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Metai XVIII

, KLAIPĖDOJ APSKELBTAS 
KARES STOVIS.

KRAUJAS LIEJASI 
Iš NAUJO.

DIDELIS DARBININKU 
LAIMĖJIMAS

ŽYDŲ SKERDYNĖS IFNKAI PPNflACI GIRTAS "TVARKDARYS* 
RUMUNIJOJ. įLlHIUU JVLHUIHM ; Gardner, Mass. — Aną !

IfADrN CIT PI1CAIC (^en^ čia buvo areštuotas- 
llAnLn uU nUdAlde girtas valstijos policmanas 

_______ | ("kazokas”), kuris važiuo-į 
TIKISI RAUDONOS damas motorcyklium užva-; 
ARMIJOS OFENSYVO. žiavo ant telefono stulpo ir 

atsimušė Į Gem Crib v' 
Cradje Co. dirbtuvės sieną.' 
Darbininkai nusigandę su
bėgo žiūrėti, kas čia darosi,' 
nes manė, kad kas nors nori j 
nuversti jų fabriką nuo šali
gatvio. Pasirodė, kad tai 
"tvarkdarys” gerai išsigė
ręs. Jis buvo taip ginas, kad 
r.nt kojų negalėjo pastovėt. 
Važiuodamas jis be mažko 
neužmušė kelių vaikų. Užva
žiavęs am dirbtuvės, jisai 
sulaužė savo mašiną ir pra-; 
šimušė kaktą i sieną. Jis bu
vo areštuotas ir jam nuvilk
ta uniforma. Teismas uždė
jo jam $200 pabaudos už tai, 
kad girtas būdamas -važiavo 
motorcykelium, ir §15 už pa
sigėrimą. Jis pabaudą už
mokėjo ir dabar bus dar 
teisiamas karės teismo. Jis 
vadinasi John McConlaugh.

JvL? AvitANi

Iš Bukarasto pranešama,! 
kad Jasų mieste, Rumuni-J 
joj, pereitą nedėldienĮ įvyko 
žydų skerdynės, per kurias 
buvo išskersta apie 50 žydų. 

Se
kė
jau 
žy-

PENKI ŽMONĖS PER
ŠAUTI RIAUŠĖSE.

Berlinas. — Gautomis čia 
žiniomis, pereitą nedėldienĮ 

i Klaipėdoj Įvvko riaušės ir - -
lietuvių kariumenė pradėjo clus- _______

i c oiiflvf nonVis

LENKŲ AMNESTIJA 
GALICIJOJ.

Kad pažymėjus perėmimą 
savo rankas Rytų Galici-

i 
I

I■Vokiečių patriotai priešina
si prijungimui Klaipėdos 

prie Lietuvos.
Leidžiant "Keleivį” i spau

dą, Bostono dienraščiuose 
pasirodė daugybė telegra- ^ . 
mų, kurios skelbia, kad zeis^- 
Klaipėdoje vėl pasidarė la
bai neramu. Kaip išrodo iš 
tų telegramų, tai lermą te
nai pradėjo kelti vokiečių;

i L_ - --------------------------  x

Jasų mieste yra 75,000 
ventojų ir paskutiniais 
liais metais tenai buvo 
keliatas pogromų prieš

šaudyt, peršaudama penkis 
žmones. Du buvo užmušti 
ant vietos, o tris sunkiai su-

I! *

į ;— - ----------
įjos, lenkų "valdžia rengiasi 
: paskelbti tenai "visiems’ ka
liniams amnestiją, išskyrus 

....... ..... ...... tiktai užmušėjus ir... politi- 
daro dideliu nius prasikaltėlius. V adina-

LIETUVA STIPRINA 
SAVO ARMIJĄ.

Ryga. — Čia nuolatos eina 
patriotai, kurie nenori, kau paskalai, kad Vilniaus sri- 
Klaipėdos kraštas butų pri- tyje Lietuva t.— 
jungtas prie Lietuvos Res- karinių prisirengimų. Sako- si, paleis iš kalėjimų arKlia- 
publikos. Pareiškimui to ne- ’^a, kad lietuvių armijon vagius.

NENORI JLEIST KA
LININO PAČIOS.

Kelios dienos atgal Ame
rikos spaudoje buvo pa
skelbta, kad greitu laiku ke
tina atvažiuoti čionai Rusi
jos prezidento Kalinino pa
ti aukų rinkti Rusijos naš
laičiams. Bet dabar, kuomet 
katalikų pralotas Butkevi
čius lapo bolševikų Maskvo
je sušaudytas, o arcivysku- 
pas Ciepliakas ir kiti dvasiš
kiai nuteisti katorgon, Ame
rikos katalikų organizacijos 
pradėjo siųsti Į Washingto- 
ną protestų ir reikalauti, 
kad Kalinino pačiai duris i 
Ameriką butų uždarytos. Ir 
galimas daiktas, kad kelias 

tz *, - a jai čia bus užkirstas.SUKIsO KALeJIMAN MI- 
NISTERIUS IR GE

NEROLUS.
Bulgarijos liaudies teis- _____£________ c __

mas pasmerkė kalėjinian iki Voj buvo Įtaisyta didelė pro- 
, gyvos galvos 6 buvusius Ra-ręsto demonstracija prieš

pasitenkinimo esą laikomi i stoja daug vokiečių oficie- 
mitingai ir apskelbta strei- rių. Eina taip pat paskalų, 
kas. Nėra abejonės, kad vy- kad Klaipėdoje rengiamas 
riausiais šito judėjimo inži-i ginkluotas sukilimas prieš 
nieriais yra lenkų ir francu- Lietuvą.
zų imperialistai. Lietuvoje ----------
klerikalu prezidentas palei-į STREIKĄ SURENGĖ 
do Seimą. Ministeriu kabi-; 
lietas taipgi griuvo. Šalis! * 
pasiliko be teisėtos valdžios. 
Lenkijos patriotai su fran- 
euzais, matyt, nutarė šitai 
suirute pasinaudoti ir su
rengti Klaipėdoje sukilimą, 
kad tą kraštą nuo Lietuvos 
vėl atplėšus.

Vieni vokiečiai Klaipėdoje 
to nepadarys, nes jų tenai 
nedaug yra. Didžiuma gy
ventojų yra lietuviai ir jie 
nori prigulėt prie Lietuvos. 
Bet i Klaipėdos kraštą fran
cuzai yra prigabenę iš Len
kijos daug provokatorių. 
Šitie gaivalai gali kelti riau
šes, gali daužyti langus ir 
gali pasislėpę šaudyti Į žmo
nes, kad davus pamato Įsi
maišyti francuzams ir len
kams. Pastarieji gali užimti 
Klaipėdos kraštą sakydami, 
kad jie ateina tenai "tvar
kos daryti”.

Taigi Klaipėdai gręsia di
delis pavojus, žinios sako, 
kad- tenai jau apskelbtas ka
rės stovis ir kad prasidėjo 
šaudymas. Du žmonės esą 
jau užmušti ir tris sužeisti. 
Paduosime čia šitas žinias 
taip, kaip jos tilpo amerikie-! 
čių spaudoje.

’HEIMATBUNDAS”.
Berlinas. — Gautos <čia 

Klaipėdos žinios sako, kad 
lietuvių vyriausybė ėmėsi 
aštrių priemonių užgniauži
mui generalio streiko, kuri 
apskelbė vietos vokiečiai, 

; protestuodami dėl prijungi
mo Klaipėdos prie Lietuvos.

Streiką apskelbė vokiečių 
patriotų organizacija ”Hei- 
matbufid”. Du tos organiza

cijos vadai tapo areštuoti.

is

H)0,000 LENKŲ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ RUSIJĄ.

Pereitą nedėldienĮ Varšu-

vvos galvos 6 buvusius Ra-vesto demonstracija p.UZ 
doslavovo kabineto minis- Rusiją dėl sušaudvmo pralo- 
terius ir kelis generolus,-ku-to Butkevičiaus ir uždary- 
vie pradėjo karę liaudies mo I *’j* ' * ^ * '*
balso nesiklausę. Beto »!a dvasiškių Maskvoje.

Varšuvon atvažiuoja fran
euzų generolai organizuoti 

armiją.
”New York Herald'o” ko

respondentas telegrafuoja 
iš Varšuvos, kad tenai daro
mi dideli prisirengimai ka
rei su Rusija. Lenkų sosti
nėj esama gilaus Įsitikini
mo, kad Raudonoji Armija 
neužilgo pradės puolimą ant 
Lenkijos. Varšuvos valdžia 
esanti labai susirupinus. 
Sostinės gatvėmis nuolatos 
patruliuoją raiti ir pėsti ka
reiviai, nes bijomasi, kad 
nekiltų žydų skerdynės dėl 
sušaudymo praloto Butkevi
čiaus. Lenkų valdžia pati 
žydų nekenčia, bet ji bijosi, 
kad kilus skerdynėms, Rusi
ja gali Įsimaišyti.

Saųtikiai tarp Varšuvos ir 
Maskvos esą labai Įtempti ir 
bile valandą gali trukti.
Franeuzų generolas Rond LĖ 150,000 DARBININKŲ 
randasi jau Varšuvoj ir šio- ALGAS,
mis dienomis ketina atva- Amerikos plieno trustas, 
ziuoti tenai maršalas B och. ž inomas kaipo ’U. S. Steel

RIAUŠĖS DIRBTUVĖJ.
į Pautucket, R. I. — Royal 
iWeaving Co. audinyčioj čia 
P.iio riaušės. Buvo taip. Dar
bininkas Saba pasiprašė vie
ną rytą namo. Jis žadėjo at
eiti po pietų. Bet atėjo kitą 
rytą. Kompanija tuo tarpu 

į pastatė jo vieton kitą. ‘Bet 
iSaba atėjo anksčiau ir už- 
iėmė savo vietą. Vėliaus at
ėjo naujas darbininkas ir 

i norėjo ji nustumti. Saba ne
pasidavė. Kompanija pašau- 
ikė policiją išmesti ji. Kiti 
j darbininkai už ji užstojo, 
i Policija pavartojo lazdas ir 
kilo riaušės. Vienas darbi- 

ĮninRas buvo policijos sumuš
tas iki sąmonės nustojimo. 
Protestuodami prieš toki 
žiaurumą, sustreikavo visi 
darbininkai toj dirbtuvėj.

HERRINO ANGLIAKA
SIAI IŠTEISINTI.

PLIENO TRUSTAS PAKĖ-

j J am atvykus, tuoj prasidės Corporation", paskelbė, kad
derybos apie sustiprinimą 
lerikų-francuzų karinės są
jungos, priimant jon Čeko-

nuo 16 balandžio jis pakelia 
H nuošimčių algos visiems 
savo darbininkams,

SUČIUPO 10,000 KEISŲ 
GĖRIMŲ.

i New Y'orko uoste, Old 
Dominion laivų kompanijos 
sandėlyje, valdžios agentai 
padarė kratą ir rado su
krauta 10,000 keisų ("skry
nių”) degtinės ir vyno. Gė- 

. 'rimai apskaitomi Į $2,000,- 
*uŲe opų jr buvo visi konfiskuoti.

Komunistų byloj taipgi už
duotas reakcijai smūgis.
Herrino angliakasių byla 

' pasibaigė didžiausiu laimėji- 
imu darbininkų klesai. Antru 
; kartu kapitalistai traukė 
mainerius teisman, norėda
mi juos apkaltinti žmogžu
dystėje ir pakarti, ir antru 
kartu prisaikintujų suolas 
pasakė, kad kaltinamieji 
makleriai yra nekalti.

Kapitalistai juos kaitino 
dėl Herrino skerdynės, kur 
’jereitą vasarą buvo užmuš
ta apie 20 streiklaužių. By
loje pasirodė, kad ne vietos 
angliakasiai šitą skerdvnę 
Įtaisė, bet iš kitur kompani
jos atgabenti ir apginkluoti 
mušeikos ir streiklaužiai.

Kapitalistai ir juos re
mianti vietos valdžia buvo 
surašę išviso apie 70 anglia
kasių, veiklesnių unijistų, ir 
visiems jiems rengė kilpą. 
Bet pirmas ir antras bandy
mas pasmerkti penkis pir
muosius nepavyko ir apskri
čio prokuroras paskelbė, 
kad visą bylos pąnaikina-kuriu a ", ----- ,....... ir ouvo visi KonnsKUon. sau visit ovius pąnaiKina-

nai1«n>H"«i<>n» m-ipšak ft.lr^a nuo d:en^: /as P^- Podraug areštuota 7 žmo- mos, nes negalima esą suda-?e ?P. d ! ę' čia 150,000 darbininkų. Da-ngs ' . rvti "nepartinio priaikin-
vietų Rusiją. bartimu laiku dieniniams| ♦ ________ įUjų suolo”.

SUMIŠIM AI PIETŲ ■'darbininkams šita korpora-. KALBĖJO 8 DIENAS BE Tai buvo vienas smūgis
oiJUdiJiai riAię cna moka no 36 r-pntus i va-'

kalėjiman kitų lenku 
De-

SUMIŠIMAI PIETŲ 
RUSIJOJ.

Berlino žiniomis, pietų 
Rusijoj, tai yra Ukranoj, ki
lo dideli sumišimai prieš 
bolševikų valdžią dėl dvasiš
kuos persekiojimų. Sakoma, 
kad tuo pačiu laiku prasidė
jo agitacija prieš žydus ir 
daugelyje vietų Įvyko sker
dynės. žmonės esą to Įsitiki-

, nuteistieji turi užmokėti iš monstracija. kurioj dalyva-1’hnrb, kad žydai nori išnai- 
.savo turtų 32,700,000,000 ii- vo suviršum 100,000 žmonių, i kinti krikščionių tikėjimą, 
}rų atlyginimo už karės nuo- perėjo svarbesnėmis miesto I h” todėl žydus reikia mušti, 
stolius. Iš buvusios kabineto gatvėmis ir paskui masiniu- Daugybė žydų bėga iš Uk- 
nuteisti šie ministefiai: me mitinge priėmė protesto rainos i Lenkiją, bet Lenki-,

1. Vasilij Radoslavov, bu- rezoliuciją, reikalaujančia, joj neapykanta prieš žydus1. Vasilij Radoslavov, bu- rezoliuciją, reikalaujančia, 
ivęs ministeriu kabineto pir- kad Lenkijos valdžia užsi- 
mininkas ir vidaus reikalų ’ stotų už žudomus lenkų ku

nigus. Lenkijos premjeras 
, kad Varšuvos vai-

eija moka po 36 centus į va
landą, kas padaro $16.92 Į 
sąvaitę. Prie dabartinio 
brangumo sunku žmogui už 
tokią algą pragyventi, todėl 
darbininkai pradeda j ieško
ti geriau apmokamų darbų. 
Bet plieno trustas turi dide
lių užsakymų ir jam labai 
reikalingi darbininkai, dėl
to ir pakelia algas, kad žmo
nės nebėgtų. Bet ir pakeltos 
algos nebus didelės, nes iš-? 
eis tik 40 centų i valandą 
arba $19.20 i sąvaitę.

I -------—

PERTRAUKOS.
Ohio valstijoj, mieste Co- 

lumbus, tūla moteriškė ap
sirgo influenza. Po to ji ga
vo nervų ligą ir per 8 paras 
kalbėjo beveik be jokios per
traukos. Kada ji be miegu 
visai nuvargo ir vis da nega
lėjo miegot, tai daktarai ją 
užmigdė tam tikrais vais
tais.

aip pat pakilusi.

ministeris. j uigus.
2. Dimitrij Točev, finansų atsakė,

ministeris. idžia darysianti viską, kad
3. P. Piešev, švietimo m i- nuteistuosius lenkus' kuni-

nisteris. 'gus išgelbėjus, tečiaus ji tu-
4. P. Dinčev, žemdirbystės ilnti taikinti savo žingsnius

ministeris. su kitų valdžių žingsniais, o
5. Ivan Popov, justicijos ypač su popiežiaus politika,

ministeris. i _______
6. Dobryj Petkov, visuo- POPIEŽIUS NEPROTES-

’ ’ ............ TUOS PRIEŠ RUSIJĄ.
Žinios iš Romos sako, kad 

popiežius, pasitaręs su save 
sekretorium Gaspari, nuta
ręs neprotestuoti, prieš Ru
sijos valdžią dėl'sušaudymo 
praloto Butkevičiaus ir kitų 
dvasiškių nubaudimo. Po
piežius esąs Įsitikinęs, kad 
protestas nieko nepagelbės 
tik gali daugiau rusus suer
zinti. Todėl nei pamaldų už 
sušaudytąjį pralotą popie
žius nelaikė.

'■ • - -----------------------------------------

Berlinas. — Pereitos su* bematorius Walton paskel- SUšĄUDĖ 340 ŪKININKŲ' 
batos nakti Klaipėdos mies- bė, kad visas mirties baus- Telegramos praneša, kar7 
te tapo nuverstas nuo pama- mes jis pakeisiąs amžinu ka- Ukrainoj, žitomiro apielin- 
to Vokietijos imperatoriaus Įėjimu. Valstijos kalėjime kėj, ūkininkai sukilo prieš 
Wilhelmo I-mojo paminklas, dabar sėdi miriop pasmerk- komunistu valdžią. Raudo- 
Spitzhut’e, netoli Klaipėdos, ti šeši žmonės, bet nei vie- noji armija sukilimą nuslo- 
Jietuvių kareiviai išvaikė vo- ras jų nebus nužudvtas, sa- pino ir 340 areštuotų uki- 
kiečių mitingą. ko gubernatorius. •. ninku buvę sušaudyta.

f

GENERALINIS STREI
KAS IR KARĖS STOVIS.
Karaliaučius. — Žinios iš 

Klaipėdos sako, kad prasi
dėjus tenai agitacijai už ge- 
nerali streiką, komisionie- 
rius Budrys, lietuviu vy- 
riausybės galva Klaipėdoj, 
apskelbė suminkštintą ka
rės stovi.

Nežiūrint, kad valdžia už
draudė streikuoti ir taisyti 
viešai demonstracijas, paš
to ir kitų valdžios Įstaigų 
darbininkai metė darbą. 
Gatvėmis vaikščioja lietu
sių kariumenė.

menės darbu ministėris.
Visi jie nuteisti katorgon 

ligi gyvos galvos.
Buvęs vyriausia armijos 

vadas generolas Jakov nu
teistas ant 10 metų kalėji
mo. Gen. Naidenov, buvęs 
karės ministeris, gavo 15 
metų kalėjimo. Kiti penki 
generolai buvo nuteisti nuo 

iki 10 metų kalėti.o

NUVERTĖ KAIZERIO 
PAMINKLĄ.

i »

VISIEMS DOVANOSIĄ 
MIRTIES BAUSMĘ.

Oklahomos valstijos gu-

LENKIJOJ PRASIDEDA 
RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS.

fniršę ant Rusijos dcl su- 
audymo praloto Butkevi

čiaus, lenku fanatikai pra
dėjo užpuldinėti ant žydų. 
Varšuvos laikraštis ”Dwa 
Srosze tiesiog šaukia, kad 
uralotą Butkevičių nužudę 
mtironėję žydai, kurie nori 
išnaikinti krikščionybę. Ir 
sukurstytos minios jau Įtai
sė keliatą riaušių prieš žy
dus. Daug žydų Varšuvoj 
sumušta.

buržuazijai, kuri staugte 
staugė reikalaudama, kad 
Herrino angliakasiai butų 
nubausti.

Antras smūgis reakcinin
kams buvo užduotas komu
nistų byloje St. Joseph mies
telyje, Michigano valstijoj. 
Čia yra teisiama 32 komu
nistai, kurie buvo suimti lai
kant slaptą mitingą pereitą 
vasarą Michigano giriose. 
Visų pirma prieš teismą bu
vo pastatytas Z. Tosteris. JĮ 
norėjo pirmutinį nubausti, 
kad paskui butų lengviau ki
tus sukišti kalėjimam Jokio 
prasižengimo jam prirodyt 
negalėjo, bet kaltino: tuo,kad 
Jis yra radikalas ir pritaria 
kapitalistinės valdžios nu
vertimui. O Michigano vals
tijoj yra Įstatymas prieš 
"kriminali sindikalizmą", 
kuris draudžia žmogui toki 
nusistatymą turėti, ir pasi
remiant tuo Įstatymu val
džia norėjo ji nubausti. Bet 
prisaikintujų suolas nesusi
taikė dėl io kaltės, ir Eoste- 
i is buvo paleistas.

AUDROJ 20 ŽMONIŲ UŽ
MUŠTA IR 60 SUŽEISTA. 

' Per North Caroliną ir 
J.ouisianą pereitą sąvaitę 

' i orėjo smarki audra, kurioj 
20 žmonių buvo užmušta, 
apie 60 sužeista ir prie to da 
1 uvo sunaikinta apie 50 
triobų.

______

NORI SUSTABDYT 
"ĮSTATYMŲ LIGĄ”.

Michigano valstijos sena
to narys, demokratas Bei
lis, pasakė legislaturoj. kad 
dėl šalies,labo dešimčiai me- ______
tų turėtų būt sustabdytas js-• PERDIDELj VAGONAI 
tatymų leidimas. Nuo to bu-( NEGALI PEREITI PER

I

tų daug sveikiau pačiai va:-; 
stybei ir gyventojams. Da
bar politikieriai serga ”Įsta-j 
tymų leidimo liga”, jis sak_ .. _
Kiekvienas politikierius, pa- ,’ų prekių.vagonų yra perdi- 
• ekęs i kongresą ar legisla- 
turą, skaito savo pareiga 
sumanyti kokį nors bilių, 
kad jo rinkikai nemanytų, 
Jog jis tinginiauja. Pasekme 
yra tokia, kad mes turime 
galybę kvailų Įstatymų.

TUNELI.
Šiomis dienomis 

sako, aikštėn, kad labai daug nau-

KONFISKAVO $9,697,477 
VERTĖS DEGTINĖS.
Iš Washingtono praneša

ma, kad per 1922 metus pro- 
hibicijos agentai konfiska- 
:o iš viso $9,697.477 vertės 
iegtinės. Tas padarė iš višo 
121,838 galionus spirito ir 
‘.,188,875 galionų degtinės. 
Jeveik du trečdaliai šitos 
medžiagos buvo sunaikinta.

Žmonių ]>er tą laiką buvo 
ireštuota 60.019. Keturioli
ka prohibicijos valdininkų 
buvo užmušta ir 49 sužeista 
kovoje su degtinės šmugel- tams dabar reikalingi dar- 
ninkais. bininkai.

išėjo

deii Hoosic’o Tuneliui ir ne
gali per ji pereiti Kuomet 
tas tunelis buvo kasamas, 
lokių didelių vagonų niekas 
nedarė. Dabar kada tik at
eina iš vakarų traukinis su 
prekėmis, prie tunelio jį su
laiko ir išrinkę didžiuosius 

ATIDĖJO DEPORTAVIMĄ vagonus siunčia aplinkui per 
900 RUSŲ pellows Balis, Vt., kas pada-

Ant Elfe Island prie New'lu my>ias dauSiau kelio- 
Yorko yra sulaikyta 2<J0 ru-j 
su ir lenkų ateivių, nes tų 
šalių kvotos jau išsibaigė. Į 
Norėta juos tuojaus depor
tuoti, bet dar paduota Wa- 
sningtonan prašymas, kad 
juos Įleistų ir priskaitytų 
prie ateinančių metų kvotos. 
Gal ir Įleis, nes kapitalis

i

ŽUVO NEŽINOMAS 
LAIVAS.

Ties Martha’s Vineyardu 
žmonės matė aną rytą, kaip 
netoli pakraščio nuskendo 
nežinomas laivas. Kiek vė
liaus jūrių vilnįs išmetė ant 
kranto 6 jurininkų lavonus.

MARTOVAS MIRĖ.
Iš Berlino pranešama, kad 

1 balandžio tenai mirė drg. 
Martovas, plačiai žinoma* 
Rusijos socialdemokratų 
partijos vadas. Jis buvo 
skaitomas Rusijos socialde- 
demokratijos tėvu, nes jis 
kartu su Leninu ir kitais 
Įkūrė Rusijoj tą partiją.

\BLAVA ANT KOMUNIS
TŲ WASHINGTONE.
Šio panedėiio naktį Wash- 

ingtono policija su justici
jos departamento agentais 
Įtaisė ablavą ant komunistų. 

Manoma, kad nuskendęs lai- šešiolika žmonių buvo suim- 
vas varė degtinės šmugeli, ta ir laikyta tardymui.



2 KEtŽIVts
kalu ministeris kun. Punc- todėl jie š
kis bilvo susidėjęs su lei- 
šnipo Klimaševskio nmte- 

.riške?
11. Kode4 "Sandara" D’h, 

‘icad Lietuvos Žvalgyba, kur 
neturi, išskyrus tai, kad jo slepiamos didžiausio.' vais- 
spaustuvėj atliekami pa- tybės paslaptis, pavesta 
prasti spaudos darbai. Te-(Lenkijos* agento Sizicho 
kius darbus "Keleivio” spau- ‘ ‘
stuvė atlieka jau per 18 me
tų: spausdinosi pas mus 
S. L. A. organas "Tėvynė", 
snausdinosi latviu socialistuA fc A.
laikraštis "Strahdneeks”, 
spausdinosi lenkų "Gazeta 
Bostonska”, spausdinosi ita
lų laikraštis, spausdinosi an
glų ir dabar spausdinasi len
kų. Ir piekam niekad nepar
ėjo Į galvą kelti dėlto skan
dalą, užpuldinėti ant viešų 
susirinkimų, ir visa tai tei
sinti tuo. kad "Keleivio" 
.-paustuvėj spausdinami sve
tima kalba raštai.

Bet sandariečiai taip pa
darė. Pavydėdami, kad "Ke
leiviui” daug geriau sekasi, 
negu jiems, jie įsilaužė Lie
tuvių Salėti, užpuolė viešą 
susirinkimą, sukėlė lermą, 
nedavė priimti net protesto 
rezoliucijos dėl Vilniaus, ir 
"Sandara” teisina šitą chuli
ganizmą tuo, kad sandaric- 

ir 
Gegužio piktumą. O tas pik

D APŽVALGA 0
sau-

s-l.ia ir meluoja. Tai vra dės 
pe racija.

Mosiikiai “ponaf.

io KLAUSIMŲ SANDA
ROS’ ŠTABUI.

Kuomet būrys chuliganu, 
susiorganizavusių "Sanda
ros” pastogėj, užpuolė ir iš- 
ąrdė So. Bostone socialistų 
sušauktąjį masinį mitingą 
Lietuvai gelbėt, ir kuomet 
visi ėmė toki sandariečiu pa
sielgimą smerkti, tai "San
dara” pradėjo triukšmada
rius teisinti. Kvaile apsime
tus ji visų pirma pradėjo pa
sakoti, buk triukšmas pra
kalbose kilęs dėlto, kad pla
katuose buvo paskelbta, jog 
"Lietuva ant kranto revoliu
cijos”. Taigi išeina, kad san
dariečiai labai bijosi žodžio 
revoliucija, jeigu dėlto jie 
pakėlė leriųą. Toliaus vėl 
"Sandara" sako, kad lemiąs 
kilęs dėlto, jog plakatuose 
buvę pasakyta, kad čia bits 
"masinis mitingas", o išti- 
krujų buvusios tiktai pra
kalbos. .Jei, girdi, rengėjai 
butų išpildė savo pasižadėji
mą, jeigu jie butų laikę "ma
sinį mitingą”, o ne prakai-

-I 
vę. "Sandaros" supratimu, 
masinis milingas, t_
jomarkas, kur ne rengėjai 
kalbėtojus skiria ir tvai ką 
veda, bet minia. Taigi ir čia 
pati publika turėjusi pa
skirti mitingo pirmininką ir 
kalbėtojus.

Kitame 
"Sandaros" redakcija, 
sindama savo 
rius, sako:

"Susirėmimas 
dėjo Aiicheis’ono 
sandariečiafc Įėjo i aštriausią 
fazę. Keistas gal išrodyt! tas 
ginčas toliau gyvenantiems, 
tad yra būtinas reikalas nors 
trumpiausioj formoj paaiškin
ti, už ką gineyjamasi.

"Sandariečiu su socialaem<>- 
kratais Amerikoje nėra jokią 
ginču, ęostone ginčas sandu- 
riečiu su Michelsonu ir Gegu
žiu eina už jų pasiėmimą spau- 
sdinti*lenku dienrašti ’Kuryer 
Codzienny' ”. į

Vadinasi, tautininkų or- uis. Taigi mes klausiam, ar 
ganas prisipažįsta, kad jie ji gali nurodyt nors vieną tų 
kelia riaušes dėlto, jog "Ke- mitingų,* kur ne rengėjai, 
leivio” s 
narna kitas laikraštis. Jiems ir 
pikta ir pavydu, 
tą "džiabą” turi.

Bet ar galima 
sinti sandariečiu 
ant viešo susirinkimo, kuris klausiame, kokiu gi budu 
buvo socialistų sušauktas lie 'Sandara” sužinojo apie tos 

, bet "visuomenės" planus? Kaip 
paremti ji galėjo iš kalno žinoti, kaip 

i "visuomenė” butų pasi- — 9
Į 4. Triukšmą kėlė 8 ar 9

I

NAUJIENOS” APIE SO. ponus. 
‘ BOSTONO PRAKALBAS.

kontrolei'?
12. Lietuvos atstovu Pa

ryžiuje yra paskirtas lemtas 
Oscar de Milosz. Kodėl 
"Sandara” prieš tai nepro
testuoja, j.ei visi lenkai yra 
Lietuvos priešai?

13. Kauno gaivių 
yra parašyti trimis 
mis, tų tarpe ir lenkų 
"Sandaros" štabas 
lermo prieš tai. jei 
bijosi lenkų kalbos?

14. Ties Seimo 
Kaune riogso lenkų 
lynas, pilnas lenkišk

vardai 
kalbo- 

i. Kodėl 
nekelia 
iis taip

>1111 J Iii c y V 11C M* ctiY.v.l— . V. . T 1 1
bas, tai triukšmo nebūtų bu- ^laL tH11

tai toks tumas paeina nuo to, kad r. „.
Mrz ’ kvlo” spaustuvė spaus- l. - 

lenkų dienrašti, kuri Ha\lNoanI
"Keleivio" spaustuvė spaus
dina 1 ' _ ’ L
patįs sandariečiai labai no- 

įrėjo gauti.
Visa to akyvaizdoje mes 

statom "Sandarai" 15 Mau
simų, ir reikalaujam, kad ji 
atsakytų i juos.

1. "Sandaros žmonės už
puolė ir išardė masinį mitin- 

. ga dėlto, kad jiems nepatin- Kelemo le>- Michelson£ Mums gi. 
su opo socialistams, nepatinka san- 

dariečių kalbėtojai. Taigi te
gul "Sandara” pasako, ar ji 

" pripažįsta, kad socialistai 
turi daryti užpuolimus ir 
t rdyti tuos mitingus, kur 

' sandariečiai kalbės ?
i 2. "Sandara” sako, kad 
masiniam mitinge pirminin
kas ir kalbėtojai turi būt 
minips skiriami. Bostone 
masiniai mitingai y*ra šau
kiami amerikiečių ir kitų 
tautų beveik kas nedėldie- ' • KY5 • • _ _ _ _ _

savo numeryje 
tei- 

triukšmada-

jusi sanžinės, žodžio ir susi-1 
linkimų laisvę. Vienok So. 
Bostono sandariečiai chuli
ganišku budu ardo viešus 
susirinkimus ir trukdo kal
bėti tiems žmonėms, kurie 
yj*a kitokių pažiūrų, negu 
andariečiai. Ir jų organas 

tokius chuliga-

••
Kalbu ne apie tikruosius 

, bet apie paprastus 
musų Ratilus, kurie nei iš- 
vieno galo i ponus nėra pa
našus, bet labai mėgsta save s 
"ponais” vadinti. 1 Sandara r . .

Nelabai senai man teko Juškus darbus užgina, 
būti sandariečiu prakalbose. ; — .
Kalbėjo keli jų veikėjai ir .Kas nepripažįsta laisves 
visi tvirtino, kad niekas tiek kitiems, įas pats nėra jos 
daug už demokratinę Lietu- vertas, 
z? nekovoja, kiek jų partija.' 
Jų tikslas esąs išnaikinti 
Lietuvoje visus ponus. Po
nai esą didžiausi lietuvių 
tautos neprieteliai ir su jais 
reikia kovoti.

Bet kaip juokinga iš šalies 
klausytis, kada taip uoliai 
su ponais "bekovodami" (ži
noma. liežuviais), musų san
dariečiai pradeda vieni ki
tus "ponais” vadinti. Vie
nam jų pabaigus ponus 
"mušti", išeina pirmininkas 
ir sako: "Tai girdėjote, ką 
jums sakė ponas------------ .
O dabar aš turiu garbę per- 
statyt jums poną---------- .”

Žiui iu, koks gi čia bus po
nas! Ogi išeina sandarietis 
nusmukusiom kelinėm, susi
vėlusiais plaukais, ir prade
da stenėti nei ši,nei tą. žmo
gus, matyt, tiek netašytas, gijjos 
kad ir si 
nemoka, rankų nežino kur 
padėt: tai jas ant pilvo susi
neria, tai i kišenius bando 
kišti, bet jos "niekur jam ne
tinka. O bet gi ir jis "po- 
nas.

Ir kiek tik jų tenai ant pa
grindų buvo, visi jie vienas 
kitą "išponavo".

Ar tas neparodo, kad jie 
veidmainiauja, kuomet jie 
sakosi kovoja su ponais? 
Jeigu jie ištikrųjų butų po
nams taip priešingi, kaip jie 
sako, tai juk jie patįs ponais 
nesivadintų. Bet ponas 
jiems kvepia. Tas žodis pas 
juos reiškia pagarbą. Jie va
dina save. "ponais”, ir jei jie 
galėtų, jie tuojaus tokiais 
butų.

Taigi kuomet jie kalba, 
kad jiems rupi darbininkų 
reikalai, tai pasakykit jiems 
tiesiog Į akis: MELUOJAT!

Neponiškas.

Pasiremdamos tais rezul
tatais, kokių davė trejos So. 
Bostono prakalbos — socia
listų, sandariečiu ir komu
nistų—. Naujienos” daro tų 
trijų srovių spėkų palygini
mą. Jos pastebi, kad —"

Socialistą prakalbose buvo 
surinkta $120.00 aukų social
demokratams; sandariečiu pra
kalbose — $99.11 Lietuvos 
liaudininkams, ir komunistą 
prakalbose — $23.33 Lietuvos 
kankiniams* bolševikams. Kai 

dėl publikos, tai jos socialistu 
prakalbose buvo dauginus, ne- 
/u sandariečiu prakalbose, o 
pastarųjų prakalbose dau
ginus. negu komunistų prakal- 
oose.

"So. Bostone tuo budu iš vi
sų anti-klerikalinių srovių so
cialistinė sroyė pasirodė, kaipo 
stipriausia.”•
šita pastaba visai teisin

ga. Soc. šaukiamas mitingas 
buvo paprastą vakarą, ir 
prie to da oras buvo netikęs, 

> vis dėlto žmonių tiek prisl
inko, kad i salę netilpo ir 

.įpie šimtas turėjo grįžti at
gal. Tuo tarpu sandariečiu 

į n akalbos buvo rengiamos 
-ventą dieną, oras buvo gra
žus, ir publikos prisirinko 

; įeperdaugiausia. b per ko- 
, nunistų prakalbas, kurios 
?uvo taip pat nedėlios dieną, 
vetainė buvo apituštė. Au-' 

kų gi socialdemokratams 
publika sudėjo per tas pra
kalbas $127.80, taigi da dau- 

j ziau. negu "Naujienų” ko- 
; zespondentas-pranešė.

Rūmai*' 
vienuo- 

,į davat
kų ir kunigų. Lietuvos val
džia aprūpina tą klerikalą 
lizdą netiktai maistu ir pa
stoge. bet ir algas jiems mo
ka iš valstybės iždo. S. 
negali apie tai nežinoti, nes 
apie tai kalbėjo pačių sanda- 
iiečių susirinkime kap. Nat
kevičius, O betgi ji prieš tai 
neprotestuoja. Kodėl?

15. "Keleivis" surūdijusio 
cento lenkams nėra davęs. 

I qpfo žodžio Želigovskio 
kompanijai nėra taręs, te

inąs loja ir loja

\ v

Darbininkas.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Seimas nutarė 
‘vesti savo oi^rane juokų 
skyrių. Nors "Sandaros” re
daktorius p. šliakyš yra 
prastas humoristas, vienok 
seimo nutarimą "šventai pil
do". Juokų antgalvis riogso 
kiekviename "Sandaros” nu
mery je, nors po tuo antgal- 
viu būna pridėta visokių 
"graudžių verksmų" ir "so
pulingų" nuotikių, o juoko 
nei vieno. Barzda.

j Kodėl?
Tegul į 

tautininku
šiuos klausimus 
organas atsako. 

Ir tegul tie "patriotai" pasi
aiškina. kodėl jie nevažiuoja 
kariauti su tikrais lenkai-, 
kurie turi užgriebę Vilnių ir 
pusę Suvalkijos, o liktai pla
ka liežuviais prieš lenkų 
laikraštuką So. Bostone?

Suomijoj sociaiciemokratu 
partija įsikūrė 1899 metais 
ir jau iš pat pradžios pasida 
rė masių partija. Įsikūrė 
greit ir socialdemokratinis 
jaunimo judėjimas, kuris 
greit augo. Pradžio j 1917 m. 
buvo jau į 262 vietos organi
zacijos ir 14,619 narių. Paly
ginti nemažas skaičius, nes 
Suomijoj viso iki 3 su puse 
milijonų gyventojų tėra ir 
krašte žnonės daigiausiai 
verčiasi žemės tikiu. Gale 
1917 m. sąjunga jau turėjo 
330 organizacijų ir 20,0i«) 
narių. Sąjunga dirbi? pagili
nimui klasinės darbininkų 
sąmonės, be to jauniu1.o au
klėjimas, darbo gyrimas, 
švietimas buvo augštai pa
statyti. Sąjunga kovojo tarp 
kitko ir su ’iažnyeia ir tiky
biniais prietarais.

1918 m. Suomijoj iškilo 
piliečių karas. Iki 8,tK)0 dar
bininkų buvo le jokio teismo 
nužudyta, sugauta, inter
nuota iki 80,000, iš kurių 
14,000 mirė badu* buržuazi
jos kalėjimuose ir stovyklo
se, 60,000 darbininkų neteko 
dėka išimtiniems teismams 
pilietinių teisių. Tokie skai
čiai ir tokiam mažam kraš
tui rodo, jog suomių kuni
gai ir turtingieji neatsilieka 
nuo mūsiškių, o kai kur net 
ir pralenkia.

Tokios sąlygos padarė tą, 
jog nemaža darbininkų dalis 
laukė išganymo iš rusų rau
donosios armijos ir sekė ko
munistus, nors darbininkų 
dauguma liko ištikimi se

riaušes dėlto, jog "Ke- mitingų.* kur ne rengėjai 
spaustuvėj spausdi- bet pati minia vestų tvarką 

' iroc įoiL-ročtic ik™ statytų kalbėtojus?
3. Ji sako, kad per antra ji 

mitingą "visuomenė" irgi 
tuo pate i- nebūtų davts Michelsonui 
užpuolimą kalbėt, jei ne policija. Mes

kad ne jie

"Keleivio" reikalams, 
Lietuvos žmonėms ] 
ir užprotestuoti prieš Aiian- toji 
tų pripažinimą lenkams Vii- elgus? 
niaus?

Ir ar tas faktas, kad "Ke-'sandariečiai. Tik jie buvo ši- 
ieivio" spaustuvė spausdina tam chuliganizmui pasiren- 
lenkji kalba laikrašti, suda- gę ir tik apie jų planus 
ro bent kokio pamato rim- "Sandara" galėjo žinoti, ką 
tesnėms diskusijoms apskri-jie butų-darę, jei nebūtų bi
tai? 'joję policmano lazdos. Kode!

Juk visi gerai žino, kad tad "Sandara" kelis chuliga- 
"Keleivis” gero žodžio len- nūs vadina "visuomene” f 
kams niekad neturėjo ir ne
turi. Reikia tik peržiūrėt 
"Keleivio" numerius nuo to 
iaiko, kaip lenkų patriotai 
užgriebė Vilnių, o ir aklam 
bus aišku, kad "Sandaros” 
pasakos apie musų "lenkis- dara” 
kurną" vra žiopliausis me- rasti spausdinti? 
las. T ‘ ’; " / ’ " ' ---------- *
.ai lenkų imperialistus, bet si lenkų dvasios, tai kodėl ji 
lis taip pat smerkė ir savuo- neprotestuoja prieš savo 
sius "patriotus”, kurie ati- sandariečius, kurie kontro- 
davė jiems Vilnių. Mes nesv- ’iuoja Lietuvių Salę ir laiko 
k i reikalavome, kad Lietu- tenai priglaudę lenkų soko- 
vos valdžia susidėtų su Ru- lų organizaciją, ”Towar- 
sija ir išvytų lenkus iš savo zvstwo Biaiego Oria"? 
žemių, šitokio nusistatymo; 7. Kodėl ji nieko nesako 
"Keleivis” ir šiandien lai-prieš sandarieji Ivaškevičių, 
kosi. j kuris lietuvių namus par-

Taigi reikia būti arba be*- duoda lenkams? 
prociu, arba visokios gėdos 9. Kodėl ji neprotestuoja, 
ir doros nustojusiu melagiu, kad pirmutinis Lietuvos 
kad visa to akivaizdoje sa- prezidentas Smetona yra su 
kyti, jog "Keleivis” remia lenke apsivedęs? 
lenkus. I 10. Kodėl ji neprotestavo,

"Keleivis” jokių santykių kuomet išėjo aikštėn, kad 
su lenkais niekad neturėjo ir buvęs Lietuvos užsienio rei-

5. "Sandara” sako, kad jos 
štabas pyksta ant "Keleivio" 
leidėjų dėlto, kad "Keleivio” 
spaustuvėj spausdinasi len
kų dienraštis. Taigi mes 
klausiame, kodef pati "San- 

norėjo gauti tą laik- ■ ■>
"Keleivis” smerkė netik-Į 6. Jei "Sandara” taip bijo-

KLERIKALAI
. -DESPERACIJOJ.

. Išvaikę Lietuvos Seimą i" 
Įialikę šąli be jokios valdžios, 
kierikąląi jaučiasi papildę 
sunku prasižengimą ir sąži
nė. nedupda jiems ramybės. 
Todėl jiė desperacijos apim
ti dabar blaškosi ir rėkia, 
bnk viso to kaltininkai esą 
"bedieviai”.

"Bedieviais” jie vadina vi
sus,- kas tik .ne klerikalas ir 
nebė^hjoja-kunigui i ranką, 
būtent, socialdemokratus, 
liaudininkus ir valstiečius. 
Tį*ie jų klerikalai prikergia 
da žydus if lenkus. Bet-žydai 
i/lenkai vra-daug artimesni 
mūsiškiams klerikalams. 
Lenkai yra patįs katalikai 
ir to paties popiežiaus, vai
kai, kaip ir mūsiškiai krikš
čionis. Todėl prie socialistų 
jie visai netinka. Antras da
lykas, lenkai buvo 
išėję ir balsuojant 
pasitikėjimą jie nedai; 
"Lietuvos Ūkininkas" 
jog deito tik klerikalų 
ūžia ir gavo į sprandą, 
lenkų Seime nebuvo. .Jei len
kai butų buvę, jie savo bal
sais butų Lietuvos pradan
čių partiją išgelbėję.

Kode! tad klerikalai tai; 
fįlucja? Kodėl jie rašo, kad 

valdžią nuvertę "bedieviai" 
susidėję su žydais ir lenkais, 
kuomet ištikrųjų lenkų Sei
me nebuvo?

Klerikalai meluoja dėlto, 
kad sukursčius minios ūpą 
prieš savo jiolitinius priešui 
-Jie jungia žydus su socialis
tais dėlto, kad žydai ne ka
talikai, o lenkus jie čia Kiša 
dėlto, kad prieš lenkus yra 
pakilusi tautinė neapykanta. 
Taigi maišydami sų socialis
tais tuodu elementu, klerika
lai taiko į religinius ir tauti
nius žmonių jausmus. Tiktai 
tųio budu jie tikisi patraukti 
sąvo pusėn balsuotojus.Dau- 
gįhu jie neturi nieko žmo
nėms parodyt. Kaipo šalies 
sėSmininkai, jie pasirodė 
niefeim netikę. Žadėjimų jie 
jau nedrįsta daugiau statyti, 
nes žino, kad niekas jiems 
netikės. Ateina rinkimai i 
Seimą, ir jiems dreba kailis', 
iš baimės, kad jie gali būt vi-į 
siškai sumušti. Ir todėl jie Friends df Soviet Russia.

iš beimo 
valdžiai 
alyvavo, 

sako, 
val
ka1'!

TULGINSKIS — LENKŲ 
VRIETELIS?<
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"Naujienos" paduoda -iŠ 
hicagos lenkų laikraščio 

’Dziennik Narodowy” žinią, 
vu r esą pasakyta, kad po to, 

^ai Galvanausko kabinetas 
Kaune atsistatydino, buvo 
u įdaryta kita vyriausybė, su 
A. Smetona priešakyje, 
žmonių ųpui pataikauda
mas. naujas kabinetas už- 
mies labai karingą poziciją 
utlyg lenkų. Bet prezidentui 
'-ulginskiui toks nusistatę- 
nas nepatikęs ir jis šito ka- 
ineto nepatvirtinę^. Todėl 
Naujienos" sako:

"Mes nežinome, kiek yra tie
sos šitoje žinioje, bet yra Įdo
mu pastebėti, kad lenkai da
bartini Lietuvos 'prezidentą, 
p. Stulginską. skaito savo prie
deliu. Jie mano, kad Lenkijai 
nebūtų bėdos susitarti su Lie
tuva, jeigu krikščionių demo
kratų partija turėtų daugumą 
Seime. Ir jie, veikiausia, ne
klysta, nes Lietuvos klerikalai 
yra Romos agentai, o Romos 
oapa nori, kad 'katalikiškoji' 
Lietuva susijungtų su 'katali
kiškąja' Lenkija.”

Dsrbminh jataimo 
judėjimas Anglijoj.

Suprasti socialistinį An- 
; jaunimo judėjimą, 

tovėt ant estrados reikia pasižiūrėti bendrai i
Anglijos darbininkų judėji
mą. Anglijos darbininkai 
įjasiskirštę į tris partijas: 
1) Darbininkų partija, 2) 
Nepriklausomoji darbinin
kų partija ir 3) Komunistų 
partija.

Nepriklausomoji darbi
ninkų partijaz įsikūrė 1893 
m. ir yra grynai politinė ir 
socialistinė partija. Šitoji 
partija daugiausiai vis dir
ba socialistinės minties pla- __
tinimui. Narių jį priskaito cialdemokratų partijai.

Po piliečių karo atėjo ir 
socialdemokratinis jaunimo 
judėjimas ir 1919 buvo pri
imta socialdemokratinė1 vei
kimo programa. 1920 m. na
rių skaičius vėl pasiekė iki 
17,900, skaičius vietos orga
nizacijų virš 300.

Nenormalės vystymosi są
lygos ir labai intensyvi ko
munistų propaganda pavei
kė tiek, jog vadaujančios są
jungos įstaigos pateko į ko
munistų rankas ir prasidėjo 
kova. 1921 Valdyba savava
liai pravedė balsavimą apie 
prisidėjimą prie komunisti
nio jaunimo internacionalo. 
Didelė dalis narių atsisakė 
balsuoti ir per tą komunistai 
laimėjo, bet jie dėl taktiki- 
nių priežasčių vadinasi ir to
liau socialdemokratiniu jau
nimu. Tas buvo skilimo prie
žastis ir greit (16-V-21) įsi
kūrė kita socialdemokrati
nio jaunimo sąjunga. Ko
munistinės sąjungos narių 
skaičius pradėjo greit mažė- . 
ti ir nors laikinai didesnis 
yra kaip socialdemokratinės 
sąjungos, bet matomai toji 
sąjunga menkėja.

Socialdemokratinė jauni
mo sąjunga skaito virš 200 
vietos organizacijų ir 60,000 
narių. Darbas eina gyvai. 
Organas išplatinamas iki 
5,000 egzempliorių. Dau
giausiai domės kreipiama i 
švietimą, yra visa eilė refe-

ŽARUOS.
•______

Š.i vydas atliko melagingą 
išpažinti. Jisai mušdamasis 
krūtinėn pasisakė, jogei lig- 
šicl buvęs "bepartvvis * ir 
tik dabar tapsiąs partyviu. 
Pono Sirvydo "bepartyviš- 
kumas" man yra gerai žino
mas. Jis visuomet buvo ir 
yra karštas tautininkas nuo 
ausų iki kuinų -ir Amerikos 
kapitalistinių partijų rėmė
jas.

DĖBSO NAMAI RUSIJOS 
NAŠLAIČIAMS.

Sonetų Rusijoj yra daug 
našlaičiams prieglaudų, pa
žadintų žymesnių amerikie
čių vardais. Pavyzdžiui, Sa
maroje yra našlaičių namai, 
, avadinti John Reedo vardu. 
Orenburge vaikų prieglauda 
užvardinta New Yorko 
miesto vaidu. Buvusi "Tarp
tautinė Vaikų Prieglauda , 
susidedanti iš penkių namų 
ant ūkės, dabar perkrikšty
ta i "Eugenijaus Dėbso Na
mus”. ' • ' N-.,,, e i

Debsas yra sęnas Ameri
kos socialistų veikėjas. Ką 
pasakvs dabar mūsiškių ko
munistu "Laisvė", kuri ne
syk! yra apdrabsčiusi Dėbso 
vardą purvais?

Apie tai, kad "Tarptauti
nė Vaikų Prieglauda tapo 
pavadinta Dėbso vardu, pra
neša oficialiame savo Diule- 

Jtine, išleistame 24 kovo,

I

I

’ Draugas' sako, joge! nie
kas nėra Lietuvos labui tiek 
pasidarbavęs, 
kai. Tai tikra tiesa, 
nigo Purickio "pasidarbavi
mu" niekas susilyginti ne
gali.

iki 60,000. Darbininkų parti
ja Įsikūrė 1900 m. ir yra vie
na skaitlingiausių darbinin
kų partijų Įiasauly. Narių 
skaičius siekia viršjceturių 
milijonų, bet tai nėra parti
ja kaip mes tą žodį supran
tame, o susivienijimas įvai
rių savystovių dartpninkii 
organizacijų. Į Darbininkų 
partiją Įeina Nepriklauso
moji darbininkų partija, 
profesinės sąjungos, vietos 
darbininkų draugijos ir‘ne
mažai darbininkų koperatv- 
vų. Partija socialistinė, bet 
yra ir ne socialistų darbi
ninkų. Padaryki visus na
rius klasinei susipratusiais 
ir sąmoningais socialistais 
yra uždavinys tos partijos. 
Partija turi 70 atstovų par
lamente.

Komunistų partija pri
skaito iki 8,000 narių ir kilo 
iš senesnės "Socialdemokra
tų Federacijos”. Partija ne
įtakinga ir neturi nė vieno 
atstovo parlamente.

Darbininkų partijoj nėra 
kaip katali- jokio jaunimo judėjųno, nes 

Su ku- ir partijos padėtis tam ne
palanki. Kas kita Nepri
klausomoj Darbininkų par
tijoj. Prieš virš 20 metų ši
toji partija pradėjo kurti 
darbininkų jaunimui socia
listines šventadienio mokyr- 
klas, kurių dabar į 250 pri- 
skaitonfci. Tos mokyklos tai 
auklėjimo Įstaigos, kurias

"Vienybė” džiaugiasi, kad 
Lietuvos piemenjs užmale- 
vojo žydiškas iškabas Kau
ne. Kažin ką "Vienybė" pa
sakytų,’ jeigu kas nors už- 
malevotų Lietuvos valdiniu- lanko pradedant vaikais ir rentų, bibliotekų ir šiaip 
kams liežuvius, kurie įstai- suaugę iki 24 metų. Moky- darbas varomas plačia vaga, 
gose kalbą lenkiškai arba klos yra savystovios, turi 
rusiškai? * savo organą (10,000 egz. iš-

A. Garbukas. platina), bet yra augštai su 
----------- nepriklausomąja partija 

Kas "Sandarą” vadina idėjiniai ir vietomis organi- 
rimtu laikraščiu, tas pats zacijiniai surištos.

Nepriklausomuosius pase- jungoj.
kė komunistai ir taip pat Suomija rodo daug pana-

• nemažai "proletarų šumo su Lietuva. Tas pats 
» mokyklų”, kunigu ir buržuazijos žiau- 

Be to svarbią rolę lošia rumas^ tas pats inteligenti- 
socialistiniai kursai, kur jos atšalimas ir sąmoningas 
ypač uoliai studijuojama priešingumas darbininkų
marksistinė ekonomika. judėjimui, tos pat nenorma-

Taip jaunimo judėjimas ir lės sąlygos, tik... pas mus
Amerikos tautininkų poli- tebeina iki šiol. Tik dabar kovotojai ne tie. Dirbkime,

tinė parti ja Sandara sakosi yra numatoma, jog greit ga- draugai, nes darbo daug iki
stojanti už pilną Lietuvos ir ii įsikurti savystovi socialis- pasivysime 
jos piliečių laisvę. Ji savo tinę f 
programan taip-pat yra įdė- Sąjunga.

yra nerimtas.
■ ■ 'r .

Nuo perdidelio patriotiz- Įkūrė ___
mo iki beprotystės yra tik šventadienio 
vienas žingsnis. Kas tam ne
tikit, pasiskaitykit "ganda- 
ros” "patriotiškas” pliovo- 
nes ant "Keleivio*.

ypač

Jaunimas davė Suomijos 
darbininkams daug pasi
šventusių ir gabių kovotojų. 
Kiekvienas veiklesnis dar
bininkas ten pereina socia
listini mokslą jaunimo są-

- musų šiaurės 
tinė darbininkų jaunimo ^kaimyną.

("žiežirba”.) ("žiežirba”.) 4
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BROOKLYN, N. Y. \ Lietuvos finansus ir moky- 

Draugo K. Bielinio atsilan-l^^.,11' tuomet, jie ma
no, tikrai bus amžinas klero 
’iešpatavimas Lietuvoj.

"Nuo pradžios Lietuvos 
susikuiimo”, tęsė kalbėto
jas^ "beveik mums vieniems 
socialdemokratams reikėjo 
i - dabar tebereikia f grieš- 
čiausią kovą vesti Lietuvoj 
prieš tą biaurųjį klerikaliz
mą. Kad padarius Lietuva 
laisvą nuo to juodojo kleri
kalizmo, reikalinga organi
zacijos, ir stiprios organiza
cijos.’’.

Kalbėtojas nurodė, kad tą 
barbą pasekmingiau vesti, 
reikalinga ir Amerikos pro- 
gresyviams žmonėms prisi
dėti.

Po pirmos prakalbos buvo 
renkama aukos Lietuvos So
cialdemokratų Partijai. Au
kų surinkta $51.63. Su įžan
ga ir knygų pardavimu šį 
vakarą įplaukė apie $100.

Antru atveju K. Bielinis 
kalbėjo Klaipėdos klausimu. 
Jisai labai vaizdžiai nupiešė 
visą istoriją Klaipėdos judė
jimo didžiajam karui pasi
baigus iki dabar. Jis ^avo 
kalboje ’ nesirėmė iliuzijo
mis, nonsensais ir-nesąmo
nėmis, kai]) pasakoja Ivaš
kevičius apie Klaipėdos su
kilimą. Drg. Bielinis dau
giausia įrodė ekonomines 
priežastis Klaipėdos sukili
mo. Jis taip pat įrodinėjo, 
kad išlaikymas Klaipėdos 
uosto prie Lietuvos priklau
sys nuo to, kaip Lietuvos 
valdžia mokės orientuotis.

"Klaipėdos krašto gy ven
tojai yra žymiai kultūrin
gesni negu Lietuvos," tęsė 
kalbėtojas, "ir jeigu Lietu
vos klerikalai ims taip šiau
riai šeimininkauti Klaipėdo
je, kaip jie šeimininkauja 
Lietuvoj/ tai nėra abejonės, 
kad klaų’iėdiškiai to nepa
kęs. žodžiu sakant, jie neno
rės klero šmugeinininkų 
jungą nešti."

Po prakalbų buvo klausi
mai. čionai komunistai no
rėjo vėl, kaip jie- yra pratę, 
kačių jomarką padaryti; 
ėmė apie pora komunistėlių 
rėkti, kad duoti jų siismuku- 
siam Bimbai kalbėti. Tuom 
tarpu atsistojo Bimba ir jau j 
reikalauja, idant jam būtų 
leista "spyčit”, gi pirminin
kas jam liepia atsisėsti ir i 
Bimba apsidairęs, kad pas j 
duris yra keli policistai, 
greitai atsisėda. Klausimus 
statė ir prie kalbėtojo kabi- 
nejosi vien tik komunistai ir 
klerikalai. A’patingai "pasi
žymėjo” žmonės iš "Laisvės" 
ir "Garso". Bet kalbėtojas 
jiems taip puikiai atsakinė
jo, kad kiekvieną atsakymą 
žmonės lydėjo garsiu delnų i 
plojimu.

Prakalbos užsibaigė labai 
švariai ir žmonės labai pa-1 
tenkinti buvo drg. K. Bieli
nio prakalba. Atydumas ir 
tykumas buvo stebėtinas. 
Brooklyno progresyviškoji 
publika dabar kalba, kad 
dar jie pirmu kartu toki už- 
interesuojantį kalbėtoją 
girdėjo kalbant, ir kurie dėl 
kokių priežasčių negalėjo 
būti , šiose prakalbose, labai 
gailisi. Bet aš dar turiu pa
sakyti brooklyniečiams, kad 
gal dar teks išgirsti mums 
drg. Bielinį kalbant, kuomet 
jis gris Lietuvon.

Beje, dar keletas žodžių 
apie tuos policistus, kurie 
fese prakalbose buvo delei 
tvarkos palaikymo ir apie 
kuriuos komunistai guldami 
ir keldąmi dabar kalba. Juk 
jau visi žino, kad Brookiyne 
per komunistus negalima 
prakalbas ramiai laikyti, 
nes jie ateina susiorganiza
vę taip, kaip tikri chuliga
nai ir Bimbos vadovaujami 
prakalbas ir paskaitas išar-i 
do. Tas jau brooklyniečiams

—---- ---------  ------------
Kas skaito ir rašo

• •~!>P ■
Tas duonos neprašo į

kvmas Brookiyne.
Aš čia nekalbėsiu plačiai 

apie drg. Bielinio prakalbas. 
Vieton smulkmeniško pasa
kojimo, ką .jis pas mumis 
kalbėjo, aš geriau patarsiu 
Kiekvienam, kuriam tik ga
lima, aplankyti drg. K. Bie
linio prakalbas. Jo prakalba 
lai nėra paprasta musų 
.amerikiečių kalbėtojų pra
kalba, bet tai yra pamoka, iš 
kurios klausytojas daug, 
daug gali pasimokyti.

Visų pirma, man teko drg. 
Bielini pamatyti 24 d. kovo, 
kur buvom apie desėtka’s 
draugų suėję pas draugus 
‘lermanus susilažinti su 
tik-ką atvykusiu pas mumis 
taip jau laukiamu svečiu. 
Tik iš pirmo pamatymo, pa
žvelgus į drg. Bielini, mato
si, kad tai yra didelio proto 
ir augštai kultūringas žmo
gus. Pradėjus mums kalbė
tis, i kiekvieną klausimą jis 
davė aiškius ir giliai suma
ningus atsakymus, žodžiu 
sakant, tai yra augšto laips
nio ir pilnas energijos inteli
gentas.

Tame pasikalbėjime mes 
diskusavome apie vietinį.so
cialistini judėjimą. Beveik 
visi iš mus ten buvusieji 
draugai papasakojo apie 
mus socialistų kuopos vei
kimą ir išreiškė nuomones 
apie kuopos didesnį susti
prinimą ateityje. Bendrai 
imant, iš kiekvieno kalbos 
matėsi, kad yra kuopiečių 
noras pastatyti LSS. 19 kp. 
ant gana tvirtų kojų. Ir atei
tyje nėra abejonės, kad tas 
bus.

Po visų kalbų musų myli
mas svečias drg.. «Bielinis 
plačiai išanalizavo musų 
Sąjungos gerąsias ir blogą
sias puses ii' nurodė kokiais 
keliais musų kuopoms; butų 
pasekmingiausia eiti. Po 
tam vėl buvo įvairių nuomo
nių ir gyvų pasikalbėjimų, 
kurie užsitęsė iki 2 valandai 
nakties; Vėlai nakčia visi 
škirstėmės su entuziazmu ir 
uzsiganėdinimu iš šio pasi
kalbėjimo.

J0S * C

30 d. kovo buvo drg. Bieli
nio prakalbos New Plaza 
svetainėje, žmonių prisirin
ko beveik pilna svetainė. 
Drg. Bielinis kalbėjo dvie
juose atvejuose, pirmu 'Pa
leidimas Lietuvos Seimo”, 
antru "Klaipėdos klausi
mas". Pirmiausia kalbėto
jas apibudino Lietuvos susi
kūrimo nepriklausomybės 
istoriją. Toliaus gana pla
čiai išaiškino Lietuvos kleri
kalų biaurią politiką Stei
giamajam Seime ir abelnai 
visžfln krašto tvarkyme. Jis 
gana vaizdžiai įrodė, kokią 
klerikalai konstituciją Lie
tuvai priėmė ir paskui jie 
patys ją sulaužė. Taip pat 
kalbėtojas gana plačiai nu
piešė, kaip klerikalai slopi
na visą darbininkų judėjimą 
Lietuvoje. Pagalios, jis savo 
nuoseklioje kalboje priėjo ir 
prie dabartinio Seimo palei
dimo. kalbėtojas labai aiš
kiai įrodinėjo, kaip klerika
lai išsirinko prezidentą su
laužydami pačią konstituci
ją. Ir tas prezidentas, kuris 
neteisingu budu buvo išrink
tas, šiandien yra paleidęs 
Seimą ir paskelbęs naujus 
rinkimus. Paleidimo prie
žastis yra toji, kad klerika
lai vieni negali sudaryti val
džią. Drg. Bielinis pareiškė: 

2‘Klerikalai, turėdami, Lie- 
tuvdš valdžią, primynė tiek 
toj savo staidoj mėšlo, kad 
jau net patįs iš tos staldos 
dabar bėga". Toliaus kalbė
tojas nurodinėjo, kad kleri
kalų vyriausi tikslai Lietu
voje yra pilnai paimti į sa-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

vo rankas valdžią, užgrobti labai gerai vra žinoma. Pa-
* - \ • - •

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeilda

galios, kuomet tik drg. 
Bielinis atvyko į Ameriką, 
♦ ai tuojaus lietuvių komu
nistiška spauda pradėjo 
.šaukti į savo sufanatizuotus 
pasekėjus, kad tie neduoių 
niekur Bieliniui kalbėti, vy
lų nuo pagrindų. Komunis
tų spaudoje buvo išsireiški
mų, skatinančių net prie 
■inčiavinio. Ir tas ‘kailzur 
apsireiškė. Pavyzdžiui, EI.- tjj 

is butų ;
akk 

be z :

:. K. tai jie netik hutų prakąįb-n šyta apie baisią žmogžudys- 
i„ i - tę, kuri čia įvyko ii d. kovo

vartoti, nu ant 
i elementu

šiaušia
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zabeth’e komuinstai eidami 
ant idrg. Bielinio prakalbų 
kaip liudijo vienas gana be
šalis žmogus, atsinešė nei 
akmenų į kišenius prisidėję 
ir vienas net taikėsi mesti 
akmeniu į kalbėtoją, tik sa
ko neturėjęs geros progos 
potam pabėgti. Na ir žino
ma, jie Elizabeth’e užpuolė 
tas prakalbas, tik laimė ta, 
kad iš Brooklyno keletas 
draugii buvo nuvažiavę Ir 
komunistai jautėsi silpnes
niais, tai taip drąsiai nei ne
puolė. '

Na, o kas Broojdyne? Čia 
žinome, kad komunistiškų 
chuliganų yra centras, Čia 
žinome, kad ir be Bielinio 

į prakalbų jie daug yra susi-. 
Į rinkimų išardę, na o ką jau 1 valkos 
i Kalbėti apie drg. : 
! prakalbas, kur mums oficia
liai yra žinoma, kad jie net 
kelis susirinkimus dėl to tu
rėjo ir buvo nutarę žūt ir 
būt, bet Bieliniui kalbėti ne
duot ir užkelti ant pagrindą 
nudėvėtą ir politiniai su
smukusį Bimbą. Ir, žinoma, 
jeigu nebūtų buvę policijos,

i

I

išardę, bet. veli 
spėką buzų ėmė 1 
iš sufanatizuotų _____ .
tik to galima ir laukti; juk 
šiandien ir m-g. J. Perkūnas 
guli lo'. o e mo tokių pat jau 
elementu.

Gia u uosiu zur vieną 
pavyzdi. S;.i; s./lie, žnivgus 
eina gatve. \ur visiems leis
tina vaikščioti, i.ežiui int ar 
jis butų socialistus, Romu 

» iiislas. aipoblisias ar kas ki 
tas, bet jeigu jį. beeinant 
gatve užpui plėšikas ar mu
šeikos, ką tuomet ttis žmo
gus šauksis? žinoma, kad 
policiją, nežiūrint kad tas 
žmogus dar taip tos polici
jos nenorėtų. Taip pat šita- 
policistii buvimas minėtose 
prakalbose tą pačią prasmę 
turi. Žinoma, nereikėjo ton 
kelių polieistų. juk komunis 
tams užtenka ir vieną numa
tyti, kai’; jų revoliucijoniš- 
kumas" atsiduria po padu.

Naje, p. Dėdelė "Laisvės" 
No. 80, teisindamas savo 
fanatikus ir kaltindamas so
cialistus, kad jie policijos 
turėjo prakalbose" delei 

. _, • apsaugojimo, pasa-
Bielinio koja, kad esą buvę ir šnipu, m i 1 w __ _ _L_ _

vieną tik Dėdęlę pa-| 
_ - tas nebuvo prakal-. 

I’asvirkalnietis.

Kaknevičiaus farmos. 
Anglu laikraščiai per tris 

'dienas buvo pilni aprašymų 
apie tą nepaprastą nuotikį.

Kaip jau skaitytojams yru 
žinoma, Feliksas šaknevi- 
čius nužudė savo i.urdingie- 
iių Juozą Paėtorių ir suka
pojęs jo kūną sumetė i Can- 
ieer. Creok. Kitas kūno dalis

I

clicija surado tuojaus, o 
aivą rado tik pabaigoj tre- 
.o dienos su pagalba šu
lės. Galva buvo vandens 
•ur.ešta jicnkiu mylių atstu- 
ne nuo įmetime vietos. Nu
žudytojo Pastoriaus kūno 
ialys buvo sudėtos į daiktą 
t jo kūnas i
15 d. kovo. Kadangi velionis 
buvo angliakasis, tai tos ka
byklos angliakasiai tą dieną 
nedirbo, o dalyvavo jo palai
dojime.

Velionis buvo oi metų am
žiaus, pavienis, o žmogžųdis 
42 metų, žmogžųdis dabar 
randasi pavieto kalėjime, 
kur laukia bausmės už savo 
kruviną darbą. Jis paeina iŠ 
Vilniaus rėdybos.

Pasaulio Pilietis.

• v

tapo palaidotas

Aš nežinau, nes šnipų nepa
žįstu, 
žįstu, bet t 
bose.

—L.
Pas vieną lietuvį šeimi

ninką apsigyveno ant burdo 
tūlas ruskis. Po tūlo laiko 
.jis taip susimeilino su šeimi
ninke, kad jiedu nutarė nuo 
šeimininko }>abėgti. Ruskis 
nusamdė troką, sudėjo į ji 
visus rakandus, o šeiminin
kė nuvedus pas kaimyną pa
liko savo vaikus ir abudu iš
dūmė. Parėjęs iš darbo vy
ras rado tuščia stabą ir nu
driskusius vai kučius.

Tai matoi, kokia nauda iš 
burdšngierių. C. S.

HAMILTON, ONT, 
CANADA.

, Visko po biskį.
Pastaruoju laiku Hamil

tone darbai pagerėjo, bet 
darbininku algos žymiai ap
kapotos. Kadangi- darbinin
kams viii sunku pragyventi, 
nes pragyvenimo reikmenys 
žymiai pakilo, tai miestas 
numušė ant namų taksus, 
.bet namų savininkai nesi
skubina randas numušti.

Lietuviai čionai gyvena 
tamsybėje, nes yra labai pa
mėgę munšainą. O kur vieš
patauja tamsybė, ten ir kle
rikalizmui yra lengva lizdą 
sukti.

Kelios savaitės atgal ”Ke- 
ieivyję” buvo pasiskelbęs tū
las J. J. kaipo našlys ir jieš- 
kąs apsivedimui merginos. 
Kokis jis yra” našlys”, aš

GREENS. N. .L
Kokia nauda iš burdingicrii;

Musų kolonijoj mažai pa
vienių gyvena, todėl šeimi- 

jninkai varžosi delei burdin- 
(gieriij Burdingieriai gi, bu
ndami didelėj "pavožonėj". 
patvirksta ir pradeda ardyt

COLLINSVILLE, ILL.
Dar apie baisią žmogžu

dystę.
"Keleivyje" jau buvo ra-šeimynišką gyvenimą.

z

KŪDIKI V 
KNYGA

I
I

išniidyk žemiau esantį kuponu ir pasiųsk 
jį

Vaikai po visą šalį skolingi Eagle Pienui savo vikrią ir sti
prią sveikatą. Apie Eagle Pieno grynumą nėra jokią abejo
nių. kaip apie pasekmes, kurias tūkstančiai Europiečiu mo- 
,inu iš jo gavo. Eagle Pienas yra vartojamas kūdikiu penė
jimu plačiau, negu visi kiti kūdikiu maistai sykiu sudėti. 
Nes jis yra vien grynas pienas ir cukrus patogiame pa\y da
le, lengvai vaiko suvirškinamas.

Mes esame atspausdinę jūsų kalboje pa
mokinimų kaip penėti kūdikius vhų 
amžių. Jei nori Rauti šitų pamokinimų.

M1U1NOCKET, ME. 
Lietuvių nuotakiai.

Iš musų mažo lietuvių 
skaičiaus jau du lietuviai 
mirė nuo munšaino. 3 d. ko
vo po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Z. Grigas. Jis buvo ne
vedęs ir ką sveiku būdamas 
uždirbdavo, viską praleisda
vo. Kadangi apsirgęs pinigų 
neturėjo, tai niekas nenorė
jo jį globoti. Išsyk jį buvo 
priglaudę geri žmonės, bet 
vėliaus paėmė savo globon 
miestas. Kad butų turėjęs 
kiek kapitalo, tai prie geros 
priežiūros gal butų pasvei
kęs. Prie jokių draugijų ne- 
irigulėjo, išskiriant vieną 
įmerikonišką draugiją, ku
ri irgi atsisakė jam pašalpą 
mokėti. Giminių Amerikoj 
neturėjo.

Vienas lietuvis A. V., dide
lis munšaino mylėtojas, pri- 
-igėręs parvirto į sniegą ir 
nušalo abieju rankų pirštus. 
■Jis irgi nevedęs ir be pinigų. 
Atsirado gerų žmonių, ku
rie ir šitą nelaimingą sutvė
rimą priglaudė.

Į namus J. L. šeimynos at
silankė garnys, kuris paliko 
gražų sūnelį. Tėvai labai 
linksmi susilaukę svečio.

Musų miestelyje yra pu
sėtinas būrelis "žydinčių" 
jaunikaičių. Visi jie nori ap
sivesti, bet bijo. Antra, ir 
merginų stokuoja. Buvo vie-

I

čia noriu porą žodžių paša- j na, bet ir ta pasipiltus išlėkė 
kyti. Jis niekuomet nebuvo j Bostoną. ‘ L. P.

Ar Jūsų Vaikai Išaugs 
Stiprus ir Sveiki

Netik vaiko augštumas rimtai surūpina kiekvieną 
tėvą ir motiną, bet ir pilnas kūno ir proto išsivysty
mas. Ištiesų jie nori, kad vaikai butų vikrus, stiprus 
ir pilno ūgio.

Maistas, kari vaikams duodat, turi nustatytą Įtekmę ant ju 
augimo. Mokslas parode, kad pienas daugumoje prisideda 
prie davimo stiprumo ir ilgio gyvenimo. Norėdami išauginti 
vaikus Į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris, duokit jiems 
užtektinai Eagle Pieno, nes Eagle Pienas yra grynas mais
tas suteikiantis tu maistingumo elementu, k’urjuos kūnas 
turi turėti, kad galėtu augti.
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kyti. Jis niekuomet nebuvo 
vedęs ir tūlas laikas atgal 
buvo paviliojęs kito žmo
gaus pačią, su kuria ir gyve
no. Dabar ta moteris pamo
tė ir jį, išbėgdama su kokiu 
ten ruskiu. Tai toicis jis yra 
našlys .

Čia yra ir daugiau tokių 
senbernių, kurie suka apie 
svetimas moteris. Prisieis ir 
jiems kaukes nuo veidų nu
mauti ir parodyti kas jie per 
vieni. J. A. K.

— i

ALBANY, N. Y. 
Margumynai.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
gerai ir uždarbiai neblogi. 
Lietuvių skaičius .buvo su
mažėjęs, bet dabar ir vėl 
dauginasi. Kurie buvo išva
žiavę į Lietuvą, dabar grįž
ta atgal.

Čia yra lietuvis kirpikas 
kun. šatkus, kuris su para- 
pijonais tiek susipyko, kad 

I buvo net kraujo praliejimas, 
j Parapijonai reikalauja, kad 
šatkus iš čia išsinešdintų ir 
todėl jie jo neremia.

4 d. kovo buvo laikomas 
Jurgio draugystės mitin- 

• gas. Į mitingą atėjo ir jega- 
,i mastelis šatkus. Verkdamas 
(skundėsi, kad jo amžis jau 
i baigiasi, turįs širdies ligą, 
jis kreipėsi prie parapijom], 
kad kiekvienas dėtų po šim- 

(tą dolerių ir išrinktų 6 ko
lektorius kolektuoti pinigus, 
o jis bandysiąs pastatyt baž
nyčią. Mat, musų lietuviai 
bažnyčios dar neįstengė pa
statyt, o turi tik skiepą. Kaip 
žiemą daug prisnigo ir pri- 
lyio, tai ant to skiepo stogo 
pasidarė ledas. Kun. šatkus 
pasaldė du bomu nuo sto
go, ledą nukapoti. Bekapo- 
dami ledą tiedu bomai suka
pojo ir popierinį stogą ir da
bar vanduo bėga ant alto
riaus. Todėl šatkus ir susi
rūpino statyipu bažnyčios. 
Vienok šatkui ir šiuo sykiu 
pasipinigauti nepasisekė. 
Parapijonai jam stačiai į 
akis pasakė: "Kunige, mes 
bažnyčios norime, ale tavęs 
nenorime. Mes sudegime tau 
ant tikieto ir išsinešdink iš 
čia.” Kiti dar pastebėjo, kad 
kun. “šatkus galįs tik ožiui 
būdą pastatyt, o ne bažny
čią. Parapijonas.

į Bostoną.

LAVVRENCE, MASS. 
šis-tas.

Vilnonių audinyčių fabri
kantai prižadėjo pakelti 
darbininkams algas 12!j> 
procentų. Boveininių audi
nyčių savininkai apie pakė
limą algos nieko nesako.

Dabar pas mumis mažai 
žmonių matosi be darbo. Vi
sos fabrikas dirba, net sie
nos dreba. Nekuriose darbi
ninkams duodama net virš
laikius dirbti. .

Rymiokai jau baigia savo 
mulkinyčią statyti. Kunigas 
Virmauskas rugoja ant sa
vo parapijonų, kad perma
nai aukauja, jisai sako, kad 
jei parapijonai mažai au
kaus, tai ilgiau užsitęs baž
nyčios užbaigimas. Apart 
Virmausko čia apsigyveno 
ir kitas dykaduonis — kuni
gas Juras. Suprantama, pa- 
rapijonams bažnyčią staty
ti ir du dykaduoniu užlaiky
ti yra gana sunku.

Vieną penkiolikos metų 
berniuką tėvai nuvarė išpa
žinties. Vaikas sugrįžęs po 
išpažinties sako savo tėvui: 
"Jei mano valia butų, tai aš 
daugiau neičiau išpažin
ties”. — "Kodėl?” — klausia 
nusistebėjęs tėvasį. — "Ogi 
todėl” 
"kad kunigas mokina vogti. 
Jis sakė, kad vogti yra grie- 
kas. Bet jeigu nuo tėvo pa
imi penkinę ir atneši ją ant 
bažnyčios, 
bus".

Vadinasi, 
mokinimą 
"Nevogk, bet paimk ir man 
atnešk”. Rymiokas.

atsako vaikas —

tai grieko ne-

pagal kunigu 
išeina šitaip:

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Į AR ŽINO?, KAD —
1 Lietuvos miškai labai nukentėjo 
r.uo karės? Pereitais metais, vienok, 
buvo 789.199 hektarai žemės, padenk- 
tos visokios njšies miškais? Ar žinot, 
kad jus galit nžsipanėdint 100% tyru * 
turkišku tabaku mkvdami cigaretus 
i lelnur!

Geriausi 
Cigaretai
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-kokį mažmožį žmonės iš
verčia išvirkščiai įr vartoja 
kaipo svarbų argumentą,' 
tai tas tik parodo, kokia 

s, Neviackas ir Michelso- vien tik Keleivyje , plaka- tkandaliska pas juos proto 
• • ’ voagyste!

Pagalios 
apie aukas meluoja. Savo 

I-tame numery ji sako, jog 
aukų socialistai gavę ’tik 
^12". ir kad "atėmus Mi
chelsono $5, liks tiktai $7.” „„ 
p ištiki uju aukų per abu va- bus nauji Seimo rinkimat 

ai u bu\ o surinkta $168.80, Mes, kaipo darbininkai, 
taigi beveik du syk daugiau, norime, kad Lietuvoje butų 
r/5!!..san^aneciai Salėjo su- darbininkiškas Seimas. Kad 

į tą naują Lietuvos Seimą 
patektų kuodaugiausiai ti
krų darbininkų draugų — 
Lietuvos Socialdemokratų.

O kad jų tenai kuodau
giausiai patektų, daug pri
klauso ir nuo musų, čionai 
gyvenančių,pažangiųjų dar- 
'bininkų.

Mes, lietuviai socialistai, 
; niekuomet neatsisakėm pa
remti musų draugus Lietu
voje, socialdemokratus. Da- 
jbar socialdemokratams pa
rama irgi labai reikalinga. 
Reikia vesti kuoplačiausią 
agitaciją Visoj Lietuvoj. Jie 
pinigų neturi. Todėl musų 

suteikti

KAIP ĮVYKO SO. BOSTONE SKANDALAS.
įčius, 
nas.

Kaip tik socialistai savo 
-skelbimus paskleidė, ”San- 

skambėjo jau po visą Arneri-/ąra tuojaus aiškumo dė
ka. Bet kaip ištikrujų visa paleido melą, buk Nor- 

rus tose prakalbose nekalbė
siąs ir nieko tenai nebusią. 
J nes sandariečiai visai neda- 
.; iy vausią.

Tuo pačiu laiku valgyklo
je ir ant kampų sandariečiai 
I pradėjo girtis, kad jie tose 
Į-rakalbose Leisią "revoliuci
ją". Pagalios ateina pas ad- 

. vokatą Bagočių jų lyderis 
' Ivaškevičius ir jau "oficia
liai" praneša, kad jie, san
dariečiai. turėję susirnikinią 
ir nutarę eit į tą mitingą 
triukšmo kelti.

Eiti susiorganizavus į ki
tos partijos mitingus kelti 
ierrną, tai juodašimčių dar
bas. Niekas nenorėjo tikėti, 
kad sandariečiai virstų juo
dašimčiais. Juk jie visuomet 
piktinosi vyčiais ir komunis
tais, kuomet tie lermą kelda
vo. Prie to, čia mitingas mau
kiamas tikslu pagelbėt Lie
tuvos žmonėms, už ■ Vilnių 
užsistoti, o sandariečiai vi
suomet vadindavo save "pa
triotais”, — kas gi galėjo ti
kėtis, kad tie žmonės galėtų 
loki niekingą darbą ątlikti9 

j Niekas tam netikėjo ir 
rengėjai nedarė jokių žings
nių, kad apsaugojus susirin
kimą nuo tvarkos ardytojų.

Atėjo 23 kovo vakaras, ir 
salė prisikimšo kupinai 
žmonių. Vakarą atidarė d. 
V. Ambrozaitis ir, paaiški
nęs jo tikslą, pakvietė kal
bėt drg. Neviacką. Tuojaus 
apie duris keliose vietose! 
pradėjo kaž kas rėkaut. Bet 
tuo tarpu pasirodė durįse 
policmanas, ir triukšmada
riai nutilo. Po drg. Neviac- 
ko, kalbėjo pil. Norkus ir 
adv. Bagočius. Pertraukoj 
buvo renkamos aukos social
demokratams, ir publika su
metė $127.80.

Po aukų policmanas išėjo, 
ir sandariečiai tuojaus pra
dėjo salėje švilpti ir rėkaut. 
Publika pradėjo juos stab
dyti ir pasidarė lermas. Tu
rėjo da kalbėti Michelsonas 
ir svečias Račys, bet per 
triukšmą negalėjo. Publika 
taip įnirto ant triukšmada
rių, kad pradėjo šaukti kaip 
'ant vilkų: "Laukan, gyvu
liai!” "Mest tuos juodašim-Į 
čius per duris!” ir tt. Ir vie

piąs vyras pagriebęs ”Sanda- 
i ros” administratoriaus pa- 
igelbininką Jankauskuti no
rėjo išmesti per duris, bet 
kiti sandariečiai tuojaus šo
ko muštis. Nenorėdamas 
riaušių, pirmininkas tuojaus 

j_ paskelbė mitingą uždarytu 
. ir ant pagrindų užgesinta 
. žiburiai.

Tai ve, kaip tas skanda
las įvyko ištikrujų.
Protesto mitingas ir sanda

riečių pralaimėjimas.
• Kadangi del sukelto trruk- 

Na, kalų nuta- jier masini mitingą du 
kalbėtojai negavo progos 
kalbėt ir pasiliko nepriimta 
protesto rezoliucija del pri
pažinimo lenkams Vilniaus, 
tai 30 kovo socialistai su/en- 
gė protesto mitingą, kad už
baigus nebaigtas pereitas 
prakalbas ir kad podraug 
užprotestavus prieš chuliga
nišką sandariečių pasielgi
mą.

Beskelbus proteste mitin
gą, sandariečiai pradėjo 
"girtis”, kad jie ir vėl sukel
siu lermĮ. Kai kurie jų ėmė 
net pasakot, kad Michelsoną 
ir Gegužį jie užmuštą.

Žinoma, jų grąsinimų nie-'

Incidento istorija.
Sukeltas sandariečių skan

dalas masiniame lietuvių 
mitinge South Bostone mi
si ‘ '
ką 
tai atsitiko, visuomenė da 
nežino, nes vietos laikraš
čiai, "Sandara” ir "Darbi
ninkas”, aprašė dalyką ne
tari, kaip buvo, bet taip, 
kaip jiems-norisi kad butui. 
Taigi reikia pasakyti tikrą 
tiesą.

Buvo ;taip. ■
Kuomet atėjo iš Lietuvos 

žinių, kad Seimas'paleistas 
ir Ministerių Kabinetas 
griuvo, kad Lietuvos Respu
blika pasiliko be teisėtos 
valdžios, o tuo tarpu iš vie
nos pusės Aliantai atiduoda 
lenkams Vilnių, iš kitos gi 
Klaipėdos reikalai da neuž
baigti, "Keleivio" redakcijoj 
susirinko socialistų veikėjai 
pasitarti, ar negalima kokiu 
nors budu Lietuvos žmo
nėms pagelbėti. Nutarta su 
šaukti masinį mitingą 
nešti protesto rezoliuciją 
del atidavimo’ lenkams Vil
niaus, ir rinkti progresy- 
vėms Lietuvos partijoms au
kų. Prie šito darbo nutarta 
pakviesti ir sandariečius. 
nes jie visuomet giriasi, buk 
ir jiems rupis Lietuvos žmo-
yių likimas.

Kovo 17 dieną ' Keleivio' 
redaktorius nuvyko "Sanda
ros” ofisan ir pasakė, kad 
norįs matyti redaktorių ir 
administratorių. Už valan
dėlės išlindo jiedu kažin iš 
kur gana nusigandę ir klau
sia, kas čia busią, kad’vienas 
norįs du matyt. Nuraminęs 
.uos, kad mušt jie negaus, 
nors ir verti, '"Keleivio” re
daktorius davė jiems.’šitokį 
paaiškinimą: ’jAš atėjau pas 
jus pasitarti del Lietuvos 
padėties. Telegramos-prane
ša, kad Lietuva pasiliko 
be valdžios, kad Vilnius 
lenkams pripažintas. Taigi 
reikalinga greita pagalba, 

vėliausiu žinių išro- 
kad visos pažan- 

u i 
klerikalus. Mes 

remti. Tuo tiks-

LIETUVOS SEKO 
RINKIMAI.

Imusų. Jie yra tikri musų ir PONAS LENKAS IR 
MUŽIKAS LIETUVIS.

(Politinė apysakėlė)

v..................   _

1 visų darbininkų draugai. 
Tai vienintelė Lietuvoje ‘ 
darbo žmonių reikalus gi- 

_______ nanti partija. Ir ji teisin-' 
Draugai Lietusiai Darbi- giausiai supranta ne tik Lie- į 

ninkai!___________________ :tuvos politinę padėtį, bet iri
Lietuvoje, kur gyvena mu- kitų šalių. .

v

tų visai nebuvo, tečiaus 
žmonių prisirinko pilna sa‘ 

i lt. Atėjo ir sandariečiai su
siorganizavę. Vakarą atida
rė drg. J. Jankauskas. Pi”*
■ mutinis turėjo kalbėt mok. 
Kaeys, bet jam tą vakarą su
sirgus. kalbėjo drg. Neviac-

■ kas, o po jo — Michelsonas. 
Sandariečiai triukšmo keiti

■ jau nedrįso, bet buvo nutarę 
daryti obstrukciją nauju ba
du 
budu neleist kalbėt. Bet j 
tuojaus buvo suvaldyti 
toli durų 
vieną sandarieti už tokį dar
bą kaip paleido trepais že- 

Imyn, tai tas kūliavirsčiai 
nudardėjo. Prie to salėj pa
sirodė pora policmanų, ir 
sandariečius tas taip nura
mino, kad jie sėdėjo kaip pa
šventinti. Kalbėtojai ir sa
ko : "Matote, iš sandariečių 
irgi galima padaryti gerus 
žmones, tiktai jiems reikia 
poliemano lazdos.”

Publika turėjo labai gar
daus juoko, ir entuziazmas 
buvo didelis. Nors buvo su
sirinkę tie patįs žmonės, ku
rie aukavo pereitam susirin
kime, jie sudėjo Lietuvos so- n t .
cialdemokratams da $-11.00. . Relkia tečiaus pasakyti, 
Reiškia, iš viso $168.80. Re
zoliucija Vilniaus klausimu, 
kuri telpa šiame "Keleivio" 
numeryje, buvo užginta 
vienbalsiai, išskyrus tik san
dariečius, kurie nebalsavo, 
žmonės sako, kad tie "Kar
žygiai” buvo taip nusigandę, 
jog bijojo ir balsuot, kad už 
kėlimą rankų negautų laz
dų.

Taigi jų žygis prieš socia
listus ' pasibaigė didžiausiu 
nepasisekimu. Negana to 
smūgio, ką jie gavo salėje, 
tą patį vakarą jų lyaeris 
Ivaškevičius tapo dar išmes
tas iš vienos bendrovės 
prezidentų. Vadinasi, su
mušti dviejuose frontuose.

"Sandara" meluoja.
Neišmintinga savo takti

ka sandariečiai išsikasė sau 
duobę. Dabar jie blaškosi 
desperacijoj ir patįs nežino, 
ką jie kalba. Paskutiniame 
'Sandaros” numery jie pri

rašė su viršum septynes 
špaltas ir nfesulipdė nei vie
no doro sakinio. Melas tenai 
ant melo, nesąmonė ant ne
sąmonės.

Visų pirma jie meluoja, 
buk socialistų buvę skelbia
ma, kad masinis mitingas 
buvo rengiamas bendromis 
spėkomis. Tokių skelbimu 
visai nebuvo.

Toliaus "Sandara" meluo
ja sakydama, buk "visuome
nė" reikalavusi balso, ir jo 
negavus pakėlusi triukšmą. 
Faktas gi yra toks, kad ma
siniame mitinge balso nie
kas neprašė ir triukšmą kė
lė ne "visuomenė”, bet "apie 
tuzinas sandariečių, 
atėjo jau iškalno 
triukšmą kelti. Juk Lėkis 
antram mitinge prieš visą 
publiką prisipažino: "Teisy-

— ploti rankomis ir tuo 
..................  ” jie

Ne- 
žmonės sugriebę

i

i

i

i
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do, 
gios partijos. Lietuvoje eina 
išvien prieš 
turime jas 
lu mes, socialistai, turėjom 
jau pasitarimą , ir nutarėm 
pasiūlyt jums sušaukt ben
drą masinį mitingą, užpro
testuoti del atidavimo len
kams Vilniaus ir rinkt au
kas. Surinktus pinigus pa- 
skirstyt pusiau: pusę social
demokratams, o kitą pusę 
liaudininkams arba valstie
čiams. Sutinkate, ar ne? At
sakymo mes lauksime iki 

• panėdėlio” (šitas pasikalbė
jimas buvo subatoj.)

Šliakys ir Paulauskas pri- 1 
žadėjo pasitarti apie tai-su Į 
saviškiais ir pranešti ką jie/ 
nutars. Atėjo panedėlis, bet 
atsakymo iš sandariečių ik 
buvo. Michelsonas pašaukė 
telefonu "Sandarą". Atsilie
pė jos administratorius 
Paulauskas. ’ 

^ėt: dėsitės prie masinio mi
tingo Lietuvos žmonėms 
gelbėt, ar ne?" paklausė Mi
chelsonas.

"Tai, žinai, nutarėm be 
rezultatų”, atsako Paulaus
kas. "Reiškia, kalbėjom taip 
sau ir nieko nenutarėm. 
Reiškia, jus galit sau reng
ti, o mes sau.”

Pasirodė, kad sandarie
čiai bendro darbo nenori, ir 
socialistai nutarė organi
zuoti Lietuvai pagalbą vieni 
patįs.
Socialistai šaukia masini mi
tingą, sandariečiai tariasi jį 

ardyt.
Socialistai pasisamdė salę gi jie buvo jau parodę, jog 

. ir paskelbė, kad 23 kovo yra jiems būtinai reikalinga ne
šaukiamas masinis mitingas licmano lazda, tai rengėjai 
Lietuvai gelbėt. Kalbėt apsi- pasamdė porą policmanų. 
ėmė atvykęs iš Lietuvos K. Atėjo ir 30 kovo. Nors tai 
Norkus, nesenai taipgi at-buvo Didžioji Pėtnyčia, nors! 
važiavęs gimnazijos moky-tą vakarą lijo ir nors šitas kiton pusėn estrados* Jis"nu-' 
lojas J. Račys, adv. Bago- mitingas

i

i
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kurie 
nutarė

negavo progos

bė, aš esu veikiantis sanda
riečių narys ir turiu pasa
kyt, kad buvo susirinkimas 
ir buvo nutarta triukšmas 
keltS bet į protokolą-to nu
tarimo neužrašėm.” " 

Tcliaus "Sandara " meluo
ja jau kelintą sykį kartoda
ma, buk Michelsonas bėgęs į 
"skiepą”. Visi žino, kad mi
tingas buvo ant antrų lubų 
ir jokio "skiepo" tenai nėra. 
Michelsonas niekur ne "be

lgo”, bet išėjo sykiu su visais, 
i Kita žiopla "Sandaros’!! 
į pasaka yra ta, buk Michel- 

kas nenusigando, bet kadan-isonas ėjęs namo be kepurės;
į ir jis apsižiūrėjęs tik taria.I

kai viena moteris jam ĮKistė- 
bėjusi tai. O tuo tarpu fak-, 
tas buvo toks, kad jo skry
bėlė buvo paimta aukoms! 
rinkti ir nunešta su pinigais!

buvo ’ apskelbtas'ėjo tenai ir paėmė ją. Ir jei

”Sandara” ir

rinkti.
Išvada ir užbaigimas.

Is to, kas augščiau pasa
kyta. skaitytojai aiškiai ma
tys. kad atsakomybė už visa 
ta skandalą krinta ant san
dariečių. Socialistai jų visai 
neužkabino ir blogo žodžio 
P’-ieŠ juos nepasakė. Sanda
riečiai užpuolė ant musų su
sirinkimo ir sukėlė lermą 
vien dėlto, kad jie asmeniš
kai pyksta ant Michelsono. 
Bet ir Michelsonas nėra 
■lems nieko bloga padaręs. 
Tečiaus jeigu jau jie ant jo 
pyksta, tai jiems geriausia 
butų neiti į tuos susirinki
mus. kur jis kalba. O kad jis 
kalbės, jie negalėjo .nežinoti, 
nes kalbėtojų vardai buvo 
paskelbti iš kalno.

i'.ad ne visi sandariečiai yra 
chuliganai. Pas juos yra ir 
.erų žmonių, yra tikrų 
džentelmanų. Su tais mes ne
turime jokio ginčo. Mes 
smerkiame tiktai tuos, kurie 
pasiėmė necivilizuotų žmo
nių įrankio savo kovai. Kiek 
mums žinoma, jų yra nedau
giau tuzino. Argumentuoti 
su jais yra netiktai perže- 
mas, l->et ir negalimas daik
tas. Del nekulturinio savo 
pasielgimo jie galės pasitei
sinti prieš šalies Įstatymus 
ir valdžia.fe.

Taigi šiuomi mes ginčus 
su jais baigiame ir daugiau 
į jų šmeižtus per "Keleivi 
neatsakinėsime.

>k«
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- - . . .. , Senai, labai senai, kada
--------------------------------------- .............. 11 ?ocl.. ‘e_! dar nebuvo Lenkijos nei 

sų giminės, draugai ir pa-mokratų,priešai pripažįsta,.Lietuvos, gyveno du kaimy- 
.  ’ " nai. Vienas vardu Ponas, pa

varde Lenkas, o antras var
du Mužikas, pavarde Lietu-

žįstami, klerikalai bešeimi-• kad inteligentiškiausi žmo 
ninkaudami galų gale palei
do Lietuvos Seimą. Dabai’

pinigu neturi, 
visų privalumas 
jiems pagelbos.

Mes kiekvienas 
lengvai galime

beveik 
paaukoti 

jiems savo nors vienos die
nos uždarbi. Netik patys ga
lime paaukoti, bet dar gali
me pakalbinti ir savo pažis- 
tamusų kad ir jie prisidėtų 
savo auka. Darbas nesun
kus. Patyrimo jokio nerei
kia. Tik priminti savo drau
gams ir pažįstamiems ir pa
aiškinti dabartinę Lietuvos 
padėtį. Kiekvienas protaująs 
žmogus lengvai supras, kad 
Lietuvos Seimas dabar turi 
būti pažangus Seimas — 
darbininkų Seimas. Ir kiek
vienas lietuvis darbininkas 
prisidės prie to darbo — su
teiks materialę paramą so
cialdemokratams.

Lietuvos socialdemokra
tai dar niekuomet neapvylė

IŠTEKINU A S VARGDIENIO 
GYVENIMAS.

Gyvenu... 
Cha. cha, cha! 
Ir kam aš gyvenu?

v

i F

Ąir kad išvargus pasaulio vargus visus; 
Kati kitai kartai jų nebeliktų?

Ar kad lig dugno išgėrus nuodus baisius; 
Kad kitų laimės jie nežudytų ?

Gyvenu... 
Cha, cha, cha! 
Ir kam aš gyvenu?

Ar kad mano krūtinėj, it juroj gilioj, 
Nugrimsta, pradingsta vargų kalnai?

Ar kad mano sieloj, it karščiausioj liepsnoj, 
Supleška, sutirpsta sielvartai?

Gyvenu... 
Cha, cha, cha! 
Ir kam aš gyvenu?

Ar kad grabui pristigo vinių ir lentų ? 
Ar kapinvne nėra man vietos?

Ar kad miruoliai pasaulių laimingesnių 
Savitarpyj nenor mano sielos?

Gyvenu... 
Cha, cha, cha! 
Ir kam aš gyvenu?

Xr kad mano sprandas yr be galo liesas; 
Giltinės dalgiui it akmuo kietas?

Ar kad mano nesuteptos sielos
Neįgali pats didysis biesas?

Viesulų Deivė.

TĖVYNĖ.
Ir keliant, ir dirbant, ir gulant 

Tėvynė mintyje...
Matutė, tėvelis, seselė 

, Prigiję širdyje.
Sapnuose per kiauras naktis 

Vaizduojąs nameliai... ..
Ir triobos. ir sodai, ir girjųs. 

Ir puikus paukšteliąf...

Tik kūnas sau vienas gyvena 
Už jurių-marelių,

O mintys ir siela gludena 
Nameliuos tėvelių...

Viesulų Deivė.

i t

nes Lietuvos Seime — tai so
cialdemokratai.

Klerikalai daro visokių Mužikas savo žemę ar- 
skymų ir kaltiną kitus užį(]3mas, sėdamas, akėdamas, 
savo netikusi seimininkavi-. žinoma, kaip ūkininkas, ša
mą. Kunigams-klvrikalanisjV0 žmonelę mylėdamas ir 
ne prie valdžios T ” • '' ____ _______
bažnyčioj ir špitolėj. Jie ėi-įžL?__ _____j.
na į politiką, norėdami savo ma, kaip jau ponas, tai ir 

į biznį ir buržuazijos reika-tinginys, dirbt tingėjo, ūkį 
lūs ginti. Jie nori palaikyti menkai įžiūrėjo, o gerai pa
tarusią praeitį. Jie nori būti valgyt ir gražiai pasipuošt 
Lietuvos diktatoriai. Jiems Į mėgo — žinai, ponas. Ka- 
nerupi darbininku reikalai, dangi Ponui nesisekė delei 
Jiems rupi savi reikalai, saUtinginiavimo ūkininkauti, 
vas biznis. tai į mužiką vis skersai žiu-

Kiekvienas susipratęs ir rėjo ir jam. pavydėjo. O kad 
pažangus lietuvis darbinin- Pono neišdirbtuose laukuo- 
kas turi kovot su klerika- se prastai derėdavo javai ir 
Jais kaipo juodžiausiu ele- blogai augdavo gyvuliai, tai 
mentu. Jie Lietuvai rengia Ponas sumanė Mužiką iš- 
rimbą. Jie nori Lietuvą vai- naudoti, 
dvti taip "krikščioniškai”, 
kaip Ispaniją, — taip valdy
ti, kad žmonės nei kvėpuoti 
negalėtu.

Tokios klerikališkos dik
tatūros ir priespaudos dar
bininkai nenori!

Prašome pažangaus lietu
vio darbininko stoti kovon 
su klerikalizmu.

; žinoma, kaip ūkininkas, sa- 
ir 

vieta; bet' -v aikelius auklėdamas, gra- 
iai. maitinosi. Ponas, žino-

susipratęs

jamskriausti ir 
ant sprando užsisėsti.

Neilgai galvojęs 
pasidirbo kančių ir 
pas Mužiką poniškai 
žęs sako: ”Duok man grudų, 
gyvulių, pašaro, padarų”. 
Mužikas nenori duoti ir at
kerta: ”Pats dirbk, taip 
kaip aš dirbu, tai turėsi vis- 

Surinkimelko!” Ponas vėl sako: ”Aš 
kiek tik galima daugiau au- esu ponas.ir man nepritinka 

,kų Lietuvos socialdemokra-j airbt... O kad tu, mužike, 
tams. Ir kada turėsime Lie-man geruoju neduosi, tai aš 
tuvos Seime daugumą so- pats iš tavęs, ką norėsiu, pa- 
cialdemokratų, pamatysime, ■ siimsiu!”
kad ten visai kitaip bus. Lie- ‘ Kirto Ponas keletą sykių 
tavos darbo žmonių reikalai Mužikui su kančium ir pra

dėjo rinktis kur geresni gy
vulį, padarą, javą ir t.t. ką 
tik geresnio Mužikas turėjo 
pasigaminęs, Ponas ėmė nei 

fačiu nepasakydamas 
savo. Mužikas išsyk purtėsi, 
priešinosi, bet už kiekvieną 
pasipriešinimą gaudamas 
kančių, aprimo ir nusirami
no. Ponas matydamas,'kad 
jo kančius turi didelę galy- 

įbę, privertė ūkininką ir Po
no žemę apdirbti, kaip ir sa- 

i vo ir pradėjo visur Ponas su 
kančium paskui Mužiką se
kioti. Kaip tik Mužikas pa

kisdavo arba sustodavo su 
skvernu prakaitą nusišluos
tyti, tuoj Ponas ir duodavo 
savo kančium Mužikui kai- 
lin... Taip Mužikas ilgus me
lus vis dejuodamas Ponui 
tarnavo ir jo žemę dirbo, o 

į savo žemę, kad suspėdavo 
naktimis įdirbti—gerai, kad 
nesuspėdavo, žemė nedirbta, 
neįsėta likdavo ir Mužikas 
badą kęsdavo...

Taip tęsėsi ilgai, ilgai. 
Mužikas paseno, pasimirė. 
Jo vaikai užaugo ir paliko 
Mužikais. Ponas taipgi pa
seno ir taipgi pasimirė.- Po
no vaikai taipgi užaugo ir 
taipgi, kaip ir jų tė\'5s — 
'buvo Ponais ir pliekė Muži
kus kančiais, kad Mužikai 
jiems dirbtų ir t.t. ir t.t. O 
laikai vis tęsėsi ir tęsėsi. 
Priviso daug, daug Ponų, o 
Mužikų dar daugiau. Ir galų 
gale sumanė Mužikai Lietu
viai nusikratyti Ponų Len
kų jungą. Surambėjusios 
nuo Ponų kančiukų Mužikų 
nugaros, sužiedėję smegens, 
bet kad jau syki pamatė sau 

įdaromas skriaudas, kad .jau 
sykį pasirįžo savo siurbėlių 
(nusikratyti, tai pasirįžo. Su- 
jkilo visi Mužikai prieš Po
nus ir pakėlė savo darbo 
įrankius prieš skriaudikus 
ir drąsiai prabilo: "Nenorit 
dirbt, tai laukan iš musų že
mės — šunims šėko piaut!... 
Mes žemę dirbam, tai mums 
ji ir priklauso!...”

Mato Ponai Lenkai, kad 
Mužikai Lietuviai jau susi
prato ir nesiduoda ant

i

bus aprūpinti.
Taigi, draugai, padėkime 

jiems kiek įmanydami.
Aukas siųskite Lietuvių 

Socialistų Sąjungos Pildo
mojo Komiteto įgaliotam Ą. 
Žymontui, LSS. Sekretoriui, 
1739 So. Halsted St., Chica- 

igo, III.
i Prašome pagelbos visų 
1 pažangių ir protaujančių 
lietuvių darbininkų. Rinki
mui aukų laikas labai trum
pas. Skubėkite!

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pildomasis 

Komitetas.

Tunelis po Monblano kalnu,

I Ponas 
atėjęs 
isirei-

kaip

Ne taip senai kalnuotos ir 
lomingos šalys labai apsun
kindavo valstybėms ir tau
toms tarpusavį susisiekimą. 
Vietomis, kur arčiausia gali
ma pasiekti anapus kalno 
gyvenanti kaimvna. pasiek- 
ei jokios galimybės nebuvo; 

: reikalui ištikus, reikėdavo 
tapkeliauti aplink kalnų su-, 
įdaromas klintis ir daug lai-! 
i ko sugaišti kelionėje. Tik dė/ 
ika paskutinių dešimtmečių 
! patobulinimams visose sri
tyse ir susisiekimas kas kart 
žengia pirmyn vis didesniais 
žingsniais. Praeitų metų 
spalio mėnesy galutinai buvo 
baigtas Šveicarijoj didžiau- 

isis Simplono tunelis, jun
giantis geležinkeliu Šveica
riją ir Italiją, šį pavasarį 
manoma pradėti vykinti se
ną idėją — sujungti Prancū
ziją su Italija geležinkeliu, 
prakasant tunelį po augš- 
ciausiu Alpų kalnu Monbla
nu. Šiai idėjai įvykinti pro
jektą inžinieriai dirbo du 
metu. Tunelis turėsiąs 17 mi-Į 
lometrų ilgio!... Prasikąsimo Į 
darbas truksiąs 5 metus ir! 
apsieis apie 35’ milijonus 
frankų.

Tai bus didesnis tunelis itž 
nesenai prakastąjį didžiausi 
pasauly Simplono tunelį

wl

, !*

UŽDRAUDĖ
l IKIETLOTI. sprandų jodinėti ir kančiais

Teismas New Yorke už-šonus kapoti, pakraipė gal- 
draudė streikuojantiems' vas ir, savo žemes Ponai pa- 
rubsiuviams pikietuoti R. ’likę Mužikams, išėjo šunims 
Sadovskio firmos rūbų dirb-jšėko piauti.
tuvę. z Pranės brolis.
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Nors jie patįs žino Zabu
lionio "teisingumą" ("Lais- 
y ėj” apie jį buvo daug rašy
ta), bet jie mane norėjo "pa
mokyti" ne todėl, kad jie ti
kėtų, jogei aš tuos pinigus

į pasisavinau, bet todėl, kad 
i aš atsisakiau šokti pagal jų 

• muziką. Jų tarpe yra daug 
ftokių, kurie ištikrujų sunau- 

■...... -o dojo visuomenės pinigus,
°gag«?o?fo£r “tie!; jų komunistai teisman 

netraukia, nes mat ’saviš- 
l*v J. G. Gvtfužis. Publ • •*> • • *• •/ ’ u • tbiai , vienminčiai.

Sw4» n t j uiid subset ibed beforc ghj 
3pril 2nd, 1223.

Roman J \ tsil, Juslice of the Peacc.
Aly Comm. Exp. Oct. 11, 192U.

.J. Kazlauskas.

KORESPONDENCIJOS
U ATERBURY, CONN.

Komunistai pralošė bylą.
Norėčiau, gerbiamai vi

suomenei pranešti apie ma
no bylą su vietos komunis
tais. Nors ir nesmagu užim
ti laikraštyje vietą tokiais 
mažmožiais, bet kadangi 
mano priešai nesiliauja ma
ne juodinę, tai esu privers- 
Vis tai padaryti.

Man priklausant prie. L. 
D. L. D. 28 kuopos (komu
nistų) 1920 metais ir būnant 
finansų sekretorium, reik
davo siųsti ir visokias aukas 
komunistų fondams. Kaną 
komunistai surinko aukų 
apie 41 doleri, kuriuos pri
davė man ir liepė pasiųsti 
V. J. Zabulionio vardu, 79 
;{udson avė., Brooklyn, N. 
Y., ką aš ir padariau. Už 
kiek laiko jie pridavė man 
dar daugiau pinigų, kuriuos 
irgi iiepė pasiųsti tuo pat 
antrašu, šituos pinigus siųs
damas aš pareikalavau iš 
Zabulionio, kad jis prisiųstų 
man paliudymą ir už anuos 
pinigus, ką pirmiaus buvau 
pasiuntęs. Už kiek laiko aš 
aplaikiau nuo Zabulionio 
laišką, kuriame jis man pra
neša, kad pirmiau pasiųstų 
pinigų 41 dol. "negavęs" 
Tuomet aš nuėjau Į paštą 
persitikrinti, bet, ant nelai
mės, pamečiau kvitą nuo 
money orderio, be kurios 
paštas neapsiėmė jieškoti 
(Paaiškinus, kad kvitą pa
mesta ir pareikalavus, kad 
j Ieško tų — paštas jieško. 
Red.). Tadą aš nurašiau Za- 
bulioniui laišką, prašyda
mas jo, kad jis ten pasitei
rautų ant pašto, nes aš esu 
pragaišinęs kvitą. To tik Za- 
bulioniui ir reikėjo. Žinoda
mas, kad aš be kvitos nega
liu surasti, kur tie pinigai 
yra, jis parašė man laišką 
patardamas, kad aš prašy
čiau pas tuos draugus, kurie 
pinigus pridavė, kad jie man 
dovanotų.

Tada as supratau, kame 
dalykas ir Zabulionio pata
rimo nepriėmiau, tik prane
šiau L. D. L. D. 28 kuopai 
(dabar vadinasi A. L. D. L. 
D.), kad ji jieškotų tų pini
gų ant pašto arba pas Zabu- 
lioni. Tečiaus, vieton kad ti
krai ištyrus dalyką, jie pa
traukė mane i teismą (Mat, 
komunistai be kapitalistiško 
teismo negali apsieiti). Jie 
išrinko du žioplu karštuoliu 
K. Krasnicką ir V. -Jokubo- 
ni, kurie nusamdė advokatą 
ir norėjo iš manęs išplėšti 
neteisingu budu pinigų arba 
pasodinti mane Į kalėjimą.

Stojau i teismą vienas, L 
advokato, nes tokiems daly 
karas aš neturiu pinigų. Ko

WESTERN’PORT, MD.
Apie darbus ir kitus dalykus

"Keleivio" No. 7 patėmy- 
jau nevisai teisingą kores
pondenciją iš Westemport‘ 
Aid. Toje korespondencijoje 
tūlas Kaimynas rašo, kad 
darbai eina gerai ir žmonės 
gerai uždirba, todėl, esą, ii 
munšaino biznis eina gerai. 
Lai yra netiesa. Darbai eina 
prastai jau daugiau kaip du 
metai, nes angliakasiai tan
kiai streikuoja. Vien tik 
streiklaužiai dirba gerai. 
Didžiojoj popieros dirbtuvėj 
nesenai pradėjo dirbti pilną 
laiką, bet darbininkams mo
ka tik po 36c. i valandą. Ar
gi galima su tokiu uždarbiu 
šiuose branginečio laikuose 
tinkamai pragyventi?

Taipgi neteisingai Kaimy
nas rašo ir apie Petrą Wei- 
sengoff, buk jis buvęs nu
baustas 8 mėnesiais kalėji
mo ir 500 dolerių piniginės 
baudos. Tas yra .neteisybė, 
nes P. Weisengoff ir šian
dien yra liuosas, o ne kalėji
me. (Tas dar nereiškia, kad 
jis nebuvo nubaustas. Jo 
bausmė vėliaus galėjo būti 
pakeista. Apie p. Weisen- 
goff nubaudimą Kaimynas 
parašė tą pati, ką ir anglų 
laikraščiai, kurių iškarpas 
mes turime ant rankų. — 
Red.). Bęto Kaimynas vadi
na AVeisengoff puslenkiu ii 
Želigovskio pusbroliu. Tai 
yra didelis •užgavimas, nes 
Weisengoff yra tikras lietu
vis ir jo brolis tarnauja Lie
tuvos kariumenėj. P. Wei- 
sengoff yra aukavęs Lietu
vos reikalams daugiau už vi
sus kitus lietuvius Western- 
porte. Ukinnkas.

of the Masses atsibuvo, tre
čiųjų teismas tarp Chas. 
Pocevičiaus ir kelių komu
nistų, kurių tarpe buvo ir 
Kasparka. Chas Pocevičia 
patraukė komunistus Į 
draugišką teismą už ap
šmeižimą laike jo kasieria- 
vimo lietuvių kooperacijoj.

Nors komunistai teisėjai 
greitai surado "no course of 
action” prieš Kasparką, te- 
čiaus Kasparka susirietęs ti
krino^ kad Pocevičia, juos 
įtraukęs valjliškan teis

man. Tik vargais negalais 
įasisekė Pocevičiui Įrodyt, 

kad komunistai jį yra pa
braukę valdiškan teisman, o 
ne jis juos, kaip Kasparka 
tikrina. Nors tai sunku buvo 
itsiekti, bet visgi Kasparka 

• urėjo nosį nuleist. Kaspar- 
Na, yra komunistų "papa” ir 
šitaip meluot, kad ir drau
giškam teisme, visgi yra ne
gražu ’ P- K-s.

Redakcijos AfttltyjpftL * AP8IVEDIMAI

DETROIT, MICH. 
žioplių žioplumas.

Tūlas laikas atgal tarj. 
dietos progresyvių draugijų 
kilo sumanymas suorgani- 
zuct lietuvių draugijas i 
vieną sanryši, kad reikalui 
iškilus butų galima veikti iš
vien. Dabartiniu laiku jau 
tapo išsiuntinėta prisidėju
sioms draugijoms ir Įstatai 
bei programas "Lietuvių 
Draugijų Tarybos".

Balandžio i d. š.m. S.L.A 
21 kp. svarstė Liet. Draugi
jų Tarybos statutą. Lietu
vių Draugijų Tarybos statu
tas ir programas gana aiš
kus ir plačiai užimantis, 
įaip kad nei musų komunis
tai. arba, kaip juos "Lais 
vė" vadina, "žioplių žio 
pliai", neturi ką primesti 
Bet jie niekaip negalėjo su
prasti, kaip S. L. A. 21 kp 
galėjo dalyvaut tvėrime 
Liet. Dr-ių Tarybos? Kilus 
diskusijoms maniau, kad tie 
žioplių žiopliai tyčiomis var
toja užsispyrimą, tečiaus 
b.ada F. Motuzas išdėstė vi- 

' ,są darbo pradžią, kol statu
las atsirado ant stalo prieš 

. . ■ - . |S. L. A, 21 kp. narius, tai ne-numstams gi pinigų negai-,;uHu komu,l,istėliu įalveĮfe 
la. nes i;e prisirenka auku. ,-i 4. -L 1Praridėio bvla Kada teisė-' - Pakl5 P<\ tečiaus galu- iiasMeio ojia. Raua teis.; ,jnai F MotUzos
;as nzk ause jų ar jie J'es-|..!5kj„:m„ ,.5,^ neistenąė. Ir 
Rojo ant pašto tų pinigų, tar(ik vė)i ,0 .aliarfotinu 
..okubonis atsake, kad jie išk;nin.„ F ,••_

uvę ant pašto ir j eskoj.j, fekė kon;unistus ^,.4)! ,-!^. 
bet nesuradę kad butų , b vciki'ama ,eea.
no pasiųsta. Tuomet teisėjas L- •’-ėl nakGu^- " \r turite nuo JiaL C,a tai ,r aS suPrata?^ ,ef paklausę. Ar ^™ nuo.kad musu tie komunistukai 
pai-to vnsminko „1 udjmų, ,.ra Ec HŽsi vrėHai
Kad ištikrujų per ų tie p ui-.tj , ž; ;|iukai A 
gai nebuvo siųsti? Jokūbo- 1
nis atsakė, kad liudymo ne-’ 
turi. Tokiu budu teisėjas 
skundą atmetė.

Komunistų "tėvas” 
pagautas.

Balandžio 1 d. š.m. House

ALTIC STATĖS BANKPajieškau apsiveuimui merginos 
arba našJės,_ gali būti ii- su vienu vai- 
__  _ . Aš 
esu 31 metų, turiu gera pradžia gy- 

■ venimo. Kurios atsiliepsi:, prisius 'k it 
rėika- 

_ivlmo sugražinsiu. As esu laisvas, 
neskiriu tikėjimo ir turiu visko už- 

"tektinai. Y. S. T. (15)
2020 Broaihvav St.,

Indiana ilarbor, Ii.d.

K. Parozinskiui. — Suvie
nytose Valstijose 1 
vra atskirta nuo valstybės • - « • - - - 31' !

į lygiai laisvamanis, 
tikintis 
katalikas, 
žvilgsniu 
reikšmės, ir konstitucija vi
sai nesako, kokio tikėjimo 
žmogus gali būt prezidentu, 
o kokio ne. .Jei ligšiol katali
kas d a nėia buvęs Amerikos 
prezidentu, tai veikiausia 
dėlto, kad katalikai čia yra 
didelėj mažumoj ir kad vi
suomenės gyvenime jie stovi 
daug žemiau, negu protesto- 
nai. Karščiausi katalikai, 
tai vis ateiviai — airiai, len
kai. italai — vis tamsus, ne
kultūringi žmonės. Deito se
nieji amerikiečiai ir žiuri i 
iucs su panieka. Dėlto, vei
kiausia. katalikas ir i prezi
dentus nėra patekęs. Bei 
konstitucija to nedraudžia.

Lipliunų Jonui. Ačiū už 
korespondenciją, bet delei 
vietos stokos ant -greitųjų 
patalpinti negalėjome, o da
bar jau paseno.

John Robinson. Jūsų laiš
ką pasiuntėm Stoniui į La- 
conia, N. H.

V. Radville. Kadangi jus 
ir daugelis kitų žmonių 
sporto dalykais interesuoia- 
tės, tai nuo šiol talpinsime 
svarbesnių ristynių ir kum
štynių pasekmes.

Vargo Berneliui. Kai, 
Westernporto lietuviai yra 
tamsus ir perdaug girtuo
kliauja. tai kolionėmis jų ne
apšviesite. Raginkit juos 
skaityti knygas ir laikraš
čius, aiškinkite jiems darbi
ninkiškų organizacijų nau
dingumą, o tuomet gal kai- 
kuriems atsidarys akys.

A. Daniunui, Herkimer, 
N. Y. Draugas pykstate ant 
mus už nepatalpinimą jūsų 
korespondencijos, kurią sa
kote prisiuntėt apie menuo 
tam atgal. Mes peržiurėjom 
visą musų archyvą ir jokios 
jūsų vardu rašytos kores
pondencijos nesuradom.Ma- 
tomai jūsų korespondencija 
redakcijos ranku nepasiekė.

ha->nvria ku» UrP* 25 ir 3" m,‘ui am^>aus.
Oc4£.iijyAo gi metų, turiu gera pradžia

i

GRANITE CITY, ILL. 
Dėbso prakalbos.

20 d. kovo anglų socialistų 
•skyrius parengė seneliui 
Debsui prakalbas. Nors bu
žo paimta didžiausia svetai- 
lė, kokia tik čia randasi, bet 
žmonių prisigrūdo tiek, kad 
.isiems ir sėdynių neužteko 
— apie#trįs šimtai žmonių 
urėjo stovėt. Įžanga, buvo 
įuo 25c. iki 50c.

Prieš atėjimą senelio Dėb
so i svetainę, pirmininkas 
atidarė susirinkimą ir trum
pai paaiškino, kad šias pra
kalbas- surengė socialistų 
skyrius delei išvystymo so
cialistinės agitacijos Illinois 
valstijoj. Pasirodžius sene- 
iui Debsui svetainėj suužė 
įeinu plojimas, kuris tęsėsi 
relias minutas.

Kaip skaitytojams jau yra 
dnoma, senelis Debsas yra 
įgarsėjęs kaipo seniausias 
laibininkų vadas ir garsus 
kalbėtojas. Kaip visur kitur, 
aip ir čia neapsakomai Įs- 
mdingais sakiniais jis ne
nešė vargingą darbininkų 
gyvenimą kapitalizmo siste- 
noj. Debsas ragino darbi
ninkus organizuotis kaip po- 
itikoje. taip ir pramonėje. 
Publika lydėjo garsiais ap
lodismentais kiekvieną svar
besni Dėbso sakini. Pabai
gus Debsui kalbėti vėl suužė 
p-iausmingas delnų ploti
nas. Po prakalbų seneliui 
Debsui buvo Įteiktas gražus 
ryvų gėlių bukietas. Atsi
sveikindamas senelis iinkte- 
ėjo publikai galva, o arčiau 
stovintiems darbininkams 
>adavė savo ranką. Po Deb- 
o prakalbų publikoje matė- 
i didžiausias entuziazmas.

Nuo savęs norėčiau pasa
kyti teisybės žodi komunis- 
ams kurie nuolatos giriasi, 
tad darbininkų minios eina 
su jais. Debsas buvo socia- 
istas visą savo gyvenimą ir 
oaliko ištikimas socializmo 
dėjai dabar. Už tai ji darbi
ninkai* myli ir skaitlingai i 
o prakalbas lankosi. Komu- 
lizinu gi darbininkai jau 
apsidžiaugė" ir i komunis- 
ų prakalbas nesilanko. Ne
senai man teko būti komu
nistų parengtose prakalbose 
St. Loųis, Mo., kur kalbėjo 
garsus komunistų vadas N. 
H. Tallentire iš San Fran- 
•isco. tai publiką galima bu
vo ant rankų pirštų suskai
tyti. O juk St. Louis tu»'i 
772.897 gyventojų. Tuo tar
iu Granite City turi tik 14,- 
757 gyventojų, o i Dėbso 
prakalbas susirinko arti 2,- 
•00 žmonių. Tai kuriai idė
jai darbininkų minios ge
riau pritaria: ,komunizmo 
ar socializmo?

Pasaulio Pilietis.

i

SUDEGĖ 4,300 NAMŲ.
Ant Formozos salos ugnis 

nušlavė nuo žemės veido du 
miesteliu. 4,300 namų nuėjo 
su dūmais ir tūkstančiai 
žmonių liko be pastogės.

šalies Di-ezi Untii o-ali hnt **1*“ ir P*”?*“1*- ku‘i «nt i>al 
J’1 lllU K«ll DUv £gVjmo sugražinsiu. As esu ui

kaip ir 
protestonas arba 

1 ikėiimas šituo 
neturi jokios Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, ne jaunesnės kaip 30 m*— 
tų; gali būt ii- 45 m.. be skinamo ti
kybas. Aš esu laisvų pažiūrų lietuvis. 
Su pirmu laišku prisiųskit ir savo 
į aveiksių. Vyrų meldžiu nerašinėt.

Mr. Povilas Klamanski (1 >) 
% J. Martinėms

390 Athens St., So. Boston, Mass.

Pajieškuu apsivedimui vaikinu tarp 
25 ir. 35 metų amžiaus. Geistina. !;a 1 
b atkirtas butų išmintingas, gi ažus, 
darbštus ir pasiturintis. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveiks1 ą, 
atsakymą duosiu kiekvienam. Kreip- 
k'tės šiuo adresu:- (16)

Julia Darkė
66 Cubc PI.. Koiche >ter, N. > .

apsivediinu:
18, iki 25 metų. Aš esu 

Meldžia atsišaukti

Pajieškau 
nuo 
29 metų, 
edreso:

margino.; 
vaikinas 

ant šio 

(i <>}
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REIKALINGI VYRAI
-Prie elektros tumių nardo, dary

mui aluminuni. Darbas atliekamas 
gerai ventiliuotam budinke, kur yra 
užtektinai tyro oro.

Astuonių valandų dąrbo 
diena.

Nuolatinis darbas, nėra ne
susipratimų su darbininkais.

Bundas pas jūsų tautiečius ir stubą 
raudos pigios. Galima' stubas nusi
pirkt ant lengvų išlygų. Vyrai turi 
būt sveiki. Atvažiuokit arba rašykit

ALUMINUM C0MPANY 
OF AMERICA 

Massena St., Laurence 
County. N. Y.

i

Priima depozitus ir moka 4'- . Depozitus galima atsiųs
ti per paštu.

Siunčia pinigus i Lietuvą it i visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai .r pigiu kursu.

Parduoda iaįvakortes ant visu linijų

Visais bankiniais reikalais kreipkitės šiuo adresu:
(•)

REIKALAVIMAI
1’AJlF.šh Al 

lėtų dirbti 
. eiko vyriškų 
siems bus siu

W
S3 So. Wy

i
r-

ra

li5)

I
I

ii \ ĖJO. katras ga- _ .
--ika.ičiai prie- augšto •"us 
j'»ą darbo. Atsišauku-j J- 
k;..~ platesnes žinios.)

MILIJEB (15)
■ St., Hazktull. Fa.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS ANT KARMOS
lVie 

nesį i 
ūkė

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA lengvomis islygo- 

valgykla (ant geto.\ bizniškos 
•atves), autonioi>;lius ant penkių šo

kdynių. taipgi rakandai-foridčiai. Sa
vininkas norėtų greitu laiku išva
žiuoti.

Kreipkitės laiškais arba asmeniš
kai šiuo adresu: (16)

V. TAMULEVIČIUS
111 Lamrence Si- Laurence. Mass.j

(15)

.PARSIDUODA STORAS.
Užlaikoma visokis groseris, aiskry- 

p>as, tabakas ir t.t. Gali laikyt ir mė
sos; parsiduoda su namu arba be na
rio; taipgi parsiduoda ir 3 šeimynų 
namas ant tos pačios gatvės. Savinin
kų galima malvt bile laiku. k

J.‘ ŠLIMAS
16 Marine Road. So. Boston, Mass.

Pajieškojimai
Pajieškau broko X mco Kulpuno 

į irmiau gyveno So. Bostone, girdė
jau gvvena Ataterbury. Conn. Vaipo- 
■riškių" kaimo. Punsko parap., Seinų 
jpskr. Yra svarbus reikalas.

Ona Kulponiutė-Blažienė
576 Pearl St.. S'oughton. Mass.

Pajieškau -M. Lluvickės. seniau gy- 
. rno Amsterdani. N. Y., paskui buvo 
mt pleiso apie Blooinfield. Newark 
X. J. Girdėjau turi seserį Harrisone. 
.'.įsišaukite:

J. Deknunas
211 Firšt Su, Elizabeth, N. J.

Franciškus Vaitkus, pajieškau 
moters Onos Vaitkienės, kuri 
apleido 8 dieną ' "Liepos—July. 

Paliko mane nuskriausdama

Aš,
~<?vr> 
■iiane 
1922 m.
'.c vieno cento, dar tokiame prastame 
’aike. kaip niainese
i.rieš išvažiavimą įdėjo manėj ------
Huzę". kad "akėtu spakainiau išva
duoti. Tai tokia moteris neturi nei 
kiaules širdies, kad taip iralčjo padu- 
r'-ti. Meldžiu ją pačią atsišaukti. -Jai-
■ u neatsišauksi lizi 30 d. Balandžio- 
\pr:l. 1923 m., busiu priverstas par

duoti stabą, karą ir fomišius ir išva
žiuosiu į Lietuvą apie 15 d. ro^užč.i- 
uiojaus. -Ji išvažiavo su kitu vyru 
Anicetu Dūda. Ji yra 5 pūdų 4 colių, 
laito veido, stora, sveria apie 190
varu, turi ant kaklo didelį randą, de

šinėj pusėj. A. Dūda turi 5 pėdas ir 
apie 5 colius, plonas, sudžiovęs,
■ ia apie 
plaukai 
I Ii kas, 
kiaulės 
plaukų
-ines kojos. Jis turį kamerą, kaip ka
va trau'sia postkartes ir kaip kada 
-. irias, kad Kalis karus taisyti. Tai 
t >kis yra šitas mano naujas švogeris. 
Kas tokią porą patėmj tuniet. malo
ne! it-' duoti man žinoti. Kas pirmas 
praneš, skiriu 10 dolerių dovanų.

Frank Vaitkus
r.-O. Dox 476. Zeigler, Iii.

P; jieškau Jono Railos, paeina l.l 
Šiaulių. Girdėjau svvena Scrantoae. 
Meldžiu atsišaukti aiba kas apie jį 
žinot, malonėkit man pranešti, nes 
t ji iu prie jo svarbu icikaią ir norė
čiau su juo susirašyti. _ (lė)

Izidorių? Zalr.erc\iciu :
255'. Clinion St... Bingliamton. N.Y.

Pajieskau pusbrolio Stanisloro 
Prašpaliausko. 1911 :: 1912 m. dirbo 
?icCorniic'e. Chiogo. III., o dabar ne
žinau kur randasi. Meldžiu atsišaukti 
.■•rba žinančių pranešti šiuo adresų: 

Frank Palčauskas (18) 
106 E. Ith St., Vest. Fnuikfort. III.

streikavom. Dar
"kala-

. , sve-
167 svarus, tamsaus veido, 

tamsus, ant kaktos jau biskį 
ant pakaušio kaip deglos 
yra sumainyti -motais rudų 
ir kaip ein i raišuoja ant de-

i

DOVANAI!
Kiekvienas apturės puikiai pada

lytą, su auksuota:s apvadais-papuo
šimo. Lietu- os Dinžio Kunigaikščio , 
Vytauto pav ikslą, kuris tik prisius j 
i i centų pašto marke.nis, taipgi ap- ’ 
turės ir Kalendorių 1923 metams. I 
'.'aip puik>ai iki šiol niekas nepadae'e ■ , . „
garbingo Vytauto paveikslo, kaip »au ant namo sąv» gerai išgyventą 
gražiai mes pataikėm nulitografuoti. - - ............. —
ačivsuok: (17) , mis, padarais ir gyvuliais.

NAUJOKI CIGAK F .U TORY ! ‘ *?’ PRANAITIS
Ž31 Di'ision Avė.. Brooklyn. N. Y.Į__________ Granby. Mass.

R ikalaujam agento pardavinėti : FARMOS! FARMOS!
iiiusų cigarus. ; parsiduoda Nevv Jersey tar

mes. Turiu didelių ir mažų. Tos tar
pios randasi netoli Nevvark. N. J. No
rintieji įsigvti farmas klauskit laišku 
arba vpatiškai pas (15)

MIKE CHUR1NSK AS
Box 46, Sand Brook. N. J.

i FARMOS.
PARSIDUODA FARMA.

Senatvės delei parduodu bei tnai-

200 akerių fariną. su lankomis, girio- 
........................................ (16)

Išdirbėjai augščiausins
Turkiškų ir Egyptiškų ( 

pasaulvje.

KARMA ANT PARDAVIMO ARBA 
MAINYMO ANT NAMO.

52 akrai žemės, Michigan valstijoj, 
p-ic gražių ež.erų. Atsigaukit tuojaus.

KRANK MACIŪNAS (15) 
2101 Tronbridge Avė., 

Hamtramck. Mich.

TEISINGAI 
ĮGYTAS 

NUOPELNAS 
Rūkytojai jau persitikrino, 
jog 100% tyras Turkiškas 
Tabakas vartojamas HEL- 
MARUOSE yra minkštes
nis, geresnis negu yra var
tojamas kituose cigaretuo- 
se.
20 HELMARV duoda Jums 
daugiau tikros vertybės už 
Jūsų pinigus, negu bile ko
kie paprasti cigaretai ir su
teikia daug daugiau malo
numo.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susiiaužv- 
mo ir susiniankymo. Pa
prasti cigaretai yra supa
kuoti j pundelius.
10 ir 20 skrynutėje
Atsimink skbym tį:

ir VARDĄ

PARMOS IR NAMAI
GRAND RAPIDS. M l< TIKI A N. 

Parduodame mieste namus, biznius ir 
.aplinkui miestą farmas. Siunčiame 

pinigus,; Lietuvą ir kitas šalis.
Parduodame laivakortes.

Tnrime pardavimui 50 gėrų fąrnių, 
r.iažų ir dideliu, su bučiukais, sodais; 
laukai iygtis ir gražus, žemo gera, 
molis su juodžemiu ir su žvyru. Par
siduoda ne brangiai ir ant išmokėji
mo.

Musų tos farnios randasi geriau- 
sicj vietoj, pačiuose pakraščiuose gra
žaus ir didelio fabrikų miesto Grand 
Rapids, Michigan, kuriame yra 150,- 
(•00 gyventojų ir yra 300 visokių fa
brikų. kuriuose darbai geri ir leng
vus del vyrų, moterų ir vaikų. Far- 
•nos darbus apsidirbęs gali mieste 
dirbti pats ir vaikai. Pagamintus ant 
ūkių produktus pats be agentų i.špar- 
duodi stačiai mieste suvartotojams už 
aagštas kainas. Todėl nepirkite far- 
aiŲ palei mažus miestukus, o pirkite 
palei musų didelį miestą, kur galėsite 
gerą gyvenimą turėt: ir turtus susi
dėti.

Musų, mieste Grand Rapids, Mich., 
-u aoielinkės farmeriais, yra apie 
5.000 lietuvių gyventojų, beveik kož- 
:ias turi nuosavybę ir gražiai gyvena.

Husų miestas labai gražus, gatvės 
cimentuotos, medžiais, gėlėmis ir žo
lynais nusodvtos ir išpuoštos. Mes tu
rime ir mieste daug gražių, gerų na
mų ir biznių any pardavimo nebran
gia kaina. Nepirkite niekur kitur 
farmos arba namo mieste, kol nebusi 
pats savo akimis matęs musų gerų 
farmų ir gražių namų gerame mieste.

Atvažiuokite tuojaus arba rašyki
te, musų tikras adresas: (15)

LIBERTY
RE A L ĖST ATE & FOREIGN 

ENCHANGE
336 Monroe Avenue. 

GRAND RAPIDS. MICH.

PARSIDUODA FARMA?*
30 akeriu puikios žemės. 9 ruimų 

namas, didelė barnė, vežimai, pakin
kai. 50 medžių sodas, obelių, grušių, 
vyšnių, uogų. Karma randasi prie 
mokyklos ir bažnyčios, ant gero ke
lio; parsiduoda pigiai, tik už $3660, 
su lengvomis išlygomis, ši farma 
randasi North Canton. Corfn. Adresas

J. J. BREIYVO
P. O. Box 25.

NORTH CANTON, CONN.

NAMAI IR ŽEMĖ.
Negirdėta? Rarginas 
Grand Rapids. Mich.

Parduodu ir mainau farmas ant 
inksto properčių. Kas nori pirkt* (ar
iu* ar mainyti narna ant farrno», at- 
silankvkit vakarais arba rašykit;

J. JOE RIMKUS 
1133 Hamilton Avė.. 

GRAND K A P1DS. M1CI1.

FARMA TURI BŪT 
PARDUOTA TUOJAUS.
170 akrų žemės. 70 akrų dirbamos, 

didelė puiki stuba su maudynėmis, 
'.indėnių ir telefonu, didelė barne 
larvėms ir arkliams, 5 kitoki budin- 
kai, visi getame stovyje: didelis eže
ras. valtelės. Stuba gali būt isranda- 
vota už S500 per vasarą. Taipgi kar- 
•u narsiduoda 12 karvių. 1 bulius. 2 
.-■rkliai. visokį trankiai. 100 vistų, sto
kos rakandai. Pienas paimamas iš 
vietos, kurio parsiduoda per metus 

i. Yra gražaus miško. Šita 
b’Jt parduota tuojaus. 
Kaina už viską $V2ft. 

Rašvk tuojaus savinin- 
(17)

J. KIRMAN
D. I.» Nomich, Conn.

turi 
sėtos. 

§2000.

I

4

Į



X.

t

$ KELEIVĮ s

POLEMIKA IR KRITIKA.

No. 12 p. Aš 
: "Gydytojo" 
straipsniukai 

s - ”Oj 
!” Skai-į

i

skelbimas ar
STRAIPSNIS?

"Keleivio” 
rašo kažin ką 
skelbimą ar
Anigalvis skambu: 
tempore! O mores 
tant toliau, veik nieko ne
randi apart girinio laikius 
tėlio "Gydytojo”. Matyt, ne 
norima už skelbimą 
tai gudriu budu — 
neiiu tai daroma.

Man nesvarbu, 
skymus žmonės vartoja sa- 
vo biznio i 
apie pono Aš r 
bėčiąu,j‘ei jame nebūtų 1 
lų nesąmonių ir melą.

Štai kaip jis rašo:
"Tamsunas pavydi 

šmeižia inteligentą. Dr 
kius girtuoklis pavydi 
kandžioja neturtingą biz 
nierių. Be reputacijos parti 
ja pavydi ir atakuoja pra 
kilnias organizacijas. Pu 
siau subankrutiję laikraš
čiai pavydi ir skandatiškai! 
užpuldinėja ant populiariai 
kų laikraščių. Koks nors 
Jurgis Liur’nis blevyzgoja ir 
juodina priešingos 
pos etišką veikėją.

mokėt
strains

kukius

platinimui. ir 
rašinėli nekal

tu-

f L S. ŠiBElKALAI
.leidžia mėnrašti Gydyto-i 

ia kuris vra skiriamas
1 darbo žmonėms, nes kalba ir 
rašyba, galima sakyti, pa

prasta, laikraštinė. ‘Gydy
tojas .
idėjos žurnalas, 
tižia

galima sakyti, pa-

tiesą pasakius, tai 
nes j Į lei-

A. L. D-ių Draugija 
savais kašt&is ir atiduoda 
ĖTionėms už dyką, tik pri- 
siunčiant .$1.00 už paštu iš
kišas. Kas supranta vertę 
pšvietos. tas žino kaip ver

tinti toki prakilnų Ameri
kos lietuviu daktaru kultū
ros darbą.”

Tiesą pasakius, 
žinoma, kad viršminėtą 1 

ti leidžia tik pora Chica- 
t.y. Biežis ir 

ir skelbiama, 
draugija, ir 

iš roką vi- 
o ne dėl kokios nors 
Rašyba laikraštėlio,

r aitra i- 
Gamtos 

nuskriaustas^ Molio Motie
jus boikotuoja lietuvius in
teligentus.”

Netoli kas sakinys, tai vis 
nauja nesąmonė.

Inteligentai proporcioiia- i 
liai šmeižia vienas kitą dau
giau, negu tamsumai juos, 
šmeižia, (

Kodėl gi driskius pavydi 
ir kandžioja neturtingą biz
nierių, o ne turtingą?

Partijos ne vien sulyg re
putacijos Įvertinamos. Im
kime. socialistų partijos vi
same pasaulyje buvę ir da 
dalinai yra purvinamos ir 
neapkenčiamos. Jos vis dau
giau reputacijos Įgyja dar
bininkų miniose, o neapy
kantos buržuazijoj.

Pagal laikraščio turtą ne
galima spręsti apie jo geru
mą. Beprincipiai Hearsto 
laikraščiai kam verti, o tur
to ten apsčiai. Argi jau jei 
laikraštis turtingas, tai jo 
kritikuoti nevalia ?

Tiek to apie nesąmones, 
bet štai ko klausia ponas ; 
Aš:

”Kas gi td'Yiso pikto kai- Dr 
tininkas. autorius?”

Ir pats_atsako:
"Aišku, kad lietuviška 

spauda ir bažnyčios.”
Pasiraitojo vyras keli

nes ir perbrido jūres. Vadi
nasi, jei lietuviškos spaudos

PILDOMOJO KOMI 
POSĖDŽIO PRO
TOKOLAS.
Pildomojo Komi 

Įvyko kovo 
name, l’osčc. 

sekami P.
A. Kemėža. A. 

Vilis ir A. zymoi 
SekretoįTu.s. -J. •>. 

galiojimą, 
dalyvauti 
dirbti, o. 
Mali ori us 

pasivėlino dėl darot-.

TETO

«• I
man yra! 

aik-i
irąs
gos daktarų, 
‘Cherry. nors 
kad daktarų 
leidžiama savais 

Įmais, 
idėjos, 

j liesa, j 
lyybės gramatinių ir sintak- 
; inių klaidų, sakiniai yra 
taip veliami, kad nesiskaito 
lengvai. Prie progos nuro
dysiu, kas ten negei’o. Melas 
y> a sakyt, kad mėnesiniai 

’i; ikraštėliui siuntinėt rei- 
ii ia Sl.OŲ metams. Juk už
tenka 12 ar 24c. Melas čia 
aartot yra negerai, nes-kve- 
Įpia humbugu, kaip Ir viso
kie institutai, kurie egzami- 
v.aoja ligonius už dyką.' Aš 
nemanau, kad visi lietuviai 
(aktarai pritartų šitokiam' 
kelbimui.
Tai vis mažmožiai. Te-, 

lauš netiesa yra sakyt, kad. 
lietuviai inteligentai vis ki
bi.
ūi.
r i usu
i cli yra savamoksliai ir ms 
žai
«

I 
I

AMERIKOS
UNIJA

9

. * f

k |
•JO
ti

į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEItUAUS 

per Gothenburgą, Švedija- Pasažieriai 
bus trans/eruoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ

I.AH \KORTĖS jūsų giminėms 
ir draugams Lietuvoje i>er

BREMENĄ
Lietuvos Valstybė: autorizuota 
Linija dėl ;-migracijos.

Delei laivakorčių ir kitų in- 
f<>y>naeijii kreipkitės pas

NORTH GER.MAN LI.OYD
Chas. Kaulina::

TVashington st..
Boston. Mass.

ŠVEDUOS

“O-T

I

. k

d

jį Musų laivai t 
[j togumus trečios

I

I 
!
Ij

vra
Jsu

igvus sugeriamos 
turėti jis daug, tai

J

I 
i

Kūdikiu Aprėdymas.
AprAlant kūdikį reikia paguldyti 

. nuein u- kelią, ir drapanos vilkti 
. -tyn per ituja- ant kūno, o n<- p.r.i 
na. Naktį reikia vi.ars kūdiki > 
apartas permainyti. Naktiniai marš 

turi buri ilgesni už dieninius, 
-v: ir liausi, kad kūdiki- jjalėtf 
i rt: savo sąnarius. Žirnio: metu 

. T imti iš minkšto, lengvo flane- 
. arba panašiu- materijos, apačioje 
... .i;- ni su iiulu. Vasarų gc-riau- 
. Materija yra minkštas laužtinas 

. aktiniai, gali būti palikti atviti 
.tėioje.

Pakis.

Įkyriausi;, dalis kūdikio 
turi pagaminti iš miu! - 

sugeri;- mus .naterijos, 
ip, k.ui g*:- 

butų greitai pgnnainyti, jc-: Įt,s 
.-urv.'iu ar sušlampa. Jus reikia 
...:iti karstame vandeny su tokiu 
.. kariame nėra nieku erzinančio 
t>u-Kui išgręžti gersi, išdžiovinti 

■>r:ivė?linti pirui vartojimo. Paių :: 
.. drapanų uiekudo. neįeiki;: dž:->- 

■,i: kūdikio kambary, kadangi, ne- 
. ! jau apie pagamintą tirėgmi- 

:. dar pukiia nesveikas ir"|»rit;Lu- 
up-ni;. ' g

tROVžs aorpins

S DEL trupinimo 
motinų IR JŲ 

KŪDIKI Ų SVEiKAiYię

-----AR ŽINOT, K AD —
1 Chicago yra didžiauria lietuvių ku- 

4»i :j.i svkie, nes CbteoKOo h-tuvi-.. 
V;:-.ju la-u. . .u

’ kr žinot, i.:..i ,-o> Hefnuit- ’.'c. Li.-- 
Ctg-. ivcų k&inuaja nerinugiau :ai;> 
j»ap: ‘ liftų, b?t jk- y
kelis liaučiau?

LSS 
posėdis 
'"Naujienų 
dalyvavo 
riai:
ils, J. E. 
«as, LSS. 
Čeponis davė Į. 
pats negalėjo 
sėdyje, turėjo 
gutis sirgo. P. 
gi pasi vėli.... 
šmotelis nedal\ vavo.

Tvarkos vedėtu buvo (i. ’■ 
F. Vilis.

Protokolas pereito 
F. K. posėdžio perska 
ir vienbalsiai primtas.

LSS. P. K. iškiausė paais.- 
Sekretoriau; 

šiems 
; virsiu ii 

kad kai ku 
nedalyvavo . ii,, >, r. ti. . . 

isos non 
narius, 
nežinodama- 

pa vai ožių, 
sutink;: si; 
K. Visi se- 

Komiteto 
buvo apsi- 

metais savo 
budu LSS. P.K. 

Pildo-

Neimkit kitokio, kaip tik su §>uo 
paveiksiu.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro tie iš psvydu;

. Teikia kiekvienam sveikata, 
Kurs tik vartoju SalutarųT

Salutarų Bitcrj žmones vartoja jau 
per 15 metų r.uo visokių pilvo ligų ir 
"Berisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neramia jam lygaus, nei už 
ji viršesnio, Pasistengk Įsigyti jo 
buteli, o "mes užtikrinam. kad su jtio- 
tni nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
r-riduodamas savo aptiekoriaus adre-

. adresuodamas šia:p:
SALUTARAS

DRUG & CHEM1CAL CO.. Ine..
■ Dept. 1S

1707 S. Halsted St.. Ciiicago. III.

SfRAiPSYls XV.
. '.••- "O-i------

Kudik.u Urapaųuji.
•— b—

-:o jdtapauoį tvri būti padai 
^zvei.tri-im. į šilumų ir paiog 
it :kal>::ga dažnas mainymu.-, 
gai paių, idaot kūdikis' butu 
i.- ir svarus. Kūdikis patogi:.!

e.lytus, kad jo 'Jiapar.os yra siit.-s, 
rĮMSisiltos. Jei kcdixiui persilt... 
..Raituoju; o jei ne — jo kojon.s 

.. ikoms bus salta, arba pamely- 
:;me burną. Taigi, aprėdiaut ku- 

. vartokite save paprastą sveik., 
visados laikydama mintyse 
turtuos reikia siekti; be.tc-iit 

.. mas nuo oro. ir palaii%ma
dos temperatūros.
a'>anos. taipgi turi būti liuosu-, 
:.„aanti.- kūdikis turėtų užtekui- 

\ tos .vystytis if kv’.iuoti.

S. S. DROTTNINGHOLM
Balandžio 11 ir Gegužės 12

S. S. STOCKHOLM.
Balandžio 26 į

S. S. KUNGSIIOLM
Gegužės 5, Birželiu 19

Trečios klesos kainos:
HAMBURGĄ----------------$103.50:
DANZ1GA ir PIUAVĄ $lt»6.50 
LIEPOJ f ir KLAIPĖDA — $107

Su damokėjimu $ib0 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukžm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės nrie Vietinių Agentų ar 
SIVEDISH AMERICAN LINE.

21-24 Statė Street. New York City.

egali. žindyti sa 
kūdikio, 

jam Eagle 
muistą, kuris 
Įėjo daugiau 
ir vikrių xaikų negu 
visi kiti kūdikių-mai
šiai krūvon sudėti.

kinimo LSS. 
apie išrinkimą 
t a m s Sąjungos 

sirodė.
LSS kuopt 
rpinac-ijoj. o tos. 
\yvavo, beveik 
vo ttfos pačius 
kitos kuopos, 
visų P. K. na r 
pažymėjo, ka< 
dabar esaličiu P. 
nieji Pildomojo 
nariai jau senai 
ėmę būti ir šiai 
vietose, "fuo 
patvirtino dabartini 
mąji Komitetą eiti sa\o pa
reigas ir šiais metais.

LSS. Pildomasis Komite
tas susideda iš šių narių: A.Į 
Kemėža, J. J. Čeponis, ?■ 
Grebelis, J. r’. Vilis, P. M 

iu šalinasi nuo apšvietus norius. J. Degutis ir .J. smo- 
rbo.Ar ne inteligentai yra telis: A. Žymontas, l.SS. Se

kretorius. Kadangi nmns 
prisieina dirbti Sąjung 
dykai, tai mes esame pasid 
lirię darbu. Drg. P. .Mileris 

lyra Sąjungos Finansų Se
kretorius’ Kuomet ateina 
mėnesiniai narių mokesčiai: 
kito sekretoriaus 
yra perduodami d.

mąstą. nes, apart dau- Pasi

n •

»

! 1U 
» 

f t M

riO:

me
tiki:, 
ries
110- 
jda-

Dar

duok 
Pieną, 
išauk- 

stiprii!

Tūkstančiai motina 
liudijo jo verte kai
po kūdikiu maiste. 
Gydytojui rekomen- 
di-UT-. ii dėlto, kad 
jis Svarus, sausius ir 
lengvai kūtiikiu^su- 
viršl.umtis.

Nerr. jokių abeje-nin 
apie ?o ųTynuniy ar
ba. puikų rezultate 

ule Pieno J e5 K 
•:iu penėjimo, 
atlos gryno 

težins. -

PAIN-EZPELLERIS
Jb?.!S PAGELBĖS!
mot š.:nkian>ssi Paia-Eaodierio

Skausiaar yr'-itai apga
lėtus ir uesnugutrau 
— pranyksta. Su 
I>:riuu žnyptelūjitau 
ivuaiatiftko ska.uk- 
mo, nervus kratan- 
ėiosneūralgijos.kan- 
kinauėio ir riečiun- 
čio t krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite ši:o galin
go ir jtatiketino šei- 

iiūo liaiinento ir yuouii ištrin- 
skau'kuuas vietas. Tikrasis 

Pain Ezpeiieris turi ui asų INKARO 
va:sb::že:ii lį. Visi kili yra pa
ti:. L-r.džiojintais. Kaina 35e. ir 7VC. 
aptiekose arba. :?

F. AL». RICHTER 6 CO..
! 1Š4-1! 4 Socth 4tk Ss., Erusklys, N. Y.

redaktoriai? Tiesa,

.apsišvietę, bet tūli dau- 
iau alkūnių nuplėšę uni- 
ersitetuose besimokindami j 
rba iš knygų bestudijuoda
mi, negu musų tūli daktarai, 
r musų redaktoriai, ir dak

tarai, ir advokatai, ir aptie-
1..............................- - - -
»

f

ininkai ir kiti inteligentai^ kuris pasirūpina 
, eikia sulyg išgalės. Pačioj 
hieagoj Grigaitis, Gugis, 

tūli 
veik

prisiųsti Socialistų 
ženklelius.

Skaitytas laiškas 
ravimas

ei l 
mokesčiai 
vardu, jie 

.Mileriui, 
kuopoms 
Partijos iV

4
\

l lontvidas. Karalius ir vum, 
liti veikia publikoj veik 
daugiau, negu jiems laikas icialdemokratų ____ .....
l eidžia. Nėra kojioreti, kad j Laiškas priimtas ir padėta.- 
Dr. Montvidas rašytu dabar ~ ~~ 

c k, kaip pirma. Jis laiko 
oturi. Tas pats yra ir su 

Karalium ir gal Dr.
Graičiunu. Ir negalima sa
kyt, kad jie nerašo. Juk 
’ Nau j ienų ’’ * sveikatos sky- 

.is vedėjas yra Montvi- 
jau kokie 5-6 metai, 

s nuo laiko ir i "Kelei- 
rašo. Karalius irgi rašė 
"Žiniose”, ir "Keieivyj

■ tau 
’as

Laik:
> -• 

ir bažnyčių nębutų, tuometf,,' 
ir pavydo, ir neapykantos 
nebūtų ir kultūra žydėtų.'Daugiau lietuviškų dakta

rų, kurie vartoja plunksną, 
juk yra da kokie du ar tris 
Amerikoj, o kiti negali, ir 
’ytin sugabių rašytojų”, 
aip p. Aš mini, nebuvo ir 
era. Jeigu lietuviai dakta- 
ai "rašyti... nori ir daug Į Hyy 1 - - - -

, 1

,už ką"? Mokančius rašyti 
Imusų laikraščiai priima su! 
išskėstom rankom. Bet be-į 

yla, kad didžiuma musų inte- 
irutėj save gerbianti inteli-digentų, tik šiauštis moka, o į 
gentai negali dalyvauti, nes yra taip "mokyti”, kad net 
neapkenčia priešininkų ko-'jokioj kalboj taisyklingai 
liojimų. Reiškia, save ger-1 nemoka parašyti,,jau nekal- 
hianti lietuviai inteligentai, bant apie literatinius gabu- 
daugiau ir daugiau šalinasi mus,kurių ne kiekvienas ga- 
nuo jų pačiu apšvietai išar- ii turėti. Arba išeina prakal
to lauko, o akiplėšų gaujos hą sakyt bei duoda paskaitų 
sparčiai sėja pavydumo ku- — turi stebėtis, kaip mažai 
kalius. Vietoj konstruktyviu šviečiasi tūli musų inteli- 
darbo mus laikraščiai dau- gentai visuomeniniuose 
giau linkę prie destruktyvio 1 Jausimuose, literatūroj Ir 
veikimo. Neveltui Amerikos kaip siaura jų pasauležval- 
lietuviai daktarai pasitrau-'ga. Ne visi profesionalai 
kė toli nuo lietuviškų laik- yra inteligentai ir ne visus 
raščių. Kas nežino^ neatme- galima prilyginti prie Gri
na miklios plunksnos tokiu gaičio, Gugio, adv. Bago- 
laikraštininkų. kaip Dr. ciaus, Montvido, Karaliaus, 
Montvidas, Dr. Karalius, .Matulaičio ir kitų. Jie da ir 
Dr. Graičiunas ir kitų ytin profesionalais nebūdami pa- 
sugabių rašytoji) daktarų, sižymėjo gabumu, darbštu- 
RaŠyti jie nori ir daug gali, mu ir dabar, nors mažai lai- 
bet... kur ir už ką? Delei to 1 o turėdami, nestoja dirbę. • 
Amerikos daktarų draugija Medicinos Studentas.

Lietuviška spauda ir bažny
čios vargiai skiriasi nuo ki
tu tautu. Žmonių gyveni- 
mas su savo neatidėliotinais 
kasdieniniais klausimais ir' 
katastrofomis gimdo ginčus,1 
kovas, organizacijas ir pati 
žmonių būda, šitų dalyku 
supratimui reikia ir studijų 
ir sveikos logikos.

Toliau p. Aš rašo: 
"Dabartinėj lietuvių su-

I
i

*

r pa k vi -■1
nuo Lietuvos So-

Partiios. i j

l.SS. archy vą n.
. Skaitytas laiškas nuo d. 
į K. Bielinio. Nutarta laišką 
į skelbti viešai.
! Nutarta LSS. Pildomojo 
Komiteto vardu išleisti atsi- 
saukima dėl rinkimo atiku 

Socialdemokra- 
Seimo rinki- 
• Atsišauki- 

paiašyti pavesta LSS.
‘ Sekretoriui.
Į Nutarta 
Lietuvių

Į gos Skyrių 
jei galima, 
"Keleivyje” 

i straipsniai, 
nose". Skyrius bus kiek 

;ną ketvirtadieni.
LSS. konstitucija yra šiek. 

kam da klausti’ltur ir Įtiek pataisyta i; pagerint;), i 
.-o Nutarta, kad ji, pataisyta/

ibutų atspausdinta "Naujiv- 
jnose" ir duota nariams isdis- 
Kusuoti. Po išdiskusavimui 
Rus duota visuotinam nubal- 
savimui ir tuomet atspaus
dinta.

Nutarta rengties prie ap- 
vaikščioiimo Pirmos Gegu
žės. Apvaikščiojimo suren
gimu rūpinsis LSS. Pildo
masis Komitetas ir LSS. Aš
tuntas Rajonas.

•Nutarta parašyti tinkamą 
atsišaukimą dėl apvaikščio
jimo Pirmosios Gegužės. At
sišaukimą parašyti pavesta 
LSS. Sekretoriui.

Padaryta sutartis su 
Naujienomis” dėl nupigini- 

nio dienraščio LSS. nariams. 
Sutartis yra sekama: Kiek
viena LSS. kuopa yra atsto
vas "Naujienų” ir už kiek
vieną užrašytą metinę pre
numeratą gauna 20r-.

' A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

i
i

' Lietuvos
pams. Lietuvos ; 
mų kampanijai.

! mą

.,minčiai ir takstunčiui kūdikių 
ypatirgjos domus nietuus“ 

šeturių ir šešiolikos. Jiems rei- 
.ai-to, kuris ypatingai drutmai- 

ii.-ms reikia maisto, kuris pada
žius stipriais, rikriais, :• pagt’.- 
kovūti su ilgomis. Tėvams šito; 

stipriai rekoniendųoja^i 
•r>’s Ėiigie Pienas. Padarytas iš 

■ iškai sumaiiyt» puikiausio pie- 
aeriausio cukraus, jis nsdape- 

kiidik: greitai suriebina ir iša-.i- 
. iiei padaro )jį sveiku ir stipriu. 

. unis yra dide.is sutaupymas , jin- 
-eti. Aid jų kūdikiai tinkamai su- 
:;:vqū butu, nes tada jie geriau ko- 

>> v. ligomis, ir yra pigiau palaiky- 
. T?) sveiku, negu išgydyti jį svei- 

. šitiems vaikams rekorRenduoJsnV 
; po du šaukštu Eagle Pieno, a" j 

trimis ketvirtadaliais šaltoj 
. ; >-.t > vandens. Gali šitą formuią: 

duoti arba paryčiais 
Senesni vaikai kai kada labi: 

Ii
p eGl

skoniu.

i: vk

a.ba po
O’’ 

su jringer ale, vaisiu suhko- 

a suplaktu kiaušiniu ir ska:>

ašo net knygeles ir knygas. įvesti
Socialistų 

"Naujienose 
ir 
tilptų t 

kaip ir

%

i

•/

savaitini
Sąjun- 

o 
Keleivyje", 

e patys 
N a u j i e-

KYLA IŠGYDOMA. | 

Stuarto Plapao Paduškaitė.. 
Jus galite mesti šalin visus diržus,. 

i adahgi Plapao paduskaitė yra_ vien i 
• am padaryta, kad jus išgydtrti nuo 
I yios. Ji yra taip padaryta, kad :a:tą < 
i; ridėjus nenusenka ir tuo budu ge-1

1P- : ■ D negu diržas. Jokių diržų ar į 
įprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 

i Pigi* Jokio nesmaKunJo dar-

pagerinta.

Jei než’nai kaip var- 
ioti F.' n g I e Pienai 
prisiūsk irums šitą 
paskelbimą ir mes pa- 
siūsia-e juras penėjj- 
iirao instrukcijas, Kū 
Jikin Knygą ir kito
kias bianeJas inior- 
raacijaS dykai.

THE BORDEN COKFANT 
BorčenBldsi** Ne’.vYorit

?rrausias ir tiesiausias susiriesi 
t mas nėr vandenį su -LIETUVA 

Laivai iš Ratterdarr.o nuveža pa- 
ažierius tiesiai į PiLIAVA.
’-nivai išplauks iš Nev Yorko

VOLENDAM ....* Balandžio 
NEVV AMSTERilA.M .. Bal. 
VKENDAM ..............Gegužės

laivai turi geriausius
> klesos pasažie-

•Tams-.
Užsisakant vietą kreipkitės prie 

vieūnš agentų arba pas

Ekspresinis Patarnavimas
Į EUROPĄ

- \

šitus straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

R EGI-U ARI AI 
išplaukia šu- 

batomis. Laiva: 
išplaukia r.uo Pie- 
rv 3 ir 4 Iiobo-ko- 
nr.Dideli ir smar
kus laivai. Geraš 
maistas — 
rrūngd ■za’.nbatiai. 
Turėk sma^uni^. 
kelionėj ant Su 
vienytų Valstija 
Valdžios Laivų, 
kurie išplaukia 
sekančiomis 
norais:

PKES. ROOSEVELT .... Bal. 21 
PRES. HARD’NG ---------- Ges. '2
GEO. WASH1N(.TON ... Ges. ’C)

Klausk infeirnacijiĮ apie išplau
ki r-ius.

United Statės Lines
:5 BrcatHav, New York City

Tvaikytojai it Opeiuocoiai dėl 
u. S. SHIPPING BOARDGauta aukso medalius. Mes pa

siusime ką sakome^ 
i-i

bA. Gauta aukso medalius. Mos pri- 
.............. „L... atsiųsime jum* 
mėginimui visar v i ivai. ' •'

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stnart BMt. • Si. L®e«. Mo.

UALLAND AMERICA LINE
S9 Statė St„

•u 
ai 
ia

i
į
i

UNITED AMEPiCV U MES 
JOINT SER.VICE WITM 

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa- 

•vaitė nuo Piero* 86, North' 
River, pėda r.uo 46th st.

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ar.t visu laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 

puikus dėkai tik 
pasažie- 

”.M0UNT 
”HANSA”, 
’MOUNT 

”THURIN- 
specialius

UNITED AMERICAN LINES 
JULIUS KOTTENBERG, 

260 Hanover st., 
Boston. Mass.

lionai i 
trecios klesos 
riams. Laivai 
CLAY”, 
"BAYERN”, 
CARROLL” ir 
GIA” turi ir 
kambarius.

LYMAS LYTIŠKAI NU 
SILPN ĖJUSIEMS 

VYRAMS.
Prisiųsk mums tik ūfte.

Lytiškai . nusilbrsūįy vytai, 
servuoti, išgyja ant visados, 
dysit vartodami NOY O. Todėl, 
Įima pavadinti stebėtinu, kuris.jau: 
tu! stančius išgydė lytiškai nusilpni - : 
justus vyrus. -Jei vargina nervišk u;; 

usilpnėjimas, jei nustoję vyriškuinž! 
urite /naienkoliją. saitas rankas: 
>jas, galvą skauda, skaudėjimai 
vidurių užkietėji'iia. iš prieza.'-’ 

paeina baisus sapnai ir ibelnai; 
kas tik apsireiškia žmonėse. Kaip na-j 
sinaudojo kiti, tai pasveiksit ir jus; 
naudojant NOVO. Tą būdą vartojant. I 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku,Į 
laimingu, jei tik laiku vartusit. Pa- ■ 
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tnimi.; 
pasiųsime NOVO ir tikrai persiu-j 
krinsit. pasiilsime VELTUI tiek, kad | 
piliai užteks ant 15 dienų, jei Iii: j 

į pt:sivsil<- pavardę, antrašą ir 5dc. 
į rašto ženkleliais arba pinigais apmo-l 
Ikėiimui persiuntinTo Ičšv. VieMžhi ut-. 

puikus clėktriišinis progas, gva- krėsti utydą. kad tai ne yra permaį 
La- 66 75 vertės, parsiduoda zas pamegynimui pakelis, užteks ant 
Pinigai rėikalaajami' stx ordų-! E' dienų sis pasiūlymas yra ant ; p-j 
- - — apšvietimo rubeuuoto laiko. Parašykit mums b?į

Įtaisudaiktai gvaraa- ,\tinimo, naminiomi laikraščio var-| 
vjojami arba pinigai sugražinami. ’oą. kuname matėme SJ paskefbum,

1 ir.s’.usimc nur.cta.. gyduoles *1
REED ELECTR1C CO. ' kng. (

Dept. A. p ’> NOVO COMPANY
TAYLORVILLE, ILL. ' ik>x 33, Dept. 4U, Brooklyn. N.

Supažindiniflis Vartotoji) su 

musu Bdirbyste.

i

Nauji trijų šriubu laivai 
”RESOLUTE”, ’RĖI.IAN- * 
CE” ir ”ALBERT BAL- 
LIN” veža i, 2 ir 3 klesos' 
pasazierius.

fj Ą M jA | tam. kuris mano važiuoti t Lietuvą,
.—-------- 1 - ■ •ątsiųsim visai uzdvką ką tik apturė

tas nuo laivu kompanijų įvairias spalvuotai'paveiksluotas puikias 
knygutes, cirkui torius ir labai svarbius naujus pamokinimu Tuo
jaus naudokitės iš šios nebūtas progos ir rašykite mums reik:i- 
Hudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

IN1ERNATION'.L TRAVEL BUREAU. 1NC. (Lith. !hp.)
136 KAST 42nd STREET, NEV. YORK. N.

Pinigu Siuntimas?—Lai vakartis—Paitraukiniai; Giminiu.

s*

rantuotas $6.75
t'4.50. I __
riu. Reikalaukit musų

V‘

l)lY*hi'1TV'PVeiiarŲ’ Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- xzix uuu VV spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampilu, pažymėkite ir jusn dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St, New»rk*N. d.
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KECEIVri,

Geri Dantįs, 
Gera Sveikata.

kelienę ir l;t. Mokinys K. 
Ramoška jau išsiūto irUtė- 
nos ligoninėje "numirė”. Ki
vi da gydosi. Bet penktadie
ni, kovo 2 d., netoli Daugai-

t-4

Net ir kūdikiai pastebi!

Individas.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

4-
i

i 
i

sipratusių piliečių dalį prieš 
kitus piliečius.

i
1
9 
I
I 
a

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis k rtus panau
dojus

Ryffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jnsų 
"alvof. o.la bus taip tyra, kaip kialikio 
ir ll-tfįies pageliKs jums visuomet ją. 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užbi 
pk-iskasiih; tuojaus ^nuarki įa juos.
Nusipiri to Įkinką savo aplinkoj? t..". C5c., arba prisillskite 75<».
įkišto tiesiai į lab&rato:i.ji.

P. Af>. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

TRAUKINIAI Sl’SIKtl.Ė.
Ties Niles miesteliu, Ne'v 

! Yorko valstijoj, susikūlė 
(greitasis Uticos traukinys 
įsu kitu traukiniu. Vienas 
‘žmogus buvo užmuštas ir (•> 
] sužeista.

I KASYKLA UŽGRIUVO.
Pennsylvanijoj užgriuvo 

< Lehigh Coal an:’ Navigation 
Co. anglių kasykla Nr. 1. 
Yrylika žmonių buvo užber- 

het visus pasisekė išgel-

irnybės pralobti, apiplėšdanii’ 
: Lietuvos liaudį, kalinėjo daug 
■ nesąmonių. Po kiekvieno to
kio patrioto kalbos katarin- 

| ka griežė gimną, o buržuazi- 
________ ____- . , . - ...... „uv«. ‘nis gaivalas bei iškabų te- 
nei iškabu murzinime neda- žmogus visai basas,jplioriai šaukė valio. Tik dar-’

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !■
(ls Lietuvos laikraščių) j |ur, tiuvu x u., n«wiz

———  --------------- ----- -——     _ r l liu buvo, nežinia iš kur, at-

• r- i 
i ■iii 1 ’I 
Ii —

Darbininko likimas.
Kupiškis. Bukėnų kaime, 

pas stambu ūkininką J. Žiū
ką pastojo tarnauti jaunas, 
ir tvirto kūno sudėjimo, vai
kinas K., su ta\sąlyga, kad 
jis dirbs už mažą atlyginimą 
— tik jį senatvėj, nustojus 
sveikatos, privalo ūkininkas 
užlaikyti.

Praslinkus daugiau kaip 
30 metų, iš kurių apie 20 
metu jokio atlyginimo ne
gaudavo, apart tabokos ir 
drabužių,* dabar, kai nusto
jęs sveikatos pradėjo nebo- 
pajiegti atlikti sunkių dar
bų, liko už durų ant gatvės 
išmestas. Išmestajam butų 
reikėję p a t v o r y baigti 
paskutinės gyvenimo 
valandos ir badu mirti, jei 
ne biedna moteris, kuri pri
ėmė i savąją pastogę ir ji 
kiek galėdama aprūpina. 
Vargšas, daugiau, negu 30 
metų savo prakaitu ir pūslė
tomis rankomis buožei tur
tus krovė, o tas laukan išme
tė. Toks atsitikimas vra ne 
pirmas ir ne paskutinis Lie
tuvoje ir tokie faktai karto
sis tolei, '<kol nebus lauko 
darbininkų būvis Įstatymų 
keliu užtikrintas.

Apart 
to kalba, kad Sudeikių par. 
išsiutę esą 2 merginos ir ke
letas žmonių aprietų

Dabar pas mus vaikščioji 
darosi pavojinga ir padėtis 
gan. rimta. Bet už vis di
džiausias pavojus, tai pra- 

_.v„. , —---- ------- . - džios mokvklu mokiniams,
metų amžiaus turi stoti j kuriems tenka'kasdien per 
Suvalkus komisijom Lietu-;;aukus j mokvklą vaikšti- 
vių gyventojų dauguma nu-' 
sistatė nestoti. Juos žandu-‘ 
rai gaudo ir pristato komi
sijom 
tiems 
kortas, 
rašyta, kad esąs įregistruo- j 
tas lenkų savanoris iš 
itralinės zonos.

Lenkai prievarta mobilizuo
ja lietuvius į savanorius.
Už demarkacijos* linijos 

lenkai vėl paskelbė mobiliza
ciją. Visi vyrai nuo 23 iki 40

• nėti. 
!

Komisiją pristaty-, žmogžudystė,
prievarta išduoda, ■ ...
kuriose aiškiai pa- Vasario 23—-24 d. eidamas 

tarnybos pareigas tapo uz- 
ne- muštas Debrupinių (Taura- 

Igės apskr.) kaime Tyrelių 
1 girininkas Majus. Kaitinin- 
įkai suimti. Jie važiavę į miš
ką ąžuolą vogti, bet girinin
kui pajutus juos ir nuėjus 
patikrinti, žmogžudžiai iš 
medžioklės šautuvo šovė į jį. 
Iškart sužeidė tik i abi koji, 
bet pabėgus toliau parpuolė 
ir žmogžudžiai pastebėję, 
kad dar gyvas, paleido šūvį 
per krutinę.

Kunigo "mielaširdystė”.
Plungė (Telšių apskr.). ši 

rudeni darbininkė mergaitė 
Barbora Trakaitė dėl kokių 
ten priežasčių pasilpo pro
tu ir yra matomos pirmos 
žymės pamišimo. Nelaimin
goji randasi pas vieną var
go surakintą moterį, nes pa
mišėlė yra našlaitė. Kartą į 
kaimyną prie ligonio parve- 
dus vietini kleboną kanau
ninką kun. Senkų, tai ir 
kreipėsi moterėlės, prašyda
mos priglausti nelaimingąją 
i vietinę parapijos pavargė
lių draugiją. Klebonas, suži
nojęs, kad -ligonė būdama 
sveika tarnavo pas žydus, 
ųž tai supykęs ir pataręs nu
vesti ją pas žydų rabiną; te
gul, girdi, rabinas ir žydai 
rūpinasi, bet jis nė už ką ne- 
sutiksiąs tokiais "žydų tar
nais” rūpintis. Taip ir liko 
ligonė ”Die^> valiai” palik
ta. Artimo meilės pavyzdis 
Kristaus mokslo skelbėjo.

Prastuokėlis.

Traukinių susidūrimas.
. Nakčia į vasario 28 d. lie

tuvių traukinys N r. 10 Vai- 
nodės stotyje, tarp Mažei
kių ir Priekulės užėjo iš šo
no latvių prekių traukiniui. 
Pagadintas vienas latvių 
prekių vagonas. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

Kovo 5 d. 1 vai. 35 min. 
nakčia Mažeikių stotyje ma
nevrinis garvežys, stumda
mas pirmyn 7 vagonus, ties 
jiešmu susidūrė su garvežiu 
Nr. 671. kuris įsiskverbė Į 
einančių vagonų tarpą. Gar- pusės neitralinėj zonoje G a
v 
niekas nenukentėjo.

"Aušros" šventė Kaune.
Kovo 4 d. tikrai butą 

šventės ūpo. Iš ryto žymesni 
veikėjai lankėsi valstybės 
knygyąe, kur atidengta 
"Aušros” parodėlė. 1 vai. 
aušrininkai susirinko prie 
karo muzėjaus fotografuo
tis. Fotografavosi: Aglė 
(Šliūpienė), J. šliupas, Ry
giškių Jonas. Martynas Jan
kus, P. Mašiotas (Ašakai- 
tis), VI. Mačys, kun. Dam- 

> brauskas, kan. Mačiulis. Ant 
paminklo žuvusiems uždėjo 
ytin gražų vainiką su para
šu: "Visiems, visiems, vi
siems žuvusiems dėl laisvės 
1883—1923 m.” Karo muze- 
Juje buvo koncertas ir aušri
ninkų prakalbos. Universi
tete aušrininkai skaitė pa
skaitas. Vakare buvo su
rengta vakarienė aušrinin - 
kams pagerbti.

Įvykiai neitraiėj zonoj.
Suvalkija. Kovo 4 d. 6 vai. 

apie 15 raitų ir 15 pėsčių 
lenkų partizanų puolė musų 

•a“ 
vežys sugadintas. Iš žmonių linių,.Uždienikų ir Bavirsiu 

kaimus. Iš gyventojų atim
ta pinigai, geresnieji drabu
žiai; iš Baviršių kaimo pa
imta 7 arkliai. Galinių kai
me lenkai užmušė du žydu 
ir.vieną sužeidė. Užpuolikai 
buvo mišrioje uniformoje: 
kareivių, milicininkų ir ci
vilių.

Kovo 4 d. lenkų kariume- 
nė užėmė musų pusės neitr. 
zonoj Vidugirių kaimą.

Kovo 8 d. apie 15 vai. len
kų partizanai puolė musų 
pusės neitr. zonoj Mizerių 
kaimą ir pagrobė iš gyven-

Kovo 10 d. 6 vaj. 30 min. 
lenkų partizanai, skaičiuje 
apie 60 žmonių, puolė musu 
kariumenės sargybą ties Pa* 
viesnikų kaimu, šautuvų 
ugnimi partizanai liko išvai
kyti. Vienas partizanas su
žeistas.

Kovo 11 d. 5 vai. lenkų 
Į'.artizanai, skaičiuje apie 40 
žmonių, puolė Kalvių kai
mą Partizanai buvo atmuš
ti.

. Kovo 11 d. lenkų kariume-
Vilniaus apskr. valstiečiai nė dalys su partizanais už* 
baisiai vargsta. Sparčiai ėmė musų pusės neitr. zonoj 
lenkų markei kritant, jie ne- Kalendiškių kaimą.
gali Įsigyti net reikalingiau- Perlojaus ruožte kovo 4 d. 
šių ūkio įrankių, užtat dva- lenkų kareiviai šautuvų ir 
rininkas Domeika nesigailė- kulkosvaidžių ugnimi ap- 
damas kerta mišką ir lobsta, šaudė musų sargybą, kuri 

----------- atsišaudė.
Sumiliškių ruožte lenkai 

Daugailiai. Kadangi musų užėmė neitr. zonoj Zailgų 
sodiečiai nepratę šunis pri- Painią ir prisiartino pęr pri
rišę laikjli, tai šįmet, kaip kilometro nuo musų terr- 
kokia nelaimė, užpuolė Dau-; tori jos kaimo Strauka. 
gailių apielinkę pasiutę šu-j Kiernavos ruožte lenkų 
nys, kurių dabar begalės vai-. partizanai prisiartinę^ prie 
kiojasi ir kandžioja žmones, pat Nerio kranto apšaudė 

- - I musų teritorijos Mitkiskių
kaimą. Sužeisti 2 musų ka
reiviai.

Plėšikus suėmė.
Paskutinėmis dienomis 

kriminalinės milicijos pa
stangomis suimta plėšikai 
Antanas ir Stasys Adamovi- 
čiai, Pranas Jocpukis ir ki
ti, kurie užpuldinėdavo ke
leivius, ūkininkus grįžtan
čius iš Kauno su pirkimais 
Mariampoiės plentu.

Kam pinigai skiriami?
Kauno laikraštis ”Echo 

praneša, kad buvusio rusų ^*4 karreFir arkli' 
soboro Kauno perdirbimui i 
bažnyčią yra paskirta 1,-
00,000 (vienas milijonas) 

litų. Kai žemės ūkio reika
lams tai pinigų nėra, o sobo
ro perdirbimui, be “kurio tuo 
laiku apsieiti galima, pinigu 
yra. O vis dar sako, kad 
krikščionys demokratai ne
moka šeimininkauti.

Valstiečiai vargsta, dva 
rininkai lobsta.

Gudagojaus apielinkės

Pasiutėliai.

sveikuosius šunis ir kitus 
gyvulius. Išsiutėlių skaičius 
vis dauginasi ir pavojus di
dinasi. Nors žmonės sten
giasi išsiutėlius užmušti ar 
nušauti, bet kai kurie šunes 
visgi išbėgą ir ką sutikdami 
kandžioja. Beto ne visus už
muštuosius žemėse užkasa, 
o dauguma ūkininkų užmu
šę šunį ar katę išmetę kur 
fiatvorin ar pakrūmėn palie
ka, kuriuos dažniausiai vil-

Langų daužymas.
Kaunas. Kovo 7 d. vakSre 

keliolika vyrukų ėmė daužy
ti Didžiojoj Vilniaus gatvėj 
langus ir vitrinas žydų ma
gazinuose. Milicija su pilie
čiais šiuos vyrukus suėmė ir 
nuvede fiuotadon, kur sura
šius protokolą, jie buvo pa
leisti. Kas tie langu dauzy-yjkai ar kiti grobuonys su
lojai buvo, ligi šiol nepa
skelbta. Vid. Reik. Ministe- 
ris Oleka žadąs imtis^griež- 
tu priemonių prieš’ tokius 
riaušininkus. Šaulių Sąjun
gos viršininkas kap. Klimai- 
tis griežtai tvirtina, kad 
šauliai nei šiose betvarkėse,

žuazijai nepasidžiaugti. Per 
penkis nepriklausomy bes 
metus jie prisiplėšė milijo
nus. Tuos turtus jiems pa
gamino Lietuvos darbinin
kai, patys būdami alkani, 
nudriskę beteisiai. Broliai 
Vailokaičiai per tuos metus 
iš "driskių” buržujų pavirto 
Į milionierius — bankų, fa
brikų, namų, žemiu savinin
kais; Yčas — gelžkelių* gar
laivių. bankų, namų, degti
nės bi a varų, kuria nuodija 
darbininkus, savininku be
galės akcinių bendrovių 
didžiausiu akcininku, o kur 
Soloveičikai, Frenkeliai, 
Choronžickiai, Draugeliai ir 
daug kitų stambesnių ir j 
smulkesnių spekuliantų iš] 
nepriklausomybės prakiutu- 
sių. Iš kur gi jie milionus 
krauna, vilas užsieny perka, 
automobiliais važinėja, pra
geria ir t.t., jei ne darbinin
kų prakaitu ir krauju už
dirbta dykaduoniams? <4 
tai vis penkių metu nepri-į 
klausomybės vaisiai.

Ką Lietuvos darbinin
kams tie penki metai davė? 
Galima atsakyti vienu žo
džiu... skurdą... daugiau nie
ko.

Dauguma Šiaulių miesto 
darbininkų kelintas mėnuo 
sėdi be darbo; gyvena drėg
nuose, supelėjusiuose be lan
gu rusyse, kur gauna džiovą 
ir be laiko miršta; negali 
nusipirkti malkų, nes ir 
darbą turint jos neįperka
mos dėl brangumo, jau ne
kalbant apie bedarbius, ku
rie neturi nusipirkti duonos 
kąsnelio, todėl jiems gresia 
bado šmėkla; darbininkų 
vaikams nėra vietos moky
klose, nes negali nusipirkti 
reikalingų knygų bei rašo
mos medžiagos, miesto val
dyba gi, ištikimas buržuazi
jos tarnas, tuo klausimu ne
sirūpina ; mieste nėra pir
ties, todėl darbininkai labai 
greit užsikrečia limpamomis 
ligomis, pilnas miestas slan
kioja išalkusių našlaičių 
darbininkų vaikų bei senų 
visą amžių dirbusių kapita
listams nustojusių sveika
tos, — be rankų, kojų. Nei 
valdžia nei savivaldybės jais, 
nesirūpina. Be to, valdžia,’ 
eidama buržuazijai pagei- 
Lon ir darkuppininkams pa
dedant, uždarė vietos profe
sinę sąjungą, kadangi dar
bininkai būdami organizuo
tais priversdavo darbdavius 
mokėti žmoniškesnį atlygi
nimą.

Dar. daug galima butų pa
rašyti sCpie Šiaulių miesto 
darbininkų skurdą, bet juk 
nieko negelbės, jei mes pa
tys, draugai, nesiimsim gin
ti savd reikalų kovos keliu.

.Negeresnė padėtis darbi
ninkų ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Viso pasaulio darbininkai, 
todėl ir Lietuvos, turi vieną 
šventę — 1 gegužės dieną. 
Tą dieną darbininkai pride
rančiai ir švęs. Iš anksto 
prie to turim rengtis. Be to 
antra šventė darbininkams 
bus tuomet, kuomet nugalė
jus pasaulinę buržuaziją 
bus pradėta vykdyti gyveni- 
man socializmas. Tai ilgas 
kelias, bet neišvengiamas.

O kad tas jreięfeįi Įvyktų 
dabargi, draugai, irfes turi-

I t 
I t I

drąsko. Ir sako esą net vilkų 
išsįutusių.

Be to išsiutę šunes aprie
jo Daugailių mokyklos 12 
metų mokinį Kazį Ramošką 
iš Gojaus, buv. valsčiaus 
sargą Pladą, Bajoriškių 
dvaro nuomuotoją — Prat-

Mazgok 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
va lot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija i to 
vietą* panaudoj 
muilą.
Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoja 
ir nušveisti nuo 
dantų jų delikatną 
palivą — tečiau tas 
vra pavojinga.

Golgate’s nuvalo iv 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar no- 
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentisiai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
bele šiandien.

Phone, West 2491

DR. J. JONIKAITIS
Laikas: 1—3 ir 7—9 vaL^vak. 

3732 MICH1GAN AVĖ.
DETROIT, MICH.
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SPECIALIS IŠPARDAVIMAS. KAI
NOS NUMUŠTOS PUSIAU. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. GAUTI PIRM 
UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO 
MODELIO, EKSTRA DRŪTI KLE
VINIAI, GARSI MUZIKA, 

KEISAI.

I 
J

Tel. No. 550 •
LIETUVIS GYDYTOJAS į

Dr. Francis A. Reynolds J
(RINGAILA) 2

Ofiso valandos:
Rytate iki 9 vai. Po pietų nuo 4 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 5 
Nedėliomis nuo 1 iki 3. «
419 MAIN ST, ATHOL. MASS. |

GERI

Buržuazijos nepriklausomy
bės šventė.

Šiauliai. 16 d. vasario bur
žuazijos šventė sutraukė ne
maža žmonių. "Iškilmėse” 
dalyvavo reakcingosios lie- ■ 
tuvių ir žydų buržuazinės 
organizacijos. Dalyvių tar
pe matėsi ir darbininkų, tik me spiesties į darbininkų 
visai nedaug. Jų veidai nusi-Į organizacijas — socialde- 
minę, nes badas, šaltis, be-!mokratų partijos eiles, pro- 
darbė ir persekiojimas dar- ’fesines sąjungas ir Lt., nes 
bininkų organizacijų neduo-į kitaip kasdien stiprėjanti 
da jiems ramumo. (reakcija mus pasmaugs. Te

Kas kita buržuazija -- jų .nelieka nei vieno darbinin- 
veidai linksmus, ciniškai j ko, kuris nepriklausytų dar-
šypsosi. Riebus patriotai,’bininkų organizacijai! 
kurie spėjo iš nepriklauso- J. Kairionis.

/

Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač kleviškū, ku
rie padirbti su didžiausia atyda ge
riausių mekaniku. Naujos mados kei
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumplės, su skoliniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai, gerai skambanti balsai. Tai yra 
nepaprastos vertės armonikai. _ Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todėl galime parduoti 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. 105. trijų eilių, 
33 raktų ir 12 bosų. Paprasta kaina 
S35.09. Specialu kaii.fi $16.5<>.

ARMONIKAS No. 89, dviejų eilių, 
21 rakto, 8 bosų. Kaina $8.95 
prasta kaina $17.00)’.

ARMONIKAS No. 67, dviejų 
19 raktų, 4 bosu. Kaina $6.75. 
prasta kaina $15.00).

ARMONIKAS No. 49. vienos 
10 raktų, 2 bosai. Kaina $1.9->. 
prasta’kaina $8.00).

Parašyk savo vardą ir adresą, taip
gi pažymėk numerį ir kainą armoni- 
ko, kurį tvr nori pirkt ir prisiųsk 50:. 
persiuntimo lėšoms, o už armonika 
užmokėsi, kai jį apiaikysi savo na
riuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užganėdinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugražint:. Rašyk šiandien 

(17)
UN1ON SALES COMPANY

15 S. Desplaine* si- Ikpt. 225, 
Chicago, III.

(Pa

eilių, 
(Pa

eilės, 
(I’a-

■ko plaukus puikiais—

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisinga vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų li'jų ir geriausius paturimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Ditlių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime k uog oriausiai. pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir suėėdyt pinigus, tad ateikite j APT1EKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

ii 
ii 
i* 
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JIS padarytas iš įvairiu GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

• TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

-k * -K *'.+ *
Nuaa-Tone

Pasekme po 2® tiem 
arta grąžiname jum 
pinigas *•

’ *

/

PADALA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRŪS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis> 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaitfinan- 
čius. bandyk Nu.rza-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- \ 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš deėimtes visu žmogaus li^uA 
tokiu kaip btoųras apetitas, norruomulavimas viduriu, sazai ir V 
išpūtimai, užketėjimas skilves. tulžims, anemia. kankinimai reu- j 
mat i žino, skausmai galvos, neuraltria, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas miegruoti. paesna nuo stoka nervu 
pajiejros, skisto vandenhioto kraujo ir r.eužtektinicj cirkulactjos. 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias* ant nervu pajiejjos, 
kurios didžiausei užlaiką jreram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nusra-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš- aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone jniduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai., Atgaivin inkštus, išvara laukui 
auodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nugri-Tor.e duos Juirs stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui, ir žibunią akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus _
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes mot -n- -. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu rnigdamu a? 
daromu paprote vaistu. Sudėti jie yrą parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti gĄlema jokio ncpft: anukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretdems. . ...

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANOJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) putota, arba vieno 
gydymo. 'Galėte pirkti šešes Lonkūtes, arba šesius menesius gry<fynw-tfž penkių? ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* pa
sekmių. sugražink benkuto ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
'JationaI Laboratory. L. 21— lftJS g TVabSsh Avė., Chicago, UI.

Gerbiamieji: įdedu etanais i...................... ir meldžiu prisiųsti man....................... bontut
Nuga-Tone.

Vardan ir pavanlv

* <• »
Gatvė ir numeris

Miestas...................... '• Valstija.

%
* f erauniiAo Alba, išvaro iltį, išvalo skilvį ir grobus. J
» S. Inkstų Gyduole', kuri išvaro šaltį iš inkstu ir strėnų. _ t , <
► 4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį < 
J ir visus nesveikumus. Šitų gyduolių kaina 1 Eonka Sl.oO. Tos ,
► gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (N’ursc) ti- <
► krina ir liepia naudoti tokiuosęgydymo atsitikimuose. Reikalaujant J
I ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame Į visa.' da- < 
» lis Suvienytu Valstijų. . ’ <
* Brangus Broliai ir Seserys. šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. J
I SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRIT, CHEMICAL CO. <
* J. Bnltrčnas, Frop. J
I 2500 AV. Perabing Rd.. Cbicago, III. Phone Latavette 0019. <

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise
nėjusi© šalčio. Aiilionai 
žmonių kožna žiemų mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei uzsišaldęą, 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apari to, dar galite 
gauti sekančias gyduųlesjr

1. Kraujo Valytojas, ku
ls išvaro šaltį ir stišiMcf 

kraują.

X

kaii.fi
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Vietinės Žinios
Vakarienė ir koncertas 

drg. Bieliniui.
Balandžio 21 dieną Bosto

nan atvažiuoja brangus 
znums svečias — Lietuvos 
darbo žmonių atstovas drg. 
Kipras Bielinis.

Jam pasitikti So. Bostono 
ir Čambridge’aus draugai 
bendromis spėkomis rengia 
draugišką vakarėlį 22 ba
landžio So. Bostono Lietu
vių Salėje. Vakarėlio pro
gramas susidės iš vakarie
nės, muzikos, dainų ir drau» 
giško pasikalbėjimo su sve
čiu.

įvyks tatai 22 balandžio, 
nedėldienio vakarą, prade
dant 7:30 valandą.

Į šitą vakarėlį yra kviečia
mi visi, kas tik nori su drau
gu Bieliniu susipažinti, pa
sišnekėti, pasiklausyti malo
nios jo kalbos arba pasi
klausti jo kokių informacijų 
apie Lietuvą.

Draugas Bielinis jau nuo 
mažų dienų dalyvauja dar
bininkų judėjime. Jau 1905 
metais jis organizavo Lietu
voje sukilimą prieš caro val
džią, už ką paskui buvo pa
smerktas 4-riems metams 
katorgon, o vėliaus ištrem
tas Sibiran. Griuvus caro 
valdžiai, drg. Bielinis sugrį
žo iš Sibiro ir buvo Lietuvos 
darbininkų išrinktas i Stei-Į 
giamaji Seimą. Jis yra pui-' 
kus kalbėtojas ir jis žino, ką 
jis kalba. Todėl pasikalbėti 
su juo draugiškam vakarė
lyje bostoniečiams bus be 
galo įdomu.

Tikietus ant vakarienės 
galima gauti "Keleivio” 
dakcijoj.

re-

Pirmutinis perkūnas 
Bostone.

Pereito ketvergo naktį 
Bostoną aplankė smarki 
perkūnija. Lietus lijo kaip iš 
kibiro ir žaibai plakė, nu- 
šviesdami visą apielinkę. 
Quincy .mieste, netoli Bosto
no, perkūnas kirto i vėliavos 
kartį, kuri stovėjo ant paš
to, ir į du teatru, kurie buvo 
pilni žmonių. Moteris nusi
gandusios pradėjo klykti, 
nes manė, kad bus jau galas. 
Daugelyje rietu buvo suga
dintas telefonas ir atkirsta 
elektros šviesa.

Tai buvo pirmutinis per
kūno pasirodymas šį pava
sari.

Banditai pagrobė $22,000.
Pereitą subatą ant kampo 

Massachusetts avė. ir Lans- 
downe st. du ginkluoti ban
ditai užpuolė Telefono ir 
Telegrafo kompanijos kasie- 
rių, kuris vežėsi automobi- 
liuje $22,000, ir atėmę pini
gus pabėgo. Užpuolimas įvy
ko pačiam vidurdieny,

So. Bostono Trust Company 
virsta nacionaliniu banku.

So. Bostono Trust Compa 
ny bankas, prie kurio pri
klauso daug lietuvių, nutarė 
susijungti su Federal Natio- 
nal Banku ir virsti tuo budu 
racionaliu banku.

Žuvies t rustas atsisėdo 
kalčjiman.

Keturiolika sukčių, kurie 
buvo sutverę žuvies trustą*. 
pateko ant kriminalistų šuo 
lo ir tapo nuteisti kalėji
mam Penki tų plėšikų gavo 
po 10 mėnesių kalėjimo ir 
užmokėti po $1.000 pabau
dos, o devyni po 5 mėnesius 
kalėjimo ir užmokėti pc 
$500 pabaudos.

Aukavusiųjų Lietuvos so- 
I cialdemokratams vardai..

Per masini mitingą 23 ko
vo Lietuvių Salėje buvo ren
kamos Lietuvos socialdemo
kratams aukos. Aukavo šie 
asmenįs:

J. G. Gegužis $25, F. J.

- A <•
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šaliapino koncertas.
I eodoras šaliapinas, gar- 

us Rusijos dainininkas, su- 
;-ii2o is vakariniu valstijų ir 
. teinančiam nedėldieny, 15 
bmandzio-April, dainuos 
>ostone, Symphony Hali, 
aip 3:30 vai. po piety. L 
šaliapinas yra pagarsėjęs, 

ammmkas netik Europoj ! 
bet ir Amerikoj. Iš visų pa-Į 
aulio dainininkų jis užima 

, irmą vietą. Neveltui į jo 
koncertus publika taip’

' Atsargiau su inurnaind-
So. Bostone vienas lirt--- 

vis prisigėręs munšaine >:;u- 
ga apsirgo ir mirė. Kitam 
nuo munšaino suparaiizavj 
abidvi rankas. Trečias nuo 
girtuokliavimo apako. kie\ 
man yra žinoma, pastaruo
ju laiku So. Bostone 4 lietu
viai nuo munšaino mirė, o 
sunkiai apsirgo, iš kurių du 
tapo atiduoti i beprotnami.S. i*.

fBagocius $i0, nuo "Kelei
vio” $10 ir T. Greviškis $5.- 
41; po $5.00 davė: J. Jan
kauskas, J. Neviackas, V. B. 

’ Ambrozaitis, D. J. Olseika, 
j F. Makreckis ir S. Michelso- 
nas; po $2 davė: Vincas Ge
gužis, Mikalionis ir P. Kik- 
šis; po $1 aukavo šie: Kalve
lis, J. Aukštelis, J. P. Rauli- 
naitis, A. Mickevičia, J. Aba- 
kas, D. Pancežinskis, E. Ul- 
činskaitė, E. Kasparavičie
nė, M. Micheisonienė, A. Li- 
nontas. Petras Vaičiūnas, 
ėivinskas, J. Šokas, Laka- 
čauskas. J. Samson, K. 
Draugelis ir Draugas. Smul
kesnėmis aukomis surinkta 
§23.39, kas išviso padaro 
$127.80.

Per protesto mitingą, ku
ris Įvyko 30 kovo, žmonės 
aukavo Lietuvos socialde
mokratams antru kartu. Po 
§5.00 dėjo J. G. Gegužis, M. 
Micheisonienė ir P. Brazai
tis ; Draugas S4.00, A. Alek
na $2.00 ir M. Manelis §1.50: 
po $1.00 davė: P. Valukonis. 
L Taurinskas, G. Slimas, V. 
Vaigauskas, J. Stravinskas, i 
A. Mickevičia. P. Daguvec- 
kas, J. Neviackas, V. Jan
kauskas. J. P. Raulinaitis ir 
E. Ulčinskaitė. Smulkiais 
sumesta §11.50; išviso 
$41.00.

Taigi per abejas prakal
bas suku surinkta $168.80.

Cambridge aus lietuviu 
žiniai.

• Daugelis lietuviu ne>i- 
stengia Išsiimti pilietiškų 
oopierų, nes mano, jogei ne
išlaikys kvotimų, taip aiiid 
ir daugelis kitų yra neišlai
kę. Vienok kvotimus išlai- 

įkvti yra lengva kiekvienam, 
kuris tik bent šiek-tiek pasi
mokina. Kad 

: Čambridge’aus
prirengus 

lietuvius 
į prie kvotimų, Y. 31. C. A. 
name, 820 Mass. Avė., prie
šais City Hali, tapo atidary
ta pilietybės mokykla, kuri 
pradės veikt nuo 11 d. Ba
landžio. Norintieji pasimo
kinti apie pilietybę. ateinit i 
minėtą mokyklą panedėliai? 
ir seredomis kaip 7:->0 va
kare.

Bostone žemė drebės.
Sakoma, kad ateinančiam 

(ketverge Bostone žemė dre- 
Salė ir apskelbimai 4)11-p-ės, kuomet didžiausioj sve- 

mam mitingui lėšavo $22.00; j Alinėj, Boston Arena, susi- 
antro mitingo lėšų buvo (kibs keturios poros žymiau- 
819.00. Viso "labo lėšų perlui drutuolių-ristikų. Lietu- 
abudu mitingu buvo $41. At-įvių čampionas F. Juška risis 
ėmus šitą sumą nuo $168.80, Į portugalu milžinu Justia- 
... ”• ’M‘"* na Silvia, kurio dar niekas

i neįveikė. Minėtas portuga- 
(las sveria 250 svarų, o Juš
ka tik 210 svarų. Beto risis 
italų čampionas Calza su 
graikų čampionu Kotsona- 
ros; lenkų milžinas StariaK 
su italų milžinu Parišk: 
rių čampionas MeGrath 
Pinkham.

liko $127.80. Visi likusieji 
pinigai pasiųsti per Baltic 
Statės Finance Corp. i Lie
tuvą Socialdemokratų Par
tijai.

Vardan Lietuvos darbi
ninkių. LSS. 60 kuopa taria 
aukavusiems širdingą ačiū.
i ---------- ii

Hi“
Su

ek Dabar Pirkti
STANDARD

ir

Challenge Pieną
IR TAUPYK LEBELIl’S KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ-

Rašyk bile v>enu iš adresų esančių ant kibelių kitos 
puses dėl paveiksluoto dovanų katalogo.
”Apsimoka Taupyti Leibelius’’

i i ADVOKATAS

H. G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPAT1SKAI 
ARDA LAIŠKU (-)

H. G. McDOVVELL
80 WALL ST.. Room 617, 

NEVV YORK, N. Y.
I

%

skaitlingai lankosi, 
oncertuose jis dainuoja 
augiausia rusiškas dainas.

Savo

išmestas iš restoranu, 
Komas išmušė langę.

TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR ABELNAI VI

SOKIAS MAŠINAS.
Mes taisome ir užtikrinant.ųes taisome ir užtikrinam.

Ant Hanover streeto at-1 koks darbas bus mums paduotas, i . i t____ jvininl as bus užganėdintas. Jeigu
j. • ^-AOraną bomas ir pra-'tomobilius pasigadina ant kelio, 

<iėjo prašinėti svečiu, kad J-ainiam ir pristatom i paskatų vietų 
aiAfu i Įarba sutaisom. Norint parduot arbajam ^pinigų ant vaka-i pirkt automobilių, kreipkitės prie ma

išų, patarimų duosim dykai. Saviniu- 
'kas (16)

C!- CHAS VAZNIS
GENERAL AI TO RAPERING CO. 

Telephone: Hyde Park 1402-tV. 
752 Hyde Park avė.. Boston. .Mass.

V

• ienės. Kada pinigų negavo,; 
jis bandė pavogti pajų. Res-i 
torano tarnautojai išmetė ji i 
laukan. Bomas tuomet susi-! 
ieškojo plytą ir paleido ją į • 

didelį restorano langą. Su-' 
skambėjo stiklai ir visi res.- 
mrane pašoko ant kojų. Ro
mas buvo pagautas ir ati
duotas policijai, kur jis gavo 
vakarienę ir nakvynę.

PARDAVIMAI

PROTESTO REZOLIUCI
JA DĖL VILNIAUS 

UŽGROBIMO
Priimta masiniame Bostono 
lietuviu suvirinkime, kuri 
sušaukė L. S. S. 60 kuopa.
Mes. Bostono lietuviai, susi

rinkę Dahlgren Salėje 23’kovo i 
•nosini mitingą ir atsižvelgę:

(į) Kada Ambasadorių Tary
ba pripažino Lenkų imperialis- 
;ams Lietuvos sostinę Vilnių;

(2) Kad atiduodama Lenkams 
ą kraštą, .ii atplėšė musų tėvus 
:uo savo šalies ir žmonių, atski
la broli nuo brolio ir stato taip 

ią nepereinamą sieną;
(3) Kad toks pasielgimas yra 

netiktai niekuo nepateisinama 
ietuviams skriauda. bex ir dide- 
is pavojus pasaulio taikai ir ra
mybei. nes nuskriaustoji tauta 
įiekad savo skriaudos neužmirš 
ir visuomet jieskos progos savo į 
/riešams keršyt,—

Nutarėm:
Protestuoti prieš Amba»ado-' 

ių Tarybos nutarimą ir reika- 
auti. kad tas nutarimas butų. 
„gojaus atšauktas ir Vilnius! 
Lietuvai sugražintas.

Podraug mes sveikiname Lie
tuvos liaudį, kuri atmetė šita 
žeidžianti Aliantų nutarimą, ir 
pareiškiame, kad mes remsime 
-avo brolius Lietuvoje visomis 
savo išgalėmis, ir nenurimsime 
>atol. pakol atimtas jiems Vil- 
nus nebus jiems vči sugrą- 
;intas.

Kadangi mes esame Suvieny
tą Valstijų piliečiai ir didžiojo 
karo metu buvome verčiami au
kauti savo kraują ir pinigus 
skriaudžiamoms tautoms ginti, 
i" pirmutinis užmuštas Ameri
kos kareivis buvo lietuvis, tai 
mes reikalaujame iš šios šalies 
valdžios, kad ii taip pat užsisto- 
'ų už mus ir neleistų lenkams ir 
frarieuzams piešti musų tėvus.

To vieną kopiją šitos rezoliu- 
ijos nutarta pasiųsti Valstybės 

Departamentui. Massachusetts 
senatoriams ir kongresmanams, 
j taipgi Tautu Lygos pirminin
kui Paryžiuje ir paskelbti spau
doje.

Mitingo pirmininkas:
J. Jankauskas.

I

LIETUVIS OPTOIETIISTAS 
(AKIU SPECIALISTAS)

.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis 0. D.

377a BROADVVAY 
SO. BOSTON. MASS.

247 1) Si.

LIETUVIAI 
SIUVĖJAI,

Matulius ir 
Nesisekąs

geriau- 
nauja u- 

madob 
drapa-

putaison. 
nu-

Siuvam 
šiai ir 
jausies 
vyrams 
nas.
išvaiom ir 
dažom. Kas no
rite turėti 
ras ir naujau
sios mados dra
panas. : 
pas mus 
merių

BOSTON.

irę-

£ MEDICINOS DAKTARAS Z

I Leo J. Podder |
Iš PETROGRADO £

X Profesorius daktarų Kolegijoj T
SPECIALISTAS VYKV ir ? 

X MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI X 
►i KRAUJO ir SKUBOS &t LIGŲ? f
A Gydo, reikalui esant, su £
y X-Ra.v ir elektra? £
j£ Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30 T 
£ vakarais. Nedėldicngiis nuo 11 "f l iki i. i
?. .160 (OMMON'VEALTH AVĖ.
J. arti Ma. .sachusetts .Avė., j 
.A Telephone Back Bay 015k. 3
£ 69 CH AM BERS STKbET, 3
Z- Phone: Haymarket 3390. J 
V Ofiso valandos: 4
g . 8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. |
j- BOSTON. |
z. Kalba rusiškai ir lenkiškai. 3

ateikite
> po nu-

(-)
MASS.

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Vienintelė lietuviška bekamė 

I ovvelly, biznis išdirbtas per daug 
metų. Yra 2 Buick trokai, 2 arkliai, 
' ežimai. šlajos ir kiti reikalingi o -- 
kernčs Įrankiai. Pardavimo priežastis 
-- partnerių nesutikimas. Kreipkit.“- 
š»uo antrašu: (15)

241 Lakeview Avė.. I.onell. Ma>-.!

PARSIDUODA DVI KETI RBAL-į 
SĖS KONCERTINOS šu triabomis 
104- tonais, žemo balso. Puikios ko:i- į 
certinos, gai sus ' balsei. Kreipkitės j 
pas 118) !

JOHN ROKAS
1U Lą»rence St.. Brighton. Mass.,

LONGINO BUIMO 
KONCERTAS.

Ateinančiam .nedėldieny, 
15 Balandžio-April, Lietuvru 
Svetainėj, Brightone, įvyks 
nikus Longino Buinio kon- 

< ortas. Programa išpildys 20:
i uzikantų. Bus smuikos so- PARSIDUODA BOL1NĖ 

duetu ir kvartetų, taipgi' 
piano solo ir kitokių pamar-; 
Jnimų. Koncerto pradžia 7'dirbtas’ 
• ai. vakare.

R EIK alini; as s alesm an as 
i. KOSĖKI V OLSĖLYJE. Turi pri
siryt ap»e save paliudymus. Alga 

■ knmršiuo. Užtektinai prosrų gauti 
■■■•t' bizni su hoteliais, restauran- 

•jis ir grosernėmis. Geras žmogus

■ .rpo'3 ir 6'pu* pipki ąrbatrašykit:
• J O L LES TKAIMNG CO.

>1 Fukon St..

Viena iš didžiausių So. Bostone. 11 
stalų su kišenėms. 1 Biiliardo stalas 
ir penkios Bovvling allcys. Biznis iš- 

> su geru lysu. Pigiai parsiduo
da; nepraleiskit progos spoatiškam 
biznyje. • (-)

M. J. VERSIACKAS
328 Bro3dway. So. Boston, Mass.

iii pasidaryt didelf algų. , Atsišauki t
■ »’-balrašykit:

Boston. Mas<

» 
I 
t 
» 
i 
» 
I 
i 
• 
t 
i 
i

Tel. South Boston 2613
Residence Aspinvvall 0581

SUSANNE M. PUISHEA SKALIJA 
(PUlšlUl'Ė)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Bruad»ay, So. Buston. Maa*.

i 
i 
♦ 
i 
» 
i 
t 
i 
i 
t< t t

f 
i w 4

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
L1ETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—i> po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVE^

DETROIT, MICH.

V

VALUTKEVIČIAUS !

TREJANKA |
VALUTKEVIČIAUS

KETURI NAMAI
Parsiduoda keturi po tris j 

šeimynas 18 kambarių na-j 
mai, devynių metų senumo,! 
yra visi moderniški Įrengi-j 
mai: atskirai šiltas vanduo,i 
šiluma, angliniai ir gasiniai 
pečiai, piazai, maudynės et?. 

‘Kainuoja tik po 88,950, inešt 
reikia po $1,000 ant kiekvie
no. Galima pirkt po vieną, 

i du, arba visus. Kreipkitės 
i greitai pas:

TITUS P. GREVIS
395 Broadvvay. So. Boston 

Telefonas: So. Boston 2340.

!
i

I

REIKALINGI PAINTERIAI.
Vr nas turi turėt metu laiko paty- 

m:5. kitas turi: būt minai susipažinę? 
-.,>0 amatu. Lietuviai, nelaukite il- 

au. duokite namus nentyti dabar!
F. DENKIS ’ (16)

3.31 Broadway. So. Boston.

Pereitos savaitės ristyniu 
pasekmės.

George Kotsonaros nu
trenkė Kari Vogei du sykiu. 
Stanley Stasiak pritrenkė.... : dirbtuves darbo. Alga 818.00
iki sąmones nusto.umo I- ar- a!tSj. Atsišaukit pas: 
mer” Railev. A. Rizzo pagtu- andrew mfg. co ’ - L' t • *63 Dorchester Ave„ arti
tie r. LUTlCną. i Andre* Sųuare, So. Boston.

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS
• • “"'įsa-

SYMPHONY HALL

«
8 iki 10 ryto.
2 iki* 3 dieną.
7 iki 8 vakare.
HANOVER ST.,

BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
iKalba Lietuviškai, Lenkiškai 

RusiškaJ.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS. 
VALaNDOo.

Nuo 
Nuo 
Nuo
321

HUNTINGTON and MASS. \VE BOSTON. MASS.
NEDĖI.IOJ PO PIETŲ

BALANDžIO-APRIL 15. NUO 3:30 V AL.
RUSIJOS GARSIAI .-iO DAINININKO

ŠALIAPINO KONCERTAS!
PASKUTINIS SI\ME SEZONE

Tikietai parsiduoda Symphony Hali. Boston.

mananferiausriferj— ■t=L>«.:

PARSIDUODA ŪKĖ.
Brockton, Mass., su Įran

kiais ir gyvuliais. Dirbamos 
žemės yra apie 15 akerių. 
Naujas dviejų šeimynų na
mas su visais Įtaisymais, 
miesto vanduo ir elektros 
šviesos. Du arkliai, 11 kar
vių, pieno parsiduoda už 
8300.00 per mėnesi. Kaina 
$11,500. Lengvos išlygos. 
Kreipkitės pas .J. ŠALTIS, 
425 Broadway, So. Boston. 

?į Mass.
=. I

Sveikata Tai Gerybė!
V -' N . įsiiystyt jiems. ■

E ir draugijoje, taipgi linksmybe 
''eikatos.

reikalingas -Jūsų kaimyno aptieko- 

raiitų ir gyduolių, kurie tikrai page’- 

1 m i ekspertų reg. aptiekorių. Lietu- 
.Jūsų reikalams. Jis yra malonus 

jam ristis savo nesmagumus, o jis vi-

SO. BOSTON. MASS.

Ar neturit jokių skausm 
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVEN 

■iusų visos šeimynos, priguli nu<. Ju-
Būna ypatiškų reikalų kur bui; 

r.'aus jrydymas.
MES turim daugybę /<■ < lu.-i- 
Jūsų sveikatai.
Jūsų Receptai pas mus bu.- 
kuris čionai yra. patarnaus 

Nesidrovėk pa.>

bes

Telefonas 5112-W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

į<
■

DENTISTAS $
10—12 dienų; y
2—5 po pietų; V
6—8 vakare; »

Nedėliomis nuo 10—12 dienų. £
705 N. Ma:n st. kamp. Broad st. m 

MONTELLO, MASS. J

niK 
kur

■ 'f ■
visi

GREITAI PARSIDUODA
115 akerių farma ant West 

Side Bculevard, 700 viedrų cn- 
jkrinės, 1.000 kordų kietų mal- 
|kų, 7 kambarių namas, pečiai, 
bamė 40 per 50 didumo. Parsi
davė 1918 m. už S4.800; 
duoda už $2.600. Adresas:

JOHN L. DAME
Newport. N. H.

par-

į
i

l

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavoiame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome espertą, 
mekaniką dėl sutaisvmo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. M*r»

Telefonas: So. Boston 51370.

r
d PV$

vi

Jūsų, draugas, 
sados pagelbės.

BROADVVAY PHARMACY
KAMPAS I) ST. ir BROADV. \p. ... SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 

ŠEIMYNOS SVEIKATA.

J

h

AtjiTscpfiš^cis FlosTTs

70 DAINŲ!
Chorų ir ju vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir tialis duettų. kurie 
tinka geriausiai vaikų < horams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

knygų, gaus už 25 dol. •
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broad wav. So. Boston, Man

20

I

i:i'

^tysiyciT2.0J&T'

PRANEŠIMAS
16 METŲ ANT BROADM aY. SOUTH BOSTONĖ.

Tik petsikrausciau < Naują Vietą po num.
261 BROADVVAY. so. BOSTONE, ir įrengiau visai 
naujais Yyrams. Merginoms ir Vaikams apatiniais rū
bais ir pasipuošimais.

Didžiausias pasirinkimas, geriausios rūšies, pigiausia 
kaina.

Vienoda
kiekvienam

Kalbam
Pabandykit
sados.

t

kaina, prielankus ir teisingai* patarnavimas 
kostumeriui. • '/ ‘ '
ir supranta!;: liet.mįškai.
a ieną kart . o tada ateisit reikalui esant vi-

5EVERAJ 
E S Kfl

j Vdrityon]as ųUc rpcžli, i s beriedi 
? * ir kliokiu

;■ ; ir kitokiu odinės li  ̂os.

arba
TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mų, dispepsijų, išpūtimą, neme
ili ir 1.1. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Tre jaukų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.*
Siųsk Money Orderį ar 

ponais.
ANTHONY VALU’fKEVICH 

PH. G.
15 Intervale st., Mtatello, Mass.

kaip 
Gripo

stam-

A

i
PETRAS VALŪKOMIS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininkas

■

1

!

Per 12 metų So. Bostone par- ( 
luodu ir taisau visokios rūšies < 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir ’ 
šiaip visokius auksinius ir auk- i 
suotus daiktus. Darbų ir užsa- 1 
kvmus priimu per paštą ir iš- , 
pildau teisingai ir greitai. (?) i 

f. VALUKONIS '
SO. BOSTON, MASS. | 

375 BROADWAY ;
t t

LIETUVIS DENT1STA8

Dr. M. V.Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:3Q iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki * 
Subatomis nuo 9:30 ik' 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

T«L Beacli S»N

DU. N. M. FRIEDMAN
IpECIAUSTAS VENERIKU 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

• ▼akm. 
l«l VASHlNGjFON 8T. 

BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-W
1 DAKTARAS

t A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo ♦ iki >2 dieną
I Noo 2 ilsi 9 eik.
• NEDĖLIOMIS:
j iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Ke'eivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D it.
SO. BOSTON. MASS.

/
f^ldlis.Ųfe pus epfTcIęjrtbS.

t Tel. S. B. 2488 J

| Dr. J. C. Landžius |
$ (GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) |
£ VALANDOS: 9-11; 2—1; 6—9 | 
| 506 BROADVVAY, f

SO. BOSTON, MASS. |

KAINA JOe

W. F. SEVERĄ to.
CEOAR RAPIDS. fOWA

MII.LERS
261 BROADVVAY. tarpe (' ir 1) g., SO. BOSTON. MASS.

liTEJ eneriHTi

U

»
r




