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Metai X M11

DIDELI POTVINIAI 
NAUJOJ ANGLIJOJ

SUIMTA 23 LATVIAI.
Latviu laikraštis "Jauna- AREŠTUOTA 23 KOMUNISTAI 

PITTSBŪRGHE.
LENKAI KALBA
APIE UŽĖMIMĄ I kas Sinas” praneša, kad tose 

irATTKTn srityse, kurios buvo atskir-

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA TAFTO REZIG

NACIJOS.
Amerikos Socialistų Par

tijos pildomasai komitetas 
paskelbė rezoliuciją, reika
laujančią, kad buvęs prezi- 

” ’dentas Taftas, kuris dabar 
I užima Vyriausiojo Teismo 

* , tuojaus
butų atšauktas arba pats 

i nuo tos vietos, 
nes jisai kas metai gauna is 

fondo $10,000 dovanų. Gau
damas tokią krūvą aukso iš 
plieno magnato, jisai negali 

i būt bešališkas teisėjas.
I 
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— liaujančią, kuo uuvęs piwj 

ĮLEIS 500 ' BALTŲJŲ” dentas Taftas, kuris dabar į 
RUSŲ. -------- ------- -- -

Prezidentas Hardines'i)irm,ninko Vietą’ rreziuentas naraingas - atšauk^« 
nutarė įleisti j Suvienytas 

(Valstijas tuos 500 rusų, ku-- - -
rie pabėgo iš Vladivostoko

-Smarkus ir šiltas lietus nuo bolševikų ir 
paskutinėmis dienomis pa- randasi ant Filipinų salų, 
leido kalnuose sniegą ir pa- Kadangi jie kariavo prieš 
gimdė šiaurinėj Naujoj An- bolševikus ir visi yra išla- 
glijoj didžiausi potvini. rinti žmonės, tai, Hardingo 
Vanduo upėse pakilo ir už- manymu, jie bus pageidau- 
liejo daug miestų. jami piliečiai. Bolševikai

Didžiausių nuostolių bus reikalavo, kad Amerikos 
pridaryta Maine’o valstijoj, valdžia tuos pabėgėlius iš- 
kur gelžkelių bėgiai likos iš- duotų.

------------------’ I 
MAINE O VALSTIJOJ I 
SUSTOJO TRAUKINIAI

Tiltai ir keliai išardyti, nuo-' 
stoliai siekia milionų 

dolerių.
r kurie dabar ')lien0 karaliaus Carnegies l KUlieUdUdl (MAAAA /laimnu

KAUNO.
ŽADA PAIMTI NELAI

SVĖN SEIMĄ IR 
VALDŽIA.

• v ” • •

tos nuo Latvijos ir prijung
tos prie Lietuvos, šiomis die-i 
nomis lietuvių valdžia areš-į 
tavusi 23 latvius. Suimti jie i 
esą tik už pasirašymą pra-l 
šyino dėl srities grąžinimo I 
Latvijai. 15 suimtųjų paleis-i 
ti, bet 7 dar tebesą kalėjime j 
ir lietuviai jų neišleidžia net ■ 
už laidpinigus.

TARP SUIMTŲJŲ YRA i 
LIETUVIAI.

GOMPERSAS NESU
PRANTA PIRMOS 

GEGUŽĖS 
REIKŠMĖS.

Amerikos Darbo Federa- 
: vijos pirmininkas Gomper- 
jsas aiškina per kapitalistų

Juozas Baltrušaitis, Juozas 
Jokubauskas. Jonas Urbo

nas ir Ona Budninkienė.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

Pittsburge buvo ablava ant 
komunistų. Areštuota 23 ko
munistai ir konfiskuota keli 
vežimai kurstančios litera
tūros. Tarpe suimtųjų yra ir 
keturi lietuviai, būtent:

Juozas Baltrušaitis, žino
mas komunistų rašytojas ir 
buvęs "Darbininkų Tiesos” 
redaktorius.

Juozas Jokubauskas, pa
prastas darbininkas.

Jonas Urbonas ir
Ona Budninkienė, da ne

senai atvykusi iš Lietuvos.
Visus planus komunis- 

nagrobius,* kurie pakėlė cu- tams daro, matomai, šnipai, 
kraus kainą 100 nuošimčių, nes valdžios agentams buvo 
ir kartu prieš šalies valdžią, viskas žinoma, 
kuri nenori pelnagrobius 
bausti. Boikotas jau išsiplė
tė po visą Mass. valstiją ir 
galima tikėtis, kad greitu 
laiku apims visą šalį. Mote
lis visur pasižada nepirkti 
cukraus patol, pakol jis ne
atpigs.

RUSAI DAUŽO ESTŲ 
LANGUS.

Iš Revelio pranešama, kad tų mitingus ir kelis privati- 
Petrogrado komunistai įtai- na?.us-, Baltrušaičio 
sė prieš estus demonstraci- ^ustuvej, sakoma, radę la
ja. Apie 200 komunistų, su- >?■ daug komunistinių lape- 
sirinke ties Estonijos kon- kurstančių žmones prie 
sulatu; išdaužė visus konsu- ™usių. Valdžios agentai 

|iato langus ir įsiveržę į kie- kad kurstančio pobu- 
tra nutraukė Estonijos vė- ,lz,° lapeliai iš jo spaustu- 

| ves buvo platinami tarp lie- 
Kažin, ką Maskva paša- tuJŠ ,P° Y’SJ. Ameriką, 

kytų, jei estai šitaip pasielg-'L“™ 
tų su jos konsulatu?

Pulsią šarvuotais automobi
liais arba raiteliais.

Lenkų laikraštis "Dzien- 
(nik Poznanski" labai nepa- 
j tenkintas, kad lietiniai gavo 
(Klaipėdą. Pernai rudeni dar 
Įgalima buvę Klaipėdą ati
duoti lietuviams už Vilnių; 

| lenkams 
'daug naudos, nes

DEMONSTRACIJA PRIEŠ sPauJ^’ kad 9egu'
r.es švente esanti tiktai Eu- 

i ropos revoliucionierių ap- 
i vaikščiojama. Amerikos 
darbininkams ji neturinti 
jokios reikšmės. Toks daly
kas, kaip tarptautinis prole
tariato solidarumas, ponui 
Gom persui nesuprantamas.

ŽYDUS.
ivxoaUD vmuu,. Kovo 27 d. Rygoj Latvių] 

iš to butu buvel Tautinio kliubo buvo su- 
...... j Klaipėdos I ren^a demonstra- 

atidavimas lietuviams tuo-jtdJa Pr^ žydų eko-
met butų sukiršinęs Lietuvą! 
su Vokiečiais. Dabargi pa
dėtis pakitėjo. Girdi:

"Berlynas uždraudė da
bar Klaipėdos vokiečiams] 
priešintis lietuvių užėmimui! 
todėl, kad dabartiniu metu, 
kuomet Vokiečiai sabuotuo- 

i ia Francuzus Rūro krašte ir 
į pasyv iai jiems priešinasi, 
(Vokiečių vyriausybei svar
bu yra priparodyti savie

siems, kad štai silpna Lietu
va už nieką laiko Francuzi-Į 
ją ir sėkmingai išvijo Fran- 
euzų komisarą is Klaipėdos.' 
Ryt poryt jie stum§ Lietuvą 
Vilniaus link. Kaip gi mes 
privalome į tai reaguoti? 
Jau jeigu pražiopsojome 
momentą likviduoti ginčus 
ekvivalentu keliu, tai dabar

SUĖMĖ PAŠTO PLĖŠIKUS
Pereitą sąvaitę valdžios 

agentai suėmė apie St. Loui- 
są 9 plėšikus, kurie 2 balan
džio apiplėšė tenai paštą. 

1 Pas suimtuosius atrasta $2,- 
(100,000 vertės grobio. Tarp 
suimtųjų yra keli biznieriai.

plauti, tiltai nunešti ir vie
tomis jau turėjo sustoti, 
vaikščioję traukiniai. IštiJ 
sos mylios gelžkelių antį 
Rangor-Aroostook ir Maine rinkjme Washingtone moks-i 
Centrai linijų dabar stovi ]jninkas Woodworth skaitė 
po vandeniu. PanedelĮ susto- paskaitą apie žemės drebėji- 
jo traukiniai vaikščioję jau inus j0 parodymais, žemė 
tarp Augustas ir XXatervil- dreba kas diena, ir tai be-

..... . , įveik nuolatos, tik ne visuo-
Visos didžiosios Maine o rneį įokioj vietoj, kur vra -

upės, kaip antai Kennebec, 'įmonių. Žemės ‘drebėjimų (-a°ar 40,000 suvirsum. 
•^n.dr?sc.°.»^k1’ ^aco *r kft°s> | daugiausia būna po vande- 
issiliejo is savo Krantų. Dau-jūrių dugne. Surinkti 
gybė miestelių ir farmų pa- rekordai parodo, sako Dr. 
Jei tas upes stovi apsemta \Voodworth, kad daugiausia 
potvinių. Skiepai pilni van- ižemė dreba gegužės mėnę- 
dens. Daug dirbtuvių turėjo cyje> 0 mažiausia gruodyje.

Ąpskritai imant, gegužės

ŽEMĖ DREBA KAS 
DIENA.

Amerikos geofizikų susi-i

i
i

nomini viešpatavimą. Kliubo 
nariai tautiniuose rūbuose, 
automobiliuose su pritaikin
tais plakatais apvažinėjo 
miestą, dalindami atsišauki
mus nieko nepirkti pas žy
dus, o pas savo tautiečius.

IS KAUNO. IS VILNIJOS.

PRASIDĖJO CUKRAUS 
BOIKOTAS.

Bostone tapo apskelbtas 
cukrui boikotas. Tai yra 
protestas prieš cukraus pel-

KIEK RINKIKŲ KAUNE?
Pereitais rinkimais buvo 

užrašyta per 35,000 rinkikų,

užsidarvti, nes per potvini 
negalima prie jų prieiti. 
American Woolen Co. audi- 
nyčiose Guilforde buvo 8 
pėdos gilumo vandens ant 
pirmųjų lubų. Sieliai nutru
ko ir apie 4,000,000 pėdų me
džio pasileido Piscataąuis 
upe.

Merrimacko upė panedėlį 
buvo pasiekus augščiausio 
laipsnio ir susisiekimas tar
pe Concordo, N. H. ir kitų 
miestų buvo pertrauktas. 
Žmonės, kurie gyveno klo- 
nise, turėjo pamesti savo na
mus ir bėgti Į kalnus. Daug 
šeimynų su mažais vaikais *■ *.
pasiliko be pastogės ir mai
sto.

Netoli Canaan, N. H., van
duo išplovė vieną pusę gele
žinkelio ir traukinis bėgda
mas apvirto augštyn kojo
mis. Deerfieldo upė Ver- 
monto valstijoj nunešė visas 
kempes, kokios stovėjo jos 
pakraščiuose.

Merrimacko upė augštai 
pakilo taipgi ties Lowell’iu, 
Haverhill’iu ir Lavvrence’u. 
Nuostoliai bus didžiausi.

GYVENIMAS PABRAN
GO 68 NUOŠIMČIAIS.
Nuo to laiko, kaip kilo di

džioji karė, pragyvenimas 
Amerikoje pabrango 68 nuo
šimčiais. Taip skelbia Wash- 
ingtono statistikų biuras. Iš 
visų reikmenų daugiausia 
pabrango rakandai ir kuras. 
Paskui seka drapanos, 
mai, maistas ir tt.

na-

RADO LAIVĄ BE 
ŽMONIŲ.

Ties pietvakarių Afrika 
andai užėjo ant uolos ispanų 

‘ garlaivis su 237 žmonėmis 
Vėliaus tas laivas buvo at
rastas žmonių apleistas. Kas 
atsitiko su buvusiais ant jo 
žmonėmis, iki šiol da nėra 
žinios.

KIEK KAUNUI ATSIEIS 
RINKIMAI?

Pasirodo, kad vienas rin
kikas atsieina savivaldybei 
daugiau kai. 1 litas. Tadų 
Kaunui šie rinkimai paims1 i ;ekvivalentu keliu, tai dabarmėnesyje išpuola 27 drebėji-1 • A000 litų is miesto kasos.! jeikia pris-taikinti prie na

rnai ant dienos. (Visoj Lietuvoj bus dabai-;u aplinkybiu. Privalome
----------- |dau^ay.kaJ nnk1- -maĮu prisiruošti 

kų. Tokiu budu krikščioniu jįir^fj puolimą. Prasidėjus 
0.1^---------------------------- demokratų ir ūkininkų są- LietuvilJ puo!imui, „epriva-
Providenceo mieste tapo -,un^os ,su Darbo Jederaaja jome kreipfis j Tautų Sąjun- 

areštuotas italų bankierius padarytas^ sposas atsieis tik bet tuojau atsakyti 
Carlo Constantino, kuris <idaa^au’, prieš-puolimu ant Kauno,
siimdavo siuntimu pinigų 
Europon, 
tuo, kad surinkęs iš žmonių 
pinigus ir neišsiuntęs jų. Jis

AREŠTUOTAS PINIGŲ 
SIUNTIMO AGENTAS.

AUiiO up ■ -uiivo (JUvriiiiiu ant ivauiivy

iuntimu pinigų Į-aip vienas milionas litų, o jį smarkiu ir skubiu
Jis kaltinamas kur ^alsintas laikas, kur i rajtejjy šarvuotųjų auto- 
•inkęs iš žmonių tar valstybes išlaidos. mobilių, ir paimti nelaisvėn

likos uždaras kaiman ir PAUKŠČiŲPARODA 
pastatytas po $10,000 kau

cijos.
| -----------
j AMERIKA REIKALAUJA 
>255 MILIONŲ Iš VOKIE

TIJOS.
Amerikos valdžia parei

kalavo, kad jai butų užmo
kėta $255,000,000 už laiky
mą kariumenės Vokietijoje.

NOBELIO FONDAS TURI 
$11.000,000.

Iš Stockhoimo pranešama, 
kad Nobelio Fonde, iš kurio 
kas metai skiriama dau
giausia pasitarnavusiems 
žmonijai vyrams penkios 
dovanos, dabartiniu laiku 
randasi arti $11,000,000 tur
to. Sekančios penkios dova
nos bus po £34,000.

SUNKI PADĖTIS 
VILNIUJE.

Vilniuje padėtis vis eina 
sunkyn. Bedarbių jau siekia 
ligi 6,822 žmonių. Dar užsi
daro vis nauji, ypač staty
bos, metalo, dalinai odų ir 
kiti fabrikai. Laukiama 
daug streikų, apie tai pra
našauja profesinės sąjun
gos. Streikai kils vien eko
nominiais motyvais iššaukti. 
Kainos maisto produktų vis 
brangsta: pabrango cukrus; 
dešimtis kiaušinių kainuoja 
iigi 8,000 lenkiškų markių; 
kalakutas — 100,000 m., sva
ras kumpio — 9,000 m. Bet 
be to dar trūksta prekių. 
Kadangi dėl augštų kainų 
gali kilti nesusipratimų, tai 
vyriausybė pradėjo konfis
kuoti cukraus, miltų ir kitų 
produktų atsargas.

Šalia ekonominės blogos 
padėties taip pat finansai 
blogai stovi. Valdžia neiš
moka valdininkams švenčių 
priedo, taip pat ir miestas 
negalėjo išmokėti, nes netu
ri pinigų.

. Jie nuėjo 
stačiai tenai, kur buvo pas 
komunistus kas paslėpta, ir 
viską pasiėmė. Atsišaukimų, 
laikraščių ir kitokios litera
tūros prikrauta keli trokai. 
Konfiskuota taipgi didelė 
raudona vėliava, kuri buvo 
pasliėpta pas tūlą Merrieką 
po Nr. 35 Miller st.

Valdžios agentai tą vaka
rą aplankė visus komunis-

Valdžios agentai

liavą. (Vės buvo platinami tarp lie-

visą Seimą ir Lietuvos val
džią ir sustoti Nemuno ir 
šventosios arba Nevėžio 
upės linijoje. Paskelbti, kad 
Lietuvių-Lenkų rubežius 
atitaisome sulyg 1919 metų 
linija. Kauno mieste įvesti 
tik karinę okupaciją su geru 
administratorių generolu 

i (pav. šeptickiu). Kaipo tai- 
] kos sąlyga — perkelti Ue- 
j tuvos sostinę Klaipėdon, de- 

ninkas D-atis 30 dieną kovo, i militarizuoti dešini Nemuno 
vadinas, prieš pat Velykas, 
ėjo per krautuves ir reika
lavo ' sveikinti" pirmos nuo- 

I vados viršininką su šventėm, 
(nurodydamas, kur gyvena ir 
it.t. Ką tai reiškia?

Krautuvninkai skundžia
si, kad per didžiąsias šven-j programa priklausys tik nuo 
tęs, kaip Kalėdų, Velykų ir j jos greito ir gero vykdymo 
k. eina per krautuves valdi-į iš musu pusės."

, iri Taigi pasirodo, kad len- 
I kai jau galanda ginklus 

Tegyvuoja caro palikimai. Kaunui užimti.

i

KAUTsE.
Paukščių paroda Kaune 

buvo balandžio 6 d. Taip ra
šo plakatai su raudonu gai
džiu. Gaila tik, kad niekur 
nepasakyta, kokioj gi Kau
no vietoj buvo ta paroda.

KEISTI ĮSAKYMAI’.
Pirmos nuovados valdi-

I

rinkai, ypač iš policijos, 
"prašo dovanų".

1

krantą ir teritorijas i rytus 
nuo šventosios upės. Galop 
teisė Lenkų Įguloms užimti 
Kauno ir Alytaus fortus 5- 
10 metų. Kadangi 'Tautų 
Sąjunga" pripažįsta tik įvy
kusius faktus. todėl ir ši

benti kalėjiman ir uždaryti 
be kaucijos. Jie bus kaman
tinėjanti po vieną.

Pateko taipgi komunistų 
lyderis Merrick, kuris jau

5.000 KUNIGŲ SĖDI RU
SIJOS KALĖJIMUOSE.

Rygos žiniomis, semtomis yra sėdėjęs kalėjime metus 
iš bolševikiškų šaltinių, da- už šmeižimą ir keturis me-

NEVEDUSIEMS 
MOKESTIS. ,

Magistratas projektuoja ■ 
Įvesti nevedusiems il.l 
metų vyrams mokesni.

ibartiniu laiku Rusijos kalė-’tus už prisidėjimą prie nu
li imuose sėdi daugiau kaip žudymo žmogaus. Taip rašo 
į2,000 pravoslavų dvasiškių Pittsburgo dienraštis "Ga
lit- apie 3,000 kitų tikybų ku- zette Times”. Jisai nieko ne-

• m • » >• i i . -i ,nigų. Tarp jų esą daug vys- 
ikT^SO kuP^ ir arcivyskupų.

KOMUNISTŲ POPAI REI
KALAUJA BAUSMĖS 

TICHONUI.
Komunistai sušaukė Mas

kvoje savųjų pdpti kongre
są, kad tas išreikštų nuomo
nę apie buvusi Rusijos cerk
vių galvą Tichoną, kuris da
bar sėdi kalėjime ir kuri 
bolševikai nori sušaudyt. Po 
audringi! posėdžių, kurie 
raukėsi per dvi dienas, ko

munistiniai popai išnešė re
zoliuciją, pasmerkdami Ti- 
.•honą kaipo kontrevoliucio- 
nieriu ir reikalaudami jam 
kuoaštriausios bausmės.

j

NELAIMĖ TUNELYJE.
Gelžkelio tunelyje ties 

Kaunu atsitiko nelaimė. Au
todrezina su 7 žmonėmis va
žiavo Kauno link. Ta pačia 
kryptimi ėjb prekių trauki
nys, kuris kaž ko tunelyje 
sustojo. Autodrezinos kelei
viai, tunelyje nieko nematy
dami, Autodrezinos sustab
dyti nesuspėjo ii- trenkė vi
su smarkumu i traukinio 
galą. Keliavusieji Autodre
zina 4 asmens sužeisti, o 3 
visai sveiki. Jau pradėta tar
dymas.

IŠ LATVIJOS

ŽYDAI NEPATENKINTI. | 
KAD JŲ TEISĖS NEIGIA

MOS. Maskvoje vėl tapo atidėta, ir
Vilniaus "Unser Fraind" ši kartą jau neapribuotam 

straipsny dėl Lenkų rytų laikui, 
sienų nustatvmo rašo;„r

me prieš akis galutiną Eu-, 
ropos konsolidavimą. Bet 
įsidėmėtinas yra tas faktas, 
kad prie to konsolidavimo 
mažumų, o ypač žydų teisės 
Vilniaus srityje, visai buvo 
užmiršta.”

dirbdavo, tik važinėdavo su 
! prakalbomis ir šmeiždavo 
r žmones, taigi panašus Į Ke
ltuvių komunistų agitatorių 
Bimbą. Iš atrastų pas jį do-

TICHONO BYLA 
ATIDĖTA.

Areivvskupo Tichono byla1 krentu policiją sužinojusi, 
-■ • kad uz šitą darbą jam buvo

'mokama kas sąvaitė $20 al
gos kažin iš kokių šaltinių.

Dabar valdžios agentainustatymo rašo;---------- - .. -
Kaip tai nebūtų, mes turi- LOKAUTAS PARYŽIUJE.--------- _ Vraturą ir sulyg jos spręs 

Paryžiuje apskelbta vi- apie suimtųjų nusidėjimo L * SVarį)U]m^soms moteriškų rūbų siuvė
joms lokautas. Visos siuvy
klos uždarytos.

BANKAS DAUGINA 
PINIGŲ.

Latvijos bankas nutarė 
, padidinti popierinių pinigų 
Į emisiją dar 10 milijonų latų. 

vartos pinigu stoka. Lig šiol 
iš viso banko ouvo išleista 
apyvarton 16,397.000 latų. 
Visa emisija esanti padeng
ta virs 100 nuoš. aukso, nors 
statutuose padengimas nu
matytas tik 50 nuoš.

!•

1
i

Į___ _
Nauja emisija iššaukta apy-

I DRG. BIELINIS KALBĖS 
HAVERHILLY

Pėtnyčioj, 4 gegužės.
Pereitą nedėldienj drg.

t

KELIAUJANTIEMS J 
KLAIPĖDĄ ŽINOTINA.
Keliaujantieji iš Vokieti

jos Klaipėdos kraštan as- 
, mens turi turėti Lietuvos 
(konsulo Karaliaučiuje vizą. 
Tos vizos neturintieji kraš
tan neįleidžiami.

l

BEDARBIŲ
NUTARIMAS.

Kovo 23 d. darbininkų na
me Įvyko miesto bedarbių Bielinio prakalbos Haver- 
mitingas. Mitinge priimta hillyje neįvyko, nes kalbėto- 
rezoliucija, kuria reikalau- jas pavėlavo traukini is 
jama kuogreičiausiai orga
nizuoti viešuosius darbus, o 
taip pat atidaryti bedar
biams valgyklas, kuriose jie 
galėtų gauti pietus nemoka
mai.

h)ni. Todėl drg. Bielinis kal.' Reikalingu Zcceris 
bės čia ateinančio j pėtny- kuris moka abelną spaus- 
čioj, 4 gegužės, 7:30 valan- tuvės darbą ir gali spauzdint 
dą vakare, Lietuvių Kliubo ant cilinderio preso. Smul- 
salėje. Kviečiami visi Haver- kesnių žinių klauskite laišku 
hillio lietuviai. "Keleivio” Adm.



2 KEtĘ-Tvia
tr»ti » ■ » • - t ~ •* i - .

J APŽVALGA S
LIETUVOS GYVENTOJU 

SURAŠYMAS.
Lietuvoje manoma daryti 

visų gyventojų surašymas. 
Kauniškė "Lietuva” apie tai 
rašo:

*šio surašymo tikslas nėra 
fiskalinis, t.v., ne tam renka
mos žinios, kad. jomis naudo
damiesi, dėtų mokesčius, skir
tų rekvizicijas ir t.t.. bet nori
ma tuo budu sužinoti tikra a 
valstybės ekonominis, tautinis, 
kultūrinis ir t.t. stovis. Turint 
tokias žinias apie savo kraštą, 
galima bus lengviau pastebėti 
Įvairus trukumai, pažinti ją 
priežastys ir rasti budai šiems 
trukumams pašalinti. Be to. 
toks surašymas turi ir moksli
nės reikšmės: jis bus svarbi 
medžiaga istorijai, kalbotyrai 
ir kitiems mokslams.

"Visuotinieji surašymai vė
liau bus pakartojami, ir. suly
ginus jų davinius, bus matyti 
vaisiai, kurių pasiekta per tam 
tikrą laikotarpi. Todėl svarbu, 
kad gyventojai suteiktų kuoti- 
kriausias žinias, nes iš netikru 
žinių galima padaryti klaidin
gos išvados ir tuo pakenkti sa
vo valstybei, o per ją ir visiems 
jų gyventojams."

Kada tas surašymas pra
sidės, "Lietuvoje" nepasaky
ta. Sakoma tik, kad blankos 
jau ruošiamos.

i

■

dan Įplaukos buvo tokios: 191T 
m. _ $4.500; 1918 — $4.100; 
1919 — $12,000: 1920 — $19.- 
400; 1921 $.3,840.”

Pinigų ateina į tą keistą 
fondą iš visu pasaulio kraš
tų. Vienas kunigas prisiun
tęs §14,(M>0 net iš Anglijos 
pažymėdamas, jog tai atly
ginimas už apsukimą Ame
rikos valdžios.

Kiek seniau, da VVilsonui 
prezidentaujant, kažin kas 
prisiuntė finansų sekreto
riui MeAdoo $30,000 be jo
kio paaiškinimo. Tik vėliau 
gauta laiškas su nurodymu, 
kad tie pinigai skiriami i 
"Sąnžinės Fondą", bet kas 
juos siunčia ir už ką, nepa
sakyta.

Ar nevertėtų ir lietuviams 
toks fondas Įkurti? Juk 
kun. Purickis pas mus ne 
vienas...

Draugijos Įstatą paivhiini-
, mo."

Toliaus Šliupas nurodo, 
kaip vyskupas Karevičius 
lankėsi pas kaizerį, prašyda
mas įkurti Lietuvoje monar
chiją, ir baigia šitokiais žo
džiais:

"Neturiu ypatingo noro n. 
Jakštą kaltinti ar niekinti, ka
da jam taip labui rupi teisinti 
bažnyčios reikalus: juk jis, p. 
Jakštas, kitaip nė negali dary
ti, pats Įsikinkęs i klerikalini 
vežimą !x Tik galiu pasakyti, 
kad laisvamaniams juokingai 
atrodo, kaip kunigėliai su da
vatkomis geidžia atvertinėti 
netiktus ir suvaryti juos i sa
vo tvartą, kad be trukdymo ga-1 
lėtų avelių nuobarą kirpti. Ne 
be tie laikai, p. Jakšte: inteli
gentija gyvuoja garnį 
lais, o teologija eim 
Ne be caro mes Į nu m 
p. Jakštas tvirtindavo 
joje’.”

!

PATARIA IVAŠKEVIČIUI 
NESIRODYT ANT 

PAGRINDU-

Radzevičiaus ii- kitu Petriką garsinasi 
krikščioniškų federacininku’, __ ~_______________ ,
prisideda prje profesinių są- pįu savo pasigarsinimu ji 
jungų ir Socialdemokratų Par- tikrai peržengia

kaipo 
"lietuviškas denCistas”, šito- 

is 
1____ t______Maskvos

u jos. pradėjome galvoti, kad ir kominterno tėzius. Aš ma
mų ms panemuniečiams fedo- 
racininkams-darbininkams lai
kas susiprasti. Girdėjome, kad 
keli susipratę darbininkai jau 
suorganizavo A. Panemunėje 
socialdemokratų kuopą. Jei tik 
pasitvirtins visi šitie gandai, 
tai ir mes federacininkai dar
bininkai prisidėsime prie savo 
draugų A. Panemunės social
demokratų kuopos.”

Tai yra labai džiuginantis 
apsireiškimas.

čiau Mahanoy City, Pa. ti
kro komunisto ant lango už
rašyta "tarptautiškas kriau
šius”. Man rodos, kad co 
kriaučiaus jiasiskelbimas ti
krai atatinka komunistų in
ternacionalo dvasiai.

* - »•-! :

Draugijų Sanryšiai ar
Maskvos agentų lizdai?

■ ■ ■■ f

pasiskaityt, ką rašo jo pa
ties popiežius, tai jis negalė
jo perskaityt nei vieno žo
džio. O vis dėlto šitas profa
nas drįsta šmeižti drg. Sie
lini, kurio jisai ir puspadžio 
nėra vertas.

Prakalboms pasibaigus, 
rengėjai siūlo svečiui iš Lie
tuvos $5 ”už kelionę”. Sve
čias klausia, o kiek jus mo
kat savo Bimbai? Aštuonio
lika dolerių, atsako Sanry
šio viršininkai. Tai kode! 
jam taip daug? Todel, kad 
jis atvažiavo iš New Yorko, 
jie sako. O iš kurgi aš atva
žiavau? klausia kalbėtojas. 
Tamsta iš Bostono, jie sako. 
Ne, sako, drg. Bielinis; aš 
ne iš Bostono, bet iš Kauno; 
tamstos gi mane kvietėt iš 
Chicagos; aš turiu ir jūsų 
sekretoriaus laišką; o jei aš 
šiandien buvau Bostone, tai 
ir jūsų Bimba buvo Bostone;

I

Petrikos Keidė savo spy
riuose aiškina žmonėms apie 
Liutkaus pančekas. Dievu
lis žino, kas čia per misteri
ja ! Ką bendro turi Liutkaus 
nančekos su Petrikienear 
Petrikienės pančekos su 
Liutkum — sunku suprast.

K-s.

I 1,500,000,000 RUBLIŲ Už 
PASPORTĄ.

"Novoje Russkoje Slovo“ 
rašo:

"Tai ne pasaka, o faktas 
musų dienų Maskvoje, Charko
ve ir Minske.

"Sovietų laikraščiai praneša, 
kad užsienio reikalų komisa
riatas Įvedęs už pasportus 
naują mokesti — pusantro mi- 
liardo rublių.

"Prie caro Rusijos gyvento
jas — piliečių tada nebuvo — 
susidėdavo iš kūno, dūšios ir 
pasporto.

"Prie bolševikų valdžios Ru
si jas gyventeflas — piliečių ir 
dabar da nėra — susideda tik
tai iš dūšios ir pasporto. Kū
nas sudžiūvo.

"Pasportų sistema — darbo; 
knygelės — dabar taip Įsisun
kė Į visą Rusijos gyvenimą, 
kad be policijos dokumentų ir i 
užvėjį’ negalima išeiti, o ne

lik i krautuvę ar restoraną.
"Užsienio pasportas paliuo- 

suoja Rusijos gyventoją nuo 
bolševikiškų sunkenybių. Ir už
tai jis turi užmokėti 1,500.- 
000.000 bolševikiškų rublių.”
Kada už 100 metų žmonės 

šiuos žodžius skaitysy jiems 
tai išrodyt kaip pasaka.

ATMETfi KOMUNISTŲ

Franeuzų sficiaKstų orga 
į as "Populaūh” išspausdino 
pareiškimą, kur"' sakoma, 
kad Francuzįjos Socialistų 
Partija pertraukia su ko
munistais visus reikalus ir 
nenori turėti; su jais nieko 
liendra. - t _ ..

šitas pareiškimas yra ap
sakymas fkomunistų pasiū
lymą sudaryti bendrą fron
tą ir išvieno apvaikščiot Ge
gužės Šventę.

Mes da neužmiršom, sako 
-ocialistai, kaip komunistai 

! darė didžiausių pastangų," 
::ad padėjus buržuazijai su
naikinti musų partiją. Bet 
šiandien, kada jie patįs su
skilo į tris dalis, kada jų ša
lininkų skaičius kas diena 
eina vis mažyn ir mažyn, — 
šiandien jie siuto mtims vie
nytis. Aišku, kad tas pasiū
lymas yra veidmainių dar
bas, ir todėl socialistai ji at
meta.

atvyko 
Bielinis, 
Partijos 
Steigia- 
Montel-

Vienas garsus Chicagos 
biblistas, sakydamas savo 
mulkiams pamokslą, šitaip 
užgiedojo:

—Jūsų galvose yra mon-v C- v

kės uodega, o kišenės pilnos 
šutintų bulvių. Dievo žo
džiams nėra vietos.

Smart vyras! Jis reko
menduoja savo parapijo- 
nams krauti Dievo žodžius 
ir kišeniun, netik galvon...

Lietuviški biblistai dalinai 
pralenkia jau ir salaveišius.

Kai kuriose lietuvių kolo
nijose Amerikoje-yra susida- 
rę Draugijų Sanryšiai. Vie
tomis šitos organizacijos 
dirba naudingą darbą, bet 
vietomis jos gyvuoja, rodos, 
vien tik tam, kad pridengus 
savo vardu tą šlykštų ištvir
kimą, kokį varo musų išeivi
joje suchiiliganėję Maskvos 
agentai.

Šitokią rolę sulošė tie 
"draugijų sanryšiai" dabar 
su drg. Bielinio prakalbomis 
Norwoode ir Montelloj.

Paskelbus laikraščiams, 
kad iš Lietuvos 
Amerikon draugas 
Socialdemokratų 
atstovas ir buvęs 
mojo Seimo narys,
los Draugijų Sanryšio rašti
ninkas, Geo. švedas, parašė 
svečiui laišką i Chicagą, 
kviesdamas jį ant prakalbų 
į Montello, Mass. Paskui tuo... „„ _________r____- z
reikalu šitas Švedas rašė d.Ujis jau senai sukasi po šitą 
"Keleivio” redaktoriui ke-Įapielinkę; 23 balandžio jisai 
liatą laiškų ir sakė, kad kalbėjo Norvvoode; jis taip 
Draugijų Sąmyšis norįs pa- pat yra kalbėjęs Latvrence 
rengti * draugui Bielinha ir da visa eilė prakalbų jam 
prakalbas.

Svečias pakvietimą pri
ėmė ir, atvažiavęs iš Chica- 
go$, nuvyko i Montello, 
Mass. Tai buvo 27 balandžio, galėjo šito išaiškint, 
Pasirodė, kad šaiia drg. Bie
linio, prakalbų rengėjų yra 
pakviesta da ir komunistų 
’oratorka" Petrikienė. Įžan
ga į prakalbas padaryta 22 
centai.

Pradėjus žmonėms rink
tis į salę, komunistai tuojau 
ima dalyti savo lapelius, ku
riuose kriminališkai šmei
žiamas drg. Bielinis ir visa 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija. Rengėjai šito chuli
ganizmo netik nestabdo, bet 
žiuri ir šypsosi. Svečias tuo
met pareiškia, kad jis yra -----
atvažiavęs čionai Lietuvos kištas tas pats komunistų 
darbininkų reikalais ir savo 
prakalbose renka jiems au
kų, todel norįs žinoti, ar ši
lam susirinkime aukos bus 
renkamos, ar ne.

Prakalbų rengėjai duoda 
suprasti, kad aukos bus ren
kamos, tik ne Lietuvos dar
bininkų reikalams, o komu
nistams. Kalbėtojas protes
tuoja prieš tai; sako, jus 
naudodami mano vardą ir 
darbą norite pasidaryti sau 
pinigų? Aš negaliu su tuo 
sutikti.1 :

Pagalios nutarta taip: po 
clrg. Bielinio prakalbos bus 
renkamos dvejos aukos; pir-

"Naujienų" koresponden- j 
tas rašo apie sandariečių 
prakalbas, kurios buvo pa
rengtos Chicagoje tikslu pa
rinkti aukų Lietuvos liaudi
ninkų rinkimams. Kalbėję 
p. K. Norkus ir A. Ivaškevi
čius. Apie pastarąjį kores
pondentas sako:

"Kadangi prakalba- buvo! 
įengiamos parinkti auką Lie
tuvos liaudininkams varymui 
rinkimų kampanijos, tai aš ne
bandysiu Ivaškevičiaus kalbos 
turinį atpasakoti. Pasakysi i 
tik tiek, kad sandarieėiai. leis
dami tokiam kalbėtojui kalbė-į 
ti. vargu ko gero gali tikėtis.. 
Tąs ’spykeris’ tik blėdies tegali; 
organizacijai atnešti.

"Auką buvo surinkta Slo su 
c-eintais.^

"žmonių buvo nedaug. Bet ir 
jiems I\-aškevičius padarė la
bai blogo Įspūdžio. Jeigu apie 
tą poną ir klaipėdiečiai Įgavo 
toki jau Įspūdi, tai jam butą 
daug sveikiau nesirodyti ant 
pagrindu.”•

K. Norkus kalbėjęs rim-į 
tai. Jisai nurodinėjęs kleri
kalų politikos žalingumą 
Lietuvai ir raginęs ameri-l 
kiečius remti pažangias Lie- i

D-RAS ŠLIUPAS GINČI
JASI SU KUNIGAIS.
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Senis šliupas susikirto su 
Lietuvos kunigais. Susirė
mimas įvyko dėl amerikie
čio Martaus laidotuvių. "Ke
leivyje" buvo jau rašyta, 
kad kuomet Mantus dirbda
mas dėl Klaipėdos paliuosa- 
vimo peršalo ii* mirė, tai 
Kretingos parapijos kunigai 
atsisakė priimti jo kūną i 
kapines. D-ras šliupas pa
smerkė kunigus dėl tokio 
pasielgimo.

Kun. Dambrauskas, žino
mas kaipo "caro burdingie- 
rius”. pradėjo iš šHupo ty
čiotis. Girdi, laisvamanis 
šliupas pradėjęs jau atsiver
sti; jis reikalaująs savo- 
draugui vietos katalikiškose 
kapinėse, iš ko galima esą 
suprasti, kad jis ir pats no
ris būt numiręs bažnyčios 
dailiai palaidotas. Ir Dam
brauskas apsiima šliupą pri
imti i "viernujų” skaičių, jei 
"prieš mirsiant jis atšauks 
ir pasmerks visus savo raš
ius ir žodžius prieš bažnyčią" 
paleistus.”

Bet d-ras Šliupas atsako, 
kad kun. Dambrauskas to 
nesulauksiąs. Kretingos ku
nigas Bizauskas ir pas Mar- 
tų bėgiojęs, buvęs net pen
kis kartus niekeno nekvie
čiamas, kad atvertus "bedie
vį”, bet nieko nepešęs. Buda ■ 
mas pilnai sveiko proio, ve
lionis griežtai atsisakė pri
imti bent koki bažnyčios pa
tarnavimą. Norėdami užtai 
atkereyt, kunigai atsisakė 
palaidot jo kūną.

Todel "Lietuvos žiniose” 
d-ras Šliupas rašo:

'Tolygių atsitikimų su nu
mirėliais Lietuvoje yra buvę 
nemaža... Tik sakykite, kam 
toks kerštas numurusiems žmo
nėms, ar negana kunigai prier- 
zina ir prikankina gyvus? — 
Norėdamas duoti progą kiek
vienam lietuviui laisvai pasi
laidoti, aš ir keletas kitų tau
tiečių Įsteigėme Biržuose ’Et- 
hinės Kultūros Draugiją’, ku
rios įstatus nusiuntėme Kau
nan Vidaus Reikalų Ministeri
jai patvirtinti. Nors patys kle
rikalai į Lietuvos konstituciją 
Įrašė paragrafą, kad draugijas, 
kurios nesipriešina dorai ir ne
ardo viešosios tvarkos, gali bū
ti tvirtinamos — tai benebus 
Įrašyta buvę dekoracijai! — 
tai čion Ethinės Kultūros 
Draugija rado tuojau kliūčių, 
mat, gali bažnyčios reikalui, 
kenkti! Perėjo per rankas visų 
juriskonsultų, atsidūrė tikybą 
departamente, Ministerių Ka
binete, ir jau turėjo patekti 
Seiman. — kaip štai klerikalai 
Seimą namon paleido... Liepos 
mėnesyje sukaks metai, kaip 
klabiname, kad laisvamaniams 
butų žmogiškos tiesos pripa
žintos, bet turbut iki klerikalai 
sprandų nenusisuks, vargiai 
sulauksime Ethinfci Kultūros

I

PRASTOS ŽINIOS 
KRIKŠČIONIMS.

Krikščionįs demokratai 
labai susirūpinę ateinan
čiais rinkimais j Lietuvos 
Seimą. Jie išvaikė aną Seimą 
dėlto, kad neturėjo jame di
džiumos, todėl dabar jie da
ro didžiausių pastangų, kad 
laimėjus rinkimus. Jų vien
minčiai Amerikoje savo or
gane "Drauge” rašo:'

"Mes negalėdami balsuoti už 
katalikiškos Lietuvos laimėji
mą, balsuojame savo aukomi;, 
kurios rinkimuose turi didelės 
reikšmės.

"Pradžia padaryta Chicago- 
ie. Pirmoji West Side kolonija 
padarė pradžią. Pradžia visuo- 
met sunki; surinkta prakalbai 
$215 ir nutarta ligi S400 priei
ti. Darbuotojai eina pas tuos, 
kurie neatsilankė i prakalbas ir 
tikisi surinkti minėtą sumą.”
Ant tokios kolonijos $215, 

tai gana menka auka. Ma
tyt, jau ir Amerikos katali
kai pradeda neberemti kuni
gų partijos. Bet Lietuvoje 
krikščionims da prasčiau ei
nasi Vėliausios žinios sako, 
kad tie darbininkai, kuriuos 
kunigai buvo sutraukę i sa
vo klerikalinę "Darbo* Fede
raciją”, pradeda jau susi
prasti ir visais būriais per
eina socialdemokratų pusėn.

Taigi išrodo, kad klerika
lams artinasi "smutnos die
nos”.

i

kili

s

Viename garsiame Chica
gos lietuviškame munšaino 
taliune susirenka netik pra
sti mužikai, o ir kunigai.

Štai vieną vakarą svečiai 
geria, linksminasi ir dai
nuoja. Kunigėlis-gi lošia 
bolėmis. Užeina saiiunan 
tiktai ką atkeliavęs iš girių 
žmogelis ir pamatęs kunigė
lį boles šaudant, prabilo:

—Ak, kunigėlis! Tai kaip 
malonu matyti tokioj vietoj 
lietuvišką kunigą, 
dešimts dolerių ir atlaikyk 
mišias už mano patėvį, kuri 
perkūnas nuspyrė...

Kunigas pažiurėjo dievo
baimingai i dangų ir šovė 
dešimkę kišeniun, sakyda
mas, kad viską išpildysiąs, 
kaip reikiant.

Ar negeriaus butų ir ki
tiems kunigams daryti biz
nis saliunHose ?

z . Blusų Blokas.

via yra suruošta. O vienok 
jtis jam mokat S18, kuomet 
man siūlot tiktai §5. Kode’f.

Sanryšio viršininkai- ne- 
. tiktai

Štai tau

tuvos partijas.

SĄNŽINĖS FONDAS.
Washingtone yra taip va

dinamas ”Sąnžinės Fondas”, 
kuris susideda iš tų pinigų, 
kokius prisiunčia sąnžinės 
persekiojami visokie šmu
gelninkai ir sukčiai, apgavę, 
kokiu nors budu šalį. Dabar- j 
tiniu laiku tame fonde esą į 
daugiau kaip $550,000.

Finansų Departamentas 
savo pranešime paduoda ! 
apie šitą fondą sekamų 
smulkmenų:

"Į tą fondą daugiausia pini
gu suplaukė prezidentaujant 
rtooseveltui ir VVilsonui. Per 
septynerius metus Roosevelto 
prezidentavimo Įplaukė $100.- 
200, gi per aštuonerius metus 
VVilsono — $107,000. Sąžinės 
fondas pradėjo staiga augti 
prezidento Lincolno laikais. 
Prezidento Granto dviem ter
minais Įplaukė $20,000. Pasta
raisiais junkeriais metais fon-

DARBININKAI BĖGA Iš 
KUNIGINĖS FEDE

RACIJOS.
"Socialdemokrato" 13-ta- 

me numeryje randam Įdo
mių žinių: šakiuose, Plokš
čiuose ir Aukštoj Panemu
nėj kunigų sutvertosios dar
bininkams mulkinti organi
zacijos likviduojamos, o jų 
nariai pereina Į profesines 
sąjungas ir Socialdemokra
tų Partiją.

Iš Plokščių buvusio "Dar
bo Federacijos" skyriaus 
pirmininkas rašo:

"Darbo federacijos skyriaus 
visuotinas susirinkimas kovo 
11 d. š.m.- vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie Socialdemokratu 
Partijos. Mes pamatėme, kad 
musu vadai Ambrozaitis. Ra
dzevičius, ūkininko sūnūs Rau- 
linaitis, Jočys ir kiti yra tie pa- 
tys 'krikščionys’, kaip ir ban- 
kierius kun. Vailokaitis, spe- 
kulentas kun. Purickis. Jie visi 
išvien ėjo Seime prieš darbi
ninku reikalus, taip sunkiame 
Lietuvai momente išdrįso pa
leisti Seimą.

”Mes. buvę federacinink:<i. 
kviečiame visus savo draugus 
darbininkus iš federacijos pa
mesti darbininku išgamas mu
su barusius 'vadus' ir prisidėti 
prie susipratusiu musu draugų 
darbininkų, esančių Socialde
mokratų Partijoj ir profesinė
se Sąjungose.”

Iš Panemunės (Kauno 
apskr.) susipratusių federa- 
cininkų grupė taip pat skel
bia:

"Išgirdę, kad musų draugai 
visuose Lietuvos kampuose 
bėga nuo bagočių agentų Am-

ŽARUOS.

sė. . ; ... . . _ . - -i

Ar jums teko kada nors 
matyti Lietuvoj toki atsiti
kimą, kad tą pačią dieną, 
kuomet ūkininkas skerdžia 
kiaulę, kalėdoja kunigas ir 
šeimininkę aplanko garnys? 
Tai buna nepaprastas šu- 
rum-burum.

Toks-pat . šurum-burum 
yra dabar Chicagoje. Vienu 
sykiu suvažiavo net keturi 
svečiai: garsus dainininkas 
Babravičia, Šleževičienė ir 
Vencienė, K. Norkus su ge
nerolu Porčaps ir Paršaitis- 
Gabrys. Visi svečiai jau pa
sirodė viešai, tik vienas Par- 
šaitis tuno po kunigų suto- 
na pasislėpęs.

Tarp žmonių yra sakoma: 
Buvo laikai, kuomet tauti-| "Daktare, išgydyk pats sa- 

ninkai ant J. F. Bagočiaus 
unis korė. Dabar tie žmo

nės tą patį Bagočių ant ran
kų nešioja, šaukdami:. "Eikš 
prie mus, eikš prie mus! 
Duok pinigų, gelbėk muši" 
Bagočius savo duosnumu la
bai pasižymi, tarsi užmirš
damas tas skriaudas, kurias 
.iam-yra tie patįs žmonės pa
darę, kuomet jis mokinosi. 
Ištiesų, Bagočius yra gera
širdis.

Kapsukaę nors ir nenor-, 
nalis žmc 

mus sorkii 
metais pa 
laišką apie L. \ ____ „
ką ir jo kvailą sportizmą. 
Dabar jis parašė d. K. Bieli
nio "biografiją”, už ką jam 
komunistai žada garbes me
dali nupirkti, nesą jie vieni 
neiiiegė tąip "puikiai” Bieli- 
ni apšmeižti ir tiek daug 
apie ji primeluoti. •

ve!” Taip atrodo, kad dakta
ras pats savęs niekuomet ne
gali išgydyti. O vienok Chi- 
cagoj taip atsitiko, kad dak
taras Graičiunas išgydė 
pats save. Nuo neatmenamų 
laikų jis vis sirginėjo poli
tinėmis ligomis. Pastaruoju 
laiku jį užvis labiausia kan
kino sandarizmas. Betgi 
daktaras surado tinkamų 
vaistų ir pasveiko. Dabar jis 
tikrina, kad politinėmis li- 
gomisjau nebesirgsiąs.

Vistik komunistų 
liucija” Amerikoj paliko sa
vo pėdsakus, nes kaikurie 
turtai šioj šaly liko suvisuo
meninti. Taip, valdžia kon
fiskavo bravorus ir degtinės 
darymą pavedė visuomenei.

A. Darbukas.

”revo-

atsisakė mokėti, ir viskas. 
Drg. Bielinis, žinoma, tų $5 
nepriėmė ir išvažiavo. Ko
munistai gi pasidarė tokie 
arogantiški, kad kas tik 
jiems iš šalies pastebėjo,kad 
jię nekultūringai elgiasi, jie 
varė tokius laukan iš salės. 
Girdi, išeikit laukan, čia mu
sų salė.

Panašiai Draugijų Sanry
šio vardu buvo padaryta ir 
Norvvoode. Ir tenai prakal
bos buvo rengiamos svečiui 
iš Lietuvos, bet jam pakal
bėjus, ant pagrindų buvo iš- • • v . .. ‘ •» ” • " į
Bimba, kad iškovotų ir 
įžeistų kalbėtoją.

Taigi dabar kįla klausi
mas: Kas yra tie draugijų 
sąmyšiai? Ar tenai ištiesų 
priklauso įvairios draugijos, 
ar vien tik Maskvos agentų 
lizdai tokiais vardais yra 
prisidengę?

Jei prie tų san ryšių išti- 
krujų priguli niekuo nekal
tos musų draugijos, tai ko
dėl jos leidžia gražų savo 
vardą naudoti tokiems šlyk
štiems komunistų darbams? 

Jei prie tų sanryšių pri
guli lietuvių draugijos, ku
rioms rupi Lietuvos clarbi- 

ma rengėjai rinks sau, o pa- ninku reikalai, o ne kruvi- 
skui Lietuvos socialdemo-, nas Trockio komunizmas, 
kratams.

Bet kada priėjo prie aukų 
rinkimo, pirmininkas pra
neša, kad dabar jis duosiąs 
’ publikai nubalsuoti, kam 
rinkti aukas.” O toji "publi
ka” buvo didžiumoje susior
ganizavę komunistai. Ir jie 
nubalsavo, kad aukos butų 
renkamos tik sau. Taigi ren
gėjai čia jau sulaužė sutarti 
su kalbėtoju ir, spiovę ant 
savo žodžio, pasielgė kaip ti
kri Maskvos žulikai.

Po drg. Bielinio kalbos ir 
l>o aukų pirmininkas per
stata kalbėti komunistų agi
tatorių Bimbą, šitas necivi
lizuotas sutvėrimas koliojo 
Lietuvos darbininkų atstovą 
per pusantros valandos to
kiais šlykščiais žodžiais, kad 
net iš susirinkusiųjų pasi
girdo protestai, bet pirmi
ninkas sėdėjo ant pagrindų 
ir leido* šmeižikui pliovoti.

Pabaigus jcomunistų Bim* 
bai blevyzgoti, drg. Bielinis 
pareikalavo žodžio ir išpa- 
>-odė visą komunistų rėks
nio nekultūringumą ir kvai
lumą. Pasirodė, kad tas 
Bimbalas, kuris garbina Le
niną ir Trocki kaip davatka 
altorių, nepažįsta dagi rusų 
kalbos. Kada drg. Bielinis 
pakišo jam po nosia sovietų 
'-aidžios laikraštį "Ekono- 
miceskaja Zizn” ir liepė jam

__ ; Trockio komunizmas, 
tai kodėl jos leidžia Trockio 

' agentams daryti po sanry- 
šių firma bizni? Juk toks 
atsitikimas, kaip Montelloj, 
tai didžiausis skandalas. Pa
kviesti žymų žmogų ant 
prakalbų, sutraukti jo var
du žmones, padaryti didelę 
įžangą, surinkti pinigus, pa
skui bjauriausiu budu tą 
žmogų išniekinti, išbiaurioti 
ir net už kelionę neatlyginti 
— tai pasielgimas, kuriam 
pavadinti ir žodžio tinkamo 
nėra musų kalboje. O Mon- 
tellos Draugijų Sanryšio 
viršininkai taip pasielgė.

Taigi tegul tos-draugijos, 
kurios tą Sanryši sudaro, 
paaiškina, ar visa tai buvo 
daroma su jų žinia ir prita
rimu, ar ne? Jei jos šitokiam 
darbui nepritaria, tai ką jos 
mano daryti, kad kaltinin
kus nubaudus ir kad suteptą 
Sanryšio vardą pataisius?

Šitą norės žinoti susipratę 
Lietuvos darbininkai, kurie 
atsiuntė Amerikon savo at
stovą, kaip ly giai ir'tie tūks
tančiai amerikiečių, kurie iš 
paskutiniųjų remia savo 
draugus Lietuvoje.

Taigi, draugijos ir kliubai, 
kurie sudarot tuos sąmy
šius, mes laukiam jūsų pasi
aiškinimo visuomenei: ar 
iųs su Lietuvos žmonėmis, 
ar su Maskvos agentais?
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N0RW00D, MASS. 
Kaip drg. Bielinis supliekė 

komunistų gen. Bimbą.
Balandžio 23 d. vietos 

draugijų sąryšis surengė 
drg. K. Bieliniui prakalbas.

Prieš prasėdėsiant prakal
boms vietos choras sudaina
vo Internacionalą. Publika 
atsistojimu pagerbė tarp
tautini darbininkų himną. 
Pasibaigus himno giedoji
mui, užtraukta: "Tegyvuo
ja komunizmas ’ ir "Rusija 
laisva šalis”, šitas "gadzin- 
kas” išklausius, pirmininkas 
skelbia, kad kalbėsiąs drg. 
K. Bielinis ir Bimba. Žodį 
gauna K. Bielinis, Lietuvos 
socialdemokratų atstovas.

rHn^°j Amerikoje, su šnipais, jie
> va-

diplomatams. Perskaitęs in
strukciją, kuri jokios slapty
bės neturi, p. Bimba pašoka 
čionai pat rusišką kazokėlį 

1 ir pakėlęs pirštą Į svetainės 
! lubas rusčiu balsu sako, kad 
ir čionai esanti soc. dem.

’ kaltė. Suprask, Bimbos-vil- 
' ko logiką. Socialdemokratai 
kalti todel, kad pats Bimba 

’ yra Bimba, bet ne avinas, 
kuri vilkas nori suėsti. Tuo- 
mi Lietuvos "užsienių reika
lai” ir pasibaigė.

Lietuvos vidaus reikalų p. 
Bimba visai neišmano, mat 
permažai bulves beskusda- 
mas mokinosi tezių, todėl 
Lietuvos vidaus reikalai jam 

^atrodė šitaip: socialistai esą 
išdavikais ir einą čionai, 

..... . , . su šnipais, jie
turiningoj ka boje vaizduoja gaii kalbėti po penkias va- 
Lietuvos darbininkų klasės ]andas, jie negali savo pra- 
padėtį karo metu ir karui (kalbose apsieiti be policijos, 
pasibaigus. Jis pabnežia, »KeleiVfe” turėjęs reikalu 
kad komunistams boikotuo- su Piiėnų, kur tai buvęs ben- 
Įant St. Seimo rinkimus, t;ras komunistu frontas su 
Lietuvoje Įsigali krikščionjs kunigine Darbo' Federacija, 
ir jų Darbo Federacija, kuri j bet dabar jo nesą,

kad
■> /
I *

Kas nieko neveikia 
To niekas ne peikia

padėjo Lietuvos kunigams ir 
buržuazijai užmesti kilpą 
ant darbininkų sprando. 
Kaip ir kuriub budu Darbo 
Federacija padėjo kuni
gams, kalbėtojas vaizduoja 
faktais iš Lietuvos gyveni
mo.

Baigdamas savo kalbą 
drg. K. Bielinis iškėlė aikš
tėn visą Lietuvos Soc. Dem. 
Partijos nusistatymą darbi
ninkų klausimu. Primena 
mums, Amerikos lietuviams 
darbininkams tokių dalyku, 
kokių mes iki šiam laikui 
dar nebuvome girdėję iš be
silankančių Amerikoje Lie
tuvos svečių. Toliau drg. K. 
Bielinis išrodė, kad pirmiau- 
sis Lietuvos darbininkų už
davinys organizuotis ir su
daryti rimtą ir apčiuopiamą 
pajiegą, su kuria tūrėtų 
skaitytis Lietuvos buržuazi
ja ir ilgaskverniai.

Musų svečio kalba tęsėsi 
virš pusantros valandos ir 
savo turiniu tiek buvo Įdo- 

xmi, kad svetainėje viešpata
vo tyla ir didelis susidomėji
mas. Pabaigus drg. Bieliniu i 
kalbėt, publika delnų ploji
mu reiškia pritarimo ir už
uojautos.

žodi gauna Bimba. Pra
džioje savo kalbos jis daro 
’kniksus” savo parapijos 
žmonėms. Pabaigęs šitą sa
vo evangeliją, p. Bimba iš
karto atsimena, kad Lietu
voje yra du svarbus klausi
mai, būtent: užsienių reika
lai ir vidaus dalykai.

Prie Lietuvos užsienių rei
kalų kokiuo tai stebuklu 
prisikergia Lietuvos, komu
nistai, kurie turi koki tai la
bai svarbų dokumentą, bet 
jo dar nesą paskelbę. Tą do
kumentą jie tuojaus pa- 

. skelbsią, kaip tik ji sujieš- 
kosią. Prisimena man čionai 
toji pasaka apie vieną varg
šą šuneli, kuris nešėsi sveti
mai! kraštan svarbius šunų 
visuomenės dokumentus.Tie 
šunų dokumentai, anot pa
sakos, buvo pagrobti pelių ir 
suėsti. Kada tai atsitiko, tai 
ir po šiai baltai dienai šuo 
šuni uosto, bejieškodami pe
lių ir žiurkių suėstų doku
mentų. Matomai ir su Bim- 
l»os pražuvusiais dokumen-

* tais atsitiko tas pats.
Tikėsime, kad jie juos su

ras ir paskelbs, priešingame 
atvėjuje manysime, kad tų 
dokumentų jie vis dar jieš- 
ko. Kadangi komunistai dar 
nėra šito dokumento suradę 
ir paskelbę, tai visa kaltė už 
tokį jų žioplumą krintanti 
ant socialdemokratų. Taip 
p. Bimba suprato Lietuvos 
užsieniu reikalus.

Kad Įrodyti žmonėms sa
vo rimtumą, p. Bimba išsi
traukia kokį tai lapelį ir iš 
jo skaito Lietuvos knkščio-

kad tie 
nenaudėliai Lietuvos social
demokratai jokiu budu ne
einą su Darbo Federacija, 
nors Lietuvos komunistai to 
labai norėję, pagaliaus iš- 
purškęs, kad socialistai esą 
"kraujo prisigėrę”, p. Bimba 
jau nebe kazoką, bet tikrąjį 
trepoką” bešokdamas bai

gia savo garsųjį pamokslą.
Norima tuojaus rinkti au

kų p. Bimbos reikalams, bet 
iš publikos protestuojama, 
kad aukos turi būti renka
mos ir Lietuvos socialdemo
kratams. Aukų p. Bimbos 
reikalams surinkta tiek, kad 
rengėjai prakalbų jų net ne
paskelbė, mat, su vienu do
leriu nepasigirsi.

Gavęs dešimts minutų at
sakymui, drg. K. Bielinis pa
reiškia savo nuomonę apie 
Bimbos prakalbą. Jis sako, 
kad p. Bimba mokąs savo 
kumštimis badyti tuščią orą 
ir, žinoma, bebadydamas 
orą jame skylių nepadaro,— 
reiškia jo kalba esanti tuš
čia kaip tasai svetainės oras, 
kuri Bimba kumščiomis ba
dė.

Dėl pasakymo, kad socia
listai eina su šnipais, drg. 
Bielinis nurodė, kad pati ko-

cialdemokratų Partijai su; to paties Bielinio pasakym >, 
Darbo Federacija yra nepa- ; parodo, kad pas ji ištikrųjų 
keliui. i "nobody home”. Paba

Su Darbo Federacija pa- savo spycių, vargšas Bimba- 
keliui Lietuvos komunis-pas griebiasi švarko ir kepu- 
tams, todėl soc. dem. siūlė rėš, bet publikai sustojus, 
komunistams, Darbo Fede- iries dar girdime iš Bielinio 
racijai ir kitiems sudaryti šitokį pasakymą,kad esąs ti- 
v aidžią Lietuvoje, tokią va!-į ketinąs dalykas, jei mėnulis 
džią soc. dem. butų rėmę, aptemsta, bet visai jam bu- 
bet komunistams ne tas ru-'-ę netikėtina, kad j). Bimbos sako, 
pėję, todel jie išeina čionai protas šiandien ta’ 
ir giriasi su mulkiskais Lie-"0”“0 • •••♦ —
tuvos komunistų pasiūly
mais.

Nepabaigus drg. Bieliniui 
kalbėti, pasibaigia paskir
tosios dešimts minutų: pu
blikoje girdisi balsų, kad rei
kėtų pratęsti laikas, bet p. 
Bimba jau prie žodžio ir, ži
noma, pasileidžia kadrilin. 
J is kartojo savo pasakas, su
ko kumštimis apie savo tuš
čią galvą ir dar kartą užsi
puola. kad socialistai be po
licijos savo prakalbų negalį 
suruošti.

Drg. Bielinis, turėdamas 
tik penkias miliutas, atsako, 
kad socialistų prakalbose 
visą triukšmą tyčia kelia ne 
kas kitas, kaip tie patįs ko
munistai, kad jiems nepatin
ka žmonių .užuojauta socia
listams, kad Brooklyne ko
munistų rėksniai, išsigandę 
pilicisto lazdos, sėdėję kaip 
šventieji altoriuje ir t.t.

Bimba savo .septynias mi
nutas jau nebeturi ką besa
kyti. Jis šoka baletą ir, anot

bus koncertas, o dabar 
iŠamns prakalbos. 

Pruseika išėjęs 
suriko, tai tam 
Aleliuja”. Girdi, 

faunui navoj; 
. ocialistai ir 
n 
nio prakalbas 
aukavęs penkis ’

tuojaus 
kunigas 

vyrai, 
us! Tautininkai, 
* aidoblistai vie- 

ijasi. štai, girdi, įkt Bieli- 
prakalbas Sirvydas pa- 

* Merius. Na, 
, jei jau Sirvydas au

kauja penkinę, tai jus čia su
sirinkę irgi turi! mums duo
ti nemažiau kaip po penkis 
dolerius. Ir pridūrė: Jei au- 

ų rinkėjai aplenks nors 
vieną auką, tai padarys di
delį grieką. Turit prašyti vi
sų, bet jei duos socialistas 
ar tautininkas, tai meskit 
jiems atgal į gerklę.”

Komunistų ko lektoriai pa
sileido po salę pinigų žvejo
ti. Mačiau, kad ir keli tauti
ninkai Įmetė ubagams po 
blizgutį, tačiaus nemetė 
jiem tų aukų "atgal i 
idę .

; Keisčiausia iš tų prakal
bų buvo tai. kad Pruseika 
ėja buvo perstatytas tikrue- 

Per Velykas čia buvo su- ju savo vardu. Dėlto jis nu
rengtas komunistų A. L. D. būt ir suriko taip garsiai 
L. D. 2-jo apskričio koncer-! apie pavojų. .Juk žmonės sa
las. Buvo skelbiama, kad ko, kad per kelis metus tas 
prasidės 3:30 valandą, bet žmogutis tupėjo "surpai- 

Bet tikrenybėj ims 
pakvietė publika nusi-1 Pruseika ”

Jvo. fti*

i

taip ūmai 
įgavęs staigu užtemimą.

Aš manai;, kad šitoje vie
ptoje drg. K. Bielinis sukiy- 
;do, nes aptemti gali tiktai 
tas protas, kuris pas žmogų 
yra, tokis gi protas, kurio 
visai nebuvo ir nėra, aptem
ti negali.

j Visi kiti dalykai, kokius 
•mes išgirdome iš drg. Bieli- 
•nio, mums suteikia daug

> T

»

nio,
naudos ir už tai mes, norvvo- 
odiečiai, jam esame ir busi
me dėkingi.

Ten buvęs.

BROOKLYN, N. Y. 
Pruseika išlindo iš ”sur- 

paipės".

prasidėjo kaip 5. Pirminin-' pėj".

kiti socialistų laikraščiai pa
sakydavo, kad Pruseika 
miega "Laisvės" skiepe, tai 
laisvininkai” piestu atsisto

ję rėkdavo, kad tai esanti 
provokacija”, "išdavystė” 

ir tt. Na. o dabar pats "Lais
vės” direktorius Navickas 
atsistojęs ant pagrindų vie
šai praneša, kad Pruseika 
sakys prakalbą. Juk tai vis- 
tiek, kaip paimt ji už ausų ir 
ištraukus iš "surpaipės” pa
rodyt visiems: "Žiūrėkit, ve,
čia jis yra!”

Jei komunistai laikytųsi 
logikos, jie dabar turėtų ap
skelbti "provokatorium” ir 
savo Laisvės” direktorių.

Dėl atskleidimo Pruseikos 
’eido nusteoo net kai kurie 

komunistai.Pavyzdžiui, pra
sidėjus šokiams, prieina prie 
jo viena komunistė ir sako: 
"Tai ir jums uodegą šian
dien pridėjo. Visuomet va- 

ger-| dindavo Prašu, o dabar jau 
Pruseika." "Atsibodo jau. 
atsakė Pruseika.

V. J. Zabulionis.

i:as i
raminti — užimti kėdės — 
ir perstatė kalbėt L. Prusei- 
ką. Iš publikos tuoj daroma! Čia reikia pasakyti štai 
pastabų: buvo skelbiama, kas: kuomet "Keleivis” ar

■

munistų partija yra Ameri-* 
kos šnipų padaras, tai Įrodo 
Michigano komunistų byla. 
Socialistai, teisybė, gali kal- 

■ bėti net penkias valandas, 
bet jų kalbos yra tokios, kad 
jie bekalbėdami daug pasa
ko, tuo tarpu Bimba nors ir 
visą naktį kalbėtų vistiek 
nieko gero nepasakytų.

Dėl "Keleivio” ir Pilėno 
bylos, kalbėtojas pataria vi
siems šnipinėjimo sporto 
mėgėjams užsiimti pana
šiais Įrodymais, tokios bylos 
apsimokės, nes "Keleivis” 
yra net dovanų tam reikalui 
paskyręs.

Dėl to, kad socialdemokra
tai neina su Darbo Federa
cija, drg. K. Bielinis dar 
kartą nurodė, kad Lietuvos 
Darbo Federacija yra za
kristijonų ir davatkų parti
ja, kad Lietuvos federantai 
balsavo prieš 8 valandas 
darbo dienos, padėjo kuni
gams pravesti atžagareivis- 
ką Lietuvos konstituciją, at
ėmė dvaru darbini nkų naš
lėms ir našlaitėms žetnę dar
žams; Lietuvos Darbo Fede
rantai, su kuriais komunis
tai siūlė bendrą frontą ir 
piršo sudaryti Lietuvos val
džią, visame kame rėmė ku
nigus ir pirmame Lietuvos 
Seime — padėjo pastarie
siems neteisėtai išrinkti 
prezidentą ir laužyti įsta
tymus, pagaliaus, kad Dar
ini Federacijos atstovas 
Lumbis tame pat Seime šo
ko mušti vieną komunistą, 
kurį nuo kumščių išgelbėjo 

,v tik soc. dem. frakcijos žino-,
niškos valdžios instrukciją,’nės ir tt. Rodos, aišku, sakor 
luotą, kokiems tai Lietuvos kalbėtojas, kad Lietuvos So-

kodel Rusijoj yra žudomi 
darbininkai didesniame 
skaičiuje negu kitose vals
tybėse? Kalbėtoja atsakė: 
'Drauge, ten yra žudoma 
ne darbininkai, bet kontre- 
voliucionieriai.” Tuomet 
klausėjas paantrino, kad tai 
buvo žudomi Petrogrado 
streikieriai, kurie yra tikri 
darbininkai. Moterėlė ir čia 
savu tonu nusigiedojo, nusi- 
melavo, nes jos tokis ama
tas ir ji kitaip negali.

Publikos suskaičiau išvi
ro 43 ypatus, iš tu apie pusė 
buvo komunistiškų davatkų, 
kiti taip sau užėjo paklausy
ti, kaip puikiai moka meluo
ti ta pliuškė moteris. Rink
ta buvo aukos Lietuvos ko
munistu pašelpai. Surinkta 
$15.67. Šitokis neskaitlingas 
susirinkimas, ir tiek mažai 
aukų rodyte rodo, kaip ma
žai jie turi pritarimo minio
se, ir kad žmonės daugiau 
jau nesiduos save klaidinti 
visokio plauko avanturis- 
tams. Tai yra puikiausias 
atsakymas i jų visus šmeiž
tus ir i jų visą darbą.,

v S # ♦

Balandžio 15 d. Lietuvių 
Atletų Kliubas turėjo pui
kią vakąrienę. Žmonių buvo 
prisirinkę arti 300 ir visi 
linksminosi kuopuikiausia. 
Po vakarienei Kliubo atle
tai parodė susirinkusiai pu
blikai savo gabumus, kas ti
krai buvo ' atlikta su pilnu 
pasisekimu, ir svečiai labai 
domėjęsi tokiu dideliu mu
su atletų išsilavinimu. Taip 
pat vietos dainininkai sudai
navo keletą puikių dainų, ir 
viena jauna šokikė' pašoko 
klesiškus šokius ant scenos. 
Vakaras skaitomas pavyku
siu visais atžvilgiais.

Juozo Draugas.

LA WRENCE,MASS. 
Draugiškas vakarėlis.

14 d. balandžio L. U. Kliu
dąs turėjo draugišką vaka
rėli. Vakarėlis buvo sureng
tas tikslu, kad pažymėjus 
atmokėjimą antro mortgi- 
eiaus arba pusės skolos už 
svetainę, kuri buvo pirkta 
keletas metų atgal. Kiekvie
nam L. U. K. nariui su šei
myna, bei vaikinams su 
merginoms, buvo veltui gė
rimas, valgis ir šokia?. Žmo
nių prisirinko apie 300. Visi 
gėrė ir valgė, o Įjotam šoko. 
L. L. D. D. choras po vado
vyste J. Navadausko sudai
navo porą dainelių. L. L. D. 
D. Benas griežė visokius šo
kius. Visi gražiai linksmino
si savo namuose iki vėlumai 
nakties. Vakaro vedėju bu
vo išrinktas J. Savinčius.

Kliubietis.

BALTIMORE, MD.
Petrikienės "prakalba” ir 

Lietuvių Atletų Kliubo 
vakarienė.

___ Visi žino, kaip yra sunku 
__ surpaipėj" nebu-lturė? reikalą su desperatiš- 
tik jo pavardė tenai bu-pu žmogum. Taip lygiai yra 

o Įvaryta.________________nesmagu aprašyt prakalki
Čia reikia pasakvti štai r°kios moters, pas kurią nė- 

r ra nei gėdos, nei teisingumo, 
. nei žinojimo tų dalvkų, apie 

kuriuos ji kalba. Virš kalba
mos moters viršiausias už
davinys yra šmeižti ir nie
kinti savo idėjos priešus. 
Šmeižimo amatą ji yra iš
mokus nuo savo bendro 
Pruseikos. Ir nevien kad ji 
yra surinkus visas Prusei
kos koliones, bet kalbėdama 
bando ir nuduoti tą brangu 
savo "tavorišcių". Petrikie- 
nė tuom labiau pasižymi, 
kad ji kur kas daugiau me
luoja, negu visi tos rųšies 
kalbėtojai. Ir ve kaipo apie 
tokios žemos rųšies kalbėto
ją aš kuomažiausia turiu 
noro rašyt. Geriausia butų 
visiškai ją igooruot. Bet 
kad ta, atsiprašant, kalbėto
ja pas mus, 16 d. balandžio, 
priplepėjo visokių niekų, tai 
manau, kad bus neprošali 
šis-tas iš jos prakalbos ’ pa
kartoti, kad žmonės matytų, 
kaip etiška ta bobelė yra.

Ji sako: ’ LSDP, eina iš
vien su klerikalais ir liaudi
ninkais, ir žudo Lietuvos 
darbininkus; jų visų rankos 
kruvinos, ir jų LSDP, atsto
vas Bielinis irgi toks pat iš
davikas, kuris dabar čia sa
ko prakalbas, apsistatęs po- 
licmanais ir t.t. ir tt. Kalbė
dama apie demokratizmą ;r 
šalių įstatymdavystę, pa
reiškė: ■ "Tos popieros ka- 
valkėlis kartais susigądina 
kitoj vietoj (suprask toile- 
te) geriau, bet ne Įstaty
mams”. Komunistų diktatū
ra, tai esąs geriausias šalies 
valdymo būdas. "Keleiviui” 
sandarbininkaująs šnipas 
Pilėnas, ir užtad "Keleivis” 
esąs šnipų organas. Kalbė- 
dama apie suskaldymą L. D. 
L. D. koliojo ji ir šmeižė d. 
K. Liutkų, ir ant galo taip 
iižikareiavo,kad esą, "spjaut 
ant tokių Liutkų”. Man ro
dosi, kad čia ta moteris pati 
save apsispiovė, o ne d. 
Liutkų, kurio batas yra šva
resnis, negu tos moters saii- 
žinė. Ponia Petrikienė 
buvo taip apimta "re
voliucijos” ūpo, kad jei kas 
butų nors žodžiu pasiprieši
nęs, tai apgynimui savo me- 

pų ji butu pavartojus svar
biausi bobišką faktą — pa
rodžius savo užpakali. Tiek 
dar gerai, kad tos pliuškės 
bobos niekas nepristojo, nes 
rimtam žmogui su ja skai-l 

Į Irtis butų peržemas daly-i 
Las.

Vienas žmogus užklausė,

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Pajai
Pudingai
Sriubos

Jei norit sužino' kaip virt su Bordeno išgaruodintu Pienu, pa* 
siuskit mums kuponą, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes 
prisiusime dovanai.

VALGIŲ KARALIUS.
Karvė maitinasi žalumynais, Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš ju naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Bordeno Išgaruodintas Pienas suteikia pilno, tyro kar
vės pieno maistingumą geriau negu koks kitas produk
tą^. Yra tyriausias, šviežiausias pienas su smeton.i. 
Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir veterinarai nuolat 
peržiūri jas.

Bordeno Išgaruodintas Pienas yra parankiausia, tau- 
pingiausia pieno forma. Dėl virimo ir kepimo jis susi
lygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gė
rime kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą 
pieno, kuris pilasi iš keno kaip Smetona.

|l - 
— * .r
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MILK

Znvis

KUPONAS

Duonos Rašalai
Saldainiai Mėsos

Pyragai

VARDAS .....................................

ANTRAŠAS ............... f.ith.

^APORAT£p

BLAIVYBĖS DIREKTO
RIUS SUSPENDUOTAS.

"VVashing^ono įsakymu ta
po suspenduotas Roscoe An- 
ctreivs, blaivybės direkto
rius Illinojaus valstijoj. -Jį 
kaltina tuo, kad jis leido vie
no bravoro savininkams pa
sidalyti degtine, kuri buvo 
prieš karę padaryta ir laiko
ma tenai valdžios žinioje.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi
Cigaretai
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Pirmos Gegužes 
švente.

Pirmoji gegužės diena 
tai tarptautinė darbo žino

K I- L !■: I V J s

Hs. Vailokaitis, Gabrys, L 
žilius ii kiti. Žymiausia toje 
uit rigoje vietą užimąs Mar- 

____  . ’ynas įcas, kuriam rupi... 
š pas Kaulinį luinas.

Nėra reikalo apie mini
mus žmones plačiau kalbėli, 
::es jie lietuviams gerai ži--‘ 
iomi. Kas man yra nuosta

bu, tai Martyno Yčo į tą 
purviną kunigų bizni išiki- 
>.mas. Nors, teisybė, ir jisai 
visuomet buvo klerikalas, 
nemanau, kad kalvinus tiek 
susidomėjimas su lenkais in- 
•.eresuotų, kaip katalikus; 
pastarieji savo pasielgimu 
bando pateisinti tuo, kad jie 
.laiduodami Lietuvą len
kams išgelbės bažnyčią 
šventą nuo .bedievių. Bet 
<al\mai juk iš to nieko ne
turės. Matyt. Yčas užintere- 
>uoras asmeniai. Kun. žilis, 
Žemės Banko” tūkstančius 

prarijęs, dabar, matyt, tai
kosi prie ko kito. Tai yra sa- 

ivo rūšies "biznierius”.*
Kitas laimingas sutvėri

mas toje šaikoje, tai Juozas 
[Gabrys-Paršaitis. Karo me-: 

u Ostmarken Verein’as per 
■Jaroną F. Ropp’ą palaikė; 

iGabri kaipo agentą, kad rei- 
;ale itekmingesnius lietu- i 

■ ius vokiečių maišan suva- 
: ytų. Kas neatmena 19181 
■metais to pokilio, kuriame, 
xun. Kemėšio laiminami, 

Alostovvski, Dobužis ir Pakš
tas persiskyrė su amerikie
čiais. kad su Gabrio pagelbai 
[visus itekmingesnius lietu-’ 
irius... Berline pakavoti! Juk 
piebe reikalo Baronas Roo- 
d as Gabriui pavedė Šveica
rijoje savo vilą. Dabar gi, p- 
!ė Ponorean iš Paryžiaus ra
šo. Gabriui tekęs f rančų ko- 
misijonieriaus Petisne dva
ras Klaipėdoj. Bet už ką 
f rančai Gabrį -taip pamylė-i 
’O?...

O kitas, dal4 Įdomesnis 
faktas, tai Jono Vanagaičio 
"sugrįžimas" pas lietuvius, 
t oliausias Pilsudskio agen
tas virto ištikimu Lietuvos 
sunum—ar ne stebuklas? Ir 
kaip Lietuvos valdžia iš to 
džiaugiasi, kaip ji gražiai 
Kaune priėmė... kaipo "Klai
pėdos krašto atstovą!” 

Lietuviai, laikas pabusti.
K. P.

Sugrįžęs i- 
ar savo ka- 

alidavė J. 
Kaulinau. Aš gerai apie tai 
žinau, nes aš 
tuomet gyvenau. Na. o betgi 
savo Petrikus "Laisvė ne- 

"socialpatriotu i»‘ 
di-

"tėvynės ginti?" 
kariumenės jis d 
reivišką žiponą

Krikščionys rinkimuose 
stveriasi lazdos.

"Rodos, kad- apie 25 nuo
vasario mėnesio."

Tarp tų buvo ir viena mo
teris, kuri buvo nuteista 
praėjusį ketvergą už prigu- 

! Įėjimą prie plėšikų gaujos. I Kasdien vis aiškėja, kad 
"Kaip mano nuteisti žmo- "krikščionys" pasiruošę eiti 

rinkimų kampanijon, lazda 
pasiremdami. Jau šiandien 
pas mus yra eilė faktų. Pra
ėjusiais rinkimais, pačioj 
kampanijos pradžioje val
džia buvo paskelbusi Įsaky
mą dėl pafrontės zonos ir tų 
vietų, kur tebėra karo padė
tis. įsakyme buvo pasakyta, 
kad rinkimu metui karo sto
rio varžomieji įstatymai tu
ri būt palengvinti. Visokie 
formalumai šaukti susirin
kimus ir mitingus, arba 
šiaip vesti agitaciją tuomet 
buvo žymiai sumažinti.

Dabar kas kita. Ne tik te
beveikia karo stovis, bet jo 
suvaržymai da padidinta. 
Yra vietose tokių mandari
nu, kurie matomai bandvs 
neduoti krikščionių į 
šams nei išsižioti. Saky’sim, 
Utenos apskrity socialde
mokratai buvo nutarę ba
landžio 20 dieną .sušaukti 
savųjų žmonių ir prijaučian
čiųjų konferenciją, bet jiems 
vietos valdžia uždraudė. Už
draudė dėl to, kad Utenos 
apskritis yra, girdi, pafron
tės zonoje, o toj zonoj esą 
negalima daryti jokių viešų 
susirinkimų. Jei draudžia
ma šaukti konferencijos, tai 
ką bekalbėti apie mitingus. 
Nei mitingų, nei susirinki
mų, Ar tik tiems valdžios 
agentams nešaus galvon 
mintis uždrausti ir atsišau
kimų platinimą?

Vadinasi: bažnyčiose eina 
I vieši krikščioniškos agitaci
jos jomarkai. Klebonijos 
knibžda davatkoms ir da- 
vatkynais, kurie kunigų įsa
kyti .pakniopstomis bėginėja 
iš ten po kaimus, dvarus ir 
vienkiemius ir uždusę varo 
"krikščioniškąją" agitaciją. 
Patys kunigai kur nuva
žiuodami, ar nueidami, kup- 
čiauja tikyba ir Kristaus 
mokslu savo partijos reika
lams kiek tik jiems lenda. 
Jiems viskas leista. Bet dar
bininkų ir mažažemių orga
nizacijoms ir atstovams mi
licijos delnas jau iš pat pra
džios gniaužia burną.

Krikščioniškoji valdžia 
nežada pasitenkinti vien 

I varžymais ir draudimais. Iš 
kitos vietos, tiek pat pafron
tėj, mes gaunam žinių, kad 

i ten valdžios agentai stovi 
.užkinkę veiklesniuosius mu
sų draugus. Tegu tik jie pra
dėtų agitacijos darbą ir mi
licininko penki pirštai gata
vi kibti jam apikaklėn ir 
vilkti kalėjiman, ar koncen
tracijos stovyklom Mums 
jau rašo, kad, sakysim, Aly
tuje milicija iškrėtusi vieną 
mūsiškių draugų ir grasin
dama reikalavusi, kad atsi
žadėtų socialdemokratų.

Lietuvos tolimesnieji už- 
! kampiai visuomet būdavo 
i surūgusios reakcijos balo
mis. Ten ir paprastu laiku 
musų milicininkai ir apskri
čių viršininkai stengdavosi 
prašokti savo žygiais a.a. 
isprar.ninkus, ziemskius ir 
pristovus. Ten reakcijos uo
dai grauždavo kiekvieną su
sipratusį ir veiklesni darbi
ninką. Bet negalima visos 
kaltės už politinių laisvių 
paniekinimą dėti vien vietos 
"načalstvai”. Vietos načals- 
tva, kad ir butų raguota, yra 
visgi maži žmonės. Tokiu 
metu, kaip Seimo rinkimai, 
politiką nustato ne jie,, bet 
Kaunas, nustato musų 
krikščioniškoji" valdžia. 

Tai iš čia. ir dabartinio 
"krikščioniškai" suremto 
Kabineto eina visi įsakymai.

I
žibės žmogus; kai Vidaus 
Reikalų Ministerijoj "krikš
čionys” pastatė net abu vice- 
ministeriu savojo raugo 
žmones, iškarto pasijuto, 
<ad šių rinkimų eigos dabar 
dabos "krikščionių" įsako
mas milicininkas su lazda 
rankoje y.

Mes to ir laukėm. Mes ži-> 
nome, kad ’ krikščionys” to
lei dedasi demokratais, ko! 
pasigauna valdžios pagalio ' 
saviems priešams mušti. Jie 
t isus penkerius metus min
džiojo kojomis demokrati
nes laisves, kur tik galėda
mi. Pastaruoju laiku kleri
kalai visai nusimeta skolin
tą demokratizmo rudinę ir 
rodo tikruosius savo vidu
rius.

Tai ir gerai. Jų smurto 
*; rinkimais pa

dės pamatyti tikrąjį krikš
čionių veidą ir toms mi
nioms, kurias jie ligšiol dar 
mulkino, dėdamiesi liaudies 
reikalų gynėjais ir speku
liuodami tikyba.

Bet mes, draugai, turime 
teisingai įvertinti susidariu
sią padėti ir pasirinkti tin
kamą taktiką. Mes nepriva
lome dėl tuštaus mosto ar 
žodžio aštrinti kovos ir tiek
ti milicijai progos trukdyti 
ir suardyti mums darbą. Tu
rime vengti bereikalingų su
sirėmimų. Bet mes nepriva
lome nei per vieną plauką 
atsižadėti musų teisių ir 
liuosai vesti rinkimų agita
ciją ir rinkimų darbą. Mes 
neturime nei reikalo, nei tei
sės nusileisti valdžios agen
tams tais atsitikimais, kuop
inei jie bandys ant musų už- 
sikristi, papiudyti savo poli
tinių priešų. Tegu nepraeina 
eikštėn neiškeltas nei vienas . 
sauvalis atsitikimas, val
džios agentų papildytas. Tu
rime gintis visu frontu, ir 
vietose, ir centre. Turime 
ginti kiekvieną musų drau
gą, kurį neteisėtai paliestų 
milicininko ranka.

Ir turime, draugai darbi
ninkai, eiti rinkimų kovon 
visi kas gyvas, kas kuo pa
jėgdamas. Musų priešų litų 
pilnos kišenės, jiems teikia
ma valdžios pagalbą, jų ap
mokamų ir neapmokamų 
agentų darbuote mes galim 
atsverti tik didžiausiu savo 
pasišventimu ir pasiryžimu 
ginti darbininku reikalus vi
somis musų pajėgomis. Tai 
išvieno, draugai, į darbą! Ir 
vis atsiminkim: jei pralai
mėsim šituos rinkimus, jei 
v iršų paims "krikščioniško
ji" trejybė — krikščionys- 
Jemokratai, darbo federaci
ja ir ūkininkų sąjunga, ateis 
Lietuvos darbininkams dar 
juodesnio vargo dienos;

("S-tas".)

kis suklupti. Klaidos mus vadino 
mokina ir parodo, ko reikia sočiai išdaviku . Ji

___  is .
kimas mums vra pamoka,! 0 štai ir kitas jo bolsev:- 

•* ’ — ” \as. Kuomet
‘negramotnas Mizara išva- 
'žiavo ant mėnesio laiko "siu 

n”, Petriką užėmė j 
jo vietą prie "Laisvės reda
gavimo. Mizaras gaudavo 
$35 Į savaitę, bet Petriką pa

kai. bus didžiausia viso pa- čmė už vieną savaitę 47 do- 
saulio šventė. j ferius, ir ar žinot už ką ? Ogi

Taigi lai gyvuoja musu į už "viršlaikį". Mat, parašęs 
Gegužinė! * /vyras du editoriaiu savo lai

kai gyvuoja darbininkų ku.
vienybė!* Kuomet Rusijoj bolševi-

. kai dirbę už dyką subatas ir 
nedėldienius, tai "Laisvės

> paėmė $12.00 
daugiau algos vien užtai., 
kad parašė du straipsniuku. 
Bet kitus jis moka "buržu
jais" vadinti!

Tai tokia pas musų bolše- 
vikėlius teisybė: kas su 
"Laisvės” štabu, tas visuo-. 

geras, nors jis ir pats 
prieš, j 

tai kad ir aniuolas jis butų.. 
------ : jie apšauks jį "šni-i 
pu", "provokatorium" ir tt.

Dėlto jie ir mane pradėjo 
7 7 - s jų or

ganizacijose, aš negalėjau 
toleruoti jų daromų tenai 
šunybių ir neduodavau 
"Laisvei" ramybės, skųsda- 
nas Bekampį, Jankauską, 
Krasecką ir kitus. "Laisvės ’ 
štabas mano skundus vis at
mesdavo ir atsakydavo: "Iš 
viršaus tarimas neleidžia: 
tas prieš discipliną", ir tt.

Vieną syki pareinant iš 
susirinkimo, kiti komunistai 
man net ranką Spaudė, kad 
faktais akėjau Dėdelę ir 
Taurą. Ypatingai V. SKodisj 
laižėsi, kad Dėdelę išvano- i 
jau. Mat, dirbdamas prie' 
"Laisvės” pamačiau tų ”bol-i 
šėrikų” tokių šunybių, apie! 
kurias eiliniai komunistai! 
nieko nežino. Ir iš kur jie su
žinos, ką jų vadai daro? Juk 
kitus laikraščius jiems už
drausta skaityt, o komunis
tų organai apie savųjų dar-; 
belipą nerašo, nes tai butų į 
"prieš discipliną".

Matydami, kad aš apie jų ! 
"sekretus" nenoriu tylėti, jie į 
nutarė mane prašalinti ir d i 
apšmeižė "šnipu", "išdavi
ku ir tt. Bet ką aš išdaviau, 
arba ką ir kada "šnipinė-' 
jau”, nepasakė.

Taigi aš jiem viešai pasa-i 
xau: jus mane prašalino;/ 
bet burnos man neužriši t i 
Aš keisiu i viršų visus jūsų! 
darbus. Paimsiu jų tiek, kiek i d 
tik norėsiu. Jus sakotės ei-lr_... 
nat į minias. Taigi lai tos nii- jau apie 25 žmones ir nenu- 
nios ir žino, kas jus per vie- stojo dėlto nei vienos valan
ti esat. Tik nemanykit, kad dėlės miego, 
aš rašysiu apie tai, kiek jus

nių šventė. Ją turėtų švęsti vengti. Kiekvienas nepasise- Cžiausis "bolševiką 
kiekvienas darbininkas, ir kimas mums yra į—..f' "Z*/ " 
susipratę darbininkai visose kiekvienas smūgis priduoda-'^kas nuopeln

- daugiau energijos kovoti. Ir nem-amornas A 
šiokiu ar tokiu budu pažy- mes" esam tvirtai įsitikinę, 
mėti: rengia demonstraci- .1°? ateis tas laikas, kuomet piaka.bon 
jas, prakalbas ir tt. Pirmoji Gegužės

Kam tai reikalinga ir ką šiandien apvaikščioja 
tai reiškia? klesiniai susipratę darbinin-

Pirmos Gegužės šventė i
. reiškia tarptautinę darbi

ninkų vienybę, solidarumą. 
Tik užsiminkim apie 1-niaią 
gegužės dieną, ir tuojau at
eina mintin didelės darbi
ninkų demonstracijos, tuo
jau širdis ima tankiau plakti 
ir kraujas, rod

Kunigai ir kapitalis ta.; tuviškus “bolševikas”, 
musų, šventės nepripažįsta _______
ir nekenčia. Seniaus 1-moji- (V> J. Zabulionis, kuris 
gegužės diena buvo švenčia- nesenai da prigulėjo prie 
ma Anglijoj ir \ okietijoj • "Laisvės" ir turėjo progos 
kaipo pavasario šventė, i uPtuviškus "bolševikus! Ve- Tnnwt anvaikščiodavo I •U -• i > .. jmet geras,juomet ją apx aiKscioaav j rai pazinti, daoar pasižada blltu. ,
ir dykaduoniai, bet nuo to, iškelti daug jdoniiu tos kom. eP.as •.Į 
laiko, kad ji vu-to darbinm- 
kų švente, viešpataujančios 
klesos pradėjo jos neapkęsti 
ir persekioti.

Gegužės šventė yra tarp
tautinė darbininkų šventė 
dėl daugelio priežasčių. Se
novėje, kuomet da nebuvo 
kapitalizmo, buvo visai ki
toks valstybių gyvenimas. 
Tuomet kiekviena šalis tu
rėjo vis kitokių ypatybių, 
kitokių Įstaigų ir uoliai jas 
gindavo. Bendrumo tada bu
vo labai nedaug ir apie tarp
tautinę darbininkų šventę 
tada nebuvo nei kalbos. Ji 
nebuvo tada reikalinga. Bet 
laikai persimainė, šiandien 
visos valstybės jau surištos 
geležinkelių tinklais ir gar
laivių linijomis. Kapitalas 
išsiplėtė ir pasiekė net bar
bariškas šalis. Jis net Afri
koj surado laukinius ir tenai 
uždėjo ant jų savo junga. 
Žodžiu, šiandien nerasite 
pasaulyje gj'vo žmogaus, 
kurio kapitalas nebūtų pa
žabojęs. Jam nėra nei rube- 
žių, nei tautų. Amerikos ka
pitalas išnaudoja netik savo 
darbininkus, bet lygiai Ru
sijos, Lietuvos ir kitų šalių 
žmones. Anglijos gi kapita
las čiulpia Indijos ir Egipto 
darbininkų prakaitą.

Taigi, kuomet kapitalas 
virto tarptautiniu proleta
riato išnaudotoju, tai ir pro
letariatui pasidarė reikalin
ga tarptautinė vienybė. Dėl
to ir musų šventė yra tarp
tautinė. Rengdami tą dieną 
demonstracijas ir mitingus, 
mes parodome, kad musų 
kova su kapitalu yra tarp
tautinė kova. Kaip ilgas ir 
platus pasaulis, kur tik vai
toja prispaustas žmogus, vi
sur tą dieną skamba obalsis: 
"Darbininkai visų šalių, vie
nykitės! Jus nieko neturit 
pralaimėt, tik retežius ir už
kariauti pasaulį!”

Tas kilnus obalsis ^sta
rais metais lyg ir aptemo. 
Vietoj vienybės, darbininkų 
eilėse yra rūpestingai varo
mas skaldymo darbas. Daug 
musų organizacijų pakriko. 
Ir ginčai sukelti didžioj pro
letariato šeimynoj kol kas 
da nemažėja, bet eina vis aš
tryn. Tuo tarpu musų prie
šai organizuojasi. Reakcija 
stiprėja ir rengiasi naujam 
puolimui ant darbininkų.

Vienok nereikia dėlto per
daug nusiminti. Šitokia pa
dėtis kaip tik sustiprina mū
sų šventės reikšmę. Ji reiš- 
lziau, negu kas kita, parodo, 
kaip reikalinga darbinin
kams tarptautinė vienybė. 
Nesutikimai ir vaidai musų 
tarpe yra liūdnas apsireiški- cialistus ji vadino "sociali 
mas. Bet klaidų išvengti davikais” i 
kartais negalima ir einant’ar jus žinot, kad komunistas ...... „___ _____
ilguoju keliu prisieina nesv- Petriką taip pat buvo išėjęs antai: GalvanauskaiTPurk-

kiekvienas darbininkas, ir

balise visuomet stengiasi ią

mėti:
jas, prakalbas ir tt. kurią 

tik

€ 'paJidaro Zabulionis rašo 8pi6 liC- ~ Lauciau j

panijos darbelių. Mes jau yistjek 
gavome nuo jo koresponden
ciją iš Brooklyno apie Pru- 
seikos i " 
pės" ir ilgoką straipsni apie 
tai. kaip jų lyderis Petriką 
ėjo tėvynės ginti. Dėl vietos 
stokos viso šito straipsnio 
sunaudot negalėjom, tai pa
duodant įia tik Įdomesnes jo 
vietas. — Red.).
Dentistas Petriką — tėvynės 

gynėjas.
Kadangi Dėdelės kompa

nija biauriai mane per 
"Laisvę” apšmeižė, išvadin
dama "provokatorium”, 
šnipu”, tai aš reikalavau 

prirodymų. Jie jokių priro
dymų nedavė, bet savo 
šmeižtų vistiek nebaigia. 
Taigi aš noriu vėl atsiliepti. 
Atsiiieusiu ne šmeižtais, 
kaip tai jie visuomet daro, 
bet grynais faktais. Aš ži
nau apie juos tokių dalykė
lių, kurių kiti komunistai da 
nemato, arba nenori matyti. 
Mat, anot Paukščio ("L” 
redaktoriaus), "į -savo lizdą 
negadink...” Na, o jei kas i 
Paukščio ir Ko. lizdą patai
kys. tai taip ir žinokit, kad 
tas bus "provokatorius" ir 
kitoks nenaudėlis.

Taip atsitiko ir su manim: 
aš nenorėjau su fondo pini
gais tūpti Į Dėdelės kompa
nijos lizdą, tai "septyni bro
kai miegantieji", važinėda- 
miesi su savo "prakalbomis", 
pradėjo šmeižti Zabulionio 
' ardą visokiais budais: "va
gis", "provokatorius", "šni
pas" ir tt. Bet kada reikia 
tie užmetimai faktais priro
dyti, tai jie tyli, kaip oiste- 
i iai dumblyne. Nors mano 
atsiliepimas (per "Darbinin
kų Tiesą") jiems buvo labai 
skaudus, bet jie tylėjo ir 
kentėjo. Tūli jų nuduoda, 
buk jie visai to atsiliepimo 
nematę. Pabandykit apie 
mos {Kinelius ką nors netei
singai pasakyti, o pamaty
sit, kad jie kaip širšės pra
dės zvimbti iš visų pakam
pių ir "surpaipių". Bet apie 
mano nurodymus jie tyli. 
Na. tegul jie sau tyli "Lais
vės" "raudondvary", o aš 
juos paerzinsiu laikas nuo 
hiiko kaip tuos š... būdoj.

Paimsime jų darbuotoją 
Petriką.

Karės metu "Laisvės" šta
bas • sykiu su savo dentistu 
Petriką rėkė ne savais bai
sais, kad socialistai yra "so
čiai patriotai". kad jie nuėję 
tėvynės ginti ir tt. "Laisvė ’ 
rėkė da daugiau, kuomet tū
li sugrįžo iš kariumenės gy
vi, kaip antai Bagočius. Su
grįžusius iš kariumenės so- 

iš- 
davikais” ir da kitaip. Bet

t
»

I

i

>♦

nes yra žudomi, aš savo aki
mis da nemačiau", ji paaiš
kino. "Nors įstatymas rei
kalauja, kad teisėjas butų 
prie žudymo ir matytų sąvo 
akimis, kad jo nuosprendis 
išpildytas, bet aš.visuomet 
Lunu užimta kitokiais (laly- 

įkais. Aš mėgstu nueiti Į te- 
Ltrą ir pasilinksminti su 
draugais.”

Tai yra nauja Maskvos 
komunistų veikėja. Ji yra 
gimus Kišineve. Jos tėvai 
yra žydai. Mokyklon ji 
vaikščiojo tik iki 13 metų 
amžiaus. Prie komunistų 
partijos ji prisirašė 1918 
metais Charkovo mieste, ir 
da mergaite būdama buvo 
jau paskirta i vietos komu
nistų tribunolą kaipo teisėja. 
Ir jau tenai per du metu Ji 

/sprendė, kas turi gyventi, o 
iuas mirti. Jos nuosprendį 
įgali atmainyti tiktai Vv- 
i iausis Rusijos teismas arba 

įPildomasai Centro Komite- 
[tas. ■ .

Šitą žinią praneša Asso
ciated Press.

4 
i

prie-l darbai šiais
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Vis siūbuoja ir siūbuoja

■ t
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Komunistė Ona Glųzmar 
3 metų amžiaus žvdelkaitė, 
uri yra Maskvos apskričio 

j teismo pirmininkė, pasisakė 
! Associated Press korespon
dentui, kad nuo vasario mc- 
’esio ji nuteisė sušaudymui 

nios ir žino, kas jus per vie- stojo dėlto nei vienos valan

t

pačių turit arba kiek jų per- j 
leidot — privatiniai jūsų da- 
iykai man nedaug rupi/ Aš * 
pasistengsiu tik nurodyt 
s<okie jus "bolševikai" ir dėl 
ko jus esat "bolševikai".

V. J. Zabulionis.

Lietuviai tariasi su 
lenkais?

Iš gana patikėtinų šalti
nių teko girdėti, kad Pary
žiuje einą tarp lietuvių ir 
lenkų pertraktacijos deki 
'Usiliejimo tų dviejų šalių 
fedėraci jon. bert ra k tac i j os, 
kuriose dalyvaująs ir E. Gal
vanauskas, vedamos f rančų 
premjero Poincare.

Kiek tame teisybės, sunku 
yra spręsti, bet jeigu ištikro 
į ertraktacijos vedamos, tai 
bėabejonės gausime išgirsti. 
Tik ar nebus pcrvėiu?

Tame suokalby — pavesti 
; ietuvą Lenkijai—dalyvau
ją daugybė pagarsėjusių sa
vo intrigomis žmonių, kaip

U

Balti sodai, baltos gėlės, 
Lyg velionių baltos vėlės 
žydi šypsos ir bučiuoja. 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...

Balti medžiai, baltos pievos, 
žydi vyšnios, slyvos, j ievos, 
Tik purienos kur marguoja, 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...

Balta žemė žiedas klota.. 
Baltas dangus debesuotas?
Debesėliai tik pilkuoja,,. 
Vis šlubuoja ir siūbuoja...

Ežere ledai sutirpo, ,
Krantų gluosniai šaknis mirko. 
Melsvos bangos jau banguoja.
Vis siūbuoja ir siūbuoja...
Jaunų beržų pumpurėliai

• Skuba skleidžia lapelius,. 
Visas miškas jau -žaliuoja, 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...
Tamsiai žalias rugių laukas. 
Vyturėliai ten dainuoja, 
Vėjas dvelkia, bangos plauki 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...
Aviliuos bitelės ūžia. 
Balandėliai jau burkuoja. 
Debesys margų drugelių 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...
Mergužėlė rožes laisto.
Vėjas plaukus plevėsuoja. 
Rožės linksmos ir rasotos 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...
—Sveika gyva, mergužėle’ 
Bernužėlis ją bučiuoja...
Rožės linksmos ir rasotos 
Vis siūbuoja ir siūbuoja...

("Jaunimas”)

Paklausta, ar moteriška 
jos sąžinė neišmėtinėja jai,i 
kuomet jos nuteisti žmonės j 
žudomi, šita komunistė at-; 
>akė. jog asmens gyvybės! 
negalima ‘paisyt, kuomet j 
klausimas eina apie valsty-l 
kės apsaugojimą.

Ji kalbėjo apie savo dar-j 
i uotę teisme dumdama pa-į 
pirosą ir žvilgčiodama ru- 
<iomis akimis, v. — - ..... ...■ uens, bet valdančiai klasei ji

TeisybS.
Niekas kitas žmonijai nū- 

a taip _ reikalinga, kaip 
[TEISYBĖ. Bet per visus 
amžius už nieką'kitą žmo
gus nebuvo taip žiauriai 
baudžiamas, kaip už TEI

SYBĖS skelbimą.
TEISYBĖ žmonijai yra 

B ^ra nedide- reikalingesnė ir už lašą van- 
iio ūgio, laibutė 'ir negraži; l!ens> bet valdančiai klasei ji 
rudi jos plaukai nukirpti [r™ pavoj.ngesne ir uz nuo- 
’ 'urr.pai ir perskirti ant šo-;^us-
ro, taip kaip wru. Žandu! Bažnyčia yra toji institu- 
kaulai atsikišę. Ji dėvi trum-icija, kurio; užsilaiko visi 
r«a juodą andaroka. augs-‘ NETEISYBĖS šalininkai ir 
tais aulais batus ir mėlynus TEISYBĖS skelbėjų inkvį- 
marškinius, kurie yra augs-jritoriai, 
tai ant kaklo Nusegami. Mo-j 
ūn'iškumo 
Įyt. Ir tiktai jos šypsą kar
tais pridengia jos veido ne-»

i
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Jeigu kunigams mišias be-
doje visai nema- giedant, tarpe paauksuotų 

stabų pasirodytų TEISYBĖ, 
tai kunigai butų pirmuti
niai, kurie iš didžiausios gė
dos bėgtu iš bažnyčios lau
kan, o paskui juos — visi jų 
šalininkai. Pasiliktų tiktai 
išnaudojamieji — darbinin
kai, kurie maloniai ją pasi
tiktų ir jos patarimus kono- 
širdingiausiai priimtų...

Laisvės Mylėtojas.

gražumą. .Ji yra typingą ko- 
e unistė.

"Nuo vasario mėnesio aš 
nagrinėjau 3 ar 10 krimina
liu bylų." ji kalbėjo kores
pondentui. Kuomet ji buvo 
paklausta, kiek ji išviso 
žmonių pasmerkė miriop, ji 
truputį pagalvojo ir atsakė:

t LIETUVOS BONŲ PAR
DAVINĖJIMAS PER

DUOTAS BALTIC 
STATĖS BANKUI.

Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerija 
yra padariusi sutartį, sulyg 
kurios tolimesnis Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų par
davinėjimas, o taip pat pri
nokusių kuponų apmokėji
mas yra perduotas Baltic 
Statės Bankui New Yorke. 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonai bus perduoti bankui 
balandžio mėn. 25 d. .

L. I. B.

Lenkai žiauriai žudo ir 
nelaisvėn ima.

Alytus. Kovo 19 d. lenkai 
Podlipkių kaimą puldami 
apsupo musų sargybą, kuriV <ZI ClIlCb V1O1 locirvv 11IC11, j-'O AM pv, BUI1

visi nurodymai, kaip rinki- susidėjo iš 6 žmonių ir, iš 
mai vesti.

Ir jau dabar nesunku ma
tyti, kurion pusėn krypsta sukapojo ir vieną sunkiai 
valdžios vedamoji linija. Kai'sužeidė, belaisvėn visai ne
išvažiavo p. Galvanauskas ir imdami. Daugelis lavonų tu- 
ji stojo pavaduoti p. Karo- ri bent po dešimtį durtuvo 
blis, krikščionių pašonėj su- ar kardo žaizdų.

užpakalio užpuolę žiauriau
siu budu nužudė: 5 kardais
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KORESPONDENCIJOS. V

MATERBURY, CONN. 
Draugo K. Bielinio atsilan

kymas.
Pagalios senai laukiamas 

svečias drg. K. Bielinis ap
lankė ir musų koloniją. 6 d. 
balandžio buvo laikomas . .
Lietuviu Ukėsu Politiško vietinę L. S. S. 19 kp.? To- 
Kliubo susirinkimas, i kurį »’ kviečiu visus drau-
atsilankė ir drg. Bielinis, Lus> kurie dar nėra Sąjuą- 
kad išreiškus Kliubui pade- nariais, ateiti 6 d. gegu- 

“ " ■ žės, 2;30 valandą po pietų, :
socialistų kambarius, 319 
Grand st.. ir įstoti į musų 
kuopą. Jeigu kurie dar neno
rite įstoti į kuopą, tai galite 
ateiti pasiklausyti, ką socia
listai veikia, nes tą nedėldie- 
r.į bus kuopos susirinkimas.

Taip pat atkreipiu domę 
ir L. S. S. 19 kuopos ‘narių, 
idant visi atsilankytų į ši 
kuopos susirinkimą, nes yra 
gana daug svarbių reikalu 

. aptarti. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

L. S. S. 19 kp. org.

vesti, kiekvieno susipratusiu 
darbininko pareiga yra stoti 
į Lietuvių Socialistų Sąjun
gą. Gi Brooklvne, aš žinai:,! 
yra nemaža lietuvių darbi
ninkų pritariančių socialis
tams, — tad kodėl nestot į

žmones nuo prakalbų, šaky-kataliko Budraičio paėmė budu nuo žiemos šalčio gali- 
b.H kuo 1IV ir’danff' munšaino Antenos ei.Lo a rwi trinti. Pas mus tonas

n I 
•_> ;

|

|

darni, kąd bus jianga‘10c. ir clatig munšaino. .kntanas Si-ima apsiginti. Pas mus tonas 
t.L Bęt viskas nuėjo vėjais.1-4““* ‘
Prakalbos pavyko puikiai.

P. B.

darą gavo ir mušt nuo de-‘anglių parsiduoda tik po 
tektivo. Išvežta gana daug 
"mėnulio ašarų ’.

* ❖ į

Musų parapijonams nesi-' 
seka mitingus laikyti. Buvo' 
sušaukę vieną mitingą, bet 
.jį išardė moteris. Mat, mi
tingai) atėjo kunigo gaspa- 
Jinė ir kitos dvi moteris. 
Vyrai norėjo jas prašalint, 
o tos nepasiduot. Kilo triuk
šmas ir mitingas iširo.

Kitą mitingą sušaukė pli
kis kalakutas i5 balandžio, 
po mišių. Kadangi mitingas 
išreiškė kunigui nepasitikė
jimą, tai jis mitingą paleido, 
taip lygiai kaip Stulginskis 
Lietuvos Seimą. Buvęs.

'angnu parsiųuoua tik po ; 
doL 50c. Daug fermeriu turi 
savo mainas. Tarp tokių yra 
ir vienas lietuvis J. L.

B. A. J.
I 

s p mergaičių draugijėlė iš i p 
penkių nariu, šiandien prie’g^ 
tos draugijėlės priklauso jau į 
net 20 mergaičių ir draugi
jėlei duotas vardas "Žiburė
lis”. Draugijėlės mokytoja 
; ra p-lė C. Stasevičiutė iš 
Noruood, Mass., kuri ]>asi- 
ryžusi išlavinti mus dainose 
ir perstatomuose.

Kviečiame visas Hyde 
Parko lietuvaites dėtis prie 
šios draugijėlės, kuri yra už- 
sibriežusi platų veikimą, 
^leidžiame visas lietuvaites 
atsilankyti į musų repetici
jas, kurios atsibuna subato- 

• mis, 1 vai. po pietų, po nu-į 
įmeriu 1495 Hyde Park ave,į:',no«ri 
Hyde Park, Mass.

R. Kušleikiutė, 
A. Budriutė.

Priima depozitus ir moka 4'-. Depozitus galima atsius
ti per paštą.

Siunčia pinigus Į Lietuvą ir i visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

CEDAR RAP1DS, I0WA. 
Tikras lietuviškas balius.
7 d. balandžio čia atsibuvo 

tikras lietuviškas balius (šo
kiai) su pirmos klesos muzi
ka. Šokius surengė "Lenino 
vaikai" ir bilietus padarė 
tiktai po 25c., o muzika bu
vo iš Lumbio "katalogo’ 
Kadangi jie visi turi po mi
nėtą katalogą, kun yra iš- 
maliavota d-gas Grigaitis su 
vamzdžiu, o d-gas Michelso- 
nas su garmoška, tai jie. ko
munistai, ir nutarė, pasiimt 
garmošką, nes vamzdis gaii 
būt labai keblu išpust, o 
’ garmošką" gali ir durnius 
Tampyt.

Paskirtam vakare susi
rinko publika į svetainę šok
ti. Komunistai atsinešė gar
mošką ir kad užtraukė — 
lir-lir-lir, tad visi nustebo. 
Prasidėjo kermošius it ka
čių koncertas. Nebūtų nuo
stabu, jei jie taip darytų 
siūboj, bet kadangi jie taip 
daro svetainėj, tai anglai 
labai stebisi, sakydami: 
"Kas tai yra per žmonės tie 
lietuviai?”

Cedar Rapids lietuvių yra 
neperdaugiausia, bet jie visi 
gyvena labai nesutikime, 
vieni kitus kolioja-pavar- 
džiuoja ir 1.1.

Nesenai vieną lietuvį M. 
I'ašakamį suareštavo už 
munšaino darymą, kuris už- 
sistatė 1,000 dolerių kauci
jos. Teismas, rodosi, dar ne
buvo.

Taipgi nesenai vienas lie
tuvis Greičius (jis gyvena 
su gyvanašle Petrauskiene) 
apkwė savo moterį su gesi
nę paipa. Orenčius dabar 
pasodintas Vieniems me
tams Į Marion kalėjimą. Tai 
vis "munšaino" pasekmės.

Kolumbus.

i

Hyde Park, Mass. Tūlas! 
laikas atgal čia buvo sutver
ta Parduoda laivakortes ant. visu linijų

Visais bankiniais reikalais kreipkitės šiuo adresu:
I

Los žodi už parėmimą Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos savo aukomis praeityje. 
Kliubo pirmininkas drg. T. 
Matas, atsiklausęs narių su
tikimo, pakvietė svečią kal
inėti. Drg. Bielinis, varde 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto, 
nuoširdžiai padėkavojo 
Kliubui už suteiktą Lietuvos 
socialdemokratams paramą 
ir išreiškęs keletą minčių 
apleido susirinkimą.

Svečiui išėjus, kliubiečiai 
apsvarstė, jog to neužtenka, 
ką pirmiaųs aukavo, nes da
bar Lietuvoje. yra svarbus, 
momentą^ eina priešrinki
minė pažangiųjų kova su 
klerikalais, ir todėl Kliubas 
nutarė paaukauti socialde
mokratų agitacijai dar 50 
dol. Prie tos sumos nariai nio pasitikimui. 
dar suaukavo apie 5 dol.

Reikia pasakvTi, kad šis 
Kliubas visuomet remia pro- 
gresyvės visuomenės reika
lus. Garbė už tai Kliubui.

8 d. balandžio atsibuvo 
drg. K. Bielinio prakalbos, 
kurias surengė L.S.S. 34 
kuopa. Kadangi tą dieną 
smarkiai lyjo, tai daug kas 
susilaikė nuo ėjimo Į prakal
bas ir todėl publikos susi
rinko neperdaugiausia. Vie
nok aukų surinkta nevisai 
mažai — apie 35 dol.. Nors 
komunistai ir džiaugiasi, 
L_ 1—__
kenkė, betgi drg. ^Bielinis iš- prakalbos sekė klausi-

tas ir į kuriuos kalbėtojas 
rimtai atsakinėjo. Aukų Lie
tuvos socialdemokratams į 
surinkta $19.50.

• Baigiant vakarienę foto-; 
grafas Klastauskas, nufoto- ’darbai vien tik anglių kasy 
grafavo visus dalyvius su iriose, f- • 
gerbiamuoju svečiu Bieli
niu.

F •

i t

B1NGHAMTON, N. Y. 
Drg. K. Bielinio atsilan

kymas.
Balandžio 18 d. vakare, L. 

S. S. 33 kuopa buvo suren
gus vakarienę drg. K. Bieli- 

Vakarienė 
:wko "Victorv Restaurant" 
viriurmiestyje. Dalyvių buco 
rodosi apie 25 ypatos. Vaka
rienė buvo ytin puiki. Pa
valgius vakaro vedėjas d. 
Songaila, paaiškinęs vakaro 
reikšmę, perstatė d. K. Bie- 
linį, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovą, pa
kalbėti apie Lietuvą ir so
cialdemokratų darbuotę. 
Drg. Bielinis trumpoj savo 
kalboj nupiešė Lietuvos pa
dėtį ir ten gyvenančių parti
jų darbuotę. Nurodė, kaip ir 

_______ ant kiek kuri partija dar- 
kad lietus prakalboms pa- buojasi darbo žmonių klasėj, 
kenkė, betgi drg. ^Bielinis iš- prakalbos sekė klausi- 
viso iš Waterburio išsivežė įnai^ kurių buvo bent kele- 
apie 160 dolerių. '

Waterburiečiai yra girdė
ję visokių kalbėtojų, tečiaus 
kuriems dabar teko išgirsti 
drg. Bielinio kalbą, visi pri
pažįsta, kad tai ne Bimbos 
arba Jukelio tirados.

į prakalbas buvo atsilanko 
apie keturi komunistai, bet----  i
lie klausėsi ramiai ir triukš-’ Ant galo vakaro vedėjas 
mo nekėlė. Matyt, ir jiems Daaciavo už aukas, tuomi, 
drg. Bielinio prakalba pati- vakarienė ir baigėsi, 
kol Pabaigus kalbėti pirmi- oikAi.n,...-
ninkas užklausė, ar neturi 
kas kokių klausimų. Vienas 
iš komunistų atsistojęs už- 
di 
lei kurio gėdinosi net ir jo 
uaties draugai komunistai.

Pasikalbėjimas.
Balandžio 19 d. pas dd. Či- 

žauskus namuose L. S. S. 33 
kuopos nariai turėjo pasi-1

t

ASHTAND, PA. 
Margumynai.

Šis miestelis nedidelis,

Lietuvių esama jau 
apie 40 šeimynų ir penki pa
vieniai. Lietuvių biznierių 
yra trįs karčemininkai ir 
\ ienas kriaučius. Apie 39 
lietuvių turi savo Iocnus na
mus, n kiti randavoja. Gy
venimui namų yra jaučiama 
stoka. Didele didžiuma čion 
gyvenančių lietuvių yra> AU-’lUiliCVU ui.K’ietvjvu AUUyUO lieti 10.1 LUICJV pelei* j: \ .

avė nevvkusi klausima, cie- kalbėjimą su L. S. D. Parti-j^arstl katalikai. Vieni jų ei-
‘ \ ‘ ’ > jos atstovu d. K. Bieliniu, 113 ki.rl?!?s Crirardvillėn. kiti

. v.—ę,—------------- kur kuopiečiai buvo supa-jPas airisi, o dar Kiti pas pru-
Aš manau, kad jeigu mu- žindinti su socialdemokratų iYisus juos lygiai apker- 

su komunistai gautų progą darbuote Lietuvoje, taipgi l'a B°mos agentai, tarp tų 
xi —................. x.- x .. • - - • £ katalikų yra keletas smar-

_ , „ ’c‘ ikiu girtuokliu. Vienas gir-
Prakalbos. tuoklis ’ ’

Balandžio 19 d. Lietuviu'
Svetainėje L. S. S. 33 kuopa' suduoti.

•surengė K . D. T artijos at-j tas jam "čenčiaus” ne 
Į stovui d. K. Bieliniui prakai- j j^a vė JL 
ibas. Drg. Bielinis kalbėjo sa]įunan miesto gaspador 
piv'ipiri arvpiais nirmu urvo- • , _ j- • «• . ,

tankiau pasiklausyti tokių tartasi ir apie L. S. Są jungi 
prakalbų, kaip drg. Bielinio,' 
tai jų nervai tuojaus pasi
taisytų ir bereikalingas kar
štis iš jų pakaušių išgaruo
tų. Vargdienis.

tuoklis.

Kas mums rašoma.
W. Lynn, Mass. 22 d. ba

landžio čia kalbėjo Lietuvos 
socialdemokratų atstovas 
drg. K. Bielinis. Prakalbas 
jam parengė Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystė. Lyn- 
niečiai svečio prakalba buvo 
labai užinteresuoti. Lietuvos 
socialdemokratams surinkta 
10 dol. Aukavo šie draugai: 
J. A. Ramonas 2 dol. Po 1 
doleri davė: A. Lukšas, V. 
Makauskas, Ig. Kiškis, J. 
Putra ir A. Matulaitis. 
Smulkių 3 dol. 50c.

J. A. Ramonas.

East Jaffrey, N. H. 22 d. 
balandžio čia L__ ______
gaisras. Užsidegė lentų jar
das. Sudegė 1.800,000 pėdų 
lentų ir vienas namas apde
gė. Laimė, kad vėjas putė i 
žiemius, kitaip butų visas 
miestelis sudegęs.

W. Pikužas.

H g
ČĘ BALTIC STATĖS BANK
9 291 EIGHTH AVENUE, NEW YORK. N. Y.
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Philadelphia, Pa
Trenton, N. J. 
Paterson. N. J.
Nevvark, N. J. 
Elizabeth, N. J.

AR ŽINOT. KAD —
Markės kritimas gana nemaloniai 

tsiliepė ant Lietuvos ekonominės pa
dėties ir, salima sakyti, ant Lietuvos 

i buvo uždėta dalis Vokietijos 
liparacijų naštos? Ar žinot, kad kuo
met jus peikat Helmar Turkiškus C.- 

|turėtus, jus saunai tyrą Turkišką 
' tabaką, o kuomet jus perkat kitokiu i 
Ii garėtus, jus gaunat pigesnį tabaką

! Aš, Uršulė Sadauskienė, pajieškau 
j 1 elikso Česnulevičiau--. Jis paeina iš 
\ ilniaus rėdybos, Andriulių kaimo.

; Meldžiu atsišaukti ai<i. kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti, busiu la
bai dėkinga. . (19f

Uršulė Sadauskienė
22 Medow St., N'orthamoton. Mass.

i Pajieškau brolio Juozauo G 
j eina iš Kauno rėdybos,
' -apijos. Dabulos
I gyveno Luu-renee, M
Į zir.au kur. Meldžiu atsišaukti arba kas
Į apie 
i busiu

311

:o, pa-
Pauragnų pa-

vier.sėdzio. Pirmiau
o dabar r.e-

j) žinote malonėkite pranešti, 
dėkingas. (20)

Kazimieras Grigas
Banks Avė.. Superior, Wis.

APSIVEDIMAI
Zeigler. III. Musų "raudoti-' 

armietės” savo nekulturiš- 
kais pasielgimais viešuose 
susirinkimuose daro gėdą 
visiems lietuviams. Net sa
vuose susirinkimuose jas 
prisieina barti, kad tinka
miau užsilaikytų. Taip, 31 d. 
kovo, laike A D. P. persta- 
tymo, vienas munšaineris 
šlykščiai kalbėjo ir elgėsi, o

Pajieškojimai Pajieškau apsivedimui .vaikino ar
ba našlio be vaikų, be skirtumo tikė
jimo. tik turi būti doras, iilinintinjr.is 
ir pasiturintis, tarp 45 ir 50 metų, 

tamsloyo ■ Biedni lai nerašinęja. Aš esu 38 n.e- 
__ i 
(14)

Pajieškau pusbrolio ■ S t_______ ____ __________ __________ w
Prašpaliausko. 1911 ir 1912 m. dirbo'tų. Su nirmu laišku meldžiu prisiųsti 
’icCormie’c, Chicago. I1L. o dabar ne- jr paveikslą, 
ž'nau kur randasi. Meldžiu atsišaukti ‘ AJin Smich
.••rba žinančių pranešti šiuo adresu: 5602 VVoodland avė., Cleveiand. Ohio.

Krank Palėauskas •___ _________________________
106 E. 4th St., West Frankforib 111. Pajieškau apsivedinwi nu.r„inos arba 

našlės, taip 20 ir 10 metų. Aš esu
. -j.------- ------------- Kubi- vaikinas 28 metų, sveriu 165 svarus,

’iaus. kuris pirmiau gyveno Scranton, j turiu 5 pėdas ir 8 colius augščio. Su 
-JI-A ii 1 ____ ____i.-

1 u «u'i^auz\v» aure*
hnvn pritarė dvi sesutės žinote malonėkite pranešti, busiu 1.

Jie nuoinu Į<j Vilnim“raudonarmietės”.
J. Gaidelis.

i Pajieškau dėdė^ Andriaus

Pa. Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.1 į irmu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
leidžiu atsišaukti arba kas apie jį ’ * ' ..................................

‘ la
bai dėkingus. Jis paeina is Vilniaus 
rėdybos, Trakų apskričio, Butrimonių 

I valsčiaus, VaisoJžių kaimo. Rašykit 
Į šiuo antrašu:

Petras Skripkiunas
Paliepių kaimo, Butrimonių vals
čiaus. Alytaus apskričio, 

Lithuania.

veikslą, atsakymą duosiu kiekvienai.
Tony Gedman

258 E lst St., Los Angeles, Gal.

Centrai Falls ir Pawtue- 
ket, R. I. 21 d. kovo pabėgo 
dvi lietuvės moteris nuo sa
vo vyrų: Domicėlė Jucienė 
su Kristupu ir Keidė Petro
nienė su Maika Uždaviniu. 
Jucienė su dviem vaikais, o 
Petronienė su vienu vaiku. 
Jonas Jucius buvo pagavęs 
jas ir vaikus ant stoties ir 
greitai puolėsi prie telefono 
duot policijai žinią. Bet mo
teris, pajutę pavojų, paėmė 
’dzitnę” ir pabėgo. Prieš iš

važiavimą jos pridarė nema
žai skolų, kurias dabar vy
rams prisieis užmokėti.

Skaitytojas.

KLAIPĖDOS SUKILIMO i
PAVEIKSLAI. į

Lietuvos šaulių atstovas! rajic^u AnUno Paplausko. paci. 
A. žemaitis rodys kruta-1 na iš Sasnavos vaisė-.. Mariampolės 
muose paveiksluose lietuvių Į ^^i^L^u^j
sukilimą Klaipėdoje ir lai- i ir turiu svarbų reikalą.1 . _ .

kys prakalbas šiose vietose: 
Gegužes 3 d. Martford, 

Conn.
99

99 “
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99

99

99

99
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i

99

99

• 99
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f 99
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99

99

4 New Britain, 
a
6
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Torrington, 
Waterbury, 
Union City, 
Ansonia, 
New Haven, 
Bridgeport,

J. Kalvaitis
601 Ynung St., Kokomis, III

BROOKLYN. N. Y. 
Socialistų ir jy simpatikų 

domei.
Daugiau protaujanti dar

bininkai jau užtektinai yra 
patyrę, kad tiktai socialis
tai. per ši visą suirimo laiką, 
išlaikė teisingą ir neveid- 
mainiaujančią poziciją. So
cialistai nesi vadavo upu ir 
nežaidė ant žmonių jausmų 
su bent kokiomis iliuzijomis, 
liet visuomet sakė ir dabar 
sako, kad darbo žmonių kla
sės išsiliuosuvimas iš po ka
pitalistinės vergijos pri
klauso nuo pačių darbininkų 
apšvietei kultūros ir klasi-j
I 
mo. Ir užtatai šiandien pa
tys gyvenimo faktai kalba 
už socialistus, kad jų pozici
ja buvo ir yra marksistinė.

Betgi to neužtenka. Socia
listinis judėjimas turi plės
tis daugiau ir daugiau: jisai . 
turi užkariauti plačiasiaw, 
darbo žmonių minias, idant! 
uati darbininkų klasė grei-j 
čiąu galėtų pasiliuosuoti iš į 
po kapitalistinio jungo ir! 
įvykdyti socializmą. Kad tą! 
darbą kuopasekmingiausia |

Pajieškau apsiveciiinuį merginos ar
ba našlės, gali būti su vienu vaiku, 
kad ir gyvanašlė, tarpi* 25 ir 1(1 metų 
amžiaus, neskiriant gražu.i:.,. Aš esu 
'•aikinas 32 metų, tui iu gerą pradžią 
gyveninio. Kuri mylite apsivesti, ma
liniai atsiliepkite ir su pirmų laišku- 
orisiųskite paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugražinsiu. Perdaug tur
tingos nerašinčkit. •

J. Rudžinskas
?141 Westminister Si, Detroit, Midi. 

Pajieškau apsivedimui merginos, kuri 
mylėtu apsivesti ir gyventi laimingai. 
Aš esu 33 metų, šiek-tiek pamokintus. ■ 
Merginos, kurios norite susipažinti ar 
rpsivesti su manim, rašykite šiuo 
antrašir. ; . -i , - :

‘-M.’ tViiliams' <20)
3(»6."> Ponia r Avė., - • įCJiicago,-’JiL

MIRĖ JONAS ŠIMKUS.
Kenney, III. šiomis dienomis mirė 

Jonas Šimkus. Velionis paėjo iš Telšių 
apskr., Kulių parap. .Jis paliko apie 

į $3,000 turto. Jo kitu du broliu yra- 
‘ ir gyveno seniau kur nors’ 

' N’ew Yorko valstijoj ii sesuo Ona. Jo;

j velionį, lai kreipiasi šiuo adresu:
* Petras Petriką

P. O. Bos 536, Virden. III.

i
<

Pajieškau brolio Juozo Staligo, gv- 
• ena Amerikoj. Meldžiu atsišaukti 

’ : (19)
Veronika Staligaitė

(šiuo antrašu;
Vri

Į Šiauliai, dvaras Gubcpniįą, Lšthuanja

Pajieškau savo drauges Marijonos 
Abrauėiutės, po vyru pavardes 

juau. Gyvena Cleveiand, Ohio. 
ližių atsišaukti šiuo adresu: 

Kastanrija Kanzienė 
! 2289 Trombly St., Detroit.

nezi-
Mel-
(19)

Micii.

~~~i i Amerikoje
! New York. _ _____

■F I giminės, kurie nori plačiau žinot apie

@ Columbia® PARDAVIMAI.
PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO- SERNe labai pigiai. su pirmos klesos 

j įtaisymais, ant geros gatvės, visokių 
I tautų žmonėmis apgyventa ir biznis 
gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
— savininkas serga.

JOHN BUROKAS
25 Millbury SU VVorcester, Mass.

Pittsburgh, Pa. 8 d. balan
džio L. M. D. svetainėj buvo' 
surengtas Lietuvių Moterų 
Kursų Kliubo vakarėlis.; 
Nors draugija dar jaunutė,! 
bet vakarienė ir koncertas 
buvo labai puikus. South Si- 
de lietuviai turėjo progą pa
matyt ant scenos pagrindų 
jaunų scenos mėgėjų*-bu- 
siančių musų artistų.

Keleivietis.

Ant kaires yra Columbia Grafono- 
iu. rūšies L-2. užbaigta Anglišku 
rusvu raudonmedžiu ir valaku riešu
tinio medžio, su devynioms puikioms 
rekordų knygoms. Kaina $175.00.

Ant dešinės yra Columbia Grafo- 
tiola, rųsies L>-2, užbaigta auksiniu 
aržuolu. dumuotu aržuolu ir senoviš
ku Anglišku aržuolu. Kaina $60.00.

PRIPILDYK SAVO N VMl'S SU PAVASARIU 
IR MUZIKA!

Pavasaris vėla budina visą pasaulį. Jūsų širdyje Gegu
lės menuo pradeda dainuot. Jūsų namuose turėtu būti mu
zikos. dainų, šokių. Dabar laikas, nueikite pas Columbia 
pardavinėtoją, pažiūrėk į katalogą ir išsirinkite kelias gia- 
•Jas liaudies dairių, rrba smagių šokių muziaos.

Žemiau surašąs i.i —, 
girst. Columbia pardavinėtojas džiaugsmingai uždės 
••■iuos arba kitus rekordus jums.

Columbia Rekordus galite vartot ant 
bet Columbia Grafonola duoda geriausią 
aiškesnį.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Bl ČERNĖ.

Geroj vietoj, prie gelžkciio stoties, 
’. ieta apgyventa Amerikonais. Lietu
viais fr Lenkais, kredito neduodama; 
landa $43 mėnesyje už dvi krautuves 
i: už 1 kambarių gyvenimą ant 
krautuvės. Kita štorą naudojama 
sandėliui parduosiu labai pigiai dėl
to. kad noriu pirkt namus kitoje vie
loje. Barganas Lile vienam. Kreipki
tės pas (131

M. HOLCZEVVSKI
26 Watcr SI., tVakelieid. Mass.

vadinamas "Black 
norėjo nėt saiiunin- 

sakydamas,
A.

Jis buvo atsivedęs 
rių 

ir skundė jam sąliuninką. 
Bet saliur.inkas tikrino, kad 
jis "čenčių" atidavęs ir nėra 
jam skolingas. Ir ištikro, 
padarius pas "Black Peteri" 

i kratą, pinigai atrasti brus- 
loto kišeniui.

Kitas lietuvis, susipykęs 
su savo kaimynu, apsitvėrė 
nuo jo tokią augšta tvora, 
kad vos tik žvirbliai gali 
perlėkti Dabar vienas ant
ro nebematys.

Ashlaųd lietuviai tveria 
S. L. .A kuopą nuo 1922 ma

itų lapkričio mėnesio ir vis 
negali sutverti. Mat, kiek
vienas sako: "Aš tada rašy
muos, kaip- kiti susirašys". 
Ir taip visi Jaukia.

Giranivillės plikas kala
kutas pėkščias pas mumis 

A ateina mėnesiniu rinkti, bet

dviem atvejais, pirmu atve
ju apie Lietuvos ekonominę 
ir politinę padėti. Kalbėto
jas aiškiai priparodė, ant 
kiek klerikalizmas yra 
kenksmingas Lietuvos vals- 

Itybei ir jos demokratijai ir 
kaip darbininkams, social
demokratams vadovaujant, 
prisieina su tuo visu kovot.

Antru atveju kalbėjo 
Klaipėdos-Vilniaus klausi
me. Kalbėtojas, nurodė del- 
ko tie klausimai šiandien 
randasi ir kaip prieinamiau
siai juos pašalint. Bielinio! 

apšvieti kultūros ir ktas - i^u°b^t buvo 1X !“’ ‘.' ta. bL reikia pasakyt,
'kad u* publika buvo susirin
kusi iš rimčiausių Bingham- 
tono lietuvių. Raudonar
miečių taipgi nebuvo, o tik' 
atsilankė jy generolai, kurie ^aue'^urZ"' 
patįs gėdinasi triukšmą kel-j

J

II 
I

I

Maincrvs..ti. Aukų socialdemokra
tams surinkta $32.05.

Komunistai darbavosi.
Vietiniai komunistėliai!

prieš prakalbas išdalino tam darė ablavą silkinuose, jieš- 
1 ikrus lapelius šmeižiant d. kodam i munšaino. Benki sa- 
Bielini ir šiaip atkalbinėjo Juninkai tapo areštuoti. Iš

GIRARDVILLE. PA. 
Areštavo saliuninkus.

14 d. balandžio detektivai

Philadelphia, Pa. Nuo 2 
iki 14 balandžio Kaulakio 
parapijoj tęsėsi misijos. At
važiavęs misijonierius mul
kino parapijomis visokiais 
budais. Diena iš dienos, per 
ištisas dvi savaites,, sakė pa
mokslus, baugindamas tam- 
sunėlius pragaro kančiomis 
ir viliodamas iš .jų paskuti
nius centelius. Parazitams 
gerai .gyventi, kol mulkių 
dar yra.

Skaitytojas.

VVinifrcd, Mont. Kovo mė- 
nesis čia buvo labai gražus 
ir jau daugelis farmerių 
pradėjo darbą laukuose. Bet 
3 d. balandžio užėjo blogas 
oras, pradėjo snigti ir šalti. 
Už poros dienų sniego buvo 
jau visa pėda. Toks oras pa
darė fanneriams daug nuo
stolių.

Musų apielinkėj daug fer
mų parsiduoda, nes ūkinin
kai negali skolų išsimokėti. 
Nors žemė čia gera, bet ka
dangi vasaros būna trum
pos, tai ūkininkai neką gali 
užsiauginti. Tiek dar gerai, 
kad čia anglis pigios, tokiu

E-7S69

E-7368

L-7CO2

E-7026

-rba smagių šokių muzikos.
„ražių rekordų, kuriuos turėtumėt iš-

■ visus

bilc fonografo, 
baisą, ir daug

10 colių 75c.

Lakūnai.
-nkįkai.
J. riieniuna.- ir
P. Lušnakojis.

Komiška kalba.

Kelionė t F. Bukšnaitis) 
Iš Virbaliau- i Kauną 
i F. Buksiiaitis).

j K. Visylis ir
P. T.ušnakojis. 

.Smuiko? ir Varg. akom.

'Plaukia sau Laivelis.
(S. Šimkus).

Aš įsivilkčiau čigono 
runą.

Salomija Staniuliutc ir 
Ona Rudauskaitė- 

Bicži'.

Kas bus degtine-7 
(tykai nieks neveža.
J. Geležiūnas ir
n. Bukšnaitis.

t ietuviška Polka. 
Per virvutę. Polka.

Armonika Solo.
Jgrajino čigonų Mikas

E-7603

E 1717

E-1099

3625

E-3623

PARSIDUODA
Visokių daiktų Geležinė ir Plumbc- 

i vstės krautuvė (Hardvvanc & Plum- 
bing Store). Biznis yra gerai išdirb
tas. geroj lietuviu apgyventoj- vietoj. 
Friežastis pardavimo — savininkes 
išvažiuoja j Lietuva. Atsišaukite: 

-JOHN KEREISZA (1O
111 Įmes St.. Monteiio. Mass.

Močiutė padarei?
(S. Šimkus). 

(iaipK« gražu?, grąžui.
(M. Petrauskas) 

Salomija Staniui lutė ir 
Ona Rudauskaitė-

Bicžii.

V irbalio Polka.
Sesutės Vairas. 
Jgrajino Kvartetas, 
Klarnetas. Gitarai, 
Mandolinas ir Bass'as

launystės atminimai. 
Referatas apie nosis.

-Atliko 
Juozas Piienrunas.

Ka

i

I

REIKALAVIMAI.

Sudiev Lietuva. 
Mišką? ūžia.

M. Karužlutė. .->pr.

ilgu, ilgu man ant 
irto.

Mikas Petrauskas.
tenoras.

Mano Skarbas.
Jgrajino Columbij'**

< Orkestrą.

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furniu darbo, dary

mui aluminum. Darbai atliekamus 
gerai ventiliuotam budinki', kur yra 
užtektinai tyro oro.

Ašluonią valandų darbo diena.
Nuolatinis darbas, nėra nesusipratimų 

su darbininkais.
Kurdas pas jūsų tautiečiu? rr skubrų 

raudos pigios. Galima siuita: nusi
pirkt ant lengvų išlygų. Vyrai Imi 
būt sveiki. Atvažiuokit arba "asykit

ALI MINIM COMI’ANY 
OF AMERK A (l'J) 

Massena Sla.. L.n'rcnce Cuunty. N.Y.

GERA PROGA
Gali padaryt turtą kiekvienas, iš- 

•urbdami kelis reikalingus daiktus l>? 
kilių iii vienas automobilius neguli 
eiti, ir parduot už pusę kainos negu 
parduoda kiti. Už koletų desėtkų do
lerių gaišt atidaryt savo dirbtuvę ir 
krautuvę, nereikia mašinerijos nei ži
loji nro. (dėkit štampų atsakymui.

(IS) 
The N. V. >ie«h^<iH al Lieti, iv V orks 
511 Caivudek'i et, ? t" Ihk-.n , La.
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Lietuvos našlaičių atsi 
šaukimas.

Lietuviu Moterų Globos k«ms malonu, tai motinos meilė.* _ _ ** . I - - • — . • • •

I Štai Vilkaviškyje kovo 201 aa.miki.ni >iP šia,
<L per šv. Juozapo jonuukn, uis priežastis tokiame Nu
buvo privesta !>ie/o ?alvlK |buvo‘?SS^į ‘

j karvių; arklių, kiaulių. ia- ni« ir Stydaus pjai-nimo’kLnuSu.1-1’;
.Ė

Komiteto prieglaudų našiai-i <> mes, našlaitės, jau kiek meta
* • • « • > • •  Z Arą a ačiai, berniukai ir mergaitės, 
žinodami, kaip Amerikos 
lietuviai maloniai sutiko L. 
M. G. Komiteto Valdybos 
nares pp. Šleževičienę ir 
Vencienę, atsiuntė savo atsi
šaukimus. Našlaičiai jy ašp 
jų nepamiršti.

Štai ką jie sako:
Mergaičių Laiškas.
"Gerbiamos Lietuvės Moterys 

Amerikoje ‘!!
"Mes našlaitės, kreipiamės Į 

Jus. prašydamos* ištiesti savo 
pagelbos ranką, ir kiek galint, 
mus sušelpti. Dauguma 
neatmena savo tėvų, o 
į.-ebutų paėmusi savo 
mielaširdingų Lietuvos 
prieglauda, tai mes turėtume žū
ti. Nes kur-gi dingtų tie maži 
vaikai-našlaičiai ? Gailestingos, 
motervs, surinkusios tuos vai
kučius, Įsteigė prieglaudą. Bet 
argi gali jos. be kitą pagelbo^, 
išlaikyti mus našlaičius? Ar kas 
gali ištverti be kitų pagelboS? 
r'aip ir tos moterys daug vargo, 
daug kentėjo, kol šiaip taip su
tvarkė prieglaudą, priteikė jai 
svarbesniųjų dalykų. Bet reikia 
atsiminti, kati prieglaudai reikia 
gyvuoti ne metus, ne dviejus.j 
bet kelis ir keliolika, o norint iš
laikyti prieglaudą, kad joje gali
ma butų priglausti esančiuosius 
našlaičius, reikalinga yra lėšų, 
rūbams, maistui ir t.t. Juk ir 
našlaičius reikia auginti, mokin
ti, kad jie išaugę galėtų gyventi 
Tėvynės naudai; reikia juos glo
boti kiek galint, mokinti — o 
ant to viso reikia lėšų. Bet iš kur 

įgauti? Negalima sakyti, kad vi
sai niekas nešelpia! šelpia, bet 
žinoma maž-kas. Ir iš tos men
kos pašalpos nėra kaip išlaikyti 
vargšu našlaičių. Tiesa, ir Ame
rikos gailestingiej i žmonės siun
tė aukų, nesigailėdami prieglau
doms. Iš tų aukų kelis net metus 
gyvavome, bet reikia atsiminti; 
kad našlaičių nemaža, ir kad 
jiems taip pat nemaža reikia.

"Pradėjome mes stoti ant ko-j 
jų, bet pritruko lėšų; išlaikymui,! 
ir jeigu nebegausime iš niekur 
pašalpos, jei neatsiras gailestin
gų žmonių, tai musų prieglauda 
turės žlugti, mes turėsime ke
liauti ant Dievo valios — kur 
akys mato, kur kojos neša. Ir 
kas prisieis daryti mažutėms? 
Nejaugi Jus nepasigailėsite mus 
našlaičių? Nejaugi leisite sau 
užmiršti, kad negavus nuo iųi 
pašalnos, daug vaikų paplys po 
miestą, ir apiplyšę, sušalę,'" turės 
< iti ir elgetauti. Nejaugi neatsi
ras gailestingų žmonių, kurie pa
sigailės mus našlaičių ? Iširus 
prieglaudai, didesnieji šiaip taip 
susi j ieškos kokios nors tarnys
tės, bet maži? Juk jie neturėda
mi globos, beslankinėdaiiių gat
vėse, gali ištvirkti, paskui iš-: 
augti žmonijos nenaudai! O tuo
met kas už mus atsakys? Ne~ 
jaugi niekas neatjaus musų var
go, nejaugi niekas neįeis musu 
padėtin ir nesušelps kuom galė- 
f ami. Argi galės kas šaltai, be 
užuojautos, išklausyti šitą musu 
atsišaukirųą. ir nesušelps musų? 
Ne! mes turime viltį, kad Jų.?

. mus išklausysite.
"Lietuvoje neturime prie 

kreiptis, nes kurie šelpė, 
įgriso, gal nebenori, o kurie 
šelpė, tai ir dabar uešeips. Netu
rėdamos kur kitur kreiptis, visą 
viltį atiduodame Jums, tikėda
mos, kad ta viltis neapvils, kad 
Jus ištiesite pagalbos ranką, o 
mes jos laikydamiesi galėsime 
augti, mokinties žmonijos labui.

"Dar kartą širdingai prašome, 
išklausyti musę prašymo ir iš
tiesti pagelbos ranką, kurios mes 
laukiame, kaip laukia kūdikis 
motinos, kuri išėjusi ilgai už
trunka. Taigi ir mes išleidusios 
savo mylimąją Globėją, laukia
me išsiilgusios grįžtant su Jūsų 
malonėmis.

"Juk dauguma iš Jūsų turite 
savo brangius vaikučius. Jie lai
mingi, nes turi tėvus, gerą glo
bą, aprūpinti, ir dar kas yra vai-

iš musu 
jei mus 

globon 
Moterą

-X O

ko 
gal 
n'S

netekusios tėvų, be jokios pe- 
gvodos, užuojautos, pasigailėji
mo vargstame.

"Pasigailėkite!!!
"Neatstumkite.!!
"Ištieskite savo oagelbos 

ka!
ran

** F. Mbteįytė, , 
M- šunevkaitė. 
S. Marcinkaitė, 
M. Mikštaitė.
M. Masalskaitė, 
O. Uscilaitė,
A. Černiauskaitė, 
M. Padolskaitė.

čiurlytė.
Padolskaitė, 
žaldokaitė, 
Neimanytė, 
Mladzinauskaitė, 
Stonaltė. 
Padolskaitė, 
Brazauskaitė, 
Sipoviėaitė, 
Dambrauskaitė, 
šakalinytė, 
Bičkauskaitė.

Y. 
F. 
E, 
M. 
V.
E. 
O.
V. 
B.
Ji. 

- V.
A.

t

• s

AMERIKOS
LINIJA
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J103.5U; 
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Į LIETUVĄ
Greitas pasažietinis kelia* nuo
NEW YORKO IKI I.1EPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai i

SVENJOS

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

pasažie- 
"MOUNT 

”HANSA’g 
"MOUNT 

"TIIURIN- 
specialius

tersonaliai vedama ekskursija j 
LIETUVĄ ir kitas Bali;jos valsty 
bes, kas UTARNINKAS, ant vieni 
i 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant iaiv< 
Soutl.amptone
MAURETANIA AQUITAN1A 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.
I)e!ei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CŲNARD STEAM SHIP 

COMPANY LLMITED
126 Statė st., Boston, Mass.

Iš BOSTONO J LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant nauja, didelių, patogių, greitų 
aliejum deginamų laivų:
I. VCONTA ....................... Gegužės
•CYTHiA .... Geg. 26 ir Birželio

SAMARI.A . .. Birželiu S) ir Liepos 
TAIPGI Iš NEW YORKO 

Personaliai vedama ekskursija

v kas UTARMNKAS. 
trijų didžiausių jurią milžinų, st

PAIN-EXPEUERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Bain-Eapeiierio 
pagalbos, Skauunac greitai apga

lima ir uesmagiunai
— pranykata. _ Su 
pinu u žnyplelčjitnu 
reurnatiško »kau»- 
iuo, uervun-kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio } krūvą strėnų 
dieglio, tuojau* nu
sipirkite šito galin
go ir patikčūno šei

myninio liniuieuto ir juoiui ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Paiu Expeller;» turi musų INKARO 
vaiebaženktį. Visi kiti yra pa- 
uiegzdžiojiniais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba ič

F. AD. RICHTER 6 C&. 
104-114 Seath 4tkSt-. Bnoklya. N, T.

kelių už daugelio mylių su
vedę savo eksponaiu> 
jųjų nepardavę.

Niekas nieko ir nesiūlo.
—Pinigų nėra, pašaro nė

ra, gyvulių niekas neperka, 
rytoj šalčiai naikina dobilą 

-'ir kviečiu diegu-. — o ei g 
agitatoriai dar nori Įgirti 
"krikščioniškąją’ lain.ę it 
krikščionišką valdžią.

Klerikalų agitatoriai nuo 
klebonijos prie klebonijos 
klampoja, dažnai raiti ant 
klebonu arkliu, dumia akis 
valstiečiui be gėdos nieluo- 
oami. Valstiečiai agitato-j 
riams netiki. Yra dkieiis pa
vojus, kad menkas nuošimtis 
dalyvaus rinkimuose. Ansi- 

ivylė du kartu rinkdami .. 
Seimą krikščionis, bijosi dar 
kartą apsivi’ti.

Baimė ima, kad vargu da 
bar ir kunigėliai bažnyčiose 
gelbėdami "tikybą” prikal
bins net moterėles dalyvauti 
rinkimuose.

Tūlas juokdarys siūlo per 
rinkimus Įtaisyti baisams 
dvi skrynuti. vyrams ir mo
terims, tada, girdi, tikrai 

: bus matyti, keno balsais pra
eina zakristijonai ir kuni
gai.

i Slinku butu spėti, kas rin
kimuose laimės, tačiau ai>- 

ikiai metas akysna ir pas go
riausius katalikus nusista
tymas prieš vadinamus 
krikščionis.

Stačiai stebuklas butu, 
jeigu "krikščionys” gautą 
daugumą.

Sodžius jieško naują ke
lių. Jam atsibodo klerikalą 
uimpymas Į visas puses.

Paleidimas Seimo patinka 
tiktai žydams, lenkams ir 
bolševikams. Tie. matomai, 

.visi ir dalyvaus rinkimuose-. 
O koks bus Seimas, sunku 
dar spręsti, tačiau jis galės 
būti dar menkiau darbingas 
negu paleistasis.

—Kas bus? kiekvienas už- 
siduoda sau klausimą. Eko
nominė, politinė padėtis 
ktįosunkiausia. Rinkimai vi
sai ne laiku šąli užklupo ii 
baimė ima už įuju išdavas.

B.

I

Berniukų La iškas.
”Iš už tolimu jūrių mes prašo

me Jūsų pašalpos. Jei nesušelp- 
.-i:e. d-iugelis mus turės žūti mo 
r. Jiai ir materialiai.

! "Da igelis jau mokosi augš- 
-ąsiuose mokyklose ir. kiti net 
išėję didesnę jos pusę. Taip no
rėtųsi tęsti mokslą; taip norėtų
si baigus ji atsilyginti visuome
nei. '

”Bet deja.
"Apsiniaukusios iki šioj buvu- i 

r :ns skaisčios musų dienos tam
siais debesiais.

"Pastojo pas mus brangvinf- 
t?s. v. / •

"Lesų, jau Debėr iš kur gauti. 
Visos priemonės'išbandytos. M> -. 
iSti nūisų globėją! rinkė aukas? 
j > Katiną ir po Lietuvą; rengė 
musu naudai vakarėlius ir mes 
j atįs juos rengėme. Steigė mums 
dirbtuves. Bet išlaidos viršija 
įplaukas ir mums gręsia pavojus 
tisidurti gatvėje vienu vie
niems. be tėvelių, be giminiu ir 

Į t piplyšusiems.
"Daugelis virs gatvės vaikais. 

Kiti nors ir norės mokytis, bet 
aplinkybės neleis. Reikės smi
giai dirbti dėl kąsnelio duonos ir 

; daugumas nepasiekę savo tikslo 
J-ks visą .amžių nelaimingi,

"Todėl prašome Jūsų: padėki- 
te mums!

"Padrąsinti Jusu duosnumu. 
l.iiri jau nekartą parodėte rem- 
G^mi Liėtuvą, tikimės, kad neat- 
slsakysit ir jes‘vargstantiems 
■> rūkams pagelbėt. * 5

"Todei nenusimensm ir ma- 
;i<m, kad galėsime toliaus tęsti 
mokslą ir turėti viltį, kad busi- 
7£a naudingi Lietuvai žmonės.

(Pasirašo našlaičiai) 
E. SinkeviŠuo, 
M. Juodeckas, 
J. Kosminas,
L. Jasinskas,- - 
Vi Sinįūėvięius,
M. Stankevičius, 
V’. Subočius, 
J. Markauskas. 
P. Limbą." 
aukas malonėkite

f
r’

Visas
.busti šitaip: čeki arba mo- 
rey orderį parašykite vardu 
Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas ir siųskite į Baltic 
Statės Banką, adresuodami: 
L. M. Globos Komitetas, 2JM 
Eighth Avė., New York, 
N. Y.

Tame Banke yra L. M. G. 
Komiteto sąskaita, prieš ku-

|

I

, Nuramintojai.
Nuramintojų kūdikiui•yau.uuojų kudįkiui pereiki 

to, kad jie nešioja buk
■ jas. ,-tę daiktai gali ukraipvii ku- 

dl išvaizdą. pir;to čiu!pilnįs į ri 
■'! 1 o,°»as1 IProt.s. Reikia neatlaidžiai 

; -tą i-' burnos atimti, o kūdikio 
< o iu- nukrrip'.į kur nt,rs kitur/aiba 
į i -egti spukute rankoves prie šonu.

IVr keletą geni! arčių tukstanči 
1 etuvių motiną išaugino savo kud 
g’ ‘ - Pienu. Jo . .v..:e dėlto, Lad ą dh'.itgės rekomei 

•iVO ,r deito. kad rado
irunėdinaiiėiu. E-t, ant nelaimė-, 
gelis Lietuvių motinų niekados 

i>uvo pilnai informuoto? kode! jos 
> arėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 

l na.- yra puikiausias ir geriausia.;
.'■> ie.,io. saldaus, nebaus pieno tin- 

. nai sumaišytas . u rūpestingai ap- 
.-■vnint’.i cukrumi, ir padaro kuo:- 
k ant maistą, kuri.; yru geriausias 
■ ■ ’ti kada_ motinos pieno neužtenka.

>a jis nėra tiek stiprinantis kaip 
reikėtų

idant Lietuvės motinos žinotų kaip 
v:, .oti Borden’s Eagle Pienų, The 

\’er}k Company atspausdino Lietu-

parodančias kaip priruoš
•į’s Eagle Pieną __ ______

■.‘a’./,0* nor‘ k°P*jų šitų instrukci- -. j.UpOny puskelb’ ! 
•, kuriuos matysi musų Įniki 

i-'-jusk jį kompanijai, o ji 
misiąs visai dy.;ai. drauge 

; Kūdikių knygą.

Skaityk situos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėk atcK-iai.

\

k

.oti Borden’s Eagle Pienų, The 
rden Company atspausdino Lietu- 

: kalboje pilnas penėjimo instrukci- 
. —_Dor- 

ha.ifle Pk>n^ kūdikiams įvairi’:
išpiidyk vitną i: 

i 
l\. ir pa; 
r.’? i i

r-» •

i

I

■ 
j

i

r.

Jaučia dešimčia motų 
jaunesnis.

Užaugo 10*2 svaro.
' .ipasakoja apie nuostabios sėkmės 
piurėias uuo serai žinomu vaisto.

H. .1. Pearson, Auburn, M,-..
■asukoja apie šitokį prityrimą:: 
bar aš noriu pasakyti apie vieną, 

i;. P aš skaitau, stebuklinųiuv.sią
. !>e visiškų išgydymą ;>asiektii var- 
iMu N'uga-ToOe’u. Per Jvejis nic-

- oš buvau lobai blogos sveikatos, 
skritai sunykęs, neturėjau apetite, 
salėjau miegoti ir buvau suliesėję-.• 
vartojęs kelias jo bcnkeles aš ui- -: 
•• :nie?u Šerai visa naktį, užauga;: 
. 'Vi.ro ir jaučiuosi esąs dešimčia;

rr: tą jaunesnis. Visa tai ač-iu Nuga 
. -ne'ui.” Nuo skystu vandeniuotoj 
KiaujO. silpnų suitusią rurvu ir ap 

rito sunykimo, Nnga-Tvne būna nej-j 
r.u >juinu Vaistu. Pamėgink jį put-, 
i.iuikink.- Vier.um ptlnarh mėnesiui* 
ą>ti- tik įJ.tMi. Nuga-Tone’ą pu. - 

..i'-eja visi aptiekininkai pozilinga 
.-i.ntija, kad jis suteiks visišką pa
minimą, arba bus pinigai sągrą-, 

ai < garantiją' rasi prie kiekvienos: 
:• kėlės; arba jį pasiųs tiesiog ap-, 
■Įeitą paštų Nątionai lAke»t'.rv 
;S S. W„b;ish Ave^ < 
siuntus jiems 81.90.

•i.

VAIKu sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

žindyk savo kūdikį, 
bet jei dėl kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

ai!TARA<
biTTE R s1

transferuoti ant jūrių tiesiai j 
LIEPOJŲ

S. S. KUNGSHOLM
Gegužės 5, Birželio 19

S. S. DROTTNINGHOLM 
Gegužės 12 ir Birželio 9.
S. S. STOCKIIOLM
Gegužės 29 ir Birželio

Trečios klesos kainos: 
HAMBURGĄ --------------
DANZ1GĄ ir PILIAVĄ 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
|ėreipkitės orio Vietinių Agentų ar 
SVVED1SH A.MERICAN LINE.

21-24 Statė Street. New Yarlc City.

i
J

M
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Bordei»*s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikiu maistas per 
virš 69 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja ji motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei itežinci kaip var
toti Eagle Pieną. 

■ tiristūsk mums šitą 
i [iaskelbtrua ir mes pa- 
: siūsime jums penėįi- 
j jime »nstrHkci.jas. Kū- 
j diktn Knygą ir 
| kia- brangias infor- 
I ntneijąs dyka

Ii
g| 1REB6RDEN CdJfPAHY

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir j ra tain kava visiškai iš galvos paša
linti pleiskaųas. Tik kelis k rtns panau- 
ti’IJUS

1.1 pleiskaną purtinąjį priešą 
galvos oda bus taip tyra,-kaip 
ir pagelbės ju>n£ visuomet
<>kia užlaikyti. Švari galvos oda u 
deiskanos tuOjaus sunaikina juos.

•pirkite lM»nką Unflles savo aptiekoje :;2 C.tc., arba prisiųskite 75e.
o ženkleliais tiesiai į labamtoi i i.

F. AD. RICH
104-114 So. 4th St.

Neimkit Kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarą! l

SaJutarą Biterį žniopč, vartoja jau 
per 15 metų 1.—. .1—'..lv 11^., I. į
gėrisi jo 
kadangi neranda jam lygaus, 
iį viršesnio. ' ‘ _’ ’  
buteli, o mes užtikrinam. kad su juo- 
ini nesiskirsi, kol gyvas busi. J ! 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saluturas, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbejų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- : 
-ą, adresuodamas šiaip:

ą nu<> visokių pilvo ligų ir 
stebėtinoms pasekmėmis, 

nei už 
1‘asistengk įsigyti jo

Koki i
i
i

NORTH M .
GERMAN 

LLOYp 
Dubeltavais Sriubiniais 

Laivais j 

LIETUVĄ 
NEW YORK-BRE.MEN
Laivai išplaukia Seredo- 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia Rlesa. Puikus užda
ryki kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
192 YVashington St, 

Boston, Mass.

SALI TARAS
DRl G & < HEMICAL CO, Ine..

Dept. 18
S. Halste.l St~ ( hieagn. III

UNITEDAMERIUN LINES 
JOINT SER.VICE WITH 

HAMBBRGAMERKAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

.LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

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

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik 
trecios klesos 
riams. Laivai 
CLAY”, 
"BAYERN”, 
CARROLL” ir 
GIA” turi ir 
kambarius.

• Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTE”. ’RĖLIAN-’ 
CE” ir ’ ALBERT BAL- 
LIN” veža 1, 2 ir 3 klesos 
pasažieriūs.

UHITED AMERICAM LINES 
JULIUS ROTTENBERG, 

260 Ifanover st., 
Boston,- Mass.

I

ti pa-..

I.
Brooklyn, N. Y.

r?
23
Tf

AR ŽINOT, KAD —
Vilnius tapo Lietuvos sostine 

">etais. kuomet didis Lietuvos 
gaikštis Gedeminas ap’ei-lo T 
Ai žinot. kaibH.-lir.ar Turkišk 
irtai suteikia jums kokybę, 
kiti eigaretaį duoda tik kiekyb'

žiaiko plaukus puikiais

f

T)ivhtll VPVėliavv’ K«ka«iu. risokių Ženkleliu. Guzikuėių, Ant- 
uvu v V'spaudų ir kitokių^raugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
iSTRUPAS CO.f 90*92 Ferry St, Newark,*N. J.

zSTRAirsNIS XVIII.
---------- o---------  

Pranokinimas Pu-lv>.
. —o—

Yra daug sunkiau kūdiki praniol;:n 
ti sukontroliuoti savo šlapumo pūslę. 
Abelnai. ta pati sist-ma gera kui;> 
aną sykį minėjonu. Suprantuiaa. kū
dikį ant puodo reikia sodinti dažrjuu. 

vala’uią. jei jis uetnie- 
įprnt

LINIJA 9Broadvay,

SeILIETUVK
PĘR HAMdURGA.PI! 

LIEPO JU 
VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkiu karidorj.

POLONI A   Gegužės 23 
LITHUANIA    Birželio 1!

kUDIKIu
EROVės skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

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

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

J ums sveikatos ir ramumo.
TORAH COMPANY

28SCHOOLST CAMBRIDGE, MASS.

DOVANAI

I

I I 
aną syki minėjome. J

! <J:ki unt puodo reikia 
. £ali būti, k;

rią pati Komiteto Valdybąi^At&į^ŽoriSpiAtis. 
rašo čekius; už tų čekių iš- --------
mainymą niekas jokiu komi-i ... .. verkimas.

J J j- Verkimą negalima skaityti paprati-su negauna “■ v Imu pas kūdiki, nes tai vienatinis bu-
• * loas, kuriuo jis pareiškia savo norus.

!Jei.sykį kūdikis patirs, kad veikimas 
Įduos ko jis nori, jis ptipra-s ir per-
• daug tą privilegiją vartoti. Sunku tą 
i papratimą panaikinti, bet yru galima
prižiūrint, kad visko jam butų kas

• reikalinga, ir pavelijant jam verkti
i iki Užmigs. liet jei kūdikis verkia pr;- 
i s'mvgęs, be jokios matomos priezas- 
Ities, tai motina gali nužvelgti ligą, 
j Paprastai kūdikis nori, kad ji paimtų —_t... u-™*—..: ;r j,.j nl,,įįn;x

t, tai turės kaprizą, lė-

Kam teko būti dabar kai
•ne, tas- turėjo gauti sunkų į 
ispudf. j .

Lietuvos ūkis šuoliais eina i X, buiytturės1 •' ’
žemyn. Pinigų nėra. Pašaro ’ pūna, 
didelis trukumas. Gyvulių!
niekas neperka. Mažai kūdikiai turi papratimų, ku-

b. s.
9 KLESA PADALINTA I KAMBARn.it, 

Su 2, 4, 6. ir 8 lovoms.-Laivai išplauks 
(š NEW YORKO AR BOSTONO:

l Hamburgą $103.50 l Piljava $106.50 
Į Liepoją ir Memeli $107.

Iš Bostono j New Yorką per Kali River Line

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

tas nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotas puikias 
knygutes, eirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokini:.uis. Tuo- 
jaus naudokitės iš šios nebūtos progos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o'džiaugsitės gavę.

r
Pinigų Siuntimas—Laivakortės—Partraukinias Giminią.

IN 1 ERNiATIONAL TRAVEL BURKAI’. INC. (Lith. Dep.)
136 KAST 42nd STREET, ::: NEW YORK. N. Y.

i 1 1
___ 1

! Į i 1 < L1

KAMBARn.it


K.ELFIVU-
Bet supratę, kas mes esame, 
Juodu nudžiugo, akys jiems

•*

i
mmbmbhmbe

?
t—•— «■»■■■■» i ii ■ n ■-.fu—•—» a—m t b— ■ ■ f

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE j linksmiau sužibo, bet vis tik 
J juodu dar negalėjo atsigau- 

(Iš Lietuvos laikraščių) Į ti iš apėmusios juodu bai-
----- - --------------—mės. Žiūrint Į tuos vargšus,

juodu dar negalėjo atsiguli-
i

liaukai šiaušiasi dėl baisaus 
lenkų teroro neitralėje zo

noje.
Sunku, be galo sunku nu

piešti žodžiais tuos vargus 
nelaimingu gyventojų ne
it ralė j zonoj...

Lenkų plėšikai, kurių 
svarbiausias lizdas sukrau
tas Varviškės kaime, dažnai 
Įsako kokiam nors

Taip apiplėšę kaimą, plė
šikai keliauja atgal į Var- 
viškę. Nepraeina nei sąvaitė 
— ir vėl tas pats kartojasi. 
Ir taip tie galo...

Veik nesti nei vieno plėši
kų atsilankymo, kad kas 
nors iš kaimo gyventojų ne
imtų pusgyviai primuštas, 
arba visiškai nužudytas. Už
tat visi jaunesni vyrai, mer
ginos ir moterys iš tų kaimų 
visai yra apleidę gyvenamas 
Metas. Pasigavę jauną mer
giną ar moterį, plėšikai be
gėdiškai ją išgėdina, o jauną 
vyrą mirtinai primuša arba

,__________ , kaimui
pristatyti tiek ir tiek degti
nės, priešingai grasina nu
bausti asmeniškai (osobis- 
cie), o tas reiškia, kad visas 
kaimas bus apiplėštas, kiek
vienas kaimo gyventojas, . ... . - _ ... .

pateks jiems i rankas,, vlsiska> nužudo. Pavyzdžiui.
■ - i viename kaime

^elia tau širdį, ašaros neno
romis iš akių spaudžiasi...

Kartą susitinku ūkininką, 
/erą lietuvi, iš Mizorų kai
no, kuri prieš keletą dienų 
!enkų plėšikai buvo labai 
apiplėšę. Klausiu: Tamstai, 

keturias karves pa- 
Aš išreiškiu j&m už- 

”Tai 
aš džiaugiuosi, kad

I Lietaviikai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žentem* kainoms, tai visada ateii.itc 

ant 100 Salėm st., kur rasite virOKių naminių vaisių, salcnt. nuo viso
kių ligų, kąip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisouėjasio reuma
tizmo, nuo nusilpaėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir Kitų ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime ktiogeriausiai. pašaukiame geriausius daktasr.s 
per telefonų, uždjką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaisaus i.- . uK- 

dyt pinigus, tad ateikite į AFTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4

kuris
žiauriausiai bus sumuštas, o 
gal ir visai užmuštas, Į dau
geli triobų bus Įmesta gra
nata, kuri gali, nuvaryti į 
kapus ne viena nekalta kū
diki, '
i-ios liks keli maži verkianti 
kūdikiai.

Kaimas žino, kas juos tat 
laukia neišpildžius jų reika
lavimo. Taigi, sukrapštė pa
skutinius grašgalius, nuper
ka kiek reikalaujama degti
nės ir siunčia plėšikams, bet 
tat nei kiek nepadaro jų 
nuolaidesniais. N usigėrę
degtinės, eina Į tą pati kai
mą ir Įsako supilti kelias de
šimts pūdų javų, koki de
šimti pūdų mėsos, lašinių ir 
1.1. Kaimas tuč tuojau reika
lavimą išpildo. Tuomet eina 
kiekvienas skyrium ir rekvi
zuoja tat, kas jam reikalin
ga.

Įeina pas kuri nors ūki
ninką. Vyrų, be abejo, namie 
neranda — tėra tik moterys 
ir vaikai. Plėšikai reikalau
ja litų ar dolerių ir jeigu 
jiems atsako, kad neturi — 
atstato šautuvą ar durtuvą 
i krutinę ir grasina užmušti, 
jeigu neišpildys reikalaAŪ- 
mo. Ar galima Įsivaizduoti, 
kokią begalinę -baimę Įvaro 
tiems vargšams toks plėši
kas savo gąsdinimais. Už
tenka to barbaro vieno pa
žvelgimo, giltine perverian
čio, kad vargšas iš baimės

viename kaimė pasigavę 
penkiolikos metu mergaitę,

rodos,
— - o ”eme r
.lojautą, o Jis atsako: 
liekis: 
įats sveikas ir gvvas išli
kau.”

Gyventojai, to žiauraus 
eroro Įgąsdinti, viską ati- 
iuoda — plėšikams be ma
giausio pasipriešinimo.

F. Sidaravielas

į“ 1 O — i

, . plėšikai begėdiškai ją išgė
dino ir šiaip bjauriai pri
kankino. kitą išgėdino iv 

seneli, moteriškę, burną sukramtė.
- -- - • Panašių atsitikimų būna be-

! galės kiekviename kaime, 
kur tik tie plėšikai atsilan
ko. Viename kaime rado gu
linti lovoj' serganti vyrą. 
Vargšą tuoj ištraukė iš lo
vos ir durtuvu pervėrė. Ta
me pačiame kaime pasigavo 
i4 metų vaikiną ir jo tėvų 
akyse norėjo sušaudyti be 
jokios priežasties, ir tik di
deliai prašant tėvams pasi
gailėjimo, padarė "didelę 
malonę” — paliko vaiką gy
vą. Manau, kas tik skaito 
laikraščius, gerai žino apie 
žudynes Kučiūnų kaime, kur 
nužudė dešimti nekaltų 
žmonių. Nepersenai Didese- 
lio kaime užmušė du senu
ku: vieną 80 metų, kitą (5Q 
metų. Kalvių kaime, Kap
čiamiesčio valse., radę kam
bary moteriškę 70 metų, 
šautuvo buože ją užmušė. 
Panašiai yra visur, kur tik 
atsilanko tie biaurųs lenkų 
žmogžudžiai.

Nupiešti visiems tiems 
vargams, kuriuos kenčia ne- 
i erai ė s zonos gyventojai, rei
kėtų surašyti kelių tomų 
knygas.

Visa, ką aš čia minėjau, 
yra tik visai nežymi dalis vi
sų tų vargų.

6 kaip tragingai atrodo 
_ _ . .. patys neitralės zonos gyven-

palyginti, žmoniškas, bet jie tojai! Išblyškusiuose jų vei- 
turi geresnių būdų pinigams duose matyti vergiško nuo- 
piėšti. Paprastai jie elgiasi lankumo, nuolatines baimės 
taip: pareikalavę pinigų h’!ir vargo! Žiūrint Į tuos ne
gavę atsakymą, kad jų ne-aimingus žmones, širdis 
turi, muša tol, kol mušamas j skausmu plyšta, galva kvai- 
nustoja sąmonės; tuomet įsta.
Įsitikina, kad neturi ir nega
li duoti, nes iš tyrimo žino, 
kad. žmogus mušamas, jeigu 
koki skatiką turi, būtinai jį 
atiduos.

Tų kaimų gyventojai, kad 
išvengtų tų žiaurių ‘kanki
nimų, būtinai stengiasi tu
rėti prie savęs nors kiek pi
nigų, o kas neturi, tas skoli
nasi. i

- —-   -----------. -

netekti] gyvybės. Toks pasi-l 
elgimas butų iš jų pusės dar,

blėsti.

Kartą dešimts mus vyrų, 
vietinių šaulių, darydami 
žvalgybą, aplankėme vieną 
neitralėj zonoj kaimą, kuris 
ypačiai daug yra nukentėjęs 
dėl lenkų plėšikų. Kelyje su
tikome du žmogų. Juodu, pa
matę mus ginkluotus, iš bai
mės pradėjo drebėti, kalu 
epušės lapai. Juodu, mat, 

i laikė mus lenku plėšikais.

GERI
DANTISf
gera

SVEIKATA

A

Neatsargumo Kaina
Vyrai ir moterjs senesnio amžiaus, kurie mažai
tepaisė dantų užziurėjimo jaunystėje, dabar Ren
čia už savo jaunystės neatsarguma. Geri Dantis
reikalinga Gerai Sveikatai.
Mokykit savo vaikus’ Valyti dantis su Colpate’s Ribbon
Dental Cream kas rytas ir vakaras kuomet jie prausiasi
burnas. Jis nuvalo dantis visiškai. Daktarai ir Demistai
visur rekomenduoja Ccljrate’s.

Lenkai galanda ginklus 
Kaunui užimti.

”Dziennik Poznanski” 
įepasitenkinimu pastebėda- 
nas, kad dar pernai rudeni 
galima buvę atiduoti Lietu
kams Klaipėdą 
i!) su neitraline 
budu sukiršinti 
Vokiečiais, rašo: 
iždraudė dabar 
’okietiams priešintis lietu
čių užėmimui todėl, kad da
bartiniu metu, kuomet Vo
kiečiai sabuotuoja Francu
os Rūro krašte ir pasyviai 
jiems priešinasi. Vokiečių 
vyriausybei svarbu yra pri- 
parodyti saviesiems, kad 
štai silpna Lietuva už nieką 
aiko Franciją ir sėkmingai 
išvijo Prancūzų komisarą iš 
Klaipėdos. Ryt, po ryt jie 
dums Lietuvą Vilniaus link. 
Kaip gi mes privalome Į tai 
eaguoti? Jau jeigu pra

žiopsojome momentą likvi- 
iuoti ginčus ekvivalentų ke- 
!iu, tai dabar reikia prisitai
kinti prie naujų aplinkybių. 
Privalome pamažu ir tyliai 
irisiruošti atremti puolimą. 
Prasidėjus Lietuvių puoli
mui, neprivalome kreiptis i 
Tautų Sąjungą, bet 'tuojau 
atsakyti prieš-puolimu ant 
Kauno, užimti jj skubiai 
raiteliais bei šarvuotais au
tomobiliais, ir paimti ne
laisvėn visą Seimą ir Lietu
vos valdžią ir sustoti Neinu- 
io ir šventosios arba Nevė
žio upės linijoje. Paskelbti, 
Kad Lietuvių-Lenkų rūbe
lius atitaisomas sulyg 1919 
metų linija. Kauno mieste 
įvesti tik karinę okupaciją 
?u geru administratorių ge
nerolu (pa v. šeptickiu).
Kaipo taikos sąlyga — per
kelti Lietuvos sostinę Klai- 
pėdon, demilitarizuoti deši
ni Nemuno krantą ir teritfA 
rijas i rytus nuo Šventosios 
upės. Galop teisė Lenkų Įgu
loms užimti Kauno ir Aly
taus fortus 5—10 metų. Ka
dangi "Tautų Sąjunga” (ka
bliukai "Dz. Poznanski” O. 
L. S. B.) pripažįsta tik įvy
kusius faktus, todėl ir ši 
programa priklausys tik 
nuo jos greito ir gero vykdy
mo iš musų pusės.”

Pagirtinas atvirumas, ką 
.r sakyti. Lenkai, matyt, lai
kosi franeuzų uodegos visai 
sąžiningai. Prariję iš jų ma
lonės Vilniją, Rytų Galiciją 
etc. ir dar nepaspringę, jie 
pradeda sapnuoti jau ir apie 
Kauno bei Alytaus fortus. 
Teisingai Francuzai sako, 
.kad "L’appetit vient en man- 
geat”, kas reiškia — "Ėsk 
iki nesprogsi”.

už Vilnių 
zona, tuo 
Lietuvą su 
"Berlynas 
Klaipėdos

o
barių stuba. rakandai, siuvama niaži- 
ha, skalbimo 
vanduo stuix»j.
' •3 2’ ”bogės”,

3 karvės,
i. 70 obelių.

s Vardas ir na vardą

VaUtUa.Miestas

EXTRA»

FARMOS.

Nuga-Tone

Gatve ir numeris

■» - ' --------------------- 7--------’’----------- -

EXTRA!
Šituos puikius daiktus, 

vertės $12.00, galima gauti 
už pusę kainos, tai yra už 
$5.98, jeigu užsisakysit tuo
jaus. (t > Puikus stalo laikro
dis. artistiškai ispiaustytas, 
gali padabinti namus net ir 
turtingų žmonių. Mechaniz
mas garbios tirmos ’TVater- 
bury Wateh (Jo.” Gvarantuo- 
tas ant 10 metų. (2) Re Vol
teris "Blank Cartridge” sti
liaus, 22 kalibro, gerai sauja, 
sidabruotas - nikeliuotas. (3 j 
Brilva su ženklu, kati dirbta 
Vokietijoj, kuri skuta be 
skausmo net ir kiečiausią 
barzdą. (4) Žaislas Banjo, 
puikus muzikalis instrumen
tas. Lengvu ant jo grajit 
Kiekvienam. Niekas nenorė
tų nei tikėti, kad toki puikus 
daiktai parsiduoda už taip 
žemą kainą. Prisiųsk $1.00

laiške Money Order arba popierinį d-?ei persiuntimo lėšų, o likusius užmo
kėsi, kai daiktu? aplaikysi. Jeigu tumaus užsisakysi, tai gausi visiškai do
vanai SlJHi vergės fotitaninf pfufik.iną. Pasiūlymas įeras tik per 11 die
nu, todėl pasiskubink. (1<S)

MAJfiSTiC TRaDING CO.,
728 NO. ROBSY STREET, Dept. 315, CHICAGO, II.L.

SUNKI U6A. ;
Dažnai išsivysto iš isise- J 
nėjusio šalčio. Milionai < 
žmonių kozną žiemų mir- < 
šta nuo paprasto persi-* į 
šaldymo. Jei užsišaldęs, < 
tai greičiausia naudok J. < 
Baltrėno Sveikatos Gelbė- Į 
tojų. Apart to, dar galits < 
gauti sekančias gyduoles: * 

1. Kraujo Valytojas, ku- į 
ris išvaro šalti ir sušildo < 

- . . „T . - .kraują. j
va čerauninko Ali v a, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus. ,

3. Inkstu Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų. <
4. Minerališka vydaoK <lel maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį ;

visus nesveikamus. Šilu gyduolių kaina 1. Bonka $1.00. Tos , 
į gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- < 
' krina ir liepia naudoti tokiuose gydymo atsitikimuose. Reikalaujant J 
; ir pinigus prisiunėiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- < 

lis Suvienytu Valstijų. ' ' *
Brangus" Broliai ir Seserys, šitą apskelbimų pasilaikykite ateičiai. J

SVEIKATOS GEIJ3ETOJAS — DRUG CHEMICAL CO. J
J. Baitrenas, Prop. ;

2500 W. Pershing Rd., Chicago, III. Phone Lafayette 0919. <

PRALEISKIT 
JŪSŲ PINIGUS 
IŠMINTINGAI

PAPRASTI cigaretai na- 
lurališkai kainuoja pi

giau. kadangi jie užturi pa
prastą tabaką ir yra supa
kuoti i pundelius.

HEL.MAR Cigaretai užturi 
100% tyrą Turkišką Taba
ką ir yra supakuoti kietose 
skrynutėse kas apsaugoji 
juos nuo susilaužvnio ir su- 
simankvino.

Jei Jus paleidau jat pilnos 
Jūsų pinigu vertybes, Jus 
turite pirkti kokybe", o ne 
kiekybe.

20 HELMARŲ kainuoja 
truputi daugiau negu 20 pa
prastu eigaretu, bet su 
kiekvienu HELMARU Jus 
gaunate keliolika kartą 
daugiau malonumo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

10 ir 20 skrynutėje

Išdirbėjai augšėiausios rūšies 
.Turkiškų ir Egyptiškų 
Cigaretu pasaulyje.

”NĖR PIENO, NĖR 
ŽMOGAUS”. * 

Parašė C. Uoustor. Goudiss.

Pienas — svarbiausias maistai 
kuomet jis tyras Bet sunku užtaikyt 
jį tyru.

Maiste greitai atsiranda daugybė 
bakterijų, kurios -žmogaus sveikatai 
yra labai pavojingus. Tik šviežias ir 
tyras maistas yra sveikas ir mais
tingas.

Vaikams ir suaugusiems tyras pie
nas y.ia tikras sveikatos palaikytojas. 
Jis .budavoja kūną ir suteikia sveika
tą,- Kvorta pienu reikalinga išgerti 
kiekvienam žmogui kasdien.

Daugelyje vietą yra sunku gauti 
tyrą ir šviežią pieną. Vienok reikalin
ga jis gauti. _

Kas tada reikia daryti? štai pa
prastas atsakymas:
»Vartok Bordeno Išgaruodintą Pieną.
Arti 65 metai atgal Bordeno Kom

panija atrado badą, kaip išlaikyti pie
ną tyru bile kada ir bile kur.

Kad gauti absoliutiškai šviežią il
ty ra pieną. Bordeno Kompanija p,-.- 
budavojo pirmą fabriką arti pievų, 
kur katvės ganosi. Ir visos Bordeno 
fabrikus landasi arti ganyklų. Pienas, 
kuris yra pilamas j Bordtno kenu.s, 
yra riebiausia: ir tyriausias. Papy
kis i jį vandenio, galima padaryt pui
kų ir .-veiką gėrimą.

Bordeno pienas yra tinkamas var
toti visokiems valgiams gaminti. Jis 
5 ra labai parankus ir ekonomiškas. Jo 
visada užtektinai galima laikyti vir
tuvėj, nes jis nepagenaa. Net ir keltą 
atidarius jis via gėras per kelias die
nas, jeigu laikomas šaltai. - į

PARSIDUODA I ARMA.
125 akrai žemės. CO akrą dirbamos, 
likusioji ganykla ir miškas; G Icaai-

mąsina. maudynė ir 
visoki farnai padur

kai, 2’”lx>gės”,. 1 sunkūs vežiotas. 3 
iiogėš. 3 karvės, 3 arkliai, 50 Vištų, 4 
; kraiikai. 70 obelių, užtektinai bulvių, 
į Laukas susisiekia su upe. JO r.ųhuuj 

alininkas persikėlė gvvėnt: miestan. 
iain:i_$3,XiHl. Jnešt $2,020.
i MRS. V. MII KEVlčJA 

ŠTILI. TOP FARM. 
STRICKLAMI. M E.

iki'stočiai. Turiu parduot greitai, nesjj— •--- -i --_ • _-.? --
r

PARSIDUODA FARMA.
60 akt ų geros žemės, apie pusė dir

bamos, auga visoki javai, yra užtek
tinai g^ro miško, 10 kambarių gera 
"tūba. 2 barnės. 2 vištininkai. 4 kilo
ki budinkai, taipgi 16 karvių. 2 ver
šiai, 2 arkliai. <iaugyl>ė vištų, iakai.- 
cai. mašinerija, vežimai, pakinkai, tik 
i mailė atstumo nuo gatvėkarių ir 
gero marketo. Kaina už viską Ilk 
$4000. Jnešt $1200, o likusius po $T>0 
kas metai. Turi i>ut parduota iki 1 d. 
Gegužio. Rašykit angliškai. <1Q>)

MRS. ANaa rfOLPER
R. F. 1>. 1. VVebsler, Ma.t».

I
Pasekme po 20 dlem 
arba gražiname jum* 
pinigus

migdamu ar

PABARA TIRŠTĄ. RAUD0KĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NBRVU8, 

TVIRTUS VYRUK IR M0TERC8.A
Turėdamas sunaikintą Sveikatų ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kuna; pasibodisk, . 
imant vaistus <ičl padidinimą < eiklumo ir vaistu* s vai. inan- \AĮ 
čius, bandyk Nuua-'TvIie ir perntikril. kaip greitu laiku jau- Vi 
sesi visai nauju žmogų! De v y nes ii daUmtes vbu žmojaus 
tokių kaili apetitas. hegruomuUvinias viduriu, sazai irV
iė.pūtimai, uiketėjimas s^ilvesj tutžinis. u^emh, kankinimai reu- j 
mutizmo, -iikaiiqnąi neurilgia. stokas: energijos, nusilpnė
jimas nervu ir. negalėjimas* psieffuoth fau-inu nuo stoka nervu 
najiejros, skisio vundeniuoto kraujo Ir uružtekfiniod cirkulactjos 
kraujo. O

Kožna da)iK Irano ir-kožnu jo veikme remias? ant nervu pajiegros, 
kurios didžiausei atlaiką sreram stovioje InilvĄ. jakaa.s. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo oiPkuiavimo.. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas, nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl* Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. ' 
sveikatą duadančiu sudėtinių vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 7t 
per Rarsinrus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinei i Geležę ir įl 
Fosforą-maistus def kraujo ir Nervu. e’ Į i

Nuira-Tohe priduoda gyvybę jaknoms.- pastivrin probuB teip. m 
joif je tustinas* reuriilariškai. At^ąivia inkštus, išvara laukui 
nuodinief atmatas. Nįer% daugiau* guzu ir suputimu, niera smir- 
danė i o kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tvne duos Jums stebuklingą 
apetitą, tfiarą ^ruoniulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą mierą. 
Nujra-Tvne su<tij»ris kraujo ir pasenus cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuaa-Tone padera tvirtus, rustus 
vyras ir sveikesnes ir jmikt^sne*'muteres. Nuja-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra paraiikiaai pundelei. Yra apvilkti cukrum, priirnno 
»kpnf ir vartuoti j^alema be jokio neparanukutno. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. . — ^ . . .

MUSU ARSOUUTUKA GVARANC1JA: Preke Nuya-Tone yra vienas ($1.00) dolens 
ui boakute. Kožaa bonkuta talpias devynias dešimtys (90) piiiulu. arba vieno menes* 
rydyme. Gulėte pirkti šeies bonkuU*. arba šešias menesius rydymo už penkių? ($5.00) 
dolerius. Imk Nufa»T<xi« per dvidešimt (20) dienu ir jeiyu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrądinh bambate ir piltus, a mes urnai sugražisiiue jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mes imame rišiką.

PRISIŲSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
'Jational Laboratory, L. 101$ S. W*abash Avė., ChicagO, III.

Gerbiamieji: Id*du čionais $..................... ir meldžiu prisiųsti man...................... bvųkut
Nuua-Tone.

BXTRA!

Evangelikai skiriasi.
Tauragė. Iki šiol lietuviai 

•evangelikai visuose rinki
muose dalyvavo viename są
raše su vokiečiais. Ištikrųjų 
gi visuose sąrašuose kandi
datais buvo statomi tik vo
kiečiai. šiuose rinkimuose i 
Seimą lietuviai evangelikai 
statysią atskirą savo sąrašą 
ir net su vokiečiais nesiblo- 

, Ruošią.

i
i
I
f

•p
Tel.: "Markei 6234 

ir Markei 4526

DAKTARAS

J. MATULAITIS
UETL VYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomi: 
valandomis*

Nuo 1—5 po pietų; 
Nuo 7—S vakare.

8709 JOS CAMPAU AV«L,
DETROIT, MICH.

¥

PARSIDUODA FARMA.
■ 134 akrai žemės, 60 akrų dirbamos 

ir lygio#, apvalytos nuo akmenų, už-, 
lėktinai miško ir vandens, 10 kamba
rių stuba, 2 barbės. 2 vištininkai, ga- 
radzius ir 3 kiloki budiakai, visuose 
elrktro;’. švit.-^. Taipgi kaitų su iar- 

|ma parsiduoda 20 karvių, kurios duo
bia’ pieno už $2500 į melus, 3 arkliai, 

125 vištų, visokie įrankiai :r masine- 
■;ja. Karma randasi 3 n.ailr.j atstume 

nuo miesto, viena mailė nuo gelžke- 
iio st -ties, krautuvių ir d’.rntuvių, pu
sė m-oi’es nuo mokyklos, prie gero ke
lio. Už viską tik $750'1, mest $3000, 
likusieji ant lengvu iilvgų. AtsrĮankyą 
vpątiškai .'rba •vk angliukai šiuo 
mtranu:
-- MRS. .’.N'NA HAI.PERN

R. E. D. 1. Uelmter. Masu.

DVITAT išpuikus 1/Ilk Al ARMONIKAS
T«i progų, kuri gal niekuorpet dau- 

: giau neatrikartas, gaotį DAKAI šj 
puikų armoniką, |gura> turi labai gra
žų balsą.

Kiekviena moteris, marginą ar vy
ras gali ffaut jį, nėišleidę NEI VIENO 
CENTO.

a z .
Viskas ko įneš jjrašome nuo jūsų, 

■Taf“sūpazrri<Knt nnišu'katslojo'bargt- .------- - _«gsui 1 
NE-* r

"Mes turime tūkstančius išdalinimui 
dykai šių armonikų. Mes jau davėm 
daugeliui, norime duoti ir jums viena. 
Tuojaus iškirplfit šį kuponą ir siųskit

HOME SUPPVY COMPANY
Dept. 199

.31 DUANE STREET. NEW YORK.

HOME SUPPLY CO.
Dept. 109. 131 Duane Street. 

NEW YORK CITY.
Vardas .....................
Adresas ...................
Miestas ...................
Valstija ...................
Prisiųsk man dykai
Pietų seto pasiulvuių.

į

» •



GEGl Ž1NĖS PRAKAL
BOS CAM B Kliu; 1.1 L-

Ateinančiam 
■» Gegužės (Mayi 

hPC Pilei ivm ppau aI ,r Vlii uu “Ponauja, (ruuii- ridge’uj vra rengiu: 
£ifii45in PHKiri ka markiai ploja.) Tamsta, kalbos paminėti cku

*♦ *• -jonas Plepy, vartoji čigono irių šventei PIRMAI REGI - 
Komunistai gavo gerą lėkei* taktiką, sako kalbėtojas. ZES. Kalbės 
ją ir dabar iš jų juokiasi vi- Kad nukreipus žmonių akis cialdemokratų I 

sas So. Bostonas. ?uo savo partijos nuodėmių, stovas drg. K. P
Praėjusį ketverga I So .kimsta užsipuoli ant sočiai- Raibos prasidės ti 

C»0 kuopa buvo surengus ^m°kratų.. taip tik čigonas re, 
draugui Bieliniui prakalbas ua??.: J^Ja,ant pavogto St. Renčia >
Lietuvių Salėj. Svečias ka!-’a;’.kh?.' kada.znionėf t0 .a? 
bėjo dviem atvejais: pirma K 10 tai Jls. rod3.Pir^
apie Lietuvos padėtį ir dar-‘^V toliau ir saukia: žiūrė 
bininkų kovą už geresni bu- ’klt’. ZJ v^klt',va£Jls, ^?ai •. 
vi, o paskui apie Klaipėdos , 
kraštą. Abidvi kalbos buvo į 
taip Įdomios, kad žmonės, 
kuriu buvo kupina salė, išsė
dėjo beveik iki 12-tos valan
dos.

Prakalbų tarpe buvo ren
kamos Letuvos socialdemo
kratams aukos, ir publika 
sumetė $60.00.

Buvo ir komunistai susi
rinkę. Jie tuojaus parodė sa
vo nachalumą: nieko nesi
klausę pradėjo dalyti savo 
chuliganiškus lapelius, ku
riuose biauriai šmeižiamas 
drg. Bielinis. Ir kada jiems 
tas sustabdyta, jie da pradė
jo murmėti, kad čia norį 
juos cenzūruoti. Vienas ren
gėjų jiems ir pastebėjo: 
"Apie cenzūrą jus geriau 
užsičiaupkit, nes tai jūsų 
])ačių priemonė. Jeigu jūsų 
priešai padarytų tokius la- 
jielius prieš justi Trockį ir 
pradėtų juos Trockio pra
kalbose platint, tai jie butų 
sušaudyti ant vietos.”

Reikia tečiaus pasakyti, 
kad komunistų agitacija ne
rado žmonėse pritarimo. 
Publika stačiai asibiaurėjo 
tais chuliganai# avyzdžiui, 
renkant au š tūlas komu
nistas kumščioja vie
nam žmogui pašonėn . ir 
draudžia: "Neduok jiems, 
neduok nieko. Geriau mums 
paaukausi!” Bet žmogus iš
sitraukė $2.00 ir paduoda
mas rinkėjams sako: "Neke
tinau aukauti, bet kad čia ši
tas brudas taip liepia neau
kauti, tai turiu du doleriu, 
ir aukauju. Ir štai čia tas jų 
purvinas lapelis, ką jie davė 
man prieš kalbėtoją. Pažiū
rėkit. kaip tie bepročiai paš- 
kudija toki gerą žmogų. Pi
nigus atiduokit socialdemo
kratams, o komunistų raštą 
išmeskit laukan.”

Panašių pastabų ir dau
giau girdėjosi.

Pi akalboms pasibaigus, 
Maskvos zokoninkas Plepys 
atsistojo klausimų duoti. Iš 
publikos tuojaus pasigirdo: 
’ O kaip ilgai tu buvai klaze- 
te prie snapso uždarytas?” 
"Pasakyk, kiek tu apmainei 
kitiems burdirigieriams pan- 
čekų? ’ ir t.t. Plepys nervuo- 
jasi, jo balsas dreba, bet vis- 
tiek stato klausimus. Jis pa
statė jų tris ar keturis, ku
rių svarbiausia buvo: "Ko
dėl socialdemokratai sėdi 
Lietuvos teismuose ir šaudo 
žmones?"

Drg. Bielinis tuojaus nu
rodė, kad Plepys nežino ką 
plepa. Kalbant apie Lietuvos 
teismus, sako kalbėtojas, 
i-eikia nors kiek apie tuos 
teismus nusimanyti, o Ple
pys nieko neišmano. Daly
kas esąs toks, kad iš visų so
cialdemokratų tik vienas Ja
nulaitis buvęs Augščiausio 
Teismo Tribunole, bet šitas 
tribunolas žmonių visai ne
teisia. Jo funkcija yra maž
daug tokia, kaip Amerikoje 
Supreme Court o. Visos mir
ties bausmės Lietuvoje yra 
sprendžiamos karės teismo, 
kur jokio socialdemokrato 
nėra. Ir prieš visas mirties 
bausmes socialdemokratai 
kuodaugiausia Seime kovo
jo. Yra net atsitikimų, kur 
per socialdemokratų protes
tus mirties bausmė buvo su
stabdyta. Taigi tamsta neži
nai, ką šneki, sako kalbėto
jas Plepiui. Jei jau tamstai, 
ponas Plepy, taip apeina 
mirtvs bausmė, tai tamsta

Vietines Žinios
turėtum kalbėli ne apie so
cialdemokratus. bet apie ko
munistų valdžią, kuri jau 

dūkstančius žmonių išžudė 1 
ir vis da nesiliauja. (Pubii- j 
ka smarkiai ploja.) Tamsta, i 
jx>nas Plepy, ’

g a

Lietuvos bo- 
Parti.jos ū;- 

Bieiinis. Pra- 
vai. vaka- 

Rhodes Hali. 4’1 i’i i - 
-avit n\ lomi-' pa- 

I.ietuvos Suii'į 
pirma kko tai jis rodo pirš- Di augvstė, L. S. > • ■ v.h-

apie Lietuvos padėti ir dar-toliau ir šaukia: "žiūrė- pa iri. !>. I. l>. --Ty 
............... - iRimasi, jogei visi susipiatę 

Publika ploja kalbėtojui darbininkai dalyvaus am.- 
ir juokiasi iš komunistėlio ’.aUmn 
Plepio. Jis nuleido savo nosį 
ir daugiau jau nieko ne
klausė.

Entuziazmas buvo kuodi- 
džiausis. Drg. Bielinio kalba 
ii- jo atsakymai komunis
tams taip žmonėms patiko, 
kad jie ir per naktį butų sė
dėję salėj. Iš komunistų da- * * _ " • . 9" •• « 1 •

i

LAIKYK KLEKINS

STANDARD
IR

CH4LLENGE PIENO
VISADOS

JŪSŲ A1SBAKSY GREI
TAM VARTOJIMUI.

V \l.l I KE\ Ičl \US

TREJANKA
IKIJus lIEi 1 NEKIOS

Su.-n*e<Ia iŠ 27 )>airių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: neniali- 
mų. dispepsiją, išpūtimą, meme
ni ir t.t. Geriausiai pataiso 
apeina.

i: e jaukų pakelis 50c.

šilčio ii: GRIPO PROsKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio pustymo, skaudėjimo Kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šalčio ir 
Pi vsKOS.

kaip 
Gripo

į Tel. S. B. 2488

■■
I
I

I

t

Dr. J. C. Landžias 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS, 

VALANDOS: 9-- 11; 2 -4; «- 

5<M> BROADHAY, 
SO. BOSTON. .M ASS.

LIETUVIS 0PT0METRIS1AS 
(AKIU SPECIALISTAS!

Įšegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytu* sutaisau
Už pi teinamu Kam*. •

J. L. Pašakarnis O. D.
377a KROADVAY

SO. BOSTON. MASS.

jį Tel.: Kichmond 1419 |

ii Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
V ALaNDOs.

Nuo
Nuo
Nuo
921

«

LIGAS.Pakelis 50c.
Siusk Money Oiderį ar 

pomis.
ANTHO-NI VALU 1KEVKH 

Pil. G.
15 Interiak- st, Montello. Mass.

Stam-

t

8 iki
2 iki
7 iki 
HANOVER ST,

| BOSTON. MASS. j

I 10 ryto.
3 dien*.
8 vakar*.

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO

Profesorius daktaru Kolegijoj 
SPEC ĮAUSTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ii SKURDO 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
N-Kay ir elektra.

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

-iki 1.
360 CO.M.UONCVEALTH AVĖ. 

arti Massachusetts Avė, 
Telephone Back Bay 0458.
69 C H \ M BERS STREET. 

Phone: ilayiuarket 333U.
Ofiso valandos:

8— 9 A.M. 2—3, 7—8 l’.M.
BOSI ON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

KONCERTAS!
• -----Rengia----

D. L. K. Gedemino Beno 
Styginė Orkestrą susi
dedanti iš dvidešimts 
muzikantu, po vadovy

ste KRIA UČI INO.
Taipgi bus solistu dainimn- 

‘ ' l in
strumentų, kaip tai: Xyio-

IM I’YK ŠIUOS LKiBEI.ll S
DELEI BRANGIU DOVANŲ

PASIUSK Bli.E KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBEL1O l ž- 
PAK Al.iO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LIS TO.

PETRAS VALUKONIS k
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkai

į

ADVOKATAS

bar visi juokiasi ir bado juos ir duetų ant Įvairių
__’ i strumentų, kaip tai: N 

visa phonč, piano, smuiko ir kor-
pirštais, sakydami, kad vie
nas žmogus sumušė 1 
"Trockio armiją”. neto.

Bus LSS. kuopų konfe
rencija.

Ateinanti nedėldieni, 6 Ge
gužės, So.. Bostono Lietu-į 
vių Salėj bus LSS. kuopų iš 
Bostono apielinkės konfe
rencija, kurioje dalyvaus 
'Lietuvos - socialdemokratų 
atstovas drg. Bielinis ir da
rys mums svarbų praneši
mą. Beto šitoj konferencijoj 
turės būt aptartas nustaty
tas musų darbuotės planas. 
Taigi geistina, kad susirink
tų visi draugai, kurie tik 
skaitys šitą pranešimą. Kon
ferencija prasidės 10 valan
dą ryto ir tęsis iki 2 valan
dai po pietų. Ji bus ant pat 
viršaus, mažajam kambary.

BUS
NEDĖLIOJĘ, 6 GEGUŽĖS 

1923 m. 
LIETUVIU SALĖJE. 

Kampas E ir Silver Sts.. 
SO. BOSTON. MASS. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžangos tikietai: 75c.. 50c.
* - kur.-į ir 35c. Galima gaut pas 

eerto rengėjus.
Kviečia visus

D.L.K. Gedenrino Beno 
ir Orkestrus Komitetą >

REIKALINGI DARB1NINK G 
darbo foundrčj ir ant jardo. Pa 
mas nėra būtinai reikail..-; >. 
šaukit ,>as:

GRIEFIN \VHEEI t O.
42 (ierrish Avė., t nelsea.

Laikrodžiai pavaryti valan
dą pirmyn.

Pereitos nedėlios rytą vi
soj Massachusetts valstijoj 
tapo pavaryti viena valanda • 
pirmyn visi laikrodžiai. Pra
sidėjo taip vadinamas "švie
sos taupymas’’.

"Velnias Išradėjas”.
Gegužės 20 d. So. Bostono 

Broadway Teatre "Gabija" 
statys operetę "Velnias Iš
radėjas". Lietuviams bus 
Įdomu pamatyti, kaip niusjj 
veikalas išrodo tikrame te
atre.

M. Korinas persikėlė.
Mykolas Korinas, žino

mas namų pardavinėjimo ir 
draudimo agentas, persikė
lė iš So. Bostono i Dorches- 
teri, po Nr. 179 Norfolk st.

Brolis užmušė broli.
Ties žvejų prieplauka pe

reitą sąvaitę susivaidijo du 
broliai italai. Abudu jie buvo 
pedlioriai.pardavinėdavo žu
vį gatvėmis vežiodami, ir 
ginčas kilo dėl rinkos. Abiem 
labai Įsikarščiavus, vienas 
pagriebė peili ir skrodė ki
tam krūtinėn. Perdurtas 
tuojaus mirė, o užmušėjas 
areštuotas.

Uždraudė ”Kun. Macochą”.
Pereitą subatą So. Bosto

no lietuvių komunistai buvo 
pasirengę statyti Dudley 
Operos salėj "Kunigą Ma- 
cochą ”, bet vaidinimas ne
įvyko, nes policija uždraudė. 
Policijos viršininkas aiški
no. kad veikalas niekinąs ti
kybą ir jj vaidinant galėtų 
;dlti riaušės.

Turbut buvo keno nors 
Įskųsta.

Somervillėj automobilius 
susikūlė su strytkariu. Ne
laimėje tapo sužeisti keturi 
žmonės. •

Ats

Ma

REIKALINGI AGENTAI.
Po visus miestelius Suvieny

tose Valstijose, pardaviuvt g .t- 
rantuojamus nuo lietaus Itaii - 
l otus, Lietuviu išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuoj;;: s 
ir klauskit informacijų. (2:) 

Biznio vedėjas I-'. \V. TIKNI? 
American Eagle Garment Co.

339 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI.
GROSERNĖ PARSIDL OI)A.
A. Jeseliunas parduoda sav > 

grosemę po Nr. 299 D st. Plates. 
i lų žinių galima gaut ant vietos, 
arba telefonu:

So. Boston 138-5 J. (19)

PARSIDUODA GROSERNiČ ir
RUČERNĖ prie pat byčių, 1; 'a; pi
giai.

Norintiems pirkti labai gera
Nepatyrusius aš apsiimu ismo- 

l.nti: (2ei
675 E. Sth St.. So. Boston. Mas.-.

PARSIDUODA KEREDŽU K AS 
vaikų vežiejimo, visai naujas 
kuojama mašina, visai pigiai. Galima 

il'.'iriatvt nuo 5 vai. vakare.
J. S. REMEIKA

2 City Pjoint Ct.. So. Boston. Mas*.

1’ARSfDUODA GROSERNĖ 
rūmai užpakalyj, su forniėiui.-. už i 
gią kaina. Priežastis pardavimo 
.savininkas turi greit išvažiuot. . ].-> 

J. P.
399 . 2nd St, So. Bosimi. Ma.-,

PARSIDUODA DVI 
“ĖS KONCERTINOS 
101 t' neis, žemo 
vertinos, garsus 
pas

JOIIN
10 l.a«rcncc St

bals< 
bais

ROKAS
Rnglilon. Mas~.

HANOVER ST. 
BARGENAS.

Tansiduoda krautuvė ir te- 
Puiki proga įvestyti pinigu 
randa ant lyso. Tclefontiokit 

Haymarl

< *,(

N AM \S P CRSIDl OD \ 
DOR< HESTERY.

3 šeimynų. 15 kambarių. 
avinai, šiluma, randu neša j.’" 
1 ių ant mėnesio. Pirma- mare 
S7500. Kaina 810,250. Turime i: 
pnau namų ir kitokių iiuo.-aiyi 
davimui. Viską atliekame nan-la 
k ėjų-

■JOIIN KORZENlOvVSIiI
615 Itorchcstcr .Avė.,

So. Boston. 
’loV uoĮsofl ’

fi'ih 
fiėit

C<1
pa

I 1

\ erta taupi t šiuos Leibelius”

PARSIDUODA 
BARBERNĖ.

in el nkė apgyventa lietuviai*, iu- 
, ~ ir lenkais, biznis išdirbti.^'net, 

■■■etų ir gera: ap.-imokantis. Savi-t 
i.as eina i platesni bizni pardu<'-

- pgiai. (.19)
A. W.

< i - ( ambndge St..
E. Cambridge. M.iss

PARSIDUODA RŪBŲ 
KRAUTUVĖ
dėlto, kad turiu su svarbiu 

.alų tuojaus 
.< nori matyt,
.'65 Main St..

išvažiuot Lietuvon, 
kreipkitės:’ <1-0 

Cambridge. Mass.

LITUVIM PENTORIAI
Padarome visokį karpenterių 
;: :i iš vidaus n lauko, penti- 

ame, baltiname ir sutaisome 
ska. ka.- tik reikalaujama pa- 

; '-ymo. Iš senu namų padaro
me naujus. Lietuviams ge.a 

■g;>. kreiptis prie mus. nes 
.: i>a padalome gerai ir pigiai. 

(-) 
.IGNAS STANIsLOVAIT1S

J? 15road*ay. So. Boston. Mass

(i 
r

REIKALINGI
kuopomis arba indivi

dualiai
G \1TER MAKERIAI 

GUM SHOEMAKE- 
R1AI 

UPPERERS 
LASTERIAI

Merginos prie pradinio 
darbo ir merginos 

mokytis.
AMERICAN RUBBER 

COMPANY 
arti Kendal Square 

CAMBRIDGE, MASS.

B ♦

Per 12 metų So. Bostone par- 
iuodu ir taisau n-okios rūšies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus pri:mu pei pašte :r iš
pildau teisingai ir greitai. ( ?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON. .MASS

375 BROAL)WAY

MIKAS KORINAS
REAL ESTATE and 1NSURANUE
Seniausias betuvis agentas; ap

draudžia nuo ugnies namus ir kitoki 
turtą. Norint pirkt biznį, farmą arba 
namus, geriausiai pirkt per jj. <21 > 

179 NORFOLK ST, DORCHESTER.

Ma - 
’it j

PARSIDUODA BUčERNi 
IR GROSERNĖ.

Vieta aptryventa lietuviai.- 
i iiis. kito storo ant tos ^alvr 
’ raidos už 3 kambarijs ir - 
: IS.imI; kostumerių ant. k.ą z 
kiti ti i užsmoka tuojaus. 
Tos i savaitę- 8itH>—5W; on.c: 
ir išvažiot nereikia, nirkejs'i 
putys. Parsiduoda pigini, u.-. 
Vet turi užmokėt, tuojaus. i,: 
pinkas eina į didelį l.iznį. K

ir l»j;i-

t ra t’k 
uuią 51, 
apyvar- 

rių rink* 
pasiima 

; .Sl.lon, 
ics savi- 
•au.* k 11 u ■

MR-KIS ilki
55 Broad»ay So. Boston, Mas-.
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♦ 
♦ 
♦ 
i 
« 
♦ 
( 
♦ 
y 
\ 
\ 
i

Tel. South Boston 26J3
Residence Aspinvall 0581

SUSANNE M. PUISHEA SHALLHA 
(PU1MUT6)

Lietuvė Moteris Advokati
253 Broadway. So. Boston. Mana.
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t
♦
<
<
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t
< 
C 
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DR. J- J0MKAIT1S I
I I 
i
II

| I
j j Phone, YVest 2191
i t! IaĮ

I Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak.
a
Ia

! I' ar
i?■?!

iI

3732 M1CH1GAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

" .--v."*, .t*. ——
Tel. No. 550

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. ReynoMs
(RINGA1LA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

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

So. Eoston 506-W

DAKTARAS

A. L. K APOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 diena.

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietį).

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas ”Ke’eivio” name 

251 Bruadwav. tarpe C ir D 
SO. BOSTON. MASS.

•t.

I

H. G. WcDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- 

[ SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
i DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATISKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

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

N EW YORK, N. Y.

I
y|i
I

I 
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v

Senos Šalies Slaviškas Gvdvtojas
DR. MILAN MILOJEWICH

SPECIALISTAS VIDURINIŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 
VYRŲ LIGŲ.

117 WGOD STREE"r. —PITTSBURGH, I’A.
Valandos: Paprastomis dieiomis nuo 11 iki 4.

Ncdėldieniais ndo 1 iki 3.

V1ET1NĖ LIETUVIŠKA

bv

APTIEKA
-BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikant visokius vaistus, nuo Įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA........................ 50c.
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos \ AISTIJOS .
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROAD\VAY, SO. BOSTON,. MASS.
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LIETUVIS DENTISTAS k

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choraiių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų baisams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 

•tinka geriausiai vaikų chorams.
Knygos kaina i d. 50c.
Aty«la! Kas ims 'iš karto 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston, Mas*

20

i)r. M. V.Casperi

it
Ii

> n

i

I 
(KASPARAVIČIUS)

525 Broadway. priešais paštį 
S<>. BOSTON TeL So. Boaton 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki »2

N u-- J iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Sukatomis nuo 9:30 ik' 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Į

r 
t

i 
I

UETUVRJ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, ■ 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi-j 
važinėjimo; ir užlaikome eecperta. i 
mėkanika dėl sutaisvmo mašinų. (?>' 
PEI RAS JAKIMAVIČIUS.

541 East Broad «ay.
South Boston. Mas* i 

Telefonas: So. Boston 51370.

SEVERO5 GYDUOLES UŽLAIKO 
' ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Af|ftsej41šl^iw Mos Iv*

«4 
f
I 
iI
i
I 
t

I

LIETUVIS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

Vdrioj<ni|a$ qbo tĮicžU išbcrinjJi 
ir tolu'U odinės li^os.

KAINA snc

IVdbsŲie pas apfielęortks.

: W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IQWA

Telefonas 5112*W. |

Or. A. Gurman-Giimauskas l
DENTISIAS
JO —12 diena;
2—5 imi*pietų;
6- 8 vakare;

Nedėliomis nuo 10- 12 dienų.

705 N. Main st. kamp. Broad st.
MONTELLO, MASS.

7

Tel. Beach 69U 

[R. H. M. FiUEDMAN 

SPECIALISTAS VENERliKŲ
LIGŲ.

VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo liga ir 

Reumatizmo. £
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 VASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.
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Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų ? Ne-duvk jsivystvt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybe 

dusų visos seimvnos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaunyr.o apticko- 

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

bės Jūsų sveikatai. . . . . . .
Jūsų Receptai pas mus bus išp'ldomi ekspertų reg. aptiekorių. Lietu

vis, kuris čionai yra. patarnaus visiems Jūsų reikalams. Jis yra malonus 
Jūsų draugas. Nesidrovėk pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. _ t-)

BROADWAY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BROADA AY. ::: SO. BOSTON. MASS.

r4-
£

PIGENYBES!
t

<■T 

rI

**

<■

FARBOS ir GELEŽIES PREKIŲ 
užFarbos ............................... ,........... $1.75

Padarytu musu faktorėje, tikra jų vertė $3.00 
$1.25 
$2.50 
$1.25 
$2.98 
$1.25 
$1.39

69c.
. 98c.

Stogų farba - - •.....................................
Sietų f arba...........................................
E. H. Interior Varaish ........................
Baltas Enamel.......................................
Stogams popiera...................................
Galvanized Pelenų bačkos ...:............
$1.25 vertės daržininkų špatai už ....
Šakės............... -..;..............................

Didžiausis pasirinkimas Budavotojams, Geležies įran
kiai, Stogu dengėjams. Pentoj iams įrankiai, Sietams ir

už 
už 
už 
už 
už

galoną

galoną 
galoną 
galoną 
galoną 
rdį

<■

<■

Paukščiams dratu. White Lead ir Aliejų, Sampeliai 
Pcntcrių šepečių už pusę kainos.

VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI.
Telephone: Beach 5353 :r 5352.

SOUTH END HARDVV ARE CO.
1095 Washington Št., BOSTON, MASS.

3E




