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Šovė Italijos Diktatoriuj __ _____ _
telj lašinių; bet pasiulykit! 
jai didelį paršą, ji nusigąs ir.
pabėgs.

Taip yra su Egipto vai-' 
džia. Ji mėgsta pinigus. Bet

Anna Murphey parėjo pe- 
reito nedėldienio naktį na-įkunmni Egip- 
mo ir rado savo lovoj mie- archaeolog^os^ muzėjaus, 
gant kažin kokį nepažįsta- ir Egipto valdžia pakratė 
mą vyrą. Ji baisiai nusigan- rankas. Ji nusigando tokios 

j'os priimti. Jai rodosi, kad 

dovanai tokią milžinišką su
mą pinigų, tai jis turi turėti 
kokių nors tamsių tikslų ta
me. Ir ji atsisako tą auką 
priimti.

O Rockefellerio tikslai 
labai aiškus: jis trokšta gar
bės, ir daugiau nieko. Išnau
dodamas darbininkus jisai 
susikrovė milionus, ir dabar 
už tuos milionus stato muzė- lova buvo šlapia, visas mat- 

j nepaėmęs^ bet J115’ kad pasaulis žinotų jo: racas kiaurai permirkęs ir 
sako, kad jf dabar i vardą. Egipte jfe užsimanė-po lova stovėjo didžiausias 

nerandanti savo žiedo ir kai pastatyt muzėjų dėlto, kad klanas prakaito. Kada jis 
............................ , Teismas!ta ša^ls ^as sykis darosi vis i " ‘ _ 

Šimkų į pataisos į idomesni? mokslinių tyrinę- ? 
namus neapribuotam laikui. saltims. Egiptas buvo

NENORI $10,000,000 
DOVANOS.

Žiurkė mėgsta suėsti šmo-

Degtine Sudegino 

Lietuvį.
KULIPKA PERVĖRĖ 

MUSSOLIN1UI 
NOSJ.

ANTANAS ŠIMKUS PA
TEKO BĖDON.

Cambridge’uje, tik per
ir • i - i- tilta nuo Bostono, buvo štaL^——*?;— . .KaJUnmke areituota. Ji yra koR“s atsitikimas. Tūla Miss Amerikos miliomenu.

Airijos didžiūno sesuo.
Italijos diktatorius Mus

solini tik per plauką išliko 
gyvas. Pereitą sąvaitę, išė
jus jam iš daktarų suvažia
vimo Romoj ir lipant į auto- __ ______ ____________
mobilių, prie jo prisiartino ją. Pribuvę tvarkos sargai 

staiga ištiesė revolverį, tai- lovos ir klausia: “Kas tu per 
>?” “Aš esu Antanas 
is,” šitas atsakė. Polic- 

manai nusivežė jį nuovadon 
ir uždarė už grotų.

Pastatytas prieš teismą 
Šimkus aiškinosi taip: “Aš 
buvau girtas ir ėjau su kitu 
vyru. Mes abudu tenai inė- 
jom, ir daugiau aš nieko ne
atsimenu.” Nors Šimkus sa
kosi nieko i 
mergina ;

BAISIOS MLNŠAINO
PASEKMĖS.

TĖVAS JAU NEBEGALI ’ 
UŽSIGINTI SAVO VAIKO

Buvo laikai, kada tėvas 
įgalėdavo užsiginti nuo vai- ----------------------------------- Į
-ko, ir vaiko motina negalė- TIKYBINĖS RIAUŠĖS IN-1

.......... ....... * ” DIJOJ NESILIAUJA
Pereitame “Keleivyje” ‘ At i i • T i-- • Atstovai įssiskirste nenutarebuvom rasę kaip Indijoj kaip koYot su ^,^1, 5 

musasi uz tikybą indai sul 
mahometonais. Dabar žinios1 Rusijos išeivių "Durna,” 
praneša, kad Kalkutos mie- kurią jie buvo sušaukę Pany
ste kilo naujų riaušių, kurio- ’ žiuje, jau sugriuvo. Ji spro- 

; se 20 žmonių buvo užmušta į go ir subirėjo, kaip kad bol- 
ir 150 sužeista. Mahometo- ševikai butų įmetę jon (li
nai sunaikino indų bažnyčią džiausią bombą.
ir išniekino jų šventuosius, oj Tos “Durnos” tikslas bu- 
indai keršydami užtai sude- • vo paskirti Rusijai “val- 
gino didelę mahometonų džią,” kuri bolševikams 
moską (dievnamį). Be to,' griuvus tuojaus galėtų užim- 
išplėšta ir sudeginta daug ti jų vietą, o tuo tarpu tar- 
krautuvių ir kitokių įstaigų, nautų lyg ir visų Rusijos iš- 
Ir tai vis dėl tikėjimo.

Monarchistų “Durna” Sugriuvo

. davo prirodyt, kad jis me- j 
! luoja. Bet mokslas atėjo mo- 
i tinai į pagalbą. Dabar da-

i
i

KAIRIEJI NESUTIKO 
STATYT CARĄ.

Franas Poškus mirė Water- ktarai paima kūdikio krau- 
buryje didelėse kančiose, i jo, palygina jį su motinos 
Pereitą sąvaitę Waterbu- |cl"auju’ palygina ra \yro 

ryje mirė nuo munšaino krauju, ii tuojau pasirodo, 
nuodų Franas Poškus, 33 'ia l° ^U( !^10
metų amžiaus lietuvis, ku
ris gyveno nevedęs pas tūlą 
Oną Soder po num. 

j North Main st.
Prie jo buvo Įsišaukti keli 

i daktarai, tų tarpe ii-D-ras 
i Devenis, bet išgelbėt Poškų 
jau nebuvo galima. Perdaug 
jis buvo naminės degtinės 
prisitraukęs, ir perdaug šita 

i degtinė buvo nuodinga. Jis 
taip vaitojo, tokį baisų skau- 

' smą kentėjo, kad prakaitas 
bėgo iš jo kaip vanduo. Visa

l

v a valčiai ~do ir tuojaus pašaukė polici-> didelės dovanos ir nenori 
- -- - 1 - įos priimti. Jai rodosi, kad

------JCJ. A llMUVy VVC111WO OOJitai • 1 • • 

kažin kokia moteriškė ir tuojaus ištraukė tą žmogų iš K1^1 svetimšalis siūlo jai

kvdama jam tiesiog į galvą, vienas 
Mussolini krūptelėjo ir pa- Šimkų; 
traukė galvą atgal. Tuo tar
pu moteriškė šovė ir kulipka 
išėjo diktatoriui per nosį. 
Moteriškė vėl pakėlė revol
verį ir pradėjo taikyt antrą 
šūvį, bet kareiviai tuo tarpu 
ją sučiupo ir nuginklavo.

Mussolini nustvėrė ranka 
už nosies ir pažiurėjo į del
ną. Jis buvo visas kruvinas. 
Buvę ten pat daktarai tuo
jaus aprišo žaizdą ir nuvežė 
pašautąjį diktatorių namo. 
Žaizda pasirodė nelabai pa
vojinga. ir Mussolini išleido 
įsakyifią, kad fašistai nie
kam uz tai nekeršytų.

Suimta moteriškė pasiro
dė esanti Violeta Albina 
Gibson, Airijos barono Ash- 
bourne’o sesuo. Kokiais mo- 
tivais ji šovė fašistų vadą, 
sunku suprasti, nes ji pati 
irgi buvo fašistų šalininkė. 
Tūlas laikas ji pasakiusi, 
kad ji greičiau nušausianti 
popiežių, negu Mussolini. ..........
Jos giminės sako, kad ji bu- nijoms $500,000,000 dau-' 

giau išlaidų metams.

!

tėvas, ar ne.
Šitas bandymas būna nau- 

dingas netik motinai, bet 
kartais ir tėvui. Štai, Chica- 
gos pirklys vardu Rudolph 
Mondel išvažiavo su biznio 
reikalais ir per 14 mėnesių 
nesimatė su savo pačia. Ka
da jis sugrįžo, tuojaus atsi
lankė garnys ir atnešė mer
gaitę. Mondel sako, kad šita 
mergaitė ne jo duktė; bet 
motina sako, kad taip. Tai- Motormanas mirė prie mo- 
gi Mondel kreipėsi į teismą toro ir strytkaris susikūlė su 
ir reikalauja ištirti visų tri
jų kraują. Be abejonės, iš
tyrus pasirodys, ar jo krau
jo yra mergaitėje, ar ne.

vusi nevisai sveiko proto.
Revolveri ji turėjo susisu

kus Į skepetaitę. Be to da 
prie jos atrasta bonkutė io- 
dinos sumaišytos su kažin 
kokiu kitu skystimu. Yra 
manoma, kad ji ketino šitą 
mišinį išgerti po šovimo, te
čiaus neturėjo laiko tatai pa
dalyti.

Fašistinė Romos spauda

.eivių globėja, rišdama visus 
juos krūvon ir nurodyda
ma, kaip ir kokiais budais 
vesti su bolševikais kovą.

i Pasirodė tečiaus, kad 
traukiniu. I “Durna” neraJi šituo klausi-

. . _ .. . :mu susitarti, kairysis jos
Pereito j pėtnyčioj Bosto- sparnas ir vidurys pasirodė 

ne ant Scollav skvero po že- griežtai priešingi gaivini
mui Rusijoj monarchijos. 
Delegatų buvo iš viso 457. 
Už skyrimą “laikinos val
džios” balsavo 297, o prieš 
—146, keliems susilaikant. 
Sumanymas nepraėjo, nes 
jam reikėjo dviejų trečda
lių didžiumos.

Nors suvažiavimas nuta-

NELAIMĖ TUNELYJE.

me atsitiko nelaimė. Pro 
stotį praūžė nesustodamas 
Egleston-Tremont gatveka
ris ir netoli Adams skvero 
stoties trenkė į dviejų kąra 
traukinį. Staiga suskambė
jo langų stiklai, pasažieriai 
nukrito nuo sėdynių ir kai- 
kurie jų tapo sumesti inerci- Į ___
jos smarkumu į patį gatve- rė,'kad Rurijbs caru turi bi 

pnesakj. Penki jų kunigaikštis Mikalojus, bu-
. . . _ ’ !r. ^u. £ana vusiojo caro Mikalojaus dė-

sunkiai. Tarp sužeistųjų yra f]ė o ne kunigaikštis Kiry- 
ir Jonas Pinakas iš Camb- tečiaus šitas nutarimas 

'neturi jokios reikšmės, kuo
met vėliaus pasirodė, kad 
tarpe suvažiavusiųjų nėra 
vienybės ir jie negali susi
kalbėti dėl bendro veikimo. 
Delegatai praleido daugiau 
laiko ginčydamiesi ir kovo- 

1 darni tarp savęs, negu staty
dami bendrą frontą kovai 
įsu savo priešu.

Skyrstydamiesi monar
chistų lyderiai, kaip Trepo- 
vas, Krapenskis ir Marko
vas, atvirai beveik prisipaži
no, kad šitas suvažiavimas, 

• vietoj sudrutinti juos, galu- 
į tinai išblaškė jų planus.

Taigi galima pasakyti, 
kad sušaukta monarchistų 
“Durna” galutinai palaidojo 
jų viltis ir pastatė ant jų ka
po kryžių.

mirė, tai jo kuaas pajuodo ir 
sustingo kaip kuolas. D-ras 
Grane, kuris jį paskui ravi- 

■ ta šalis, kur prasidėjo musų davojo, pripažino, kad Poš- 
" ’ *i munšainas.

(statytas pirmutinis univer- Nuo didelio išprakaitavimo 
'sitetas. Tenai, stovi, didžiau- jo kūno mezginiai taip iš- 
sios piramides, kurios buvo džiūvo, kad gyventi jis jokiu 
pastatytos 3,000 metų atgal.: budu negalėjo.

kurių kitų daiktų. Teismas j ta ša^s ^as darosi vis 
nusiuntė f

GELŽKELIEČIAI REIKA- ■ civilizacija. Tenai buvo pa-1 kų pasmaugę
LAUJA $500,000.000 

DAUGIAU ALGŲ.
CĮiicagoj dabar eina de-1

I

rybostarp gelžke’ių komua-nih b um-Vi' tnv . pi Paskutiniais laikais tenai iš- niju n .uniju atstovu uei . i-i-- • • *
naujos algos. Geižkeliu dar- !<.afta K.d,toi"į“ 
bininkai reikalauja daugiau l,'om>be 7 fara°”° -V " 
mokpsrios Ko.nnaniln ai. <*ameno kapus, Sitų idomy-mokesties. Kompanijų at
stovai sako, kad jie negali to 
reikalarimo išpildyt, nes tai R~,k-f,-t).rj. ir nasinlė 
reikštu geležinkelių kompa- " Pa; “

bių Egiptas neduoda svetur 
išvežti. Taigi, kad jos nežu-

10 milionų dolerių pastaty- 
I mui tenai muzėjaus. Žino- 
ma. mokslui iš to butų ne- 

SUNA1KINO 10,000 DŽIO- ™323 naVdos’ ° Rockefelle- 
VOS UŽKRĖSTU jnui garbes.

GALVIJŲ. I ——
Chicagos mieste prasidė

jo agitacija už sveiką pieną. 
Ir pieno kompanijos pradė-

APVILTA MERGINA 
NUSIŽUDĖ.

Grand Rapids, Mich. —
jo nebeimti pieno iš tokių Šiomis dienomis čia nusižu- 
farmerių, kurie neturi nuo d ė viešbuty Lucilė Mas- 
valdžios veterinorių palių- bruck, 25 metų amžiaus

sako, kad už šitos moteris- (lyrno> ^ac| kardės yra i mergina. Ji atvyko čionai iš j 
kės pečių slepiasi svetimos Tuo budu Illinojaus Chicagos, kur ji tarnavo di-
valstybes kuiioms rupi su-|farmeriai tapo priversti eg- ’ - ’
naikinti Italiją.

POPAS UŽMUŠĖ PA
ČIĄ, SUNU IR PATS 

NUSIŽUDĖ. 
Wilkes-Barre, Pa. — Pe

reitą sąvaitę čia buvo toks 
atsitikimas. Stačiatikių baž
nyčios klebonijoj kilo gais
ras. Kada ugnagesiai pri- 

ao- ________ buvę įsilaužė į vidų, tai pa- kario priešakį,
istorijos VEŽIMAS SU BAČKOMIS sirodė, kad visa kunigo Ni- buvo sužeisti, 

‘ KAIPO AGITACIJOS ~ ”'r" 1 : "-----
PRIEMONĖ.

Chicagos gatvėse pasiro
dė anądien senovinis bra
vorų vežimas su tuščiomis 
alaus bačkomis, o ant pat 
viršaus didelis plakatas su 
šitokiu parašu: “Alus ir vy
nas bus pristatytas į .tusų na
mus. Balsuokit už Bertą 
Sauer į Kongresą.”

PRASIDĖJO “LAISVOS 
MEILĖS” BYLA.

Allentovvn. Pa.—Pereitą 
■ savaitę čia prasidėjo pagar- 
sė jusi o radikalo milionie- 
riaus Garlando byla dėl 

“i_______ r ' ‘ ’
mas tuo, kad įkūrė koloniją 
vardu “April Farm Colony,” į 
kurįis pats ir apie 10 kitų . . . ...
vvni gr veno su moterimis ir 1 metus- Šiton sumon, 

. merginomis be jokio forma- įskaitoma metinis automobi; 
llio \|>sivedimo. Garlandą'!? nusidėvėjimas pinigai 
gina Philadelphijos advoka-: išmokėt' jų apdraudimui, 

n.,w.ll.i«tein i pataisymams, garažams, ga-
zolįnui. aliejui ir kitokioms 
išlaidoms. Apskritai imant, 

į kiekvienam automobiliui iš- 
kuri <™a aVie iš.laid,3

Solonikos,1*?.™’- Daugiau pinigų įslei- .i------  ---- ..j automobilių
, negu naujų namų 

statymui.

KUR BUVO GIMĘS 
KOLUMBAS?

Kol kas da nėra aiškiai 
nustatyta, kur buvo gimęs 
Amerikos atradėjas. Madri
do laikraštis “A-B-C” ragi
no Ispanijos valdžią pavesti 
r

kimu kareivių krito apie 200 demijai ištirti ir sykįant.vi- 
žmonių. Sakoma, kad tokie sados jį užbaigti. Laikraščio 
pat sumišimai dabar prasi- manymu, Kolumbas gimė 
dėjo Janinoj ir kitur. T

kelino šeimyna guli negyva. 
Lovoje gulėjo peršauta ku
nigo pati, kitam kambary, 
taip pat lovoje, gulėjo nu
šautas jo sūnūs, o ant grindų 
gulėjo pats kun. Nikelinas. 
Netoli jo gulėjo revolveris 
su trim tuščiom gilzėm. Ma
toma, jis nušovė savo pačią 
ir sūnų jiems miegant, o pa
skui uždegė namą ir pats 
nusišovė. Koks galėjo būt ši
tokio pasielgimo motivas, 
policija negali išaiškinti.

I

bridge.
Pradėjus žiūrėti, kaip ši

ta nelaimė atsitiko, pasiro
dė, kad prie motoro guli ne
gyvas motormanas. Jisai 
mirė staiga mirčia nuo šir
dies ligos, ir gatvekaris bė- 
go sau nekontroliuojamas.

I --------------
$14,000,000,000 AUTOMO

BILIAMS.
Industrinės technologijos;

laisvos meilės.” Jis kaltina- ^uras . \°rke apskait-

KUBOJ ŽMONĖS API
PUOLĖ BANKUS.

Pereitos savaitės pabaigo
je Kubos respublikoj žmo
nės pradėjo pulti visus ban
kus ir reikalauti savo indė-: 
lių. Daugiausia nukentėjo 
Kanados ir kitų svetimų 
bankų skyriai Kuboje. Res
publikos prezidentas Ma- 
chado išleido paaiškinimą, 
kad žmonių pinigams ban
kuose nėra jokio pavojaus, 
ir kad jis pats dabar įdėjęs 
$100,000 į bankus. Tečiaus 
žmonių tas nenuramino.

Šį panedėlį Suvienytų 
Valstijų ir Kanados bankai 

1 išsiuntė laivais $80,000,000 
i savo skyriams Kuboje. Ku
bos įvykiai atsiliepė net ir 

•Amerikoje. Ant Wall Street 
Nevv Yorke šį panedėlį buvo 

i stipri finansinė reakcija.

BULVĖS PO $10 BAČKAI.
Maine’o valstijos farme- 

riai apie Aroostooką dabar 
pardavinėja bulves po $10 
bačkai. Tai negirdėtai aukš
ta kaina.

liavo, kad dabartiniu laiku 
.automobiliai Amerikos pub- 

kur jis pate ir apie 10 kitų’’’11?' ?tsi<-‘ina U bilionų do-, 
J r __ •_ • Iphii i m p t šiton sumon;

dėlėj drapanų sankrovoj už 
“modelį.” Išvažiuodama iš 
Chicagos ji sakėsi savo 
draugams važiuojanti pas 
vaikiną, su kuriuo ji sutarusi 
jau vestuves daryti. Atvy
kus į Grand Rapids, ji nuėjo 
su tuo vaikinu į hotelį ant 

Pas tulus* "farme- į nakvynės ir jiedu užsirašė 
čia kaipo “vyras ir pati.” Iš 
ryto vaikinas išvažiavo ir 
apmokėjo hoteliui visas sko
las, paaiškindamas, kad jo 
“pati” vėliaus išvažiuosian
ti. Bet neužilgo tarnaitė iš-■ T - 
girdo kambary vaitoįima. įos. lkt^toni‘nnn 
Pasirodė, kad jauna chiea- ^>lo 
giete isgeras nuodų jau 
miršta. Ji da spėjo pasakyt, 
kad jos vaikinas apvylė ją. 
Jis atsisakė ją vesti ir išeida
mas pareiškė, kad daugiau 
jos jau nebenorįs. Ir ji neuž
ilgo mirė.

jzaminuot savo galvijus. Į 
trumpą laiką išegzaminuota 
31,000 karvių ir pasirodė, 
kad iš to skaičiaus 14,163 
kaivės turi džiovos ligą. Vi
sos jos buvo pasmerktos su
naikinti, ir 10,000 jų jau su
naikinta. r 
rius prisiėjo išpiauti visus 
gyvulius, nes visi buvo užsi
krėtę džiova. Už sunaikin
tus galvijus valstija farme- 
riams atlygina.

tas, David Wallerstein.

SUKILIMAS GRAIKŲ
KARIUMENĖJ

Graikų kariumenėj.
stovėjo netoli ...
karininkai sukurstė sukili- dziama naujų 
ma prieš dabartinį Graiki- P,rk,mub r _

■ - 1 .... . v-k « QT t um 111

t

PERKUNAS UŽDEGĖ 
ALIEJŲ.

Nuostoliai siekia 
$10,000,000.

Californijoj pereitą sąvai- 
tę perkūnas uždegė Union 
Oil kompanijos 5,000,000 
bačkų aliejaus, kuris stovėjo 
rezervuaruose ant Brea far- 
mos. Buvo baisiausis gais
ras. Nuostoliai apskaitomi 
į $7,000,000. Kai čia aliejus 
baigė jau degti, tai apie 20
mylių toliau perkūnas tren
kė kitos aliejaus kompanijos 
refineriją ir uždegė 3 rezer
vuaras su 2,500,000 bačkų 
aliejaus. Čia nuostoliai ap
skaitomi į $3,000,000, taip 
kad iš viso per abidvi vietas 
pasidaro 10 milionų dolerių 
blėdies.

Apie tą patį luiną Tcxas 
valstijoj perkūnas spyrė ir 
uždegė 55,000 bačkų alie
jaus, priklausančio Magno- 
lia Oil kompanijai.

APKALTINO KUNIGĄ 
NEDORAIS DARBAIS.

Metodistų kunigų teismas 
išmetė iš savo bažnyčios ir 
sakyklos kunigą G. W. Hol- 
mes iš New Bedford, Mass. 
Dvasiškas tėvelis tapo ap
kaltintas “nemorališkais ir 
kunigui nepritinkamais dar
bais,” bet kokie tie darbai 
buvo, tai laikoma didžiau
sioj slaptybėj.

I 
»

I

ir buvo jau užėmę Karabur- 
nona ir visą X ilos Aletinos 
apielinkę. Bet ištikimoji ar
mijos dalis apsupo sukilė
lius ir tie pasidavė. Vadai 
suimti ir išvežti į Atėnus, 
kur juos teis karo teismas. 
Mūšyje tarp sukilusių ir išti- šitą klausimą Istorijos Aka-

POTVINIAI MAŽOJ 
AZIJOJ.

Londono žiniomis, Mažoj 
Azijoj išsiliejo Tigro upė ir 
pridarė labai didelių nuos
tolių. L •»!•'*> vanduo nunešė 
60 namų n i • to d a žuvo 
36 žmonės.

TELEFONO KOMPANIJA 
PALEIDO 200 DARBI

NINKŲ.
j Pereitą sąvaitę telefono ■ 
i kompanija Bostone atleido 
nuo darbo 200 darbininkų, 

'.kurie dirbdavo prie įvedimo 
' naujų telefonų. Kompanija 

katalikų bažnyčias, norėda-'aiškina, kad paskutiniais

MEKSIKOS VYSKUPAS 
UŽDARĖ BAŽNYČIAS.
Colimos diocezijoj, Mek

sikoje, vyskupas Velasco 
liepė uždaryti laikinai visas

mas tuo budu parodyti savo laikais naujų telefonų įvedi 
protestą prieš valdžią, kuri mas žymiai sumažėjęs ir U- 
nutarė apriboti kunigų skai-Mel ii neturinti tiems darbi
nių Meksikoj. Į pinkams darbo

SUDEGĖ RUONIŲ 
LAIVAS.

Kanados pakrašty sudegė

Ispanijoj.

FRANCUZAI UŽMUŠĖ 
700 DRUZŲ.

Francuzu valdžia giriasi,! 
*•••/-» •••a

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
DIDELIO STREIKO.

Gegužės 1 d. baigiasi val
džios parama kasyklų savi
ninkams, todėl jie pareiškė, 
kad dabar turės būt numuš
tos angliakasių algos ir pail
gintos darbo valandos. Bet 
angliakasių unija pasakė, 
kad ji ant to nesutiks. Ang
liakasius remia ir kitos uni
jos. Taigi visi yra tos nuo
monės. kad Anglijoj artina- 

j si didelė kova Darbo su Ka
pitalu.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Keleivio” 14-tame nu

meryje tilpo ant pirmo pus
lapio žinia, kurioj buvo pa
sakyta. kad lietuvis Stasys

25 ŽMONĖS SUDEGĖ 
LAIVE.

* Port Arthur uoste, Texas,—---- --------------
valstijoj, pereitą nedėldienį Liulevičius gavo 20 metu ka- 
aliejaus laive Įvyko sprogi-j Įėjimo už užmušimą savo 
mas ir kilo gaisras. Į laivą’mokinos. Taip mums buvo 
buvo tik ka supumpuota 85,- apie tai pranešta iš Wilkes 
000 bačkų vazelino, ir po Barre, Pa., kur tas atsitiki-

i ja laivas, kuris buvo išplaukęs kad jos kareiviai Synjoj tu-,ekspliozijos visi šitie neba-.ma. į v k .ais ruonių medžioti. Apie 80 rėjo su vietos gyventojais|lai uzliepsnojo. Ugnies kabi l>»bar
<li- žmonių išsigelbėjo valtįse ir susirėmimą ir užmušė 700nas išaugo suvirsum 100 pe- Zalietskas praneša, kad S. 
ti sulipo * ant ledų lyčių. Vė- druzu. Iš francuzų pusės tik du angšcio Tuo tarpu laive įiulevicius buvo ne lieUivts 
” rjynyv _ - y. .J* _ . __ u.. d odininkui ir hpf !f»Ylkas Talin Slliom 1LO11liam iim< paėmė’kitas lai- 18 buvę užmuštu ir 48 ra-i miegojo 25 darbininkai, ir bet lenkas Taigi šiuomi toji 

žejstj ‘visi jie tenai žuvo. [klaida atitaisoma.
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ir moka jam pinigus, tai tik 
iš papratimo. Įstatymas to 

i visai nereikalauja. Taigi 
mes norime, kad ir Lietuvo
je taip butų.

Amerikos Kongrese (Sei
me) yra keli šimtai atstovų 
ir senatorių, bet, kiek mums 
žinoma, nėra nei vieno kuni- 

• go. Kiek mums žinoma, A- 
merikoj nėra nei vieno kuni
go gubernatoriaus, nei vieno

KUNIGŲ LAPELIAI.
Pataria Lietuvos žm >*iėms 
sekti Amerikos pavyz Jžiu. Į

Amerikos lietuvių 
gai išleido lapelius už'; 
tus “Lietuvos Pilie’i; 
kuriuose jie duoda Li< 
gp-entojams pat.u imų.. 
kius žmones rinku, o a; 
nerinkti Į ateinamį Seim 

šituos lapelius nu 
gahiasčiai dalija turo 
rikes lietuvių ir liepia 
juos IJetuvon savu 
nėnis.

Taigi pasiklausykit, kąi vra gana daug valdžioje, 
musų “dūšių ganytojai tuo- Dabartiniu laiku Kongrese 
se lapeliuose rašo: du socialistai kongres-

“Mes, amerikiečiai, laikome manai: Bergeris is \\ iscon- 
už pareigą suteikti jums pata- l^*noi 
rimų Seimo rinkimuose.“ sako] 
musu jegamasčiai Lietuvos 
piliečiams tuose lapeliuose.
“Mes jums patarsime, ką nn-’ 
kti ir ko nerinkti i Seimą.

“Pirmiausia nurodysime ko 
jus į Lietuvos Seimą neturite 
rinkti.

“Kad Lietuvoj butų taip ge
rai, kaip Amerikoje, tai jus ne
privalote rinkti tokių i Seimą, 
kokie čia Amerikoj nėra ren
kami. Pirmiausia Amerikoj 
niekam nesisapnuoja rinkti Į 
Seimą, arba čia vadinamą Kon
gresą bolševikų... Taip turi bū
ti ir Lietuvoje. Palikite bolše
vikus užpelkiuose ir nei vieno 
balso už juos nemeskite.

“Ne geriau už bolševikus 
Amerikoj stovi socijalistai. Iš
mintingi amerikonai žino, kad 
iš socijalistų nieko gero nėra ir 
juos palieka palėpiuose. Ir jus t 
Lietuvos piliečiai sekite Ame- tokios 
rikos pavyzdi ir nei vieno soči- kaip Amerikoje — atskirti 
jalisto arba soci.ialdemokrato i bažnyčią nuo valstybės, mo- 
nerinkite i Seimą. jkyklą nuo bažnyčios, panai-

“Toliau Amerikoj niekad kinti kunigų algas, atimti iš 
niekas niekur nerenka bedie- ‘ “ ‘ ‘ . ...............
vių. čia Amerikoj yra žmonių į politikos klerikalizmą— jei- 
visokių tikybų. "Yra čia ir be- gu vi5a to nori, tai mes, 
dievių. Bet bedievių niekas ne-1 kurie senai jau už tokią 
renka i Seimą arba čia vadina- ’ tvarką Lietuvoje Stojam', 
mą Kongresą. Lietuvos Seime Į mielu nora padėsime jiems 
turi būt taip, kaip Amerikos | 
Seime. Todėl nerinkite Į Seimą 
nei vieno bedievio. Bedieviai
Lietuvoje yra žinomi Įvairiais 
vardais. Visi bolševikai yra 
bedieviai. Visi socijaldemokra- 
tai yra bedieviai. Visi liaudi
ninkų ir valstiečių sąjungos 
vadai yra bedieviai. Tad už vi
sus tuos nebalsuokite.” į 

Vadinasi, musų jegamas- i 
čiai nori 
tvarkos, kaip Amerikoje.

Ali right, vyrai, mes su 
tuo sutinkam!

Amerikos valdžioje nėra* 
nei vieno kunigo, ir valdžia 
čionai algų kunigams iš val
stybės iždo nemoka. Taigi 
mes sutinkam, kad ir Lietu
vos žmonės taip padalytų 
ateinančiais rinkimais — 
kad jie iššluotų iš valdžios 
visus ilgaskvernius ir panai
kintų jų algas.

Amerikoje bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios. Į 
valstybės mokyklas kunigai 
čia nelandžioja ir pasakų 
apie raguotus velnius vai
kams nepasakoja. Taigi mes 
pilnai pritariam, kad ir Lie
tuvoje taip butų.

Amerikoje yra visokių ti
kybų. Yra čia ir katalikų. 
Bet Amerikos istorijoj da 
nebuvo tokio atsitikimo, 
kad katalikas čia butų iš
rinktas respublikos prezi
dentu. Buvo protestonų pre
zidentų, buvo laisvamanių, 
buvo daug masonų, bet ne
buvo da nei vieno kataliko. 
Taigi mes patariam ir Lie
tuvos žmonėms, kad jie pa
darytų taip kaip Amerikoj 
—kataliko į prezidentus ne
rinktų.

Amerikos įstatymai ne
pripažįsta nei bažnytinio 
sliubo, nei bažnytinio krikš
to. Šitie aktai turi būt rekor- 
duojami civilės valdžios įs
taigose. Jei žmonės čia eina 
tokiais reikalais pas kunigą

kuni-
• > >V1 TT— Uj -

i ms,” 
.tvos

1 ko
kiųrfc X.

r j e-• — —- — - w v . J • —

:’e; kito žymesnio valdininko su 
.atbula apykakle. Tuo tarpu 

“!nu .socialistų, kuriuos musų ku
nigai vadina “bedieviais.” 

lyra gana* ♦

pirmininku Dr. Staugaičiu, jtę, nes jie esą tokie duosnųs, 
i’atirta, kad priešpaskutiniam [doi i 
Seimo posėdžiui buvo ‘sugal- 
voia šitokia ‘išeitis.’ Policija išpirks jiems 
apsups senmiesčio kvartalą. |dangaus karalystę, 
kur y ra miesto ligoninė ir da- * ♦ ♦

s nieko n<p™leisd;i-į Sulyg vėliausių žinių,
i. lokiu budu Dr. Staugaitis soj Lietuvoj išviso vra 
galės ateit1, j posėdį, jo vietą 733 automobiliai. ’ Vi.

“Kovo 2 d. Seimas pasileido 
ir vėl susirinko, šiame i>’>i . 
kademai laikėsi jau kiek r; 
miau. Buvo svarstoma' Seii’ 
paleidimo klausimas, kuri iiu 
kademai. Seimo paleui'” > 
jiems buvo reikalinga'. G; i 
kaip nors nuverstų d-rą S'.iui- 
gaiti... Nutarė Seimo <t >: .. 
baigti.

“Čia kalbėjo apie būtiną rei
kalą Seimą paleisti. Ik't kaip 
tik Seimą paleido, tuoj kata
mai pareikalavo vėl sušauk:, 
kovo 5 d.

“D-ras Staugaitis sušauk - 
kovo 5 d. nepapnistą Seimo -<•- 
siją, kurioje kademai išsiržie.'> 
jau savo grynai krikščioni G.i 
prezidiumą. Tokiu budu • 
darni, koliodamiesi. p<-r visą 
mėnesį keldami negirdėt; 
triukšmą, visgi galų gale p; - 
siekė savo, nors turėjo duoti 
valstiečiams liaudininkams 
tam tikru pasižadėjimų dėl at
einančių Seimo rinkimų.“

Lietuvos “Socialdemo
kratas” da aiškiau liaudi- 

2 ninkų-klerikalų sutartį ap- 
Mandien ra^°- “Vžtai, kad liaudinin

kai sutiko atsiimti daktarą 
Staugaiti iš pirmininkų ir 
pradėti naują sesiją,” sako 
“Socialdemokratas.” "krik
ščionių blokas pasižadėjo:

“nekeisti iš esmės rinkimų 
Įstatymo, tik ji papildyti dei 
Klaipėdos krašto ir nustatyt 
busimąjį atstovų skaičių i 
mažiau kaip 84:

“nevesti per Seimą joki- 
tatymo. kuris dar labiau va 
žytų susirinkimų ir 'pauc 
laisvę;

“rinkimų kampanijoj net; 
kinti opozicijai jokių yp;-.' '■ 
gų represijų ir skaityti vi> - 
lygiais prieš Įstatymą:

“dėl eilinių Įstatymų, pri
vestinų dar šitam Seime, susi
tarti ;

“skelbti naujus linkimu- 
8—9 gegužės.

“Susitarta ir pasirašyta.“

Gi “Lietuvos Ūkininkas" 
pasako ir kas tas deryba- 
vedė — tai valstiečių liaudi-' 
ninku lyderis p. M. Šleževi
čius iŠ liaudininkų pu-ės. i 
ministeris pirmininkas Bist
ras is klerikalą pusės.

?<a, o “Sandara” šncl.r, 
kad tokių su-i<arimų lu; 
klerikalų ir liaudininkų vi
sai nebuvę, ir kas tam neti
ki, ji pataria pasiskaityt 
Lietuvos laikraščių.

Pasirodo, kad ji pati ne
žino, kas Lietuvos laikraš
čiuose rašoma.

f

1 
I

ir Laguardia iš Nev, 
Miluaukee mieste 
visi valdininkai yra! 

socialistai. Apskritai imant, 
socialistų valdininkų Suvie-, 
nytose Valstijose u__ ‘.A-
priskaitoma į 400. Gi pa- 

< prastų laisvamanių, maso
nų, da daugiau.

Taigi meluoja musų kuni
gai, rašydami savo lapelyje, 
kad Amerikoje “bedievių” 

i niekas i valdžią nerenka. 
Retas Amerikoje valdinin
kas nepriklauso prie maso
nų. Tiesa, Amerikos maso
nai nekovoja taip aštriai su 
bažnyčia, kaip kad lietuvių 
laisvamaniai: bet jeigu jie 
nėra tokie griežti, tai tik 
dėlto, kad Amerikoje baž
nyčia yra atskirta nuo vals-1 
tvbės ir kunigai čia nekiša 
savo nosies į politiką.

Jeigu kunigai ištikro nori ( 
tvarkos Lietuvoje., 

” " i

i Yorko.
■ beveik
Į
<

t

i

niekad kinti kunigų algas, atimti iš 
—-• jų palivarkus ir prašalinti iš

j 
tai atsiekti.

Ir kad negaišinus laiko, 
mes jau dabar siunčiam 
Lietuvos piliečiams patari-1 
mą: nerinkime Į Seimą nei 
vieno kunigo, nei vieno zak- 

[ risti jono, nei vienos davat
kos. Visi balsuokite už so
cialdemokratų sąrašus ir 
rinkite Į Seimą tokius žmo
nes, kurie kuogreičiatisia

i Lietuvoje tokios Į Pamosuos Lietuvos mokyk-
lą ir valstybę iš kunigų kon-į 
trolės. Padarykite taip, kaip 
Amerikoje!

“SANDARA” DA NETIKI.
South Bostono “Sandara” 

da netiki, kad liaudininkaii

padarė su klerikalais sutartį 
■S ,»• oioiAmA cntrA rJ rm t r* t n Lr oir atsiėmė savo pirmininką 

iš Seimo prezidiumo.
Štai, 8 balandžio numery 

ji rašo:
“ 'Naujienos' Nr. 74 jau 

skelbia pasauliui, buk liaudi
ninkai sutiko atsiimt Dr. Stau
gaiti ir užleisti kademų prezi- 
dijumui vietą nepaprastoje 
Seimo sesijoj.

“Nors p. Grigaitis uori kitus 
Įtikinti tokiais savo posakiais, 
bet mes nenorime tikėti, kad 
jis pats tikėtų savo žxxižiams. 
O jeigu pats sau tiki, tai savai- 
mi aišku, kad Lietuvos laikraš
čiu neskaito.”

Taigi išeina, kad “Nau
jienos” netiesą “skelbia pa
sauliui.” Išeina, kad liaudi
ninkai jokių sutarčių su kle
rikalais nėra darę ir kad sa
vo pirmininko nėra atsiėmę. 
Išeina, kad liaudininkas 
d-ras Staugaitis vis dar pir
mininkauja Seime. Jeigu 

(kas tam netiki, “Sandara” 
pataria pasiskaityt Lietuvos 
laikraščių.

Na, o ką gi apie tai rašo 
Lietuvos laikraščiai?

“Lietuvos Ūkininkas,” 
valstiečių liaudininkų parti
jos organas, 10-tame nume
ry, rašo štai ką:

v

ne

ir mielaširdingi. Taip, 
už gerus i-Jnigus kardinolas 

•šif korte” į

r.'.':

ne;
tns vice-pnn. prei. Staugai- 

' ir visa bus padaryta. L 
j : < l. Staugaitis nuo tokios

■nibinacijos atsisakęs ir ‘ge- 
: ..lūs’ .‘valstybės’ vyrų’ pla
nai žuvę. Seimo posėdis Įvyko, 
prasidėjo muštynės ir tame 
.. aitnne ponai vadai visai už* 

o šę. kad policijos mokykla 
sėdi is pxit ryto automobiliuo- 

veltui belaukdama Įsaky
mo... pradėti.“

\ idaus reikalų ministeris 
sako, kajl tokio parėdymo 
’ oiieijos mokyklai visai ne
buvę duota ir kad visa šita 
žinia buvusi grynas prasi
manymas. Ministeris mato 
tame valdžios šmeižimą ir 
todėl traukia laikraštį atsa
komybėn.

vi-j 
tiki 

__ ____________ Vienok 
nelaimių su automobiliais 

i tan
kiai. Mat jais važiuoja girti 
valdininkai ir todėl gatvės 
jiems būna persiauros.

♦ ♦ ♦

Pora metų atgal visame 
Kaune buvo tik du automo
biliai: \ ienas valdžios, ant
ra' Prekybos Bendrovės. Ir 
vieną gražią dieną tiedu au
tomobiliai susikūlė. Įsibėgė
ję iš priešingų pusių, nely
ginant Ju avinai, tėškė vie- 

įnas Į antrą ir abudu subirė- 
įjo. Svirplys.
I

Bet tenai atsitinka gana 
’ i • • >< . • _•  _* • •

PROVOKACIJA KARO 
STOVIUI PALAIKYT.
Vilniaus laikraštis “Slo- 

w<»" sako, kad įvykęs andai 
lietuvių-lenkų susirėmimas 
lies Pagojais buvo tyčia Lie
tuvos klerikalų išprovokuo
tas. kad įrodžius opozicijai, 

y karo stovio dabar nega
lima Lietuvoje panaikinti.

Kuomet opozicijos atsto
vas Grinius Seime pasiūlė 
anądien karo stovį nuimti, 
tai klerikalų rėksnis Drau
gelis pašokęs paklausė: “Ar 
žino opozicija, kad 300 len- 
.-ru lies Pagojais Įsiveržė 
Lietuvos teritorijon?”

Ir klerikalų balsais Gri
niaus pasiūlymas buvo at
mestas. Karo 
ka kaip buvęs.
dowo” 47-tame
Įeito ir sako:

“Iš to seka, kad lietuvių ties 
Pag-je iššauktas susidūrimas 
t ;r ’o tikslu Įrodyti Opozicijai, 
kad karo 
reikalingas.

1 kad 
rinkimais 
panaikina 
r;.:; tijas,

ratams duoda galimybės nesi- 
;.:*ž«>mai prispausti opoziciją 
• tautines mažumas.“
Taigi išeina, kad tas len

kų Įsiveržimas Lietuvos teri- 
i-rijon buvo reikalingas 

ikščionių demokratų, poli
tikai. ir kad jis buvo pada
rytas su jų žinia.

stovis pasilie-
Vilniaus 
numery

I

$
V. Paukščio redaktoriškai 

(karjerai galima pasakyti 
I “amžiną atilsį”. Nedėkingi 
■ bolševikai išspyrė jį laukan 
: iš “Laisvės” pastogės. Varg
šas, neteko nei pačios, nei 
darbo.

♦ » *

Per aštuonis pastaruosius 
metus V. Paukštys dergė į 
tą lizdą, iš kurio jis pats bu
vo išsiritęs. Dabar, be abejo
nės, jis pradės dergti į tą 
mėšiyną, kuriame per aštuo
nis metus kapstėsi, garbin
damas komunizmą.

* ♦ ♦

Reikalinga nauja bendro
vė laikraščiui leisti, kad su
teikus darbo trims išspir
tiems redaktoriams: Paukš
čiui. Laukiui ir Tuliui. Pir
masis yra komunistas, ant
ras aidoblistas, o trečiasis— 
tautiškas šovinistas. Kiek
vienas turi po tuziną savo 
pasekėjų. taigi laikraščio 
ateitis (su trimis tuzinais 
skaitytojui butų užtikrinta.

stovis būtinai yra 
Reikia pažymėti, 

ryšy su prisiartinančiais 
karo stovis, kuris 
konstitucines ga- 

krikščionims dem

BABRAVIČIUS PER
MAINĖ PAVARDĘ.

“Tėvynė” praneša, kad 
dainininkas J. Babravičių.' 
pertnainęs savo pavardę, i 
kad jis padaręs tai Įstoda
mas i Šaliapino opera. Gir
di:

"Atsilankius p. Babraviči'.ii ‘ 
‘Tėvynės' redakcijon balan
džio 3 d. paklausėm, ar teisy- turčiai ne tik kad 
bę minimas laikraštis "Chicii 
go Evening American” ra- 
apie jo Įstojimą šaliapino <»])€- 
ron ir gavom atsakymą, kad 
jau ir sutartis padaryta. Taip
gi p. Babravičius pasakė 
daugiau — jis stodamas šion 
operon net ir savo pavardę su
trumpino. sulietuvino. Nuo siu. 
laiko jau turime artistą BabrįJ 
o ne Babravičių, nes ir šaliapi laiku turčiams nesunku bu- 
no operoje jis vadinsis .Joseph šią Įeiti i dangaus karalys- 
Rabris.”

Gal ir gerai p. Babravi
čius padarė, nes tariant to
kią pavardę galima ir gera 
balsą pagadinti.

ŽARIJOS

Kaip Danijos Socialistai

No. 15. Balandžio 14, 1526.

Vargšas tas Pittsburgho 
Baltrušaitis! Kol “Dilgėlė
mis” jis maitinosi, tai nors 
bado nekentė. O dabar, re
daguodamas “kairiaspar- 
nią” Aidą, nei ant duonos 
plutos neužpeino. Jei ne pa
čiutės “medicinos”, tai ir 
“bradas” žmogų galėtų už-j 
pulti. Kazys.

♦ ♦ *

Chicagos sandariečiai vis 
dar apsiašaroję vaikščioja 
nuo “Varpo” laidotuvių. 
Mat. “Varpas” mirė plikas, 
kai tilvikas ir jokių palaikų 
sandariečiams nepaliko.

♦ # e

Vienas draugutis klausia 
manęs, kaip galima pažinti, 
kurie “Laisvės” straipsniai 
parašyti Bimbos, o kurie 
Praseikos. Aš jam paaiški
nau. kad Bimbos straipsniai 
atsiduoda demagogija, o 
Pruseikos straipsniai—mun- 
šainu.

1924 metais Danijos so- 1 
cialdemokratai laimėjo rin
kimus. Už juos balsavo 37' < 
visų rinkėjų ir socialdemo
kratai įėjo Danijos parla- 
mentan kaipo stipriausia 
partija. Svarbiausias rinki
mų reikalas buvo: nusigink- 
luot Dani jai, ar ne. Socialde
mokratai agitavo už nusi
ginklavimą ir laimėjo.

Pačiam parlamente so
cialdemokratai susiprato su 
radikalų partija, sudarė su. 
jais daugumą ir paėmė val
dyti kraštą.

Lietuvos kunigėliai ir ne
kaltos davatkos net pritupiu 
iš baimės dėl tokio Įvykio: 
socialistai paėmė į savo ' au
kas valdžią — vadinasi, 
svieto pabaiga.

Svietas Danijoj vis tik ne
pasibaigė, nors socialdemo
kratai valdo kraštą jau treti 
metai. Priešingai, Danijos 
socialdemokratai parodė vi
sam pasauliui, kad jie moka 
vesti krašto reikalus daug 
tinkamiau, kaip reakcinė 
buržuazija. Ir parodė fak
tais.

Svarbiausias socialdemo
kratų nuopelnas prieš Dani
jos liaudį, šiandien, galima 
sakyt, jau atsiektas: — tai 
kariuomenės ir laivyno pa
naikinimas. Su tuo obalsiu 
socialdemokratai ėjo į rin
kimus ir juos laimėję iš tie
sų Įgyvendino savo siekimą, 
šiandie jie, iš vieno su radi
kalais, pravedė Danijos par
lamente Įstatymą, kuriuo 
nuolatinė kariuomenė pa
naikinama. Jos vieton palie
kama tik sienų policija. Pa
naikinamas karo laivynas ir 
jo vieton paliekami tik poli-

taikos Įvykinimą ir pasitikėt 
darbo demokratijos laimėji
mais. Juo greičiau paims 
viršų pasauly darbininkų 
klasė, Hio tvirčiau bus pa.- 
tikriiilas mažųjų šalių lais
vas, nepriklausomas gyveni
mas. '

Mes, sveikindami Danijos 
soc i aid c mok ratų laimėjimą, 
kartu privalome iš jų pasi
mokyti. Lietuvos padėtis 
labui panaši Danijai, h n es 
esame mažučiai nykstu! at 
tarp dideL’ų valstybių, be to 
dar suvargę driskiai. Li ' li
ros vyriausybė kariuomene: 
išlaikyti leidžia šįmet apie 
LC miiionų litų, vadinasi, 
daugiau kaip penktą dalį vi
sų respublikos pajamų.

Ir ką gali atsiekti mu. ų 
kraštas tuo savo ginklavi
mo- 1 .'

Jei ištiktų karas tarp įau
sti uidžiuių kaimynų, stiprus 
priešininkas į vieną savaitę 
be vargo užimtų Lietuvą. 
Bet it .musų reakcininką., 
nuul.ti ginklu žvangindami, 
vi, saukia: tėvynė pavojuje, 
lenkai užgrobė Vilnių; len
kai stovi užkniubę ties musu 
sienomis ir tyko pagrobti v - 
są kraštą.

Be abejo, dabartinė impe
rialistinė Lenkija tykoja, 
pulti Lietuvą. Bet dėl ko ne
puola.' Gal bijo musu ka- 

[ riuomenės? Žinoma, ne. 
j Pultų ir pereitų visą Lietuvą 
iikj Palangos ir Klaipėdos, 
j iri įos nelaikvtu kitos vals-

tybės. Kai pastaiuoju laiku 
, demarkacijos linijoj ties Pa- 
gojum įvyko lenkų Įsiverži
mas, Lietuvos vyriausybė 
atsakė lenkam ne ginklu, 

omai laivai saugot! Daniją; T g j V b. iš ,en ien: 
vandenis. Panaikinamos vi-, kams’b^0 ^^1
sos tvirtotes. I padėtį. Lenkai gali urgzti ir

Parlamento nutanmas J ; bet galu gale
gaus pereiti dar per senatą,, pakiausvti, „ės iš Tau- 
kur daugumoje sėdi nm- fie bijosi 3^.
ginklavimo pnesmmkai. Keti v„

' Danijos socialdemokratai'sau bota5°- 
iervin liaudies nasitikėiimo I Ir dabartinė Tautų Sąjun-

New Yorko turčiai pada
re didesni stebuklą, negu 
Kristus Kanoj Galilėjos. 
Savo laiku Kristus pavertė 
vandenį į vyną. New Yorko

1 pavertė 
vandenį į šampaną, bet ta-, 
me šampane išmaudė 
žiausią merginą.

* * v

Beveik tuo pačiu laiku, _ 
kai New Yorko turčiai mau- kyti. Jeigu aš bučiau “Nau- 
dėsi su nuogomis mergomis 
šampane, Bostono kardino
las O'Connell viešėdamas 
New Yorke pasakė, kad šių

••!< £ ❖

“Vienybės” redaktorius 
gra- visokius kabliukus socialis

tams kaišioja, o “Naujienų” 
redaktorius visuomet sten
giasi i tuos priekaištus atsa- v i nvT_
jienų” redaktoriaus vietoj, 
tai šitaip “Vienybės” seniui 
atsakyčiau:, “Geriau tau, tė
vuk, 
negu medinė galva.”

Pustapedis

“LIETUVOS ŽINIOS” 
TRAUKIAMOS TEISMAN

Lietuvos klerikalų “Ry-I 
tas” praneša, kad vidaus! 
reikalų ministerija patrau
kusi teisman “Lietuvos Ži-j 
nias” už išsnausdinima' A *. .
54-tame numeri' žinutės} 
antgalviu “Užmiršta polici
jos mokykla.” Žinutės turi
nys buvo tok

“Vis naujų krikščioniškos 
išminties puslapių atsiskleidžia 
švieson iš jų ‘kovos’ su Sei-

s

Įgyjo liaudies pasitikėjimo ■ If dabartine Tautų Sąjun- 
ir su jos pagalba istengs nu-1 ga, kurioj šiuo momentu sė- 
sigir.klavima išvesti iki ga-Idi buržuazijos atstovai, vis 
Iui. Įtik jau apgina mažiuosius

Mažam, kad ir turtingam nuo stipresniųjų _ smurto. 
Danijos kraštui tas nusigin- Ateityje gi, 1 _ _

I klavimas turi dicleliausios 
[reikšmės. Iki šiol kariuome- 
[ nes reikalams kas met buvo 
{išleidžiama apie 70 miiionų 
'kronų, dabar sienų sargybai 
bus leidžiama tik 17 su puse 
mil. kronų. Tuo budu Danų 
liaudis kas met sutaupys 53 
mil. kronų ir galės juos ap- 

i versti savo-gerovei kelti. Be 
to, tūkstančiai jaunuolių, 
vieton gaišti kareivinėse, 
dirbs dabar našų, naudingą 
darbą ir didins savo visuo
menės luitus.

Tai ve kokie “baisus” pa
sirodė socialdemokratai, pa
ėmę valdžią.

Danijos reakcinė buržua
zija ne tik namie, bet ir už
sieniuose kelia gvoltą: tė
vynė, .girdi, pavojuje: kuo 
_ _ _ • _ / 1 *   - —. “ — O

Bet Danijos socialdemokra
tai ir Danijos liaudis ramiai 
klausosi to patriotinio kude- 
kavimo.

Jiems visai aišku, kad dėl 
nusiginklavimo pavojus Da-i 
nijai galėjo tik sumažėti.; 
Mažutis kraštas su trimis ir 
puse milijonų gyventojų, 
išmėtytas salose, su nepa
prastai ilgomis sienomis.

i smurto, 
kai Tautų Są- 

jungon pasiųs savo atstovus 
darbininkų valdžios, karu ir 
smurto priešininkės, jų užta
rimas virs geriausia ir vie
nintelė gvarantija mažiems 
kraštams išlaikyti savo lais- 

Įvę ir nepriklausomybę.
% - •

i

i

V 4

Todėl Lietuvos socialde
mokratai, eidami į linkimu?, 
primena ir Lietuvoj diąu- 
džiai: ir mums reikia nusi
ginkluoti, reikia apversti 
kariuomenei leidžiami pini
gai darbo žmonių reikalam, 
krašto ukiui ir kultūrai kelti.

Į
I

pritiktų medinė koja, J“*—*?

Ir mes turime gyventi taiko
je su kaimynais, kuo galėda
mi remti taiką, nesikišti į 
svetimus ginčus ir įgyti kuo 
didžiausios užuojautos mu
sų kraštui Europos darbinin
kų tarpe. Nes jų parama yrtt 
stipriausias musų apsigyni
mas.

Lietuvos socialdemokratai 
pakartotinai primena, kad ir 
Vilnių atgauti Lietuva gali 

[ne ginklu, tik patraukdama 
[savo pusėn Vilniaus krašto 
i gyventojus gražiu, demo- 
kratingu susitvarkymu, geni 
šeimininkavimu, keldama 
darbo žmonių gerovę pas 
save. Socialdemokratai drą-save. Socialdemokratai drą- 

vistiek nepajėgtų ginklu at- sjaį stoja kovon su militariz- 
sispirti stipresniam priešui,' mu> už nusiginklavimą, nes 
kad ir v^sas apsiginkluotų. Įikj socializmo laimėjimu, 
Iki šiol buvusi danų kanuo- socialistu taikingumu, 
menė buvo tik brangus zai- ______ '
slas, savo tikslui netikęs. So- "" 

I cialdemokratai visai teisin- AUSTRIJOJ 
, gai sako, kad geriausia prie- TA TEATRU CENZŪRA

menė buvo tik bran; 
slas, savo tikslui netikęs.

monė Danijos nepriklauso
mybei apginti, tai būti nei-

PANAIKIN-

Vyriausio Teismo nutari-
tralinis, nesipinti į pasaulio mn Austrijoj tapo panaikin- 
ginčus, taikiai gyventi su ta teatrų cenzūra, kuri tenai 
kaimynais, remti pasaulinės gyvavo jau nuo 1850 metų.
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Dr-go Michelsono prakalbos
Kovo 29 d. LSS. 19 kuopa ]u bolševiku rusu. Pareina

Kitai lietuvei “gražuo
lei” irgi atsibodo savasis vy
ras ir ji susidraugavo su tu-

* . —

surengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. St. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius. Jis kal
bėjo dviem atvejais. Pirmu 
kartu kalbėjo apie Lietuvą. 
Įrodinėjo, kaip kenksminga 
yra klerikalų valdžia šalies 
gyvenimui. Ypatingai įdo
mus buvo dr-go Michelsono 
įrodymai, kad negalima nie
ko geresnio iš klerikalų val
džios nei tikėtis. Klerikalai 
dar 1905 m. parodė, jog jie 
yra priešingi minių troški
mams, laisvės idėjoms.Po di
džiojo karo jie norėjo įpirš
ti Lietuvai vokišką karalių. 
Visi jų žygiai parodo juos 
esant tokiais žmonėmis, ku
rie palaiko kiekvieną reak
cinį žygį.

Prieš klerikalų valdžią 
kovoja pažangioji Lietuvos 
visuomenė. Ir nuosaikiausia 
kovoja Socialdemokratu 
Partija.

Pirmai kalbai pasibai
gus surinkta aukų $64.56. 
Aukavo: Silvestras Skysti
mas $10; P. Raškinis $5.00; 
Mikalauskas, J. Marcinkevi
čius, P. Bielskas, J. Lynch, 
J. Mitchelson, J. Mičiulis, J. 
Deikus, G. Laukaitis, G. Mo
linas, R. Mazauskas, F. Vai- 
lukaitis, J. Glaveckas, V. P. 
J. Naudžius, J. Bernotas, R. 
Rimkus, J. O Sirvydas, P. 
Tiškevičius, p. Tiškevičienė,
J. Masiulis, A. Karpavičius,
K. Rutkus, V. Kalvelis, A. 
Bubnis, F. D. Gross — po 
§1.00; Manlaila (?), Paške
vičius, R. Vaičiulis,'G. Račiū
nas, Zailskas — po 50c.; 
smulkių aukų $22.06; viso 
labo $64.56.

Antru atveju drg. Michel
sonas kalbėjo apie socialis
tinio iudėjimo siekius labai 
suprantamai, rimtai.

Dr-go Michelsono prakal
bos buvo švarios — jis nesi- 
koliojo, nedergė, nedrabstė 
purvais kitų pažiūra žmo
nių. Ir tur-but labiausia to
dėl jo prakalba nepatiko kai 
kuriems komunistams. Jie, 
mat, yra pratę girdėti paly
ginimų prie karvės pavuode- 
gių (Pruseikos mylimasai 
palyginimas), išgamų, par
sidavėlių ir tt. Tokios, pa
sak jų, prakalbos — tai bent 
prakalbos !

Tečiaus klausytojai, ku
rie atsilankė į šias prakalbas 
tikslu išgirsti rimto Lietuvos 
gyvenimo reikalų aiškinimo, 
buvo labai patenkinti. Ne 
vieną susirinkusių' nugirdau 
pareiškiant:— Gerai kalbė
jo, be kolionių, be plūdimo, 
aiškino dalykus. Kai žmo
gus žino, ką jis kalba, tai 
malonu ir pasiklausyti.

Klausytoja*.

vyras iš darbo, neranda nei 
pačios, nei vakarienės, tik 
randa ant stalo padėtą raš
čiuką. Kadangi pats nemo
ka perskaityti, tai su raščiu
ku jis eina pas kitus lietu
vius. Bet pasirodo, kad ant 
popierelės parašyta ne lie
tuviškai, o lenkiškai, žmo
gelis eina su raščiuku pas 
pažįstamą lenką, kuris jam 
perskaito ir paaiškina, jog 
ant korčiukės parašyta, kad 
jeigu norėsi valgyt, tai pasi
gamink. žmogus keikdamas 
eina namo. Kitą dieną ir vėl 
tas pats. Parėjęs iš darbo jis 
ir vėl neranda pačios, o tik 
korčiukę. Skubinasi jis su ta 
korčiuke pas minėtą lenką, 
kad perskaitytų. Bet šį kartą 
lenkas jau nebeįskaitė. Pa
sirodo, kad parašyta lietu
viškai. Eina žmogelis pas 
lietuvius. Jeigu pati pareina 
vidurnakty ir vyras paklau
sia, kur ji buvo, tai ji piktai 
atkerta: “O kas tau gal
voj?”

Už tūlo laiko ji pradėjo 
reikalauti nuo savo vyro 
pinigų. Girdi, duok man pi
nigus, o aš išeisiu. Bet vy
ras pasakė jai: “Jeigu nori 
išeit, tai eik be pinigų, nes 
pinigai yra uždirbti mano.” 
Kadangi pinigai buvo ban
ke padėti ant abiejų vardo, 
tai dėl atsargumo vyras tuos 
pinigus šiaip-taip iš banko 
išėmė ir padėjo Į kitą ban
ką ant savo vardo. Pačiutė 
su savo bolševiku meilužiu 
pamatė, kad pinigų iš vyro 
neišgaus. O čia pajuto, kad 
garnys jau nebetoli. Todėl 
bolševikas savo meilužę pa
likęs paspruko nežinia kur. 
Matyt, jo tikslas buvo iš
naudoti minėtą “gražuolę” 
ir dar gauti pinigų. Pirmas 
pienai jam pavyko, bet ant
ras nepavyko.

Chelseatis.

Visame
rūkytojų pasauly 

nėra kito tokio draugo
*

kaip Camel

I

W1LK.ES BARRE, PA. 
Dr-go S. Michelsono prakal

bos pavyko.
Kovo 28 d., 10 vai. ryte, 

Union Hali buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo “Kelei
vio” redaktorius S. Michel
sonas.

Prakalboms laikas iš ryto 
labai nepatogus. Apart to, 
rengėjai padarė stambią 
klaidą, paskelbdami “Nau
jienose” ir “Keleivyje,” kad 
prakalbos atsibus 2 vai. po 
pietų. O “Tėvynėj” buvo pa
skelbta, kad prakalbos bus 
7 vai. vakare. Teisybė, buvo 
svetainė nusamdyta ant 7 
vai. vakaro, bet kadangi tuo 
pačiu laiku draugui Michel
sonui buvo surengtos pra
kalbos Scrantone, o po pietų 
negalėjom gauti svetainės, 
tai prisiėjo rengti prakalbas 
iš lyto, neatsižvelgiant i pa
sekmes.

Ir nepaisant viršnurodytų 
kliūčių ir klaidų, prakalbos, 
galima sakyti, pavyko. Pub
likos susirinko virš 30 žmo
nių, aukų surinkta 10 dol.

Dr. St. Michelsonas kal
bėjo dviem atvejais. Pirmo
je savo kalboje jis papasa
kojo apie 1905 m. revoliuci
ją Lietuvoje, kas ir kaip ko
vojo už Lietuvos laisvę. 
Kalbėtojas sako: “Pakol 
Rusijoj buvo caro valdžia, 
tai nei vienas kunigas apie 
Lietuvos paliuosavimą ne- 

Į kalbėjo. Netik nekalbėjo 
lapie Lietuvos paliuosavimą.

Visame cigaretu sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugų. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel. jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras dėl Camel.

Rinktinmiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretine popiera pagaminta Fran
ci joje. Joks kitas cigaretas nepanašus į 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos? Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

Camel
C1GARETAI

HAVERHILL, MASS.
Komunistų komisarą ištiko 

nelaimė.
Komisaras B. (našlys, turi 

tris vaikus) nudūlino pas 
tūlą lenkę W. Kas nors apie 
tai pranešė lenkės vyrui. 
Lenkas, pasikvietęs talkon 
du “dėdes,” sugrįžo į savo 
namus ir rado duris užra
kintas. Pabeldus, niekas ne
atsiliepia ir neleidžia. Bet 
kuomet “dėdės” pareikala
vo, kad duris butų atidaly
tos, tai lenkė atidarė. Įėję į 
vidų policistai išjieškojo vi
sus kampus, bet nieko dau
giau, apart moteriškės, ne
rado. Jau buvo besirengę 
išeiti, kaip vienas policistas 
pastebėjo, kad stalas pradė
jo išlengvo slinkti linkui 
durų. Policistas griebė stalą, 
o lenkas -pakišo ranką po 
stalu ir nučiupo komisarą 
B. už nosies. Lenkas norėjo 
musų komisarą mušti, bet 
policmanai nedavė. Išsivedę 
laukan policmanai klausi
nėjo B., kokiais tikslais jis 
čia atėjo. B. atsakė, kad jis 
čia buvęs su frentu, bet jo 
frentas pabėgęs.

K. N. Tavoriščius.

i

O ką-gi tuomet darė ku- ninku judėjimą. Nurodinė-įlizmas yra blogas. Klaidų čiai buvo labai patenkinti 
gai? Ką veikė Lietuvos jo, kad socialistai laike ka-darė socialistai, bet bolševi- valgiais ir programų. Prienigai? Ką veikė Lietuvos jo, kad socialistai laike ka-darė socialistai, bet bolsevi- valgiais ir programų, rrie 

prabaščiai ir vyskupai? — ro ir po karo buvo susilpnė-• kai daugiaus jų padarė. Jie surengimo šios puikios va- 
klausia kalbėtojas. Kai Lie-ję. Bet šiandien nėra tos; sakė, jog Amerikoj už 2-3Įkarienės daugiausia pasi- 
tuvos socialistai ėjo mirti už —J —1—*-• a». JcRcva
laisvę, tai pralotas Antana
vičius išleido aplinkraštį,

valstybės, kari nebūtų keleto'metu įvyks revoliucija. Ar darbavo musų moteris. ' - ’ • ’♦ ■ ‘ .. I ® T---- l-r ----- • --.JI- e , e
Kovo 22 d. S. L. A.

desėtkų socialistų atstovų į įvyko? Jie sakė, jog į parla- 
parlamente. Pav. Anglijoj,;mentus nestatys savo kandi-

BALTIMORE, MD.
Aukos Lietuvos socialde

mokratams.
Lietuvių patarlė sako: 

“Kad ir mažas kupstas, o di
deli vežimą verčia.” Taip 
galima pasakyt ir apie musų 
miesto lietuvius socialistus: 
nors čia jų yra neperskait- 
lingas būrelis, bet jie savo 
darbštumu ir aukom pralen
kia kitų miestų draugus ir 
prietelius. Žinoma, mes ne- 
pavydim kad kiti mus pra
lenktų ir dar daugiaus pa
aukautų Lietuvos socialde
mokratam. Ypatingai da
bar, kuomet eina rinkimai 
i Lietuvos Seimą, kuomet 
musų draugai socialdemo
kratai dirba be pailsio. kuo
met jiems yra reikalinga 
medžiaginė parama, dabar 
reikia mums, amerikie
čiams lietuviams, sukrusti 
kiek tik galima, ir remti ko
vojančias Lietuvos žmonių 
jėgas prieš juodojo klerika
lizmo despotišką rėžimą. 
Taigi, kiekvienos kolonijos

185 draugai ir prietemai, sukrus-
kuriame šlykščiausiais bu-socialistai buvo paėmę net datų. Ar'nestato? Rusijos kuopa surengė prakalbas' lot ir suaukaukit nors po to-
dais niekino revoliucionie
rius.

valdžią į savo rankas, ir iš- bolševikai sakė, kad jie nie- 
laikė apie metus laiko. Pasi- ko bendro neturės su užsie-

CHELSEA, MASS.
Moterėlių ištvirkimas.
Chelsea miestelis nedide

lis, didžiumoj apgyventas 
žydais. Čia yra. ir lietuvių 
apie 25 šeimynos. Beveik 
niekas iš lietuvių neskaito 
jokių laikraščių ir gyvena 
tamsybėj. O .tarp tamsių 
žmonių atsitinka visokių ne
dorybių, apie kurias aš čia 
noriu parašyti.

Savo nedorumu ypač pa
sižymi kai-kurios lietuvės 
moteris. Savojo vyro joms 
nepakanka, jos jieško sau 
svetimų. Čia yra viena tokia 
moterėlė, kuri apart savo 
vyro turi prisiviliojus tūlą 
našlį, be kurio ji negali ap
sieiti Jeigu kurį vakarą tas 
našlys pas ją neateina, tai ji bet darė viską, ką tik galėjo, 
siunčia savo vyrą jį pašauk-Į kad sustiprinus caro jungą 
ti. ' _ ‘ *
klauso savo bobelkos palie
pimų. Su tuo našliu minėta 
bobelė eina, kur tik ji nori, 
o savo vyrą palieka namie. 
Jeigu vyras butų bent kiek 
smarkesnis, tai suvaldytų 
savo ištvirkusią moterį.

redaktoriui S. į fcją sumą, kokia žemiaus yra 
Prakalbos Da-!<3nA£t’o RultimnriA/’in

•“Keleivio” redaktoriui S. įkią sumą, kokia žemiaus vra 
Michelsomri. Prakalbos pa- i sudėta baltimoriečiu.

1 • • I *■

Draugo S. Michelsono 
prakalbose, 12 d. kovo, au
kavo šie asmenys: S. But
kus $3. Po 1 doleri aukavo:
J. Groblys, J. Markelis, V. 
Višnigųskięnė, K. Liutkus,
K. MatuRsrtaskas. Z. Gapšys, 

L, O. Gap-

Kalbėtojas taipgi prišinii- rodė, kad jie geriau mol® nio kapitalistais. Bet ar taip vyko gerai. Publikos prisi-į 
nė ir apie kun. Laukaitį su šalį tvarkyti negu buržuazi- yra? čičerinas važinėja po rinko pilna svetainė. Dr-go 
Yču, kurie buvo pasiųsti į jos atstovai. Taipgi Franciu užsienių^.' pe pas darbimn- Michelsono prakalba vi-.;Taipgi Franei-į užsienių^. pe pas darbimn- Michelsono prakalba vi-, 

--------ątštoVus, bet pas kapita- sjems labai patiko. Surinkta 
po 100 atstovų parla-[Tistū. ir geria sykiu su jais nemažai aukų Lietuvos so- 

nių, o dar ir pasigyrė: “mes, pasaulyje organizuotų dar- Rusijos _ 
kunigai, uoliai padėjom vai- i bininkų po socialistų vėlia- O tas reiškia 
džiai malšinti kramolą Lie-/va yra jau 23 milijonai. d" ;
___ _  _ _______ r L___»
kaitis su M. Yču nupirko prakalbas buvo atėję kele- 
ikoną, (stačiatikių panelę tas “Laisvės” ir “Vilnies” 
švenčiausią) ir nunešė carai “galvočių” ---- .. .
kaipo dovaną nuo Lietuvos klausimais. Vienas net du eiuami atims 
žmonių.

Tai taip klerikalai “kovo
jo” prieš caro valdžią.

Toliaus kalbėtojas prisi
minė ir apie dabartinius 
Lietuvos šmugelninkus (kle
rikalus) nurodydamas, kaip 
jie valstybės pinigus eikvoja 
ir kaip darbininkus perse-! e 
kioja. Kalbėtojas sako: giam^ji Vokietijos Seimą 
“Lietuvoje tėra vienintelė (Reichstagą) didžuana bu-

”'2_, kurie buvo pasiųsti į jos atstovai. ' _
Valstybės Durną, kad tenai joj^ir Vokietijoj yra jausu- 
užtartų savo žmones. Bet virš f* 
jie netik neužtarė savo žmo- mentuose. Šiandien visame ■ šampaną, siūlydamas jiems cialdemokratams.

* <5

tuvoj.” Tas pats kun. Lau-

gamtos turtus. 
\j vao i kad Rusijos
darbininkus bolševikai par- 

Reikia pažymėti, kad į duoda užsienio kapitalis-

Kalauskas klausia: 
su “svarbiais” “Kokiu keliu darbininkai

I

1 
i

Pasmiu randasi lietuvis juraitienė, M. M., O. Gap- 
“dušių ganytojas,” kuris se- šiene, V. Lebedis ir T, Matu- 
ruau vadinosi Bichkowski, o ]iaUskienė. V. Lukoševičius 
dabar vadinasi Bičius. Tasai davė $1.10. Po 50c. aukavo: 
“artimo meilės” skelbėjas a. Klinga, P. Kuršvietis, A. 

Nemura, J. Slavickas, Zab- 
lockienė, K. Daukantas, V. 
Bielys, ir T. Slimaitis. Vie
nas iš aukautojų yra davęs 
$2., bet rinkėjai per klaidą 
pažymėjo tik doleri, todėl 
šiuomi atsiprašome ir tas 
doleris priskaitoma prie 
smulkių aukų, kurių susida
ro $5.90. Viso auku surinkta 
$24.00.

Sumokėta per LSDP. Rė
mėjų Fondo narius: K. Ma- 
tuliauskas $8.00, S. Butkus 
$5.00, V. Litvaitis $5.00, K. 
Liutkus $4.00, V. Lebedis 
$3.00, T. Matuliauskienė 
$2.00, Z. Gapšys $2.00. Vi
so $29.00. Atėmus persiunti
mo lėšas 75c., pasiųsta so
cialdemokratams $52.25.

Varde kovojančių partijų 
už Lietuvos darbininkų lais
vę, visiems aukautojams ta
riam didelį ačiū.

K. Liutkus.

per savo pamokslą išbarė 
katalikus, kam šie eina į be
dievių prakalbas ir aukauja 
jiems savo pinigus. Girdi, 
jus einate į bedievių prakal- 

socializmo? Kalbėtojas sa- Kur dai nininkai tui i nešate jiems savo pini-
ko: “Tik ‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ balsavimo teises, ypač Ame- skaitote bedieviškus

' >, bet ištikrujų taip rlk°J> revoliucija nėra gali- laikraščius ir tuomi prasi- 
nėra. Teisybė, po Vokietijos ma-, 9,ia rejJ<ia ^voliucį- dengiat prieš patį Dievą. •• • iru: VaIiii Rpvnhurii« crall- ,r P . . ..

cento! — šaukia apsiputo
jęs kųn. Bičius. ‘

Bet apsisukęs kun. Bi
čius pradeda raginti parapi
jomis, kad jie aukautų baž
nyčiai (reiškia kunigui) ir 
kad nemestų “indijonų”

valdžią iš ka- 
klaušimu statė: pitalistų: revoliucijos, ar

1. “Delko Vokietijos so-!evįiljcijos? 
cialistinė valdžia neįvykdo1 Kalbėtojas nurodo,

‘ ---- *” Kalbėtojas sa- ten, kur fląrbinmkąi ^tuį1bas, nešate jiems savo pini-
: ‘Laisvė’ ir Vilnis’ Mosavimo teises, ypač ~me- 

taip rašo, bet ištikrujų taip nkoj, revoliucija nėra gali- laik] 
nern. Teisybe, po Vokietijos * r> ” >• •• v umco
revoliucijai laikinai buvo J054 kebu. Revoliucija gan- Neduokit bedieviams

. * . V > w • V . • 4" a 1 X t Z1 Z"1 1 1 /VI 1 f 1 1 *7 111 m O . * a^socialistu valdžia, bet i Stei- ma tik tada, jeigu didžiuma 
•• ” ’ • « • darbininkų atstovų butų iš

rinkta i valdiškas vietas, o 
« -J • *1 _ •at- kapitalistai nenorėtu jtt įiei- 

mokratai, kurie kovoja už;stovų. Reikia atminti, kad al1^ , ___.______
darbininkų reikalus. Todėl!Vokietijoj socialistų buvo 4

milijonai, o visoj šaly gy-susipratę darbininkai turi
paremti i
sunkioje jų kovoje. . - . . .- . . -

Padarius pertrauką buvo socializmą? Tas yra
renkamos aukos. ______
šie draugai:

St Žukauskas $2.10, St.

Buvo dar vienas žmogus 
pakilęs su klausimu, bet vei
kiausia nei jis pats nesuprasocialdemokratus ventojų yra apie 70 milijo- i//////;(centų), bet duotų penkines 

i kovoie ” nų. Tai kaip mažuma gali t0’ Ra I?O,.Į«1O Ea . . - į;.. dešimtines Katrie Daraoi-i u ivvkinti socializmą7 Tas vra mi prakalbos ir užsibaigė. 11 aeamtmes. Kaine Para?* 
‘ P?rtrauk? buvo Si kSenam' kS/dk' St. 2“bau.k... ’0na> “aukauja, tuos jis is-
aukos. Aukavo aisKu .K1€JSrv\ , > nK _________ I vadina “raudonaisiais-” Su

to vyras, kaip avinėlis,! ant Lietuvos liaudies.” Kal
bėtojas taipgi prisiminė ir 
apie Vilniaus Seimą. Vil
niaus Seimas nutarė griauti 
caro valdžią, ir Lietuvoje 
prasidėjo revoliucija. O re
voliucijoje dalyvavo tik so
cialistai.

____ _____i -------------- | vadina “raudonaisiais.” Su 
nistais’ kad .jie proto neva?- INDIANA HARBOR, IND. savo zirzimu aukų ir aukų 

■ “ . Bičius savo parapijo-
nams labai įgriso.

Lietuvi*.

i protauja. Tik bėda su komu-
• •

Šeimyniška vakariene. Pra- kun. 
kalbos. Kua. Bičiaus i

“pamokslą*.”
• Kovo 13 d. SLA. 185 kuo- ----

Kalbėtojas sako: “Teisy- pa surengė šeimynišką va- ..... w . . . n _
ialistu, karienę, kuri labai pavyko. Darbinmke! Kebnri.” t... 

. a---------platink jį tarp MT.

Tamašauskas $2.00, M. Ca- 
raliunas $1.00, K. Ciceliaus- , v . ..
kas $1.00, J. J. Nienius 50c. ko socialistai karo laike re- 
ir A. Petraitis 50c. Smulkių karą? 
aukų $2.90. Viso $10.00. j
Tariame aukautojamą adų. bė, buvo tokių socialistų, karienę, ----------- v ;

• Antru atvėju drg. Mįchel- kurie rėmė karą, bet tas dar Susirinko daug publikos ir drauga*, 
Isonas kalbėjo apie darbi- nereiškia, kad dėlto ir sočia- buvo geras programas. Sve- draugų.

Antras klausimas: “Del-

wrn!! 111 -----------------

(Tąsą lcoresp. ant 5 pusi.)

W1LK.ES
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miems, nurodant jiems krik
ščionių demokratų klaidas ir 
patariant balsuot už social
demokratus, kaipo geriau
sius ir vienintelius darbo 
žmonių draugus ir užtarė
jus.

Krikščionys demokratai 
i bešeimininkaudami, privedė 
[Lietuva prie pražūties kran- 
į to. Jeigu jie šiuose rinki
muose laimėtų, tai Lietuvos 
biednuomenei butų dar di
desnis vargas, negu ligšiol 
buvo. Užtat visų progresy
vių Amerikos lietuvių parei
ga subrusti ir pasiųsti Lietu
von kuodaugiausia laiškų su 
patarimais savo tamses
niems ir nualintiems bro
liams ir draugams. 0 kad tie 
laiškai butų “vožnesni.” pa
tartina i juos Įdėt po kokią 
dolerinę “lauktuvių.”

Nelaukite nei vienos va
landos. Sėskitės tuojaus prie 
stalo ir rašykite po “margą 
gromatėlę” Lietuvon. Jūsų 
laiškai su patarimais pa
sieks Lietuvą kaip tik prieš- 
pat rinkimus.

Agitatorius.

EJLLLl v I S No. 15. Balandžio 14, 1926.

—Maike. ar negalėtum tu 
man paelpyt...

—Ką tai reiškia?
—Aš į trobeli papuoliau.
—Reiškia, pakliuvai Į bė

dą ir dabar nori pagalbos?
—Jessa.
—Na. o kas gi atsitiko? 

Kas per bėda, tėve?
—Nieko tokio baisaus ne

atsitiko, tik Frenkiui Į snukį 
daviau, tai jis dabar mane 
ant korto padavė.

—O kas jis per vienas, tas 
Frenkis?

—Jis. vaike, priguli prie 
musų Sčeslyvos Smerties 
Susaidės. Pirma buvo piso- 
rium. o dabar šiaip sau pa
prastas memberis.

—Tai už ką tu ji mušei.! 
tėve?

—Kad reikėjo. Jis mane) 
. per gazietas apšmeižė. Pa-1 
rašė korespondenciją, buk( 
aš blaivininkų mitinge taip! 
nusigėręs, kad pareinant na- j 
mo atrytas buvęs man per- 
siauras. Ir da pridūrė, kad) 
mano kelinės buvo nečystos. ; 
Tai kaip tu mislini. Maike, 
ar neverta už toki darbą 
duot? Na. ir daviau du kartu 
per marmuzą. Še, <akau. 
tai žinosi, kad kitą syk žmo
gaus vardą paškudyt nerei
kia.

—Na, gerai, tėve, o ar tu 
nebuvai girtas pareidamas 
iš to blaivininkų mitingo?

—Šiur. buvau truputį išsi
traukęs. ale tai ne jo biznis. 
Aš geriu už savo arba už 
svetimą, jeigu man kas už- 
fundija, bet prašyt nekieno 
lockos neprašau.

—O kaip tau gatvės išro
dė. tėve, kada tu iš to mitin
go grižai: ar jos buvo siau
ros. ar plačios? Kitaip sa
kant. ar tu grįžai tik vienu 
šaligatviu, ar abiem ėjai?

—Aš. vaike, niekad neinu 
vienu saidvoku. kada grįžtu 
iš blaivininkų mitingo. Aš 
einu visu strytu — nuo vie
nos sienos lig kitos. Juk A- 
merika fry kontras.

—Jeigu taip, tai tas kore
spondentas tavęs nei kiek 
neapšmeižė, tėve.

—Kaip gi tai ne!
—Jis parašė tik taip, kaip 

ištikrujų buvo. Jis parašė 
teisybę apie tave. O teisybė 
negali būt šmeižtas.

—Ai don kėr. Maike, tei
sybė ne teisvbė. bet jis netu- 
ri biznio taip rašyt ant ma
nęs.

—Jis ant tavęs ir nerašė, 
tėve: jis parašė ant popie- 
ros.

—Na, fonių iš manęs ne
daryk, Maike. ba aš negerai 
fylinu.

* —Ne aš tame kaltas, tėve.

Jeigu tu manęs klausytum, 
tai tokių bėdų neturėtum.

—Na. o kaip tu rokuoji, 
Maike. ar aš gausiu džėlos 
užtai, kad aš jam daviau Į 
snuki, ar ne?

—Tai priklauso nuo to, 
kokiam upe bus teisėjas, ir 
pagalios nuo to, kaip gerai 
tu esi jam pažįstamas.

—Aš, vaike, esu beveik 
štedavas jo kostumeris.

—Jeigu taip, tai jis galės 
pasiųsti tave į tokį kotelį, 
kur tau duos nakvynę ir val
gį už dyką.

—Na. gerai, Maike. o 
kaip aš iš to hotelio išeisiu, 
ar aš galėsiu tenai pasodin
ti Fnenkį užtai, kad jis mane 
apšmeižė?

—Tu. tėve, ir vėl kalbi 
(apie apšmeižimą. Aš gi tau 
’ sakau, kad jeigu žmogus pa- 
• rašė apie tave teisybę, tai ta
me nėra jokio šmeižimo. Ži- 

inoma. teisman tu gali jį už- 
i tai patraukti, bet nieko ne
laimėsi.

—Na, jeigu, taip, tai as 
i jį susitikęs da sykį duosiu į 
snukį. Pas mane toks jau no- 

)turas: jeigu žmogus man sy- 
jkį padaro kiaulystę, tai aš 
( jam dusyk tiek padalysiu.

—Tai tu. tėve, elgiesi vi- 
<ai ne krikščioniškai. Krikš
čionių mokslas sako: “Jeigu 
tau kas duos per vieną ant- 

'ausį, tai tu atsuk jam ir ant- 
(rą.” Irtu turi būt ubagas 
(dvasioj, nes tik tada galėsi 
ineiti dangaus karalystėn.

—Ar jau tu. Maike. pra
dėsi man pamokslą sakyt? 
Aš kibą eisiu, ba kitaip tu 
norėsi mane ir išspaviedot. 

(Taigi gudbai, vaike. Reikia 
i eit svietkų jieškot. ba pane- 
dėly bus prova.

i

Prieš Rinkimus.
Petrai. Jurgi. Jonai. Simai. 
Nebetoli jau rinkimai. 
Kunigai jau agituoja.
Musų protą degutuoja. 
Kurio sąžinė neiuoda— 
Išrišimo tam neduoda. 
Vietoj bačkos, jie bažnyčią 
Pavertė i degutinyčią.
Taip padarę paskaitėles. 
Jie vilioja davatkėles.
Mat. i Seimą nor Įjoti. 
Vėl tie kunigai pilvoti. 
Kalba jie it generolai. 
Siūlo dangiškų migdolų. 
Ginti prižada nuo bado. 
O numirus dangų žada. 
Matai. Jurgi. Petrai. Jonai. 
Kckie yra svieto monai. 
Gerai žinom jų malonę. 
Kibą čia vėl būt- koronė. 
Kvailas, kas už juos balsuotų. 
Savo kaili vėl parduotų 
Į garbamę klerikalu. 
Pakalikų ir r.achalų. 
Darbininkas daugel matęs. 
Prie rinkimų jis pripratęs. 
Veltui kunigai pilvoti 
Nor’ ant musų Romon joti. 
Nori būti musų ponais, 
žmones gązdinti šėtonais. 
Romos pančiais surakinti, 
Inkviziciją grąžinti. 
Mokslas, laisvė jiems nerupi. 
Mat. šiltoj vietelėj tupi. 
Kas norės laisvai gyvuoti. 
Tas žinos už ką balsuoti: 
Ne už kunigus kademus.
Aš balsuosiu už soedemus.

M. M įkalčius.
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\ idutinio didumo tolimo! 
plaukiojimo laivo deny susi
spietė trečiosios klasės ke
leivių buiys. čia buvo žmo
nių is visų Europos valsty
bių: rusų, italų, vokiečių. 

; anglų, rumunų ir kitų. Buvo 
,čia ir lietuvių. Pažymėtinas 
siu tarpe buvo žemaitis iš 
Pakuršės -i— Petras Avižius, 
aunas, stiprus jaunuolis. Jis 

gulėjo ant pliko denio, paki- 
po galva savo mažuti 

:daiktų pundeli ir žiurėjo i 
skaidrią dangaus mėlynę, 
ramią, lygią, kaip lygus jo 

(tėviškėje mažo ežerėlio pa- 
viršius.^ Ir taip pat, kaip val
telė ežeru, ramiai ir didin
gai plaukė neįmatoma juros 
(platybe milžinas laivas.

Petro ūpas buvo kitoks, 
negu kitų jo bendrakeleivių. 
Prieš keletą mėnesių mirė jo 
(tėvai ir jis turėjo, palikęs tė
viškę svetimųjų rankose, 
keltis i Ameriką. Ten jo nie
kas nelaukė, pinigų taip pat 
turėjo ne per daugiausia. Ne 
kažin kokios linksmybės 
laukė ji Amerikoje: sunkus 
darbas anglių kasyklose, 
^gyvulių skerdyklose arbaif.1* 
kur nors tolimoje Amerikos įčias 
lygumų farmoje (ukv). Bet svaigo galva ir jis nė nepa-

deni. Iš karto be galo nusi- 
Petras atsipeikėjo 

Jis

Nėra To Blogo, Kuris Neišeitų į Gerą.
pats irgi ne daug kuo skil ia-
•___ __ rr,

Kaip Pagelbėti Lie

tuvos Socialdemo

kratams Laimėti
I

Rinkimus.

|

pats irgi ne daug kuo skiria- Petrui mokytis anglų kalbos 
si nuo to skęstančio žmo- ir pasiūlė jam policininko 

vietą New Yorke.
—Ne\v Yorko policijos 

viršininkas mano draugas ir 
jam policininkai kaip tik 
reikalingi tokie žmonės, 
kaip tamsta — pabaigė jis 
savo kalbą.

Petrui policininku tapti 
neviliojo, bet kas daryti — 
vis geriau, negu dirbti kur 
po žemėmis anglių kasyklo
se arba dvokiančiose gyvu
lių skerdyklose.

Už poros metų, šiaip taip 
pramokęs angliškai, Petras 
tapo policininku. Policijos 
viršininkas, girdėjęs perdė
tų pasakojimų apie Petro 
drąsumą, paskyrė jam rajo- 

jną pačioje pavojingiausioje 
New Yorko dalyje, kur va
gių. žmogžudžių kiekvie
nam žingsnyje slapstosi.

—Petrai, — pasakė jam 
viršininkas:— tau kaip tik 
ten dirbti tinka. Tik tu ir ga
lėsi ten tvarką ir ramybę 
palaikyti.

Petrui šiurpulys nugarą 
nukratė, bet jis neparodė, 

• kad bijo. Ramaus budo, 
vengiąs bent kokio triukš
mo, peštynių, jis baisėjosi, 
pamanęs, kas laukia ji tame 

pasielgei did- tolimame Ne\v Yorko prie-

. šakalį. kur visą laiką van
duo smarkiai burbuliavo ir 
ūžė, bet įdegęs nuoga kruti
nę jūreivis, piktai angliškai 
nusikeikęs, nuvarė Petrą ša
lin.

Kartą vėlų vakarą Petras 
nusprendė būtinai pasižiu-' 
rėti i vandenį ir pagaliau iš
spręsti kankinantį jį klausi
mą, kas varo laivą pirmyn. 
Oras buvo šiltas, malonus, 
jura lygi kaip veidrodis, mė
nulis tyram danguje aiškiai 
žibėjo, atsispindėdamas ju
roje didele sidabro juosta. 
Petras atsistojo prie vairi
ninko budelės ir apsidairė. 

Į Buvo gal vienuolikta valan
da, aplinkui nieko nesimatė.|šiuie‘ 
Laivo i 
apačioje, girdėjosi vienodas!^. ___  ne
varomųjų sraigtų užimąs. pjaukikas. todėl Petrąs ge-j 
Petras priėjo arčiau prie lai- rokai prisikamavo, kol pa- : 
vo krašto ir pažiurėjo že- siekė diržą, 
myn: matėsi tik pūtuojąs Nuleista iš laivo valtis bu- 
vanduo ir daugiau nieko. Vo jau netoli.
Norėdamas geriau Įžiūrėti, —čia! čia! — rėkė Pet
kas darosi putojančiam h^s, jnusdamas, kad jo jėgos 
vandenyje. Petras palipėjo baigiasi, 
kiek aukščiau ramsčiais ir Greit po to Petras ir jo iš- 

; pasilenkęs ištempė kaklą, i gelbėta žmogysta buvo val- 
I Staiga, bežiūrint į judan- tyje. Žmogysta gulėjo laivo

, verdančias bangas, ap-|dugne be sąmonės, o Petras, 
uždusęs, pavargęs ir sušalęs 
sėdėjo suolely.

—Tamsta i 
vyriškai! Kad nebūtum jam miestyje. 
pagelbėjęs, musų pastangos! Bet atsisakyti negalima 
vis tiek niekais būt nuėju- buvo. Mat, išlipus Petrui iš 
sios — pasakė jam vyresny- laivo, jį apspito daugelio 
sis jūreivis, bet Petras jo; laikraščių korespondentai, 
kalbos nesuprato. paklausinėjo apie jo žygius

Laive, sužinoję, kad tai, juroje ir paskui taip išgarsi- 
Jau Į Petras išgelbėjo žmogui gj’- no Petrą laikraščiuose, Įdė- 

o------- .._r----- ----------- — visi nepaprastai suju-;ję ir jo įvairių vaizdų, kad
rodė didele juoda dėže, do. visi ji sveikino, spaudė į Petras ir jo netikėtas nuoty- 

kis gelbėjant skęstantį, pa
sidarė vienu laiku didžiau
sia New Yorko sensacija.

Dabar, paskyrus ji tvar
kos dabotoju pavojingiau
sioje vietoje ir laikraščiams 
apie tai pranešus visuome
nei, visas Ne\v Yorkas lau
kė. kati Petras vėl padarys 
kažkokių stebuklų. Vagys ir 
plėšikai taip pat sujudo ir 
nutarė atbukinti Petrui no
rą būti didvyriu.

Nepraėjo ir dvi dienos,

gaus.
—Čia! Čia! — rėkė ga

lingai žerdamas rankomis 
vandenį Petras.

Pagaliau pamatė ką-tai 
vandeny bepuškenantį.

—Laikykis ramiai! Ne
kelk aukštai galvos iš van- 
Įdens— suriko Petras skęs
tančiam.

Paskui, arčiau priplaukęs, 
mikliai stvėrė žmogyklai už 
apykaklio tokiu budu. kad 
tas negalėtų Į jį Įkibti ranko
mis.

Stengdamasis skęstančio 
(galvą laikyti vandens pavir- 

Petras po to pradėjo 
užpakalyje, kaž kurjpiaukti prje šviečiančio dir

žo. Skęstąs buvo blogas

i

visa tai butu niekas, kad juto ka*P krito žemyn Į van- 
■ j denį. F’ ‘ ------ 1-------

E, o dabar, gaudęs,
...... išvažiuojant, tik išsinėręs iš vandens,
griežtai ir šaltai pasakė,(buvo gana geras plaukikas, 
kad tekėsianti už turtingo!todėl tuoj visa gerkle rėkda- 

! kaimyno Stančiaus. Tailmas pradėjo vytis laivą. Bet 
'kankino Petrą dieną ir nak-!kuir ten žmogus pavysi! 
• tį. -Jis Marę nepaprastai kar
štai mylėjo: tik toji meilė ir 

(švietė jo pilkame gyvenime 
šviesiu žiburiu.

Daug dienų liūdėjo, kan
kinosi Petras. Bet kartu su 
nuobodžiai slenkančiomis 
• licnomis, kurios vis toliau ir 
toliau nunešdavo Petrą nuo 
Lietuvos ir Marės, jo širdyje! 
karšta meilė po trupučiuką 
tirpo, palikdama tik nema
lonų, skaudų atsiminimų at
balsį. Po sąvaitės laiko. Pet
ras. nors dar paniuręs, pik
tas. pradėjo vaikštinėti lai
ve. šiaip taip kalbėti su ben
drakeleiviais ir į" 

(naujomis aplinkybėmis. Y- 
įpatingai jį domino, kokiu 
budu milžiniško didumo lai
vas taip lengvai ir greitai 
plaukia jura. Jis matė kartą 
Nemune nedidelį garlaiviu
ką. bet abiejuose to garlai
vio šonuose buvo du ratai, 
kurie sukdamiesi ir varė jį 
pirmyn. Juros gi laivas šo
nuose ratų neturėjo, bet ju
dėjo daug greičiau. Norėjo 
jis apie tai paklausinėti ben
drakeleivių, bet bijodamas 

pasirodyti " neišmanėliu.— 
kaimiečiu, nedrįso. Mėgino 
kartą pasižiūrėti Į laivo už-

Marė butų pasižadėjusi ii 
ištikimai mylėti, < 
prieš pat i

(šukavimas taip pat be vaisių 
nyko juros platumoje. ~ 

(gerokai nuplaukęs laivas at-|vybę, visi nepaprastai suju-'ję ir jo įvairių 
Ii
plaukiančia vandens dyku-1 rankas. Petras net susigėdo, 
moję. Iš aukšto kamino Į vir- _Anokis čia daiktas, 
šų rangėsi kamuoliais juodi man ne pirmiena! — teisi- 

i durnai ir didelė juosta, kaip nosj jisaj lietuviškai, visas 
(lygus debesys, skleidės dan-LaraudęS 
i gaus aukštumoje. Petrą pra- — ” ~ "
i dėjo kratyti šalčio ir baimės 
šiurpulys. “O ką. jei manęs 
laive greitai nepasiges?” Ir 
taip baisu jam pasidarė pa
manius, kad reiks nugrimsti 
juroje, kad net rėkti iš bai
mės nustojo. Staiga jam pa-

t

i u su oen- i • • i i ii 4. • 4-1*įdomautis s,rtr(lol’.ka<1 kas,'al netol,e-

Kitą dieną Petras kelius 
kartus turėjo pasakoti, ko
kiu budu jis gelbėjo skęs
tanti. JĮ dideliu ratu apsto
jo keleiviai. Pasakojo, žino
ma. lietuviškai, be to gero
kai melavo. -Jo’ kalbą angliš
kai vertė vienas bendrake
leivių, mokąs angliškai, bu- Nepraėjo ir dvi dienos, 
vęsjau kartą Amerikoje lie-įkaj petras pradėjo eiti poli- 

i ... _. . cininko tarnybą, o jie jau vi-
Kiek vėliau atėjo tiys pir- durv dienos užpuolė kaž ko

loms klasės keleiviai — ame- Kio žydelio parduotuvę ir 
se pra-

RADO RUSU DAINININ
KĖS LAVONĄ.

Šveicarijoj atrasta rusų 
operos dainininkės Jurjevs- 
kos lavonas upėj. Pereitam 
gruodžio mėnesy ji tenai nu
šoko nuo tilto ir iki šiol jos 
negalima buvo rasti.

Lietuvoje dabar svarbiau
sias politinis momentas— 
rinkimai atstovų i Seimą. 
Amerikos lietuviai daibi- 
ninkai turi pagelbėti Lietu
vos draugams išrinkti kuo- . 
daugiausia socialdemokra-' 
tu i Seimą. Ir reikia smar-, 
kiai sukrusti, nes laiko liko 
visai mažai. Rinkimai Įvyks 
S ir 9 dienomis gegužės.

Pagelbėti Lietuvos social
demokratams galima štai' 
kokiu budu: rašyt Į Lietuvą1 
kuodaugiausia laiškų gimi-j 
nėms. draugams ir pažįsta-

i

Prieš-smuklinė Lyga yra tikras blaivybės voras, kuris vejasi sau tinklą iš šmugelio

se šaukia pagalbos, o van
dens paviršiuje, gal pen
kiasdešimt žingsnių nuo jo, 
švietė kažin kokia ugnelė.
Tai galėjo būti tik diržas|rikonaCJie ilėai klausė Pet-(7° Vuv“u 11gelbėti skęstančius: Petras paskui vie- ® PlITtuffi tikt

ta'ltš laivole k^ naS’« lŠėmė B bU,'n-’, 'a. atbėgus i pagalba Pettuf
nukrinta i vandenį: prie M^^laikiai ?:.?umuštk ,Bet vif
ž-1 kad nakti matvtiisi nri ii _e pias.. .į., •'kas virto kitaip. Petras, at-zų. hao naktį matytųsi, pri- pakiause ar tai ištikiuiu ik„
taisoma mažučiai elektriški Ipetraą išgelbėjo skęstanti9 J ■’ą. a kiu įnnti 
žiburėliai Vėl Petras i šeri r o ♦ •• ~ ’ mu ir jėga pradėjo pliektiziourenai. vei reti as isgn- p0 to ps per verteia prane-> .n ly.,,],, nU«ikn« v u d d o kieno tai pagalbos šauks-La kad iis ir io draugai vra 7^ az ,7 E • kku‘ ?. ntą. Ilgai negalvodamas, jis rinkto^ nlo^-m'^klaVė^'E^ n|“į 
pradėjo plaukti Į tą pusę, keleivių delegacija, kuriai I nebulu sį?kubę • ‘nagal^ Jda 
kur girdėjosi šauksmas: uz- keleivių pavesta išreikšti du poiicįnjnkat Prasidėjo 

'miršo ir baimę, ir tai, kad padėką _ (šaudymas, ir plėšikai pabė-
------------------------------------ I O dabai pa )aige ^a-g0. Kovos lauke pasiliko net " 

(septyni piktadariai: vienas 
nukautas, kiti sužeisti.

Po kelių valandų visas 
New Ycrkas žinojo apie Pe- 

Itro pasižymėjimą. Laikraš
čiai didžiausiomis raidėmis 
aprašė smulkiausiai visą ko
vos su plėšikais eigą, kai kur 
net perdėdami.

Tuo tarpu pačiam Petrui 
tas visas triukšmas ne tik 
kad džiaugsmo neteikė, bet 
tiesiog pykino.

Vieną dieną Petras vėl 
sukėlė New Yorke dideli ne
rimastį. Ne kokiais ypatin
gais žygiais, bet tuo, kad 
dingo kaž kur be. žinios. Visi 
buvo giliai Įsitikinę, kad • 
Petrą nužudė vagys, jieško- 

ji geriausi New Yorko po
licijos sekliai, bet veltui. 
Buvo nuspręsta, kad lietuvis 
didvyris Petras Avižius did
vyriškai ir žuvo.

Gi ištikrujų Petras išva
žiavo i tolimą Suv. Valstijų 
kampeli, kur nusipirkęs už 
sutaupytus savo didvyrišku
mo metu pinigus gražų ir 
turtingą ūki, dirba jame jė
gų negailėdamas.

F. Urbonas.

—O dabar — pabaigė sa-( 
yo kalbą amerikonas — mes 
prašome priimti iš musų! 
mažą dovanėlę. Tai pasa
kęs, jis padavė Petrui kaž 
kokį mažą popiergali.
“Tai. bene čia kokia dova

na,” — pamanė Petras iš 
karto, bet amerikonams pra
sišalinus, jam išaiškino, kad 
tai čekis dviems šimtams do
lerių.

Petras pasidarė garseny
bė. Jį kasdieną po kelius 
kartus lankė keleiviai iš vi
sų laivo galų, duodavo do
vanų, prašė pasakoti išgel
bėjimo istoriją. Ypač dažnai 
ateidavo I-os klasės kelei
viai — ponios, lig tol nema
čiusios gyvo didvyrio. Viena 
jų net Petro garbei savo my
limiausi šuniuką pavadino' 
Avižium.

Kai laivas buvo jau visai ( 
arti New Yorko, senas po
nas, davęs Petrui dviejų 
šimtų dolerių čekį, pasikvie
tė Petrą kartu su vertėju į 
savo kambarį ir pradėjo 
klausinėti, kaip mano jis gy
venti Amerikoje. Sužinojęs, 
kad Petras Amerikoje ne tik 
kad tarnybos, bet ir giminių 
neturi. amerikonas liepė



Korespondencijos
BINGHAMTON, N. Y. 

Socialistų prakalbos.
dė laukan. Kalbėtojas labai 
tinkamai pastebėjo, kad

LAWRENCE, MASS. 1 
Paaiškinimas. į

Vietos sandariečiai, kurių 
yra apie pusė tuzino, o prie 
L. U. Kliubo priklauso 2, 
priputojo savo organuose 
(“Sandaros“ Nr. 13 ir “Vie
nybės” Nr. 39) apie L. U. 
Kliubą ir apie socialistus. 
Vienas tų sandariečiu. V. 
Černiauskas didelis Kliu
bo priešas ir visokiais bu
dais Kliubui grąsina ii- viso
kius purvus ant jo verčia per 
savo “Vienybę.“ Dabar jis 
pradėjo užsipuldinėti ir ant 
socialistų. V, Černiauskas 
visai negirdėjo, ką aš kalbė
jau su pp. J. Sekiu ir S. Ta- 
tariunu, o betgi savo “Vie
nybėj” apie tai priputojo. 
Taipgi V. Černiauskas me
luoja, nesusitaręs su kitais 
sandariečiais, apie salės pa
ėmimą. Jis sako, jog salė bu
vo paimta sausio mėnesyje. 
O kiti sako, kad salę paėmė 
vasario 5 d. Bet jus meluo
jate .visi. Jus salę paėmėt va
sario 21 d., o socialistai — 
sausio 10 d. Tą gali paliu
dyti Si ^Puidokas, kuris salę 
išduoda. Reiškia, socialis
tai nusamdė salę pirma jū
sų. Sandariečiai žinojo, kad 
socialistai mokinasi veikalą 
“Žmonės“ ir V. Černiauskas 
šitaip išsitarė dirbtuvėj Pet
kevičiui : “Mes, sandarie
čiai, tyčia taip darome už
tai, kad socialistai parašo Į 
‘Keleivį’ aoie mumis.” 
j Dabar kaslink sandarie- 
cių permito. Visi žino, kad 
Mąss. valstijoj kas nori ką 
pei-Ftatyti nedėlioję, turi 
gauti leidimą iš Statė Hou
se. Rengėjai turi išpildyti 
tam tikras blankas, parašyti 
perstatymo vardą, gktorių 
vardus ir tb,'.Tokius perimtus 
gali gauti tiktai ant salės 

’ ’ i turi-puo valdžios
publik ai rinktis.

Kovo 26 d. Lietuvių Sve- žmogui pnse.io daug metų 
tainėje° atsibuvo LSS. 33 Rra\els5V-- 1 • •n’utuJ11ĮV0 
kuopos prakalbos. Kalbėto- bet dabarjumPbu^ “Keleivio” redak-

džia reikalauja nuo Kliubo torius drg. St. Michelsonas 
ir daiyti taip, kaip visos or- ’ *
ganizacijos daro. .,

Atėjus paskirtam laikui, 
kovo 21 d., sandariečiai at
sinešė pasidirbę savo per
mitą ir prisegė prie to, kur 
buvo pažymėta tik koncer
tas. Minėtas permitas buvo 
kelius sykius “krikštytas,” 
kur buvo Statė House stem- 
pa. Aš ir salės prižiūrėto
jas S. Puidokas, kad K Kubui 
nebūtų bėdos, reikalavom, 
kad nors vienas jų ant savo 
padirbto permito pasirašy
tų, tada leisime jiems lošti 
teatrą. Sandariečiai pakėlė 
triukšmą ir S. Tatariunas 
grąsino policiją pasišauk
siąs. Bet Puidokas jam at
sakė : “Pašauk, žiūrėsime 
katrą veš — tave ar mane. 
Tai tokia sandariečiu kuiTu- 
ra ir tokie jie yra L. U. Kliu
bo prieteliai.

Sandariečiu leidžiami vi
sokie paskalai apie L. U. 
Kliubą, kad jis grius ir lt., 
vra biaurus melas. L. U. 
Kliubas su laiku mano da 
geresnę salę pasibudavoti, 
nes Kliubo finansai yra ge
riausioj tvarkoj: antrą mort-

drg. ot. Alicncisonus, 
kuris kalbėjo dviem atve
jais. Pirmoje savo kalboje 
kalbėtojas apipasakojo apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
iškovojimą ir dabartinę Lie
tuvos politinę padėtį. Nuro
dė, kokią nelaimę neša ša
liai dabartinis klerikalų vie
špatavimas ir patarė remti 
demokiatines Lietuvos par
tijas kovoje su klerikaliz
mu. Ypatingai ragino remti 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją, kuri yra vienintelė 
Lietuvos darbo žmonių par
tija ir demokratijos nešėja. 

Baigdamas kalbą paprašė 
sumesti kiek galima aukų, 
kad sustiprinus Lietuvos 
draugus materiališkai ir 
dvasiškai.

Po to padaryta pertrauka. 
Pertraukoj padaryta aukų 
rinkliava L. S. Partijai. Su
rinkta $21.65.

Po pertraukos tęsėsi ant
roji dalis prakalbos, kuri 
buvo pašvęsta socializmo 
aiškinimui. Čia teko biskį ir 
komunistėliams už meškišką 
patarnavimą darbininkų 
klesai.

Po prakalbos, buvo duota 
gičių jau apmokėjo, dabar keletas klausimų. Paklausi- 
ir paskutinio mortgiči-:us mai beveik išimtinai buvo 
gerą sumą atmokėjo — ba- duoti iš komunistų puses, 
landžio 1 d. įnešė $2,000.00. Vienas komunistas, kuris čia 
Susirgusioms nariams pašai- vadinamas komunistiška 
payra pilnai išmokama, sa- davatka, net pro ašaras sta
le subatomis ir nedėliomis tė klausimus, norėdamas ap- 
visada išduota, dažnai ir;ginti “kazioną” Rusijos ko- 
šiokiomis i" 
prižiūrėtojas S.

dienomis salės munizmą. Bet juo daugiau 
Puidokas klausimų statė, tuo dides- 

salę išleidžia, nes jis netingi niais nežinėliais jie pasiro-
padirbėti. Kliubiečiai si vo dė. 
komitetu taip-pat yra ūžia- ’

verčia atgal į beždžionę i 
pusę valandos. Paikiaus p.t- 
rapi jonas susi j ieškojo kur 
tai policistą ir atsivedė Į sve- 
,tainę. Bet pvlicistas įėjęs 
svetainėn pastebėjo, kad 
viskas tvarkoje ir tuojaus tą 
pati špitolninką išsivedė 
laukan. Tik neteko sužinoti 
ar jį suareštavo, ar ne.

Tai tokių žmonių dar ran
dami ir musų Binghamtone. 
Šiaip prakalbo.- paliko gerą 
Įspūdi binghamtoniečiuose.

Vytautas.

! PARSIDUODA 
RESTORANAS.

Naujai Įtaisytas. bignla geras. Norinti“Būtent

PARDAVIMAI

FARMOS
PARSIDUODA LABAI PIGIAI KAR
MOS. New Jeraey valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Newark, prie gerų 
Ateito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite (16)

TONY MARKŪNAS
P. O. Box 41, Sergeaauville, N. J.

PARSIDL'ODA GERA KARMA
110 akerių geros žemės, 18 mailių 

, nuo Moundsville ir 7 mailės nuo kitą 
i miestelio; gražus 6 kambarių namas, 
I vanduo name; parsiduoda pigiai. (16) 

JOHN WOOD6TAFK
T

U niekuomet nežinosi, kaip kava y- 
ra gardi tol, kol tu neužbaltysi ir 
nepasaldysi savo garuojančios ka

vos dviem arbatiniais šaukštukais rie
baus, tiršto kondensuoto pieno (pasal
dyto) vietoj paprasto cukraus ir papra

stai vadinamos grietinės. Toks švelnu- 
mas 
DŪMAS.

115 Popular av., Moundsville, W. Va.toks kvepėjimas — toks GAR*
PHILADELPHIA, PA j 

Geležėlės prakalbos pub- į 
likai patiko.

Kovo 28 d. Lietuvių Tau
tiškoje Svetainėje P. P. D. !• 
410 skyrius buvo surengęs ’ 
prakalbas. Kalbėtojas buvo! 
K. J. Geležėlė. Nors skelbi
muose buvo garsinta, kad : 
minėtose prakalbose daly-j — . «tr a rm 11 
vaus ir “Vyturiukų“ choras, Į PAJ1EŠK0JIMAI 
bet nedalyvavo. Mat prakal- _______
bu rengėjai nebuvo gerai su-’ r ..............
sižinoję su “Vvturiuku“ ;kurie< iė Kauno Te!^JV - y1 “ ; apskr., Tvera lonoiemchoro valdyba. Bet pavie- kaimo, brolio 
niai “Vyturiukų” d.__ __  - i ‘ ‘
riai prakalbose dalyvavo, 
pasakydami gražias eiles, 
kas publikai labai patiko, i ki^car' 
Potam sekė K. J. Geležėlės! 
urakalba. Pirmoje savo kai-; 
boję K. -J. G. kalbėjo apie 
unijas, 
yra reikalinga ir naudingai! 
urie jų prigulėti, o prigulint j 
lankyti susirinkimus ir pri
daboti savo vadovus, kad 
teisingai darbą vestų, nes 
šiandieną yra visokių vado
vų, kurie pasivadinę darbi
ninkų užtarėjais, bet tikre
nybėj jie yra didžiausi dar
bininkų išdavikai. O tais va
dovais yra mūsiškiai bolše- 
vikėliai, kurie skverbiasi i 
visokias organizacijas, kad 
užėmus vietas ir sudemova- 
lizavus darbininkus. Kiek 
jie yra suskaldę unijų ir ki
tokių organizacijų, kiek jie 
yra sukėlę triukšmų socia
listų ir tautininkų prakalbo
se ii kaip jie šiandien skver
biasi Į didžiulę SLA. organi
zaciją. Ir jeigu jiems pasi
sektų įlysti, tai Į porą metų 
SLA. butų žlugęs. Taip salto 
Geležėlė.

Antroje kalboje K. J. Ge
ležėlė kalbėjo apie Rusijos 
bolševikų rojų, nurodyda
mas faktais, prie ko Rusijos 
komisarai privedė Rusijos 
proletariatą, kur šimtai tūk
stančių darbininkų išmarin
ta. badu, tūkstančiai su
kimšta Į kalėjimus, ir šimtai 
nekaltų darbininkų sušau
dyta. Nors mūsiškiai bolše- 
vikėliai šaukia, kad Lietu
vos buožių valdžia žiauriai 
kankina kalėjimuose darbi
ninkus, bet Rusijoj politi
niai kaliniai yra dar žiau
riau kankinami. Bimba ir 
Pruseika sako, kad Lietuvos 
valdininkai (Purickis ir ki
ti) daro didžiausius šmuge
lius. Tas yra tiesa, sako Ge
ležėlė. Bet su kuo jie daro 
tuos šmugelius? Ogi su Ru
sijos bolševikais, kurie ir 
yra didžiausi šmugelnin- 
kai.

Geležėlė kalbėjo apie 3 
valandas laiko ir 
kalba patiko. Nors ir ne
daug žmonių buvo, bet visi 
ramiai užsilaikė. Mat, ta pa
čią dieną ir tą pačią valandą 
buvo surengtos bolševikų 
prakalbos -mučelninkui“ 
Bimbai, todėl Į Geležėlės 
prakalbas negalėjo visi 
trukšmadariai susirinkti^ Po 
prakalbų buvo leista duoti 
klausimus, bet publika atsa
kė, kad nereikia, nes .viskas 
buvo aišku. Ašeruka*.

Tik bandyk per vieną savaitę—bet štai 
tikra pasarga
Tavo grocerninkas jo turi ir jis ir Bor- 
den kompanija stovi už jį.

po to tu be jo neapsieisi.

Pajieškau Elenos Gedulaitčs. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą. (16)

JOSEPH DAUKSZAS
312 No. Toįvn.send st.,

Los Angeles, Cal.

PARSIDUODA FARMA
10 akrų žemės, su visais įrankiais, 

kokie tik randasi. Žemė yra labai ge
ra, nauja vieta, šeši metai kaip turiu 
ta ūkę. eina du geri keliai, dvi ir pu
sė mailių iki miestelio. Dirbamos že
mės yra C akrai, kita ganykla. Yrą 
150 vištų, 2 arkliai. 2 karvės, 4 bu
di nkai. nelabai geri, bet gyventi ga
lima. Parsiduoda labai pigiai, viskat 
sykiu už 2.000 dolerių, o gal ir pigias. 
Pardavimo priežastis — liga ir senat
vė. Malonėkite atsišaukti šiuo adre
su: JOSEPH GAUBIS (17J

Box 115. Phelps, Via.

Pajieškau savo giminiu ir draugi,.... ... — j

Tverų parapijos, Lopaičių 
_  _----- “» Domininko D. Zalep-j- 

choro na- poš ir dėdės Vinco Zalepugos. taipgi 
1 ‘ Jozupo Maslaus’rio. Stanio- dus, po vyru Krivickienė, 1918 m. gv-

_____ino. Juozupo Skiručio. Mel- > v *** K’ 
džiu atsišaukti arba kas juos žiri,' 
malonėkite pranešti, už ką busiu dč-!
___ IS.

FRANK ZALEPL’C.
25 Suffield st., TVoreester, Mass. I

apskr.
Pa į ieškau seserų, Teofilės ir Vero-j 

nikus Mikaliunaičių. Veronika yra ve- 

veno Pittsburgh, Pa. Nuo to laiko ne
susirašau Tūrių svarbų reikalą, to
dėl malonėkite atsišaukti, arba kas 
apie jas žinote malonėkite pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (16) 

STEPONAS MIKAL1UNAS 
3306 Salina avė., Springvells, Mich.

Ona Bendoruviėiutė-Slavickirrr? rš
kad darbininkams £bv^kau brolio Jono Bendoraviciaus, se

niau gyveno Brooklyn, N. Y. Malo
nės atsisaukt arba kurie apie ji žino, -- . —.. r .. •• .■teiksis pranešti norėčiau apie M ką nors rsgirsu. To-

ONA SLAVICKIENĖ
165 Bou’.evard avė., Dickson City, Pa.

i

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose. p.ik4 

■ nepamatysite mumis įr musų kelionių 
Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių metu katalogą. '

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

PARSIDUODA FARMA '
PIGIAI

106 akrai žemės, su gyvuliais. 7^ 
mailių nuo Nashua, N. H. Sutiksiu 
mainyt ant namo (19)

A. DE.MSZA
R. D. L Brookline. N. H.Pajieškau tėvo Juozo Paužos, kuris 

nuo senų laikų iki 1916 metų gyveno 
Scotland, Anglijoj. Nuo 1916 metų 
neturiu apie jį jokios žinios, o labai 

dėl meldžiu atsišaukti, ar kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

KAZYS PAUŽA,
3306 Salina avė., Springvells, Mich.

PARSIDUODA FARMA
80 akru žemės, 30 akrų dirbamas* 

o likusioji miškas ir ganykla. 16 gal
vijų. 2 arkliai. 4 kiaulės, pulkas vis- 

‘i nuo miestuko, geležkelio 
stoties ir mokyklos. Budinkai geri. 
A* ra visokių ūkės įrankių ir mašinų. 
Parduosiu už 5,000 dol. J nešt 2,000 
<Jol. Pardavimo priežastis — liga. At
sišaukite greitai. (16)

J. M1KUCONIS
Bot 34, Irena, Mich.

m) !rjų-\v j tų, netoli
Petras Slavieekas, pajiešl^u brolio 

Ignaco Slavetsko. paeina iš Užvenčio 
miest, Šiaulių apskr. Pirm 8 n>"*.ų 
gyveno I.ivirgston, Iii. Kas apie ji 
Žino malonės p.-anešti.' nes 
svarbių reikalų. ari>a pats lai 
šaukia.

PETRAS SLAV1ECK1S
165 Bouievard avė., Dickson Citv, P <

Pajieškau 3 brolių Juozapo, Mikolo 
ir Antano Bariaeviėių; paeina iš Su- 

• valkų gubernijos, Mosekavo vals
čiaus, Mergtrakės kaimo, Puncko pa
rapijos. Kas apie juos žino malonės 
pranešt arba patįs lai atsišaukia. (17) 

KAZYS RAEISEVICIA
963 Harrison avė., Columbus, Ohi<>.

toru 
a*.-i-’ • Publikos į prakalbas atsi-

nėdinti. Tik vieni sandarie-Įlankė nedaug. Bet susirinko 
__ 1 nuo rimčiausi Binghamtono 

Kliubo, nors jie prie Kl. ne- žmonės, kurie ir atėjo rimtų 
priklauso. Vienas jų yra ko- prakalbų pasiklausyti.

Beje, reikia priminti, kad 
pačioje pradžioje prakal
bos, tūlas parapijonas, (sa
koma tūlas šimoliunas) at
sistojo ir ėmė gyvulišku bal
su rėkti: “meluoji!“ Publi
ka labai pasipiktino to nai
vaus žmogelio riksmu ir vie
nas iš draugų žmogeli išve-

čiai nežinia ko nori

vardo, kuri turipuo valdžios 
leidimą
Ant tokio išpildyto permito 
turi pasirašyti salės savinin
kas ar organizacijos pirmi
ninkas. Po parašu yra padė
ta pastaba, kad programo 
negalima mainyti be val
džios leidimo. Tokie perim
tai galima, žinoma, pritai
kyti prie parankumo rengė
jams, kurie taikosi prie sa
lės ir niekam keršto nedaro. 
Bet kuomet dvi partijos su
sirėmė dėl vieno veikalo ir 
sandariečiai keršindami so
cialistams eina lošti, tai to
kių kerštininkų permitą turi 
gerai prižiūrėti pirmininkas, 
nes gali salę įtraukti bėdon, 
todėl aš tą ir padariau.

Sandariečiai darė visai 
atbulai. Eidami keršinti so
cialistams, jie permitą iš
pildė tik dėl koncerto ir pa
kišo man jį pasirašyti. Aš 
paklausiau: “Kurgi jūsų
teatras?“ J. Sekys sako: 
“Mes teatro nelošime, bus 
tiktai koncertas.“ Ir aš pasi
rašiau. Tą matė ir girdėjo 
F. Vareika, kliubietis.

Už kelių dienų sandarie
čiai iškabino plakatus po 
krautuves, kur buvo garsi
nama, kad bus teatras. Apie 
koncertą nei neužsimena. 0 
ant permito apie teatrą nie
ko neužsimena. Tada jau 
supratau jų šunybes, kad 
jie kerši na netik socialis
tams, bet ir Kliubą nori 
įtraukti bėdon. Prieš jų loši
mą, kovo 18 d., buvo Kliubo 
direktorių susirinkimas. 
Pranešiau apie tai jiems. 
Direktoriai padiskusavę pri
tarė man ir nutarė sandarie- 
čiams duoti salę tik tam, ką 
jie patįs pažymėjo ant per
mito — tai yra tik koncertui, 
kas Kliubo pirmininko pa
rašu yra paliudyta. Taigi 
‘Sandara“ meluoja, saky
dama, kad Kliubo direkto
riai nutarė sandariečiams 
salės neduoti. T.. U. Kliubo 

•salė yra visiems atvira tik 
reikia išpilei) : ta ko tai

mitete turbut tik dėlto, kad 
galėtų Kliubą šmeižti per 
savo organus. Bet nei kliu
biečiai, nei Lavvrence’o vi
suomenė Į tų “vištagai- 
džių” giedojimą nekreipia 
jokios atydos. *

J. Savinčius.
L. U. Kliubo pirmininkas.

Muzikais jusu vaišės yra krau
tuvėj I Viskas, ką jus girdėjot, 
negali susilyginti su nauja

V1CTR0LAORTHOPHONIC
Tonu, pa.iiega ir tolumu yra visiškai nepalyginama. Tai yra 
todėl. kad ji yra paremta ant naujo principo, kuris išimti
nai priklauso išdirbystei VICT0R. Kreipkitės prie arti
miausio musu pardavėjo ir paprašykit, kad jis jums 
grajitu šiuos naujus rekordus:

pa

No.

No.

785<>3

78IS3

lo"•Jonas Butėnas
Jonas Butėnas
Tarpt. N’ep. Duetas 10” 
Tarp. Nep. Kvartetas

s.

■t

Pajieškau. Vinco Učkuronio. kilusio 
iš Lydos apskričio, jau aoie 29 m tų 
Amerikoj. Taipgi pajieškau Š mo ’ 
Kraulaidžkv Krukiių kaimo. L’- Hs 
apskr.. apie 30 metų kaip Anieti o į 
Turiu prie ju svarbų reikalą. Mri 
džiu atsišaukti arbu kas apie juos ži 
note, malonėkite pranešti šii>> adre- 
su:

VYTAUTAS KRAULAIDIS 
Alytaus apskr. arašto namų prižiu 

rčtojas. Alytus. L'thuania.

t

Pajieškau draugo Antano Jakubo
nis. paeina iš Vabalninku miestelio, 
Kauno guber. Seniau gyveno Mont- 

> real ir Toronto. Kanadoje. Malonės 
atsišaukti arba kurie apie įį žino 
teiksis pranešti (17)

POVILAS ŠATAS 
1193 Wayburn, Ikjtroįt, Mich.

Pajieškau brolio TONY GAS GEI
BO Jusu brolis (17)

• KRANK GRIBAS
Pajieš au Jurgio Bernoto, paeina i-! 727 VV. lst., Ix>s Angeles, Cal.

ėio iš Alytaus apskričio, Guobinių 
kaimo žinau gyvena San p'rancLeo.. 
Cal., tik antrašo neturiu. Turiu svar- ’.eckų, taipgi Alenos ir Paulinos Sive- 
bią žinią, malonėkit atsišaukti arba riukių, rodos 
kas aplink ji žinot malonėkit praneš
ti šių-* autrašu: JUOZAS Z VL'TRA

51 Beston st., LauTvnce. Mass.

Pajieškau Mykolo ir Tadeušo Si-

Pajieškau brolių. Juozo ir I'rtn- 
ciškaus Stanaičiu, paeina iš šal i.i pa
rapijos, Pilukiš' ė- kaimo. Jie per - i-ą 
laika gyveno Brooklyn. N. Y Malo
nėkit atsišaukti.

KASTANTAS STANAITIS
496 E. 7-th st.. So. Eo.-ton, Mass

Pa.iieš' au pusbrolio Juozapo Uk-i- 
nio. Viekšnių parap., Žeb-ikų kaimo. 
Mažeikių apsl r.. gyveno Hirrisb i g. 
III. Kas apie jį žino malonės praneš
ti arba pat s lai atsišauki?

ANNA UKANAITĖ
l*.10 E. Adams st., Springfield. Iii.

ryvena Chicago, III.; 
gub.. Šeduvos parap., 

Kleboniškių kaimo. Yra labai svar
bus reikalas, malonės atsišaukti arba 
Žinantieji teiksis pranešti. (19) 

LEVOKADI.JA ČĖSNIUTĖ 
1255 So. 28-th st., Philadelphia, Pa.

APS1VEDIMA1

FARMOS!
100 AKRŲ, apie 40 dirbamos, ly

gios žemės. likusioji ganyklos ir miš
kas, prie didelės upės; mažas upelis 
teka pro triobas, gerai gyvuliam at
sigert. 10 kambarių stuba, 2 barnės, 
vietos dėl 16 karvių, rišti ninkas <Je! 
1,000 vištų. 225 vištos, 2 arkliai, 6 
karvės, visokie farrnos įrankiai, ma
šinos, vežimai, pakinkai ir tt. Šitą 
farma verta $8.000, bet. ant greito 
pardavimo senis atiduoda tik už 
$5,200.

200 AKRŲ, apie 60 dirbamos že
mės, likusioji ganykla ir miškas, 11 
kambarių stuba. didelė nauja birnė, 
vanduo bėga iš šaltinio paipom į stu- 
bą ir į barnę, nereikia pumpuot. 2 
arkliai, 125 vištos, 35 galvijai, pieną 
parduoda kenais, mailė ir pusė iki 
steit road. dvi ir pusė mailių, j mies
tuką, 2 inžinai, karves melžia su ma
šina, vežimai ir farmoji mašinerija, 
sailio ir mašina kornam supiaostyt, 
prietaisas šienui iškraut. Viską sykiu 
parduoda už $12,500, pusę į mokėt. 
Platesnių žinių klausk pas: (16)

ALBERT ŽVING1LAS
R. F. D. 1, Jewe<t City, Cean.

Pajieškau >avo brolio Jono Stan
kaus. paeina iš Rudgalviu k;:i'”'1, V<-- 
virženu miestelio. J'sii išvažiavo į 
Amerika 1912 metais, gyveno \Vor- 
eester. Mass.. paskui išvažiavo neži
nia kur. Mc’džiu atsišaukti arba ’.as 
apie ji žinot", malonėkite pranešti, už 
ką duosiu atlyginimo 5 dol. Taingi nn- 
Teškatj pusseserės Paulinos Stirai’ė- 
ir dei'-iu gi uinaiėiu Žemgu’iukiu. T’- 
veno TVorcester. Ma s. Malon k:t" it- 
išjtu' ti šiuo adresu: (16)

MARY STANKUS
P. O. Box 276, Mc?:ic:>. M e.

Pajieškau npsivedimui merginos 
arba našlės Aš gyvenu Lietuvoj, 
Kaune. Mano profesija farmaceptas, 
23 metų, lietuvis, stipraus fiziško su
dėjimo. Noriu rimtai ap įvesti. Jieš- 
kau moters turinčios nedaugiau 30 
metų su ta sąlyga, kad butų šiek- 
tiek pasiturinti. Tikyba nesvarbu. 
Prašau norinčias tekėti atsiliepti ir 
pirmu laišku prisiųsti savo paveiks
lą. kurį .ant pareikalavimo grąžinsiu. 
Atsiliepkit šiuo adresu: Kauno paš
tas. iki pareikalavimo. Petrui J., 66
No., Kaunas, Lithuania.

LIETUVA — AMERIKOJE
Vardai ir pravardės visų Lietuvos 

augmenų, žolynų įr tenais vartojamų 
vaistų anglų ar lotyniškoje kalboje už 
dešimtuką pašto ženkleliais. (15)

1. M. RUDMIVS l’HARMACY 
1160 Lincoin Avė.. Utiea, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
aiba našlė*, t irpė 25 ir 35 metų am
žiaus. Aš esu 37 metu, turiu savo 
biznį vertės $8.000.011. Katra mylėtu
mei gražų š< imvnišką gyvenimą, at
sišaukite Daugiau informacijų su
teigsiu per laiškus. Iš Europos neat- 
sišau’ ite. MR. VV. M. (16)

85 Kinysl.and avė., Brooklyn, N. Y.
1 f

P’ii-š au JONO DAMAŠAVI-!
(TAUS, jis mane apleido 191) me
tais ir r.no to laiko nieko apie ji ne- Į 
girdžiu. Yra svarbus reikalas, lai at-i 
sišaukia tuojaus. Jeigu kurie apie jį; 
ka nors žino malonėkit pranešti. Ka- 
pirmas praneš, tam s iriu (16) i

BRONĖ DAMAŠAVklENĖ
118 Monro:1 st.. Philadelphia. J’a.

PHILADELPHUOS 
LIETUVIAI!

Ar reikia Jum<« popieriuot Kamba
riu-? Aš padarau gerą darbą ir pi
giai. Reikale nepamirškit. .. (16)

DOM1MKAS YODIS
2538 Memphhi st.. Philaddpkia, Pa.
Tel.: Ncbraska 8824.

(Stasy s 
(širdies Meilės Liga
(i’aulina-Mazurka 
(Kalnų Grožybė- 5 alcas

VELYKŲ REKORDAI
(Gul šiandieną Rakauskaitė
(Linksmą Dieną Rakauskaitė
(Jėzau Kristau Mahmiausis Butėnas 
(Alną Daržely Butėnas
(Sveika Marija Kudirka
(Leiskit į Tėvynę Kudirka

Mes prižadam jums smagumai. Jus suprasite kokį gražumą 
mybę

No. 711 o:;

No. 77285

No. 78215

NAUJA ORTHOPHONIC VICTROLA
gali atnešti į jūsų namus. Ten yra modeliai su kainomis, 
pasirinksit pagal sako skonį.

i i
10” .75

10” .75

JO" .75

i ir links-

i, iš kuriu

Ą/lctrola
V Reg. U. S. Pat. Off.

VICTOR TALKINO MACHIN E C0MPANY. Camdcn. N. J. U. S. A*

Katalogai lietuviškų rekordų dykai ant pareikalavimo

The Ne<w 
Orthophonic

WY 4 •

t ą

ėjo apie 3 
publikai jo

Aš. Stanislova- Arlauckas, pajieš
kau savo brolio Vinco Ariaucko, paei
na iš Suvalkų rčdybos, Raudonio vals
čiaus. Barauskų kaimo. Amerikoj gy. 
vena apie 25 metai. 1911 metais jisai 
išvažiavo iš Brooklyno ir nežinau kur 
dingo Meldžiu atsišaukti arba kas 
apio jį žinote, malonėkite pranešti. 
Mums yra dideli pinigai Brooklyno 
banke 5r be jo negalim išimt. Jis turi 
pribut pats. Mano adresas toks: 1161 

V 1NCENT ŽUKAS
221 Manhattan Avė.. Brooklyn, N. Y. 

Į I

REIKALAVIMAI
Pajieškau merginos arba moters, 

katra mylėtų diieti drapanų krautu
vėj. Darbas a... 
švarus. C. .. 
mokėtų nors kiek 
anglišką 
kraupkite

»' H t.o

ant visados, nesunkus ir 
Grra mokestis.

rašyti ir suprastų 
kalbą. laišku ‘ar vpališkai 
po šiw> antrašu.
N. LIMTA

,i V f •» F*r'x*lr1vTi

Geistina kad

(17)’
k

V V

Pajieš’ au apsivedimui 
tarpe 18 ir 25 metų amžiaus, 
doias vaikinas. ~ _
i ios mylėtumėte sau už draugą gau
ti tokį vaikina, 
šaukti 
vo 
ve 
te

merginos
Aš esu 

Taigi merginos, ku

tai malonėkite atsi- 
ir su pirmu laišku prisiųsti sa- 

paveikslą. Daugiau žinių apie sa- 
sutei1 siu per laiškus. Laiškus gali- 
rašyti lietuviškai arba angliškai.

G. J. ž. (17)
P. O. Box 1576, Detroit, Mich.

ATVIRAS LAIŠKAS VINCO ISIUNO
1921 m. Rugsėjo mėnesyje turėjau 

pasitraukti nuo savo moteries, nes ji 
susidėjo su kitu vyru ir paliepė man 
išsi raustyti. Tuom laiku mes gyve
nom \VaU rbury, Conn. Pasitraukus 
man nuo buvusios mano žmonos, gy
venimo aplinkybės pagerėjo, turiu ge
rą dalba ir gyvenu sau ramiai. Bet 
man gaila tų 3 vaikučių, kurtuos aš 
palikau -u motina. Aš labui norėčiau^ 
sužinot jų padėtį Geri žmonės, kurie 
žinot apie ju padėtį, praneškit rųan

. -•••• (15) 
VINCAS 1SIUNAS.

uį/i\ jui

Pajieškau Povilo Karčausko ir jo vit.-ai per “Keleivį.” 
švogerių Antano ir Juozo Radzi- j 
šauskų, jie paeina iš Kauno gub.,’ 
Raseniu vals., Pašušvės parapijos.; 
Valatkiškiu ir Gulbinų kaimo. Pirm 
kelin metu gyveno Now Britain, 
Conn. po num. 2!» ilcberl .*>1. Kas 
apie juos žino, malone.- pranešti, už 
ką busiu didei cčkingas, arba pats 
teiksis at«iš,uxt (17)

Kazimiera-, itaozisauskas
•“'n iTeri.lard Road.

ę’ort Oity, Ont. Can-ida.

GEROS PROGOS PLAUKIANČIOS 
ANT MARIU DĖLEI VYRU IR 

MOTERŲ-
Norėdami dažii oti gerų tarnysčių 

ant įvairių laivų ir didelių uždarbių, 
taipgi pan.a yt visa pasauli, prisiųs- 
kit savo (dresuota kon vertą su mar
ke. I A. KAPTURAUSKAS (18)

21 Kirkpatriek «♦., Piflsburgh. Pa.

Kode! 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė boukutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER 4 CO.
Berry & So. 5th Sb. 

Brooklyn, N. Y
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STATEMENT OF THE 0WNER-
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"Keleivi
Bcston, J)asx, reųuired bv the Act 

«f Augusi 21. 1912.

tanas 
nuo kandžių.

Vasarai ateinant, žiemi-
F.ditor — st. Micheison, s<>. Boston.i drapanas reikės pasidėt 
Asst Eutior—I. Neviru-kas. I . ____ _..i. - -

So. Boston, kiass.
Publisher — J. G. Gegužis &. Co.

OV.NERS:
J. G. Gegužis and M. St. Michelson,

So. Boston. Mass.
Known bonūuoldc-r.-. mortgagee'J 

and others security holders, hoiding 
1 per cent, or mere of totai amor.t of 
bonds, mortgages, or other securities 
—None.

I

I

No. 15. balandžio 14, 19261 s
DUCHOBORU TRAICĖ

SU-

|drapanas išvėdinti 
ikuot <# ba išmušt, kaip a 
čiau pasakyta. Reikia i;\< 

isti kišenius, rankove.-, išž 
rinėti apie siūles, ir kur 
yra mažų baltų kiaušim 
lyg ir aguonų, visus 
naikinti. Jei tankiai šit; 
darysite, tai kandžių kla 
neliai negalės išsiperėt . 
jūsų drapanos išliks sveik"-.

’-.?g
k . *• X; *•>» ’ Ar žinote, Draugai

Kad rūkydami NAUJOKU RROLIV padarytu.' ei t tarus vi. i džiau
giasi, nes gardus rukvti, puikini dega ir dilinąs taip ; ;.rdžiai kvepi::, 

jog visiem.; patinka kad
padaryti iš geriausio tąliąko. 
\ isi inteligentai bei darbo zmonė., 
juos ruko! Restauracijose, kliu- 
buose, storuose, pas barbenus ir 
visose lietuviškose užeigose rei
kalaukite ir rūkykite po vardu 
JONO—JOHN'S ClGAltĄ arki 
PETRO bei VYTAUTO. Tvaty
kite, kad butų vardas iv paveiks

las ant takso, o rūkysi ir džiaug-
J. Naujokas sies, i kitus miestu:; siunčiame paštu.

NAUJOKU CIGARU DIRBTUVĖ
267 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

Broliu Naujokų cigarai geri, verta paremti, ir kituose miestuose reika
laukite jų cigaru. Reikia agentų. (lo.

1 į skiynias arba sukabint kur 
nors ant sienų. Po keliu mė
nesių jose pasirodys didelės 
.- kylės. Tai bus kandžių dar
bas.
Monthly” 
“Vienos 
vaikai gali 
100 svarų vilnų — lygiai 
tiek, kiek 13 avių gali duot 
vilnų per 
Apskaitom
■lokių kandis pridaro Suvie
nytose Valstijose, siekia 
•Š200.000.000 kas metai.

“Ir jos ėda ne vien tik vil
nas. Kailio apykaklę jos 
mėgsta da geriau. O plaukai 
ir plunksnos, tai tikras jų 
maistas.

“Kad apsaugojus drapa
nas nuo Šito brudo, reikia 
nuolatos budėti. Geriausia 
-u kandimis kovoti dabar, iš 
«at pasavario, kuomet dėsi

te žiemines savo drapanas i 
šąli. Visų pirma pakabinkit 
ias lauke ant saulės ir tegul 
spinduliai padegina jas. 
Saulė užmuša kandis. Kai 
aule pakaitins, paimkit še

petį ir gerai drapanas iššu
kuoki!, arba gerai išmuškit. 
Geras šepetys iššukuos visus 
kandžių kiaušinėlius.

"Reikia žinoti, kad pati 
kandis nėra pavojinga. Tos 
pūkuotos peteliškės, kurios 
vakare sukasi apie jūsų ži
burį, drapanų neėda. Jos 
minta augmenimis. Bet pa
žiūrėkit į tamsius ir drėgnus 
kampus — tenai rasite nedi
deliu gelsvų peteliškaičių, 
kurios turi apie pusę colio 
pločio nuo vieno galo spar
no iki kito, kuomet tie spar
nai būna išskėsti.

"Tos tai yra tikrosios dra
panų kandis. Tiesa, jos irgi 
drapanų neėda, bet jos Įlen
da Į drapanas ir prideda te
nai mažyčių kiaušinėlių. Pa
vasario metu, kuomet oras 
šiltas. Į 4-8 dienas iš tų kiau
šinėlių išsivysto kirmėlės. Ir 
kaip tik tos kirmėlės išsipe- 
ri, jos tuojaus pradeda ėsti 
drapanas. Nuo kailio jos nu- 

' ės plikai visus plaukus, o 
vilnonėj drapanoj išės di-

!

By J. G. Gegužis, Publ. 
to and subscribed before mc 
1926.

Sworn
April 1.

Romar. J. Vasil, Justiceof the Pcace 
M y Conim. Exp. Oct. 11. 1929.

“Popular Sčier.ce 
magazinas sako: 

kandies pataitės 
suėsti per metus 
vilnų — lygiai •

apskritus metus, 
a, kad nuostoliai.

Koks buvo Dievas 
Perkūnas?

r -

; .J

P. Naujokas.

šilta?, 
žinia 

val- I 
I

a. kalvaitis užmuš
tas.

Ji rado žmonės ant kelio ne
toli Waterburic su per

skelta galva.
Netoli Manchesterio, 

Connecticut valstijoj, užpe- 
reitą nedėldieni žmonės 
grįždami iš bažnyčios rado 
vidury kelio negyvą Augus
tą Kalvaiti, kuris dirbo tenai 
ant tabako farmos.

Jo kūnas b u \ o f! a 
Tuojaus buvo duota 
policijai. Pašauktas
džios daktaras apžiurėjo la
voną ii- rado perskeltą kak
tą ir viršugalvi. Keista?, rė
čiaus dalvka?. kad kraujo 
apie žaizdas visai nebuvo. 
Gi is pramuštos Kaktos ir 
galvos kraujas turėjo smar
kiai bėgti. Daktaras yra ros 
nuomonės. Kad kraują kas 
nors ^lumazgoio. Kol kas, 
Kalvaičio mirtis pasilieka 
neišaiškinta paslaptis.

Kalvaitis seniau gyveno 
V\ aterbuiy ir dirbo ‘“bresi- 
nėj.” Bet jis susipyko su sa
vo žmona ir persiskyręs su 
ja išvažiavo Į Manchesteri. 
Jo pati ir sūnūs pasiliko \Va- 
terbuiy ir gyvena tenai po 
No. 35 VVilliams st. Išgirdę 
apie šitą atsitikimą, jiedu 
tuojaus išvažiavo i Man
chesteri.

Policija negali suprasti, 
kokiu budu A. Kalvaitis ga
lėjo susitikti mirti. Kad jis 
buvo užmuštas ne plėšimo 
tikslai?, tai gali būt aišku iš 
to, kad prie jo atrasta $23 džiausiąs skyles.” 
pinigų, laikrodėlis ir gyvy-J 
Dės apdraudos popieros 250 
dolerių sumai. Taigi prisiei
na manyti, kad ji nudėjo kas 
nors turėdamas koki piktu
mą.

veikdavo vyrų 
Kovas. Bakutis 
moterų deivės 

Milda ir

»

Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai j j garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis
naikino pasauli, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot ką 
dievai Pikuolis, 
ir Pizius, arba
Gabija. Jura, Laumė, 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?"

Toj knygoj yra aprašyli ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintoju iki krikščionių gadynės 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. I odraug 
susipažinsit ir su tomis tauto-: 
mis. kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio 
net grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas b 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai, 
gyv a ir aiškia kalba, ant dailios Į 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai SI .00. Tas pats dailiai apda
rytas, S1.25.

"KELEIVIS”,
255 Broadway, So. Boston. Mass

CHORU VEDĖJU ATYDAI
Nekopijuckite Choro • Repertuar 

— ne dėlto, kad galite papult i 
bet dėlto, kad galit* gaut 2 : 

;ž 3 doleriu-, 
laidą nori! 
knygutė 71 
s 15c. kiryg 
T aipgi

R perta

bėd? 
knvgučiu visam chorui 
Pasirinkite kurią 
ntgr.esių laida — 
20 knygučių atsie 
3c. viena daina.
I.'25 metu Choro 
ta už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
121 E. G-th St.. So. Boston. Ma-s.

Vidury stovi rusų duchoborą “šventoji motinėle’’ Vcregin, o 
nu jos “apaštalai" PlotniRovas ir Verešėiaginss. šiomis ciie- 

a “šventoji traicė" atv<ižiavo i Kr.midą.

jJ Jei South Boston 4000 ?

J Dr. J Landžius Seympur < 
$ LIETUVIS GYDYTOJAS ZJ 381 Broadway. So. Boston, Mass. /5 Ant antrų lubų
> valandos- 5tJ Nuo 9 ryte iki 9 vakare. <

f Tel. South Boston 3o2t* 
J Residence University 1463-j

; S. M. Fuišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS

i ADVOKATĖ
' X6C Broadwa7, So. Boaloa. Ma». 
, Eoom 2-

RODYKLĖ No. 5
60c

dabar 
dabar 
dabar

00c 
00c
80c

»

T\ 1i

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokštą gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigai kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas sąvaitę tilps straips
neliai. kurie bus idomąs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Kas Šitą Progą Pražiopsos, 
Pusę Gyvenimo Nustos!

Paskutinis Išpardavimas
60 DISKOUNTO 60

t

i

Virimo Receptai
titrai visada rekomenduoj'. ser 
m-; žmonėms kiaušinienės, ka- 

ji yra lengvai virškinami. ? 
.t laiku šabai maistinga ir gal 

Tai yra geriausias maistas 
ir reiktų jiems kasdien uuo- .. --------------------- r.e_

GEOGRAFIJA (Šerno): audeklo apdarais, buvo $4, dabar $1.60 
KAIP GYVENA AUGMENYS;/aud. ap.; buvo $1.50. dabar 60c 
SENOBINĖ ISTORIJA (Vipperl; aud. apd. buvo $2.50, dabar $1.00 
RAISTAS (Sinclair'io) audeklo apdarais; buvo $2.25; 
ISTORIJA SU V. VALS'i.; auddeklo apu.; buvo $2.25;
MEILĖ IR DAILĖ audeklo apdarais; buvo $2.00;
1$ MANO ATSIMINIMŲ (Pietario); aud. apd.; bnvo $2. dabar 80c 
IŠGYVENIMO LIETUI HKU VĖLIŲ BEI VELNIU

(BasanaviėiiauS): audeklo aodarais; l.uvo $2.75; dabar $1.10 
PORTUGALU MLNYšKOS MEILIŠKI LAIŠKAI; audeklo

apdarais; buvo $1.50; dabar
TEISIŲ' » ADO! AS IR PATARĖJAS; audeklo apdarais;

buvo $2.00; dabar
I.IE11 VIŠKA1-ANGI.1ŠK ‘.S IR ANGLIšK Al-LlETUVIš-

KAS ŽODYNĖLIS; audeklo apdarais; buvo $1.25; 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS; aud. apd ; buvo $2.60; 
22 ARITMETIKOS LEKCIJOS; buvo $40.00;
18 ANGLU KALBOS LEKCIJŲ; buvo $20.0o;
13 LIETUVIU KALBOS LEKCIJŲ; buvo $40.00;

Kas norit kitokią knygų, reikalaukit kataliogo. Pinigus siųskite 
pašto arba espreso rr.onev onderii'.', ari a ir dolerius registuruota- 
mc laiške. < 18į

80c

- --o.
Naminiai Pasigelbėjimai

Jeigu norit kai staliniai užtiesa- 
ai butų gražus ir švelnus, bet ne per- 
andus. visai jų nekrakmolink. I-ū 
jie visai išdžiūsta, paskui pamerk į 
aršią vandenį ir tuoj ištraukus par
eisi, per mašinini gryžtuvą. Sular- 
estyk lygiai ir ,-usuk Į sausą audek- 
ą ant keliu valandų. Paskui prosyk 
:u gi-rui kerštu prosu ir lininiai bus 
zražų ; ir blizgės.

Senų gazc mapteJių nenumeskite. 
Dalykas iš ko jie padaryti yra labai 
teras valymui auksinių ir sidabriniu 
iaiktų ir gražmeną. Ji reikia trinti 
risai sausą su šmoteliu - hamoia odos.

Pirm kalsiant vinį i medį, perverk 
iį per ploną šmotą muilo. Pamatysit 
<ad vinis lys Į madį lengvai ir neper- Į 
skels jo. /

H 
ų 
Į
» *

dabar 
dabar 

dabar 82.00 
dabar? 1.50 

dabar 81.20

52c 
Soc >

> pat 
.antį.
ikams. _ . . _

SrK^ntisUreceptas paganėdins

S.AVORY KIAUŠINIENĖ
i: laukiniai
. puodsko evaporated pieno 
» puoduko vandens 
šaukštukai svogūną, smulkiai 
‘^rkųvtų
eaukštuko drusk's 
aukštuko baltą pipirų 

šaukštai tarpyto sviesto
aukštukas paprikos 

ap. nelis rauaor.pipirių
Suplak kiaušinius iki jie bus lemo- 

oalvos. L .
kitus dalykus išskyras sviestą 
iką. Suplak viską gerai ir >u- 
t:. j k uotu ? puodeliui. Paskui 

..-t viršaus sutirpytą sviestą 
: puodeliai, apibarstyk papri-

• o. įg indėk kepimui į lėkštą
• .:<-niu. Kuotoet gatavas duoti 

<versk kcžr.am paskira: Į
1: apipiik sosu koki mėgstam.
Virtuvės Reikaluose
rečius aptyėksi taukais lai- 

iiiivalvl. taukus tooj su

L

4

£

su-

Dadėk pieną, ir vandenį,.,

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Paul Avė., Chicago, 111.

1.

L».'

NAUJAS JURIU MILŽINAS

i

i

»
- ' - ------------------

Apsaugoti drapanas nuo 
sunaikinimo yra du budai. 
Vienas būdas, tai sudėti dra
panas i gerai uždaromą 
skrynią ir pridėti daug kam
paro, arba nupirkti taip va
dinamų “moth balls,” kurių 

KIEK KURI APYGARDA už 10 centų galima gauti pu- 
RINKS ATSTOVU Į sėtiną maišiuką dešimt-cent

SEIMĄ " " story. Nuo jų kvapo kandis
TZ . .. c -__ ___ ir iu vaikai išstips.Kaip žinome, Seimą., nu- P tankiai

statė, kad į kitą Seimą iš vi-Į 
sos Lietuvos, be okupuoto-, 
sios jos dalies, drauge su 

, Klaipėda turi būti išrinkti 
85 atstovai. Vidaus reikalų 
ministerijos žiniomis, viso
se Lietuvos rinkimų apy
gardose, be trijų okupuotų. 
; ra 2,170.245 gyventojai, 
:ad v'enaF Seimo atstovas 
ipnka 25.5G2 gyventojams. 
Kovo 15 Įvyko \ yr. Rinki
mų Komisijos posėdis, ku
riame priimtas apygarc' 
Seimą toks skaičius: 
riampolės apygardai' su 
247.105 gyventojais paskir-

Kauno su 
Raseinių su, 

Telšių su. 
10; Panevėžio su i 

Utenos su;
14 ir naujai

i su

ta 10 atstovu: 
418,083 — 16/ 
305,087 — 12: 
245,431 
452,119 — 18: 
361.146 
Klaipėdos apygardai 
141,274 gyv. — 5 atstovai.

Vyriausios Rinkimų Ko-’ 
misijos paskirti apygardų! 
komisijų pirmininkai yra: 
I apygardos • 
lės ap. teismo pirm. Stankų- j 
nas, II apygardos — Kauno;

— Mariam po-į

nas. Ii apygardos — Kauno 
;>.p. teismo narys Jablonskis, 

teisėja?III apygardos
Mačys, IV apygardos — tei-l 
sėjas Bružas, V apygardos! 
—Panevėžio ap. teismo na
rys Rusteika. VI apyg. 
teisėjas Maželis.

Dėsi mt a i a pygard ai pi r- ‘ 
mininka išrinks vėliau.

h

NAUJI ALEKSIO MUZI
KOS VEIKALAI

DEŠIMTS DAINŲ, š 
SĄS1UVOSE, •! IšRA či 
RUI .................................

2. PENKIOS JUOKINGOS
NOS. VIENAM BAIDUI 
FORTEPIJONO ..............

3. PENKIOS LINKSMOS DAINOS 
dviems balsams prie i oi 
tf.pijo.no 
Siunčiant u

deri

Grožės Patarimai
Gamta taikė kad kožna moterių 

retų puikią figūrą, išlankstyma 
antroje yra kitokie pas kiekvieną ;. 

~ą, jokie du nėra panašus. Todėl tei
kia žiūrėt, kad korsetas butų pritai- 
' intas kad priduotų puikumą figūrai. 
Peržiurėjus mūras ir figūras suvirs 
milijono moterų pasirodė kad 95 iš 
100 Amerikos motvrų turi kokį nors 
netobulumą sudėjime. Paprasti kor
setai neduoda ta lengvą, gražų ir pa- 
t'-gų sudėjimą, kurio nori turėti 

bukit atsargios pasirenkant 
karną korsetą.

DAi- 
i’RIE

akymą
adresuokite:

MR A. A LĖKSI S,
P. O. Box 332, Waferharv. Conn.

rkarvadų išlašhtk y;- 
iššluostyk skarvauą 

r pusė valymo darbo bus

;jrr.s pritruktų pyraginių
jų netarStumėt, galit pasi

derą pavaduotoją sudėjus ketu- 
; - inkus miltu su vienu puoduku 
jzu krakmolo.
s.'tukas lemor.o skystimo pr.ę
■ - vandens padarys ryžius labai

- ir neduos grūdams sulipti 
rimo. . _ ,-ą
zu saVį.š ar arbatos virimo puo- 

viduje, virink jame stip- 
k>hu*iją borakso per trumpą la.
.- puodas tuoj išsivafys ir pabals, kreiptis prie gydytojo

t; n-,

i 
j 

Reikaiin- 
nešva- 
iziku i-:

Ypatiška Sveikata
žaizdos į'žiuiėjimo tikslas yru ne- 

da’eist: įeiti bakterijoms. T..........
g;; išvalyt žaizdą kiaurai, nes 
rūmas reiškia pavojų. Kam : 
ti su užsinuo'ur.inr.u kraujo, kada gali- 

a išsyk ia to išvengi:. Bandyk iš
valyt žaizdą pilna: ir paskui užrišk 
su visai švariu bandažu. Mažuose 
Įkirtimuose, ibrėžimuoče, etc.. peresi- 

' du ar jodinu reikia tuoj naudoti, o 
net ir karštas vanduo gerai. Jeiga 

į žaizda tinsi;: ir pradedu skaudėti ir 
perštėti, patartina sužeistai ypatai 

' > tuojau.
Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

jums reikia puodukų ir spotkelių, puodų ir skauradų, lai šiandien 
••'taupyt leibelius Standard ir Challenge Pieno, nes už juo, gausite 

•y. Pe?to’, minėtas pienas yra geriausias vartojimui, kur reikalingas pie- 
cukrus. Eikite pas jūsų groseminką ir paprašykite minėtu nišnu kon- 

>'t’o pieno. Visi groseminkai jį turi.

• c i

Anglija ncapsileidžia Amerikai, Po karo Amerikai teko di
džiausi? pasauly vokiečių laivas “Leviathan.” Dabar Anglija 
baigia būdavot dar didesni laivą • Kodney.” 1

VALET
AuioStrop 

Razor
Išsigelan-

l ietuvis (totonetristas

I^egzantinuojd akis, priskiriu 
•kiniui, kreivai akis afauemnu 
ir amblyopiAkosa (akloaa) aky
se -ugrąžiao iriam tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNI8 O. D.
447 Broadvrar. So. Boitoa. M*ai

KAM JDOMU ŽINOTI. KAS D \BAR DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCiALDEMO ATAS
Leidžia Lietuvos Socialdemokratą Partija.

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ.
SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partija i: kuriąs ji iki šiol per 39 m. ugdė ir gynė
SOCIALDEMOKRATAS yra ėier.intėhs Lietuvos darbininką laik

raštis, ir todėl jame pilnai atsiąpir.di visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, pataikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį, užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

Kas nori dovanai gauti “Socialdemokratą,” tegul surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikrašti per tiek laiko 
dovanai. Amerikoje metams $240, pu4ei mėtų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metu 60c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTUČIO GATVĖ 40. 
KAUNAS, Lithuania.

!I

I

ŽIEŽIRBA v t

LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 
Leidžia Lietuvos socialdcmokratųiio jaunimo sąjunga "žiežirba.' 

KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30c.
ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 10, Kaunas, I.ithuania.

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

ant 103 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenoįusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokia ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriansius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite ; APTIEKĄ p<> numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. t

v

tf.pijo.no


No. 15. Balandžio 14. 1926.
«r ■ ■■ — - . _________________

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

DAR VIENAS “STRIEL- 
ČIUS.”

• Smilgiai, Panevėžio apsk. 
Per šešius metus viešpatavi
mo klerikalai liek Įkirėjo 
Lietuvos visuomenei, kad 
savo organizacijų susirinki
muose net turi griebtis gink
lo, kad nuraminus publiką ir 
išnešus nepertą kailį. Taip 
andai kunigas Dagilis mi
tinguodamas vienam žemai
čių miestely, negalėdamas 
atsilaikyti žodžiais prieš 
publiką, pradėjo šaudyti į 
minią. Dabai tas pats atsi-j 
kartojo pas mus Smilgiuose.* 
Per šv. Juozapo atlaidus at
sidangino federantas Ale- 
liunas ir paskelbė neva Fe
deracijos susirinkimą. Bet 
dar prieš susirinkimą prane
šė, kad galės ateiti ir “be
dieviai.” Ar buvo ten “be- 
dievukų” — nežinau; tiktai 
pradėjus Aleliunui girtis sa
vo darbais, publika pradėjo 
šaukti, kad meluoji. Maty
damas Aleliunas, kad žo
džiais neatsilaikys, išsitrau
kė brauningą ir griežtai lie
pė “bedieviams” išeiti. Išėjo 
visa publika — liko vienas 
Aleliunas.

Tą pat dieną socialdemo
kratų susirinkimas Smil
giuose pavyko puikiausiai.

liam teismui. Kauno Apy
gardos Teismas Ukmergėje 
kovo mėnesyje Stasį Zaran- 
kauską už pristatymą į teis
mą suklastuotų meUrikų ir 
asmens pavadinto sunumi, 
kad tik Įgyti turtą, nubaudė 
pustrečių metu sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Edvardą Zarankauską 
(Bortkevičių) už stojimą 
teisman, pasivadinus miru
sios Zarankauskienės sūnu
mi, nubaudė pusantrų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

“MIRĘS” PRIKELTAS IŠ 
‘ NUMIRUSIŲ.

Prieš trisdešimtį metų 
Ukmergės miesto gyvento
jas p. Stasys Zarankauskas 
rengėsi apsivesti ir sau žmo
ną jieškojo tokią, kuri turė
tų kuo daugiausia turto. Ko
kią, norėjo, tokią ir gavo — 
su dideliu ukiu. Bet kaip il
giau pagyveno, tai pastebė
jo žmonos vieną trukumą 
kuris reiškė, kad... jiems ne
lemta turėti Įpėdinių. Taip 
jie ir juodas ir baltas dienas 
leido dviese. Netoli nuo jų. 
kaimynystėje, pas vien? 
mergaitę, vardu Emiliją, ne
tikėtai atsilankė garnys. Za- 
rankauskas nuėjo pas Emili
ją ir prašo, kad vaiką pa
krikštytų jo ir jo žmonos 
vardu. Taip ir buvo padary
ta: metrikose užrašyta, kad 
Emilijos vaikas yra Zaran- 
kauskas ir jo teisėtos žmo
nos sūnūs.

Garnio aplankyta mergai
tė Emilija ištekėjo už tikro 
to vaiko tėvo, Vlado G. ir 
vaikas gyveno pas juos, o 
iZarankauskas duodavo pi
nigu užlaikymui. Bet toliau 
jam perėjo noras turėti Įpė
dini ir jis sumanė ji “numa
rinti." Padarė mažą karstą 
tuščią nuvežė į kapus ir kaip 
reikiant palaidojo. Po “lai
dotuvių” surašė mirimo me
trikas ir atrodė, kad sūnūs 
nusiųstas pas Abraomą, o 
tuo tarpu jis gyveno pas tik
ruosius savo tėvus.

1921 m. mirė Zarankaus- 
'ko žmona ir likosi jos turtas. 
Po mirties Zarankauskienės 
sesers dukterys teisme pra
dėjo jieškoti savo tetos pali
kimo. Buvusis jos vyras Za- 
rankauskas. matydamas, 
kad gali netekti ūkio, prista
tė teisman “sunaus” gimimo 
metrikas. J ieškovės, žinoda
mos sudarytąją kombinaci
ją, pristatė “sunaus” mirimo 
metrikas. Zarankauskas jau 
buvo bepralošiąs civilę bylą. 
Tada jis sumanė sujieškoti 
tą buvusi jo “sūnų,’ gyvenu
si Kaune. Sujieškojęs prista
tė i teismą, nurodydamas, 
kad tiesioginis jo Įpėdinis 
esąs gyvas. Priešinga šalis 
neginčijo, kad tas atsikėlęs 
iš “numirusių” yra Zaran
kauskas, bot jis faktinai yra 
ne jų sūnūs. \ adinamasis 
sūnūs stojo teisman trečiuo
ju asmeniu, prašydamas pri
teisti jam tą ūki.

Visi šie dalykai rodė, kad 
čia yra kažkas nedora ir by
lą teko perduoti krimina-

KUNIGAS PAPIRKO 
LIUDININKĄ.

Vyriausiajame Tribunole 
nesenai buvo nagrinėjama 
policininko byla, kuris Apy
gardos Teismo nutarimu bu
vo nubaustas 2 metams ka
lėjimo už nušovimą nekalto 
žmogaus.

Ši istorija atsitiko Kalė
dose, kuomet Kupiškio poli
cija vidunaktį padarė eilę 
kratų pas Įtariamus asme
nis. Priėjęs prie vieno na
mo, kur gyveno rusas, poli
cininkas smarkiai pradėjo 
belstis durysna. Išgąsdintas 
rusas užlipo ant aukšto. Po
licininkas suradęs ten rusą, 
be jokios priežasties jį nušo
vė vietoje.

Nubaustojo kasacijoje 
Tribunolui buvo nurodytas 
visai naujas motyvas, kad 
esą rusas laikė revolveri ir 
šovė į jį, o policininkas tik 
gynėsi, tą esą patvirtinti ga
lįs Kupiškio miesto gyven- ( 
x)jas. , . .i

Naują liudininką Teis-, 
mas prisaikina, o Teismo 
□irmininkas jam pastebi,- 
kad dabar po priesaikos pri
valu pasakyti visą, teisybę, 
nes priešingame atvėjuje 
busiąs nubaustas. Nieko ne- 
itsakvdamas, liudininką^ 
oradeda ko tai savo kiše- 
niuose jieškoti. Išsitraukęs 
oiniginę, išima 50 litų ir pa- 
leda ant stalo.

Teismas ir publika nuste
bę žiuri Į liudininką. Pirmi
ninkas klausia — ką tai 
•eiškia? —Aš daviau prie
saiką pasakyti teisybę, tarė 
drebančiu balsu liudinin- ginkluotais šauliais, vėl pa
kas, — todėl atiduodu tuos reikalavo, bet jam griežtai 
50 litų, kuriuos Kupiškio .
kunigas man davė, kad pa
sakyčiau kaip liudininkas 
Teisme, jog užmuštasis šo
vė Į policininką...

—Ar pažįsti tą kunigą?— 
klausia liudininką civ. jieš- 
kinio advokatas p. Bojeva - 
—Žinoma, mes drauge Kau
nan atvykome ir važiavome 
jo lėšomis. Štai jisai čia sėdi 
>alėje tarp publikos — pir
štu rodo liudininkas į kuni
gą-

Visų akys nukreiptos į sė
dintį kunigą, kiuris parau
donavęs atsistoja ir pareiš
kia—“Aš!”

Kasacija, žinoma, tuojau 
buvo atmesta, o kunigas 
įraukiamas atsakomybėn už 
Įkalbinėjimą liudyti neteisy
bę.

Garsi rusų aktorė Olga Petrovą, kuri nesena; buvo pritei
sta New Yorko teismo užmokėt tūlam rašyt- ui 35,000 
dol. atlyginimo. Ji sako, kad tokia pinigu suma .jai tik 
mažmožis.

POLICININKAS— 
ŽMOGŽUDYS.

Gaščiunai, Šiaulių apskr. 
Vietos policininkas Drufas 
gavęs iš Jaučunų gyventojo 
Adomaičio pranešimą, kad 
jo kaimynas Bernotas sau- 
vališkai paėmė iš jo bosą su 
alum, nuvyko daryti “teis
mo" ; Bernotui atsisakius 
grąžinti bosą, nes šis jam 
priklausė (tat ten pat paaiš
kino ir Adomaitis), Drufas 
kelius sykius iššovė kamaro
je revolveriu ir išvyko pa
galbos. Sugrįžęs su keliais

{

atsisakius, čia pat prie viso 
būrio šaulių ir žmonių atsi
traukęs kelius žingsnius iš
šovė bent 5 kartus i Bernotą 
ir nęgvvai užmušė.o*.

Prieš tat anksčiau su re
volveriu grasino kaimo se
niūnui ir Bernotienei. Drū
tas pirma tarnavo žvalgybi
ninku ir jau yra savotiškai 
pasižymėjęs tvarkdariu.

NUMALEVOJO KUNI
GĖLI.

Ragelių miestely, Rokiš
kio valsčiuje, prie švento
riaus buvo priklijuota nu
paišytas lopiniuotas vietinis 
klebonas Stakelė. Jieško 
kaltininko. Parapijonys, ne
apkęsdami politikuojančio 
savo klebono, siunčia dele
gaciją pas vyskupą, kad ta - 
atsiimtų netikusį kunigą.

IŠ LOVOS Į ŠULINĮ.
Pereitą vasarą birželio 21 

Pagrindžių k.. Pilviškių 
valsčiaus, ūkininkės našlės 
Onos Baltrušaitienės tarnai- 

įtė nakčia išgirdo einantį it iš 
po žemės žmogaus riksmą. 
Ji atsikėlusi išėjo kieman.' 
Balsas pasigirdo arčiau. Be
vaikščiodama išgirdo. kad| 
kažin kas vandenyje taus-! 
kosi. Ji persigandus sukėlė 
kaimynus, šie atbėgę su ži
buriais ištraukė iš šulinio 
pusgyvę šeimininkę Oną 
Baltrušaitienę. Kadangi ■ 
Baltrušaitienė iš vakaro 
anksti nuėjo gulti ir negalė
jo įpulti pati šuliniu, buvo 
Įtarta, kad tai piktadarių 
darbas. Už kiek laiko atsi
peikėjusi Baltrušaitienė .ap
sakė, kaip įvyko.

Baltrušaitienė sena mote
riškė. Jos vyras buvo miręs 
ii- ji gyveno be vaikų vienų 
viena. Iš vakaro ji nuėjo 
anksti gulti klėtin. Nakčia 
ji išgirdo baladojant į du
ris. Pasirodė, kad atėjo jos 
toKmi giminaičiai — vyro 
sesers vaikai Jurgis ir Petras 
Steponaičiai. Kai ji juos įsi* 

'leido, jie paprašė paskolin
ti plėškes rytoj Į atlaidus 
važiuoti. Jai atsakius, kad ji 
neturinti plėškių, jie parei
kalavo paskolinti pinigų. 
Tečiau ir tai atsakius, Stepo
naičiai, senę sugriebę vienas 
už galvos, kitas už kojų, iš
nešė kieman ir įmetė šuli- 
nin. Ji iš karto nesuprato, 
kas atsitiko, tik pasijuto be
puolanti i vandeni. Kai ji. 
bandė laikytis viršuje van- 
dens, tai Steponaičiai pla

zdėjo mėtyti lentgaliais ir pa
galbaus dūrė su ilga karčia, 
bet laimei nepataikė, o kar
tis Įsispraudė ir nelaimingo
ji užsigriebusi stengėsi ty- 
............. . ” ‘1 viršuje van-

75 Statė St., Botton. Mus.

I

I
,.Plauk po Amerikos Veli.-v.“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione Į

LIETUVĄ
tik S 203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

%

D
ZIAUGKITĖS saugumu ir 
patogumai-: laivų, kuriu* vai

do it operuoja Suvienytų V:.l.-t - 
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis. neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United Staies Linijos—laivui ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S S. GEORGE VVASHINGTON 
via Brerr.e.-.

kur: išplauks i
po s 7. Važiuosite kartu : 
tautiečiais po asmeniška 
žiūra p. Jono \\ . l.uth. V 
Lietuvių Skyriaus prie L 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų 
plaukimus United Statė; 1.
laivų—Levia:han, George Vva 
ington. America, Republic. Pr 
ident Roo=evelt, President iia 
ing—klausk jūsų Agentų ant 
tos, arba šiandie rašykite pa

New York o Lie
sa vo 
pric- 
fflėjo 
nited

Ii jos 
h-

d

J

45 Broadway. New York City

PA&ANKlAUdlAS
KELIAS

A py g. Teismas š. m. kovo liai išsilaikyti viršuje van- 
11 d. nuteisė ji 12 metu sun- dens. Steponaičiai, nebegir- 
kiuiu darbu kalėjimo. dėdami balso, tarė ją.nu-
___ ii_____ i____ i_________skendus ir pabėgo. Jai rė- 

TYKOTOJAS._______kią“E išgirdo tarnaitė ir iš-
. gelbėjo. Balti-usaitiene buvo

Dešimt metų atgal buv< apfiaužvta j^i krauju. Tar- 
girdz.arni n-jsiskundimai, (lant paaiškėjo, kad’ Stepo- 
kad moderninio karo takti- najčiai nutarė Baltrtišaitie- 
ka sužvėrėjusi, jus nematei nę nužudyti dėlto, kad ji 
priešo, bet jo ištolo šaudan- norėjo atšaukti sutartį, kū
čios kanuoies ir kulkosvai- ria jiems pavedama 7 mar- 
džiai žudė begailestingai.

Mariampolės apygardos 
teismas Jurgi Steponaitį, 17 

i metų amžiaus, pasmerkė 
ketverius metus, o Petrą 
Steponaiti, 19 metų am- 

Ižiaus, trejus metus kalėti 
sunkiųjų darbų kalėjime.

I I

naičiai nutarė Baltiušaitie-

$1O
Tiesiog i Klaipėdą

3-čia klesa
RAITIJOS AMERIKOS I.INUA 

18 Gegužio, 17 Liepos 
Ir Specialė Ekskursija j 
Klaipėdą, 27 Balandžio 

Laivu “Lituania”
Užsisakykit vietas šių išplaukimų 

$181 Abi I'usi 
Trečia turistinė klesa (buvusi antra 
klesa), tiktai $10 virš kainos papras
tos 3-čios klesos vienpus. $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

pasiteiraukit ir važiuokit 
Raitijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania" 27-tą Balandžio. 
“Estonia” 18 d. Gegužės.

Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompanijų:—
.8—10 Bridge Str., New York.

Itališki Armonikai.

IŠ IR i

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ar.t mns tri-šriubir.ių laivų 
Resolute. Reliaace, Albert 

Bailia, Deutschland.
Hamburg

ir ant poprliariškų vieno
dais kambarin s laivu’ Cle- 
veiand. Westphalia, ir Thu- 
ringia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. l aivai Thurin- 
gia ir VVestphalia atplaukia 
j Ecstoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

203 iš Ncw Yorko 
į Kauną ir atgal 
l (Pridėjus S. V 

ieigų Taksus.)

Dėl sugrjžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Onės
(Harrtean Line) Joist Servise vrith

Ramburg Amencan line
131 Statė St, Boston. Mass.

Važiuokite į

I

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA

Pavasario tonikas kraujui.

Panaujina jūsų sistemą.
•Jausitės daug metų jaunesniu.
Pataiso jūsų kraują.
Gaukit šviežią pakelį iš jūsų aptie- 

kos, 35c., 75c. ir $1.25.

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

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant. 10
ftietų Rvarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėją. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RL’ATTA SERENELL1 & CO. 
817 Blue Island Avė., Dept. 30. ..

CHICAGO. ILL.

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLUMBUS

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

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD 
15 Water St. Boston, i 

Cor. Devonshire St.
arba pas vietos agentus. '

—=

PAMINKIT

I SKAUSMAS KUR?

i

i

I 
i

MIRĖ RAŠYTOJA LAZ 
DINŲ PELĖDA.

Tryškiuose kovo 14 dieną 7 
mirė Lietuvos populiari ra- / 
šytoja Lazdinų Pelėda — « 
Sofija Ivanauskaitė-Pšybi- | 
liauskienė — autorė d augę- | 
lio didesnių ir smulkesni’] g 
apysakų — raštų. '

Palaidota Tryškiuose ko- 5 
vo 17 dieną

8.
4.
5.
6. ir

Dr. Med. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- • 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarkct 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON. MASS.

Liga turi tok'ą taktiką nuo: 
senai. Aršiausia iš visų ligų 
tykotoją yra “FIu.” Ji pasi-' 
slėpus tykoja visuose kam-' 
puošė. Trinerio Kartusis Vy-. 
nas yra geriausias jūsų svei-i 
katos apsaugotojas. Jis it-' 
valo žarnas ir jas švaria: 
laiko, atgaivina visą siste
mą ir sudaro veik nesugriau- vadina^ .
jamas barieras prieš ligas. Jcs yra malonios vartoti ir jos 
Vici kurie var’oia Trinerio i<rauti visam mėnesiui apie už •. L ».Visi, Kurie /a .ota įnneno: Jej ju!_u vidur;aj nev.~.kira. yra uzs>- 
Kartuji Vyną, turi jame di- kietėję ir raugejate po valgio, :-kaud;; ( 
riyiansi oasitikėiima “Visi Ralva. kepenis neveikia g m. apsi- aziausj pasniKejimą. Vėlęs liežuvis, atsiduoda kvapas,

Ž mano kūdikiai turi jį imti. ■ jaučiatės labai nuvargęs abikelęs is 
nes nenoriu, kad Misirg-;
tu, rašo įvirs. V. oeminsky, j teikia daug ambicijos ir vikrumo nu- 
Johnstown,Pa., Kovo 20, Jei vergusiems, a *?£. , - . * . nems. Jos pasekmingai padidina stipjūsų kaiminystes aptiekonus I rūmą ir spėka gyvenime. .Jos suteikia 
ar vaistu pardavėjas negali ’«">*• atšviežinanti miega, gerą ;.|h- i •. tita. stimuliuoja kepenis, sKiivj :rpatarnaut, rašykit pas JO- nas labai pasekmingai Pabandykite
seph Triner Company, Chi- ias tik j* * j;ls n<'r'a-’u ‘V... geriau ir neišrodysite g» riau. nuneš-: CagO, UL kitę likusias pas aptickorių, kur jas
i------------- ----------- ----- nupirkote ir gaukite atgal savo pini-
ŽMONĖS DARO NEPA-.

muose, jie privertė visus aptiekonus 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pini- 
gus, jei jus nebusite užganėdintas. 
Uekcfnenduojamos ir pardavinėjamos 
pas visus gerus aptiekorius.

Daktarai Sako, kad Negeras 
Virškinimas ir Užkietėjimas 

Vidurių Pagamina 
Daug Ligų.
Nesmagumai Dabar yra 
Prašalinami su Naujo

mis Gyduolėmis, 
daktaras dar nėra jums jų 

aptic-korių ir cuu- 
Nuga-Tone.

Ti* Visti 
Greitai

Jei jūsų
. užsakęs, eikite p:

DYKA*! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotas barometrą.', 
kuriu parodo permainas oro 
Tai yra labai jrražus ir sje- 
ra; padirbtas, daikta - su ti- 

termomec- 
erą lėlė- 
larptlurį. 

išeina į

labai

I
YRA GERAS DĖL:

1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo. 

Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprar.do. 
Skausmo šonų, krutinės 
pečių.

7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

Apsisaugojimui nuo užnuodi- Ž 
jimo, nuo silpnų atsitikimų, J 
įdrėskimo ir tt. £
Prekė 35c., 65c. ir $1.25. £

Dėl patarimo arba knygutės < 
rašykite į: £

ALBERT G. /
GROBLEWSKI & CO., / 

Dept. 36, Plymouth, Pa.

0.

PRASTĄ ALŲ.
Panemunėli-. Šioje para

pijoje Įėjo į madą gaminti iš 
cukraus alų. kuris sieki?, 
nuo 40 iki 80 laipsnių stip- 

1 rūmo.

g

BOBUTEI REIKIA KARŠ
TESNIO.

Junokai. Panemunėlio 50 
m. moteris ištekėjo už 50 m.

Santai Midy 
Greit Pal*"g*ins 
SiaisiBltgą 
šiaptamąst

Apsisaugokit 
padirbimų 

Tėmykit žodį 
*MWy” 

Parsiduoda 
A pliekose

kni Eahnenhei: 
ru. Prieš srtazų 
mot ris išeina į 
prieš lietų vytas^ 
tarpdurį- prie. permainą 
oro abudu išeina i 
durį. Labai naudinga 
ktas kiekvienom. Taigi 
revolveris B. ( 22 kalibro,
kuri: y*a . ,>u-: yt.-.s gra- 
žiini ir supi iai. ,'auj:i s.i B. 
C. .oriniais, garėdami jį 
galėsit apsaugot savo ra

mus. šituos du brangia daiktu mes prisiusime dykai kiekvienam, kuris užsi
sakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodėlį. Tai yra labai geras laikrodis, 
nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukštuose, laiką rodo teisingai 'ir 
garantuotas ant daugelio metų. Vertas mažiausia $5.0o, bet mes per trumpą 
laiką nutarėm parduot tik už $3.75. I’risiųskit 35c. štampomis už prisiuntima, 
o $3.75 užmokėsi, kai aple.ikysi tuos daiktus savo namuose Gvarantuojam, 
ka«i busite- užganėdinti arba pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien. <1'>) 

l’RAl I K Al. SALES (OMPA\S
1219 NortK Irving Avė., Desk 20 Chicago, III.

te

</■

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
Sąvaitiaį paveiksluotų, teikiantį įvairiausių žinių ir patarimų, gi
nantį valstiečių ir visos pažangiosios visuomenės reikalus laikraštį 

“ŠIAULIŲ NAUJIENAS”
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” vi: ų mvi-ma ir daug skaitomas sa
vaitrašti.-. “ŠIAULIŲ NAUJIENOS” turi nuolatinius koresponden
tus visoj Lietuvoj ir užsieny. “ŠIAULIŲ NAUJIENAS” galima 
uŽMsakyti visuose Lietuvos Fastuose Nereikia rašyti jokių perlai
dų bei laiškų — paštas pats viską suraso ir pinigus priima.
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS“ kainuoja: Metams: Lietuvoj—15 lit; 
Užsieny — 30 litų Pusei metų: Lietuvoj — 7,50 litų; Užsieny — 
15 litų. 3 mėnesiams: Lietuvoj — 3.50 litų; Užsieny — 7,50 bt\i- 
ADRESAS: "Šiaulių Naujienos.” Siaubai, Dvaro gatvė 83 Nr.

*• i

i
->d

II«f
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Vietinės Žinios
Lietu*

atva- 
aušri-

Atvažiavo Mažosios 
vos atstovai.

Pereitą sekmadienį 
žiavo į Bostoną senas 
ninkas ir daug nukentėjęs
nuo vokiečių represijų Prū
sų Lietuvos darbuotojas 
Martynas Jankus ir Mažo
sios Lietuvos jaunuomenės 
atstovas pil. Brukąs. Jankus 
turbut ir yra vienas tikrųjų 
generolų, kurie atvadavo 
Klaipėdos kraštą nuo vokie
čių ir franeuzų.

Ateinančios pėtnyėios va
karą, balandžio 16 d.. Lie
tuvių Svetainėje šaukiamas 
visų lietuvių susirinkimas, 
kuriame bus nustatytas pro
gramas ir išrinktas komite
tas. kad pagelbėjus Mažo
sios Lietuvos atstovų dar
buotei Amerikoj.

Todėl visi So. Bostono ir 
apielinkės lietuviai ir drau
gijų atstovai malonėkit į tą 
susirinkimą atsilankvti.

Laikinas Komitetas

pirmose marguojančių lietu
vių eilėse, tuoj paskui Lietu
vos vėliavą, pusgyvė kume
lė traukė vežimėli su keliais 
vyrais, ta matė visi ir ta 
patvirtina vietos 1

Kitame veikalėly ar’’.c 
Pilka lošė su klebono 
dine “Bye-Bve.” Ji P};' 
prašė, kad jis ją pabučiu 
Norėčiau žinoti, ką ant te
pasakys kun. Urbanavičius

Atsakymas p. Piliečiui.
Kasžin kokis tai sutvėri

mėlis, po slapyvardžiu Pilie
tis, “Keleivio" No. 12 apra
šydamas kovo 17 d. Bosto
no parodos apvaikščiojimą 
150 metų sukaktuvių nuo iš
vijimo britų armijos iš So. 
Bostono, nežmoniškai ap-

Dzinid zių atsis veik i• 
programe buvo įdėta ir - 
lodeklamacija. kurią turi.’ 

— ... išpildyt S. Pilka. Žmonės
. . tautininkų laukė* kas čia bus 6o n
laikraštis “Sandara . Kodėl bet artistas nepasirodė, 
šita f akta Liet. Ukėsų Drau-A- 

įgijęs komitetas nori užgin
čyti, mums nesuprantama.

3> Perskaitę musų repor
terio korespondenciją ir su
lyginę ją su Liet. Ukėsų 
Draugijos atsakymu, mes 
nematome, kur musų repor
teris butų apsilenkęs su tei- 
įsybe ir kur jis butų dalyva
vusius parodoj lietuvius 
apšmeižęs. To nenurodo nei 

i savo atsakyme L. U. Drau-i Y;1 
gLia-

4) Ar šitas lietuviu pilie
čių parodavimas suteikė lie- DIDELI SIUNTINĮ BIRU- 
tuviams garbę, ar padare TĖS SALDAINIŲ NESE- 
gėdą, tai yra klausimas, kuri NAI GAVOME IŠ 
berišant gali būt kelios nuo; 
monės. Musų reporteris iš
reiškė savo nuomonę, o U 
kėsų Draugija savo. Tam yra po apie 120 įvairių sa 
yra laisvė žodžio. Priešingą j dainių. Dėžė sveria 2 
įsau nuomonę vadinti šmeiž-iru.
Įtu yra negražu. prisiuntimu. Didelė nuolai-

 tda biznieriams ir visiems po 
r. • , . . - -i • • daugiau perkantiems. Užsa-Dzimdzių atsisveikinimo iš iI(]omi Sku.

vakarėlis. E
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION 
------- - ----- - 366 Broadvvay, 
Lietuvių Salėj perei- SOUTH BOSTON. MASS.

. Suvai-I 
dino jie tris veikalėlius: 
“Durklas,” “Nusižudėlis” ir 
“Bve-Bve.” Pinnutinis. tra-* « 
gėdija kalėjime, yra paim- 
“s iš franeuzų gyvenimo.

Prof. Gnaiba.
Kas turite Lietuvos Bonų 

Kuponus, atsiųskit arta 
neškit i Boston Sales Com- 
pany, po num. 678 N'o. Mai” 
st., Montello, Mass. Mes 
imam už pilnus pinigus. - 
gu ką nors pas mus pirks’.’., 
t. y. marškinius, kepurę. sa
liką, čeverykus. naktaizą. 
lietsargi, etc. Pasirinkiir.a- 
didelis, tavoras kuogriia. - 
sias. Savininkai lietuviai 
Bartkevičiai.

I

NAI GAVOME IŠ 
LIETUVOS.

Jos yra supakuotos drūto
je dėžėse. Kiekvienoj dėžėj 

1”

- sva-
Kaina 81.20 už dėžę s\,

Dzimdzių atsisveikinimo 
vakarėlis.

Dzimdziai jau apleidžia 
Bostono, nežmoniškai ai)- (Bostoną. Atsisveikinimui si 
šmeižė visus lietuvius daly- bostoniečiais, jie davė spek- 
vavusius minėtoje parodoje takli 
ir pasakė, kad niekas iki šiol to ketvergo vakarą, 
dar nėra tokios sarmatos pa- (3‘ 
daręs lietuviams, kaip tie. 
kurie dalyvavo parodoje, ir į 
tai tik dėlto, kad nekurie iš 
lietuvių važiavo kokioj tai tas .
“sudužusioj belgėj, kurią čia sunkios, bet akto-
traukė nusususi, apšepusi, '^aį išpildė jas gerai. Dikinis 
purvina, tartum šluotom pa-‘atliko Gotje rolę taip, kad 
ramstyta kumelaitė’’.

Nors p. Pilietis ir nedrįso ti. Puikiai taipgi lošė S. Pil- 
t v • T •• ‘l lm 1 A’i »-»■> z k. i-v i vi i I-z’v 1

geriau negalima jau ir nore-Į 
‘ ................. j

ka kalėjimo viršininko rolę. . 
ir Dineika kalinio rolę. Tra
gedija publikai labai patiko.

Kiti du veikalukai buvo] 
lengvesnio pobūdžio, bet ir 
šitie buvo atlikti gerai. Kad 
dzimdziai lošia gerai, tai 
jau jie ant to artistai. Bet 
gerai lošė ir p-lė M. Saka
lauskaitė. kun. Urbanavi
čiaus gaspadinė. Kuomet

dalyvavusios draugijos pil-j 
no vardo parašyti, vienok 
kadangi minėtoje parodoje 
iš lietuvių oficialiai niekas 
nedalyvavo apart So. Bosto
no Lietuvių Ukesų Draugi
jos ir kadangi iš dalyvavu
sių lietuvių minėtoje paro
doje niekas nesamdė, netu
rėjo ir nieko nežino apie jo
kią ten “bogę” bei kumelai
tę, kurią p. Pilietis matė pa
rodoje, — todėl šis klausi
mas buvo pakeltas So. Bos
tono Lietuvių Ukėsų Drau
gijos bertaininiame susirin
kime, balandžio 4 d. Po ap
kalbėjimui vienbalsiai nu
tarta pareikalauti “Kelei
vio” patalpinti šį straipsnį 
artimiausiame numeryje ii 
atšaukti tą šmeižtą, kuri yra 
paleidęs ant visų lietuvių da
lyvavusių taip svarbioje is
torinėje parodoje.

So. Bostono Lietuvių 
Ukėsų Draugija 

J. Lekys, Pirm. 
Leo J. Stasulis, 

Prot. Raštininkas 
Antspauda: South Boston I 

Lithuanian Citizens 
Association.

Redakcijos prierašas. Prie| 
So. Bostono Lietuvių Ukėsų 
Draugijos atsakymo musų; 
reporteriui Piliečiui, mesi 
norime pridėti keletą pasta
bų.

1) Jeigu So. Bostono Lie
tuvių Ukėsų Draugija ofi
cialiai dalyvavo minėtoj pa
rodoj, tai ji privalėjo ir sa-i 
vo oficiali vardą ant neša-, 
mos iškabos užrašyti. Ofi- 
cialis Lietuvių Ukėsų Drau
gijos vardas, kaip matosi iš 
antspaudos, yra “South Bo
ston Lithuanian Citizens As
sociation”, o ant iškabos 
buvo užrašyta “Lithuanian 
Citizens 
kas leido porai desėtkų L. rengė 
Ukėsų Draugijos narių me veikalėly 
dangstytis visų Bostono lie
tuvių piliečių vardu? Musų 
reporteris teisingai pastebė
jo, kad Bostone yra ne pora 
desėtkų, o gal pora tūkstan
čių lietuvių piliečių.

2) Kad minėtoj parodoj.

DIDELIS MANIFESTAS!
GEDEMINO LIETUVIŲ UKSSV D-JOS BOSTONE
Gedimino Lietuviu Ukėsų D-ja nutarė paskelbti didelį 

inanitestą, duodama progos kiekvienam lietuviui prisira
šyti prie jos tiktai už pusę įstojimo.

Manifestas pasibaigia šiame mėnesyje.
Sekantis mėn. D-jos mitingas bus: 18 d. balandžio, 

po No. 164 Hanover sj., Boston. Mass., ant 3-čiy lubu.
Mitingai prasideda 6 vai. vakare.
Draugija moka $6 į savaitę pašalpos laike ligos ir $150 

posmertinės. Reto da Draugija rūpinasi, kad kiekvienas 
jos narys butųAmerikos pilietis ir padeda popieras išimt 

laigi kas tik nori apdrausti savo ateiti nuo ligos ir 
mirties, o taipgi kas nori tapti šios šalies piliečiu, tegul 
ateina aukščiau nurodytu laiku į Draugijos mitingus ir 
prisirašo prie jos. KOMITETAS.

NASH & AJAX
AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA Upright 
Pumas pusnaujis. Turim iš
važiuot, tad visai pigiai par
duosim.
MRS. ESTHER STANLEY 
285 Fourth St., So. Boston.

VISOKIE STIKLAI IR 
VEIDRODŽIAI.

r— ; reikia storų ar plonų stiklų 
... r.s paveikslams arba kitokiems 

am.-, taipgi gam reikalingi geri 

sakymas mes išpildome greitai (16) 
Hl B PI.ATE & U INDOW GLASS Co

178 Merrimac st, Boston. Mass.
Tel.r Haymarket 0344.

L. Porter ir S. Goldsmith. savininkai

T

< .drodziai. lai kreipiasi pas mus. Už-

i

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

I

MOTIEJUS MICKEVIČIA 
Iš Chelsea, Mass. išvažiavo 
2 balandžio jieškot darbo ir 
iki po šiai dienai nežinia 
kur jis randasi. Moteris ir 
vaikai apsirgo ir nėra kam 

'prižiūrėt namus. Todėl kas 
apie ji žino malonėkit pra
nešti jam, kad jis skubintųsi 
namon.

Ona Klaniunienė.

REIKALINGI 2 KAR- 
PENTERIAI

Prie budavojimo namų. 
Kreipkitės: Titus P. Grevis, 
395 Broadway, Telephone: 
So. Boston 2340.

_ . .. I....
“Bve-Bve” komedijoj ji rei- malonėkit? ut.<i 
kalauja iš savo “vyro” pini-: 112 ’LOZA5 
gų. kada ji ant jo šumija ir 
rėkauja, tai .iai tas taip se
kasi, tartum čia butų kasdie
ninis jos gyvenimas.

'HVO

STRAND TAILORING CO.
Siutai tik po S35.IH).

Atv:k pas mane ir persjtikrink, a.- 
: a.-ių.-iu, pagal naujausią madą 
taipgi taisome senus drabužius mo
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam. 
i'adar'-m kaip naujus.

308 '.V, BROADWAY, 
SO BOSTON. MASS. 

ant antrų lubų, arti D Street.
Savi rinkas Mikas N'eciackas.

PAJIEšKAU KAMBARIO S/« Bosto
ne ant E. pusė'. Esu pavienis vaiki
nas (keistina butų, kad ir valgį paga
mintų. Kurie tokį kambarį turite, 

i šaukti.
JUOZAS DRASKIMS

Doįven st.. So. Boston, Ma-s.

PARDAVIMAI

(25)

TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

I

Strangler Lewis risis su 
Big Munn.

i šiame ketverge Bostono 
Arenoj risis žymiausi milži
nai ristikai. abudu buvę pa
saulio čampijonai Stranglei 
Deivis su Big Munn. šios ris- 
tynės yra pradžia turnamen- 
to dėl pasaulio čampijonato.

PASTABĖLĖS.

---------------------------------------------- (
JEIGU SKAUDA KOJAS

I)r. Miller'io Garsus Pėdos Palai
kytojai prašalins skausmą jūsų pėdo
se. rieščliuosc ir užpenčinosc. Išūeng- 
v<. atstato muskulus ir kaulus ir nor- 
:-,a.iškurną. Jaučiami ir nešiojami 
puikiai Padaromi jum, ypatiškai. 
I>R. E. W. M1LI.EP. (Beg. Podiatrist)

- Pernbęrton Sųuare, Boston. Mass. 
Te’. Bo'.vdoin 3783-V. (17)

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Of. St. A. GAURISd 
(GAUNAUSKAS) 

Ofiso valandoj:
Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:3t- 
5rito dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

411 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
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PUIKUS AUTOMOBILIS 
PARSIDUODA PIGIAI.
Kam jums pirkt n-v>ją automobi^: 

ir mokėt pora tūkstančių dolerių. ka<i 
.jus galit pas mane nusioirkti užda
rytą anti arankį automobili, taip gera, 
kaip ir naujas. Tai yra 1923 met' 

• NASH CL'I’E šešių cilinderių. pu 
ikiai atrodo, su dviem “bamperiais." 
įsu trini- "spare tajerais.” su vison-. 
i“tu!šimis” ir -u “iusuranc?.” pardu 
siu tik už }? ’ dol. Pasinaudokit ši 

! bargenu. Kas pirmas, tam teks.
-L NEVIAf K \S

255 Bro.id"ai. S<>. ijosion. Mas<
Tel. S 11. 'I50K-M.

I

S AS
s
s
s
»' s s

Telefonas 6112-W.

Dr. *. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—9 po pietų
Nuo 6—8 vakare 

Vedeišomis Nuo 10—12 diena 
>»■. N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

i" 
$

v 
v

| 
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, South Bostono lietuviai 
•turi dideli ginčą. Jie vis da 
i negali suprasti, ką reiškė 
'toji stimpanti kumelka. k^ 
.tūli musų tautiečiai vedės: 
anądien parodoj. Tūli ma
ino, kad ji reprezentavo Lie
tuvos žirgvaiki, o kiti tvirti
na, kad ji reiškė sandarie- 

|čių partiją.

i
i

VNT P \RP.\V IMO
Dideli- ir gerai ap įmokantis 1>; 

nis — grose-nė bučernė. Priežasv 
.pardavimo — grižtu tėvynėn Krt i- 
kitės i "Keleivį." i?

255 Brcadvtay. So. Boston. Ma--.
i ———— - - - ---------- ------

PARSIDUODA 4 stalų pul- 
ruimis su visais Įtaisymais. 
Atsišaūkit: 350 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Lietuvių Salės globėjai f ~ 
rengia fėrus, kad nusipirkus 
geresnes kėdės. Aš saky
čiau. kad jie turėtų pareng
ti bent vienus fėrus. kad nu
sipirkti anglių, nes šiluma 
reikalingesnė negu kėdės.I

SI STABDO I RIET V ARĄ 
.\’ujol palengvina ir apsau
goja nuo prietvario. Jis 

•ra liuo* uoto jas—todėl 
'gnaibo. Švelnus, saugu- 
veiklus. Nėra geresnio 

už Nujol. Iš bandykit.

TVIRTUMAS, GREITUMAS, PUIKI 
KONSTRUKCIJA, DAILUMAS IR IŠNA* 
SUMAS yra keletas iš daufelio kokybių, ku
rios padarė musų automobilius taip garsiais 
ir populiariais.

CBARLES B. DAILEY 

452-454 BROABWAY, SOBTH BOSTON.
Service Station 628—644 Fourth Street,

Telephone: So. Boston 2238 ir 0986.
Smarkus Lietuvis agentas reikalingas mus 
atstovauti. (16)

į

įsigyk Gerus Čeverykus
AUKŠTOS RŪŠIES Kostumeriški Čeverykai par

siduoda per laiškus, po 
$6 .75. Nors mokėtumėt 
kitur dvidešimt dolerių, 
geresnių čeverykų ne

I •.I 
A i t
I
I t 

o_______v _______ į
gausįt niekur. Užtikri- i 
nam, kad neturėsit skau- į 
damų kojų nė užtrinų, į 
kaip pradėsit dėvėt mu- * 
sų čeverykus.

Primušk savo ardesą. o mes prisiusime Kataliagą ir paaiškinimus. ’ 
REIKALINGI AGENTAI, kurie liuosu laiku arba nuoiato6 pardavi- i 

nėtų musų čeverykus arba paimtų užsakymus Lietuvių Kolionijoįe.
Užsisakydami čeverykus arba klausdami informacijų, rašykit šiuo I 

adresu:

MONTELLO SHOE CO. i 
98 SPARK STREET, MONTELLO, MASS. ’

k“
I
3
I
t
I
a
I 

. a

% 
i 
%
%
4

4f

Į

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

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

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

VISOKIAS PLUMBER1Ų
REIKMENIS

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

SOUTH EIO lUODlRE Cl.

BARGENA1!
Langų šeidės. pirmrs rūšies 39c. 
300 GORČIŲ UOSTOM AN MA

LIAVOS $1.25 už gorčių.TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NIKOLAITIS
Valaodoa: ano J iki 4 po plota 

auo 7 iki 8 vakaro
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

t
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TIKRAS BARGENAS VARNI- 
ŠIAUS. Atlantic Grindų Varnišis 

$2.25 už gorčių.
AR JŪSŲ STOGAS TEKA? 

Vartokit. musų "Knot Chating’’ 
85c. už gorčių.

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
TeL Haymarket 4100 ir 4101 

Boston Plumbing & Lighting 
Supply Co.

147 Portland St, Netoli No. Station.
dUS'l’ON_ i

iI
JĮ.

DR. B. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Se- 

kretnų Ligų. Reumatizmo 
ir Kraujo Ligų.

Valandos: nuo 12 iki 9 vaka
re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 į>o pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON. MASS

I
PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkite* ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tinras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street.. Boston, Mass.

>

FLOOD SOUARE
HARDIVARE CO.

Jeigu ką nori pirkti, ateik į 
Flood Sų.Hardvvare Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių, tulšių. taipgi visokių 
pentų, varnišių, stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam j namus.
FLOOD SQ. HARDVVARE CO.

636 Broad^ay. So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So, Boston 27'Hi-M. 
Savininkai.

A. j. Alekna ir J. Greviškis.

Į
i

Sunkios sah anizuotos pelenų 
bačkos į>o $1.98.

Lengvos pelenų bačkos po 98c.
VISOKIŲ GELEŽINIŲ DAIKTŲ 

IR MALIU Ų ŽEMOMIS 
KAINOMIS.

Vietinis pristatymas d'kai.
SOUTH END HARDKARECO.

1095 M'ashington st., Boston 
Arti Dover st. EI. stoties 
Telefonas Beach 5353.

t

Nujol

.X "len kilę
(klo'- Trūki

Mr. Jo<eph r. Sarkiunu*.
pas

NAUJI KELIAI PRAŠALIM
AI I LIGŲ NESMAGUMŲ.

Be operacijų, l>e vaistų.
N A l i RAUS GYDYMO METODAS - 
tai naujas kelias prie sveikatos.

G.'dau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

Df. Wen wūrih, L. M.
1761 Washington »t.,

Priešai.- Northhampton 
elaveito stotį,
Boston, Mass.

Telepfcr-t'e Copley 0653-M
Valandos: Ka-dien nuo I iki 9 vakaro.

mams (žadinti
Ju*iį Gražumą
Vartoki!

Vose & Sons Piano

Mr. Joseph P. Aarkiunaa.
pas

Vose & Sons Piano 
Company 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-l’ianą, 

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

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boston. 
(kurtas 1851 m.

Nedėldieniais nuo V ryte iki 
2 po pietų.CITY POINT

2-jų šeimynų naujas na
mas,vieta dėl garadžiaus ar
ba su garadžium geroj vie
toj ir labai geras namas. 
Parsiduos pigiai. Kreipkitės 
pas Titus P. Grevis,

1 395 Broadway, Tol.: So. 
Boston 2340.

i
i

Company
jau virš 20 metų.

Severa’s Esko
Atsisveikindami sų south- 

Tad klausimas, bostoniečiais, dzimdziai su- 
vakarėli.

musų klebono 
gaspadinė buvo dzimdziui 
Dikiniui už gaspadinę. Tai 
buvo vieno veiksmo juokai. 
Programe pasakyta, kad Jo
nas Dikinis pritaikė. Kažin, 
ar klebonas apie tai žino, ar 
ne?

vieni - NORIU PIRKT GROSER
NĘ Norėčiau, kad prie sto
ro butų nors du mimai gyve
nimui. Geroj vietoj galėčiau 
užsidėt naują. Ka.^ tokią 
vietą žino malonėkit praneš
ti. M. P. G 

29 Intervalle St., 
Montello. Mass.

Severa’s Esko
Tūkstančiai gavo malonu palengvinimą ir 

sugražino savo odai naują gražumą.
Daugelyje atsitikimų gavo palengvinimą, o šimtais 
atsitikimų buvo visiškai išgydyti su Severa’s Esko. 
Nemalonus odos skylimai ir niežėjimai visuomet bū
na prašalinti su šiuo puikiu antiseptisku t< palu Se
verą’' Esko yra Dievo atsiųsta gyduolė dideliai ar
mijai kenčiančių nu<> odos nesmagumų, kaip tai nie
žėjimo ir trūkimo. Kaina 50 centų.

Parsiduoda Visose Aptiekusi'
Severos Odos Muilas kvepas. tyras 25c. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rąpids, Ia.

Jei manot pirkti Piaver-l'ianą,
Grand Pianą, Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas

n

gų, nes

na

Severus Odos Muilas kvepas. tyras 25c.
W F. Severą Co.. Cedar Rąpids, Ia. I

Tuksiančiai gavo malonu palengvinimą ir 
sugražino savo odai naują gražumą.

Daugelyje atsitikimų gavo palengvinimą, o šimtais 
atsitikimų buvo visiškai išgydyti su Severa’s Esko. 
Nemalonus odos skylimai ir niežėjimai visuomet bu- 

prašalinti su šiuo puikiu antiseptisku t< palu Se
verą’' Esko yra Dievo atsiųsta gyduolė dideliai ar
mijai kenčiančių nuo odos nesmagumų, kaip tai nie
žėjimo ir trūkimo. Kaina 50 centų.

Parsiduoda Visose Aptiekose

mus pasitarti su p. darkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini- 

mes parduosim jums tie-
siog iš krautuvės. be tarpininkų.
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos.
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons
Piano Co

160 Boylston St, Boston.
(kurtas 1851 m.

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

Dr. Killory
3 TREMONT R0W, 

SCOLLAY SQUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON. MASS.
Olympia Theatre Building 

Romu 22
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laiką. >
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