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TAIP SKELBIA ELTOS 
PRANEŠIMAS.

MASKVOJE AŠTRI 
CENZŪRA.

Berlino žiniomis, Maskvo
je ir visoj Rusijoj dabar 
įvesta biauriausia cenzūra, 
kokia tik galėjo kada būti 
prie caro. Visi privatiniai 

rinkimai i i laiškai yra atplėšiami ir jei 
h i k- k-a s pasakyta apie val
džią ar komunistus, tuojau 
naikinami ir žmonės juos 
rašiusieji sunkiai baudžia
mi.

Berline spėjama, jog tai 
daroma veikiausia dėlto,ka i 
pradėjus dabar bolševikam^

Bet kitos žinios sako, kad 
kuniginiai didžiumos 

neturės.
Gegužės 12 ir 13 dienomis 

Lietuvoje buvo ' j
naują Seimą. Nors galutinų'tik kas 
žinių apie rinkimų rezulta
tus da nėra, bet iš tų prane
šimų, kokie jau spėjo pa
siekti Ameriką, galima jau 
numanyti, kaip maždaug 
spėkos bus pasidalijusios. 
Eltos telegrama skelbia, ka<L ,------- - ---------- ----------------

davi- žudyti dvasiškius, užsienyje

180,000,000 FRANKŲ.j
Šiomis dienomis išėjo aik

štėn, kad Prancūzijos impe
rialistų valdžia išleido UGNIS KILO MOKYKLOS 
Vrangelio avantiūrai Rusi
joje 180,000,000 frankų, iš 
kurių 144 milionai da par- 
iiamento neužtvirtinti.

Bizertos uoste stovi dar 
24 karo laivai Vrangelio at
gabenti iš Juodosios Juros.

1 • T __ ____ ? * „ '

SALĖJ.

\ aikai davė koncertą tė
vams. Ant (pagrindų nu

krito lempa ir kilo 
liepsnos.

Nedideliame Clevelando

"apytikriai” rinkimų 
nniai esą tokie:

Ūkininkų Sąjungos 
Krikščionių deni. 
Darbo Federacijos 
Liaudininkų ir valst. 
Socialdemokratų 
Tautinių mažumų

kilo didelis pasipiktinimas, 
todėl komunistų valdžia ne- 

ę* nori, kad užsienis įinotų,
kas darosi Rusijoj, ir kad 

*2 Rusijos žmonės taip pat ne- 
1Y žinotų, kas darosi užsienyje. 

’ i ------------
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Bet parduot jų Francuzija miestelyje, South Carolino- 
nedrįsta^nes nenori dar la- je> pereitą sąvaitę atsitiko 
biau gadinti santikių su Ru- baisi nelaimė. Vietos moky- 
sija. Tuose laivuose yra klos vaikai davė savo tė- 
2,850 marininkų. To laivyno vams koncertą mokyklos sa- i _  1_.___ 4- T. . . -
apie 2 mil. frankų.

Reikia pridėt, kad kitas 
Rusijos laivynas stovi Fili
pinų uoste. Jis atvestas i: 
Vladivostoko admirolo 
Starko.

DIDELIS POTVINIS 
VENGRIJOJ.

Iš Budapešto praneša, ka- 
šiomis dienomis labai patvi 
nusi Tišos upė, Segod mies 
to apielinkės užlietos, pa 
daryta didžiausi nuostoliai 
Sugriauta daugiau, kaip 10C 
namų. Vengrų spauda pašte 
bi, kad prieš karą tokių pot 
vinių niekuomet nebūdavo 
nes buvusi tam tikra hvdro 
grafinė komisija, kuri visuo 
met įspėdavo apie potvinį Ii 
buvo visa daroma vandeniu 
suvaldyti. Bet dabar, kai ei 
nant Trianono sutartimi 
komisija yra panaikinta, c 
buvo nutarta paskirti tarp
tautinė hvdrografinė komi
sija, tai niekas tuo nesirūpi
no, ir todėl jau šįmet esąs 
antras tokis baisus potvinis 

-uruuL S-“-Į dėlė sensacija. Kuomet suz:- Kiek anksčiau buvęs Duno-
los is privatinių šaltinių zi- notai ka(| pagarsėjęs rusų laus notvinis kuris tain na- 
nios sako, kad liaudininkai Į rašytojas Maksim Gorky įa(jąres didžiausiu nuosto 
su valstiečiais pravedę ne su aktorka Andrėje- £„ ęS dldziauS1^ nuostc
15, bet 16 atstovų, o klerika-;va persiskvrima. su kuria 
I. ” ’ ™ - ■ ------------
butų pasidalijusios lygiai 
pusiau: 39 pozicijos, ir 39 
opozicijos.

Reikia tečiaus atsiminti, 
kad šituose rinkimuose da-1 
lyvavo ir Klaipėdos Kraštas,' 
o kas tenai išrinktas, žinių I 
da nėra. Krikščionis demo
kratai negali sau paramos iš 
tenai tikėtis, nes tenai gyve
na protestonai. Kokios par
tijos atstovai iš tenai neat
važiuotų, jie bus klerikalų 
opozicijoj. Taigi išrodo, kad 
šitame Seime Lietuvos pra- 
baščiai ir vėl bus prakišę.

Viso

si, 500.000 KOMUNISTŲ 
AGITACIJAI AMERIKOJ

Užlaikymui savo agentą 
ir platinimui propagandos 
per spaudą Maskva išlei
džia Amerikoje $1,500,000 į 

, sako kun. Jonės J.

užlaikymas atsieina kasmet ’ėje ant antrų! lubų."Susirin
ko apie 300 žmonių. Laike 
koncerto ant pagrindų nu
krito kerosino lempa. Įkal
ęs kerosinas išsitaškė po 
isą sceną ir tuojaus užside- 

' rė uždanga. Kilo sumišimas 
r žmonės pradėjo grūstis 
>er duris. Laiptai sulužo ir 
laug žmonių susižeidė. Kiti 
įasilikę salėje nebegalėjo 
rabėgti ir 73 žmonės sude
gė. Visas miestelis dabar 
tpsidengęs genulių rūbais.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Gegužės 19, 20 ir 21 dieno
mis New Yorke buvo Ame
rikos Socialistų Partijos su
važiavimas. Buvo atėję ir 
komunistai, kurie siūlė su
daryti "bendrą frontą”, bet 
suvažiavimas jų pasiūlymą 
atmetė. Su darbininkų or
ganizacijų ardytojais ir 
šmeižikais negali būti jokių 
"frontų”, pasakė socialistų 
suvažiavimas. Beto, suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
kad komunistų valdžia Ru
sijoj paliuosuotų iš kalėji
mų socialistus ir kitus poli
tinius kalinius, kurie kovo
jo prieš caro valdžią.

; Balkanuose prasideda 
naujas karas.

I ---------
(BULGARAI IR JUGOSLA

VAI JAU MUŠASI.
_______I %

(■raikai su turkais taip pat 
galanda ginklus.

Balkanuose žada užlieps- 
noti naujas karas, į kurį 
tuojaus bus įveltos keturios 

: iš vienos pusės 
Turkija ir Bulgarija, o iš ki
los Graikija ir Jugo-Slavija. 

Tarpe bulgarų ir jugo
slavų mūšiai jau prasidėjo. 

’ l areštavo 
ir Makedonijoj

FARMERIAI NEGAUNA
DARBININKŲ.

Farmeriai Worcesterio 
apielinkėj sakosi turėsią šį
met $500,000 nuostolių, nes 
negauna darbininkų laukų 
darbams dirbti. Kai kurie 
siūlo po $40 ir $50 į mėnesį 
ir duoda valgį, ir tai negali valstybės:
gauti žmonių.

78
Jei šitoks Seimo sąstatas 

ištiesi’ ir pasiliktų, tai kleri
kalai butų rinkimus laimėję, 
nes "Ūkininkų Sąjunga”, metus,
Krikščionis Demokratai’ ir Corrigan. etikos profesorius 

"Darbo Federacija”, tai vis'Bostono Kolegijos, 
ta pati klerikalų partija, tiki šita pareiškimą jisai pa- 
"trijose asabose”. Sudėjus,.larė katalikų studentų kliu- 
jas visas tris krūvon, kleri- be 
kalų pasidarytų 40 atstovų,! 
khomet visoms kitoms par-' 
tijoms liktų tiktai 38 vietosi 
Seime. ' ____ _____ ___

Bet klerikalai didžiumos tejigentų tarpetenaikilodi- 
"urbut neturės. Yėliaus gau-^elė sensacija, kuomet suži

bę nrn-ihnm elitiniu 7i-pagarsėjęs rusų ___............... ........
.rašytojas Maksim Gorky padaręs didžiausiu nuostc-

GORKIS PERSISKYRĖ 
SU SAVO ŽMONA.

Berlino žiniomis, rusų in-

FORDAS UŽDIRBA $55 
ANT KIEKVIENO 

VEŽIMO.
Wall Streeto žurnalas iš

spausdino Fordo automobi- 
ių kompanijoj pereitų metu 
įpyskaitą, kuri parodo, kad 
nėr 12 mėnesių Fordas pa
barė gryno pelno apie $150,- 
‘00.000, arba apie $77 ant 
dekvieno savo automobi- 
iaus; bet is tos sumos at
skaityta $12.000,000 į nusi
dėvėjimo (depreciacijos) ir 
kitokias rezervas, 
,rvno nelno liko 
<aip $130.000,000 
?55 ant kiekvieno 
mtomobiliaus.

taip kad 
daugiau 

arba po 
parduoto

S,p,S°4 J'is.i!gus metus gyvcn0 ka” ANGLIJOS PREMJERAS
su žmona.

KIEK LIETUVA TURI 
ARMIJOS?

W. (Agencja Wschod- 
paduoda sekančias ži- 
apie Lietuvos ginkluo- 

ir dalinai

REZIGNAVO.
Anglijos valdžios galva 

Andrevv Bonar Law, padavė 
rezignaciją, nes sunkiai ap 
sirgo ir neteko kalbos. Nau
jam kabinetui sudaryt ka 
ralius pakviesiąs vieną at
žagareivių vadų. Numato
mas markyzas Curzon.

A.
nia)
nias
tąsias pajėgas
apie šaulius. Anot jos,.regu- 
liarės Lietuvos kariumenės 
skaičius siekiąs 60,000 ka
reiviu, gi šauliu esą 40,000.
iš kurių kiekvienas gaunąs Italijoj"praSdėjo
po 5 litus, t.v. po pusę dole
rio dienai.

("Lietuvos Žinios”.)

VOKIEČIAI STATO SUB- 
MARINAMS MOTORUS.

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad užėmus francuzanns 
Benzo automobilių dirbtuvę 
Mannheime, atrasta keliatą 
motoru submarinams. Vie
nas motoras buvo Dieselio

SUNAIKINO 1,200 BONKŲ 
ALAUS.

Netoli Bostono blaivybės Bulgaru valdžia 
‘ L_lo__C-j I- ~______

kus, kurie gabeno nuo anglų 5,000 jugo-slavų, tų tarpe 
laivo 1,200 bonkų gero keliatą generolų ir žymių 
alaus, ir visas bonkas su- politikierių. Tuojaus po šitų 
daužė. .areštų tarpe bulgarų ir ju-
r —------ -— go-slavų pasienio sargybų
8100 BAUSMĖS Už "PINI- įvyko susirėmimas. Mušis 

GŲ MAŠINĄ”. persikėlė Jugo-Slavijos pu-
Springfietd, Mass. — Ap-,sėn ir bulgarų kariumenė 

sako, gavikas Abrahaftn FranK,'užpuolė jugo-slavus kitoje 
kuris čia norėjo žiopliams vietoje. Iš jugo-slavų pusės 

• - buv0 U2mušta 10 karininkų, 
100 kareivių ir keli šimtai 
buvo sužeista.

Tuo pačiu laiku eina aš-

DEBESIS PRAKIURO.
Texas valstijoj, Beaumon- agentai sugavo šmugelnin- Bulgarijoj 

to miestelyje, pereitą nedėl
dienį užėjo toks baisus lie
tus, kad per dvi valandi pri
lijo 13 colių. Vanduo taip 
liejosi, kaip kad jį butu kas 
vertęs iš kubilo. Miestas be
matant patvino ir per 24 va
landas buvo sustojęs visoks 
aidėjimas, žmonės 
kad debesis buvo prakiuręs.

parduoti ’ mašiną pinigams 
daryti ’, buvo areštuotas ir 
užsimokėjo $100 bausmės.

RAŠYTOJAS SINCLAIR 
AREŠTUOTAS.

Los Angeles mieste tapo 
areštuotas rašytojas Upton 
Sinclair, garsios knygos 
"Raistas” autorius. Jį areš
tavo dėlto, kad jis, kaipo 
šios šalies pilietis, pasirem
damas konstitucinėmis savo 
teisėmis,' sušaukė uosto 
streikierių mitingą ir norė
jo pasakyti jiems prakalbą. 
Streikierių susirinkimai ir 
prakalbos yra uždraustos, 
nes laivų kompanijos yra 
nutarusios spėka streiką 
laužyt. Sinclair dabar turės 
medžiagos kitam "Raistui”
parašyt ir išparodyt, kaip .-o,000 ANGLIAKASIŲ SU- 
policija tarnauja kapitalo GRĮŽO DARBAN, 
reikalams. > Saarbruckeno praneša

ma, kad 50,000 vokiečių ang
liakasių Saaro klonyje nuta
rė grįžti darban. Jie streika
vo nuo sausio mėnesio, pro- niu laiku esą daugiau kaip 
testuodami prieš Ruhro oku- 2,000,000 abiejų lyčių vergu, 
naciją; vėliaus jie pareika- kurie perkami*ir parduoda- 
lavo jau ir daugiau algos.’mi ant rinkos kaip gyvuliai 
Alga jiems pakelta.

810,000 Už IŠAIŠKINIMĄ Arus ginčas tarpe Graikijos
P\CI AIKT’TE'C’ 'i.. ___1 •PASLAPTIES.

1921 metais iš North-
v.estern Universiteto Chica- kaiauja iš Graikijos didelių 
goję prapuolė be jokios ži- atlyginimų už karo nuosto- 
nios studentas Leighton ’ ”
Mount. Prapuolė per stu
dentų sumišimą ir nuo to 
laiko niekas apie jį negirdė
jo. Todėl universiteto valdy
ba dabar paskyrė $10,000 
dovanų tam, kas išaiškins 
to žmogaus prapuolimo 
paslaptį.

j ir Turkijos. Turkų delegatai 
Lozannos konferencijoj rei-

i

liūs. Graikų delegatai sako, 
kad jie jokių nuostolių ne
mokėsią, ir jei turkai noi> 
šitą klausimą išrišti ginklo 
pagalba, tai graikų armija 
esanti jau gatava stoti ko
von.

Turkų karo štabas jau tu
rėjo slaptą susirinkimą ir 
manoma, kad turkai pradės 
karą.

KOMUNISTUI TOSTE
RIUI NĖRA ŽODŽIO 

KEPURNINKŲ 
KONGRESE.

"New York Call" praneša, 
<ad komunistas Fosteris no- 
■ėjo gauti žodi kepurninkų 
unijos suvažiavime Nevr 
Torke, bet suvažiavimas ne
norėjo jo Raibos klausyti.

Diena
.•imą buv 
nersas, ir

VĖL BOMBOS”.
New Havene ant gelžke- 

iio atrasta po vagonais ke
lios ' bombos”. Jų knatai bu
vo uždegti, bet užgesę. Tai 
jau vėl bus detektivų dar
bas, kad nugąsdinus Ame
riką.

2,000,000 VERGŲ 
ABISINIJOJ.

Gautomis Tautų Lygoje 
žiniomis, Abisinijoj dabarti-

ar kitokia nuosavybė. Ka- 
dangi Abisinija yra padavus 
prašymą, kad Tautų Lygaprieš tai į suvažia

vo pakviestas Gom- 
' kalbėdamas jis aš- 

,riai pasmerkė komunistus, ____ ___
:urie skaido darbininkų or-l Statybos kongresas Bar- 
... ’ ? Taigi Tosteris celonoje pareikalavo,kad Is- •

(l/mnorcm .____ ••__ ____i ___ x • j

i ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Anconos apielinkėj, Itali- priimtų ią savo narių tar- 

pereitą sąvaitę buvo pa n, tai manoma, kad Lyga 
smarkus žemės reikalaus, kad vergija Abi- 

”.'sinijoj butų panaikinta.

REIKALAUJA STATYTI 
DARBININKAMS 

NAMUS.
NAUJA REAKCIJA 

ITALIJOJ.
_ > nauja: 

judėjimas, kuris eina prieš 
fašistus. Jis kilo pietų Itali 
joj ir vadinasi "Soldino”. J< 
šalininkai nešiojasi savo at 
laguose penkių centimų pi 
nigą, ant kurio yra kara 
liaus veidas. Tarp saldiniu 
kų ir fašistų jau buvę kelio 
se vietose kruvinų susirė 
mimų.

NUSIŠOVĖ CREZVYČA1- 
KOS INSPEKTORIUS.

"Times” žiniomis, Mask
voje nusišovė Sovietų Čekos 
i nspektorius Sk vorcovas.
Paliktame laiške rašo, kad 
baisenybės, kuriomis jis tu- 
rejęs naudotis, kaipo tos įs- 

konstrukcijos ir'ta'ip'tobuiai i taigos inspektorius, privedė 
padarytas,"kad franeuzu in-lll prie tokio pasibjaurėjimo, 
žinieriai varė jį 72 valandas' Jog kitos išeities neradęs, 
be jokios pertraukos ir pa-j kaip nusižudyti, 
reiškė, jog tai tobuliausia' 
mašina pasaulyje. Motoras RENGIASI PRIE KARES, 
išvysto nuo 15 iki 20tuks-j Nesenai buvo prartešta, 
tančių arklių pajėgos ir ga-Įkad Lenkija šaukia atsargi-

na. Todėl "Echo de Paris” ir savo armiją. Dabar atėjo ži- 
sako: "Jei Vokietija darosi- nių, kadi ir jos sąjungininkė 
:.uos uždraustus motorus tik, Rumunija jau registruoja 
už kelių žingsnių nuo frau-, 1921. 1922. 1923 ir net 1924 
c ižų karinės sienos, tai gali-(metų šaukimo vyrus. Mato- __ ____  _
na Įsivaizdinti, kokių kari- m ai, tiedvi valstybi kartu mo gręžti namo.” bet ji jau 
nių prisirengimų ji daro ša- su Francuzija rengiasi prie.pakuoja savo daiktus ir ren
gies viduje.” ’ karės. giasi kelionėn

i
I

&

FRANCUZAI PLĖŠIA 
VOKIEČIŲ NAMUS. 
Francuzų kareiviai Esse 

ne pradėjo plėšti areštuotų 
vokiečių namus. Iš turtingų 
Kruppo ir Thysseno namų 
esą plėšiami paveikslai, ra 
kandai ir kitokios brange- 

-------- ------,--------------- -r—©- nybės, ir gabenamos Franci
ais varvti didžiausi submari- nius iki 50 metų ir didina jon. Tikras banditizmas

* rr» "i 1 1 1 r» --TA ~ K X-

ANGLIJOS MISIJA REN
GIAS! APLEISTI RUSIJĄ

Nors Anglijos misija 
Maskvoje da negavo įsaky

tune s
j.anizaciias.
norėjo duoti Gompersui at- 
akymii ir apginti komunis- 
ų taktiką.
"Atmesdamas Fosterio rei

kalavimą, suvažiavimo pir
mininkas paaiškino: Gonn- 
nersas buvo pakviestas pa- 
■■akyti konvencijai prakalbą 
r, kaipo kviestas svečias, jis; 
urėjo teisę kalbėti apie ką: 
is norėjo. Fosterio gi čionai 
niekas nekvietė ir jis balso 
*ia neturi, nes musų unijos 
iuvažiavimas nėra joks di- 
’kusijų kliubas.

15,000.000 AUTOMOBIUIŲ. 
Statistikos žiniomis, visa-

pani jos valdžia kas metai 
skirtų po 100,(KM),000 jMJsatii 
statymui darbininkams na
mų ir pardavinėtų tuos na
mus darbininkams be jokio 
pelno. Darbininkas gali iš
mokėti namą, mokėdamas 
už ji paprastą nuomą (Ven
dą). ______

SUPYKĘS KAVALIE
RIUS NUP1OVĖ MER

GINAI AUSJ.
New Yorke buvo anądien 

šitoks atsitikimas. Tūlas 
Raneri. automobilių valyto
jas, įsimylėjo į 17 metu am
žiaus Jeanettą Pauiano. Bet

I

joj,
jaučiamas :
drebėjimas, o jx)tam dundė- 

7 jimas po žeme. Nelaimių ne- 
1 buvo. IšTREMS 150 SENŲ TUR

KIJOS VALDININKŲ.
Naujoji Turkijos valdžia 

nutarė ištremti iš savo ša-
FRANCUZAI AREŠTUO

JA VOKIEČIUS.
Badeno mieste francuzų lies 150 senosios valdžios ly- 

karinė valdžia areštavo ani-'derių, tų tarpe ir patį buvu- 
lino ir sodos dirbtuvių vo- sį sultoną Mohamedą VI. Jų 
kiečių direktorius. Delko jie turtai bus konfiskuoti, jie 
areštuoti, niekas nežino, nes patįs pripažinti šalies išda- 
jie nebuvo- niekuo prasižen
gę.

vi kais ir pasiliks "žmonėmis 
l)c tėvynės”.

! v • » ' . _ « —

me pasaulyje vartojama 15 mergina jo nemylėjo ir jo 
nilijonų automobilių, kuriųjakyvaizdoje pabučiavo kitą 
12,364,377 1 4
rikos <
$e; Anglijoje vartojama 
554,443; Kanadoje 487,099; 
Francuzijoje 290,303; Vo
kietijoje 126,092; Austrijoje 
97,189: Argentinoje 90,000;
Ttaliįoie 00,000

vartojama Ame- vaikiną. Supykęs kavalie- 
Junetinėse Valstybė- rius tuomet išsitraukė peili 

ir puolė ant merginos. Jis 
nupiovė jai vieną ausį ir kai
rės rankos pirštą. Paskui ji
sai leidosi bėgti, bet šaudo
mas sustojo ir buvo nuga
bentas belangėm

J

DA VIENAS DARBININ
KŲ BANKAS.

Pereitą subatą New Yor
ke atsidarė da vienas darbi- 

kurį įkūrė 
Trade & Labor 

[Council.ir New Yorko vals
tijos Darbo Federacija, 

leidime ir reikalauja, kad Bankas randasi kertėj 
užmušimo aplinkybės butų'Eighth avenue ir 34th st., ir 

vadinasi ”F e d e r a t i o n 
B a n k”.

Kelios sąvaitės atgal New 
Yorke vieną banką atidarė 
rubsiuvių unija.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
VOROVSKIO UŽMUŠI

MĄ.
Maskvos valdžia nusiuntė 

Šveicarijai notą dėl užmuši- ninku bankas, 
mo Lauzannoje sovietų at- Centrai 
stovo Vorovskio. Nota kalti 
na Šveicarijos valdžią apsi-Įtijos

■- • ■ ■ t •J ?

ištirtos, užmušėjai tuojaus 
nubausti, o valdininkai, ku
rie nepasirūpino apsaugot 
Vorovskio asmenį, kad butų 
paleisti iš tarnybos.

t
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a APŽVALGA ū
DARBININKŲ PADĖTIS Kad tik sau duonos kąsni 

----------- užsidirbus.” O "Pravda" 
praneša, kad Maskvos kepy
klų darbininkai dirba nuo 

• 2 iki 18 valandų i parą.
Ir dirbdami tokias ilgas 

Valandas jie gauna vos tik 
p$ 3—1 rublius/senais pini
gais į mėnesi ’.

Tai taip esą valdžios Įstai
gose. Privatinėse darbo 
Įmonėse daug aršiau. Tenai 
darbininkai dirba taip ilgai, 
kaip kapitalistas nori.

: Ir jei prieš tokį nežmoniš- 
’ką išnaudojimą darbininkai 
pasipriešina, tai komunistų

RUSIJOJ.
"Socialdemokrato” 17 nu

mery randame Įdomių žinių 
apie ekonominę Rusijos 
darbininkų padėti. • Komu
nistai šmeižia socialistus ir 
apskritai visus, kas tik sa-' 
ko, kad komunistų tvarkoj 
negerai darbininkams gy-' 
venti. Bet šmeižtais nieko f 
neįtikinsi, sako "Socialde
mokratas”. Vietoj koliotis, 
geriau pažiūrėti ką sako gy
venimo faktai.

O faktai sako štai ką.
Prieš karą Rusijos darbi- - ......
ninkas uždirbdavęs viduti-; tuojaus juos
niai 22 rubliu į mėnesi. Da. - “-1'' l“”'"
bar gi, kaip parodą pačių į 
bolševiku laikraščiai 
(’Trud” No. 89. 1922), ap
skritais i , 
algos smukimas mėnesiais

pasidarė didžiausi komuniz

'f

>1

areštuoja ir šaudo kaipo 
'kontrevol iuci on ierius”.

Taigi visai nenuostabu, 
kad visi mūsiškiai Maskvos 

rubliais dartininko Pat.™tai' kurie tik buvo iš- 
važiavę Rusijon, kuogrei- 
čiausia iš tenai pabėgo irišrodo taip:

Lapkritis 
Gruodis 
Sausis 
Vasaris 
Kovas
Rubliai čia 

vinių kursu, 
darbininkas, ____ _____
ro vąjdžios uždirbdavo į mė- paskirtas užimti užmuštojo j 
užviešpatavus kovo mėnesy- ski0 vietą. Jis atstovausiąs 
je 1922 metų gavo jau tik 4 Rusijos reikalus Italijoje, 
rublius. Po rubli i sąvaitę! Gorčakovo tėvas buvo

Bet tai da ne viskas. Ko-. Valstybės Tarybos (Gosu- 
munistų valdžia ir tos men- darstviennavo * 
kos algos da nemaža darbi- pirmsėdžiu prie 
ninkams nusuka. Pavyz- džios. Jis buvo deŠinėji caro 
džiui, kovo mėnesyje 1922 ranka. Jo patarimais caras 
metų apskrita alga darbi- šaudydavo ir kardavo revo- 
ninko buvo 4 rubliai ir lSjjucionierius. O jo sūnūs da- 
kapeikų, o darbininkai gavo bar skiriamas "darbininku 
apskritai tiktai po 3 rublius' valdžiai” atstovauti! 
ir 25 kapeikas. Vadinasi, po j Kad šitas didžiūnas da 
rublį, valdžia pasiliko ’sko-'uėra pertraukęs ryšių su ka
linga” darbininkams. Betj;1js buvusiais caro činov- 
tos ”sk°tos” komunistai ne- ninkais^ tai galima spręsti 

tiš jo kalbos, nes laikraščių 
reporteriams jis pasakė:

”Aš nepaisau, ką apie mane 
sakys mane tėvynainiai užsie
nyje. Aš žinau, kad jie aštriai 
mane kritikuos už pastojimą 
sovietų valdžios tarnybon, nes 
aš esu kunigaikščių kilmės.

"Mano nuomone, visi rusai 
turėtų grįžti tėvynėn. Praeitis 
liks jau praeitimi; bukime at
sargus tiktai ateityje.”

Kaip matote, visą buvusią 
caro kamarilę, visus jo ge- 

■ nerolus ir ministerius, kurie

1921, 10
8
7
6
4
seno-.

1921.
1922,
1922,
1922, 

skaitomi

Į 
į 
i 

_ i 
Taigi Rusijos!

kuris prie c-a-

mo priešai.

CARO KUNIGAIKŠTIS 
BOLŠEVIKŲ 
DIPLOMATAS.

Telegramos praneša, kad 
kunigaikštis Gorčakov tapo

nesĮ 22 rubliu, komunistams bolševikų diplomato Vorov-

Sovietą) 
caro val-

tik niekad darbininkams ne
grąžina, bet kas mėnesi vis 
daugiau nutraukia. ’Trudo" 
(No. 136, 1922) apskaitymu, 
iki 1 birželio 1922 metų ši-, 
tuo budu Rusijos darbiniu- ( 
kam$ algų buvo nutraukta: 
išviso 65,000,000,000,000 (65] 
trilionai) popierinių rublių.

Šitoms skaitlinėms nega- Į 
Įima netikėti, nes jos yra pa-! 
čių Rusijos laikraščių skel-. 
biamos. 0 bolševikams juk 
nėra jokio išrokavimo rašyt 
apie save blogiau, negu išti- 
krujų yra.

Rusijos darbininkas neuž
dirba nei pusės to, kiek rei
kia pragyvenimui. Pavyz
džiui, visos Rusijos Centra- 
linės Valdybos nustatytas 
dąrbininko uždarbis sausio 
mėnesyje 1922 metų buvo 1,- 
936,000 bolševikiškų rublių 
mėnesiui, o pragyvenimo 
minimumas reikalavo 2,- 
200,000 rublių. ■!

Vasario mėnesyje nusta-į
___1__ _____ 1____1____________ 1 1 f\(\f\ 1~ I 

šėvikiškų rublių į mėnesį, o taVpU 60,000 
pragyvenimui reikėjo r~ ;..... ..
mažiau kaip 3,550,000 rublių kalėjimuose. Ir visa to aky- 
į mėnesi. ! v du-ndi xš _ i—

Kas gi tada prisieina Ru- vės” užpečkio vis plepa, kad 
sijos darbininkui daryti? Rusiia valda "darbininkai”.____ ____

i
Į

pabėgę užsienin rūpinasi iš
naujo atstatyti Rusijoj ca
rizmą, kunigaikštis Gorča
kov vadina "savo tėvynai
niais”, ir jis žino, kad jie jį 
"aštriai kritikuos”, nes jis 
kunigaikštis ir bolševikų 
kompanijon netinka. Jis 
pats prie to prisipažįsta ir 
tcdel žada būti ateityje at- 

; sargus.
, . O betgi jis paskirtas Ru-

m bu™ sijos reikalų vedėju. Tuo
socialdemo- 

pragyvenimui reikėjo ne kratų Rusijoj sėdi sugrusta

(vaizdoje durneliai iš "Lais-

I

kio kaltinimo. Vėliaus buv>. 
girdėt, kad jisai vėl įkliuvę.-, 
paskui dar karta ir dar karta. 

•Dabar gi patiriama, kad jisai 
yra nuteistas dviem iki ketu
riolikos metų kalėjimo (žiuf. 
Apžvalgą)! Kartu su tuo at
eina žinia, kad Jersey’s valsti
jos daktarų egzaminuotųjų ta
ryba pradėjo prieš ii tyrinėji
mą dėl atėmimo praktikos tei
sės.

"Vienok, kuomet šitokie da
lykai. dedasi su Dr. Kaskevi- 
čium, tai jisai dar vis nepa
liauja figūravęs prieš musų vi
suomenės akis, kaipo doras vi
suomenės veikėjas ir net 
kaipo darbininkų klasės drau
gas ! Visuose lietuvių komunis
tų laikraščiuose jisai veda 
'darbininkų sveikatos’ (!) sky
rius, ir tie laikraščiai, dažnai 
gaudami iš jo riebius sandvi
čius’, garbina jį ir stato pavyz
džiu visai lietuvių daktarų 
profesijai Amerikoje."

Čia "Naujienos" paduoda 
iš "Laisvės" ištrauką, kur 
d-ras Kaškevičius yra kelia
mas i padanges už rėmimą 
komunistų, ir sako, jog ne
galima leisti to,

”Kad už pinigą perkamoji, į 
prostitutę pavirtusioji spauda 
pirštų musų žmonėms krimi
nalius elementus, kaipo vadus 
ir mokytojus. Net ir komunis
tų sukvailinti žmonės turi būt 
nuo tokių 'mokytojų’ apsau
goti.

”Į p. Kaškiaučiaus rekordus 
turi atkreipti savo domę visų- 
pirma tos musų visuomenės 
organizacijos, kurių žodis šita- j 
me klausime svertų daugiau-; 
šia. Pirmiausia — Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija. 
Ners jau, kaip minėjome, apie 
treji metai laiko, kaip Dr. Kaš- 
kiaučius yra tampomas po kri- ( 
minalinius teismus, bet ši or-: 
ganizacija ne tiktai nėra nieko | 
tarusi apie jį, bet net laiko ’i 
savo nariu.”
Negana to, šitas žmogus ■ 

per bolševikų agitaciją yra į 
Įsigavęs i S. L. A. Apšvietos j 
Komisija ir užima tenai sa
votiško "mokytojo" vietą.1 
Klausimas: nejaugi šita or-i 
ganizacija neturi tinkames
nio žmogaus tai vietai?

i

sijos darbininkui daryti? i 
Reikia gyventi pusiau neda- 
valgius, reikia badmiriauti. j

O kokias valandas Rusi
jos darbininkai dirba? So-į 
cialdemokratai visur iAk«-( .. „
Jauja darbininkams 8 valan- j geidaujamų veikėjų .
- * * -- — • di:

"Spaudoje laikas nuo laiko 
pasirodydavo keistų žinių apie 
lietuvį daktarą. Joną Ivaškevi
čių (arba Kaškiaučių), gyve
nantį Newarke, N. J. Kuomet 
bolšeyikuojantys laikraščiai 
skelbdavo, kad jisai aukoją* 
dideles sumas pinigu 'darbi
ninkiškiems tikslams’, tai ang
lu dienraščiuose tame mieste, 
kur p. Kaškevičius gyvena, bu
vo rašoma apie kriminales by
las. užvestas prieš jį dėl neie- 
gaiinių operacijų darymo mo
terims.

"Jau apie treji metai atgal 
pasklido žinia, kad Dr. Kaške
vičius buvęs areštuotas dei to-

RAGINA APSIVALYTI.
"Naujienos” ragina visuo- 

vpika-imenę apsivalyti nuo nepa- 
............................  Gir-

dų darbo dienos. Komunis
tai gi statosi daug geres
niais darbininkų gynęjais> 
taig^^as juos, rodos, turėtu 
hutĮs dą. trumpesnė darbo 
dieiįk. Bet tąip nėra.
ant jpopieroš ir komutfįstcU 
yra parašę, kad pas juos 
Įvedami 8 valandos darbo. 
Ant popieros jie yra prirašę 
dauer gražių dalykų, bet gy
venime to nėra. Gyvenime 
darbo diena Rusijoj tęsiasi 
nuo 10 iki 16 valandų. Ant
roj Darbo Apsaugos Konfe
rencijoj Dono Baseino at
stovas savo raporte prane
ša: "Angliakasiai kas dieną 
dirba .po 16 ir 17 valandų,

\

skrities milicijoB vadas ir pa
darė kratą. Paėmė visą valstie
čių liaudininkų agitacinę litM - 
i.iturą ir net p. Natkevičiaus 
privatinius laiškus. Paklausu?, 
milicijos vado orderio kratai 
daryti, atsakė, kad jis pats 
esąs orderis. Buvo mėginu 
areštuoti net šoferis, kuris nu
vežė p. Natkevičių Į Alytų. 
Mąt net prie ko prieinama kle
rikalų valdomoje Lietuvoje... 
Ar galima norėti, kad šiandien 
Lietuvoj e pažangiej i žmonės 
laimėtų rinkimus, kuomet kle
rikalams tarnaujanti milicija 
pažangiųjų partijų agitacijai 
net tokiu aziatišku budu — 
brutaline jėga ant kiekvieno 
žingsnio stengiasi kelia pa
stoti."

Tai yra be galo biauru. šiol dirbo Nevv Yorke prie 
Baltic Statės Banko, dabar 
nuo to darbo pasitraukęs ir 
išvažiuojąs į Clevelandą prie 
"Dirvos”, kur busiąs redak
cijos nariu ir biznio vedėju.

' DRAUGO K. BIELINIO ATSI 
I SVEIKINIMAS.

Jurininkai gavo po 70 centų
Į diena ant savo valgio.

Užlaikymas žmonių per
visą ekspedicijos laikotarpi 
Kolumbui atsiėjo apie 
$1,750.

Beto, Kolumbo buvo nu
pirkta visokių į 
apie 3,000 dolerių. ___________ ___

Suėmus viską krūvon,1 siuntė iš'Nevv Yorko šitokį priemones 
Amerikos atradimas Ko- laišką "Keleivio" redakto- vykinti. . 
lumbui lėšavo nedaugiau 'x juj; 
kaip 8,000 dolerių. I: - ’

šitą žinią paduoda einan
tis Nevv Yorke "Novoje
Russkoje Slovo”.

Drg. Bielinis išplaukė Lie- svarbu išsiaiškinti ir su-
ginklų už lUvon pereitą subatą. Ap- prasti galutinieji savo kle- 

I leisdamas šią šalį, jis pri-
'"‘b,siuntė _
Ko- laišką "Keleivio"

sos

RAČKAUSKAS KELIASI l 
CLEVELANDĄ.

'Tėvynės” pranešimu, V. 
■K. Račkauskas, kuris* ligi

Tečiaus kai dėl liaudininkų, 
tai daug jų gailėtis neverta. 
Juk jie patįs savo rankomis 
padėjo klerikalams Lietuvo
je Įsigalėti. Steigiamam Sei
me jie buvo sudarę su kuni
gų partija bloką ir iš vieno 
su ja tiesė krikščionių vieš
patavimui pamatą. Ta*igi ką 
jie pasėjo, tą ir plauna.

KADA BOS GALAS?

tikslai ir pažinti visas 
; tiems tikslams 
Atlikime visą šitą 

tuomet galutinųjų laimėji
mų neteks ilgai laukti.

Kviesdamas Amerikos lie
tuvius darbininkus sukurti 
pajėgią socialistinę organi
zaciją, kurios prieglobstyje 
išsiauklės drąsus ir Įsitikinę 
kovotojai už bendrąjį darbi
ninkijos reikalą, linkėda
mas tam darbui geriausių 
sėkmių ir patikrindamas, 
kad mes Lietuvoje darysime 
viską, kad tenai tarptų ti
kras proletarų susiorgani- 
zavimas, prašau visų rėmil
siųjų čionai musų darbą pri
imti širdingos padėkos pa
reiškimus.

Su socialistiniais sveikini
mais,

Kipras Bielinis,
Lietuvos Soc. Dem. 

Partijos atstovas.
New York, N. Y., 
Gegužės 18 d., 1923 m.

;Gerbiamas drauge:
; Prašau neatsakyti vietos 
Jūsų vedamame laikraštyje 
sekamam pareiškimui.

Atstovaujant Lietuvos So
cialdemokratų Partijai, man 
teko lankytis Amerikos lie
tuviu naujokynuose su pra
kalbomis ir pranešimais.

Bedirbant pavestąjį man 
darbą, turėjau draugiškos ir 
širdingos paramos iš pusės 
musų draugų — Lietuvių 
Socialistų Sąjungos vadau- 
iančių įstaigų, jos kuopų, 
atskirų narių, rėmėjų,mums 
prijaučiančių ir plačiosios 
Amerikos lietuvių darbinin
kų visuomenės, rėmusios 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją savo aukomis ir at
silankymu į paruoštas musų 
prakalbas ir susirinkimus.

Visų tų draugų ir pavie
nių asmenų vardai, kuriems 
esu dėkingas už gausią ir 
įvairią paramą, sunku čio
nai išvardyti, todelei. apleis
damas šitą šalį, imuosi pa
skutinio žodžio, kad savo ir 
Lietuvos Soc. Dem. Partijos 
vardu visiems, rėmusiems 
musų čionai darbą, sudėti 
širdingiausios padėkos.

Kiekvienas, kam nuošir
džiai rupi darbininkijos rei
kalai, jos sunki kova už gė
lesnę buitį ir galutinus sie
kimus, galėjo Įsitikinti, kad 
socialistiniam darbininkų 
judėjimui šiandien tenka 
dėti visų pastangų atstaty
mui sugniužintų ir iškrikin- 
tu darbininkų organizacijų. 
Šiton pusėn ir man teko 
kreipti Amerikos lietuvių 
darbininkų domėsis. Aky
va iždo je kilnių darbininki
jos siekimų ir tos sunkios 
kovos, kurios neprivalome 
nei vienam momentui išsiža
dėti, musų nusistatymu, turi 
išnykti asmeniniai reikalai, 
turi išdilti atskilusių nuo 
l>endro socialistinio kamie
no politinių atskalų užgai
dos.

Darbininkijos eilių skal
dymo kaltininkai tie, kurie 
patįs nusijaučia kaltais esą, 
neturėdami drąsos viešai 
savo nuodėmių pareikšti, 
kad nukreipus darbininkų 
akis nuo skaudžiųjų ir opių
jų šios dienos klausimų, pa-Į

• • n — i • • v i i — — ------------------ ---------------------------- - —-

reikalai bus perimti Atsto
vybės, o pilna Misijos at
skaita, ją patikrinus, bus 
persiųsta Lietuvon Finansų 
Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijai.

Likviduojant Misija, tar
nautojai yra kviečiami už
imti atatinkamas valstvbi-

I

šiomis dienomis teko 
žinoti iš "Lietuvos”, kad 
žinią kur dingo Kauno pa; 
p valdininkas H. Malev 
čius.
£U-

Jau nebe pirmas atsitiki
mas pašto valdyboje. Vis va
gystės ten. Kodėl? Kiek-tiek 
jas gali paaiškinti H. Mule
vičiaus istorija.

Iš Kauno pašto valdyba 
paskyrė H. Malevičių i gelž
kelio paštą. Kartą bevažiuo
jant jam su paštu, Kretin
gos muitinė užtiko pas ji 
spirito 100 literių. už ką Tai
kos Teisėjo jis buvo nubaus
tas- Tamstos manote, kad H. 
M alėvičiųs • • buvo atleistas 
nuo tarnybos?. Ne, gelžke
lio pašto H, Macevičius ne 
tiktai vėl'baį#kb: Kauno 
paštą, atsako-
įpiingesųę vietąstalo ve
dėjo prie atidarymo tarp
tautinės korespondencijos, 
dolerių ir kitų valiutų.

-Ajnoma. H. Malevičius pa
stik) Mulevičium. Jis grei
tai pasirodė. Velykų šventė- 

. še padarė pas ji kratą ir ra- 
X arpo spaustuvę 200 doleriu. Iš km- jie, B- 

hc neaiįklL pigi išsiaiškini
mo paHko įl. Malevičių po 
priežiūra. Pb švenčių jis vi
sai pražuvo.

Kada gi bus galas su va
gystėmis (”S-tas”.)

KAUNE LIETUVIAI 
MAŽUMOJE.

Lietuvos laikraščių pra-

iilfll

su- 
ne- 

,š- 
ri- 

Dingo apsivogęs pini-

nešimu, Kaune esą 84,352 
gyventojai, kurie pagal tau
tas dalijasi-šitaip:

Lietuvių
Žydų
Lenkų
Vokiečių
Rusu
Baltgudžių
Visų kitų
Taigi pasirodo, kad Lietu

vos sostinėje lietuviai yra 
mažumoje, nes jie., sudaro 
tenai tiktai 48,4iąoŠį8ičius.

LlAUDlNIN^Sit 
TUVĖ NUBAUSTA.

Pereitam "Keleivio” nu-

PATĮS SAU PRIEŠTA
RAUJA.

So. Bostono klerikalų ( 
"Darbininkas” 57-tam nu-[ 
meryje su panieka atsiliepia • 
apie Debsą, kuris šiomis | 
dienomis lankėsi Bostone. 
Debsas kalba apie socializ
mą, o kunigų laikraščiui tas 
nepatinka.

Bet ant to paties "Darbi
ninko” puslapio Uosio 
straipsnyje skaitom, kad —

”Nuo darbo liuosi gali būti 
tik vaikai, seneliai, ligonys ir 
invalidai. Darbo vaisiai turi 
prigulėti žmogui darbininkui ir 
tai yra jo nuosavybė, kurios 
niekas iš jo negali išplėšti, nei 
pavieniai žmonės, nei valstybė. 
Nuosavybė padaro žmogų lais
vu ir nepriklausomu nuo kitų 
žmonių ir nuo valstybės.”

Tai yra lygiai tas pats, ką 
skelbia Debsas ir visi kiti 
socialistai. Klerikalų rašy
tojas pripažįsta, kad tas 
mokslas yra teisingas. Bet 
socialistus, kurie tą mokslą 
geriausia aiškina, klerikalai 
šmeižia. Fanatizmas pa
juos toks didelis, kad jie ne
mato, kaip jie patįs sau 
prieštarauja.

41,088
24,228
8,311
4,174
2,345

808
398

AUS-

meryje "buvom,kadį 
Kaune tapo nubausta spaus
tuvė, kuri išspausdino ko
munistų atsišaukimą rinki
mams. c- ■ . • 4- ■

Dabar "Tėvynės" korės- 
Įpondentas praneša, jog tai 
puvo 
kuri priklauso liąu(IiAia.t 
tams. D-rasi “'seika anais 
metais buvo . Jtoj rink- 
’i tai spaustuvei jnnigų. Už 
atspausdinimą bolševikų at
sišaukimo Kauno komen- 
lantas uždėjo tai spaustu
vei 300 litų pabaudos, arba 
jos vedėjui atsėd&i tris są- 
vaites arešto..

Tai šitaip klerikalai atsi
lygina liaudininkams už pa
laikymą Steigiamam Seime 
vieno fronto" prieš social

demokratus.

♦' i

KUN. KEMĖŠIS NESU
RANDA KRISTAUS.
"Darbininko" 43-čiame

i

(numeryje kun. F. Kemėšis
ragina saviškius:

"Pc-rsiimkime troškiniu, kad 
pasaulis išnaujo atrastų už
miršta Kristų, ir kad tasai 
Kristus butų taip arti mus, 
kaip buvo arti šv. Juozapo jam 
čia begyvenant ir kaip yra da
bar danguje. Nes po teisybei 
lame ir yra viso soeijalio klau
simo išrišimas: surasti Kristų, 
Įsiklausyti Į Jo mdkslą ir dau
giau su Juomi nebesiskirti.”
Taigi pasirodo, kad dabar

Lietuvai Pagražinti Fondas.
Washington. — Lietuvai 

Pagražinti Draugija yra įs
teigusi "Lietuvai Pagražin
ti Fondą”, kurio tikslas yra 
rinkti aukas Lietuvos istori
nėms vietoms atgaivinti.

Kam iš lietuvių nerupi,kad 
jų prabočių palikimai butų 
atgaivinti, prižiūrėti ir pa
gerbti? Todėl neabejotinai, 
kad tas gražus sumanymas 
susilauks visuotino pritari
mo Amerikos lietuvių visuo
menės.

Laikinai aukas i tą Fondą 
priima kun. J.

I
Amerikos lietuvių vi
suomenei pranešimas.

sigriebė melo ir šmeižto, kad 
tuo budu dar kartą pasislė
pus' ir pridengus- savo klai
das. Netekę argumentų ir 
Įrodymų savo pozicijai pa
remti, nustoję lygsvaros, 
užmiršę viską apart savęs ir 
savo tuščio politinio krome- 
lio ir viėn tik oolitine speku
liacija besivaduodami, eks-j 
tra kairieji iš I

Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerija 
yra nutarusi likviduoti Fi
nansų Misijos raštinę Nevv 
Yorke. Tas pavesta ivykdin- 
ti Lietuvos Atstovybei 
WasHngtone. šiuomi skai
tau reikalingu pranešti 
Amerikos lietuvių visuome
nei, kad tolimesnis Lietuvos 
Laisvės paskolos bonų par
davinėjimas, o taip pat ir už 
tuos bonus prinokusių kupo
nų apmokėjimas yra Minis
terijos pavestas sulyg tam 
tikra sutartimi Paltie Statės 
Bankui Nevv Yorke (294 
Eighth Avenue, Nevv York, 
N. Y.). Taip pat tam pačiam 
bankui sutartis paveda ir 
Lietuvos Valstybes Iždo lak
štų pardavinėjimą ir jų ku
ponų apmokėjimą.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonai jau yra perduoti par
davinėjimui Baltic Statės 
Bankui, todėl visi, kas no
rėtų tų bonų pirktis arba 
gauti už savo prinokusius 
nuo pirmiau pirktų bonų ku
ponus, lai kreipiasi betar
piai augščiau minėtan ban
kam

Visi kiti Finansų Misijos

«

NATKEVIČIUS MILICI
JOS NAGUOSE.

'Tėvynės” korespondentas 
praneša iš Kauno, kad kp. 
Natkevičius, liaudininkų va
das, I 
važinėjosi po Ameriką, da
bar savo tėvynėje buvo už
pultas milicininkų. Buvę 
taip:

"Balandžio 22 d. nuvykus 
Alytun Ladui Natkevičiui s i 
rinkimų agitacijos reikalais h- 
apsistojus pas pilietį Migliną. 
Įsiveržė su milicininkais a

į

(katalikai yra persiskyrę su 
Kristaus mokslu ir patį Kri
stų yra kažin kur pametę.

Mes patartume kun. Ke- 
(mėšiui duot i "Keleivi ’ pa- 
jieškoiimą. •'jieškojimą.

KIEK LĖsAVb AMERI 
KOS ATĖĄpIM ASf?------

kuris pereitais metais rspanijoj, Mąloso .^jesto 
•• • * •• archyvuose, nesenai buvo

(atrasta Christoforo Kolum
bo knyga, kurioje surašytos 
jo kelionės Amerikon išlai
dos. , . . •

Sulyg tų užrašų, Įtaisy
mas kelionėn trijų Kolumbo 
laivų lėšavo arti 3,000 dole
rių, skaitant dabartiniais 

‘t- Suvienytų Valstijų pinigais.

mas kelionėn trijų Kolumbo

rių, skaitant dabartiniais

komunistu I Lietuv0>’.
ivietos jiems yra Mmisten- 
•jos užtikrintos. Misijos lik
vidavimo darbas bus užbaig
tas šio gegužės mėnesio ant
roje pusėje.-

Šia proga turiu pareikšti

priima kun. J. 7 urnas, Lie- ..}jaz0 ėmėsi prieš Socialde-I 
tuvai Pagražinti Draugijos • Sokratų Partija ir jos žmo-

— jo adresas L
yra: Kuų. J. Tumas, Vytau- priemonių, kurios ir be įvar 
to Bažnyčia. Kaunas, Lie- Gijimo yra žinomos darbi 

ninku minioms. . A
Mums dar kartą tenka Amerikos lietuvių visuomt- 

nriminti musu priešinin- nei .F1.108. Pa^exos uz jos 
‘ nuoširdų ir uolų rėmimą Fi-

oirmininkas jo adresas

tuva.’
Liet. Inf. Biuras.

nes tų negražių ir šlykščių

ninku minioms.

BALTIMORĖS POLICIJOJ i^ams, kad ne melo ir šmeiž- 
265 PIKTADARIAI; ■ to taktikoje yra darbininki- pansM Misijos darbų sutei- 

-------- jos išganymas. Jis yra dar- Jai savo pasitikėjimą 
Du piliečiu Baltimorėje iš- bininkų savo klesos reikalų 11 bendradarbiavimą, kas 

kėlė vienam policmanui by- 'supratime. Skaldymo dar- rezultate davė Lietuvai apie 
■ą ir pareikalavo jo prašali- bas silpnina darbininkų jie- du milijonu dolerių pasko
mimo, nes iki pastosiant gas, žlugdo jų ateitį, duoda los.
tarnybon jisai buvo 12 kar-' galimybės darbininkų kle- Kartu reiškiu viltie ka.i 
ų areštuotas ir6 kartus ntt-.sos priešininkams vyrauti. ; toliau Amerikos Lietuviai 
Uaustas. Bėt pfokuroras Fi- šmeižtas, melas ir purvini- 
sher tam pasipriešino, šaky- mas soęialistinių darbininkų 
•lamas, kad prašalinus tą po- ‘ organizacijų, ar tų organi- 
licmaną reikėtų paleisti ir zacįjų atskirų narių, parodo 
l itus, nes rekordai parodą, pačių šmeižikų visišką pa- 
kad išviso 265 policmanai krikimą. Darbininkų klesai 
Baltimorėje yra buvę areš- visa tai yra svetima, nes ji 
tuoti už kriminalius prasi- siekia savo sąmonės pagili- 
žengimus. nimo ir praplėtimo, jos di-

Ne veltui žmonės sako,’džiausis noras yra? sudarv- 
kad geras žmogus Į policma- mas tvirtų, galingų klesinių 
nūs neina. įir politinių organizacijų; jai

I

atsilieps j Lietuvos prašy
mus ir noriai pirks Lietuvos 
paskolas, vistiek kokiu keliu 
jos butų daromos, ar per 
Lietuvos valdžios Įstaigas 
ar per tas visuomenės ir pri
vatines Įstaigas, kuriomis 
Lietuvos valdžia pasitiki.

V. Čarneckis,
Lietuvos Atstovas.



KELEIVIS

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

■

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveHrio 
Te niekas nepeilda

8

CAMBR1DGE, MASS. 
Petrikienės "orakalba”.
Nedėlioję, 29 d. balandžio,! 

vadinamieji "kairieji” buvo' 
surengę savo prietelkai Pe- 
tnkienei prakalbas. .Jie

[niekuomet nėra teisęs jokit: 
i komunistų, nes nėra buvęs 
j jokiu teisėju. Tai šitaip ta 
i šmeižikė teisybės "laikosi”.

Ji dar smerkė socialde
mokratus, kad pastarieji

to Bimba! 
taipjri. dainuos rusų ehoras,^. k £ gk ' į .yįrbi. 
tat nieko panašaus nebuvo. ( k .. Mžj ;j „ėra jo.|refka!ais

giati publikos. y*»as,
_ Aš nenoriu nieko 
šmeižti, bet man svarbu vra *

■ v

parodyti, kaip toli musų, 
"kairieji” apsilenkia su tei-į 
sybe.

Kad Petrikienė yra mela
gė ir šmeižikė pilnoje to žo
džio prasmėje, tai skaityto
jai galės spręsti iš sekamu 
privedimų.

Petrikienė,

• »>

BROOKLYN, N. Y. Iieikalaujama, kad lokalus nei konstitucijos, nei pro-p>ę ir 
Įdomybės kriaučių tarpe, H nuneštų ar įsai sutinka, gramo.
27 d. balandžio Įvyko lie-i .<* vi^as adatos unijas su- 

tuviu kriaučių 54 skyriaus vienyti daiktam Žinoma, | ja _
mėnesinis susirinkimas. §i5:Pf0jP0ni,0Ia,aax . vienybei.musų lokalus 
susirinkimas buvo skaitlių-;,}1^K.as J.16?3,1 pnesmtis. Bet propozicija suvienyti visas 
MCTSU.S iu^ «to Jaiskokilosmar-, adatos unijas į vieną uniją,
čius reikia pagirti, kad ji^ j klos diskusijos. Paėmęs ba!-’ RUVo manoma, kad viskas 

- ---- - są Sakalauskas nurodė, kad tuomi ir pasibaigė. Bet pa- 
mums nėra reikalo skaitytis šoka Bimbos gizelis Jankai- 
su tų triukšmadarių organi
zacijomis ir Į ju laiškus ne- 
įkreipti jokios atydos. Toliai, 
kalba Glaveckas, kuris sa
ko, kad Lyga yra tam tikra

a su
griauti visas lutas unijas, 
kurios nepatinka komunisr 

itams. Trečias nuima balsą 
i* ’f u [Kapturauskas ii nurodo,kadAntras husjas tavo starty- u nėra )>ačiu (|^bi. 

tas r 
Laiškas buvo priimtas.tNors

Didžiuma nariu nubalsuo- 
pranešti tai Lygai, kad 

vienybei musų lokaias sutinka su

gesnis už kitus, todėl kriau- !,eIei šito laiško kilo smai

. griauti komunistams 
nepatinkamas organizaci
jas.

Jeigu Baniulis Į tą kon
venciją bus Įleistas, tuomet 
žinosime, ką lygiečiai veikia, 
o jeigu jo ten neįsileis, tai 

su
rūpinasi savo organizacijos

o jeigu jo ten neįsileis, 
tuomet tikrai žinosime, 
kuo turime reikalą.

V. D. Kukutis.

su vokiečiais išnaudotų?
Betgi nepaisant jokių 

kliūčių, nežiūrint to darbo 
trukdymų, Nevv Haveno lie
tuviai svetaine įsigys, nes ji 
jients yra reikalinga.

Pritarėjas.

_ . Po nerskaitymo protokolo
nes socialistų tikslai jr komitetų raportų, buvo 

[ nėra suderinami su klerika- skaitomi laiškai. Pirmas 
todėl ir blokas: laiškas buvo skaitomas nuo 

[su jais negalimas. 'Pas gali- kontraktorių ; 
nia padaryti tik komunis- kuriame buvo prašoma, 
tams. unija dovanotų dviem kon-

Ji papasakojo ir daugiau j traktoriam bausmę. Susirin- 
kimas jų prašymą atmetė.

^“Siunija. kurtos tikslas yn,

I komunistiškų keistybių. Pa- 
\ yzdžiui, kalbėdama apie

• • • « * v — . • i •! j

ir Europoj, ji pasakė, kad 
Anglijos ir Vokietijos dar 
bininkai yra daugiau išku
rnėję, negu čia, bet atsisu
kus vėl šaukė, kad ten blo
gai, nes ten socialistai vado-

darbininkų padėtį Amerikoj !•_ 1-5___ _ • ••

kalbėdama i 
apie Michigan valstijoj tei-į 
siamus komunistus, sakė,! 
kad socialistu spauda sykiui 
su buržuazijos spauda gėrė- v uj T . vi h.
JOSI tu«m teismu, teitas pats dalvkas atrodo ąe- 
gi yra tas, kad socialistų! . r . : . b
spauda ilk pažymėjo apie 
tą teismą kaipo žinią, nuo 
savęs priduriant, kad komu-!,

z. Lyga nėra pačiu darbi-
" suorganizuota, bet ja

, • x • j - , i n., i pagimdė rostens, kuikomunistai dejavo Kad Dar-, J ai t iš(,avė’ lieno 
hn Psrtnn k-nntroliuoia SO-1 > *• > .... 1 .

& “i:

rai ir negerai.
Į klausimus ji negali tin

kamai atsakyti. Pavyzdžiui, suves pnuuriiUiL, hitu tvuiuu-i. ...............vienas žmogus paklausė.justoj tarpe veikia šnipai.j.į Jek §au 'darbinin. 
i ie šnipai, būdami kornunis-, . 1 - -
tu partijos nariais, užtaiso! - įrair
komunistams kilpas, įsduo- ( - 1

{ ■» v*. . i hčtLi. u ii vii. j iv veikia v v ivn ouda juos valdžiai, o paskui tjk^s pral<)ti „ mtydanli( 
patįs pnes komunistus liu-i 1 
di.ia. Tą aiškiai parodė kad - - -
ir šis teismas. Tai- kurgi čia į 
džiaugsmas? Jei Petrikienėį 
iš to išskaito džiaugsmą, tai| 
ji, pasiteiravusi pas savuo
sius, galėtų surasti "Darbi
ninkų Tiesoj”, kurią leido 
kairiej'i komunistai, ką nors 
daugiau apie tą areštą. Ko-į 
dėl ji apie tai tyli, o jieško 
priekabių kitur ?_

Svarbiausia _ _ ____ _
"argumentas” 
hstus buvo tas, kad draugo 
Bielinio prakalboms valdžia 
duodanti policiją apsaugai. 
Nevv Yorke jų buvę net 25 
ir tiek pat detektyvų. Ji tą 
kartojo per daug sykių, vis 
pridėdama po naują šmeiž- 
tą.O jos "partijos” prieteliai 

lis nebando savo mintyje tą 
apsvarstyti, ir ploja savo 
draugei.

Ištikrujų yra sekamai. 
Draugas Bielinis yra gabus 
darbininkų vadovas ir geras ^*0^

tosteris, kuris 
bo Partiją kontroliuoja so-; |e-es d-n-bininku1 streiką 
cialistai, kurie *
neįsileidžia, i 
džiuma balsų tapo nutarta, 
kad musų lojkalas prisidėtų 

ketų po 3 dol. Į mėnesi duo
klių.

Į komunistų užmetimus 
labai teisingai atsakė drg. 
Glaveckas, kuris nurodė,kad

kraujuose. Jeigu kada ir bus 
amatinės unijos suvienytos, 

, tai tą 
nors

\VATERBURY, CONN. 
Pranešimas VVaterburio ir 

apielinkės lietuviams!
Kapų puošimo dienoje, 

30-tą d gegužės (Decora- 
‘ion Day), yra rengiamas 
apvaiksčioiimas, Lietuvių 
l aisvo Kapinyno.

Kviečiame atsilankyt vi
sus laisvę mylinčius lietu- . 
vius, nes bus ir keli garsus 
kalbėtojai, kurie papasakos 
mums ką nors naujo.

Sykiu atiduosim pagarbą 
tiems musų laisvės didvy
riams, per kurių pasidarba
vimą buvo Įsteigtas Laisvės 
Kapinynas Turtu keturią 
draugijų: D. L. K. Gedimi
no, Lietuvos Sūnų, Lietuvos 
Ckėsų Kliubo ir švento Jur
gio, Naugatuck, Conn.

Apvaikščiojimas prasidės 
dešimtą valandą ryte.

Liet. Laisvo Kapinyno 
Rast. Jurgis Bendoraitis.

’ takas ir išsitraukęs iš kiše- 
niaus kokią ten popierą, 
pradeda šaukti: "Draugai, 
priimkime pasveikinimo re
zoliuciją!” Tuojaus ima kiti 
klausti: kokią rezoliuciją? 
i-ą pasveikinti? Nugi švie
timo Lygos konvenciją" — 
atsako Jankaitukas. Kriau- 
čiai pradėjo teirautis, kodėl 
gi ta Lyga nekvietė musų lo
kalų pasiųsti delegatą i kon
venciją. Komunistai prade
da aiškinti, kad tenai yra ne 

jiiniiistų suvažiavimas, bet 
I ygos. Tuomet susirinkimas 
nutaria, kad tą rezoliuciją 
palikti Jankaituko kišeniu- 
je, o Į Lygos konvenciją iš- 

į rinkti delegatą. Kandida
tais apsiėmė komunistų ly- 

įderis Jankauskas ir Baniu- 
j lis. Didžiumą balsų gavo Ba
niulis. Komunistai išsigąsta 
ir ima rėkti, kad Baniulio 
jie tenai neisileisią. Tas fak- 

t-od T tas ^ar karta patvirtina,kad KttU T viri norą inl-i3
organizacija,

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Namo Bendrovės 

koncertas ir prakalbos.
New Haveno pažangus 

lietuviai ant žut-bnt nutarė 
isygvti nuosavią svetainę. 
Tam tikslui susitvėrė Lietu
vių Namo Bendrovė, kuri 
tapo inkorporuota Conn. 
valstijoj. Bendrovė tvarko
si ant kooperatyviškų pama
tu. Šerai jau pardavinėjami 
po 25 dol. Progresyvės drau
gijos perka Šerus ir remia 
šią bendrovę. Visi pažanges
ni žmonės irgi pritaria Šiai 
bendrovei. Daugelis jau nu
sipirko šėrus, daugelis dar 
žada pirkti, nes visi mato, 
kad be nuosavios svetainės 
nėra galima nieko naudingo 
nuveikti.

Kad supažindinus visuo
menę su Lietuvių Namo 
Bendrovės tikslais, .13 d. ge
gužės buvo parengtas kon
certas ir prakalbos. Dainuo-j 
ii bu'To pakviesti F. Stankų-’ 
nas įr K. Menkeliuniutė 
(Januškienė) iš Brooklyno, 
o kalbėti J. Neviackas iš 
Bostono.

Pirmiausia pagriežė lietu
vių orkestrą. Paskui sudai
navo porą dainelių-F. Stan
kūnas. Jo dąinos tiesiog už
žavėjo publiką. Fi Stankū
nas turi stiprų ir gerai išla
vintą baritono balsą. Jam 
pabaigus dainuoti publika 
nesigailėjo aplodismentų, 
nes, ištikrujų,ir vertas buvo. 
Tai antras Amerikos lietu
vių baritonas po Butėnui. 
Dabar, Butėnui išvažiavus Į 
Europą, F. Stankūnas lietu
viu parengimuose pilnai ga- : 
lės užimti jo vietą.

Antra dainavo K. Menke- 
liuniutė. Ji yra jau pagarsė- ; 
jusi tarpe Amerikos lietu- 
vių, kaipo gera dainininkė. 
Nors šiuo kartu ji turėjo 
šalti ir balsas nebuvo taip 
tyras ir skambus, bet vist i k 
sudainavo porą dainelių pa
girtinai |

Pertraukoje buvo prakal
bos. Pirmutinis kalbėjo ben-j 
d rovės, advokatas — anglis- ’ ___ , , __
kai. Jis karštai ragino remti neteisingai korespondenci- 
Lietuvių Namo Bendrovę, • joj buvę aprašyta, nes jis 
pirkti jos šėrus ir Įsygyti ant bažnytinės vakarienės 
nuosavią svetainę, kuri tar-' visai nebuvęs ir nesąs lietu- 
naus lietuvių kulturinimuij vis katalikas, bet rusas sta- 
ir bus atmintis Jauna jai lie
tuvių gentkartei.

Antras kalbėjo drg. J. Nė*__ v _
viackas. Jis yra labai gerai laikraščių ir todėl Urbono 
apsipažinęs su visuomeniš- į 
ku namų tikslais ir jų nau- ginčyti. Man net smagu,kad 
dingumu. Jis aiškiais žo- jis prisipažįsta esąs rusas ir 
džiais ir gražiais vaizdais 
nupiešė reikalingumą lietu
viams nuosavios svetainės, 
keikia pripažinti, kad šituo
se reikaluose drg. Neviackas 
yra geriausias agitatorius iš 
visų musų kalbėtojų. Po jo 
kalbos buvo renkamos au
kos ir pardavinėjami Šerai. 
Nors publikos buvo nedaug, 
bet vistiek surinkta arti 300 
dolerių.

Potam dar sudainavo po 
porą dainelių ir porą duetų 
F. Stankūnas ir K. Menke
liuniutė. Žmonės ilgai plojo 
ir norėjo, kad dainininkai 
dainuotų ir dainuotų be pa
liovos.

Nors visi New Haveno lie
tuviai mato ir supranta,kad 
svetainė yra neatbūtinai 
reikalinga, bet musų kuni
gėlis netik kad neremia šio 

i sumanymo, bet dar gi ken- 
'■ kia. Nejaugi jis butų lietu- 
Ivių kultūros darbo priešas 
ir geistų, kad ir ant toliaus 
lietuvių draugijas paliokai

eZ Kaptarauskas,
ciarbą atliks ne koks 
komunistų prisiplakėlis Fos- 
teris, bet I. W. VV.

Pagalios paima balsą ko- 
Jankaus- 

kas. Jisai bando susirinku-į 
sius petaklinti, [švietimo Lyga nėra jokia
yra suorganizuota eilinių .(|arbininkų organizacija,

narių, kad ji nėra atskira į bet tikra komunistų konspi- 
unija, nes neturinti nei Įsto-įratyvė Įstaiga, kurios tiks- 

kur buvo jimo, nei mėnesinių duoklių, las ardyti darbininkų vieny-

ų bėga atgal iš Rusijos, jei kiekviena organizacija, ku- munistų lyderis
Ji atsako. ri nori būti sveiki, negali 

kad, girdi, jie važiavo ten su komunistus Į savo tarpą pri- 
*, imti, nes jie ne stiprina or- 

il.ad tai nepavyks, bėga lau- ganizacijas, bet griauna jas. 
ikan. Tai yra melas.Tie žmo- 
įnės ne pralobti manė,nes pa- 

;jtįs garbino komunizmą ir 
kitiems jį piršo, bet kai pa
ragavo komunizmo, tai 
spruko laukan iš Rusijos.
.Kadangi Petrikienė tikri

no, kad Lietuvos komunis- 
jtai gerai daro dalyvaudami 
Seimo i inkimuose, tai tūlas 

” "Kada
Lietuvos komunistai klydo: 
ar pirmiau boikotuodami 
Seimą ir rinkimus, ar dabar 
dalyvaudami juose?” Petri
kienė atsakė, kad ji neži
nanti, nes tai, girdi, jie ant 
vietos geriau žino ką daro. 
Reiškia ji nežino, kada jie 

į klysta ir tuom pačiu laiku 
šaukia, kad gerai daro, jog

Tre -ias laiškas buvo skai
tytas nuo komunistinės 
švietimo Lygos,

‘Pėtrikienės ;mo&us paklausė: reiriKieneb t -----
prieš sočia

tiki, kad tai liesa, nes jie pa- rinkimuose. Kur-
1 •» c* za > a o /S z-» C’ay’s mmryrm to *■_ "

gi čia sensas?
Iš šitokių proto "gabumų” 

susideda komunistiška agi
tacija. šitokias sužinias me- 

skelbia susirink i- 
ir bando intikinti,

kalbėtojas. Jo prakalbos vi- vafĮ tai šventa tiesa. Argi 
sur padare labai gerą Įspu- ga}j dar j<as į>iaures_

- mo? Argi tai neapgaudinč- uurumuiKų. įas musų ku- • .
munistams buvo kaulu ger- buk'jie
kleje. Kadangi jie savo ai- skelbia laisve, lygybe ir bro- 

. gumentais draugo Bielinio j tai į Jus0^al k 
negalėjo atremti, tai prade- kurie jieIrJ, visai 5veti< 
jo organizuoto triuksmada-| Sakoma> skęstantis ir bri. 
nūs ir net mušeikas, kad JS’itvns p-riehiasi Toin vra 
ardžius susirinkimus ir su
mušus socialistus. Jie taip 
bandė padaryti Chicagoje, 
jie sumušė prakalbų pirmi
ninką Elizabethe. Socialis
tai peštukizmu neužsiima, 
todėl tvarkos palaikymui 
buvo priversti pasamdyti 
policistus. Taip daro ir kito
kios organizacijos, taip da
ro ir patis komunistai, kuo
met mato sau pavojų iš ko
kių juodašimčių. Taigi, ko
munistai patis sudaro tokią 
padėtį, kad reikia^šauktis 
policijos if patįs paskui rė
kia. Argi čia ne dvilipė veid
mainystė ? Pamąstykite!
Juk čia ant vietos ta poniu
tė šaukė, kad jos draugu- 
čiai keltų lermą, kuomet 
Bielinis kalbės.

Kalbėdama apie Lietuvos 
socialdemokratus Petrikie- 
nė taipgi primelavo. Ji sakė, 
kad socialdemokratų spau
da Lietuvoje cenzūros ne
kliudoma. Faktas gi yra tas, 
kad socialdemokratų spau
da yra'aštriai cenzūruojama 
ir baudžiama. Toliau ji sakė, 
kad socialdemokratas Kai
rys buvęs teisėju ir tik savo 
balsu nusvėręs, kad nutei- 
sus koki tai komunistą pa
karti. Ištikrujų gi Kairys

di ant Amerikos lietuvių 
darbininkų. Tas musų ko- jimas darbininkų?! Ir dar

fe
gumentais” draugo Bielinio

’i , i • i • n —

Sakoma, skęstantis ir bri- 
jtvos griebiasi. Taip yra ir 
įsu musų žlungančiais ko
munistais.

Esdckas.

GILLBERTVILLE. MASS.
Apie lietuviu gyvenimą.
šiame miestelyje lietuvių 

randasi nedaug, vos apie 20 
šeimynų ir trejatas pavie
nių. Jokios organizacijos ne
turime. Visi gyvename suti
kime, vieni kitus aplankom 
ir draugiškai pasikalbam. 
Keliatas lietuvių yra pasi
turinčių: vieni jų turi auto
mobilius, o kiti pinigų ban
kuose. Namus turi tik vie
nas lietuvis. Mat, Gillberr- 
villėj negalima gauti pirkti 
žemės de! namų statymo, 
nes visas miestukas priklau
so GiHbert Wcolen Co. Iš 
priežasties stokos butų žmo
nės gyvena susispaudę po 
kelias šeimyhas. Daugelis 
laukia po kelis metus, kol 
gauna tinkamus kambarius.

Kaslink paties miestuko, 
tai reikia pasakyti, kad jo 
išžiūra graži. Apgyventas 
daugiausia Kanados francu- 
za>6, Galicijos lenkais. Kitų 
tautų yra mažiau. Darbas 
dabar nesunku gauti.

Vargo žmogelis.

KUPONAS

Lithuanian

Pažymėk kryželiu ko nori
Penėjimo Kūdikių
Instrukcijos Knyga
Pavardė ............ ?...............
Adresas ................................

ali būti

bei svarus.

AR JDSŲ KŪDIKIAI
Musu Suvienytos Valstijos yra ap
stumo žemė, o vienok nuo trijų iki 
penkių milijoną Amerikos mokyklos 
amžiaus vaiką yra nedapenėti ir ne- 
damaitinti. Jokis vaikas turįs savo 
valgiuose užtektinai pieno, negali 
kentėti nedapenėjimą. Tikrenybėje 
apie trys ketvirtadaliai vaiko valgo
mu valgiu turi turėti pieno savyje.

Daba? yra laikas apsaugoti jus u vai
ky sveikatą kadangi mainosi metą 
laikas. Pridėk Eagle Pieną prie j u 
valgiu tuoj. Duok jiems du šaukštu 
Eagle Pieno, atmiešto trimis ketvir

tadaliais puoduko ledf šalto vandens 

kasdieną, paryčiais ir pavakarėje.

Mes iusų kalboje esame atspausdinę in
strukcijų kaip prirengti Eagle Pieną kūdi
kiams visų amžių. Jei nori šitų instrukcini, 
išpildyt kuponą ir pasiųsk mum šiandie-).

THE BORDEN COMPANY 
Borden Ruilding, New York

Nėra jokios abejonės apie pasekmes.
kurias gavo šimtai tuksiančiu Euro-
pėjiniu motinu vartojant Eagle Pieną
kaipo maistą kūdikiams. Eagle Pienas 
yra ^Vynas pienas ir cukrus tinka
mai sumaišyti ir labai lengvai šuvirš-
kom.as net opiausiu kūdikių. Gydyto
jai rekomenduoja ir Išrašo jį moti
noms, kurios negali pačios savo kūdi
kiu žindyti.

lei jūsų kūdikis neauga į svori, erzi
nasi ir naktimis nemiega,
justi duodamas jam maistas netinka.
Pabandykite Eagle Pieną, maistą, ku
ris išauklėjo daugiau kudikiy negu 
visi kiti. Jis parduodamas stereiizuo-
tuose induose ir yra visados šviežias

Borden Cohpa^

ru. _H6»2«oen-ČompA»4'' 
york, u. ». A-

t

MILUNOCKET, ME.
Pakėlė darbininkams 

algas. " :
Great Northern Paper Co. 

nuo 1 d. gegužės pakėlė savo 
darbininkams algas po 5c. i 
valandą. Taip kad nuo šio 
laiko mažiausia uždirban
tieji gaus už 8 valandų dar
bo dieną po 3 dol. 60c. arba 
po 21 dol. 60c. j savaitę. Kiti 
gauna daugiau, žiūrint pa
gal darbo mokėjimą ir jo 
sunkumą.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
gerai ir darbas nesunku 
gauti. Randos ir pragyveni
mas yra brangus.

30 d. balandžio kompanija 
rodė savo darbininkams 
krutam us paveikslus, dau
giausia apie savo išdirbys- 
tės girias, dirbtuves ir t-t. . 
1900 metais Millinockei 
miestelio vietoj buvo tik ... 
miškai ir akmens, o šian
dien jau stovi miestelis su 
6000 gyventojų.

L. Pilietis.

BALT1MORE, MD.
Gyvanašlės lietuvių 

nekramto.
"Keleivio” No. 15 K. Ur

bonas teisinasi, kad ‘apie ji

čiatikis, pramokęs ljetuviš- 
kai kalbėti. Aš savo visą ap
rašymą ėmiau iš angliškų

pasiteisinimo nebandau už-

savo pasielgimais lietuvių 
tautos nežemina. Dabar bus 
visiems aišku, kad lietuvės 
gyvanašlės lietuvių vyrų ne
kramto — jos kramto tiktai 
rusus.

Gyvanašlės Vaikas.

r

r

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai

I

J
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lekcijos. J j

Žvėriškas darbas
I

I

amerikiečių laikraš- 
Bet pažiūrėkite i 
kunigėlių organus

MOBILIZUOJA STREI
KUOJANČIUS DARBI

NINKUS.
Belgijos valdžia apskelbė 

ar karinę gelžkeliečiu mobili-

Įvairios žinios

prieštaravimas pačiam sau. 
Kogi verti tada risi tavo po
teriai, ko vertas tavo tikėji
mas. jei jis draudžia žmogų

Kas yra E. V. Debsas — doma — ir jau Socialistų 
šiandien Amerikos darbinin-' Partijos narys ir jau esi 
kams nereikia aiškinti. Jis Dėbso draugas. Ignoruoti 
yra užsipelnęs pasitikėjimo j Dėbso 

Jis yra ina, i

KELEIVIS

I
I

a 6. ;------ .

išnoksi, nes jis pats nedaug las yra 
• težino.

—Tu taip nesakyk,
ke. Jis vra mokvtas vvras ir

* •

4

užmušti, o tu vadiniesi ge
nerolu ir nešioji žudymo 
įrankį ?

—Gana, Maike, 
laikas važiuot ant 
Kunigas Kemėšis munęs jau 
laukia. Kai aš pasimokysiu 
daugiau, tai gal but. !<ad i 
šituos klausimus aš galėsiu 
tau atsakyt. Dabar gud bai, 
vaike!

UNIJIZMAS AR ARTA 
GONIZMAS?

siems aišku. Norima visas 
unijas suliet į vieną bendrą 
uniją, bet negalima. O ne
galima todėl, kad dabarti
nių unijų statutai giliai įlei- 

darbininkai, turime do antagonizmo šaknis į 
s žmonių protą ir ten užveisė 

re-

UŽDRAUDĖ KALINT V 
PLAKIMĄ.

Louisianos valstijoj buvo 
da užsilikęs paprotys plakti 
rykštėmis kalinius. Dabar 
kilo dėlto skandalas ir legi- 
slatura išleido Įstatymą, 
draudžiantį šitą barbarą 
palikimą. Skandalas kilo 
dėlto, kad vienoj kalinių 
kempėj vienas juodveidis 
buvo užplaktas mirtin. Keli 
šerifai ir kiti valdininkai, 
prisidėję prie to žvėriška 
darbo, dabar įraukiami teis
man.

kelias savo unijas n vtn
man jau kurios mums tarnauja kai-i*- Todėl einant prie 

įrankis kovoje už ge’resnį " 
bu\j prieš musų prispaudė
jus. Ir yra faktas, jog orga- 
i izuoti darbininkai gauna 
didesnes algas ir turi geres
nes darbo sąlygas už neor
ganizuotus. Tą žino visi ir 
niekas nebandys užginčyti.

. Jėzaus įsigilinus į unija 
vidujinę darbuotę, nenc- 
roms prieini prie klausimo: 
unijizmas ar antagonizmas7 
Toksai klausimas gema štai! 
delko:

Unijizmas reiškia ta, kad 
organizuoti darbininkai bu- 

i na unijistais ir, kaipo tokie, 
privalo vieni kitus pagerbti, 
ir nei vienas jų neturi už
stoti kelio kitam darbinin
kui tapti unijistu.

Ar pas unijistus yra taip 
Tiesa, mes iš- 

organizatorius, , 
didžiausiu pasi- 
organizuoja ne-

alio unijizmo, visų pirma darbininkų tarpe.
turime šluot laukan iš savo uolus kovotojas už darbinin- 
tarpo antagonizmą. Ir tatai kų reikalus. Jis yra organi- 
turime daryt be jokio atidė- zatorius ir augintojas dar- 
liojimo, jei norime but liuo- bininkų judėjimo, 
si nuo išnaudotoju.

Laisvės Mylėtojas.

—Tegu! bus pagarbintas,
vaike!

—Sveikas, sveikas, tėve! senai Lietuvoje mirė amen- c
Aš labai tavęs pasiilgau. .kietis Martus. Jis buvo lais- Ųjšos”farmos 

—Ir aš tavęs pasiilgau, vų pažiūrų žmogus, ir dėlto " • ’
Maike. [kunigai nepriėmė jo kūno į

—Tai kurgi buvai prapuo- kapines. Ar tai yra pagerbi
ąs, tėve? Ar ne belangėj vėl mas kito žmogaus įsitikini- 
tupėjai?

—Nausa. Aš dabar moki-
nuos...

—Munšainą daryt?

—Todėl, kad patįs kuni 
Į gai to nepripažįsta. Štai, ne

mų?
—Jei kunigai padarė ne

gerai, tai jie atsakys užtai 
_ „ prieš Dievą. Kožnas žmo-

—Ne, vaike; paš kunigą'gus, vaike, atsako už sav^. 
Kemešį lekcijas imu apie todėl mes negalime jį peikti, 

-naują šrato pamką.- Noriu-J-r- Kristus pasakė : "Nesu- 
but, vąike..labai mokytas vy- dvkit kitu, ba patis busit* :ux‘' —t j.”
X UC, w r- —J — — — —• v

mokslo žmogus yra durnas,}
ba‘ pamačiau, ‘ kad be sūdyti.”

; —O betgi kunigai M artų
nors ir kažin kokią galvą ’nusudyjo”. Jie ne Dievui 
turėtų. į paliko spręsti apie jo dar-

—Tikra tiesa, tėve; be bus, bet patįs nusprendė, 
mokslo žmogus yra aklas. : kad jis nevertas į kapines 
Bet turiu tau pastebėti, kad priimti. Taigi ir pasirodo, 
pas kun. Kemešį tu nedaug tėve, kad visas jūsų moks- 

tušti žodžiai. Nei 
; vienas kunigas nedaro taip. 

M ai- kaip ris mokina.
— Tu. Maike, musų moks- 

aš jau daug nuo jo išmokau, lo nekritikuok, ba gali gauti 
ris mislvdavau, i sprandą.

• ’ . --

Pirma aš -
kad nigeris neturi dūšios ir
kad jis ne Dievo sutvertas, x______________ _ ___
ba juodas ir daugiau pana- sakei, kad tavo mokslas Ii 
šus į velnią, negu į žmogų. ~ 
Ale kun. Kemėšis man išvi- 
rozijo, kad visi žmonės yra 
Dievo vaikai, vistiek ar jie 
balti ar dortini, ir todėl visi 
yra lygus.

—Ir tu tam tiki, tėve?
—Jcssa.
—Tai pasakyk man, ko3el 

gi nei kunigas Kemėšis, nei 
joks kitas dvasiškas tėvelis 
niekuomet nepasisamdo sau 
juodveidės gaspadinės, bet 
išsirenka vis kuogražiausią 
baltveidę?

—Čia kitas biznis, vaike. 
Kaipo gaspadinė, nigerka 
gali kunigui nepatikti; as 
irgi nemyliu nigerką; ale 
pagal Dievo prisakymą mes 
visi esame broliai, ba visi 
pagal vieną Dievo paveiks
lą sutverti. Sy!

—Aš tam netikiu, tėve. 
Jei mes visi butume sutverti 
pagal vieną modelį, tai visi 
butume kaip vienas. Dabar 
gi mes matome net kelias 
žmonių veisle#: vieni juodi. 

> kiti1 raudoni, da kiti balti ir 
U. Tai koks gi tada yra Die- 
vo

—Maike, *as. ą Ijediev įskas 
diskuisjas su tavim neisiu. 
Aš tik tiek tau apznaimysiu, 
kad Diedas yra musų su
tvėrėjas ir kari visi mes 
esame Kristaus krauju at
pirkti. Todcl visi mes esame 
broliai ir visų musų nuomo
nės turi but pavožotos. Taip, 
vaike, mokina kun. Kemėšis.

—Bet tai yra 
džiai. tėve.

Kodėl?

tušti žo-

VIESULOJ 16 ŽMONI V 
UŽMUŠTA IR 100 

SUŽEISTA.
Siauru ruožu per Texasl 

valstiją panedėlio naktį per- • 
ėjo pajukusi viesulą. Beveik 

s ir miesteliai 
ant jos kelio likos nušluoti 
nuo žemės veido. Kadangi 
tai atsitiko nakties laiku, 
kuomet visi žmonės namuo- 

!se miegojo, tai aukų buvo 
labai daug. Kiek ligi šiol su
žinota. 16 žmonių buvo už- 
mušta ir apie 100 sužeista. 
Keli šimtai pasiliko be pa- 

, stogės.

—Matai, tėve, jau ir tu 
pats nori muštis. O tik ką 

pia visus mylėti. Pagalios, 
pasakyk, kam tu šitą brank
tą nešioji prie šono prisika
binęs ?

—Tai ne branktas, vaike. 
,Je šoblė,

—O kam ji tau reikalin
ga?

—Kaip ta;, kam ji man 
reikalinga? Argi tu nežinai, 
.Maike, kad aš esu vyčiui 
vaisko generolas?

—Bet kam toks įrankis! 
generolui ?

—Ar tai tu, vaike, da ne
žinai, kam yra reikalinga 
šoblė? Galvą nukirsti, žino
ma kam!

—Tai reiškia. užmušti; 
žmogų ?

—Šiur, Maike!
—Na, o ar tu poterius kal-

PAKĖLĖ 22.000 DARBI
NINKŲ MOKESTĮ.

Indianos Standard Oil Co. 
pakėlė 22.000 savo darbinin
kų mokesti, nes jie labai ma
žai gaudavo ir buvo pradėję 
bėgti Į kitas pramones.

NEI)ARBAS JAPONIJOJ.
Toki jos žiniomis. Japoni

joj dabar didelis nedarbas, 
šį pavasarį iš Įvairių dirb- 

I tuvių paleista jau 100,000 
darbininkų ir kas diena vis 
daugiau atleidžiama.

17 ŽMONIŲ ŽUVO PER 
POTVINI.

Nuo smarkaus lietaus Ar- 
kansae valstijoj patvino Kol 
Springs miestas. Negana to. 
laike audros kilo gaisras. 
Vilnų žinių da nėra. I>et ap
skaitoma, kad nuo ugnies ;r 
vandens žuvo nemažiau kaip 
17 žmonių.

NUŠOKO Į NIAGAROS 
VANDEN PUOLĮ.

Pereitą panedėli nušoko i 
Niagaros vandenpuolį tūlas 
Fred Dean, kuris buvo apsi
gyvenęs Rosli Kotelyje. Jis 
žuvo griūvančiose vandens 
bangose.

VENGRIJOJ NERAMU. 
Iš Vengrijos ateina gandų 

bi, tėve? j apie ten esančius bruzdėji-
—Jes, vaike, juk aš prigu-; mus. Vengrijos ministeris 

liu prie ščeslyvos smertiesi pirmininkas- gązdinęs 
susaidės, kurios memberiai 1 
kas dieną turi sukalbėt po 
tris rąžančius.

—Ir tu žinai Dešimtį Die
vo Prisakymų?

—Jessa: (1) Neturėsi
svetimų Dievų prieš mane; 
(2) Neminėsi savo Dievo 
vardo be reikalo; (3) Švęsk 
šventes; (4) Mylėk motiną 
ir tėvą; (5) Neužmušk; (6) 
Nesvetimoteriauk; (7) Ne- 
vogk, ir taip toliaus. . .

—Ir tu, kas diena kalbi paskelbti apsiausties padėtį. 
"Neužmušk?” į --------

—Jessary.
—Ir tuo pačiu laiku tu ne

šiojiesi kardą, kuris padary
tas tam, kad "Užmušt". Kur kalų) partijos taryba nuta- 
gi čia logika? Juk tai yra rė remti fašistų programa.

e > pa
skelbti karo stovį. Tie nera
mumai, kaip tvirtina Ven
grų spauda, prasidėję iš Bu 
dapešto universiteto stu
dentų.

Anglų radio žiniomis iš 
Budapešto Vengrų opozici
jos partijos vadai pranešę 
Vengrų ministerių pirmi
ninkui grafui Bethlen, kad 
studentai ruošią sukilimą 
prieš vyriausybę? Atėjus rei
kalui, Bethlen pasiruošęs

ITALIJOS KLERIKALAI 
REMS FAŠISTUS.

Italijos populistų (kleri-

leidžiame 
Į kurie su 
Įšventimu 
| organizuotus“ darbininkus. 
Taip mes darome ir taip da
rydami išeikvojame dideles 
sumas pinigų.

Bet kaip mes elgiamės na
mie — savo unijose Į tą 
klausimą galima tinkamai 
atsakyt paėmus į rankas 
unijos konstituciją. Kiekvie
no amato unija yra atskira; 
kiekviena unija esti apsitve
rusi kyniška siena nuo kitų 
amatų darbininkų. Unijom 
reikalauja nevien tik didelio 
apmokamo įstojimo iš naujo 
nario-aplikanto, o ir reika
lauja, kad jis turi išdirbt ta
me amate tam tikrą laiką — 
dažnai gana ilgą laiką — iki 
ji ‘priima į uniją, nors tą 
amatą galima išmokti ir į 
gana trumpą laiką. Taip da
lykams stovint, tas aplikan- 
tas dirba per tą laiką už pu
se tos algos, ką gauna uni- 
jistas. Vadinasi, vienas dar
bininkas pastoja kelią arba 
p? iešginiauja kitam darbi
ninkui. Tokį priešginiavimą 
va Įima pavadint antagoniz
mu. Nors pačiam esant uni- 
jistu. nėra malonu taip kal- 
jbėti, tečiau faktai — neuž- 
cinčvjami faktai — kalba 
patįs už save ir juos paslėpt 
negalima.

Beto, kai unijistas eina 
i pro šalį to departamento, 
Į kuriame dirba aplikantai, 
g ai rodo jiems ant savo vei- 
co paniekos šypsą, šitas dar 
s; kį parodo, kad musų uni- 
jistų * tarpe matosi daugiau 
antagonizmo, negu unijiz- 

Įrao-Paimkime kad ir mainerių 
|uniją (U.M.W. of A.), kuri, 
i kaip sakoma, yra suorgani
zuota ant progresyvio pa
mato. Bet ji irgi nėra liuosa 
nuo antagonizmo bakterijų. 
} mainerių uniją stojant 
.ncmaineriui), reikia užsi
mokėti 75 dolerius. Pa- 
slauskit bent kurio unijos 
darbuotojo: .kodėl toks di
lelis įstojimas į U.M.VV. of 

A.? Gauni šitokį atsakymą: 
Mes padarėme tokį įstoji

mą t odei, kad farmeriat- 
ukininkai žiemos metu neiš
mestų musų draugus iš dar- 
Lo”. Biednas atsakymas. O 
ūednas todcl, kad jame nė

ra senso. .
Farmerys irgi darbinin

kas. Kaip jau minėjau, dar
bininkai turi tik džiaugtis, 
kad darbininkui pavyko 
darbas grfOti. O jeigu senąjį 
darbininką metą lauk ’š 
darbo tik del tos priežasties, 
kad jis (bosas) turi naują 
darbininką, tai nereikia įs
tojimo (i uniją) sąlygas var- 
žyt, o padaryti reviziją uni
jos statute ir sutartį su kor
poracija, idant tokių baikų 
daugiau neatsikartotų.

šitoks unijizmas netrau
kia prie savęs neorganizuo
tų darbininkų, bet juos at
stumia. Ir šiandien tas vi-

Jis pasi
šventęs darbininkų klesos 
reikalams. Kalėjimuose sė
dėjęs, persekiojamas ir nu-' 
stojęs pilietybės šioje šalyje 
— vis tik už darbininkų kle
sos reikalus. Jis ir sveikatą 
yra paaukojęs už darbinin
kų klesos reikalus, žodžiu, 
jis visas yra atsidavęs dar
bininkų klesos reikalams.

Šiandien senelis Debsas 
yra socialistas ir visą savo 
energiją deda Socialistų 
Partijos atbuclavojimui. Su
laukęs viršaus 60 metų jis 
negali ramiai ilsėtis, nes 
jam rupi darbininkų klesos 
reikalai. Jam rupi atstaty
mas Socialistų Partijos, vie
nintelės partijos, kuri rūpi
nasi darbininkų klesos rei
kalais; kuri rodo tikrąjį ke
lią darbininkų klesos pasi- 
liuosavimui iš po išnaudoji
mo sistemos. Sulaukęs žmo
gus šitokios senatvės, dirbęs 
ir sveikatos netekęs bekovo
damas už darbininkų klesos 
reikalus, jis, rodos, galėtų 
jau ramiai ilsėtis, kaip kad ny, 
daugelis iš musų daro. Bet 
ne! Jis dirba ir ant toliau; 
jis dirba ir mus kviečia pri
sidėti prie to sunkaus dar
bo; jis kviečia mus stoti į 
darbininkiškas organizaci
jas; jis kviečia mus stoti ir 
stiprinti Amerikos Socialis
tų Partiją.

Ką mes atsakysim ant jo 
pakvietimo? Ar mes numo- 
sim ranka ir pasakysim — 
dirbk tu vienas? Ar mes pa
sakysim. kad jis yra veid
mainys? Ar mes atsakysim 
jam, kad jis klysta? Rodos 
i-e. Rodos negalėtume mes 

;jam taip atsakyti; negalėtu- 
ignoruoti ir nuduoti 

1S ir cuo lamu kurčiais — jis perdaug yra 
tėtušis: Kaip Hklat?*dP?s darbininkų klesos

Drg. B. Simonavičius iš 
Providence, R. L, prisiuntė 
mums gautą iš Lietuvos 
laišką, kur aprašomas ši
toks atsitikimas:

"Brangi sese ir švogeriau, 
pranešam jums liūdną žinią, 
i.ad mes pasilikome jau naš
laičiais. Mylimiausis musų 
tėtušis jau persiskyrė su 
šiuo pasauliu, ir mes labai 
nelaimingi, kad ji tokia bai
si mirtis ištiko. Tai atsitiko 
8 balandžio. Žinai, sese, tur
but da nepamiršai tą Nusiu- 
kienę — - ji jau pirma prie 
mus kabinėjosi, bet per At- 
x elykį ji Įtaisė dideles vaka- 
i uškas, prisikvietė visokių 
mušeikų ir prigirdė juos, 
kad išdaužytų musų langus. 
Taigi atėjo pas mus 16 tų 
razbaininkų ir pradėjo labai 
šumyt, bet mums pavyko 
juos išvaryti iš grįčios lau
kan. Bet kaip tik išėjo iš 
grĮčios. tuomet pradėjo ak
menimis ir kuolais laužri 
musų duris. Bet durų nepa
jėgė išlaužti, tai truputį nu
rimo Buvo jau dvylikta va
landa nakties. Mes atida
rėm duris ir išėjom laukan 
pažiūrėti, ar tie razbainin-, 
kai jau nuėjo. Tėtušis nuėjo! 
pas kaimynus sušaukti vy
rus. Tuo tarpu -pamatėm, 
kad tie razbaininkai vėl 
grįžta. Mes greitai įpuolėni 
grįčion ir užrėmėm duris, 
bet neapsižiurejom, kad tė
tušio nėra. Razbaininkai 
vėl pradėjo laužti musų du-' 
ris, daužydami jas kuolais ?ne 
ir akmenimis. Ir tuo tarpu'l<n1 
grįžo musų 1 
iie jį pamatė, tai kai davė 
kuolais, tai suskaldė galvą, 
sulaužė šonkaulius, ir sumu
šę jį pabėgo sau. Paskui mes 
išėjom ant Andriaus Ginei
čio kiemo ir girdim, kad 
diendaržy kažin kas šlama. 
Einam žiūrėti, randam gu
lintį žmogų. Aš pripuoliau, 
šiuriu, ogi' mylimiausis mu
sų tėtušis. Aš nusigandęs 
tik surikau, kad musų tėvą 
užmušė, ir pats nepasijutau, 
kaip ant žemės susmukau.

"Atėjo seniūnas ir dau
giau vyrų; Įnešė tėtuši grį
čion, bet jau nieko nekalbė
jo, tik kraujas ėjo iš burnos 
ir iš nosies. Vėliaus betgi at
sigavo. Panedėli parvežėm 
daktarą, kuris surišo galvą 
ir davė vaistų. Utarninke 
atvažiavo valdininkas ir su
statė protokolą; tėvas visus 
pasakė, kas jį mušė, tai vi
sus juos ’r areštavo, iš viso 
’6 žmonių. Gyveno da porą 
dienų, bet iš utarninko į se- 
redą atidavė Dievui dūšią.

"Baisus buvo reginys. 
Laidoti tuojaus neleido. At
važiavo da tardytojas ir 
daktaras, tai išravidavojo 
kūną ir pripažino, kad tėtu
šis butų da gyvenęs mažiau
sia 20 metų, jei nebūtų už
mušę. Jie atrado, kad galva 
perskelta ant keturių dalių 
ir sulaužyta 7 šonkauliai.

"Tai matai, mylima Sese, 
kokia pas mus nelaimė! Tr 
išlaidų daug turėjom. Vieną 
daktarą parvežėm, užmokė- 
jom 200 litų; parvežėm ant
rą, paėmė 1-50 litų."

Ir šitokie dalykai dedasi 
katalikiškoj Lietuvoj, km- : 
riša "apšvietą” žmonės se
mia iš bažnyčios. Kurgi tuo
met yra toji "artimo meilė" 
ir "krikščioniškoji dora", 
apie kurią kunigai nuolatos 
kalba? i

• atsišaukimą negali* 
, nes jis yra. perdaug 

reiškiantis žmogus. Įsivaiz
duokit, kad Rusijos komu
nistai net seiles ryja, kad tik 
galėjus kokiu nors budu se
neli Debsą parsikviesti Ru
sijon. Tas reiškia, kad Deb- 
sas turi didelės svarbos ir 
mes eikim su Debsu.

Tverkim I..S.S. kuopas; 
stokim i Socialistų Partiją 
— tai bus geriausias Debsui 
atsakymas į jo pakvietimą. 
Gana klausytis komunistiš
kų pliovonių, pravardžiavi
mų ir šmeižtų. .Numokim į 
visa tai ranka ir eikim prie 
tikro darbo, prie darbo, ku
ris naudingas darbininkiš
kam judėjimui, kuris nau
dingas darbininkų klesai. 
Eikime tuo keliu, kuriuo 
eina Debsas.

A. P. Serbas.

Kunigas areštuotas su 
svetima moteriške.
Toronto mieste, Kanado

je, pereitą sąvaitę likos are
štuotas Rymo katalikų baž
nyčios kunigas E. J. Soulg- 

kuris buvo pabėgęs iš 
Chicagos su svetima mote
riške, tūla Margareta Bush- 
ard’iene. Kartu su kunigu 
areštuota ir moteris. Jiedu 
bus ištremti iš Kanados į 
Suvienytas Valstijas atgal, 
nes slapta tenai įvažiavo, 
peržengdami tuo budu Ka
nados imigracijos įstatymą.

Paviliojęs svetimą moterį 
ir pabėgęs į Kanadą, šitas 
'dūšių ganytojas" pasivadi
no kitokiu vardu ir gyveno 
tenai su ja kaip vyras su pa
čia; ji vadinosi Mrs. Goodlo- 
ver, o jis — Mr. Goodlover 
(Geras mylėtojas). Jie tenai 
sakėsi atvažiavę iš Tennes- 
see.

Gal šitas jegamastis ir il
gai butų svietą apgaudinė
jęs, bet paskui jį nusiyyjo 
Kaiąadon moteriškės vyras 
ir apskundė pabėgėlius Ka
nados valdžiai. Ir taip "mei
lė artimo” pasibaigė belan
gėj. .

Šita žinia tilpo beveik vi
suose 
čiuose.
musų ___ o__„ __o___
"Darbininką” ir "Draugą", 
ar jie praneš apie tai savo 
skaitytojams?
—! ' ■■ i i i įM

i reikalams, kad mes drįstu- 
me jam taip atsakyti.

’ Paskutiniais laikais sene- 
; lis Debsas deda visą savo 
. t nergiją, visą savo spėką at- 

hudavojimui Socialistų Par
tijos ir tuo reikalu Debsas 
\ ra išleidęs atsišaukimus i•/ *- *■ 
Amerikos darbininkus, ku
riuose mumis visus kviečia 
stoti i Socialistų Partiją. At
sišaukimai yra išleisti su se
nelio Dėbso paveikslu; po 
atsišaukimu yra aplikacijos 
vieta, kurią reikia išpildyti 
ir pasiųsti į nurodytas vietas 
— ir tuomi tapti Socialistų 
Partijos nariu; tapti karei
viu, kovojančiu už darbinin
kų klesos reikalus.

Taigi, draugai ir prijau
čiantieji socialistiniam judė
jimui darbininkai, ką jus 
dabar darysit? Rodos jau 
pakanka laukti, pakanka 
atidėlioti laikas. Pakanka 
dairytis, kurioj pusėj teisy
bė — socialistų ar komunis
tų. šiandien jau visiems turi 
būti aišku, kad teisybė yra 
socialistų pusėj; tą patvirti
na ir senelis Debsas savo ne
nuilstančiu darbu, savo atsi
šaukimu į mus. Kuomet 
Debsas buvo kalėjime, tai 
komunistai laukė jo žodžio, 
kad jis pasakytų kur teisybė 
ir su kuo jis eis. Debsas davė 
savo žodi, bet tas žodis jiems 
nemalonus. Debsas šiandien 
su mumis ir mes turime eiti' 
su Debsu. Taigir drauge dar
bininke, perskaitęs šį straip
snelį pagalvok, su kuo tu 
turi eiti — su Debsu, kuris, 
kaip augščiau išdėsčiau, ir 
sveikatą atidavė už darbi-' 
ninku klesos reikalus, ; 
prieš? _ žariją, kad tuo budu sulau-

Eiti su Debsu yra lengvas žius transporto darbininkų 
darbas; sugavai aplikacijos streiką. Mobilizuoti darbi- 
blanką su jo atsišaukimu, iš- įlinkai skaitosi kareiviais ir 
pildei, pasiuntei kur nuro- streikuoti negali.

Amerikos Darbo Federacija 
šluoja laukan komunistus.
Amerikos Darbo Federa

cija, prie kurios priklauso 
keli milionai organizuotų 
darbininkų, išsiuntinėjo vi
soms priklausančioms prie 
jos unijoms pranešimą, kad 
jos negali remti komunistų 
judėjimo ir tuo pačiu laiku 
prigulėti prie Federacijos. 
Kiekvienai bolševikuojan- 
čiai organizacijai bus atim
tas parteris ir ji bus išbrauk
ta iš Darbo Federacijos.

Seattte mieste- Centrai 
Labor Unija pareiškė andai 
savo pritarimą Rusijos bol
ševikams Ir kadangi šita 
unija priklauso prie Darbo 
Federacijos, tai teismin i 
Federacijos taryba pareika
lavo, kad unija tąjį savo pri
tarimą tuojau atšauktų; jei 
ji to nepadarys, ji neteks sa
vo čarterio.



£

KORESPONDENCIJOS.
MONTELLO. MASS.

Drg. Bielinio vakarėlis, bat
siuvių streikas ir kiti daly

kai.
.Gegužės 7 dieną čia buvo 

parengtas Lietuvos social
demokratų atstovui d. Bieli- 
.ųiui draugiškas vakarėlis. 
Susirinko apie GO žmonių ir 
prie . gerų užkandžių buvo 
draugų pasikalbėjimas. Vie-1 * -
nas rengėjų paaiškino, kad' Pereitos pėtnyčios naktį

lauja, kad streikieriai grįž
tų darban. Jei iki 21 gegu
žės streikieriai nesugrįš, 
unija žada uždėt jiems pa
baudą, o iei jie ir pabaudos 
neužinokės, tai busią visai 
iš unijos prašalinti, kad ne
pasiduoda organizacijas dis
ciplinai.

1
i'eititos pėtnyčios naktį 

šis vakarėlis surengtas del-'via atsitiko nelaimė su ug- 
to, kad parodžius svečiui išvagosiu vežimu. Sukanties 
Lietuvos, jog Montellos lie-'augštam kopėčių trokui 
tuviai ne visi tokie storžie- apie kampą, užpakaliniai 
viai ir nekultūringi, kaip tie troko ratai paslydo ant 
komunistai, kurie prisiden- strytkario bėgių, ir trokas 
gę "Draugijų Sanryšio" smogė į telefono stulpą, 
vardu surengė prakalbas ir 
surinkę iš publikos pinigus 
netik neužmokėjo jam už 
kelionę, bet dar išstūmė ant 
pagrindų savo agitatorių 
Bimbą, žemos doros keikūną 
ir šmeižiką, 
iš LT ' \ 
stovą kuobiauriausiai iško-

i šeimy
nišką išvažiavimą su pro
gramų. Išvažiavimo suren- 

‘ šeimininkes Įėjo šios 
: Ona Žalpienė, P. 

Balkienė ir V. Kaminskienė.

I Nutarta parengti 
i.ieL-n įaVO'TlU vimsj 1

i
jos uzgirtas ir unija reika-;gimui į 

draugės: 
L_.____

į Mums giliai įsmego širdy- 
,se drg. Bielinio žodžiai: 
' "Kiek išarsite ir pasėsite, 
diek ir pjausite." Todėl mes 
ir stengiamės visi dirbti, 
kad kuodą ilgiausia išarus 
pasėjus.

Kurespondcn t as.

BROOKLYN, N. Y.
L.S.S. 19 kuopa auga.
Linksma yra pabrėžti, 

kad darbo klesos žmonės v:s 
daugiau ir daugiau pradeda 
pažinti savo reikalus ir jais 

’ Atsipeikėję nuo 
kirviu. Trokas buvo taip'komunistinio kvaitulio, dar 
smarkiai įsibėgė'es, kad nu- bininkai vėl pradeda gi ut: į 
siiito iki kito stulpo ir tą tįM ir nuosakių kovotoju 
taip pat nukirto; bet tuo-,cVes ~ socialistines orga- 
met ir pats trokas apvirto uizacijas. 4.nOt '

šmeižiką, kad atvykusi augštyn kojomis, šitoj ne-į^&^ žodžių, bočiųli>tii 
Lietuvos darbininkų at- laimėj, kuri atsitiko ant'^artlJa Pe£ penkis metus 

! kampo Main ir Piain gatvių,1 Perf5,’.ven9, raudonąją aa- 
kad vienas ugnagesių buvo už-jor$ ir- klaikius tiesioginę 

, ____ v_„, jog muštas ant vietos, o tris
laukiniam komunistų'sunkiai sužeisti.

liotų ir Įžeistų.

smogė
r Stulpas buvo nukirstas kaii)! SU?^CI?®V’

45 ?

Taigi 
svečias nepamanytų, jog

■ tam I__1_____________
pasielgimui Montellos lietu
viai pritaria, ir buvo su
rengtas šitas vakarėlis.

Drg. Bielinis, (lekuoda
mas mcntelliečiams už šitą 
draugiškumą, pareiškė, kad 
komunistų pasielgimas jo 
nei kiek nesuklaidino. Jisai 
nei vienai valandėlei nema
nęs. kad tai čigoniškai jų 
"politikai” Montellos lietu-: .. .- . .. „ , --
viai ealėtu pritarti. Ir todėl >s Patersono k>tą

„„i.-,.i,„Vita„^.a< nei kiek Praskustgalvj. Abudu įsst- 
Tr Šituo mulkmo žmones, gąs-
••.■p..,,” ■•,:ciino bedieviais, socialistais,1.

boisevikais, kurie nori Lie
tuvoj tikėjimą sugriauti,' 
Lietuvos laisvę pražudyti ir 
t.t. Abudu jagamastėliai su
sirietę šaukė: "Duokit pini
gų, o mes tuos visus jųdo- ’ 
siu-' išnaikinsim i" 

Suprantama. mulkiams
ViskaTkuo ko-iP?.,'a.l>ij°nam5,.!?ll"iCT .??■ 

Aii pasidžiaugti,>Ta sv:entl ,r j.!? n?,s? v
- - ■■ aukavo pinigus išnaikini

mui bedievių. Kur tamsunų 
“liams nesun-^

Detroito Sekretorius.

. šitoj ne
atsitiko ant 

ampo Main ir Piain gatvių,1 pergyveno
‘ —3 ir, išlaikius
savo Įioziciią. šiandien, kaip 
ir visuomet, drąsiai gali 
šaukti kiekvieną sąmonin
gą darbininką stoti į socia
listų eiles ir kartu kovoti su 
darbo žmonių išnaudoto
jais

Ir reikia pasakyti, ka i Ir 
pas lietuvius darbininkus 
pažinimas savo reikalų žy-

Vietinis.

NEWARK, N. J. 
Kunigų prakalbos.

6 d. gegužės vietinis dūšių 
ganytojas buvo surengęs 
prakalbas tikslu iškeikti sau 
netinkamas partijas. Ka
dangi jis pats yra prastas 
kalbėtojas, tai sau Į pagelbą

jų nekultūringumas nei kiek 
jo neužgavęs, 
munistišku savo 
nieko nelaimėje. Jų Bimbos 
"argumentai" buvo i dulkes 
sumušti, žinoma, mes nega
lime taip koliotis, kaip jie- 
daro. Bet tie burnojimai 
daugiausia juos ir sumušė, 
nes tuo budu jie parodė,; 
kad rimtų argumentų pas’ 
juos nėra. ’.------------- .
munistai gali pasidžiaugti,T 
tai tie pinigai, kuriuos jie tą 
1^7•atsi™?PoBuisybet 

tai ir dabar-taupradedaą’-j““ 'g
y i rūgti. Juk šitas vakarėlis' 
aiškiausia parodo, kad visi 
švaresnieji Mon.tellos lietu
viai pasipiktino komunistų 
pasielgimu, sako svečias.

Ir visi, kurie tik tą vąka-; 
ra kalbėjo, reiškė didžiausio 
pasipiktinimo tiems L 
nams. Vienas tautininkų 
pasakė, kad socialstams ir 
sandariečiams i . . . _ _
iš vieno ir apvalyti Tautiš- Kėjo, kad nariai pildo kuo-

ŠO. OMAHA, NEB.
L.D.L.I). susirinkimas ir 

aukos.
2 d. gegužės čia įvyko 

skaitlingas L. D. L. D. 27 
šarlata- kuopos susirinkimas. Daly

vavo visi nariai, kurie tik 
prie tos kuopos priklauso. Iš 

reikėtų eiti protokolo ir raportų paaiš-

kajį Narna, kuri dabar apsė- pos nutarimus ir veikia pa
do komunistiškas bradas. 'gal išgalę. Protokolų rasti-;

Pasikalbėjimas tesėsi be- ninkė Žalpienė išduodama ■
veik iki 12 valandai nakties, raportą nusiskundė, kad su 
Ūpas buvo labai geras. Su- L. D- L. 
sirinkusieji davė drg. Bieli- 
niui ’ . _
apie Lietuvą. Į kuriuos sve- 
cias i__  .

• galo susirinkusieji sumėtė knygas, 
apie 80 doleriu aukų, kurios senai i 
buvo Įteiktos drg. Bieliniui. knygas nėra jokios 
Vakarėlio rezultate susidarė Taipgi nutarta. Ii“ 
ūpas atgaivinti Monteiloje 
lietuvių socialistų kuopą, or
ganizuoti savo chorą ir sti
printi L. D. L. D. kuopą.

Dabartiniu laiku čevery- 
kų dirbtuvėse čia streikuoja 
kai kuriu skyrių d 
kai. Pirmutiniai streiką 
pradėjo taip vadinami dre- 
Seriai ir pakuotojai. Jie rei
kalavo 20 nuošimčių dau
giau algos: kompanijos jų 
reikalavimą atmetė ir lodei 
jie metė dal bą. Dabargi prie 
streiko prisidėjo ir "edžmei-

■ *keriai . - ----------

KELEIVIS
miai auna. .ai pavyzdžio
paimsim kai! 

| kuria kas su.
ir 19 kuopą, į
uL.kimas isto-

ja vis naujų Atšilau-
; kymas -drg Bielinio daug
pnsioejo Į). • sužadinimo

| lietuvių d:”' L.bukų sąmo-
nes. Jo prak s pabudino

(daug aps’i..' ų darbinin-
j kų ir jie dab: . uja darban
*su pasirvžim ; , Avinti L. S.
|S. ir dirbti s labui.

Atėjus šilt orui L.
|s. S kuo .. rengti
• šventadieniai ■ raugiškųs
-svaziavin us įvairiais
prog»-amėliai-

Taigi, ira sociaiistų
simpatizatori visi svei-
kai protauji' iurbo žino-
rėš, ateikite t sykm
su mumis užu nas
darbo žmu’ii T T •1 IcS. v 1CR3.3
didis vokieči listų va-
uas M ilhelm ■iHčht vra
pasakęs: "P socializmo
mes einame ž ■ gsnis po
žingsnio, bet . Lovos”. Iv
zmoma, vin. oiiu nenu-
šoksi i sočiai' /... . kaip tai
norėjo packr y į.' musų ko-
mum štai.

L. S. S 19 1 s susirin-
Limai \ ra k m i kas pi r-
ntą sereda kiekvieno mene-
i o, 8 vai. va: ■ ... Socialistu
Svetainėj. 8; Grand st..
Brooklyn. N. . Sekantis
susirinkimas i\. i s 6 d. bir-
želio.

McADOO, PA.
Vyžuoto misijonieriaus 

atsilankymas.
Musų miesteli aplankė la

bai keistas sutvėrimas: ap
sivilkęs juodu, gražiu ploš- 
eium, užsimovęs ant nosies 
akinius, bet kojos apautos 
nuplyšusiais vyžais, per ku
riuos matosi nuogos kojos. 
Apsistojo jisai airišių baž
nyčioj ir pradėjo šaukti lie- 
..aviškas aveles, kad visos 
eitų pas ji, o jisai duosiąs 
atleidimą nuo visokių nuo
dėmių. Lietuviškos avelės, 
išgirdę apie toki eudauną 
lietuvi misijonierių, pradėjo 
eiti pas ji kas rytas ir vaka
ras ir nesti jam aukas ir 
griebus. Kad daugiau paty
rus apie tą eudauną sutvėri
mą aš irgi nuėjau pas ji au
sinės. Pasirodo, kad tas 
tamsos apuokas per išpažin
ti va -o nešvarų klerikalini 
darbą, drausdamas žmo
nėms skaityti progresyvius 
laikraščius ir prigulėti prie 
pažangių organizacijų. Aš 
pasisakiau, jogei skaitau 
"Keleivi” ir priklausau prie 
S. L. A, tai tasai misijonie- 
rius sušuko: "Kibą tu, vai
keli, iš proto išėjai!" Jis už-, 
draudė man skaityti "Kelei
vi” ir iš S. L. A liepė persi
kelti i S. L. R. K. A.

Tai matot, kaip klerikališ- 
ki latrai, pasivadinę misijo- 
irieriais, po priedanga reti-; 
gijos varo savo klerikalini į 
darbą.

i

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPONOENTAS

Banko Resursai—$1.700.(H)0.(M).
PAR1M ODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA DEPOZITUS ir moka 4 , pi iškaito

mus prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma prisiiisti ir per paštą.

SIUNČIA PINIGUS i Lietuvą ir visas pasaulio 
salis, su 
pigiai.

PARDUODA
Europos

Tl Rl SAVO
Kaune, Rygoje, Vlniu.ie, Berlyne ir kituose 
Europos miestuose.

Baitic Statės Banke savo depozitus laiko New
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeįiją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Prekybos 
Susivienijimas Lietuvių 
Įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš
kreiptis visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATĖS BANK
291 EIGHTH A VENTE. NEW YORK. N. Y.

Kampas W 25th St. Telefonas Watkins 2142
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po 
piet. Subatomis — iki 7 valandų vakare.

pilna garantija, greitai, teisingai ir

laivakortes kelionei i Europą ir iš 
an*. visų linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

ir Pramonės Bankas, 
Amerikoje ir kitos

kelio, bet apsimoka

WRENTHAM INN.
PUIKI LIETUVIŲ VIETA PAUUOT.

Žinomas Bostono lietuvis. Jonas Matonis, nupirko garsųjį iVrenth- 
am Inn. Tai yra puikus vasaros viešbutis ant krauto Lake Peari, 
gražiausio ežero Massachusetts valstijoj. Toji vieta vadinas; Wrentn- 
am, Mass., apie 30 uiylių nuo Bostono.

Motelyje ant kiekvienų lubų yia įtaisytos garsaus raudonojo 
šaltinio vandens maudynės, labai sveikos maudytis. Ežere taipgi 
galinta maudytis, galinta žuvauti ir irstytis.

Kas nori pauliot ir gerai laiką praleist, tegul nuvažiuoja pas 
MALONI į \VRENTHAM INN. Valgyt duodama gerai ir nebrangiai. 
Specialis patarnavimas kliubų. draugijų, piknikų ir automobilistą 
partijoms.

Ideališka vieta sveikatai,.pasilsiui ir pasilinksminimui.
Motelis stovi medžių pauksnėj. Šaltinių vanduo lygus garsaus 

Rolando šaltiniams. Karai ir traukiniai eina j visas puses. Vienu 
žodžiu, gražiausia ir parankiausia vieta pasaulyje.

Kviečia atsilankyti saviniftkas. (22»
JONAS MALONUJ \VRENTHAM, MASSACHUSETTS.

10 ir 20 skrynutėje

reikalingi

tik keletą 
apvertinti

u

Rūkytojui užims 
minučių, kad 
i00'< Tyra Turkiška Taba
ką HELMARUOSE/

V ienok, kad tuos tabake 
pus perdirbti Į gerus Turkis 
kus Cigaretus, 
y r ?. ekspertai.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 

IR VARDĄ

HELMAR yra savikuoli 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susHaužy- 
nio ir susimankymo. Papra
sti cigaretai yra supakuoti i 
pundelius.

i

IŠRINKTI 
PERTUOS 
KURIE ŽINO
T1 Al nereikia ekspertų. 
* kad apvertimi koky h 

Turkiško Tabako lapų.

»os sekr.
V. M.

HAVERHILL, MASS.
MILŽINIŠKAS ATiDARYMAS 

kempės:
Rengia L. U. Gedemir.o Kliubas. 

’vyks d. Gegužės-May, 1923 m. 
Pradžia 10 vai. ryte ir trauksis iki 
vgiai.

Tai'ri apielkikės lietuviai, esate

s
į1
ič

Art i

Geras Pijokas.

i

A-vrečiami atsilankyti ant šio milžiniš
ko pikniko, nes pirmo kartu atid 1- 
rant parka turėsime puikų programą: 
■ainuos du chorai žavėjančias dainas, 
>us puiki orkestrą ir kitokie žaidi
mai, kaip , tai virvės traukimas ir 
lenktynės. Už. atsižymėjima bus s.l- 
■ lamos dovanos; įžanga 50ę.

P. S. Jeigu minčtoj dienoj lytų, tai 
niknikas įvyks 2 d. birželio. Iš Haver- 
liiiio. važiuojant imkit karą Gcorge- 
town. tik vienas fėras.

Pajicškau Antano Rimkaus ir jo 
tėvo, Kauno gub, šiauiiu apskr., Pa
pilės vaisė, Čuiniii_kaimo: seniau gy
veno Scranton, 
šaukti.

PARDAVIMAI.
Pa. M alončo

Jonas Januška
17 Curry St., E. Lex:ngton,

atsi-
(22)

iMass.

Pajicškojimai
Pajicškau brolio Juozapo Griskąu-. 

iaeiha is Kauno rėdybos. Šiaulių ap
skričio, Papiiės valsčiaus, Gęndviliš- 
kių kaimo. Pirmiaus jis gyveno Bu
enos Aires, Argentina. Turiu labai 
•ryąrbu s cikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinote oraneškite. Kas 
oirmutir.is praneš, gaus 5 dolerius at- 
yginimo.

Izidorius Oriškus
799 BanX St, VVaterbury, Conn.

Pajicškau Juozapo Giraičių, kuris 
cvveno Uhicagoj. ant Ganai st. Taip
gi pajicškau sesers Teklės Giraičių- 

ės, kuri gyvena apie Bostoną ir yra 
edusi, bet po vyrui pavardes nc-ži- 
lau. Paeina iš šiauli i apskr.. Šaukė
nų valsčiaus. Meldžiu atsisaukt! arba 
:as žinote praneškite, už ką busiu 
lėkingas.

Jonas Ruozincs
P. O. I-ox 38. Ccmenton Grcn, N. Y.

I

1
l

Pajieškau Mateusp ir Juozo Purvė
nų, paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
rpskr.. Dvaronių kairao. Kas apie juos 
žino arba jie patįs teiksis atsiliepti 
šiuo adresu: (23)

Jurgis Purvčnas
2-55 Broadway, So. Bosam, Mass.

PARSIDUODA KRIAU
ČIŲ BIZNIS.

Jeigu pirkėjas nebūtų prityręs kir- 
ėjas, rres prigelbės:m. Parsiduoda 

pigiai. (21)
VL. MALINAUSKAS

1101 Wa«nington si, Norwood, Maa».

p

APSIVEDIMAI
Pajicš:«tu apsivetfntui merginos 

a:ba našlės, iki 36 metu senumo, oc 
skirtumo tikėjimo. Su pirmu laišku 
prisiųskit paveikslą, atsakymą duo
siu kiekvienai.

F. J. G.
P. O. Box <819. West Frankford, III. |

- rasų:Pajicškau apsivedimui merginos 
tarp 26 ir 34 metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas 33 metų, turiu savo ūkę. 
Merginos mylinčios ant ūkės gyventi, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

J. R.
Kempster, Wis.

PARSIDUODA NAMAS 
SEPTYNIŲ FAMILIJŲ. 

Labai geroje vietoje.
75 Intervale Street. 
MONTELLO. MASS.

Pardavimo priežastis ta. jog savi
ninkas, gyvendamas ant farmos. ne
gali atsakančiai prižiūrėti namo, nes 
jam perdaug darbo.

Namas neša gerą randą, nes kam
bariai visada būna užimti.

Norintieji platesnių žinių kreipki
tės laišku arba ypatiškai šiuo ant- 

(21 j 
ANT. STONKUS

P. O. Box 62 
BROOKV1LLE, MASS. 

Tėlephonc 3281-W. Brockton.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visas diezus, 
kadangi Plapao padu skaitė yra vien

F. ().' Box 28,
Pajicškau Madąsto ir Petro Tania 

tauškų, Kauno rėdybos, 
•apskričio, Klovainių parapijos, 
žinot, meldžiu duoti man 
>ats lai atsišaukia.

John Thompson
2387 Roosevelt Avė., Dctroit, Mich.

D. centru negalima 
susižinoti kaslink 
Kuopai susitvėrus

tikrai 
knygų.

............ centro raštininkas pranešė, 
plačiai atsakinėjo. Ant kad nariai užsimokėję gaus 

................. 1-------- , vienok nariai jau;
80 doleriu aukų, kurios senai užsimokėjo, o apie 

> žinios. ■ 
kad laike 

kuopos susirinkimų bucų 
skaitomi iš "Keleivio" ir 
"Naujienų" svarbesni L. D. 
L. D. centro pranešimai,kad 
visi nariai žinotų apie drau- ■ 
gijos stovį i? jos veikimą.

Draugas Juzeliunąs pra-( 
iarbinin- nešė, kad yra prisiųsta nuo 

L. S. S. Pildomojo Komiteto' 
blanka auku rinkimui Lie- *•
tuvos Socialdemokratu Par-; 
tijos kampanijai i Seimą. L.J 
D. L. D. 27 kuopa nutarė 
tąm reikalui paaukoti iš iž
do 5 dol.; prie to prisidėjo 
su aukomis ir nekurie na- 

_____ ’ Vieniems streikuo- riai.
"jant, kitiems irgi darbas šiame susirinkime buvo 
trukdomas. Taip del streiko plačiai svarstoma kaslink 
priežasties iš Douglas airl> Omahos lietuvių vienybės, 
tuvės buvo paleista 2,000 Visi saikia, visi kalba apie 
darbininkų. Mažesnės fir- vienybę, bet jos kaip nėra, i 
mos, kurios nepriklauso taip nėra. Nutarta išrinkti 
prie fabrikantų asociacijos, delegatus Į vietos Draugijų' 
darbininku reikalavimą iš- Sanrvši, kuris jau metas lai- 
pildė. bet stambesnis kapi- ko gyvuoja, bet nieko nevei- 
talas nepasiduoda. kia.,Delegatais išrinkta: r

s, P. J. Juzeliunąs ir

visokių paklausimų

s;os r u 
lytiški 
ulvjc.

Panevėžio
Kas

;inią arba

Pajicškau sesers Antosėš Andriu
kaitienės, pirmiau gyveno Ckveland, 
Ohio, dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti arba kas 'apie ją žinote pra
neškite šiuo adresu:

Domicėlė Vaite raitė-Rimkienė
P. O. Box 36, Waton, W. Va.

Paiicškau savo sesers sunaus Ant
ano Micevičiaus. išvažiavo į Ameriką 
prieš karą. Jo levai buvo Juozas ir 
Anelė iš Steponavičių Micevičiai. pa 
einantis iš Kaniūkų sodžiaus, Alun
tos parapijos ir valsčiaus. Ukmergės 
apskrities, Kauno rėdybos. Prašau 
gerbiamuosius skaitytojus, kas apie 

žino, suteikti man jo adresą.
Julijonas Steponavičius

Berzgair.ių dvaras. Žemaitkiemio 
vaisė.. Ukmergės paštas, Lithuania.

Pajicškau savo drauCT Juigio ir 
Juozo šėperių. Simono Rimkaus ir 
Magdalenos Žeragulaitės. 10 metų at

gyvenome Sturmelville -- 
Pa. Taipgi \isų draugų, gi- 
pažįstamų meldžiu atsišaufc- 
is kalno tariu širdingą aciu. 
Charles Judeikis (22) 

21st St, S.S. Pittsburgh. Pa.

;.al visi 
l’ittston. 
išinių ir 
ti, už ką

103 So.

talas nepasiduoda.
Reikia tečiaus pasakyti, Aleksa 

kad -šitas streikas nėra uni- A. A. Žalpis.

Pajieškau Aleksandii, Vcrpotin.sk>,
• nkaičiii kaimo. Šidlaves valsčiaus.,
Raseinių apskričio. Pirmiau gyveno 
Chicasfo, III., bot jau keli metai atsral 
apleido Chicagą. ?.lel<iž:u atsišaukti 
arba jei kas apie jį žinot malonėkite 
pranešti, busiu dėkinjras. -(22)

Bole«lova.s Yuszka
2421 W. -I5th Place. Chicago III.

Pajicškau savo pusbrolio Kaziniie-
• o . Kašknueko ir pusseserės Fianeiš- 
l’os Busutės. Paeina is Suvalkų rėdr- 
Les, Alytaus apskričio, Rumbonių pa-
aniįos. Pan?murinkų kaimo. Meldžiu I 

atsišaukti šiuo adresu: ’-žl ,
Antanas Kaškauckas

773 Main St., Sugar Notch, l'a-

I’ajicškau gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, nedaugiau^ kai 
&ss-

lys 42 metų, tunu dukrelę L.metu.. J^snė negu diržas. Jokių diržų ar 
vųpgi tunu savus namusš krautuvęii r ■ s.Drcnžiny noturi. Minkšta; lengva B9- 
i.irb.uvę vertes poros desimtų t| §iojimui. p— Jokj0 nesmagumo dar- 
tancių. Esu laisvų pažiūrų, sva.gman- ^ Gaute aukso roedalius> Mea pri_ 
<-,ų genmų nevartojai} lmcms Į ką gakome atsiųsim, jums

Jjr”'^ išmčginimui visai DYKAI. (?)
PLAPAO LABORATORIES

> 8058 Stuart BM<, St. Lmm, M*.

žų gyvenimą atsišaukit, prisiųsdamos 
.-avo paveikslą šiuo adresu: (22)

J. G. laisvas
Gencral Dclivery, Detroit. Mich.

REIKALAVIMAI

REIKALINGI AGENTAI.

»

I 
i I
I,

Po visus miestelius Suvieny
tose Valstijose, pardavinėt gva- 

Tantuojamus nuo lietaus Rain- 
l otus, Lietuviu išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuojaus 
ii- klauskit informacijų. (21) 

Biznio vedėjas F. W. TIKNIS 
American Eagie Garment Co.

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

t

i
I

Į

Reikalingi darbininkai. |
Pardavėjas, peržiūrėtojas, ku- ♦'{ 

ris moka Lietuviškai, Ruskai K 
a’ba Lenkiškai pardavinėjimui « 
Victrolas. Pianu- ir Rekordus, i.! 
Alga ir komisas. Atsišaukit pas (p

i(2 i j
S. A. ROUFFA and C O.

517 (’ambridge St.,
E ( ambridre. Mass

ADVOKATAS

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

KREIPKITĖS PPATISKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOHELL 
80 WALL ST, Koom 817, 

NEW YORK, N. Y.

I

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorelių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. kuria 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1
A lydai Kas ims 

knygų, gaus už 25
Siųsk pinigus ir

M. PETRAUSKAS
769 Broad*ay. So. Boston. Mate

d. 50c. 
iš karto 
dol. 

rašyk:

20

\

Vcrpotin.sk
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Sveikatos Kampelis
. .kMU.noru? 

)

MUSĖS LIG V NEŠIOTO
JOS.

Savo papratimuose mu
sės yra bjauriausi insektai, 
su kuriais žmogus susiduria. 
Jos netik gimdo purvus, bet 
per visas savo dienas juose 
gyvena, apleidžia juos tik 
lankyti žmonių namus, su- 
biaurinti i u valgi ir nešioti 
ligas.

Naminės musės yra labai 
ėdrios, bet ėda jos išlengvo, 
knibinėdamos valgio pavirsi 
ir nešdamos su savim užkre
čiamų ligų organizmus, pa- , 
razitų kiaušinius ir kitus or- : 
ganiškus purvus. Kuomet :

j musėms prieinama. tuci 
pranešk Sveikatos Skyriui.

I
t

I
Musės perduoda mums li

gas dvejopu bu<lu. Paprastu 
budu boknibinėjant po ne
švarias vietas, po puvėsius, 
prie ligonių ir t.t., musės su
sitepa ligų gemalais ir pa- 

' skinu beknibinėjant po vl. 
jgius, gėrimus ir t.t., tuos ge- 
! malus nešioja ir drabsto, šis 
i\ra paprasčiausias 
Į į crthtvinėjimo ligų, 
j Paskui vėl, musės, 
' kanda,
Lis ir kandant 
Š:uos gemalus.

ri 1‘a.urkinms, -
H.na .uratus yra

rinXrUr-‘s ^8koti tokioj 
t-l lino kebo !r i-eigi..

Pagrindai Prižiūrim Serganti
f Kūdikį.
Juchi-.s ...udikis. įal.į.j ( į

• . lu,‘J. Kuldena į !o
■•■i-m- .r gera, išvėdintu

d>eiis .r nik,.,.„a-s tik uvri. Kūdikis, kuris nera- 
kok! nors skauduli. h.- kaiscw. ugi r,.i„ p...t lai

.se; ganęro kamban nereikia paveis- 
u-minkiniu ruimą kūmutėmis :r 

i .rąium-. Nors kądki. (f Utsi 
... .u,, ligą, Lt genau..!t ,viki., 

' ' liUO 1'lly vaiku iki li«u iiajs- 
>-kar.t Mtą atsarga bus galimu 

-veir ti daugelio limpamą ligų plėtį.
Neimkit kitokiu, kaip tik su šiuo 

paveikslu. C '

e-Cl-N A R D- M X JJO* -EKSK4-R— 
SIJA LiETLVON SI ? l el.: M artėt 6204 

ir Markei 4626

DAKTARAS

F. MATULAITIS

SIJA LIETIVUN SI 
PALYDOM .

Cunard Linija rengia ekskur- 
,. iją Lietuvon ant laivo Maureia- 
nia, su gerai žinomu palydovu 
C G. Lukšiu, iziivas išplauks ’š 
New Yorko 29 Gegužės. Atva
davus i Šou t ham plona ekskur- 
sijonieriai tuojaus bus perkelti 
ant kito laivo, kuris niauks i Pi
lių va

PALIUDIJIMAI.

sis straipsnis yra .specia
liai pagamintas Dr. A. l'aiti- 
son, iš National Tubercdiu- 
sis Association, svetimų kal
bų laikraščiams.

f Amerikos žmonė> ka me- 
’.as išleidžia virš šinuo milio- 
j.ių dolerių ant niekam ne
naudingų "vaistų nuo 
įvairių ligų, kurias šundak
tariai ir vaistų kompanijos 
bando gydyti. Beveik Slo.- 

^į_ iš tos sumos pralei-
džiama gydymuisi nuo 'žio
ros.

būdas' Tie šundaktariai ir vaistų 
■kompanijos gauna paliu<iiji- 

kurios mus nuo žmonių, kurie jų 
gema- valslus vart0J° ir su Iais. Pa" 

ia

I

I i

t

LIETU VYS GYDYTOJAS
Priima ligonius 
valandomis*

Nuo 1—a
Nuo 7—8

sekančiomis

po pietų; 
vakare.

S7t»9 JOS CAMI’AU A VĖL.
DETROIT, MICH

susitepa ligų 
įskiepyj 

Tai antras 
musės lanko musų stalą, jos peraavimo ligų. Bet
palieka kiek nors purvų ant’^^c-rikoje šių kandančių; 
maisto Kuomet taip api- niuSiti labai mažai, todėl į 
bjaurintas maistas dasiek-’'C;'us 11110 111 neta’n iTrp- 
musų pilvą, mes pasijunta 
me užkrėsti kokia nors liga.'

Naminės musės nelabai -v.ra-. karštligė,
toli keliauja. Retai jos ke
liauja daugiau kai pusę my
lios nuo veisimosi vietos ii 
beveik visuomet pasilieka' 
apie du arba tris šimtus jar
dų nuo paėjimo vietos.Jeigu 
musės atsiranda kur nors, 
yra aišku, jog jos išsiplėtojo 
toj pačioj apielinkėj.

ispaniškos-ąmeri- 
karės Amerikos 

atyda dramatiškai

'Amerikoje šių
musių yra labai mažai, todėl 

aipavojus nuo jų netaip grę
šis.

Ligos daugiausia musių
v •Į*, -« -
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PAIN-EZPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Eapelierio 
pagalbos,

... Geg. 
... Biri. 
... Biri. 
. . . iiirž. 
... Biri,
apie išplau-

t

{ JULIUS ROTTENBERG, 
260 Ilanover st

boston, Ma«*

Tri. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENT1STAS.

VALANDOS Nuo » iki 11 di«m«.

Nuo X iki 9 vak.
NEDĖLJOMIS: 
iki 1 v. po pieta.

SereJomis iki 12 dieną. 
Ofisas ”Ke'eivio” namo

151 Broajeay. tarpe C ir U
SO. BOS'fON, MASS.

Ar jūsų kudikū verkia? \ ner- 
...j.-si tr neruošta? Jei taip, tai vei- 

■uu jo maistas jum netinka. Jei 
žindyti savo kudikic., į.- j,: j;s 

’ ;l *s ^rutų j>e;io. Juoų j;.ri,
■- i-iide K...ą _ pe,--. kurLs !ai. 

^auklėjo simtus tūkstančiu 
•.uikiii. i.cn^vai panraminamas - tik 
c.Ksk virintu vandeniu !;ajp

• *er 65 metus motinos davė 
1 ieną kaip vieną milžinišką 

,;n.s dovaną savo vaikams. Ji 
ijiu rekomenduoja kūdikiam-, 
menki ■. sir-uliuojanti, nes bs 

.11 suvaikomas ir teikia piūa

—5--------
>. i.a-i tinka kūdikiui jis dara
is n'.j'.-ta.s nądapenėtam vaikai, 

y-.-.eti tyrimai, vesti mokyklos 
. inrp.-, lodo, kad vaikai maitina- 
Ea.xle Pienu padidėjo abelnai 

s-ptynia;.' svarais daugiau, ne- 
. kurie penėti paprastu kinką 

S.-!; savo vaika atvdžiai. Pa- 
.laznai. Atmink, kad netias.-- 
.■kas yra nedapenimas. Jaunas 
turi gauti du šaukštu Eagle 

sdien atmieštu trimis ketvir- 
salto vandens.

. L .. ‘ _ . . .. Senesni
dazrai jį labiau mėgsta su rin- 

įplaktu kiau-

šimtus

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą’

Salutsrą Biterį žmonėi vartoja jau 
per 15 metu nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 

; jį viršesnio. Pasistengs. įsigyti _ jo 
' butelį, o mes vžtiktinam. kad su juo- 
. mi nerišk irsi, kol gyvas busi. Kokį 
Aik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbejų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- 
sa, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRI'G & CHEM1CAL CO.. Ine.. 

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

u m:1 
.«tu 
\ eik: 
' ii ."

/liudijimais daro puikų bizni. 
Daugelis tų paliudijimų yni. 
tikri tai yra su parašais tųi 

Įžmor.ių. kurie tuos vaistus 
'vartojo. Galbūt ne vienas i 
'nusistebės, kaip žmogus gaii 
duoti toki paliudijimą, jeig i 
vaistai buvo be vertės?

Tas atsitinka štai kaip: 
Yra žinomas faktas, jog 
.džiova sergantis gerai atsi
lieps i bile patarimą apie i>- 
įgydymą. Keli metai atgal tū
li gydytojai ičirškė šiito pie
no i rankas keliu džiova ser
gančių. Ir jiems rimtai pa
sakė, jog tas yra teisingas 
džiovos išgydymas. Pasek
mės to ičirškimo buvo aiš
kios. Ligoniai mažiaus košė-, 
jo. karštis sumažėjo ir ser
gantieji tapo linksmesni. 
Bet i kelias savaites jau 
viskas pranyko ir, kaip 
ligoniai pamiršo gydytojų 
rimtus žodžius, liga - 
su visais baisumais.

Kiekvienas šundaktari.- n- 
patentuotų vaistų pardavė
jas žino to pabandymo teisy
bę. -Jis tokiu bildu padaro pi
nigų. Per pirmas kelias sa
vaites jie gali gauti daugeli 
Daliui i i j im ų. I sty r in ė j ima i 
tų išgydymų parodė, jog 
daugumas tų sergančių, ku
ine davė paliudijimus, buvo 
rasti negyvais arba niektu,- 
met ta liga nesirgo.

Yra tiek daug žmonių, ku
rie nori pasveikti, kiek yra 

turtingais.

it

E.
T

“Mazgok 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Stiprus ir žvyruotas 
Juntu valytojas ga
li , parodyt greitas 
pasekmes — tečiau 
jis gali sužeist i 
dantų palivą.

Ekspresinis Patarnavimas
Į EUROPĄ

Reguliariai 
išplaukia su- 

bstoaiis. Laivai 
išplaukia nuo l‘i<s 
iu 3 ir 4 Iloboko- 
ib'.Dideli ir smar
kus lai-, ar. Geras 
maistas — rui
mingi kambariai. 
Turėk smagumą 
kelionėj ant Sti

leivų.
23 
26 .»

6 
9 

16

_ 9

nė. viduriavimas, žarni-
, cholera, miegamoji; 

t-aujaligė.
Karštligė yra labiausia 

nešiojama. Viduriavimas ir 
žarninė paprastai vaikų li
gos, bet pagal paduotą sura
šą, pasirodo, kad ir augu- 

į šiem s limpa. Kasmet vien- 
bit Suv. Valstijose apie 70,- 
(00 kūdikių išmiršta pirm 
cviejų metų šiomis ligomis.

Daugelis ir kitų ligų, iš
skiriant nurodytas, yra mu
sių platinamos.

Kaip išnaikinti muses.
Gei iausias būdas išnaikin-

j ilv 
'Lė,

Į- V ..iki ;
I eiw>

<:a':ai- puod«#ū> šaltu 
,uk paryčiais ir po pietų.

v aiks <’
<•. Lc. vaisiu sunka.

i • skanskoniu.

>tintos siruipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

LLOYD

I.aike 
kūniškos 
žmonių 
buvo kreipiama i muses kai
po ■ nešiotojas karštligės. 
Šimtai kareivių mirė nuo 
tos ligos per užkrėtimą. Ap
linkybės, kurios viešpatavo 
per ispaniškos-amerikoniš 
kos karės laiką, net ir šian
dien egzistuoja tūkstančiuo
se Amerikos apielinkių. i

Musės, kurios prieina prie 
išeinamų vietų ir prie stalu, 
gali apibiaurinti bile koki 
maistą. Pienas būna beveik 
greičiausia užkrėstas, ir 
daugelis karštligės epidemi-

i

j

tas 
tik

<ugt ižo

AR ŽINOT, KAD —
Suivg dabartinės kvotos cik 2313
• .ii;: gulės atkeliauti į šią šalį <>- 

. Liis metais? Ai žinot, kad L) 
riri.rarų kainuoja jums truputi <iui- 
. :,a. regu 20 >>aprasių cigaretę, bet 

-.vienas He'mar suteikia jums 
: kaitų didesni užriguaėdinimą.'

Jeigu nubrozdysi 
savo odą. Gamta 
gali ją atauginti. 
IJetgi net Gamta 
neataugina dantų 
palivos. jei sykį ji 
būna nunešiota sti
priu. žvyruotu dan
tų valytojų.

t

,t; r.iiises yra pradėti ir tęsti 
ūkrą kovą tam tikslui. Tik 
per suvienytas pastangas vi
sų gyventojų, su pagelba 
sveikatos
• ?. i t s t i nių organizacijų, 
sės bus išnaikintos. Tas 
i ^iikia,

.stengos turi būti tame
- - .iiardvtGs. Visai ne. Tik

jų ir mirčių paėjo.nuo pieni-tarrina visiems kovoti 
nyčių, kurios neturėjo tin-‘vie; 
karnų parankumų išnaikinti 
atmatas.

Maistas nupirktas, musių si 
pilnose krautuvėse, jeigu Jas____ ____ ______r____ __
valgomas nevirtas, veda tie- yiimiausia reikia tas vietas garsinta išgydymą, pirmiaū- 
siog prie ligos. Valgis irgi isn-tikinti. Tas reiškia, jog šia nueik pas gerą gydytoj į 
gal būti apibiaurintas po vi-’kiekviena apielinkė turi bu- ir paprašyk jo patarimo 
rimui.Kaipo pavieniai,nepai- ti švariai užlaikoma, panai- apie tokius išgydymus, 
sant kokius atsargumus im- ’I im ns sukrovimas išmatų _ ___________
sime, visuomet galime ’outi mėšiu, ir reikia prižiūrėti,! 
karštlige užkrėsti. Kad nors kad iši_ ____ _ K..1____ '
patys atsargiai-bandome iš- vieta. Kuomet mes suprasi-- 
naikinti muses, bet dėl kitų me, jog nuo mažiausių pur-' 
neatydumo, kartais musų ■ vų musės atsiranda, tilt tad?.1 
gyvastis būna pavojuje. Ir j bandysime tuos purvus iš- 
todel musių išnaikinimas. naikinti. I
yra dalykas, apie kuri visa 
apielinkė turi tartis. Musės- 
išplatina ir viduriavimo Ii-j 
gg. Viduriaviipąs yra vaikų'n 
nerti ? Kvvy * Ir

Į
i v I

departamento i?
" į, ma

ne-;
pa-
pa-
pa- 
iš- 

nes tik tada musės bus 
i išnaikintos.

Kaip ilgai musių veisimo-.
1 lotai rasis, nebus galima' norinčių tapti
išnaikinti. Todėl pirmų i Pirm negu imsi bile koki ap-

.jog vpatiškos

i

i
I

i

I

i
I

matoms butu tinkamai TEISĖJAS IR MAJORAS
UŽDARYTI KALĖ.J1MAN

Penkiasdešimts Įvairių 
Gary miestelio valdininku, 
tų tarpe pats majoras ir tei- 

-t-- . _ sėtas, buvo šiomis dienomisVisos namines išmatos nut(?feti kalė in,iin už ,)aiai. 
«i būti laikomos uzdeng- kv karėiamu i)iznio: AI;„ 

,'UCSĮ induose, kone oetik;-.as JohnSonriavo ,)U#an. 
c z - - r "’u^.betir.nęPH-,t,l. metu kalėjimo ir>2.000

augusiems hm- fe kitus brudus. Susirinkt- paba,K!os. 0 įeisėjas Dun„ 
^4^* Suv. Valstijo- n-.ąi _ :smatų daržuose yri į,frės atsėdėti vienus metre 
se 38.014 kūdikių, nesulaukę pažastim musui veisimos). belansrėi i>- užsimokėti si . 
dviejų metų, mirė nuo vidų-; Sietais aptaisyk i----- y “ "
riavimo. . langus ir duris. Tie sietai,'

^eigu yra tinkamai aptaisy- 
*?, neįleis i namus 95' - mu-; 
siu. .Jeigu negalima visus! 
kambarius sietais aptaisyti.: 
tai nors valgomąjį kambarį J 
ir vi: tuvę. Atsargiai reikia' 
prižiūrėti ligonių kamba-; 
rius, 'ypatingai jeigu liga! 
užkrečiama. Žydrais ap~! 
dangstyk valgomus daiktus 
namie ir krautuvėse.
’Formalin” yra pavojin

giausias nuodas musėms. J 
torielkutę Įdėk pusę van
dens ir pusę "formalin”, ir 
visus kitus skystimus iš 
kambario išnešk. Kuomet 
musės neras kitokio skysti
mo, t urės gerti ’Tormalin” ir 
nuo to stips. Saugokis nuo, 
Įvairių nuodų musėms, ypa
tingai nuodų, kurie suside-’ 
da iš arseniko. I

Limpanti musių popiera. 
sumažina musių skaitlines, 
nors tas yra ženklas prasto 
namų vedimo. Žmonės turė
tų suprasti svarbą išnaikin
ti muses pavasario pradžio
je ir nelaukti vasaros.

F.L.I.S.

Dclko musės pavojingos.
Baidyk muses nuo ligonių, 

ypatingai nuo- tų, kurie ser
ga limpančiomis ligomis. 
Naikink visas muses, kurios 
pakliūva ligonių kambarin, 
nes jų kojos aplipusios ligos 
gemalais.

Saugok, kad jokis gendan
tis daiktas nesurastų apie 
namus. Sydrais apdangstyk 
valgomus daiktus namie ar
ba krautuvėje, kad nepri
leisti musėms siurbti. Mėš
lus ir visokias atmatas lai
kyk po uždangalu ir kalkė
mis ištepliok indą, kuriame 
jie laikomi.

Čystyk srutvnes kerosinu.
Sietais aptaisyk duris ir 

langus, ypač valgomam 
kambary ir virtuvėje ir nue- 
dink visas muses.

Tvartuose mėšlą laikyk 
po sietu ir tankiai išbarstyk 
kalkėmis vietą, kur mėšlas 
laikomas.

Jeigu kur apielinkėje lai
koma gendanti daiktai,, kur

pabaudos. .Juos teisė fe 
detalės valdžios teism

STRAIPSNIS XXI

kŪDIKIų 
EROVes skYRIUŠ

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

FARMOS
PARSIDUODA FARMA

". akrai žemes, 60 akrų diibamoa 
v lygius, apvalytos nuo akmenų, už- 

■.:: miško ii vandens, 10 kaniba- 
-'.u—i. 2 barnės, 2 višuninkai, ga- 

-uuzius ir 3 kitoki budinkai, visuose, 
i < kims šviesa. Taipgi kartu su l’ar- 

. ;:jsiduo<ia 20 karvių, kurios.duo- 
<a. r.ieiii. už $250i) į mėtos, 3 arkliai, 

~.u. visokie įrąnk'iai ir masine- 
l'arm?, randasi 3 mailių atstume 

viena rrtailė nuo gelžke-
■ . krautuvių ir dirbtuvių, pu- j 

>. I z viską lik 875M, įia-st $.‘>000,! fe - 1------- ,X..:

..ia.
G O

O £tOt
iks nuo mokyklos, prie gero ke- ■

ii
1 •

V
ii ant lengvų išlvgų. Atsilankyk ■

.lisi ’ ’ \ .........................
■~--u: (2:

MRS. ANNA HALPERN
R. IK 1. Uebster. Mass.

i arba rašyk angKšteir šht-r •

PARSIDUODA FARMA.
: Lenai, 11 akerių didėliu m< 

<feą miško, sykiu ir ganvi.la, 260 va 
:< medžių, visi budinta: ir gyvu- 

kokios mašinos reikalingos prie 
■ 20 minutų į miestą pčkičiam,

•. gero marketų trakto. Parsiduoda 
. . Klauskit pas:

A LĖK CUKAUSKAS
1' I'ror.l St.. Elizabeth. N J.

.ko,

P 
n

i.

N AMAI IR ŽEMĖ.
Negirdėtas Sarginas 
Grand Kapids. Mich.

Parduodu ir mainau farmas ant 
esto roperėių. Kas nori pirkti far- 

a:- mainyti namą ant farmos.
c.kit vakarais arha rašykit 

J. JOE. RIMKUS 
1133 Hamilton Avė..

GRAND RAP1DS, MICH.

I ARMOS IR NAMAI.
GRAND RAPIDS. MICHIGAN-

Juodu mieste namus, biznius ir 
ui miesto farmas. Taipgi visose 

■.•.irių kolonijose Michigan valstijoj 
-Guviausių išmokėjimų. Turime 
na:"davimo arba mainymo 1~’> 

ČRU Ltrmų. didėlių ir mažų, su bu- 
-f.i- ir .-odais, prie ežerų ir upelių; 

i'.:; "era, molis su juodžeme ir žvy- 
. j Broliai lietuviai, jeigu kuriat 
i že lurkti farmą arba šlubą ir jrąu- 
' -ingą patarnavimą, kreipkitės 

Į - vo tautietį. Jeigu kuris iš jūsų 
' - rate važiuoti pirkt farmii į
i ■ i: ’-air. arba Seottville, Ąlich. tai 

-lokite Grand Kapids. Mich. ir pa- 
otykit mano farmas; jeigu jvms n°- 

tai aš nuvešiu į minėtas kolo- 
as uždyką su aūtomobilium. Su vi- 
- reikalais pirkime arba mainyme. 
A te arba, atvažiuokit pas: < 24 >

JOS. STAMKS
REAI. ESTATE AGENC^

12! I McRey oolds -Ve.,
GRAND RARR*. MICH-

(

: P
r.

Baudimas.
Į Aul’.'čjant kūdiki reikia vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko ne
žino kas gera, kas bloga. Kūdikis <e- 
ka savo palinkimus, ir jei jie neveda 
ji negeron linkmei), tai tėvu uareiga 
yra parodyti gerą. Perdaug tėvų vra 
apimti taip vadinamo "nedaryk” 
įpročio. Jei tokie pašvęstų tik pu-- 
tiek laiko parodymui kaip nukreipti 
kūdikio noringą dome i kuri nor- 
sveiką ir normališką kelią, tai tur.’t, 
l ur kas linksmesnius vaikus. Kūdiki- 
yra < pus tvarinys ir turi visus suau- Box

Saugiausias 
riausias būdas 
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vaitojant Coigate’s 
R i b b o n D e n.t ai 
Uream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

%

Geri Dantis, 
Gera Sveikata.

Skautmas greitai apga
lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnvptelčjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riekian
čio į krūvą sirenų 
dieglio, tuojaus nu- 
ipirkite Šito galin

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Ezpelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojiniais. Kama 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 Sontk 4th St., Brooklyo, N. T.

I
| Phone, West 2491

j DR. J. JO
I Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak.

I

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

vienytų Valstijų Valdžios 
GEORGE VVASHINGTON Birž 
PKES.’liOOSEVELT 
S. S. AMERICA .... 
PRES. i'lLl.MORE . 
PRES. IIAKD1M. .. 
PRES. ARTHUR ...

Klausk informacijų 
kimus.

United Statės Lines
"> Broadway, New York City 

Tvarkytojai ir Of«eruotojr,i dėl
U S. ŠH1PPING BOARD

Geriausias ir tiesiausias susi neši
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

1 .aivai išplauks iš New^ Yorko 
•NEVY AMSTERDAM . Birželio 2 
VEENDAM .................. Birželio »
ROTTERDAM ............ Birželio 16 !

Musų laivai turi geriausias pa
togumus trečios kiesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
rieto.- agentų arba pas /

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė SL. Boston, Mass.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
pasportų visų kitų metų ”<juotos”. 
CUNARD patarnavimus yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai, 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dįenų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa-’ 
sažicriams per jų pačių daroinin-. 
kus. Sutaupo laiką ir išlaidas def 
to, kad priveda pasažieriųs prie" 
put laivo, šis patarnavimas veltui.

Dei tolesnių informacijų kreipki- : 
lės pas bile laivų agentą
Cunard Line,
126 Statė SU 
Boston. Mass.

DOVANAI

LAIVAKORTĖS jūsų giminėm* 
ir draugams Lietuvoje per

BREMENĄ
Lietuve.? Valstybės autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Delei laivakorčių ir kitų in
formacijų kreipkitės pas

NORTH C.ERMAN LLOYD 
Chas. Kaufman

1S2 \Vashington st..
Boston. Mass.

UNITED AMERO LINES 
JOINT SER.VICE WITH 

HAMBURfiAMERIGNLINE 
Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Picro 86, North 
River, pėda r.uo 46th sL

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovėm ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik 
trečios kiesos 
riams. Laivai 
CLAY”. 
"BAYERN”, 
CATUIOLL” ir 
GI A” turi ir 
kambarius.

Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTE", ’RĖLIAN-’ 
rr” ir ?”ALBERT BAL- 
LL$” veža 1, 2 ir 3 kiesos
pasažieriuš

pasažie- 
”MOUNT 

”HANSA”, 
’MOUNT 

”THURIN- 
specialiua

UMITED AMERICAN LINES

tam, kuris mano važiuot: į Lietuvą, 
atsiųsim visai uždyką ką tik apturė

tas nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotas puikias 
knygutes, cirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokinimus. Tuo
jau* naudokitės iš šios nebūtos progos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

INTERNATIONAL TRAVEL BIREAIT, 1NC. (Lith. Dep.) 
136 EAST 42nd STREET, ::: NEW YORK. N. Y.

*

PARSIDUODA FARMA.
Geriausia farma visoj Barres apie- 

' 1 i.ėj. 183 akrai geros žemės, <•» 
z rai cjrhamos, miško yra ĮMUKI-? 
• <i'.i loniberio ir 5000 kordų nialk..u
> l t. nediilelė, 3 kambarių, barne 

• ia. 1.5<>x4.",, vietos yra dei 35 kar'*’* 
' 2ii versiu. Bar nė j yra šake su ant-

•’ i šieną trauku Vąiddo bėga nsar 
vandenio niekad netrūksta. Gen 

' brinkai ir geras sodas, prie gero 
ko, arti miestelio, mailės i Barnu 

■ J lains, Ma.ss.. arti mokyklų, krauui- 
\ ;ą ir gelžkelio stočių; 23 mclžiatno-- 
i a-vis į • bulius, 12 telyčių, 3 arkliai,
> ’a nauja mašiną karves melžti, pa-
k. ’ikai. vežimai ir kitoki farmosjnn~ 
i m g 2o višnu. Viskas parsiduoda už 
8,’5oą. įmokėti >3500. Viskas gerame

:<>vyje. šita farma yra labai gražioj 
vir-toj ir parank.u dirbti. Parsiduoda 
de,ei svarbių priežasčių. Pasinaudo-
l. it progą. Adresas: '

A. VENCHLS 
Maple Hali l arm 

Barte l’lains, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS 

f LEO J.PODDER 
| Iš PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUBOS 
LIGŲ-

< ; Gydo, reikalui esant, su
V X-Ray ir elektra.
< i Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30
1 ' vakarais. Nedėldieniais nuo JI 
( į -iki 1.
1 i 360 COMMOMVEALTH AVĖ.

I
arti Alassachusetts Avė., 
Tclep’none Back Eay 0458.

69 CHAMBERS STREET. 
Phone: Haymarket 3390.

Ofiso valandos: 
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M.

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

f12
t

j

r

Pinisni Siuntimas—Laivakortės—Partraukimas Giminių.

Ja

<

'<»

DRAUGUU'ATYDAI!
VpVčliavą, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

A-clX UvU »v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS'CO., 90-93 Ferry St, Newark,’N. J.

I



(Tikri atsitikimai).

Amerikos Laivas Leviathan New Yorko Prieplaukoj

Vižinėju po Lietuvą, 
šventadieny ir šiaip pasitai
kius progai užeinu pasitai- 
kiusion bažnyčion. Išgirstu 
ir pamatau daug įdomių da
lykų. Tokių dalykų, kokių 
nematė ir begirdėjo nei mu
sų tėvai, nei tėvų tėvai, gal „
tebegirdės ir nebematys ir ris krikščioniškumą ir 
musų vaikai.

Taigi sumaniau ir kitiems 
papasakoti, ką esu girdėjęs, 
matęs.

Daumėnuose.
Tai buvo tuojau paleidus1 

Seimą. Daumėnai — stebu- į 
klinga vieta, kur per Sekmi- j 
nes suplaukia tūkstančiai! 
žmonių Daumėnų klebonas 
jau žilas žmogus, taigi ”ne- 
bebloznas ’. *

Pirmą šventadieni po Sei
mo paleidimo jis sakė pa
mokslą apie Įvairius cicili- 
kus. Baigdamas labai supy
ko ir tik rėkė, rėkė:

”Jųs, mužikai, nuskurę- vius, socialistus. Bažnyčioje/ 
iiai! Jus keliat galvas prieš pasigirdo graudus moterų 
ponus ir kunigus, jus išmis- verksmai, o kunigėlis vis rė- 
linėjat visokias bedieviškas 
partijas. Palaukit, jeigu jus 
ir ši kartą nebalsuosit už 
Krikščionis ar darbo federa
ciją, aš jums, aš jums atsių
siu žan....”

Čia jo balsas nutruko iri 
jis. truputi pasisukinėjęs, į 
lyg ką blogą padaręs, galvą! _______ o__
Įtraukęs Į kalnierių, spruko pradėjo rėkti, labiau mojuo 
iš sakyklos. jti, svyruoti. Tik staiga, ne-

žmonėse pasigirdo šnabž- į pasakęs amen, sustojo, greit 
dėjimas, vietomis ir juokas. | pasilenkęs kažin ką sučiupo kurias bereikalingai

Išėjęs iš bažnyčios, suži- nuo sakyklos dugno, pašilti- mesti kelis desėtkus
* ' * i. Tasai šo po kamža, ir tik tada at- kiekvienam keliaujančiam, 

užėjus vokie-j

4 Liepos, pirmą kartą jis išplauks iš New Yorko j Europą; ant jo yra 
rengiama Lietuvių Ekskursija tiesiog j Lietuvos portą Klaipėdą.

duotuoju patarimu, tik mili
cija i-iiku atvyko.

Vilkmergėje.
Tai buvo paskutinis reko-j 

lekcijų pamokslas. Seimas! 
jau buvo išvaikytas. Pamok-į 
šią sakė jaunas kunigėlis,ku-

• ne-
1. rikščioniškumą matuoja 
rankos bučiavimu.

Nužemintai, gražiai pa
bučiuosi — geras krikščio
nis; nevisai nužemintai, ne
visai dailiai—apgedęs krikš
čionis; visai nepabučiuosi— 
bedievis, socialistas.

Taigi tasai kunigėlis sakė 
tą pamokslą. Sakė apie Sei
mo paleidimą ir rinkimus. Ir 
kad Įsikarščiuos, kad ims 1 
rėkt, kad ims skėtriotis, kad/ 
ims sukinėtis i visas puses,' 
kad ims linguoti, svyruoti...

Ir vis tai iš Įvairių davav 
ikų šiukšlynų surankiotais 
žodžiais keikdamas

* Tel. No. 550 | į

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds S
(RIMGAILA) į

Ofiso valandos: Jjl
Rytais iki y vai. Po pietų nuo Ą 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. f,; 
Nedaliomis nuo 1 iki X 3'
419 MA1N ST, ATHOL, MASS. jį

♦

; UNITED STATĖS 
'jau pirmiau paskelbė 
čiuose, kad ji rengia 
ekskursiją lietuviams 
džiausio pasaulyje 

j "LEVIATHAN”. Sulyg 
rešimo, jeigu susidarys atatin- 

bedie-!^amas s^a^-’us betuvių ekskur- 
-• • 'santų. tad jie pasiųs savo laivą 

pirmu kartu tiesiog į Klaipėdą, 
i ’ljeviathan” išplauks iš New 

i - • ’ i IYorko 4 liepos. 12 vai. dieną,ke, mojavo, sukosi, lingavo.' u
Į Ir kai pačiame karštyje jis į Todėl kaip tik gera proga lie- 
jiaip labai pasisvėrė per Ša- tuviams ta ekskursija pasmau- 
kyklos sienelę, kad atrodė'rieti. Jeigu Suvienytų Valstijų 
lyg kabąs ant tvoros pantis, i laivai pradėtų plaukiot į Klaipė- 
v ienas vyras išsigando ir dą. iš to butų geroka nauda pa- 
nei nepajutęs suriko: ”Ku- čiai Lietuvai. Lietuviams, ku- 
liigėl, iškrisi.” 'tiems susidaro reikalų važiuot

Bet kunigėlis dar labiau Lietuvon arba iš Lietuvos Ame- 
i- rikon, taipgi pasidarys daug pa

lankumų, nes galima butų iš
vengt keletos valstybių vizų, už 

reikia nų- 
doleriu 

no jau kame dalykas. Tasai'šo po kamža, ir tik tada at- kiekvienam keliaujančiam, o 
klebonėlis, užėjus vokie--s‘sukęs pasakė amen ir išbė- ta.pgi nereikėtu turėt tu ,visu 
č'ams, buvo pakeltas Į amta-'go. . y . 4; j , smagumų, kurie gana tankiai
1‘orsteherius uoliai stumdė i Žmron& nradėio sakvti. ‘pasitaiko pervažiuojant Įvairius

stam-

kaip 
Gripo

r
t
i

prirašomą

$•>.68 liktai.
Musų garsus ”A. 

nui yra pilnai garantuojam 
padaryti iš geriausio mėlyno 
liu nušlifuoto plieno, 
vamzdis 
rankena; 
no: 32 ir 
taisomas :

LINES 
laikraš- 
specialę 
ant di- 

laivo 
jų pra-

r ** <■

VALUTKEV1C1AUS

TREJANKA
arba

TRFJOS-DEV: Y NER1OS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali* 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKO& 
__ Nuo šalčio galvoje, gripo, šal
čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduc 
liu nuo šių nesmagumų, ' 
Valutkeviėįaus šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale st.. Montello. Mass.

AUGŠTOS VERTES REVOLVERIAI

___ _____ /uoliai stumdei Žmjonėš pradėjo sakyti,‘pasitajko pervažiuojant Įvairius 
ir koliojo žmones kurie, su- kad tMniši' širdis, ir ėmė koridorius, o ypatingai per len-'

skriaudė grūstis klausinėti zakristi- ku koridorių, 
'jono. Bet tas šypsodamasis

lyg jo nuomonės, 
vokiečius, netinkamai pildy _ _ ,
darni jų nrikazusir paredy-i patylomis pasakė, kad kurna
mus, arba buvo neištikimi 'geliui trukęs... kelnių juos- , 
vokiečiu kaizeriui.

Kad tokį kaizerio valdi-j Panašus pamokslai, tik be

•kiti kitokiais reikalais.
jautiems apsilankyt 
čiams reikia pasiimt liudyma,! pasižymėjusiu lietuviu, 
kad važiuoja tik apsilankyti ir; 
turint toki liudynlą. bėgyje bjįus 
mėnesiu galima grįžti be jokiu {jjęiTED 
klinčių, turint toki liudymu rei-.afst0.~įį Baltic Statės Financė 
kalni esant galima ir ilgiau vie- Co Todej kurie norite važiuot iš 
sėti, tik reikia gaut Amerikos tolimesnių 
viza. Todėl, kurie šiais metais

! Be abejonės kaip visuomet. į rengiatės važiuot Į Lietuvą, tad

sžiuo-

muo.

T«L Beach WM

OR. R. M. FRIEOMAM
SPECIALISTAS VENERINIU 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligg ir 

Reumatizmu.
Vaiaudov: Nuo JI ryto iki

S vakar*.
l««* WaSH1NGTON ST.

MO8TON. MASS.

PARBAIGTA 
Nervą Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-rone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gerai žinomą gydytojams visose šalyse ir ju 
—;—r nuO nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
2yvybčs organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiegąs, 
dvasinis slėgimas, histenja. 
neuralginiai skausmai. ar 
sopus vien valinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikus-preparatas 
taipgi turi tam tyčia vaistą 
padarymui kraujo gausurn, 
raudonu, greitai jekanėn. 
jis sugrąžina raudoną sve. 
katos žėrės; nubtyškusiem 
veidan.s ir hesems žmonČrru, 
suteikmkv.no. Jissugrąžin. 
energiją ir pcjiecą c.irbt 
tiems, kūne liko silpnais, a., 
kenčia nemalones sekine 
ilgui prasitęsusios ligos, 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu. vi
durių užkietėjimu. turi, ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykintą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru* 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį xir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ąPamėgink
Musų Rizikų

Nuga-Tcne atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka CO dienų; 6 pakeliai tik už 35.00. 
Pamėgink Nuga-Tone’ą 20 dienų musų 
rizikų ir jei tau pasekmes nepatiks, sugrąžink 
likusią dali, o mes atiduosime pinigus atgal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja
mas aptiekose ir yra j u garantuomas* kad 
jis suteiks pilną patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dep. L D- 4 -1018 S. Wal»ash Avė., Chicago. 

Gerbiamieji: Įdedu $.......... ...... .—už ----- ---
pakelį-ius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone’^ 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią dali 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingiua.

Vardai----- ----------------------------------------------------------

GatvA ir num. ar R. F. D.---------------------

Revolve- 
i, kurie 
ar nike- 

astuonkertinis 
ir graži gurno medžiagos 
jie padaryti dvejopo diču- 

r -Ib kalibrų; :52 kalibras už- 
su šešiais šūviais, o kalibras 

38 —. su penkiais šūviais. Tai yra la
bai brangus revolveriai, tačiau musą 
snecialė kaina yra tik S5.68.

Nesiųsk pinigų iš kalno — iškirpk 
tiktai šį apskelbimą ir prisiųsk mums 

Visus reikalingus dokumen- R'e. apmokėjimui persiuną-
. nv> lesų, t azyųtek kokio Icahbro r

ir liudvmus parūpina dykai kokio padarymo revolverį nori Tuos 
8TATE^ I l^ES 85X3 užmokėsi tuomet, kai revolveris

* bus pristatytas.
Neatidėliok, užsisakyk- šiandien, nes 

mes ju neperdaugiąusiai turime.
(19-211 

THE VESTERN COMPANY.
2136 W. Chicago Avė., Ilept. 110 

CHICAGO. ll.L.

Važiuo- vas, žymus lietuvis advokatas, 
ne pilie-1 keliaus keletas daktai-ų ir šiaip

i

I

taip ir šiais metais daugelis lie-1 pasinaudokit šia proga ir keliau
tu viu rengiasi važiuot iš Ameri- kit 1 d. liepos. Ekskursiją lydės 
kos Į Lietuvą: vieni apsilankyt. Baltic Statės Finar.ce Co. atsto

vietą, nieko nelau-1 
kiant tuojaus atsikreipkit pas! 
mas, o įbes viskuom aprupinsim. j

PALTIC STATĖS FINANCE
* COMPANY
357 Broadway, So. Boston. Mass i Net ir kūdikiai pastebi i

Valstija.

ninka žmonės labiau "pavo-/takios pabaigos, buvo Kis- 
ž otu” jis kur reikia ir ne- i kirokyj, Naujasodyj, Parų- pasekėjams supilsime pn- dauguma ir suprato pamok-! 
reikia baugino žmones žan- jgyj, - Užimtuos, Uždusitues žiodė po pusę stiklinės rici- slą. Bet tokių pamokslų la-j 
darais. įsikarščiavęs, nebe- ir daug, daug kitur. Inos... O paskiau, paskiau?... ;bai maža tegirdėjau. Uašvestas -enerolūi

‘ ’ ’ • • įKas čia dabar per tvarka,' Kiek atsimenu, panašų £įaVome vienok talnin-
itai bolševikų tvarka. Pa-i pamokslą sakė vieno rytuTai buvo jau po Velykų.'skiau užsidėsime carą, pri- Žemaitijos kampelio senas ^Mvvris” T

. . kuris’ P^šęs ?is
pie rinkimus, pasakė, kad 

’is dabartinių partijų nebe- į 
pažįstąs, ir patarė balsuoti 
įž tuos, kuriuos ras sau ge-; 
dėsniais, tinkamesniais.

Uogiškvj.
Dabar nebe pamokslas. 

Apskritai pasakysiu, kad 
iar vienas dalykas, kurio 
seniau nebūdavo, teko pa5- 
stebėti kai kuriose šių dienų 
iažnyčiose, ypač per reko- 
ėkcijas: niekad kunigai per 
išpažinti taip garsiai nekal
bėdavo,: kaip šimet. Daug 
kur, kad ir nesiklausant, te
ko girdėti iš klausyklos šio- 
i^ius ir panašius žodžius: 
"bedievis, gyvulys, nelaido- 
?iu kapinėse, eisi tiesiai pra
garan. eik šalin, neduosiu 
išrišimo, ateik po rinkimų, 
įamatvsiu ar pasitaisysi ir 
t.t” Kaip' ten pasibaigdavo 
ir*del ko taip, nežinau. 0 
įjogiškyj prie klausyklos iš
tiko visas triukšmas.

Buvo pavakarys. Bažny
čioj apytamsiai. Kampe, 
ties kuriuo aš stovėjau, 
Klausė storas prabaščius. 
Bumbėjo nuolat, barėsi dar 
tankiau. Pripratau ir ra
miai kalbėjau rožančių. Tik 
girdžiu: Sakyk, sakyk! 0 
vyras: To manęs niekas
nemokino sakyti, o ir Įstaty
mai draudžia, juk slaptas 
balsavimas...' Ir pakilo 
triukšmas, barnis. Vyras 
pabėgo nuo klausyklos, bėg
damas nusispjovė ir piktai 
sumurmėjo: 
jam už ką balsuosi...

0 prabaščius dar ilgai ba
rėsi... ( S-tas ). i

Garais _ _ . ... w
pajuto žmogus, kaip ir užr s,

krikščionis storavodamasis
* Xištarė anais laikais buvusi

Rasaleniuose.

madoie žodi. Tik nepabaigė'. Pamokslą sakė išėjęs augs- statysime pilnus miestelius j<]ebonas, 
į tus mokslus pats knkscio-žandarų, tik ne tokių nu-j apie rink

Pasvalyje.

Redakcijos Atsakymai.
A. G ar buku t Jūsų eilutes, 

Por- 1

Iniu demokratų vadas kun.*smukkelnių kaip šie (paro-
Buvo Verbų nedėldienis.;Pylimas. Na ir sakė! Pir- dė Į milicininką), o tikrų ca- 

Diena graži. Bažnyčia pilna miausia pasisakė, kad mok-j iškų arba kaizeriškų. Oi 
žmonių. Pamokslo sakyti sius eidamas išvaikščiojęs bus ramus gyvenimas! Bet 
įlipo vidutinio amžiaus ku
nigas. Pradėjo taip: ’

"Krikščionys I.---------
Musu bažnyčia pilna vėl-• >>mu...

Klausytojai persigando.

'visas Paryžiaus karčiamas ne visiems, o kurie per rm- 
. į ir dar geresnes vietas. Js kimus parodys, kad jie vert?

katalikai’ ^rancuz®^ išmokęs francu- tokio gyvenimo. Taigi žiūrė- 
’ l ziškai ir dar ko ten, o kar- kitę!

čiamose ir dar geresnėse, Ir užrietęs gaivą energin • 
vietose viską, viską sužino- o ai nužingsniavo i zakristi 

pradėir'dSytisTlubas, i «?’. kas sv:ie‘° W- Panašus turbut, išmokt!
l-xmoc i kprtps jtčHg1 es^s mokytas ir jg kun. Pvlimo sąsiuvinio

.Ir 1 .. Vi, tL. viską žinąs. Na ir pasakojo1 pamokslai "teko girdėti Kie
Taip pilna \ elniii, t išmoko Paryžiaus tave, Telšiuose, Diržuose ii

velniai be ragų , tai tie, , kai čiainose ir dar geresnėse kitur, 
rie per praeitus rinkim b į vietose, tik franeuziškai ne-’ balsavo uz visokius cicilib- kaibėjo Reista, Tokiu
lu?» ^^se.vl 11 . .' mokytu, tokiu viską žinan-
krikščionis. Tie yra ve i jr vjsur buvusiu pasisa-
velniai... _ ikė, o kai pradėjo sakyti, tai

Panašiai kalbėjo visą va-i lygiai taip, kaip kokia labai 
landą. Baigdamas suriko: . i Įpykusi davatka, arba kaip

"Meskit tuos velnius iš vi-koks supykęs naujai iškep- 
sų padorių vietų, muškit tas lietuviškas fašistas, kū
juos!” . . Iriam nakty nenusisekė už-

Žmonės skirstėsi nusimi-tjuotasai darbas — išdegu-, 
rę, pikti. Ituoti iškabas, kuris dėl toj

Po visam, rinkoje buvo J ant visų pyksta, visur mato | 
mitingas. Kas ji rengę, ne- tik savo neprietelius, 
beteko sužinoti. Tik pama-J —Bedieviai, cicilikai, cici- 
čiau, kad, pabaigus kalbėti ]įkai, bolševikai, bolševikai, 
vienam žmogui, ant bačkos j bedieviai; bedieviai* valsty- 
užšoko tas pats kunigėlis, ’bės 'griovėjai! rfėpriklauso- 
kuris bažnyčioje mitingavo, mybės priešai, lenkbemiai, 
Užšoko, ir vėl tą pati prade- žydbemiai, bažnyčių grio- 
jo. Bet čia staiga didžioji vėjai, 'krikščionių smaugė- 
pusė minios kad suriks: jai, katalikų neprieteliai, pa-

Taip per visą pamokslą 
po keliolika kartų. Tik ant 
galo pasitaisė.

—Žinot jus neišmanėliai! 
Jeigu jus neišrinksite Į Sei
mą nors 50 krikščionių de-

Burbinėje.
Sakė jaunas kunigėlis.

Kaip kiti, nemitingavo: ne- 
piršo aiškiai krikščionių de- 

j mokratų ir nekeikė kitų 
'partijų, o tik piešė Kristaus 
gerumą, pasakojo, kaip jis 

! mokino mylėti artimą, tei
sybę ir t.t. Paveikslai išėjo 

į gražus, geri, visi atydžiai 
i klausėsi. Tik ant pat galo 
J prisiminė rinkimus ir pasa
kė, kad reiktų visiems bal
suoti už tuos, kurie Kris
taus vardą pirmoj vietoj 
stato. Nesupratau, ar jis no
riojo tuomi pasakyti, kad 
balsuotų už krikščionis de
mokratus ar ne. Jeigu norė
jo, tai tikslo nepasiekė, nes 
po pamokslo daug kur gir
dėjau šiaip kalbant:

"Dabar musų krikščionys 
demokratai su savo ūkinin
kų sąjunga ir darbo federa
cija visur ir visiems šaukia: 
Mes krikščionys, krikščio

nys. o jų darbai ir burnos— 
nei šuniui neverti. Reikia 
žiūrėti kurių darbai krikš- 

___________ , 4 _ • ioniški, o ne plikų žodžių.’ ” 
si paties kunigo bažnyčioje musų priešams gaivas, o jų Tajp kalbėjo, taip, matyt,

i 
i

Iv

dvyns", važinėdama-
Ameriką, pals save i 

? užtektinai išjuokė, taip kad;
’ ”” T dar daugiau iš jo juoktis jau i

neverta.
J. Grikštui. Eilutės apie 

"Lietuves Judošius” spaudai 
netinka.

; •

i AR ŽINOT, KAD —
Lietuva importavo iš Suvienytų I 

Valstijų Įvairių materiolu produktų,' 
medicinų, chemikalų ir net kosmetikų' 
sumoje už 24,007,677 markių? Ar ži- 
n«, kad Hclmar Turkiški Cigaretai 
cftioda jums daugiau už jūsų pinigus, 
negu paprasti cigaretai, nes jie pa
dirbti iš l')0‘< tvro Turkiško Taba
ko ? .

jI LAIVAS ST0CKH0LM AT- t
PLAUKIA J NEW YORKĄ. |
Švedijos - Amerikos Linijos | 

j laivas ST0CKH0LM išplaukė iš | 
į Gothenburgc su 748 pasažierials | 
jis Skandinavijos ir Baltijos pro-'® 
įvincijų. Atplauks Į Nevv Yorkąi® 
23 gegužės ir iš New Yorko iš-(g 
plauks atgal i Europa 29 gegu-jf 
žčs. z ■ ii

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ryffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jnsii 
galvos oda bus taip tyri, kaip kūdikio 
ir Rąflies pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plauku^ puikiais__
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite honkįt savo aptiekojo šiandie už 6.5c., arba prisiuskite 75e.
pašto ženkleliais tiesiai į labaratori.įą.

F. AD. niCHTER & CO.
104-114 So, 4th St. Brooklyn, N. Y. 2

Senos šalies Slaviška* Gydytojas

DB. MILAN MILOJEWICH 
SPECIALISTAS VIDURINIŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRŲ LIGŲ.
417 WOOD STREET. —P1TTSBURGH. PA

Valandos: Paprastomis ūiej.omis nuo
Nedėldien-iais nuo 1 iki y

_ Ar tau valna -keiktis ?|ieistuviai, rtfpužės velniai
Mus tėvai to nemokinc gat- 
vėie daryti, o tu ir bažnyčio
je.’ Visi jus jokie krikščio
nys demokratai — tik kitus 
keikiate, kad patiems vieš
patavus. Šalin, šalin! Nes ---- .------------ T .
tuoj!.. mokratų, tai mes, paėmę į

Net baisu sakyti: minia vieną ranką kryžių, j kitą 
kad kiek butų pasinaudoju-'kardą, nukaposime visiems (”S-tas”).

Jurgis Graudžius,

Gydytojai atrado širdies 
pavandeniavimą.

Dabar vaikščioja visą dieną ir vi
rina sveikvn.

Ponas G. B. Maliau. Gavę, i n Rocs, 
Iii., rašo: "Kada aš pradėjau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš buvau pusėtinai su 

' pūtęs, raumens visi skaudėjo, gydyto
ja: sakė, -aš tuiįs širdies pavanden.ia- 

Įvimą. Su varpu negalėjau atsigult ir 
atsikelti iš ldvos ir man turėjo pagel
bsti, toks buvau silpnas. Nuga-Tjme 
pradėjo -duoti mąn stiprumo, suputi- 
mas ir skaudumas pradėjo nykti. Da
bar aš vaikščioju visą dieną, kas sy
kis einu geryn ir valgau mažne viską. 
Galiu tikrai patarti Nuga-Tone’ą 
kiekvienam.” Šitas didysis vaistas sti
muliuoja ir pataiso širdies veikimą, 
pagerina apytaką, maitina ir stiprina 
nervus, padaro gausą raudoną krau
ju, pagelbsti virškinimui ir prašalina 
nuodus. Pamėgink jį pats ir įsitikiu.;. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
ji.OO. Nuga-Tone’ą pardavinėja vi-i 
geresnieji apti<ūkininkai pozitingai 
garartuodami, kad suteiks pilnu pc- 
t< nkinimą arba pinigai bus sugrąžin
ti (garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba pasius tiesiog apmokėtu 
paštu Nutional Laboratorv, įo’JS S >. 
\Vaba.-h Avė., Chicago, II)., pasiuntus 
jiems 51.00.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka j

Jeigu norit? teisingų vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikite j [ 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų r.uo viso- f » 
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- !’ 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo uždegimo plau- į , 

čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų < > 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir į Į 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šnkr.ų ir žolių turime. Mes į i 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus !* 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- i * 

dyt pinigus, tad ateikite i APTIEKĄ po numeriu ®
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. |

* * ***AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAĄ» 
SUNKI LIGA. \ 

Dažnai išsivysto iš jsise- J 
nėjusio šalčio. Milionai , 
žmonių kozną žiemą mir- < 
šia nuo paprasto persi- ’ 
saldymo. Jei užsišaidęs, < 
tri greičiausia naudok J. < 
Baltrėno Sveikatos Gelbė- J 
toją. Apart to, dar galite < 
Kauti sekančias gyduoles: * 

1. Krauto Valytojas, ku- * 
ris ištaro šaltį ir sušildo <

> J’, - Ikraaia. J >
> '“sm^stolava čerauninko Aliva. išvaro šaltį, išvalo itkilvį ir grobas. J •
I Ši Inkstų Gyduole, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų. < Į
> 4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukią iš viso kūno šaltį J >
* ir visus nesveikumus. Siu: gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos < ► 
I <rvduolės yra geriausios, r.es daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- < Į
> krina ir liepia naudoti tokiuosetrydymo atsitikimuose. Reikalaujant J »
* ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- < >
» lis Suvienytu Valstijų. < ,
> Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. J >I ” SVEIKATOS GELB8TOJAS — DRUG CHEMICAL CO.
» J. Baltrūnas, Pi-op. J »
; 2500 w. Pershing Rd.. Chicago, 111. Phone Lafayette 0919. < [
/i/‘ŲVu‘u*uvri vt*i ****** t

suteikmkv.no


DIDELĖS SMEGO FU
GOS MINNESOTOJ.

Šiomis dienomis Minneso- 
tos ir North Dakotos valsti
jose prisnigo daug sniego ir 
pūgos siautė taip kaip per 
Kalėdas Oras buvo labai 
šaltas apie Chicagą ir Wis- 
consine. Vietomis nušalo 
žiedai. Iotvoje ir dalinai Illi- 
nojuje pasirodė sniegas.

Tuo pačiu laiku Arizonoje 
buvo 100 laipsnių karščio. 
Californijoj temperatūra 
siekė 101 laipsnių karščio.

IŠTRĖMĖ 25 AIDO- 
BLISTUS.

Bonncrs Ferry miestely
je, Idaho valstijoj, gauja 
juodašimčių, pasivadinusi 
"piliečių komitetu”, nutarė 
apvalyti savo valstiją nuo 
"negeistinų žmonių”. -Jie su
ėmė 25 darbininkus, pri
klausančius prie I. W. W. 
organizacijos, išgabenę juos 
i Montanos valstiją, paleido 
tyruose.

Ikada viena jų streikuoja, ki
tas darbas eina. x

Žinoma, tai yra baisi be
tvarkė. Dėlto dabar ir pra
sidėjo agitacija, kad nuo tos 
unijos atsimesti, o sudaryti 
Viena Didelę Uniją, kuri da
bar Amerikoj užima buvu
sios L W. W. vietą. Kai ku
rie senosios unijos : 
Brocktone jau nutarė 
jos atsimesti ir dėtis 
One Big Union.

Šitos unijos tikslas 
suvienyti darbininkus 
sakų, kurios tik turi ka 
bendra su odų į------
pradedant nuo galvijų auk 
lėtojų ir baigiant gatavų 
batų pardavinėtojais.

Bet fabrikantai šitai uni
jai baisiai priešingi. Brock
tone ir Montelloj jie pasakė, 
kad jei tik One Big Union 
tenai susidarys, tai jie užda
rysią savo dirbtuves. Dėlto 
ir iš darbininkų ne visi šitos 
unijos nori. Jie bijosi, kad 
kompanijos neuždarytų 
dirbtuvių.

skyriai 
nuo 
prie

yra 
visų 
nors

BAISI ALIEJAUS ŠULI
NIO EKSPLIOZIJA.

Texas valstijoj atrasta 
naujas aliejaus laukas Po-
vvell Field valsčiuje. Pereitą deja 
sąvaitę tenai pramušta nau
jas šulinys, kuris davė Į die
ną 5,000 bačkų aliejaus ir

Nušoko nuo i,ll°
Praėjusi netiri 

naujojo Cimrltmo'.' 
nušoko jurininkas Kvi 
White, 23 metų am 
kinas, kuris limitavo a 
V. laivo ' I 'tar. . 
vinčio Chariestmvno 
plaukoj. Kada u !’ 
ji ištraukė, jis buvo 
gėręs.

pramonėj k u vijų auk-Lfoi

"Velnias Išradėjas" puikiai 
pavyko.

Pereitam nedėldieny Bro- 
athvay Teatre "Gabijos" 
choras, vadovaujant komp. 
Petrauskui, statė scenoj tri
jų aktų operą "Velnias Išra- 
' ’ is". Nors veikalas ganai 

sunkus, bet, pasidėkavojant i 
rūpestingam prisirengimui, | 
tapo suvaidintas puikiai.

J X ’ ’ L ~20,000.000 kubinių pėdų ga- Suprantama, atydžiai tėmy-
zo. Prie šulinio matomai, 
priėjo koks pypkorius, nes į 
gazas su aliejum užsidegė ir 
Įvyko baisus sprogimas, ku
ris ant vietos užmušė 11 
žmonių.

!

DETROITE 205.000 DAR
BININKŲ DIRBA PRIE į 

AUTOMOBILIŲ.
Detroito mieste yra apie i 

320,000 pramonės darbiniu-; 
kų, ir iš to skaičiaus apie' 
205,000 žmonių dirba vien 
tik automobilių fabrikuose, 
arba tokiose dirbtuvėse, kur 
daromos automobilių K-i 
motorų dalis.

Netik pats Detroito mies
tas, bet ir visa Michigano 
valstija yra užimta daugiau
sia automobilių išdirbyste. 
Tenai padaroma 80 nuošim
čių visų Amerikos automo
bilių.

!

i

jaut, galima buvo pastebėti 
mažų trukumų, bet abelnam 
Įspūdžiui tas daug nekenkė.

Užvis geriausia lošė ir 
dainavo "Velnio Išradėjo" 
lolėj K. Kriaučiūnas iš 
Brooklyno. Taip-pat gerai 
savo užduoti atliko ir Nava- 
dauskas, Belzebubo rolėj. 
Bet muziką suprantamiems 
užvis geriausia šiame lošime 
patiko Simfonijos Orches
tra. kurią vadovavo komp. 
Petrauskas.

Publikos buvo virš 1,000. 
Reikia pažymėti ir tai. jog 
publika buvo rinktinė, inte-į 
ligentiška, suvažiavusi dau-: 
giausia automobiliais iš 
Bostono apielinkių.

Nors lėšos šios operos pa
statymui buvo didelės, bet 
veikia manyti, kad liks ne
mažai ir pelno.

Reporteris.

y

t'l

il

si

<>-
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Jau 10 žmonių mirė nuo 
munšaino.

Pereitą nedėldieni Mies 
Ligonbuty mirė nuo mu 
šaino John Hinds. -’7 me 
amžiaus vyras. Tas pada 
Jau 10 munšaino aukų m 
šių metų pradžios.

Grand Union Hoteh areš
tuota 31 svečiai.

Pereito nedėldieni*.> rytu 
policija netikėtai užk’iup< 
Grand Union Hoteli ant 
Washington streeto. netoli 
nuo kampo Dover gatvės. L 
areštavo 34 žmones žmon.-.- 
už svetimoterystę. Daug 
relių buvo ištraukta iš šilti 
guolio ir nugabenta i šaltą 
belangę.

Rabinas užmušė \ aiką
Brightone am Vest 

avė. žydų rabinas Vidi 
užvažiavo automobiiium 
5 metų vaiko ir am vien 
užmušė. Rabinas <ako. 
vaikas taip palim.o jam 
automobilium, kad išsisi 
nebuvo galima.

Suėmė 27 lošėju 
Persirengę i dar 

būrys 
i jos 

užklupo

<

arą panas, 
bridge’aus polio 
nedėldieni 
gemblerių, kurie lošė k 
iiais iš pinigų, ir arenta 
žmones. Tarp konfisi- 
kaulelių policija rado k 
kauliukų klastuotu. 1 
pagalba sukčiai apsuka 
bendrus lošėjus.

-t

I

1Reikalauja paiiuosuoti
Moonev.

Centrai Labor Union su
sirinkimas pereitą nedėldie
ni nutarė nusiųsti Californi- 

įios gubernatoriui reikalavi- 
imą, kad jisai paliuosuotu 
darbininkų organizatorių 
Moonev iš kalėjimo, arba 
paskirtų jam naują bylą.

Tarnas Moonev buvo areš
tuotas San Franciscos mies
te keletas metų atgal, kuo
met šios šalies kapitalistai 
rengėsi prie karo ir po visą 
sali rengė "prisirengimo pa
rodas". Laike tokios paro
dos San Franciscos mieste 
sprogo ant gatvės bomba ir 
užmušė apie 10 žmonių. 
Moonev tuo tarpu buvo ki
toj vietoj, bet kadangi jis 
yra veiklus darbininkų or
ganizatorius, tai kapitalistų 
agentai suvertė tą ekspliozi- 
ią ant jo ir nuteisė ji pako
rimui. Kartų su Tarnu Moo- 
iiey buvo suimta ir keliatas 
jo draugų, bet juos teisiant 
jau išėjo Į aikštę, kad visas 
šitas kaltinimas yra kapita-j 
iistų sufabrikuotas ir kad' 
visi liudininkai yra vietos 
valdžios papirkti ir primo
kyti kreivai liudyt. Todėl 
Iviooney draugai buvo pa- 
b'uosuoti, o Moonev taip ir 
'ėdi kalėjime, nors karti ji 

'kapitalistai nedriso.A •»

no departamento darbiniu- Į 
kai toj pačioj pramonėj su
daro vis atskira organizaci-' 
ją: kirpėjai sau, lenkėjai.pereitą sąvaitę tapo auto-! Poolruimiui. su 
sau, pakuotojai sau, ir tt.' mobiliaus užmuštas Jonas prietaisais. Klauskite nuo 5 
Prie šitokios sistemos būda- Dembinskis, kuris gyveno vai. vakare pas: 
vo taip, kad toj pačioj dirb-' po No. 231 Chambcrs st., CHAS. LEMONTAVIčiA 
tuvėj yra keletas unijų ir Bostone. 115 Granite St., So. Boston.

MILLERIS PASTATYTAS
PO -320,000 KAUCIJOS.
F. Milleris, kuris 15 balan

džio užvažiavo automobi
lium ant būrio žmonių neto
li Pittsfieldo ir du jų užmu
šė, likos apkaltintas antro 
laipsnio žmogžudystėj ir pa
statytas po $20,000 kaucijos.

Laikraščiai rašė, kad jis 
paeinąs iš Lietuvos ir kad 
tikroji jo pavardė esanti ne 
Miller, bet "Millinansey”. Jei 
jis ištikrujų lietuvis, tai jis 
negali būt ir "Millinansev”, 
bet veikiausia Miliauskas 
arba Malinauskas.

I

Vietinės Žinios
Batsiuvių streikai ir 
Viena Didelė Unija.

Lynno ir Brocktono bat
siuvių streikai iškėlė Vienos 
Didelės Unijos (One Big 
Union) klausimą. Iki šiol be
veik visi batsiuviai prigulė
jo prie "Boot & Shoe Wor- 
kers’ Union”. Bet ši organi
zacija turi padarius su fir
momis tam tikrą sutarti ir 
tps sutarties laikydamosi 
neužgiria dabartinio strei
ko. Negana to, "Boot & i 
Shoe Workers’ Union” dali- 
jasi Į daug skyrių. Kiekvie-J

Sudegė baksų dirbtuvė.
Everetto miestelyje perei- 

tą sąvaitę sudegė popieriniu 
baksų dirbtuvė. Nuostoliai 
siekia 8100.000. Gaisras kilę 
nakties laiku, kuomet dar- į- 
ninkai buvo jau išėie r.am >.

Ctl -J
ei e nam

LSS. 60-tos kuopos mitinga^
Ateinanti nedėldieni. j? 

gegužės, 10 vai. iš 
tuvių Salėj 
kambary bus 
kuopos susiri 
draugai pra- 
kyti.

60-t< >s
Visi 

įšilau-

Kas laimės: Zbtszko ar 
Caiza?

Sporto mėgėjų tarpe ei’ 
karštų ginču apie tai. k ;; 
iš dviejų pagarsėjusių pi
kų yra geresnis: \Vlade.< 
Zbyszko ar (reorge Ualza 
Italai piestu stoja už Caiza. 
o lenkai už Zbyszką. Ta< 
klausimas galutinai iŠsirC 
šioj pėtnyčioj Boston Ali
noj, kur Caiza risi.- st> 
Zbyszko iki galutinos pabm- 
gos. Apart jų risis iki pabai 
gos Stasiak su milžinu fimi 
Havempua ir Kotsonaros - • 
Cyclone Ress.

IJ I d 
ris

ŽVEJAMS MĖGĖJAMS!
Kurie myli važiuot žuvaut, g.-

.šiai važiuot laivu JOY. Išvaža:
i kiekvieną šventadienį, nuo :■ ryt<-
'City Point. Klauskit pas ,J. Gi!,BERI 
'112 Bolton St.. S». Boston.Dcmbinskis užmuštas.

Ant Commercial streete PARSIDUODA 5 STALAI
visais

. (22)

PRANEŠIMAS CAVl- 
bkhm;eausirai>ie- 
LINKĖS LIETUVIAMS.
Šiuomi -pranešame, kad 

< ambndge Sales Coi p., ve
dama Chas. Urbono, parda
vė vieną krautuvę ant Cani- 
iidge >t., ir paliko ant vie
ns krautuvės, kuri randasi 
o i uin. 617 Main st., Cain- 
ridgeporte. Musu krautu

vėje galima gaut visokiu 
Jrabuzių vyrams, moterims 
r vaikinams, taipgi ir šlau
nim skrybėlių vyrams di
liausiam pasirinkime. Vi- 
oki tavorą gvarantuojam 
-z jo gerumą ir kainą. Kas 
as mus perka ir jeigu tas 
iaiktas nepatinka, tad mes 
„rąžinam pinigus atgal. 
?rie kožno pirkinio duoda
me štampas ir štampu kny- 
relę apmainom i tavorą pil- 
a vertybe. Todėl visus vv- 
us ir moteris, kuriems rei
dą kokių reikmenų, mel- 
.žiame kreiptis pas mus ir 
aremt Lietuvių bizni.
Podraug turim pareikšti, 

kad Cambridge Sales Co. 
ra išdirbusi pieną, kaip ga- 

’ima i mėnesi laiko surinkt 
<5000 Lietuvos Reikalams ir 
liekam nereikės duot nei 
leno cento; tam rekalinga 
ik visuomenės pritarimas. 

Tas pienas bus paskelbtas 
sekančią sąvaitę vietos laik
raščiuose.-

Taipgi prašome visų kaip 
ieno paremti lietuviška 

bizni ir pramonę.
CIIAS. URBON, Vedėjas. 

Cambridge Sales Corp. 
647 Main St.. Cambridge.

\ AKACIJOS ANT ŪKĖS 
PAS LIETUVI.

\ r i Radio, Telefonas, ir kiti pa- 
. Taipgi att: miestas. ge>e-

kcl's, botai. Vasarą yra įvaiias 
zradų, obuoliu ir kitokių fruktu. 

kitės pas savinir.ką (2?)
\M ANA MEŠKAI SKA

K. E. D. 2. COLCHESTER, CONN. 
Telefonas: Colchester Ii—12.

Daug lietuviu žino,
et da.jg nežino, kad Feliksas 

BanKis gerai ndrnus pentiną >r 
yataiso. Taipgi kurie -norit? 
pirki namą arba parduot, at-
ir.it ras mus Į ofisą, žinom pi- 

ir brangių namų. (23*
331 IJr ->adway, So. Boston. Mass.

,-EI NORIT PIRKT ARBA
PARDUOT namus, bizni 

arba kitką, matykit ypatiš- 
kai arba rašykit:

D. YANUSHKIS
212 Silver SU, So. Boston.

PARDAVIMAI.
DORCHESTERIO 

BARGENAS.
kambariu namas su visais pajieri- 

t i n karnas dėl dvieju šeimynų, 
s.ovy. su staliniu stogu. Be

• ntų. Kaina $5.800.
Tel. IX>r. 7778-M.

Sa-. inmkas 114 Fk»ridia Stieet.

i; m?.is
'.re ra m

I ARS1DIODA GROSERNĖ PRIE 
PA 1 BYČIŲ.

Ant kampo, geroj vietoj. 
Biznis atidara-s ir nedė-liomis.

■ ..a galim;1 matyti ant _(-Į).>3,.............. __ ________
U>12 COLUMBLA RDŽ SO. BOSTON. 

'• MIS1DUODA RESTAL'RANTAS.
'Z roi lietuvių ap+r?Ventoj vietoj; 

savininkas eina į kita biznį, todėl tori 
jaus parduoti: daro biznio aiiia 

i-edčlia. Kaina $2.600. (22)
V J. KUPSTIS

5 12 iJr->ad»ay. So. Boston. Mass.

P \RSIDUODA
Hudson

motoras 
-taisyta. 

<-kstra.

automobilis
.... Super Sis. beveik naujas.
< ir kitos dalys marinos gerai 

Robai visi beveik nauji ’r 
-.-ura. Atsigaukit greitai, nes to- 
oroga r»»tai pasitaiko. (2->)

P. TREČIOKAS
E. Eourth St„ So. Boston. Mass. 

5;.. s ryto iki septynių vakare.

TREČIOKAS

TAUPYK
ŠIUOS 

LElBEl K S

VARTOK

STANDARD
IR

CHALLENGE HERA
‘JŪSŲ VIRTUVĖJ KEPI
MO IR VIRIMO REIKA
LAMS.

TAUPYK SUOS LE1BEL1US
DELE1 BRANGIŲ 

DOVANŲ
PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESE, -------- -------
BASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO,
DAMAS
PREMIJŲ L1STO.

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

KURIS RAN-

RE1KALAU-
IL1USTRUOTŲ

TAUPYK
ŠIUOS

LEIBELHS

PARSIDUODA KRAI TI VĖ.
Vaisių, saldainių, papirosų, sodos 

fontanas ir visokių drabnų daiktelių. 
I’iznis išdirbtas, neša 50' '■ pelno. Ge
rai dirbant j metus galima padaryt 
iki 5(M'. dol. pelno. Parsiduoda iš 
priežasties kitokio užsiėmimo. Atsi- 
šaukit pas

1263 TREMOM’ ST.
UONBUIIY (ROSSING. MASS.

Tel. S. lt 24.88 . į

Dr. J. C. Landžius I 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) O 
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 j[ 

506 BKOADHAY.
SO. BOSTON. MASS. į !

I
1 PLUNKSNAS. Putu-. Padurkas, 
J stalus. Kaldras ir visokias lovų 
'įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiskai r.rbu rašykit:

Jeigu kenčiate nuo akių skau.— 
m:>. atlankykite mane 19 metų 

praktikoje
Rl SIŠK \1-L1ETUV1ŠKAS 

AKU SPECIALISTAS 

DR. M. B MIRKIN
OPTOMETRISTAS

! CH A M BERS Sl\ BOSTON. 
Tel. Eowdoin 2349-M.

Studenla- Mass. College of 
Optomecry, Philadelphia College 
ir kitų.

VALANitOS: Nuo 9 ryte iki 
7:5’0 vakare. N’edėldieiiiais ii 
pč»i:yčiomis iki 3 po pietų. Spe
cialūs valandos pagal sutartį.

(22)

43

EUROI’EAN EEATHER 
1MPOKT1NG HOUSE 

25 Loveli St, Boston. Mass.

i Tel. South Boston 2613
[ Residence Aspinwall 0581

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(puišiutS) 
Lietuvė Moteris AdvokaU 

253 Bro*dway, So. Boston. Man.

PUIKUS 
INVESTMENTAS.

15 apartmentų. storas ir 8 rui
mų namas. Atneša $500 Į na-: 
nesi.

Nortvood. Mass., arti Plynitni 
Press. Adresas:

MR. FRIEDMAN
109 Statė St.. Boston. Mass.

Telefonas 5112’W.

Or. L Gorman-6iimaii$kas
LIETUVIS 

Valandos: nuo 
nuo 
nuo 

Nedėliotais nuo 

705 N. Main st.

LIETUVIS OPTCMETRISTAS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius 

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

541 East Broad»ay,
South Boston. Mass

Telefonas: So. Boston 51370.

i

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akintus ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kaina.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWA¥
SO. BOSTON, MASS.

Į

SO. BOSTONE GERA PROGA
gali Įsi- 

parsi-! 
y- Į

Klauskite ; 
Telephone:; 
Universitv i 

. (21)1

2 šeimynų namas, tuojaus 
kraustyt, 67 Dorchester st. 
anodą už $4500. Taipgi išsiduoda 
veniųiui 4 dideli kambariai. 84.00 sa
vaitėje; 186 W. 7th st. 
Mrs. Eell ant 2-rų lubų. 
So. Boston 2685—R, :;tba 
6355.

-Jeigu kas norėtų tuos namus pirk
ti, klauskite "Keleivio’’ krautuvėje.

t

S
ItĮ 
i■
I1
I 
s
I
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ANT BROADVVAY
šeimynų namas ir 2 dideli storai 

m Broad’.vay, geriausioj vietoj S-,.
Bostone, po 6 kambarius šeimynai, 
elektros šviesa, dženitoriaus nereikia, 
rendos geros, dar galima daug dau
giau gauti. Kaina $55,000, įnešti rei
kia $7,000. Rašykite: (21;

P. O. Box 3059, Boston, Mass.

9 
?nt

DERBY MIXED PA1NT.
Parduodam varnišius, lead ir alie

jus; užlaikom taipgi geležies tavorus 
ir virtuvės indus. (23;

\VM. P. PERKAVAS
311 W. Eourth St, So. Boston. Mass.

- -

i
i

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;
10—12 dieną.

kam p. Broad st.
MONTELLO. MASS.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Mass. 
(Prie Har.over St.)

Tel. Richmor.d 068. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

t 
i 
Į

i

7: Tel.: Richmond 1410 į

I Dr. David W. Rosen
« Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
7 Rusiškai.
f GYDO CHRONIŠKAS IR
; ; SLAPTAS
■ [ VALANDOS: 
į Nuo 8 iki
INuo 2 iki

Nuo 7 iki

321 HANOVER ST.
BOSTON. MASS.

L1GAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmųNeduok jsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybe 

dusų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko- 

rlaus gydymas. z ... . .
?>1ES turim daugybę geriausių vaistų ir gyduolių, kurie tikrai pagel

bės Jūsų sveikatai.
Jūsų Receptai pas mus bus išpildami ekspertų reg. aptiekorių. Lietu

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

BROAIHVAY PHARMACV
KAMPAS D ST. ir BR0AD1VAY, SO. BOSTON, MASS.

t 
I•
I■

i
I• 
I s
a

i »

LIETUVIAI PENTORIAI
Padarome visokį karpenterių 

darbą iš vidaus ir lauko, penti- 
narne. baltiname ir sutaisome 
viską, kas tik reikalaujama pa
taisymo. Iš senų namų padaro
me naujus. Lietuviams gera 
proga kreiptis prie mus. nes 
darbą padarome gerai ir pigiai.

(-)
JONAS STANISLOVAIT1S 

929 Broad^ay. So. Boston, Mass

I
I 
i

VIETINĖ LIETUVIŠKA •

APTIEK A
I

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, "priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 829

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo Įvairiu ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA........................50c.

Prisiunčiamo Vaistus ir per paštų.
•iįr

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, 
pašto ženklelį.

Į

l
IZ

mes turime. Atsakymui prisiųskit I

PARSIDUODA LUNCH ROOM 
metai biznyje. Priežastis parda-

- > man<f pati mirė.
MR. S. SIIANKER

'.'7 ( nmhridgc St.. Boston. Mass.

PSRSIDUODA NAMAS.
- šeimynų, 16 kambarių ir miesto

31 vaisi ii medžiai; 3 minutos 
Parduodu už s4;500.

JOHN JANUŠKA
’7 Currv St_ E. Lesington. Mass.

________________ _______________ _— 
PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NA- 

’i t'-, su visais pai’ankumais, 18 kam- i
■ ų. arti bažnyčios :r mokyklos, už- j 

.ei žemės dėl,3 karų garadžiau.-. . 
'■ b: $13?) per mėnesį. Kaina $12,- į 

' '. J nešt S3000. . .
Tel. S'omervillc 8757-M, savminka.-.

I'VRSIOUODA HYDE 
ŠE. M YNŲ NAMAS, 

k . ršto vandens šiluma.
tisiniais i

r

; ivhio,
iki karo.

park e 2 
su elektrą, 
darželis su 

medžiais.""io',OO<> Pėdy Že- 
. ;;it: ler.kų bažnyčios. Kaina

•5Piimo mortjficiaus $6000. ant- 
-<>•■». įneš; $2OOO. Rašykit: (2ž)

M. A. McDONALD 
I’. O. Box 11, Hyde P»rk, Mass.

v
SIDLAUSKAS

Provizorius
373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

K. i

5EVER05 GYDU0LE5 UŽLAIKO
ŠEIMYNOS 5VEIKATA

AjjitsCptlŠl^dS Hosff*

M/M Mc

l^ldUs^ife pas opfTelępribs.

VdriojonjdS tjL'o rpcžĮj, išben'q 
ir \ito\iu odinės Ifyos.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR PAPIDS. 1OWA

I

White Lead ir Aliejai 
VISOKĮ budavotojų ĮRANKIAI 

stogu, sietu ir vist įninku d ra tai 
Viskas žemiausiomis kainomis.

Veltui pristatymas.

SEVERAS 
E S K O

ir A R i ? o s
$1.75 už galioną vertės $3.00

Išdirbtos musu dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos.
STOGO FARBA ............................................. 5L2S
SIETŲ FARBA ..................   125
$4.00 DU PONT grindų vamisis .............. 2.50
$2.00 INTERIOR VARNlšIS......................... 1-25

galionas
99

99

99

SOUTH END HARDVVARE CO.
1095 Washington St„ —:— BOSTON, MASS.

Ttl. Beach 5353 ir 5352




