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Arcivyskupas Tichonas prisi
i • V

usasiLietuviai vėl i 
su lenkais.

PATARIA GABENTI J 
FABRIKAS JUODVEI- 

DŽIUS.
Amerikos plieno karalius 

Gary išbarė anądien savo 
valdžią, kad ji neįleidžia iš 
Europos daugiau ateivių. Jo 
plieno fabrikai dabar turi 
daugybę užsakymų, o jis ne
gaunąs pakankamai darbi
ninkų. Plieno trustas ii- al
gą pakėlęs, kad patraukus 

----- r--------------~— daugiau vergų iš kitų pra- 
bausmę. Jisai jau apgailės- i monių, ir tai nieko negelbs- 
taująs, kad jo kurstymai į ti.
privedė daugelyje vietų prie1 Kada toks didelis žmogus 
kraujo praliejimo. pradėjo rūstauti, tai nusi-

Bvlą seks daugy be užsie-igando netik valdžia, bet ir 
nio korespondentų ir Angli- šiaip visi geri patriotai.
jos valdžios atstovas Hodg-' lr štai vienas tokių patri- 
k®. ‘otų, Harvardo Universiteto

---------- sekretorius Scott, muša po- 
ANGLAI SUGAVO LAIVĄ nui Garv’ui ilga telegramą, 

SU ŠMUGELIU. - -
Vidury jūrių pereitą są

vaitę anglai suėmė laivą, ku
ris gabeno iš Vokietijos i 
Kanadą draudžiamus vais
tus. Šmugelio vertė apskai
toma i $500,000.

pažįsta prie išdavystės.
. Komunistai buvo pa 

ėmę miestą.
II

RĖMĘS KONTREVOLIU- 
CIJĄ IR UŽSIENIO 
INTERVENCIJĄ.

Darbininkų susirinkimai 
reikalaują, kad jis butų 

sušaudytas.
Šį utarninką Maskvoje at

sidarė visos Rusijos patri
archo, arcivyskupo Tichorio 
byla. Amerikos žinių agen
tūra "Associated Press” 
praneša, kad kaltinamasai 
jau kalėjime prisipažinęs 
prie valstybės išdavimo ir 
kad į teismą jis bus atvestas 
tik tam, kad atlikus reika
lingų formalumų.

Apie arcivyskupo išpažin
ti rašą visi bolševikų laik
raščiai Jo jiateisinimui 
spaudoje nesą nei vieno žo
džio. Priešingai, laikraščiai 
deda daug žinių iš provinci
jos apie darbininkų susirin
kimus, kur esą reikalauja
ma, kad Rusijos cerkvės 
galva butų tuojaus sušaudy
tas.

Jo išpažinties turinys esąs 
toks:

1. Jis prsipažįsta, kad jis 
palaikydavo ryšius su admi
rolu Kolčaku ii- baronu 
Vrangeliu ,ir teikdavo jiems 
dvasinės paramos. \

2. Kad jis siuntinėdavo 
laiškus per svetimšalių misi
jas, aplenkdamas tuo budu 
cenzūrą.

3. Kad per uniformuotą 
-agentą, žinomą kaipo Fedor, 
jisai 1918 ir 1919 metais pa
laikydavo ryšius su kontre- 
voliucionieriais.

4. Kad tuo laiku, kaip Į 
Archangelską ir Murmans
ką laužėsi angių ir francuzų 
karinės spėkos, jisai asme
niškai priiminėjo Maskvoje 
Anglijos ir Francijos šnipus 
ir buvo informuojamas apie 
aliantų pianus užimti visą 
Rusi ją ir pradėti iš tenai ka
rę prieš Vokietiją.

5. Kad jisai laimino pa
garsėjusį Karlovicų mieste 
suvažiavimą, kur susi
rinkę gyvenantis užsienyje 
rusų popai d svietiškiai nu
tarė rūpintis atsteigimu 
Rusijoj monarchijos.

6. Kad 1918-1919 metais 
jisai išleido į tikinčiuosius

• Rusijos žmones atsišauki
mą, ragindamas juos versti 
sovietų valdžią žemėn.

7. Kad jisai laimino 
ir jo šeimyną.

8. Kad 1918 metais,
met buvo paskelbtas įstaty
mas, atskiriantis bažnyčią 
nuo valstybės, jisai liepė vi
sose cerkvėse skambinti 
varpais, kas tuomet sukėlė 
daug riaušių ir privedė prie 
kraujo praliejimo.

9. Kad 1918 metais jisai 
susinešdavo ir laimindavo 
iaip vadinamos tautinės 
kontrevoliucionierių gru
pės centrą.

10. Kad pereitais metais 
jisai kurstė minias priešin
tis sekvestracijai bažnytinių 
turtų.

Sykiu su Tichonu yra 
traukiami teisman dar arci
vyskupas Mikander (?) ir 
visa eilė kitų dvasiškių.

Arcivyskupas Tichonas 
ketina gintis tiktai tuo, kad 
jis elgėsi sulyg savo religi
nės sąžinės, ir jei tas yra 
nusidėjimas valstybei, tai jis 
esąs pasirengęs priimti užtai

NUSKENDO 5 ŽMONĖS.
Pereitoj subatoj Deleware 

valstijos pakrašty laike au
dros nuskendo anglinė laivė 
su 5 žmonėmis, žuvusių tar
pe buvo ir pats kapitonas su 
savo žmona.

NAUJOJ ŠKOTIJOJ 
SIAUČIA RAUPAI.

North Sydnev miestelyje, 
Naujoj Škotijoj (Kanados 
provincijoj), pradėjo siausti 
raupai. Liga smarkiai ple
čiasi, nes toj necivilizuotoj 
apielinkėj nėra medicinos 
pagalbos.

carą

kuo*

MULHE1M0 GATVĖSE 
PASIRODĖ BARiKADOS.

Bet po trijų dienų proleta
riato diktatūra" tapo nu

versta.

.kad ateivių iš Europos dau
giau nereikią, nes pietinėse 

i valstijose dabar esą milio- 
nai juodveidžių, kurie netu
rį ką veikti. Jų galima esą 
atgabenti į plieno ir kitas 
fabrikas šiaurės valstijose 
kiek tik reikia. Jie esą sti- 

į praus kūno ir labai darbš
čius žmonės, o kas svarbiau
sia, tai jie esą ištikimi da
bartinei tvarkai, "patriotiš- 

ir neturį jokių unijų.1

SAKO. GERIAUSIA
TEKĖTI 12 METŲ.

VALDŽIA PARDUODA I 
SAVO TIEKIMO BAZĘ. |

Federalė Amerikos val
džia išstatė ant pardavimo1 
savo tiekimo bazę, kuri buvo I 
pastatyta karės metu Char-i
lestono uoste. Porą pasiuly-i---------------------------------
mų jau gauta. Krovimo ir j PALAIDOJO SUNŲ, 
Maino Kompanija iš Chica-i o SŪNŪS GYVAS, 
gos siuto $2360W'- Valdžiai. Tuckahoe miestelyje> New 
pastai} t tas ti lobas lesav o. Yorko valstijoj, Fay’ų šei- Mūsiškiai juos atrėmė ir pa- 

bnyna gavo andai žinių, kąd ėmė keliolika prošepanų ne
įtraukimams susikūlus Pitts- 
burge tapo užmuštas jų sū
nūs, Thomas Fay. Tiesa, ku
lnas jo buvo labai suardytas 
i ir veido pažinti nebuvo gali
ma, bet atrasti jo kišeniuje 
raštai liudija, kad jis yra 

į Thomas Fay.
Seniai Fay apsiverkė ir 

parsitraukė jo kūną iš Pitts- 

šalia savo giminių. Kadangi 
jų sūnūs tarnavo kariume- 

Inėje ir buvo karėje, tai šer- 
i menįs atsibuvo su militarine

Pasinaudodami bedarbe ir $11,000,000. 
visuotinu darbininkų nepa- -----------
sisekimu, vokiečiu komunis- UGNIS NUŠLAVĖ W. VIR- 
tai Mulheimo mieste suorga- GINUOS MIESTĄ, 
r.izavo . kelis tūkstančius West Virginijos valstijoj,. 
žmonai ir užėmė miestą. Jie McDovell paviete, pereitai 
tuojaus puolė į ginklų krau- į sąvaitę ugnis sunaikino visą 
tuves, apsiginklavo ir prade- Burke’o miestelį. Daugiau 
jo drutinti savo pozicijas. į i<a,ip ioo triobų nuėjo su du- 
Apie 300 policijos užsidarė, mais ir suviršum 1,000 žmo- 
•cotuzėj, o komunistai apsu- pasiliko be pastogės. Ma- A xvvo-
}ję juos per tris dienas ata-j terjaliai nuostoliai apskaito- burgo i Tuckahoe palaidoti 
kavo. X aldininkai ir šiaip j milioną dolerių.

GINUOS MIESTĄ.
West Virginijos valstijoj

PALIOKAI UŽPUOLĖ 
G ŪBAVO DVARĄ.

turtingesni žmonės, bijoda
miesi komunistų teroro, pra
dėjo statyti barikadas, o ko
munistai bijodami buržuazi
jos pradėjo statyti tokia* 
jau barikadas apie save. Už
sidarė visos krautuvės ir 
mieste užviešpatavo, tyla 
prieš audrą.

Po trijų dienų policija 
puolė iš rotužės ant komu
nistų pozicijų, prasidėjo 
šaudymas, pasipylė kraujas, 
net neilgam. Akies mirksny

je vadai buvo suimti ir nu
vesti nelaisvėn. Komunistų

laisvėn.
Amerikos žinių agentūra 

’ Associated Press” praneša 
iš Rygos šitokių žinių:

Lietuvių spaudos biuras 
skelbia, kad lenkai perėjo 
Tautų Lygos nustatytą sie
ną ir užpuolė Gubavo dvarą, 
bet lietuviai užpuolikus at
rėmė, keliolika jų užmušda- 
?ni ir sužeisdami.

Tečiaus lenkų spaudos 
biuras sako, kad lietuviai už
puolę lenkus lenkų pusėje ir 
užmušę jų kapitoną Dmo- 

Už poros sąvaičiu laiko chowskį, pasienio sargybos

RADO UŽMUŠTĄ
BIZNIERĮ.

Netoli Wilmingtono, Dele-; paroda.
varės valstijoj, krūmuose? Už purus savaičių lamu k _
buvo atrastas užmuštas ži- Fayai gavo iš Ėast Chicagos 9;tojo batalijono vadą, ir nu- 
nomas vietos biznieris Hud- laišką nuo savo sunaus, ku- sivedę jo pačią, su kuria jis 
son. Jo galva buvo visa su- ris sako,kad jis gyvas ir par- 1 " 
daužyta plaktuku.

i

iII
iii
I
EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 4

ŽMONES.
' Medžio

. Kapitalistinių laikraščim^^, pal,;kHS- W va*rp»

i

i
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MECHANIŠKAS

. PROTAS.
Žinios iš Austrijos sako, 

kad d ienas mokslininkas te
nai išradęs mechaniškas- 
"smegenis”, kurių pagelba 
orlaivis galės kontroliuoti 
pats save. Sakoma, kad šitas 
išradimas susideda iš meta
linio kambarėlio, pritaisyto 
orlaivio priešakyje, ir jo pa
reiga esanti "jausti vėjo 
bangas" pirma, negu jos pa
siekia orlaivį. Pajutęs kito
kį oro judėjimą, šitas apa
ratas tuojaus duoda impul
są visai eilei tam tikrų 
suspausto oro motorų, 
kurie akies mirksnyje pra
deda veikti ir nustato orlai
vio sparnus lygiai taip, kaip 
reikalauja vėjo permaina. 
Jei pats lakūnas padarytų 
klaidą, tai "mechaniškas 
protas” ima orlaivi savo 
kontrolėn ir suka ji į vieną 
ar į kitą pusę,, augštvn ar 
žemyn, kaip sąlygos gali rei
kalauti. Kitais žodžiais sa
kant, šitas išradimas įdeda 
orlaiviui pajautimą.

reporteriai iškasė naują sen
saciją. Jie surado Maine o 
valstijoj moterį, kuri pasakė 
jiems, kad merginai geriau
sia ištekėti už vyro turint 12 
metų amžiaus. Todėl jie įdė
jo tos moteriškės paveikslą, 
o taipgi paveikslus jos vai
kų ir anūkų, ir rašo apie ją 

i Ogiausius straipsnius.
Ta moteris vadinasi El- 

:nira A. Dyer. Ji sakosi ište
kėjusi turėdama 13 metų 
amžiaus, ir tik vieno gailisi, 
būtent, kad jai neleido ište
kėti metais anksčiaus. Da
bar ji yra 32 metų amžiaus 
ir jos dukteris jau turi vai-j’;' 
kų.

"Mergina turėtų tekėti 
tuojaus, kaip tik ji gauna 
vaikiną”, sako šita moteris. 
"Juo greičiau mergina ište
ka, tuo jai geriau, nes tuo
met jai nėra pavojaus nu
krypti nuo doros kelio.”

Politika ir šokiai mergi
noms yra pragaištis, ji sako. 
Šokiai gadina visas mergi
nas, o politika yra naminių 
nesutikimų priežastis. ”Aš 
iabai myliu savo dukterį”, 
sako Mrs. Dyer, "bet jeigu 
ji nueitų balsuoti, aš ją už
muščiau”.

NUIMS GĖRIMŲ SU
VARŽYMĄ.

Varšuvos žiniomis, Lenki
jos valdžia rengiasi nuimti 
gėrimų suvaržymą, nes jai 
labai reikalingi ninigai. Da- į 
bar buvo draudžiama suba- 
comis ir šventadieniais par
davinėti ir gerti svaigina
mus gėrimus, 1 
ministeris sako, kad tas la
bai sumažino jo pajamas. 
Taigi kad pajamas padidi
nus, valdžia vėl leis savo 
žmonėms girtuokliauti.

t
dėjo krikti ir slėptis.

Dabar žinios iš Berlino sa
ko, kad Mulheime vėl viskas 
ramu ir tvarkoje. Per šituos 
sumišimus tečiaus buvę už
mušta apie 10 žmonių ir apie; 
50 sužeista. Suimtų esą apie 
40, tų tarpe ir komunistas 
Kurten, buvęs Kiel'o revo
liucijos vadas 1918 metais.

Tampa, ^Fla. 
dirbtuvėj netoli nuo čia įvy
ko katilo sprogimas, kuriuo 
4 darbininkai buvo užmušti 
ir keliolika sužeista.

i

MIESTAS NUŠLUOTAS I 
JŪRES.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Kamčatkoje buvęs dide
lis žemės drebėjimas ir dalis 
Petropavlovsko miesto tapo 
sunaikinta. Dvi dirbtuvės, 
ligonbutis ir keliolika kitų 
triobų buvę nušluota į jūres.

400 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
AUDRĄ.

Žinios iš Japonijos sako, 
kad Korėjos pakrašty perei
tą sąvaitę siautusi didelė 
audra, per kurią žuvę apie 
100 žvejų. Vieni buvo audros 
užklupti ant jūrių, kiti žuvo 
namie, kuomet jūrių bangos 
užliejo jų sėdybas.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
3 ŽMONES.

Ohio valstijoj, netoli Ha-
bet finansų miltono, ant geležinkelio ta

po užmuštas Povilas šaltis 
su savo žmona ir sesere. Jie 
važiavo automobilium sker
sai gelžkelio, kaip tuo tarpu 
užbėgo traukinys.

KAREIVIS PASIUTO.
Francuzų mieste Marseil- 

les pereitą savaitę pasiuto 
'.ienas juodveidis kareivis. 
Pagriebęs šautuvą jisai pra
ėjo šaudyt ir badyt savo

’O

'-•ėjo šaudyt ir badyt savo 
• draugus. Pakol ji nuginkla
vo, jisai 3 kareivius užmušė 
ir 10 sužeidė.

ŠALTIS SUSTABDĖ 
POTVINIUS.

Kanados provincijoj Ma- 
nitoboi buvo prasidėję didė
ti potviniai. Vanduo nunešė 
daug tiltų; iąąi-dė gelžkelius 
ir visas susisiekimas buvo 
suparaližiuotas. Bet pradė
jus vėl šalti, vanduo .nuslū
go.

VALDŽIA NORI PAR
DUOT SAVO LAIVUS.
Prezidentas Hardingas su 

shipping Board nutarė, par
duot prekybos' laivus ir vi- 
-as jų linijas. Bet jei neatsi
ras pirkėjų, 'valdžia operuos 
juos pati ir toliaus.

LIEPĖ IšSIKRAUSTYT 
VISIEMS KUNIGAMS.
Šiaurės Airijoj. Leitrimo 

apskrity, kur gyvena dau
giausia nrotestonai. vieną 
nedėldieni anie katalikų baž
nyčias tapo išlipdyti revo
liucionierių pranešimai, kad 
jei nors vienas republikonų 
armijos kareivis bus toj 
apielinkėi valdžios nužudy
tas, tai į 24 valandas iš te
nai turės išsikraustvt visi 
kunigai, nes potam i jų auto
mobilius bus šaudoma.”

KOMUNISTAI SUKĖLĖ 
KRUVINAS RIAUŠES.

Rubaix mieste, Francijoj, 
Įvyko kraujo praliejimas. 
Audėjų unija sušaukė tenai 
mitingą paminėjimui penkių 
metų sukaktuvių nuo Įsikū
rimo audėjų sindikato. Ko- 

i munistai pradėjo kelti tame 
I viitinge triukšmą ir kilo 
i riaušės. Įsimaišė policija ir 
j buvo sužeista 30 darbininkų. 
I. -----------

POLICIJA VEDA SRĖ
BUS Į DARBĄ.

' Gilbertviliėj, netoli Bosto
no, sustreikavo audėjai, rei
kalaudami 22 ir pusės nuo
šimčių daugiau algos. Dar
bininkai neorganizuoti, bet 
’aikosi vienybėj ir dabo
ja dirbtuvę, kad skebai ne- 
?itų dirbti. Skebai bijosi vie- 
li pasirodyt, kad policija 
veda juos darban.

važiuoja namo. Pasirodo, 
kad seniai palaidojo visai ki
tą žmogų, kuris vadinosi 
tuo pačiu vardu.

DARBININKŲ BANKAS 
SMARKIAI AUGA.

Darbininkų bankas New 
Yorke taip sparčiai auga, 
kad į sąvaitę laiko po jo ati
darymo prisiėjo samdyti 
dar dvejas lubas jo reika
lams vesti. Kuomet 14 ba
landžio atsidarė banko du
ris, pirmą dieną 800 depozi- 
torių jin sudėjo $470,000. 
Pereitą subatą, tai yra į są
vaitę laiko, indėliai paaugo 
jau iki $970,000. Dabar dar
bininkų bankas turi jąu 
1900 depozitorių. Banką 
Įsteigė amalgameitų rubsiu- 
vių unija. Du tokie bankai 
tuojaus bus atidaryti ir Chi- 
cagoje.

buvo vos tik porą sąvaičių 
vedęs. (O gal jis buvo pavo
gęs ją iš Lietuvos? Red.)

Lenkai sako, buk dvi kom
panijos lietuvių pėstininkų 
ir vienas eskadronas raitelių 
pasirodę lenkų teritorijoj 
netoli Podbrodzie ir pagavę 
du lenkų kareiviu. Perėję 
sieną kitoj vietoj, lietuvių 
kareiviai apgriovę Kozačiz- 
nos ir Fomaniškių (?) dva
rus ir bombardavę lenkų po
ziciją rankinėmis bombomis.

SENIS TURI 30 PAČIŲ.
Wilkes-Barre, Pa. šiomis 

dienomis čionai išėjo į aikš
tę, kad Charles Davis, civi- 
lės karės veteranas, jau pra
žilęs senis, turi 30 pačių. Vi
sos jos gyvena skyrium ir 
viena apie kita nieko iki šiol 
nežinojo. Davis aplankyda
vo jas laikas nuo laiko visas. 
Dabar jis sėdi belangėj.

i

AšTUONI Iš 100 LAKŪNŲ 
UŽSIMUŠA.

Surinktos pastarųjų trijų 
metų skaitlinės Amerikos 
armijos orlaivininkystės pa
rodo, kad iš kožno 100 armi
jos lakūnų kas metai astuo
ni vis užsimuša.

Prekybos orlaivininkys- 
tėj, kur orlaiviai laksto tie
siu keliu, nelaimių daug ma
žiau pasitaiko. Viena firma, 
kuri operuoja 27 orlaivius, 
pergabeno 9,000 pasažiėrių 
oru 117,000 mylių ir nepasi
taikė nei viena nelaimė.

<
4

TRAUKIAMA TEISMAN 
92 ALIEJAUS SUKČIU.

Texas valstijoj traukiama 
teisman 92 sukčiu. kurie yla 
kaltinami apgaudinėjimu vi
suomenės parduodant jai 
niekam nevertų aliejaus 
kompanijų šėrus.

SUDEGĖ MOTERIS.
Monsono kaimelyje, netoli 

Bostono, sudegė sena mote
riškė, kuri gyveno viena pa
ti namuose. Ji, matomai, 
džiovino malkas ant pečiaus ; 
tos malkos užsidegė ir, ugnį 
gesinant, liepsnos pagavę 
moteriškės drapanas ir ji su
degė.

UŽHIPNOTIZAVO MOTE
RĮ IR PAVOGĖ PINIGUS.

Springfielde anądien nau
ju budu buvo apiplėštas šte
inas. Užėjusi čigonė užhipno-

........ ...  ... ............. ...... tizavo krautuvės savininkę 
tai buvo nubausti po $200 ir paėmus iš kasos pinigus, 
užtai, kad prakalbose ardė išėjo. Vėliaus ji buvo sugau- 
tvarką..................................... 'ta ir uždaryta belangėm

NUBAUDĖ KOMUNIS
TUS Už TVARKOS 

ARDYMĄ.
Laikraščiai praneša, kad 

Kansas Citv mieste, Missou- 
ri valstijoj, penki komunis-

SUDEGĖ 8 VASARNA
MIAI.

Pereitą sąvaitę Billerlco- 
je, netoli Bostono, sudegė 8 
vasarnamiai apie Nuttings 
Fond. Ugnis siautė taip 
smarkiai, kad gaisrininkai 
buvo suvažiavę iš visų aplin
kinių miestelių.

$60,000,000 BROOKLYNO 
TUNELIUI.

Iš Brooklyno pradėta kas
ti tunelį Į Staten Island.Pats 
miesto galva Hylan prakasė 
žemę, padarydamas darbui 
pradžią. Tuneliui iškasti yra 
paskirta $60,000,000.

DRG. BIELINIS KALBĖS:
Montelloje, šią pėtnyčią, 

27 balandžio, Tautiškam Na
me, 7:30 vai. vakaro.

Haverhilhjc, nedėlioję, 29 
balandžio, 2 valandą po pie
tų, Lietuvių Kliubo salėje.

Lawrence, utarninke, 1 
gegužės, po Nr. 41 Berkley 
st., 7 vai. vakaro.

Reikalingas Zeceris 
kuris moka abelną spaus
tuvės darbą ir gali spauzdint 
ant cilinderio preso. Smul
kesnių žinių klauskite laišku 

"Keleivio" Adm.



0 APŽVALGA O
KOMUNISTŲ IR KLERI

KALU UNIJA.
"Vienybės” koresponden

tas sako, kad komunistai ir 
klerikalai Brooklyne sudarę 
brolišką uniją. Kuomet drg. 
Bielinis tenai kalbėjo, tai ši
ta unija atėjo triukšmo kel
ti. Girdi:

"Įdomu, kad šiame susirin
kime prieš Bielini ėjo ranka 
rankon klerikalai ir komunis
tai. Bimba. Siurba ir kiti k 
munistai iš vienos pusės, o ši
mutis 'Garso* redaktorius ii 
Mačiulis — klerikalas — iš ki
tos pusės, statydami klausi
mus, pradėjo-rėžti ’spyčius’...

“Bet šitie riksmai nuėjo nie
kais. Prakalbos užsibaigė ge
rai. Tik Bimba ir šimutis išėję 
šnairuodami į Sielinį labai žal
tiškomis akimis."

Kas da nenorėjo tikėli, 
kad tarp komunistų ir tikrų
jų reakcininkų nedaug skir
tumo, tai dabar gali persiti
krinti.

Įrankis kovai su pažangiais 
Lietuvos elementais. .Jiems 
organauja katalikiškas;1. i 
"Darbininkas” Lietuvoje. Ji
sai skelbia jų atsišaukimus 
ir perspėjimus.

Tai ve, kokiais darbeliais 
užsiima krikščionybės"'at- 
?tovai!

| proteliu lengvuti 
simetė nuo Bažnyčia 
šliejo prie socialistu.
Tai yra baisiai nesm 

dalykas musų "dusių thii'Ą 
tojams", bei užslėpti to 
negalima.

SOCIALIZMAS IR RUSI
JOS BANDYMAI. ..

Socializmo priešai labai 
džiaugiasi Rusijos suirute. 
Jie vartoja Lenino ir Troc
kio bandymus kaipo didžiau 
sį argumentą, kad socializ
mas vra negalimas daiktas 
Net ir kun. Kemėšis aiškina 
savo davatkoms, kad "nuo
seklieji socialistai Leninas 
ir Trockis” negalėję socia
lizmo Įvykinti.

"Naujienos" 
stebi, kad 
džiaugiasi be 
Trockis ir 
"nuoseklieji socialistai

KAIP GALIMA PAMATYT 
DANGAUS KARALYSTĘ.

"Socialdemokratas” pra
neša, kad Seimą paleidus, 
tuojaus visose Lietuvos baž
nyčiose užvirė agitacija, 
kad į ateinantį Seimą žmo
nės rinktų tiktai klerikalus.

Ukmergės bažnyčioje IS 
j. kovo kamendorius išėjęs 
sakyti pamokslo apie "Kris
tų ir. Fąrizėjus", ir tuojaus 
pradėjęs važiuoti:

"Jei kas. girdi, rinkdamas 
pirmąjį seimą yra davęs halsą 
už bažnyčios priešus, tas turi 
prisipažinti per velykinę išpa
žinti ir pasižadėti daugiau u< 
panašius fąrizėjus nebalsuoti. 
Kas to nemano daryti, tegu, 
girdi, geriau neina išpažinties, 
tegu ir bažnyčion nesilanko, 
ne>ą maldos jam jau nebegel-i 
bes: jis nepamatys dangaus 
karalystės."

Iš to išeina: jei nori pama
tyti dangaus-karalystę, tai 
turi balsuoti už kunigą Pu- 
.ickį ar kitokį sacharinos 
ekspertą.

tečiaus pa- 
atžagareiviai 
reikalo, nes 

Leninas nėra

jų bandymai Rusijoj nebuvo 
joks socializmas.

"Pamatinė socializmo min
tis yra ta.’’ sako "Naujienos", 
"kad socializmo tvarka gali būt 
Įsteigta tiktai tenai, kur yra 
augštai išsivysčiusi pramonė 
ir skaitlingas, gerai organizuo
tas proletariatas. Rusijoje gi 
tų dalykų kaip tik trūksta, to
dėl bolševizmo nepasisekimas 
ne sumuša socializmo mokslą, 
bet patvirtina ji.

”Ir kad tai yra tiesa, tai ro
do Anglijos pavyzdis. Kaip tik 
tuo laiku, kai visas pasaulis 
mato Rusijos bolševizmo ban
krotą, tai Anglijoje socialisti
nis judėjimas auga ir stiprėja 
diena iš dienos.’’

veteranas 
pareiškė, 

viso viešo

D-RAS GRAIČIUNAS 
REZIGNAVO”.

"Naujienose” skaitom: 
”Dr. Graičiunas, 

tautiečių j odėj imo, 
kad pasitraukęs iš
veikimo, dirbsiąs tik sau, nes 
Jis jau nepajiegia s a 'karjeris
tais’ dirbti.

"Pasak jo paties žodžių: 
'Dirbk, kad tave šmeižtų’. Nors 
kartą Dr. Graiėunas praregė
jo."
D-ras Graičiunas visuo

met turėdavo didelių pre- 
tensijų būti visuomenės vei
kėju, tik kažin kodėl jam 
nebuvo lemta užimti šitoje 
srityje žymesnės vietos.

. FAŠISTŲ GRASINIMAS.
Kuomet Lietuvos klerika

linė valdžia pradėjo andai 
Seime teisintis, kad ji nėra 
padėjusi lietuviškiems fašis
tams murzinti žydų iškabas, 
ir net nežinanti kas jie per- 
vieni, tai socialdemokratų 

- frakcijos narys, drg. Mar
kauskas, pasakė, jog jis ga
lis susekti ir nurodyti val
džiai kaltininkus, jei ji nori.

Dėl šitos drg. Markausko 
pastabos klerikalų federaci- 
ninkų organas "Darbinin
kas” išvadino ji "žydų šni
pu”, o fašistai prisiuntė jam 
grąsinantį laišką, sakydami, 
kad jie nutarę ji "pašalinti 
iš kelio", tai yra, nužudyti, 
jei jis nesiliausiąs prieš juos 
kovojęs.

"Socialdemokratas” iš
spausdino šitą fašistų grasi
nimą žodis žodin. Jis skam
ba taip:

"Sprendimas. Tamsta pasi
žadėjai kovoti prieš mus. Jei 

- nesiliausi, Fašistų Vykdomasis 
Komitetas nusprendė 'lamstą 
pašalinti nuo kelio."

Po tuo grąsinimu pasira
šo: "Lietuvos Fašistų Orga
nizacijos Vvkdomasai Ko
mitetas".

Kas gi pervieni tie fašis
tai, kurie grasina savo prie
šus žudyti? Tai yra slapta 
organizacija. Tai kunigų

•

1 ViC'al ‘ v*ena pamoka,ad gulbė, vėžys ir iydeka” 
' ieno vežimo traukti negad.

NEPAJĖGIA •ki Karaliaučiaus.
A^AKYTIKLAUSLMUS.

Sandara” mėgina atsak.- 
i ueii į tuos klausimus, kuriu 
mes jai pastatėme 15-tamC- 
Keleivio numeryje, bet jai 

labai nesiseka. Pavyzdžiui, 
pirmutinis musu klausimas 
buvo:

Sandaros* žmonės užpuolė 
ir išardė masinį mitingą delt'), 
kad jiems nepatinka Michelso
nas. Mums gi, socialistams, ne- 

sandariečių kalbėtojai, 
laigi tegul ’Sandura’ pasako, 

. ar ji pripažįsta,T:ad socialistai 
turi daryti užpuolimus ir ardy
ti tuos mitingus, kur sandarie
čiai kalbės?”

Į šitą klausimą "Sandara” 
įsai neatsakė, bet nušnekė
jo visai ką kitą. Tolians 
mes klausėme, ar ji gali 
mums, nurodyti nors viena 
masinių mitingų, kurių Bos
tone būna labai daug, kur 
pirmininkas ir kalbėtojai 
butų buvę rengėju iš kalno 
skiriami, bet susirinkusios 
minios renkami? Į šitą klau
simą ji taip pat nepajėgė at-i 
sakyt. ’

Į klausimą, kodėl sanda-Į 
i-iečiai laiko Lietuvių Salėj 
priglaudę patriotišką lenkų 1 
organizaciją. ”Towarzys— 
two Bialego Oria”, "Sanda
ra" atsako, kad lenkų dva
sios ji nebijanti. Bet jei taip, 
tai kamgi ji protestuoja dc-1 
spausdinimo lenkų laikraš
čio ?

Mes klausėm, kodėl ji ne
protestuoja prieš sandarie
ji Ivaškevičių, kuris lietuvių 
..amus parduoda lenkams? 
Sandara” neatsakė.

Mes klausėm, kodėl tauti- 
iiinkų organas nieko nesako, 
kad Lietuvos žvalgyba, kur 
randasi visos valstybės pa
slaptys, pavesta Lenkijos 
.gento Sizicho kontrolei? 
Juk jei spaūfcdinimas lenkų 
laikraštuko Amerikoje yra 
toks baisus Lietuvai pa vo
tis, kaip "Sandara" mėgina 

aiškinti, tai laikymas Lenki
jos agento prie Lietuvos pa- 
-iapčių turi būt tūkstantį 
'j.’kių didesnis Lietuvai pa-

rVS

m

Idant Lietuvos žmonės 
unijai su Lenkija nesiprie
šintų, Lietuvai žadama ati
duoti Vilnius ir dalis Prūsų

Kaip žuvies magnatai 
gyvena kalėjime.

Plačiau apie tai rašo 16- 
tame "Tėvynės” numeryje 

x" jos korespondentas iš Kau
lo

/• narna? Ar jie dirba prie 
sunkiųjų darbų? Majoro 
Malloy pranešimu, jie ant 
permainos dirba prie plūgų, 
ir publika mano, kad tai tie
sa.- Bet šįmet dar niekas 
plūgo nei špato ant salos ne
vartojo.

”Del Dievo, nejaugi tai 
yra lygvbė? Nejaugi pini
gas daro skirtumą ii- čia, 
kur visi teisybės reikalavi
mai turi būt pildomi?”

šiomis dienomis Bostone 
buvo nuteistas kalėjiman 
žuvies trustas. Keturiolika 
didžiausių sukčių, kurie api
plėšė visuomenę ant milionų 
dolerių, buvo pasmerkti ant 
Briedžių Salos prie sunkių
jų darbų.

Bet ar juos pristatė tenai 
prie akmenų skaldymo?

Ne. jie gyvena tenai kaip 
svečiuose. Jie valgo puikius 
valgius lošia sau pokerį ir 
naudojasi visokiais paran- 

i kūmais, kokių kitiems kail
iniams vįsai nėra.

Štai ką turi papasakot 
apie tų ponu gyvenimą te
nai tūlas White, kuris išbu- 
\o ant tos salos prie sunkių
jų, darbu du mėnesiu ir vis
ką matė savo akimis.

"Šitie žuvies vyrai’ 
toniška gyvenimą ant 
los”, sako White. "Jie

no, kuris sako:
"Pasiekę Kauną rimti gan

dai iš Paryžiaus, kad taisomos 
naujos pinklės Lietuvai. Fran
cuzų noru yra išplėšti Vokietl- 

, jai atskirtus nuo jos Rytpra- 
sius ir todei francuzų avantiū
ristai siūlo padalinti šitą Vo
kietijos teritoriją tarpe Lietu
vos ir Lenkijos. Siūloma Lietu
vos sienas pratęsti i vakarus 
iki Įsruties ir gal net iki Kam- • 
liaučėius. Taipgi Lietuva ga.i-* 
tų ir Vilnių, o gal ir toliau, bet 
su ta būtina sąlyga, jeigu suda
rytų su Lenkija federaciją, o 
gal dar net artimesnius ryšius.

"Kiek realus yra šis planas 
tikrai pasakyti negalima, vie
nok Kaune vaikščioja gandai, 
kad valdančiosios partijos — 
krikš. demokratų vadai šituo 
planu labai džiaugiasi ir jam 
pritaria. Taipgi sakoma, kad 
dabar esantis Paryžiuje p. Gal
vanauskas veda slaptas tary
bas su franeuzais ir lenkais ši
tuo reikalu.

"Vadinasi, atsikartoja Hy- 
mansc projekto laikai ir labai* 
galimas daiktas, kad dabar |cen2MiUOtl. 
mūšų klerikaliniai vadai su 
niekuo nesiskaitydami šitą pla
ną gali realizuoti, nes tai yra 
jų nusistatymo pagrindas, kad 
susiartinti su katalikiška. Len
kija. Ir kad tauta jiems neuž
bėgtų už akių ir to jų plano ne
suardytų, tai skubinama jisai 
realizuoti kol Lietuva neturi 
Seimo ir tą viską didžiausioje 
slaptybėje laikant.”

Didžiausis unijos su len
kais šalininkas esąs premje
ras Galvanauskas. Jisai 
dabar yra Paryžiuje ir veda 
slaptas derybas su lenkais ir 
francuzai^. Sakoma, kad 
dėlto ir Smetona rezignavęs 
iš Klaipėdos viršininkų, kad 
Galvanauskas su juo visai 
besitardamas atiduodąs 
Klaipėdą lenkų kontrolei. 
"Tėvynės” korespondentas 
sako:

"Taigi baigiama apsidirbti 
ir su Klaipėda. Bus atiduota 
Lenkijai Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto geležinkeliai, Nemunas, 
Klaipėdos uostas ir tuo budu 
bus užtiestas tvirtas pagrin
das, kad Lietuva greičiau nu
stotų savo nepriklausomybės ir 
pataptu Lenkijos dalimi. Va
dinasi, klerikalų vadai savo su
siartinimo su Lenkija planfls 
baigia realizuoti.”

Jei Seimas butų neišvai
kytas, klerikalai negalėti] 
tokių manipuliacijų daryti. 
Taigi išrodo, jog jie vien dėl 
to jie Seimą ir paleido, kad 
jiems niekas nekliudytų pir-i 
kliautį Lietuvos Respublikos 
likimu.

"LAISVĖS" MELAS.
Komunistų ‘Laisvė, 

balandžio numeryje į( 
ant pirmo puslapio rėksn 
gą straipsnį antgah 
"šnipas K. Pilėnas h 
konferencijas su Keler 
redaktorium Michvlsonu 
leidėju Gegužiu". Po 
antgalviu seka šitoks mU

"Apie vdurį kovo nič.iesi 
m. vienoj Bostono valgy! 
kur dirba lietuvis \eiu 
(stalų patarnauto :• 
K. Pilėnas, ’Kdeh 1 
rius Michelsonas. 'Keiei 
leidėjas Jurgis Gegužis .. 
du vyru, kurių ’veiieris’ n* 
žino. ’Veiteris’ yra gyvenęs 
New Yorke ir Pilėną gerai pa
žįsta. Iš jų kal'oų 'veiteris' pri
siklausė, kaip Alk iicis nas da
vė raportą šnipui, kad ji 
nąs, kurie esą komunistai 
nąs daug adresų. Jurgis ( 
žis sakė: jei bus reikaliug 
galiu duoti ir rankraseiu 
kurių komunistų, nes ’Ki; 
je’ jų randasi... Pilei.. 
knygutę ir nurodytus zai 
Michelsonui pasakojant, 
šinėjo. Valgykloj išk;v<> 
ilga laiką, taip kad ’veil 
vaikščiodamas aplinkui gale > 
gana gerai prisiklausyt:."

Visa tai yra melas nuo 
pradžios iki galo. Nei Mi
chelsonas, nei Gegužis su p. 
Pilėnu jokių konferencijų 
nėra turėję ir jokioj valgy
toj nėra buvę. Tegul ‘ Lais
vės” šnipas, kuris sakosi su
sekęs šitą "konferenciją“, 
pasako, kokioj valgykloj ji 
buvo ir koks “veiteris“ ją 
girdėjo; tegul ji faktais pri- 
rodo, kad tekia konferenci
ja tarp Pilėno ir “Keleivio" 
leidėjų yra kada nors buvu
si, tai "Keleivis" duos iai 
SI,000.00.

I
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TIKĖJIMAS GRIŪVA.
‘Didžiausis bažnyčios ir ti

kėjimo irimas šiandien eina 
Sovietu Rusijoj. Minia, kuri 
nesenai tenai buvo stipriau
sias bažnyčios ramstis, šian-j 
lien rengia. anti-religines 
demonstracijas ir "naikina 
dievus”. Odesoje, Kurske 
Minske ir kitur, jči telegra
mos sako tiesą, per tokias 
demonstracijas "šventieji” 
buvo nešami iš cerkvių ir 
bažnyčių laukan ir degina- ; 
mi ant laužų.

Tuo pačiu laiku valdžia I 
tenai areštuoja aukštuosius Į kultūrinei ori 
kunigus, ir vienus jų šaudo, T
kitus sodina kalėjimam Bur
žuazinis pasaulis kelia prieš 
tai protestus, bet Rusija ne
paiso.

Bažnyčios gynėjai sako, 
iog Rusijoje toks ūpas kilęs 
dėlto, kad jį kurstanti pati 
valdžia. Tai esąs žydų dar
bas. Paėmę Rusijos teismus 
i savo rankas, žydai norį iš
naikint tenai krikščionybę.

Bet tikėjimo griuvimas 
eina ne vienoj tik Rusijoj. 
Tą patį apsireiškimą mato
me Meksikoje, Ispanijoje ir 
kitur. Net katalikiškoj Itali
joj, paties popiežiaus pano
kėj, tikėjimo rūmai pradėjo 
svyruoti.

Tas pats yra ir katalikiš
koj Austrijoj. To jau nesle
pia nei pačių kunigų spau
da. štai, Chicagos "Drau
gas” 91-mani numeryje ra
šo:

"Praeitomis kelioms savaitė
mis, kaip apskaitoma, tik .vie
noj Viennoj apie 10,000 nesusi- tvt "ant savo”.
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BENDRAS KOMITETAS 
BROOKLYNE PAKRIKO.

Brooklyne buvo susitve
ręs bendras visų trijų sro
vių komitetas Lietuvos kraš
tams vaduoti. -To sąstatan 
nėjo socialistų, sandarieciu 
ir klerikalų atstovai. Tve
riant tą komitetą buvo nu
tarta, kad aukos bus siun
čiamos tiktai tokioms įstai
goms, kurioms visi komiteto 
nariai pritars. Tečiaus kada 
susirinko* 850.00 aukų, kleri
kalai užsispyrė siųsti i-- 
Lietuvos šauliams, neži .- 
rint, kad kiti nenorėjo tam 
pritarti. Socialistai aiškino, 
kad pastaruoju laiku šau
liai pasižymėję streikų lau
žymu ir aiškiai pradeda tar
nauti viešpataujančiai kleri
kalų partijai. Todėl socialis
tai siūlė siųsti aukas koku i 

ganizacijai, pa
vyzdžiui, Lietuvos Profesi
nei Sąjungai, nes Lietuvos 
kultūrinimas, jos gyventojų 
švietimas yra nemenkesm- 
faktorius prie Užgrobtųjų 
kraštų atvadavimo, kai’) 
ginklas.

Nežiūrint rimtų socialistu 
argumentų, klerikalų d> 
džiuma savo baisų nutarė 
siųsti aukas šauliams, sulau
žant tuo budu pirmutinę; 
sutartį. Drg. Poška tuomet’ 
pareiškė socialistų vardu,' 
kan socialistai negali daly-j 
vauti bendram darbe su to-i 
kiais žmonėmis, kurie laužo 
savo žodį, todėl jie išeina iš 
konferencijos ir atšaukia1 
savo atstovus iš "Lietuvos! 
Kraštų Vaduotės Komite
to".

"Tėvynė”, kurios atstovas 
toje konferencijoje taip pat 
dalyvavo, sako, kad sociali.-- ■ 
tų kaltinti užtai negalima. 
Kalti čia buvę klerikalai, i<u- 
rie būtinai užsispyrė pasta d

įsidėjo prie Lietuvos.

Itvojus.. "Sandara” ant to at- 
-akė, kad tarp lenkų laikraš
čio ir Lenkijos agento nesą 
lieko panašaus,

Pagalios mes klausėme: 
ei sandariečiai tokie dideli 
patriotai", tai kodėl jie ne- 
ažiuoja Lietuvon kariauti 

-vi lenkais, kurie turi užėmę 
'kinių ir pusę Suvalkijos, o 
iktai plaka liežuviais prieš 

lenkų laikraštuką So. Bosto
ne. kuris su Lietuvos nuoti- 
kiais neturi nieko bendra?

Į šitą klausimą "Sandara’ 
neatsakė nei mur-mur.

Ji daug prišnekėjo apie,8- 
cą klausimą, kuris per neap- 
ižiurėjimą buvo išleistas. 

/ iurėkit, girdi, "Keleivis 
askelbė, kad jis stato mums 

15 klausimų, o tuo tarpu te
nai buvo tiktai 14. Tai vėl 
aistis nusidėjimas prieš 

lietuviu tauta!
Bet "Sandarai” geriausia 

utų apie tai tylėti ausis su
glaudus. Nes jei ji nepajėgė 
atsakyti į 14 klausimų, tai 
duoti 15 atsakymų jai butų 
buvę da sunkiau.

ŽARUOS.

Į i

turi 
su

yra 
nuteisti prie sunkiųjų dar
bų ir publika mano, kad jie 
ištikrujų tenai prakaituoja 
prie plūgų. Bet aš jums pa
sakysiu, ką jie tenai dirba.

"Vienas jų tapo paskirtas 
cenzorium kalinių laiškams

N AUJAS PLANAS SU
JUNGIMUI LIETUVOS 

SU LENKIJA.
Paskutinėmis dienomis is 

Kauno atėjo įdomių žinių.

i

liaunu AVCjvr — *--•
Išrodo, jog klerikalai palei
do Seimą tuo išrokavimu, 

;xad galėjus Sujungti. Lietu
vą su Lenkija. To, žinoma, 
visų pirma nori Francija, 
; bet ir mūsiškiams klerika
lams unija su katalikiška 
i Lenkija labai naudinga? 
i daiktas. YjJač klerikalams 
svarbu susidėti su Lenkija 
dabar, kuomet protestonis- 

; kasai Klaipėdos kraštas pri-

ido Seimą tuo išrokavimu

"Sandara” sako, kad jos 
triukšmadariai nėra jokie 
šovinistai, bet patriotai.

Bet kur "Sandara” matė, 
kad šovinistai vadintų save 
šovinistais? Jie visi skaito 
save "patriotais”. Net caro 
juodašimčiai neprisipažir.- 
davo prie tikrojo savo var
do. Jie irgi vadindavo save 
patriotais. ”My-istinno rus- 
skije liūdi!" jie didžiuoda
vosi.

Arba paimkite lietuviškus 
klerikalus — ar jie prisipa
žįsta, kad jie tokie? Ne! Jie 
irgi patriotai. O bet gi visi 
žino, kad klerikalai yra kle
rikalai.

Taip yra ir su "Sandaros" 
šovinistais. Jie gali nuo to 
vardo purtintis, bet tai ne
reiškia, kad jie ne šovinistai. 
Juk čigonas da niekad ne
prisipažino, kad jis yra ark 
liavagis. Prof. Gnaiba.

i

i "Tris jų laisto gėles iš to
kių laistytuvėlių, kaip žmo
nės mažiems vaikams per
ka.

"Vienas jų sėdi priešaki
niam ofise ir plunksna va
džioja.

"Vienas yra pieno kamba
ryje su balta apykakle — 
gerai isitėmykit tą apykakle 
— ir veda knygas.

’Tris gydosi ligonbutyje. 
"šeši visai nieko nedirba.
"Leiskite man • pasakyti 

dar kelintą dalykų. NedėlidS 
je, 15 balandžio, tie žuvies 
magnatai ant pietų valgė 
keptą jautieną ir keptą par- 
šieną. Tuo tarpu 400 kitų 
kalinių gavo tiktai binzų ir 
po vieną dgšrųkę.

"Priimtu papratimu, kuo
met ant salos atgabena nau
ją kalini, jį tuojaus iškre
čia, išmaudo ir duoda kali
nio drapanas, kurios retai 
tinka. Jam leidžiama pasi
likti kišeniuje tiktai tabaką, 
šukas ir šepetukas dantims 
šveisti. Pinigai, auksiniai 
dalykai ir šiaip viskas iš jo 
atimama ir užrašoma jo 
kreditan. Pirmutinę naktĮ ji 
uždaro i ’solitary’. Tai yra 
celė šešių pėdų ilgio ir ketu
rių pločio, ir neapsakomai 
nėsvari. Kalinis būna tenai 
iki rytojaus, pakol pristato 
jį prie darbo.

"Ar perėjo žuvies trustas 
šitokias vaišes? Niekados! 
Kaip tik laivas su jais atėjo, 
tuojau jiems pasitikti nuėjo 
pas laivą priėmimo komite
tas su D-ru Johnsonu ii’ ko- 
raisionierium Driscollu 
priešaky.

"Jiems nereikėjo mainyti 
savo drapanų ant neparan
kių kalėjimo rūbų. Jiems ne
reikėjo atiduoti savo pini
gus ar kitus dalykus. Ir 
jiems nereikėjo eiti pirmą 
naktį į ’solitary’ nakvot.

"Jie valgo atskirai, vaikš
čioja atskirai ir pokerį lošia 
atskilai. Jiems čia taip pa
ranku, kaip ir namie. Van
duo jiems bėga šaltas ir kar
štas; jų toiletai nuplaujami; 
jiems šviečia elektra; jiems 
baltinius skalbia skalbykla, 
kuomet kiti kaliniai patįs 
turi savo 
skalbti.

"Keturi 
rie buvo 
žuvies į 
narni paprastu budu. Drapa
nos jiems buvo duotos pur
vinos ir netiko.

"Taip, įstatymas išpildy
tas. Žuvies Trusto nariai 
nusiųsti ant Deer Island. Tai 
ir viskas.

"Bet ar bausmė yra vyki-’apgalėtiems!

i?

I

Nežinojimas.
f ___________________

Teisė būti nežinėliu.
Mes reikalaujame sau vi

sokių teisių, bet iš visų, "tei
sė būti nežinėliu’^turėtų bū
ti toliausia nuo visų minčių. 
Nelaimingi, jog dar tikime 
į senoviškas baimes, prieta
rus, niektikystes, kas prive
da mus tikėti, jog nežinystė 
yra musų laimė.

Kuomet buvo įvestos pa
stangos išnaikinti džiovą, 
vienas iš sunkiausių dalykų, 
tai buvo sergančio noras ne
tikėti į teisybę. Kuomet bu
vo pranešta, jog nukreipi
mui džiovos reikalinga’ kas
met būti fiziškai išegzami
nuotu, daugelis "išmintin
gų” žmonių sakė: "Jeigu 
džiova sergu, nenoriu apie 
tai žinoti".

Kokia paikystė! Džiova 
pradžioje prie tinkamo gy
dymo gali būt sulaikyta i 
trumpą laiką. Bet su žmo
gum, kuris nenori žinot, jog 
ja serga yra blogai, 
nes anksčiaųs arba vė
liaus, džiova pasirodo bai
sioj formoj. Kuomet tie ap
sireiškimai pasirodys, kaš
tuos daug daugiaus. netik 
pinigais, bet sugaišins daug 
laiko, ir žmogus turės daug 
kentėti.

Net ir tarp geriausių iš 
musų — iš tų, kurie turi 
sveikiausius protėvius, ku
rie turi puikiausią fizišką 
išsilavinimą, kurie sveikai 
ir gražiai gj'vena — ir tai 
kartais džiova pasirodo. Tik 
pažiūrėkime Į "atsitikimą 
Christy Mathe\vson, kuomet 
visai netikėtai džiova apsir
go, praleido daug laiko 
stengdamasis pasveikti. Nei 
vieno iš musų tarpo fiziškas 
padėjimas nėra toks svei
kas, kad galėtumėm neatbo- 
ti ant musų kūno veikimo. 
Atsiminkime, jog mes visi 
galime džiova sirgti. Tą ge
riau suprasime, kuomet ma
tysime. kiek daug yra džio
va sergančių aplink mus.

Pagalios mes galime užsi
krėsti džiova kokioj nors 
viešoj vietoj.

Užmirškime savo vaikiš
ką baimę, ir kasmet nueiki
me pas gydytoją, tegul jis 
peržiuro musų plaučius. To
kiu budu neduosime jokiai ' 
ligai apsistoti plaučiuose. 
Yra teisybė, jeigu tas butų 
priverstinas dalykas, butų 
daug mažiaus mirimų nuo 
džiovos. Jeigu nori sekti 
sveikatos kelią ir dasiekti 
laimę, neturi teisės būti ne
žinėliu. F. L. I. S.

>•

drapanas išsi-

kiti kaliniai, ku- 
atvežti kartu su 

ponais’, buvo vaiši-

VARGAS APGALĖTIEMS.
Nelabai senai graikai su

šaudė kelis savo ministerius 
ir generolus užtai, kad jie 
Įtraukė savo šalį karėn ir tą 
karę pralaimėjo.

Dabar vėl bulgarai nutei
sė šešis ministerius kalėji- 
man iki gyvos galvos už toki 
pat nusižengimą.

Jei Graikija ir Bulgarija 
butų tose karėse laimėju
sios, tai tie valdininkai ne
būtų nubausti. Jie butų 
šiandien apvainikuoti tau
tos didvyriai. Ret vargas



Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

. CHICAGO; ILL.
Komunistų prakalbos.

• Kovo 27 d., Malinausko 
svetainėje, prie Haisted ir 
devynioliktos gatvių, j 
komunistų prakalbo, 
kalbos buvo rengiamos tuo 
tikslu, kad pranešus extra 
žinią, kodėl Lietuvos Seimas 
liko paleista^. Garsinta pra-

• kalbas pradėti 7:30 vai. vak., 
bet jos prasidėjo tik apie de
vintą. Publikos prisirinko, 
Įskaitant visą "Vilnies” šta
bą. apie 23 piliečiai. V. V. 
Vasys, paaiškinęs kas ren

gia prakalbas. perstatė kal
bėti "Vilnies” redaktorių 
Gasiuną.
Kodėl Šeimas liko paleistas.'

Seimo paleidimo priežas
tį’ tas komunistėlis
taip 
me neturėjusi 
tat prezidentas, 
.konstitucijos patvarkymais, tai jie nėra darbininkai 
paleidęs Seimą ir paskelbęs darbininkų atstovai, 
naujus rinkimus,kurie Įvyk u Išviso reikia pasakyti, 
šią gegužės 12 d. Bet esą jei kad Jukelis jau šiek-tiek su- 
visos neklerikaiinės partijos rimtėjo — mažiau besikolio- 
— liaudininkai, voldemari- ja. 
niai. darbo federacija ir so
cialdemokratai — butų pa-į 
klausę "darkuopiečių” (Sei
mo komunistų frakcijos) su-J 
daryti bendrą frontą prieš 
klerikalus, tai Seimas nebū
tų paleistas, nes klerikalai 
butų buvę nugalėti. Bet ki- diskusijas 
tos partijos pabugusios 
munistų "raudonumo” 
nesidėjusios su jais. 0 
esąs geras įrodymas tam. 
jog komunistai yra tikri 
"darbininkų užtarėjai”, o vi
si kili — tai tik buržuazijos 
tarnai..

Ko norėjo komunistai.
Lietuvos komunistai, pa

sak kalbėtojo, norėjo Įkurti 
Tarybų respubliką ir sunai
kinti buržuaziją, kaip kad 
padarė Rusijos darbininkai. 
Bet Lietuvoje "revoliucio
nierius" buožių valdžia su
kišo ^kalėjimus arba nuga
labijo. Nėra darbininkų 
laisvės, nėra ten ir demo
kratijos.

Bet kodėl tie komunistą 
plepėliai nepasižiuri i savo 
garbinamąja Rusiją, kur nė 
politinės, nė ekonominės 
laisvės nėra: kur iš spaudos 
ir žodžio laisvės tik ciningai 

kur kalėji-
pra-

ca-

kais. šmeižiančiais socialde
mokratus.

Bendras frontas.
Nė iš šio. nė aš to komu- 

ivyko nistėliai dabar ėmė kalbėli 
Pra- aPie bendra frontą. Po to, 

kai jie visokiais budais ko
neveikia socialistus, jie vėl 
kviečia juos bendram žy
giui. Ir kokis save, gerbiąs 
žmogus gali rimtai skaity
tis su tuo pasiulymu. Juo 
labiau, kad komunistai, ne
vari jokio aiškaus nusistaty
mo — kai nnas dainoje ap
dainuojamas karkins, šian
dien jie smerkia priameir- 
tą, o rytoj skverbiasi) i ji.

Jukelis progresuoja.
Aj)trwoju kalbėtoju buvo 
Jukelis. Jis irgi nesigaiiė- 

_ i socialdemokra- 
Esą jei socialistai ne-Į 

. . "i 
sudaryti bendrą frontą, 

i ir

Pagalios paima balsą ir 
mirusios 'Darbininkų Tie
sos” graborius Bimba. Jisai 

ir

"Darbininkų Tie- 
__ graborius Bimba. Jisai 
prakeikia "smalavirius” ir 
aidoblistus, kad jų progra-' 
mai esą perdešini, kad jie 
tarnauja kapitalistams, kad 
visus lyderius iš amatiniu 
uniją veikia vyti laukan, o 
jų vietas pavesti komunis
tams; tuomet busią ir tas 
unijos geros. Dar kartą iš
niekinęs socialistus ir aido- 
’distus, jis ir užbaigė savo

%

balsą Jabubonis,

pamato sakyt, ku.l 
esąs melagis h- l-r d 
Jo neklausytų.

Antru svki’i 
rauskas. Jis-u 
bos. kiek vra i 
"Švietimo Lvim i 
sako, kad nėr;! :o! 
mo ir nemoka?".- j 
kliu. Kartais

Bimb i 
Įliek.

kalba 
i k' 
isti

i
j
1 T 
*>.

aiškino jo pamazgų
lerikalų partija Sei- tams. F 

didžiumos,'nota dėtis i draugiją sąryši 
eidamas ir

Ir tai progresas, 
šapo* Darbininkas.

BROOKLYN, N. Y. 
Rubsiuvių diskusijos.

5 d. balandžio rubsiuvių
M skyrius buvo surengęs 

; temoje: ”Per 
ko- amatines unijas prie indus- 
Įr trijinių unijų". Kadangi te

tai ma gana svarbi ii- daugelis 
d arbin inkų inte resno jasi
Viena Didele Unija, tai žmo
nių prisirinko nemažai, te
veik pilna mažoji Ne\v PĮa-

pirmininkas 
susi rinki

ar

I

kalbą.
" Paima 
kuri brooklynieeiai vadina 
bobą inspektorium. Jisai, 
kaip ir kiti komunistai, nie
ko nepasakęs. prakeikia so
cialistus ir aidoblistus.

Žiuriu. atsistoja kalbėti ir 
Jukelio Įpėdinis Siurba. Jis i 

| pradeda didvyriškai, pa-Į 
reikšdamas, jogei iš visu 
kalbėjusių nei vienas nekal
bėjęs i temą ir jokio išvedi
mo nepadaręs. Tai pasakęs i 
jis ima girti savo tavorą 
"švietimo Lvgą", kad tai 
.esanti vieniųtėiė darbininką 
susaidė”.

Pašoka komunistų gizelis 
įBriednkas. Jisai prakeikia 
Bimbą, kam tasai išviliojęs 
iš jo pinigus ant "Darbinin
kų Tiesos" ir paskui pats nu
bėgęs Į "Laisvę . Mat tas 
vaikinas sukišo visus sun
kiai uždirbtus savo cente- • 
Ims Bimbai. Te dėl jis turėjo ! -

Kaptu- 
u'.sia Bim- 
l imas Į tą 
Bimba a t 

okio Įstoji 
jokiu duo 

kliu. Kartui-, u •• 
kad parodytų "I.. 

Itituciją.' Idr.-j . Į. 
! ir lįonstiiuei š s .
met Kauturiii; 
drožtu Bimbai 
kvdamas: "ib? i• *<*. 
pratęs tverti or 
be programų i.-

vdb

orą 
>ksi: 
ym 
nizi!■p*

konstituc 
jų. Buvai sutvėrė •) 
k'ą Sąjungą, kuri p. 
darbininkams nuosti 
mirė. Dabar tve'-: : - 

ikių pamatų 
Į gi apart 
kams nieko 
kaltini 
biistus triukšmo ' 

i juk ne socialistą’ h 
tai, o komuni 
triukšmus susi) 
Pasižiūrėkit, ką 
ninkai padarė 
prakalbose Eliza 
daugelyje kitų vietą.

Ant galo Baniulis ilgi ge
rai plakėjo Bimbą -ir Siur
ba. Kalbėjo daugelis ir kitų 
draugų, kurie irgi kėlė aikš
tėn juodus komunistų dar- 

• bus.

irt; 
•ida 
fių.

-.en irgi be jo- 
Lygą ”, kuri ir- 

ža’os daibinit- 
gero nežada. Tu 

sociaiistu.s ir aido- 
ėiime. Bet

■ aidoblis- 
:ai kelia 

■mkimuose.
jūsų šali- 

g. Bielinio 
bethe ir

»

m n įn
irki s 

au-
■ io-

LAWRENCE, MASS. 
Bintbiškos tirados.

15 d. 
vyneriu 
surengė 
Kadangi 
komunistų prakaitui, tai pn 
traukimui publikos komu 
risią; sugalvojo naują ”sky 
mą”. A iv. plakatų jie panaši 
tam: "Debatai Bolševiku si

balanttžio trejų-de- 
komunistų susaidė 
Bimbai prakalbas, 
žmt nės neina ant 

omunistų prakalbu, tai pi

nas, kuri K. Norkus per 
-andai Linu prakalbas išva- 
žino veršiuku, perstatė! 
Bimbą ir liepė debatuct ge
rai. Bimba per porą valan
dų rėžė spyčią apie visokius 
avinus, veršius, kiškius, uo
degaites — ir viską maišė, 
kaip tą kratini. Pabaigęs 
savo tirada apsišluostė pra- 
ikaitą ir sako: 'Duokit dole- 
[riu! O kaip apsivalysit nuo 
dolerių, tada duokit klausi
mus arba kritikuokit ma-i 
ne”.

I

I
Į-

Bolševikai i šias prakal
bas buvo sukvietę savo 
draugus net iš keturių mies
tų: Haverhillio, 
Nashua, taipgi

, Lav rence’o "tovariščius>• 1

LoYvellio, 
atsivedė

•Tisus, kad tik butų daugiau GILBERTVILLE, MASS.
lankų balsuojant, jeigu pa
sirodytu Norkus. Bet Nor
kus turbut nei sapnuoti ne
sapnavo apie lokius komu
nistu debatus. Publika buvo 
pasidalinus į dvi dalis: vie
noj pusėj sėdėjo suvažiavę 
iš keturių miestų bimbim'ai, 
e kitoj — visokių partijų 
marga publika.

Pirmutinis su klausimais 
pasirodė P. Strazdas, sugrį
žęs iš Lietuvos ir buvęs ge
ras Bimbos draugas. P. 
Strazdo klausiniai Bimbai 
labai patiko ir jis lengvai su 
jais apsidirbo. Antras duo
da klausimą M. Kirmilas. 
Jis sako: "Kadangi jus esate 
toki dideli darbininkų už
tarėjai. tai kam ardote dar- 

drg. Bielinio 
Bimba greitai

za svetainė. .
i . Skyriaus 
Keršulis atidarė
;ną. paaiškindamas jo svar
bą. Susirinkimas nubalsavo, 
kad kiekvienas diskusantas 
pirmą syki gali kalbėti 15 
minutų, antrą syki 10 minu- 
tų, o trečią syki 5 miliutas. 
Taipgi vienas iš publikos pa
stebėjo^ kad nei vienam ne
duoti specialių privilegijų. 
Dalykas tame,kad labai tan
kiai suėję komunistai ima 
rėkti, kad duoti kalbėti jų 
lyderiui Bimbai. Ir kuomet 
lasai gauna balsą, tai kalba 
tol, kol jis nori.

Nustačius diskusijų tvar
ką, pirmininkas, kaipo bim- 
binis, pakviečia Bimbą, kad 
padarytų Įžanginę prakalbą. 
Bet kaikurie iš publikos ima 
rėkti, kad Bimba esąs ske- 
bas (ne unijistasp ir kaipo 

kad tokis negali unijų reikalais 
socialdemokratai kalbėti. Bimba paraudęs at-

Y. 1). Kukutis

pasityčiojama: 
mai prigrūsta politinių 
sikaltėlių labiau, negu 
ro batiuškes” laikais.

Socialdemokratai.
Kalbėtojas porino,

nieko gera darbininkų labui -sisėda,, o pirmininkas sako; 
nenuveikę. Senai jau žino
ma, kad kai kurie žmonės 
turi už centą amunicijos, o 
už visą doleri ambicijos. 
Tam kalbėtojui, matoma, vi
sai nežinoma, kad prieš ka
rą ir po karo socialdemokra
tų pastangomis miestuose ir 
miesteliuose buvo steigiami 
knygynai, rūpinamasi dar
bininkų švietimu ir jųjų kla
sinės sąmonės gilinimu. Ka
ras, žinoma, uždavė didelį 
smūgi: knygynai liko sunai
kinti, darbuotojai išvaikyti, 
pati Socialdemokratų Parti
ja pakriko. Bet kaip tik są
lygos pagerėjo, tai socialde
mokratai vėl stvėrėsi dar
bo: pradėjo leisti laikraštį, 
rengtis St. Seimo rinki- - - - . .
mams ir visomis išgalėmis savo darbininkų klesh ir taip 

prieš pasireiškusią nuliuosavo, uad nei patis ko-
* mųnistai nenori tame rojuje 

i uti.
Vėliaus kalba Zubavičius. 

Jisai sako, kad Amalgamei-. 
tų unija yra geriausia ir vi
sas unijas reikia prie jos 
vienyti. Pagalios jis prakei
kia socialistus ir aidoblis- 
tus. Po jo kalba Višniaus- 
kas, Federacijos narys ir 
sykių komunistų lyderis. 
Tas sako, kad visos unijos 
niękai, tik vieną Federacija 
yra gera, nes ji, mat, se
niausia ir didžiausia.

Kad jus nelaikinat Bimbos, 
tai kalbėkite patis."

Pirmiausia paima baisą 
Karalevičius. Jisai sako, kad 
visas unijas reikia griauti, o 
jų vieton budavoti naują. 
Botam paima balsą Kaptu- 
rauskas. Jisai nurodo, kad 
unijų griauti nereikia, rei
kia tik jas kiek galint taisy
ti ir traukti visas i vieną di
delę uniją I. W. W. Kapt’u- 
rauskas sako, kad galutinas 
darbininkų išsiliuosavimas 
priklauso ne nuo politinių 
partijų, bet nuo ekonominių 
organizacijų. Kaipo pamatą 
savo kalbai paremti jisai pa
ima Rusiją, sakydamas, kad 
politinė komunistų partija 
Rusijoj per kelis metus liuo-

Daugiau Negu Kiti Kūdikių 
Maistai Sudėti į Vieną

Tą pareiškimą pilnai patvirtina tūks
tantiai nelauktu padėka vonių, kurias 
dėkingos motinos ir gydytojai mums 
kasmet prisiunčia. Paklausinėkit pas 
savo kaimynus, kur lik gyvenat, apie 
Eagle Pieną. Aplink save visur rasit 
Eagie Pieno kūdikiu.

Tapo priparodyta. kad kūdikiai peni

mi Bcrden's Eagle Pienu geriau an
ga <r rodo geresni kur.o brendimą, ne

gu tie. kurie penimi kitu kokiu ypa

tingu pienu.

Eajjle Pienas nėra dirbtinis kūdikiu 
maistas. Gydytojai žino, kad pienas 
yra tobuliausias maistas subudavojt- 
niui kūdikio kauiu ir raumenų, ir jo 
augimui, žinoma, jei pienas yra gry
nas. Eagle Pienas gi yra garantuoto 
grynumo pienas, sumaišytas su gry
nintu cukru — nieko daugiau.

Mes esame atspausdinę jūsų kalboje 
pamokinimu kaip penėti kūdikius vi
su amžių. .Jei nori gauti šitų pamoki
nimą. iš pildyk žemiau esanti kuponą 
ir pasiusk ji mums šiandien.

kovoja į 
reakciją. Amerikos susipra
tę draugai irgi juos tame 
darbe rėmė. O ką darė ko
munistai? Jie leido lapelius 
ir šlykščiausiais budais 
šmeižė socialdemokratus. 
Jie aršiausiai kovojo prieš 
socialistus, o apie klerikalus 
tik retkarčiais blogą žodį te
pasakydavo. Bet dabar su
manė ir jie smerkti” kleri
kalu valdžią. Kur jie buvo 
prieš rinkimus? Rinki
mu metu visos Kauno tvo
ros buvo nulipdytos lape-

i HE KORDE?; 
Itorden Rvikling.

(’OMPANY 
New Y'ork

rat^MarUf The BordenCom^

P^erved MttK wi,
sufost iiatSU and for additioną* tl* 
^ure. P^'Lon, each kibei

■ ■ kuponas --
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jbininkiškas 
prakalbas?' 

[pašoka ant kojų ir ima plūst 
drg. Didini už tai, kad jam, 
Bimbai, nedavęs policma- 
nas kalbėti surengtose Bi?- 
liniui prakalbose. Pagalios 
ragino savo "tovariščius" 
kovot su Bieliniu ir čionai.

Pasiprašo balso J. Savin- 
k'ius ir sako: ”Nors jus čio
nai esate suvažiavę iš kokių 
keturių miestu ir gerai susi 
organizavę, bet aš vistiek 
noriu tart keletą žodžių. 
Tu, Bimba, plūsti drg. Bie’i- 
rij už tai, kad Brooklyne bu
vo pora polienranų ant io 
prakalbų ir tau nedavė kel
ti triukšmty’. Poliaus, rody
damas pirštu i Bimbą, drg 
žavinčius sako: "Tu rašei 
uos lapelius prieš drg. Bio

tini, kur yra pasakyta, kad 
tik kaili jam išdirbti. O ką 
tas reiškia? Reiškia sumuš
ti, kas jau ir atsiliko Eliza- 
betn, N. J. Ką tu, Bimba, 
sauktumeis, jeigu tave už
pultų banditai, ar ne polic- 
manų?”

Bimba pradeda nervuotis 
ir ginasi, kad jisai nerašęs 
rų lapelių, bet i klausimus 
neatsako. Bimbos pasekėjai 
ima balsą ir gina Bimbą 
Bet J. Savinčius Bimbos ne
paleidžia ir reikalauja at
sakyti i klausimus. Bimba 
liepia skaityt "Vienybę Lie
tuvninkų”. Tai tau ir orato
rius! Per dvi valandas plūdo 
tautininkus ir jų laikraš
čius, o kuomet tapo prispir
tas < prie sienos, tai j ieško 
faktu tuose pačiuose tauti
ninku laikraščiuose. Jeigu 
jau "Vienybė” teisingai ra
šo, tai velniam reikalinga 
"Laisvė" su visa birnbaliene 
Brooklyne? •
Kuomet Savinčius spirgino 

Bimbą, tai bimbinėm davat
kom irgi karšta buvo. Bla- 
žionienė kad ėmė grust sa
vo pipirnyčią i krėslą, tai 
net arčiau sėdintieji ėmė 
trauktis tolyn, kad neeks- 
ulioduotų, kaip Įkaitęs mun
šaino katilas.

J. Urbonas irgi uždavė 
Bimbai porą nesugrumu- 
liuojamų klausimų. Mat, 
Bimba gyrėsi, kad Rusijoj 
yra žudomi tik generolai ir 
kunigai. Tuomet Urbonas ii 
užklausė: "Kad Rusijoj žu- : 
dot generolus ir kunigus, 
lai žinokitės. Bet kam jus 

i laikote kalėjimuose sukišę 
60,000 socialrevoliucionierių 
ir socialdemokratų ?" Bimba 
gyrėsi, kad Rusijoj i komi
sarus būna išrinkti vis ko
munistai. todėl Urbonas 
klausia: "Kokie jūsų tenai 
rinkimai, kad šalyje yra 
apie .150.009,000 gyventojų, 
o komunistu tik apie 600,000 
— ir vis jie papuola Į valdi
ninkus?”

Bimba i šiuos Urbono 
klausimus irgi negalėjo at
sakyt. Nors* ir bandė aiš
kint, bet niekas neišėjo.

Ten Buvęs.

Audėju streikas.
Gilbert. Woolen Mfg. Co. 

patiko netikėta nelaimė. 
Mat, kompanija manė, kad 
Joje burbantieji darbininkai 
yra visiškai tamsus ir nesu
pranta, kad juos kompanija 
baisiai išnaudoja. Bet taip 
manydama apsiriko, štai 16 
balandžio 18 moterų, dir
bančių prie sunkaus darbo, 
išeina Į streiką, reikalauda
mos daugiau algos. Žinoma, 
kompanija tų moterų nepai- 
sė, bet tuojaus pašaukė jų 
tyrus ir užklausė: "Kodėl 
jušų moteris nedirba?" Vy
tai atsakė, kad jos reika
lauja daugiau algos. Perdė
ti nis supykęs paleido iš dar
bo ir tų moterų vyrus, ma
nydamas 
Bausti ir visą incidentą už
baigti.

Bet štai 17 d. balandžio 
meta darbą visi kompanijos 
ląrbininkai, kuriu skaičius 
siekia 1300. Jie reikalauja, 
kad kompanija sugražintų 
-Įleistus darbininkus ir kad 
pakeltų visiems darbinin
kam/algą ant 22 > •_>* <, o au
dėjams ant storų audeklų 
po 5c. ant jardo.

Broliai streikieriaf! Mes 
•’treiką laimėsime, jeigu tik 
'aik.vsiniės visi išvien. Nors 
mes nesame organizuoti Į 
uniją, bet padarėme taip 
’:aip ir organizuoti. Neuž
mirškime, broliai, jogei tik 
vienybėje yra musų galybė. 
Ligšic! mes buvome baisiai 
šnaudojami, uždirbant vos 
»o 17 dolerių savaitėj. Už to- 

I ią algą pragyventi negali
ma. Todėl priversti buvome 
stoti Į kovą už didesni kąsni 
duonos ir esame pasiryžę tą 
kovą laimėti.

Jieškantieji darbo neva
žiuokite j Gilbertville, nes 
oia eina sunki darbininkų 
kova. Vargo žmogelis.

PITTSBURGH, PA. 
Įvairumai.

ŠĮ pavasari Pittsburghą 
o.tlanko visa eilė žymių kal
bėtojų ir todėl daug Įdomy
bių atsitinka. Čia buvo K. 
Bielinis, Lietuvos socialde
mokratų atstovas, kuriam 
reikėjo gintis nuo komunis
tų. Buvo K. Norkus ir A; 
ivaškevičia, kuriems irgi 
prisiėjo reikalas turėti su 
komunistais. Atvažiavo "pa
siutęs klerikalas” kun. Bum- 
ša, tam buvo didžiausi ne
prieteliai sandariečiai bedie
viai. Atvažiuos ir Šleževi
čienė su Vencienė 1 d. gegu
žės; kurių prakalbos bus 
Turn Hali, S. S. Gal pasku
tiniai svečiai tai bus Clėve- 
lando artistai, kurie atva
žiuos i Pittsburghą 5 d. ge
gužės. Jie sulos "Juozapas ir 
Zelbora” ir "Faraono Sap
nas” — bibliška meilės dra
ma iš Egypto didybės dienų. 
Lošimas ivvks Turn Hali, 
S. S.

Daug ko galima buvo iš
girst ir pasiklausyt iš buvu
sių svečių, bet turbut užvis 
geriausia publikai patiks 
Clevelando svečiai. Na, pa
matysim. J. V-kas.

tuomi juos nu

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai

V
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So- darbiams arba darbo, arba begėdiška spekuliacija, turi ąk\ Lietuvoje stovi "krikš 
i būt prižiūrima prekyba ir (joniškoji

Reikalausim, kad įstaty- naujai subark} ti valstybės 
mas nustatvtu. kurias rna- finansai.

ŠVIESOS
Mes reikalausim pagalios,] K'MSIR JI ' AloAM. . 

kad fabrikose, dirbtuvėse. Darbininkų tamsuma^ h 
didesniuose žemės ūkiuose i nesusipratimas 
ir kitose įmonėse, kur dirba I Buvo musų pikčiausia? 
žymesnis darbininkų skai
čius, darbininkai butų pri
leisi i per savo atstovus pri
žiūrėti darbo sąlygų ir pa
ties ūkio vedimo.

Dalį tų reikalų mes jau 
buvome iškėlę - paleistajam 
Seime, tik "krikščioniškoji" 
Seimo dauguma juos nustel
bė ir neprileido svarstyti. 
Juos mes vėl kelsime nau
jam Seime, patiekdami savo 
Įstatymų projektus ir ragin
dami pačius darbininkus 
kovoti išvien su mumis už 
jų priėmimą.

Lietuvos Socialdemokratų 
Pareiškimas.

"Socialdemokrato” 13-ta- 
me numeryje Lietuvos L_ 
cialdemokratų Partija skel- pragyvenimą, 
bia šitokį pareiškimą:

Lietuvos darbininkai ir 
mažažemiai! "Krikščionys”, 
paleisdami Seimą, vėl pa
šaukė kovon Lietuvos prole
tarus. Jie nori paimti rinki
muose viršų. Jie nori savo 
saujon pastverti visą val
džią ir viešpatauti krašte 
nieko nesiklausdami.

Draugai! Klerikalų lai
mėjimas butų kilpa darbi
ninkams, butų pradžia to
kios sauvalės turtingųjų ir 
valdžios, tokio juodo skurdo 
Lietuvos proletarams, kokio 
jums neteko kęsti pikčiau
siais kruvinojo karo laikais. 
Ir todėl mes, socialdemo
kratai, kviečiame jus, Lie
tuvos darbininkai: sukrus- 
kit, surinkit visas savo jie- 
gasir eikite rinkimų kam- J? 
panijon didžiausiu pasiryži- «’ 
mu. Jei dabar pralaimėsime,' REIKALAUSIM ŽEMĖS 
metais negalėsime atsigauti.
KO MES, SOCIALDEMO-

i dėta
grobstoma Į visas puses. Iš
parduoda ir slapsto žemę 
dvarininkai. Išnuomoja ir 
pradeda išparduoti dvarų 
centrus pati valdžia. Ge
riausios vietos tenka stam- 

s ūkininkams, pralobu- 
amerikiečiams, viso

ks. Da IN

KRATAI, EINAME I 
SEIMĄ?

Mes einame ginti Lietu
vos darbininkų reikalus. 
Mes einame kovoti iš vieno 
su darbininkais už tai. kad 
butų pašalinti skaudžiausi 
jų vargai, kad butų page
rinta darbininkų padėtis jau 
artimiausioj ateity, kad 
Lietuvos darbininkai susi- 
stiprinę sparčiau eitų prie 
to, ko siekia viso pasaulio 
proletarai — prie pasiliuo- 
savimo nuo kapitalistų ver
gijos, prie socializmo.

Mes stojame už visus Lie
tuvos darbininkus, už kaimo 
ir -miestų, už rankų ii* proto 
darbininkus, vistiek kurios 
jie butų kalbos ar tikybos.

Mes ginsim ir mažaže
mius. nes ir jie daugumoje 
yra tie patys vargingi ir iš
naudojami proletarai.

Mes dirbsim ne tik pačiam 
Seime, bet ir 
tarpe, padėdami stiprintis ■ 
ir augti darbininkų judėji
mui Lietuvoje ir vystytis jų 
klasinei kovai.

MANO KONFERENCIJA 
Arba pasikalbėjimas su “Laisvis” extra 

r-r-revoliucionieriiis.

ti aiškius prirodymus, kuo
met jo konstitucijinės ir ci- 

‘ vilės teisės buvo nepripažin- 
jtos.

Kuomet šita komisija įs
ileido piliečiams pakvietimą 

-------------------------- . , , . , n v.v-suteikti aiškius prirodymus, 
bo metu valstybė duotų be- Turi but pažabota , ~IaH?*1, «eakcijos prieš-T. L. Information Service

_..kš- prirodė komisijai, jog 
y.------y1 Jrejybė: krikš- kadangi yra šimtai tukstan-
ciony^-demokratai. ūkiniu- čių ateivių šitos šalies kasy
tų >^unga ir darbo federa- klose. tai nei vienas kovų iš- 

i ir -^os Pasta- tirinėjimas nebus ganėtinas,
t; toji valdžia yra davusios -eigų ateiviu darbininkų pa- 
demokratmei Lietuvai L 1

^aro *r Lra^ komisijos išsiiisvi ;1U0 tos mados negaliu ir ga 
Aoyi, Karo teismus, užtvos-; panašų pakvietimą dėl įtei-' 
nusius kalėjimus ir koncen- 
t racijos stovyklas > —
išaugintą miliciją, darbiniu- piliečiams 
Kams kreivus teismus ir juo ! — -------

nepabaigiamą skurdą.
Bet šiandien Lietuvos re 

akcininkams ir to nebeuž 
tenka. Jie aiškiai eina pri 
dešiniųjų diktatūros, 
yra pasiryžę smurtu _
grobti krašto valdvma. Jie 
<‘elto paleido Seimą", kad vy
rautų naujam, kad pastver
tu valdžią i savo rankas ir 
-uruostų pogromą Lietuvos 
arbo demokratijai. Jie savo 

; ašonėj suorganizavo fašis- 
4 Bandas ir leido jiems liuo-i 

-ai išdykauti. Jie kursto ne
susipratusias minias prieš 
.autines Lietuvos mažumas! 
už tai. kad jos išdrįso stoti; 
prieš "krikščionis".

Prasidėjus rinkimų kam-' 
panijai, klerikalai ir visi jų: 
sėbrai putodami keikia so-i 
eialistus savo laikraščiuose; 
ir atsišaukimuose, plusta i 
mus iš bažnyčių sakyklos,; 
siekdina ir verčia žmones! 
per išpažinti, kad balsuotų! 
tik už juos vienus. Apjakę. Į 
v 11 tižios ištroškę kunigai be-; 
gėdiškai pasigauna liau-l 
džiai (brangiausių tikėjimo 
šventėnybių ir nešvariomis 
rankomis neša jas pačion 
kovos marmalynėn jų pa
galba ginti savo partijos pa
krypusius reikalus.

Lietuvos darbininkai ir: 
mažažemiai, kurių kruvinu! 
prakaitu laikosi visas kraš-j 
to ūkis ir kuriasi naujas 
Lietuvos gyvenimas! Jus, 
visi valstybės ir visuome
nės tarnautojai, kurių pasi
šventimu išliko ir tebelaiko- 
si visas valstybės aparatas! 
•Jus demokratinės Lietuvos 
kovotojai, paaukavę krašto 
■"lesiai ateičiai geriausius 
>avo sielos syvus! Stokit vi
si išvien prieš pakilusios 
yuodos reakcijos jiegas, 
prieš tą Įsigalėjusią pas 
mus melo, keršto ir sauvalės 
rėžimą ir šiais rinkimais 
duokit sprendžiamąjį muši 
Lietuvos juodašimčiams.

Mes kviečiame jus: pa
duokit savo balsus už Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos sąrašus, nes mes einam 
Seiman atkakliai ginti Lie- 
‘ uvos demokratinę ateiti 
i uo pasalūnų urachininkų 
m jų sėbrų puolimo; einam 
l.ovoti už Lietuvos darbinin- 

:i laisvę, už jų šviesią atei- 
už augstus socialistinio 

proletariato siekimus.
Lietuves Socialdemokratų 

Partijos Taryba. 
Kaunas, kovo 28 d., 1923 m.

DARBININKAMS IR 
MAŽAŽEMIAMS.

Dvarų žemė, kuri buvo ža- 
darbininkams, tebe-

riem 
siems 
uiems spekuliantam 
bininkams lieka nualyti dir
vonai ir pakraščiai, bet ir tie 
bematant tirpsta. Taip veda 
žemės reformą "krikščioniš- 
tkoji” valdžia.

Mes reikalausim, kad bu
tų panaikinti visi neteisėti 
žemės pardavimai ir pasida
linimai; kad dvarų žemė bu
tų išdalinta dvarų darbinin
kams. kaimo bežemiams ir 
mažažemiams. Naujaku
riams valstybė turi duoti 
pašalpos trioboms pasista
tyti ir ukiui įsikurti.

Z iusu. draugai,!. M?3 reikalausim pakeisti! 
-*■ ■ žemes reformos įstatymą,

kad žemė naujakuriams bu
tu duodama dovanai, kad 
pradžiai jiems butų duota 

i sėklų ir ukiui reikalingasai 
: inventorius.

Miestų ir fabrikų darbi
ninkams. valstybės ir visuo- 

| menės tarnautojams reika- 
į iausim žemės gyvenamam 
namui pasistatyti ir daržui. 
Be to reikalausim iš valdžios

KO MES REIKALAUSIM?
Visų pirma, kad įstaty

mai apdraustų darbininko 
. darbą ir jį patį nuo pikto iš

naudojimo.
Per penkerius Lietuvos 

buvimo metus sparčiai nu-
tuko pas mus bankininkai. ,r savivaldybių, kad susiru- 

spekuliantai; P’ntų P^iu butu statymu

valstybės

visuomt t 
ias prie- 

I šas. nes tamsu visi jodo, h* 
todėl mokyklų darbinin
kams !

Mes turime kuoskubiau- 
sia eiti prie to. kad visi vai
kai mokslo metu privalomai 
lankytų mokyklą. Bet mes 
reikalausim. kad mokyklos 
hutų steigiamos visų pirma 
ten. kur didžiausias vargas. 

!— kur susimetusi biednuo- 
menė. kur tiršta dvarų. Prie 
mokyklų turi būt Įrengti 
kursai suaugusiems panie
kinti.

! Mes kovosim už tai. kau 
mokykla butu svietiška L 
nemokama. Vaikai samd - 
niai turi būt paliuosuoti 

į mokslui nuo darbo. Jie turi 
gaut iš valstybės ir savival
dybės Dašalpos mokslui eiti. 

'Beturčių vaikams turi būt 
prieinamas ne tik pradžios 
mokslas, bet ir gimnazijos.

DAUGIAU TEISYBĖS 
TEISMUOSE!

Niekas daugiau už darbi
ninką nežino, kiek netikę ir 
proletarui skaudus musu 
teismai. Politinės bylos vis 
dar tebesprendžiamos karo 
teismų. Civilinės bylos vis 
dar tebevilkinamos; betur
čiui ten neprieinama. Ne 
teisybės ten žiūrima, bet ga
lingųjų valios: jokio ten už
tarimo proletarams.

MES STOSIM Už TAIKĄ 
SU KAIMYNAIS. Už KA- 

RIUMENĖS SUMAŽI
NIMĄ.

Pas mus vis da pilna ka
ringų riksmų. Mus tebevar- 

!gma didžiulė ir brangi lai- 
’kyt kariumenė. Bet musų

□ 
. 4

Visų pirma skaitau savo 
pareiga pasisakyti jums, 
kad nors aš nesu sandarie
ms, .bet vis dėlto kartais 
mėgstu Įkišti savo nosį kur 
nereikia. Nors aš užtai tan
kiai gaunu {>er savo snapų 

r. . . ---------—e _ - . įaip kaip ir So. Bostono tau-
Lietuvai ir tyrimas nebus isklausytas, tininkai, tečiaus atprasti 

ir ........................
na.

Taigi, būdamas tokio bu
do, užėjau anądien pas vie- 

,ną biznieri ant Brodvės pu

akcininkams ir to nebeuž- 
ie 

Jie 
už

I

: patriotai”, vis da žvangiu; 
Skardu dėl Vilniaus klausi 
mo, ir vis reikalauja naujų 
milijonų apsiginkluoti, nors 
iždas tuščias. Mes sakom: 
metas padaryti galas tam 
'mus užtroškinusiam milita- 
rizmui. Antanta, priskirda
ma Klaipėdą Lietuvai, ati
davė Vilniaus kraštą Len
kams. Mes nepripažįstame 
to smurtu pagristo, išaugė
to primesto nutarimo. Vil
niaus krašto likimą turi 
kuosai išspręsti patys jo gy
ventojai. Ir mes manom.ka-1 
ne ginklas gali palenki Vil
nių Lietuvos pusėn. Galim 
Vilnių atgauti tik patys ge
rai susitvarkę ir paaugę.

. . tik paviliodami Lietuvos iy-
bet dėlto vargas neap-įfus musų gyvenimo gražii- i^u.

Ir todėl mes sakom: reikia
su

, .. uva>nuK>, jciiS A 3F-

Ke 14 žylis ir kautis ne ginklu, bet 
.• geri

nant L’etUAOs darbininkų 
padėti, einant prie tikrai de
mokratinio susitvarkymo. 

I Ir todėl Seime mes stosim 
už taikų sugyvenimą su vi
sais kaimynais, už karo pa
dėties panaikinimą, už su
mažinimą musų kariumenės 
kiek tik galima. Mes stosim 
už tai, kad Lietuvoje jau ar-

girdėjau — įsikišo krautuvi
ninkas.

—O kas jums galvoj! — 
atkirto supykęs "Laisvės ‘ 
bendradarbis.

—Paprastas žingeidumas 
— paaiškinau aš jam. — 
Žmonės kalba apie komunis
tų veikėją tokių Įdomių da
lykų. kad kiekvienam norisi 
žinoti, ar tai tiesa, ar ne.

—Žmonės daug ką apie 
mane kalba.

—Taip, taip. Jie kalba,kad 
tu ir kiauras savo pančekas 
apmainydavai su kitais bur- 
dingieriais ant sveikų, kada 
<nie miegodavo. Ar tai tie
sa, ar ne?

Maikas nieko ant to neat
sakė. Matydamas. Kad šito
kie klausimai jam nesmagu 
atsakinėti, aš permainiau 
temą.

—Pasakyk — sakau — ko- 
dėl tave mergina pametė? 
Žmonės sako, kad da ant 
Velykų tu jai nupirkai 10 
svarų saldainių, o dabar ji 
už kito ištekėjo. Argi tai 
tiesa?

Maikas paėmė Pruseikai 
už rankos:

—Eikim iŠ čia.
Ir išėjo. O krautuvinin

kas linguoja galva ir sako:
—Tai tau ir extra revoliu

cionierius. Ir pirštų daugiau 
turi, ir tai negali atsilaikyti.

Yla.

-------- kimo aiškių prirodymų tuo-j 
sauvalėj se nesusipratimuose ir ne-'

; ateiviams. Tas . .......
. {įrašymas išpildytas. Laiške, uostinėti, ar kartais nedaro 
kuris tapo išsiųstas 1 j jis biznio su lenkais ar kilo- 
Foreign Language Informa- ' - - •
lion Service, p. Thomas R. 
Marshall. buvęs Suv. Valsti
jų vice-prezidentas, ir narys 
tos anglies komisijos, sako:

"Pripažįstu jūsų prašymo 
teisingumą. Ateivis, kuris 
nepareiškė noro tapti Suv. 
Valstijų piliečiu, su manim 
sutiksite, neturi konstituci- 
jinių piliečio teisių. Bet jei- 

jgu legališkai Įeina Į šitą šalį, 
jis turi legališkas teises. Jis 
turi būt taip apsaugotas 
kaip ir pilietis. Jo turtas tu- 

Įri būti taip apsaugotas kaip 
i ir piliečio. Ir kitoj pusėj, jis 
{taip atsakomas kaip ir pilie
tis už peržengimą šios šalies 
i civiliškų ar kriminališkų Įs
tatymų.

"Padėkavosiu jums, jeigu 
jus pranešite ateiviams, jog 
aš priimsiu nuo jų panašią 
informaciją, kokią prašau 
nuo Suv. Valstijų piliečių.”

Originališkas pranešimas 
sako, jog komisionierius ga
vo kaikuriuos apkaltinimus, 
kuriuos angliakasiai padavė 
prieš savininkus, ir saviniiį- 
kai padavė prieš angliaką- 
sius< bet nemano, jog tie pri
rodymai turi užtektinai ver
tės dasiekti reikalo pabaigą. 
Todėl komisija prašė Unitęjl 

i Mine Workerš of America, 
kasyklų savininkų, visuome
nės, ir kas tik apsipažinęs su 
tuo reikalu, ne nuo kitų, bet 
rikiais faktais, priduoti ko
misijai. sutrauktoj formoj, 
skundus apie atsakymą bile 
Amerikos piliečiui > teisių,' 
kurias Suv, Valstijų koiisti-; 
tucija gvarantuoja, arba 
kongreso aktai, arba teismo 
nusprendimai, ir paaiškinti, 
kur ir kada tos teisės atsa
kytos ir kokią teisę imma, 
su liudininkų vardais ir kur 
galima gauti parodymus ir 
teismo nusprendimus.

Taipgi prašo ypatingų 
prirodymų, kuomet Suv. 
Valstijų arba bile valstybės 
civiliai ar kriminaliai įstaty
mai tapo peržengti, paro
dant peržengimą ir prasi
kaltėlį, laiką ir vietą, kur 
peržengimas atsitiko,’ var
aus liudytojų, ir jų gyveni
mo rietas, su pranešimu

kiais musų tautos priešais. 
Radau tenai vietos komunis
tu lyderi Maiką.tą Kūris turi 
šešis pirštus ant vienos rau
kos ir rašinėja žinias i Broo- 
klyno "Laisvę”, šalia jo da 
stovėjo tenai ir kitas vyras 
su riebiu veidu ir gana rau
dona nosimi, bet kas jis per 
vienas,aš nežinojau. Kadangi 
buvo matyt, jog abudu gerai 
prisilesę ir sunkiai ant kojų 
nastovi, tai Maika šešia- 
pirštis tuojaus pradėjo tei
sintis, kad jam čeverykai 
kojas spaudžia. Aš neišken
čiau.

—Klausyk 
ne komunistų prakalbos ir 
tu man nemeluok. Tavo če
verykai seni ir jie tau kojų 
spausti negali. Geriau pasi
sakyk atvirai, kad čia mun- 
šainas kaltas, o ne čevery
kai.

—Mes, komunistai, mun
šaino nevarto jam. Alės švie- 
čiamės iš "Laisvės”, — pra
dėjo aiškintis Maikas, besi- _____ _
laikydamas abiem rankom miškių" laišką

sax.au, čia

(

pirkliai ir
kuriasi nauja pramonė, atsi
gavo karo pavarginti ūki
ninkai. Tik vieni darbinin
kai vargu minta dabar, var
go laukia iš rytojaus. Per 
visus penkerius metus išleis
ta tik pora biznų Įstatymų 
darbininkų naudai, bet ir 
tuos maža kas pildo. Taip 
į-upinasi darbininko padė
tim nepriklausoma, "krikš
čioniškoji" Lietuva.

Metas, kad valstybė gy
viau susirūpintų visuome
nės penėtojų skurdžiu liki
mu. Darbas turi būt įstaty
mais visur sutrumpintas iki 
8 valandų dienai ne tik fa
brikose ir dirbtuvėse, lx;t ir, 
prekyboj, susisiekimo įmo-' 
nėse, taip pat dvarų ir ūki-; 
ninku darbininkams.

Reikalausim, kad darbi
ninkai ir jų šeimynos turčių 
ligoj iš ligonių kasų nemo
kamą užlaikymą ir gydymą, 
kad už nelaimingus prie, 
darbo atsitikimus sužeistieji 
butų tinkamai apmokėti ar-, 
ba gautų aprūpintą pragy- tai ir "krikščioniškoji 
venimą. sų valdžia.

Mes reikalausim, kad pa-Į 
senusiems darbininkams, tiesioginiai mokesčiai butų; Ansi^vnimo tikslais 
valstybės ir visuomenės ta~ - -- 1
nautojams įstatymo l 
nustatytos ir valstybės iš .kestini butų visų pirma ima-, . -------------------------- - . 4. _ ,
mokamos pensijos. mi nuo turtu, pelno ir paliki-.su Latviais, Estais ir Šuo- savininkų. Ji pakvietė visus ai Yra artJ U kiek-

Reikalausim, kad nedar- mo progresyviu budu. miais.

biednuomenei gyventi.
MES REIKALAUSIM KI

TAIS PAMATAIS SU
TVARKYTI MOKES

ČIUS IR VALSTY
BĖS FINANSUS.

Valdžia Įvedė savus pini
gus, T

i

i ieido darbininko pastogės. 
Vis brangsta pragvvenimas. I
Brangsta dėl to?'kad vai -fit j taikos santikias ir 
nzia nepaliaudama didina Lcnkaię; reikia su jais 
muitus ir akcyzes, kelia , - - - - - -
aelžkelių ir prekybos ™<>-įįriant Lietuvi ukr 
kescius ir visus tuos Šimtus 
milijonų gauna sumokėti 
Lietuvos biednuomenė.

j Valdžia įvedė litus, bet ne-į 
l sugebėjo tiek jų išleisti, kiek 
i Lietuvai reikalinga. Trūks
ta pinigų ir dėlto bankai 
skolindami lupa nežmoniš
kus nuošimčius. Bet ir tuos 
nuošimčius gauna sumokėti 
ne pirkliai-spękuliantai, tik * 
Lietuvos liaudis. ’

Iš litų šiandien džiaugiasi armijos ir bu Jų
tik bankininkai, spekųlian- c.nama apsigynimo reika- 

mu_ jamg prje visuotinojo apsi
ginklavimo. prie liaudies mi- 

Mes reikalausim, kad ne- licjjos.
• y • • f v* • ■ J

• ••• • ~ A k’l C.IAO m {* Sr- pakeisti tiesioginiais ir uz- ;
butij dėti turtuoliams; kad mo- . r
- - ........... - - veninio su Pa baltės kraštais

Suv. Valstijų anglies 
komisija tirineja dar- 
bo kovas so kapitalu.

kviečia angliakasius prista
tyt aiškius prirodymus.
Suv. Valstijų anglies ko-

NORI DAUGIAU "KELEI
VIO” LIETUVOJ.

Jonas Ramanauskas So. 
Bostone gavo nuo savo na- 

' ’ j iš Lietuvos, 
kur tarp kitako rašoma:

”0 dabar aš Vincentas fa
savo broliui širdingą 

iri ačiū’už mylimą darbo žmo- 
'ri riu laikraštį 'Keleivį', kuri 

"Laisvės" redaktorius Pru- tamsta man išpirkai". 'Keiei- 
yra įdomus laikraštis, 

r.nes jis labai aiškiai išparo-

už baro.
—Jūsų "Laisvė” irgi muu-

šainu rašyta, — atrėžiau aš riu 
jam. — Pas žmones jau i 
patarlė susidėjo, kad kur tik

seika pervažiuoja. tenai 
munšaino jau nelieka.

—Žmonės apie mane me- rio nedorus juodašimčių dar- 
iluoja, — atsiliepė nepažįstu- bus ir veda žmones r geres- 
mas man vyras su raudona nę ateiti. Gaila tik,"kad jo 
nosim, kuris visą laiką tyle- neateina daugiau į Lietuva, 
jo---- Aš tiek daug neišge-’Butų labai gerai, kad kiek-
"iu. _ . {vienas amerikietis užrašytu

—Ar tai tamsta esi Pm-( 'Keleivi’ savo giminėm? 
įseika9 . Lietuvoje. 'Keleivis’ čia yra
—' j visų mylimas svečias ir ge-
—Atleiskite — sakau, — resnės dovanos iš Amerikos 

aš maniau, kad tamsu koks negali būt, kain 'Keleivis, 
bučeris arba -saliuninkas. I "Dabar aš prašau mylimo 
Tokia raudona nosis... ~ . t savo brolio, ar nebūtum toks

—Tai ženklas, kad aš tik- geras ir ar negalėtum 
ras r-r-re.voliucionierius —‘siųsti man 'Keleivio’ Kale 
atsakė jis man. p? \ “*

—Malonu susipažinti : ’ “ * y 2__
tikruoju r-r-revoliucionie- ką 'Keleivis' yra išleidęs^ Aš 
num. Na, tai pasakykit, ka- skaičiau apie tuos veikalus 
trą gi svieto dalį jus dabar * " * ;
rengiatės griauti? Ar tik ne čiau juos gauti, 
m ' ’ ;__
Mačiau, kad Massachusetts kad malonėtum

i

pri- 
n- 

lorių šiems metams ir Lic- 
*u tuvos Respublikos Istorija,

_ 1*5 

apskelbimuose ir labai ’norė- 
. Taigi labai

uo Bostono, manot pradėt ? prašau mylimo savo'brolio, 
. .... .. -------- ---- i man juos

Avenue jau iki pusės įsar- prisiųsti, jeigu galima
< yta: akmenis išvartyti, rė-p * Vincentas"Ramanskas. 
lės išplėštos ir visas plotas _—   ----------

LENINAS ESĄS JAU 
SUPARIŽIUOTAS.

apie kiekvieno liudytojo IiuJ > 11 —• 4-< m-1^ - • nukaišiotas raudonais veliu-į
“ praK° kais. Išrodo kaip Rusijoj.1 A.3 lr teisybę, oej -puo įarpU krautuvėn jn-!

ėjo svetimas žmogus ir mu-' Rusijos premjeras Leni- 
isų kalba nutruko. Svečias’nas esąs suparaližiuotas ir 
: pamojo pirštu savininką ir 1 
i pasivedęs į šalį sako į ausį: kios vilties, 
j —Ar neturi kartais poros _

jokio apdailinimo. Komisio- 
nierius Thomas R. Marshall 
yra autorizuotas ištirinėti ir 
analizuoti visus skundus. 
Visi svetimšaliai angliaka-| 
šiai, piliečiai ar ateiviai, yra bonkų naminės?

pasveikti jam jau nesą jo-

Taip rašo savo broliui J. 
__ ,_______  šį vakarą Henschenui į Oaklandą, 

kviečiami prisiųsti tokius pas mane bus svečias iš Bro- la., d-ras Solomonas Hens- 
Įchen, Stokholmo universite- 

—Jau pervėlu — atsakė to profesorius, kuris yra pa- 
L.LK__ — Pas ma- mauktas iš Švedijos į Mask-

" v/., ai i ne |r • pvį \ą prie Lenino ligos.
j oi eign Language Informa- kvortas turėjau, tai ir neli-' Be d-ro Henseheno, prie 
tion Service, 119 West 41st fco. Matai, ve. stovi ir dau- Lenino yra dar keliūtas spe- — _ _ _ _ _    . _ _ _ _ % • i • • v

prirodymus tiesiog į Uniteri oklyno.
Statės Coal Commissioa,1, ' . ...

• n r’ • krautuvininkas. ______ ____•v » • L., ai į ne tas svečiai Dvi vą prie Lenino ligos

Street, New York,' N. Y giau da laukia. Įcialįstų iš Vokietijos ir visa
Žmogus išėjo nosį nulei- eilė nišų daktaru.

dęs, ir mes vėl pradėjome D-ro Henscheno laiškas 
įbuvo išsiųstas iš Maskvos 4

limoj/ateity butu atsižadėta 'nisiJa yra valdiška’ - - ra, kuri yra įsteigta įstinne-
ti Amerikos anglies indus
trijos padėjimą. Jos parei
ga, tarp Nplaimiu Biuro gaspadinė M. buvo už- landžio.anglies produkcijos sani.v Remdamas .Nelaimių biuro • r _:xi.
gas ir streikų priežastį. Kad {statistikomis, rašo, kad 1922 
^pildžius tą pareigu arJ^’į metais automobilių nelaimė- apfftinp 
Les komisija bandys Suvienytose Valstijose siau aš.
a>'.ai istirine kabyklų'l,uvo užmušta 14,000 žmo-

merikos piliečius pristaty- vieno tūkstančio gyventoju.

AUTOMOBILIAI UžBJUšĖ kalbėtis. _____________ ,
14,000 ŽMONIŲ. | —Xa, pasakyk. Maike, ar balandžio siu metų, o į Oak- 

”New Yoi-k Heraid” ‘ naši- tiesa, kaip žmonės kalba, landą. Floridoj, atėjo "18 ba- 

darius tave klazete be keli-' Laiške sakoma, kad Leni
nių. kada ji pagavo tave jos ną kankinanti užsisenėjusi 

’ ” e geriant? — užklau- piktligė (sifilis), kuria’jis 
"ihfln buvo užsikrėtęs būdamas 

—Kur tai buvo? ;jaunesnis. Įsisenėjusi šita li-
—Ant Thomas Parko. ga beveik visuomet baigiasi

—Jes, jes, aš irgi apie tai jiaralyžium arba oi \ ste,



KORESPONDENCIJOS

A’avu-
;s. 17-

nizmo Šurnas sudemoraliza- 
vo pažangiąją visuomenę.

Progresyvėms spėkoms 
pakrikus, pakėlė galvą atža
gareiviai. Iki 1918 metų kle
rikalai negalėjo surengti nei 
vieno pikniko, nes kožną s\ -

MONTELLO, MASS.
Kaip ilgai mes snausime?
Noriu peržvelgti 

sios čionai kitąsyk 
tos kuopos darbuotę ir ko
kios paspirties ji duodavo 

visuome‘ tenl^uty^o. Ti‘^22 
metais jie jau įsitaisė puiku 
parka ir piknikus rengdami, 
kaip girdėt, padarė $1,000 
pelno. Tuo tarpu iš mūsiš
kių parengi m ų 1922 metais 
LT. N. Parke tiktai vienas 
nusisekė.

Kodėl gi progresyvė vi-

A- 
nes gyvenimui.

Dabar LSS. 17-tos kuopos 
čia iau nėra. Komunistai ja 
išardė, sukėlė tarp buvusių 
jos narių didžiausių vaidų, 
ir ligi šiol da niekas neban
dė kuopą atgaivinti.

Prieš komunistinę "revo
liuciją’; tai yra 1917_ metais, 'yUomenė bankrutyja?'Todėl, 
LSS. 17 kuopa turėjo jau kad kilus vaidams ir šmeiž- 
< 18 narius. Jos pastangomis įams, visi inteligentiškesni, 
buvo Įkurtas Savitarpinio žmonės pasišalino iš veiki-j 
Lavinimosi Ratelis, o vėliau -ino. 
ir Politinis Ratelis, I 
pareiga buvo tėmyt politi
kierius ir užrašinėti - 
rius jų darbus, kad 
rinkimams butų galima pa
rodyt darbininkams, kas^ra^T^^  ̂ £a;'j

o Kas priešas ;^-as jau atsikvošėti ir pra- 
*’ *’z dėt tvarkyti pakrikusį gyve

nimą iš naujo. Draugai, ku
rie priklausė prie LSS. 1/ 

; kuopos, o dabar pasitraukę 
nieko neveikia, turėtų susi
rinkti ir atgaivinti kuopą iš 
naujo.

o jų vieton stojo aky- 
kuno plėšos, kurie nieko daugiau 

, neišmano, tiktai rėkti ir ko- 
nešva- liotis.
atėjus j Bet ar taip jau ir bus vi

suomet? Man rodos, kad
jų draugas. < 
už ką galima balsuot, o 
ką ne.

Negana to, LSS. 17 .kuo
pos triusu buvo sutvertas 
Teatrališkas Ratelis, kuris 
teikdavo montelliečiams ne
šiktai gražiu veikalų, netik
tai vystė ir kėlė musų sce
nos meną, bet kartu buvo ir 
didelė materiale parama 
vietos Lietuvių Tautiškam 
Namui.

Turėjome Įvairių fondu, 
lėniem rašytojus, kvietėm 
genis kalbėtojus, statėm na-i 
mus ir auginome kooperaci-! 
ią. KUxx j*»vi i
000.00 vertės krautuvę. ’ Į Aukavo sekanti draugai

Pirmą Gegužės visuomet Kačergįus, A. Valavičia, 
apvaikščiodavom tai’ptauti-'Norbuta, J. Jesejiunas. 
nę darbininkų šventę su di
džiausiom parodom ir pra-

Mentei lietis.

I

I
1

II

WATERBURY, CONN. 
Aukos socialdemokratams.

i

j Draugas K. Senkus yra 
surinkęs Lietuvos ’Socialde- 
'inokratų Partijai aukų, ku
rias priėmė L. S. D. P. atsto- 

uri buvo jau Įgijus $8,-‘vas Amerikoje K. Bielinis. 
J. 
J.

.________ J.
Jakimavičius, P. Cvirka, L.' 
Kukaitis, M. Kaukas, A. Ei-’ 

kalbom. Į vietos darbininkų Jrukevičius, \ . Plioplvs, J.; 
unijas visuomet stengdavo- Verbyla, V. Zubrickas, V. 
mes pravesti savo pakraipos žemaitis,^ J. Rukautskas po 
žmogų.

Išvysčius socialistams sa
vo darbuotę tarpe pažangios 
musų visuomenės, daugiau 
buvo gĄ'vumo ir kitose orga
nizacijose. Pasalpinių drau
gijų susirinkimai būdavo 
skaitlingi ir g> vi. Draugijos

$1.; A. Dimas, J. Vasiliaus
kas,J. Zeimostis, J. Dielini- 
kas, J. Shulziesky. V. Aly ta 
po 50c. S. Rodziunas — 25c. 
Stambiausią auką sudėjo 
Petras Palapys — $5. Viso 
labo $^.25.

Apart to Lietuvos social-

i

rengdavo prakalbas, balius, demokratus gausiomis an-. 
jr viskas duodavo komis yra parengusios vietos 

___ ....... pasekmių, pažangiosios draugijos: Pi-’ 
Tankiai buvo rengiamos di- bečiu Kliubas $50, Lietuvos 
skusijos dienos klausimais, 
kuriose visi dalyvaudavo.

Prie Lietuvių Tautiškojo 
Namo tuomet priklausė vi
sos tris srovės. Kadangi 
LSS. 17 kuopa turėjo drau
giškų ryšių su kitų tautų 
darbininkiškomis organiza-, 
vijomis, tai žydai,, švedai, 
iraneuzai ir amerikiečiai so
cialistai taipgi tankiai reng
davo musų salei prakalbas, 
ir kas metai buvo rengia
mas bendromis spėkomis 
vienas piknikas.

Žodžiu sakant, dirbant po 
' iena socializmo vėliava, pas 
mus žydėjo kuogražiausia 
vienybė ir solidarumas. Pas 
mus tuomet buvo kur kas 
daugiau energijos ir judėji
mo. Bendrai visi dirbom, 
bendrai mokinomės, bendrai 
kovojome ir bendrai links
minomės.

Bet užėjo "komunistų dik
tatūra”, LSS. 17 kuopa tapo 
išardyta, ir pakriko visas 
musų visuomenės gyveni
mas. 0 ką per tai laimėjo 
patjs komunistai? Nieko. 
Per keturis metus jie netu
rėjo nei vieno parengime, 
kuri butų galima pavadinti 
tarptautiniu. Šiais metais 
komunistinis elementas jau 
nebepajėgė pravesti ir .>avo 
žmogaus i uniją.

Pašalpinės draugijos ba
lių jau neberengia, nes ne
susirenka tiek žmonių, kad 
lėšos apsimokėtų. Koopera
cija, kuriai pirma taip pui
kiai sekėsi, subankrutijo. 
Scena tapo apleista. Veika
lų niekas nevaidina. Vienu 
žodžiu sakant, kilęs komu-

piknikus, 
kuopuikiausių

2 7 , ;

Sūnų Draugystė $15, ir vie
nas musų draugų $50. Pra-’ 
kalbose, kiek teko patirti,' 
surinkta nepermažiausiai,— 
tokiu budu kultūringi v.a- 
tenburiečiai žino ką remti 
savo aukomis. X.

KAS PAŽINO FRANK 
GITIEMORE.

Minėtas vyras buvo paimtas 
kariumenę gruodžio 5 d.. 19i7 
m. ir tarnavo Co. R. 303 Irf 
I’įrm paėmimo Į kariumenę ii- 
J'rbo ant Edis Famtos, Bari-i, 
Mass. Si'.Iyg j > nurodvino jis tu
rėjo Amerikoje broli -Tames Gii- 
temore ir pridaręs savo adresą 

Cross St., Bostoii. Mass. 
Petrą Chapiiką So. Bos

ton. Mass. iš ko galima spręsi, 
kad jis biųo lietuvis. SuFyg val
džios nurodymo, Frank Gitte- 
more tapo užmuštas Prancūzi
joj spalių 4 d.. 1918 m. Jo gimi
nės arba kas ji arčiau pažįsta, 
lai tuojaus atsišaukia pas Petrą 
Chapliką, 357 Broadway. So. 
Boston. Mass.

ant 47 
ir pas

l’ajii-škau savo švogeia? 
Jat.nsnuskio. taipgi ■ v:-:ų mano 
i'St nių. Atsišaukit sjuo adresu:

Touy Galman 
\Vc>rgor, V. i. .

i inicro Gajau 

ikvošunų para- 
Jurkonių k:iny>. Turiu s va- oų 

■eikają jums pranešt;. Mi ldžiu atpl
aukti. jumis jieški tikra teta.

Zofija Zer.čknuskiene
222 l.incoln Su. Dickson City. Pa.

Aš. \ntanas Makūnas, pajie kau 
savo pusbrolio Vinco Scbeikos. paeini 
ii Suvalkų gvb.. Zaoišvio parap:j«>s. 
Sebeikių kaimo. Kas žino apie ji ar 
jis pats tegul atsišaukia ant šit. 
odj'csv:

I>-wman Pateli 
Antanas Makūnas 
iiahanoy C’ty. Pa,

a«. A<—>ta D'ubaiiutė. po vyru, 
Narijauskienė. jieškau savo brolio t i- 
ccnto Daubario ir draugių’Onos Nor- 
1. ienės 
pirmiau 
Meldžiu 
reikalą, 
pranešti

Pajieskojimai

Pajieškau savo moteries MARCE- 
1 ES KISIELIENeS, kurios paveiks
las čia telpa. Ji prasišalino su Broniu 
> avolinsku. 30 metų amžiaus vyras.

I

ir x Petronėlės Dailiilonicnė s 
visi gyveno Baltiniore, M<1. 
atsišaukti. nes turiu svarbų 
arba kas žinote malonėkite 

šiuo antrašu:
Mrs. Agnės Narijauskas 

2754 AHesandro St..
Los Angeles, Calif.

Pisi į rauplėtas ir priešakyje vieną 
•viršutini dantį turi auksinį. Ji mane 
labai nuskriaudė. Taipgi jie pisiėmė 
su savim 5 metų mergaitę Tofilę ir 
I metų vr.jką Broniuką. Jei ji nori, 
gali sugrįžti, bet po 6 mėnesių nepri
imsiu. 1

RONALDAS KISIELIUS' I 
22 Honting S t., E. Cambridge Mass.

Fajiaškau pusbroliu Stanislovu' 
PraApaliauąku. 1911 ir 1413 m. diib> 
?IcCormic%e, Chuago. UI., u dabar ns- 
žinau kur randasi. Meldžiu atsišauksi 
arba žinančių pranešti šiuo auresu: ■' 

Frank Palčauskas (18) j 
106 E. 4th St.. We$t Frankfoit. III.

ŪETŪVOS RESPUBLI
KOS ATSTOVYBĖ

Pajiaško sekančių vputų it rii-.imui' 
svarbiu žinių nUv giminių iš Lietuvo : | 

Balandis Mikas.
gyvenęs i'.ttsbuigh. P; . 

Bartoševičius Vladislovas.
paeinąs iš Trata? apskr. 

Birt ydas Jonas.
gyvenęs Scranton, Pa. 

Bikauakas Juozas.

v

Į.’idelpl: Pa
ir

Skruiski

APSIVEDIMAI

ATSIMINK SKRYNUTĘ i« \ ARDA

1(1 ir 20 skrynutėje.

Charlerci, 1

ui-

5

as 
ht

gyventi. 
x pati šk ai.

G C i

i.'

Seniūnas 

gyvenęs

Seranton. Pi.

Julir. J
879 Summer St.,

Ra p kis, M.ctc.

• Sima>. 
ięs Chicag >.

LCH
' ieveland, Oh»o. I

Pajieškau apsivedimui no-rgii.es 
n; ha našlės, be vaikų, tarpe 22 ir 32 
r.ietų amžiaus. As esu 3i metų, turiu 
gerą pradžią gyveninio. Kurios atsi- 
liepsit, prisių^kil. sykiu ir paveikslą.

Pą.

i

S

įvedi 
<ų, b 
ti c 
tarp
•UJA.

U

IIJ
1

Aš, Magdelena Šimkienė, pajieškau 
savo brolio Antano Kižo. 1915 mcta: 

. ji.- išvažiavo iš Canibridge. Mass. į 
1 betroit, Mich.
nau kur jis y
i u
kių 
sirenų kaimo. K i.

valsčiaus.

Cambridge
ir nuo to laiko neži- 

yra. I'a< ina iš Suvalkų 
lybes, .'.'arianipoiė: apskr.. Klcbis- 

Prienų parapijos, Ba- 
. ie jį žinot, maio- 

j rėkit ntan pranešti arba jis pats lai 
j atsišaukia.

M rs.
I 1G<> Hedzcho;

PajiešKmi Juozo Belevičiaus, iš Su
valkų rėdybns, Igliaukos parapijos. 
Labai norėčiau žinoti sur tu gyveni, 
.'■leidžiu atsisaukt: 
man praneškite šiuo

Anicetus.
gyvenęs Bruuklyn. N. \. 

Slazi'iskis Kostantas,
gyvenęs Ci.kugo, iii. 

Prašome atsišaukti arba jei kas 
turi žinių apie t'mėtas ypa.as prašo

• me pranešei šiuc antrašu:
LITRU A NI AM LEli.Vl iUN

' 1925 F St., N. Vv., Washingtoii. D. C.• . ____________________

.iba kas žinote 

aaresu: 
Magde Kumelaitė

1231 Diamond a'e.. Scranton. Pa.

Pajieškau pusscs< > - - Grr.sclčs Ru- 
dziukiutės, po vyru Voreikienė, pirm. 
” metų gvveno Pen is ivamjos valsti
jų!. Kas apie juos Ano malonės pra
nešti arba patys lai aoisausia, už kai 
busim dėkingi. . . *j

Antanas že naitis
98 Grove St. \ n:st<-rdat»i, N. Y.

Aš. Petras Ciųki>. pajieškau savo 
ser Dorai', elės Gcdvilaitfes. Ji yfa 

po vyrui pavardės nežinau, 
iš Lietuvot Norvaišų kaimo, 

■ vilsčiau.s. Telšių apskričio, 
aipgi pajieškau visu naųsUimaj Nor- 

■■ aišiškii: ir Plungiški ’. Atsišaukite. 
Petras < inkis

5101 Melrose St.. Philadelphia, Pa.

Miroslavu vaisė
Itotyrius Juozą- (A-i 
G&idauskas Antanas.

gyvenęs
Gritis Kazys,

gyvenę;
Haris Jurgis ‘George 

gyvenęs Omaha. Nei 
Lisin.-kas Juozus.
Orlauskas (Oriov

ixy 
Paukštis Petras.

gyvenęs
Jurgelionis

Sugar N- teh,
Antanas.

yvenęs Ph
Petkevičius Jeuzas 
Karpovič Michuioia.

gyvenę Grand 
Prijalgauskas \ ladas 
(Walter Piegevsk;;. 
Rcielskknė Uršulė.

gyvenusi 
Kadi-. 
7401 S. liaisteu St., 

Chicago, Iii.

ALTIC STATĖS BANK
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galima atsius

ti per paštą.

Siunčia pinigus j Lietuvą ir į visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

STATĖS BANK
291 EJGHiH AVENTE, NEW YORK, N. Y

crkjčrujc. ilgioj

PARDAVIMAI.

H

ta

Pajieškau ’ apsivediami merginos, 
nuo 18 iki 26 metų. Aš esu 26 metų 
vaikinas, nerūkąs, negeriąs, moku ge
re darbą — duonas kepti. Kadangi 
a dar nesenai sugrįžau is Šou* h 
Amerikos, tai neturiu jokios pažin
ties su lietuvaitėm merginom. - Mel
džiu su pirmu laišku paveikslą pri
siųsti, atsakymą duosiu kiekvienai.

John Kazuk
2329 No. 32nd St., Philadelphia, I*a.

---------------- I
Pajieškau apsivedimui vyro, kuris; ... .

į turėtų kiek nors turto, aš turiu ŪS.kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu, 
jakerius žemės, visokių gyvulių ir pa-j J. Bani.-
darus, bet namas sudegė ir nėra kur 16 Place. "Verdunville, IV. Va.

GERIAUSI
UŽ JŪSŲ PINIGUS

DAUGELIS žmonių noriai 
truputi daugiau už 

Cigaretus. negu už bile kukiu 
cigaretes, ir kodėl? Kadangi 
kas Tabakas yra du ar t’is 
vertesnis.
kas.

nesu bile kcks kitas

moha 
Turkiškus 

s kiltis 
lurkiš- 
kartv-s 

iab.t-

Turkiški i’igaretai 
1(10% tyrą Turkiška 

ką. Paprasti cigaretai duoda 
maišytą ta’; >ą.

KELMAI? 
kia Jums

SU tl’i*

HELMARyra supai uoli kietose skry
nutėse. k"s apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir stisimankyma. Paprasti 
cigaretai yra supakuoti j pundelius.

Išdirbėjai augščiau: io- rųšic 
Turkišku ir Egvptiskų 
Cigaretų pasaulyje.

I

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Bl < ERKĖ.

Geroj vietoj, prie gelžkeiio stoties, 
vieta apgyventa Amerikonais, I.ietu- 
v.ais ir Lenkais, kredito neduodama; 
randa $43 mėnesyje už dvi krautuves 
>: už 4 kambarių gyvenimą ant 
krautuvės. Kita storą naudojama 
sai’dėliv.i parduosiu labai pigiai dėl
to, kad noriu pirkt namus kitoje vie
toje. Darganas bile vienam. Kreipki
te.: pas (IŠ)

M. HOLCZEWSKI
2t> \Vater St.. VVakefieid, Mus,

PARSIDUODA
Visokių daiktų Geležinė ir Plumbe- 

ristės krautuvė (Hardvarc & P’um- 
bing Store!. Biznis yra gerai išdirb
tas, geroj lietuviu apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja i Lietuva. Atsišaukite:

JOHN KEREISZA (lt»» 
III Įmes St.. Monteilo, Magą.

PARSIDUODA DVI KETCRBAL- 
SŽS KONCERTINOS su triubomiš, 
104 tonais, žemo balso, l'uikios kon
certinos, garsus balsai Kreipkitės 
djls (13)

JOHN ROKAS
10 Lavvrence St., Brighton, Mass.

PARSIDUODA 
BARBERNĖ.

Apiebnkč apgyventa lietuviai.-’, ru
sais ir lenkais, biznis išdirbtas pet 
ii»ę metų ir gerai apsimokantis. Savi
ninkas eina į platesnį biznį ir parduo- 

pigiai. (19)
A. W.

t'6S Cam.bridgc St„
E. Canibridge. Mas*.

PARSIDUODA RŪBŲ 
KRAUTUVĖ

Pigiai, dėlto, kad turiu su svarbiu 
ciksiu tuojaus išvažiuot Lietuvon. 

Kas nori matyt, kreipkitės: (1S)
565 Main St.. Cambridge, Mass.

DOVANAI!
Kiekvienas apturės puikiai pada

lytą. su auksuotais a p vadais-papuo
ši-no, Lietuvos Dinžio Kunigaikščio 
\ ytauto paveikslą, kuris tik prisius 
i ! centų pašto markėmis, taipgi ap- 
’ arės ir Kalendorių 1923 metams, 
’.'aip puikiai iki šiol niekas nepadarė 

arbir.go Vytauto paveikslo, kaip 
gražiai mes pataikėm nulitografųoti. 
Adresuok: (17)

NAUJOKU C1GAK FA(TORY
231 Division Avė., Brookiyn, N. Y. 
Reikalaujam agento pardavinėti 

musų cigarus.

REIKALAVIMAI.
DIDELIS UŽDARBIS.

Reikalingas vyras, moteris ar mer- 
na Į ofisą, prie pardavojimo kran- 

uvės daiktų, taip-pat ir namų. N •- 
nikiu didelio mokslo, užtenka mokė

ti truputį lietuviškai '-asvti. Aš ismo- 
! ir.siu darbą. Alga nuo 40 iki 50 do
lerių savaitėj. Reikia turėti kauciją 
užsisuityti. Už kaucijos pinigus mo
kėsiu nuošimtį. Kas norit tė. darbo, 
atsiliepkit tuoj, pranešant kiek turit 
inetų, f*-r’ galit kauciją užsistatyti ir 
kada galit pradėti dirbti. Rašykit 
šiuo antrašu:

J. BALNIS
Cayahaga Falls, Ohio.

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furniu darbo, dary

mui aluniinum. Darbas atliekamas 
eerai ventiliuotam budinki-, kur yra 
užtektinai tyro oro.

Astuonių valandų darbo diena. 
Nuolatinis darbas, nėra nesusipratinr^ 

su darbininkais.
Burdas pas jūsų tautiečius ir stu’oų 

randos pigios. Galima stubas nusi
pirkt ant lengvų išlygų. Vyrai turi 
būt sveiki. Atvažiuokit arba rašykit

ALUM1NUM COMJ’ANY 
OF AMERICA (t»> 

Massena Sta., La«rcnce County. N.V.

REIKALINGI

ROBINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI

MERGINOS MOKINTIS
AMERICAN RUBBER CO. 

netoli Kerniai Sq. 
CAMBKIJ^GE MASS.

REIKALINGI AGENTAI
Po visus miestelius Suvieny

tose Valstijose, pardavinėt ga
rantuojamus nuo lietaus Kain- 
I otus. Lietuvių išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuojuus 

klauskit informacijų. (21) 
Biznio vedėjas F. W. TIKNTS 
American Eagle Garment Co.

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

rgii.es


Patriotas.
—Na, tu Šveiska! Vis tuos 

• ; kopūstus ė<L ir ėdi. Paimk 
rors syki ciem ėauder dėl 
permainos — pastebėjo vie
nas.

—Mat užtai ėdu kopūstus, 
ad palaikius lietuvišką 
autą. O kai kopūstų nebus 

tai ir lietuviško kvapo ne- 
s a uos i visam restorane -- 
atsakė šveiska. B. B.

užaraudū
Lietuvos 
eina nutukęs 

lazdele mo-

Mama
Viename 

nytkiemyje 
kunigas keliu, 
suodamas ir apie jauną gas-
padinę svajodamas. Priėjo 
jis prie vaiko, kuris iš molio 
lipino žmogiukus.

—Klausyk, vaikuti, kaip 
tie žmogiukai vadinasi, ku-
liuos tu čia nulipimd? —j 
klausia kunigas.

—Tai vis sociaklemokra ! 
tai, — atsako ramiai vaikas, j

—O kodėl tu nenulipini j 
krikščionių demokratų? — 
žingeidauja kunigas.

—Kad mano mama- drau
džia man imti karvės mėšlą 
i rankas.

Z

į

kUDIKiv
UEROvės skVRIUS
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KSTEtvrs
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neva-

PA1N-EXPELL£RIU I
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eilių, 
kaina

oviejų 
$6.75.

»l 66.58
— 5107

j n.c 
orai?

dviejų
$S.O5

vienos 
$4.95.

eilių,
(Pa-

!- J-L.A4 U r.

aut skatidaujūs vietos sk:iusru:t3 busi 

j'grei.;*’ Į.: saliutas. Pcm-EspcUtii* L’, 

■! sluiesz£&

■t

eilė*.
(Pa-,

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Taikia kiekvienam sveikatą. 
Ku<s tik vartoja SalutarąT

tat X 
(htitdis 
ilgai v i i 
Lruujui 
varko v 

Į 
Vienam j. 
$1.00. Xi 

t: ; <iek i m»» 
. kt.ti jis suleis 
* :u oa bus
‘asi urie 
ji pasius 
t ienai L 
Avė., Chi

Seimą utdeitius.
—Kūmai. tdr<!ėjaii 

dėdė Šeini;' ai '.....na 
pasakė.

—Girdėjau.
—O palaikų netiko.'
—Liko, kurgi i.< 

bačkos dee\:to. o\i 
mokplų ir virš •>' de 
kų, kurie iike t»e daro 
l.o tarnystė^ 
dvokiančio! iri

kA® ž,Nffr. KAn— I
' iUrkL; , a.uĮu'-a:lv" 

... t auksinius ser-:

i uh'u-‘n\maz‘“u am.
n i r kad kU4irnet j u? i».Aoi ldnu.! Vikraus, jus len4a i 

> atskirsųt? nuo papustu cigare-'

AMERIKOS
LINIJA

Žinovai.
Mur-šaitis:— Na, Jonai 

k Akis artistas yra garsiau
sias pasauly?

-Jonas:— kam tau rei-
1- ia žinoti ?

—Bet aš noriu
tu žinai.

—šiur, kad žinau!
—0 kas-gi? i Mergeliu I)ain:i
—Naei 'Laisvės" LumbisJ'vose reko- 

Blusą Blokas. L'-inlisi pii’u-mi 
todėl kiek\ien 

’ pasigėrėt

‘3h;

meiliu, 
varto! 
■uit. irs

Neimkit kitokia, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Inkoni taksai.

t ieistll 
j išleist 
.riti y
I l.omp.

inoti, ar h b b”
I Antras
' Butėno
i Mergeliu
'* vose reko
I
I

Saugok 
Savo 
Dantis

gtll- 
r kokių 
eiskatros 
iindokite 
.<> to, ir 
savo gal- 

sveika ir 
is ir žvil-

Į LIETUVĄ
'G’-eitas p«saįi<rinis k-lta* n.<o 
NEVV AORbO IkI LINPOJAUs 

GotRenburgą, Švediją. Pasažierisi 
trans/aruoti ant jurtų tiesiai į 

LIEPOJU

—Ar tamsta mokėjai ka-. 
t’a nors inkom taksus 
’ lausia blankas pildytojas 
renką, kuris pagalios, susi
prato pirmu syk užklysti i 
iij.ksu kolektoriaus ofisą.

—0., šiur-šiur, ai-did! 
-stenėjo lenkas.
—Ar turi raščiukus, 

/mokėjai?
—No! no. mister.... Tenai 

aš mokėjau, i-aščiuką.

X

Ii

1. ur
neduoda. o tik .pinigus su-; 
t: labo ja ir dėkui nesako.

—Tai tu atidavei tuos pi-’
Kodėl ji skaito "Keleivį”.
Kunigas į savo parapijoi'.- 

ką:— Kokiu 
laikraščius skaitai

Parapijonka:— 
gėli, skaitau 
"Garsą” ir ’ Keleivį”.

Kunigas:— O kam tu tą*
"Keleivį ’ skaitai? j

Parapijonka:— Kad ai jukom taksus — sustenėjo 
labai myliu kunigėlius ir no-; kolektorius. B. B.

tu. Barbora,

Aš, f
Draugą ,; u? Paderevskio koricer- “““ •

it o tikieta vien tik taksu 20c.- - *i aeme. į

; —A, tai šitiDD tu mokėjai i t _ J..1----- ■ _ _ .A,-;- '

_• igus tikriems Židikams 
p ’ausė kolektorius.

kum-, —Matyt, jie plėšius yra,
I ?.__ 3 __Y 11 _ J „ ..^..*.1.^ _

--- , A1Z- A «K*V. VltUUV ^F.ViiVVI- 
n o tikinta vien tik taksu 20c.

riu žinoti kaip jiems einasi; 
ii ką jie \eikia. Man net gai-i 
la pasidaro, kaip "Keleivis’’į 
aprašo jų vargus ir nelai-į, 
mes.

. I c------------- rt
Jie patįs ateis.

Prošepanas:— Panie Ic-* 
kau, ar tu eis1 bolševikus’ 
mušt? | _________________ ___

Žydas:— Niu, kam reik . ai, žmonės, namai tik lėkė 
pas juos eit ir batus plėšt. ‘ 
Biskį palaukim ir jie patįs į 
Varšuvą ateis. Tuomet gau
sim muš”, kiek tik norėsim

A. Garbukas.

šoferio pasiteisinimas.
—Tai papasakok, kaip gi-; 

1 nelaimė atsitiko? — klav-’ 
•a pulkininkas kareivio šo- Į 
žrio. •
—Mano pulkininke! Aš 

ažiavau vis didesniu ir di-'
dėsniu smarkumu... Ir taip
■ Jvariau, kad medžiai, stul-: 

ė
f • lėkė pro šali.M Aš vos kva-. 

ą galėjau atgauti... »Paga
lės man ėmė rodytis, kad 
Jano automobilius stovi.

■ ' ietoje. viskas gi abipus kc-‘ 
’ o tik lekia ir lekia... Staiga ■

a tau, kad tiesiai ant ma-l 
’ręs lekia tiltas. Aš, kad jis 

.- n t manęs neužlėktų, greit 
p asukau i sali...

I 
f

i

Buvo Kiekvienas 
moteris ir

vvras•«

vaikas

, r.rba prisius- 
įtratoriją. *

RtCHTER & CO. 
4-114 So. -Hli St. 
(iroGklyn, N. Y.

kurių dantis
_ t

kaip pridera, 
nors dieną 
to gailėtis. 

Dantis reika- 
Gerai Sveika-

kurią 
turės 
Geri 
lingu 
tai.

tSPECIALIS 1ŠP \KDAViMAS. K AI
NOS MMl si'OS PI ŠI AI . IMPOR- 
Tl OT1 AKMOMk Ai. G Al T1 PIRM 
UŽDĖJIMO VARilO NAUJAUSIO 
MODELIO. EKSTRA DRl T1 KL1 
VlštU, GARSI MUZIKA, 

REISAI.

Saiutsrą Riterį žmones vartoia^įau 
per 15 meti: nuo visokiu pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinam. kad su juo- 
ini nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Sa’utaras, o i i jis netu
rėtu. kreipkis tiesiai prie išdirbčjų 
priduodamas savo aptiekiu iaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRl'G & CHr.MiCAL C O.. Ine..

Dept. 18
1707 S. Halsted St.. Chicago. III.

S-S. STOCKHOLM
Balandžio 2«>

S. S. KUNGSIIOLM
Gegužts 5, Birželio 19

S. DROTTNINGHOLM
^Gegužės 12 ir Birželio

Trečios klesos kainos: 
riAMRI’RGA----------------
DANZ1G A ir PILI AVA 
LIEPOJU ir KLAIPĖDA

Su damokėjimu $5.00 taksu. 
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binos t'ktai su 2—* )c\vkėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės nrie Vietinių Agentų a> 
SIVEDISU AMERICAN LINE.

21-24 Statė"Street. Ne** Y»rk Cite

STRAi^SNlS

MOTINŲ IR. jy
KŪDIKIU SVEIKATOS.^

Saugiausias ir veik 
minginusias būdas 
užlaikymui dantų 
švariais ir gražiais 
yra valymas jų su 
Colgate s R i b b ou 
Dental Cream. Dak
tarai ir Dentistai 
rekomenduoja Col- 
gate’s kadangi jis 
išvalo atsakančiai.

Geri Dantįs
Gera Sveikata

i

Nuvyk skaus-į 
tntį šalin!

Raišas įh : \ s, meS- 
■ t:' trauky

mas muskulij, i>- 

nnrvsas stuarvs— 
vislia • t t \ ra ra t:- 

i i.U C i Skins- 
ša. Tačiau palryr 

11US tFLiJHiii

NORTHG£PMAN 
LLOYD

Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač klevisnu 
rie padirbti su didž.-aiisia atyda 
liausiu mekaniku. Naujos mados 
sai. puikiai .
dumples, su skuriniais kampeliais.

i keliuoto plieno kampiniai ; 
Ijai, gerai skambanti balsai 
: nepaprastos vertes armonikai. Ka- 
! daugi mes juos pirkom did lej kieky- 
j l-ėj Europoj, todėl galime parduoti

I

ku- 
<rp. 

k ei- 
šdabinti. c-kstra stipri >- 

ni- 
apsaugoto- 
. Tai yra

Daktaras taip liepė.
'Teisėjas į suareštuotąjį: 

Esi kaltinamas .pavogime • 
keturiu šaukštu iš valgu- 
klos. Ar prisipažįsti prie į 
kaltės? * į

—Taip. — liūdnai atsako • Įsimenu, tik man pasirodė, į »»uo 
nusiminęs Kaulas.

—Ar turi ką pasakyt sa 
pateisinimui? — vėli 

k L i
atsako;

Aš sergu viduriu. ’

Įpratimai yra paseki 
nų veiksmų. Kadangi 
:ia blogo nuo gero ip 
tinęs p:iva:um-.;< buto 
tiktai geri įpiutimai 
ant minties, kaži: 

—Na. ir paskui kas? - n-, kinti kūdikį, -.a 
—Paskui jau nieko nebe-; k^ĄU“£kuna -

• • •• • Jx I _ >, ypatiii^

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

nepaprastos 
dangi mos 
l-ėj Europoj, t.-acl 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. ]<:.*>. trijų 
rakiu ir 12 bosų. Papn»sU 

8.-J5.0O. Speeiaiė kaina
ARMONIKAS No. 89, 

21 rakto, 8 bosų. Kaina 
prasta kaina $17.00).

ARMONIKAS No. 67. 
10 raktų, 4 bosu. Kaina 
prasta kainą $15.06j.

ARMONIKAS No. 19, 
■ 10 raktų. 2 bosai. Kaina 
įprasta kaina SS.OO).

Parašyk savo vardą ir 
ei pažymėk numeri ir kainą 
ko. kurį tu nori pirkt ir pns 
persiuntimo lėšoms, o už ; 
užmokėsi, kai jį aplankysi

1 i iuose. Nėra jokios rizikos.
. užganėdir.imas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugražinti. Rašyk šiandien.

(17)
UNION SALES COMPANY.

15 S. Desplaines st- Dept. 225. 
Chicaso. 111.

4
I

naujo.
i įo-

m
namus

i

vęs 
klausia teisėjas.

—Taip, turiu 
Paulas, 
nemalimu ir daktaras mari j 
liepė imti po vieną šaukštą 
prieš kiekvieną valgį 
penkias dienas.

Geras piemuo.
ė:— Tas Jonas

adresą, taip- 
* ui armoiii- 

usiusk įpO.% 
armonika 
savo ua- 

Pilnas

ai pašalinta:
yfa mirtiai aries*:. Nusipir- 

jkite jo boiika šiandien: 
pas savo aptiekarių—j 
ūiina tik 35 ir 7<>e. Per- i 
sitikrirkite, kad butą j 

jUir pak -lio įimsu leprai 
i vaisbažeukiis. Ne .nikit j 
j pamčg2iižiojim u.
j F. AD. K1CHTER & CO. ’

104-114 South 
BtošUtIm N. Y

..m.no !
“ f ė j i

•.-i Steni
' šiek
j zuoti

i j V

kiek vra i'u ,<l;- j
i
j
I
i

ad mane sumindžiojo Įsibe- 
tįsių medžių minia.

I
I■

klesos
Laivai

ir
ir'

LA1\ AKORTz’S jūsų giminėms 
ir draugimis Lietuvoje per

BREMENĄ
Lietuvos Valstybės autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Dvlei laivakorčių ir kitų in
formacijų kreipkitės pas

NOKTU GERMAN LI.OYp 
Ubas. Kaulinau

192 VVashington st..
Bestom Mass.

KYLA IŠGYDOMA
Stuarto Plapao Paduškiiitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
t v uis. Ji yra taip padaryta, k«xu kaitą 
pridėjus r.enusenka ir tuo budu ge- 
.. .ė negu diržas. Jokių diržų ar 

sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ka sakome, atsiųsime jums 
-mėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORAT^RIES

Stuart iildg.. St. Loais, Mo.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT ScR-VICE W!7H

hamburgamerkanhne!
Trumpiausias kelias į

LIETUVĄ i
Laiva; išplaukia kas sa- i 

vaite nuo Piero 86, Nortn’l 
River, pėda nuo 46lh st.

Kambariui su 2, 4 ir 6 
lovom ant visit laivu. Dide- 

sa- 
tik 

pasažie- 
”M0UNT 

”IIANSA”, 
”M0UNT 

’MTIL’RJN- 
specialius

Ekspresinis Patarnavimas
Į EUROPĄ

Mes turime i 
metodą gydymui 
matizmo, kurią 
pasiųsime į 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris ti! 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jurų 
muskuluose arba sąna
riuose. jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naujų metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

_,elbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
y-a ir chroniška ir u.įsisenėjusi 

jokios gyduoles jums negelbėjo, 
patarimą išbandyt šią metodą, 
mes pasiunčium D T KAI isban-

DYKAI MUS V LĖŠOMIS, 
neprašom nuo jūsų jokiu pini-

.. prisiųskit savo adresą. Mes iš- 
’ jums apmokėta paštą DT KAI 

XNDYMUI musų metodą. šiin- 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ims. Nepraleiskit geros progos 

..udoįi. Rašykit šiandien, jeigu 
.• nėiat nuo romatizmo.
PLEASANT MĘTHOD CO.

Dept. X—•1
24 No. AahUnd avė.. Chicago. III.

fj EGULI ARI AI

M 4 bT; -šplaukia su- 
ba tomis. Laivai

j

i Į
i

_ 'r į 
išbandyt šią metodą,;------- ... į

i

L:l£-

Ii valgymui kambariai, 
Ilonai ir puikus dėkai 
trečios 
riams.
CLAY”, 
-BAYERN”, 
CARROLL” 
GIA” turi 
kambarius.

Nauji trijų sriuba laivai 
”RESOLUTE'’, ”RĖLIAN- 
CE" ir -’-ALBERT BAL- 
L1N” veža 1, 2 ir 3 klesos 
pasažierius.

UMITEO AMERICAN LI.NES
J u L1U S Rt) rr ENBERG, 

26d Hanover st.,
Ecston, Mass.

tukia ruo Tie- 
ii- 4 Hoboko- 

ideli 
lai’"

i maistas 
nringi k: 
Turėk s 
kelionėj 
vien-, tu

. V ildioos
* kurie 

sekanč
r.'-mis:

ERES. U ARD1NG . ..
GEO M ASHINGTON . 
l’RLS. ROOSEl ELi . .

Klau:' -: informacijų I 
kinius.

United Statės Lines
!5 Broaė«ay, Xew York Cily

Tvarkvtojai ii Opei uo-'.irii de>
U. S. ŠiilPPING BOARD

ir sr.iaz- 
ii. Geras

ainbariai. 
-:nagum;>. 
ant Su 
Valstijl*. 

Laivu.
išplaukia 

iomis die-

Gcg. 12
Geg. 1!>
Gcg. 26 

aąie išp’au-

Sumanus kareivis.
Karalius, kreipdamasis 

.<ireixu:
—Kaip manai, 

Žvaigždžių dangui?
Per| Kareivis, nei akimirksnio 

j • plaukdamas:
—Penki šimtai devynias- 

įdešimts trys milionai, ketu- 
taiii šimtai įienkiasdešimts 

:y- 
olika. Jūsų Didenybė!
—Iš kur tu taip tikrai ži- 

įuai? — paklausė karalius 
j kareivį nustebęs ir besišvp-

Marytė:
tikras liurbis. Visas sienas pūkštančių, dušimtu sept, 

-išbraižė degtukais, pas mus iolika, Jusu Didenybė!
besėdėdamas. Argi jis kito-’- - - - -kio užsiėmimo neturi?

Teklvtė:
geras’ Jis musu piemuo, 
mes io avis — jis mus gano’

B. B.

Matai, koks jis;
o rodamas.

; —-Jei Jūsų Didenybė net 
ki. tai meldžiu suskaityti, 
gal aš u* paklydau bent ant 
vienos, — atsakė drąsiai ka- 
icivis.

Laiškas.
—Meldžiu tamstą parašy

ti laišką mano dukteriai, — 
tarė marti savo dėdei.

—Gerai! Parašysiu.
Laiškas parašyta. Rašė-

jas klausia:
—^Reikia laišką užadre- 

suoti. Kokis jos adresas?
—Raudonas namas ir..
—Bet aš kiaušiu namo nu

merio.
—O'... Taigi-taigi, kai be; 

numerio, tai aš ir pati su- 
rascia. Bet čia su numeriu, 
<• tamsta esi mokytas, tai ir (jarė klasėje langą, o aš tuoj 
numeri žinai...

Blusų Blokas.

Pavyzdingas mokinys.
Mažas Antanukas sugrį

žo iš mokyklos namo labai 
linksmas.

—Žinai, mamyte, sako ją 
bučiuodamas, — šiandien 
mokytojas uavė mums toki 
l iausimą, kad iš visų aš vie
nas atsakiau patenkinan-

įčiai.
—Na, o ką gi jis klausė:
—Paklausė mus, kas ati

atšakiau, kad sargas, o kiti 
taip ir nežinojo.

f

; p< rciKia 
putliu, iiuris k!i 
džių iš motinos 
y ulinės kantrybi 
įai pamokės pa.-tar
• 'iLČ.ityii valtimi.: 

■ :irbą palą. Sekančią ;l 
valandą 
Puodą į 
ka<j kūdikiui 
įeintųsi į 
laikyti penkias < 
,.gėjus, kūdikį 
mykti, stenėti, 
duoti žinią 
'.iri bu-i
• tik 
šito

i 
i
I

t

turi palaikyt:
;a!imu lūkyti

.tSIScŪUS. 
įlotum. Jei 

r <kslr 
ga l i r, 

ar kitu kokiu 
kad laika 

kantri, bot g
• bu.; sutaupyta. I
- pintinio negalima.

DOVANAI

Ners daugelį tyk 
Lūs kūdikis r.Civi 
> ricziuics, ‘.ei iui 
i< tai j.-nsitaii.?s. Jc 
ų.« c u 1, .i 11 ju
\.;ip reikia, E'->tinu 
pasirodavimą su gydytoju. Iš kie-e 

,pusės, normalu:- kūdikis, jei jam su
teikiama tinkama priežiūra, rupe i:- 
ir tinkamas penas, ar tai iš krutu 
liejinio, ai tai iš Bordcn's Eagl.- 
Pien», kuomet motinos pienas išsen
ka, t arėtų išaugti tiesiai Į sveika, 
normali vaikiuką. Milijonai ir mili
jonai kūdikių išaugo į di litus be; niu 
kas bei m. rgaites iš sukombinavini > 
geros motiniškos priežiūros ir drut;- 
• ančio muisto, ! urį suteikė Lorder.L 
Eagie Pienas. Idant Lietuvė motina 
žinotų llorden’s Eagie Pieną, Tų,. 
Doru, n Company-atspausdino Lietu 
v.ų kalboje pilnas penėjimo instrukci
jas. parodančias kaip prirengti Bo;-. 
den's Eagie Pieną kūdikiams įvairi, 
<•• 'izių. Jei nori kopiją Sitų instrukcijų, 
itpiidvk viena is kuponų, kurį patč- 
mysi aat paskelbimų, ir našių k ■ 
L^mpnTiijai. o ji su noru pasiųs tau 
visai dykai, drauge su dailia knyga.

i u normai u s. ve i Y.\
ka-auja iry» lytoji. i A
laimingas atveji^ i i

Kūdiki.- • A 'i
hesipiėtoja taų>.'
neturėtu vilkint.

Sa Specialė Ekskursija

LIETUVA
Sykiu su Lietuvių Buriu \ isas Kelia.' \ an-kitiu, per

KLAIPĖDĄ ir KARALIAUČIŲ
Visa Kelionė j Klaipėdą 8107, į Piliavą S’06.50. 

Kare? Taksai Atskirai.
Sekanti Išplaukimai iš Ne"- Yorko:

Laivas "ROrTERDAM" Gegužės 12 d.. 11 vai. ryte. 
I’atog'jniai—A p: auga—Parankumni.

Tuoiaos no pribuvimui į Rotterdam’a lietuviai-keleiviai drauge .-m 
birižai; yn- persodinami i : r- g re itlaivą, kuris niaukia

suvėlinimo^i Klaipėdą ir Karaliam m.
Holandijos > izos Nereikalaujama 

Uždaromi Kambariai <iel 1, 2, 4 :r 6 ypatų—- 
Mandagus Patarnavimai-, geriausias valgis. 

L'žaisakykit Laivakortes Tuojaus Pas

HOUAND • AMERICA LINE
89 STATĖ STREET. =-= B<WON. MASS.

arba pas autorizuotus agentus.

I
I

tam, kuris mano važiuoti i Lietuvą, 
atsiųsim visai uzdyką ką tik apturė

jus nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotus puikias 
knygutes. cirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokinimu-. Tuo
jau., naudokitės is šios nebūtos progos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

IMERNATIONAL TRAVEL BURBAU, 1NC. (Lith. Dep.) 
J36 KAST 42nd STREET, ::: NEV. YORK. N. Y.

Pinigų Siuntimas—Laivakortės—Partraukimas Giminiu.

Liivlrf’ll VPVe'iavŲ’ Kokardų, visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
lyHUVUVv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Satnpalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
8TRUPAS'CO., 90-92 Ferry St, Nfcwark,*N. «l.

s9

%



I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
' (Iš Lietuvos laikraščių)

Lenką plėšimai.
Lazdijai. Kovo 2 d. apie 13 

vai. naktį 40 lenkų kareiviu 
užpuolė Galinių kaimą Laz
dijų valse, ir skaudžiai api
plėšė kaimo gyventojus. I) 
.\uo Jokūbo Radžiūno atėmė 
2 moteriškas skepetas. 2 ri
timų drobės, pinigais.25 ru
sų rublius, 10b ostmarkių ir 
15 litų, 3 kepalus duonos. 2) 
Andriui Budrevičiui atėmė 
2 moteriškas skepetas, 2 ser- 
r.iėgi, 2 kėlni, 1 porą batų, 2 
pori pusbačių, 4 ritimus au
deklo, 6 sijonus, 3 moteriškas 
jekes, 30 svarų mėsos, 10 
mažų moteriškų skepetų ir 
pinigu dolerius ir 40 litų. 3) 
Nuo .Jievos Budrevičienės 
paėmė 2 ilgu moterišku žiu- 
ponu, 3 eiles moteriškų bal
tinių, 7 moteriškas skepetai
te, 1 didelę skepetą ir pinigų 
10,000 ostmarkių ir 20 litų. 
4) Nuo Vinco Savickio pa
ėmė 2 ritimu drobės, 3 kel
nes, 4 moteriškas skepetai
tes, du kepaiu duonos, 1 po
rą pusbačių, v3 šaukštus, 4 
stiklines, 9 marškinius. 5) 
Nuo Vinco Dereškevičiaus 
atėmė 1 ritimą drobės, 1 di
delę moterišką skepetą, 8 
mažas skepetas. ,6) Nuo Vin
co Viliaus paėmė 3 išdirb
tas odas 1,000 litų vertės, pi
nigais 78 litus, 7,000 rusų ru
blių ir 14.000 auksinų, 2 mo
teriški skepeti, 10 sijonų, ri
timą audeklo, 10 moteriškų 
jekių, 6 "vluekines” skepe
tas, 15 skepetėlių, 80 svarų 
mėsos.

ir stiprinantis ipaisi;

‘t

TBE BORDEN COMPANY

i

Lietuvoj gyvenau- ?.! .rj0*Jnkai.. 1,1 tai-v

•augams ir pazjstu- „ai, mašinerija, vežimai, pakinkai, 
kuodaugiausiai so- 1 atstumo i,o .;tivek; ;ų

pO f 
ik’.

cai, mašinerija, vežini
1 mailė atstumo nuo 
p?ro marketo. Kaina už v:> 
$4000. Inešg .S12<»ū, o likusius 

ta

vais ir vokiškomis granato
mis. Be to dar turėjo du 
šautuvu ir po 40 šoviniu. 
Kaimą apiplėšę lenkai pasi
traukė i savo pusę per Mari
ką, kur stovi lenkų sargy
bos.

Tarp tų banditų gyvento- 
rojai pažino ir savo išsigimė
lius Merkevičių ir Biką, abu 
iš Stalių kaimo. Buvo ir keli 
miestiečiai iš Veisėjų. Nuos
tolių pridaryta begalės.

Klaipėdos krašto savanoriu, 
kariurnenės vadas Budrys 
pasitraukė nuo vado parei
gų, kadangi yra paskirtas 
kiton vieton.

Rinkimai i Lietuvos Respu
blikos Seimą ir Klaipėdos 
krašte paskirti kartu su visa 
Lietuva, t.y. gegužio 12 ir 13 
dienomis.

Nelaimė su karo palaikais.
Kovo 8 d. Bučiunų kaime 

(Girkalnio valse., Raseinių 
apskr.) du jaunu vaikinu K. 
Ramanauskas ir P. Jan
čiauskas kaž kur radę pa
trankos granatą metė ją į 
akmenį; granata sprogusi 
abu užmušė.

i

»

VANAGŲ LIZDAS. 
(Nuo musų korespodento) į 

Raudėnų valsčiuje pasta
ruoju laiku priviso daugybė 
besnapių vanagų. Nors jų-ir 
pirmiau buvo nemažai, vie
nok sugavę kuri nors užsi- 
žiopsojėlį paukštį nemokėjo 
taip puikiai išnaudoti, kaip 
dabar. i

Ju karalium skaitomas 
Kaul-

Lazdijai. Naktį i vasario
26 d. š.m. apie 23 vai. lenku1 ---- ----------- —
kareiviai skaičiuje 40 žmo-t?iežų dvarininkas 

puolė Udininku kaima breedis. Į jo lizdą kasmet po 
' “ ‘ apiplėšė syk sulekia tie paukš-

šiuos gyventojus: b Iš Mo- čiai ] 
tiejaus Macinkonio paėmė 2 
centr., lašinių, 25.meUvaiide- 
klo, 5 išdirbtus kailius, mo
teriškus pusbačius ir dvejus 
marškinius. Iš jo plėšikai iš
vyko pas kaimyną 2) Matą 
Kasiulioni ir iš jo paėmė 2 
centr. lašinių,’ 20 meterių 
milo, laikrodį ir kt. 3) Nuo 
Juozo Mikalonio 63 mt. iš
piešė 4 vasarinius frenčius, 
4 kelnes, 3 marškinius, pini
gais 50 litų ir 10 sidabrinių 
rublių. 4) Nuo Jono Bartni- 
ko atėmė 7 ritinius audeklo 
apie 150 metrų, pusbačius. 
4 rankšluosčius ir lajaus.
5) Pas Miką Žukauską pa
ėmė batus, pusbačius ir ke
palą duonos.

Kaimą aniplėšę, lenkai su
sikrovė daiktus ir pasitrau
kė Į savo sargybas.

r.ių 
Lazdijų valse, ir

Kapčiamiestis. Vasario 22 
d. apie 8 vai. ryto lenkų par
tizanai užpuolė Kalviu kaj- 
mą,, Kapčiamiesčio valsč. ir 
apiplėšė gyventojus. 1) Nuo 
Mendelio ‘Galveldos paėmė 
vieną arklį ir vežimą 1,OUO 
litų vertės ir be to dar pa
ėmė pinigais 200 litų. 2) Nuo 
Jono Burbos paėmė 2 arkliu 
1,000 litu vertės ir 50 metrų 
aūdeklo. 3) Nuo Ramanaus
ko Vinco atėmė siuvamąją 
mašiną 500 litų vertės ir bal
tinių už 20 litų. 4) Pas Pik
niką Petią paėmė paltą ir 
staltieses. 5) Pas Sukacką 
Juozą paėmė vieną 500 litų 
vertės arklį, batus, 5 pūdus 
i-ugių, 4 padus miežių ir 5 
pudus avižų. 6) Nuo Jono 
Mičiulevičiav.s atėmė siuva
mąja mašiną 500 litų vertės. 
7) Nuo Petro Lukoševičiaus 
viena 500 litų vertą arklį ir 
žąsį. 8) Nuo Jono Lukoševi
čiaus paėmė 30 litų pinigais 
ir kailinius. 9) Nuo Jokūbo 
Šerkšnio — 5 pudus rugių. 
Be to dar sužeidė Kalvių 
malūno darbininką Anoną 
Kavolską į ranką ir šoną.

Užpuolime dalyvavo 12 
raitelių ir 30 pėstininkų. 
Kaimą" užpuolė iš dviejų šo
nų. Ginkluoti buvo šautu-

• 1 b1UKSTANčlAI motinu liudijo naudą liorden
Eajfie l'ieno kaipo maisto kūdikiams. Gyū 

tojai išrašo ir rekora<?nduoja Eaijle Pieną ueft 
kad jis saugus, švarus 
kūdikiu penėjime.
Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas. 
Kūdikių Knygą ir kito
kias ^rangias informa
cijas dykai.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Je--.:; nori;? te'.-ū.gų vai tų žnm<>;n« kainoms, tai visada ai i. ite 

kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso- 
nuo gaivos skaudėjimo, nui> užsiseuėjusio remna- 

'■•iimo strėnų, kraujo valymus, i:uo uz.u.'glino jdau- 
kltų ligų. Taipgi turime-nuo visokių iaplingų 

patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
I.i duvos ir įvairiu šaknų ir žolių turime. -Mes 

e kuogeriausiui. pašaukiame geriausius daktarus 
:ų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir ..uėC- 
tad ateikite i Ai'TIEK.,4 po numeriu

SALĖM STREET, BDSTON, MASS.

nori!? te -ū.gų vai -tą žemoms kainoms, taį 
ant 100 Sr.km st., 
l.ių kaip tai; 
tizmo, ubo iiusiip..
ėių, nuo kosulio ir

■'<••• įaustus 
moterį:. Kielių iš 
jums patrrrnausim 
per tetefeną uždyli

i
i

■i B
Pasekme po 28 diem 
arba grąžiname iiimt 
pinigas

siųskite 
tiems d 
iniems 
cialistiško turinio laikraš
čiu, kad pasiekę musu liau- n?etai- Tuyi but i^<duo 
oies tamsius, kampebus iš
budintų iš miego dar tebe
sapnuojančius apie dangiš- 
gus pyragus. Jie, o ypaS 
"Keleivi^’, parodys, kad 
Kulturingose valstybėse dar
bininkai veda kovą už būvį 
su visokių rūšių vanagais ir 
darbininkų išnaudotojais, 
ne kunigų skvernais pri
sidengdami, bet susiorgani
zavęs solidarines socialistiš- 
kas organizacijas. Dar mok- 
>las iki tam nepi igyveno, — 
kad iš vilkų būt laukiama 
pagelta avims.

Tik vienas "Keleivis” ne
sibijo viešumon iškelti visus 
juodašimtiškus darbus visų 
parazitų, nurodyti kelią, ku
riuo einant galima drąsiai 
stoti Į kovą su vanagais 
ją laimėti.

Parazitų Priešas.

rdkan- 
, tik 

i ir 
tik 

$130 
1 d.

(1S)

FARMOS!
225 akrai žemės 

lygios, be akmenų 
ėių kietmedžių 
dų baltų pušie, ant p\ nto, 2 niuilės Į 

(miestuką ir itibrikus; 7 kambarių 
.-tūba ir kitos triobos. Puisiduoda tl-; 
už Didesnio bargeno nerasit.

35 akrai žemės prie pat miestuko ir 
fabrikų, naujos stubos J jr r, karabu- 
riai, garadžius. ir \išiii:yėia. Panluo- 
da už. įmokėt ■■.'lOu.

šitos farmos bus greit parduotos, 
lasiskuidnkit.

Platesnių žioju klauskit pas: 
A. žVTNGll.AS '□?)

R. F. I>. 1, Jebett City, Conn.

FARMOS!
30 a!.
‘M > k<>i<Ių StOV

įkau C3. i’arrnas
x ienos aprašymas 

40 akrų farma, 
žeme gera ir lygi 
a.kitai, 2 karves 
visi ūkiški pada. 
ciui javai — viskas 
į>22OO. įmokei

Kitu fu.ma. ai 
iiudiiikai. žt-mė ■■■..i'? 
s' dus. :<aina >11* ‘ii.

Tai yra ekstr
2-vkit tuc'jac.- :

eri t
*

J. A. ŽEM A i LIS
ii. 1. Bdx 17, reua

t

!

i 
J- 1 I

.i dn burnos, l

šmiia ' tu i;s im:eiti, pe- j 
. . - . u:'4 - niailes Į I
ir ihLrikus; ' kanibairiu ;

ii i i

!?' .l urvc-ms ir
i kai,
i ras, 
,voui už $5t><> pę - v

Tu parsiduoda. 12 L 
arkliai, visoki įrankiai 
l-os rakandai. Piciius 
vielos, kurio pursidti. 

Yra grąžą i; 
turi būt pa’, 

sėjos. Kaina u 
$2iXM). Rašyk Ii

t
ij
iFARMOS! FARMOS!

Šįmet farmos yra atpigę, todėl ne 
sicluokit miestų agentams jumis ap 
gauti. Aš, kaipo seniausias ukinink i.< kui. 
ir jau 0 metui prigelbsčiu Įsigyti lie
tuviams geras tikės, todėl šįmet su-

FARMA TURI BŪT
PARDUOTA Tu OJAI

17<» akrų nemes, 7<> ak 
Ide’ū puiki šluba u 
.indėnių ir telefonu.
—ir arkliams, 5 

visi gerume stovyic: 
valtelės. Stabą gali 

ašarą.
-idu-oda 12 karvių 
visoki Įrankiai, ;; 

rakandai. Pic-im.s n

• ŠlSlžO.
farma 
pirm 
{nešt

lenus, 
barni

buuin-
I ' -ČŽC-

rambi-

siu. s lu
inas

metu- 
o. šita 
tiloJžcUS. 
t $72C0. 
savinin-

• 17
J. KIEMAN

R. F. D. 1. Noraich. Conn

PALAKA TIESTĄ, EAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, ]

TVIRTUS VYRUS Ik fiOTERES.
Turedaj

damas ne.
imant vaist
ČIUS,

sesi 
tokiu

i ii; Ji U kf vi\ A V U A,

;. NUOLATINIU? NERVUS,
.. _ US VYRUb Ik T-iOTERES. *
m.,3 sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 
.:lš ą mime ir nusilpnėtą kaną; nasiuodisC 

dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau- 
t:••■u-Ton< ir persitikrik kaip greitu laiku jku- 

: /.. .ogu ! Devvne. iš došin.tes visu žmogutis 1: 
rus apetitas, negruomulavinm viduriu, SMizai irV 
įėjima.- ^kilves. tulžiais, anemia. kankinimai reu^ j 
rr.ai galvas, neuraigis. stoka> eųervijos. nusilpne- 

galčjinuis miegui4!, paeina kuo stoka nervu 
ndeniuoto kraujo ir neužtek t inies cirkulacijos

na jo veikme remiame ant nervu pajiesro.s. 
geraif. stoviuje pilvų, jaknas. inkštus ir 
raujo virk davimo. Nusra-Toae yra labai 
i.usilpnetu nervu ir ubeiao sunaikinimo 

1 jie yru šutai; yti iš aštoniu brangiu, 
iat i vai tu. rekomenduotu ir nvruodytu 
Yri jie yoatir.- ai maistingi į Geležę ir į 

Nervą, 
juk noni! 
Atguivi:

grouu; 
protinga' 
kūno. K 
s, \ c.r.ala 11 u ei n c >.. suder 
per "-.u : ingus Gydvtojus. 
Fosforą-maistus <ul Kraujo ir

N . -n Tc ". • " . i/ ioC-a gwy;>ę 'jakn-.ms, pnstiprin grobus 
jog je to tina-c r^gulariŠkai. Atraivin inkštus, išvara lauicui 
nuoiinie- ateinu . Nicra duuxiaus irtuiu ir supu t imu, n i era smir- 
(j.'.r.cio kvapo ar apvilkto liežuvio 
apetitą, gi'trą zrv.omulavimą, tvirtu* 
Nuga-Toir* sustipris kraujo ir page _ . .
numo vNd.ii ir žibtuita akiems! Nuga-Tone iutdara tvirtus, rustus 
vyru; ir Šveike.’ies ir oui\«- nes nviięiv . NugiL-’lone nvtaipin savyj jokiu 
da» amu ‘ vaisiu. Sudėti jie : parankiam, pundeleš. Yra apvilkti cukrum^ priir.ino
skoni ir £;:!esna be jokio n.-paranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

“'musu*ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuęa-Tone yrą vienas ($106) doleris 
už bonkute. Kožaa tjonkute talpina devynios dešimtys (SKD piiiula, -ąĮmu vieno menesi 
pydymu. Co’ te pirkti seses bonkutas, arba šeštus menesius gydymu už penktus ($5.OO> 
do’er.ui. Imk Nugs-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi už«anediMtas pa
sekmei. su^rą/iuk bonkute ir pikus, o mes urnai sufrąžisirue jusu pinigus. NeęaKto 
prapuldyti vieną centą. Mej jmame rizika.

prisiusk sava rašteli avimo ant tuo kuponą.
1 - - K)1S S. Wabash Avė., Chicago, III.

įdr-Ja cianais $...................... ir meldžiu prisiųsti man......................... DonKut

! N'utra-'Fone duos Ju:/s stebuklingi} 
« nervus ir kietu pastiprintų mie tą, 
-■•ijiš cirku'uvinio jo. priduos raudo- 
Nuga-Tone luidara t viriu, 
rirtv:** Nuga-'ione nvi 

parankiam pandeleš.
Bandyk j1

Na,ti<>tial Lai

Gerbiami, ji:
Ndr.a-T<»hc«.

Va: i.. ;»avard«

Gatvė ir numeri

'vi ies!

/

Valstija.. •••••••♦•»1
!IJ Kiekviena muturs, mergina 
3t~gaK- gaut jį, ^išleRlc Nkli
< CENTO,

I

I 
d. £ 

čia susitvėrė Kurorto pa
gražinimui Komitetas” 
asmenų: vietos gyventojų ir 
dviejų gydytojų. Tikimasi, 
kad šiais metais kurorte 
tvarka bus geresnė ir komi
tetas pasistengs svečiams 
daugiau patogumų patiekti.

Palanga, š.m. kovo 20 
susitvėrė

'" i pasidalyti grobiu. Di
džiausia vanagų šventė lai
koma per šv. Joną. Tą dieną 
lizdas papuoštas būna Įvai
riais vainikais ir gėlėmis. 
Sulėkę vanagužiai pasipasa
koja apie savo laimes ir ne
laimes medžioklėje ir įvalias 
pasityčioję iš išnaudojamų
jų aukų, išgeria po kelias 
gorčines ranpnančio skv-stl- 
mėlio sąžinei nuplauti, sykį 
už karaliaus sveikatą ir sėk
mingą eksplotavimą atei
tyje. i

Laike pokylio nuskurdę ir 
išbadėję paukšteliai slankiu-' "Keleivio” Skaitytojui. E. 
ja palangėmis dainuodami Millinoeket, Me„ Delei sto- 
vana'gams daineles, laukda- kos vietos jūsų korespon- 
mi bene išmes per langą tru- dencijos sunaudoti negalėsi- 
pinių ar apgraužtų kaulų.

Nepigiai apsieina karaliui 
pokylis, daug daugiau negu 
išmokama giesmininkams 
metinės algos, už kurią nuo 
aušros iki sutemos prisieina 
giedoti Į žagrę Įsikibus, kad 
užgiedojus sekančiam po ky
liui vanagams pasilinksmin
ti. Liūdna jų giesmių melio- 
dija. Graudu net prisiminus 
Vaidylos Ainio žodžių:

’Trauk, bėruti, 
trauk greičiau, 
poną einant pamačiau.

Vėlek ant manęs rugos 
neišvaręs nė vagos.

Trauk, bėruti, 
trauk greičiau, 
ponui rumus pastačiau,

O pačiam reikia dirbti 
alkanam.

Duonos kąsnio neturiu, 
nors ariu, ariu, ariu.”

Kuomet tu, giesmininke, 
įgysi galios apsiginti nuo 
plėšrųių vanago nagų ? 
Kuomet turėsi teisės savo 
darbo vaisiais naudotis? 
Kur rasi užtarimo? Tavo 
skundos pasauliui tuščias 
aido atbalsis. Kunigas ir tas 
tau pasakys: "Kentėk, žmo
gau, pons Jėzusas ne tiek 
ant kryžiaus kentėjo; už tai 
aname pasaulyj bus geriau, 
valgysi saldų pieną su ha- 
rankomis, o čia juk ašarų 
pakalnė.”

Lietuviai amerikiečiai,

Redakcijos Atsakymai
Ilganosiu’., Foxcroft, Me. 

Tokių Jonelių-durnelių, Kaip 
tas jūsų "išradėjas”, yra 
daug ir apie tokius neapsi
moka užimti laikraštyje 
vietą.

Kukučiui. Tilps sekančia
me numeryje.

Keleivio

. me.
S. Pociui. Draugo straips- 

i nelio apie tai. kad sandarie- 
ičiai tiki į stebuklus, netai- 
įpinsime. Užteks* tų ginčų su 
'.]ais,
i Korespondentams. Atieiš- 
Ikite, kad delei stokos vietos 
kaikuries korespondencijas 
bus truputi suvėlintos.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame ' Keleivio” nume
ryje, tilps sekančiuose.

AR ŽINOT, KAD —
Darbo Sekretorius Pavis šiandien 

i.ranešė. kad jis užklaus Generalto 
Suvienytą Valstijų Prokuroro Do.-- 
bertv, .ir Isdora Duncan gali būt skai
toma Amerikos piliete sulyg jos pa
duotų nurodymų kasi ink 
tęs su 
taLdž-.C? 
tabako, 
tabakai 
Citra retai ?

,S.

jos giminys*)!
Amerikos Ti.stitucijjrr.is ir 
Ar žinot, kad r.eia geresnio 
kaip IOOG' tyras Turkiškai 
is kurio padaryti Helmar

FARMOS.
— z

PARSIDUODA FARMA.
125 akrai žemės, 60 akrų dirbamos, 
likusioji ganyKia ir miškas; G kani- 

.i-----siuvama maši-
mašir.a, maudynė ir 
visokį farmai padar- 

, 1 sunkus vežimas. 3 
S '■ arkliai. 50 vištų. 4 
—"4, 1

usisrekiu su

oi ..._____
barių šluba, rakandai
na, skalbimo 
vanduo stvboj. 
tai, 2 "bojį-ės”, 
rogės, 3 karvės^ 
kralikai. 70 obžbų, užtektinai bulvių. 
Laukas susisiekiu su upe, 10 mir.uių 
iki stočiai. Turiu parduot greitai, nes 
savininkas persikėle gyventi miestan. 
Kaina >3.800. {nešt $2,000.

MRS. V. MICKEVlčIA 
STILL TOP FARM. 
STRICKLAND, M E.

T"

Miestas ...

CHICAGO, ILL.

t

* VV:'AS
VIĖ

skara 
kiečiau.

iiar.jo, 
umen- 
grajit

30] .

lai. yra proga, turi gal niekad d ;ur 
ęiau iteatslkartos. gausi dykai šį pai
kų mų^iKąJį. laikroaį. .Cfc

M ‘.JESTiC TRAD1NG CO., 
TRilET, Dept. SJ’5,

• • /

nvi^Aišis puikus 1/InAl LAIKRODIS
- ■ ‘ 7

Kiekvienas gali guui DYKAI š 
j uikų, muzikalį laikrodi. Ši- gaisus 
patentuotas muzikėlis iau;r’odis ?•«.>. 
padirbtus iš šviesaus nikeliuoto stiklo 
iš šonų, per kuriuos matosi visas jei 
judėjimas.

Viskas ko n’fe^'prašoūtę nuo jūsų, t 
supažindini musų katalogo burgenaš 
su jūsų draugai.-. Tą lengvai gali at
likti kiekvienas. PATYRIMAS XU- 
EEI KALINGAS.

' ... Mes turime tūkstančius išd: iimrr.ui 
dykai sity laikrodžių. Mes jau davėm 
daugeliui, norime duoti ir jums viena.1 
T uojaus iškirpki. ši kuoponą ir siųskit

KOME SUPPLY COMPANY
Dept. .108

131 DUANE STREET. NEV. YOP.N.

SUNKI UGA. j
Drržnai išsivysto'iš jslser < 
nėjusio šalčio. Milionai , 
žmonių kozną žiema mir- < 
šta nuo paprasto persi- J 
šaldymo. Jei užsišalilęs, < 
tai greičiausia naudok J. < 
Baltrėno Sveikatos Geibe- J 
toją. Apart to, dar galite , 
gauti sekančias gyduole': < 

1. Kraujo 'valytojas, ku- J 
ris išvaro šalti ir sušildo < 

_____________________________________ Jkrąąią. / J 
Krištolava čerauninko Aliva. išvaro šaltį, išbalo skilvį ir grobus. , 
inkstų (iydtioiė. kuri išvaro šaitį iš inkstų ir strėnų. _ <
Mineraliska gyduolė dėl maudynes, ištraukia iš viso kūno šaltj ’ 

visus nesveikumus. šitų gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos < 
gycuolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- < 
krina ir liepia naudoti tokiuosegrydymo atsitikimuose. Reikalaujant J 
ir pi;.igus prisius iant iš kaino, mes gy duoles išsiunčiame į visas da- , 
lis Suvienytų Valstijų. ’ ’

Erangūs Broliai ir'Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. J
SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO. < 

J. Baitrėuas, Prop. Į
’iliO W. Persliir.g Rd„ Chicago, III. Phone Lafayette 0919. <

EXTRA! £XTRA!

(IV)

Į

PARSIDUODA FARMA.
60 akrų geros žemės, apie pusė dir-| 

bamos, auga visoki javai, yra užtek- ( 
tinai gero miško, 10 kambarių gera 
stuba, 2 barnės, 2 vištininkai, 4 kito-1

DOVANAI c
Jeigu jus norit aplailiyt brangias informacij 
kurios bus jums labąi naudingos, rašykit i 

fe ANAC, Box 141, Trinity Station, New York, N. Y.

Vardas ,,.
Adresas ...

i!.č, a<iia popierinį clriei persiuntimo
■ <ysi. Jeigu tuojaus užsisakysi, 
,-»it. iiinę piunluna. Pasiūlymas

--------------------- ••

EXTRA!
Šituos puikius daiktus, 

vertes $>12.00, galim?. »gautl 
uz pusę kainu*, tai y t *- uz 
yS.38, jeigu užsisukę: it tuo
jaus. ( l) Puikus stalo laikro
dis, aitistiškai tšpirfbstytas. 
gali padabinti namus net ir 
turtingų žmonių. Mechaniz
mas garsios firmos ”XVater- 
bury VVatch C'o.” Gvarantuo- 
tas ant 10 metu. (2) Revol
veris "'Blank Cartridge” sti
liaus, 22 kalibro, gerai sauja, 
sidabruotas - nikeliuotus. (31 
Ilritv.. su ženklu, kad dirbki 
Vokietijoj, kati skuta be 
skausmo net ir 
barzdų. (4) Žaislas 
puikus muzikalia i.ist 
tas. Lengva art jo 
ki'kvieoani. Niekas nenorė
tų nei tikėti, kad toki puikus 
daiktai parsiduoda už taip 
žema "kaina. P. įsi;;: lt šl.’O 

lėšų, o likusiu užmo
tai gausi visiškai do- 
geras tik pi.r ii die-

(ĮSI

J

24 rREZENTAi OYU -21 AKMENS PMII SIJOTAS 
LAIKRODĖLIS TIK $12.95

I
It 
I■

KARIELIAI DYKAI! 
LANGTIESE, STALTIESE
DYKAI auksiniai (auksu puikus ir brangus karieta

duosime kiekvienai moteriškei, kuriužsisakvs nuo mes naujos mados « 
žias langtieses ir staltiesę ir: rckomvnduos jas savo kaimynams. Mes nee 
jojame, kad jūsų kaimynai, pamatę j;’s, prašys musų adreso, kad jas už- 

7?. * . * ?’. * - -k i_____< .įgtieses. Jos yra nua-
t:k išėjusios, fi dirbtuves. Gražus išdirbiniai ir pr.uirbtos 

____ - — _ t„ . ——    _______L., ~. 1.1.^. a tinkama dideliam 
langui. Šios langtieses patrauks visų atydę. Aprašyt jų 'gražuma yra sun-

nusi- 
per

Jvl .nv, J ”  ----- --------------r  T'? ' «a«VAO<.«
SH’rderiuot. šeimininkės, atfcreipkil atydą į musų lan 
jo modelio, kų tik išėjusios S dirbtuvės. 
jos iš gero ir drūto materi®jk>, kad ilgai laikvtu. Miera 
L-S_i. ■ 7 ^7 ’. Į,. .
1 u. kaip pamatysit savo akimis, tai neatsigėręs it. Jos pagrasa- 
tarną. Jos parsiduoda uugšta kaina ir tik turtingi žmones gali ja 
pirkt, bet mes norėdami labiau supažindint publikų u 
trumpa la'ka nutarėm parduot jus labai pigiai. Mos »:; iusim; 
T.ANGTiESIŲ DVIEMS LANGAMS, taipgi DIDELE PUIKIA STALTIE
SĘ uz >5.75 ir kaipo priedą prisitp ime DYKAI PUIKIUS i? BRANGU S 
KAR1ELIUS. Mtrte:ns! lik ui vienų lungtiesę arba staires', jų 
kitur daugiau, negu mes prašom už visą setą. Rašyk šiandien, 
įdėk 25 centus persiuntimo lėšoms, o likusius užmokėsi, kai <i 
laikysi. Gy'; atoja; Tv.r.gdo.-. ir .vie.-tkos prival i visus pini; i1- 
kalno, nes to reikalauja Amerikos pastas.

WALTERS SPECIALTY CO.
1217 N. PAULINA ST, j/ept. ,w8, CHICAGO. ILL.

;m K- 
laiški

js a p 
usl iš

DIDELIS PASIŪLYMAS: TIK ANT TRUMPO LAIKO! Kad. perti
krini jumis, jogei musų pasiūlymas yra nej^prastas, mes pasiųsime 
pu- pasta arba ekspresu i. egzaminavimui musų naujų 2! akmens pa- 
aukruota laikrodėlį, aitistiškai ifpiaustytą ir ant 20 metų gvarar.tu - 
ta. kurio Kaina dabar numušta t;k ant $12.95 ir prie to. kaipo priedų. 
,ii••.. duosime 25 daiktus dykai: retežėlį, saugių brilvų. meta
lini kutiniosi- puoduką, šepetuką, imituotą Iver Johnson, ant 5 šūvių 
D2 kaiilno icvolvcrj, žiuronėti. veidrodi); sų jukomis, kišenini muzi
kai; instrumentą, imituotų laikrodėlį branzaliete, fontaninę plunksnų, 

peili, branzalietą, bud nikų su bankele, špilkutę kaklaraiščiui, 
rankovėms, kryželį ir žiedą. Jeigu nori pasinaudot šiuo mu

su 20 cer.- 
užme- 
sugra-

pypkę, r
guzikus. , _ . _ _ . ,_____

pubiulymu. iškirpk sį apikvll iituj. įdėk į koncertą karti
11 <stšaipomi;; arba dešimtukui?) ir pasiųsk aiurns, o likusiu. 
.> : i. ": ii riaii.Ųis aplaikysi. Jeigu t>aužsiganėdin$it. pinigai bus 
žinti. Ra«' kit šiandien. Adrosiioi-.it taip;

UNION MAIL ORDER CO.
ICJ EK.Hl AVENLfc. Dept. »«, MHAVALKEE. VVISC
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Vietinės Žinios
Lietuvižki Šokiai!

Rengia E. (^ambridge’aus 
Lietuvių Koperatyviška 

Bendrovė 
(\algl»iM Daiktų Krautu.ė)

BALANDŽIO 28-tą, 1923, 
MALTA IIALL 

io PROsrECT STREET.
Cambndge, Mass.

PRADŽIA 7 VAI. VAKARE.
Kviečiame visus dalyvauti 

šiame bąliuje. Muzikantai 
grieš lietuviškus Bus 
taipgi ir visokių gardžių už
kandžių ir šaltakošės. Ne
praleiskit progos!

Įžanga vyrams 45c., mote
rims 35c.

Kviečia KOMITETAS. ,

Pavogė 23'"
3 metus kalėjimo.

Gerai žmonės suiA\ 
daug vogti apsimoka. • 

‘daugiau pavogsi, tuo maz 
ausi, t iviia> 

kuris pavogė 
kepalėlį duui 

.ūkaniems savo vaikams.j 
vo metus kalėjimo, Ž.-hk 

vogė žn 
$2.(W.0(K

K 
F

! Žydas vardu Green užmo
kėjo Lynno teisme $125 pa

baudos užtai, kad girtas bū
damas važiavo automobi- 
lium.

I

I

i >

savo atstovu. Po tani kalbė
jo pil. Šidlauskas, d-ras Ali- 
kolaitis iš Lawrence’o ir adv. 
F. J. Bagočius. Po jo buvo 
renkamos aukos Lietuvos

Pa-.:ię bausme g; 
z - darbis, i-

Gerbiamas musų sve- h-rautvv^s
-1

TRIS SVARBUS į socialdemokratams ir pa-; 
’skui kalbėjo draugas Bieli- [ 
nis. < 
čias plačiai apibrėžė* Lietu
vos padėtį ii- Lietuvos So
cialdemokratų Partijos už
davinius. Susirinkusieji 
klausė labai atydžiai. 
klausę karštai jam plojo. 
Reikia pasakyti, kad 
Bielinis skiriasi nuo 
kalbėtojų, kokie tik yra iš 
Lietuvos per Bostoną perva
žiavę. Kiekvienas žodis pas 
ji gerai apgalvotas ir vieto
je. žodžiai pas jį aiškus, min
tis gili, tonas tvirtas ir nuo-

ĮVYKIAI.
1) DR(L BIELINIO V AKA
RIENĖJ SURINKTA SO

CIALDEMOKRATAMS 
$332.20. ir is-

2) Norvvoode sumuštas ko
munistų generolas Bimba.
3) South Bostone sudegė ka

talikų bažnyčia.
šiomis dienomis Bostono 

padangėj įvyko tris pažymė
tini Įvykiai, opiai paliečiam ................
tįs tris musų Visuomenės takumas Derdėm. 
sroves.

Pirmas ir svarbiausis Įvy
kis, tai vietos socialistų spė
komis surengta vakarienė 
Lietuvos socialdemokratų 
atstovui drg. Bieliniui pri
imti pereito nedėldienio va
karą. Vakarienėje dalyvavo 
šimtas žmonių, kurie pasi
klausę dainų ii* kalbų sudėjo 
Lietuvos socialdemokratams 
$332.20 aukų. Taigi šitame 
fronte buvo didelis laimėji
mas.

Antras atsitikimas, tai di
delis pralaimėjimas komu
nistų fronte. Šio panedėlio 
vakarą Norwoode buvo 
skaudžiai sumuštas jų gene
rolas Bimbalas. Mat stojo 
vyras prieš drg. Bielini ir 
mėgino parodyt savo “man- 
tirumą”, bet gavo tokios py
los, kokios jis nuo kiaulių 
ganymo laikų da nebuvo tu
rėjęs. Dabar patįs komunis
tai tarp savęs pešasi, kad 
žioplai padarė išstatydami 
savo lyderį ant pajuokos. 
Taigi raudonoj Trockio ar
mijoj dabar didelis nusimi- 
nlihas Norvoode.

* .Tą. patį vakarą nelaimė iš
tiko ir Šo. Bostono katali
kus. Ant penktos gatvės jų 
bažnyčioje išdegė ta vieta, 
kur Dievas buvo Uždarytas. 
Ar Dievo kūnas irgi sudegė, 
da neteko sužinoti, bet nuo
stolių busią Į $5.000. Kada 
pradėjo iš bažnyčios verstis 
durnai, subėgo daugybė da
vatkų ir suklaupusios ant 
gatvės ėmė kalbėti poterius, 
kad šventas Petras gelbėtų 
savo namus. Kadangi tą va
karą buvo smarkiai palyta, 
tai jos nušluostė savo anda- 
rokais visą purvyną nuo 
gatvės. Tečiaus šventas Pe
tras nępribuvo, ir jei ne ug- 
nagesių galingos masinos, 
bažnytėlė butų nuėjus su 
durnais. i

Žmonės dabar ir kalba: 
Komunistai padarė su kleri
kalais uniją, išvieno šmeižia 
socialistus, užtai Dievas 
jiems ir nepadeda. Socialis
tai yra geri žmonės, jie vi
sur stoja už teisybę, todėl ir Sacca pripažintas bepročiu. 
Dievas juos laimina.

Dievas ar ne Dievas, bet 
kad socialistams sekasi, tai 
aišku kaip diena. Tą jau pa
rodė masinis jų mitingas, tą 
patvirtino vėliaus jų sušauk
tas protesto mitingas, ir da
bar tą patį paliudijo drg. 
Bielinio vakarienė. Svečių 
entuziazmas ir jų duosnu-' 
mas musų idėjos reikalams 
kalba pats už save. Gaila tik,1

drg. 
visu

žmonės skirstydamiesi 
kalbėjosi, kad jie ateis ir i 
drg. Bielinio prakalbas, ku
rios bus šio ketvergo vaka
rą Lietuvių Salėje.

Aukavusiųjų vardai tilps 
sekančiame “Keleivio" nu
meryje. Ateinančiam nume
ryje tilps taipgi ir pilnas ap- 
rašymas Norvvoodo prakai
tų, kur komunistų Bimba 
buvo sumuštas.

??.

Kaip kilo bažnyčioj gaisras?
South Bostono lietuviai 

dabar stato sau klausi
mą: kokiu budu galėjo 
kilti švento Petro bažnyčioj 
gaisras? Tūli spėja, kad 
’ kliuksai’’ galėjo ją padegti, 
ret kun. Urbanavičius sako 
kad jis jokių grasinimų nuo 
Ku Klux Klano organizaci
jos nėra gavęs. Policija ii 
ugnagesiai yra tos nuomo
nės, kad ugnis galėjo gimti 
iš susikeitusių elektros vielų

Bet keistas dalykas, kad 
bažnyčia pradėjo degti nuo 
didžiojo altoriaus, kur pa
prastai būna sudėti visi sa
kramentai ir kitokios šven- 
t enybės.

Pirmutinė gaisrą pamatė 
kunigo Urbanavičiaus ga- 
spadinė. Ji pastebėjo pei 
langą, kad apie didįjį altorių; 
liepsnoja. Tuo jaus buvo duo
ta žinia ugnagesiams. Kuni
gai Urbanavičius, ir Mockus 
kuris nesenai iš Lietuvos at
vykęs, nubėgo gelbėt "šven
čiausiąjį“, bet atidarius 
jiems bažnyčios duris, lieps
nos tuojaus šovė laukan ii 
ineit vidun jau nebuvo gali
ma. Ugnis tuojaus pasiekė 
stogą ir jei ne greita ugna 
tresiu pagalba, bažnvčia bu 
tų supleškėjus.

Neužmirškit drg. Bielinio 
prakalbų.

Bostoniečiai, neužmirškit 
ad šio ketvergo vakarą, 2€ 

Salėj

I
k
balandžio. Lietuvių :___ .
bus drg. Bielinio prakalbos 
Prasidės lygiai kaip 8. Įžan
ga dykai.

Teismo paskirti daktara; 
pripažino, kad Nicoia Saccc 
yra išėjęs kalėjime iš proto. 
Dabar jisai randasi pamišė 
lių ligonbutyje ir sakoma 
kad reikalauja gydymo 
Reiškia, išeiti ant laisvės 
jam vistiek nėra vilties.

Majoras uždraudė šokių 
lenktynes.

Vienas šokių mokyklos ve- 
kad negalima buvo laiko iš- dejas Bostone buvo suma- 
tempti. Programas buvo ga- nęs parengti čia šokių lenk- 
na ilgas ir apie 10 kalbėtojų tvnes ir išbandyti, kas galės 
prisiėjo iš jo išleisti, nes ir iššokti 50 valandų be per

traukos. New Yorke viena 
mergina šiomis dienomis iš 
šoko suviršum 30 valandų 
be sustojimo. Ji šokdama i; 
gėrė ir valgė, ir sustojo tik 
tai čeverykus permainyt, 
kurių nuplėšė tris ar ketu
rias poras. Bostono šokit; 
mokytojas norėjo New Yor- 
ką ’subytyt”, bet majoras 
Curley pasakė, kad tokiu 
kvailysčių jisai neleis čia da
ryti. Naktį po dviejų Bosto
ne yra uždrausta viešai šok
ti ir‘majoras sako atimsiąs 
tai salei ”Iaisnį”, kuri šitą| 
patvarkymą sulaužys.

taip vakaras užsitęsė iki po 
pusei po dvylikos.
. Tuoj po vakarienės, vaka
ro vedėjas drg. Ambrozaitis 
pakvietė p-lę O. Raulinaičiu- 
tę paskambinti pianu, pa
nkui dainavo solo p. Mostoff 
ir p. V. Jankauskas-Jenkins. 
Publika iššaukė juodu po du 
kartu. Paskui, pirmininko 
pakviestas drg. J.- Neviackas 
pasakė Įžanginę kalbą, supa- 
Žindindamas publiką su sve
riu iš Lietuvos ir linkėda
mas, kad greitu laiku Lietu
vos Respublika atsiųstų čio
pai draugą Bielini oficialiu

)

Ponzi, kuris pa 
nėms apie 
lik penkis metu 
.0 dabar Kobcrt I 
ris pavogė i' banko 
00b. gavo tiktai t;
penkių metų kalėjimo. Ati
dėjęs tris metus, jis veikiau
sia bus paleistas, ir galės gy
venti iš pavogtu pinigu kaip 
ponas.

4. i

1

a r u

i

I

gantai 
*■ Bus

Apiplėšė merginą.
Ant kampo D ir 5-tos

vių So. Bostone aną vakarą 
buvo užpulta ir applėšta 
auna mergina. Catherine 
Daugherty. Ji grįžo namo iš 
Bostono ir pastebėjo, kad ją 
seka koks tai vyras. Ji pa
skubino savo eiseną, bet tas 
vyras ją pasivyjo ir atėmęs; 
iš jos krepšį su $70. pabėgo.

I

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA GROSERN6 ir Z 
mai užpakalyj, su forniėuūs, už pi- 

:a kainą. Pnežastis pardavimo — 
suninkąs turi greit išvažiuot. (18) 

J. P.
‘>99 W. 2nd St- So. Boston. Mass.

3

Siuvant 
šiai ir 
jausios 
vyrams 
nas, pataisom,

ffldltllilld II

Nesisekąs
geriau- 
naujau- 
mados 
drapa-

LIETUVIAI 
SIUVĖJAI.

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto

• dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

NAM AS PARSIDl ODA 
DORCH ESTERY.

šeimynų, 15 kambarių, visi jtai- 
symai, šiluma, randų neš* 150 dolc- 
- j ant _ mėnesio. Pirmas morgičiu - 
-"ė1'**?. Kaina >10,250. Turime ir da»- 
-au namų ir kitokių nuosavybių par
svirau:. Viską atliekame naudai pir- 

k f

247 D ST- SO| BOSTON. MASS.

Telefonas 5U2*W. <į|

Dr. A. Gorman-Gumauskas ||
LIETUVIS

• Valandos: nuo 
’ • nuo

nuo

išvaiom ir nu- 
dažom. Kas no
rite tureli ge- 
ras ir naujau
sios mados dra
panas, ateikite 
pas mus po nu
meriu (-)

VIETINĖ LIETI VišKADENTiSTAS Ų
10—12 dieną;
2—5 po pietų; g
6--8 vakare; jį

Nedėliotais nuo 10—-12 dieną. <
705 N. Main st. kanip. Broad st, N

MONTELLO. MASS. X

APTIEKAi
fl

♦j

Jų- (18)
JOHN KOP.ZEN!OWSKI

615 Dorchester Avė.. 
Se. Bostsn. M*ss.

Tel. So. Boston 591.

ARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNfi.

V-eta apgyventa lietuviais ir kea- 
kito storo ant tos gatĄvs nėra, 

•ar.do< už 3 kambarius ir storą tik 
kostumerių ant knygučių 54, 

•j visi užsimoka tuojaus; apyver- 
■s i .-avartę —500; orderių rinkt
.švašiot nereikia, pirkėjai pasiima 

.lvs. Parsiduoda pigiai, už 
■: turi užmokėt tuojaus, nes savi- 
r’sa.- eina į dideli biznį. Klauskite: 

MR-KUS (19)
255 Br.iadvay So. Boston. Mąss.

Gaisras išvijo 25 žmones iš 
namų.

Dvidešimts penki žmonės 
nakties laiku turėjo bėgti 
vienmarškiniai ant gatvės, 
kuomet ant Spencer gatvės 
'healsea’je užsidegė didelis 
lamas. Kelias moteris ir.;e 
vaikus ugnagesiai nuleido 
oer langus kopėčiomis, ne
išėjimas buvo jau liepsnų 
ižtvertas. Keli žmonės 
svilo.

ap-

Apiplėšė lietuvi.
Vietos laikraščiai 

kad ant North Stationo 
uiiplėštas tūlas Antanas ; 
Killousky nuo Silver streeto,-. 
•= So. Bostono. Vagis iširau- ; 
lę jam piniginę su $80. su 
relžkelio tikietu ir kitokiais 
•eikalingais daiktais, 
iaus tečiaus vagiliai 
sugauti.

Sprendžiant iš pava 
Ullousky turi būt lietuv

rašo, 
tap

t-a V U

rdė>.
i>.

Pereito] subatoj BostonoO V
jolicija pagavo plėšiką 
?rowley, kuris yra apiplė
šęs daug žmonių 
tpielinkėj. Pas ji 
užtaisytu revolveriu.

1

F
8

ANT PARDAVIMO
Restoranas už $600. Biznis 
ir vieta kuogeriausi; 24 sė
dynės: 4 marmoryni stalai;

2 sėdynių counteris; mar- 
morynis grindas; didelis 
ice chest“ ir visos sudynos 

ir rakandai. Savininkui pa- 
irkus kitą biznį turi tuo

jaus šitą vietą parduoti.
F ranklin Automobilius 

Roadster) už $350. Geram 
padėjime, mažai vartotas, 
savininkai išvažiuoja ir to- 

el turi parduoti.
S Akrų Ūkė: Pačiame 

;•■eughton mieste; naujas 6 
i ambarių namas su elektros 
.šviesa: gera bania ir višti- 
rvčios: 24 vaisiniai medžiai; 
kaina $6500; $2000 įnešimo.

Tel.: Richmond 1110

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS

SLAPTAS
VALANDO&.

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
321 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

LIGAS.
IR

II
JO ryto. 
3 dieną.
8 vakare.

i )

3
ADVOKATAS J 

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

KREIPKITĖS PPATIŠKAI | 
ARBA LAIŠKU (-) |

H. G. McDOWELL | 
80 tVAl.l. ST_ Room 617, J 

NEW YORK, N. Y. f

•*4

v

BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EI ROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų.

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir Žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA.................  50v

Prisiunčiante Vaistus ir per paštų.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos
Jeigu kokiu 

šykit pas mus, 
pašto ženkleli.

"VALSTIJOS".

nors vaistu negautumėt kitur, ra
ntės turime. Atsakymui prisiųskit

ŠIDLAUSKAS
Provizorius

573 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON. MASS.

K

1
I * * jJ

i

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIU SPECIALISTAS)

>

i

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS

Bostono.’)ej platesnių žinių kreipki- 
rado du: j ės i

LITHUANIAN AGENCY,
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broadway,

11

Pieno kompanijų 
linkai nutarė 
•augiau algų. Jei 
nas nebus išpildytas, jie ža
la apskelbti streiką. Taigi 
rali būt, kad Bostonas pasi
liks be pieno.

darbi- __ _________
reikaiauti SOUTH BOSTON, MASS. 
reikalav• 1

I
Klaidos pataisymas.

Sįo. Bostono Lietuvių 
larybės D-jos fėrų raporte, 
turis tilpo 14-tame “Kūlei- 
.-io“ numery, įvyko nemalo- 
įi klaida. Tenai pasakyta, 
tad Dr. P. J. Jakimavičius! 
jukavęs $2.00 pinigais, o M. 
Manelis $1.50 tavorais.

Bet turėjo būt taip: Dr. 
P. J. Jakimavičius aukavo 
•inigais $5.00, o kitas P. .J. 
Jakimavičius, garažo savi- 
įinkas, pinigais $2.00, ir Ai. 
Manelis tavom vertės

Petras Žukas,

FITCHBURG, MASS. Jo
tas Mikazes po num. 1S 
Jrove St., atidarė kriaučių 
liznj. Jis yra gerai prityręs 
kriaučius ir reikia linkėti 
am gerų pasekmių.

Teleponai:’So. Boston 60o
ir 1337

♦ 
I
♦
I 
»

i
i 
i 
»
>

TEATRAS!
‘KUNIGAS MACOCHAS

Tragedija 4-se aktuose 
Rengia South Bostono Am. 
Oarb. Part. Liet. Sek. 31 kp.. 
\LI)LD. 2 ir LMPS. 13 kps.

SUBATOJE,
28 BALANDŽIO. 1923 M. 

Pradžia 8 vai. vakare.
Vaidins gabiausi aktoriai i.- 

Montellos
DUDLEY OPERA HOUSE 

TEATRE 
113 Dudley St., Ro.vbury.

Tel. South Boston 2618
Residęnce Aspinvall 0581 

SUSANIK M. rillSMEI SMAILIA 
(PUiilUTi) 

Lietuvė Moteris Advokate 
253 Broadvay. So. Boatoa. Maaa.

1 atsius. Kaidras ir visokia^
irė_
Vtė

PLUNKSNAS, pukus. Paduva?.
„../.„s. KaMras >r visokias
.dnes. parduodam pigiausiai. Kreip-

■ ypatiskai arba rašykit:

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J.PODDER
Iš PETROGRADO 

Trofesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUKOb 
LIGŲ- 

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ir elektra.

Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30 
vakarais. Nedėldieniais nuo 11 

iki 1.
3G0 COMMO.NAVEALTH AVĖ. 

arti .Massaehu.setts Avė., 
Telephor.e Back Bay 0458. 
6!> CHAMBERS STREET.

Phone: Hayniarket 3390. 
Ofiso valandos:

8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 
BOSTON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

I į

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Ne-.luvk įsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENI24E ir draugijoje, taipgi linksmybė 

Jūsų visos šeimynos, priguli nuo -Jūsų sveikatos.
Būna >7>atiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko- 

riaus gydymas.
MES turim daugybę geriausiu vaistų ir gyduolių, kurie tikrai pagel

bės Jūsų sveikatai..
Jūsų Receptai pas mus bus išp’Idami ekspertų reg. aptiekorių. Lietu

vis. kuris čionai yra. patarnaus visiems Jusu reikalams. Jis yra malonus 
•Iusų "draugas. Nesidrovėk pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. " (-)

BROADH AY l’HARMACY

EI ROPEAN EEATHER 
IMPORTIN’G HOUSE 

Loveli St- Boston, Mass.

I

KAMPAS D ST. ir BROADVVAP, SO. BOSTON, MASS.

Tel. Beach 6»MT«i. Beach 6913,

OR. N. M. FfilEOMAN
SPECIALISTAS VENERIKU 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraajo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1999 VASHLNGTON ST.

BOSTON. MASS.

OR. N. M. FGIEOMAN
SPECIALISTAS VENERI4KŲ

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo iigg ir

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 VASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 24S8

’gAj iŠ

»
| PRANEŠIMAS

l
I

g
g

v.v

16 METŲ ANT BROADWAY, SOUTH BOSTONE.16 METŲ ANT BROADWAY, SOUTH BOSTONE.
Tik persikrausciau Į Naują Vietą po num.

261 BROADWAY, SO. BOSTONE, ir Įrengiau visai
naujais Vyrams. Merginoms ir Vaikams apatiniais rū
bais ir pasipuošimais.

kaina.
Didžiausias pasirinkimas, geriausios rūšies, pigiausia

l Dr. J. C. Landžius i
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS)

? VALANDOS: 9 11; 2—4; 6—9
506 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

I

■

V
M

Vienoda kaina,
kiekvienam

prielankus ir teisingas patarnavimas
kostumeriui. ss

Ež Kaibam* ir suprantam lietuviškai.
Pabandykit vieną kartą, o tada ateisit reikalui esant vi
sados. *^4 i:

MILLER’S
261 BROADWAY. tarpe C ir D g. SO. BOSTON, MASS.
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