palubcckienė. M. Biek- 

\psicga, S. Kazlauskaitė. A. Ja<»dgudis. J. Tribuliauskas. J. Varaaau- 
.- <1. Stakėnas. J. Petrauskas.

anneji. atsilankykite visi, nes turėsite progos pamatyti daug ko ne
to, bus verksmų ir juokų įvaie. Tokie perstatynfai yra didelė reteny- 

praleiskite progos Kas atei nesigailės ir ilgai paminės.
us įsigykite iš anksto. Parda. inėjami visose lietuviškose įstaigose.
a suaugusiems 50c. ir 75c. Vaikams 10c.

------------------------------------ ------------- .

Reikalingos Merginos
Prie užbaigimo ir rankomis siuvami, 
darbo prie vyriškų drabužių. Atsišau 
kitę pas M. B. Anderson.

I6O Harrison Avė, Boston. Mass.

Chas. I Buzevičia
LIETUVIS ELEKTRIK1N1S

Visokį Elektros darbų padarau 
prieinama kaina.

Jeigu kas nori įvest Į naujus ar 
senus namus elektriką, arba reika
linga pataisymų, 
liuot mums, o persitikrinsit skirtu
mų.

“ŽMONĖS”
• ■iu veiksmų Br. Vargšo drarra

“PIRŠLYBOS”
j-iu veiksmu Gogolio komedija

Ib-nsia V I, T. Sandaros 12 kuopa.
Nedėlioję

KOVO-MARCH 21,1926.
I I KLIUBO SVETAINĖJ
Berkeiey St.. Lawrence.

Pradžia 6 vai. vakare.
- So. Bostono mėgėjų grupė.

■y: ir abiejuose veikaluos 
; Dzimdzi-Diimdzi artistą 

meika.
<-ji, atsilankykite visi, ne ■ 

progos Į _ ______
perstatymai yra didelė re 

’a l nepraleiskit progos. Ka 
mailės ir ilgai paminės. »

I
tarpe 14 ir 16 metų amžiaus, mokytis 
daryti dirbtinius kvietkus. Patyrimą, 
nereikalingas. Atsišaukite pas

Boston Florai Supply Co.
357 Cambridge st.. Boston. Mass.

duokit apskait-

(13)
28 DENN1SON ST„ 
RO.YBURY, MASS.

Tel. Rosbury 0967-W.

la aukštyn. Bet restorar. 
i“bcsai” nei kiek neprogi ; 
suoja: mažasis “auga” ž 
iinyn. o liesasis -eina sausy i ; 
į Nejaugi jų restorano valgi, 
j jiems negiliuoja? Jeigu taip.

Dar iš Lietuvių Vaizbos Buto Numirė Bostono bankierius tai patartina jiems eiti val
gyti ant Washington st. pas 
žydelius. « ♦ ♦

Draugas V. AmbrozaitF 
sumanė mokytis ant advoka
to. Nors šitokiame amžiuj 
mergos labiau rupi, neg 
mokslas, bet vistiek geriau 
vėliaus, negu niekad. Lai
mingo jam pasisekimo.

S *

Sakykit, kaip norit, o Vir. 
cas Gegužis sukirtu visus S 
Bostono senbernius. Sumar. 
apsivesti — ir apsivedė. -I: 
netruko sau draugę susiras* 
O yra tokių senbernių, kuri 
jieško. uostinėja ir nieko ne 
randa. Vyrai, nesnauskite 
nes jūsų gyvenimas trumpas. 

Svirplys.

Vietines Žinios
Koncerto.

Pereitam “Keleivio” nu
meryje tūlas reporteris apra-t Yorko viešbutyje numirė B<-- 
šė buvusį kovo 7 d. Vaizbos — 1—1:~T 
Buto Koncertą. Ir kaip ma
tos, tą “skromnią” žinutę re
porteris rašė su gerai apdė
vėta plunksna.

Jau laikas įvertinti musų į 
dailę tinkamiau, juo labiau,! 
kada prie jos pradeda spies
tis jaunos spėkos ir su dide
liais talentais. Imkime atv- 
don kad ir tokias jaunas 
mergaites, kaip J. Mitrikaitė 
ir E. Tataroniutė. Mitrikait? 
jauna mergina, dar lanko 
aukštesnę mokyklą, o dailėje 
didelis talentas. Dainavo 
aukštus, klasiškus veikalus ir 
išpildė geriau, negu kartai ? 
profesijonalai artistai. Bal
sas pilnas ir malonus. Tata
roniutė — pianistė, nė kiek 
neblogiau skambina už pro
fesionalus muzikus.

V. Jenkins taipgi jaunas 
mėgėjas, bet sudainuotos jo 
dainos tiesiog žavėjo publi
ką ir buvo palydėtas di
džiausiomis ovacijomis. Ar
ba paimkime prof. A. Žida- 
navičių. Tokius talentus gali
ma matyti tiktai klasinėse’ 
katedrose, o pas mus nesusi-' 
laukia nė tinkamos recenzi-’ 
jos. kada dalyvauja musų 
liaudies veikimuose.

Vaizbos Butas padarė di- borių, 
delį žingsnį dailėje pakvies
damas tokius talentus į jų su 
rengtą koncertą. 0 dalyvy- tietisgraborius parsivežė mo
vusiems artistams reikia iš- rūsio žmogaus kūną ir parda-į 
reikšti didelę pagarbą, kati vė kitam gi-aboriui už 50 dol.

Biznis, tai biznis.
* * *

Jeigu šiandien So. Bosto- 
tono lietuvių draugijinis ju
dėjimas silpnėja ir įvairų; 
parengimai neturi dideli-) 
pasisekimo, tai už tai reikia 
daugiausia kaltint musų real 
estate agentus. Didesnę pusę 
So. Bostono lietuvių jie ap
gyvendino Bostono priemies
čiuose parduodami jiems te
nai namus. Taigi real estai ? 
agentai iškrikdė So. Bosto
no lietuvius, kuriuos dabar 
sunku daiktan sušaukti.

Lietuvių Vaizbos Butas 
savo konstitucijoj turi užsi- 
briežęs daug gražių tikslu, 
bet vieną svarbiausi tikslą 
yra užmiršęs, būtent: dėti 
pastangas išmokyti savo na
rius taisyklingai lietuviškai 
rašyti.

stono bankierius James J. 
Storrotv. Jis turėjo 62 metu 
amžiaus.

J. J. Storrovv buvo galva 
Bostono bankinės firmos 
Lee. Higginson & Co. Laike 
karo Storrovv buvo paskirtas 
kuro administratorium Mass. 
valstijoj.

Butėno koncertas.
Šį vakarą. 16 kovo. Lietu

vių Svetainėje. įvyksta ope
ros dainininko Butėno kon
certas. Neužmirškite atsilan
kyti.

-------------------I
Bostono artistų maršrutas.

W. Lynn’e, 20 kovo. Lietu-1 
į vių Salėje:
t Lawrence. 21 kovo. L. U. j 
i Salėje*

So. Bostone. 23 kovo. Lie
tuvių Salėje;

Hudsone, 24 kovo. Miesto
i Salėje:

Worcester, 25 kovo. Lie
tuvių Salėje:

i Stoughtone. 27 kovo. Lie
tuvių Salėje.

Nušautas einant į darbą.
Praėjusioj subatoj einart 

i darbą tapo nušautas tūlas 
Frank C’asara. kuris gyveno 
po numeriu 151 London st.. 
East Bostone. Kas jį nušovė 
ir už ką, niekas nežino.

KELEIVIS

a

SPORTAS.
Stecheris prakišo čampi- 

jonatą.
Pereitam ketverge Bosto

no Arenoj pasaulio čampijo- 
nas Joe Stecher visai netikė 
tai prakišo savo čampijona 
tą. Dalykas dėjosi štai kaip 
Ristynių rengėjas Bowse 
viešai skelbė, jog Stecheri 
už $12,500 apsiima ristis si. 
bile vienu ristiku. koki Bov. 
Įser parinks, bet slaptai jiedu 
buvo susitarę, kad Stecheri 
risis su Brissler iš Iowa vals
tijos. Išėjus Stecheriui ir Bri 
sleriui ant pagrindų, publik; 
ėmė šaukti ir reikalauti, kai 
prieš Stecheri butų išstatyta 
Joe Malce\vicz. Publikai be $10 ’Į“ $12 savaitėje. Is toli 
šaukiant, tik štai užšoka ar. 

{pagrindų gatavai nusirengę 
I Malce\vicz. o Brissler prasi 
šalina. Stecheris išsigand- 
Malcevvicziaus ir nuo pagrin 
du pabėgo. Tokiu budu Mai 
cewicz tapo paskelbtas pa 
šaulio čampijonu.

Prieš Malcevviczių ten pa 
tapo išstatytas airių ėampi.i-. 
nas McGuire. Po vienos va
landos ir penkių minutų ri- 
tvniu McGuire itužes dj- •> fe fe * t
rėjo nert Malveuicziui 
kojas. Šis tuo tarpu pašoko 
šoną, ir McGuire stačia galv; 
išsivertė keturias pėdas že 
myn ant salės grindų ir prisi 
mušė. Tokiu budu ristyne 
laimėjo Malce\vicz.

Prieš paskutinėj poroj mu
sų čampijonas F. Juška pe 

į pusę valandos gerai paglam 
dė Gardini. Pasirodė, kai. 
Gardini prieš -Jušką nieke 
negiliuoja. Juška jį lamdė, 
trankė ir mėtė, kaip tik no
rėjo. Daug sykių tik virvė 
'Gardini išgelbėjo nuo pra 

, . ; j laimėjimo.real estate agentai yra moky-j — • • • •
jti žmonės ir inteligentai.
' T-N 1 -fe *______ _ __ T<

Plėšikas nuteistas visam 
amžiui kalėjimam

Plėšikas Frank Corey. ku
ris pereitą rudenį buvo kalti
namas užmušime ponios 
Mae Price ir tapo išteisinta^, 
dabar vėl buvo teisiamas už 
apiplėšimą minėtos ponios, 
kurios lavonas rastas Hollis 
viešbuty, šiuo kartu “džiu- 
rė” pripažino Corey kaltu ir 
teisėjas Laurie pasmerkė jį 
visam amžiui kalėjimam Ad-. 
vokatas Scharton, kurisgvnė T .Corey, apeliavo į aukšėSusjl Tuh žmones mano, jog 
valstijos teismą. Tą patį vakarą Stasiaka 

paguldė Govorčiną. o Bii : 
Beth patiesė Skorski. G 

iLunden su Labriola į pus 
'valandos nepergalėjo viena 
kito.

Šiame ketverge Juška risi 
įsu Big Bill Beth. Stasiaka 

J su Lunden. o McGuire su < i<- 
i Duodu įnešimą, kad visi'vorčinu. 
įSo. Bostono lietuviai biznie-; 
riai (agentai, bučeriai, ręsto-' 

Įrančikai ir kitokie meklio- 
iriai) įkurtu lietuviu kalbo;1 fe 4. fe

■ ’3 “be
darbį” Šliakį pramoktų lie
tuviškai rašyt. Nes ištikro, 

vvarde. So. Bostone, i vyrai, sarmata, kuomet jūsų

... w i Duokite šventa pakaju! IšVyras kaltinamas užmušimu :kelių desėtkų So. Bostono 
SaVO ZmOnOSv .ormntii ytvo •inin tvic? nv

Praėjusioj pėtnyčioj, po 
numeriu 1512 Washington' 
st., atrasta negyva Elizabeth 
Smith. Jos kūnas buvo labai 
sudaužytas, žmogžudystėj 
nužiūrimas jos vyras Frank 
O. Smith. kuris tapo suareš
tuotas ir tardomas.

Daktaras Landžius-Seymour mokyklą ir pasisamdę 
prakišo.

Praėjusiam utarninke šeš
tame 1 
buvo specialiai rinkimai raštas išgveręs kaip ūkininko 
counsilmono. kad užpildžius išdžiuvę ratai, 
mirusiojo counsilmono Ca:r' 
vietą.Tarp kitų kandidatų b j | Iš visų So. Bostono lietu- 
vo ir lietuvis daktaras Lan- viu inteligentų tik vienas dr- 
džius-Seymour, kuris gavo'd. Pilka (medicinos stu- 
nepilnai 300 balsų. Jo opo- (lentas i neduoda savo plunk- 
nentas airišis Mahoney, ku-'snai rudyti, nors retkarčiais 
ris tapo išrinktas, gavo netjvieną-kitą straipsnelį į laik- 
1900 balsų. Tas parodo, kad raščius parašo. Kiti inteli- 
šeštame vvarde lietuviai sto- geniai snaudžia. Advokato
vi silpnai. Bagočiaus mikli plunksna

-------------- turbut visai surudyjo.
❖ .

“Sandara” gali apsieiti ir
Gaisras mokykloj.

Watertowno mokykloj. I
ant kampo Main ir White be redaktoriaus, bet korek- 
gatviu, kilo gaisas. Mokvk- torius (kalbos prižiūrėtojas) 
loj tuo laiku buvo 170 vaikų jai būtinai reikalingas.
• __ • • 2 • _ __ 2______ 2_____________ I J(: » ♦

Lietuvių restorančikų biz
nis ant Brodvės smarkiai kv-

ir visi jie laimingai paspru
ko. Begesinant gaisrą penki 
ugnagesiai tapo sužeisti.

PAVASARIS ATEINA!
; Kaip gražu
' vasara gyventi ant “kontrų." 
kas mylit ant tyro oro gyventi 
pirkit pigią, gražią vietų. No Woburn 
Mass Namas ."> kambarių, krautuvė ci- 
mentinių plyta, gaselino steišina 
vienas akras žemės, 3 vaisiniai me
džiai. Kaina tik $7.500, Įnešt $3—4000. 
Pro duris eina elektros karai.

___ _ _ - Antras namas 18 kambariu, dviem 
namatvti geru isnu karam garadžius. vištininka.-, šantė. 

; •-____ 10 lotų žemės, gazai, elektriką, šilta?
vanduo, maudynės, žemė visa aptver
ta. 21 čiopai Kaina ?f>,2»X), įneš* 
83,000.

So. Bostone 3 šeimynų namas )>o '• 
kambarius su piazais, gazais. vašto- 

a "f CkimVio biais. Rendos po 813.00. Kaina $5.30" 
AmillJOS onimKie -pįĮ; ^enas morgiėius bankoj. Jnešt 

' “ ‘ ----- ‘ ’ ------- . (11)
J. P. RAULINAITIS

255 W. Broad" ay. So. Boston. Mass.
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SEVERAS taip_-.
ANTISEPSOL nisk<. _
35c. ir 50c. mušt r

Ko-u
SEVER AS
COUGH S E 1

BALSAM s! \25c. ir 50c.

SEV ER A S (•yda:
COI.D \ND •lamo

GRIP gelbė-j •
TABLETS na įd< į

30c. klės j. ■
l'ai ■dduoda V,

wr i |. i . . -4-.

•Is—~ 
Geriausias tavoras pigiausia kaina. 

Tel. Haymarkct 1100 ir 1101 
Boston Plumbing & Lightinr 

Supply Co.
117 Purlland St, Netoli No. Station. 

BOSTON.
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