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Metai XXI

Tikėjimas Apgavo Juos.
250 ŽMONIŲ IŠPARDAVĖ 

TURTĄ, TIKĖDAMIESI 
SVIETO PABAIGOS.

“Stebuklai” tečiaus nepasi
rodė ir “pranašas” dabar 

sėdi uždarytas New Yorko 
beprotnamy.

Šiomis dienomis New 
Yorke tapo uždarytas be
protnamy “pranašas,” pasi
vadinęs “Broliu Jonu,”, ku
ris buvo išvedęs 250 žmonių 
iš Illinojaus valstijos į Ar
kansas valstijos kalnus, kai
po “Ateities Karalystę,” kur 
jie turėjo būt išgelbėti nuo 
svieto pabaigos.

Keliatas metų atgal tas 
“Brolis Jonas” pradėjo 
skelbti, kad 1923 metais bu
sianti jau “Sudna Diena,” 
kurią pranašauja šventraš
tis..“Dievas užleis ant ištvir- 
kusio pasaulio baisų karą ir 
žemės drebėjimą, ir sunai
kins visus žmones,” skelbė 
“Brolis Jonas.” Išliksią tik
tai tie. jis sakė, kurie eisią 
paskui jį Arkansas valsti- 
jon ir apsigyvensią prie Gil
berto miestelio palei sraunią 
BuffaĮo upę, nusiplausią jo
je sAvo nuodėmes ir priim
siu naują krikštą, taip kaip 
tie žydai anais laikais mau
dėsi ir krikštijosi Jordano 
upėj.

Tikroji šito “pranašo” pa
vardė yra Battenfield. Jis 
pradėjo savo “evangeliją” 
skelbti Illinojuje. Ir jam pa
sisekė surinkti apie 250 pa
sekėjų, kurie išpardavė savo 
farmas, galvijus ir kitokią 
mantą už pusdykį, o nuvykę 
į Arkansas valstiją užmokė
jo už akmenuotą kalną gana 
brangiai. Tečiaus jie jautėsi 
labai laimingi.nes greitu lai
ku tikėjosi pasiliksią viso 
pasaulio valdonai! “Brolis 
Jonas,” juk aiškiai sakė, 
kad visi žmonės žus nuo sa- 
vitarpinio karo ir žemės 
drebėjimo, o jo pasekėjų 
kolonija iš 250 vyrų ir mote
rų sėdės ant kalno viršūnės 
ir žiūrės pakalnėn, kaip Die
vas naikina netikėlius!

Atėjo 1923 metai, tečiaus 
]wanašautasai karas neįvy
ko. “Brolio Jono” kolonija 
bet gi pasiliko jam ištikima. 
Jis dabar pradėjo prana
šauti didelį žemės drebėji
mą, kuris turėjo sunaikinti 
pasaulį. Jis pasakė ir dieną, 
kada tai įvyks. Kolonistai 
pradėjo ruoštis baisiajai 
dienai. Jie prisidėjo valgio 
ir susirinko ant Gin Kalno. 
Jie išbuvo tenai nuo pat ry
to iki vakaro, bet žemė vis 
nedrebėjo. Atėjo naktis, pa
sidarė šalta, ir jie pradėjo 
skirstytis ir eiti namo, mur
mėdami savo tarpe, kad jų 
“Brolis Jonas” yra praštas 
pranašas. Ant rytojaus kai 
kurie jų susirgo ir vienas mi
rė nuo plaučių uždegimo. 
“Brolis Jonas” tuomet pa
skelbė, kad jis prikelsiąs jį 
iš numirusių. Juk šventraštis 
sako, kad tokie dalykai gali
mi, tik reikia drūčiai mels
tis.

Vieną rytą susirinko visa 
kolonija prie mirusio savo 
draugo ir laukė stebuklo. 
\tėjo “Brolis Jonas” ir pra

eitin melstis. Jis liepė mels
tis ii kitiems. Meldėsi jie li
gi pietų meldėsi ligi vakaro, 
bet numirėli* nei knist Tno-

[met “Brolis Jonas” pareiš- 
I kė, jog Dievas norįs, kad nu- 
imirėlio kūnas butų pirma 
; palaidotas, ir tik tada busią 
■galima jį prikelti.

Kolonistai užkasė savo 
draugą, o pranašas liepė pa
likti kapinių vartus atdarus, 
kad atsikėlęs iš kapo jų 
draugas turėtų pro kur išei
ti. Kolonistai padarė kaip 
jiems “pranašas” liepė, bet I 
numiręs jų draugas vistieki 
neprisikėlė ir namo neparė-; 
j°. . j

Tai buvo pradžia pabai-' 
gos. Kolonistai pradėjo savo 
“pranašui” nebetikėti, iš
tiek dalykų pranašavo, ir 
nei karto jo pranašystė neiš
sipildė. “Brolis Jonas” ne
užilgo išvažiavo į New Yor- 
ką, kur, jis sakė, svietas esąs 
labai ištvirkęs ir jį reikia at
versti prie Dievo. Bet kada 
atvykęs Į Nevv Yorką jis 
pradėjo savo pranašystes iš 
šventraščio skelbti, tai jis 
buvo suimtas ir uždarytas į 
pamišėlių namą.

Tuo tarpu paliktoj jo ko
lonijoj Arkansas valstijoj 
kilo nesutikimai ir kolonis
tai pradėjo krikti. Tūli jų 
jau išvažiavo atgal į Illino- 
jaus valstiją, o kiti išvyko 
kitur. Pastatyta ant kalno jų 

; bažnyčia dabar stovi užkal
ta lentomis. Spaustuvė ir ki
tos įstaigos, kurias jie buvo 
įsitaisę, taipgi stovi dabar 
užrakintos. Žmonės išmėtė 
savo turtą, sugaišino kelia
tą metų laiko, ir dabar apsi
pylę turi pradėti gyvenimą 
iš naujo. Tikėjimas į švent
raštį ir stebuklus skaudžiai 
juos apgavo.

LONDONE PAKARTAS 
KINIEČIŲ VADAS.

Šiomis dienomis Londo
ne tapo pakartas Lak Ah- 
Tam, turtingas ir labai įta
kingas kinietis. Jis atvyko 
Anglijon apie 20 metų at
gal, tapo Anglijos piliečiu ir 
vedė anglę už pačią, su ku
ria susilaukė dviejų dukte
rų. Versdamasis visokiais 
bizniais jis labai pralobo ir 
jo vardas buvo žinomas viso 
pasaulio kiniečiams; jis bu
vo pripažintas didžiausiu jų 
organizacijos vadu. Tūlas 
laikas atgal jo namuose 
Londone buvo didelė puota 
ir laike tos puotos jis nušovė 
savo žmoną ir abidvi dukte- 

..„Įris. Papildęs šitą piktadary- 
Jisįstę, jis pasišaukė policiją ir 

{liepė save areštuoti. Kada jį 
{suėmė, visi Amerikos ir Eu
ropos kiniečiai dėjo aukas

I
iRusijoj 1,100,000i chapmatnaass pakar- {

« I 1i i Panedėliu-utarninko nak
tį šią sąvaitę Connecticut 
valstijos kalėjime tapo pa-

IR DA DIDESNIS KRIZIS kartas banditas Chapman. 
ATEINA.. Apie jį buvo labai daug ra-

Įšvta, nes jis išlavintas žmo- 
igus ir manoma paėjęs iš ge- 
1 ros šeimynos, bet iki pasku
tinės valandos nepasakė tik
ros savo pavardės, ir taip 
mirė niekam nežinant, kas 
jis buvo per vienas. Jis buvo 
pakartas už nušovimą polic-

Rykovas sako, kad darbi
ninkų algos turi būt nu

muštos per pu*.
Oficialis bolševikų val

džios laikrašti.' ‘Ekonomi- 
českaja Žizn”; nesenai rašė, 
kad bedarbių; kaičius sovie
tų Rusijoj pisiekęs jau 1,- mano, nors jis prie to nepri- 
100,000 žmoni i. sipažino ir valdžia negalėjo

•______ J • 1 1 T~\ 1 •
100,000 žmoni 

Dabar ;

i

Susirinko Rusijos
Monarchistų “Dūma”

LENINO MOKYTOJAS 
VADOVAUJA.

pagalbos bolševikų valdžiai 
nuversti. Jie mano, kad pa
dedant Tautų Lygai ir vie- 
nai-kitai Rusijos pakraščių 
valstybei, bolševikai gali 
būt lengvai nuversti.

Kairysis “Durnos” spar
nas tam priešingas. Buvu
sieji kadetai ir liaudininkai- 
revoliucionieriai netiki, kad 
intervencija iš lauko galėtų 
bolševikus nuversti. Užpuo
limas iš lauko tik sustiprins 
juos, nes tuomet ir nebolše- 
vikai kovos prieš užpuoli- 

imą. Bolševikus gali nuversti 
'tiktai patįs Rusijos žmonės, 
įsako “kairysis sparnas.”

Taigi pasirodo, kad bol
ševikų priešai vis da tikisi, 
kad dabartinė Rusijos val
džia bus kokiu nors budu 
nuversta. Ar šitos jų viltįs 
išsipildys, tai tik ateitis ga
lės parodyt.

500 rusų Paryžiaus suvažia
vime nori įkurti valdžią 

Sovietų vietai užimti.
Pereitą nedėldienį Pary

žiuje atsidarė pirmutinė 
“Rusijos Tremtinių Durna.” 
Tai vra monarchistų šuva- «
žižft’imas, kurio tikslu yra 
paskirti Rusijai laikiną vai

zdžią, kuri turės paimti Rusi
jos reikalus į savo rankas 
I tuojaus, kaip tik bus nuvers
ti bolševikai. O kad jie bus 
nuversti, tai monarchistai 
turi didelių vilčių.

Į šitą “Durną” suvažiavo 
apie 500 atstovų iš visos Eu- 

« •! _______ 33

I

j
Dabar atei la da blogės- Jamjo pnrodyt. Policmanas. 

nių žinių. Vyriausioji taryba mirdamas pasakė, kad jį šo- • 
ekonomĮčeskim die-'Y® kitas banditas, buvęs sy-

jo gynimui. Bet teismas vis- 
tiek pasmerkė jį miriop ir jis 
buvo pakartas.

SOCIALISTAS IŠKELIA 
VALDŽIOS AGENTO 

ŠMUGELĮ.
Drg. La Guardia, socialis

tas kongresmanas iš Nevv 
Yorko valstijos, šiomis die
nomis iškėlė aikštėn Kong-

I “po < 
lam” nutarė .___ _____
gybę fabrikų nuo 6 sąvaičių 

i iki dviejų mėnesių, idant su- 
I mažinus valdžios išlaidas.

Skaudžiausia šituo nuta
rimu yra paliečiamos audek
lų ii- odų išdirbystės, kuriose 
dirbo daug darbininkų.

Negana to, nutarta da nu
kapoti po 50 nuošimčių dar
bininkų algų tokiose dirbtu
vėse, kurių prekių dabarti
niu laiku negalima parduoti tijoj 
su pelnu. šen,

Tai via “naujoji ekono- čjų; 
politika.” kuri

uždaiv’ti dau— su C hapmanu, bet teis
me viskas buvo suversta ant 
Chapmano, nes anas bandi
tas, kurį peršautas policma
nas Įvardijo, yra didelio ai
rių politikieriaus sūnūs, ir 
manoma, kad dabar politi
kieriai bandys jį išteisinti.

MIRĖ VOKIEČIŲ 
MAGNATAS.

Pereitą nedėldienį Vokie- 
mirė Augustas Thys- 
vienas didžiausių tur- 
Sakoma, kad jisai pra- 

rase, kad tūlas Dodge, bu- minė politika.” ' kuri su- dėjo biznį su $6,000. Dabar 
vusis Justicijos departamen- trumpinto] fonnoj vadinasi' jisai paliko $100,000,000. 
to žvalgybininkas, bandė “NEP.” Pirmutinis už šitą Jįs pradėjo dirbti su 60 žmo- 
pardųoti $200.000 vertės politikę-

I

į
i

I
I
(feietimų degtinei, kurie an- 
i dai buvo atimti vienam but- 
legeriui Cincinnati valsti
joj.
iIItII
I

i

ropos ir Amerikos. “Durną” 
sušaukė organizacinis komi
tetas, kurio pirmininku yra 
prof. Struvė, buvusis Lenino 
mokytojas.

Posėdis prasidėjo pamal
domis. Stačiatikių popas, 
pasipuošęs aukso mitra, at
laikė mišias, ir paskui šim
tai balsų sugiedojo himną: 
“Rože, caria chrani” (Die-

stoio*nabašniftkas -Jiių. o. dabai: ■ jg plieno d iru- ve, gelbėk carą).

REIKALAUJA SUTRUM
PINTI TARNYBĄ LENKŲ 

ARMIJOJ.
Lenkijos socialistų parti

jos atstovai Varšuvos Sei
me padarė įnešimą, kad bu
tų sutrumpinta tarnyba ar
mijoj. Ir šitas įnešimas yra 
rimtai svarstomas, nes Len
kija dabartiniu laiku gyve
na didelį krizį, valdžia pini
gų neturi, o armijos reika
lams leidžiami milionai. Su
trumpinus armijos tarnybą, 
tuojau sumažėtų valstybės 
išlaidos.

KVAILIAI MUŠASI UŽ 
TIKĖJIMĄ..

Indijoj eina didelės riau
šės dėl tikybinių skirtumų. 
Mušasi indai su mazulma- 
nais. Kalkutos mieste šį pa
nedėlį buvo sužeista 34 
žmonės, kuriuos reikėjo ga
benti ligonbutin. O kiek bu
vo lengviau sužeistų, kurie 
patįs parėjo namo, tai nie
kas nei nežino.

Riaušės prasidėjo pereitą 
pėtnyčią. kuomet einant re
liginei indų procesijai mu- 
zulmanai (mahometonai) 
pastojo kelią. Prasidėjo kru
vinos muštvnės, kuriose 20

_ _______ _____ _____ _ , _ _ . 4 — »

Leninas. Dabai už ją stoja tuvęse dirba • 50,000 darbi- 
visa bolševikų buržuazija, ninku. 
Rusijos darbininkai jai prie
šingi, bet jie neturi balso.

Stipriausią šitai politikai 
opoziciją iki šiol statė Le
ningrado darbininkų unijos. 
Bet atvykęs iš Maskvos ko
misaras Rykovas pasakė

Po pamaldų atsistojo Le
nino mokytojas Struvė ir pa
aiškino suvažiavimo planą 
ir tikslą. Jis kalbėjo taip:

“Musų pareiga yra prok
lamuoti gyvenančių užsie
niuose rusų vienybę, taip 
kad laikui atėjus mes galė
tume atsteigti savo tautinę 
tėvynę, paliuosuotą iš po 
Trečiojo Internacionalo.

matyti musų darbus tikroj 
šviesoj, mes turime jau da
bar paskelbti, kad mes išsi- 
žadam savo turtų, lengvo 
gyvenimo, kurių mes Rusi
joj netekome. Ne to jieškoti 
mes einame Rusijon.”

Toliaus prof. Struvė pa
aiškino, kad monarchistams 
rupi atsteigti senovinę Rusi
ją su vienu valdonu.

‘ Šituo valdonu jie tikisi 
matyti didijį kunigaikštį Mi
kalojų, buvusiojo caro Mi
kalojaus dėdę, kuris esąs vi
so šito judėjimo nugarkau
liu.

Tečiaus monarchistų vil
tis vargiai išsipildys, nes ir 
jų pačių tarpe nėra vieny
bės. Kaip dabar pasirodė, 
tai jų “Durnoj” yra trįs frak
cijos*: dešinysis sparnas, vi
duty s ir kairysis sparnas. 
Raitysis sparnas monarchi
jai yra priešingas; jis stoja 
už respubliką. Šitam spar
nui vadovauja prof. Miliu- 
kovas, Kerenskis, Čemovas 
ir kiti. Vidurį sudaro dau
giausia pramonininkai ir 
biznieriai; jiems vadovauja 
tokie žmonės kaip Tretjako- 
vas, Kripunovas ir Lianoso- 
vas. Jiems valdžios forma 
daug nerupi, 
valdžia nebūtų priešinga ka
pitalizmui. Dešinysis spar
nas — tai gryno kraujo mo-

Lietuvis žuvo prie 

Darbo.
JONAS BELIAUCKAS 

TAPO UŽMUŠTAS KIRS
DAMAS MEDŽIUS.

Jis buvo nevedęs ir paliko 
$3,000 apdraudos.

Vienas “Keleivio” skaity- 
gas, bet dabartiniu laiku tojas prisiuntė mums kelia- 
apie pakėlimą negalima esą iškarpų iš angliškų laik- 
nei kalbėti. Pereitą vasarą naščių iš Gleason, Wis., kur 
buvo padalyta labai stam- aprašoma Jono Beliaucko 
bių klaidų, sako Rykovas. nelaiminga mirtis.
Valdžia tikėjosi didelio ja-’ Beliauckas dirbo Wiscon- 

ivų derliaus ir užsakė užsie- isino giriose, tūlo Fredo 
niuose daug mašinų. Ji ma-{Smitho kempėj. Nuleidžiant 

„„ nė. kad rudeniui atėjus ji' 
kad Stasys galės parduot užsieniui ja- 

________ r___________  vus ir užmokėti už mašinas, 
žiaus vaikinas iš Plymouth, Bet javai neužderėjo, ir so- 
Pennsylvania valst, *gavo 20 '"ietų valdžiai prisiėjo siųsti 
metų kalėjimo ir užsimokė- į.u.žsie?i 8310 
ti $500 pabaudos už užmu- jį taip nedaug jau turėjo. 
Šimą savo motinos.

Teisme Liulevičiukas pri
sipažino nužudęs savo moti
ną. bet teisinosi, kad tuomet 
jis buvęs taip girtas, jog ne- 

| žinojęs, ką darąs. Liudinin- 
i kai irgi patvirtino, kad jis tą 
į dieną buvęs labai giltas.

KOMUNISTŲ SUSIRĖMI
MAS SU KARIUMENE.
Metzo mieste apie 1,500 

komunistų įtaisė anądien 
demonstraciją, kuri susidu- anądien Leningrado unijų 
rė su francuzų kariumene ir tarybai, kad opozicija čia 
įvyko karštas mušis. Susirė- nieko negelbės. Valdžia 
mime buvo sužeisti tris dra- esanti užversta unijų prašy- 
gunai. Kiek nukentėjo ko- mais pakelti darbininkų al- 
munistų, nepasakyta.

Lietuvis Gavo 20 Netr
Kilžjni.

Stasys Liulevičius pasigėręs 
užmušė savo motiną.

“The Wilkes Barre Re- 
cord” praneša, 1 
Liulevičius, 22 metų am-

< 
(I 12 VALANDŲ IŠ NEW 

YORKO I HAMBURGĄ.
Vokietijoj susidarė drau

gija, kuri žada įvesti orlai
vių liniją tarp Amerikos ir 
Vokietijos. Jos inžinieriai 
dabar tyrinėja aukštesnius 
oro sluogsnius ir tvirtina, 
kad lekiant 5-6 mylių aukš
tumoj tarp Hamburgo ir 
Nevv Yorko galima sulaks- 
tyti į 12 valandų, nes tokioj 
aukštumoj nėra nei ruko, 
nei audringų debesų, nei ki
tokių kliūčių, ir tenai orlai
vis gali lėkti po 270 mylių į 
valandą.

I

Bet kad pasaulis galėtų i žmonių buvo užmušta. Rei
kėjo šaukti kariumenę. kad 
Įvykinus tvarką. Dabar mie
sto gatvėse stovi sustatyti 
kulkasvaidžiai ir jodinėja 
sunkiai ginkluoti kareiviai.

LONDONO PRIEMIESTY 
PLEVĖSUOJA RAUDO

NA VĖLIAVA.
Londone yra daug prie

miesčių, kurie turi atskiras 
savo valdybas ir patįs tvar
ko vietinius savo reikalus. 
Priemiesty vadinamam Ber- 
mondsey, kuris yra apgy
ventas daugiausia darbinin
kų. nuplyšo ant rotužės vė
liava ir reikėjo nupirkti nau
ją. Priemiesčio taryba nuta
rė, kad nauja vėliava turi 
būt raudona, su dviem su
nertom rankom, kas reiškia 
darbininkų vienybę. Ir vie
toj valstybinės Anglijos vė
liavos, ant Bermondsey ro
tužės dabar plevėsuoja so
cialistinė vėliava. Londono 
priemiestis Battersea jau 
seniau yra įsitaisęs raudoną 
vėliavą.

!nuo kelmo medį šaka pra- 
' mušė jam galvą ir jis be są
monės buvo nugabentas į 
Lincolno Hospitalį, kur pa
gulėjęs keliatą dienų ir mi
rė.

i kuris prisiuntė šitą žinią, 
priduria nuo savę$, kad už- 
muštasai buvęs jau 42 metų 
amžiaus vyras, bet da neve- 

jdęs ir jo giminių toj apielin- 
ikėj nesą. Gulėdamas be ža- 

ti darbininkams algas ir netįdo ligonbutvje jisai vienu 
uždarinėti dirbtuves, kad tarpu buvo lig ir atsipeikė

jęs ir tartum per sapną su- 
1 murinėjęs, kad Chicagoje 
esanti viena jo sesuo, bet ti
kro jos vardo ir adreso ne
galima buvę iš jo išklausti.

Velionio tėviškė esanti 
Panevėžio apskrity, Remi- 
galos valsčiuje. Žmonės 
balbą, buk tikra jo pavardė 
esanti Varnas. Jis buvęs ap
sidraudęs $3,000 sumai,

j Iš tos priežasties smarkiai 
nukrito perkamoji rublio 
gale. Taigi sovietų valdžia 
dabar priversta mažinti sa
vo išlaidas, priversta mažin-

uždarinėti dirbtuves, kad 
____ ___  kaip nors dapildžius ištuš-

Tuo pasiremdamas jo°advo- ,savo iždą.
katas prašė, kad teismas su- Baigdamas savo kalbą 
simylėtu ant kaltinamojo. Rykovas pridūrė, kad Rusi- 

! Teismas susimylėjo ir pripa-Jos darbininkų ateitis yra 
žino jį antro laipsnio žmog- tamsi, bet jeigu javai šįmet 
žudžiu, tuo budu išgelbėda- užderės, tai busią lengviau, 
mas jo gyvybę. --------------

I

UŽDARĖ DUONOS 
TRUSTĄ.

Teismo įsakymu, šiomis

BUTLEGERIS NUSIŠOVĖ.
Clevelande nusišovė New I

SAUGOJA SOVIETŲ 
KONSULĄ PA

RYŽIUJE.
Sovietų konsulas Paryžiu

je ęavo laišką reikalaujantį 
pinigų ir grasinantį mirtimi 
jeigu reikalavimo neišpil
dytų. Konsulas kreipėsi į po-

WWU11Č ^ork Centrai geležinkelio taigi jo giminės turėtų atsi- 
dienomis tapo uždarytas tik P°Bcijos kapitonas Flynn, šaukti ir tuos pinigus suko-> ' _______________ _________

ką suorganizuotas duonos kuri federalis grand jury 
trustas, žinomas kaipo apkaltino kartu su kitais 112 
“Ward Products Corpora- butlegeriais < 
tion.” r’“
tikslu buvo suvienyti į kru-

, vą visas stambesnes duonos
-{kepimo kompanijas ir pas

kui kontroliuoti duonos rin-

šitos korporacijos geliavimu.

lektuoti.

TRAUKINIS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILI.

Ties North Andover, ne
toli Bostono, šį panedėlį

degtinės šmu-| UGNIS NUŠLAVĖ VISĄ narchistai. Žymiausi jų yra į 
’ MIESTĄ. \ ' ----- x...i J

-------- Telegrafas praneša, kad skerdikas
ggjpte Ugnjs nu£jaVė beveik Degulcvič,UŽSNIGO TRAUKINI.

Saranac Lake apielinkėj, visą Kairo miestą. Gaisras 
kilo pereitą subatą ir siautė

kad tik toji traukinis sudaužė automo
bili, kuris važiavo skersai 
geležinkelį. Vienas žmogus 
tapo užmuštas, trįs sužeisti.

jbuvusis premjeras ir žydų
► Tre povas, gen. 

kunigaikštis 
Gorčakovas ir kiti.

Monarchistai stoja užtai,
- - - ------- 33liciją, prašydamas apsaugos ką. Korporacijos pamatinis New Yorko valstijoj, šį pa- visą ne(|ė]dioni Trisdešimts kad dabartinė jų “Durna

ir dabar jį saugoja keli de- kapitalas buvo $2.000,000,- nedėlį taip snigo, kad trau- 
icktivai 000. kinis tapo užbertas sniegutekt i va i OHO

du zmoi.i r žuv< lio| snose ir išrinktų delegaciją ir nusių- 
l iniO pasiliko pastogės. stų ją Į Tautų Lygą prašyti

“KELEIVIO” KALEN
DORIUS

1926 m. jau išsibaigė. Ku
rie buvo užsisakę iki šio pa
skelbimo, visiems pasiuntė
me. Bet po šio paskelbimo, 

į niekam prisiųst negalėsim, 
į “Keleivio” Adm.
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GINKLAVIMOSI NAŠTA SUNKI (ATSIKVOŠĖJO AR 

RENGIASI APGAUTI?I
"1 kėjus. Tokių pastangų ,'i> 

yra daręs tautininku -Į*;, 
doj jau nesykį, ir dabar Vv 
sugalvojo melą, kad gavu> 
progos paliežuvauti apie s - 
cialistus. Bet veltui jis ka
muojasi. Didvyriu jį iL 
nepripažins.

S. Michelsonas.

Ginklavimosi našta Europai paliko nebepakeliama. Todėl ji prašo, 
kad Dėdė Šamas pagelbėtu jai nusiginkluot.

“Socialdemokratas” No.
10 rašo:

Po triukšmingu, kovoji
mais patvinusių Seimo po
sėdžių, pastarasis kovo 5 d. 
praėjo kaip skaistus pava
sario lytas; tykus, tvarkin
gas, darbingas ūpas. Naujai 
išrinktas iš krikščionių ir u- 
kininkų sąjungos prezidiu
mas nesvietiškai mandagus, 
—net dėl paprasto dieno
tvarkės papildymo teikiasi 
pats savo kojomis apvaikš
čioti frakcijas ir klausti jų 
sutikimo. Taip jaučiasi ir 
paprastas žmogus po geros, 
karšios pirties.

! Krikščionių blokas bubi- 
Įnuoja saviesiems atgal 
ti į “demokratines” jiozici- 
jas. Ambrozaitis is 3 aura- 
gės dar vakarykščiai viešai 
iš tribūnos kietojesi, kad, 
girdi, ne krikščionys siekią 
diktatūros, bet liaudinin
kai: krikščionys esą ištiki
mi demokratybės saugoto
jai’. P. Ambrozaičiui tai la
bai priprastas būdas sumė
tyti savo sėbrų pėdas: jei 
jau pagauna vagiant, ge
riausia įsimaišyti bevejan
čiu minion ir kartu su ja 
šaukti kiek gerkle neša: lai
kykite vagi!

Bet iš kur toks umus tak
tikos pakeitimas?

Plačioji publika dar neži
no, kad nauja Seimo sesija 
prasidėjo nauju “krikščio
nių” bloko susitarimu su 
liaudininkais. Už tai, kad 
liaudininkai sutiko atsiimti 
daktara Staugaitį iš pirmi
ninkų ir pradėti naują sesi
ją, krikščionių blokas pasi
žadėjo: _ .

1. nekeisti iš esmes o™11* 
mų įstatymo, tik jį papildyti 
dėl Klaipėdos krašto ir nu
statyti busimąjį atstovų 
skaičių ne mažiau kaip 84;

2. nevesti per Seimų jokio
įstatymo, kuris dar labiau 
varžytų susirinkimų ir spau
dos laisvę; _

3. rinkimų kampanijoj 
netaikinti opozicijai jokių 
ypatingų represijų ir skaity
ti visus lygiais prieš įstaty
mą;

4. dėl eilinių įstatymų,
pravestinu dar šitam Seime 
susitarti; .

5. skelbti naujus rinki
mus kovo 8—12 dieną.

Suritąrtą ir pasirašyta.
Mažo tikėjimo žmonės, 

daug kartų apvilti krikščio
niu iškilmingais pasižadėji
mais, ir dabar paniurusiai 
sako: apgaus: išves liaudi
ninkus už nosies iš užimtos 
pozicijos ir apgaus. Ar tik
rai pgaus, neatsižiurėda- 
mi net į savo padėtus para
šus, parodys netolima atei- 
t* 1 f

Jeigu krikščionys laikysis 
susitarimo, tai tik-bus-ženk
las, kad jie patys aiškiai pa
juto siūbuojant žemę pd ko
jų. Jų sumanymai stvertis 
atviros" diktatūros arba ati
dedami vėlesniam laikui, ar
ba krikščionys pagalios su- 
metė( kad nuo diktatūros 
jiems pirmiesiems gali birė- 
ti plunksnos.

Mes, žinoma, netikini 
krikščionių pažadams notai- 
kinti represijų opožiėijai 
rinkimų metu. Mes žinome, 
kad pralaimėti rinkiniai 
reiškia bloko vadams ir 
daugeliui iš jų tarpo ne tik 

: atsižadėjimą nuo saldžios 
valdžios, bet ir skaudų smū
gį jų gešeftams; reiškia, kad 
ne vienam jų teks atsisėsti 
kaltinamųjų suole ir gal liū
dnai baigtis trumpos laimės 
dienos. Visa klerikalų atka
kli, žliba ir egojistinė politi
ka, lig: šiol vesta su tokiu ak
liu užsispyrimu, yra geriau
sias įrodymas, kad jie viską 
pavartos per rinkimus, kad 
tik laimėtų.

Ir todėl ruoškimės viso
mis savo išgalėmis prie rin
kimų kovos.

uti katalikiškos Lenkijos 
valdžia atsako jiems šu- 
viais !J. 

aus, 
ūda 
lilė-
or-

D-RO ŠLIUPO JU2ILĖ-
JUS.

šįmet sukako 
šliupui 65 meta; 
todėl tautininkų
skaito šiuos metu jo 
jum. Vienas taurini; 
ganas rašo:

*• Pražilęs. pc- rsc k i g t 
varjręs, bet vis tiek <_• 
audru nesudaužytas Dr. T'-.nnsI 
šliupas šįmet susilauk- 
voje savo 65-tus amžiaus rne-į 
tus. kuriu sukaktuves pažan
gus žmonės jam dailiai iškėlė, 
o laikraščiai prie t<<s progos 
dar syki peržvelgė šito milži
niškos energijos musų tautus 
veikėjo darbus.

‘‘Dr. šliupas yra gimęs kovo 
8, 1861. Rakandžių kaime.
Gruzdžių valsčiuje. Šiaulių ap
skrityje. Jo eiti mokslai Min
taujos gimnazijoje, paskiaus 
Maskvos universitete jau ne
įeina i .šio straipsnelio ribas. 
Įdomiausi jo darbuotė praside
da, jam išvykus 188:’ m. Į 
Šveicariją, o iš ten paskiaus i 
Tilžę ir Ragainę, kur jis stojo 
‘aušrininkų* burelin leisti ir 
redaguoti pirmutini Europos 
lietuvių žurnalą — ‘Aušrą.’ 
Vokiečių ir rusų valdžių perse
kiojamas už žadinimą lietuvių ; 
tautybės, šliupas vargo, slaps
tėsi, kilnojosi, iki ant galo vis
tiek buvo priverstas persikelt 
.Amerikon, kurią pasiekė rodos ■ 
1.885 m. čia tai. laisvoje \Vash- ' 
ingtono žemėje, kurioje jau ra- ' 
do apie 50.000 lietuvių išeivių 
ir išsivystė visas darbingas ii 
audringas Dr. šliupo gyveni- j 
mas.”

Kad šliupas ; 
dirbęs visuomenei, tai nie- i 
kas apie tai nesiginčys. Te
čiaus jo darbuotėj buve 
daug ir nenuosakumo. La
bai tankiai jis griaudavo tą 
darbą, ką pirma pats statė 
Taip buvo su Amerikos Lie
tuvių Socialistų Sąjunga. Jis 
buvo vienas pirmiausių tos 
organizacijos kurėju, o pas
kui ją labai negražiai šmei
žė, kada nepataikė jai va 
dovauti.

Kuomet 1914 metais Bro 
oklyne įvyko Amerikos lie
tuvių suvažiavimas, kad su
organizuoti fondą nukentė 
jusiems nuo karo Lietuvos 
žmonėms šelpti, tai šliupas 
pakėlė tame suvažiavime 
maištą ir išsivedė visus tau
tininkus vien tik dėlto, kac 
šitas suvažiavimas išrinkc 
Lietuvos šelpimo Fonde 
valdybon socialistus.

Vėliaus d-ras šliupas su
sidėjo su kunigais ir bandė 
kenkti Lietuvos šelpime 
Fondui aukas rinkti.

šituos dalykus apie šliu
pą tautininkų laikraščiai už
tyli.

1
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PAUKŠTYS APLEIDŽIA
. “LAlSVę.”

Brooklyno ' “Vienybė” 
praneša, kad buvusis “Lais
vės” redaktorius V. Paukš
tys tapo savo “draugų” pra
šalintas nuo vietos. Girdi:

“Jis buvo kt4i metai atgal iš
mestas iš vyriausio redakto
riaus vietos, nes nemokėjo taip 
kvliotis. kaip Pruseika. Jam 
buvo pavesta 1" 
cijas tvarkyti. ------
darbas atimtas.”

Reikia pasakyti,
Paukštys i “ " __________________
nas is svaresnių komunistų, i jon jr išleidęs visus pii 
Jisai nuoširdžiai savo idėjai i sugrįžo Amerikon, 
tikėjo ir dirbo jai su tikru papasakojo man taip. I 
atsidavimu, kuomet kiti jo lokia pat šalis,
‘tavoriščiai tiktai dėl biz- ?kaiu ir kitos .Jeigu balso ne- 
nio komunizmą skelbia. l._y’
Paukščiui pasitraukus, prie 'dainininku netapsi. 
“Laisvės’ pasilieka vieni tik įtaigą jr pinigų, Italijoj į 
“bloferiai. 4 i ma perai nrasilavint.

VISI ITALIJON

Atėjo, mada važiuot Ita 
jon mokintis dailės. Kele
tas metų atgal niekas negir
dėjo, kad lietuviai važiu*, 
makaronų žemėn moki’., 
dainuot, o dabar kas tik t. 
kokį balselį — tuojaus d* 
žia Italijon, tartum pauo> 
čius Italijos oro kiekviena u

Iliu operos dainininku.

. kad tis su vienu tokiu aspirai
ištikrujų buvo vte-; kuris buvo išvažiavęs

I

I
tik koresponden- butu tapti pirr
i. Dabar ir tas i S. r • - - f

Man teko nesenai kulbė

!
t
I 
I
nio komunizmą skelbia, i turi, tai Italijon nuvažiavę 
Paukščiui pasitraukus, prie dainininku netapsi. Turin 

gali- 
; ma gerai prasilavini, bei 
i tuojaus nuvažiavęs nieko 
I neatsieksi, nes pirma reikia 
da išmokti iiaių kalbos, kad 
galėtum suprasti mokytojo 
aiškinimą. Kalbą gi i 

. Taigi nuvaž 
įsieji musų “artistai" 
įprastai mokina 
liūs. Nuvažiavęs 
kos žydelis 
muzikos s 
cijas atvykusiam 
kos lietuviui, 
mediją?

Bet dabar 
da. o prieš 
spirsi.

AR TEISINGI PAS
KALAI?

“Keleivio” redakcijai te
ko jau nesykį girdėti, kad nelengva
Amerikos sandariečiai, ku
rie renka Lietuvos reika
lams aukas, beveik niekad 
tų aukų nepasiunčia i Lietu
vą, bet sunaudoja savo or
gano “Sandaros” reika
lams.

Vienas artimas Sandaros 
centrui asmuo papasakojo 

i mums štai kokią istoriją: 
yra daug Kuomet po Amerika važinė- 
"i, tai nie-. * - * — *

i

■moku 
a v li

pa- 
i pas žyde- 

„ _ iš Ameri- 
s Italijon duoda 
ar dainavimo lėk

is Ameii- 
Ar tai ne ko-

i

miestuose. Hendelis turėda- tos rūšies 
ma> vienuolika metų buvo 
ia u kompozitorius, trylik
tais savo amžiaus metais pa- 

naujas mišių gaidas, o
't į/yniolikos metų būdamas
! )ara? 
likai ’■ * " ' *
i’C

Jj’’

na.-
.'.c

c

I tokia jau ma 
madą nearsi

Klierikas.

.šė dvi operas. Devynio- 
.1 metų sukakus jį pasky- 
nuzikos mokyklos direk- 
u Hamburge. Bethove- 

13 metų vargoninkavo 
/.kiaus rūmų bažnyčioje 
-.įkomponavo tris sone

tus. Karoli^ Vėberis 14 me- 
:ų riaukė savo pirmo ope- 

- pastatymo. Šopenas ir 
kištas devynių metų bemiu-

. LENKŲ VALDŽIA ŠAU
DO BEDARBIUS.

Pereitą sąvaitę iš Varšu
vos atėjo žinių, kad Stryjo 
miestelyje beri ai bių minis 
susirinko prie rotužės ir pra
dėjo reikalauti sau pašalpos. 
Bedarbiai, matoma, kėlė 
riaušes, nes buvo pašaukta 
kariumenė ir jai buvo liepta 
šaudyt tiesiog i minią. Ži
nios sako, kad 7 bedarbiai 
buvo užmušti ir daug jų su
žeista. Rotužė per riaušes 
buvo apardyta.

Apie riaušes Lenkijoj bu
vo jau ir pirma žinių. Šitie 
įvykiai rodo, kad Lenkijoj 
turi būt baisus skurdas, nes 
kitaip žmonės neitų riaušių 
kelti. Priežastis šito skurdo 
yra lenkų militarizmas. Di
delė armija ir milžiniškos 
išlaidos karo reikalams taip 
apsunkino kraštą mokes
čiais, kad pramonė nebegali 
eiti, fabrikai užsidaro ir 
darbo žmonės pasilieka be 
duonas. Ir kada alkani žmo
nes reikalauja sau duonos,

iosi atvykę iš Lietuvos liau- 
lininkų atstovai, Žj’gelis ir 
Natkevičius, rinkdami čia 
lukas, tai tos aukos buvę 
•iunčiamos į “Politinį Iždą.” 
Tas iždas turėjęs jaspersiųst ’ 

Lietuvą. Kadangi tuo pa
lių laiku reikėję ir Sanda
ros organui pinigų, tai iš to 
ždo “Sandara” skolinosi.

Žinoma, skolą butų reikė
ję sugrąžinti. Bet sandarie- 
:ių vadai, sakoma, sugalvo
ję šitokį “skymą”: P. Iž. iš
rašęs čekį kokio tai Strimo 
'lgakojo vardu ir nusiuntęs 
iį jam, kari išsiųstų neva 
Lietuvon, (čekis buvęs apie 
ukstantį dolerių.) Strimas, 
turis tuomet dirbo prie ban- 
io, žinodamas tą “skymą,” 
pakvitavęs P. Ižd., kad pini
gai persiuntimui gauti. Ta- 
la jis pasiunčia čekį kokiam 
en Paukščiui, kad tas tuos 
pinigus persiųstų savo čekiu 
‘Sandarai” į South Bosto- 
įą, kuri to Paukščio čekį 
‘išsikešinusi” ir pinigus su
naudojusi.

Tai šitaip mums pasaka- 
’cojo žmogus, kuris žino ge- 
*ai sandariečių reikalus. 
Mes tečiaus nenorėtume, 
kad tokie negražus paska
lai apie musų kaimynus 
Aandariečius platintųsi, jei
gu jiems nėra pamato. Už- 
^igi mes norime jų paklau<- 
i viešai: ar yra tuose pas- 

kaluose kiek tiesos, ar ne?

I

STEBUKLINGI 

VAIKAI.

!
I

Kais būdami-jau viešai savo į ’ ... . • •kuriniais pasirodydavo. Prie 
ų J ar galima priskirti Ru- 

binšteiną, Saint-Saensą, Jo
kūbą Ofenbachą ir daugelį 
kitų.

P< Azijos genialumai irgi 
p -i -eiškia gana anksti. Ži
nomas “LL.LL—l_______
'kautorius, senovės po
etas milžinas Dante Aligie- 
: i dcvvniu metu rašė šone- _* _ * —tu
m

žmonės, šiaip ar 
taip kalbant, kad išsiskirtų 
kitų tartie, be abejo pradžio
je turi nuodugniai susipa
žinti su tų rūšių mokslais. 
Nežiūrint to, pastebėta, kad 
matematikos genijai pasi
žymi labai anksti. Iš tokių 
matematikų garsenybių pa
žymėtini: garsus matemati
kas Galilėjus, kuris, 19 me
tų teturėdamas, pamatęs 
bažnyčioje judančią lempą, 
nustatė laisvo daiktų kriti
mo dėsnius; Markoni, radioį 
išradėjas, paskelbė savo Į 
epochinį išradimą dar ne vi-l 
siškai subrendęs.

1621 m. Lubeko mieste'

Suprantama, kad sulaiky
mas nuo išvažiavimo tuo 
metu, kai tie žmonės čia Lie
tuvoj miršta badu arba ne- 
pakęsdami vargo žudosi — 
butų be tikslo. Bet už tat 
pats išvažiavimas turi būti 
palengvintas ir vid. reik, 
m-ja turi pasirūpinti, kad iš
važiavę darbininkai neat
sidurtų vergų padėty.

Kiek Lietuvos Ku* 

nigai Suima Pinigų
I
II

A Ali. AjUMVOV j

gimė įstabus kūdikis, kuris. 
kalbėti pradėjo 9 mėnesių,

JULIUS ŠVITRA ME
LUOJA.

Julius Švitra rašo 38-tame 
Vienybės” numery, buk 

1921 metais Michelsonas 
“skaudžiai kaukštelėjo 
Naujienų’ socialistams, pa
sakydamas, kad jie laužo 
spaustuvių darbininkų strei
kus ir apgaudinėja žmo
nes.”

Šitaip lasydamas Švitra 
meluoja! Michelsonas šito
kių dalykų netiktai nėra 
skelbęs, bet nėra jų nei gir
dėjęs apie “Naujienų” so
cialistus.

Julius Švitra yra menkas 
žmogelis, tai nori atkreipti į 
save kitų domę šmeiždamas 
socialistų laikraščius ir vei-

:<*

Žmonijos gyvenimo isto- j 
rijoje yra pažymėta pavar
dės taip vadinamųjų “ste
buklingų vaikų,” pasižymė
jusių nepaprastai greitu 
protu ir kitų gabumų išsi
vystymu. Kode! kai kuri-, 
vaikai savo gabumais pra
neša net suaugusius ir. ben
drai, pasižymi genialumu, 
igšiol mokslininkams pa- 
pindiniai išaiškinti nepavy
ko. Kai kurie tų Įstabių vai
kų gyvenimo tyrinėtojai, 
’emdamiesi vokiečių garsiu 
ooetų Gotės ir Šopenhauero 
gyvenimo daviniais, linkę 
virtinti, kad apyseniai vy- 
-ai, vedę daug jaunesnes 
žmonas, labai dažnai būna 
;okių genialių vaikų tėvai.

Bet yra daug pavyzdžių, 
kad ir pas nepersenus tėvus 
gimdavo nepaprastai gabų.- 
vaikai. Taip, pavyzdžiui. 
Mozarto tėvas buvo vyresni.- 
už savo sūnų 36 metais, o 
Bacho tėvas turėjo tik 25 
metus, kai gimė jo garsus 
sūnūs.

Anksti subrendo dažniau
sia muzikos garsenybės. 
Taip paminėtas Mozartas 
komponavo muzikalius vei
kalus tik penkis metus am
žiaus teturėdamas, 
metų koncertavo Įvairiuose ankstus subrendimas. O juk

Dieviškosios Kome-

Torkvato Tašo trečius 
us eidamas pradėjo mo- 

ky'.is gramatikos, o 10 metų, 
nustebinimui tėvo, i 
rašė eiles. Gote 10 metų am- 
žiavs parašė apsakymą sep- 
•;./.iomis kalbomis. Vilan- 
• i a - (vokiečių rašytojas)
septynių metų jau visiškai 
laisvai vartojo lotynų kalbą 
ir rašė ja pirmuosius savo 
veikalus. Ispanų poetas Lo
pe d e Vega 12 metų buvo 
arti dviejų tūkstančių teat
ralinių veikalų autorius. 
Viktoras Hugo savo darbą 
.Matūroje pradėjo 15 me
tų. -

Dailininkai beveik viri 
jau vaikystės dienose stebi; 
na gabumais. Pavyzdžiui 
Vernetas penktus metuš ei
damas puikiai piešė, o 19 
metų buvo garsenybė. Rafa- 
elius 16 metų beveik pasie
kė savo kūrybos aukštumos.

Mokslininkų, išradėjų ii 
filozofų tarpe taip pat gana 

o šešių.dažnai pasitaiko be galo

kalbėti pradėjo 9 mėnesių, 
metus pabaigęs puikiai ži
nojo senojo ir naujojo testa
mento istorijas. Pustrečių 
metų tas kūdikėlis jau gana 
gerai žinojo pasaulinę geog
rafiją, mokėsi lotynų ir 
franeuzų kalbų ir išaiškino 
kelių Europos valdančiųjų 
dinastijų geneologiją. Silp
nos sveikatos būdamas, tas 
kūdikėlis pasimirė ketvirtus

puikiai metus eidamas.
Čia paminėti “stebuklin

gųjų” vaikų vardai toli gra
žu ne visi. Buvo jų, be abejo, 
daug daugiau, bet apie dau
geli jų nėra žinių.

Vikunas.

Dėl Važiavimo į 

Braziliją.
(Drg. L. Purėnienės 

klausimas Seime).

Didėjantis Pardavimas i
Ekonomija ir Pasitenkinimas ‘

Jums Patartina Pasirinkt Geriausia
WSQU»NBY COMPANY BOSTON NEW YORK CHICAGO

Valdžios žiniomis, Lietu- ] 
1924 m. buvo 14.107 ( 

__ * _ Vidutiniai už šliu- < 
bą skaitant 50 litų, kuni- . 
gams teko 705,350 litų; mi
rimų buvo 29,752, už laido- • 
jimą vidutiniai ima 30 litų, ■ 
tai bus 792.560 litų: gimimų , 
buvo 56,886, skaitant už 
krikštą vidutiniai 10 litų bus 

j 568,860 lt. Kožnoj parapijoj 
mišių “už dūšias” esti apie 
200. vidutiniai po 20 litų, 
tai kiekvienam klebonui bus 
4,000 litų metams, o išviso 
klebonų yra 600, tai už “du
sias” surenka 2,400,000 litų. 
Viso 600 klebonų gauna 4,- 
466,770 litų (puspenkto mi- 
liono) arba vienas klebonas 
į metus 7,445 litų, o į mėne
sį nuo parapijonų jis nulu
pa 620 litų. Iš valdžios gau
na 1,500,000 arba į mėnesį 
dar prisideda 200 litų. Taip, 
kad kiekvienas klebonas 
gauna atlyginimo mėnesiui 
grynais pinigais ne mažiau 
800 litų. Graži alga. Bet at
siminkite, kad visuomet 
bažnyčiose daromos įvairios 
rinkliavos, surenka dideles 
sumas už kalėdojimą, įvai
rių “gastinčių” (paršiukų, 
žasu, sviesto, kiaušinių ir 
tt). Apart to, turi nemoka
mai butą ir daugely vietų 
kurą, turi palivarkus,* iš ku
rių taip pat nemažai pelno 
turi. Reikia dar atsiminti, 
kad klebonų laukus veltui 
apdirba špitolninkai, ku
riuos taip pat maitina para- 
pijonys. Vadinasi, viską su
dėjus, mėnesinė klebono al
ga yra nemažiau 2,000 litų.

Ką tu nori, žmogeli? Plu
tą juodosios duonos. Už tat 
kunigai ir rėkia: “rinkite 
katalikus į Seimą!” “Praga
ras bedieviams!” Vargo.

i

pa-

Nesenai Lietuvos bedar
biai buvo vežami į Francu- 
ziją. Vidaus reikalų ministe
rija nieko nedarė, kad išvež
tųjų darbininkų būvis sveti
moje šalyje butų užtikrin
tas. Pastaruoju laiku įvairus 
agentai gaudo vargo žmo
nes ir prikalbinėja juos va
žiuoti į Braziliją. .Jau virš 
ukstanties išvažiavo, užsi

rašiusių yra virš dviejų tūk
stančių ir tas užsirašymas 
vis dar tebeina. Pirmenybę 
prieš kitus turi žmonės vedę 
ir turintieji vaikų; reiškia 
tie, kuriuos lengviau yra iš
naudoti. Visus važiuojan
čius išeivybės biurų agentai 
žada vežti “veltui.” Kokio
mis sąlygomis prisieis dirbti 
—nepasako. Jokių sutarčių 
raštu su jais nedaro. Va
žiuojantis neturi jokių ga
rantijų, kad jis nuvažiavęs 
i Braziliją neatsidurs bejė
gio vergo padėty ir nebus 
savo “geradėjų” nežmoniš
kai išnaudojamas.

Kankinimai važiuojančių 
prasideda dar čia, Lietuvo
je, kur jie laukdami įvairių 
dokumentų, išstovi savaitė
mis valdžios įstaigose.

KYNUOSE AREŠTUOJA
MI KOMUNISTAI.

Washingtone gauta žinių, 
kad Kvnų valdžia Pekine 
įsakiusi areštuoti ir nubaus- 
;i 5 komunistų agitatorius, 
kurie savo agitacijomis yra 
nikelę jau ^e vienas riaušes. 
Beto da išleista naujas pa
tvarkymas, kuriuo drau
džiami visokie susirinkimai 
Kynų sostinėj.

t
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Lietuvių Amerikos Piliečių 
Neprigulmingas Kliubas ir 

komunistai.
Musų komunistai gvoltu 

rėkia per “Laisvę” apie mi
nėtą Kliubą ir šmeižia Kliu
bo tvėrėjus.

Aš, kaipo vienas Kliubo 
tvėrėjų, esu priveistas para
šyti apie Kliubą ir vietinių 
komunistų “darbavimasi” 
Kliube.

Minėtas Kliubas gyvuoja 
vos tik šeši mėnesiai ir jau 
turi 500 dol. savo ižde, o 
abelnas Kliubo turtas siekia 
virš 1,000 dol. Narių yra 63. 
Prie Kliubo yra priimami 
visi lietuviai, nežiūrint jokių 
pakraipų, taipgi yra priima
mi ir nepiliečiai, kurie pasi
žada vėliaus tapti piliečiais.

Susidėję Kliuban vietos 
lietuviai galėtų atlikti daug 
naudingo darbo. Bet kadan
gi čia yra keli Maskvos gar
bintojai, tai ir vienybė tarpe 
lietuvių nėra galima. Kada 
minėtas Kliubas pradėjo 
tvertis, tai Maskvos garbin
tojai buvo tam labai prie
šingi. Bet kada pamatė, kad 
jų priešingumas nieko ne
reiškia ir nauji nariai rašosi 
i Kliubą, tada komunistai 
nutarė ir patįs prie Kliubo 
prisirašyti. Komunistų tak
tika jau yra visiems žinoma: 
jeigu jie negali organizaci
ją sugriauti iš lauko, tai jie 
lendą į vidų ir bando griauti 
iš vitlaus. Patys būdami ne
piliečiai, jje norėjo pilie
čiams parašyti konstituciją. 
Bet tas jiems nenusisekė. 
Konstitucija buvo sustatyta 
visų narių per susirinkimą.

Vėliaus, per savo pareng
tą vakarienę jie pradėjo nu
rodinėti lietuviams, kad vie
ton dabartinės Lietuvos vė
liavos, kuri yra Kliube, butų 
pakabinta raudona vėliava, 
nes, girdi, Lietuvos vėliava 
yra raudona. Bet ir tas jiems 
nenusisekė.

Atėjus metiniam susirin
kimui vienas komunistų ly
deris būtinai užsispyrė įlysti 
Į Kliubo direktorius, nors ir 
nepilietis. Kadangi nariai to 
komunisto į direktorius ne
rinko, tai visi komunistai 
ant Kliubo labai supyko. O 
rinkti negalėjo, nes konsti
tucijoj yra pasakyta, kad 
narys be pirmų pilietiškų 
popierų negali būti renka
mas Į valdybą. Dabar ko
munistai musų Kliubą visaip 
dergia per savo ‘‘Laisvę.” 
Bet niekas į komunistų 
šmeižtus nekreipia ątydds, 

. nes žmonės jau pažįsta ko
munistus ir žino jų griovi- 
kiškus tikslus.

Kliubietis.

mais apie brolybę ir meilę.
Išsikeikęs ir pailsęs jis 

padarė pertrauką. Laike 
pertraukos choras sudaina
vo pora lietuviškų dainelių 
ir dvi mergaitės padekla
mavo.

Po pertraukai “striel
čius” paaiškino savo tikslą, 
kad jis čia atkeliavęs rinkti 
aukų krikščionių demokra
tų partijai. Čia jis gyrė tą 
savo partiją ir kaulino jai 
aukų. Surinko apie 50 dol.

Po viskam “strielčiui” bu
vo paduota pora klausimų: 
1) Ar savo artimą reikia 
mylėt ar prakeikt? 2) Ko
dėl kunigai taip veržiasi į 
Lietuvos valdžią? Į pirmą 
klausimą “strielčius” nieko 
neatsakė, tik liepė pasižiū
rėt į katekizmą. Į antrą 
klausimą jis pasakė, kad, 
girdi, Lietuvos kunigai mo
ka mokesčius, tai turi‘teisę 
ir valdžioje būti.

Mieli broliai darbininkai, 
kurie aukaujat savo sunkiai 
uždirbtus dolerius Lietuvos 
klerikalams, atminkite, kad 
jus per savo nesusipratimą 
kalate pančius savo drau
gams darbininkams Lietu
voj. Keliauninkas.

CLEVELAND, OHIO.
Du Paryžiaus Komunos 

apvaikščiojimai.
Kovo 21 d. kairiųjų A. D. 

A. D. 1 kp. su Proletarų Par
tijos skyrium surengė Pary
žiaus Komunos paminėjimą. 
Paminėjo šiaip:

J. Krasnickas giedojo 
“Internacionalą.” Mirtos 
Choras dainavo porą palšų 
dainų; Krasnickas giedojo 
solo ir paskiau duetą su 
Bendleriu. Ant galo Mirtos 
Choras sudainavo dvi dai
nas iš operetės “Sylvia.” 
Visų dainos išėjo apvpras- 
čiai. Beje, Bendleris daina
vo solo; jis ir nepergeriau
sia sudainavo. Paskiaus se
kė prakalba proletariečio 
(anglo) apie Paryžiaus Ko
muną. Jo prakalbėlė buvo 
apygerė. Jis klaidingai pa
sakė tik vieną dalyką, kad, 
girdi, “Leninas ir Trockis

o Jus f 1
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nerasite kito tokio
dūmų draugo kaip

Camel

■jie niekad neatbukins jūsų sko-

Eikite tiek toli, kiek*norite, praleiskite tiek 
pinigu kiek norite, nerasite kito tokio dūmų 
draugo, kaip Camel. Nes Camels yra pada
romi iš parinktiniausio tabako koks auga 
pasaulyje
nio, nežiūrint kaip dažnai juos rūkysite. 
Camels yra karalius tabako mišiniu—jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. Visi 
rūkymo smagumai—štai užganėdinimas, 
kuri Camel siūlo milijonams rūkytoju.

Į vieną tik šitą cigaretu rusi yra sukoncen
truota tabako pažinojimas ir išsilavinimas

/

didžiausios tabako ekspertu organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras Įvynioji
mui Į Camels. Rinktiniausias Turkiškas ir 
Amerikoniškas tabakas, gabiausias jo sumai
šymas, puikiausi cigaretu popiera specialiai 
Francijoje padaryta. Camels yra tobulybės 
galas tarpe cigaretu—geresniu cigaretu ne
gali būti padaryta.

Jeigu jus dar nežinote Camel kvapingumo ir 
malonumo, išmėgink juos. Pažink pats sau 
tą džiaugsmingą skoni, kokis buvo kada nors 
Įmaišytas cigaretuose. Imk Camel!

Camel
CIGARETAI

LSS. 61 kp. vakarienė nusi
sekė labai gerai.

Kovo 27 d. LSS. 61 kp. 
buvo surengusi gražią ir 
smagią vakarienę. L. U. 
Kliubo apatinė salė buvo 
gražiai išpuošta, ant stalų 
buvo gyvos gėlės, kas darė 
labai gražų vaizdą. Apart 
vietinių, buvo svečių iš Ha- 
verhillio ir Lowellio. Išviso 
vakarienėje dalyvavo apie 
šimtas ypatų. Pradedant va
karieniaut drg. J. Urbonas 
pasakė trumpą prakalbėlę ir 
paprašė ištarti kelis žodžius 
drg. S. Uždavinį LSS. 144 
kuopos raštininką iš Haver- 
hill, Mass. Valgant vakarie
nę smagiai griežė orchestra. 
Visų svečių upaš buvo labai 
geras. Už surengimą ir pa
tarnavimą reikia tarti ačiū 
draugėms: P. Čiurlionienei, 
S. Urbonienei, A. Piskars- 

i kienei, A. Savinčiunienei, 
P. Atstupeniutei ir A. Savin- 
čaitei. Kadangi vakarienė 
buvo rengiama ne dėlto,kad 
pasipinigauti, bet kad tik 
užganėdinti svečius, tai pel
no liko nedaug. Bet užtai 

! socialistai pasirodė, kad 
i jiems ne tiek doleris rupi, 
i kaip draugiškumas. Kurie 
vakarienėje dalyvavo, tie 
nesigaili.

Taipgi buvo traukiamas 
laikrodėlis, kurį leido ant 
tikietų. Laimėjo K. Bigonis.

Haverhilliečiams ir vieti
niams draugams, kurie buvo 

! atsilankę ant musų bankie- 
to, tariam širdingą ačiū.

Rengėjai.

vakaro, o paskiaus prasidė-i sienos raudona Šri esą ir gir- 
jo programas: • dėtis kūjų skambesiai; dar-

Kokia tai Sivvecki giedojo bininkas ' besukdamas ratą, 
“Internacionalą” Čia pašte- užgirsta balsą: “pakilk!” Ir 
besiu štai ką: kada Siwecki antrą kartą užgirdęs “pa-

» y • ■

SPRINGFIELD, ILL.
“Strielčiau*” prakalbos. •
Musų koloniją irgi ap

lankė garsusis Lietuvos 
“strielčius”, kun. Dagilis. Jis 
čia kalbėjo pobažnytinėj 
svetainėj. Žinodamas, kad 
niekas šioj svetainėj jam ob
strukcijų nedalys, jis keikė, 
kiek tik galėjo ir kaip mokė
jo. Ant socialdemokratų 
galvos jisai siuntė visą pek
los galybę. Iškeikęs social
demokratus ir kitokius “be
dievius,” “strielčius” ėmė 
gązdinti susirinkusius kata
likus. Girdi, jeigu socialde
mokratai ir kitokie bedie
viai laimėtų rinkimus Į Sei
mą, tuomet žūtų krikščionių 
demokratų partija ir katali
kai atsidurtų baisioj prie
spaudoj, tokioj priespaudoj 
kaip Rusijoj, kur esą.griau- 
namos bažnyčios ir kanki
nami kunigai. Čia ‘jis vėl 
bjauriausiais žodžiais ėmė 
keikti bolševikus. Jo keiks
mais net ir patįs katalikai 
pasipiktino. Keli katalikai 
viešai išsireiškė, kad, girdi, 
mum* reikalingi ne keiks
mai, o rimtos ir doros pra-

girai, u ai —— ---r- ------------------  -
Paryžiaus Komunos pralai-! užbaigė giedojus, publika 
mėjimą iškėlė į viršų, todėl susėdo; bet kaip tik publi-i 
Rusijos revoliucija likos iš- ka susėdo, tai ji ir vėl. In-> 
laimėta ” Kad Rusijos revo- temacionalą traukia ir tol, 
liucija išlaimėta, tas tiesa, ji giedojo, kol jai atsibodo,! 
Bet melas, buk Leninas ir o publika sėdėjo Paskui 
Trockis iškėlė i viršų Pary- kalbėjo Max Schachtman 
žiaus Komunos pralaimėji- angliškai. Jis pradėjo kai
mą. V& gerai žino, jog ų bet nuo Paryžiaus Komu- 
viska atliko Marksas ir En- nos, o užbaigė žodžiais:,

Paryžiaus Komuna tapo riu^ politiniams lintis kapitalizmą kovos

be kelinaičių buvo.
kalbėjo A. Aimanavičius; 
jis irgi kalbėjo apie Pary
žiaus Komuną. Šis tai ir iš
vadą padarė, delko Pary
žiaus Komuna Lapo pralai
mėta. Girdi: “Paryžiaus 
Komuna tapo pralaimėta to
dėl, kad paryžiečiai neturė
jo tvirtos partijos.” Tai dva
sia baltrušaitinio “marksiz
mo.”

Su tuo ir užsibaigė neva 
Paryžiaus Komunos pami
nėjimas.

Bėję, buvo kolekta dėl 
padengimo lėšų. Čia reikia 
darbiečiai į panašius paren
gimus padaro įžangą, tai 
baltmšaitiniai rėkia gvoltą, 
kad “prieš principus,” “rau
donas biznis.” Bet paimt iš 
žmogaus 25c. ar daugiau ir 
neduot jam tikieto, tai prin
cipas', žinoma, baltrušaiti- 
nis. ■

Publikos buvo nedaugiau 
60. Tai “minia” ir dar tarp
tautinė.

Darbiečių “Komuna.”
Kovo 21 d., Moos Hali, 

įvyko tarptautinis darbie- 
čių Paryžiaus Komunos pa
minėjimas. Nuo 2 vai. p. p. 
tęsėsi “bazaras” iki 6:30,

kilk!” meta sukęs ratą, nu
traukia pančius nuo rankų 
ir griebiasi su ponu, nugali 
jį ir kelia moterį nuo grin
dų, ir, tuoj pasipila balsai 
giesmės “Internacionalo,” 
ir minia giedodama ateina 
ant scenos su raudonomis 
vėliavomis.

visną OIIIAU . - Toks vaizdas toli gražu
gelsas. Juk tuo laiku, kai Kas pnnna> duos 5 dole- nea[rocio taip, kaip perga- 
rarvžlaūs Komuna tapo nūs politiniams kaliniams. . ijjjjįg kapitalizmą kovos 
pralaimėta, tai Trockis dar Antras kalbėjo W. Trum- vaizdas.

LAWRENCE, MASS. 
Paskaitos.

Kovo 28 d., L. U. Kliubas 
buvo surengęs paskaitas. 
Prelegentais buvo Dr. C. J. 
Mikolaitis ir Dr. J. L. Alek
sa (dentistas). Pirmiausia 
Dr. J. L. Aleksa nupiešė ant 
lentos dantį ir aiškino kokią 
blėdį žmonijai daro nepri
žiūrimi dantys. Dr. C. J. Mi
kolaitis turėjo prisitaisęs 
tam tikrą šviesą, su kurios 
pagelba rodė nufotografuo
tas su Ex-Ray spinduliais 
žmogaus kūno dalis ir aiški
no tų spindulių reikšmę ir 
ligų atsiradimą. Daktaras 
davė vėjo visiems šundakta
riams ir stebukladariams, 
kurie tik pinigus iš žmonių 
vilioja ir ligas užsendina. 
Dr. Mikolaičio aiškinimų 
susirinkusieji labai atydžiai 
klausėsi. Tik gaila, kad mu- 
sų; žmonės į tokias paskaitas 
neskaitlingai atsilanko. Ką 
Dr.' Mikolaitis parodė ir iš
pasakojo, tai nuėjus pas pri- 
vatišką daktarą už tai reikė
tų užmokėti gerus pinigu*, o 
čia tą viską matai ir girdi 
veltui. Ten Buvęs.

WINNIPEG MAN 
CANADA. 

Kodėl aš apleidau Lietuvą.
Aš, Juozas Raudonis, iš 

Tauragės apskričio, atvažia
vau iš Lietuvos į Kanadą 
vasario 27 d., 1926 m. Tariu 
savo prieteliui P. Jauniš- 
kiui širdingą ačiū už jo mie- 
laširdystę, kad parūpino afi- 
deivitus man ir visai mano 
šeimynai atvažiuoti į Kana- tamsai. Daug yra tokių, ką 

| uždirba tik po 3 litus i die
ną. O pragyvenimas bran
gus. Prie valdininkų be ky
šių niekur neprieisi. Nepa
kiši kelių litų, su tavim ne
nori kalbėti. Pasakysi kokį 
žodį prieš valdžią, atsidur
si kalėjime. Kunigai turi 
didžiausią galę visokiuose 
reikaluose. Laisvesni žmo
nės negali nei prasižioti. 
Kunigai bažnyčiose visaip 
gązdina žmones ir išsijuosę

: sidėjus koki biznį, bet apsi
žiūrėjau, kad valdžiai reikia 
mokėti daug Įvairių mokes
čių. Katras turi kavalką že
mės, tas dar šiaip-taip varg
sta ir tai dažnai atsitinka, 
kad lieka ištaksavotas, jei
gu neįstengia užsimokėti 
valdžiai mokesčių, (^uždar
biai visai menki. Jeigu kas 
uždirba 5 litus į dieną, tai 
turi dirbti nuo tamsos iki

! r

dą.
/ Dabar aš parašysiu keletą 
eilučių apie Lietuvos res
publiką. Man gyvenant Chi- 
cagoj daug sykių teko gir
dėti kalbant atvykusius iš 
Lietuvos įvairius kalbėtojus, 
kurie gyrė Lietuvą. O užvis 
labiausia kunigai rėkdavo 
išsižioję, kad dabar Lietuva 
yra laisva, žmonės gyvena 
kaip- rojuj. Pasinorėjo ir 
man tą rojų pamatyti

Antras* bull. kareivis, kuris buvo su
areštuotas S. V. valdžios už , .
kurstymą havvaiijiečių ka- 
reivių, dabar išėjęs iš kalė ji-;
mo. Jis nėra kalbėtojas, to- Čia noriu pastebėti, kad 
dėl ir kalbėjo vien tik apie į pirmas kalbėtojas pasakėj 
save ir savo frenta, kurį sy-ijog politinių kalinių esą 135 
kiu suareštavo, apie kalėji-; (tame skaičiuje jie minėjo ir 
mo sienas • ir pridūrė: “Aš '■ E. Merrick’ą, kurį D. P. ap- 
pasisakiau vienam armijos skelbė buržujum ir išmetė 
oficieriui, kad aš skleidžiu iš savo tarpo), ir kad vi- 
komunizmą ir esu komunis- siems kaliniams esą siunčia- 
tas. Tai jis (oficierius) klau- ma po $5.00 kas mėnesis.

a-i Reikia paminėt ir prastas
darbiečių užsilaikymas. Pa-!p<*u 
rengimą* buvo tokioj svetai- Į paklausti ar yra mano baga-/lar0» *aiP kunigai liepia, 
nėj, kurioj nėra jokio lan-įžas parėjęs. Tuojaus mane į Matydamas, kad gyveni- 
—, trumpai sakant, jokios! apspito visokie maklioriai mas Lietuvoj kasdien eina 

blogyn ir nebegalėdamas 
gauti leidimo grįžti į Suvie
nytas Valstijas, pasprukau 
nors į Kanadą.

Patariu visiems amerikie
čiams važiuojant į Lietuvą 
išsiimti sugrįžimo popieras, 
kad galėtumėt be kliūčių su
grįžti. Nes į Lietuvą kad ir 
didžiausi maišą pinigų par- 
sivešite, greitai jį patuštin
site.

Juozas Raudonis.

sė: ką tai reiškia?^ Aš jam 
pasakiau: ar tu. nežinai nie
ko apie komunižmą? 
Oficierius man atsakė, nie- 

™rfminti“šiai’ kas? kuomet ko nežinąs. Aš jam pasisa- 
. . -• • •----- kiau, kad as esu bolševikas,

tai tada jis suprato.” Ir pas
kiaus suareštavę jį todėl, 
kad jis esąs “revoliucionie
rius.” Minėtas kareivis sa
kėsi turįs daug ką pasakyti, 
bet nesakė ir baigdamas 
“prakalbą” prašė dolerių. 
Paskui dainavo Menkeliu- 
niutė-Januškienė iš Brook- 
lyno. Ant galo parodė šito
kį paveikslą: scena — po
nas sėdi ir ruko cigarą; mo
teris guli ant grindų, kuri 
nuduoda išnaudota pono iš

Po šito programo buvo
Publikos buvo virš

Reikia paminėt ir prastas

vcj * VJ’JV* vi 11* 11 lOOljUVOY
1923 metais apleidau Suv. agituoja, kad visi balsuotų 
Valstijas. Visa kelionė iki už knkscionių demokratų 
Lietuvos buvo gera, niekur partiją.Kas balsuoja uz pne 
niekas nepareikalavo nei šingas partijas, tas per ispa- 
vieno cento. Privažiavęs žintį negauna įsnsimo. 
Lietuvos stotį Virbaliu išli- Tamsus žmones, bijodami 
pau iš traukinio ir nuėjau pražudyti savo dusią, taip ir

go, 1 . . _ ...
ventiliacijos nėra, o tas dar- 1 kaip bitės. Sako: “Klausyk, 
biečių rūkymas dar dau-‘ponas, tam duok 5 dol., 
giau orą užteršė. Įėjus į bile tam 4 dol., o tam 3 dol.” Bet 
vieną kalvine nerasi dau-i už ką tie doleriai —- nepasa-
giau dumti ir oras bus datt§ i ko. Išpirkęs bagažą važia- 
geresnis, negu toj svetainėj. I vau toliau. Privažiavus 
Ir tik tuomet prasisklaidė i Šiaulius stoties viršininkasXI Ui IX ULAvJllltV j/* dddiicimc • i^aCsU11UO v lt Oi 111j

i durnai, kuomet šokikės su; ir vėl reikalauja 3 dol. už 
sijonukais pradėjo vėją da-‘ bagažą, o stoties darbinin- 

‘ryti. Jeigu darbiečiai užsi- ‘ 
laikytų ir komunoj gyven
dami taip, tai sakyčiau: pa- 
'sikarkit su tokiu komunos 
■gyvenimu.

Su tokiu užsilaikymu, su 
__ . tokiom “prakalbom,” tai
visų pusių; vyras suka ratą jau plačių minių neuzka- 
su surakintomis rankomis;Įriausit! 
matosi fabriko siena, o už Technika*.

! kai irgi reikalauja mokes
čio. Pasirodo, kad už tą pati 
dalyką reikia mokėti po ke
lis sykius.

Parvažiavęs į savo tėviš
kę ir pagyvenęs keletą mė
nesių, pamačiau kokią lais
vę turi Lietuvos žmonės. 
Pradėjau žiūrinėti, kad už-

Darbininke! “Keleivi*” tave 
draugas, platink Ji tarp tave 
draugų.

WORCESTER, MASS. 
Gavo per nosį.

Aš labai nustebau pama
tęs “Keleivyje” p. N. J. Ku- 
darausko atsakymą Wor- 
cesterio draugijoms. Man 
labai stebėtina, kaip tas 
žmogus drįso kreiptis prie 
laikraščio, kurio jis taip la
bai neapkenčia. Ponas Ku- 
darauskas yra aklas Bimbos 
iv Jankausko pasekėjas, o 
tiedu bolševikų kapucinai, 
sakydami prakalbas Wor- 
cestery, beveik apie nieką 
daugiau ir nekalbėjo, kaip 
tik apie “Keleivį,” visaip jį 
niekindami. Gerai, kad 
“Keleivio” redakcija savo 
prieraše užviažiavo ponui 
Kudarauskui per nosį. Ta
sai redakcijos prierašas 
Worcesterio lietuviams la
bai patiko. Bet bolševikai jį 
perskaitę čiausti kai nuo 
karčiosios tabokos.

Kurlink musų Kudaraus- 
kai ir kiti Bimbos pasekėjai 
su savo bolševizmu “nupro- 
gresuos.” tai teks dar pa
matyti. P. A. Dėdyna*.

i
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DARBININKAI. '
Jau valanda ketvirta ir fabriko švilpukas 
Metalo balsu klyki pradėjo.
Bet kas tenai, vis eina, eina brukąs
Lyg vilnys, net gatves užliejo.
Ir kaž kodėl tokios paniurusios figūros. 
Sakytum jie prieš ką nors kalti, 
0 minios milžinai lyg mūras.
Veidai išblyškę ir pageltę.
Tai darbininkai perdien kamuoti
I savo urvus liūdni traukia, 
Iš baimės vis da prakaituoti. 
Nes žino urve badas laukia.
Tik fabrikantas šviesus, pasipūtęs. 
Laimingas, žiovauja už >talo, 
Glėby saliono prostitutės. 
Skanėsius ryja, geria alų.
Vai. nuskriaustos be laimės minios, 
Nejaugi amžiai jums vergauti?
Vienybės trūksta šioj gadynėj— 
Vargai senai butų sugriauti.

Pirmeivis.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labo ryto, tėve. Ko taip 
šipsaisi ?

—šipsausi, kad linksma, i
—O kodėl taip linksma? 

Gal gavai per Velykas gerai 
išsigerti? ;

—Kas gi butų do per Ve
lykos, jeigu žmogus negau
tum krikščioniškai išsitrau
kti? Kristus iš numirusių 
prisikėlė, tai pasilinksminti 
reikia. Bet aš, vaike, turiu 
da ir kitokią linksmybę. Aš 
manau tapti dideliu žmo
gum.

—Žinau, jau. žinau, tėve. 
Amerikoj žadama alus su
grąžinti. tai tu tikiesi gauti 
bartenderio darbą kokiame 
ners saliune.

—Neįspėjai, vaike. Aš 
ketinu važiuot Italijon dai
nuot mokintis.

—Juokus pasakoji, tėve.
—Ne, vaike, čia ne juo

kai. Aš turiu labai 
balsą: atsimenu. Lietuvoj 
kiaules ganydamas kaip su- neužsimoka 
rikdavau, tai visa kaimenė jon savo balsą treinyt? 
suklupdavo, šitokį skarbą | —Aš būdamas tavo vie-
apleisti. tai butų prasižengi- toj. nevažiuočiau, 
mas prieš tautą. Užtai gi ašį 
ir nutariau Italijon važiuoti.: 
Žinoma, aš ir dabar galiu; 
gerai dainuoti, ale nemoku 
italijoniškai. Kaip išmoksiu 
keliatą italijanckų dainų, tai 
tada galėsiu eit ant steičiaus 
ir suolą dainuoti.

—Sakyk “solo,” o' nei 
“suolą.”

—Tu. Maike, manęs ne
mokink. ba tu ne daininin
kas.

—Na, o kada tu manai iš
keliauti, tėve?

—Nežinau, vaike. Aš da 
pinigų kelionei neturiu. Ma
nau aukas rinkti. Vyčiai 
man sudės.

—O man rodos, tėve, kad 
tu bergždžią darbą nori 
dirbti. Jei tu nori ko nors 
mokintis, tai mokinkis tokio 
dalyko, iš ko galėtum duoną 
ant senatvės valgyt.

—O kodėl tu mistini, vai
ke. kad aš negalėsiu duonos 
valgyt iš dainų? Žiūrėk, 
kiek kitų tautų dainininkai 
uždirba. Gazietos nesenai 
rašė, kad vienas ruskis atva
žiavo Amerikon ir jam pen
kis tuksiančius už vieną va
karą moka. Taigi į vieną są- tinkamas tau užsiėmimas.

—Tfu!... Jeigu tu šitaip^
mane žemini, tai aš nenoriu Dievas laikąs rankoj, o sau
su tavim daugiau kalbėtis, jlė apie ją bėganti. Kad galu- 

- tinai įsitikinti savo atiden
gimo teisingumu, Koperni
kui reikėjo daug studijuoti 

” ’ o čia inkvizicijos 
žvalgybiniai, kaip ir dabar, 
sekė kiekvieną apšviestą 
žmogų, ir mažiausis įtari-

MOKSLIŠKAS 
STRAIPSNIS MIRTIES BAUSME PARAŠĖ 

. DR. G. V.

iI

, man n savo I

Vokiečių profesorius Lip- tojo kraujas tebus pralie-! 
tas,” kaipo argumentu jos 
vartojimui, nes senojo įsta
tymo Dievas grąso mirties 
bausme ir už subatos nelai
kymą...

Pirmųjų amžių krikščio
niškoji bažnyčia giliau į- 
žvelgė į mirties bausmės 
problemą ir iš dalies užbė
go už akių šių dienų krimi-

klasiškoje kny
goje apie mirties bausmę iš- 
parodė, kad mirties bausmė 
nesanti reikalinga: mirties

1 bausmės panaikinimas nei 
vienoje šalyje nepadaugino 
nužudymų skaičiaus. 1890 
m. Italija panaikino mirties 
bausmę ir sekančiais metais 
užmušimų skaičius ne tik 
nepadaugėjo, bet beveik 
dvigubai sumažėjo, nežiū
rint ugninio italų budo. 1870 
m. mirties bausmė buvo pa
naikinta Olandijoje: užmu- taisymo nore: 
Šimų skaičius sumažėjo nuo me, kad prasižengėlis žūtų 
19 iki 15 ant 100,000 žmo- nepasitaisęs. ~ 
nių. 1905 m. mirties bausmė gi įmanomas tik šiame gyve-

nologijai. Taip, šventas Au-Į mirties 
gustinas mokė, kad krikš- ’ 
čioniškasis * prasižengėlio 
pasigailėjimas gludi jo pasi-

: “mes nenori-

panaikinta Norvegijo- nime.

Pasitaisymas

dainavimą negausi. \ argiai 
kas duos tau ir penkis dole
rius.

—Tai kodėl, vaike, ki
tiems duoda? Kodėl kiti už
dirba tūkstančius?

—Yra žmonių, tėve, ku
rie uždirba tūkstančius ne
tik dainavimu, bet ir kito
kiais budais. Bet tai nereiš
kia. kad ir tu gali tiek už
dirbti. Tokių žmonių yra la
bai nedaug, ir lodei jiems 
taip brangiai mokama. Pa
vyzdžiui. šaliapinas gauna 
už savo koncertus po tuks
iantį dolerių dėlto, kad to
kių Šaliapinų daugiau nėra 
pasauly. Jeigu kiekvienas 
galėtų taip dainuoti, kaip 
šaliapinas, tai jo talentas 
neturėtų jokios vertės ir nie
kas neitų jo klausytis. Tas 
parodo, tėve, kad kiekvie
nas negali būt dainininkas, 
kad ir kažin kaip mokintųsi. 
Dainininkas gali tiktai gim- 

stiprų ti.

I

—Tai tu sakai, kad man 
važiuot Itali-

—Na. tai pasakyk tu man. 
kodėl kiti važiuoja?

—Aš manau, tėve, kad jie 
ir patįs nežino, ko jie tenai 
važiuoja. Jie važiuoja vei
kiausia dėlto, kad kiti yra 
tenai nuvažiavę, žmonės, 

.mat. nedaug skiriasi nuo 
i avių būrio: jeigu viena avis 
kur nubėga, tai ir visos pas
kui ją bėga.

—Bet kas buvo Italijoj, 
tas sugrįžo geras daininin
kas. vaike. Visi korespon
dentai taip rašo. Sako, visai 
kitaip dainuoja. Aš mislinu, 
vaike, kad aš nuvažiavęs 
Italijon ir paskui sugrįžęs 

; Lietuvon galėčiau padaryti 
gerą bizni kaipo daininin- 
jkas. Aš, vaike, galiu pats 
■ dainuot ir pats sau ant ar
monikos turavot.

—Užmiršk, tėve, savo 
dainas ir armonikas, nes 
duonos iš to tu nevalgysi.

—Bet aš noriu ko nors 
mokintis, vaike. Vainos da
bar nėra, 
visai neapsimoka.

—Važiuok, tėve, ant far
mos ir mokinkis karves 

.melžti. Tai bus naudingas ir

I tai generolu būti

vaite galima padalyt 30 tūk
stančių. Tiek uždirbęs.
ke, paskui gali visą 
ponavoti.
aš galėčiau 
šlavyno, 
piančius 
munšaino 
kėlų, bet butų tikra roseiska 
očiščena ir bavarskas alus.

Bet tu, tėve, niekuomet 
penkių tuksiančių už savo

vai-< 
i amžių 

Tada šitą pypkę 
išmesti ant są- 

o jos vietoj kve- 
cigarus rūkyti. Ir 

tada gerti nerei-
Į

Laisvas Darbininkas.
Gatve siaura, kur gyvena bedaliai, 
Galvą į žemę nuleidęs vos slinko 
Purvins, nudriskęs, drebąs ir išbalęs

“Laisvas žmogus darbininkas.”
Laisvas! Kur nori klajoti jis gali,
Gali jis verkti ir gali šypsotis, 
Gatvėj plačioj ar paėjęs į šalį

Juoktis, kaip juokias beprotis.
Kenčia jis badą ir kaip jam gyventi? 
Sotus turtuoliai—be gailesčio žvėrys 
Gali visosna durysna barbenti—

Juokias jie duris pravėrus.
Ir išbadėjęs, visai nusivylęs, 
Jis patvoryje numirt laisvai gali, 
šaltąją naktį sustipt nesušilęs,

Vargo bekeikdamas dalį.
Ko jis sustojo? Savęs neįveikia? 
Pažvelgė akys raudonos aplinkui... 
Laisvas, kaip paukštis, tai ko da bereikia

“Žmogui laisvam darbininkui”?...
UŽ. \ ertė K. Žvaigždulis.

KOPERNIKAS.

buvo 
j e su 
mis. 
jose.
buvo 
skaičius niekur nepadaugė
jo. Tose gi valstijose, kurio
se mirties bausmė nebuvo 
panaikinta, užmušimų skai
čius tuo pat laiku nesuma
žėjo. Užmušimų skaičius to
se valstybėse, kuriose mir-

buvo kaltas. Prisiekusieji 
sprendėjai pripažino jį kal
tu, mokytieji teisėjai buvo 
įsitikinę jo kaltume, visi bu
vo įsitikinę — jį nubaudė 
mirtimi, ir vėliau sužinota, 
kad liudytojai melavo. Prieš 
tai nieko negali padaryti nei 
valdančiojo sąžiningumas,ir 
panašus baisus įvykis gali
mas kiekvieną dieną, kol tik 

i bausmė pasiliks.” 
į Tol, kol mirties bausmė te
bėra. nei vienas žmogus ne
gali būti užtikrintas, kad, 
ar tai netikėto panašumo, ai
tai kitokių nepalankių ap
linkybių dėlei, jis nebaigs 
savo gyvenimo nuo budelio 
kinio be jokios kaltės.nes kiekvienas su

rinks tik tai, ką jis šiame 
gyvenime pasėjo. Todėl mu
sų artimo meilė verčia mus 
įsimaišyti, kad prasikaltėlio 
gyvybė bausme užbaigta ne
būtų, kuri daro negalimą vi
dujinį žmogaus atgimimą. 
Nereikia būti net tikinčiu, 
kad su šiuo sutikti. Atgaila, 
vidujinis prasižengėlio at- 
gimimas faktinai labiau pa-1 

lies bausmės nepanaikino,iraližiuoja psichines piktoj 
ryškiai išrodo, kad mirties) spėkas visuomenėje, kaip 
bausmė neturi įtakos į nu-ibU(Įelio kirvis, kartuvės ar- 
žudymų skaičių: šalyse, ku-!ba elektros kėdė.

Mirties bausmė nėra būti
na: ji dargi kenksminga: ji 

’ nutraukia atydą nuo pagrin- 
1 prasižengimo priė

ji prisideda prie 
> stovio žeminimo, 
storžieviškumą ir __

! prieštarauja krikščioniško-1 Lenino mokslo. charakteris- 
Istorinis patyrimas tai pa-!s\°s etikos pagrindams. Pats Lika visomis Europos kalbo- 

tvirtina: artais laikais mir-Įgi mirties bausmės esimas mis jr tannėmis: ispanų il
ties bausme bausdavo ne tik'^pštas su kitu dideliu pa-1 lietuvių, čeku ir suomiu, len- 
už nužudymus, bet (iki 1830 vojumi, kurs išjudina teisin- jr kitų.

Anglijoj) už vogimą lo- £umo pagrindus valsty- Ąnt sjenu revoliucinė
■..nu « —--------spauda ir afisos. Is ju krei-
išžaginimą, .nužudymo. Toji baisi gali- pja (]ornę j save Francuzijos 

mybė, kaip parodo Sėlio komunistu partijos Parv- 
knyga ‘Baudžiamojo teis- žiaus Komiteto’ išleista 

• mo klaidos, paskutiniame g-niu metu spaliu revo- 
išimtmetyje 28 sykius tapo’ 
Įvykusiu faktu. Ir kiek kitų 
panašių įvykių rasime dar 
italų advokato Rebrandi ir 
franeuzų Zailler-Vonoven

Ir pagaliau kiek

panašiomis pasekmė-i
Tose Amerikos valsti- 
kame mirties bausmė 

panaikinta, nužudymų

riose mirties bausmė panai
kinta. nužudymų skaičius 
gali mažėti ir atvirkščiai.
šalyse. kur ji dar tebevarto- !cynju

Jama. gali augti. ’žasčių:
Užmušimo statistika tuo moralinio 

budu išrodo, kad mirties didina 
bausmė nėra būtina.

1473 m. Torno mieste gi
mė garsus mokslo vyras Ko
pernikas. Jau iš mažens Ko
pom i kas parodė didelius 
gabumus moksle, todėl ne- 
persunkiai jis ir baigė juos 
da r jaunas bud amas. Ilgoką 
laiką jis buvo matematikos 
mokytojas Romoj, o vėliau 
likęs dvasiškiu kunigavo 
Frauenburgo mieste. Koper
nikas gyveno ir dirbo bai
siais viduramžių laikais.' 
kuomet tamsi burtuos pa
skendus katalikų kunigija, 
ne tik knygas, bet ir mokslo 
vyrus degino laužuose, kai
po eretikus. Jei kas išdrįso 
tuomet pasakyti kitaip negu 
kunigas sako, tas buvo sude
gintas gyvas, taigi ir Koper
nikui teko daug vargo pa
kelti ir daug slapstytis. kad 
neikliuvus inkvizitorių teis
man. Kopernikas, mylėda
mas astronomijos mokslą ir 
būdamas visapusiai apšvies
tas žmogus, pirmutinis taip 
pliai i JĮ Kialmo ir paskum Kopernikas tik budu 
nustatė, kad žeme n mso> i...-.Iloėįo nuo sudeginimo,
kitos planetos sukas apie Ji, mirė 1543 metais. Dėkin- 
saulę e ne saule apie žemę. ga žmonija jr šiandien su k' u 1 ramulis L-nnin-oi coL-v ■ . * . - • •«

.pernikas tą gerai žinoda
mas paliko kunigu, nes ku
nigą mažiau sekė ir čia jis 
jau ramiau dirbo didelį 
žmonijai ir jos kultūrai dar
bą. šis didėlis astronomijos 
mokslo revoliucininkas. ku
ris sugriovęs burtus atiden
gė mums šviesų supratimą 
apie erdvės pasaulį, savo iš- 

) radimą iki mirties patalo 
slėpė ir niekam nerodė bijo
damas tamsiųjų inkvizito
rių.

Gulėdamas lovoj ligos su
spaustas ir jausdamas. kad 
artinas mirtis, jis tik tuomet 
ištraukė didelį pluoštą raštų 
iš pagalvio ir atiduodamas 
ištikimam draugui tarė: 
“Gerai žinai, kas man butų 
buvę už juos. Tau gal bus 
prielankesnės sąlygos, todėl 
prašau globok mano viso 
gyvenimo vargą, kad jis ne
žūtų ir liktų apskelbtas žmo
nijai.” Draugas išpildė mok

slininko paskutini prašymą.

!

Tarptautine “Raudono
sios” Spaudos Paroda.

Akcinė bendrovė “Tarp
tautinė Knyga,” surinkusi 
vakarų ir rytų revoliucinių 
knygų ir laikraščių leidimo 
Įstaigų leidinius, parodė 
juos parodoj, buvusioj Leni
no bibliotekos paveikslų ga
lerijoj Maskvoj. Pirmame 
kambary tilpo literatūra 
apie Leniną, atskiri Lenino 
raštų vertimai. Jų tarpe: 
“Revoliucija ir Valstybė,” 
laiškai Gorkiui. Iš knygų 

[apie Leninizmą — Stalino 
knyga švedų ir anglų kalbo- 
|se. Biografiniai veikalai.

m. Anglijoj) uz vogimą io- — vai
vos baltinių ir laiškų iš paš-;bės sankcionavimas nekalto 
to dėžučių, išžaginimą, į nužudymo. Toji baisi gali- 
banknotų padirbimus ir tt. 
Ypatingai tais žiaurių baus
mių laikais, kuomet liežu
vius piaustydavo, gyvus de
gindavo, žmones į keturias 

i dalis arkliais plėšydavo, as
mens ir turto neliečiamybė 
buvo mažiau užtikrinta,
kaip šiandien Olandijoj ir knygose. _
Norvegijoj, kur mirties bau- panašių jaudinančių trage-

- - ______ riiiii ilri «inl nostiiJon erta ’----

kaip kunigai šaky- pagarba mini jo vardą.
{a?.0:. L7: s,toki šiandien niekas nebijo išpa-
ką išradimą mokslininkui |žinti jo mokslo ir „et pra- 
Kopemikui gręse ziaun-džios mokyklos vaikas juok
iantis. Jei tą .jis butų tuojau: tu> g t 7kurjs nesutiktų su 
vmsai paskelbęs, nėra abe- Koperniku. Katalikų bažny- 
jones, kad kunigai butų jį ;£.ia kuri uikosi prie mokslo 
sudeginę, kaipo velnio apse- bijodama pasilikti nuo pra
stą sutvėrimą, nes kunigai t £ pat nusileido,
tuomet tvirtino, kad žemė i Bažnvčia P| £ dar turės 
esant! ant auksimo lenciūgo •mok,]ui nusilenkti, r.cc mas51elTO g

šviesa, kaip dinami- bė, dalci.^
nusilenkti, nes

UŽDRAUDĖ KOŠER
vyną.

žydai prašė ir dirbti, o čia inkvizicijos

dijų iki šiol neatidengta!— 
Teismas darė, daro ir gal 
būt darys klaidas. !

Kokiame laipsnyje netie
sioginiai apkaltinimai gali 
tapti teismo klaidomis, įtiki
nančiai nušviečia švedų kri
minalistas Duse savo ro
manuose. Bet dar labiau įti
kinanti teismų aktai, ku- 

Įriųos surinko Sėlio savo 
i knygoje. Visų atmintyje te- 
ibėra Dreifusso ir musų aky
se antroje instancijoje ištei
sinto, pirmoje gi apkaltinto 
Šteigero procesai. Teįsmų 
klaidų šaltiniais gali būti ne! 
tik apgaulingi netiesiogi
niai apkaltinimai, bet ir me
lagingi parodymai isteriškų 
arba papirktų liudytojų, 
priešmirtinis kliedėjimas 
mirštančio, keršto instinkto 
aptamsintas protavimas. 

. Laikraščio skiltyse ne vieta 
išvardinėti panašias klai
das. Kiekvienas, kurs šiuo 
klausimu įdomaujasi, ras 

. gan įtikinančios medžiagos 

. cituotose Sėlio, Rebrandi ir 
Zailler-Vonoven knygose.

Nesenai Berlyne vienos

smė nėra žinoma.
Tauta mokoma pildyti įs

tatymus ne žmonių plėšimu, 
bet kultūros ir materialių 
gyvenimo sąlygų kėlimu. 
Mirties bausmė turi savyje 
dar ir tą pavojų, kad val
džia. nukirsdama prasižen
gėlio galvą, nurimsta ir ne
besirūpina pašalinti pagrin-j 
dines prasižengimų prie-Į 
žastis: masės neturtą ir ne-i 
kulturingumą. Profesionali
niam užmušėjui mirties bau
smė yra rizika, panašiai 
kaip audra jurininkui arba 
cirko artistui griuvimas nuo 
trapecijos, susidaužant gal
vą į areną. Daug profesijų 
turi savo riziką, bet tai ne
sulaiko profesionalo. At
virkščiai, mirties bausmės 
buvimas daro žvėrinančios 
įtakos. Garsus mąstytojas 
prof. Foersteris teisingai pa
stebėjo: Tol, kol randasi 
“nereikalingos” gyvybės, 
kurias be dvejojimo galima 
pašalinti, mes turime visuo
menės organizme atvirą žai
zdą. Iš kiekvienos srities, 
kame leista žmogui žudyti ______ _ _
žmogų — nors tai 4r butų išžagintos ir nužudytos tar- 
pagrįsta bei iškilminga — į naitės draugė ir vienas šofe- 
visas gyvenimo sritis įsiter- ris primygtinai “pažino” 
pia mažėjimas baimės prieš Ivieną studentą — esant nu- 

gyvybės pa- žudytosios užmušėją. Tik 
dėka tam, kad jis visą tą 
naktį ūžė šantanuo§e, jam

visas gyvenimo sritis įsiter-
• v — • • 1 • — • v

liucijos ir 20-ties metų 1905 
m. revoliucijos sukaktuvių 
dienoje. Afiša kviečia į 
spektaklius, kur bus rodoma 
M. Gorkio pieša “Motina.”

Atskiros vitrinos literatū
ros apie SSSR. Dviejuose di
deliuose kambariuose telpa 
revoliucinė Europos šalių li
teratūra. Knvgos dailiai 
iliustruotos piešiniais jau ži
nomų ir populiarių SSSR 
dailininkų. Jų tarpe Grossas 
ir Malkelis. f

Revoliucinėj Vakarų Eu
ropos beletristikoj lankyto
jai randa Seifulinos ir Ko- 
lontai veikalų vertimus.

Labai įdomi vitrina su ne
legaliais leidiniais lenkų, 
lietuvių, estų kalbomis.

Galop, Amerika ir rytai. 
Turtingas rinkinys Ameri
kos Darbininkų Partijos lei
dinių. Ant sienų — tarp lai
kraščių ir fotografijų — 

I reikšminga Amerikos demo
kratijos papročių iliustraci
ja iš pereitų metų vasaros: 
miško aikštelėj būrys (lik
tų amerikiečių su rukstan- 

piomis pypkėmis dantyse, 
linčiuoja kame tai prasikal
tusį negrą. Fotografiją nu
ėmė turistas.

į Komunistinėj rytų litera
tūroj randasi ir liberalinės 
buržuazijos leidiniai, jų tar
pe gausingi Kemalistų leidi
niai. ‘

žmogiškosios į_
naikinimą. Tasai šventas 

i gyvybės gerbimas pakerta
mas sielos gelmėse valsty- pavyko įrodvti nekaltumą.
1 - 1 1 • *  . • 1 * A A 1 4. ’ 1"

AMERIKOS SURADIMO 
IŠLAIDOS.

Ispanijoj Palase buvo su
rastos Pinzono firmos apy- 

jei jis butų tąV'naktiTraiel-l'kaJ^ knygos, kuriose yra 
dęs sode ant suolelio ir vie- pažymėtos Kolumbo pada- 
nų vienas — nebūtų jis at- rytos išlaidos sąryšy su A- 
laikęs savo galvos. menkos suradimu. Pinzono

t*

užmušimo esi- 
Nieks .taip nesulaikoitas. nesulaikomai ardo prie- mu Nieks .taip nesulaiko 

tarus ir burtus.proto bei lo- žiaurumo, niekas taip nesu- 
stiprina sąžinės, kaip krikš-

mu.

i

Amerikos
Wash’ngtono valdžios, kad
ši leistų jiems parsigabenti
iš Palestinos košer vyno re- ___ _ ____ _ ___
Ilginėms apeigoms. Valdžia mas galėjo nuvaryti moksli- 
atsakė. kad ji to neleisianti, j ‘ninką laužan sudegti. Ko-

gikos Įrodymais. Taigi eiki
me prie mokslo visi, i **’* 

visokiariopos vergijos, tik 
mokslas ir žinojimas pada
lys mus laisvais, laimin
gais sau žmonėmis.

Klajūnas.

nes tik ėionybės ------ .
mokslas paliuosuos mus isikjekvjeno žmogaus gyvybės teisingumo ministeris paša-
Vi c? | — > . v . X—v ar itJf R 1 ■■ T 1 vv ___ _  _ 2— — —— — — * —— —» /“» — • • • • • • • •

mirties pavyzdi, kad buvo Įvykdyta

sąmone P^keJbtij 1868 metais Saksonijos 1 firma finansavo Kolumbą 
šventumas ir Kelieėiimybė. ?°j kai.p
Krikščioniškiems mirties pavyZ(|i. ka(, įu'vo įvykdyta ,s ^.islanlos s.eke 22,001) 
bausmės mylėtojams netm- mirties bausmė vieno žmo- Ipezatų. Patsai Kolumbas 
ka remtis biblijos išsireiški- gaus ulelei to. kad melagingi Įgaudavo tik 1600 pezatų per
mu: “Kas kraują praliejo— liudytojai prisiekė, kad jis|metus.
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i MURMANO PERLAI. imta 6-valandoms praėjus] pĄ ||rčlf A |ĮU Al 
Leningrade yra. išstatyti. P? įkandimo į !

labai .brangus karoliai iš wnę.^ Ji buvo raiškai 
mėlynųjų perlų, šie perlai Įmones: nsa jos sistema 
buvo rasti Mūrmano pakraš- vo jau užnuodyta.
(y, kur pastaruoju laiku per- .J®!,
lų žvėjavimas labai išsiplė
tęs. Tenai randa taip pat 
pilkųjų ir juodųjų perlų.

po oda strichnino, o paskui 
priešnuodinės sieros. Po tri
jų valandų Įdurimai buvo 
pakartoti. Ligonė greitai pa
gerėjo ir už keleto valandų 
galėjo sėdėti ir kalbėti. Ji 
visiškai pasveiko.

Pajieškau Antano Pilipaičio, 
20 metų kaip Amerikoj, gyvena apie 
Pennsylvanija. Jis paeina iš Lietuvos 
Raseinių apskričio, Butrimų kaimo. 
Jis pats lai a: -.šankia arba kas apie ji 
žino malonės mar. pranešti žemiau pa
duotu antrai .. už ka tarsiu širdingų 
ačiū. Jo sūnūs iš Lietuvos labai nori 
žinot ar jis gyvas ar miręs.

Levosė Bii.uLė žerdesKieaė
2 Mercer st. So. Boston, Ma s.

Įvairios Žinios

GREIČIAUSIAS PASAU
LIO SKULPTORIUS.
Vienas Anglijos skulpto

rius vardu Eulac, tapo pa
sauline savo darbo srity gar
senybe. Per septynias minu
tes jis pradeda ir baigia lip
dyti kurio asmens galvą. . _
Londone per 28 minutes jis į nie savo, pranešime sprendė 
nulipdė 4 asmenų galvas.

I

KEISTA LIGA.
Londone karališku: io* 

akademijos medicinos pro
fesorius, Barkroftas, viena-

TARPTAUTINIS SUSI
KALBĖJIMAS.

Vienas anglų pramoni
ninkas buvo pakviestas Į 
vaišes pas vieną kinieti. Į 
stalą buvo paduota labai 
gražiai apkepta mėsa. Pra
monininkas žinodamas, kad 
kiniečiai valgo kates ir ne
norėdamas apsigauti, nuta
rė sužinoti.

Kadangi jis nemokėjo ki
niškai, o jo vaišintojas ang
liškai, tat išaiškinti buvo 
sunku.

Pagaliau jis rodė piištų 
i bliudą ir klausė: “Miau, 
miau?” Į ką, kinietis kraty
damas galvą atsakė: “Vau, 
vau”! Tuo, mat, norėjo pa
sakyti, kad tai šunies mėsa.

: vienos keistos ligos klausi
mą. Ligos simptomai pasi
reiškia labai dideliu raudo
numu bet kurios kūno da
lies. Be to, oda esti labai 
jautri ir bijo šviesos. Ligo
nis tegali drįsti Į šviesą išei
ti su pirštinėmis ir veidą ap-

DURPINIAI NAMAI.
Miškų stoka statybai ir 

kitose šalyse priverčia jieš- 
koti vis naujos ir pigesnės 
statybai medžiagos, štai ne
senai vienas inžinierius Ry
goje pastatė namuką iš dur
pių. * Statoma ne stačiai iš 
durpių, bet iš jų gaunama 
ugniai atsparios plytos, pri- 
maišant-i durpes piuvenų ar 
šiaudų, Įmaišant tam tikro 
skystimo/ kurių sudėtį tas 
inžinierius laiko paslaptyje.

Medžiagos gaminimas e- 
sąs labai paprastas. Durpių 
ir šiaudų arba piuvenų miši
nys subarstomas tam tik
rais milteliais, praskiedžia
mas tam tikru skystimu ir 
presuojamas. Per 12 valan
dų supresuotos plytos sukie
tėja. pasidaro mažai perlei
džiamos dilimą ir nedega
mos. Plytomis mūrijama su
statytų stulpų tarpai, paskui 
tinkuojama iš lauko ir iš vi
daus.

Statytojai tvirtina, kad ši 
medžiaga 11 kartų mažiau 
praleidžia šilimą, negu ce
mentas ir betonas. Durpių 
sienelė 13 m. storio laiko 
taip pat šilimą, kaip 2 ir pu
sė plytos storumo mūrinė 
siena. Namų pastatymas iš 
šitos medžiagos apsieinąs 2 
kartu pigiau negu iš medžio.

Jeigu ši medžiaga iš tik
rųjų pasirodys praktiška, tai 
be abejonės jos vartojimas 
išplis ir gal netolimoj ateity 
ir mes galėsime ja pasinau
doti.

GARDUS VALGIAI.
A. Kamerūnas, kuris ke

liavo po visą Afriką, pasa
koja, kad vidurinėj Afrikoj 
prekiaujama džiovintomis 
skruzdėlėmis. Kadangi ta
me 1 
maisto, tai tenykščiai žmo
nės verda iš džiovintų skruz : 
dėlių miltų sriubą. Ir kiti: 
vabzdžiai yra naudojami- 
valgiui.

Prie Hyassos ežero laikas 
nuo laiko pasirodo didelių 
debesių, vadinamų “Run
go" vabzdžių, kurie skrai
do taip arti nuo vienas kito, 
jog praeivis, patekęs į jų bū
rį, turi užmerkti akis, uždą- , 
įyti bumą ir stengtis kuo 
greičiau išsprukti iš jų. Tu<)S 
vabždžius vietiniai gyvan- 
tcjai gaudo ir kepa iš jų py-; 
ragus. Pyragai yra juodi, jie į 
panašus i dideli blyną, o jųl_______o______  r___
skonis yra panašus Į arbūzo į ti iš senų butelių. Visi bute- 
skonį. Tenykščiai gyvento- liai turi būti vienodo didu- 
jai labai mėgsta šiuos pyra- '■ mo. Jie užrišami už kaklo il
gus, tečiaus svetimšaliams, pakabinami vienodu at<tu 
jie netinka. nuo vienas kito ant ilgos

lazdos, padėtos ant dviejų

krašte trūksta mė<os isj^en&£s- šios ligos piieža»-
1 ♦ . <■ F a I r t.zi ra r 1 W-> Z"Xtis yra tam tikros dažomo
sios medžiagos, “porphyri- 
nos,” i kraują patekimas. 
“Porphyrinos” dažnai gali
ma rasti vištų kiaušiniuose. 
Bet kaip ji patenka Į žmo
gaus kūną — dar neišaiš
kinta: taip pat nesąs nusta
tytas ir gydymo būdas.

Toji liga jau daug sykių 
atsikartojo Londone. Ji la
bai keistas dalykas: ja ser
gant, dantys esti visiškai 
raudoni.

Pajieškau Maiklo VaneikoA 25 
tai atgal jis pali, . YVindber, Pa. ir iš
važiavo į Chicago. [H. Dabar neži u*u 
kur jis buria. Turiu prie jo svjrrbių rei
kalų. Meldžiu at-.saukti arba kas a »:e 
jį žino, malon .kiu? pranešti, už ką bo
siu labai dėkinga .i.

EM1LIA N. YUSAITĖ
<;W7 White Avi-., ( levcland, Ohio.

Aš, Ona Me kaitė, po vyrui Dzin- į 
gienė, pajieškau -avo pusbrolių Kari- < 
nūero. Alelio ir \ mcento Girvickų. Ji* 1 
paeina iš Skaisgirio miestelio ir vpls-J 
ėiaus. Šiaulių apskričio. Turtu svs bų j 
reikalą, atsišaukit ant žemiau paduo-<

BUTELIŲ MUZIKA.
Labai Įdomų muzikos in

strumentą galima pasidary-

tu adreso. Mrs. Ona Džingienė 
908 Broaiivay avė.,

Grar.d Rapids. Mich.

Pajieškau Kazimiero ir Kaštan o • 
Senzikių. Suvalk’-. rėdybos, Gimi'iu’ 
kaimo. Abudu senai gyvena Amerik ’j. 
Noriu susižinoti Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonėkite pranešti 
šiuo adre>u:

JUOZAS BUZAS
P. O. Box 31, L»over-Foxcroft, M*.

Pajieškau sa-. -» kaimynkos Pauli.tos 
Kalviški'jtė<, p... pirmam vyrui vadiro- 
si Pangonienė, o po antram nežinau. 
Paeina iš Lietuvos. Suvalkų rėdyb ą 
Kalvarijos apskričio. Balkunų var
čiaus, Kro’ elaukio parapijos, Varnr- 
girių kaimo. Daugiau kaip 20 m* ų 
Amerikoj. Jeigu da gyva esi, mal nėk 
atsišaukti arba ka- apie ja žinot pra
nešk i t man. u ka bu.-iu labai dėkin
gas.

JUOZAS makaveckas 
P. O. Box 92, Menrum. Pa Ind. C>»-

Pajieškau savo vyro Ignoto Sava-’s- 
kio, kuris pirmiau: gyveno Ala bailia 
valstijoj. Tegul jis pats atsišaukia ar
ba kas apie ji žinote, malonėkite pa
nešti šiuo antrašu:

F. SAVALSKIENĖ
57 Mechatiie st.. Lawrence. Mass

Pajieškau Viktoro Plaušinio, jis gy
vena Amerikoje. Kas apie jį žino ma
lonėkit pranešti.

LAURINAS AVIŽAS
2727 Hochelaga st..

Montrcal, Canaili.

Y patingas 
RYŽIŲ PUDINGAS

D
AUGELIS patyrusių virėjų 

sako, kad Bordeno kon
densuotas pienas (pasaldytas) 
padaro gardžiausi pasauly ryžių 
pudingą.

Tai teisybė,bet tai da ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik rei
kia pieno ir cukraus.
Pareikalauk iš Borden, 350 Ma- 
dison Avė., New York, vartoji
mo nurodymų knygelę,o tuo tar
pu jos belaukdamas ryto išban
dyk kondensuotą pieną kavai 
baltyti.

Oi £>

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS..

Hibbing, Minn.
Mrs. Barb. Mikšienė $6.00 
Pranas Miksas

Newark, N. J.
M. Mačionis

New Britain, Conn.
Petras Palšis

So. Boston, Mass.
Jonas Virbickas

Akron, Ohio.
N. Trumpickas 

Ashland, Pa.
Sabas Bataitis

5.00

1.00

5.00
I

1.00

2.50

1

*

Pajieškau draugo Antano Jakulio- 
ric, paeina iš Vabalninku miestelio. 
Kauno gub?r. Seniau 
real ir Toronto, Kanadoje, 
atsišaukti arba kurie apie 
telksi,*; pranešti.

POVILAS ŠATAS 
1493 Vayhurn, Detroit

gyveno Mont- 
Malonės 

jj žino 
i 17)

Mich

Pajieškau 3 brolių Juozapo. Mikolo 
ir Antano Rarisevičių. Kas apie ju;»s 
žino malonės pranešt arba pati- lai at
sišaukta. ‘ (18)

KAZYS BARISEVKTA
963 Harrison avė.. Colunibus. Ohio.

APSIVEDIMAI

jie netinka.

GYVAČIŲ ĮKANDIMAS kėdžių. *
■ Tonus derinant ir norint 
igduti storą balsą, reikia Į- 
pilti Į buteli daugiau van
dens, o plonam balsui už
tenka trupučio vandens. Su 
gautais tikslingais tonais 

: galima skambinti Įvairiau
sias melodijas.

Skambinant, veikia mušti 
su lazdele Į butelius, tik ne 
per stipriai, nes jie gali pik- 
štelti. Skambinimo garsai 

indijonė buvo pa- yra labai malonus.

NEPAVOJINGAS.
Mokslas nugalėjo gyva

čių Įkandimą, ir dabar gali
ma tikėtis, kad 20,000 žmo
nių. kurie žūdavo kasmet 
Indijoj nuo kobros Įkandi
mo, bus išgelbėti.

Naujas gydymo būdas bu
vo išbandytas ir pavyko net 
tokiam atsitikime, kur pagi
jimas buvo visiškai be vil
ties.

Viena

Aš. Stanislovas 
jieškau pusbrolio 
Trakų parapijoj 
Meldžiu atsišaukti. 

STANISLAVA 
56 Hudson Avė..

Uroanavičia. pa- 
.J iiozo Stauk- is. 
Kauni rėdyb »s. 

Adresas;
RIZUCKJENĖ 
Brooklyn. N. Y'.

Pajieškau Jono'Šapelio, paeina r jo 
Biliūnų, turiu -varbų reikalą, nuo
rės atsišaukti aroa. kas apie ji žino 
teiksis pranešti. £

MRS. BARBORA ŠVEISTIS 
1329 So. West -u. Rockford. III.

Pajieškau tetos Onos Dįrsiukės. Pa
eina iš Kėdainių apskr.. Papursiu 
kaimo; gyvena Bostone arba kur nor< 
apielinkėje. Malv-ės atsišaukti a >s 
žinantieji teiksis pranešti.

Juzė Pauciniukė-Nasutaviėienė
337 Eureka avė.. Herkimer, N. Y.

Pajieškau savo riminių ir drau~ų 
kurie paeipa iš Kauno rėdybos. Te’ ių 
apskr., Tverų parapijos, Lopaiėių 
kaimo, brolio Ii-.mininko D. Zalenu- 
gos ir dėdės Vinco Zalepugos, tai ’g' 
kaimynų .Jozupo Maslauskio. Stanis
lovo Rudrino. Juozupo Skirucio. Mel
džiu atsišaukti arba kas juos ži ’O 
malonėkite pranešti, už. ką bosiu dė
kingas. (15)

KRANK ZALEPUG
25 Suffield st.. tVonccster, Mas -.

Muzikalės jusu vaišės yra krau
tuvėj ! Viskas, ką jus girdėjot, 
negali susilyginti su nauja

ORTHOPHONIC VICTROLA

KUO SENIAU BUVO RA
ŠYTOJAS MAKSIMAS 

GORKIS.
Anglų žurnalas “Millgate 

Monthly,” rašydamas apie 
žinomą rusų rašytoją Mak
simą Gorkį, pažymi, kad jis 
savo gyvenime patyrė daug 
vargo. 15 metų amžiaus jis 
išvyko Į kelionę po Rusiją, 
bandydamas Įvairiausius a- 
matus. 1878 m. Gorkis buvo 
kurpiaus mokinys, 1879 m. 
architekto pagelbininkas, 
1882 m. — duonkepio tar
nas, 1883 m. — duonkepio 
padėjėjas, 1884 m. — duon
kepys, 1886 m. — keliaujan
tis grojikas, 1887 m.—obuo
lių pardavėjas gatvėse, 1888 
m‘ — kandidatas nusižudy
ti, 1889 m. — advokato raš
tininkas, 1891 m. — valka
ta, 1893 m. — geležinkelio 
stoties, daiktų nešiotojas, 
nuo 189** m. — laikraščių 
bendradarbis L ;ą gyveni-1 
mo sąlygos pagerėjo

Tonu, pajiega ir tolumu yra visiškai nepalyginama. Tai yra 
todėl, kad ji yra paremta ant naujo principo, kuris išimti
nai priklauso išdirbystei VICTOR. Kreipkitės prie arti
miausio musu pardavėjo ir paprašykit, kad jis 
grajitu šiuos naujus rekordus:
t
78503>•. Jonas Butėnas 

Jonas Butėnas 
Tarpt. Nep. Duetas 
Tarp. Nep. Kvartetas

VELYKŲ REKORDAI
(<>ul šiandieną Rakauskaitė
(Linksmą Dieną Rakauskaitė
(Jėzau Kristau Maloniausi* Butėnas 
(Alitų Daržely 
(Sveika Marija 
(Leiskit į Tėvynę

Mes prižadam jums smagumą. Jus suprasite kokį gražuma ir 
myby

Nn.

N*.

Na.

Ne.

7S193

73103

77285

78215

(Stasys
(širdies Meilės Litrą 
(l’aulina-Mazurka
(Kalnų Grožybė- Vąlcae

Butėnas
Kudirka 
Kudirka

links-

jums pa-

19” S 75

10“
s

.75

10" .75

10" .75

10“ .75

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

kurių

Victrola
Reg U. S Pat, Off.

VICTOR TALKINU MACHINE COMPAN Y, Camden. N. J. U. S. A.
Katalogai lietuviškų rekordų dykai ant pareikalavimo

The New 
Orthophonic

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI.
Victor išleido keletą naujų Jono 

Butėno lietuviškų rekordų. Jonas Bu
tėnas yra vienas geriausių lietuviu 
dainininkų. Jo įdainuotos “STASYS" 
ir “ŠIRDIES MEILĖS LIGA” yra 
dvi daugiau negu paprastos dainos; 
pirma idealizuoja meilę, antra yra 
parinkta iš populeriškos operetės. 
Abidvi yra pateiktos puikaus barito
no Jono Butėno. Jausmas taip kaip ir 
muzika ir artisto ypatybės pilnai yra 
reiškiamos, viliojančios, pirmame nu- 

’ meryįe Balsas su didele ekspresija 
pasireiškia gražiam tone. p. Butėnas 

t sunaudoja visas galimybes savo gra- 
1 žaus balso pilniausiai. Antroj pusėj 
i rekordo, puikiai pritaikintas pa.-irui- 

kima... maloni švelnutei* meilės dai- 
. na. kuri uždega jausmu:. Rekordas 
pats parodo p. Butėno gabumus; kie- 

i šituos patrau
kiančius žmotelius p. Butėno darbų.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol ‘ 

nepamatysite mumis ir musų kolioniją. 
Rašykite mums, o mes 
jums šių metų kataloga.

IMU LIPS & M ATT1S
R. 2. B. 83. Scottville, Mich

prisiusime Į’als l'arono P'. riu«- - , » krienas turi Įsigvti

farmos: karmos:
Geriaus'Os barnios arti Grand Ra

pids, Mich. miesto, kur yra apie 20*',- 
0i»o gyventojų ir geru marketųl Bro
liai lietuviai, nepirkit farmų toli nuo 
didelių miestų ir mark 
užaugini, tai turi pusdykiai parduot. 
Aš parduosiu fartnas prie didelių mie
stų. uz tą pačią kainą. Čionai vienas 
bargenas 40 akerių farma geros žemės . 
su puikiais budinkais, upelis teka, 10 į 
vaisingų medžių, viena mylia nuo mie- ■ 

s'vo ste. Kaina tiktai §2,800.00. Taipgi tu-

Pajieškau apsivedimui doro vaikino, 
kuris butu liuosas nuo prietarų Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti t . _
paveiksią, kurį ant pareikalavimo u- riu daug kitų faunų, didelių ir mažu, 
gražinsiu. Mano adresa-t E-l daugiaus informacijų rašyk laiš-

L. JANSEVSKI i-ą. JOS. STANTON (14)
Wakzaies iela No. 19, Route 6. LOVY ELL, NIICH. i

Liepa ia. I/itvia. I----------------------- r----- •-------------------
PARSIDUODA FARMA

PIGIAI
l'’> akrai zetBes. su gyvuliais, 7 *-_• 

mailių nuo Nashua, N. II. 
niainyt ant -jtamu

A. DE.MSZA
Brookline.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės l>e vaikų tirpė 20 ir 30 me
tų serumo. Aš esu vaikinas 32 m<-tu 
Meldžiu su pirmu laišku prisiųsti nu
veiksią.

MR ANTHONY LITVAITIS
141 N. 4-th st.. Brooklyn, N. Y'. K. I». 1.

KOSTI MF.RIštKAS KRIAUČIUS 
PAJIEŠKAU DARBO.

Galiu di'bt prie Isriauėių \isoki •. r- 
ba sint kmitus. senus presyt ir tt. 
Kam reikalingas tokis žmogus, atsi
šaukite ant šio adro-so:

J. PUSKUNIG
600 Ho»ard St_ Bridgeport. <>hi-».

REIKALINGAS SENYVAS Vyras 
prie vištuku auginimo. arba ir jau-

Ona Rendoravičiutė-Slavickieri; it 
Prienų miest.. Suvalkų gub.. paji- š- 
kau brolio Jone R-ndoravičiaus, se
niau gyveno Brooklyn, N. Y’. Malo
nės atsisaukt arba kurie apie jį žino 
teiksis pranešti (15 )

ONA SLAVE KIEME
165 Boulevard avė.. Dickson City, Pa

Petras Slavieckas, pajieškau brolio 
Ignaco Slav*tsko. patina iš Užvenčio 
niiest, Šiaulių apskr. Pirm 8 metų 
gyveno Livingsten, III. Kas apie ji 
žino malonės pranešti, nes turiu 
svarbių reikalų, arba pats lai atsi
šaukia (15)

PETRAS SLAVIECK1S
165 Boulevard aw.. Dickson City, Pa.

Pajieškau savo brolio Jono Ston
kaus, paeina iš Rudgalvių kaimo, Ve- 
viržčnų miestelio Jisai išvažiavo j 
Amerika 1912 metais, gyveno Wnr- 
cest-'r. Mass., paskui išvažiavo neži
nia kur. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žinot-, malonėkite pranešti, už 
ka duosiu atlyginimo 5 dol. Taipgi pa- 
jieškau pusses< rė> Paulinos Stiraitės 
ir dviejų giminaičių Žcmguliųkių, gy
veno "’orccster. Mass. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresfl: (16)

MARY STANKUS
1*. O. Box 276, Mesico, Me.

CHORŲ VEDĖJŲ ATYDA1
Nekopijuokite Choro Repertuaro 

I gaidų — ne dėlto, kad galite papult į 
. bėdą, bet dėlto, kad galite gaut 20 

knygučių visam'chorui už 3 dolerius, 
i Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 

ketų, nes ten ka ^,<la ~’! 20 knygučių atsieis 15c. knygute arba 
3c. viena daina. Taipgi galite gaot 

■ 1925 metų Choro Repertuaro kompie
tą už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
421 E. 6-th St., So. Boston. Mass.

tais, i ‘-į.
Sutiksiu

< iy>

N. II

VISOKIE STIKLAI IR 
VEIDRODŽIAI.

Kam reikia storų ar plonų stiklų 
, langams, paveikslams arba kitokiems 
I tikslams, taipgi kam reikalingi geri 
Į veidrodžiai, lai kreipiasi pas mus. Už

sakymu-. mes išpildome greitai. (16) 
’ III II PI. ATE & WIND0W GLASS Co 

158 Merrimac st-, Boston. Mass.
Tel.: Haymarkct 0344.

‘ L. I’orter ir S. Goldsmith. savininkai.

PARSIDUODA FARMA
65 akrai žemės dirbamos, 30 akrų 

bušiai ir medžiai. 7 kambarių stuba ir 
barnė su >klepu Žemė yra derlinga 
purvas su moliu maišyta, viskas ant 
jos auga. Kartu par.-iduoda visi far
mos įrankiai ir mašinos, traktorius 
šešiolikos arkliu pajėgos, viena kulia- 
ma masina ir viena javams piaut ii vi
sokie farmos Įrankiai ~ ' 
5 melžiamos karvės, 25 vištos. Farma

i. Taipgi 3 arkliai, 
nas. kuris negali sunkaus darbo d: o- prie miesto, arti gelžkel. stotis, bažny- 

r»__ j-.i.-, nesunkus ir -nt bankas ir mokykla. Parsiduoda iš
amini žmogui dailia- priežasties senatvės labai pigiai, tik 

už R3.OOO. įnešti reikia $2,000. O liku
sius galės išmokėti per 33 metus, su 6 
procentu. Atsišaukite greitai. (14) ) 

I RANE BARTEICH
R. F. I>. 1, Ulster, l’a. į

i

ti. Pas mus darbas nesunkus ir 
tyro oro. Tink;
ant vi-ados. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite gre’t šiuo adresu:

A. t H AK.N ES
583 Clark st., M'avcrly, N. Y.

ATVIRAS LA1ŠK \S VINCO ISIUNtt 
1924 ra. Rugsėjo mėnesyj • turėjau , 

pasitraukti i uo sa't> moteries, nes ji 1 
•♦usidėjo su kitu vyru ir paliepė man 
’šsftratjstyti. Tuom laiku me.- gy 
nom Wuterbury. Conn Pasitrauku.- 
man nuo buvusios mano žmonos, gy
venimo aplinkybės pagerėjo, turiu •'*- 
ra darba ir gyvenu sau ramiai. Bet 
man gaila tų 3 vaikučių, kuriuo- aš 
palikau -u motina. Aš labai norėėau 
sužinot ,iu padėtį. Geri žmonė<. kone 
žinot apie ju padėtį, praneškit man 
viešai per “Keleivį.“ (15>

VINCAS ISIUNAS.

t

LIETUVA — AMERIKOJE
Vardai ir pravardės vi-ų Lietuvos 

augmenų, žolynų ir tonais vartoja, oi 
vaistų angių ar lotyniškoje kalboje ož 
dešimtuką pašto ženkleliais. (15;

L M. RUDMIN S PHAKM A< Y 
1J6® Lincoln Ave„ L’tiea. N. Y.

PHILADELPHIJOS 
LIETUVIAI!

reikia Jums popieriui*! KamNa 
Aš padarau gerų darbą ir pi 

(!*•)

Pajieškau JONO DAMAŠAVI- 
ČIAUS, jis mane apleido 1914 me
tais ir nuo to laiko nieko apie jį re- 
girdžiu. Yra svarius reikalas, lai at
sišaukia tuojaus. Jeigu kurie apie jį 
ka nors žino malonėkit pranešti. Kas 
pirmas praneš, tam skiriu $5.00. (1*5) 

BRON f: D AM A ŠA VIC IEN g
•118 Monroc st., Philadelphia, Pa.

Aš. Stanislovas Arlauckas, pajieš
kau savo brolio Vinco Ariaucko, paei
na iš Suvalkų rėdybos, Raadenio vals
čiaus, Barauskų ka.rno. Amerikoj gy
vena apie 25 meta . 1914 metais jisai 
išvažiavo is Brooklyno ir nežirijį^ kur 
dingo Meldžiu atsišaukti arba’kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti. 
Mums yra dideli pinigai Brooklyno 
banke ir be jo negalini išimt. Jis turi 
pribut pats. Mano adresaa toks: (16) 

VINCENT ŽUKAS
221 Manhattan Avė.. Brooklyn, N. Y".

Pajieškau 3 brolių Juozapo, Mikolo

Alfa f r* *
T > T 5

FARMOS ANT 
PARDAVIMO.

Didžiojoj lietuvių ūkininkų kolonijoj 
turiu 17 ukes ant pardavimo, štai keli 
b.-vgenai:

ŪKĖ 40 AKRU. - arkliai, 5 karvės^ 
2 telyčios ir bulius, 50 vistų, padargai 
ir javai. Tai pirma.- tpks bargenas. 
Kaina 82JJOO. Jmokėti sl,5fK>o.

ŪKĖ MO AKRU, didelis sodas, teka 
upelis, 
ežeras, 
karvės.
Kaina S l.2tm.

l’KĖ 100 AKRU, puikus dideli bu
dinkai. s-odas. teka upelis, yra miško, 
38 akrai užsėta dobilais, 13 akrų al- 
fa!f > Kaina x5,:gw>. Jniokėti S1.500. 
Dėl platesniu žinių rasvkit: (II)

-JOHN’ A. ŽEMAITIS
R. I, B<<\ 17. Fountain, Mich.

PUIKIOS JŪSŲ
SVEIKATAI

Lietaus, štymo. lovio ir elektros 
maudynės. Elektriški gydymai 
ir masažai.

PIRMOS KLESOS 
BAKBERNE.

Atdara nuo 7:30 ryte iki 12:30 
vakare Nedėldieniais nuo 7:30 
ryte iki 2:30 po pietų. Maudynės 
35c. tiktai
115 Court St., Boston. Mana, 

prie Scollay Sq.,

t k skersai kelio yra didelis 
prie pat mokyklos. 2 arkliai, 4

2 kiaulės, padargai ir javai.
Ą 'TCLRF’ONAS n

K MEDICINOS DAKTARAS S
I C. J. HIK0LAIT1S I
g Valandos

Ar 
riet? 
gini. Reikale nepamirškit. ..

DOMINIKAS YODIS
253S Memphis >t.. I’hiladelphia. l’a.
Tel.: Nebreska 8824. J

i1PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS.
Naujai įtaisyta*, biznis gera-. Norinti 
platesnių žinių. klau-Lit. < lv)
W. S. 753 Vi . \\ \SHINGTON ST., 

LOS ANGELES. CAIJF.

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

2.0<»ii akrų ant pardavimo arba mai- 
ny mo. Galima pasirinkti didžiau*; bar- 
geną. kokią ūky tik novi. Aš turiu par
davimui ūkių arti miestų, prie ežerų, 
su dideliai.-. so<lais. derlingomis žemė
mis. Garima nupirkti už vieną trečda- 
dj, kiek jos ištikro vertos. Reikalaukite 
ukiu sąrašo. Tenai surasite, kas jums 
reikalinga. (14)

P. I». ANDREKl S 
PENTVVATER, MICH.

1 IH 4 r gtutų, 
um» T iki g vakar*.

J 107 Summer St, 
| LAWRENCE, MASS.

i

S.yy\\.\ s x \

f Tel South Boston 4000

; Dr. J. Landžias Seyanr
J LIETUVIS GYDYTOJAS
į 381 Broadway, So. Boston, Mara.
» Ant antrų lubų
į VALANDOS:
J Nuo 9 ry te iki 9 vakare.

I

FARMOS.
PARSIDUODA LABAI Plt.lAI FAli-į 
MOS. Ne* Jersey valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Newark. prie gerti’ 
šteito kelių ir vandenių. Platesnių ži- į 
nių klauskite (16) ;

TONY MARKŪNAS
P. O. Bov II, Sergeantsville. N. J. | 

I

VALET

AuioStrop
Razor

PARSIDUODA FARMA
’ 10 akrų žemės, su visais įrankiai .
kokie tik randami. Žemė vra labai gc-j 
ra, nauja rietą, šeši metai kaip turiu 
tą ūkę, eina du geri keliai, dvi ir pu
sė mailių iki miestelio. Dirbamos že
mės yra 6 akrai, kita ganykla. Yra 

i ajivonau •» i.iviiy ^hkoio 150 vištų, 2 arkliai, 2 karvės, 4 bu-
ir Antano Barisevicių; paeina iš Su- dinkai. nelabai geri, bet gyventi ga- 
valkų gubernijos, Mosekavo vals- Įima. Parsiduoda labai pigiai, viskas 
čiaus, Mergtrakės .kaimo, Puncko pa- sykiu už. 2,000 dolerių, o gal ir pigiau 
rapijos. Kas apie juos žino malonės Pardavimo priežastis — liga ir senat- 
pranešt aiba palįs lai atsišaukia (17) vė. Malonėkite atsišaukti ,mo adre-

KAZYS RAPJSEVICIA «u: JOSEPH GAUKI?-. (17) 1
9$3 Harrison avė., Columbns. Ohio. D‘,x I1’’- Phelps, Wis

Išsigelan- 
da pati.

SKAUSMAS 
k Nl O PŪSLĖS

NEGERUMŲ 
Prašalinamas 
Greitai su 

Santai Midy 
Gauk tikrų 
Žiūrėk žodžio 

“MIDY" 
Parsiduoda 
Aptiekose

DR. J. MARCU8 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter SL, Boston, Mm* 
(Prie Hanover St.)

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

i

SUSTABDO PRI ET 'ARĄ 
Nujol palengvina ir apsau
gota nuo prietvario. Jis 

nėra liuosuotojas- todėl 
negnaibo. Švelnus, saugus 
ir veiklus. Nėra geresnio 
už Nujol. I.-bandykit,

Nujol
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KADEMŲ DAINELĖ. 
Gan laimingos musų dienos. 
Iš visur palaimos vienos.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė, 

šiandien nieko nesibijom. 
Puikų lizdą susivijom.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė. 

Turim geras gaspadines 
Ir valstybinės degtinės.

Dni-dul dūdelė.
Graži musų dainelė, 

l urim bankų ir dvarelių. 
Daug iš Friburgo bernelių.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė.

Ir užsienių reikaluose 
Varom bizni išsijuosę.

Dul-dul dūdelė.
Graži musu dainelė.

Vizų mes nebenešiojam, 
Cicilikus iškoliojam.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė. 

Varžom laisvę ir varžysim. 
Reik.----ir Seimą išvaikysim.

Dul-dul dūdelė.
Graži musu dainelė.

—Kasdien.
—Ar keikeisi?
—Jes, gademet, keikti 

tai aš moku.
—O prie gaspadines ai 

įlindai?
—Noser!
—Niekuomet su ja mei

liškų ryšių neturėjai?
—Never.
—Jeigu taip, tai eik šen. 

nes tokio “nekalto” senber
nio danguje dar nebuvo.

Ir šventas Petras atidarė 
dangaus vartus ir įsileido 
-enbernio dusią į dangaus 
karalystę.

I 
i 
i

t

Kunigas ir rabinas.* *Katalikų' kunigas, norė- 
lamas išjuokt žydų tikėji- 
ną, viename draugiškame 
-usirmkime papasakojo ši
okią istoriją:

—Man teko būti žydiška
me danguje. Viskas iš pavir- 
-iaus atrodė gražu, bet čes
nakai ir cibuliai taip smir- 
lėjo. kad ir kvėpuot buvo 
ninku.

Tame susirinkime buvo ir 
’.vdų1 rabinas, kuris kunigui 
itaip atsake:

—Man teko būti katalikų 
languje. Ten viskas gražu 
•r malonu, bet nei vieno ku
nigo aš ten nemačiau.

I

Ar žinote, Draugai
iriasi, ne^ gardus rūkyti, puikiai <te/a Tr durnas taip gardžiai kvepia.
Kad rūkydami NAUJOKU BROLIU padtinius cigarus visi džiau-

Velykų “Margutis” Senberniams

jog visiem ■- patinka todėl, kati 
padalyti iš geriausio tabako. 
Visi inteligentai I»ei darbo žmonės 
juos ruko! Restauracijose, kliu- 
buose, storuose, pas b3rberius ir 
visose lietuviškose užeigose rei
kalaukite ir nikvkrtc r>o vardu 
JONO—JOttNS ČIGARA arba 
PETRO l*ei V YTAUTO. Tėmy- 
kite, kad butų vardas ir paveiks

las ant bakso, o rūkysi ir džiaug
sies. Į kitus miestus siunčiamo paštu. I

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBTUVĖ
267 Divisiori Avė., Brooklyn, N. Y.

Brolių Naujokų ci-zarai »reri, verta paremti, ir Kuiosc miestuose reika- 
laukite jų cigarų. Keikia agentų. (16»

P. Naujokas.J. Naujokas

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis, Nar
vą suirimo. Reumatizmu ir In
kstą ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killorv
3 TREMONT ROW. 
SC6LLAY SCĮUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS. 

(Hympia Theatrš Building 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

TeL So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 rak 
NEDALIOMIS:
iki 1 ▼. po pietų <

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” namo. 

251 Rmadvay. tarpe C ir D St.
SO. BOSTON. MASS. ;

aktorė Gypsv Rhoumage(prieš veidrodį), kuri
» Amerikos

Amenkos gražuolė .. . _____
šoka ir dainuoja lx>ndono teatruose. Ji yra buvusio 
prezidento Granto giminaitė.

Nusimesim mes salonus. 
Susikrausim milijonus.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė.

Vešim auksą iš tėvynės,
Puošim savo gaspadines.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė.

Visus rėksnius numalšinsim. 
Geltonojon patalpinsim.

Dul-dul dūdelė.
Graži musų dainelė.

A. V. Dagys.

i

Neteisingai skundžiasi.
Studentas (savo meilu-' Taip ir kvailys gali. i .^kiau, jog tu vyresnis, pri- 

:ei):— Mano tėvas štai ši-į Jonas:—Petrai, bėgk par- valai tad nusileisti mažes- 
ame laiške skundžiasi, jog(ne*K - buteliu alaus! . . ru-i.
nan.o mokslas jam brangiai i Petras:— Duok pinigų —Oho, o tėvelis ar nusi- 
itsieinąs. Tai yra tikras Įžei- tai•• - - leido man kada!
limas mano garbes. , Jona>. L z pinigus n . .

Meilužė:— Ar<n tarnas kvailys gali parnešti, ale -------- *-----
ėvas neteisingai 
•i?

Studentas: —

Taip ir kvailys gali.

Žinoma. 
Juk aš vi- 

; ;us pinigus praleidžiu ne ant 
mokslo, o aut degtinės ir 
mergų.

sad neteisingai

i

KAM ĮDOMU ŽINOTI, KASU DABAR DEDASI LIETUVOJE, 
TAM GERIAUSIAI G ALŲ PATARNAUTI 

SOCIALDEMOKRATAS-nr- ■■■ \
Leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija. 

IŠEINA KAUNE VIENĄ KARTĄ PER SAVAITE.
SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėjo* tų idėjų, kurias iškėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partija, ir kurias ji iki šiol per :;0 m. ugdė ir gynė 
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik

raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve- 
nimft, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI. palaikykite Lietuves darbininkų laik
raštį, ožaisakydaati jį aau ir saro giminėms Lietuvėje*.

Kas neri dovanai gauti "Socialdemekratą." tegul surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikrašti per tiek laiko 
dovanai. .Amerikoje metams 42.40. pusei mėtų $1.20.

Lietuvoj metams SI-29: pusei metų 00c.
ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS, KĘSTTVIO G ATVĖ 40. 
KAUNAS, Litbuanix

Vienuolyne.
Vienuoljuo užveizdėtoja. 

išgirdusi bildesį, atidarė du
ris ir pamatė merginą, pra-. 
šančią ją priimti.

—Tamsta nori visą amžių' 
čia pasilikti?

Mergina:—Ne... kol plau-1 
kaliniui:_  kai ataugs. Mat. po šiltihės

Petras:—
tai parnešiu.

Jonas:— Už pinigus 
Argi tamstos kvailys gali parnešti.

i skundžia- Parnešk be pinigų!
I Petras (atnešęs 2 tuščias 
bonkas, pastatęs ant stalo, 

įsako):— Prašom gerti!
-Jonas: — Kągi gersi, kad 

tuščios?
Petras:— Iš pilnos ir 

kvailys gali gerti, ale gerk iš ; 
tuščios!...

t

Garbės žodis.
Žmona (pasitikdama gir- 

.ą vyrą):— Aha, kraugery ! 
Vėl su savo draugais gėrei, 
kol nusilakei. Palauk...

Vyras (vos apversdama.- 
liežuvį):— Maryte, duodu 
garbės žodį, kad ne aš su 
jais gėriau, o jie su manim 
gėrė...

“Nevogk” ir “Nesvetimo- 
teriauk.”

Viename mažame mieste
lyje sale klebonijos gyveno P 
aptiekorius. Ir kunigas ir1 
aptiekorius turėjo vištų, dėti 
kurių jiems prisiėjo susi- r 
pykti. Mat vieno arba antro 
vištos tankiai ilysdavo pasi-i 
rausti i svetimą daržą.

Kaną kunigas savo darže 
pagavo aptiekoriaus višta. 
Jis pririšo jai prie koj^lP^P1 zmoeum 
kortelę su užrašu “Ne-{ma’ 
vogk’.”' Višta parėjo namo ir 
aptlekon’us tą užrašą per* į 
skaitė.

Netrukus aptiekorius sa-i 
vo darže pagavo kpnigo gai
dį. -Jis pririšo jam prie ko
jos korčiukę su užrašu “Ne
svetimoteriauk.” Gaidys pa
rėjo namo ir kunigo gaspa-j 
dinė pasigavus gaidį paro-; 
d ė tą užrašą klebonui.

Nuo to laiko abudu kai
mynai savo vištas laikė už
darę vištininkuose.

Pataikė.
—Prašau pasakyti, ponas 

teisėjau: jei aš protingą 
žmogų pavadinčiau kvailiu 

i—ar tai baudžiama?
—Taip, tai baudžiama!
—Bet kvaili pavadinti 

ar gali-

Apsiriko.
Teisėjas vagiui:— Tams

ta pavogei iš piliečio Plika- 
sprandžio kišenės piniginę 
su 20 centų!... Kaip išdrįsai 
padaryti toki niekšiška dar
bą?! ‘

Vagis:— Apsirikau, po
nas teisėjau. Maniau, kad ta 
prakeikta piniginė bus taip 
stora, kaip ir pats Plika- 
snrandis.

—Galima!
-—Tai ačiū, ponas teisė

jau, — tamsta esate protin
gas žmogus!

Tarp nevedėlių.
Jonas (Antanui):— Ko

kią tu sau žmoną manai 
vesti ?

Antanas:— Aš manau ve
sti iš visos Amerikos pačią 
bagočiausią.

Jonas:— O tu, Petrai?

Kal ėjime.
Viršininkas ______ . . _

Atsiprašau, tamsta, kad per‘v*si nusmuko, 
neapsižiūrėjimą tamstai 
ąvaites ilgiau paskirto lai

ko teko sėdėti.
Kalinys, ranka mostelė- šenvagi: 

jęs :- 
rniršk, ponas teisėjau, kitą Vagis 
syk tas dvi savaites atrokuo- 
4 '

1

Padaužos gudrumas.
Policininkas, sugavęs ki- 

uc.>«_ _____ fei:—Aa! paukšti, pa-
— Tai niekis. Bet nepa- tekai! Eime nuovadon.

' Vagis:— Jei ponui polici-1 
,_s dvi savaites atrokuo- ninkui ne gėda su vagiu ei-Į 

■ti, tai galime pavaikščioti.

ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI M£N. LAIKRAŠTIS

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba.’ 
— KAINA METAMS: Amerikoje >1.00; Lietuvoje .‘50c. 

ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 49, Kaimas, Lithuania.

* • • r..

Restorane.
Svečias, pavalgęs klausia 

restorano savininko:— Ka 
tamsta darai, jei kuris sve
čias neužsimoka?

Savininkas (dusliu bal
su):— Ką gi daugiau daly
si? Imi ir lauk išmeti.

Svečias:—Tuo budu tam
stai su manim nebus vargo, 
nes aš pats išeisiu.

I 
t

iiVn Ilf3 “fe* j ii

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo SSABELLE KAY

I ietuv" šeimininkė Amerikoje visados trokšta {rauti patari 
i,i i načerinin-.ui jes žinoiimo a-Jikinėjant parfiea- kaipo šeL 
mininkė ir motina, šitoje ri-.iliyse kas sąvait- tūps straips- 
nė’iai kurie bus idomųs kožr.ai Lietuvei šeiminrikei.

Virimo Receptai 
mėgstat padaryt 

ridvmynų savo vaikams 
i r it tai

maistingų 
ir sao, ir 

j’i laiko, sekantis receptą* yra 
as tų ką lengvai 

ir.a pagaminti.
ir ekonomiškai

. ......... šokolado sald ū-
. ••nna visoje šalyje ir jums jie 
patiks. 4 , .

ŠOKOLADO SALDAINIAI 
V . p joduko tvano: ated pieno
1 puoduko vandens .
~ puodukai smulkaus cukraus
2 šaukštai sviesto
2 šmotai šokolado 
1 -.uakštukas vanillos. _ ,
Sumaišyk pieną, vandenį ir cukrų- 
u'.met pradės "virti, dadėk šokoladą

m:; šyk nuolat iki šokoladas pasi
girk astuonias minulas; dadėk I 
tą ir vilk i 

Nukelk nuo 
f’lak iki n'.išir.is bus ka, smetona ir 
pradN, sėstis ant kraštų puodo. Su- 
P'!k j sviestuotas Mėsinės ir kuomet 
;i';.uš supjaustyk į keturkampius.

Virtuvėn Reikaluose.
R.. Zai, grudai ir kreklai reikia lai- 

-•.yti k-v-ausiau^ia. Šiluma jų_ nego- 
'1 r>. taigi jiems geriau padėjus au- 
e’štai em lentynų. Krvkiai geriausta 
' tikyt jj originalėse dėžutėse.^ •J’‘1KU 
e- ritat liuosus, s’Kiėkit juos ,4 bles'.- 
n arba popierines dėžes, ištiesta 
noperzetiamu popierių.

Muilas, kaip ir vynas, geresnis se- 
notini?. Geriausia oirkt. muil$ 

i nui kalini •__  Tamsta * tnr Geriausia laikyt šviesioj irum Kaunilamstą, tur- orin,oj vieta, ant kur šilu,
būt, bepinige ir neturtas I k«'P ui \irš pečiaus, ne- D-n šilta. 
Čia atvedė-’-iusa ir Šviesą. T— _ 

.. " xr ‘i įurkoms twj ftąkn>otaLo________ , . Kalinys:— Ne, poniute,:. Nu-.-ai^
—Siur, plentv! — atsako Gvvulv! Kaiti tai ne visaga- Policrnanas atvedė už pini- ir_1*‘n*v?1- ?n*1'1 (|u-ja ’x v i:.'o ' ‘ b r 1*fi

—Munšainą ar gėrei?
—Jeser!
—Ar daug?
—Kiek tik tilpo?
—Ar kazyravai?

paude-
(fDDDER ii Fetrogradb >

Saerialiataa Slaptą litą moterų ir vjnį tn-aejo ir odos. Kalba len- 
Jnškai ir rusiškai. Teteluna* Haytnsrket 3390

RODYKLĖ No. 1
|!r nutrink <; biskelin valomo 

!»>.
Naminiai Pasikalbėjimai

Niekad nenaudok šveičiamą 
rį ant sidabrinių daiktų.

šlapi ėcverykai reikia džiovinti pa- 
ieacvsi, kad nesuiruktą.

■■Benziną.- arba terputinas nuims 
taukų pttmc. nuo odos.

Panaikinimui svilintų iš audeklo 
naudok sekantį: dvi uncijas Fuller’s 
carth išvirtą pusėj puskyortėe acto ir 
sumaišytą su . kystimu dviejų svogū
nų. ' ’ ’ *

•Jei nešiojatės žibančios odosfkrep- 
šelį ir norit nuimt sučiupinėjimo pic
ines, pamt-kit skadurį į saitą pieną 
ir trink it. Kada išdžius, sausu skadu- 
r:u nublizginkit. lšrodys kai nauja.

Du šaukštai kerosino viedre karšto 
vandens nuvalys medines 

ir palaikys švariai. Tas iš- j 
naikins net mažus vabalėlius, kurie 
užsilaiko plyšiuose.

Grožės Patarimai
Nešvari oda r.evisada parodo- savo 

nešvarumą nešvaria išžiūra. Tiktai 
muilas ir vanduo negali išvalyt odos. 
Tau tik nuvalo nešvarumą nuo vir
šaus. bet neišima iš odos .-'tylučiu. 
Prieš gulsiant vakare numazgok vei
dą ęeru rhuilu ir ištepk geru cold 
cream Tas paliuosuos nešvarumą ir 
išvalys skylutes. Jeigu neri švarios 
sveikos odos, taip peikia daryt kas 
vakaras.

Y parišta Sveikatą
Nerizikuok su užkietėjimu, nes ąį- 

kietčjitnas siunčią nuodus po kana, 
kas paskui priveda prie daugelio ne- 
sveikavitnų ir gyvenimas vėliau tie
ka nokenčiaujas. Juo iTgiau Iriai to-

Spjaudyt nevalia.
Įėjęs Į vieną krauvntę sto

ras dusulingas vyras pirkosi 
ko jam reikia. Kadangi 
krautuvėj buvo iškaba, kad 
spjaudyt ant grindą nevalia, 
tai žmogelis, atsikosėjęs 

Petras:— As už visas gra-'spiovė ant lubų. Krautuvi
ninkas supykęs užlėkė 
žmogaus:

—Ką tamsta darai? !
Pirkėjas:— -Jeigu

į
’žiausią.
į Jonas:—O aš manau ves-

Numirė vienas Amerikos ?ąu žmoną paprasčiausią,; 
lietuvis senbernis ir traukia as galiu gauti. Ji bus ,
sau į dangaus karalyste. .mnn meiliausia. O judu lau- grindų nevalia, tai ar

Prie dangaus vartų.
Numirė vienas .

ant.
sviesi

i į 
k septynias minutas. I 
ugnies, dadėk vanilių, j K(.indis 
'i? kšm^LOnil JT* _

1 ALLEN ST, Cor. ChambetB SL, , \ BOSTON. MASS.
< ... ’ Y • .

ą...,,.. 9
Į i» i«

■■■ ■"*

-Ei. dūšia, kur tu dabarį1?110- kas ne 5Ulie >4 n°- 
žioplini? v— klausia šventaslsles-

—Į dangų! —drąsiai at- Dievas visagalis,
rėžia senbernio dūšia. į Kunigas Lietuvos parapi-

—Oho! Į dangų netaip jinėj mokykloje klausia mo- 
lengva įeiti, kaip tau atro- kinį: 
do, — sako šv. Petras. — —
Pirma tu man pasakyk, ar 
griekų turi?

sies.

Ar Dievas visagalis? 
Mokinys atsako: —Ne. 
Kunigas supykęs šaukia: LT o ni nzk vion

ant 
ma

not ant sienos butų geriau 
nusispjaut?

Kalėjime.
Sena ponia, aplankiusi ka

lėjimą, klausia vieną apsku-

lis? . gii dirbimą.
: Mokinys (nusigandęs ku
nigo riksmo):— Ogi todėl 
nevisagalis, kad jis negali 
padaryti tokį akmpr.į, kurio 
jis pats nepakeltų.

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

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kią ligų, kaip tai: nuo galvos akandėjimo, nori Cieisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokią elaptingų 
ligą geriausios patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir . 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes ‘ 
jum» patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APT1EKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

  ą . 

----------------------- ------------ y;--------------------------------------

Si2S

UCU.’, ... w - -
Tu* pM tin^a ir la-

Mjlvf P'J’ kietos atjodama rinktis, tuo Hgjąą ims 
—~~ pust i VuJo- Jjuos prašalinti. StrrirA 40 tujų galimaperplauta l pra.-unnu. stmrs 40 nęų galima

mą pauderj, padek peflį ant Stale ir s-usekt paeiną i>uo Qžkietėjiuao. Pru- 
; t ink kH-taibu buh e Nušluostyk 8«u-. dėk tuoj valyt suvo cirtemą uuo tų i 

Mu3U vaikfti '' numazgok, pankui nušluostyk pavojingų nu'dų. _ •
‘ __ Mm Rete»taeadw»j»»»e Sekeąriąe Produktus: d. Kazeli, ką 28 tau sa- Kiek-. MffiiuieMri j<* virtuvėj yra reikalingi tūli daiktai, kurtuos ji I 

kiau? Ir Vėl įau pešatės SU ; dyku. Irisu pirks Standard k Chaūmrv K«ndetwueta Ptenn. 51-
Hao-dute Kiek svkiu aš tau l? '’^ fpjtus leibriiuF yr» duodamos dovanos Šitas pienas yra ge- ix.it n SVMU d. LdU . riaUsias \ įsj ąroseminkai parduoda sias rusu Kondensuoto pieno.

jy« Sąvaitinį paveiksluotą, teikiantį įvairiausią žinią ir patarimą, gi- 
nairtį valstiečių ir .rišos pažangios** vmuomenčs reikalus laikraštį 

į “ŠIAULIŲ NAUJIENAS” 
RAULIU NAUJUOS' 
tus visoj Lietuvoj ir*užsieny. “ŠIAULIŲ NAUJIENAS"

.( užsisakyti viguose Lietuvos paštuose. Nereikia rašyti jok
Z- dų bei teteku ~ ' ' - - - •

"tlACUV NAUJIENOS” kainuoja: Metams: Lietuvoj — 
j Užrietu — 30 litą; rusei metų: Lietuvoj — 7,50 litų; Visi 

, ' 15 litų. 3 ųiėnesiamet Lietuvoj —3.60 utų; Užsieny — 7.5

“MAULIV NAUJIENOS" visų mylimas ir daug skaitomas są- 
vąittaftžą “ŠIAULIŲ NAUJIENOS" turi nuolatinius koresponden- 
♦tva •d?.** T •* •••La i v v ••ATATTT^TTT A T ?_TT L* A C * * £^&litTMb

____ ______ .. _ rašyti jokių perlat- 
— pafta* pats viską surašo ir pinigus priima.

• 15 lit.; 
žsieny — 

-—, — 7,50 litų.
■:4 ADRESAS: “SfaoBą N«Ujieioe,’’ Šiauliai, Dvaro gatvf 83 Nr.

k'-’ -1
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mmą korespondentų ir U Uttuvoe hftraiČių^ į

PAVOGĖ IR NUŽUDĖ 
KŪDIKI.

Alytaus apsk., Jezno vai., 
Nibrių kaime netekėjusi uk. 
Tamošiūno duktė Ona 1924 
metais liepos mėn. pagimdė 
dukterį ir pavadino ją Bri- 
kyta. Rugsėjo, mėn. Tamo
šiūnaitė apskundė teismui 
tariamąjį kūdikio tėvą Pra
ną šiugždini, prašydama 
priteisti dukters išlaikymui i be
reikalingas iėšas.

Rugsėjo 30 d.

Tą pačią dieną vos tiĄ.ne
prigėrė pagal VendŽi«taii: 
lizildngai T 
Įkaušę vyrai 
rodyti savo drąsumą ir per
važiuoti per Urkeš upei; 
vandens apsemtą ledu, ne
žiūrint to, kad visai netoli 
buvo tiltas. Tik atsiradus 
greitai pagalbai, pasisekė 
abudu vyrus ir arklius išgel-

Ant Vendžiogalos .Jona- 
nakčia i vos vieškelio potviriio Tšar- 

ukiiL^Kaščiiinio gl ičią, ku- (lytas Meklos upelio tiltiis. 
rioj gyveno pavaryta iš na-j 
mų Tamošiūnaitė, apsilankė 
Pranas Šiugždi uis, ir grą- 
sindamas revolveriu, pa
stvėrė staiga iš lopšio mer
gaitę ir tamsumoj išnyko. 
Motina, netekusi dukters 
pakėlė riksmą. Tuoj pabudo 
ir atbėgo kiety miegojęs šei
mininkas Kaščionis, bėgda
mas į gl ičią matęs ^einantį 
kiemu vyriškį. KitaV liudi
ninkas laukuose matęs beei
nant šiugždinio namų link 
vyrą panašų Į kalbamąjį ir 
nešantį kažką rankose.

Gulėjusi tą naktį su Ta
mošiūnaite vienoj lovoj St. 
girdėjusi darinėjant duris ir 
mačiusi vyriškį su revolve
riu rankoj. Nukentėjusi mo
tina tvirtino, kad tai tikrai 
Šiugždinio butą. Kaltinama
sis iki šio nusikaltimo kelis 
metus atgal merginą Tamo
šiūnaitę norėjo vesti. Vasa
rio mėn. buvo padavęs baž
nyčiai užsakus, bet, nesusi
kalbėjus su tėvais dėl paso- 
gos, piršlybos iširo.

Nutraukus piršlybas, 
Šiugždinis kelis kartus ap
lankė Tamošiūnaitę Kaščio- 
nio namuose gyvenančią ir 
per tuos apsilankymus vieną 
kartą ją buvo sumušęs,. - • - 

Kariuomenės teismas va
sario 18 d. Alytuj pripažino 
Šiugždini Praną kaltu nužu
džius Tamošiūnaitės kūdikį 
ir nubaudė 8 met. sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

vilą Čepą. Išplėšė stogą, 
įlindo į kamarą, išvogė mė
są ir po visa ko dingo. Buvę 

i !ar trys asmenys.
Į Čepų neturtingą šeimą 
į paliko i>e mėsos verkian-

važiuodami dt 
. Jie nonejotpa-

NEPAVYKĘS PUOLIMAS
Kovo 5 d. 9 vi. Kaune pa.- 

Miškų gatvės gyventoją Ju 
delj Kaplaną kaž kas paba- 
ladojo į duris ir sakė atnc- 
šąs telegramą. Kai' nieke 
blogo nemanydama tarnai
tė atidarė duris, tai j kamba
rį Įsiveržė du skarmalais 
apsirišę veidus plėšikai h 
puolė Į kitą kambarį, kui 
buvo šeimininkas su žmona. 
Išsigandusi pastaroji . šoke 
prie durų ir suskubo iš vi
daus užrakinti duris. Tuo
jau buvo pakeltas triukš
mas ir pradėta šaukti pagal
bos. Pabūgę plėšikai išbėgo 
nieko nepaėmę ir nieko ne
padarę.

čia.
v _________ ____ ♦

UŽGAVĖNIŲ PYRAGAI.
Šiaulėnai. Vestuvėse įsi

vėrė ir susimušė su žmonė
ms zakristijonas. Zakristi- 
ionienė, norėdama perskir
ia įsi lindo jų tarpan, bet čia- 
zakristijono portnioras Bra
zas peilių ją subadė. Brazą 
lolicija gaudo.

“MAGARYČIOS.”
Naumiesty, Šakių apskr. 

vasario 22 d. Matarnų kaimo 
pilietis J. Bilskis, 24 metų 
amžiaus, prekymety parda
vęs karvutę, su draugais išsi- 
gėrė “magaryčių.” Kaip jam
viskas ėjosi, nežinia. Tik pa- į 
skui poŪcija rado jį besivo-: 
lionantį prekyvietėje su per- Į 
laužta koja.

I

įtyvuose. Kol’ 
limi tik du 
rnucju piktu 
pjliečiai turi .i- 
į koperatvvo: 
Kaune turi 
rių ir kelias 
jas visuomet 
nuo kėlimo >' 
—administia

> nėra, ga- 
su mini-;

•ti: pirmu,! 
kreiptis tik

■ Parama” 
savo sky- 

klas ir per 
its kainas 

t i, antra 
i turi akylai 

sekti privači; krautuves ir 
pastebėtą sp iiaciją 
tinkamai sueit . <i.

NELAIMĖ SU AUTO
BUSU.

Kovo 2 <1., Ukmergės 
plentu bekursuojantis auto
busas sugedo ir šoferis nega 
'.ėjo jo sulaikyti. Autobusas 
rišu greitumu leidosi nuc 
kalno. Išsigandusieji kelei
viai pradėjo daužyti auto
buso langus, norėdami iš
mokti laukan. Dėka šoferio 
sumanumui autobusą pasi
sekė sustabdyti.

PARAPIJA TURI UŽ
MOKĖT.

Merkinė. Merkinės klebo- 
nos pravedėtas save klebo
nijoje ir savo tvartuose van- 
dentekį ir dabar reikalauja 
sumokėti iš parapijiečių po 
14 litų nuo valako. Kas ne
sumoka, tam šliubo neduo
da, to vaiko nekrikštija. Ku
nigas parapijai savo pato
gumams pridarė 8000 litų 
skolos, žmonės skursta be 
medžių, be skatiko, o kuni
gams norisi visokių patogu
mu. Tai jie taip žmones my
li/

NUBAUDĖ KLEBONĄ.
Pakuonis, Kauno apskr. 

Sausio 12 d. Aleksoto nuova
dos Taikos Teisėjas nagrinė
jo bylą Pakuonio klebono 
Štrimo, kurioj buvo kaltina
mas už įžeidimą ir stūmimą 
B. .Juodžbalio. Teisėjas ilgą 
laiką vartė baudž. statutą, 
prašyda/nas dovanoti klebo
nui, bet nedovanojus B. 
juodžbaliui, nubaudė tik 
vieną parą arešto.

NETYČIA PERŠOVĖ.
Praėjusį menesi Pušaloto 

valse., Biržų apskr. miške 
buvo raštas/unkiai sužeistas 
p. Juozas Vasiliauskas, kilęs 
iš Skaisgirių kaimo. Sužeis
tasis atgabentas Panevėžio 
ligoninėn papasakojo, kad 
bemedžiodamas jis sutiko 
nepažįstamą asmenį, kuris 
pareikalavo iš jo medžioklės 
liudymo. P. Vasiliauskas, ne
turėdamas leidimo, mėgino 
bėgti. Tada nepažįstamasis į 
jį šovęs ir sunkiai sužeidęs. 
Policija susekusi, kad tas ne
pažįstamas asmuo buvęs Pa
nevėžio kalėjimo felčeris p. 
.J. Savrimavičius, kuris pri
sipažino esąs kaltas ir teisi
nosi tuo, kad susiginčijęs su 
Vasiliausku peršovė jį neti
kėtai, visai to nenorėdamas.

PRIGĖRĖ VAIKINAS.
Kovo mėn. 3 d. p. Iginta- 

vičienė iš Pacunų kaimo, 
Vendžiogalos valsčiaus va
žiavo su samdytinių per pa- 
tvinusio Ginės upelio van
dens apsemtą tiltą ir dėl di
delės tamsos nuspi-udo nuo 
tilto į upelį. P. Igintavičienė 
suspėjo iš vežimo iššokti ir 
nusitverti tilto, o jos samdy- 
tinis pateka po vežimu ir 
drauge su pora ari " 
rė. Prigėrusio vaikino lavo
nas dar nesurastai -

I

I

šiai iš laboratorijos.

BERRY & SO. Sth

«<

Gailiai ramiu uuc*
<n... sapnuojant malonius 
sapnus ir t..i!— kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis ’-Kjri— 

Jfembinc.
Tie maži diegianti jcčšlun- 

giai tuoiaus pranyks.
Baubino streso skilvio ir 

vidurių suirimus- -palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
pra*o daugi a u ’

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

ant pareikalavimo.Fasiunėiam; pavyzdį

F. AD RICHTER & CO.
STS. . EROOKLYN, M. Y.

NUODAI! ,
• žiemai- nuodai pripildė jūsų sistemą.' 
' Išplaukite 'nuodus iš jūsų sistemo- 
| vario»lathi yduoię.

ata-

SKARLATINA.
Simanėliškių 

viskio apskr. 
metu spalių 
skarlatina, k 
vaikai mirė. Prsiaruoju lai
ku laja liga p^u'.ėjo sirgti ir 
dideli, kurie uu/narni Vil
kaviškio apskr. iigoninėn.

Vargu ar kada čia ta 
bjaurioji liga pasibaigs, nes 
sergančius nieko nepaisyda
mos lanko dvi i darbininku 
žmonos su mažais vaikai.' 
ant rankų, o paaugę ir patys 
nubėga atlankyti ligonio ar
ba laidotuvėse dalyvauti.

Mirus ar pasveikus, nebe
daroma dezinfekcija, nebe- 
siimama jokiu priemonių 
apsisaugoti nuo ligos. Taip 
liga platinas.

Dvaro darbininkai maža 
tai paisM- Medicina jiems 
neprieinama, nes už vizitą 
iš Vilkaviškio Į Simanėliš
kių dvarą gydytojas ima 56 
litų. Tiesa, paskutiniu laiku 
naujai atvykęs apskr. ligo
ninėn gydytojas važiuoja už 
25 litus, todėl kai kas parsi- i 
veža vieną kartą, o kiti ir nė 
vieno.

dv„ Vilka- 
Xuo praeitu 
mėn. siaučia 
•i; ;a jau kęli

Jei jus Jaučiatės Sergantis, 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs
Nors Vieną Syki Jau yra Naujas Re

ceptas, Kuris Suteikia Takston- 
ęiams Palengvinimą j Keletą 

Dienų.
Musų skaitytojai nv--isteb*-s dasi- 

žinoję, kad daug tūkstančių silpnų ir 
Ligotų žmonių vartoju įas gyduoles ir 
gauna gerą paienj-vinimą i keletą die
nų. Jus esate skolingas sau ir savo 
iraug-ams, kad suteikus toms gyduo
lėms bandymą jei jus jaučiatės nu
vargęs, silpnas, ir nieko negalite 
veikti, jus tiesiog nusistebėsite, kaip 
greitai jus pradėsite jaustis geriau. 
Jei jūsų daktarus dar nėra užsakęs jų 
dėl jūsų, tik nueikite pas savo aptie- 
Lorių ir gaukite butelį. Jos vadinusi 
Nuga-Toile. Jos yra malonios vartoti 
ir jus gausite* jų visam mėnesiui apie 
už $l.u<>. Nuga-Tone sugrąžina atgal 
pep, punch ir vigor dvi silpnų, nuvar
gusių nervų ir muskulų. Atbūdavo įa 
raudoną kraują, stiprius nuolatinius 

: aervus ir suteikiu jiems labai didelį 
stiprumą. Nuga-Tone suteikia malo
nų, atšviežinantį miegą, geru apetitą, 
nuolatinį ėjimą lauk, stimuliuoju 
kepenis ir inkstus į getą veikimą ir 
jus jausitės kaip naujas žmogus į 
kėlės dienas. Išdirbėjai Nuga-Tone 
Žino labai gerai ką jos padaro tokiuo
se atsitiki muose, jie privertė visus 
aptiekorius suteikti garantiją ir su
grąžinti pinigus, jei jus nebusite už
ganėdinti. Rekomenduojamos ir par
davinėjamos pas visus gerusy»ptiek<r 
rius.

T«L South Boston 8520

I
Residcnce University 1463-J. <

S. H Man-Stek,

|

APMOKAMI AGITA
TORIAI.

Alytus. Pastaruoju laiku 
Alytaus 
daugybė 
agituojančių už 
sąjungą, darbo f-ją ir kokią 
ten mažažemių ir bežemių 
naują partiją. Kaip kur jie 
netyčiomis pasigiria gauną 
po 300 litų mėnesiui ir kelio
nės išlaidas. Paklausus, kas 
gi moka jiems taip didelius

apskrity paplito
Įvairių vaikėzų 

ūkininkųTĖVAS IŠŽAGINO 
DUKTERĮ.

Šiomis dienomis Vyriau- 
sis Tribunolas nagrinėjo ka- 
saciją p. Veicechauskio, ku
rį Apygardos teismas nu
baudė 8 metams kalėjimo! 
už išžaginimą dukters. j pinigus, atsako, kad juos

Istorija sekanti: kartą pil. i gauną iš Centro. Dabar su- 
Veicechauskis pareiškė ant- Į praskite ūkininkai, kas pas 
rajai savo žmonai, kad vie-!mus dedas. Mes ūkininkai ir 
name su ja kambaryje gy-įrisa Lietuva skurstame var- 
venti nesutinkąs, ir perėjo ge ir be skatiko, o krikščio- 
12 metų dukters (nuo pir
mosios žmonos) kambarė- 
lin. Ten ją užpuolė ir išžagi- šimtais aprūpinami iš “eent 
no. Buk iš gėdos duktė pa-1 
motei nepranešusi ir tėvas 
ilgoką laiką su ja lytiniai prigėrė SU KUMELE, 
gyveno.

Galų gale, sužinojusi apie 
tai pamotė, pranešė polici-Į 
jai. Policija VeicechauskĮ 
perdavė teismui, o šis nu
baudė. Vyriausis Tribunola>

Dabar su- 
. kas pas

niški agitatorėliai — vaikė
zai už žmonių mulkinimą

M ro.

PAIKAS GEIDIMAS.
Cashgar sostinis miestas 

Kinų dalies rytiniam Tur
kestane, yra didžiausia tur
gavietė Centralinėj Azijoj, 
su didele išdirbyste bovel- 
nos, aukso ir sidabro audek- ' 
lų, karpetų, etc. Čiagimiai' 
gyventojai yra ’aba; prieta-i 
ringi. Nekuria? sventariete^ 
lanko tik merginos ir mote- ■ 
rįs, kuriose maldauja turtln- Į 
go vyro. Kaip lai paika!1

Kovo 4 dieną p. J. Iva-i

TASTELESS CASTOR OIL
Tyrai išvalytas Castor Oil 1
padarytas medicinos reika- I
lama. Be kvapsnio. Stipru- g
mas ir tyrumas nepakeičia- I
mat Be skonio ir neatsi- I
duoda. Imkit Kellogg’s. Su- I 
piltas Laboratorijose. |

________________

i

„Plaai po Amerikos Vėliavų »

Nupiginta ten ir atja! kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brsngiau 
per Brcmen ar Cherbourg

T^ŽIAVCKITfiS saugumu ir
|patogumai? laivų, kuriu- \ ai

do ir operuoja JŠHvbAhyių Valsti
jų Valdžię. Fasinaudokite -pc- 
cialėmi* <ikąLjr'iiomis, nrp: l’-yg- 
rtamafc ^Mnnb-.raaij l»lė laivo 
UniteĄ^ta.te-; Linijo®-- laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

RuoMtirt* dabar ekskursijai
ant

ŠKČtORGE VASHINGTON 
via Bremen

lrurl išplauks i s New \orko lie
pos t. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška _ prie
žiūra p. Jono \V. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie t nited 
Stare* Linijos

Dėl fciinų informacijų apie iš
plaukimus l’nited Statės Linijos 
laivų—Leriathan, George \Va-h- 
iacton. America. Repubiic. l’res- 
ident Rookevelt. President Hard
inę—k)an«k jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pa . ,

s lines*

Antra Valanda Ryte ..

Nao visų pilvo hf žarna nes
magumų, kurie paeina dm 
danty augino nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

$ Telefonas 6112-V.

i| Dr. A. Gornmi-6
I

Mbs. WiNti4Hr*

I

§

ta

LIETUVIS DENTISTA8 
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po plato)
Nuo 6—8 vakare 

Nekėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

" nauskas važiuodamas iš U- 
Stėnos namo, įvažiavo i Ute- 
nėlės upę ir prigėrė drauge 
su kumele.

Apygardos teismo sprendi- bu"^j
mą patvirtino. i

I
I)NELAIMINGI ATSITI

KIMAI. '*
Šiaulėnai. Sausio mėn. 

miške vežimas prispaudė 
pil. VI. šiušą. Subėgę vyrai, 
vos gyvą ištraukė; krūtinė 
Įlenkta ir ranka iš pečio-iš
laužta. Šiaulių ligoninėj 
daktarai pasakė, kati sugy- 
siąs.

Kitas vežimo prislėgtas 
rasta pakelėj miręs.

Trečias važiuodamas pa
keliui Į svečius Į Šedbarų 
kaimą atvažiavęs Į Tytuvė
nų miesteli, vos spėjo į trio- 
bą įeiti ir mirė, tai yra nuva
žiavo į svečius, iš kuriu'jau 
nebegris.

VAGYS.
šulaičiai, Krakių

Naktį, iš 9 Į10 vasario atėjo 
pas Antaną Jankauską va
gys. Ar negavę kaip pradėti 
savo darbą, paėmė iš kloji
mo ratų kripę, nuėjo pa? 
Juozą Ku^Į. Čia, išstatę sar
gybą, pnsistatę kripę prie

Telefonas So. Boston 236®. 
NAUJAS LIETUVIS 
z DENTISTAS

Dr. St. A. 6ALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

Ofiso valandos:
Nuo » iki 12 ryte, nuo 1:30— 
3:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nekėliomis pagal sutarties.

414 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

fM sttgrpimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentas arba pas 

HM Aarieaa Uni 
(gMtoMtlM) JointSsrvicsvMi 

AmAtį Antį kan I mm 
m B«*» SL, BMtMK Mato,

I

į

LIETUVĄ 
^ER*BR?MhlĄ <

Ant diditeusii ir greičiausio 
VbWecf«Bwo 

COLUMBt-S
Afb* ant kitų Sos linijos lata| 
TK 8-MES. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, atcitmiaūai 
TIKTETA4 f TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
" irmacijų kreipkitės: 

1TH GERMAN

Iš IR I

LIETUVĄ
Per Hamburgą 

Ant mus tri-Srinbmių laivų 
fciRtlute. Retiance. Albert 

BŪtin. Deutschlaad, 
Hamburg 

ir ant populistiškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 

Hcstphalia, ir Thu-

Sąvaitiniai išplaukimai iš 
Nevr Yorko. Laivai Thurin- 
gi* ir Westphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Europa 
išvatfriimai._____________ •

UBĄ A iS Sew YeT,w nrfllMi K*0“* ir •<«•* {Žali t) (Pridėjus S. V 
Tahgm-).

—

V Tel, Richmond 1416

h. DavH W. Komi
Kalba Lietuviškai ir Rasiikal. 

GYDO CHRONIŠKAS IR - 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyry Kraujo 
ir Odos Ligas

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

BOSTON, MASS.

Moteriškės 
Švarumui

šviesesnei moteris dftbnr 
vartoja Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra. vei
klus. bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

Visi turtai neturi vertės be 
sveikatos. Tik sveikata yra 
tikrasis turtas, ir skilvis yra 
svarbusis pamatas sveika
tos. Skilvio negerumų atsiti
kime Trinerio Kartusis Vy- - 
nas yra geriausias vaistas. L 

i “Aš kentėjau nuo skilvio ne- į 
tvarkumo per 6 mėnesius. 
Ką nevalydavau, viskas su
silaikydavo skilvy, ir niekas 

j 1 negalėjo pagelbėt. Galų ga-
?.^U?..,.ę,al'ap^-ie išbandžiau Trinerio Kar- 

1 tujį Vyną, ir šiandien po SU-
■ vartojimo dviejų bonkų 
1 jaučiuosi daug geriau. Jūsų

Taip skaitosi

Spėjama, kad nelaimės ,----- ----- L—z.

t SKAUSMAS KUR? iKLEBONAS MIŠKĄ 
KERTA.

Šakynos girininkas rado, 
kad klebonas be leidimo iš
kirto i 
miško, kirtimą sulaikė. Tai 
klebonas iš sakyklos apelia- • 
vo į parapijonus. Žadėjo va- • 
žiuoti i Kauną. Amžina draugi. Mr.. EUz«:

PELNOSI IŠ NELAIMĖS. ^^"r^P^fcL
Kaip karą seka kranklių rovo 9, 1926. Jei negalit 

būriai, taip kiekvieną visuo- gauti Trinerio Karčiojo Vy- 
meninę nelaimę puolasi iš- į no ju8U aptiekoje ar pa* vai- 
naudoti godus spekuliantai. Į $tų pardevėją, raiykit pas 
Nespėjo ir Kauno pot\ynūs į ! Joseph Triner Company, 
gyventojus įnešti nerimo,1 r* * *”
kaip kai kurie maisto pro- ____ Z
dūktų krautuvininkai susi

migriebė kelti kainas, teisinda
miesi potvyniu ir, norėdami 
paveikti Į pirkėjus, prana
šauja didesnį pabrangi- 
mą. —

I

valse.

Chicago, III.

Itališki Armonikai.

ti priežasties nėra, tai yra 
tik kai kurių krautuvininkų 
neleistinas būdas pasinau
doti proga. Su šiuom blogu 
reikėjo, reikia ir reiks kovo- 

i, kol patys gy- 
. , >Us tiek susipratę

grebėstą, negalėjo. Tada visas suvartojimo reiKme- 
' nuėjo į trečią Kiemą, pas Po- nas pirkti tik savo kopera-

vežimu ir svirno stogo, išplėšė skylę, ti taip ilgai, kol 
rklių prigė- bet jlist į svirną, pro tankų vėntojai bus tiek

Mes išdir
banti ir im

; me viso-
Maisto produktams brang- 

dirbtas
Itališkas

Akimi inas
geriausias 
nasaulyje. 

ji* 
fhelų ‘gvarantuotoą. Musų kainas ie- 
mesnčs negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
L- iojro. kuri pastunfiam DYKAI. (-) 

Rl Al r A SERENELLI & CO.
817 Blue Island .Ve., Dept. 30. .. 

CHICAGO, ILL.

B
*r*4 ’ •

JgiK

*•%

PAMINKtT

YRA GERAS DĖL:
L Rnmatiško gėlimo.'
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo. 

Kietsprando.
Skausmo šonų, krutinės
pečių.
Apsi<b-ginimo ir žaizdų.

8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

Apsisaugojimui nuo užnuodi- e 
jirno, nuo silpnų atsitikimų. y 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir $1.25.

Dėl neturimo arba knygutėj 
ra?ykife~|:

ALBERT G. .
C,ROBLEWSKI & CO..

Dept. 36. Plymoųth. Pa.

Lietuvis Optemtristis

Hegzaminuojii akis, priskirtu 
•kiniui, kreivas akis atitfesfau 
ir MKblyopiškosi (akloM) aky« 
w sugražinu kvieti tinkama 
laiku.

«i0YD15 wator Si. Boston, 
Cor. Devųnshire SL 

arba gan vietos agentus.

J. L. PAtAKARNIS O. D.
447 Broad^ay, So. Boatoa, MmI
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Vietinės Žinios
“Sandara” gina kumelės 'rinkimo vedimu ir trumpa, 

garbę. 'bet reikšminga savo įžangi-
‘•Keleivio- No. 12 aš pa-lne Kiti valdybos

teisybę apie praįą "anai taipgi parode daugrašiau teisybę apie prasta .. u ...lietuviu piliečiu piiiAvmį e,ne,T^os, P^iqz;mo. Nu- 
amerikonu pa’r&oj 17 d ^atjta platus Vatzbos Buto jmndentą. 
kovo. Nes ižtikro, lietuviai <l=»'buotes programas. ------- —

lietuviams So. Bostone. 
Kaipo rezultatas “popieti
nių viršūnių kliubo,” jau 
girdėti, kad sandariečių y 
togėj tūlos šeimynos griū
va. Pirmenybę šito klausimo 
paliksime “naktinės guštos" 
korespondentui Nagaika: 
paaiškinti plačiau, tada ne
reikės kolioti nei keleivie- 
čius, nei “Keleivio" korės- 

Šmikis.

»

KETVIRTADIENĮ, BALANDŽIO-AFR1L 8 D.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Stlver St, South Boston, Mass.

Dzimdzi-Drimdzi
ATSISVEIKINIMO

VAKARAS!

NASH & AJAX
AUTOMOBILIAI

pasirodė ir neskaitljngai ir 
prastai.
gyvena 
piliečių, 
tik apie 20 žmonių. Jie nešė 
iškabą “Lithuanian Citi- 
zens.” Apie šimtas tūkstan
čių žmonių, kurie susirinko 
pažiūrėti parodos, galėjo 
pamanyti, kad Bostone tik 
tiek lietuvių piliečių ir tebė
ra, kiek jų parodoj matėsi. 
Todėl su lietuviais pilie
čiais amerikonai arba ge
riau sakant airiai politikie
riai ir nenori skaitytis.

Bet užvis prasčiausi Įspūdi 
darė purvina ir pusiau pa
dvėsusi kumelka. kuri “mar
gavo” paskui Lietuvos vėlia
vą. traukdama sulūžusią 
“bogę” su keliais vy rais. Ne
tik svetimtaučiai, bet ir pa
tįs lietuviai-žiurėtojai pasi- ■ 
leido juokais pamatę paro
doj tą pusgy vę šyvukę. Juo
kėsi keletas lietuvių ir ne
toli “Sandaros” durų, ant 
Broadyvay kampo. Todėl aš 
ir parašiau, kad lietuvių pi
liečių pasirodymas buvo 
prastas ir darė gėdą lietuvių 
vardui.

Šitoks mano aprašymas 
baisiai nepatiko vietos tau
tininkų organui “Sandarai.” 
Ji sušuko: "Bjauriausia ‘Ke
leivio’ melagystė.” Ir pri- 
pleškino ant “Keleivio” vi
sokių bobiškų plepalų ištisas 
dvi špaltas. Vienok nei vie
noj vietoj neužginčino, ka
me aš bučiau apsilenkęs su 
teisybe. Atpenč, pati “San
dara” pripažįsta, jog patįs 
lietuviai piliečiai abejojo, ar 
verta parodoj dalyvauti, ka
dangi jų susirinko labai ma
žas būrelis. Ji tik užginčina. 
kad sulužusiame vežimėly
je, kuri traukė minėtoji šy- 
vukė. važiavo ne lietuviai, o 
amerikonai “sportininkai.” 
Bet kokie ten buvo “sporti
ninkai.” “Sandara” nepasa
ko. Ar tie, ką ant kampų 
“džiką” šoka ir lietuviams 
skrybėles daužo? Pagalios, 
kas jie nebūtų, bet faktas 
yra faktu, kad tie “sportai” 
važiavo paskui Lietuvos vė
liavą. reiškia reprezentavo 
lietuvius. Gal būt tie “džia- 
kiai” tyčia prilindo prie lie
tuvių piliečių, kad išjuokus 
jų pasirodymą.

Apie kitus "Sandaros” 
plepalus, siunčiamus “Ke
leivio” adresu, aš nesakysiu 
nieko. Į tai, veikiausia, atsa
kys pati “Keleivio” redak
cija (“Sandaros” “pisorė- 
liams” perdaug butų garbės, 
kad Į jų piemeniškas pliovo- 
nes mes kreiptumem savo 
d ome.—Red.) Tik tiek no
riu pridurti, kad “Sanda
ros” redaktorius, nuduoda
mas didžiausiu Amerikos 
patriotu, pasirodė visišku 
nežinėliu Amerikos istori
jos, nes apžvalgoje jisai sa
ko: “Kada So. Bostono lie
tuviai piliečiai dalyvavo A- 
merikos nepriklausomybės 
paminėjime, tai ‘Keleivis 
juos bjauriausiai apšmeižė.” 
Ar tai 17 d. kovo yra Ameri
kos nepriklausomybės die
na?

Ir šitokiam ignorantui yra 
pavesta redaguoti tautinin
ku partijos laikraštis’.

Pilietis.

Kuomet Bostone 
tūkstančiai lietuvių 

parodoj dalyvavo

PASTABĖLĖS.
Dzimdziai apleidžia 

Bostoną.
Už dešimties dienų Dzim-, 

dziai visu savo sąstatu, su‘ 
visais baksais ir su naujai 
paruoštu repertuaru, išva
žiuoja iš Bostono. Trauks 
Chicagos link, o iš ten da
rys “didijį pavasario marš
rutą" po kolonijas. Atsisvei
kinimui su svetingais bosto
niečiais ketvirtadienį, ba
landžio 8 d. Lietuvių Svetai
nėje So. Bostone Dzimdziai 
rengia atsisveikinimo vaka-_____ _____ _____
ra. Bus juokų ir ašarų, bus ir išbliaus viską, ka tik ..... 
dainelių. Be Dzimdzių, vai- Užminkite dar karta, o
dins dar keletas žymių vie
tinių artistų ir dainininkas 
R. Juška iš VVorcesterio.

Visi vaidinamieji veika
lai Bostone bus rodomi pir
mą kaitą. Neužmirškit apsi
lankyt.

"Sandaros” redaktorių- 
pradėjo pūstis prieš “Kelei
vį,” kai ta varlė prieš jauti. 
Sandariečiai, apsižiūrėki:*. 
kad jūsų redaktoriui nebūt ; 
pokšt! * i S

Piktumas parodo silpnu
mą, o 1.„1L" 
kulturingumą.

■na “Sandaros 
j ant “Keleivio.

Užminkite 
redaktoriui ant komo, o ji-

; “žino.” 
_________________ _________ j ji> 
savo “žinojimą" pakartos.

Kas nuolat kartoja tą pa
tį, pas tą sandėlis žinojimo 

I labai menkas.

koliojimasis — ne- 
j. Tą patviiti- 

burnojima.'

i

Pirmą syk Bostone bus vaidinama: 
“DURKLAS”

\ ieno veiksmo T. Botrelio kostiumuota su choru ir 
kupletais Įdomi, jaudinanti drama.

“BYF.-BYE”
Vieno veiksmo linksma komedija 

“NUSIŽUDĖLIS” 
Vieno veiksmo juokai. 
KONCERTINĖ DALIS

-' ).ikaru- L>as tiktai atsisveikinimo vakaras, nes p<> jo Dzimdziai
idžia Bostoną Turėsite taip pat progos pamatyti Dz'.mdzių dra- 
vaidinant. Nepraleiskit šio v.- karo — ateikit su Dzimdziais atsi-

■ • irjinti Pradžia lygiai s vai. vakare.
Bilietai p., 75c. ir po 50c V tikanis 25c.

REIKALINGA KNYGVEDĖ
Mergina arba moteris, turinti pa

tyrimą knygvedystėi (Double-Ent-' 
ry) ir abelnai ofiso lia/be. Nuolatinis, 
darbas ir gera alga. Kreipkitės prie 

J. B GAILIUS
361 \V. Broadvvay, So. Boston, Mass

TVIRTUMAS, GREITUMAS, PUIKI 
KONSTRUKCIJA, DAILUMAS IR 1ŠNA- 
SUMAS yra keletas iš daugelio kokybių, ku
rios padarė musų automobilius taip garsiais 
ir populiariais.

CHARLES B. DAILEY 

452—454 BROADVAY, SODTH BOSTON.
Service Station 628—644 Fourth Street,

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

%  

i

VISOKIAS PLUMBERIUIŠRANDAVOJIMUI
Norime tiktai lietuvius įleisti į na

mus. Sekantis “tenementai” yra iš
randa voji m ui:

730 East 2-nd st., So. Dostm, prie 
pat parko. 1 floras,’ 4 kambariai, ga- 
sas, maudyklės, ?2S.<» mėnesiui. - 
floras, 5 . _
lės $30.00 mėnesiui

153-155 W. 6-th st., ; 
sas namas atnaujintas 
bariuose nauji popieriai, 
elektra, vanduo, gesas. 
kambariai, S3.00 į sąvaitę 3 
kambariai. Sl tn) i sąvaitę, 3 
kambariai, $4.50 į sąvaitę.

Du puikus štoreliai. tinka batsiu
viui, mažam kontraktoriui arba sal
dainių krautuvėlei. Po $10.00 į mėne
si. Kreipkitės pas:

PETRAS AKUNEVlčIUS
820 E. Sixth st.. So. Boston. .Mass. 
Arba Adv. Bagočians ofise ant vir

šaus “Keleivio” redakcijos.

I
REIKMENIS SOUTH END 

HARDWARE CO.
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

ANT GELEŽIES IR
’ MALIAVŲ.

QUEEN ANNE Gatavai Sumai
šyta Maliava $2.25 galionas.

Balta ir visokių spalvų dėl vidaus ir 
lauko
Dauį? Gatavai Sumaišytos

Malevos $1.25 galionas.
•$:3.50 Atlantic Floor Varnish $2.25 gal. 
Bunker Hill Varnish $1.50 gal.
Roof Coating dėl kiaurų stogų 85c gal. 
Vehretona Flat White Paint $1.79 gal. 
Pure \Vhite Lead 1<W svaru $12.25.

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PA1PAS ir PRITAIKINTOJLS

,ą, skaitau “Dar-ką” — visi 
šaukia, kad Jenkinsas ore. 
Ta> žmogus pasiuto — pa
maniau sau. Automobiliaus 
am neužtenka, tai nusipir

ko aeroplaną.
Kur buvęs, kur nebuvęs, 

susitinku pati Jenkinsą.
—Tai tamstai nebeužten

ka mieste namus pardavinė
ti. kad rengiesi daryli bizni- 
iš oro? — klausiu aš.

Atsiprašau. Nesupran-* 
tu ką tamsta kalbi, — atrėžė 
jis man.

Nesupranti? Ve, laik
raščiai rašo, kad tamsta es:
ore.

BiskĮ pasibarėm, bet pa
lakaus susitaikėm. Dalykas 
toks: Jenkinsas tuosyk buvo 
ne ore, bet WNAC -“air 
piW’ bakse, reiškia tokia-

kambariai, gesas, maudyk-

So. Boston. Vi- 
;: visuose kam- 

maliava 
floras, 
flora.* 
floras

Sandariečių salaveišių 
skyrius dar tebegyvuoja. 
Šiais metais jų sąstatas yra 
toks: spykeris, kompozito
rius, solistė,barabanščikas ir 
kolektorius. Tą savo kolek
torių ši pavasarį jie siunčia 
su ekskursija Lietuvon.

* * s

Sėsk, Antanuk, “dac na: 
fer ju,” tarė generolui Pork- 
čapsui jo pati, kuomet ši.- 
perdaug išsiplepėjo apie 
“naktigonių” kliubą “San
daros” guštoj.

Sakoma. Verbų nedėlioj 
sandariečių generolas 
Porkčaps 
“Gatės of Heaven” balda- 
kymą nešė. Tas irgi "pakė
lė lietuvių vardą svetimtau
čių akyse.”

* e C --t:

Vaizbos Buto programe. 
“Žinių” skyriuje, kažin-kas 
ėmė ir pakiršino tūlą “poe
tą.” kuris jau nuo pereitos 
vasaros džiūsta p. Stuko pa
stogėje. Pakiršintas "poe
tas” puldinėja iš “svetimo.' 
padangės” (pastogės) it ru
denio pūvantis lapas.

Kadangi tokie “puvantie- 
ji lapai" yra nemalonus, tai 
patarčiau šposininkams 
daugiau Į tą “čiukuri" neba
dyti.

Sandariečių “naktinė gusta”
Pora sąvaičių 

kaipo vietinis “ 
korespondentas, 
pastabą “Keleivio 
se žiniose, kaip p. Ivas akėjo 
savo artimus draugus už tam 
tikins blogus jų darbus. Ten 
buvo nurodyta, kaip popie
tinis sandariečių “viršūnių” 
kliubas ynrto i kazirninkų 
Įstaigą.

Pereitos savaitės “Sanda
ros” laidoje išlenda vienas 
iš “naktinės guštos” paukš
čių. advokatas Nagaika. ku
ris kryžiavojasi ir keikiasi, 
it rusų popas prieš savo die
vą kampe. Bet ve šitas pauk
štis atidengė dar daugiau 
paslapčių apie “sandarie
čių inteligentus.” Jis rašo, 
kad p. Ivo išgązdinti nakti
niai paukščiai “yra sumušę 
kaziravimo rekordą. Kurie 
yra senberniai, tiems all 
right, bet vedusiems tai ne
kas. Pastarieji turi slapto
mis nuo moterų išbėgti ir su
bėgę naktimis kaziruoja.” 
Toliau jis tęsia: “ženočiams 
nekaip sekasi kaziruoti... ii 
žiūrėk gėmi pralošia.

Well, paklydo Mahono 
avelė ir pati save pliekia, c 
ant “Keleivio” korespon
dento rėkia, kad tas “pirma.1 
padarė kliksmą ir nori nu
kreipti savo skaitytojus nu< 
|to fakto” (fakto, kad sanda
riečių kliube priviso kazir
ninkų L Patvirtinimui save 
kalbos “Sandaros” Nagaiks 
prideda net 3 spyrius:

1. Kad tokia “naktinė 
gusta randasi tarpe E ir l 
st.” Kur? Nagi užpakaly So 
Boston Saving Banko.

2. Kad tokią “naktinę’ 
guštą niekas nenori savo na
me palaikyti.” Blogai, ban
kas varo lauk už negeistinus 
pasielgimus. Net ir Nagaik? 
sako, kad dabartinę viete 
turi tik per maldavimą.

3. Kad Į tokią “naktinę 
guštą” tik zvano signalais 
esti Įleidžiami.” Ir kaipgi 
juk be zvanuko negalima! 
Daleiskim, kad sandarietė 
sumanius pamokyti save 
vvra, netikėtu laiku isilauž 
tų su kočėlu Į naktinę gust? 
ir. tikėkite man. kad jos vy
ras jaustųsi prasčiau ka 
M r. Jiggs nuo savo Megės 
Todėl zvanelio reikia.

Butų pageidaujama, kač 
“S.” korespondentas Nagai 
ka, tiek daug žinantis ir tai’, 
plačiai matantis, stengtus 
išgyvendinti tą “naktinę 
guštą” iš “Sandaros” pasto
gės. Keturios kaladės kazy 
rų, keturios vietinės pinak 
lio per kiauras naktis neda
ro garbės netik patiems san 
dariečiams, bet ir abelnai

atgal aš,
"Keleivio” 
padariau 

vietinė-

! 1

ar=- 
Geriausias tavoras pigiausia kaina. 

TeL Haymarket 4100 ir 4101 
Boston Plumbing & Lighting 

Supply Co.
147 Portland St, Netoli No. Station. 

cMJSl ON
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Lietuvių Vaizbos Butas 
auga.

Išrinkus naują Vaizbos 
Buto valdybą, su pirmutiniu 
susirinkimu prisirašė 10 
naujų narių. Naujasis pirmi
ninkas Dr. M. V. Casper 
(Kasparavičius) žymiai pa-
si rodė, ypač tvarkingu susi-

me bakse, kur oras visai neį
eina. O laikraščiai rašo, kad 
Jenkinsas ore...$ ♦

Vieną sykį tūlas biznie- 
Mr. riu.'. būdamas tarpe keturių 

airišių bažnyčia rier.ų. pasakė, kad, girdi, 
Kubilius So. Bostone 
"amount to nothing." Pasto
riau.'. bracia. visi plaukai 
paristojo piestu ir jau butų 
buvus liežuvių batalija, bet 
čia įsimaišė advokatas ir su
gadino ^. isą “show."

Aną vakarą southbosto
niečiams dainavo J. Butė
ną.'. Ilgoką laiką jis mokino- 
si dainuoti pas “švento tėvo 
vaikus” ir, galima sakyti, 

u-čtlnai pramokęs. Aš ma
nau. kad jis “bytina” visus 
South Bostono dainininkus, 
'•.kiu ir Bačiuli.d $ ❖

Mi sų d-ras Seymour kan
didatavo į miesto “konsu
lui/’ ir laimėjo...kai Zablac- 
ka.' ant muilo. Sakoma, ne- 
ueibėję nei airiams išfundy- 
ti receptai. Mat, airis vis už 
savo tautiečius balsuos.

*
N-senai atsibuvusioj ka

talikų konferencijoj vienas 
kvidgas buvo padaręs įneši
ma. kad uždaryti “Darbi- 
r.i k.ą.“ Tai blogi ženklai 
pa katalikus. Iš Lietuvos 
atvažiavę kunigai musų ka- 
‘ dku.' taip išmelžė, kad ne- 

i ajiegia jau ir laikrašti 
išleisti. Šmikis.

“Sandara" bando primes
ti savo "naktigonių" kliubą 
keleiviečiams. bet adresą V> 
kliubo paduoda ant E st. 
Visi žino, kad ant E st. vi
dų lietuvių kliubai: piliečiu 
ir sandariečių.

* C 2

Trjs punktai iš sandariečių 
“karunkos.”

Didį džiaugsmą musų tau
ta turėjo, kai Patriko dienoj 
lietuviai piliečiai pusgyvę 
šyvukę Brodve lydėjo.

Antią džiaugsmą musų 
šauta turėjo, kai sandariečių 
generolas "naktigonių" 
kliubui ausis apravėjo.

Bet didžiausi džiaugsmą 
musų tauta turėjo, kai tris 
sandariečių davatkėlės džė- 
nitorių redaktorium uždėjo.

Barbės Vaikas.

Hello visi! Matote, mano 
olunksna buvo nulužus, tai 
iš turėjau laukti, pakol p. 
Valukonis sugrįš i biznį ir ją 
pataisys. Sugrįžęs Į savo se
ną kromelį Petras pirmu
čiausia ir griebėsi už mano 
nuiužusios plunksnos, kad 
iš vėl galėčiau rašinėti ži
nių iš vidurio Broadvvay. 
Tėmykit!

Gavęs plunksną pirmiau
sia griebiausi žiūrėti i laik-i 
aščius ką rašo: Skaitau 
‘Keleivi,” skaitau “Sanda-

PARDAVIMAI.
V

6-iij Seimpi Namas
2 gyvenimai |>o 6 kambarius ir t po 
kambarius ir jenitoriui kambariai. 
I Garadžiai kiekvienas atskirai. 
Visete įtaisymai, šiltas vanduo ir

t
i

earo šiluma. Randu -neša $570JM> į 
mėnesi. Parsiduoda . 
įnešimu. Platesnių informacijų norint 
galit kreiptis tarp
pas

pigiai su mažu

6 iki 8 vakarais.
(-)

R. J. VAŠI L
109 Broadway, Room 3, 

So. Boston. Mass.

FLOOD SOUARE 
HARDIVARE CO.

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

636 Broad**ay, So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 2700-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

VISKĄ TURIM DĖL 
DARŽO IR PIEVOS. 
APLANKYKIT . MU
SU DARGĖNŲSKLE- 
PĄ. VIRTUVĖS REI- 
KMENAI. BARGE- 
NAI KASDIEN.

j VACUUM BONKOS .............. 69c.
SOUTH END HARDWARE 

COMPANY
1095 U'ashington St.. arti Dover St.

I EI. Stoties, Boston. Tek: Beach 5353.

ANT PARDAVIMO
Mėsos ir Groserio Krautuvė.

Kuri randasi geroj vietoj ant 
322 Broad’.vay. South Boston. 
Priežastis pardavimo — nesuti
kimas partnerių. Matykit savi
ninkus nuo 7 vai. ryto iki 6 vai. 
vak.

ANT PARDAVIMO namas
7 kambarių su maudyne, be- 
kerne ir storu. Kreipkitės:

168 C st, So. Boston, Mass.
STRAND TAILORING CO.

Siutai tik po S35.0<».
Ateik pas mane ir persitikrink, as 

pasiųsiu, pagal f--- :---- — *
Taipgi taisome senus 
teru ir vyrų, i 
pa'Iarvm kaip naujus.

3i)S ’A. BROADM \Y.
SO BOSTON. MASS. 

ant antru lubų, arti Ji St-eet. 
Savininkas Mikas Neciackas.

KRATINYS.

Ar Jūsų Oda Skyla 
Ar Jūsų Oda Užkrėsta
Ar Jus norite turėti 

Puikią Odą

naujausią madą, 
drabužius mo- 

alom ir suprosinam. 
(25>

JEIGU SKAUDA KOJAS 
<>r. Millcr’io J’ėdvs l’nlai-

kytoįai prašalins skausmą jusą pėdo
se, ricšėtiuiisc ir už.pcnėiiiosc. fšlenir- 
vo atstato muskulus ir kaulus ir nor- 

! n-.ali-kuina Jaučiami ir nešiojami 
puikiai Padaromi jum.' ypatiškai.
DR. E. W. M1LLER t Rcp. Podiatrist i 

6*5 P'-mticiton S<|Uare, Boston, Mass. 
Te!. I?owdoin 3783-W. 117 ) į

i

I

M r. Joseph P. šarkiunas.
pas

Vose & Sons Piane 
Company 

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

Grar.d Piar.ą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiur.u. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes nK's parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
.Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos.
Parašykit, o nusiųsini gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

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

NAUJI KELIAI PR Aš ALINI
MUI LIGŲ NESMAGUMŲ.

Be operaciją, be vaistą.
N ATURAL1S GYDYMO METODAS— 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

Dr. Weniworlti, L. M. 
1761 Washington »t., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass*

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

Speciali'!:<» Kronišką ir Sc- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraupi Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
;ki 2 po pietų ir pagal sutartį, 
lel. Haymarkct 1436.

32 CH AM BERS ST., 
BOSTON, MASS.

DR. H. N. LANDAU

—Bukite Tikri ir Vartokit—

MES PERKAM LIETUVOS BONUS

IIIII

?
SEUERA’S ESKO
is Sulaiko jusą Odą Nu> Skylimo ir Peršėjimo.

Jeigu jus kenčiate nuo kylimo *xlo- arba kitokių 
užkrėtimu, jums geriau ia pa geibo* Severas Es .o. 
Tyra ir veikianti antiseptiska gyduo.e, kuri Ukrai 
- istabdys 'xlos skylimą ir kitokius odos nes vagu- 
mus. Pirmas išt< pimas suteikia didelę pagelbą. 
lek iančiai ja vartoja i; '-'i. ia
Kodėl ne jus? Ka,na 50c
Severus Odos Muilas Pagelbsti Gražumui 25c.

Jūsų Aptickose W. f. Severą Co., Cedar Rapids, Ia.

Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą arbaCo- 
lumbia Gramafoną, priimdami bonus kaipo dali m o- į 
kesties. Mes parduodam? geriausius PIANUS, GRA- > 
MAFONUS ir užlaikėm didžiausi pasirinkimą Lie- i 
tuviškų Rekordu ir Piano Rolių. Kreipkitės ypatiškai 5 
arba per laiška: >

GEORGE MASILIONIS
233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. J




