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Kunigas pralošė pa 
rapijos pinigus

Našauta lietuve 
moteris.

VISO IŠEIKVOJO
150.000 DOLERIŲ.

Sudėti žmonių centai 
"Dievo garbės”, nuėjo 

kunigo spekuliacijų.
Kunigų abaze vėl triukš

mas. Tėvelis O’Brien, katali
kų švento Petro parapijos 
AVashingtone klebonas, pra
kišo ant spekuliacijos $150,- 
000. Dabar jis suirusiais 
nervais guli Baltimorės li
goninėj, o jo skolininkai su
sirūpinę bėgioja pas advo
katus ir rūpinasi, kaip atga
vus savo pinigus.

Jegamastis O’Brien yra 
nepaprastas kunigas, bet 
monsignoras. Ir nežiūrint, 
kad jis yra jau 83 metų am
žiaus ir viena koja stovi 
grabe, jis buvo tiek godus 
ant turtų ir aukso, kad tvėrė 
visokias kompanijas ir spe
kuliavo akcijomis ant bir
žos, kad prisigrobus kuo- 
daugiausia pinigų. Jis suki
šo netiktai savo visus pini
gus, bet pralošė visą parapi-. 
jos iždą, paskui da prisisko
lino iš bankų ir užstatė pa
rapijos nejudinamąjį turtą. 
Viskas žuvo spekuliacijose. 
Apskaitoma, kad išviso jisai 
prakišo $150,000. Skolinin
kai dabar traukia jį teisman 
ir reikalauja savo pinigų. 
Kunigas iš to susirūpinimo 
ir gėdos sinkiai apsirgo

ant 
ant
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ATEIVIAI PASIPYLĖ. |
Liepos 1 d. atsidarė naujai 

kvota ateiviams, ir kaip tik j 
šios šalies durįs tapo atida
rytos, tuojaus visais pakraš-

* čiais pasipylė tūkstančiai at-
 eivių, kurie buvo jau nuo tu- 

SENCACINĖ BYLA Į° laiko susispietę ir tik lau- 
PETROGRADE. !ke’ kada laikrodis išmuš 1 

_ x , . liepos 1 valandą. Žmones va-
Petrograde dabar eina la- žiavo . Kanadą, New 

bai sensacmė byla, kurioje yorka ir kitus punktus; va- 
kaltmamas nužudymu savo žiavo ~’automobiliais, trauki- ' 
pačios visų Petrogrado ko-......................................  •
peratyvų pirmininkas, ko
munistas Svieščuk.

Laike šitos bylos išėjo 
aikštėn, kad Svieščukas no
rėjo apsivesti su kita mote
riške ir todėl nutarė nuo sa
vo pačios atsikratyti. Jai 
užmušti jisai pasamdė du 
banditu, kuriems užmokėjo 
45,000,000 komunistiškų ru- 
bių.

Keisčiausia yra tas, kad 
jis norėjo vesti savo pačios 
seserį, kuri teisme prisipaž' 
no ir pati dalyvavusi 
sesers nužudyme.

niais ir laivais. Kiekvienas 
norėjo būt pirmutinis. Judė- 
Įjimas prasidėjo tuojaus po 
12 valandos naktį, kaip tik 
prasidėjo 1 liepos. Daug bu- 
jrių nakties laiku buvo su
stabdyta ir liepta laukti 8 

į valandos ryto, kada imigra- 
'cijos ofisai atsidaro.

d“

savo

EKSPLIOZIJA ANT 
KARINIO LAIVO.

’Ant Amerikos'karinio lai
vo ”Williamson” netoli 
P.hode Island pakraščio Įvy
ko ekspliozija ir užmušė 6 

lkareivius. Ekspliodavo ne 
■amunicija, bet garai iš ka- 
jtilu.

LENKIJOJ ĮVESTA
AŠTRI CENZŪRA. ________

Iš Danzigo pranešama, !TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
kad EenKijoj ir Augstojoj „
Silezijoj tapo įvesta* nepa
prasta cenzūra, ir visa pri
vatinė telefonų komunikaci-

nervų liga ir išvažiavo 
Baltimorę gydytis.

IŠDEGĖ MIESTELI^.
Vermonto valstijoj išdegė 

Handwicko miestelis. Ugnis 
kilo nakties laiku, iš 2 į 3 lie
pos dieną, ir nušlavė visą 
biznio distriktą, taip kad vi
sam miestelyje neliko nei 
vienos krautuvės. Gaisras 
da siaučia ir šitą žinią ra
šant. Liepsnos jau siekia 
miestelio pakraščius. Ugna- 
gesiai suvažiavo iš Montpe- 
liero, Morrissvillės, St. 
Johnsburio ir kitų apielin- 
kių.

DŽITNŲ”.
Netoli Glassboro, N. J., 

pereitą nedėldienį greitasis

nes”, ’ kuri važiavo skersai 
_ __________  geležinkelį, ir sutrupino ją. 

žos suspendavo pinigų mai- Viena moteris dzitnėj ta- 
nQ_________________________ i po užmušta ir keli žmones

________ (sužeisti.
REIKALAUJA RUSIJAI i 

PARLAMENTO. MIESTO MAJORAS Už-
Iš Varšuvos pranešama,! DARYTAS KALĖJIMAN. 

kad įvairios respublikos, ku- South Carolinoj Beaufor- 
rios sudaro sovietų Rusijos i to miestelio majoras gavo 
federaciją, pareikalavo sau 112 mėnesių kalėjimo užtai- 
daugiau nepriklausomybės kad sumušė federalės val

džios taksų peržiūrėtoją. 
Tai atsitiko pirma da, negu 
jis buvo išrinktas majoru, 
bet dabar, likęs majoru, tu
rėjo eiti belangėm

V

ja suspenduota. Komunika- traukinys užbėgo ant dživ
cijai nutrukus, Varšuvos, 
Lodzės ir Poznaniaus bir-

nuo Maskvos ir pataria, kad 
butų sudarytas visos Rusi
jos parlamentas, panašus 
Suvienytų Valstijų kongre-i 
sui.

KĖSINOSI UŽMUŠT JU
GOSLAVŲ PREMJERĄ.
Iš Belgrado pranešama,

RUSAI J IEŠKO 10,000 
KAČIŲ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad tenai atvykusi iš Mask
vos sovietų valdžios kačių 
komisija, kurios tikslas esąs 
nupirkti 10,000 kačių. Bado 
metu visos katės Rusijoj bu
vo suvalgytos ir dabar Rusi
ją taip apnyko žiurkės, kad 
kovai su jomis valdžia yra 
priversta jieškoti kačių už
sienyje.

Brooklyno "Laisvei” da
bar kaip tik laikas įkurti 
"Kačių Fondą".

BAŽNYČIA ANT RATŲ.
Misijonierių draugija Bo- 

- . - - ■ , . i stone nutarė padaryti nedi-
kad išeinant _is parlamento bažnyčią, kuri bus pa- 
tenai buvo mėginta užmuštiI statvta ant ilgo troko, taip 
Jugo-Slavijos premjeras ka(j galima butų su ja kur 
Pačic. Buvo užmušėjas pa- norint privažiuoti leidęs į jį 6 šūvius, bet nepa- žmonės į bažnyčias’jau ne 
taikęs. Policijos_ areštuotas, • beina, tai bažnyčios pradės 
šovikas pasisakė esąs Razic važiuoti pas žmones.

privažiuoti. Mat,

vardu. Į

ŠUO IŠGELBĖJO SKŲS-

TRAŪKINIS IŠARDĖ 
GELEŽINKELI.

Pereitą nedėldienį Bosto
no traukinys, kuris vežė ne- 
dėldienio laikraščius agen
tams palei Bostono ir Mai-| 
ne’o geležinkelį, f--— 
pusę mylios 2__22_
Ne\v Hampshire valstijoj. 
PcT vienu vagonu atsikabino j 
tormazas ir besi vilkdamas 
žeme, išplėšė’ visus skersi
nius. Du vagonai nuvirto 
nuo kelio ir ėmė apie 6 va
landas laiko, pakol kelias 
buvo pataisytas.

KIEK ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO KARŠČIO.

Kiek išviso saulės spindu
liai užmušė žmonių ant far
mų ir mažuose miesteliuose, 
tikrų žinių nėrar bet kiek 
nuo karščio mirė didmies
čiuose, tai laikraščiai jau 
paskelbė. Ir taip:

New Y’orke mirė 
Columbuose, Ohio 
Chicagoje 
Bostone 
Detroite 
Philadelphijoj

Maineriai reikalauja algą

Jos vyras Juozas Butkus 
areštuotas.

Tarp Philadelphijos lietu
vių didelis sujudimas. Visi 
kalba apie bučerį Juozą 
Butkų. Vieni sako, kad jis 
nušovė savo pačią Oną, o ki
ti mano, kad ji pati nusišo
vė. Kaip ten ištikrujų buvo, 
ikišiol da nepaaiškėjo, gana 
tik to, kad Ona Butkuvienė 
jau negyva, o jos vyras Juo
zas Butkus sėdi kalėjime be 
kaucijos.

Taip rašo Ųhiladelphijos 
anglų laikraštis, iš kurio 
vienas "Keleivio” skaityto
jas prisiuntė mums iškarpą. 
Anglu laikraštis Butkų va
dina "Joseph B. Urkis”, bet 
mes spėjam, kad raidė ”B" 
likos atskirta nuo "Utkis" 
anglų laikraščio reporterių., 
kuomet jiems tą pavardę 
kas nors "spelino”, ir todėl 
esame tos nuomonės, kad ti
kras to lietuvio pavadini
mas bus Butkus.

Kas Butkuvienę nušovė, 
niekas nematė. Butkų 6 me
tų amžiaus mergaitė. Onutė, 
buvo vienatinė liudininkė, 
bet šovinio ir ji nematė. Po
licijoj ji pasakė tik tiek: 
' Mama ir papa susimušė. 
Papa parėjo šįryt namo gir
tas. Aš išbėgau į kiemą ir 
tuomet išgirdau kaip revol
veris ėjo — bangi bangi Aš 
vėl užbėgau trepais ant vir
šaus, ir tenai mano mamytė 
buvo negyva.”

Kada pasigirdo šaudymas 
ir moteris pradėjo spiegti, 
tuojaus apie Butkų namus, 
kurie randasi po No. 239 N. 
Darien st., susirinko minia 
moterų ir sakoma, kad But
kus norėjęs minioj pasislėp
ti, bet kažin kas parodęs jį 
policijai ir jis buvo areštuo
tas. Kuomet policija nusive
dė jį prie "bakso”, moterjs 
norėjusios jį nulinčiuoti. Iš 
rišu pusių jos pradėjo prie 
jo plaktis, šaukdamos, už
mušti jį ir gana. Butkaus, 
matyt, esama kataliko, nes 
moterų užpultas jisai saukė
si prie Dievo: "Dieve, Dieve, 
gelbėk manei

Nugabentas policijos nuo- 
vadon ir klausinėjamas, ji
sai tvirtino, kad jo moteris 
pati nusišovė.

"Kuomet aš parėjau šįryt 
namo, ji pradėjo mane bar
ti”, jis sako. "Ji pasiėmė re
volveri ir pradėjo šaukti, ; 
kad ji nusišausianti. Aš pri
šokau prie jos ir griebiau už 
ginklo, bet tuo tarpu revol
veris iššovė. Mums besitą-

??

i, išardė apie
geležinkelio RUMUNŲ TERORAS BE- 

i SARABIJOJ.
Beserabijos gubernijoj, 

kuri pirma prigulėjo Rusi
jai, bet po karo tapo pri
jungta prie Rumunijos, da- 
įbar siaučia rumunų teroras. 
Po priedanga kovos su bol
ševikų suokalbiais, Rumuni
jos valdžia siunčia Besara- 
bijon baudžiamasias ekspe
dicijas, kurios persekioja 

į gyventojus žvėriškiausiu 
i budu. Tos ekspedicijos ne
tiktai smaugia žmonių lais- 

j vę, bet plėšia ir jų turtą, da- 
jro rekvicijas. Miestelyje 
jGuben buvo susektas neva 
Į bolševikų suokalbis, todėl 
i prasidėjo masiniai areštai. 
Į Vienam tų ekspedicijų va
giui paliepus, buvo sušaudy
ta 8 kaimiečiai ir 1 mokyto
jas. Areštai visur. Su areš
tuotais žmonėmis kalėji
muose apsieinama žiauriai. 
Protestuodami prieš virši- 

j ninku žiaurumą, Kišinevo 
kalėjime du kaliniai apskel
bė bado streiką, ir badauda
mi mirė.

NORI 2 METŲ KONTRAK
TO IR UNIJOS PRIPAŽI

NIMO.

2

>•

10
22
17
9 
9 
5

Tokių karščių, kaip dabar 
buvo birželio pabaigoje, 
Amerikoje nebuvo buvę jau 
per 30 metų. Vieną dieną 
oras pasidarė toks karštas, 
kad miestuose stačiai sunku 
buvo alsuot. Nevv Yorke tą 
naktį 220,000 žmonių pajū
ryje ant Coney Island i 
Įėjo.

KARŠTIS UŽMUŠĖ 
3 ARKLIUS.

Marguojant artilerijai is 
Fort Ethan Allen, Vt., Į 
Camp Devens, Mass., aną
dien krito nuo karščio tris 
armijos arkliai. Kareivių 
taipgi daug apsirgo ir jie 
buvo palikti pakelėj pas far- 
merius. Dabar artilerija sistatęs priešais sovietų val- 
maršu-oja naktimis, kuomet rtžią, ir dabar jau pripažįsta 

ją kaipo tikrą Rusijos vy
riausybę. Tečiaus ir savo 

i "stono” jis neišsižada. "Rau
donieji” popai yra nutarę iš 
vilkti jį iš 1 ’ . ’ . ’
bet Tichonas jų nutarimo! 
nepripažįsta ir skaito save 
Rusijos patriarchu po seno
vei.

saulė nedegina.

gu-
TICHONAS IŠLEISTAS Iš 

KALĖJIMO.
Associated Press žinių 

agentūra praneša iš Mask
vos, kad Rusijos cerkvių 
galva Tichonas tapo paleis
tas iš kalėjimo iki teismo. 
Teismas bus vistiek ir jis 
bus teisiamas tenai dėl prie
šinimosi sovietų valdžiai. Iš 
kalėjimo jis parašė vyriau
siam teismui laišką, kame 
jau gailisi, kad jis buvo nu-

I

UŽMUŠĖ PABĖGUSĮ 
KALINĮ.

Marquette, Mich. — Iš 
čionaitinio kalėjimo anądien 
pabėgo tūlas George Nat- 
choss. Policija ir liuosnoriai 
gaudytojai apsupo jį baloje 
ir pradėjo šaudyt. Vėliaus jį 
rado pusgyvį, visą kulipko- 
mis suvarstytą. Neužilgo jis 
mirė.

/

Marylando da tebeina strei
kas. Unija išmoka kas mė

nesi $10,000 pašalpos.
Greitu laiku tarp kieto

sios anglies maklerių ir ka
syklų savininkų prasidės 
Shamokine, Pa., derybos dėl 
naujos sutarties. Todėl susi
rinkusi dabar Scrantone 
mainerių konferencija svar
sto, kokių reikalavimų rei
kės darbdaviams pastatyti. 
Algos klausimu nutarta lai
kytis to paties reikalavimo, 
koks buvo pastatytas perei
tais metais. Tai yra, visiems 
angliakasiams, kurie dirba 
ant kontraktų, mokestį pa
kelti 20 nuošimčių, o dirban
tiems nuo dienų pakelti SI į 
dieną. Be to, nutarta reika
lauti pilno pripažinimo uni
jos ir abelnai išpildymo visų 
kitų 1922 metų reikalavimų, 
dėl kurių maineriai perei
tais metais penkis mėnesius 

.streikavo ir sugrįžo darban 
į laikinai senomis sąlygomis.

Ta laikinoji sutartis bai
giasi 31 rugpiučio šių metų 
ir jei iki to laiko naujas kon
traktas. nebus padarytas, tai 
galimas daiktas, kad tūks
tančiai mainerių vėl mes 
darbą, kad privertus anglių 
baronus priimti darbininkų 
reikalavimus.

Šį kartą maineriai -’eikn- 
laus 2 metų.kontrakto ir pil
no pripažinimo unijos. Da”- 
bo laikas turi būt 8 valandos 
į dieną, taip kaip dabar yra. 
Už viršlaikį turi būt skaito
ma pusantro laiko, o už 
šventadienių darbą — dvi
gubą laiką.

?ai yra nutarę iš- ■ Sekretorius Green prane- 
patriarcho rūbų, konferencijos deiega-

J

ALIANTAI KVIESIĄ LO- 
ZANON BOLŠEVIKUS. :
žinios iš Lozanos £»ko, ~

kad aliantai nutarę pakvies-į 
ti tenai Rusiją, kad ji pade- miestelio, tuoj už Bostono, 
tų savo parašą po Dardane- Kartu su savim jie nusivedė 
lių sutartimi, kuomet šita-,r šunį, šuo pasiliko ant 
sutartis bus galutinai su kranto ir žiurėjo, kaip vai- 
turkais Lozanos koiiferenci-!kai maU(]osi. kada jie nu- 
joj padaryta.. Tos sutarties gana toli nuo kranto
daryme rusai balso neture- staiga pasinėrė no vandeniu, 
o, todėl nesmori-tikėti, kad įr paskui kartas nuo karto ... . , -

pradėjo šauktis ,e^o. Tokiu buclu revolv ei ib
V t— « ____~

TANTĮ VAIKĄ.
Trįs maži vaikai nuėjo 

pereitą panedėlį maudytis i 
!. netoli Revere

300,000 AKRŲ PA. FARMŲ 
GULI DIRVONAIS.
Pennsylvanijos valstijoj 

šią vasarą stovi apleista 
300,000- akrų farmų žemės, 
nes negalima buvo gauti 
darbininkų joms apdirbti. 
Tai vra dešimta dalis visų 
valstijos farmų.

jie po ja rašytųsi.

sant pasigirdo da vienas šū
vis ir tuomet ji revolverį pa-

Iš RUSIJOS ATVAŽIUO
JA TŪKSTANČIAI 

ATEIVIŲ.

iškildami ]
pagalbos, šuo puolė vande- pasiliko mano rangoje, 
nin ir pradėjo prie jų plauk-

Č ia susi-

BOLšEVIKAI RENGIASI 
KERŠYT ŠVEICARIJAI.

Šveicarijos socialistų laik
raščiai rašo, kad Rusijos 
bolševikai yra nutarę ker
šyti Šveicarijai, jei ši nieko

* neatsakys į jų paskutinę no
tą dėl Vorovskio nužudymo^
Šveicarijos valdžia yra pa-'daugiausia iš pietų Rusijos, dų gilumo, ir tenai nugrimz- 
reiškus, kad daugiau į bolše- šimtai ir tūkstančiai žydų do. Visi trįs buvo vienų tė- i 
vikų notas ji nekreipsianti bėgą taipgi per Varšuvą ir vų. šunies išgelbėtas vaikas 
domės. Konstantinopolį. yra vos tik 5 metų amžiaus.'pasekmės.

Policija įdėjo į vežimą
, •• • ... . • •• • Butkuvienės lavoną ir kar-I •» *.
ką, jis pradėjo vilkti jį prie 

Maskvos žiniomis. Rygoje kranto ir išnešė jį visai svei- . ...
dabar yra tūkstančiai susi- ką. šitą išgelbėjęs, šuo vėl ^a^-a’ sP.vrėsi Jr nenor^

tu su juo įstūmė patį Butkų

spietusių Rusijos žmonių, šoko upėn, bet kiti du vaikai jo lipti Į tą pačią būdą, kur 
daugiausia žydų, kurie Jau- jau nebepasirodė ant vir- i gulėjo negyva jo pati, tai 
kia vizų Amerikon važiuoti, šaus. Jie pataikė į dumblo policmanai nešte turėjo jį 
Tie žydai susirinkę tenai duobe, kuri turi apie 15 pė-'rrinešti orn vežimo ir prie- 

varta jį tenai įstūmė.
Vis tai kortų ir degtinės

I

GAUDOMAS ŽMOGŽU
DYS PAŠOVĖ D A DU 

ŽMOGŲ.
Summit, N. J.

darė būrys žmonių, kad su
gavus žmogžudį Muscheri- 
no, kuris italų krikštynose 
užmušė vvrą ir moterį ir da 
porą svečių sužeidė, ir pa
skui pabėgo miškan. Kada 
jo gaudytojų būrys artinosi 
rereitą panedėlį prie miško, 
Muscherino pasirodė jiem^ 
pamiškėj ir paleidęs kelis 
tuvius, kuriais sužeidė da 
lu žmogų, vėl pasislėpė. 
Gaud.vtoiai paleido paskui ,.į 
keliasdešimts šūvių, bet tur
būt nei vienas nepataikė.

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA RUSIJĄ.

! Amerikos šelpimo admi
nistracija jau likviduoja sa
vo darbuotę Rusijoj ir jos 
darbininkai grįžta namo. 
Pereitą pėtnyčią iš Maskvos 
išvažiavo 16 amerikiečių. Iš 
200 vyrų, kurie per 1922 me
tus kovojo su badu Pavolgy- 
je, dabartiniu laiku pasiliko 
Rusijoj tiktai 40, ir daugiau 
pašalpos Amerika Rusija1' 
jau nebeduos.

r' PALESTINOJ SUIMTA
19 RAZBAININKŲ.

Iš Jeruzolimos praneša
ma, kad iš 20 razbaininkų. 
kurie buvo- andai užpuolę 
vyriausiojo komisionieriaus 
svitą, 19 anglai jau suėmė.

Kas per vieni tie razbai- 
ninkai ir koks ju tikslas, ži
nios nesako. Telegramose 
andai buvo tik pasakyta,kad 
būrys banditų užpuolė Ang
lijos paskirtąjį Palestina' 
komisioniei ių. kuris važiavo 
:0 anglu žandarų lydimas, 
ir penkis tu žandarų užmu
šė. Pats komisionierius pa
bėgo sveikas.

tams, kad pereitų metų 
streikas unijai brangiai le
sa vo. Unija įsiskolinus New . 
Yorko bankams ir kitoms 
įstaigoms ant miliono dole
rių ($1,000.000), bet dabar 
visos skolos jau atmokėtos 
ir unija neskolinga nei cen- 
o. Pereitų metų streikas 

tečiaus nėra da pasibaigęs. 
Marylando valstijoj anglia
kasiai ir šiandien di strei
kuoja, ir ių pašalpai unija 
kas mėnesi siunčia tenei no 
>40,000.

APIPLĖŠĖ GELžKELIO 
STOTI.

St. Louise praėjusį pane
dėlį tano anin’ėšta suvienv- 
ų geležinkeliu kompanijos 

ofisas. OfisA buvo anie tuzi
nas darbininku, kain inė'o 
'enki ginkluoti banditai ir 

’iepė visiems pakelti rankas 
’.ugštyn. Pagriebę 816.009 
■Jinigų, plėšikai leidosi bėgti 
)rie savo automobiliaus. 
Tiems bėgank vienas kom- 
'anijos darbininkų šovė į 
uos ir sakoma, kad vienas 

banditu prie automobilhus 
ukniubęs, matomai peršau

tas. bet jo sėbrai įkėlė ii ir 
■judumė. Apiplėštas ofisas 
•andasi pačiam vidury mies

to.

1



2 jtEESIVlS

APŽVALGA B
f

blikos valdžia, eidama represi
jų keliu, žaidžia pavojingą žai
slą ir gali privesti kraštą prie 
suiručių ir tuo pražudyti res
publika, kurios iškovojimui ir 
mes, Amerikos lietuviai, esame 
prisidėję.

”?Į musų pareiškimą pave
dimi savo valdybai pasiųsti: 
Lietuvos Ministerių Pirminin
kui, Lietuvos Krašto Apsaugos 
Ministeriui, Amerikos ir Lie
tuvos spaudai ir Lietuvos Sei
mui.”

KAS PASIPELNĖ Iš 
AUKSINO SUSMU

KIMO.
Dėl auksino susmukimo 

Lietuvos žmonės pasiliko 
ubagais. Pati valstybė taip
gi turėjo didžiausių nuosto
lių. Bet spekuliantai susi
krovė iš to milionus. Preky
bos ir Pramonės Bankas 
vien tik pereitais metais tu-j 
rėjo 1,421,854.90 litų gryno- 
pelno, ir beveik visas šitas 
pelnas buvo padarytas aeiu 
auksino smukimui. Taip pa
sakė pats to banko tvarky- NAUJA "GRAMATIKA”, 
tojas šodė akcininkų susi-i ”Lietuvos žinios” i ‘

. :ur- ..a'^raso ^a, “ i kad tūlas Augustas Staselis 
mskė Lietuva 30 gegužės pg Zarasų sumanęs išleisti 
numery, fenai skaitome: Į savo parašytą gramatiką ir 

"Praėjusiais 1922 metais tuo reikalu jau kreipęsis i 
banko turėta litų 1,421,854.90 koki tai "Amerikos Literati- 
gryno pelno. Tai, reikia pripa- ni Komitetą ’, kad pagelbėtų 
žinti, labai didelis pelnas. Iš-jam tą gramatiką aispaus- 
direktoriaus tvarkytojo p. J. dinti.
Soties pranešimo paaiškėjo, Į. Kad parodžius, kokia to 
kad tas pelnas beveik išimtinai žmogaus gramatika gali bu- 
susidarė iš valiutos operacijų, ii, "Lietuvos Žinios” paduo- 
t.y. dėl auksino smukimo.vTo- da šitokią ištrauką iš jo 
liau iš p. šodės pranešimo p> laiško: 
aiškėjo, kad su indėlininkais, Į 
pereidamas prie litų, bankas 
atsiskaitė kursu 800 auksinų 
už litą. Taigi su indėlininkais 
bankas atsiskaitė ne 1922 m. 
spalių mėn. 1 d. kursu, t.y. 1 
litas — 175 auksinai, bet daug 
žemesniu. Akcininkams ir ban
kui iš to, žinoma, daug pelno, 
bet indėlininkams daug nuo
stolių.”

Tai ve, kas iš žmonių aša
rų spaudžia sau auksą. Ir 
krikščioniškoj Lietuvoj šito
kia vagystė skaitosi legale!

O gal norit žinoti, kas tą 
banką valdo? štai jo naujos 
tarybos sąstatas:

J. Yčas, !
D-ras šliupas,
K. Šakenis,
D-ras Alekna, 
Banaitis, :
A. Smetona, 
Pokrovskis, ir 
Dobkevičius, buvęs Lietu

vos finansų ministeris.
Pralotas kun. Olšauskas 

taipgi buvo kandidatu.
Tai ve tie "patriotai”, ku

rie paėmė sudėtus i jų ban
ką žmonių pinigus ir už 800 
auksinų davė tiktai 1 litą, 
kuomet pati "Lietuva” sako, 
kad kursas buvo: 1 litas už 
175 auksinus.

Apvogti biedni žmonės 
verkia, o daktarai ir pralo- 
tai-kunigai pelnu dalijasi. 
Tai ve, ką reiškia krikščio
nių "tvarka!”

*

politinis katorgininkas. Atbu
vęs 4 m. katorgos, jis pateko 
Sibiro gilumon. Iš ten sugrįžo 
į Gruziją. Įvykus 1918 m. revo
liucijai.

”G. Lomsadzė, valstietis, se
nas revoliucionierius, ilgai bu- 

Sibire. socialdemokratas.
”S. Chunaišvili, 43 m. darbi

ninkas socialdemokratas, pir
mininkas koperatininkų suva
žiavimo, Įvykusio š. m. sausio 
28 d. Ten areštavo ji ir vasario 
14 d. sušaudė.

»><L-   — -— » . - . 
vaikai be lėšų, be pagalbos.

*■1 ■ ■
šio Vileišio Jono), 52) Rum-[ 
pelis Vincas, 53) Staugaitis 
Antanas, 54) Staugaitis Ju-| 
stinas, 55) Steponavičius į

—----------  Jonas, 57) Skipitis Rapolas,!
Kaip jau žinoma, i nauja- :-'s) Skyrius Juozas, 59) i 

jį Lietuvos Seimą išrinkta Starkus Zigmas, 60) Sugin-' 
išviso 78 atstovai, čia pa- tas Antanas (Įėjo vieton at
iduodame jų vardus alfabe-'s^al^us*° Lašo Vlado), 61) 
įtinėj tvarkoj: [Šmulkštys Antanas, 62) ši-

Naujojo Lietuvos Seimo 
sąstatas.

“LEONO XIII ENCIKLIKA” IR 
GYVENIMO FAKTAI.

labai giriasi bukit biedni, tai Dievas bus 
jums maloningesnis".

'Turtai esą blogas daiktas, 
ir

"Užtat Bažnyčia ir per
spėja visus pasiturinčius, 
Kad turtai nepaliuosu.oja 
nuo skausmų ir ne tik nepa
deda amžinajai laimei pel
nytis, liet greičiau jai ken
kia (Mat. 19, 23, 24); 
turtuoliai turi drebėti, 
dėdami Kristaus grasinimus 
i Luk. 6, 24, 25) ir kad reikės 
kada nors duoti Dievui la
bai sunkią atskaitomybę iš 
turtų vartojimo.”

Taigi, turtų nenorėkit, 
nes kitaip jums gali prisieiti 
sunkiai prieš Dievą atsaky
ti. Toks yra "švento tėvo” 
pamokslas. Žinoma, jis tai
komas tik darbininkams. 
Kunigams ir kapitalistams 
jis nesako, kad turtai ken
kia "amžinai laimei”. Juk jis 
pats, tas Leonas 13-tasai, 
gyvena didžiausiuose ir 
puošniausiuose rūmuose pa
saulyje. Juk visi jo vyskupai 
ir kunigai, tai didžiausi.gra- 
šiągauclos, pelnagrobiai! 
Kunigas' Macochas išlupo 
net akis iš "stebuklingojo” 
panelės švenčiausios paveik
slo Čenstakavoje ir pardavė 
jas žydams, kad tik daugiau 
pinigų susikrovus. Kunigas 
Purickis, būdamas Lietuvos 
užsienio reikalų ministe- 
rium, varė didžiausi šmuge
li sacharinu ir apgaudinėda
mas savo šalį ir skriausda
mas jos gyventojus, krovėsi 
sau lobius. Kunigas Vailo
kaitis šiandien yra didžiau- 
sįs kapitalistas visoj Lietu
voje; jis turi sugrobęs i sa
vo rankas trečią dali visų 
Lietuvos Respublikos turtų. 
0 kaip gi jis tuos turtus Įgi
jo, jei ne šmugelio ir speku
liacijos keliais?

Ir šitokiu pelno gaudymu 
katalikų bažnyčios kunigė
liai pasižymi netiktai Lietu
voje ar Lenkijoje, bet vi
sam pasaulyje. Štai Kanado
je dabar eina didžiausis 
skandalas dėl kunigo Ade- 
lardo Delormo. šitas jėzui
tas nužudė tikrą savo pus
broli, jauną vaikiną, kad ga
vus* po jo mirties suviršum 
3100,000. Kad daugiau iš sa
vo kruvino darbo pasipel
nius, jis prieš nužudymą dar 
apdraudė tą vaikiną ant 
325,000 ir tą apuraudą ant 
savo vardo užsirašė. Dabai* 
laikraščiai rašo (Boston He- 
rald, June 22, 1923), kad ši
tas kunigas "gyveno kaip 
milionierius" (lived likę a 
milionaire).

Arba paimkime lietuvių 
katalikų bažnyčias Ameri
koje — kiek jose buvo muš
tynių, kiek žmonėms galvų 
suskaldyta, kiek kraujo pra
lieta ! Ir vis tai dėl pinigų. 
Kaip tik parapijoms užsi
mano pastatyti parapijos 
kasą po savo kontrole, kaip 
tik jie pareikalauja iš kuni
go atskaitų, taip tas ir pa
siunta. Jis tuo jaus paskel
bia juos "bedieviais” arba 
'bolševikais” ir šaukia poli
ciją, kad juos išvaikytų.

Tai šitokie yra gyvenimo 
fkktai. Jie parodo, kad kuni
gai yra didžiausi turtų gar
bintojai ir besočiai. O žmo- 
nėms .jie kiša po nosia savo 
popiežiaus aplinkrašti ("en
cikliką") ir sako: "Ve, žiū
rėkit, ką rašo didis darbi
ninkų užtarėjas Leonas 
XIII. Turtas kenkia amži
nai žmogaus laimei ir tur
tingųjų Dievas nemyli.” 

Iksas.

Klerikalai
"Leono XIII Enciklika”. Jie 
sako, kad tai esąs raštas, 
kur jų "šventas tėvas" Le
onas 13-tasai aiškiausia iš- 
j.arodęš, kaip katalikų baž
nyčia rūpinasi darbininkų 
reikalais. Taigi pasiklausy
kime, ką tas vyras su anda- 
roku savo "enciklikoj” kal
ba.

Antrame "enciklikos” 
straipsnyje, užvardintame 
"Socializmas ir jo kritika”, 
13-tasai Leonas sako:

"Minėtai blogybei (žmo
nių nelygybei ir skurdui.— 
Red.) prašalinti, socialistai 
sukėlė vargstančiųjų pavy
dą turtuoliams, tvirtina esą 
reikalinga panaikinti nuo
savybę, sudarant jos vieton 
iš tu privačių turtų visiems 
bendrą turtą, kuri valdytų 
ar valsčių valdybos ar vals
tybės vyriausybė. Šitokiu 
budu padarę bendrais žmo
nių asmens turtus ir juos 
lygiai visiems piliečiams da
lindami. jie galėsią, sakosi 
socialistai, prašalinti šių 
dienų vargus.

"šitoks klausimo išspren
dimas netik neišsklaido gin
čo, bet yra ir patiems darbi
ninkams blėdingas; be to, 
jis yra labai neteisingas, nes 
skliaudžia teisingus savi
ninkus...”

Kaip matote, bažnyčios 
galva priešinasi socialis
tams dėlto, kad šie nori to
kios tvarkos, kur turtai bu
tų ne saujalės kapitalistų, 
bet visų žmonių bendra sa
vastis. Tai nuskriaustų "tei
singus savininkus”, jis sa
ko.

Taigi kapitalistus, tuos 
didžiausius razbaininkus ir 
grobikus, kurie savo ranko
mis nieko negamina, tik sve
timu prakaitu minta, šitas 
"šventas tėvas” savo "enci
klikoj” vadina "teisingais 
savininkais!” Ir dėlto kleri
kalai visur priešinasi priva
tinės nuosavybės panaikini
mui. Dėlto jie Lietuvoje ir 
dvarų žemių nesutiko kon
fiskuoti. Jei paėmė kokio 
pabėgusio bajoro dvarą, tai1 
nutarė jam užtai užmokėti 
pilna kaina. Ir taip tie neva 
' dalijami dvarai” tikrumoje 
nėra dalijami, o tiktai išper
kami iš dvarponių ir išpar
duodami žmonėms. Tuo sa
vo "dalinimu” klerikalai ne 
tiek žmonėms gera daro, 
kiek dvarponiams. Be mū
siškių krikščionių demokra
tų pasidarbavimo, Lietuvos 
dvarponiai nebūtų galėję 
savo baių ir dirvonų išpar
duoti (geriausioji dvarų že
mė vistiek paliekama dvar
poniams).

Tai ve, kaip šito popie
žiaus "mokslas" išrodo 
praktikoj. Jisai rūpinasi 
pirmon eilėn storkaklių ir 
buožių reikalų apsaugojimu. 
Darbininkus jisai tik tiek 
paliečia, kad liepia jiems ne
tingėti sunkiai dirbti ir ne
norėti lobių, nes ir Kristus 
lobių nekrovęs. Žodis žodin 
13-tojo Leono "enciklika” 
sako taip:

"Bėdinuosius gi Bažnyčia 
mokina, kad neturtas nėra 
Dievo akyse pažeminimu ir 
kad nereikia gėdintis sunkiu 
darbu savo pragyvenimui 
užsidirbti. Tą pat patvirtino 
savo gyvenimu musų Vieš
pats Jėzus Kristus, kurs 
žmonėms atpirkti, 'būdamas 
turtingas pasidarė betur
čiu’... Žiūrint Į tą Dieviškąjį 
pavyzdį, lengviau yra su
prasti tikrą žmogaus vertę 
bei kilnumą esant geruose 
darbuose... Kaip tik Dievas 
rodosi maloningesnis varg
šams: juk bėdinuosius vadi
na palaimintais.”

Tai ve, ką gieda 13-tojo 
Leono "enciklika" darbinin

kams: "Dirbkit sunkiai ir

♦

1) Aleliunas Tadas 9) Ringas Stasys, 63) šakys Ka- 
Ambrozaitis Kazvs 31 64 > Sleževičius Mykolo Ambrozaitis Kazys, 3) Ber- 
zinskas Viktoras, 4) Bieli,

onas, 6) Brudnis Aizikas, 7) 
Budzynskis Viktoras, 8) 

j Butkys Adolfas, 9) Dagilis 
Juozas, 10) Daukšvs Jurgis, 
11) Draugelis Eliziejus, 12)

las, 65) šiėvė Pranas, 66) 
Tornau Aleksandras, 67) 
Timinskis Aleksandras, 681 
Toliušis Zigmas, 69) Tumė
nas Antanas, 70) Robinzo
nas, 71) Volkovickis Kazys, 
72) Vilimas Adomas, 73) 
Vailokaitis Juozas, 74) Za
karevičius Vincas, 76) Žyge
lis Balys, 76) Žvirgždys Va- 

Gvildienė Emilija, 17T’Gal-i-entinas’ 77?.AfarTk?H? ”°" 
dvkienė Magdelena, 18) Jo- na5 ) P}u^ni.en^Liuda. 
kantas Kazimieras, 19) Jo-1 *s,auĄl $ei*
siukas Petras, 20) Jaras|?an aIne
Juozas, 21) Jasaitis Domas, birzell°
22) Jočys Petras, 23) Jeri- Gieną- . . . , .v . ,
nas Jetichijus, 24) FinkeI- Seimo pirmininku įsrink- 
šteinas Ozeras, 25) Kardi- tas Antanas Tumėnas, krik- 
šauskas Andrius, 26) Kai- ščionis-demokratas, pagelbi- 
rys Steponas, 27) Kinderis [ninku daktaras Staugaitis. 
Rudolfas, 28) Kuzminskis j valstietis liaudininkas. 
Povilas, 39) Krupavičius! Seimo nariai sulyg profe- 
Mykolas, 30) Košarkis Ka- sijų skiriasi taip: juristų 16, 
likstas, 31) Karoblis Vincas,' ūkininkų 10, darbininkų 9, 
32) Kregždė Kostas, 33) [kunigų 7, mokytojų 7, gydy- 
Kaganėmamas Joseiis, 34); tojų-6, valdininkų 5, inžinie- 
Kvieska Vincas, 35) Laiku-Lių 4, visuomenės darbuoto- 
nas Liudas, '36) Lapinskas jų 3, ekonomistų 3, profeso- 

• Ignas, 37) Lumbis Pulgis,Iriu 2, rabinų 1, kariškių 1, 
138) Liutykas Boleslovas, 39) ‘gamtininkų 1, savivaldybi- 
Markauskas Mečius, 40) ninku 1, koperatininkų 1. 
Mikšys Peliksas, 41 Natke-i Sulyg partijų skirstosi 
vičius Ladas, 42) Oleka Ka- taip:
zvs, 43) Plečkaitis Jerom-i Ūkininkų Sąjungos (kie
mas, 44) Petrulis Vytautas, ’iikalų) 14; krikščionių de- 
5) Rinkevičius Steponas, mokratų (klerikalų) 14; 

.2, Z „ “ L , 47) darbo federacijos (klerika-
Riauka°Šikstas7 48) Ratili- lų) 12; valstiečių liaudinin- 
naitis Pranas, 49) Rodzevi- kų 16; socialdemokratų 8; 
Čius Peti*as, 50) Rozenbau,- tautinių mažumų 14. Romu
mas Simonas, 51) Radzevi- nistai šiuo kartu nepravedė 
čius (Įeina vieton atsisakiu- nei vieno atstovo;

Sušaudytųjų liko žmonos, nis Kipras, a) Bistras Le-

SUGAVO KUNIGUS
JUODAŠIMČIUS. ___________

"Lietuvos Žiniose skaito- Eretas Juozas, 13) Garfun- 
me iš Žebos miestelio (U k- kelis Levis, 14) Galinis Vin- 
mergės apskr.) šitokią zi- cas, 15) Grinius Kazvs, 16) 

sako, nią:‘ " *- !
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"Muusu rashttvarkaa neti-; 
krąa. Yu mcoka tik Jablonskis 
ir. tęs abejoja. Tce pridedu' 
prospektu mano rashttvarkoos.! 
paremtos visomy tarmėmy [ 
kalboos... Mano rankrashtiu! 
susirinks apie 200 puslapiu 1;; * 
lapo... Mano abecelen inejna: 
uu. ee, te, zz; ishsimeta: ą, i. ę. 
ž. š, č, ė, u. 
vieno lietuvio, kuris pripazyt 
dabertini rashtu giaruu... Jou 
doug kertu jis buvo tejsomas, ( 
bet kejp neishejo nieko tejp »r 
neishejs... sudaryti nouju sun
ku, o vis gi reikia...”

Mums rodosi, kad p. Sta
selis geriau padarytų, jei 
pasiūlytų savo gramatiką 
kiniečiams.

"Iš gegužės 27 d. 1 vai. nak
ties želvos miestelyje buvo su
gauti du civiliai apsirėdę žmo
nės lipinant fašistų atsišauki
mus Tautiečiai’. Po atsišauki
mais padėtas parašas: Lietu
vos Fašistų Vykdomasis Komi
tetas’. Atvedus suimtuosius i 
V-tos nuovados raštinę, pasiro
dė. kad abu yra kunigu: Balni
kę kun. Ivaška ir Šešuolių Ku
nigas. Vietos nuovados virši
ninkas visuomet prielankus 
kunigams aiškiai palaiko krik- 

politiką ir 
veikia 
tuojau

Seimo pirmininku išrink-

kad 
gir-

ščionių demokratų 
dažnai jaučiama, kad 
vietos kunigų patartas 
areštuotus paleido." 
Taigi pasirodo, kad ta 

slaptoji Lietuvos juodašim
čių (fašistų) organizacija 

. v ‘ ž' susideda iš kunigų.
Nėr, rodosi, nej , Jų atsjšaukin!UOSe įm0- 

nes buvo kurstomi mušti žy
dus ir "bedievius".

i Tai ve, kas slepiasi įX) juo
dais tų jegamasčių skver

nais !
i I i į AMERIKA ĮLEIS DAU

GIAU LIETUVil.
Nuo 1 liepos atsidarė nau

ja kvota ateiviams iš Euro
pos. Per 12 sekančių mėne
sių bus Įleista Amerikon iš- 

jViso 358,803 ateiviai. Wash- 

lingtono pranešimu, lietuvių 
[kvota tapo padidinta šiems 

’ • - pS.

Pirma iš Lietuvos tegalėjo 
per 

metus, o dabar galėsią 'iva- 
žiuot 2,439.

.4

46) Rogalis Augustas,

%
DVASIOS BROLIAI.

SOCIALISTŲ INTERNA
CIONALO CENTRAS BUS

ANGLIJOJ.
"Naujienos” rašo:
"Tarptautinis socialistų kon- metams 169-niais žmonėm 

gresas, Įvykęs pereitą mėnesi 
Hamburge, paskyrė Londoną įvažiuoti 2,270 žmonių 
centru Socialistiniam Darbi 
ninku Internacionalui.

’Thomas Shaw, iš Anglijos, Į iNurs ir pamena .nusų 
ir Friedrichas Adleris, iš Aus- ta, bet ji vistiek dar 
trijos, 
Internacionalo sekretoriais. < Valstijose v

"Drg. Adleris pasižymėio 700,000..............—, ............ .
karo laiku, kaipo vienas drą- kvota (o^/ čia gyvenančių) ^s,

t ingu priemonių — visą afe- 
greta su Vokietijos Karolio Įdek lietuvių Amerikoje rą nukreipti kiton pusėn. 
Liebknechto vardu. Bet Adle- yra? Cenzo metu daugelis Bijodama, kad per suimtus 
ris niekuomet nepataikavo Ru- ,'ų UŽsiraso ru 

sijos bolševizmui.”

Tame kongrese, kuris Įku- lietuviu buvo užraš 
rė naują Socialistų Interna- tik apie 110.000. 
cionalą, dalyvavo ir Lietu-Į ?.

vos Socialdemokratų Parti- ileidžiama per 
ja.JosL’ 

į drg. S. Kairys. . Įgyvena, U.
i Amerikos Lietuvių Sočia- nustatvta toki

Vt’S) ->• . /-M • • *■
I ________

i

Lenkijos endekai ir Lietu- Seimą ir tuo daryti nuosto- 
vos kademai savo valdymo 

! budais, savo demagogija ir 
Į - eidmainingumu yra ‘ 
dvasios broliai, nors suside- 
jusiese aplinkybėse jie vieni 
Lnt kitų štmis karia. Štai 

• paskutinėse dienose laikraš- 
]<vo- čiuose teko skaityti Eltos 
labai paduotą žinią apie tai, kaip 

tapo Išrinkti naujojo maža. Lietuviu Suvienytose endekų valdžia Lenkijoje
” ' “ yra skaitoma i stengiasi suversti savo bom- 

Jei tiesa, tai musu t?ų politiką ant svetimos gal-
_ kuri "Sikorskiui atsi

statydinus, vėl griebėsi ypa- 
; ingų priemonių — visą afe
rą nukreipti kiton pusėn.

žmones nepataptų sukom
promituoti kat kurie asme- ______________  _________
nys iš endekų stovyklos, g0 protesto. Mat tokia jau 

pač labai augštai pastaty- gotentotų dora: jeigu nuo 
tieji žmonės, endekų spaudą j0 kas vagia, tai bloga, bet 
iaū skleidžia paskalas, kac jeįgu jįs vagia, taf gera. Bet 
suimtas žmogus esąs lietu- vienas skirtumas: neci- 
’ iška pavarde; aplamai, kad vilizuoti gotentotai "ščyrai” 
lai Berlyno ir Kauno pada- laikė esant teisingą savo el- 

. Savaime suprantama, ges; įuo tarnu musų kleri- 
• II'** t i » • • • i i • • •

’Thomas Shaw, iš Anglijos, • Nors ir pakelta m u

šiaušiu jų karo priešų. Jo var- turėtų būti apie 21,000. 
xdas visuomet buvo minima®1 Bet kas tikrai pasakys, 
greta su Vokietijos Karolio kiek Jietuvių Amerikoje

CHICAGIEčIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ LIETUVOS

VALDŽIĄ. |
Chicagos Lietuvių Taryba 

išnešė protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią dėl 
varžymo žodžio laisvės, 
zoliucijos turinys, kaip

' tok? ”TeIe«l’amas”’ yra| lishĮ“ Sąjunga

"Imant domėn, kad 
’T. Spaudos ir žodžio 

yra viena vyriausių 
teisių;

”2. O Lietuvoje spaudos ir 
žodžio laisvė yra nuolatos var
žoma;

”3. Ypatingai vėlesniuoju 
laiku Krašto Apsaugos Minis
terija dažnai baudžia Lietuvos 
laikraščius administratyviu 
budu, kuris buvo pritaikomas 
tiktai Rusijoje despotizmo lai
kais.

"Mes, Chicagos Lietuvių Ta
rybos atstovai, koaiškiausiai 
protestuojame prieš tokias re
presijos priemones, kurios yra 
vartojamos Lietuvoje. Mes 
trokštame matyti Lietuvą lais
vą ir laiminga. Mes niekados 
nepakęsime to, kad iš Lietuvos 
piliečių butų atimama papras
čiausios pripaž i narnos pilie
čiams privilegijos laisvai reikš
ti savo nuomones spaudoje. 
Protestuodami, mes atsižvel
giame i tai, kad jaunos respu-

laisvė 
žmogaus

įsnis ąrbei 

'lenkais”, ir todėl dararr. 
paskutini gyventojų surašą 

ta vos 5

liūs valstybei.
Dar anksčiau mes atsime- 

tik.ri name rinkimus i Vilniaus 
Seimą. Lenkų kunigai išsi
juosę keikė "litvomanus”. 
Bažnyčios buvo paverstos 
mitingų salėmis. Tuomet 
musų kunigai (pavyzdžiui 
Tumas) piktinosi lenkų dva
sininkų politikavimu. Bet 
tokio šlykštaus politikavi
mo, koki varė musų kunigai 
per šiuos rinkimus, dargi 
neduodami žmonėms išriši
mo, jeigu balsuoja už netin - 
kamus kunigams sąrašus, 
pasaulis dar nematė, tačiau 
delei to politikavimo mes 
neskaitėme nei vieno kuni-

Kadangi Amerikon dabar
- . ____________ ‘ metus ne

atstovu tenai bu' o daugiau, kaip 3' ■ to. ka čia 
------------- tai dėlto mums ir 

ia maža kvota.

o

i nsių sąjunga irgi priguli 
įprie naujojo Internacionalo.

BOLŠEVIKŲ NUKAUTI 
SOCIALDEMOKRATAI.

MINNEAPOLY SOCIA
LISTAI SUMUŠĖ KAPI

TALISTUS.
”New York Call” praneš. . . i i^r-vv i vi r. v praneša,

Užgriebę socialistinę Gru- Minneapolio rinkirnuo- 
zijos respubliką, bolševikai se socialistai turėjo gražiu 
tuojaus pradėjo žudyt, so- laimėjimų. Tenai buvo ren- 
cialdemokratus. Iš 13 Į 14 kami aldermanai i miesto 
vasario naktį jie nukankino tarybą. Ir socialistams teko 
92 niekuo nekaltų žmonių, h 4 vjetu, kuomet kanitalisti- 
Lietuvos "Socialdemokra-j j ‘ " 
tas” paduoda kaikurių jų jo savo atstovų, 
biografijas:

”A1. Sicharulidzė — rašyto- atsakymas tiems žmonėms,
•J

ras... .................................. „
kad nauja valdžia žmosian- >alai, jėzuitų mokiniai, yra 
ti, kaip likviduoti savo opo
zicinius darbus”. . • ■

Skaitytojai turbut atsime- mainiavimo prasmę...
na, kad pradėjus pas mus: -------: :-------- :
Kaune operuoti "asilo uwie- jome, kad Lenkijos ir Lietu- 
gos” 1 
koji si

sutvėrimai civilizuoti ir be 
abejo supranta savo veid-

Mes niekuomet neabejo- 

brolijai, musų valdiš- vos dvasios broliai kivirčija- 
pauda paaiškino tą

«

koji spauda paaiškino tą tik esant tam tikroms ap- 
aferą tokiu budu. Tai, gir- lenkybėms. l\Ie bereikalo vie- 
di lenkų provokatorių dar- nas provincijos prabaštėlis 
bas. Ne daugiau ir ne ma- yra pasakęs, kad jeigu Į Sei- 

ma butu išrinkta dauguma 
Eikime toliau. Štai Lenki- kairiųjų, mes, girdi, par- 

tos klerikalinė buržuazija, trauktume lenkus. Reikėtų 
stengdamasi žut-but suda- nors kiek aplinkybėms pasi
vyti savo valdžią, bet netu- keisti, kad tie broliai užmir- 
rėdama Seime aiškios dau-'štų kivirčus, susilietų ir su- 
"umos terorizuoja tautines darytų vieną frontą ’ad ma- 

. Jų 
ir visokiais aiškinimais bei abiejų politikos tikslas ne 

darbuoto-! Viena krautuvių komva- iškeliant bylas stengiasi at- tautos nepriklausomybė ir 
siiija iš Georgia valstijos už- imti mandatus gudų atsto- ne žmonių gerovė, bet siauri 
P^ko iš valdžios visus atli- nag mus ar kitaip? ekonominiai luomo reikalai,

soe^emokraus, 30 m kusn,s nu0 karo al.niijos -ms, O pa.. mus _
vervkus apkasams, užmokė- t3eL 1S Kltos PUBCS1 . , - , ...•..^‘damužjuospoSLoTpo.-li. ™azija tariasi su tautine-smurtas ir veidmainian- 

■ l tą pirkinį įeina 2,606,30r» mis grupėmis ir nėra tokia mas. zaganms.
‘ ‘ trumparegė, kad paleisti (”S-d.~)

nes partijos pravedė tiktai mą butų išrinkta dauguma

Šitas faktas yra geriausis

buk
’mi-

jas socialdemokratas nuo 1904, kurie .mėgsta pasa.ęoti,
m. Pasižymėjo 1905 m. revc-( Socialistų lai t i ja jau 
liucijoje. Jo raštai plačiai žino- - US1 .
mi liaudžiai. . s-------- ,-------- , . , . „

"B. Kačeišvili - 26 m. zece- NUPIRKO 2,606,300 PORU mažumas ir visą opoziciją jorem deri glonam .
ris socialdemokratas, žinomas ARMIJOS ČEY ER\ KĘ. 
profesinių sąjungą c-----------
jas ir jų vedėjas.

”G. Gdzeldzė — 53 m., se
nas !
buvęs kaimo mokytojas.

"A. Gordeladzė — 38 m., 
nomiausias Gruzijoje valstie- 
tis socialdemokratas, buvusia poru.

I

ISPANIJOJ IR ITALIJOJ * 
ŽIEMA.

Šiaurės Italijoj pasidarė • 
labai šalta. Apie San Candi- 
do prisnigo 18 colių sniego. 
Išrodo tikra žiema. Taip pat 
daugybę sniego prisnigo Is
panijos provincijoj Oviedo.

* -- <
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Km skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikta

■
į
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lio. čia irgi komunistai lai-, džiuma kriaučių juos pažis- 
mėjo tiktai vienu balsu dau-jta, kas pervieni ir žino jų 
giau, kad siųsti delegatą i darbus. A. P. S. D.
Čhicagą šaukiamon komu
nistų ir farmerių konferen- 
cijon, idant sutverti Ameri
kos "Darbo Partiją".Įsivaiz
duokite, siųsti delegatą i 
Chicagą, kuris gal musu 
skyriui lėšuos arti $300 ir 
jokios naudos iš to nebus nei 
unijai nei darbininkams 
abelnai! Nagi ar žinote ką 
išrinko delegatu vykti i Chi
cagą? Nugi ištvirkusi,ir ga
lutinai susmukusi A. Jan
kauską. Na ir tas todelei 
įvyko, kad susirinkime labai 
mažai žmonių buvo. Dar 
reikia pridurti, kad šitokius 
klausimus musų komitetas 
neturi teisės duoti svarstyti 
ant mėnesinių susirinkimu, 
šitokis dalykas, kuris liečia 
unijos piniginį klausimą ir 
politinę krypti, turi būti ati
duotas ant nepaprasto susi
rinkimo, kur žmonių daug 

f . Bet mat musų
komunistai, jeigu kur Įsi
skverbia i komitetus, tai 4o- 
lei eina, iki kakta į sieną at
simuša.

Tai viena priežastis, kodėl 
komunistai neturėdami 
kriaučiuose Įtekmės, bet 
kaikada šį-tą "laimi”. Yra ir 
kita priežastis, ir dar dides
nė, dėl komunistų "laimėji
mų”, tai toji, kad komunis
tai bjauriausiu budu susi
rinkimuose vagia žmonių 
baisus ir stengiasi trukdyti 
daugiau įtekmingesniems 
žmonėms kalbėti. Jie šitą 
dalyką daro labai paprastu 
komunistiniu budu. Kaip 
augsčiau minėjau, jie mėne
siniuose susirinkimuose 
stengiasi įsiskverbti Į komi
tetus pradedant nuo pirmi
ninko ir baigiant balsų skai
tytojais. Turint komunis
tams viršminėtas vietas, tad 
atėjus susirinkimams ir ima 
balsus vogti; pirmiausia
balsų skaitytojai, arba, kaip 
juos vadina "maršalkos”, 
paskui pirmininkas ir sekre
torius. Ir jie šitą vogimo 
balsų priemonę vartoja vi
suomet, kuomet jie tiktai 
prieina prie viršminėtų vie
tų. Pavyzdžiui, kad ir 20 d. 
birželio, nepaprastam susi
rinkime, renkant finansų 
sekretorių, skyriaus pirmi
ninkas Keršulis ir protokolų 
sekretorius čemauskas bu
vo pavogę nuo drg. J. Sa
kalausko 30 balsų, jau ne
žiūrint net to, kad baisų 
skaitytojai irgi gana vogė. 
O kita , tai kaip pirminin
kas taip ir pirmininko pa- 
gelbininkas stengėsi neduo
ti kalbėti tiems žmonėms, 
kurie komunistams yra ne
patinkami. Kad ir per šį pa
skutinį, birželio 22 d. susi
rinkimą, vienu tarpu, pirmi
ninkas duoda A. Jankauskui 
balsą, bet prieina vienas 
žmogus ir pažiūrėjęs į regis
tracijos listą, pareiškia, kad 
esą čia ne Jankauskui bal
sas išpuola, bet jam ir kad 
Jankauskas yra net ketvir
tas žemiau nuo jo užsiregi
stravęs. Tuomet jau, žino
ma, Keršulis Jankauską su
stabdo ir duoda tam žmogui 
kalbėti. Na tai čia, žinoma, 
tas žmogus sugavo pirmi
ninką neteisingai iššaukiant 
užsiregistravusius, bet kiek 
pirmininkas ir jo pagelbi- 
ninkas daro neteisybių re
gistruodami balsus, tai jau 
čia nesuskaitysi.

Tai ve kaip komunistai 
pas musų kriaučius kaikada 
’laimi”. Jie "laimi” tiktai 
suktybėmis, melais ir ap
gaudinėjimais kriaučių, o 
ne įtekme. Prie to ir patys 
komunistai prisipažįsta. Ir 
jeigu musų kriaučiai tan
kiau lankytų susirinkimus 
rr tuose susirinkimuose tu
rėtų daugiau drąsos, tai ko
munistai čia negalėtų nei 

mą, kuris įvyko 22 d. birže- akių parodyti, nes didelė di-

BROOKLYN, N. Y.
Kaip komunistai "laimi" 

kriaučiuose.
Kaikam, toliau gyvenant 

nuo Brooklyno ir nežinant 
tikrų dalykų esmės musų 
kriaučiuose, gal gana keis
tai atrodo skaitant kores
pondencijas, kad čia komu
nistai "laimėjo”, čia "pralai
mėjo"; kad komunistai esti 
komitetuose ir kad juos iš 
tų komitetų išmeta; ir vėl 
jie ineina i komitetus, ir vėl 
išmeta ir t.t. Ir kuomet ši
taip vra rašoma, tai gal ne 
vienam ateina į mintį klau
simas: koksai gi ten velniš
kas mišinys tuose Brookly
no kriaučiuose?

Dalykas yra taip. Pas mu
mis yra laikomi dvejopos 
rųšies susirinkimai — regu
liariai, t.y. mėnesiniai ir ne
paprasti, t.v. pripuolami. 
Pastarieji susirinkimai yra 
svarbiausi ir jie gali mėne
sinių susirinkimų 
mus sulaužyti ir savus pa-( 
tiekti; jie gali bausmes do
vanoti ir jas uždėti ir ką ne
paprastas susirinkimas nu
taria, tą gali tiktai toks pat 
susirinkimas atšaukti arba 
pataisyti, bet daugiau nie
kas lokale didesnės spėkos 
neturi. Gi mėnesiniuose su
sirinkimuose yra renkama 
Pildomoji Tarvba ir kiti ko-•- v Į

miteto nariai, išskiriant de
legatą ir nuolatinį finansų 
sekretorių; daromi šioki-to- 
ki patvarkymai, skaitoma 
įvairus laiškai (išskiriant 
svarbius laiškus, kurie irgi 
turi eiti ant nepaprastų su
sirinkimų) ; išduodama per 
delegatą raportas iš abelno 
šapų stovio; išduodami ra
portai įvairių komisijų ir 
komitetų ir t.t.

Abelnai, musų kriaučiai 
yra pratę mažiau kreipti 
domos į mėnesinius susirin
kimus ir juose tiek nesilan
ko. Gi komunistai tuomi čia 
ir pasinaudoja, 
susiorganizavę, 
komitetus, t.y.

u nutari-j nn^mo. 
J susirenka.

jie ateina 
įsiveržia į 
Pildomąją 

Tarybą ir kitas vietas, ima 
unijos pinigus visokiems ko
munistiniams dalykams; 
tuo jaus prasideda sijojimas 
pačių uniiistų į "bloguo
sius” ir "geruosius", "su
sipratusius” ir "nesusi
pratusius”. Ir toliai komu
nistai "zbitkus” unijo-1 
je daro, iki kriaučius galuti
nai išveda iš kantrybės. Ne
tekę kantrybės kliaučiai 
ima tankiau lankyti mėnesi
nius susirinkimus ir tenai 
užkerta komunistų dar
bams kelią arba atėjus ne
paprastam susirinkimui 
kriaučiai meta komunistus 
iš komitetų laukan.

Nepaprastuose susirinki
muose kriaučiai paprastai 
lankosi skaitlingai, jeigu tik 
būna gerai išgarsinta. Ir 
jau ant šitų nepaprastų 
susirinkimų komunistai ne
lošia jokios rolės ir tankiau
sia, kuomet čia komunistai 
nori ką tai savaip kalbėti, 
tai žmonės juos kaip bema
tant pasodina ir neleidžia 
jiems komunistinių spyčių 
sakyti. Čia, šituose susirin
kimuose, komunistai pralai
mi įvairius rinkimus, koki 
tik šiuose susirinkimuose 
būna ir visos kitos komunis
tų užmačios čia nueina vė
jais.

Tai ve koki komunistų 
"laimėjimai” pas kriaučius 
būna. Jie kartais laimi ne 
didžiumos kriaučių pritari
mu ir jų simpatija, bet tik 
pasinaudodami tam tikro
mis unijos taisyklėmis, ku
rios kartais duoda jiems 
progą šį bei tą unijoje už
grobti. O dar daugiau ko
munistai naudojasi, tai pa
čių kriaučių apsileidimu, 
kuomet šie nesilanko į susi
rinkimus. Paimkim kad ir 
praėjusi mėnesini susirinki-

.Kuomet italas užsidarė su Samulevičiutės). Pagal pa- LAWRENCE, MASS. 
jo pačia *į vieną , kambarį sakojimą Lubienės, jos se-Į Visko po biskį 

visaip! . . , ’
Siame mieste skaitoma 

apie 5,000 lietuvių. Vasaros 
sezonui užėjus sukruto vi- 

Tuomet Kosakauskienė pa- sos Partijos rengti piknikus. 
..............................\ nr2dėio Čia mat yra tris parkai: ry- 

Lekienė ne- m« IjStalikt:, ir k°-
munistų. Kymiokai ant savo 

an. parko pasistatė netik kem- 
porčiu pylė i ja karštu van- koplyčią, laip kad

■ tos avelės, kurios pasprun
ka iš bažnytėlės, būna ap
kirptos koplytėlėj. Munšai- 
no rymiokų parke irgi ne- 
stokuoja — parapijonai pri- 
Isigabena jo ne kvortomis, 

■ Jei tokie dalykai butu atsiti- . k°rčiais. Taip pasigėru-
K - ■ ‘ j įaį!Hių atsitinka ir nelaimių,
klerikalu laikraSiai 'bura!64?’, nedėlioL * .biržaIi?- 
apie tai plačiai rašę. Bet i‘fie kempes, ezerelyje pnąe- 
apie ši atistikimą ' beabejo- 

• nes jie tylės. J. č.

AMSTERDAM, N. Y.
Kruvina tragedija 

šeimynoje.
Žydo Izaoko Višengvado 

]}*“■*---------------- • • •• • •

kruvina tragedija. Pats Vi- 
sengratLas dabar guli ligon- 
butvje sušaudytas,, o jo pati 
ir burdingierius kapuose.

Višengrado burdingierius 
buvo italas ir vadinosi De- 
Joy, kurio tikroji itališka 
pavardė buvo Degioia. Kai
mynai senai jau k:d’>ėjoka<t 
italas veda si; žydo 
romansą. Pastaruoj u

i, automobilių
> ją važiuoti. , 

„ i vaikščiodavo 
ir važinėdavo.

Aną vakarą jis išėjo su j« 
i teatrą, o jos vyras, Višen- 
gradas, nuėjo su vaikais 
gulti. Italas parėjo su Višen-j. 
gradiene apie vidurnaktį ir J 
užsidarė abudu jos kambb- ’ 
rvje. Vyras atsikėlęs nuėjo į \ f 
pažiūrėt, ką jiedu tenai da-;“’ 
no. Ir kaip ten toliaus viskas į 
ėjo, niekas tikrai nežino, 
gana tik to, kad kuomet po-! įn„.įdo kuria
licija vėliaus pribuvo, tai . „ -
italas gulėjo kraujuose mir
štantis ir moteris buvo nu
šauta, o pats šeimininkas 
Višengradas buvo sunkiai 
sužeistas kieme.

Italas tuoiaus mirė. Žydas 
gal pasveiks, nors jo gyvy-

I

DETROIT, MICH.
rKtinigas apsvilo nagus ge’- 
‘bedamas "Kristaus kraują”.

Nedėlioj, 24 d. birželio, ki
lo gaisras šv. Petro lietuvių 
hažnyčioi, kurios klebonu 
yra Jurgis F. Jonaitis. Virš- 
rninėta bažnyčia randasi 
ant kampo Longvvorth avė. 
ir Muilane st. Gaisras ištiko 
po pamaldų, kuomet bažny
čia buvo uždaryta. Kuomet 
kunigui tapo pranešta apie jis nusipirko, 
gaisrą, jis puolėsi į degan- išmokino ją 
čią bažnyčią gelbėti savo nuolatos su ja 
auksinį kieliką, iš kurio lai
ke mišių išsigeria. Jis rizi
kavo savo gyvastį ne vien 
dėl kieliko, bet taip-pat no
rėjo išgelbėti "Kristaus kū
ną ir kraują ’. Suprantama, 
jeigu to "kraujo” buvo koks j 
pusgalionis, tai kiekvienas. 
parapijoms rizikuotų savo; 
gyvastį jo "išgelbėjimui”. 
Kunigas Jonaitis viršpami- 
nėtą kieliką brangina dar ir 
todėl, kad jis rado ji karo 
lauke, išgriautose tranšėjo
se St. Mihiel būdamas kape
lionu 26-tos divizijos.

Gaisro priežastis nežino
ma. Nuostolių padaryta už 
$1,-500, nes apsvilo altorius 
ir ugnagesiai suliejo tikėji- 
miškus įrankius.
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Jis

jo pačia *į vieną kambarį sakojimą Lukienės, 
apie pusę po dvyliktos, tai šuo Kosakauskienė 
jis priėjęs prie durų ir pra- ją pravardžiuodavo ir *>-• -i....:-, i • i • r _»•STl'kien0-90- atČR T *dų jis. nėjęs n spėkos vaito- r et Lukiene užrakino duris.

|ti visai nemanęs, tik gra-
žiuoju savo burdingieriui ėmusi boline lazdą 
kai............................ '

; >
; a ' *■ “ *
! *J1 ‘'i
jis
dąs

lbėjęs,.kad taip daryti ne- daužyti duris, 
pritinka. Italas atsaKęs, kad galėdama savo seseri nuva- 

mylis jo moterį ir tegul ryti nuo durti, ‘‘ 
jųdviejų meilės netruk- ” ‘

. Tuomet žydas 1 
norėję- inc.ti i vidų, j 
las šov’e įjjir pataikė į 
Žydas užsisukęs leidosi bėg-1 Aš pažįstu abidvi seseris.

o ita as da vieną suvi pa-j Jos yra didelės katalikės ir, 
m jį paleidęs ir peršovęs i neapkenčia laisvų žmonių.' 

, jam petį.» _ į Jei tokie dalykai
Sužeistas ji* nugąsdintas, Ikę tarpe laisvu žmonių

. ; Višengradas sakosi Įbėgęs į “‘ 
vaikų Kambarį ir iš tenai iš
šokęs per -langą i kiemą. 
Kieme gulėdamas jis paskui 
girdėjęs da septynis šūvius 

Į savo pačios kambaryje. Ir 
moteriškės kunan paskui 

suvaryta Įienkios 
ikulipkos. Italas gi turėjo dvi

išėjus

turbūt (leniu ir labai apšutino. Ap- 
nes ita- šutintoji moteris tajK) nuga- 
i pilvą, ibenta į ligonbutį.

la vieną šūvi pa-1
- x.

RUMF0R1), ME.
Suskaldė pačiai galvą, kam 
ši buvo apskundus jį tlel

rė vienas sulenkėjęs lietuvis. 
Buvo dar jaunas vyras, pa
liko moterį su pora kūdikių 
dideliam varge.

Komunistai irgi smarkiai 
I ikniknoja. Kiekvieną suba-

ižaizdas, vieną krūtinėj, kitai 
i galvoj. Kam jisai šovė Vi

si taip mylis, tai niekas ne
gali išaiškinti. L. K.

5VESTFIEU), MASS.
Sesuo seserį apšutino.
Čia iškilo vaidai tarpe 

1 dviejų seserų Marės Kosa- 
ikauskienės ir R. Lukienės 

vadinasi
■ be pavojuje. Policijai jis pa- kauskienės ir 
'pasakoio šitokia istorija.! tpo

t

i • t ita ir nedėlia suvažiuoja į sa- I Xklė i™ ir drožia
» • z pers pio e. --ug a^e ^emj^a r0Jų, taip 

w Suskaldęs prosu savo pa-!lygiai kaip klerikalai apie 
čiai galvą, Edvvard C. Hick-! dangišką. Bet nei iš vienų, 
man pasiėmė britvą, persi- nei iš kitu darbininkai jo- — X      • - - - • * . •

-Prezidento -Protėviai yra Kilę

THE BORDEN COMPANY

(Lithunnian

iš Ateivių.
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Kiekvieno Suvienytų Valstijų '

ANT Amerikos kranto daug, daug metu atgal, 

pribuvo laivas. Vežė jis vyrus ir moteris. Jų tar
pe buvo tėvas bei motinu kuriu ainis vėliau tapo 

Suvienytu Valstijų Prezidentu.

šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią 

progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia, 
kad tik didžiausias mintijimas tegali laimėti. O 
tas galingas mintijimas turi gyventi sveikame 
stipriame kūne. Ir štai kodėl ta motina, kuri nori 
savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėti, 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir 

protiškai.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistas, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienų ka
raliumi penint kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Borden ant pieno blėšinių yra vaisius 
ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
visuomenė, laisva pirkti ką ji nori ir kur nori, 
apsvarstė ši didžiulį pieno klausimą ir didelė di
džiuma rado, kad Borden’s Eagle Pienas yra 
vienatinis pienas išauginimuį stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių.

Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje esame paren
gę pamokinimų kaip paruošti jį kūdikiams visų 
amžių, taipgi vaikams,’ kurie^nedamaitinami ir 

ncdąpenėti. Jei tų pamokinimų nori, išpildvk že
miau esanti kuponą ir pasiusk jį mums šiandien, 
o mes juos pasiusime visai dovanai.

f ■ t

Bordo 
Buildiag, 

New Yoiic

ETTPONAS
Pažymėk, kokią Literatūrą Nori 

Penėjimo Valgiai dėl Kitdikią
Instrukcijos Vaiku Knyga
Vardas 
Adresas

plovė sau gerklę ir mirė kios naudos neturi, 
keikdamas teisėją, kuris 
mėnuo atgai buvo nuteisęs 
ji kalėjiman už pačios mu
šimą.

Tas atsitiko čia kelios die
nos atgal ir sudrebino visą 
miestelį, nes tokios baisios 
tragedijos šioje apielinkėje 
da nebuvo niekas girdėjęs, i Mat

Musų komunistai labai 
j pyksta, jei kas apie juos tei
sybę parašo. Užvis labiau
sia iie nekenčia draugo Sa- 
ivinčiaus. kuris tankiai jiems 
į per kailį užvažiuoja. Ypač 
■jie ant drg. Savinčiaus įsiu
sto po drg. Bielinio prakalbų, 
''“■-t, nuo to laiko čia mano
ma atgaivinti I*S.S. kuopa.

Prie pabaigos noriu pra
nešti, kad L. U. Kliubas ren
gia didelį pikniką, kuris 
įvyk 14 ir 15 dienomis lie
pos. Piknikas bus Tautiš
kam Parke. Kas į šį pikniką 
atsilankys, tas nesigailės.

Lipliunų Jonas.

Istorija vedanti prie šito 
atsitikimo yra gana ilga. 
Mėnuo atgal Hickmano 
žmona buvo parvežta iš li- 
gonbučio jk) oijeracijos ir da 
negalėjo vaikščiot. Vaikams 
ir namams prižiūrėti buvo 
paimta svetima moteris. 
Vieną dieną ji paprašė 
Hickmano pinigų maistui 
nusipirkti. Hickmanas supy
kęs ją išvarė. Ligonė lovoj 
gulėdama tada pradėjo už
tai bartis ant savo vyro. įn
iršęs jisai prišoko prie lovos 
ir tvojo kumščiu ligonei į 
veidą. Kada jis vėliaus išėjo, 
Hickmanienė išlipo iš lovos, 
apsirengė ir vargais-nega- 

’-ėmis nuėjo pas* teisėją vos 
gyva. Ji pasiskundė, kad iš 
ligonbučio parėjus ji da nė
ra nieko valgius ir prie to 
da vyras ją sumušė. Hick
manas buvo areštuotas ir 
nuteistas mėnesiui kalėji
mam šiomis dienomis jis bu
vo iš kalėjimo išleistas ir nu
vyko tiesiog namo. Pati lie
pė jam išsinešti. Jis paklau
sė, kur yra jo daiktai. Pati 
atsakė, kad jokių daiktų jis 
negalįs gauti, ir vėl liepė 
jam išeiti.

"Kas, aš negaliu gauti sa
vo daiktų?!’’ sušuko Hick
manas. Ir pagriebęs prosą 
vožė pačiai į veidą, sulaužy- ! 
damas jai skraosto kaulą ir 
nardydamas nosį. Moteris ' 
ipsisukus norėjo bėgti prie j 
durų, bet vyras davė jai pro- , 
su iš užpakalio per galvą ir ' 
suskaldė pakaušį. Moteris j 
krito prie durų ir tuoj mirė. 
Tuomet Hickmanas susi- 
jieškojo britvą, persipioyė 
sau gerklę ir atsisėdęs prie 
-talo parašė laišką, kurį pa
nkui policija rado visą krau
jais suteptą ir prie stalo pri
segtą. Tame laiške jis rašo: 
'Alicija negyva. Jos jau nė
ra čia. Tai teisėjo Stevenso- 
10 darbas. Tegul bus jis pra
keiktas. Viskas vaikams.”

Šitą atsitikimą papasako
jo Hickmanu vaikai, kurių 
liko tris, vyriausis 10 metų 
amžiaus, o jauniausis 4 me
tų.

Hickmanas paėjo iš Ang
lijos, o jo pati buvo škote. 
Jisai buvo gerai pamokytas, 
pažinojo keliatą kalbų ir 
gražiai vartodavo plunksną; 
bet buvo ekscentriško budo 
ir tūli vadindavo ji bolševi- . 
ku. (Iš Rumfordo "Titnes’.) tremti. P. Martinkaitis.

LONDALE, W. VA. 
šis-tas iš barbarų krašto. 
Aš, kaipo angliakasis, už

sidarius Ulinois valstijos ka
sykloms, nuklydau jieškoda- 
mas darbo net į Londale, W. 
Va. Ką aš čia patyriau, no
rėčiau apie tai pranešti ir 
’ Keleivio” skaitytojams.

Londale angliakasiai yra 
neorganizuoti, čia nėra bu
vę unijos net nuo to laiko, 
kaip kasyklos tapo atidary
tos. Darbininkai gyvena di
džiausioj vergijoj ir baisiai 
yra išnaudojami. Angliaka
siai yra priversti dirbti po 9 
valandas po žeme ir apmo
kami ne nuo tonų, kaip uni
jinėse kasyklose, bet nuo 
karų. Už karą gauna po 1. 
dol. 10c. Karas turi apie 
tonų anglies, už ką Illinois 
unijinėse kasyklose anglia
kasis gautų arti 3 dol.

Kompanijai nepageidau
jami darbininkai yra varu 
išvaromi iš Londaie. Daug 
yra buvę tokių atsitikimų, 
kad kompanijos depučiai 
nakties laiku išgabena ne
geistinus darbininkus į kal
nus, ten sumušę juos palie
ka ir įgraudina, kad dau
giau nesugrįžtų.

Aš pats į antrą dieną po 
pribuvimui tapau areštuo
tas. Man buvo pastatytos 
dvi sanlygos: arba turiu už- 

‘ simokėti 21 dol. 60c. iškaš- 
j čių arba eiti į kalėjimą. Į ka- 
: Įėjimą eiti aš nebijojau, bet 
’ žinodamas, kad nakčia iš 
‘ kalėjimo busiu išvežtas į 

kalnus ir sumuštas, sutikau 
užsimokėti 21 dol. 60c. ir 
ant pirmo traukinio aplei
dau tą barbarų kraštą.

Mano prasižengimas Lon
dale kompanijai buvo tas, 
jogei aš pradėjau aiškinti 
vietos angliakasiams, kad 
Illinois angliakasiai turi 
daug geresnes darbo sanly- 
gas, negu jie, nes yra orga
nizuoti. šnipas įskundė ma

ine superitendentui, o tas 
įsakė savo valdžiai mane iš- ? . • a-k _
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J. NEVIACKO ATSAKYMAS mas. 
“LAISVEI”.

Kuomet V. J. Zabulionis 
per "Keleivi” atidengė "Lai
svės” fondų paslaptis, pa-

nuo kurio aš gavau ir palių- . . _xVQx:„v
dymą. Kur tuos pinigus ”ži- Jžėstį^ PnJUik; 
būrelio” komitetas su Mo-U2estas 1 nkseiK‘

reikšdamas, jogei didesnę tiejaiėiu priešakyje Pa^jo, J ^Ra ^iaugi;i0 pil.
dali surinktų pinigų Dzu- tai man nėra žinoma, Teko k atrodė kaip trero sa- 
kiškai-Dėdeliška kompanija girdėti, kad dalis tų pinigų g* 
pragėrė, tai “Laisvė’ iš pyk-; pateko ir Į "Laisvės" fondus, jIlu^ ^^^isvės" dir- 
cio pasiuto. Ji, kaip ta tvo- ir galimas daiktas, kad ir . K .„.i...
ron isiskiepinusi kiaulė, ėmė Dėdelė ne vieną '"burnelę ’ j 
visu balsu žviegti ir nervuo- už juos ištraukė. Iš šito lai- 
tis. Ant kiek Zabulionio, mėjimo skriauda buvo tik 
straipsnis apie fondus "Lai-Į man pačiam, o daugiau nie- 
svę” sunervavo, galima [kam. Savo parašytą vadovė- 
spręsti ir iš to, kad iš piktu-j lį naudoju tik tose mokyklo- 
mo ji neįstengia nei Žabu- j se, kurias aš pats vedu.

(3) Dabar apie Worceste- 
rio fondą, kurį "Laisvė” va- 

Vaitkaus - Neviacko

KELEIVIS__________

drg. Valadkos pasišventi- Vienok ant tų 
mas, tasai laikraštis senai kurie buvo prieš mane su-*jos, 
butu kojas užvertęs. Per ke- kurstyti ir stengėsi mano sėli. 

Sietą*metų skursdami mudu”—1-------
i pastatėm "Laisvę ant šio- 
kiu-tokių kojų. Ir kuomet

• ‘ vo "brudo”
Pruseika, didelio 

I vargo jis .jau nekentė, nes į

_ PRANEŠIMAS ATEIVIAMS, KŪME LAIKINAI
\ardą pažeminti, aš nepyks-; Reikia atsiminti, 
tu. Savo vardo aš augštai mes «
nekeliu, nes žinau, kad vie- įsibėgusi judėjimą, 
nos ypatos vardas darbinin
kų judėjime mažai tereiškia. 
•Jeigu negaliu darbininkų

l,uveikti- -....................—— =tai blogo dirbti nenoriu. O plieno lentą, o kulka ištirps, mintas ateiviams, kurie lai 
vaidai tai juk ir vra tas blo- .....
£as; , ku3?s . viskjl griauna, 
rodei į Laisvės” zaunas ir
gi daugiau neatsakinėsiu.

Baigdamas savo atsaky
mą, patariu "Laisvei” žiūrė
ti savo bėdų, o nesirūpinti

v v V

IŠVAŽIUOJA IS SUVIENYTU VALSTUU-
tai joj —

energiją paverčiame i šilu- Sekantis straipsnis "! 
mą. Suduok kuju i priekalą, strukeiju Pranešimas” arba 
ir jis bematant paliks karš-”Noro Sugrįžti Dokumen
tas. Iššauk švino kulipką į tas” yra specialiai paga-

___ _____..2____ , 2__ 2. ‘ i- 
nes urnai sustabdytas jos ju- kinai išvažiuoja iš Ameri- 

; dėjimas persikeičia j karšti, kos.
Jei žemės apsistojimas 

■Įvyktų laipsniškai, padėkim 
sau, jei jai pasitaikytų 
įskristi j kokį tirštą migly- 
ną, kaip meteorai įskrenda 
į musų atmosferą, tada ant 
jos paviršiaus pasidarytai 
tiek karščio, kad visos uolos 

[ant žemės paviršiaussutirp- 
[tų, okeanai ir kalnai dingtų 
pavirtę į garus ir durnus, ir 
kiekviena gyvybės forma 
žūtų, nors vidurys musų že
mės, jei tokia kelionė per 
miglyną nesitęstų begalo il
gai. galėtų palikti visai svei
kas, nežiūrint to baisaus 
gaisro ant jos paviršiaus, 
taip kaip ir meteoritų vidu
riai palieka šalti ir sveiki. 

Mes čionai kalbėjome tik
tai apie žemės greitumą jos 
kelionėj apie saulę; bet rei
kia atsiminti ir tai, kad mu
sų žemė, podraug su saule, 
lekia apie dvyliką mylių į 
sekunda linkui taško šiau
rių danguose, ir rezultate tų 
dviejų judėjimų — aplink 
saulę ir su saule šiaurės link 
— karštis pasidarytų da di- 

j dėsnis, 
i nepatėmytume 
tūkstančiu laipsnių karščio 
atliktų su mumis tą patį, 
kaip ir milijonas laipsnių. 

Prie to žemė dar sukasi 
aplink savo ašį. Tas judėji
mas, 
paminė 
•mus, _----- ------- ... ,
stotų besisukus aplink savo 
ašį, < ’ 
krantų i vakarų pusę ir už
piltų sausžemius. Podraug 
pakiltų audra, vėjas pustų 
aplink visą žemę, ir jo pra
dinis greitumas prie ekva
torių butu 1.500 pėdų į se
kundą, krašte gi kur mes 
gyvename, apie 1,100 pėdų Į 
sekundą. ■

Reikia atsiminti, jog jei 
; sustabdome kokį nors

ln- laikino apsilankymo užjurin, 
neturi imti "literaey tesi” 
arba "mokslo patyrimo”, jei
gu jis sugrįžta į šešis mėne
sius nuo išvažiavimo dienos. 
Ateivis, kuris gyveno Suv. 
Valstijose per septynis me
tus ir laikinai išvažiuoja iš 
Suv. Valstijų, gali būti įleis
tas per Darbo Sekretoriaus 
prašymą, kad nors jis ir 
priguli prie vienos iš neįlei
džiamų klesų. Apart tų dvie
jų išskyrimų ir jog gali būti 
Įleistas nepaisant kvotos iŠ- 
sibaigimo, ateivis, kuris 
grįžta nuo laikinos kelionės, 
turi sutikti su visais kitais 
imigracijos įstatymo reika
lavimais.

Šitas viršminėtas praneši
mas ir sugrįžimo blanka bu
vo Foreign I^anguage In- 
formation Service pasiųsti į 
Ellis Island ir Imigracijos 
Biurą Washingtone ir jų 
buvo užgirti.

Galima gauti tas blankas 
anglų, lietuvių ir visose ki
tose kalbose iš Foreign Lan- 
guage Information Service, 
Lithuanian Bureau, 119 
West 41st Street, New YorK 
City.

.bau, nereikėjo jai nei aukų 
Įprašyti, nei "popieros fon- 
jdų” tverti — pragyvenimui 
[pinigų užteko. Ypač Prusei- 
kai tuomet buvo geri laikai: . . — -______?___
mažiausia dirbo, o didžiau- svetimomis. Tegul ji geriau 
šią algą ėmė. Jis tuomet tu- atsako į buvusio jos fondu 
rėjo liuoso laiko ir pinigų sekretoriaus Zabulionio už- 
lankyti ir kabaretus. ir metimus, o nedaro priekaiš- 
"Strand Roof” hotelį, ir te- tų kitiems. Ar teisybė, kad 
atras, į kuriuos kai-kada ir Dzukiškai-Dėdeliška 
[svetimas moteris nusives
davo.

Bet drg. Valadkai susir
gus ir man iš "Laisvės” pa
sitraukus. dalykai biznyje 
pakitėjo, nes tuojaus pradė
ta šauktis aukų.

Delei to. turbūt, "Laisvė" į 
ant manęs ir pyksta. Pyks
ta ji ant manęs ir už tai. kad 
nerėmiau jos politikos ir ne
prisidėjau prie Pruseikos-; 
Šukio-Kapsuko-Stilsono suo
kalbio ėsti iš Sąjungos Gri- 

soną ir kitus į 
.jiems negeistinus draugus, 
Užtad jie mane ir vadindavo' 
"savotišku socialistu”. At
menu, kuomet mano kamba
riuose ant Driggs avė., 

; Brooklyne, Prūseikos-Kap- 
; suko ’gengvė” darė milingą, 
(kaip drg. Grigaitį nuo 
"Naujosios Gadynės” reda
gavimo prašalinus, aš neiš
kentęs pastebėjau, kad be- 
reikalo jie Grigaičiui duobę 
kasa, nes jis žurnalą reda
guoja labai gerai. Jie man 
atsakė, kad tik todėl ir nori į 

iji į_..2.."“_2L 2_21 25-o__ 2
redaguoja. Girdi, Grigaitis Į skystą miglyną (nebulą) 
pamažu gali Įgauti Sąjįm-* P™ 1—1——<• 
goj daugiau įtekmės ir tuo-[le žemė skreįdapo aštuonic- 

■met jis mumis už nosies ve-piką ir nuse mvliu i sekunda, 
džios.

Abelnai imant, Pruseika Iri - - - - =-
yra linkęs prie suokalbių ir, energijos, kuri permainius 
kas tik visuomenėje prade-j veikimo formą Į moiekulų 
da Įgauti didesni vardą, tą eksplioziją, galėtų sudras- 
jis visokiais budais stengia- į kyti žemę akies mirksnyje 1 
si "nunokinti". j - ■■■■? ■ - - ■------- j ~=~
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flionio vardą parašyti, o va-į 
dina jį ”lemonu”.

J Zabulionio faktus, kad dina 
laisviečių kontroliuojamų, fondu. Ant kiek man yra ži- 
fondų pinigai buvo Dėdelės, noma, tasai fondas buvo su- 
kompanijos prašvilpti. "Lai-1 tvertas pagelbėti tiems žmo- 
svė” neįstengė ligšiol nieko 1 ,“*1 »--•«— -
atsakyti. Ji net buvo ban
džiusi Zabulionio straipsnį 
praleist tylėjimu, bet, kaip 
ji pati prisipažįsta, jos skai
tytojai pradėjo ją bombar
duoti — ir ji priversta buvo 
prabilti Ir prabilo ji gana . , 
gudriai. Vieton atsakyti i (dalykas. 
Zabulionio užmetimus ir pa- Delei šito fondo "Laisvė” 
siaiškinti visuomenei delei savo laiku didžiausį triukš- 
praleistų pinigų, ji pradėjo į mą kėlė ir ji pati ar jos gi-iraitT Miehek 
iieškoti "griešninkų” kitur zeliai net valdžiai manei?? •’ * • 1•___ -i__ x. • nems neleist

Zabulionio užmetimus ir pa-

I

J

nėms, kurie laike mobilizaci
jos delei tūlų nesusipratimų 
pateko bėdon. Keletas tokių 
žmonių buvo ir į "Laisvę” 
kreipęsi, jieškodamj pagel
ios, bet laisviečiai moka tik 
i bėdą žmones įtraukti, o bė
doje pagelbėti — tai ne jų

»

1

įskundė; bet tyrinėjant jo
kių suktumų nebuvo suras
ta. Fondas jau prieš tai bu
vo likviduotas.

Užinteresuotai tuomi fon-

(tik ne savam abaze) ir ro
dydama į juos pirštu ėmė 
šaukti: "Žiūrėkit, žiūrėkit, 
geri žmonės, ve kur tie di
džiausi griešninkai!” Ji da-' 
ro lygiai taip, kaip tas vagis, du visuomenei štai ka turiu 
kuris žmonių vejamas rodo pasakyti: aš sutinku išduoti 
pirštu į kitus ir pats šaukia: pilną to fondo atskaitą tam 
"pagaukit vagi!" Tai yraĮf’ ' 1 ’ * ’
aiškus noras nukreipti vi
suomenės atydą nuo savęs 
ant kitų.

Tarpe kitų "griešninkų” 
"Laisvė” rodo pirštu ir į ma
ne, klausdama: (1) Kaip su 
giminių jieškojimo fondu, revizijos lėšas ir paaukausiu 
kuomet Neviackas kolekta- Laisves” fondams 100 dole- 
vo pinigus ir žadėjo per bro- rių. Bet prie šito savo pa- 
li Lietuvoj sujieškot ginti- reiškimo statau išlygą; kad’ 
nes? (2): Kaip yra su vado- ir "Laisvės” kontroliuojami

tikrai tarpsrovinei komisi
jai (po vieną žmogų nuo 
kiekvienos partijos). Ir jei
gu ta komisija atras, kad aš 
sunaudojau savo reikalams 
bent vieną dolerį to fondo pi
nigų, tai aš padengsiu visas

i

ir "Laisvės” kontroliuojami
v ėlių fondu po globa "Žibu- fondai įsileistų tokią-pat ko
relio” draugijos? Ar Ne- misiją padarymui revizijos 
viackas nepaaiškintų, kur i ir pas juos, 
tie pinigai ir kokius vadovė-J Tik po šitokios revizijos 
liūs išleido? (3) O kur gar-’visuomenė 
susis Vaitkaus - Neviacko kas yra "suktų fondų tėvas 
fondas ' kalinių šelpimo?” [— Dėdelė ar aš.

Ir pastačiusi šituos klau- Užvis keisčiausia yra tas, 
simus "Laisvė” triumfingai kad prie kiekvieno daromo 
šaukia: "Jus matot, kiek man užmetimo "Laisvė" vis 
špikštokelių pridirbo tik prideda žodį keleivietis. 
vienas keleivietis Neviac- Kandžiojant mane ji kartu 
kas!” nori Įkąsti ir "Keleivį”.

Tai matot, kiek šūvių; tuhu pasakvti, kad kuo- 
"Laisvės” apžvalgos rašyto- ' - — .
jas Dėdelė į mane paleido! 
Bet tie šūviai nuėjo ant tuš
čio ir tikslo visai nepasiekė.

Jeigu jau "Laisvei” taip 
rupi mano "griekai”, tai aš 
į jos pastatytus klausimus 
čia-pat ir atsakysiu, o skai
tytojai pamatys, kad iš to 
didelio debesio labai mažai 
bus lietaus.

(J) Jokio "giminių jieško
jimo fondo" nei aš, nei ma- gi dirbu už algą, kaip dirbo į Įspaudus" Dundulį į S.L.A.

I ** '

L.A. Jie už "pagelbą” ir man 
siūlė riebią vietą” prie S.T.J 
A. Bet aš jų pasiulviną at
mečiau. Už tai jie ir supyko: 
ant manęs.

O užvis labiausia laisvie- 
m čiai išsigando, kuomet aš!

pasakyti jums atvirai, kad buvau pakviestas prie "Ke- 
man yra daug smagiau tu- leivio” dirbti. Kadangi "Ke- : 
rėti reikalas su "buržujais"jleivis” buvo ir yra skaito-: 
"Keleivio” leidėjais, negu su mas kaipo didžiausias "Lai-i 
"Laisvės” politiškais šarlata-j svės” priešas, tai laisviečiai 
nais. Pas "Keleivio" leidėjus manė, kad* nuėjęs prie ”Ke- 
visgi matosi daugiau pasi-Jicivio” aš pradėsiu su jais' 
šventimo darbminkų reika- kovą ir paskelbsiu visuome-! 
lams, negu paš’.tokius dema-'nei visas jų "cnatas", visai 

* • ’ ICUTVlTTriTYl*!
Kuomet gi jie išgirdo, kad. 

aš padariau galutiną sutar-[ 
tį su "Keleivio” leidėjais

viackas nepaaiškintų, kuri ir pas juos.

risuomenė galės pamatyt,

i
i

1 kom
panija didesnę dali surinktu 
pinigu pragėrė? Ar teisvbė’ 
kad Petriką iš tų fondu*ga
vo 500 dol.? Atsakykit!* * 

J. Neviackas.

Jei žeme sustoti; savo 
kelionėj. I

bet skirtumo mes 
šimtas

Mes žinome, kad musų že
mė sukasi aplink savo vadi
namą ašį ir besisukdama 
bėga neišpasakytu greitu
mu aplink saulę. Užeina 
klausimas, kas pasidaryt.], 
jei musų žemė vienu sykiu 
imtų ir apsistotų?

Jei musų žemė apsistotų, 
tai vistiek pasekmių mums 
netektų sužinoti. Beabejo- 
nės jums teko kada nors

: matyti lašą vandens, kuris 
nukrito ant raudonai karš
to pečiaus ir išnyko, palik
inamais tik nežymų tašką aut 
geležies. Taip ir su musų že
me: jei jai prisieitų urnai 
sustoti, ji paliktų tik nežy- 

prašalinti, kad jis gerai pny taškelį etere, — jauną, 

pamažu gali įgauti Sąjun-‘ Savo kelionėje aplink sau-

[liką ir pusę mylių į sekundą.
. Savo viduriuose gi žemė tu- 
■ri užtektinai Įsibėgėjimo!

"Laisvė” užsipuolė ant' 
manęs ne todėl, kad jai ru- 
pėtų apsaugoti visuomenė [ 
nuo mano ar keno kito "blo-! 
gų darbų”. Visai ne! Antį 
kiek man yra žinoma. "Lai
svė” po savo stogu laikė net i 
tokius prigavikus, kaip vėl-į 
nių pardavinėtojai. Ir po j 

i” buvo papil-įšiai dienai ji nieko apie vėl-! 
tai aš tuomet buvau[nių agentus nėra parašiusi.

, o laisvietis. Kur gi ji rašys.

I

f

I 
met tie, anot "Laisvės”,! 
"špikštokeliai” buvo papil-įšiai dienai ji nieko apie ve 
dyti, t-”’ *------- ‘ v........ ! \
ne keleivietis, o laisvietis. Kur gi ji rašys, juk ne vie- 
nes tuo laiku buvau beveik nas puskvatirkis už "velnią-j 
didžiausias "Laisvės” šeri- pinigius” ir Dėdelei kliuvo!; 
rinkas. Tik apie pusę metų! Ypatingai "Laisvės” plau- 
išdirbęs prie "Keleivio",, ko žmonės pradėjo į mane 
kuomet "Laisvė^ pakartoti-'.šnairuoti nuo S. L. A. Seimo, 
nai mane kandžiojo, aš su-' kuris trejatas metų atgal 
pykęs išstojau iš "Laisvės"i buvo So. Bostone. Jie tuo-’ 
bendrovės. Prie "Keleivio” įmet darė pienus, kaip J • * •• v - . __ - ‘

Jeigu ateivis, kuris apsi
gyveno Suv. Valstijose, lai
kinai išvažiuoja užjurin, tu
ri, kuomet sugrįžta, užmo
kėti įvažiavimo taksus, per
eiti reguliarišką egzaminą 
uoste kur laivas įplaukia, ir 
bus imigracijos viršininkų 
Įleistas kaip ir kiekvienas 
ateivis, kuris atvažiuoja i 
Suv. Valstijas pirmą kartą. 
Jeigu ateivis, kuomet išva
žiuoja iš Suv. Valstijų, keti
na sugrįžti ir turi apsigy
venimo vietą Suv. Valstijo
se, kuomet sugrįžta atgal 
nebus prašalintas dėl kvo
tos išsibaigimo. Prirodymui, 

Jjcg ketino sugrįžti, yra pa
tartina ateiviui, kuris išva
žiuoja iš šios šalies, išpildyti 
blanką, kuri pareiškia jo no
ro sugrįžti ir tokius kitus 
faktus apie jo turtą, apsigy 
venimo vietą, šeimyną Suv. 
Valstijose ir t.t. Tą išpildytą 
blanką ateivis turi su savim 
turėti, parodyti valdinin
kams užjūryje, kurie tik jo 
prašo tokių informacijų, ir 
priduoti blanką imigracijos 
peržiūrėtojui, kuomet jis 
sugrįžta i Suv. Valstijas. Ži
noma, įstatymas nereika
lauja tokios blankos, bet yra 

. tikras prirodyTnas, jog at
eivis, kuris laikinai išva
žiuoja užjurin, ketina su-

Šį kartą susipažinkim 
abelnai, koki yra krikščio
nių kalėjimai.

Tai mirties prianga. Ka
meros drėgnos, oras tvan
kus, prikvėpuotas, užnuo
dytas išeinamųjų indų 
smarve. Kalinių kimšte pri
kimšta. Vienų guolis ant 
kieto suolo, stalo ar narų, 
kitų ant subiaurintos plikos 
žemės. Valgoma iš medinių 
prirūgusių lovių, kuriems 
išplauti neduodama Šilto 
vandens. Parazitai (utėlės, 
blusos ir blakės) mirgėte 
mirga ant drabužių. Jei 
gausi iš "gero” ūkvedžio 
antklodę, gal po mirusio ar 
išėjusio kalinio, tai ji nede
zinfekuota juda visa utėlė
mis, kaip amaru.

Kaliniai priversti apaugti 
storiausiu sutrų klotu, nes 
jų neleidžiama pirtin, pa
vyzdžiui, Šiaulių kalėjime. 
Valgio mažas davinys, ir 
tas kol kalinį pasiekia, lieka 
kuoskysčiausias, o genčių 
siunčiamų produktų kaliniai 
tankiai neapturi. Dėlto pra- 
plitus visuose kalėjimuose 
džiova kerta galvas net 
tvirčiausių kalinių, o gydy
tojų pagalba teikiama, kaip 
sakoma, tik ”del žmonių 
akių”. xAlsinešimas' į kali
nius budeliškai žiaurus, ki
šama karcerin. dargi kar
tais mušama dėl smulkiau-

w [ cl XXX* f XXX I\v LlllCl O vi“

sul\£mus su augsciau griūtį ir vra protingas per
intais, yra gana nezy- ^įėjimas ateiviui.

bet lei žeme urnai su- ’
2_.L„2.™ „r'..‘..2. ___ ' Valstijų imigracijos

okeanai išsinetu "iš savo valdininkai supranta, jog
“ laikinas išvažiavimas iš 

xA.merikos reiškią išvažiavi
mą ant šešių mėnesių. Jeigu 
ateivis pasilieka užjūryje 
per daugiau kai šešis mėne
sius, tuomet manoma, jog 
jis neturi apsigyvenimo vie
tos Suv. Valstijose. Tą gali
ma prašalinti tik su tikrais 
prirodymais, jog visai ki
taip dalykas stovi. Ateivis 
turi prirodyti gerą priežastį 
pasilikimo užjūryje daugiau 
kaip šešis mėnesius. Toki 
prirodymai turi parodyti 
imigracijos valdininkams, 
jog ateivis ištikro ketino tik 
laikinai pasilikti užjūryje ir 
jo buvimas delei neperma- 
tytų priežasčių pailgintas.

Pii m negu ateivis aplei
džia Suv. Valstijas, jis turi 
gauti certifikatą apie ineigų 
taksus. Tas certifikatas tū
li parodyti, jog jis užsimo
kėjo savo taksus, arba kad 
nereikia mokėti. Jis turi nu
eiti pas sato distrikto Inter- 
nal Revenue kolektorių ir 
užmokėti kiek priguli taksų siu sargi] intrigų. Kas begė- 
nuo ineigų. Atsargiai mokė- diškiausia — tai*administra- 
ti taksus kaipo apsigyvenu- j cijos smalsavimas užrakin
siant ateiviui, ir ne kaipo (tomis apsiverkusiomis mo- 
neapsigyvenusiam, nes at- terimis. Pasipriešinusi išža- 
eivis, kuris Įgyjo apsigyve- ginimui pamato sargybinio 
nimo vietą Suv. Valstijose, rankoj revolverį, š.m. gegu- 
pasilaiko savo stovį kaipo žės 19 d. Šiaulių kalėjime 
apsigyvenęs ateivis, kad (buvo išvesta karidoriun ir 
nors ir nutaria išvažiuoti užklupta drąsesnė moteriš- 
užjurin. Apsigyvenęs ateivis ;kė Veronika* Eglinskienė. Ji 
moka tik pusę tiek taksų, lengvai nepasidavė. Buvo 
kiek neapsigyvenęs ateivis. * apdaužyta ir revolveriu pri- 
Jeigu taksų kolektoriui bu-[versta, bet atsipeikėjus vėl 
na prirodyta, jog jis neturi kovojo prieš užpuoliką, kol 
mokėti taksų, jam certifika- J pakeltą jos triukšmą ir rik
tas vistiek bus išduotas, bet smą išgirdo kiti kaliniai. Ji 
tas certifikatas praneša,'apdraskyta išsprūdo kie- 
jog jam. taksų nereikia mo- man pas dirbančius kalinius, 
keti. Reikia tą certifikatą norėjo prieiti pas kalėjimo 
paduoti ineigų taksų agen- viršininką, bet jos neleido, 
tui uoste, iš kur ketini išva- Po kelių dienų, kada virsi- 
žiuoti iš. Amerikos. Tas ninkas sužinojo, neatkreipė 
agentas jam išduos kvitą,'domės i jos pareikalavimą 
kurią nuo jo atims prie prie-'valstybės gynėjo ir neprilei- 
plaukos. Įdo nuskriaustai moteriškei

Pirm negu ateivis sugrįž- patraukti teisman jo "ge
tą į Suv. Valstijas, jis turi riausią” tarną Motuizą. Nu- 
nusinešti savo pasportą pas stoję doros budeliai — kalė- 
Amerikos konsulį dėl vizos, ijimui parankiaTisi tarnai.

Ateivis, kuris per penkis Tokiuose nuožmiuose na
rnėtus išgyveno Suv. Valsti- guost kankinasi ir poHti- 
jose, kuomet sugrįžta, nuo niai. V.

New Process

kiti J sekretorius ir užvaldžiusno brolis nebuvome sutverę. 
Tik karui pasibaigus buvo 
laikraščiuose paskelbta, kad 
mano brolis važiuosiąs į Lie
tuvą ir už mažą atlyginimą 
užinteresuotiems pasitei
rausiąs apie jų gimines Bet 
kadangi mano brolis tuo 
tarpu pasporto negavo ir iš
važiuoti i Lietuvą negalėjo, 
tai atsišaukusiems žmonėms 

tokių buvo apie penki; 
tapo apie tai pranešta. Nie
kam jokios skriaudos iš to 
nebuvo. Tai kame gi čia 
"Laisvės" desperatai mato 
"fondą" ir mano prasižengi
mą?

(2) Jokio fondo po globa 
"Žiburėlio” draugijos taip- 
pat nebuvo. Buvo tik sutai
sytas laimėjimas išleidimui 
vaikų mokykloms vadovė
lio, kurį aš pagaminau. Bet 
pradėjus "Laisvės” gizeliui 
Motiejaučiui ir jo sėbrams 
triukšmą kelti, tas dalykas riu polemizuoti su tuo laik-jti”, kad jis nebūtų pavojia-’ 
irgi tapo likviduotas. Su- raščiu, kurį aš pagimdžiau gas. Intrigos "Žiburėlyje” ir J 
rinkti už laimėjimo tikietus ir prie kurio tiek daug ener-,visi kiti šposai — tai ir bu-[ 
pinigai tapo atiduoti "žibu- gijos, pajėgų ir darbo pridė- vo vis man "nugarkaulio 
rėlio” draugijos komitetui, jau. Juk jeigu ne mano ir laužymas”.

Paukštys, Undžius ir 
laisviečiai Taigi, vyručiai, 
turėdami reikalą su manim, 
kalbėkit tiesiog į mane, ne
kergdami prie mano vpatos 
kitų žmonių bei įstaigų.

Kaslink mano "prieglau
dos" prie "Keleivio” noriu

i

GAUNATE M) NX)Ki TE ( OLIMBIA KUKORbLOSE.

Kaikurie žmonis būra i mč" savo krašto seną mu
ziką. Kiti mėKsia naujas dainas ir šokius, kuomet pirmiau
sia išeina.

Colun.bia Graphophonc Kompanija samdo geriausius 
Lietuvių artistus daryti rekordus tos muzikos, kurią Tam
sta mčjrsti. kuomet tik nori.

Šitie Columbia rekordui padaryti tokiu nauju ’oudu, 
lokiu niekas kitas negali vartoti. Muzika daug geresnė ir 
negirdėti plieninės aua-os aštrumo.

Nueik pas Celumbia par iavci j ir nusipirk šituos 
puikius rekordus. Peisitikriok. kad butu varias "Columbia” 
ant kiekvieno rekordo.

10 coliu 75c.

E-7616
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gogus, kaip Dėdelė, Jankau-Į dorišką supuvimą, 
skas arba garsusis Bekam
pis.

Daugelis mano artimes- __ ______ ________
nių draugų jau senokai ma- kaslink mano darbo, tai vie- 
nęs klausinėja, kodėl aš nie-j 
kuomet nieko neatsakau į 
"Laisvės” šmeižtus. P
prisipažinti, jogei aš neno- reikia "nugarkaulis nulauž-

nas laisviečių tuojaus at- 
pyškino laišką Worcesterio 

Reikia ("draugams", kad Neviackui _________________ 1_ >• v 
’iĮ
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E-1916

E-4795
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Sibyro Nelaisvėje." 
Lekcijos iš Biblijos.

Komiškas duetas.

Vos Tik Mėnulis.
"Onytė".

Geglūinė Daina.
Brooklyno Mišras 

Kvartetas.

Ou libaRU. 
Ubagėlis.
J. Ptieniunas ir 
P. Lušnakojis.

Jaunikio Išsirinkimas. 
Piršlybos.
Sidabriclė, Geležiūnas 

, ir Bukšnaitis.

'Liiufuas Gyvenimas. 
Motelyje.

1 J. Plicniunrs ir
. ftJUš nakojis.

E-717V

L 7 >94
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Viena Mergytė. Vale. 
Mergužėle, eikš pas 

mane.
Orkestrą "Kaunan".

Pu Broliukai Kunigai, 
l’er Tamsią Naktelę.

Brooklyno Mišras 
Kvartetu-:.

Nedėlios Rytą. Polka. 
Pel mus y jaunimo. 

Polka.
Columbijos Orkestrą.

Plaukė Žąselė per
Nemunėlį.

Noriu miego, 
Saldaus miego.
Jonas Butėnas, Base *.

Mergele Tu Mano 
Miela. Vaicas. 
Kur Tu Eini. Polka.
Klarinetų Orkestrą.



Antrini i Peili PavJamAn4/v me skirtumo tarp Estu par- Dantis už dantį.1VJ1 luotų larlttnreillO lamento. Lietuvoj niaž-daug Anglų ir Amerikos spau- 
rinkimai liaudis yra nusistačiusi bai- da labai pasipiktino, kad ias Memiras išradęs naują
1 lltlvllllcll* suoti už dideles partijas, o lenkų Varšuvos miesto val-Įginkla revolverio pavidalo,

■■ 1 — Estuose atvirkščiai — daug dyba pasirižo nugriauti bu- jr ,__
Estų pirmojo parlamento kareiviai ii- t.t. gavo iš viso m^as organizacijas bal- vašią rusų karo viešpatavi-'sai. Reikalui esant, 

likimas panašus Į musų pir-— 22 atstovu iš 100 vietų. savoJr pravedė parlamen------
mo Seimo likimą. Pasidar- Ypač rinkimuose pralaimė- tan žmonių su neaiškia rai
bavęs pustrečių metų, tasai jo darbo partija, nes pir- skvbės politika. Benurai kai-

< x__ - - i , miau parlamente turėjo 22 bant, sulyginę I^tuvos Sei-
atstovu, o antram tik 12. 
Aiškinama, kad atskiros or-

Apžabaldantis ginklas. 
Nesenai Berlyne gydyto-

parlamentas turėjo darbą 
nutraukti ir paskirti naujus 
rinkimus. Priežastys, kad 
buvusio parlamento atsto
vai nubalsavo neprivalomąjį 
tikybos dėstymą, kas Estų 
tarpe sukėlė didelį nepasitį- 1 — • • • 1 • 1 .

mą su Estų parlamentu, ne
rasim didelių ju tarpe skir- 

ganizacijos, kaip naujaku- Tr
rių, demobilizuotų; kareiviu ........ -
ir kitos savo politine pro
grama ir taktika yra pana- 

kėjimą ir triukšmą. Estų šios į darbo partijos politinę 
dešinieji sluogsniai sumanė programą, todėl antruose 
apie tikybos dėstymą moky- rinkimuose organizacijos, 
klose atsiklausti referenčių* pastatę savo atskirus kali
mo keliu visos tautos valios, didatų sąrašus, sumažino 
Šio sumanymo balsavimas balsų skaičių pastarajai 
dešiniesiems pavyko, ir to- partijai ir neteko 10 atsto-

Pastebima, jog paskuti-

valstybių ekonominėmis ir 
ūkio sąlygomis, su dvasi
niais reikalavimais ir politi
nėmis perspektyvomis.

Aibė.

ir vartojamas jis kaipo tok-,
_„__J ‘ , tuo re-'

mo laikais cerkvę, kurios volveriu, vietoj šūvio, išme- 
sienų ištėpliojimas ir graižų tama tam tikras chemika- 
išdrožinėjimas turįs meno 
vertenybės vertę, kuris kai
po istorinis turėtu pasilikti 
ateinantiems amžiams. Mat, 
rusai naikino lenkų orange- 
nybes, dabar lenkai naikina 
rusų... Pr. br.

I 
las, kuris tūlam laikui apža-1 
baldo žmogų arba gyvulį. I 
Laikinas apžabaidymas ma-‘ 
tymo organams nei kiek ne-; 
kenkiąs.

Šis išradimas turėsiąs tošį 
prasmės, kad užpultas gale-į

Įvairios žinios.
kiu budu gyvenime išėjo, jog vų.
tauta parlamentu nepasiti- Pastebima, r__ 11
ki, ir jis dirba be pamato ir niuose rinkimuose dvigubai 
pasitikėjimo, šis įvykis pri- padidėjo komunistų atstovų 
vertė paleisti parlamentą, (skaičius.

Rinkimai jau pasibaigė, vietoj
Rezultatai žinomi. Be abejo, kaip ir Lietuvoje, jie ėjo ne 
balsuojant visai tautai, tuoj savo tikruoju vardu, o pri- 
paaiškėjo, kur daugiau )i sidengę sujungto darbinin- 
linkusi tikybos atžvilgiu. Iš ku fronto sąjungos vėliava, 
viso balsavo apie 470,000 as- Tokiu būdu, apgaudinėdami 
menų. Renkant pirmą par
lamentą buvo išstatyta tik balsų.
• O partijų sąrašai; antram muose tikruoju vardu — ne- 
parlamentui — jau 14, nes butų gavę nei penkių atsto- 
paskutiniuose ’ i ’ ’ ' 
prisidėjo naujos organizaci
jos, kaip, pavyzdžiui, admi
rolo Pitkos grupė, paskui 
vadinamieji pas mus nauja
kuriai ir kiti. Šios dvi orga
nizacijos gavo daugiausia 
balsų.

Svarbiausią rolę suvaidi
no rinkimuose ūkininkų są
junga. kuri ir pirmajame 
parlamente turėjo daugiau

KIEK YRA NATL RALI- 
ZUOTŲ ATEIVIŲ SUV. 

VALSTIJOSE.

Buvusių o atstovų
— 10. Rinkimuose,

rinkikus, jie gavo dvigubai
Jei butų ė.ię rinki-

* • J a

I Vėliausios Cenzo Biuro j į

rinkimuose vų, žinant gerą Estų politi
nę ekonominę padėti ir pir
mųjų elgimąsi buvusiame 
uarlamente. Dalis darbinin
kų balsavo, matyt, už ko
munistus, nes nepriklauso
mieji socialistai pralaimėjo 
— vadinasi balsus komunis
tams atidavė. Be to, rinki
muose mažumos dalyvavo 
aktingai. Rusai, turėję 1 at
stovą, o dabar turės 4 atsto- 

atstovų — I parl. — 21, II— vtis.
Išdalijus visus 100 atsto

vų, kaip paprastai, į tris da
lis. t. y. i kairįjį, centro ir 
į dešinįjį sparnus, gausim 
šitokį vaizdą:

Dešiniajam sparne 44 
(seniau 34) 

Centro sparne 26
(seniau 32) 

Kairiajam sparne 30
(seniau 35)

Pažiūrėję Lietuvos antro

23 atstovus, o toliau eina so
cialdemokratai.

Pažiurėjus, kiek ir kokios 
didesnės partijos atstovų 
gavo, rasim štai ką:

Ūkininkų sąjunga
Socialdemokratai
Darbo partija
Komunistai
Tautos partija
Krikščionys
Ir kitos grupės, 

kiečiu, rusų,, demobilizuoti Seimo atstovų sąstatą, rasi-

23
18
12
10
8
7. 

kaip vo-

“KELEIVIS” DUODA KNY
v

GAS UZ DYKĄ

skaitlinės paduoda intere
singus faktus apie Suv. Val
stijų naturalizuotus pilie
čius 1920 m. Tais metais iš 
viso svetur gimusių vyrų, 
suvirs 121 metų, buvo 6,928,- 
452. iš'kurių 3.314.910, arba 
47.8' < buvo naturalizuoti. Iš 
viso svetur gimusių moterų, 
suvirs 21 metų, buvo 5,570,- 
268. iš kurių 2,893,787 arba 
52'< buvo naturalizuotos.

Sekanti lentelė parodo, 
kiek kurios tautos ateivių 
virš 21 metų, yra Suvienyto
se Valstijose ir kiek jų yra 
naturalizuotų (priėmusių 
šios šalies pilietvstę):

Šalis

Teknikos stebuklai.
Paryžiaus apielinkėse bu

vo mėginimai iškilusį orlai
vi valdyti bevieliu telefonu. 
Orlaivis su dviem žmonėm 
tapo paleistas į orą lėkti be 
lėkiko (piloto). Mėginimai 
pasisekė kuogeriausiai — 
orlaivis sulvg noro ant že
mės stovinčiu žmonių iškilo, 
sulyg noro paskraidė ir su- 
lyg noro ant žemės nusilei
do. veikiant tam tikromis 
nrietaisomis, su bevielio te
legrafo pageiba.

siąs apsiginti nuo užpuoli
ko, jį nežudydamas...

Pajieškojimai
Aš. K e iii č Maskauskienė, po tėvais j 

Karpavičaitė. pa.i.eškau , giminių i 
Stasio Sabkfno. Kostanto šliužo, 
Bcrnasiaus Šliužo ir .Juozapo Šliuzo. 
Vilniaus rėdybos, Trakų apskr.. Že > ! 
marių parapijos. Meldžiu atsišaukti , 
Šiuo adresu:

Joe Maskauskas
R. F. D. 3. Bok 73. Irwii>. Pa.

I
I

Vokiečiai nesnaudžia.
Vokiečių garlaivių linija 

”Hamburg-America” 1922 
metais pastatė 26 okeanu 
plaukioti garlaivius, o pra
džioj 1923 m. dar pastatė 7 
garlaivius ir padarė sutartį 
su rusais nuolatos plaukioti 
tarp Petrapilio ir kitų rusų 
prieplaukų.

Pajieškau brolio Andriaus Ka.ins- 
ko. pirmiau gyveno Scianton, >
dabar nežinau kur jisai randasi. Pra
šau atsišaukti, turiu svarbių (ųi'.aių 
dėl tavęs pranešti, arba ka.s apie ;; 
žinotumėt, kur jisai 'randasi'prany
kit šiuo antta^u: ’.Ik

Petras Kašinskas
324 Grbve St., Serantoii, Pa.

Pajieškau savo draugo .Jono Railos, 
16 metų atgal gyveno Serantone ;.r 
apie £crantona. Paeina iš Šiaulių 
miesto. Turiu prie > svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot meldžiu pranešti, ar 
jis gyvas ar miręs. Už Patarnavimų 
stengsiuos atsilyginti.

Antanas Piktanas
Box 484. Oyster Bav, L. 1., N. Y.

t

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS KORESPOIIENTAS

Banko Resursai—$1,700,000.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA DEPOZITUS ir moka 4%, priskaito- 

nius prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma prisiųsti ir per paštą.

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

PARDUODA
Europos

TIRI SAVO

pikta garantija, greitai, teisingai ir

laivakortes kelionei į Europą ir iš 
ant visu linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

Kaune, Rygoje, Vlniuje, Berlyne ir kituose
Europos miestuose.

Buitie Statės Banke savo depozitus laiko New 
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeįiją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ,ir kitos 
įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka 
kreiptis visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATĖS ĘANK
294 E1GHTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

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

l

t

Aš. Paulina Arlickaite. pajieškau 
dėdės Benedikto Arliekio. Jis 
a Arnei ikoj jau 24 metai. Jlei- sišaukti. 

džiu atsišaukti.
Paulina Arlickaite

Pabalvių kaimo. Triškių pašto, 
Šiaulių apskrities, Kauno rėd. 
I.ithuania.

savo
Pajieškau apsivedimui merginos.

Aš esu vaikinas 28 metų. Meldžiu at- 
” ' ’ . (27)

Dan Stolp
126 Depot S t.. Salėm, Ohio.

Kiek yra svetur 
gimusiu suvirs 

21 metų

180,798
140,015

1,848,884
<»o3, t

1,108,933 
loūj,ū<>
127,642
348,885

1,048,050
1.211,337

• 605,549 

abejonės, kad 
skaičius

Naturali
zuotų

158,335
127,5:J9
58,873

1.213,451
106,183
119.713
38,816
33J233

238.6:15
702,635
599861
423,692

l lietu-
yra

čckoslovak ija

1 >anija
Fislandija 
Vokietija 
Vengrija 
Italija 
Jugoslavija

■ Lietuva
Norvegija
Lenkija
Rusija
Švedija

Nėrfc ; 
vių ateivių 
daug didesnis, negu šioj sta- 

j_ listikoj parodyta. Mums yra 
_ žinoma, jogei daugelis tam

sesnių lietuvių užsirašo kai- 
, po rusai arba lenkai.

________
I . ..

Esperantininkų konferen
cija.

Nesenai, pereitam pava
sari, Venecijoj įvyko espe
rantininkų konferencija, 
kurioj dalyvavo 209 organi- 

skaityto- nacijos
d, mes Afrikos,

Ar nori gauti geni knygų! Knygos bus duodamos 
už'dyką? -tkiekvienam, kas tik prikal-

Jei taip, tai prikalbink į bins "Keleiviui" naują skal
sa vo draugą, kad užsirašy-Itytoją.
tų "Keleivį’' metams, o gan- Į Duodami savo s
sf už 1 dolerį knygų dovanų, i jams šitokių dovanų, mes Afrikos.

Jei prikalbinsi du skaitv-'tikimės paskleisti daug lite- tralijos:
toju, gausi už 82.00 knygų,'natūros. Jei kiekvienas mu- prekybos Įstaigos, 21 mugės 
jei prikalbinsi puse tuzino su draugas, kuris dabar įstaigos, 52 bankų įstaigos, 
skaitvtoju, gausi už 86.00 skaito "Keleivį", prikalbtas 9 komercijos mokyklos. 30 
knygų. ‘ " naują skaitytoją. "Keleivio” keliautojų korporacijų, 2

Prikalbink 20 skaitvtoju. armija paaugs dvigubai. Tai miestų savivaldybės.
gausi už $20.00 knygų/ ‘ reiškia, kad kas savaitė į1 Pažymėtina, kad tūlas A. 

Nuo kiekvieno skaitytojo svietą bus išleista apie 20,- Bode, Paryžiaus Prekybos 
už doleri knygų. ‘ 000 daugiau "Keleivių”. .Ir Namų narys, esperanto kai-

Knvgu kataliogas yra pa- prie to da tarp senų skaity- bą prieš pat konferenciją iš
skeltas' šiame "Keleivio" tojų bus išdalyta apie už moko laike 6-šių pamokų ir 
numervie. Gali pasirinkti $2^.000 knygų. visus nustebino tos kalbos'
kokių tik nori. i Paleisti į žmones šitiek Ii- teisingu kalbėjimu. Kitas

Primokėt nereikės nei teraturos, tai reiškia paleis- atstovas iš Milano profeso- 
cento. "Keleivio" Knygynas ti galybę apšvietos. O šviesti Tius Ravicca išmoko 
net savo lėšomis ir nusiųs 
tas knygas. Taigi geresnio 
pasiūlymo jau negali ir būti.

Knygos bus išsiųstos tuo- 
jaus, kaip tiktai bus gauta 
naujo skaitytojo prenume
rata. ,

Kad neįvyktų kartais karalijon.
koks nesusipratimas ir kad Išgriauti tamsybės

Keleivio ; _ ................... ___
galėtų greičiau išsiųsti knj- ir parodyti žmonėms tikrą daug lengvesni, 
gas, tai patariam draugams tiesą, parodyti kaip dūšių manyt, 1" J 
laikytis ‘ šitokios tvarkos: ganytojai juos mulkina ir ns konkurenciją gyvosioms 
prikalbinus naują skaityto- apgaudinėja — tai turi buL su nemirtina literatūra kal
ią, reikia paimti iš jo prenu- vienas augščiausių musų boms. Esperantas vieninte

lis tarpininkas tarp visų

Europos, Azijos, 
Amerikos ir Aus- 
8 ministerijos. 87

. * espe-
musų’žmones reikia, nes ki- ranto kalbą bevažiuodamas 
taip iš dvasios retežių jų ne- į konferenciją vagone, nors, 
paliuosuosi. Pakol jie bijosis žinoma, kalbėjo sunkokai ir 
\ elnio ragų, patol jie bus ištarinėjo žodžius ne visai 
kunigijos vergais ir gyvens teisingai, 
amžinoj baimėj, kad po mir-į J -’-Įvyko 6 posėdžiai. Priim- 
ties nepatekus Belzebubo ta .tapo keletas rezoliucijų, 

kurių buvo svarbiausia: Es- 
sieną, peranto Įkalbą vartojant 

administracija nutraukti prietarų uždangą tarptautiniai santikiai butų 
. „ - - • Bet nereik

gas, tai patariam draugams tiesą, parodyti kaip dūšių manyt, kad esperantas da- 
laikvtis ‘ šitokios tvarkos: ganytojai juos mulkina ir ns konkurenciją gyvosioms

ją, reikia paimti iš jo prenu- vienas augščiausių 
meratą ir tuojaus prisiųsti tikslų.
ją "Keleivio” ofisan, priekio-1 Tam tikslui mes aukauja- tautų kalbų. Baigiant kon- 
dant kartu naujojo skaity- me už tūkstančius dolerių ferenciją išreikšta pageida- 
tojo vardą ir adresą. To- knygų, o jūsų, draugai, pa- vimas, kad visose prekybos 
liaus reikia nurodyt kokias reiga turėtų būt—paaukau- mokyklose butų mokinama 
knygas pasirenki sau dova- ti tiek triūso ir laiko, kad esperanto kalba ir kad vi- 
nn ir kokiu adresu jos turi surinkus "Keleiviui" kuo- suose tarptautiniuose susi- 
but jums išsiųstos. Tai ir daugiausia naujų skaity- nešimuose ji butų varto- 
viskas. * v j tojų. jam a. Pr. br.

AR JUS ESAT 
NUOLATINIS 
RŪKORIUS?

Jeigu esate, tai Jus turit
rūkyti cigaretus išlengvo 
tabako.

Turkiškas tabakas yra 
lengviausias ir geriausias 
tabakas dėl Cigaretų.

HELcMARS yra iš 100% 
Tyro Turkiško Tabako ir 
duoda Jums nuolatinį ge
rumą ir malonumą, nežiu- 
rint kiek daug rūkytumėte

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. 
Paprasti Cigaretai yra su
pakuoti i pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios rūšies 
Turkiškų -ir Egy ptiškn 

Cipraretų pasaulyj.

vv-Ws-! 4‘ > ■ ■

LMAR

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, ne daugiau kaip 
-u vienu vaiku, ne senesnės 35 metų, 
laisvų pažiūrų. Aš esu 30 metų, turiu 

j savo namus ir biznį vertės per 30 
‘ukstančiu. Aš svaigalų nevartoju, 

_ le ir muzikų. Katra butų 

šaukti ir prisiųsti savo paveikslų ant 
šitok:o antrašo: (28)

G. L.
123'3— -38 Caniff Avė., Detroit, Mieli. 

'Detroit, Mieli.

1 Pajieškau pusbrolio Adomo Berr.u- 
itaviėiaus, iš Galulaukių, kauninis.
Prieš karę išvažiavo ir nežinau kur. į tūkstančių.

[Meldžiu atsišaukti, taipgi pajieškau myliu da.l
!Antano Karpauekio, kurį aš išleidau j.tokių pat pažvalgų. malonėkit atsi
barė. Norėčiau juo susižinot.

Kaz. Noreika
stnut St., SpringiĮeiti, Mass.

karę. Norėčiau

350 Cb.

Pajieškau savo vyro Fortūnato Mt- 
lešiaus,- kuris prasišalino nuo manęs’ 
anie tris savaitės tam atg>i, palikda
mas mane varge su dviem kūdikiais. 
Iš Lietuvos paeina'iš Kelmės mieste
lio, Katino rody bos. Jis turėjo nusi
pirkęs duonos kepyklų Norvvoode.

čia yra jo paveikslas. Jis pats lai 
tuojaus atsišaukia arba ka< apie ji 
sužinotumėt,, širdingai meldžiu man; 
pranešti, busiu labai dėkinga.

Ona Melešienė
1097 \Vashington St.. Norvvood, Mass.

j Aš. George Dagis. va j ieškau gyve- 
I nimui draugės, nesenesnes kaip 37 
j metų. Gali atsišaukti merginos, naš- 
įlės arba persiskyrusies. Aš nejieškau 
'turtingos, tik geidžiu susirasti sau 
draugę, su katra galėčiau linksmai 
gyventi ir būti laimingas. Aš esu vai
kinas 36 metų, turiu pastovų gyveui- 
rna ir svaiginančių gėrimu nevartoju, 
taipgi nerūkau, gyvenu gražiai ir pri
derančiai užsilaikau. Taigi merginos, 
našlės, arba nersiskyrusios, ucatidė- 

įiiodamos ir negaiėindanios laiko tt*>- 
jaus atsišaukite, prisiųsūantos savo 
paveikslėlį. Atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslus gražinsiu atgal. Tai
gi nepraleiskit šios progos ir pasisku
binki!. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

George Dagis (28)
7315 So. Yatis Avė., Chicago, 111.

Pajieškau ansivedimui merginos ar
ba našles, nesenesnės kaip 40 metų. 
Aš esu 35 metų. Gal randasi tokia, 
kuri turi savo iarmą arba mylinčios 
gyventi ant farmos. Aš esu našlys, 
turiu vieną 9 metų vaiką. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti ir paveikslą. 
Vyrai nerašinėkite. (28)

C. Banonis
9622 Grabam St., Detroit, Mich.

Pajieškau Petro Maršono ir Gulbi
no. Pastarasis gyvena Connecticut 
.aistijoj, o pirmasis —■ Nevv Jersey. 
Kas apie juos žino, arba jie patįs 
teiksis atsiliepti.

Juozapas Bidalis
46 Mercer St., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 25 iki 35 metų am- 

* žiaus. Interesuojančias platesnių ži- 
. rių meldžiu rašyti: V, J.

3311 Evelaine Avė.. (28)
Hamtramck, Mich.

VAKACIJOS ANT ŪKĖS 
PAS LIETUVĮ.

Yra Radio. Telefonas, ir kiti pa- 
’ tankumai. Taipgi arti miestas, gete- 

-------------------------------------------------------- Į žilikelis, botai. Vasarą yra įvalias 
Paiieškau savo draugo, kuris vadi-Į vinagradu. obuolių ir kitokių Trūkta. 

Kreipkitės pas savinit.kų (27)
ANTANU MEŠKAUSKĄ

R. F. I). 2. COLCHESTER, CONN. 
Telefonas: Colchcster 14—12.

r.osi dviem vardais Jini arba Vytau
tas Vishnah. Yra gyvenęs Ne'.v Yorke 
ir' Breoklyr.. N. Y. Anie pora metų 
gyveno Ėochester, N. Y. Paeina iš 
Vilniaus rėd. Išvažiuodamas sak-\ 
kad važiuosiąs New Yorkan. Jeigu 
kas apie jį žinotų, arba žinote jo tė
vynės antrašą, meldžiu duoti man ži
nia. už ką duos:u $5.00 dovanų. Butų 
labai gerai. 1 
nes aš ___„.
norėčiau sugražinti jam paskolą.

B. Smith
124 Joseph Avė., Kochester, N. Y.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA CONFECTIONE- 

xci«i, kati jis pats atsišauktu, ■ RJ ĮR STATIONER'Y, labai geroj 
š rengiuosi važiuoti į Lietuva u-;vietoj, pačiame lietuvių centre ir prie 

|pat lietuviškos bažnyčios. Kama pigi, 
i žinokite, kad Detroit tai biznio mies
tas.

M. ALENS
j 9501 Cardoni Avė.. Detroit, Mich.
I

Pajieškau dviejų savo pusbrolių 
Antano ir Jono Koševičių. Taipgi pa
jieškau švogerio Vinco Pilitauskio. 
Visi tris paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., Kaltinėnų valsčiaus. 
Kokia dešimts metų atgal visi gyveno 
Pittsburgh. Pa., o brolis koki penki 
metai atgal gyveno Arizonoj. Dabar 
nežinau kur jie visi trįs randasi. Ma- 
lončk’te patįs atsišaukti arba kas 
apie juos žinote malonėkiie pranešti, 
uz ką busiu labai dėkingas. (29) 

Thomas Koševieius
586, Hartshorne, Oklu.1>C’X

APSIVEDIMAI

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, UAUKEGAN, 1LL.

Uždėta 15 d. Liepos. 19V6 nt. 
Draugystės Administracija: 

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—8th st., Waukegan, 11L 

Vice-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1408 Sc. Prėscott st..
Wauke'gau, III. 

Užrašų raštininkas
Konstantine Tautvaiš 

1218 So; Linco!n st.,
North Chicago, 111. 

Turtų rdštininkas Antanas Salucka 
810—8th st., Waukegan, IU, 

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—8th st.. IVankegan, I1L

------- - „ - •
1 128 So. Prcscott st., VVaukegan, III. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., Waukegan, III. 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
•328 Liberty st., VVaukegan, III. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter st., VVaultegan. III. 
Maršalkos: Andriejus Delkus 

1032 So. Victoria st..
No. Chicago, 111. 

ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilty Court. VVaukegan, 11). 
Susirinkimai atsibuna vieną sykį j

< 2 D ‘ mėnesį, paskutiniame nedėldicnyje, 
pirmą valandą po pietų. LiuoaybėS

Detroit, jl.ch. bvetainej, 713—6lh at, \\aukegau, 11L

1’ajiešl.au apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 22 
metų amžiaus. Aš esu 34 metų am
žiaus. munsamo nevartoju. Mylinti! 
gerą gyvenimų turėti lai atsišaukia, 
atsakyma duobiu kiekvienai.

B. G.
Box 469. Benton, Iii.

- Iždo globėjai: Jurgis Petraitism- • c-»_ x __♦__

Pajieškau apsivedimui merginos 
aiba našlės be vaikų, uesenerr.es kaipt 

■ 10 metų. Aš esu 45 metų r.ašiys. tu-j 
i ju savo namą ir gerą darda — nieko < 
netrūksta, tiktai gaspadmės. Meldžiu 
atsišaukti, atsakymą duosiu kiekvie-Į 
nai.

i VVilIiam Grist
5.-60 Mt. Clair Avė.,

ajie%25c5%25a1l.au
uesenerr.es


t m

HDM0RIST1KA bėgęs pastojo jai kelią ir at
kišęs durtuvą sušuko:

• ; —Negalima!

esu? — piktai paklausė

Kolio jas i kaip kunigas.
Vienas nigeris buvo su

areštuotas ir pastatytas 
prieš teismą už mušimą 
arkliu ir vartojimą negra
žių koliojimosi žodžių viešoj i 
vietoj. Į liudininkus buvo 
pakviestas tūlas lietuvis, 
geras ir teisingas parapijo- 
nas. '

Teisėjas klausia lietuvio: 
—Ar kaltinamasis mušė .ar
klius?

—Taip, mušė, — atsako 
lietuvis.

—Ar mušdamas koliojo
si? — vėl klausia teisėjas.

—Taip, mister džiodž, 
bai koliojosi.

—Negalima!
—O ar tu žinai, kas 

*>
nerolo pati.

—Tas man nesvarbu 
atsakė kareivis. — Aš tik. 
tiek žinau, kad tamsta nėši 

• generolo karvė ir i pievą eiti 
negalima.

(Kaip Saliamonas pagarsėjo.
—Kokiu badu žydų kara

lių Saliamonas taip labai pa
garsėjo?

—Kaip tai kokiu budu? 
Juk žinai, kad jis turėjo virš 
tūkstančio pačių — ir kiek
viena jų gyrė savo vyrą kai
po išmintingiausi 
budu ir pagarsėjo.

I
I

I

I
lokiu

i

■

t
i

<u-

karštus kopūstus.

— Kaip 
rurtakti į keltas di- 
«vrnnus, kurie gyvo- 
visą žemės kamuolį? 
tuos gyvūnas prastoj

George Townsend Fox,į 
Ferdinand de Samo-

Viskas Nyksta. — Labai!

\p:e
ra.

siaus 
lijęs 
pu 4.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?
Noą*s galėjo

rašė kun.
j sulietuvino
;-:tia.............

"Mouut
Carroir

Hansu
Mestpiiai

JOINT SER.V1CE WITM

Laivai išplaukia kas
Nori h *vaite nuo Pū ro

pėda nuo 46 gaOver,
New Yorke. Geriausi
laivai

"Resolute”. "Reiiance'
Alm-rl Balti
”lkulscltlaud

popule:
Clay
Mou’it

Thtt-

l aivai
"Mouat
Ciintou'
tingia'

» kambariais klesn.
parankuir ir puikus

patarnavimas.

agentus

■

.Mkoho»« ir Kūdikiai _ Arbi
atsupu tėvu vartoji^ alkoholio1 

ant jų \aiku. Kas yra arba tikisi ka-‘ 
na nors būti kūdikių tėvais, būtinai' 

šitą knygute. -

.. 10c.’

Dviejų 
rių

P® rinkimą Lietuvoj.
Čerkauskis t negavęs 

Šimo por išpažinti i 
ma. kas reikia daryt 

kunigas iki 
išrištu iš ašį

j

Roosevelt 
Harding 
Arthur 
Fiilmore

Trumpiausias kelias į

as 
ge- I įsn- 

Ku- 
ka i

?r išpažinti mane 
... ..štunto grieko?

Molienė:— Reikia nunešu 
klebono gaspadinei Kumpis 

ar viščiukas, kitaip ir pats 
vyskupas neturi teisęs isrs- 
|ti: jei klebonas neisrisę. rei
kia siekti pas pati popiežių.,

Čerkauskis:— Kumpis — 
tai kumpis, bet. kažin, ar ne 

perdaug bus?
Molienė:— Ką tai reiškia.! 

kūmai, kad tik i dangų pa-! 
i tektum: besigailėdamas Į
|kumpio, gali dūšelę prazu-J 
civti. Jei klebonas neisrisa. 

ės. tai iri

KEIfflr IJfYGYNO 
ttTMKAS.

ra tverti, o ne valkiotis! 
Darbininkas:— E----------

kunigėli, aš tik vandens at 
ėjau i virtuvę atsigerti. 

Kunigas:
'Jeigu taip, tai ko lendi kaip 
! koks paršas. i„2 
'barškinęs? 

la_į Darbininkas:- 
į nieko nemačiau

—Kokius jis žodžius var- dievaž, nieko... 
tojo?

Liudininkas tyli.
—Pasakyk man.

koliojosi? — reikalauja tei- čiau... 
sėjas.

—Jis koliojosi lygiai taip,; 
kaip musų kunigas, sakyda
mas pamokslą — atsakė lie-. 
turis liudininkas. i

i
į
i1

1
I

Klebonijoj. i
Kunigas bara darbininką:'ptilk prie ga>!)auii 

—Na, klausyk balvone, ku- gausi išrišimą, 
ris velnias čia tave atnešė?! čerkauskis:— Ana 
Juk aš tave pasamdžiau tvo-J^ntu. Nelyginant. , 
rą tverti, o ne valkiotis! įprie nono Jėzaus ina.tui ne

isi nusidėjėliai puo-
Moliuos švenčiau- 

išprašo. ko reikia, 
moteriškės širdis, 
minkštesnė. Nieko v>«i veistaj 

reikės nesti Į 

Valstietis.

Dovanok, nacy ja. 
ia prie 

jsios ir 
Vandens!... Teisybė. 

; visuomet
nei durti ne- nepadarysi 

• kumpis.
J ak aš1 
kunigėli,! 

Nemačiau 
•- • nei kaip kunigėlis gaspadinę

bučiavai, i .
kain jis'užsegiojai — nieko

Lenkas ir kopusiai.
Vieną karta lenkas, beval

gydamas

nei kaip bliuzelę skaudžiai nupliko sau lupas.

Kodėl jis nevalgo.
Daktaras (pas ligoni):— 

Kas gi tau. yra. mano seneli, 
kad toks silpnas?

Ligonis:— Nieko neval
gau...

Daktaras:— Ar skilvio li
ga sergi?

Ligonis:— Ne, daktare...
Daktaras:— Tai kodėl gi 

nevalgai ?
Ligonis:— Nes neturiu ką 

valgyti...

<-.:rvtų p-r kanyn šitą knygute. Pa-: 
Įial daktarą H.-utsĮerj yuttiiš* Ra- 
rabošitts. Pusi. 23

Amerikoniškos V ėst u v ė-   r
a*ui komedija. pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
są tymui. Parašė Iksas. Pusi. •>; jo? 

Amerika Maco-has. - Arba kaip ka
ta’Aų kunigas įtars Schmith pamo

vė mergina Oną AttmuHer. Su 
paveikslais. 16 pss!........................... 'Oc !

Antinas DMno^. Ąįoj knvg-utėj teina!
.1 gencisių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui. kaip 
namie taip ir susirinkimuose 
Pusi. 33 .................................................. ,5,

knarchūmas. — Pagal Prcadhono 
mokslą, parašė d-ras Paul Elzbr.- 

•b. r. vertė Briedžiu Karaliukas. 
29 pt:sL ..............    l'Jo.

Dievą, Velnią. Dangų ,r Praga- Į 
Parose Robert G. Ingersoll. gar-; 
-s nasaulyje kalbėtojas ir Iiib-j 
prietaro naikintojas. 72 

...............................................  25c.!

12 Didelių Laivu, kurie išplaukia kas 
savaitė per Bremeną.
ŲAilUOK į sens šąli ant Amerikos laivo. Buk aprū

pinta- visais patogumais ii- geru patarnavimu, !;ą irai; 
rasti tik ar 
iiai dei 2, 
gvnai, kuriuose yra 
r.nt deko — 
tikėt
) Bremeną

George Wa<hington
America
Presideni 
Prisident
President
Preridenl

Į Cherbourg ir Southampton
Taipgi susijungia su Dancigu.

Užsisakyk vietą dabar — eik pas. savo vietos agentą 
šiandien arba rašyk Į —

UNITED STATĖS LINKS 
45 Broarhvay, New Vark Citv.

Agentai didesniuose miestuose
Įgalioti <>p«TUOtcjai delei

UNITE!) STATĖS SHIIT1NG BOARD

patogumais i;- geru patarnavimu,
Amf rikes laivų. Trečios kiesos kambarė-

4 ir 6 ypatų — rūkomieji kambariui — kny- 
ir lietuviškų knygų — daug vietos 

puikus valgis — tai yra daiktai, .tūrių gali 
Tie laivai vadinasi:

j l.ondan, Pi.'tuo u (h

Presidenl
President
Presidenl
Presidenl
Presidenl

•S. S.

UNITEDAMERKAN LINES

ir Chcrboorg

Polk
Va n Buren 
Monroe 
Adams 
Garfield 
Leviathan.

HAMBURGAMERKANUNE

LIETUVĄ

veža I. II ir !Ii kie«ų pa~-a
žierius. Taipgi

na š-imėtę po 
Kaip .irs galėjo 
savo rankoj sutalpinti? iš kur ėmėsi 
tie!: vandens, kad visų žemę apsem
tu'? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano joedveidžiai, raurtonveiriži.-.i 
ir 1 '.tu veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu !■zAusimų, i knrruos negali atša

liai bcvažilioda* kyti jokis- kunigas, yra nuosakiai .i- 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be palo įdomi. Kas žodis — tai lak-i 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų! 
argumentas • griūva. ?.foįslan ,r!

. uvokslas r.uo pradžios iki galo. 
,Kaiaa ...............................................  25c.

— —----------------------------------- --------- ----- -
mss ir J ieva. Piina juokų ir 
ašara ____

"'Salomėja”
šv.

akte,
rinko
nas.

UNITED AHERICA.i LIKĘS
Jl. Lfl S RtHTENBERG

260 llanover St..
Boston. Mass.

arba pas kitus autorizuotus

arba kaip buvo nukirsta j 
Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti- 
Gscar Wilde. Vertė Nejjeisti- 
I_abai žingeidi ir kiekvie- 

o

Kurgi Tas
žingeidi knygutė iš politiskai-eko- 

somiško klausimo, kuria turėtu kiek- 
i vienas perskaityti. Pagal K. 
j Kautski. parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.

Kur Musu Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 2"?

Dabar jis
mas ar eidamas šalia kokio 
nors daržo su kopūstais, iš 
jiolo i kopusius pučia, iš bai- 

’ , kad vėl lupu nenupli-. 
" ■? kinti.

vjin, ’
i
Į

nenia-

Tarp draugių.
—Klausyk, Ona, girdėjau 

kad tu vėl su vyru gyveni?
—Taip, gy venu su 

tik..: ne su savo.

t

Byla Bet-roito Katalikų 
! tai-. — Pir»«a karta
puolė socialistu.' ąi d. gruodžio, 1911.. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 
Ar..rą kartų jie uipuclc socialistus Bi §• knyga sutaisyta taip lengvai ir 

galiPaaiškino.
Vienoj lietuvių parapijoj, 

užėjus vasarai, žmonės lio
vėsi i bažnyčią lankytis. Ku
nigas. matydamas tuščią

i bažnyčią, labai pyko. Kartą 
i jis pasitiko ant gatvės vieną 
seną parapijoną ir klausia:

—Na, klausyk, seni, kodėl 
tu neateini i bažnyčią ? -

—Juk bažnyčia ne varlė, 
lįąlą nenušoks. Kai turėsiu

Ūuosesnio laiko, tai ateisiu 
— atsakė senis ir traukda-

L-

Generolo pati r.e karvė.
Tūlas Lietuvos p 

pastatė kareivi prie pievos,’5 
kur ganėsi jo karvė, ir Įsa- j 
kė jam nieko Į tą pievą; 
apart jo karvės neįleisti. Ge- į 
nerolo Įsakymas šventas-ir* daktarą . ..
Įvarei vis privalo ji pildyt. ! —Sakė, kad jeigu noriu

Netrukus i pievą ateina j pasveikti nuo ligos, tai tu- 
generolo pati. Kareivis pri- iiu liautis munšainą gėręs.

generolas r-as piuikės durnus nuėjo 
ip nipvns ISSVO keliu.

Tarpe munšainerių.
—Girdėjau, lankeisi 

ką jis sakė?

i Kcdel vyrai asus skuta?
i Jonas:—Kodėl dabar I.ie
aivoje daugelis vvru tisus Ar'"i’ .kan» ** sociali ............
=dvUta9 ' ' jg.-U'-dzio, IVlo m. Šioj knygut.j išti-: suprantamai,

*p ‘ - r . 5:11 >'-pa teismų rekordai ir prirody- greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje
retras:— UTl pameg- mai, kokni priemonių katalikai dad- t4>Įpa PPtik atskiri žodžiai, bet 

..ZlOJc* amei iiiOnamS, kitu leidžia kovoj sų rocial,stais. Su • sakiniai, pasikalbėjimai darbo 

gauti žmoną SU didesniu P3VciKslai?- S1 dbsL ...................... 25c-'kant. važiuojant kur nors,
kraičiu. i Davatką Gadzūlkos. — Ir kitos links- krautuvėn. pas daktarą, pas barz-

Jonas:__  0 kodėl vedusie- E1OS <i2*HOS- Apart Juokingų ”Da-;daskutj. pas kriaučių, ir it. Kaina 3oc.
ii cl-nt-j'* i vaikų Gad-~inkUp telpa 30 Įvairių juo- ’' . , .
ji Mvuld. ... . .... ... .. Lvtiskos Ligos ir kaip nuo ansi«

p, . Tr j - rkingn dainų, eilių, parodijų, u- t.t. • . " .. , .retras:— \edes iaU'ir TV .................... •• • I - I- 1 saugoti. Paraše D-ras F. Matulai-. ,vuv.i jauiiv Dacgeus is dainų tinka icokingoms
žmoną nori ir pats jaunes- deklamaci.ioms. šešta pagerinta :tls- Aptra- p^^iuneta .r pagerm- 

nill būti. Isida. 48 pusi. ........ ............... 10c. u 5a,da...................................................... 10c'į
Į

. Dcifco Reikia Žmogui Gert ir Valgyt? Lietuves Respublikas Istorija ir Žem-!
—Dc-lto, kad norisi, atsakys koks^ lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nemokša. Bet deikog: norisi? Delkb nUO 1905 metų revoliucinės Lietuvos' 
t? valgio žmogus silpsta? Ir delko spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir. 
vienas maistas duoda daugiai spėką, kajp tuo pačiu laiku kunigai tą. vai-: 
kita.- .mažiau? Dėlko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitą panašių <-a' liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-! 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- j ’• •• • 1
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos -
knygutėm. Parašė D-ras G-mus. _ į Pridėtas didelis spalvuotas 
Kaina ....................................................... 15c.' . . . -

Kadaei vogti?
Ponas
norėtu

Advokatas :— 

stybės Gynėjas 
sunkinti mano klijento 

te dėlto, kam drįsęs 
; svetima arkli vidui

per Linkimus Lietuvoj.
(Sutartinė).

Kunigai gieda (pirmu balsu): 
Linksma bus. linksma bus. 
Kai laimėsim rinkimus.

V<sl-

ap- 
kal- 
imti 

r ----------- -- -----------: ..x...y švie

sios dienos: kitam vėl priki-’
P25 ša. kad jisai norėjęs pasisa

vinti svetimą daiktą nakties 
tamsumoj. Leiskite paklau
sti p. Valstybės Gynėjo, ko-į 
kiu-gi laiku vagis, neapsun 
iiilldamaS savo likimo, gali sikaltK-jimai, humoristiški straipsniu- svarbesn: 
VOgti ? ’ ' kai' ir juokai.

laida. 128 pusi. .

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
2J gražios eilės, daugybė straips

nių. juoku, ir t.t. Puikiai ilius
truoto. 95 pusi......................

! / . 
.''Jaunystės Karštis”.

mas Pagal Sutarties”.
: imanti, meiliška komedija ir per-
! St

1

K

kad kiekvienas

čieli 
jieš- 

r.uėjua

i
i

::am vertėtų perskaityti.................. 25c.'

Sietas Balsai. — Puiki knyga, daugy- j 
bč lobai gražių eilių ir dainų. Daug j 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popieraį 
gera ir spauda graži. Paraše J. D. į 
Smelstorius. 22! pusi. Popiet os 
apdarais ................................  $1.00
Gražiais audimo apdarais —. $1.25

Socializmas ir Religija. — Labai Įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 2i pusi. . . ..................................... 10c.

Davatkos spiegia (diskani i):
Bus smagu, bus sn agu.
Kai Ims viršus kunigu.

špitolninkai (turavoja drtstai): 
Kai bus seime kunigai. 
Giedos linksmai ubagai.

Maršalka bumbačina (bosu): 
Barboryt, kas daryt. 
Nebgaliu ir apsakyt.

Kunigo gaspadinė (plodama rankomis, pritaria 
altu):
Tu-ta, tu-ta. oi, oi, oi!
Busiu ponia Lietuvoj-

A -į

Visi kartu (sutartinai): 
Ot. tai bus, ot, tai bus, 
Kai laimėsim rinkimus!

Ką mes norim—padarysim. 
Priešams burnas užkamšysiu.

*7 >

O deguto mums nestoka, 
Mokslą vartoti moka

Netik kaimo piemenėlis, 
Bet ir dažnas kunigėlis.

Valio, Lietuva, Bažnyčia
Ir deguto mozelnvčia!

Valstietis.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstiją Konsulas 
Kaui.e dabar priima aplikacijas dėl 
paspirtų visų kitų metą ”quotos”. 
t.'t’NAKD putai narinius, yra Krei
viausias pasaulyje. Pasazieria' su 
č.’uuard bilietais n-. tui i laukt ilgai 
de! to, kad Cunard laivus apleidžia 
Europa kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sužieriams pe-- jų pačių daroiuin- 
kus. Sutaupo laiką ir išlaidas dėl 
to, kad priveda pasažierius prie 
put laivo, šis patarnavimas veltui.

Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba;

Cunard Line, •
126 Statė SU 
Boston, Mass.

švento Antano Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. Perstatymui 

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kama 2oc.;

Ben-Hur. — Istoriška apysaka Iš
Kristaus laikų. Parašė Lew i 

YVallaee. 472 pusi.................................. $2.00

Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. istoriškas 

.'romansas M. Bernatovviez’o.
168 pusi. ..........................................     51.50

Biblija Satyroje. — Labai Įdomi ir 
juokinga, knyga su 379 puikiais pa

veikslai.-:, perstatančiais Įvairius r.uo- 
nuo prieš sutvėrimo pasaulio 

iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knyga niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..................................... $1.00

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNE.

tižią rėmė ir gynė; kaip paskui re v v-

kos pa’.iuosuota iš po caro valdžios ir veikslais, 
.kaip ji buvo apskelbta respublika. į tikins nuo prie:

Parašė D-ras G-mus. ■ j-yidėtas dideiis spalvuotas žemlapis' iki užgimimo 

parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos ir* kaip šalis yra padalyta į apskri-i 

fonės. Daugiau juokų, negu Amen- čius. Tai yra vienatinė knyga, kur: 
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 
72 "Džian Bambos spyciai", eilės, na- ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi ‘ 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

Antra pagerinta i Seimo nutarimai, taikos sutartis su j 
. 25e. bolševikais, sutartis su latviais, apra-!

I žymas visų mūšių'su lenkais Ir tt. i 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- ■ 

; vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
jis lauko ir iš vidaus. Kaina .... §1.00

........................ '.Drūtais audeklo apdarais...........§1.50 
Ir "Susižiedavi-.

laibai už- Materialistiškas Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas g,mdo pasau

lyje Įvairiausius nuotikius, tai per- 
Kaiba labai ■ 

į lengva. Knyga protaujantiems darbi- 
Ininkams ne.upkainuojaira. JIedega 
įimta iš Greilicho. Parašė Z. Alek- 

25c.

į DAR VIENAS PUIKUS 
VOKIEČIŲ LAIVAS.

North German Liovd linija 
pabudavojo dar vieną puikų lai
vą vardu "MUENCHEN". kuris 
atplaukė Į New Yorką 1 d. Lie
pos šu Įvairių tautų pasažieriais. t , . -
lai yra pirma.s >io> linijos lai- ■ 'skaityk Šitą knygelę,
vas, kuris veža pirmos klesos ^a'P Senovės žmonės Perstatydavo 
nasažierius nuo 1914 metu. Sa* že**- Momut senovei
oi- ^MT-cvr \ i filosofų daleidimai apie žemes įsvaiz

, . . ..... : dą. Pagal daugeų autorių parade ,
Liti nauji laitai. Kaip tai Iksas. Antra knygutės dalis yra: Iš-:
STUTGART ir didžiausias vo- virkščias Mokslas arba Kaip Atsiraą. Monologai ir Deklamacijos. — šioje

į
I

•KELEIVIS
255 Broadvay,

So. Boston, Mass.

AR ŽINOT, KAD —
Persijoj gegužės mėnesy šiais metais ' 
buvo žemes drebėjimus ir kad daugy
bė miestelių ir kaimu buvo išgriauta 
ir lobo žmonių žvro. nors žemės dre- 
Cėjimas tęsėsi tik pora valandų? A-’ 
žinot, kad Ilelmar Turkiški cigaretai 
yra padalyti iš tyro Turkiško Tabako 
ir parsiduoda prieinama kaina?

SEV.YORK
BREMEN

kiečių pasažierinis laivas "C0- 
LUMBUS”.

t Su šitais trimis puikiais lai
vais NORTH GERMAN LLOYD 
linija įgys prieškarinę savo re
putaciją pasažierių pervežime, 
nes šie laivai turi visus naujau
sius parankumus.

LIETOM, PAGERINK SAVO

do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
į 40 pusi.......................................................
Kaip Tapti Soviei.yt« V«tatij» Pilta- aacii*?- Visokios temos: darbininkiš-

knygoje telpa daugybe naujų, labai 
gražių ii juokingų monologu ir dekla-

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingai klausimais :r 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

■ laida............................................................. 25c.

Kodėl Ai Netikta j Dier»? — Arba 
Į Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
; katalikas ir laisvamanis privalo 
I ją perskaityti. 64 pust . -............ 20c. (

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai, egiptėna:, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip vie 
dievai xadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiua su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.

... .... - _ —Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
tuoju tiktai vienas doleris su prisiun-! Brutuose audimo apdaruose . • ?1Z5

Kunigų Celibato*. —• Išaiškinta kuni
gų lapatystės istorija, pasekmės :r 

jų doriškas nupuolimas. ^*4 knygą 
turėtų perskaityti kiekviena* vyr^s> 
tėvas Ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterjs. dukteris ir mylimo-

I

Į

kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt............................................... 25c.
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GYVEKIMĄ!
Jeigu tu nori pakilti pir.igrškai ir 

I turėt savo bizni, tad skaityk šį ap- 
' garsinimą. "TIESUS KELI AS PRIE 
.'TURTO” parodo kaip išdirbinčt Lž- 
zuj'itą, Amoniją. Muilą, Gyduoles, 
labai skanią Kava. Syrupą, Ketčupa 
■ r daugybę kitu paslapčių. Parodo 
kur pirkt: dahnaruus, laikrodėliu- 
žiedus ir tūkstančius kitų dalytų, la
bai pigiai. Taigi, bi’e kas turėdamas 
kehata dolerių gali nradėt savo bizni 
ir tapt laimingu. Tokia knygele kaš- 

timu. Jos niekur kitur negausi, nes 
tai yra mano parašyta ir iškišta ir 
aš garantuoju, kad tu busi pilnai 'už
ganėdintas, arba tavo dolerį atgal 
atiduosiu, jeigu nebus to Uip čia na- 
satyta. Taigi, šiandien tuoj paimk ir 
prisni-k popierinį doleri laiške arba 
ntor<ev orderi. Į

W. YURKEVičIA 
3237 S. Aubum Avė.

Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininku

dėjimo. Parašė Antonovas. So.
Boston, Mass. 40 pusi.....................

pa-

Nihilistai. — Tragedija trijuose 
trose. Veikalas perstoto nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas....................................................

”O. S. S." arba Šliubisė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

i
I

Geriausia* ir tiestaumae supi neši- 
mas per vandenį su LibJiLVA.

Laivai iš Rotterttamo nuveža pa
sažierius tiesiai į P1L1AVĄ.

Etapo*
Liepa* 
Liepos 
Uepos 28

NEW AMSTERDAM 
VEENDAM ..............
ROTTERDAM .........
VOLENDAM ..........

Musų laivai turi gariauahn pa
togumus trečio* kleso* pas* ne
riama.

Užsisakant riet* krripkitta prie 
vietos agentų arba pa*

89 Statė St

LAIVAI IŠPLAUKIA 
KIEKVIENA SAVAITĘ

Trumpiausias kelias : visas dalis-

LIETUVOS
naujo patogaus laivo

COLIMBIS 
yra didžiausias Vokiečiu 
32,000 toną Įtalpos, veža 

!> klesti pasažierius, ir
laivas.
1, 2 H' .» p.u-Hl.-aci iu.’’, ji

populeriai vienos klesos laivai. 
Uždaryti kambariui trecios kle
sos posažieriams, su 2 ir 4 lo
vom. PUrankurnas Lietuviams. 
Dėle. informacijų kreipkitės 
pas vietos agentus arba Į

i92 AVashington Street. 
BOSTON. MtASS.

■
4

NORTH-GERMAN
10c.

ak- L.L.OVDRALLAND AMEKICA UNB

Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtu* ir tt............................................ 15c.

Popas ir Velnią* —- Ir trjs kiti indo-
mų.s pasakojimai: 1) žinia iš toli-

Chicago, Hl. «os nepapultų į kunigų P»- nlt>8 dalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado-

LIETUVIU IŠTAKA GYVUOJANT! 30 METU
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIU Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NDTARMAI.ISKAS ------------ ----------------------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir _______ _____________________
RAŠYKIT MUMS DtT RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

1NTBRNATMLN.U TRAVEL BURBAU.
136 EAST tžitd STR

BIURAS. PRIRENGIMAS 
PIGUS PATARNAVIMAS.

NEVY YORK. N. Y.



r

‘ ’ "• (baudimas yra cicilikų vals-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i ■ • « ' ' • - fc •• ti ir is namų išvyti.
| i Nekurie piliečiai kunigo 

J paklausė ir mėgino išvyti
(Iš Lietuvos laikraščių)

e
I

UŽBURTI PINIGAI. i*
Tikras Svėdasų parapijoj atlikti velykines 

atsitikimas.
Kaborių Menturis gi _

nakties metu kasė kryžkely pirmoh* eilėn prie kiaušy 
pinigus. Prikasė dideli ak-'klos, 
meni. Sudavė per akmenį, nant išrišimą, klebonas pa
skamba. — Užkeiktųjų pi-»! stebėjęs tik ką prie klausy- 
nigėlių esama ir tiek, — ma- klos atėjusias apie 9 vai. Fa
no sau Menturis. Grįžo į na-jšušvio dvaro paneles (jam 
mus ir paėmęs švęsto vau- gerai pažįstamas), apleido 
dens ir krapvlą nuėjo vėl klausyklą apgultą senuolių, 
prie akmens. ! ir pamerkęs akia ir dar ran-

Šlaksto vandenėliu akmenį ka pamojęs, nusivedė į 
ir vis kartoja: — Atsiversk,."skarbčių" ant "rokundos 
atsiversk, atsiversk, velnel... !sumnenijos”. Paskui mar- 
Tuo tarpu kažkas vėlybai ; šalka iš eilės stovinčiųjų 
važiavo keliu. Menturis la-'prie klausyklos, eidamas į 
bai persigandęs spruko į šo- ausi šniptelėjo kai kam, kač 
ną ir greit įkrito į gilią van- 'eitų į skarbčių, ir ant pirštų 
dens duobę. Išsimaudęs gri-' skaitydamas išrinko iš kvie- 
žo namo, bet čia savo šuo čių kūkalius, arba teisin- 
nepažinęs skaudžiai įgnybo giau, iš kūkalių kviečius ir 
koją. Visas šlapias dejuoda- nusivarė i zakristiją it avis 
mas-vaitodamas ėjo į gry- iš bandos atskyręs. Seneliai 
čią, bet čia nepažinęs keisto ir senelės, su patamsiu atvy- 
savo pono, bernas smarkiai kę, vos kvapą atgaudami 
kočėlu uždrožė į galvą, nuo, kalbėjo: ”Tai išrankos pali
ko Menturis pusgyvis krito kome,', tai. tau ir prie išpa- 
ir vos, vos beišliko gyvas, žinties. nebėra-lygybės, kas 
Daugiau jisai užburtų pini- to kvailo nemonija! Ponus, 
gų niekuomet neis jieškoti. paneles,vos spėjusius bažny-

Ir priežodis .sako: nepadė- čion įžengti, tuojaus nusive- 
jus nėr ko kasti...

Į ir senos bobelės, norėdamos 
s su tamsa 

jau prie bažnyčios durų lau- 
iliosj kė; .atidarius duris stojo 1 1 • a •' * . rj ' “* • > į > »•

Prie išpažinties, dali-

atsiversk, atsiversk, velnel...
Tuo tarpu kažkas vėlybai šalka i

99

ikainuotojus. Tačiau tie pa-i 
.-i kvietę miliciją įkainavo! 
nekuriu triobėsius sulyg pir-j 
mos rūšies ir dabar tie žmo-i 
nės. turės bereikalingai mo
kėti augštas apdraudimo 
premijas. Tiesa, kunigėlis 
kurstydamas žmones prieš 
valdžios išleistus įstatymus 
oalsų laike rinkimo laimėjo, 
bet žmonės dęl to kunigėlio 
laimėjimo turės bereikalin
gai kęsti. Argi Lietuvos įs
tatymai nebaudžia už tokį 
piliečiu provokavimą?

Vainutėnas.

I

. * O 9 V
! dė į skarbčių ir iš griekų iš- 
irišo, o mes lauksime gal iki 
i vakaro ir tai kažin ar gausi-

• -v • w •
Milicija muša.

Klovainiuose (Šiaulių ap- me išrišimą, 
skrities) balandžio 30 dieną: ------------
4 vai. dienos Linkuvos mili- Kaip juodoji armija social- 
cijos nuovados viršininkas demokratų atsišaukimus 
Parulis, atsiuntęs du milici-, murzino.
ninku, padedant vietos šau-, Sintautai. Gegužės 11 d. iš 
liams, areštavo 22 darbi- vakaro pasirodė nemaža so- 
ninku — visus, kas tik ba- cialdemokratų atsišaukimų 
landžio 15 d. steigiamajame ir keletas plakatų. Pajutusi 
L. S. D. P. Klovainių kuopos tai juodoji armija nemiego- 
susirinkime buvo išreiškęs jo visą naktį; mat laukė pro- 
norą stoti socialdemokratų gos, kaip nors tas ”bedie- 
organizacijon. Kitų tik ma- vių” proklamacijas nudras- 
ži vaikai tepasiliko namie:— kius. O tų proklamacijų bu- 
tėvą ir motiną išvarė pės- ta taip prilipinta, kad sunku 
čius keliolika kilometrų į ir nuplėšti. Kas daryti ? Kei- 
Linkuvos kalėjimą. Priežas- kia deguto, bet kame jo ant 
tis — buk ten buvęs komu-'greitųjų gausi. Vykti Kau

nan pertoli ir maža laiko, 
nes ryt jau balsavimas. Dan
gaus agentai sumanė išvirti 
mėlynos buzos ir ja išmur- 
zino cicilikų atsišaukimus. 
Buzos, turbut, neužteko,kad 
keletas atsišaukimų 
purvais apdrabstyta, 
metą, atėjus žmonėms 
suoti, i 
ma suprasti, keno tie

nistų kuopos susirinkimas. 
Palaikęs porą dienų, virši
ninkas 10 asmenų palęųlo. 
Likusi vieną, Ign$ PKkuną, 
jis apie 12 vai. iš gegužės-3 į 
4 d. smarkiai sumušė vals
čiaus kalėjime: apdaužė gal
vą (pakaušy 5 žymės), ant
ausius (juodos mėlynės), šo
nus revolveriu daužė, krūti
nėn spardė, kumščiavo pa
nosėn (bėgo kraujas iš no
sies), buvo parkritęs, ap
svaigęs. Ignas Plikunas 
daugiau už kitus nukentėjo, 
matyt, todėl, kad jisai buvo 
numatytas socialdemokratų 
kuopos pirmininku (papras
tas darbininkas 51 metų) ir 
jo 1

buvo 
Ryto 

bal- 
nieko nebebuvo gali- 

i, keno tie atsi- 
šaukimai ir kas juose para
šyta. Likosi neliesti vieni tik 
krikščionių demokratų ir jų 
pakalikų atsišaukimai bei 
plakatai, žmonės žiūrėdami 
piktinosi tokiu elgesiu. Ne
gana to^ atėjęs milicininkas 

______ ......... , nudraskė ir kardu nuskuto 
jo bute buvo susirinkimas, j tuos išmurzintus sočiai de-: 
Mušdamas, nuovados virsi-1 mokrafų atsišaukimus ir 
ninkas visaip tyčiojęsi ir nuplėšė vieną plakatą, kuris, 
klausė Plikuno (kitų taip. buvo keletas metrų atstume 
pat): ”Ką jie (vadinasi so-'nuo balsavimo buto. Užklau- 
cialdemokratai) ten žada?jstas milicininkas keno įsa- 
Ar tau patinka jų laikraš-, Rymu drasko prie stulpų 
čiai?” ir t.t. Sumuštą palei-Į prilipintus socialdemokratų 
do naktį. ’ . • atsišaukimus ir plakatus pa-

Ligi šiol (musų.žiniomis)’sisakė, kad apielinkės pirmi- 
” njnko esą 60 metrų nuo bal

savimo buto neleistina jokia 
agitacija. Rodos, kad butų 

j lipinama balsavimo metu, 
'tai galima įtarti agitacija, 
bet čionai buvo prilipinta iš 
vakaro, t.y. 11 gegužės. Tuo 
tarpu bažnyčiose agitacija 
nebuvo draudžiama: kun. 
Dailydė išsijuosęs varė agi
tacija. Nors kun. Dailydė ir 
reiškė vilties, kad tais rin
kimais nėr vieno balso nebe
muš už socialistus, bet vis tik 
kunigo procė neįveikė su
klaidinti visų darbininkų ir

Iš Šiaulių Padangės.
Turbut nei viename Lietu

vos mieste nėra tokios ne- i 
varkos ir nešvaros, kaip 

Šiauliuose. Tiesa, miestas 
nedidelis, bet įėjęs į Šiaulius 
tikrai gali paklysti, nes gat
vių pavadinimo žmogus ne
žinai, kur ne kur rasi gale 
gatvės; iėntelę su gatvės už
rašu, matyti nuo senų laiku, 
ąrba,.vįsai nuplikusi ir nu
skilusi, arba ir vos matyti, 
kad kaž kas buvo parašyta. 
Reikalinga namo numeris 
surasti, tai vėl vargai. Prie 
vieno namo yra numeris, 
prie kito nėra arba visai nu- 
olikęs, prisieina apeiti ap
link visą namą, o numerio, 
kaip nėra, taip nėra.. Pa
klausi milicininko, ir jis ne
žino, ir turi žmogus eiti nuo 
vieno galo gatvės iki antro,1 
apeidamas aplink visus iš i 
eilės namus. O švara: vieną j 
iieną nušluoja gatvę, antrą j 
dieną nuveža šiukšles, nors i 
nevisuomet ir taip esti. Ką i 
bekalbėti apie miesto pakra-! 
ščius, kur mėšlų krūvos nuo ! 
senų laikų tebežydi ir jų nie- 
«as nespiria nuimti. Anksti 
rytą pamatysi, kaip žydelis 
prastais neuždengtais ra
tais iš kepyklos vežioja duo
ną po krautuves.

Kuomet purvynas, tai ra-į 
tais aptaško visus duonos! 
tepalus, iš krautuvės žydė! 
išbėgusi paima pardavimui; 
keletą bulkų, skvernu nu-į 
šluostydama purvus nuo jų, j 
o žmonės perka duoną ir! 
valgo, nors purviną. Pa
žvelgsi kur į pačią kepyklą, 
tai rasi nešvarumo tiek ir

KELEIVIS

bTKAlPSMS XXVII.

. KŪDIKIŲ . _ 
'EROVĖŽ skyrius

EL APRŪPINIMO lgl 
MOTINŲ IR JŲ 1/ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

P kRSIDUODA KARMA, 
GROSERNĖ IR SALĖ 

ŠOKIAMS.
Karma 18 akeritf žemės, didelis so

das, 3 karvės. 3tM> vištų, Į5 žąsų 15 
ančių, 3 kiaulės, arklys ir pakinKV- 
r-iui, namas l’> kambarių ir maudy- 
lies. V i skus prie. vietos, biznis 
savi.liukas nori važ.uot Lietuvon, 
parduoda pigiai.

STEVEN SliAP.JAN
849 Oak St- BrocKton. Mass.
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' VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA

nuovados viršininkas Paru
lis tebeina savo pareigas. 
Klovainių . krikščionys de
mokratai labai apsidžiaugė 
tuo atsitikimu.

Kvailą ir bažnyčioj muša.
Šiaulėnai (Šiaulių apskri

ties). Priežodis sako, kvailą 
ir bažnyčioj muša, o seną ir 
per išpažintį apgauna. Pas 
mus daugumas senu, papra
timu eina velykinės tfk prieš 
Sekmines arba, kaip, sako
ma, "metinius ožius veda”. 
Veda prie klausyklos suriš- • _ Y — 1 —tus ir prašo kunigo išrišti, jnažažeiųių : .socialdemokra- 
Šįmet prieš Sekmines buvo tai ^gavo apie pusketvirto
nepaprastas ožių vedimas su 
aštuntuoju grieku, kad kle
bonas vos spėdavo išrišt tik 
septynis, o aštuntojo nie
kaip neišpair.iodavo. (Mat, 
trilypių krikščionių demo
kratų labai užnarpliotas). 
Taip antai penktadienį, ge-

šimto balsų. Varguolis.

Kaip kunigai žmones 
provokuoja.

Vainutas, Tauragės ap
skrities. Gegužio 10 d. per 
atlaidus Naumiesčio viduri- 

Inės mokyklos vedėjas kuni- 
gužės 18 d. š.m., su aštuntu gas sakydamas pamokslą 
grieku ėjo ne tik jauni, bet pasakė, kad triobėsių ap-

Kas Reikalinga Jaunų N aikų 
Auginimui.

Dabar pasiekėme vietą, kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu įdiegti gerų maistu papročių 
Kol kūdikis jaunas. Nes 
kūdikio valgis nulemia 
žmogus bus ateity.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. Įvai
rumas reikalingas, idant kūdikis gątų 
tų Įvairia budavojancią medžiagų. 
Vienodas maistas irgi nusibosta. Pr

iprastai imj 12 mėnesių motina turėtų 
: nusistatyti valgių sistema ir prida- 
boti, kad jos kūdikis kietai laikosi to. 

) Kiekvienas naujas valgis turi būti 
atvdžiai padaromas ir iš pradžių tei
kiamas tik mažais kiekiais. Visados 
reikia penėti rėguliariškomiš valan
domis ir neduoti nieko penėjimų tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitokia per
maina ir naplatinimas duodasi sun
kiai. Jie pilnai pienu patenkinti ir at
sisako nuo kitų sotesnių valgių. To- 

• kiais atvejais neduok pieno iki nebus 
'suvalgyta kietesnioji dalis. Jei abi 
dali duosi sykiu, tai kūdikis pasi
rinks pieną, o išgėręs jį neims kieto. 
Sekanti sistema pavelys motinai pa
sirinkti tinkamų valgių penėjimui. 
Nepatartina daryti permainų valgiuo
se labai karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Eiand 
kondesuoto pieno pridėtas prie vienos 
uncijos virinto vandens padaro mišinį 
sotumu vertą sveikam pienui. Kur tik 
vartojama žodis sistemoje, reikia 
miešti Eagle Erand minėtu būda.

Maistą reikia duoti 
lū-to menesio po į 
dieną i

i

šiądien nis 
Rok i s jis

FARMOS! PARMOS!
Didžiausia lietuvių ūkininkų kolo

niją Amerikoj. Čia yra suvirs Itin lie- 
'uvių npsipirkę farmas ir sudaro i 
lietuviais apgyventus kaimus. Eoun- 
tain, Mich. apielinkėi yra labai geros 
žemes, todei tiek daug lietuvių čia ir 
ipsigvveno. Nepirk.t farmų prastų 
arba pustynese. Jeigu nei it apsigy
venti ant gerų žemių ir tarpe savo 
tautos žmonių, tai apsiiankykit į niu- 
,ų koloniją. Čia apsigyvenę jausitės 
;aiu Lietuvoj.

Dabar yra geriausias lantas išsi
rinkti gera ur.ė, nes matyti javu au- 
'.’imas. As karpo, seniausias ūkininkas 
šioj apielinkėj galiu suveikei geriau- 
;ius patarimus kasiink fariati pirki
mo. (Ji I

Į

9
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i nuo
pensis

12-to ik. 
sykius j

miežiu
vienas

ar kvi?-
ar ar

ryte. — Otmeal,
čių košelė. ______
šaukštuku C—8 uncijose pie
no. Pasenusi uuor.a ir svies
tas, arba rūkorius ii- svies
tas.

Sunka vieno oranėiaus. 
nuo jau

try s šaukš- 
su tieka

ryte.
ryte- — Padrožtuvės 

tienos, vienas ar 
Tukai, sumaišyti 
kiekiu duonos, o viskas pa
vilgyta jautienos sosu, arba 
minkštai išvirintas kiaušinis 
sumaišytas su pasenusia 
duona; šmotukas cukoriaus 

. . ir 6—S uncijos pieno.
po pietų. — Jautienos, vistas, ar

ba avienos buljonas, it rūpi
nus ryžių ar senos duonos, 
šešios uncijos pieno, jei rei
kalaujama. Duona su svies
tu, arba rūkorius. Daugelis 
to amžiaus vaikų jau ims ir 
suvirškins obolienę ar- sly
vas. Jei to duodama, apleisk 
pieną.

vakare. — Du šaukštai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; 
šmotukas cukoriaus. Pasenu
sios duonos ir sviesi;-.

• vakare. — šaukštas košeles su 
8 uncijomis pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui

O 
•>

G

10

tiek, Vienoi kepykloje tekoi£pja Jaugiau pHėčėkų prie
... • “ ■ , • -»• Kitame straipsny apie tai p:matyti svirplių, kaip vėžių, 

kurių, reikia manyti, ne vie
nas savo gyvybę palaidoja & 
duonos tešloje. (”L. Ž.”)

įlįrių. 
----------  straipsny apie tai pakalbėsi
me.

Geriausių pasekmių gauta nesenai 
pataisant nedapenėlus kūdikius su 
Eagle Pienu. Nekurie mokyklos vai- 

; kai kone du sykiu daugiau augo, ne- 
Į gu kiti. Jei nujauti, kad tavo kttdi- 
! kis ne toks kaip reikia, duok jam 
i Eagle Pieną. Taipgi svarba šviesaus 
|cro, užtektinai miego ir geri papra- 
Limai. Vaikai turi gauti Eagie Pieno 

■sykį į dieną neskaitant reguliar’o 
i maitinimo. Atmiešk du šaukštu Eagle 
■ Pieno į tris ketvirtadalius puodeiio 
! vandens. Kiti vaikai aiyii jį labiau su 

i. arba kiapši- 
Jį galima su nauda vartoti ir 

----------------- > virtuose valgiuose.

Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS.

Mušis su lenkais.
Kaž kokia lenkų komisija 

oareikalavo is musų pasie- : ginger ale. vaisių sunka, arba kiauši
nio sargybos, kad ji apleistų j ŠJUe
Aglįnęs ( Jegnniec ) kaimą}
6 kilometrai į vasaros va-į 
tarus nuo Punsko), šis kai-! 
mas, einant Tautų Sąjungos' Į? A DMAG 
Kontrolės Komisijos pra- 4 *\ZkJo
vestąja demarkacijos linija,: 
kuri pasiliko neliesta ir pa-i 
skutinio Ambasadorių Kon
ferencijos nutarimo, yra ne- 
utralinėje zonoje Lietuvių Vištų.^

KAS NORI ŪKĖS. PIRKIT DABAR: 
Dabar geras laikas, nes viską ma

tai. Parsiduoda 137 akeriai apsėti ii 
apsodinti; 7 ruimų stuba, šiltas ii 
šaltas vanduo ir maudynė; didelė bar- 
nė, 14 raguočių, 4 arkliai, 13 kiaulių 

pusėje nuo tos linijos. Musų«į l i pardavimo paaiškinsiu. Kreipkitės 

sargyba atsisakė. Š.m. gegu7 ‘ ^“liesis ,2” 
žės 20 d. 3 vai. 44 min. rytą j p. o. Ros 424. w«tcrnport, mh. 
enkai puolė Aglinės kaimą. PARSiDU0DA FARMA? 
.VVko IBUŠi^, kuris tesėsi iki akrai žemes, 29 akrai dirbamos,

6 vai. 30 min. Dėl lenkų jėgų likusioji ganykla ir dikčiai girios, di- 
didumo musii sargyba .buvo^^SSi/i^S f

145 akrai žemės, 29 akrai dirbamos,

priversta apleisti Aglmę įrjba, viskas gražiai aptaisyta, puikūs 
na«ifmukti i l,a: vanduo stuboj. Malkos ir kitokį daik-
laSlliaUKll 1 rdbieKOS Kdl stojfu, galima vaskseioti pei

mą (1 kilom, i Žiemius nuo i Visas triobas neišėjus lauk. Panti- 

Aglinės). Yra
abiejose pusėse. kaip nori. Šita fatnia ranuasi Manio

į valstijoj, 6 mylios iki Dover-Foxcroft, 
J arti prie gražaus Sebec ežero, kui 
lyra puikus žuvavimai, maudynės ir 
i puiki šokių salė 'su Visais parar.ku- 

_ , __ _ . mais. šita vieta yra plačiai žinoma
Stuarto Plapao Paduskfelte I tarpe bostoniečių, kurie čionai pralei- 

_ ............................... įdžia puikiausius vasaros laikus, ant
Jus galite mesti šalin visus diržus, Inus|, farmų, nes ir mes patįs užlai- 

kadangi Plapao paduškaitė yra vien ufcome vikeišininkus per vasarą duo
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo ^ami gerą patarnavimą. Priegtam da 
tylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą njes parduodame į vasarnamius svies- 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- t ~ kiaušinius ir vištukus - ------ ~

KYLA IŠGYDOMA

resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORĄTORI ES
3058 Stuart Bldr.. St. Louis, Mo

darni gerą patarnavimą. Priegtam <13

_ _________ > už gerą 
kainą. Lietuviai nepraleiskite šios 
progos, nes tokių vietų daug nėra. Ny
rintiems platesnių žinių suteiksiu per 
laišką, arba stačiai galima atvažiuoti 
ant šios farmos ir viską gerai pama
tyti. Adresas: (271

SOL. AUS1URA ■
I’. O. Bok 32, Dover-Eoxeroft, Me.

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17, Forintam, Micn.

JIEšKAl’ FARMOS
nuo 100 iki 300 akerių didumo, - 

.. . . •_____jj... 15
<-------  - ' • j

kit ir kainą. (28)
THOMAS IŠGANAITIS

3343 \ inewood Avė., 
Detroit. Mich.

.. • t

AR^žINOT,KAD— į
Antanas Smetoną būvą ui^ųias Lie

tuvos prezidentas ir kati jis buvo iš
rinktas Balandžio 1. 1919 m ? Ar ži- 
rot. kad Ilgimai Turkiški Cigaretei 
iuoda jums kokybę, kuomet paprasti 
eiga retai duoda tik kiekybę !

9

BOSTONE
REC EPTUS SLTAISOM EUROt*OS ir 

AMERIKOS BAKTAUV.
Užhtikom visokius vaistus, ntio įvairią ligą. 

Taipgi visokias; šaknis. Žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA ?......... 50v.

I’risiunčiame Vaistu* ir per paštą.
Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokiu nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST DR0AbWAY, SO. BOSTON. MASS.

Į
*

I
nuo 100 iki 300 akerių didumo, j j
su gyvuliais ir padarais;

I Lietuviškai - Lenkiška• v

PARBAIGTA 
Nėr v ii Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

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

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
•lerar žinomą gydytojams visose šalyse ir jų 

Icam Štai. DtaStanuo nervų suįrimo, kaip štai, prasta 
atmintis, silpni nerangus 
2vvy’bčs organai, nervų sti- 
prumo žudyniąs, nemiegąs, 
dvasinis siejimas. hSsterija, 
neuralginiai skausmai, ar 
sopus vien valinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikuspreparatas 
taipgi turi tam tyua vaistą 
padarymui km u jo gausu m, 
raudonu, greiti ii .tekanči’.:; 
jis sugrąžina raudoną svei
ka tęs žexes| nublyškusioms 
veidams ir hesems žmonėms 
suteikia kūno. Jissugrąžiną 
energiją ir pajiegą dirbu 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 

1 ilgai prasitesusios ligos, 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nugą-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus. kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nci-.rškinirrr’j, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykimą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyra, 

•nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina hpetitą. ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
t-ad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pakeliai tik už $500. 
Pamėgink Nuga-Tone ą 20 dienų musų 
Fiziku ir jei tau pasekmes nepatiks, sugrąžink 
likusią dalį? o mes atiduosime pinigus atgal. 
Pasiųsk Šiandien—-TUOJAUS. Tavo nežv.s ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja
mas aptiekose ir yra j u garantuomas, kad 
jis suteiks pilną patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiurčk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dep. LD- 4 -1018 S. Wabash Avė., Chicago.

Gerbiamieji: Įdedu $.------- - —.._už..r—
pakelj-ius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone ą 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią dali 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingius.

Vardas________________
Oatvž ir num. ar R. F. D.

..Valstija

Į

Aptieka <
i. Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite i >
5 ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų, nuo viso- 1 1 
g kių ligų, kaip taii nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- , k
6 tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- i » 
g čių,’ nuo kosulio ir Kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ; , 
g ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir i 
g moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 1 ' 
g jums patarnausime kuogerinusiai, pašaukiame geriausius daktarus ( , 
fe per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sūdė- i i

d.vt pinigus, tad ateikite į APTIEKI po numeriu ! [

< 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. ;
I i

• 'V -----------

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

A

/j

JI

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rufflės pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikiua juos.
Nusipirkite banką Ruffles savo aptiekoje fiiandio už C5e., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai i labaratoriju.

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

gardžiaVsis ir sveikiausis gėrimas

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerų apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegų.
TORAH GALIMA GALT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

Vartokite TORAH. o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAII COMPANY
28 SCHOOL ST CAMBRIDGE, MASS.

K

71 metų jaunas ir nieko pas 
nieką neprašo.

>ako šitas vaistas yra-tikras nervų ir 
kuris tvėrėjas.

Riiey iš’Analx-l. Mo. rasi: 
metu jaunas. Nuo io laiko 

imti Nuga-Tone’ą, 
nieko nereikalauju. Jei man 

: audra, tai aš pa- 
tableta. Daugelis 
a palaidoti kapuo- 

gywn*i> Je’- 
ę Nuga-Toite’a. Šitas di- 

.is Nervų, Kraujo ir Kūno Tvėrė-

Geo. v
"Esu 71
kaip aš pradėjau
■'.ūko iš
■apeina sus tikti su a 
mu Nuga-Tone'o 
nano mylimųjų v 
e, kurie galėjo laimingai 

•ie butu ėm
...

įas yra lygiai geras seniems ir jau
niems, vyram: 
•tlprumą ir
Per 35 metus Nuga-Tone'o

ir moterims. Jis duoda 
drąsą audrai išlaikyti, 

receptas 
buvo, vartojamas nepalyginamu nasi- 
■ekimu. Priimk tik tikrąjį Nuga- 
Tone’a. Pamėgink jj pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
>1.00. NtrgaJ'one’ą pardavinėja viii 
iresnieji dptiekininka:. pozitingai 
'araniuodaroi,. kad suteiks pilna pa- 
enkinimų, arba pinigai bus sugrąžin

ti Igaiantiją rasi pne kiekvienos ban- 
-.<4č-s), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
iaštu National Lubaratory. 1!>3S S. 
VVabash A ve^ ieago, 111. pasiuntus
Jiems S 1.0;).

(y* w w muiv’A1 j.1

ADVOKATAS

! H. G. McDOWELL

{
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATIŠKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
80 WALL ST^ Room 617, 

NEW YORK, N. Y.
J

i

■ 1

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise- 
nėjuaio šalčio. Milionai 
žmonių kozną žiemą mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užsišaldęs, 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar galite 
gauti sekančias gyduoles: 

1. Kraujo Valytojas, ko
ris iivaro žaltį ir sušildo

ikrą uis.
______________ linko Aliva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobas.

3. Inkstą Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstą ir strėnų.
4. Minerališks gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šalti

ir visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytų Valstiją. . _ į

Brangus Broluti ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. 
SVEIKATOS GELBĖTOJAS - DRl’G CHE.MICAL CO. 

J. Baltrėnas, Prop.
25<»0 W. Periliing Rd., Chicago, III. Phone Lafayette 0919.



a KELEIVIS

-',ida';s!;“,^,erį ir faktai apie Lietuva .
Paaukavęs Labdarv bes j 

Seserinis paskutini sau* ao-j 
leri, nežinomas žmogus nu- • 

'tą susikūlė du automobiliai, šoko nuo garlaivio 

Šio utarninko vakaru adv. Vienas sedanas buvo apver-.land" 
.T Ragins s» savo žmo-'stas aukštyn kojomis n- t0J /J^.jaivis ap-į

suko kelis karius apie tą j 
vietą, kur jo pasažieris nu-l 

bcvč* bet nieko ne?imute» ir j 
nuplaukė sau tolyn.

Adv. Bagočius išvažiavo 
Lietuvon.

1 Daug nelaimių, su
automobiliais.

Ant kaniĮM) Norta Bcacon 
jst ir Charles River Park- 
ivvay i*ereito nedėidienio ry-

F. J. Bagočius su savo žmo- . . _. _ -
na Biruta išvažiavo New lie^aim.el užmušta d metų 
Yorkan, o iš tenai laivu rn®^ai^e‘„. . .
"Leviathan” 4 liepos, keliau
ja Lietuvon.

Jo ofisas "Keleivio” name i 
pasilieka apdaras. Civiliai, Dės 
teismai per vasarą būna už-1 Ray. 
darvti ir atsidaro tiktai 11 Keturi italai važiuodami!--— - .. r,........
spalių, todėl dabar kaip tik lis Bostono i Nantasketpas užnikę Ahtn. ui - *
patogus laikas jam aplanky- • Beach, North \Veymouth e ■ ną. ;
ti Lietuvą.. Rugsėjo 26 d. jis;ant Eridge st. išvertė tvorą: 'ezė,ia> aie> uo <-• 
sugris atgal. Visus bėgan- “

North Weymouth mieste
lyje nedėlioj po pietų buvo 
automobi liaus suvažinėtas

savo namais AViliiam

ir jų automobilius nudardė-
' Ant Hanover strecto i*er 

įeitą sabalą policniaiias 
j tavo žmogų už pasą 
mą. Vedamas prie 

j suimtasis ištruko n 

į bėgti. Policmanas ne 
mas ji pasivyti, šovė 

i tu i orą.

! su

čius reikalus tuo tarpu ves jo i pakrantę 20 pėdų že-| 
jo asistentai. įmyli. žmonės išliko sveiki.

Linkime jam ir jo žmonai i bet mašina buvo sudaužyta, 
smagios kelionės. I Quincy’je am Purgatory

~ .. . . rd. vienas automobilius atsi-
Telefono streikas plečiasi. mu^ j telegrafo stulpą ir 
Telefono streikas Naujoj xetur; važiavusieji žmonės 

Anglijoj eina gana sunkiai.'tapo sunkiai sužeisti.
Netoli Maldeno žydelis 

Sigelis vežėsi keliatą žydel- 
kaičių. Užsišnekėjęs su jo
mis jis nuvažiavo nuo tilto 
ir viena jo_ merginų. Bessi 
Markovitz, tapo sunkiai su
žeista.

Kompanija daro didžiausių 
pastangų, kad" jį sulaužius. 
Ir iki šiol telefonas vis vei
kia. Daug yra streiklaužių 
iš pačių telefoniečių, ir daug 
nuėjo streiklaužiauti kolegi
jų ir universitetų studenčių, 
kuomet mokyklos vasarai 
užsidarė. Taigi telefono 
kompanija po biskį gauna 
vis daugiau ir daugiau ske- 
bų. Bet iš kitos vėl pusės ir 
streikuojančių eilės pradeda 
augti. Bostone prie streiko 
prisidėjo jau ir 
dirba prie vielų 
elektros darbų. Beto da ke- vykęs automobilius. Iš jo i 
tina apskelbti i 
streiką 500 Bostono vežikų-ir turėjo rankoje pluoštą at- 
(taxi drivers), kurie yra-virucių, kurias ji, matomai,

•
I
I

vyrai, kurie mas.

BARSI DLO1»A BARBERN&
Labai gera vieta Lietuviui Barbe- 

riui. Aš noriu pasitraukti delei se
natvės.

, J. DIXON
110 Broadw»y. So. Boston. Mass.

1 r

are 
priešini- 
"bakso" 

r leidosi 
egalėda- 

> du kar- 
- ’ Tart* praeivių tas
įkėlė didelio sumišimo, 

kalinys vistiek pabėgo.
o

I Kas negavo drg. Bielinio 
vakarienės fotografijų ? 
Draugo Bielinio vakarie

GERIAUSIAS KURAS 
JŪSŲ NAMAMSNew I 

England 
COKE -j

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
labar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo tos dėl 3 karu 
Klaipėdą?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar- - 
ti su Sovietų Rusija? parsiduoda ręstai kantas

JeiiitD ir daug kitų dalyk/.,., ,,, »
nežinai, tai perskaityk Lietuvos pigi. Savininkas nori greit parduoti. 

JOHN ADAMS (28)■••••■ IStUtiją. i 148 \V. Broadsav. So. Boston. Mass.
Čia rasi visus faktus, prade-' 

«Iant nuo 1905 metų Revoliuci- ' 
jos ir baigiant šiomis dienomis. toiurbilių. Viskas svkiu labai pigiai

Lietuvos Respublikos Istorija f 3rsiduo<1,a .i'nežastjs
♦ J maro moteris uunvuu.., , • ĮSOJO iŠ spaudos. Šitas pajėgiu visko apdirbti, 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki -•'»’> Broad»ay. 
■iių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal- 
1---- *------------ ’ *
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš § 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.). $
3. Praloto Antanavičiaus ap- 

nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu

sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija. i
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai.?
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių. J
29. Želigovskis puola ant ;

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie- :

tuvai į pagalbą. ■;
31. Želigovskis sumuštas ties ;

širvintais. . !
32. Mušis su lenkais ties Gi- Į

bais. , •:
33. Sutrauka smulkesnių mu-:;

šių. , 6
34. Plebiscitas ir jo nenusise-

kimas. . . p
35. Taikos sutartis su latviais. ;
36. Lietuva atgauna Palangos;: 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė- ,

doj. , i
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj • 
su Visais faktais ir dokumentais.;

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
.81.00. Apdaryta auksuotais, 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio ’ Redak
cijai pinigus, ir tuoj šita veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston. Mass. •

PARSIDUODA SO.MERVH.IXJ , 
Trijų šeimynų 1S kambarių stub i,, 
randų neša $135 per mėnesį. Yra vie-■ 

,i irai adžius. Kainu j 
$12.000. Telefonuokit:

Somer'. iile S757-M.

'ii

Į

m-

Įsidega Greičiau 
Lėšuoja Mažiau

Dega Ilgiau
TINKAMO DIDUMO

PARSIDUODA namas, bekarnė, 
krautuvė ir garadžius dėl keturių au- 
totucb’lių.

naruavimo — 
aro moteris nesveika, o vienas ne

iš. (30)
J. H—n

Su. Boston. Mass.

n.«..v .* a «« uiuens spat- ę
vuotas žemlapis, kuris parodo ? 
............. ............................................. Į

s!
i 

linkraštis, kuriame jisai prirodi- 
neisi knd pantą vm THnim •’

i'“

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokių faktorės dar
bų; patyrusių ir nepatyru
sių; mokestis ir besimoki
nančioms.
AMERICAN RUBBER C0. 

NETOLI KENDALL >Q-. 
CAMBR1DGE.

.<■

Z

Main 8532 Main 2723.

NEW ENGLAND COKE
111 Dcvunshire St., Įlos ton, Mass.

— TELEFONAI —

v

1
1 
I
I 
I
•

1
1
1 
lI.

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, meS- 
lungiškas trauky
mas muskulų, i&- 
narytas sąnary*— 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
no. Tačiau patry
nus truputį

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
iš PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

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

69 CHAMBEKS STREET.
Phone: Hayniarket 3390. 

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

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pam-E^*U*ria ir 
•kasama* yra airtiai priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorįy— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Iakar* 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. R1CHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
BrooUyn. N. Y.

♦ 
I 
I 
I 
A

Tel. South Boston 35 ŽO
Residence Aspinwaii 0581 S

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS ?

ADVOKATĖ
366 Broadwsyy. So. Boston. Mass. S 

Room 2. < >

t—

■ rėš So. Bostone buvo trau
kiamos fotografijos. ir 

tiems, kurie jų užsisakė, jos 
senai jau išsiuntinėtos. Bet 
ne visi jas gavo. Fotografis- 

Įtas dabar prašo mus praneš- 
įti, kad keturi paveikslai su- 
'urižo nas ii atgal, vienas is 

’ iš So.
Matomai adresai 

buvo klaidingai paimti. Tai
gi, kas negavo užsakytų pa
keiksiu, tegul kreipiasi pas 
jiotografistą sekamu adre- 
Įsu: Juozas Alatiejunas. 6t'< 
L\. Main st.. Montello. Mass.

I

Norėjo išsiųsti atvirutes, 
atvažiavo ugnagesiai.
Bostono priemiestyje

Svvampscott’e pereitą nedėl-i 
dieni buvo šitoks atsitiki-!

Ties miestelio Motuže Bostono, o iri.

"‘.Bostono.
jį—

!
t

I
užuojautos lipo dailiai apsirėdžiusi leidė

ii \ u uviu* xxv*x*cuS ji, nistomai 
verčiami vežioti streiklau- Į norėjo nusiųsti iš čia savo 
žes į darbą ir iš darbo. Strei- namiškiams. Ties rotuže te
ka remia Amerikos Darbo. >iai vra netoli vienas nuo ki-< __________________ !•_ -1 L_1__ 2 -- _____ _ !

I

•
I 
Į i Į 
Į

Federacija, todėl galimas .to du baksai, vienas numa- 
daiktas, kad ir kitos unijos ‘ievotas /aliai, kitas raudo- 
prie jo prisidės. Taigi nors i (ai — pirmas laiškams dėti, 
sunkiai, bet telefono strei- o antras ugnagesiams šauk- 
kas plečiasi. Bostone buvo ti. Moteriškei kažin kodo!

’ ! geriau patiko raudonas bak-
Isas. Ji priėjo prie jo ir pra
siėjo sukinėt jo rankenas, 
norėdama jį atidaryt. Tie* 
rotuže tuoiaus atpyškėjo 
Svvampscott 80, Lynno ir ki
tų apielinkių ugnagesiai su 
savo aparatais, kopėčiomis 
ir kitokiais prietaisais. Mo
teris buvo jau nuvažiavus. 
Gaisrininkai rado tik jos at
virutes Įkištas į raudonąjį 
baksą.

kas plečiasi. Bostone buvo ti. 
jau ir riaušių; keliolika 
merginų areštuota.

Streikas So. Bostono 
britvinėj.

So. Bostono Gillette Safe- 
ty Razor Co. dirbtuvėj pra
sidėjo streikas. Darbininkaj 

* pareikalavo 8 centų daugiau 
algos į valandą ir pripažini
mo unijos. Kol kas da brit- 
vinės darbininkai neorgani
zuoti ir dėlto pas juos nėra 
vienybės. Iš pradžių išėjo 
streikan tiktai 250 žmonių, 
o 1,800 pasiliko dirbti. Bet 
vėliau da 400 prisidėjo- prie ‘ 
streiko, taip kad dabar; 
streikuoja jau suviršum 600 į 
ir streikieriai suorganizuoti 
į uniją. Gali būt, kad visi 
mes darbą. Bet kompanija 
prie to veikiausią neprileis, 
nes ji kas metai padaro mi- 
lionus dolerių gryno pelno, o 
jos darbininkų algos labai 
menkos, taip kad pridėti 8 
centus į valandą yra visai 
nedidelis reikalavimas, ir Ji 
lengvai gali jį išpildyt. Sa
koma, kad ji jau siūlė strei- 
kieriams taikytis ir prižada 
pridėti. Šį panedėlį buvo 
streikierių susirinkimas ir 
nutarė pastatyti prie 
tuvės pikietus.

■

CambridgeTije daug girtu.
Cambridge’aus policija 

paskelbė savo raix>rtą, kuris 
parodo, kad per 12 pastarų
jų mėnesių tenai buvo areš
tuota 2,793 girti žmonės. Iki 
1920 metų, kuomet svaiga
lai nebuvo uždrausti, iugš- 
čiausis skaičius areštų už 
girtybę yra buvęs 714. Taigi 
pasirodo, kad įvedus priver
stiną blaivybę, girtuoklių 
skaičius padidėjo trigubai.

Telefonas 5112-W.

Or A. Gnas-Gvmauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

dirb-

šaudymas.
Italų apgyventame 

trikte pereitą nedėldienį 
viena gatvė išrodė kaip ka
rės laukas, kuomet iš vieno 
restorano savininko revol
veris pradėjo spiaudyt ku- 
lipkomis į visas puses. Gat
vė buvo pilna svieto ir 4 
žmonės likos sužeisti. Mote- 
rįs ir vaikai spiegdami pra
dėjo bėgti ir slėptis, o kiti 
sukrito ant žemės ir laukė, 
pakol šaudymas sustos. 
Triukšmas kilo šitokiu bu
du. I vieną restoraną užėjo 
kokio ten italų fondo atsto
vas ir paprašė aukų. Resto
rano savininkas kolektorių 
įžeidė, ir šitas rėžė jam į 
žandą. Restorano savinin
kas tuomet susijieškojo re
volverį ir vydamasis paskui 
svečią iššaudė visus patro
nus.

dis-

Z

General Electric dirbtu
vėje, W. Lynn.e. pereitą su
katą elektros tapo užmuštas 
darbininkas Kisner. Per jo 
kūną perėjo 5.000 voltų 
elektros.

j PARSIDUODA SALDU
MYNŲ KRAITLVĖ. ant 

i puikaus kampo, prie didelės 
i gatvės Cambridgeuj.

i 776 Cambridge St.. 
Cambridge. Mass.
—

i IŠSIDUODA kam oa rys vie- 
j nam arba dviem vyrams, 
netoli byčių. Hotel Ėaston. 

Suite 8, 311 Emerson St.. So. 
Boston. Mass.

Koks buvo dievas Perkūnas?

i

i
■-1

i j 
I I I

Perkūnas buvo vyriausis seno- j 
vės lietuvių dievas. Jisai globo-l 
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga, t 
Todėl Perkūno ir dabar lietu- • 
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-1

dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą ?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis. Kovas. Ragutis 
ir Pizius. arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė. Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumei 
žinoti, tai išsirasykit knyga 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?"

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuviu die
vai ir tikėjimas, bet ir kitu tau
tų, pradedant nuo saulės* gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievu. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug ju jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio 
bet grynas mokslas. .Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 

'sukirsti kiekvieną kunigą.
Veikalas vra parašytas labai 

ma siusti Gimnaziios D-ios ;V-a ir aiĮkią kalba, ant dailios 
. ilb . !P°Pier°VUn aP‘e 300 pusla

pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke 
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- 

, nigus, ir tuojaus gausi knvga 
"KELEIVIS”.

So. Boston, Mass. 255 Broadway, So. Boston. Mass

Aukos Biržų gimnazijai.
Biržuose statoma naujas 

gimnazijos rūmas, nes da
bar yra 800 mokinių, -ku
riems nėra vietos. Tam dar
bui paremti So. Bostone gy
venantis biržiečiai jau antru 
kartu deda aukų. Šiuo kar
tu aukavo: S. Vileišis ir V. 
Vaitaitis po $5; A. Plevokas 
83; P. Vileišis ir P. žaldokas 
po $2:..Jonas Pašakarnis, M. 
Tamkunas, P. šlegeris, Jo
nas Mažuika ir K. Petraus
kas po $1. Viso labo surink
ta $22. Pinigai pasiųsti per 
Baltic Statės Finance Cor- 
poration; už $22, 210 litų.

Visiems aukavusiems ta
riu Biržų Gimnazijos D-jos 
vardu ačiū. Geistina butų, 
kad ir kitur gy venantis bir
žiečiai pasektų So. Bostonie
čių pavyzdžiu. Pinigus gaii-i Veikaias yra parašytas labai 
ma siusti Gimnaziios D-ios ;V-a ir ai®klą kalba, ant dailios ma siųsti gimnazijos ir jos . popuos, turi apie 300 Dusia 
pirmininko vardu: P. Joku- — -- ’ • ■p d
bėnui, Biržuose.

Su pagarba,
K. Petrauskas,

21 Ticknor St.,

dievą Pa-

I

INSURANCE
(APDRAUDIMAS)

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimės ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repro- 
zentuojam tvirčiausias ir 
geriausias kompanijas 
Amerikoje ir MES UŽTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavimą. 
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės- į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste

JONO K. KAZLAUSKO

DENTISTAS

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

Nedėliorais nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kam p. Broad st. 
MONTELLO, MASS.

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžius 
(GY’DYTOJAS IŠ LIETUVOS) 

VALANDOS: 9—11; 2—I; 6—9
506 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

I
LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 82$

Ofiso valandos:
Nao 9:30 iki 12

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

!

DR. J. MARCUS
LI ET U VIŠK AS G Y D YTOJ AS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

į■

I

I

TeL Beaca 6»S>

DR. K. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENER1AKV 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

8 vakare.
IU6$ WASHINGTON st. 

BOSTON, MASS.

t 
♦ 
I

« I

t

II

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET,

BOSTON, MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-5841.

Išegžaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.

J. L. Pasakantis O. D.' 
377a BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

TeL Dewey 4036-M ir 1596-R.

Dr. N. F. Barroniaii
1038 Washington Street ir 

43 Dover Street, 
BOSTON. MASS.

Aštuonis metus praktikavęs 
Hospitalėj.

Medikas ir Chirurgas.
Taipgi gvdom ir Elektriką.

(-')

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 dien*.

Nuo 2 iki $ vak. 
NEDELIOMIS: 
iki I v. po pieta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” narna

$51 Broadway. tarpe C ir D «t-
SO. BOSTON. MASS.

♦ 
t 
l

Tel. No. 550 1Į
LIETUVIS GYDYTOJAS ![

Dr. Francis A. Reynolds j j
...____. D

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo • f 
iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. J

1!
A

(RINGA1LA)
Ofiso valandos:r . -

2 iki 4. ------------- — - — —
Nedėliomis nuo 1 iki X
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS) PETRAS VALUKONIS į

Tik vienas lietuvis. |
Aukaoriua ir Laikrodininkas '

Per 12 metų So. Bostone par- 
Inodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciuarus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk* 
suotus 
kymus ,___ . r _______ _
pildau teisingai ir greitai. (?)

daiktus. Darbą ir užsa- 
prrmu per paštą ir iš-

1

< i P. VALUKON1S
; ; * SO. BOSTON, MASS. !
] ! 375 BR0ADWAY j

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Neduok jsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

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

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

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

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

BROADWAY PHAKMACY
KAMPAS D ST. ir BROADWAY, ::: SO. BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rcsen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS
VALANDOJ

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki 
$21 HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

10 ryto. 
3 diena.
8 vakar*.

Fj^auBUBijaiirz-i

South End Hardware Co. I
FARBOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI ||

GERI AUSIS TAVORAS UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS.
Mc~ užlaikome daugybę geležinių daiktų, taipgi stogams tavo- ĮųL 

r<>. langams stiklų ir visokių farbij. ant kurių mes sučėdysim 
jums nemažai pinigų. Visa“ iavoras gvarantuotas.

VELTUI PRISTATYMAS VISAME MIESTE.

1095 Washington St,
Arti Dovrr St. Elavvito stoties.

Tel. Beach 5352 ir 5353

Ipju2nlc3 j

Boston, Mass.
(29)
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