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Bolševikai paėmė visą
Kaspijos Jūrių laivyną.

JIEMS TAIPGI TEKO 
DAUGYBĖ DENIKINO 

AMUNICIJOS.
Sovietų ofensvvas prieš 

lenkus irgi gerai sekasi.
London.—Gautos čia iš 

Maskvos žinios sako, kad 
bolševikų spėkos, užėmu
sios pereitą sąvaitę Persijoj 
Enzeli uostą, paėmė tenai 
visą kont-revoliucionierių 

laivyną, kuris susideda iš 6 
skraiduolių ir 7 transportų. 
Daugybė ginklų ir visokios 
karinės medžiagos, kuri 
prigulėjo generolo Deniki- 
no armijai, taipgi pateko Į 
bolševikų rankas. Tą laivy
ną buvo užgriebusi baltoji 
gvardija, liet Denikinui su
smukus jis pasitraukė Į En
zeli uostą ir stovėjo tenai 
po anglų kariuomenės sar
gyba. Bet anądien netikėtai 
pasirodė tenai 13 bolševikų 
laivų su kanuolėmis. Išlipę 
ant sausumos, bolševikai 
tuojaus užėmė miestą, ang
lams liepė išsikriaustyti ir 
paėmė viską Į savo rankas.

Lenkų fronte Ukrainoj 
bolševikams taipgi neblogai 
sekasi. Maskvos praneši
mas sako:

”Vseslavino pietvaka
riuose eina smarkus mušis 
Molodečno linkui.

”Musų kariumenė jau 
persikėlė per Bereziną, kur 
ji susijungia su Sogučo upe, 
ir užėmė keliatą kaimų.

”Apie Borisovą (prie Be- 
rezinos, 50 mylių Į šiaurės 
rytus nuo Minsko) mes už- 
ėmėm keliatą svarbių pozi
cijų. Musų lakūnai bombar
duoja priešo linijas.

"Ihumeno apielinkėj 
(Minsko vakaruose) mes 
užėmėm Boguševičių ir Bo- 
žino miestelius. Bubruisko 
apielinkėj mes paėmėm Liu- 
boničius.

"Kijevo 
žvalgybos

"Užėmę 
uostą Enzeli (Persijoj) mes 
sugavom visą baltąjį laivy
ną, susidedantį iš 6 skrai
duolių ir 7 transportų. Be to 
da mes paėmėm tenai milži
nišką daugybę karinės me
džiagos, kuri pirma buvo 
skiriama Denikino kariu
menei. bet dabar buvo su
vežta Į šitą uostą ir saugo
jama anglų kariumenės.’’

apielinkėje 
operacijos. 

Kaspijos

eina

jūrių

NUGRŪDO LENKUS 30 
MYLIŲ ATGAL.

Londonas patvirtina ži
nią, kad Vitebsko guberni
joj bolševikai atėmė iš len- 
kųPolocko ir Lepelio mies
tus, ir 50 mylių frontu nu
grūdo lenkus 30 mylių at
gal. Reiškia, Rusijos 
ninkai atsiėmė apie 
keturkampių mylių 
žemės.

darbi-
1,500 
plotą

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
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MASKVA SVEIKINA 
ANGLIJOS DARB1NIN-
Gegužės 17 d. Maskvon 

atvyko Anglijos unijų misi
ja. kuri ketina aplankyti 
didesnius miestus ir pažiū
rėti, kaip gyvena Rusijos 
darbininkai, nusikratę ka
pitalistų jungą.

Anglijos proletariato de- 
> legaciją pasitiko karinė 
garbės gvardija, Maskvos 
Sovieto centralio komiteto 
atstovai, vietos fabrikų ko
mitetai ir visos Rusijos są
jungų įgaliotiniai. Jie priė
mė ją ir pasveikino visos 
Rusijos darbininkų vardu. 
Svečių garbei tą patį vaka
rą operoj buvo įtasytas mil
žiniškas mitingas.

Ketverge, 20 gegužės, 
Maskvoje buvo įtasyta di
delė protesto demonsracija 
prieš lenkų užpuolimą ant 
Rusijos. Per tą demonstra
ciją kalbėjo ir svečiai iš An
glijos. Robert WWiams, 
Britanijos Transporto Dar
bininkų Unijos atstovas, 
tarp kitko pasakė: "Parva
žiavę namo mes pasakysime 
Anglijos darbininkams, 

kaip Rusijos proletariatas 
kovoja už laisvę. Jau arti
nasi ta valanda, kuomet 
mes galėsime pasveikinti 
jus Londono gatvėse. Lai 
gyvuoja sovietų valdžia!"

on May True translation filed with the post- 
snaster at Boston, Mass. on May 
26, 1920, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

■ BOSTONO LAKŪNAS 
SUŽEISTAS PRIE 

KIJEVO.
Iš Varsa vos pranešamą, 

kad amerikietis lakūnas, 
Noble, kuris paeina iš Bos
tono, puolant lenkams ant 
Kijevo, buvo peršautas per 
ranką.

Jisai kartu su kitais A- 
merikos orlaivininkais ata
kavo bolševikų pėstininkus, 
kurie buvo atsispyrę prieš 
užpuolikus- Skrisdami nela
bai augštai, amerikiečiai 
šaudė Į bolševikus iš kulka- 
svaidžių. Bolševikai patiko 
juos karabinų ugnimi. Vie
na kulipka pervėrė leite
nantui Noble aukunę, o kita 
kirto Į jo plieno šarvą. Per
šautas amerikonas nuskri
do da apie 100 kilometrų ir 
nusileido netoli lenkų orlai
vių stoties.

PETROGRADO KAINOS.
Laikraščio ”Excelsior” 

korespondentas, A. Lond- 
’ res, paduoda iš Petrogrado 
šitokių žinių:

"Prekyba šitam mieste 
labai sumažėjo. Buvusio 
Lyono Kredito trioboj da
bar įtasyta malkų sankro
va. Gatvėse uniformuoti ka
reiviai pardavinėja tokius 
dalykėlius, kokių jie turi. 
Peiliukai, kuriuos pirm ka
rės šampano firma dalyda
vo dovanai, dabar parsiduo
da po 3,000 rublių. Perfu- 
mos bonkutė kainuoja 
16,000 ir 18,000 rublių, 
prasta moteriška šlėbė 
nuoia 100,000 rublių, 
kiaušini reikia atiduoti 
rublių, už puskvortę pieno 
900 rublių, už svarą sviesto 
3,000 rublių, už svarą cuk
raus 2,600 rublių. Juoda 
duona, kurios vienas žmo
gus negali gauti daugiau 
kaip 75 gramai Į dieną, kai
nuoja 300 rublių- Vienatinė 
žmonių viltis yra sovietu 
dalinama sriuba. Žmonės 
sustoję eilėmis išstovi po 
tris-keturias valandas tos 
sriubos belaukdami.”

nuc 
Pa- 
kai- 
Už-
250

ŠVEICARIJA DEDAS 
PRIE TAUTŲ LYGOS.
Šveicarija visuotinu bal

savimu nutarė prisidėti 
prie Tautų Lygos- Balsai 
pasidalijo beveik pusiau, 
nes skaitant sulyg kantonų 
(valstijų), 10 % balsų buvo 
prieš lygą, o 11 už lygą:

Iš Maskvos praneša, kad o skaitan sulyg gyventojų. 
Ukrainos fronte bolševikų 300,000 buvo prieš ir 400,- 
kariumenė paėmusi da du 000 už- Vokiečių apgyventi 
miestu: Bonevą ir Vinogra- kantonai balsavo prieš ly
dą. gą, o francuzų už lygą.

True translation filed with the post-1 
master at Boston, Mass. on May 
26, 1920, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

Anglijos proletariatas 
protestuoja prieš lenkus
IR SMERKIA SAVO VAL
DŽIĄ, KAD REMIA RE

AKCIJĄ.

Cl

ARCIVYSKUPAS GAVO 
10 METŲ KALĖJIMO
Francuzų kariškas teis

mas Adanoj nuteisė ant 10 
metu kalėjiman armėnų ka
talikų arcivyskupą Moush- 
ejhą, atimdamas jam visas 
teises ir turtus, i 
jis kurstė prieš francuzų 
šeimininkavimą armėnus ir 

š turkus-
Nesutikimas tarp francu-

. . . zų ir armėnų Kilikijoj auga
nekrauti daugiau amuni- ;kas (Hena vis didesnis. Ar
ijos, skiriamos prieš Rusi- menai kaltina fracuzus, kad 

šie tiktai plėšia jų šalį, o gy
ventojų gyvybės apsaugo
jimu visai nesirūpina- To
dėl armėnai reikalauja, kad 
fnancuzai išsikraustytų __ f....... .  ....... ..........,
laukan iš Armėnijos, o tuo- kais, iškilmingais • vartais, 
met jie patįs < armėnai) rū
pinsis savo reikalais.

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atidarymo iškilmės.

už tai, kad j DELEGATŲ ATMINČIAI 
PASODINTA JAUNAS 

ąžuolynas.

Uostų darbininkai nutarė Dabartinė valdžia eis sa
vo pareigas ligi konstituci

jos nustatymo.

KOMUNISTAI APIPLĖ
ŠĖ BANKĄ.

Pereitą pėtnyčią ant San- 
gerhausen miestelio, Vokie
tijoj, užpuolė būrys gink
luotų komunistų- Mėtydami 
bombas jie Įsiveržė Į paštą, 
paskui i banką, ant galo iš
plėšė kelias krautuves ir su
sikrovę grobj i automobi- 
ius, pabėgo. Keliose vietose 
iie paliko prikabinę prokla- 
nacijų, po kuriomis pasira
šo komunistų vadas Max 
Jolz, kuris savo laiku buvo 
areštuotas Čeko-Slovakijoj. 
Susiorganizavę miestelio 
gyventojai vijosi komunis- 
:us, bet vos tik du jų suga- 
’o. Septyni vaikėzai vėliaus 
•uvo areštuoti kaipo komu- 
įistų sėbrai. Valdžia šitą 
tomunistų pasielgimą skai- 
o tikru plėšimu, neturinčiu 
lieko bendra su politika-

j?.
Anglijos darbininkai iš

leido manifestą, kuriame 
energingai protestuoja 
prieš Lenkijos užpuolimą 
ant Rusijos ir smerkia savo 
valdžią, kuri šitą šlykštų 
užpuolimą remia. Po mani-! 
festu pasirašo darbininkų 
vadai, tarp jų trįs parlia- 
mento atstovai: William; 
Brace ir Wiiliam Crooks. |

Manifestas nurodo, kad i 
užpuolimas ant sonetu Ru- 
sijos reiškia tęsimą kares. Amefika.1 vyrišku drapanų 
ir suinutes, laimėjimą slap:'už pusę tos kainos; kokia jos 
tai diplomatijai ir smūgi taa parsiduoda, ir perkup- 
tautų lygai. £aj galės pasidaryti da 20

Anglijos valdžia kaltina- nuošimčių pelno, sako J. C. 
ma. kad ji laužo savo pnza-j gkannon, Londono fabri- 
j ... ..........  le.nTims kantų atstovas, kuris dabar

Gegužės 1-5 d. visa Lietu
va, ypatingai Kaunas, iškil
mingai šventė Steigiamojo 
Seimo atidarymą. Kaunas 
pasipuošė vėliavomis, vaini-

devintą valandą vakare. Se- 
. kantis paskirtas pirmadie- 
Įnį 17 dieną gegužės. Vakare 
Ministerių Kabinetas priė- 
minėjo Steigiamojo Seimo 
narius iškilminga vakarie
ne. Sekmadieni vakare ligi 
vėlybos nakties Kauno gat
vėse buvo pilna žmonių, li
pas pakilęs, įvairiose vieto
se fajerverkai, visuotina il
iuminacija. Atidarant Stei
giamojo Seimo susirinkimą 
buvo saliutuojama artileri
jos. Sodinant ąžuolus kalbė
jo Biržiška, Vidunas ir Tu
mas. Iškilmėse dalyvavo Jo
nas Basanavičius. Biržiška 
yra atvežęs Vilniaus miesto 
ir apskrities lietuvių pa
sveikinimą Steigiamam Sei
mui. Sekmadieni vakare 
Steigiamojo Seimo nariai 
buvo pakviesti iškilmingon 
vakarienėn prie anglų kon
sulo Wardo ir komisaro 
Tallentso.

(Šitą pranešimą gavo 
Lietuvos atstovybė Wa- 
shingtone iš Kauno agentū
ros ”Elta.” Red.)

Visų rūšių kariumenė paro
davo Viešoj aikštėj akyvai- 
zdoje Steigiamojo Seimo 
narių. Valstybės Tarybos, 
Lietuvos prezidento, minis
terių kabineto ir užsienio 
atstovų. Visuomenės orga
nizacijos, mokyklos ir žmo
nių minios su manifestaci
jomis nukeliavo devintan 
Kauno fortan, kur valsty
bės prezidentui, Seimo at
stovams, vyriausybės na
riams ir užsienio atstovy
bėms dalyvaujant tapo iš
kilmingai išsodinti atmin
ties ąžuolai, šeštą valandą 
vakare miesto teatre tapo 
iškilmingai Steigiamojo 

Seimo susirinkimas atida
rytas. Valstybės preziden
tas Smetona padarė Valsty
bės Tarybos ir Laikinosios 
Vyriausybės darbų atskai
tą, ir pareiškė, jog atiduo
dąs Steigiamajam Seimui 
visą savo ir valstybės tary
bos, ministerių kabineto, 
valstybės kontrolio ir vy
riausiojo karo vado kompe
tenciją. Steigiamojo Seimo 
nariai atsistojimu pagerbė 
žuvusių kareivių atmintį. 
Šio posėdžio pirmininku bu
vo pakviesta Gabrielė Pet- 

Parvžiuje netikėtai išėjo kevičaitė, kaipo seniausias 
aikštėn, kad dabar gyvuoja Steigiamojo Seimo naiys 
visasvietinė šnipų origani- sekretorium gi Muraškaitė, 
zacija, kurią sudarė Ame- kaipo jauniausis narys, 
rokos, Anglijos, Francuzi
jos ir Italijos valdžios ko
vai su revoliucinių darbi
ninkų judėjimu.

Tas paaiškėjo pereitą sa
vaitę, kuomet išėjo į aikštę, 
kad į dvi pastarąsias sąvai- v • . • • • v !tęs šita i _ _ ______ _________
tavo Francuzijoj kelis šim- jįjįįį Lietuvos nepriklauso- 
tus žmonių, suimdama "vi- mybės paskelbimo formula. 
sus revoliucinius agitato-Tat sutiko trukšmingą pri- 
rius.’’ tarima šauksmais valio

Tiesa, tuos žmones areš- skaitlingos inteligentijos ir 
tavo francuzų policija, bet viso pilnintelio teatro, Stei- 
areštus ji darė sulyg tarp- giamojo Seimo prezidentu 
tautinės šnipų organizaci- išrinkta Stulginskas, krikš- 
jos nurodymų. Sakoma, kad ėionis demokratas, sekreto- 
daug tų šnipų yra tarnavę Kum Natkevičius—socialis- 
sovietų valdžioje.

Manoma, kad šita šnipų 
organizaciją yra suplena- 
vęs Suvienytų Valstijų jus
ticijos departamentas su 
Palmeriu priešakyje, kuo
met kvosdamas komunis
tus jis išgirdo, kad jie nori 
visam pasaulyje įvesti so- Steigiamojo Seimo deklara- 
vietų valdžią.

Pasirodo, kad jungi
ninkų valdžios nieko taip 
nebijo, kaip sovietų baubo, 
kuri jos pačios didina. Pra
dėjus Lenino armijoms vy
ti iš savo krašto svetimus 
priešus, sąjungininkai drte- nančiu švietimu 
ba iš baimės, kad sovietų siųsis sudaryti gerus santi- 
valdžia nesusivienytų su kius su kaimynėmis valstv- 
Vokietija ir Japonija. bėmis. Posėdis pasibaigė

DRAPANOS GALI BŪT 
PER PUS PIGESNĖS.
Ir duos da 20 nuošimčių 

pelno.
Anglija apsiima pristatyt

dėjimą ir siunčia J 
ginklu ”Nors legaliai, žiau- atvyko tuo reikalu New

Yorkan.
”Mes galime pagaminti 

vyriškų siutų kiek tik jums 
reikia, pristatysim juos A- 
merikon, apmokėsime čia 
muitą ir parduosime Į krau
tuves po $32,” sako p. Sha- 
non. ”Čia tokios pat materi
jos ir darbo siutai parsiduo
da po $60 iki $80. Taigi mu
sų siutus krautuvės gali 
parduoti po $38.48 mažme
nom ir turėti da 20 nuošim
čių gryno pelno.”

i. c? • •

rioji blokada prieš Rusiją) 
panaikinta, bet tikrenybėj 
ji palaikoma, nes Lenkijon 
tavorai plaukia upeliais. 
Darbininkų judėjimo rūsty
bė smarkiai auga ir darbi
ninkai turi žiūrėti, kad už
puolimui ant Rusijos butų 
padarytas galas.”

Uosto darbininkų konfe
rencija Plymouth’e išnešė 
rezoliuciją. uždrauzdama 
krauti ant laivų daugiau 
amunicijos, skiriamos })rieš 
Rusiją.

Darbininkų organas ”He- 
rald” sako, kad Anglijos 
proletariatas pienuoja vi
suotiną streiką, jeigu žmog- 
žudinga karė prieš Rusiją

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA PALIUOSOTI PO

LITINIUS KALINIUS, jnebus^sulaikyta:
Socialistų Partijos komi-i

rija nuvyko Washingtonan 
r Įteikė karės sekretoriui 
Bakeriui raštą, reikalau
jantį paliuosuoti sąžinin
gus karės priešininkus, ku
rie da tebelaikomi kalėji- 
nuose. Socialistų memoria- 
as nurodo, kad jau 11 lap
kričio, 1918 metų, Wilsonas 
kongrese užreiškė, jog ”ka- 
■ė jau pasibaigė,” taigi 
iiems žmonėms kankintis 
’au nėra jokio pamato.

VENGRIJON PRIBUVO 
ANGLIJOS DARBININ

KŲ MISIJA.
Pereitą sąvaitę Vengri- 

;on pribuvo Anglijos darbi- 
likų misija, kuri tyrinės, ar 
štiesų Įstatyta tenai sąjun- 
rininkų durtusais buržua- 
dnė valdžia taip žiauriai 
persekioja darbininkus, 

kaip ji yra kaltinama. Misi- 
Ton Įneina pašto darbininkų 
sąjungos sekretorius Bin- 
ning ir Nepriklausomos 
Darbininkų Partijos pirmi
ninkas Jovvett.

GOMPERSAS NORI PA
DARYT "PERVERS

MĄ KONGRESE.”
Paskutiniame Darbo Fe

deracijos organe, (Ameri
can Federationist”) Gom- 
persas kaltina kongresą ir 
prezidento valdžią dėl ne
mokėjimo nupiginti gyveni
mo brangumo ir atsišaukia 
i darbininkus, kad jie ne
balsuotų už tokius valdinin
kus, kurie pasirodė priešin
gi darbininkų reikalams. 
"Reiškia padaryti kongrese 
perversmą,” jis sako. "Prie
šai turi būt sumušti, o drau
gai pastatyti."

Sutraukęs 20 korporacijų 
pelnus, jis nurodo, kad ap
skritai imant jų uždarbis 
pakilo 435 nuošimčius, pra
gyvenimas pabrango. 96 
nuošimčiais, o darbininkų 
alga padidėjo vos tiktai 55 
nuošimčiais.

Tarptautinė šnipų 
organizacija.

Steigiamasis Seimas yra 
gavęs labai daug pasveiki
nimų. Tarp kitko nuo Ang
lų konsulo, Anglų komisa
ro Baltijos valstybėms Tal- 
ientso ir daug kitų.

Pirmiausiai Steigiamasis 
organizacija arės- Seimas vienbalsiai• priėmė

tas liaudininkas. Steigiamo
jo Seimo Prezidentas yra 
paprašęs ir įgaliojęs Smeto
ną, ministerių kabinetą, 
valstybės kontrolius ir vy
riausiąjį karo vadą eiti ir 
toliau savo pareigas ligi 
Konstitucijos nustatymo.

VENGRIJA PASIRA
ŠYS i BIRŽELIO.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad birželio Vengrija pa
sirašysianti po taikos su
tartim?. Šita ceremonija at
sibus Vetsaliuje.

EKSPLIOZIJA PITTS- 
BURGE.

Pittsburge ištiko eksplio- 
zija. kuri nuvertė du namu 
ir sužeidė keliolika žmonių.

MILTAI ATPIGO.
Minneapolio miltų rinkoj 

miltai atpigo 50 centų ant 
bačkos.

ciioj tarp kitko Seimo pre
zidentas yra pasakęs, jog 
Seimas vykinsiąs žemės re
forma, rūpinsis agrikuftu- 
ra, pramone ir ypatingai 
darbininku būvio pagerini
mu ir visiems lygiai priei- 

ir steng-

1,400,000 FRANCUZŲ 
UŽMUŠTA KARĖJ.

Pilni Francuzijos nuosto
liai karėje tik dabar tapo 
paskelbti. Pasirodo, kad iš
viso per penkis karės metus 
Francuzija buvo mobiliza
vusi 8,000,000 vyrų, iš ku
rių 1,400,000 buvo užmušta, 
300,000 sužeista, gi 800,000 
visai sukaneveikta. Tuo bu
du Francuzija neteko 57 
nuošimčių (daugiau ’J<aip 
pusės) savo vyru žemiau 32 
metų amžiaus.

Materialiai nuostoliai 
taipgi baisus. Iš viso sunai
kinta 600,000 triobų, išar
dyta 75,000,000 akrai aria
mos žemės, išgriauta 3,000 
mylių geležinkelio ir 25,000 
nvlių vieškelio.

Kasyklos, kurios paga
mindavo 55 nuošimčius vi
sos Francuzijos anglies, bu
vo sugadintos arba sunai
kintos.

Suardyta 11,500 fabrikų, 
kurie padarydavo 90 nuo
šimčiu visų Francuzijos au
deklų ir 70 nuošimčių cuk
raus.

Trečiadalis francuzų lai
vyno žuvo nuo vokiečių 
submaninų.

PINGA! KĮLA.
Pastaromis dienomis 

pradėjo smarkiai kilti už
sienio pinigai. Už 100 vokiš
kų markių šį panedėli rei
kėjo mokėt jau $2.75, o va
sario mėnesvje buvo tik 
51.02.

Francuzų pinigai taigi 
pakilo. Kelios sąvaitės at
gal už $1 galima buvo gauti 
8 ir 19 franku, o šį pane- 
ėli jau tik 13 frankų ir 20 

santimų.
Italų pinigai pakilo nuo 

balandžio mėnesio apie 7 li
ras ant dolerio.

Tik lenkų markės labai 
žemai stovi. Už 55 centus 
galima gauti 100 lenkiškų 
markių.
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1 KELEIVIS

D APŽVALGA ū
PROVOKATOR1AI IR 
KOMUNISTŲ PARTI

JA.
Kar vyriausiais komunis

tu partijos inžinieriais buvo • Y • • • , •

< SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAS ČEKOSLOVAKIJOJ.

Šiomis hienomis Čeko
slovakijoj buvo renkamas 
parliamentas. Dabar tele- 

slaptosios policijos agentai gramos praneša tų rinkimų 
ir provokatoriai, tai dabar pasekmes. Pasirodo, kad so- 
patvirtino ir Darbo Depar- cialistai čeko-Slovakijoj su- 
tamento sekretoriaus pade-musė visas kitas partijas, 
jėjas Post. Dabar jau nėra Rinkimų daviniai esą tokie: 
jokios abejonės, jog ta par
tija buvo tam tik ir sutver
ta, kad suskaldžius socialis
tų organizaciją ir sudemo- 
ralizavus visą darbininkų 
judėjimą. Nėra jokios abe
jonės, kad komunistų parti
ja buvo niekas daugiau, 
kaip tik provokacija įran
kis.

Tas tečiaus nereiškia, kad 
visi komunistai yra provo
katoriai. "Naujienos" labai 
teisingai pastebi, kad—

"Darbininkų minios, kurios 
buvo prisidėjusios prie komu
nistų, ėjo pas juos, tikrai tikė
damos, kad komunistų tikslai 
ir programas esą teisingi. 
Nuoširdžiai tikintis į komuniz
mo gerumą galėjo būt ir di
džiuma tos partijos lyderių, 
nes jie yra žmonės menko pro
tiško išsilavinimo ir silpno bu
do. lengvai pasiduodantis by 
kieno Įtakai ir valandos upui.

"Bet 
minias 
vadžiojo 
už juos 
riai. kurie i; 
pą, apsuko jiems galvas 
bucinėmis” frazėmis ir pagavo 
juog i sav0 kilpas.

"Tokių Judošių. be abejo
nės, yra ir tarpe lietuviškojo 
komunizmo vadų. Lietuviai 
darbininkai todėl turi apsižiū
rėti. Ypatingai reikia saugo- 
ties tų provokatorių, kada jie 
kalbina darbininkus slaptai cr- 
ganizuoties ir veikti prieš val
džią. Paklausyt šitokių kalbi
nimų, tai reiškia lįst stačiai i 
valdžios agentų nagus.”

tas neprotaujančias 
ir tuos aklus lyderius 

už nosies gudresni 
gaivalai, provokato- 

iskverbę i jų tar- 
”revo-

LENINO PATARIMAI 
DARBININKAMS.

" Amerikos socialistu žinių 
agentūra paskelbė Lenino 
laišką, kuri jisai parašė An
glijos darbininkams, duoda
mas jiems patarimų. Jisai 
pataria jiem stengtis paim
ti valdžią Į savo rankas ra
miu keliu, neskaidyti darbi
ninkų organizacijų, vengti 
nereikalingą streikų ir sau
gotis provokatorių, kurie 
visuomet kursto darbinin
kus prie sukilimų ir spėkos 
vartojimo.

Štai Lenino žodžiai:
"Nieks taip nesidžiaugs, kaip 

mes, jeigu Anglijos darbinin
kams pasisektų savo krašte Į- 
vykinti revoliuciją ramiu bū
du. Pratinkitės prie amatinių 

unijų disciplynos. Įsteikite sti
prią darbininkų judėjimui dis- 
ciplyną. Ne skaldykite to judė
jimo, kol nebusite priversti ta
tai daryti. Nesilpninkite dar

bininkų klesos jiegų nepribren
dusiais streikais ir maištais, 
laikykitės išvien,-kol tik gali
ma. Saugokitės provokacijų, 
kuriomis darbininkų klesos 
priešai stengiasi sukurstyti 
darbininkus kelti maištą ir pa
vartoti spėką, kuomet aplinkv- 
bės tam visai nepribrendusios 
ir netinkamos.”

Po šitais žodžiais mielu 
noru pasirašys kiekvienas 
rimtas socialistas, nes so
cialistai visuomet taip kal
bėjo. Dabar pasirodo, kad 
ir Leninas nekitaip protau
ja.

Tai ką-gi dabar pasakys 
tie komunistai, kurie už ši
tokią taktiką socialistus 
”bužuazijos pantapliais” 
vadino? Nejaugi jie dabar 
ir Leniną apšauks "social- 
biąurybe?”

statė kandidatūros, ar jo 
neišrinko, sunku pasakyti, 
gana to. kad Seime, kaip ro
dos, jo nėra.

L lDd karvės vuodegos

MES SAKĖM, KAD TAIP 
BUS.

Nelabai senai da tautinin 
kų partija padavė ranką 
klerikalams ir pasakė: "Už
mirškime savo partinius Įsi
tikinimus. o dirbkime kaipo 
lietuviai, kad išgavus Lietu
vai nepriklausomybę. Kuo 
me. Lietuva bus nepriklau
soma. tuomet galėsime gin- 

79Čeko-Slovakų socialdemo (»ytis apie partijas, 
kratų 77, socialistų tauti-j 
ninku 26. valstiečių 45, kle
rikalų 36, demokratų 2C, 
smulkesnių grupių 12. išvi
so čeko-slovakų atstovu 216. •' 
Vokiečių socialdemokratų. * —

32, kitų vokiečių partiją 
sudėius visus aistuvus n.xu-i • • •

.v . paimti valdžia. 0 kuometTaigi išviso ceko:lovaki- __ ________________
jos parliamente bus 135 
socialistai.

Tokią propoziciją tauti- 
90 ninku vadas Šliupas siūlė ii 

mums, socialistams, kuomet 
jis lankėsi So. Bostone, 

tuomet pasakėm 
taip: "Eidami kartu su kle- 

. - - 1 • rikalais, jus sustiprinsit jv
poziciją ir padėsite jiems

jie paims viršų, tai jie jums 
ir burną uždarys."

Ir lygiai taip išėjo, šliu
pas nei i Steigiamąjį Seimą 
negalėjo patekti. Net savo 
ištikimą tarną Yčą kunigai 
nubaudė, keršydami šliu- 

suiudo važiuo- pui. Tautininkų partija Lie-

įsitaisęs šautuvą išėjo ant 
kiemo. Wolfas tuo tarpu.

* xx O >• _ bėgo daržinėn, kur jis turė-UZmilSe o žmones, :j0 kulipkomis šaujamą ka
rabiną. Bet bėgant Layeris 
šovė jį į nugarą. Woltas su
krito kniūbsčias, o Layeris 
da ir kita šūvi jam suvarė.

Tuomet Layeris šoko dar
žinėn ir tenai nušovė dvi 
Wolfo dukteris, šaudymu 
išgąsdintos, stuboje pradė
jo klykti trįs mažos mergai
tės. Įšėlęs Layeris nuėjo te
nai ir da dvi mergaites nu
šovė. o trečią užmušė kir
viu.

Nudėjęs iš viso 8 žmones, 
Layeris 
ir sudėjęs dvi merginas 
krūvą apdengė jas šiaudais. 
Paskui jis Įvilko Wolfo la
voną pašiurėn ir paslėpė jį 
] >0 šienu. Po to jis nuėjo vir
tuvėn, kur gulėjo Wolfienės 
ir trijų vaikų kūnai, ir su
metė juos sklepan. Pagalios 
jis paėmė Wolfo šautuvą ir 
išnešęs jį už namų sudaužė į

Polemika, ir Kritika.
North Lakotoj, apie i 

mylios i vakarus nuo Turtle 
l.ake. buvo toks atsitikimas. 
Tūlas laikas atgal, farmerio 
AVolfo šuo nutraukė barme
no Layerio karvei vuodega. 
Dėl šito incidento kilo tarpe 
farmierių didelis nesutiki
mas. Ir štai, anądien pasiro- 
lo, kad ant Wolfo farmos 
Išskersta visa Volfo šeimy- 
la: užmuštas pats Wolfas, 
jo moteris, Įlenki vaikai ir 
arnas — visi iškloti, ne}xt- 

nei vieno gyvo žrn.o-

1
I

ikta 
gaus.

Jų 
buvo 
tytas 
prisipažino, jog išmušęs 
Wolfo šeimyną užtai, kad jų 
šuo nukando jo karvei vuo- 
legą. Jis papasakojo teis
me šitokią istoriją:

Girdi. 22 balandžio aš nu- akmenį, 
ėjau ant VVolfo farmos pa
sikalbėti, kaip jis mano at
lyginti man už karvės vuo- 
degą. Bet Volfas liepė man 
tuojaus apleisti jo farmą.

Laveris nesiskubinęs, tai 
Įso Steigiamam seime. O Wolfįs iįbf g virtuvės m H Iri A l'l’Cl t n 1 C1'; * , . _ .

.....................  „ .... .- jYir tuojaus sugrįžęs su dvt-aiskiai įsn aižoma. Kimicrais kovoio Dravede & •
: •.. i y?. P1 dVCUCivamzdžiu sruotimu šautu

vu. Layeris nusitvėręs už 
šautuvo ir norėjęs jį iš Wol-

X AI KAI PERPIOVĖ J U- f o rankų išveržti. Besitą- 
sant jiems po virtuvę, šau
tuvas išsišovęs du kartu.

PERSPĖJA VAŽIUOJAN
ČIUS LIETUVON.

Pastaruoju laiku Ameri
kos lietuviai < 
ti Lietuvon. "Naujienos" tuvoje neturės nei vieno) 
todėl perspėja žmones, kad bal 
jie neapsigautų. nes— socialdemokratai, kurie suj;

"retas aiškiai Įsivaizdina, kunigais kovojo, 
kokios sąlygos tenai laukia jų. net 13 savo atstovų.

”Reikia 
va šiandien 
dustriįos. 
žiavusiam 
sunku susirast užsiėmimo.

"Lengviau
žmonėms. ____  ______ _____
je versties kokiu bizniu, bet ir 
jie privalo neužmiršt, kad dir
va bizniui Lietuvoje nėra iš
dirbta. Tiktai praėjus eilei me- denio ant sausumos, 
tų. biznis tenai gal pradės neš-______________________
ti gerą pelną.

" Patogiausia važiuot Lietu
von yra tiems, kurie tenai turi 
žemės, žemės ūkis Lietuvoje 
dabar gali gerai tarpti, kadan
gi ūkio produktų kainos tenai, 
kaip ir visam pasaulyje, yra 
labai pakilusios.

"Bet pirma, negu leidus 
kelionę, geriaus yra gauti tik 
rų žinių apie dalykų stovį Lie
tuvoje. Gyvenimas tenai da to- 
ii-gražu nėra Įėjęs i normali
nes vėžes. Da ir su Lietuvos 
nepriklausomybe gali visaip 
būti...”
"Keleivis" irgi yra tos 

nuomonės, kad nuturint 
svarbaus reikalo, Lietuvon 
važiuoti dabar neužsimoka. 
Sugrįžti paskui jau nebus 
lengva.

atminti, kad Lietu- 
bevc-ik neturi in-. 

Darbininkui, parva- 
Lietuvon. turi būt 

į

gali biit tiems 
kurie ketina Lietu-

nuėjo daržinėn 
; i

kaimvnas Layeris 
areštuotas ir pasta- 

prieš teismą jisai 
jog

Teismas pasmerkė Laye- 
ri kalėjiman iki gyvos gal
vos.

Ir visa to priežastimi bu
vo karvės vuodega!

R1Ų TELEGRAFĄ
Halifaxe. šiaurės Kana---------

doj, išdykę vaikai Įierkirto Alenas suvis pataikęs M 01- 
juriu telegrafo viela, kuri

t. eina iš Amerikos i Airiją.
Kebelis perplautas toj vie
toj, kur jis išeina iš po van-

SEIMO PIRMININKU IŠ
RINKTA KLERIKALAS.
Telegrama iš Kauno pra

neša. kad Steigiamojo S' 
m o pirmininku išrinkta 
Stulginskas, klerikalas, 
raštininku soc-1. 
čius.

Kita telegrama 
smulkesnių žinių 
ties Seimo sąstatą. Jis 
toks:

Klerikalų
Valstiečių Sąjungos
Sociademokratų 
Liaudininkų 
žydų 
Lenkų
Sočiai revoli ucion ierių
Vokiečių

Viso 112
Pirmiaus paskelbtoj ži

ei-
AA.

,, O
Natkevi-

paduoda 
apie pa- 

esąs

59
20
13
9
6
Oo
1
1

nioj Valstiečių Sąjungos ir! 
liaudininkų atstovai buvo, 
paduoti krūvoj: dabar gi jie 
atskirti ir pasirodo, kad so
cialdemokratai Lietuvoje 
yra daug stipresni negu 
liaudininkai.

Be to, pirmiau paskelb
toj žinioj buvo pasakyta, 
kad 1 atstovas išrinkta nuo 
"bepartyvių darbininkų są
jungos." Iš šitos gi telegra
mos pasirodo, kad tas "be- 
partyvis”, tai revoliucinių 
socialistų liaudininkų atsto
vas, tai Bulotos partijos 
žmogus. Ar pats Bulota ne--

1

Iš PROTO KRAUSTOSI, ria yra antra salė, ir tą va-
Rubsiuvių organo "Dar

bo" Nr. 19 skaitome šitokį 
dalyką: \

"Tūlas laikas atgal Bos
tone susiorganizavo lietu
viu moksleiviu kliubas, ku-
• lame taip puikiai šyitu- [) gat¥fe-vra Maynard Hali, 
nuoja Puisiute ir kuri da-; Ti ’V -fc =imta Rei. 
bar užsiima dartaunkams ^ s H b
pragaištingais darbais. Ja- ’

jme susispietę tokie mokslei- ^rn!ldw3v Kinlbaias
viai, kurie tesirūpina tiktai
’good times’, o <..............
klasės reikalai tai jiems vi-l 

)siškai nesvarbu, štai kokį 
purviną ir biaurų darbą at-; 
liko šitas kliubas šių metų 
:Gegužinėje Sužinojus kad.į, • vali bet niekas jų 
į susipratę Bostono lietuviai1
d-» • • 1 • • • __ _• ■arbmmkai 1-------- -----

i apvaiščiojimo
i tad , kad pakenkus tam pra- da;bJninįaĮ

karą ji buvo visai tuščia. 
Kodėl tad jos nepaimta ge
gužinės apvaikščiojimui?

Be to, kitoj pusėj gatvės ko
munistai turi savo salę, ku- 
ri irgi tą vakarą buvo tuš
čia. Vieną bloką paėjus, ant

- - jkalui esant, galima buvo
- - 7 gauti da ir miesto salę ant
- < Broadway. Taigi Bimbalas 

4^7“! meluoja, ir meluoja labai
darbin žioplai, kad "daugiau sve

tainių nesiranda’’ ir kad 
. dėlto "Bostono lieuviai dar- 
ĮlHP.inkai turėjo praleisti ge
gužinę stubose.” Svetainių

rengiasi prie
Gegužinės, Dalykas vra toks, kad tą 

dieną (subatoje) Bostono 
_____ ____ i gegužinę ap
vaikščioti visai nesirenge, 
nes policija buvo aštriai UŽ

kilniam darbui, tasai kliu- 
bas pasiskubino nusamdyti 
aetu«ų svetainę ir P>™>o-idralldusi ir buv0 pasirengu. 
sios Gegužines vakare su-kiekvjena susirinkimą 
renge iškilmingus šokius.areto)ti. visos nuovados 
O kadangi daugiau sietai-djena buv0 pilnos kulka- 
i.ių nesiranda, .tai Bostono; ; idžj -. kareiviu. 
lietuviai darbininkai turėjo;,,., -revoliueijoniškesni” už 

, lietuvius, o ir tai abidvi jų 
; salės tą dieną stovėjo užda
rytos. Neapvaikščiojo tą 
dieną gegužinės nei žydai, 
nei italai, nei anglai.

Ir visa to akvvaizdoje 
i rėkti lyg pramuštam, kad 
į keliatas mosteivių, paren
gę’tą dieną mažuti sau va
karėli, atliko "biaurų" dar- 

ibą ir suardė viso Bostono 
darbininkų pienus, gali tik-

lircuvieti iiuciv.-
i praleisti Gegužinę stubose.

PAVOGĖ VEŽIMĄ SU 
DEGTINE.

Clevelande tapo pavogtas 
t rokas su 120 skrynių deg
tinės. Degtinė buvo gabena
ma iš Kentucky valstijos su 
valdžios leidimu medicinos 
reikalams- Vagis paskui tą 
vežimą, matyt, uoliai sekė, 
nes kaip tik vežėjas sustojo 
prie restorano ir inėjo už
valgyt pusryčių, jie tuojaus 
šoko ant troko ir nudumė. 
Pavogtos

"Ar dar bereikia biaures- 
nio darbo,- kaip kad šitas 
moksleivių kliubas atliko?”) 

. Šitokių kvailysčių ’pripa-! 
sakot, gali tiktai nesveiko 
proto žmogus. Visų pirma, 

j iš kur to laikraščio redakto
rius Bimbalas ištraukė, kad 
moksleivių kliubas rengė 
šokius tuo tikslu, kad pa
kenkus gegužinės apvaikš- 
čiojimui? 
Imai?

degtinės vertė Paskui, šokiai buvo viršu- 
modos saują patronų ir už- apskaitoma į 818,000- tinėj Lietuvių Salėj, po ku-

sau-

fienei, o antras užmušęs 13 
metu tarnaujanti vaiką. La
yeris šautuvą iš Wolfo iš
suko. Atėmęs ginklą, jis nu
ėjo i seklyčią, pasiėmė iš ka-

I

Kur jo prirody- taj ž‘mogU5 įetek;į » roto 
Ištikrujų, tai moksleiviai 

į vien tik dėlto tą vakarėlį ir 
parengė, kad tą dieną nieko 
daugiau nebuvo. Jeigu dar- 

ibininkai butų rengę gegu- 
ižinės apvaikščiojimą, moks
leiviai butų mielu noru pri

sidėję prie jos.
j RubsiuviųA unija čia nę- 
i kalta, kad jos organe talpi
nami tokie laukiniai dalv- 
į kai, bet ji turi galę suvaldyt 
tą žmogų, kuris per jos laik
raštį taip šlykščiai šmeižia 
niekuo nekaltus žmones. 
Darbininkų reikalas yra 

(Vienytis, o ne piudyti vienus 
; kitais, kaip tai daro komu
nistas Bimbalas. Unija tu
rėtų pareikalauti, kad jos 
laikraštyj tokių purvų dau
giau nebūtų. Žmonių šmei
žimui ir visokioms blevyz
goms komunistai turi savų 
organų.

Vienas Moksleivių.

I

"KELEIVIO" KORES
PONDENTAS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Drg. Jaunas Vaidvla, ku

ris nuolatos rašinėdavo "Ke
leiviui" korespondencijų iš 
Brooklyno, dabar važiuoja 
Lietuvon. Paskutiniam savo 
laiške jis rašo:

"Gerbiamoji ’ Keleivio’ 
Redakcija! Čionais rasite 
devynis dolerius, už kuriuos 
malonėkite siuntinėti man 
’KeleivĮ’ Į Lietuvą per tris 
metus žemiaus nurodytu ad 
resu.

"Kartu pranešu, kad 29 d. 
gegužės aš jau išvažiuoju j 
Lietuvą. Jeigu pasiseks lai
mingai pasiekti Lietuvos 
kraštą, tai pasižadu rišinėti 
'Keleiviui’ žinių ir iš Lietu
vos darbininkų gyvenimo, 
kaip rišinėjau būdamas čia, 
Amerikoje.

"Pasilieku gero velijantis 
’Keleiviui’ ir ’keleiviečiams,’ 
pasitikėdamas, kad 'Kelei
vis’ gins darbininkų reika
lus. kaip gynė ligi šiol.”

Savo draugui ir korespon
dentui "Keleiviečiai” 
laimingos kelionės ir 
kovoti už darbininkų 
Lietuvoje.

Chicagos policija, karabi
nais apsiginklavusi, nušovė 
plėšiką, kuris buvo apiplė
šęs pašto vagoną ir pagro, 
bęs $100,00Q-

linki 
gerai 
teises

/

\
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KELEIVIS

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

CHICAGO, ILL.
Tautininką dienraštis 

hankrutyjo.
Tautininkų "Lietuva” 

jau užvertė kojas. Paskuti
nis jos numeris išėjo 8 ge- 
gužės-

Atsisveikindamas su 'bu
vusiais to laikraščio skaity
tojais, buvęs jo redktorius 
p. J. Gedeminas sako, kad 
prie "Lietuvos” puolimo ne
mažą prisidėjusi valdyba, o 
valdyba savo pranešime 
kaltina šėrininkus, kad jie 
nepaisę laikraščio likimo-

Bet čia nereikia kaltinti 
nei šėrininkus, nei valdybą. 
Tautininkų laikraštis mirė 
dėlto, kad neturėjo pakan
kamai skaitytojų. Vadina
si, jis buvo nereikalingas, o 
nereikalingus daiktus pats 
gyvenimas naikina. Tai ir 
viskas.

Komunistai labai džiau
gėsi, kuomet "Lietuva” pra
dėjo eiti dienraščiu. Jie 
manė, kad tas pakenks so
cialistų dienraščiu* ”Nau- 
jienoms.” Jie net remdavo 
tautininkų organą, kad tik 
jam geriau sektųsi. Ju ly- ciaIistai 
deris Stilsonas per praxai- 
bas agituodavo, kad žmonės 
geriau skaitytų "Lietuvą/’ 
o ne "Naujienas ” Taigi da
bar, kuomet tautininkų or
ganas užmerkė akis, tai ir 
komunistai nuleido savo no
sis. Ir kaip tu čia nenuleisi,, 
kad gyvi 
priešai 
čia kurti savo "Žariją” (ki
ti vadino "Degtuku”), bet 
ji užgeso- Buvo jie pradėję 
remti tautininkų "Lietuvą," 
ta mirė. • Pradėjo jie dabar 
leisti "Vilnį" (kiti vadina 
"Purvynu”), bet ji nevil- 
niuoja. Tuo tarpu "Naujie
nos.” kurias jie norėjo su
naikinti, kaip ėjo, taip ir ei
na. Gyvenimas kuoaiškiau- 
sia eina prieš komunistų no
rus. Taigi drąsiai galima 
sakyti, kad greitu laiku ir 
jie patįs išnyks. (Jie jau 
sarmatinasi savo vardo!)

Tai tiek apie tautininkų lino! 
laikraštį ir komunistus. į Draugo Cleassenso kalba

Dabar noriu 1 
apie kitokias nelaimes mu- plojimu. Lėšoms padengti 
sų mieste. _ .publika sumetė $137.97 au-

Ke’ios dienos atgal vie-kų. žmonių buvo į 500.

su-
tų Partijos konvencijos de
legatai. Žmonių prisirinko 
pilna didžiulė Rand Schoe-1 
svetainė ir visi atydžiai 
klausėsi, ką kalba socialistų 
atstovai,

Šimkaus Koncertas.
Gegužės 8 d. Operetės 

Dra.ugjia buvo surengusi 
koncertą Šimkaus išleistu
vėms. Nors koncerte daly
vavo ir pats Šimkus, bet: 
žmonių buvo mažai. Pereitą 
žiemą, kada Brooklvne ren
gė koncertą gerb. Petraus
kas, tai žmonių tiek daugį 
atsilankė, kad ir svetainėje 
negalėjo sutilpti. O p. Šim
kaus koncerte ne daugiau 
buvo kaip tris‘šimtai žmo
nių.

Važiuoja Į Lietuvą.
Pastaruoju laiku daug doleriai ’’’ 

brooklvniečių yra pasiren-i 
gę grįžti Į Lietuvą. Vieni 
jau turi gavę ir 1______
apleisti šią šalį, kiti yra pa-: Draugi ja, 
davę.prašymus. Kaip rodos, Xra Jtomunistiška ''Laisvė, 
tai pabaigoje gegužės mė- 
nėšio apleis Brooklyną apie .nariams nenusutato. 
du šimtai lietuvių, tų tarpe 
ir nekurie musų draugai so-

Laimingos kelio
nės jiems.

Jaunas Vaidvla.

i

sus pašaukė ofisą n ir atlei
do iš darbo. Dabar bosai da
boja dirbtuvėse, kad suėję i 
iruva darbininkai nesikal

bėtų.
Randos čia labai bran

gios. Agentai turi tuščių na
rių, bet nerandavo ja. liepia 
lirktis namus, nors ant iš- 
nokesčio imti. Kitaip kam
barių čia visai negalima 
gauti, jei bent pažįstamas 
sileistų.

Taigi patartina darbinin
kams iš kitur čionai neva
žiuoti, o ypatingai su šeimy- 
torns, nes nėra kur gyventi, 
i ir uždarbiai nekokie. Ir 
gyvenimas nuobodus, nes 
aunuomenės nėra, tai mies
tukas kaip apmiręs.

Ožio Ragas.

NEU ARK IR HARR1S- 
SON, N. J.

Iškilminga žydų poroda.
Gegužės 16 d. žydeliai čia 

surengė milžinišką parodą 
‘udijos atgimimui pažymė
ti. Parodoj dalyvavo dau
giau kaip 50,000 žydų, kurie 
'■usirinko čionai iš visų 
apielinkės miestelių. Ir iš
nešu gražiai išrodo, kaip 
žydai eina vienybėje. Nešė 
jie Amerikos ir Judijos vė
liavas ir visokių parašui, 
daugiausia vis žydų kalboj. 
\ ieną man teko patėmyt su 
tokiu parašu. ”(’ongratula- 
tion to Russia!" kas reiškia, 
sveikinam Rusiją.

labiausia žiūrėtojus in- 
.eresavo 2.000 jaunų žydėl- 
kaičių, kurios ėjo visos bal
tai kaip sniegas pasirėdžiu
sios. žaliais kaspinais persi- 
juosusios ir tokiais jau kas
omais ant galvų. Rankose 
kiekviena jų nešė po du vė- 
iuku, vieną Amerikos, ant
rą Judijos. Ėjo po keturias 
eilėje, koja kojon i muzikos 
laktą žengkdamos.

Paskui jas ėjo žilagalvės 
ių motinos ir bobutės. Po 
parodos buvo prakalbos, 
kur kalbėjo geriausi kalbė
tojai.

Tuo tarpu iš lietuvių gy
venimo čia nėra kas nei pa
minėti. Yra čia keliatas 
kuopų ir draugijų, bet visos 
ios miega lietuvišku miegu. , 
les “kelia'’ savo tautą alko
holimis dumblyne. Žinoma,

PITTSBURGH, PA.
Komunisai bijosi savo vardo

LMD. susirinkime 9 gegu
žės komunistai buvo pakėlę 
iermą dėl tilpusios "Keleivy
je” korespondencijos, kur 
buvo pasakyta, kad komu
nistas sekretorius turėjęs 
rezignuoti dėl nemokėjimo

• atskaitos išduoti. Bet pripa
junta, kad korespondencija 
.‘buvo parašyta teisingai ii 
komunistai nuleido nosis.

Labiausia mūsiškiai ko
munistai piksta, kam juos 

į komunistais vadina. Sako, 
i'.ai esąs "kriminaiiškas pra- 
jsižengimas!” O kaip čia se
nai jie patįs visiems gyrėsi, 
kad jie komunistai. Dabai 
jie jau bijo tikroje savo var
do. Smarkus iš jų "revoliu- 

Pamatė polic- 
manų ir visi sulindo į skiepą.

Nesiseka tiems rėksniams 
leidimus Jpekur- ^tai, čia yra APLA. 

kurios organu

Bet 7-ta kuopa organo save 
. Ji pa

skiria kiekvienam po 82 ii 
kas kokio laikraščio nori 

{teki gali užsirašyti, ir čia a- 
parodysiu, kokį laikrašt 
žmonės labiau myli. ”Kelei- 
vi” turi užsirašę 75 nariai 
"Laisvę” 27, "Am. Liet.” 16 
"Dirvą" 16, "Sandarą” 8 ii 
po keletą kitų laikraščių.

Tas parodo, kad nežiūrint

I

MONTELLO, MASS. 
Didelės socialistų prakalbos

Centralinis S. P. brenčius ‘ _ ”2.1..
.... buvo surengęs čia pranal- vįsos komunistu agitacijos 

enimas eina tiesiog bas Kalbėjo socimistas drg. -Keleivi’’ žmonės daugiau- 
x>avo jie pi a ėję A. Cleasens iš New Aorko. s,a c^aito ir geriausia ii mv- 

<asai paaiškino, kodėl kapi- "Laisvės” darbininkai 
ralistų bernai į 
juos, penkis socialistus, ku
rie buvo legaliai išrinkti, iš 
Seimo (Assemblv). Sako, 
jie'prašalino mus dėlto, kad 
5 buvom negeistini tarpe jų 
200. O kodėl negeistini? To
dėl, kad ką jie per 4 dienas 
tenai tarė ir pienavo darbi
ninkų pažabojimui, tai mes eina gerai, visos dirbtuvėj 
paskui per tris dienas aiš- dirba po 55 valandas į są- 
kinom apie tai darbo žmo- vaite, bet uždarbiai nege-

Mes atidengdavom riausi. Paprastam darbinin- 
kapitalistų šunybes, kui mokama 45 centai Į va

„ • Laisvės
prašalino nemyli, nes ji ne su atžaga

reiviais kovoja, bet socialis
tus juodina.

Soho Bedievis.I

TORRINGTON, CONN. 
Darbininkų vargai.

Darbai čia šiuomi tarpu

nam saliune čia tapo per
šauta Emilė Jurgaitienė, 
lietuvė moteris. Kaip ten 
atsitiko, rašant man šiuos 
žodžius tikrų žinių da nėra. 
Jurgaitienė sako, kad plė
šikai ją pašovę, bet sąryšyje 
su tuo atsitikimu policija 
suėmė saliuninką ir buvu
sią tenai da kitą moterį. 
Jurgaitienė turi ir vyrą, 
bet ji nežino, kur jis yra.

Paskui kitas atsitikimas. 
Plėšikai užpuolė aną naktį 
Justino Kulio aptieką po 
Nr. 3259 Halsted st. Kadan
gi vienas užpuolimas ant jo 
aptiekos buvo padarytas 
jau pirm to, tai Kulis aptie- 
koj nakvodavo. Bet tas 
nieko negelbėjo, nes plėši
kai radę ji miegantį surišo 
ir pasiėmę už 86,000 degti- 
nėe pabėgo.

Alksnis,.

nėms. 
visas 
Tai ve, delko jie mus praša- landą, o jei katras gauna 50 

tai jau labai gerai. Bet tam- 
s^s žmoneliai džiaugias 

pranešti buvo karštai priimta delnu ?aį\na
1 - laiki dirbti, tai pasidaro ke

lis centus daugiau. O bosą' 
čia gudrus, po 8 valandų 
moka jau už pusantro laiko.

O komunistai pasakoja, i.ai darbiųjnkai gatavi dirbt 
kad publika su jais! į ' '

1*
Buvo atėjęs koks pustuzi

nis ir komunistų, bet ir tų 
širdis, matyt, užkietėjusios, 
ries nenori prisipažinti, kad 
jie buvo šnipų suvedžioti, 
padėjo šnipams dirbti ir L. 
S. S. sugriauti Bet, draugu- 
čiai, anksčiau ar vėliaus 
jus turėsite grįžti į Socia
listų Partiją, jeigu nenorė
site 1 _ .
klesos reikalus.

Montellietis.

per ištisą naktį.
Be to. fabrikantai čia tu

ri padarę suokalbį prieš 
darbininkus, arba taip vadi
namą "juodąjį sąrašą,” kur 
jie įtraukia kiekvieną ne
geistiną sau darbininką 
Jeigu žmogus paprašo bose 
daugiau mokesties, tai tas 
nusiveda jį .ofisan, užmok? 
algą ir sako, g£fi sau eit pa

kovoti už darbininkų sijieškot, kur daugiau mo-
ka.

Paleistas darbininkas ant 
rytojaus, žinoma, eina i ki- 

PRATTS HOLBOW, N. J. dlr^?ve®.
Nuo pamokslų iš proto

išėjo-
čia tūlas lenkas, - • —■—

lauses kunigų pamokslų, iš siskyrė su paskutiniuoju sa- . • w — • V — • 1   1- _ — _ _ _ ■ _ _ • . •

BROOKLYN, N. Y. 
Socialistai smarkiai veikia.

Pastaruoju laiku vietos 
anglų socialistų skyriai su
bruzdo smarkiai veikti ir jų 
darbas jau duoda gražių 
vaisiu. Visos tos kuopos, ku
rias komunistai buvo apar
dė, dabartiniu laiku turi 
daug daugiau narių, negu 
pirmiau. Atsibuvusi Socia
listų Partijos konvencija 
dar labiau paskatino juos ir 
pridavė energijos jų veiki
mui. Kas nedėldienis jie 
rengia prakalbas ir žmonės 
skaitlingai i jas renkasi. Ge
gužės 9 d. atsibuvo didelės 
prakalbos. Kalbėjo Socialiu

1 Bet tenai tuojaus- klausia, 
kur dirbai, ar turi iš tenai 

į paliudymą, ar nesi bolševi- 
prisik- kas? Jeigu darbininkas per- 

proto išėjo. Meldės ir mel- yo bosu geruoju ir turi pa
dės be perstojimo dienomis liudymą, tai darbą gaus, 
ir naktimis, ir dirbdamas;,bet mokestis bus jau mažes- 
rvte kėlėsi nuo trijų ir klu- pė, o jeigu tokia pat, tai bus 
paudamas meldės lig 6. Ir Jau labai gerai. Bet jeigu 
taip kas dien, kad net snu-į žmogus paskutinėj vietoj su 
kio nusipraust neturėjo ka-j bosu susipyko, taip jau dar- 

;; Sitam miectolvvoda, tuomet jį pradėjo visi 
stumdyt ir išjuokt, bet jis 
vis savo varė toliaus. Pradė
jo ji bosai iš darbo ”kikvt” 
ir liepė mest tą "monkių 
bizni”. Ant galo Fultoli 
Chain Construction Co. bo
sai ji areštavo ir nusiuntė 
j pamišėlių namus- Tai mat, 
prie ko priveda kunigui pa
mokslai tamsius gaivalus! 
Žiūrint iš šalies, tai tik pik
tumas ima, kad ir dabar da 
atsiranda tokių tamsių 
žmonių.

Dembskio Pasekėjas

bo šitam miestelyje jam nė
ra ir reikia važiuoti kitur.

Netoli nuo čia yra mieste
lis Waterbury. Tenai darbi
ninkai susiorganizavę i? da
bar streikuoja. Jie atsiun
čia ir pas mus organizato
rių, kad sutvertų čia uniją. 
Buvo jau vienas susirinki
mas, kur kalbėtojai kalbėjo 
trim kalbom ir ragino dar
bininkus rašytis unijon. Bet 
prakalbose buvo kompanijų 
prisiųstų šnipų, tai kurie 
tik darbininkai prisirašė 
prie unijos, ant rytojaus vi-

MONTELLO, MASS.
K. žemaitis nubaustas ant 

S2,3OO.
Šiomis dienomis prisai- 

dntujų suolas (juru 1 čia 
nusprendė, kad K. Žemaitis 
užmokėtų $2,300 K. Ado
maičiui už apšmeižimą jo 
•ardo ir kitokius nesmagu- 
nus.

Buvo taip. K. K. žemaitis, 
’auksorius,” gyvendamas 
•as Adomaitį kažin kaip ten 
>riėjo prie tokio įsitikinimo, 
tad Adomaitis taikosi prie 
avo 14 metų dukters ir no- 
i sueiti su ja į neleistinus 

santikius. Jis pranešė apie 
ai policijai ir policija tėvą 
ireštavo. Buvo byla. Ado
maitis turėjo samdytis ad
vokatą ir išleido nemaža pi- 
įigų, kad apsigynus. Ir teis
mas rpipažino, kad Žemai
čio skundas buvo nepama- 
uotas.

Tuomet Adomaitis paukšt 
žemaitį į teismą už netei- 
ingą įskundimą ir kitus ne
malonumus, kurių jis, Ado
maitis, turėjo dėl to apskun- 
iimo pakelti. Ir štai prisai- 
cintuių suolas nusprendė, 
tad žemaitis užmokėtų 
Adomaičiui 82,300.

Kaip girdėt, dabar da 
mis areštuotas ir P. Petrul
is, kuris buvo Žemaičiui už 
iudininką ir neteisingai 
prieš Adomaitį liudijo.

Kaip žemaitis, taip ir jo 
iudininkas Petrulis, yra 
tevedę vyrai ir jau turi 
arpe 35 ir 40 metų amžiaus. 
Fai vis šen bernystės aukos.

Montellietis.

HART, MICH1GAN.
Sudegė lietuvio farma.
Subatoje, 8 d. gegužės, 

įežinia iš kokios priežasties 
1 valandą po pietų čią užsi- 
iegė Jono Bakano farma- 
Ugnis kilo iš kluono. Pas
ali'liepsna pasiekė tvartus, 
kiaulininką, vištininką ir 
dėti, kur buvo daug javu 
ėklai. Sudegė daug šieno, 

bulvių, dvi didelės kiaulės, 
vežimai ir visi padargai, 
kurių Bakanas turėjo su- 
nrkęs gana daug naujų ap- 
iirbimui 95 akrų farmos-

Gaisrui kilus gaspadorius 
arė toli lauke. Pakol parbė
go, jau nebegalėjo y’-’p’1 
orie degančių triobų prieiti. 
Subėgo daug kaimynų, tai 
apgynė tiktai gyvenamąjį 
namą ir garažą, kurio sto
gas jau buvo pradėjęs deg
ti'

Benešdami daiktus iš stu- 
bos žmonės labai pavargo.

Bakanas atvažiavo čia 
gyventi iš North Dakotos. 
Augino gražią šeimynėlę ir 
buvo padorus žmonės. Męs, 
visi kaimynai, labai apgai- 
lestaujam juos. Triobos 
buvo apdraustos nuo ugnies 
bet neužtenktinai, kad pa
dengus nuostolius- Mašine
rija gi visai nebuvo ap
drausta.

"A. U.’ Reporteris-

"Laisvės” Nr 113 sakoma: 
"Keleivio" korespondentas 

iš Brooklyno tvirtina, kad 
iaisviečiai "šiui" nešioja B. 
pristatytais overkočiais. 
Matomai nusimanąs ką sa
kąs. Mat, jis buvo Bekam
pio generaliu agentu ir dir
bo pus jį už 'komišiną', tai ir 
iaisvėčiams atnešęs jiarda- 
vė overkočius. Pardavės 
overkočius ir neatidavęs į 
kompaniją pinigų, dabar 
pabėgo ir virto 'Keleivio' 
korespondentu Tazoblače- 

nija’ skyriaus."
Šituos žodžius pasakė 

pats Trio, vienas "Laisvė-" 
redaktoriui. Jis nori "gud
riai” išsisukti ir pasakyti, 
kad "Keleivio" korespon
dentas jiems 
overkočius 
"kompanijai" 
kokia ta kompanija? 
svės” redaktorius

Dalykas tame.
“ ” i

pardavęs B. 
ir neatidavęs 

pinigų. Bet 
"Kai

ne pasa
ko- Dalykas tame, kad ne
"Keleivio” kore-pondentas 

nunešė Bekampio overko- 
cius pas laisviečius, bet jų 
pačių ”di augas” žuvytė- 
Kada B. pamatė, kad jau vi
si žino jo "gražius" darbus, 
draugavimąsi su bosais, tai 
jis nusprendė pasikviesti 
"Laisvės” redaktorius sau i 
talką, manydamas, kad p. 
Paukštys ji išgelbės. Ir štai, 
B. įduoda Žuvytei overko
čius, kad tas nuneštų "L.” 
redaktoriams, ką tas ir pa
darė. Taigi ne "Keleivio” j 
koresponden tas laisvinin- i mu^ta;
kanas atnešė B. overkočius,) * ' '

Maloniai šviečia

KORPORACIJOS NUOLAN
KUMAS 

PJARšALAS FIELD kartą nu
statė savo darbininkams ši

tokią taisyklę: "Kostumeris Vl
ados yra teisingas.”

Tikroj žodžio prasmėj tas nė
ra teisingas. O tečiaus tas turi 
daug platesni, gilesni ir teisin
gesni reiškimą.

Tikro biznio vedime nuolan
kumas ir mandagumas turi būt 
svarbiausis dalykas.

Visuomenės patarnavimo biz
nyje. -mandagumo ir nuolanku
mo turi būt dvigubai daugiau.

Jeigu mes tų taisyklių nepri- 
silaikytumėm, meldžiam mums 
pranešti.

The Edison Efectrie 
Ilhimin^ting ('onpany oi B'iston

THOMAS, W. VA.
Per musų moterėles ir ka

pai neturi ramybės.
Su lietuvių moterimis tik

ra bėda ir sarmata nuo ki
tataučių. Štai kokio skan
dalo jos čia pridarė. Viena 
moterėlė turėjo labai myli
mą sau burdingierių, Petrą 
Leliugą; bet jiereitais me
tais jis buvo kasykloj už- 
.....ir palaidotas lietu
vių kapinėse. Nuo to laikora keliatas ir susipratusių į Upt pačios "Laisvės” sėbrą-. P11-1 kaPir?ese- iJ.Ll° to laiko 

darbininku, kurie skaitoių. tji- ta(ia likosi nurašyta'ta m0-eris kas dieną begda- 
"Keleivi " "Nauiiena: " beti»«v\^ - ^i 1 L-j^.vo ant kapiniu ir apsikabi-
tokiu tamsrol ai vadina -Keleivin’ kad - L' leide-‘nųs-savo mylimojo burdin- 
lOKius laiHsi.onai vadinamai gavo overkočių nuo Be-kJjL.;„,_ ___ i.j„
sliuptarniais. ikampio, kada pats Žuvytė

Gi laikas jums, bažnyčioje j (j_kas) pasakė, kad ištik- 
-.šauklėti vergai. laikas pa-jruju taip vra—Iaisviečiai 1 
žiūrėti į pasaulį, kaip pro- Nešioja B- overkočius. 
.etai iatas g nauja tironų Jaunas Vaidvla.
sostus ir klerikalizmo prie-’ 
tarus!

C. K. R.

BROOKLYN, N Y.
Unijos susirinkimas 

prašė laukan komunistus.
GegužėslS d. siuvėjų uni

jos 58 skyriaus buvo mėne
sinis susirinkimas- Į susi
rinkimą atėjo ir neprašyti 
svečiai—"komunistai,” ku
rie visai nepriklauso prie u- S valandas Į dieną, 
nijos- Su kokiu tikslu jie 
lenda i tas organizacijas, 
kurioms jie nepriklauso, ga
li kiekvienas atspėti. Jie 
stengiasi įyvkdinti savo or
gano "Laisvės” norus ir su
ardyti darbininkų vienybę, medžio- 
Bet šitame susirinkime ”ko- 
munistai" nieko nepešė. Ka- kur yra 19,230 gyventojų 
da pranešta pirmininkui A. F- U.
drg. S. Šulinskui, jog susi- ____________ _____
j inkime randasi neprašyti 
"svečiai,” komunistai pra-į 
dėjo rausti iš gėdos. Pirmi-į 
ninkas pareikalavo, kad tie,' 
kurie nepriklauso prie uni
jos, lai apleidžia susirinki
mą, nes kitaip gal būti ne
smagu, kada reikės išvesti. 
Visi žmonės žiuri, o komu
nistai keliasi nuo sėdynių ir 
bėga lauk. Tai ve, kiek do
ros ir žmoniškumo pas”Lai- 

Nors jie 
bet len- 
kiaulė į

iš

genaus kapą taip verkda
vo, kad per dvi mylias gir- 

J dėdavosi. Kita moteris, Mil- 
{kintienė, turėjo tenai pasi
sodinus 2nt savo vyro kapo 
įkvietkų, bet nuėjus andai 
;ant kapinių rado tas kviet- 
’kas iškastas ir pavogtas. 
Pasirodė, kad jas iškasė ir 
parsinešus namo į savo bat
vinius įsodino ta moteris, 
kuri bėgiodavo ant kapinių 
savo mylimąjį lankyt.

Dalykas atsidūrė į teis
mą. Dabar buvo byla. Liu
dininkų suvažiavo į 20. Visi 
liudytojai ir skvajeris turė
jo važiuot ant kapų, paskui 
grįžo žiūrėti į tos moteriš
kės batvinius. Apžiūrėję jos 
kvietkas, ant rytojaus vėl 
visi važiavo ant kapinių. 

: Pripažinta, kad kvietkos 
yra tos pačios ant Milkintie-

. . ' Aviniuose. Pagalios ir patimiestų aidztausis Aoerdeen, G_nė pri;i|MŽin0 prie ka|.
tės, ir užsimokėjo 8127 bau
smės.

Tai ve. ko pridaro musų 
moterėlės! ^Jet įnirusiems 
jos neduoda ramybės — ka
pus išdrasko!

COSMOPOLIS BAY C1TY
IR ABERDEEN, MICH-
Aš noriu pranešti, kaip' 

šitoj apielinkėj darbai eina. 
Darbu šiuo laiku čia yra 

i daug ir paprastam darbi- 
ininkui moka nuo 50 iki 75 
Į centų į valandą (o kiek pra- 
• gyvenimas tenai lėšuoja? 
!Red.). Dirbam daugiausia 

' ' j " . Darbi
ninkai susiorganizavę dau- j 
giausia Į IWW. uniją, kuri 
da nuo seniaus čia yra užsi-Lų 
likusi. Bet kur nėra unijos, i p 
tenai irgi 8 valandos tedir-', 
ba-...Isdlr^ste daugiausia ;lfe vyr^ kaĮ)o jr G_nės bat.

KUN. MOCKUS 
Nuteistas 2 metams 

kalėjimo.
Byla dabar yra perkelta į 

Į vyriausi Maine’o valstijos 
teismą ir bus tenai nagrinė
jama ateinantį liepos mėne- 

' si. Reikia nemaža pinigų. 
Vien tik prirengimas ir at
spausdinimas dokumentų 
atsieina per $700.00, neskai
tant advokatų ir liudininkų 
lėšų (liudininkų buvo virš 
20), kas atsieis į $800.00. Su
rinkta yra tik $100. Da daug 
trūksta . Todėl visi žodžio 
laisvės draugai prašomi pa
remti Laisvės žodžio Gyni
mo Fondą. Aukos bus kvi
tuojamos per "Keleivi.”

Apie ką tas žmoge-* Iškirpkit paduotą žemiau 
ir. nioišoc. blanką ir pripildę ją prisiųs-

Pliauškė kas jam kitę Fando adresu:

i 
svės” auklėtinius- 
ir nieko ten neturi, 
da ir gana—kaip 
bulves!

Komunistų prakalbos-
Gegužės 14 d. vietos ko-> 

munistai, pasislėpę ik> LD
LD. vardu, buvo surengę 
sorkininkui Jūkeliui pra
kalbas. ' 
lis kalbėjo, niekas negalėjo 
suprasti, 
ant liežuvio pakliuvo. Net ir 
doresnieji komunistai jo 
kalba pasipiktino. 
Prisipažįsta gavę overkočių 

nuo B.
Komunistų organo re

daktorius pats patvirtino,1 
ką buvo rašęs V. Gildė "Ke
leivyje,” Kad komunistai 
nešioja B- overkouus- štai

Mockus Oefence Fund,
255 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Šiuomi prisiunėiu nuo savęs 

auką.......... <iol. ir............ centų
laisvės žodžio Gynimo F'ondan, 
kad 20-tam amžiuje inkvizici
jai nebutu vietos.
Vardas ........................................
Adresas .........................................

F. Z. I).

ALBANY, N. Y.
Kunigas primušė parapi- 

joną bažnyčioje.
Katalikai buvo nutarę 

balių turėt 15 gegužės, 
susirinkti

1
čir.

i Pirma jie turėjo
bažnytinėj salėj, užsimokėti 

: mokestis, o paskui eiti kiton 
Jsalėn. Bet jiems atsitiko ne
rikėtas siurprizas. Atėjo 
"dvasiškas tėvelis” ir pra
dėjo mėtyt visus laukan. 
(Vienas ne-pėjo išbėgti, tai 
k unigėlis tą nusitvėręs nu- 
Imušė ausį ir taip visą ap
daužė. kad tą nabagą reikė
jo iigonbutin vežti.

Ant rytojaus parapijoms 
susirinko ant jiamaldų, tai 
kunigas ir pamokslo nega
lėjo sakyt. Tik paaiškino, 
kad girdi, jus esat suvargę 
iš vakarikščio, tai pamok
to nei nesakysiu.

Girdėjau, kad sumuštas 
žmogus ketina traukti ku- 
niga teisman.

1 K C. C,

į
(



f jr • ■•Iii* ■ J*os ^žinosite,kaip ir ko- Draper’o knvgoje „Intellec-lj ■yrp |D PACAKA

Kaip tapti Inteligentu. “ 1>evek'i;inent of Euro-iu 1,S£^»AKAi
damas teisybės ir išaiškini- Apie evoluciją geriausia 
mo nesuprantamų dalykų, knyga vra Wallace’o „Book 
Prieš žmogų v- ■ ’ ” _  L-.”.,
klausimas, iš kur ir kaip jis Apie 
čia atsirado; kur jis eina po apie klės 
mirties? Kaip i tokius daly- lizmą ir 
kus.žiurėjo laukinis r“ ’* .V 
gus. kaip laikui liėgant jo knygelės "Socializmo Teori- 
pažiuros keitėsi, tai netik j L _ 
verta žinoti, bet ir reikia "Keleivio 
žinoti. r__

Patartina taipgi Įierskai- knygas, arba kitas joms pa- 
tyt gerą knygą apie inkvi-'našias, ir gerai jas supra- 
ziciją, tai yra apie tai. kaip tęs, žmogus gali jau pusėti- 
katalikų kunigija vedė karę nai apsišviesti, 
prieš mokslą ir progresą,! f 
kiek ji knygų i___
kiek nekaltų žmonių išžudė. 
Kas moka angliškai, tam 
patartina parskaityt Whi- 
te’o "Historv of the Ware- 
fare of Science \vith Theolo- 
gy in Christendom,” kurią 
galima gauti beveik kiek-' 
viename miesto knygyne,! 
arba "Short Historv of the 
lnquisition," kurią galima 
gauti pas P. Eckler Publi- 
shing Co., P- O. Box 1218, 
Nevv York- 0 apie tai, kaip 
tobulinosi žmonių protas, 
galima rasti gerų žinių

Mažesnių miestų lietuviai 
nuolatos skundžiasi, kad 
pas juos nėra inteligentu. 
Be inteligentų, mat. negali
mas joks kult liros darbas. 
Bepigu, sako,jums Bostone, 
arba Chieagoj.kur yra daug 
inteligentų.

Žmonėms ir i galvą neat
eina, kad inteligentai ne
gimsta nei Bostone, nei Chi- 
cagoje, taip kaip negimsta 
jokie amatninkai. Jeigu 
žmogus nori būt mašinis
tas. jis turi mokytis to ama
to- Taip ir su inteligentais: 
kad tokio "titulo’’ Įgyjus. 
reikia lavintis.

Inteligentą padaro ne 
gražios drapanos, ne didelis 
turtas, bet žinojimas, apš- 
vieta- Aprenkite tamsuoli 
šilkais, apmaustvkit jo pir
štus deimanto žiedais, Įdė
kite jam i kišenių $10.000. 
bet jis kaip buvo tamsuolis, 
taip ir bus. Paklauskit ji. iš 
ko stiklas padarytas, o jis ir 
to jum? nepasakys, jeigu jis 
nebus dirbęs stiklo dirbtu
vėje prie smėlio vežiojimo.

Nereik taipgi manyt, kad 
kiekvienas profesionalas 
yra inteligentas. Žmogus 
gali būt baigęs universite
tą. gali būti geras inžinie-

vadus, kurie norėjo paverg
ti baltaveidžių giminę, tai 
jums nėra reikalo būtinai 
atsiminti tą faktą, kad Ati
da buvo sumuštas ties Cha- 
lons-sur-Marne 541 metais, 
ir kad metams ar dviem 
praslinkus jisai mirė. Skait
inės atsiminimas netaip 
jau svarbus dalykas. Daug 
geriau bus. jeigu jus steng
sitės išrišti klausimą, kas gi 
vertė tuos laukinius barba
rus Europon briaustis? 
kokia butų buvusi 
šiandien, jjeigu tie 
nebūtų sumušti.

Arba, jeigu jus 
Prancūzų Revoliucijos isto
riją, jums nėra būtino rei
kalo rūpintis, kad atsimi
nus kiekvieno vado pavar
dę. Vietoj to. jus turėtu
mėt gerai pajudinti savo 
smegenis, kad aiškiai su
pratus. kodėl ta revoliucija 
kilo, kode! žmonės nukirto 
savo karaliui galvą, ir ko
dėl prieš revoliucinę Fran- 
euzija buvo su si bu rusi os 
tuomet visos kaimynės val
stybės.

Jeigu jus skaitysit tiktai 
tam, kad atsiminus datas ir 
vardus, tai nedaug jus iš
moksite.

Ir
Europa 

vandalai

skaitote

nūs arba daktaras, bet apie1 Bet jeigu jus skaitysit ir
stengsitės aprašytą dalyką 
perkošti per savo minties 
koštuvą. jeigu ineisite i 
Francuzijos revoliucionie

rių padėjimą, ir jeigu pas
kui pastatysite save Į Liud
viko XVI vietą, ir ant galo 
paklausite save, ką jus to
kiose aplinkybėse butumet 
darę, tuomet perskaityta? 
veikalas galės atnešti jums 
daug naudos-

Įgyti apšvietai pamatas 
nėra taip sunku, kaip dau
geliui rodosi. Perskaitykit 
gerą astronomiją, kad žino
tumėt savo rietą visatoje-

Nereikia stengtis atmin
ti, kiek tonų sveria mėnulis, 
kiek mylių nuo žemės iki 
Saturno, arba Į kiek metų 
šviesa nuo Vegos pasiekia 
mūsiškę planetą.

Astronomija reikia per
skaityt tiktai tam, kad su
pratus, kas yra toji mėlynė 
virš musų galvų, kas yra 
saulė, žvaigždės, kodėl jos 
šviečia, kodėl jos mirga, 
vienu žodžiu—kaip sutvar
kytas pasaulis.

Supraskite astronomiją 
taip, kad užmerkę akis ga
lėtume matyti saulinę siste
mą taip kaio laikrodininką? 
gali matyt laikrodžio maši
neriją.

Tuomet jus pamatysite, 
kaip paikos yra tos kunigų 
pasako- anie „dangaus ka
ralystę,” ” pragarą”’ ir kito
kius "stebuklus.” -Jus pama
tysite, kad musu žemė visa
toje yra neįžiūrima dulkė ir 
ked pritraukti prie tos dul
kės traukimo jiega, jų? 
skrendat apie saulę, ir kar
tu su visa saulės šeimyna 
iekiat per dausas nežinia 
kur.

Paskui perekaitykit geo
logiją— ne tam, žinoma, 

galėtu apie viską kalbėti ir j kad geologu likus, bet vien

sociali klausimą, apie poli
tinę ekonomiją, apie filozo- 
f i ją jis gali neturėti jokio 
supratimo. Toks daktaras 
ar inžinierius bus tiktai sa
vo dalyko žinovas, papras
tas amatninkas, bet ne inte
ligentas.

Inteligentu paprastai va
diname toki žmogų, kuris 
daug yra skaitęs, gerai pa
žįsta gyvenimą, žino savo 
vietą pasaulyje ir moka ap
sieiti su žmonėmis.

Taigi, inteligentu gali būt 
kiekvienas žmogus, reikia 
tiktai lavinti savo protą, 
reikia šviestis.

Apsišviesti galima namie, 
skaitant tinkamas knygas.

Bet reikia pasakyti, jog 
neužtenka vien tik perskai
tyti knygą, kad Įgijus apš- 
vietą, taip kaip neužtenka 
vien tik pabaigti universi
tetą, kad tapus inteligentu.

Pavyzdžiui, kiaušiniai 
mėsa ir pienas yra puikus 
maistas kunui, tečiaus jeigu 
žmogus sėdėdamas ant vie
tos valgys mėsą, kiaušinius 
ir gers pieną, jo raumenis 
niekad neišsivystys ir spė
kų jisai neturės.

Taip pat knygos ir laik
raščiai yra puikus penas 
protui, tečiaus jeigu žmo
gus juos skaitydamas savo 
smegenų visai nevarios, jo 
protas nuo to neišsilavins, 
kaip negali išsivystyt ne
vartojami raumenis.

Kad rankos ir kojos butų 
tvirtos, kad žmogus galėtų 
daug pakelti, toli vaikščioti 
arba ilgai dirbti ir nepavar
gti, tai reikia netik gerai 
pavalgyt ir atsigerti, bet 
kartu reikia ir muskulus la
vinti.

Kad Įgijus apšvietus, kad 
žmogus daug žinotų, kad jis

nepritrūktų jam argumen
tų. tai reikia netik skaityti 
knygas ir laikraščius, bet 
podraug reikia ir savo sme
genis miklinti.

Nevienas rasit paklaus, 
kokias knygas geriausia 
skaityt, kad tinkamai apsi
metus? Rūtų galima nuro
dyt šimtus naudingų kny
gų ir kiekviena jų butų ki
tokia. Visų, žinoma, neper
skaitysi- Užtenka perskai
tyt ke’ias geras knygas, tik 
skaitant reikia jas suprasti.

Kad supratus knygą, rei
kia žinoti, ką skaitai. Jeigu, 
pavyzdžiui, jus skaitote is
toriją apie totorių užplūdi
mą ant Europos, X-

tam, kad Įgijus pakanka
mai supratimo, kaip per mi- 

' ir to-’ionus amžių vystėsi 
bulinosi žemės kamuoly 
ant kurio mes gyvename.

Toliaus neprošali per
skaityt knygą kaip žmogus 
ant žemės atsirado.

Einant iš eilės toliaus, 
reikia pastudijuoti žmoni
jos istoriją- Iš jos jus pama
tysite, kad visa žmonijos 
praeitis. tai ištisas kruvinas 
kelias — viena kova už bū
vi. žmonės drasko ir žudo 
vieni kitus taip, kaip alkani 
vilkai- Taip buvo akmens 
gadynei, taip yra dolerio 

iją. --c gadynėj.
, anie Čin-i Reikia taip pat perskai- 

gis-Chaną, Atillą ir kitus jų tyt gerą filozofijos istoriją.

•1 -

visuoniet kilo on Darunism.’’
Apie socialį klausimą. 

?sų kovą, apie socia- 
. ... .r revoliucijas galima

laukinis žmo- Įgyti nemaža supratimo iš

ja,” kurią galima gauti 
--------j” redakcijoj. 
Perskaitęs nurodytas čia

ryt gerą knygą

Patartina skabant turėt
sunaikino, jx> ranka gerą žodyną arba

enciklopediją, nes be jų 
daug žodžių ir vardų gali 
pasilikti nesuprastų, arba 
kladingai suprastų. Todėl 
geriausia eit skaityti i kny
gynus, kur ant vietos yra----
|visokių žodynu ir enciklo
pedijų. Amerikoje knygy
nas yra kiekvienam mieste 
ir miestelyje, ir knygos duo
damos dovanai, tik nereikia 
tingėti skaityt. Skaitymas 
ištobulina protą, padidina 
žinojimą ir padaro iš žmo- 

y gaus inteligentą-

Rasa, ūkana, lietas ir sniegas
(Iš fizikos mokslo srities, i

Paimkime uzboną ir pri- 
leiskime šalto vandens. Jei
gu tik oras bus šiltas, tai 
pamatysime, kad ant uzbo- 
no- paviršiaus pasidarys ra
sa. Nesvarstant daug, ko
dėl taip atsitiko, galima pa 
manvti. jogei uzbono šieno 

‘ ’ Be 
šie 
pa- 

kad ten jokių sky- 
Tad turime jies 

kių priežasčių

Igia mažais lešeliais arba, 
į kaip mes pratę sakyti „ap
rasoja.” Mat. šiltas oras ap
imdamas visą uzboną. turi 
sutirštėti ir apsikabinti 
apie uzboną pavydale mažu 
vandens lašelių.

Tai tiesa, bet kaip yra su 
a rasa, kuri taip gražiai 
apdengia laukus, tarytum, 
idabru? Taip jau lygiai, 
taip ir su ta. kuri apdengia 
azboną. Štai ve, saulė per 
ūsą dieną kaitindama la- 
liaasiai įšildo ar Įkaitina 
visokių daigtų paviršių. Ir 
'.ėmės paviršius Įkaista. 
Jet saulei nusileidus žemė 
iradeda biski atvėsti- Da- 
iar. jei tik nėra ant dan
gaus debesių, tai išeinančią 
š žemės šilumą nėra kam 
itgal atmušti arba atgal ją 
sugrąžinti- Tokiu budu, že
mė ir visi daigtai 
laipsniškai darosi 
r šaltesni. Jiems 

bei atvėstant, ir 
nalei juos atvėsti, 
vėsus,

-e yra mažų skyrelių, 
pažiūrėkime i uzbono 

> nas per mikroskopą, o 
tirsime,

; lėlių nėra.
koti kitokių priežasčių 
Kreipkimės prie oro, o gal 
ten surasime pagalbą. Mes 
žinome, jogei ore visados 

. randasi šiek-tiek drėgnu 
mo- Dabar tas drėgnumas 
<>e abejo, nėra niekas dau 
giau, kaip išgaravęs van 
duo. O jeigu musų uzbonc 
vanduo yra daug šaltesnis 
negu oras, tad suprantama 
oras, dasigavęs prie uzbono 
atvėsta ir palieka dali save 
drėgnumo. Tam drėgnumui 
oasikeitus lašais, mes ir 
matome ant uzbono pavir- 
siaus rasą.

Arba štai paimkime bon- 
ką ir pripilkime pusiau 
vandens. Jeigu laikysime ją 
atvirą, tai žinoma, vanduo 
laipsniškai garuos, bet jei 
'aikysime uždarytą, tai pa
irsime, kad vanduo, kiek 
aiko pagaravęs, sustos ir 
toliaus nebėgamos.

Kodėl taip? Todėl, kad 
oras, kuris buvo bonkoje, 
įeršigėiė drėgnumu ir ta

no. kaip sakoma, „prisotin
tas.”' Daugiau vandens, to
kiu budu, negalėjo išgaruo
ti, nes ne buvo kur. Juk i 
vanduo gali išgaruoti tiktai; 
i orą, o jeigu oras yra „pri
sisotinęs" ir daugiau van-j 
dens nepriima, tai aišku, 
kad vanduo toliaus negali ! 
garuoti-

Jeigu tik mes tikrai žino- mas šftesniu. Ir tik todėl 
me. kad ore ranlasi van- mes turime ūkaną- 
dens. tai mes lengvai galime' Dažnai mes matome de
ri‘sakyti i klausimus, kode! besius. O tai yra niekas 
atsiranda rasa, ūkana, lie- daugiau, kaip tik ūkana,ži
lus ir sniegas? Juk rasos, noma, pakilusi i augštes- 
ukanos, lietaus ir sniego nius oro sluogsnius. Debe- 
pagrindu neatbūtinai turi,si?,i turi labai nevienokią iš
būti ore esantis vandens ga-vaizdą; bet tai paeina nuo 
ras. ;jų nevienodo didumo ir sto-

Taip vadinamas „rasos rūmo, taip nuo Įvairaus 
laipsnis” ar „punktas” yra saulės apšvietimo. Ir ne ki- 
temperetura, prie kurios tokiu budu. kaip kad ūka
vę ndens garas ore pradeda na, debesiai pasidaro. Jie 
tirštėti- Jeigu tik oras at- pasidaro taipgi nuo atšali- 
vėsta žemiau rasos punkto mo oro, suprantama, augš- 
ar laipsnio, tada dalis jo ga- dėsniuose jo sluogsniuose. 
ro sutirštėja ir susirenka' Mes žinome, kad ūkana 
ant Įvairių daigtų.

7?

ant jos 
šaltesni 
atšalant 

oras turi 
Orui at- 

esantis tame ore ga- 
■ ras turi sutirštėti. Ir kaip 
tik garas sutirštėja, jis ta- 
la apdengia žolę ir kit-ką 

> daugybe labai mažų van- 
i !en- lašeliu. Ir štai, mes tu
rime „sidabrinę” rasą.

Jau mes žinome, kad juo 
oras yra vėlesnis, tuo jie 
mažiaus garų gali priimti. 
Kaip tik oras yra šaltesnis, 
vandens garai negali visai 
sutirpti ir pasiskleisti po ją. 
O jei tik garai visai nesu- 
tirpšta ore. tai tada mes 
juos galime matyti ūkanos 

i pavvdale-
Žiemą daug dažniau pasi

rodo ūkanotas oras, negu 
' ašarą, mat, oras yra vėses
nis ir jis negali užlaikyti, 
'geriau sakant, sutarpinti tą 
'sumą garų, ką jis gali bud-a-

Mes žinome, kad ūkana 
yra susidariusi iš labai ma- 

Mes jau šnekėjome apie žų vandens lašeliu; taip-pat 
uzboną su šaltu vandeniu, ir debesiai yra susidarę iš 
Sakėme, jogei tokis uzbo- tokiu lašeliu. Tokius mažus 
nas prie šilto oro apsiden- lašelius palaiko ore iš dalies

i Vilnų tnistas, kuris ant 
kiekvieno miiiono dolerių 
padalė pereitais metais 
pusantro miliono dolerių 
gryno pelno, nyksta, kam 
žmonės vadina ji plėšikų ir 
lielnagrobių trustu. Girdi, 
mes uždirbome vos tiktai 
po $1.50 nuo kiekvieno siu
tu.

Bet padarius milionus 
siutų, pasidaro milionai do
lerių pelno.

Taip pat ir darbininkui: 
pusantro dolerio daugiau 
už siutą, keturi doleriai 
daugiau už čeverykus, keli, 
doleriai daugiau už cukrų, 
keli doleriai už duoną — su
sideda didelės išlaidos.

Vilnų t rustas manu, kad 
pusantro dolerio daugiau 
pelno ant siuto, * tai nėra 
plėšimas. Bet kuomet to 
trusto darbininkai pareika
lauja po pusantro dolerio 
daugiau algos, tai poną.? 
Trustas šaukia policiją. O 
kuomet jau viskas brangsta, 
tai policmanas irgi nenori 
už tą pačią mokesti „dirb
ti.” Jis ateina pas poną 
Trustą ir sako: ”Well, mis- 
ter Trustas, jeigu ‘tamsta 
nori, kad aš suskaldyčiau 
tavo streikieriui galvą, tai 
turi pridėti man du doleriu 
daugiau algos.”

Trustas pats algos polic- 
manui nekelia, bet pasako 
savo lekajams ir tie jam pri
deda du doleriu, bet kad ga
vus pinigų, tuo pačiu laiku 
jie uždeda makesšių ant to 
darbininko.

Ir taip, prie viso brangu
mo-. darbininkui prisieina 
užmokėti du doleriu dau
giau ir užtai, kad policma
nas jam galvą suskaldo.

Sumuštą darbininką pap
rastai da ir areštuoja. Už 
nuvežimą i nuovadą irgi 
prisieina porą dolerių''dau
giau užmokėti.

Daktarai irgi laikoksi sa
vo unijos. Užsiuvo tau pri

mokėk jaumuštą ga’vą — mokėk jau 
du doleriu daugiau!

-Jeigu tu numirsi, grabe
lius tavo šeimynai paaiš
kins, kad viskam trigubai 
na brangus, jis turi imti tri
gubai daugiau ir už palaido
simą.

O jeigu, tu esi da. geras 
katalikas ir tavo šeimyna 
norės, kad kunigas parody
tų tavo dūšiai, kur eina ke
lias Į dangų, tai prabaščius 
irgi sustenės, kad „dabar 
viskas pabrango.”

Galų gale pasirodo, kad 
visą brangumo naštą turi 
nešti vienas darbo žmogus, 
kuris uždirba mažiausia 
iž visus.

Tai išrodo lyg ir pasaka, 
bet ne pasaka.

Streiko begis
G. Juodkojis $5, Mrs Sta
tkienė $20. N. Želvys 5Oc., 
Pickett Drv Co $5. J. Jene- 
lionis $2. Z*. Valevičius $0, J. 
Virbvla $3, Kidulas Broliai 
$5, Liet. Vart. Koperacija 
$5, Mrs. Tamašaitienė $1, J. 
Barkauskas $o, J. Ui lxa $2, 
J. Vasiliauskas $2, M. Yur- 
bulevičius $5: The Bedford 
Šilk. $1, M. Kaukas $25, J. 
Jakimavičius $10, J. Urbo
ną? $10, J. Zoack $5, G. J. 
Lasky $10, Brass City Boti. 
$30. F. Kazlauskas $3, K. 
Delinykas $1, Matusevičia 
ir Padvaraitis $30, G. Stau
gaitis $5. ir K. Kučauskas 
$5. Viso $529.65.

Šitos aukos surinktos 
vien tik Brooklyne( \Vater- 
burio priemiestyje). Dėjo 
daugiausia lietuviai ir visi 
iie biznieriai. Mes, streikie- 
riai, tariam jiems širdingą 
ačiū, kad sušelpė badaujan
čias musų šeimynas ir su
stiprino musų dvasią kovo- 

už didesni kąsni duonos.
Spaudos komisija:
G. J. Kazlauskas, 

K. Vaičiūnas, 
J. J. Kasiulis.

HATERBLRY, CONN.
Jau buvo spaudoj minėtas 

kad Waterburio darbinin
kai, gyvenimo aplinkybių 
verčiami, 22 d. balandžio išė 
ėjo Į streiką. Ir kaip matyti, 
ta kova bus sunki ir ilga, 
nes abidvi pusės prisirengu
sios laikytis. Darbdaviai Į 
darbininkų reikalavimus 

dar nepasiūlė nieko. Jie sa
vo spaudoj garsina, jog jie 
esą pasirengę laikyti kad ir 
uždarytas dirbtuves, bet su 
streiko komitetu nesitarsią. 
Tai vėl savo spaudoj skel
bia, buk darbininkai šimtais 
grista i darbą ir kviečia vi
sus grišti. Kapitalistai tiki
si tuo budu suklaidinti jų 
darbininkus ir nupuldyti 
dvasią. Bet darbininkų dva
sia nepuola. Jie pasiryžę 
tęsti streiką patol, pakol jis 
bus laimėtas. Nes dvylika 
tūkstančių streikierių tvir
tai laikosi vienybėje, ir jų 
skaitlius vis didinasi. Ir da
bar būriai darbininkų vis 
apleidžia dirbtuves ir stoja 
i streikierių eiles. Fabrikan
tams Į pagelbą eina visa 
miesto valdžia ir policija. 
Streikuojančius darbinin

kus areštuoja ir teisia tik 
užtai, kad anie drįsta pakal
binti nesusipratusi broli 
darbininką mesti darbą. 
Vienok nežiūrint tų visų 
žiaurumų, streikieriai pasi
ryžę vesti kovą pakol nebus 
išpildyti visi jų reikalavi
mai.

Tiesa, kad darbininkams 
sunki ta kova, nes didžiu
ma darbininkų ir dirbdami 
vos ne vos galėjo pusba
džiai pragyventi. Dėlto išė
jus i streiką atsirado dau
gelis šeimynų, ką reikalau
ja pašelpos. Dėlto nesenai 
usitvėrusios Nevv England 

Workers Ass’n Unijos Lie
tuvių skyrius nutarė pereiti 
per vietinius Waterburio 
biznierius ir parinkti aukų, 
kad pagelbėjus badaujan
čioms streikierių šeimy
noms. Ir pradžią VVaterbu- 
ryo biznieriai padarė.

Aukavo: Mrs. -Jukševi- . x .
čius $1, J. Kidula $5. K. No- bartus ištekėjus. Pirmas jos 
vickis $1, W. Baltrušis $1. J. ^uv?s 
De’invkas $2, M. Kirminai- 
tis $1, A. Briskv 75c., M. : 
Alyta $5, M. P. Brazauskas 
$5, F. Padvarsaitis $5, G. Į - , 
Daugėla $5, W. Babarskas ™ieSLe .. . - 
S2, -J. Ziburvs S5, Klebonas r>a™etka.- s,tas ^Puolęs 
Valentiejus fe. W. Alyta S5,<“uo karo ir miręs nuo susi- 
J. Baltrušis ?1, J. Danderis P?,sku> 1* atvyku-
$25, J. Ežerskv $10, W. Do-Is!! .H®,vke’ Mass ’ kur,JJ.,ga"

‘ trecią vyrą, tūlą Vilos.
i Šitas atsigėręs šalto alaus 
ir miręs nuo pilvo skaudėji
mo. Ketvirtas jos vyras. To- 

' maškevičius, miręs nuo me- 
' dinio alkoholiaus, kurio jis 
atsigėręs vietoj degtinės. 
Bet policija dabar surado ir 
penkta jos vyrą, Aleksand
rą Dolinski, kuris buvo už
nuodytas aršeniku ir išgu
lėjęs metus Hartfordo li
gonbutyje pasveiko. Kada 
policija pastatė ji prieš To- 
masz.kiewiczienę, ši apkvai
to.

Tris jos vyrai — Tomasz- 
kiewiczius. Vilos ir Da.r- 
metka — likos iškasti ir pa
vesti chemiškiems tyrinėji
mams. Valstijos bakteriolo
gas Dr. Boos pripažino, kad 
visi tris jie mirę nuo nuodų. 
Jis apskaito, kad kiekvie
nam ju buvo duota nuo 5 iki 
S granų aršeniko, kuomet 
ir nuo 2 granų žmogus nu
miršta.

Tomaszkiewiczienei grę- 
ria elektros kėdė.

BONDŠįT VAGIS PASI
DAVĖ.

New Yorko vagių kara
lius Amstein, kuriam vado
vaujant buvo pavogta $5,-

je

Lenke kaltinama 
užmušime 5 vyrą

netoli 
skan- 

Lenkė, vardu

Northamptone, 
Bostono, dabar eina 
dališka byla, 

i Ona Tomaškevičienė, yra 
kalbindavo savo vyrą ap- 
kių vyrų. Sakoma, kad kiek
vieną syki ištekėjus ji pri
kalbindavo savo vyrą au- 
drausti savo gyvastį, o pas
kui jį nunuodydavo, kad ga
vus iš apdraudos kompani
jos pinigų.

Moteris ginasi, 
esanti nekalta, 
kiekvieną syki ji pasakoja 
savo istoriją vis kitaip. Sy
ki ji pasakė detektivui Da
ly, kad ji atvažiavusi Ame
rikon iš Lenkijos 29 metai 
atgal da mergina, ir kad iš
tiso ji turėjusi čia tik du vy
ru. Bet kitą syk ji prisipa
žino, kad ji buvo keturis

Ji šakosi 
Tečiaus

sburge. Jis miręs nuo džio
vos Chieagos ligonbutyje. 
Paskui ji gavusi Albany 

kitą vyrą, vardu

vilaitis $1, K. Štrikulis $5, J?^si 1 
Unikis $2, F. Muleckis $1. J. 
Bernotą 40c., M. Zaks $5, A. 
Rosenfield $1, Kapickas $1, 
A.Tamulis $2, M. Bervin $1, 
J. Karizna $5, M. Bruževi- 
čia $2, V. Seapis $5, J. Vai
tonis 50c., New England 

_______  krintančius Lunch $7, M. J. Vitort $2, I. 
vandens lašelius Į garą, ku- Žukauskas $10, Nežinomas 
l is ir vėl pakila Į augštes- L Veinštein $1, Friend 
nius oro sluogsnius- Bet jei-!$30, F. Butkus $1, A. -Bur
gu, daleikime, augštesni oro'kaus^.a.s Ph^an 
sluogsniai daugiau atšąla, I Žemaitis $5, E. Udilovitz 
tada pasidaro dideli van-j$10, J. Marcinkus $2, M. 
dens lašai ir jie krinta ant Virbvla $10, J. F. Yokša $10 
žemės. Tada sakome, kad Dr. Sapranas $5, Dr. But- 
turime lietų-_____________ (terflv $5, Dr. Devonis $10. J

O kaip pasidaro sniegas? Štrikulis $3, Brass City 
Labai paprastai—nereikia Botll. $1, G. Rakauskas $i, 

nei aiškinti. Štai ve. jeigu P. Mažeika $2, F. Sembri- 
tik debesio temperetura nu- chas $2, J. J. tingis $10, J. 
puola žemiaus 32 laipsnių Sargunas $1, J. Leikis $2, C. 
Fahrenheito, arba, žemiaus Strelkauskas $5. Al. Kušlys 
zero Celsiaus, reiškia, že- $5. Mr. Tareila $2. Mr. Ro- 
rniaus šalimo laipsnio, tada hdys $1, K. Urbonas $5, J. 
vandens lašeliai virsta gra- Gelumbauskas $5, J. Snei- 
žiais kristalais ir pavidale deris $1, K. Minelga $2, Al- 
tokių kristalų nukrinta ant oert Furniture $2, K. Bar- 
žemės. Mes sakome: „snie- kušinę biznieris) $2, Cvir- 
gas.” ka Broliai $5, G. Buck $1.

Norėdami daugiaus suži- Pačkevičius $2, -J. Jurgeliu- 
noti apie vandens garus, nienė $2. M. Blekius $5, G. 
esančius ore, skaitykite Mazuraitis 50c., V. Brunza 
straipsni „Hygrometrija” 
(tilpo pereitame "Keleivio” 
numeryje).

Algirdas Margeris.

vėjas, iš dėties šiltesnis oro 
sluogsnis.
mė?
niai
iie

Mat, arčiau že- 
paviršio oro sluogs- 
vra š ii t e s n i, tai 

paverčia

$1, V. Zubuckis $2,Brother,1
Bottling Co $25, G. Vilko- '000,000 vertės bondsų, atva- 
vickv $2, J. Griškonis $2. S.lžisvo ir pasidavė policijai, 
Mečiukkis $5, Karvelis $2, nes iam nusibodo slapsty

tis.



KELEIVIS

“KELEIVIS”
GEB1AUSLS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Aaierikoje:
O Metams .............................. $2.00

Pusei metų ....................... $1.25..
Kanadoj ir Užrubežiuose: 

Metams ........................... $3.<M»
Pusei metu . I.................. $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

“KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston, Mass.

Bilius prieš sočia- 
listus atmestas.

LENKAI MIRŠTA NUO!"" 
MEDŽIO ALKOHOLIO.
Toledo, Ohio. — Lenkų Į 

karčenminkai ištraukė čia 
kažin iš kur medinio alko
holio ir pradėjo j| pardavi
nėti savo ’Todakams” kai
po tikrą degtinę. Prisigėrę 
nuodų, ”prošepanai” pradė
jo Krist ant gatvių. J 24 va
landas du mirė, o 140 polici
ja, nugabeno į ligonbuti. 
Valdžia tyrinėja, iš kur tie 
nuodai atėjo.

Maloniai šviečia

15 METŲ KALĖJIMO 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ.

Springfielde, Mass., tanu 
j nuteistas 15'metų kalėjimo 
; italas Dicassio, kuris prie 
• kortų nušovė kitą italą.

I <‘j eskau Antano Dcaicikos, iš 
Gražiškių kaimo. Jo moteris yra Mag 
'lali-i a Kiiikavičiųtė. Pirma gyveno 
Prūsuose, dabar Amerikoje. Yra svar
bus reikalas atsišaukite. (21)

Simonas Janevičia
lol Hope st., Brooklyn, N. Y. į

I Pajieškau pusbrolių Jono ir Domi
ninko Žvingilų, čižunų dvaro, Kauno 
rėdybos;gvveno apie Chicagą. Mel
džiu atsišaukti arba kas juos žinote 

praneškite. C-2)
Teklė Galeckiutė-Guntorienė

219 Millbury st., Worcester, Mass.
i

Tekphune 1256 Markei.

LIETUVIS ADVOKATAS

MUSŲ pareiga yra dirbti. Mes 
* norime kad jus naudotumė

tės pasekmėmis.
Todėl kreipkitės prie musų 

nurodykit kokios norėtumėt 
mus pagalbos.

Pajieškojimai

Pj.jiiskau pusseserės .Magdalenos 
< ibiikaitės Suvalkų gub., pirmiau gy- 
vei o Brooklyn, N. Y. Malonėkite at- 
.-.saukti. (22)

M agdaleua 1 .esec k i u te
•>'» River -t., Haverhill. Mass.

The EdisiMi Electre

ir 
iš

$50.00 ATLYGINIMO ka pirma, 
praneš apie STANLE'i X. FEDK iv, 
rusas, apie 25. metų ii MERY KUN 
ČJUTf., 14 metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2o kovo Sedick išviliojo i.m-

ALIEJUS BAIGIASI
Amerikoj kas sykis vis 

Jaugiau pradeda apsireik
šti aliejaus stoka. Aliejaus 
čia daug daugiau sunaudo
jama, negu pagaminama. Ir 
geologijos žinyba Washing- 
tone apskaito, kad 40 nuo
šimčių viso aliejaus iš Su
vienytų Valstijų žemės jau 
išimta, ir kad per 20 metų 
bus išimtas visas. Tuomet 
Amerika turės pirkti visą 
aliejų iš užsienio.

llluminaUng Company oi Boston _

Socialistų Partija pasilie
ka ir toliau legalė partija 
New Yorko valstijoj, nežiū
rint kad juodašimčiai norė
jo uždrausti jai dayvauti 
jTolitikoje. Tšmetę iš legist- 
raturos legaliai žmonių iš
rinktus penkis socialistus, 
reakcininkai tuojaus Įnešė 
bi’ių, kad ateityje butų už
drausta Socialistų Partijai 
ir kandidatus statyti i vai-! 
dininkus. Ir tą biliu repu-' 
blikoniškoji legislatura ne-į 
sigėdijo primti. Vienok ka-' 
da jis nuėjo pas gubernato
rių, šis atsisakė po juo pasi- ti European Navigation Co. 
rašyt. Tuo budu bilius prieš,pirmininkas Field ir iždi- 
Socialistų Partiją tapo at- ninkas Simu užtai, kad iš
mestas. [pardavė žmonėms už $30,-

Gubernatorius atmetė ir 000 laivakorčių ant laivo 
keliatą kitų juodašimtiškų. "Cambridge,” kuris jiems 
biliu. kuriuos republikonų visai nepriklauso. Jiedu kal- 
didziuma. iv,*.,...,/.....*,*.

S\veetui vadavaujan-:, buvo 
priėmus.

Vienas Lusko bilius rei
kalavo panaikinti socialistų 
mokyklą (Rand Scohol) 
New Yorke. j

Antras Lusko bilius rei
kalavo. kad butų į..... .

AREŠTAVO LAIVŲ 
KOMPANIJOS VIRŠI

NINKUS.
New Yorke tapo areštuo-

reakcionieriui,tinami už viešą vagystę ir 
past?,tyti po 85,000 kaucijos 
kiekvienas.

RUMFORDE labai
’ŠLAPIA.”

Rumford, Me. — šerifas 
____ C°le su savo depučiais pra- 

kad butu * ivesta'Gėio daryti čia kratas, jieš- 
bandvmas mokytoju ”loja- kodamas slaptų bravorų, ir 

(ištikimybės kapita- sako, kad Rumfordas esąs

i

lumo”
listams).

Trečias Lusko bilius rei
kalavo, kad prie valstijos. . .
prokuroro ofiso butų Įsteig-'(-u pas kuriuos atras
tas slaptas šnipu biuras. kelios^ bačkutės naminioI n lc» i n -v -m ■» U w w

* j "šlapiausis” miestas visoj 
Maine’o valstijoj. Ant Ga
nai . streeto tapo areštuoti

ta kelios bačkutės naminio
Paskui buvo Sweeto šu- a^aus bačkutės vyno.

fabrikuotas bilius, kuris 
reikalavo pripažinimo legi- 
slaturai teisės prašalinti vi
sus nepatinkamus narius iš, 
pirmos dienos, neleidus jų 
nSDarri1enkatš' bilius reikalą-1 P™? Pat ofisui užsidarant 

i -j ,-^t-o Tvriomlic t lesikai sumuse klerką irvo. kad ^ks a.muo Dugi l^
pne politines partijos, pri-t - >______

apipiešė ex presą
Spokane, Wash-, išplėšta 

American Expres’o ofisias 
ant geležinkelio stoties. Už- 

, puolimas padaryta vėlai, 
1 nrioc ta o L ATiciii n-7Ci"Ja i»o nt

pažintos kokio nors teisėjo 
priešinga šios šalies val
džiai, negalėtu užimti New 
Yorko valstijoj jokio urėdo.

Atmesdamas šituos bi
lius, gubernatorius pasakė: 
•’Šitu biliu sumanvtoiai la
bai biios ultra-raaikalizmo. 
Bet jeigu tuos bilius paver
sti Įstatymais, tai radikaliz
mas da daugiau padidėtų.”

Jis taipgi priešingas atė
mimui žmonėms balso. Gir
di, bilius suteikia saujalei 
žmonių, kurie kartais gali 
būt vienos partijos nariais, 
neaprubežiucta ga!ę atimti 
tūkstančiams žmonių balsą.■ « -e • 1 • _

Pejieskau \ntano Vainos, Kaun-i 
rul>., Panevėžio apskričio, Ramigalos 
valsčiaus ,ir sesers Zosės Varniukės. 
Malonėkite a*.Įšaukti ai bu kas apie 
juos žino praneškite. (21)

?. Vt arre.-i
S Clinton st., Tarrvtown, N. Y.

Pajieškau sesers Amibjos Pilotai- 
tęs, Kauno gub., Traškunų apsk.. Su
bačiaus parapijos; meldžiu atsisaukt 

i arba kas žino pranešti. Yra svarbus 
‘ reikalas iš Lietuvos.

Jokūbas Piiieta
Bex 267, Endicott, N. Y.

Geo. Matuiewich
ATT0RNEY-AT-L0W

Kuom 810 National Stale 
Bank Building

810 Broad Street 
NEWAKK. N. J

NORHOOD, MASS.
Pranešimas LSS 133 k.
Draugai' Kartas nuo 

karto gaunu Įvairių svarbių 
pranešimų Sąjungos reika-j
iais. todėl visi, kurie dar ne- i ko dukterį i teatrą ir nuo tos dienos 
išsižadėjote savo principų “Si
ir socializmo idėjos, 28 ge- gaus atlyginimą.
gūžės, kaip 7 valandą vaka-i priesaky^e virsuu,HiiI ^i - s 
re, malonėkite susirinkti ia " anna kinchas 
pas mane ]X) N r. 1074 Wa- 327 ; ve > Hy<tc >>jrk- Ma?sS-
shingten st. de’ei apkalbėji-: a. p. l. X. 1 kuopa meldži 
mo reikalingų dalykų. * ’“t^^^r^kuai

A. LiUtkUS. -eikalas.
LSS. 133 kp. sekretorius,

žia at. 
is jjfvv 
svarbi

J. K. Mažiukna
143-1 Sheffie’.č st., N. S.

Pittsburgh, l'a.
Lawrence’o mašinistai

rengiasi streikan. _ į—- m^os; \ iin.au>

Lawrence’o audinyčių ^u> pa^ąmj' s 
mašinistai pareikalavo 90 
centų algos Į valandą ir jei
gu iki šios savaitės pabai
gos jų reikalavimai nebus 
išpildyti, jie ketina mesti 
darbą. North Andover mie
stelyje jau streikuoja apie 
2,000 audėjų.

Broktone streikas.
Broktone sustreikavo; 

statymo firmų vežikai. Jie; 
reikalauja 44 valandų dar
bo savaitei, be sumažinimo; 
mokesties. Dabar jie gauna 
•S2<8 už 48 valandas darbo.

.Pajieškau brolio Petro Kuliešių
i.- gub., Ali-
orių kaimo. 

I Atsišaukite, nes aš išvažiuoju I ietu- 
i von. (2? >

Petronė Zajankauskienė
I 23 Dear. t., Noiv-’ood, Mass.
—

AŠ JONAS ŽVINGILAS 
brolio Vincento Žvir.giio, 
Amerikoje. Girdėjau buk 
Collinsviile, III. Jis p; 
ji žino praneškite.

Jor.as Žvingii 
Dapkiškių sodžius, Gižų vai

Vilkaviškio apskriti.', i.ithua

p-.ijieškgu pusbrolio Juozo Asijat 
čiaus ir švogerio Jurgio S'makausk 
•gyveno W. Va valstijoj .'leidžiu a’ 
šaukti arba iuus žinai.lis pranešt: 

Ig. Kvietkauskas <22 
1806 Peoria st.. Springf:eld. Iii.

Bos-Ant Cambridge st, 
tone, automobilius užmušė 
7 metų žyduką, kuris žaidė 
ties savo namais.

Laikraščiai tvirtina, kad 
greitu laiku atpigsianti jau
tiena mėsa-

i

-Juozas Brazauskas pajieškau tirai 
go Jono Rndzinskio, Rudaminos par 
.Ttrumb’tgnlių kaimo, šuva’ 
Prašau atsišaukti arba 
;>o malonėkite pranešti

Jos Brazoski
248 E. Ith st.. liom

Pajieškau pusbrolio Juozapo Po
ciaus. Kauno trub.. Vanagiškių kaimo, 
i iiiokle- parapijos; gyveno VVilkes' 
Barre, Pa. Malonėkite atsišaukti.

Joe Pocius (22) :
8117 Simon avė., Cleveiand, Ohio.

Pajieškau draugo Alfonso Grigaie- 
viciaus. Kauno rčdybos; gyveno New 
yorke. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite. (21)

\ iktoras Purlis
321 Cardoni, Detroit, Mich.

ji

i

Prasišalino mano ]>ati su dviem 
: rusais ir išvežė trijų metų mergaitę, 
j ant kairiojo žando juodas plemukas, 
I viršutiniai dantįs auksiniai per vidurį 
sausukas dantukas; balto veido, ne- 

i didelio ūgio. Kas palėmys tokius 
malonėkite pranešti, uz ką atlygin
siu. (22)

1705
J. Lagūnas 

E. Matheny avė.,
Spi’iiigfietd, ’.IL

Pajieškau švogerio Jono Petronio, 
Kauno gub., Anykščių par., Karaėdų 
kaimo; meldžiu atsišaukti aiba kas jį 

žinote malonėkite pranešti. (21) 
Justinas Šliuzas

37 Mechanic st., Hoosick Falls, N.Y.

Pajieškau švogerio Kazimiero G
■ žaiskio, Stelmokų kaimo, Šiaulių ap- 
-kricio, Kauno rčdybos. Apie 6 metai 
imerikoje. Meldžiu atsišaukti arba

H as ji žino pranešti; yra svarbas rei-i 
|: alas iš Lietuvos.

Bronislovas Mockevičius
31 Sigei st.. \\ orcester, Mass.

Pajieškau brolių Viktoro ir And
rejaus Varkalių, taipgi dėdės ir kitų 
giminių bei pažįstamų. Aš tuoj išva
žiuosiu Lietuvon, atsišaukite. (24) 

Juozas Varkaiis
1125 Hancack avė., Briugeport, Ct.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Judei- 
-.io, apie 13 metų atgal gyveno Wor- 
■vsiery; Kauno gub., šlapgirių kai
mo. Mi-idžiu atsišaukti arba kas apie 
ji žino pranešti.

Jonas Judeikis (23)
35 Carbin st., So. Lavvrenca, Mass.

Pajieškau savo žmonos Albercč-s 
šved'enės po tėvais Zablockaitės; ji 
apleido mane 24 Vasario, palikdama 
su mažais vaikučiais. Girdėjau gyve
no Jersey City. bet dabar išvažiavo į 
Brooklyn. N. Y. Čia jos ir paveiksiąs.

Papieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo; esu 30 metų vaikinas. No
rinčios arčiau su manim merginos 
susipažinti, malonėkite atsikreipti 
per laišką ir prisiųsti savo paveiks
ią. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

Domininkas Krasnovskis
1532 — 9-th st., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų. Geistina kad butų 
Kauno rėdytos. Aš esu muzikantas. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės pri- 
siųsdanios paveikslą. (21)

Joseph Austin
2272 Russel st., Detroit, Mieli.

I

Pajieškau Vinco Samulio, gyveno 
YVuterburyj; turiu svarbų pranešima 

, apie tamstos moterį ir vaikučius. At- 
I .-išaukite.

Mat. Mališauskas (22)
80 Sheldon st., Hartiord, Conn.

Pajie-K.au apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nesenesnės 35 
metų. Esu vaikinas 30 metų amžiaus, 
moku gerą amatą. Su pirmu laišku 
meldžiu prisius* paveikslą. Paveiks
lą pareikalavus grąžinsiu atgal.

Joe VVatsor.
58 Willow st., Massena, N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Mitkos, 
Pompenų miestelio. Panevėžio apskr., 
Kauno gub. 1919 m. pargrįžo iš Fran- 
cijos i Bthlehėm, Pa., dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino malonėkit pra
nešti arba pats lai atsišaukia

Jonas Mitkus (21)
2805 E St.Clair avė., Cleveiand Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, tarp 24—30 m. 
Aš esu 30 metų vaikinas, kurios no
rėtų susipažinti lai atsišaukia prisius 
damos pavaikslėlį. Vyrų meldžiu ne
rasi nėti. (23)

pajiešk-. j 
v/enanė’

ARSI V ĖDIMAI.

.<1. Pa.

VINCAS KISIELIUS, Utronio vien 
-ūedis, Skcmonių valsčiaus; malones 
itsiliepti. (22).

Petras Kietis. Robc, Wash.

Pajieškau pusbrolio Jono Dereš- 
keviičaus ir Motčjaus Dzingo, taipgi 
pažįstamų Miko ir Juozo Ancukaičių 
ir Vinco Žemaičio. Aš esu iš Mariam- 
[>olės apskričio, Padavonio kaimo ir 
alsčiaus. (21)

REIKALINGAS PATNER1S.
Mėgina pajieško partnerio į Re.sto- 

rantą Moteries arba Vyro su 800 do
lerių. (21)

Miss II. 1‘OVIL YUSKIUTĖ
211 E- 4-th st., New York, N. Y.

Kazis Juknelis
Bicknel, Ind.

PRANEŠIMAS.

Anele Rratc laite-Povilo oė, 
kau švogerio Augusto Aaitka 

; Kas apie j 
ar pats i ui •

verto 'Chicago. 111. 
.teiksis pranešti 
kia.

Meldžiu pačios atsišaukti ir 
Ičt siratų-kudikių arba kas 
tų malonėkit pranešt už ką 
atlyginsiu.

JONAS ŠVEDAS
> Ames st.. Mostelio,

pasijai -
patėmv- 
^ausiai 
(22)

25<; Mass

Mus.-

Pajieškau brolio Viktoro Radžiūno. 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto; 
meldžiu atsišaukti. (22)

-John Radžiūnas
2245 Hamilton avė., Cleveiand, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 iki 45 metų. Norė
damos platesnių žinių atsišaukite.

G. Galinis (21)
17 North 6-th st., Duųuesne, Pa.

GASPAD1NES TEMYKIT!
Nauja knyga apie valgių gamini

mą. tik $15D. Gaspadinės, nusipirkit 
tą knygą, kurioje pamokina kaip ga
minti valgius, kepti visokias kepsnio 
ir daug kitokių nurodymų. Dideli) 
formato, drūtais apdarais, 164 pusi. 
Adresuokite: >

J. JERUSEVIČIUS
Box 68, Lawrence, Mass,

Visuomenės žiniai.
As gyvenu ant farmos Taylor ap

skrityje, Wis. Aš padarau čia gerą 
pragyvenimą. Aš žinau daug geų far- 
mų, kurios parsiduoda pigiai. Jeigu 
jus norėtumėt gerą farmą, rašykite 
man. (21;

A. J. PAl LICK. Bt»x 62A. K. R. 3, 
MEDFOIti), WIS.Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 30 iki 45 metų. Aš 
esu 15 metų vaikinas, staliorius, turiu 
savo namą ir rakandus. Mergina ar 
moteris gali 
Aš apsiimu 
i mokslų.

ĖXTRA BARGENtS
Artistiški nuogų merginų pveiks- 

lai. Kuomet pamatysi, tai reikalausi 
daugiau. 8 už 50c.; 20 už $1.00. Rei
kalaukite pas: (22)

CHAS. P. URBANAS.
912 W. 31-t h st., Chicago, UI.

Mergina 
atsišaukti -r su vaikais, 
juos užlaikyti ir leisti 

(22)
Pajieškau dėdžių Prano, Jono ir 

Martino Sulčių. Jie gyvena apie 
i’ennsylvar.ijos mainas. Kas apie juos 
žino, tegul praneša šiuo adresu.

Mikalina Šalčiuke (22»
2s Cleveiand avė., Montelio, Mass.

. —'vV-.'T.’

| Paskutinė Proga!
iI
i

J. Iass
1-st st., Basemant, 

Brooklyn, N. Y
i’.
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dl Pajieškau pusbrolio 
’llrausko, gyveno C’ 
Jį- _-ub.. Plungės parap., 
4;: i Kas apie ii žino 
<! nes 
Zl’ai
Ci
•--i

p J pats arba kas apie j:
•7 i pranešti, 
f: j K. Strakšas

4007 So. Brighton PI., Chicago. Iii. 
•a __ _______________________________ii I•’Ji Jieškau brolio Vincento Naikelio, 
(• i Įlgliaukos kaimo, Matiampolės apsk. 
PJ Kas anie ji žino malonėkite pranešti 
•,’larbi. pats lai atsišaukia.
yl Andrius Nail.eiis
t* I 1547 No. Wood st., Chicago, 111.

132 North

PARSIDUODA STORAS, DU 
NAMAI IR GARADŽIUS, turiu par
duot į trumpa laika, nes savininkas 
turi išvažiuoti į Lietuvą. Biznis iš
dirbtas gerai, apgyventa lietuviais 
vieta. Geriausiai pirkti tokiems ku
riems nusibodo dirbt sunkų darba, 
nes galės padaryt lengvą gyvenimą. 
Kreipkitės pa-: (23)

J. SAVICKAS
68 Hovendon avė.. Montelio, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 47 iki 25 metų. Ag esu 27 metu. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

P. Karvelis (21)
Gen. Delivery, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau švogerio Prano Gabrėno, 
gyveno Detroit, Mich.; turiu svarbų 
reikalu. Kas apie ji žino malonėkite 
pranešti arba pats lai atsišaukia.

Petras Bičkus
221 Deli avė., McKees Roks, Pa.

TIK IKI BIRŽELIO (JUNE) 1 D., 1920. GALITE ĮGYTI.
Tauntone riaušės.

Kast Tauntone streikuoja 
bovilnos dirbtuvės darbi- j $ 
mukai. Apie 400 streikierių į) 
išėjo pereitą savaitę ant ”pi-Į$ 
kietų’’ ir susirėmė su streik-l'^ 
įaužiais. Tuojaus 
ant streikierių užpuolė ir ♦? 
pradėjo skaldyt žmonėms f! 
galvas- Keliolika darbinin- Į;! 
kų buvo sunkiai sužeista, d 
Penki areštuoti. Skebų, ku-$ 
rie atima darbininkų šeimy-'įl 
;ios duoną, policija nemušė; § 
ji atakavo tiktai streikuo-d 
jančius, kurie už sunkų savo 
darba pareikalavo iš kom-|d

Iii 
ii 
ii 
ii

panijas kelių centų daugiau 
Juk jeigu susirinkusi legis- algos.
laturon saujalė repuplikonų 
galės uždrausti socialistam Franklin Parke pereitą
štatvti savo kandidatus, tai pėtnyčios vakarą persišovė 
reiškia, kad šimtai tukstan- Bernardas Kurevič, 21 me
čių gvventoių negali bal-,tu amžiaus vaikinas-tu amžiaus vaikinas-

Progress ShoeManufacturing Co.
(’OMMON STOCK Šeras po $100.00 kiekvienas. Jų liko 

vos apie 400. Po BIRžELLiO 1 D., 1920. tos šėros bus po 
policija $125.00. Kaip likusios šėros—kurių yra Mažiau kaip luo

bus parduotos, už jokius pinigus ju negalima bus gauti, nes 
daugiau ši Kompanija ”Common Stock" Šerų pardavimui ne
išleis. Veikite tuojaus. Jeigu negalite visus užmokėti, pr- 
siųskite nors 10 dali rankpinigių, likusius galėsite išmokėti 
Į 3 arba 6 mėnesius. Jei jūsų laiškas ir nepasiekt'.1 Kompa
niją iki 1 Birželio, bet bile tik Į paštą bus įmestas prieš tą 
dieną, orderis bus priimtąs po $100.00. -Jei kuriems neliks 
t. y. jei šėros visos bus parduotos prieš orderio atėjimą, pini
gus pilnai sugrąžinsime.

PREFERED Šerai su 7 procento kas metą, gvarantuota 
po $100.00. Užsisakykite koi liko, ir pasinaudokite proga.

MUSŲ BROCKTONO DIRBTI VE.J. dirba siviršum 90 
žmonių. LIETUVOJE, tuoj bus uždėta kita dirbtuve. Pri
sidėkite prie tikro ir gero reikalo.

suoti už ką jie nori. Tai rei
škia atėmimą žmonėms bal
so.

„Visviena, kaip mes su 
savo kaimynu nesutinkame,

AUKOS.
Kun. M. X. Mockaus bylos vedimui

WORCEgTER, M ASS,
22 d. Kovo, 1920. Mockaus prakal

bose, aukavo sekančai: po $1.00: J.
| Tarputis. A. Stankevičia. B. Levonis,1 

u_____ L,..;.. p. Mikcie-i
vičia. O. Bukevičienė. K. Krckždis, R-IĮj» 
Salepa, A. Malašius, F. Merkinis, J.'jįj

‘..'"1 -17 __ , , • 4.,, Irise, aukavo sekančai: po $1.00:jisai turi tokią pat teise tu-|TaTr.utjs- a. stankevičia, 
rėti savo nuomonę, kaip ir J. Boruza^j. Budrauskas. 
mes,” sako gubernatorius. !L7.r..?,

O apie biliu prieš Rand Jonavičia. P. Užupis, 
na-I.Y- Mikelaitis; po 55c.

sakė, kad jis yra "nedoras 
iš pat savo pamatu.” Girdi, 
"vykinamas gyvenimam ji
sai sunaikintų vieną iš di
džiausių musų šalies įstai
gų — tai pamatine žmonių 
teisę naudotis pilna laisve 
nuomonių ir žodžio srityj.”

Tarpe armėnų Philadel- 
nhijoj kilo muštynės ant 27 
ir Annin gatvių. Keturi 
žmonės tapo nušauti, o šeši 
sužeisti.

B. Senikas, G.! 
Tuškus, J.o i i __ tvn V. Mikelaitis; po 50c.: S. Juškus, .1.ScnOOu ęuhern&uOriUS P^"|Vai tek uitas. N. Brokicnė. M. Stankų*

1£
nienė, J. Paltanavičia. P. K u laka, M. 
Puskevičia. J. Sutkus, K. Dirvelis, A. 
Rutkauskas, S. šukelda, J. Latvis, J. 
Simanavičia, J. Degisiunas. Sykiu 
*22.00. Tiek aukautojų vardų yra pa
duota Mockui sykiu su pinigais. Ee. 
aukautojų vardų yra ir smulkių aukų^l

Jį
i

žsykiu 840,85. Viso sykiu $62,85. 
Mockui į rankas dadavė auką $5.00 

Otto Tūli, iš Worcester, Mass.
Worcester. Mass.. 27 

Mockaus prakalbose, 
ninkas Mickus $1,00, 
$25,32.

Atsiuntė Mockaus __ . ____
I.uzeckis, Cementon Green, N. Y’. $2, 
ir Fr. Pakštis, Rumford, Me. $2. Vi- k!) 

'si virš minėti pinigai yra išmokėta 
, tiesiai advokatams. Ig

M. X. Mockus.

<1. Kovo, 
aukavo: 
smulkių

1929,
Domi- 

aukų

adresu: Ant.
Y. $2,

Užsakymams vartokite čionai esančia blanką.

FKOGRESS SHOE MF(
88—92 Spark st.

BROCKTON, MASS.

;. co.

GERBIAMIEJI:—
Šiuomi užsisakau sekančias šoras ’ Progress Si.os Mfg.
Co.: "Common Stock”.......... seras. $100.00.
’Treferred Stock” ........ .. šoras, po 8100.00,-gvaran-
tuotą 7 procentą metams. Viso čionai rasite ?...........
Likusius prisiųsiu už......... dienų.

Vardas ir pravardė ..............................................
Adresas .... . ....... ..................

| FKOGRESS SHOE MANŪFACTURING CO.
88-92 Spark st., Brockton, Mass.

Adv. F. J. Bagnšius. prez. St. A. Milchus. sekret.
Pet. K. Vaičiūnas, kasin ius.

Pajieškau Adomo, Antano, Agotos 
ir jų motinos JAKŲ; visi iš Svirai- 
cių kaimo. Tryškių valsčiaus. Telšių 
apskr.. Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalą. -Jie patįs lai atsišaukia arba kas 
anie juos žino malonėkit pranešti.

C. J. Matulis
1$ Intervale st., '»iontello, Mass.

Pajieškau Jono Gudar.avičiaus, gy
veno Scanton, Pa. dabar nežinau; 
Garlevos parapijos, Mauručių kaimo. 
'.Ia'< nėkite atsišaukti arba kas apie 
jį žinote praneškite (22)

Povilas Girdauskas
16 E. 1 Ith st., Georgetown. UI.

4

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, kuri mylėtų 
taiku gyvenimą ir turėtų kiek pini
gų; nuo 25 iki 30 metų. Atsišaukite 
prisiųsdamos paveiksią.

Adam K. Pelt.
3812 3rd st., Detroit, Mich.

> Juozapo Pet- 
Ciiicagoj; Kauno 

., Narvaišių sod. 
malonėkite pranešt, 

reikalas, ai ba pats.
( 22 '- . 

Petrauskas

yra svarbus
atsišaukia.

Steponas
Dovncn Park. So. Boston, Mass.

Pajieškau tėvo Juozo Strakšo; jis 
_ 1__ _pie jį žino meldžiu

Pajieškau Adomo Gutausko, Valun- 
diškių kaimo. Leliūnų parap., Utenos 
apskričio. .Jo mokina atsišaukė iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas jį žino praneš
kite. (21)

.Jonas Stankevičius
210 Collcgc avė., Sloux City, Iowa.

|

Pajieškau Zofijos Budvaitės. Telšių 
apskričio, Gaudikaičių kaimo, gyveno 
Port Pini’’. N. J. Turiu svarbų reika
lų, atsišaukite. (21)

Frank Vertei
2202 Lakcside avė., Cleveiand, Ohio.

i i

i
i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 30m. 

darba. 
(22) ‘

PARSIDUODA NAMAS ir pėkar- 
nė, biznis grai eina, 
(lavino—išvažiuoja i 

C. Kriauše
91 Bolton st., So.

Priežastis par-
Rusiją. (23)

Bosten, Mass.

Aš esu 31 metų 
Atsišaukite. Td.

193 Grand st.,

moku gerą

L.
Box 144, 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, mokančios an
gliška kalbą. Aš esu 32 metų, amat- 
niukas. Merginos gražaus apsiėjimo 
atsišaukite. P>utų gerai, kad 
šauktų nuo nepertob Chieagos.

F. M. Malnik
Gen. Delivery, Chicago,

JAU TURIM VOKIŠKU BRITV'V
Pilnai gvarantuotos. labai gerai 

•kutą. Kaina $5, $(> ir $8. Jei ne skus, 
pinigus sugražinsime. (21)

M. ZIZAS
BIS Mįllbury st., Worcester, Mass.

atsi-

lil

ŽIŪRĖKIT KAS ČIA: Na o kas? 
•Jgi knyga, kurioj yra virš 70 labai 
juokingu atsitikimu vienoj knygoj; 
kaina 40c., turi 174 puslapius. Rašy
kit šiuo adresu:

J. Jerusevičius
Box 68. Lavvience. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
r,uo 26 iki 31 metų, be skirtumo tikė
jimo. Aš esu 31 metų. Atsišaukdamos 
prisiųskite paveikslą. Su pinigais ne
reikalaujama. (22)

J. W. L.
5706 W. 64 Pl„ Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos: 
arba našles nuo 22 iki 38 metų, esu ; 
•>5 metų vaikinas, mylinčios dorą gy- ' 
venimą meldžiu atsišaukti ir prisių
sti paveikslą. Atsaky mą duosiu kiek- ■ 
vienai.

K.
622 Wall st..

PROGA VISIEMS!
Kas nori išmokt padaryt PAVEIK

SLUS, kreipkitės prie manęs, aš 
prisiųsiu lekciją kaip vartot kamera, 
sutaisvt šarmus (chemicalus) ir ki
tus reikalingus nurodymus. Lengva 
suprasti. Su laišku pnsių.skit $2.00.

-JONAS A ŪSAITIS (23)
3054 W. -16-th st., Cleveiand, Onio.

M.
Rockford, III.

Norėčiau susipažinti su lietuvaite 
mergina ir apsivesti; nuo 20 iki 28 ;n. 

l ramaus budo, tikyba nevaržoma, ir 
į kuri mylėtų dorą šeimynišką gyveni
mą. Aš esu 28 metų vaikinas, amat- 

I ninkas. Atsišaukite. (22)
A. J. S.

510 So. Wilson st.. Waterbury, Ct.

Pajieškau M. Palcvičiaus, gyvena 
St. Louis, Mo. Girdėjau, kad mokinasi 
Chicagoj. Atsišaukite. (21)

L. Burnis.
2301 Biddle st.. Si. Louis, Mo.

i
Pajieškau draugo Antano Kufri- 

liuas, švogerio Petro švedenio ir pus
brolio Jono Vico; visi Kauno guberni
jos. Pasvalio apskričio, 
sodžiaus. Atsišaukite.

George Virius
B<>x 81, Rockla

Krinčinos 
(21)

•I. Conn.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka tik išėio is spaudos nauja kny

ga DAKTARAS NAMUOSE. Kny
gutėje aprašoma visokias vaistiškas 
žolės, šaknis, žiedai ir tt., nuo kekių 
ligų ir kaip vartojama. Su lotiniškais 
užvardijimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bite aptickoje. Apart to, yra 
daugybė geru pamokinimų, slaptybių 
ir receptų. Tokia knygutė yra kož- 
nam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITiS. (23)
451 Hudson avė., Rocnester, N. Y.

Mokinkimes Nauji Kalbą Esperanto!
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau plačiai vartojamą kalbą E S P E R A N T O.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; vidutiniš
kai prasilavinęs žmogus ją gai' išmokti j vieną dieną laiko. Knyga 
susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė colių. Kaina su prisiunti- 
mu tiktai $1.00. Kas pirks šią knygą tam priedų dykai duosiu paaiški
nimą kaip galima į trumpą laiką išmokti Esperanto kalbą. Užsaky
mus ir pinigus siųskite šiuomi adresu:

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET. >'EWARK. N. J

/
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SPRINGFIEL1), ILL.
Kruvina tragedija.

Gegužės 12 d. čia atsitiko 
baisi tragedija. Buvo taip: 
Antanas Janauskas atėje 
pas buvusią savo žmoną -Ju- 
?ę Ramanauskienę, 
iaiko krautuvę po Nr. 
Sangamon avė.. 
porą pirštinių ir 
pasakoti, kad jis 
merginą, bet negalįs 
vest, nes ji norinti 
pas kunigą, kunigas 
kad katalikui nevalia 
kitą pačią, pakol pirmutinė 
gyva.

Tuo tarpu atėjo krautu
vai kitas žmogus ir Janau
skas išėjo. Buvo jau 8 va
landa vakaro, ir kaip tik ši
tas žmogus išėjo, Ramanau
skienė užrakino savo krau
tuvėlę ir nuėjo pasilsėt. 
Prieš eisiant gult ji d a atsi
minė, kad jos vištininkas 
kieme neužrakintas. Kaip 
tik ji prie to vištininko pri
siartino. Janauskas Įšoko 
per užpakalinę tvorą su re
volveriu rankoje ir sušuko: 
”Gana tau gyvent!” Rama
nauskienė persigandus su
riko ir pradėjo maldauti: 
'Antanėli brangiausia, 
vanok man gyvastį!”

Bet budelio širdies mote
riškės maldavimas nesu
minkštino ir jis šovė du kar
tu iai i krutinę.

Subėgo kaimynai, pašau
kė policiją, kuri nugabeno 
peršautą moterį ligonbutin. 
o Janauską užrakino už ge
ležinių grotų. Jisai ginasi, 
kad nieko apie Ramanaus
kienės šovimą nežinąs. Jis 
sako, kad tuo laiku, kuomet 
ji buvo peršauta, jis gulėjęs 
lovoje. Bet Ramauskienė 
sako, kad jis ją peršovė.

Ramanauskienė yra iš
gyvenus su Jankausku apie 
6 metus krūvoje, bet dabar 
jiedu buvo persiskyrę. Ji 
gavo nuo jo atsiskyrimą 23 
vasario, 1918 metų dėl jo 
žiaurumo. Po metų laiko ji 
ištekėjo už Antano Rama
nausko. Ji-turi dabar ket
vertą vaikučių.

Janauską policija laiko1 
kalėjime ir laukia, kas išeis 
su Ramanauskiene. Dakta
rai sako, kad jos gyvastis 
pavojuje. Ji labai daug ken
čia nuo skausmo, nes kiek
viena kulpka išėjo beveik 
kiaurai per visą jos kūną.

Springfieldietė.

kur 
142t 
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Prie draugijos prisirašę 
<eletas narių- Aukų nelai
mingam Grigui surinko 
■pie 27 dolerius.

Panedėlio vakare. 10 d. 
gegužės, bažnyčios skiepe 
akė "prakalbą" kokis ten 
'raudonojo Kryžiaus" pir
mininkas, kun. Petraitis. 
Tas žmogelis tai tikras kle- 
jonijes sorkininkas. Jis pa
lakė, kad nei vienas ketu
ris, kuris neduos 4-rių ar 5- 
•:ių šimtų dolerių Lietuvos 
aidžiai, neturėsiąs tei-ės i 

Lietuvą įvažiuoti; bet apsi
sukęs pasakė, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia pasiel
gusi su Lietuva kaip Meksi
kos valdonai su Meksika: 
atidavė Anglijai puikiau
sias Lietuvos girias, linus ir 
kitokius Lietuvai reikalin
gus dalykus, ir pridūrė, kad 
jeigu Amerikos 
gausiai aukausią, tai 
klaidą busią galima "atitai
syti.”

Kadangi nei vienas neau
kavo. tai tas rėksnis ėmė 
šaukti, kad Lietuvoj tuojau 
•'eikalinga statyti ligonbu- 
čiai netoli karės fronto, pa
lei lenkų rubežių sužeistiem 
kareiviams. Tuose ligoninė
se busianti ir vaikų "prieg
lauda:" ten busią ir "moky
tojų.” kurie mokins vaikus 
arti ir akėti-

Kadangi ir tokiems tiks
lams niekas nei cento neda
vė. tai kunigas pradėjo pra
šyti aukų 
Kryžiaus, 
kad jiems 
ir kad 
pinigų, 
pradėjo 
iia. prieidamas prie kiekvie
no ir žadėdamas išduoti 
"paliudymą,” kad pargrįžus 
Lietuvon butų kokiam dur
niui ką parodyt- Taip kalba 
"dvasiškas tėvelis.''

Kadangi ir tas nieko ne
gelbėjo, tai iiepė iškelt ran
kas tiems, kurie iš susirin
kusiųjų 
Visi ėmė juoktis, 
užreiškė, kad 
bonas yra už 
giausis. Tokio čigono ir to
kio prašiko aš da nemačiau. 
—Bet iš viso jo šokinėjimo 
ir prašymo 
Parapijoms sumetė 
dol. 25c.

lietuviai
ta

dėl Raudonojo 
Išbaręs lietuvius, 
čia gerai gyvenu 

jie turi prisikriovę 
bet nenori duot— 
reikalauti. įx> neva-

. kurie iš susirin- 
yra Turtingiausi, 

ir vienas 
vietinis kle- 

visus turtin-

niekas neišėjo.
vos 11

Dechsteris-

VVATERBI RY, CONN.
Pranešimas.

Draugijos, prigulinčios 
prie Lietuvių Tautiškų Lai
svų Kapinių Organizacijos, 
rengia apvaikščiojimą ant 
"Decoration Day’’ (31 d. ge
gužės), tikslu aplankyt ka
pus tų draugą, kurie ilsisi 
laisvame kapinyne. Jų te
nai yra apie šimtas.

Ap vaikščiojime dalyvaus 
dešimts draugijų, kurios 
eis ant kapinyno su muzika.

Užkviestas yra ir kalbė
tojas, adv. F. J. Bagočius iš 
So. Bostono, kuris pasakys 
gražią prakalbą ant kapi
niu. Sugrįžus parodai nuo 

; 103

NORWOOD, MASS.
Prakalbos.

Gegužės 9 d- DLK Keis
tučio draugystė surengė 
prakalbas tikslu gauti dau
giau narių ir parinkti kiek 
aukų savo nariui S. Grigui, 
kuris jau apie du metai 
kaip serga paralyžium- Kal
bėjo drg. J. Neviackas iš 
Worcesterio.

Pirmoj savo kalbos dalyj 
kalbėtojas aiškino draugys
tės tikslą ir ragino prie jos 
rašytis. Antru atveju kal
inėjo apie Lietuvos padėtį ir 
apie dabartinės valdžios 
blogą elgimąsi su darbinin
kais/ varžymą laisvės ir tt. kapinių, "bus prakalbos

I

I

Pasakė, kad dabar Lietuvoj 
priviso begalo daug ponų ir 
kad tie ponai tenai puikiai 
ponavoja, atiduodami Lie
tuvos turtą, miškus ir kitką 
kitų šalin imperialistams. 
Toliaus kalbėtojas sakė, 
kaip jis pardavinėja "Kelei
vi;” girdi, ateina parapijo
nas ir klausia: ”Ar yra Mai- 
kis?” Jeigu yra, tai perka, 
bet jeigu nėr, neperka. Kal
bėjo ir apie socialdemokra
tus, bet apie komunistus nei 
žodžio, todėl komunistams 
labai nepatiko ir jie tik 
snarpsojo nosjs pakabinę- 
I)abar jie šneka, nusiminę, 
kad Neviackas jau virsta i 
”<social buržujus,”

Pl i'SBi RGH, PA.
Birutės Choro vakaras.
J. L. Senuliui vadovau

jant. Birutės Choras buvo 
sruuošęs čia koncertą su 
dviejų veikalėlių perstaty
mu. Visti pirma choras su
dainavo "Jaunuomenės Hi
mną.’ "Tekėjo Saulė” ir ”0 
Jus Kaimynai.” Publikai 
nesiliaujant plot, da buvo 
nudainuota 'Saulė Tekėjo.”

Po to buvo vaidinama vie- 
io veiksmo komedija ”Me- 
licinos Daktaras.’’ Aktoriai 
visi savo pareigas atliko ge- 
•ai. ypač pasižymėjo K. Ča- 

ir V. Jurcikoniutė. Ir 
veikalėlis publikai pa- 

O kadangi birutiečiai

as 
jais 
tiko, 
nesigaili pinigų paimti ge
zas drapana? ir aprengti 
iktorius kaip reikia, tai tas 
>ats veikalas išrodo 
geriau.

Antras veikalėlis 
’Tšgama," dviejų aktu 
ma. 
kas
’ daktarus, kitą į kunigus, ir 
kaip paskui kunigas sulen
kėjo. virto išgama, kad ir 
motinos nenorėjo pažinti. 
Perstatymas išėjo gerai ir 
birutiečiams priguli pagiri
ojo žodis. Daugelis aktorių 
buvo da pirmu kartu ant 
pagrindų, bet lošė gerai.

Po teatro maišytas cho
ras da padainavo keliatą 
dainelių ir užbaigė vakarą 
Lietuvos Hymnu. Publika 
išsiskirstė patenkinta, nes 
malonu buvo pasiklausyti.

Koncerte Buvęs.

daug

buvo 
dra- 

Ji parodo, kaip ukinin- 
s išleido vieną savo sūnų

CHICAGO. ILL.
Rubu Bendrovė siunčia Lie

tuvon S2vo įgaliotinius.
Pareidamas sykį 

namo nusipirkau 
nas 
nės skaityti randu

Grigaiti,kiniečiu 25 gegužes 
turėjo jau išvažiuoti Lietu- 

ivon pradėti Bendrovės dar
bą.

Susirinkimas taipgi nuta
rė surengti jų išleistuvėms 
vakarą, kuris Įvyko perei
toje subatoje, 22 gegužės., 
Bendrovės nariai atsisvei
kino su savo Įgaliotiniais, 
linkėdami jiems kou geriau
sios kloties ir pasisekimų 
Lietuvoje.

Juodkainietis.------------------------------------

$9'

•'Draugą Reikale*’
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina, 

i ra tik vienas Paiu-Expeileris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
numu vaizbaženkliu

ANOHOR Ikaras j
Jeigu ant pakelio nėra vaizbažeuklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tpkio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Ncw Verk

GREUTA
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbiuio. pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamos, vartoja, t

PAIN-EXPELEEKI

“ATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKUS JAU 

SPAUDOJE.
Minėtą knygą parašė M. H. San- 

ger, vertė J. Stropus iš anglų kalbos, 
j _ .. i naudin-

; <rų, naujų patarimų, kokių nebuvo 
I tiirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus 
, >a rody ta. ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoterįs, kurios dar 
teuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai

orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į 
’aišką, užraše kam ir nuo ko siun-

PASAULIU RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų 

į saulinės sistemos. Moksliška knyga 
;su paveikslais. Vertė iš rusiško J.

Ant 21 .............
{||(m6nS Antroj laidoj bus prirengta naudin- 

i nnniii natarimii- kokiu
Gelžkelio laikro- 
lis sriubelių už
sukamas, vyriš 
ko didumo, an 
20 metų auksuo . . .
tas su išrašytai: juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money 
dubeltavais vir- **“ “ “““ u-.i..* :
šais. Labai tei- 
singas, ypatingai i iama.

važiuojantiems žmonėms 
Ikia visuomet tikras lai
Gvarant uotas ant 20 me

iles iš-

iI

Lietuviškai - Lenkiška Aptieką I
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit* ! J 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių maistų šaknų nuo vi- j i 
aokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rtn- 
matizmo, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plan- i) 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nm> visokių slaptingų !»- H 
gų ir geiiausius patarimus snteik.arr.e. nuo patruki no dei vyru ir mo- J 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną 
dyk*. Todėl jeigu norite gaut genis vaistus ir i 
ateikite į Af*TIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST,
gelžkeliu v _2 
kuriems reikia 
k ar žinoti.
ty Ypatingas pasiuiijimas. ___ __ . _____
siusime ši laikrodėli ant kiekvieno ad- Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
reso UŽS9.75 C. O. D. ir persiuntime j tik už 25c.
Kaštus, su teise jums viską peržiūrėt ; 2. Kovotojas Už Teisybę. Šioji
Jei busi neužganėdintas, nemokėk ne; knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė- 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu i ti už teisybę, kada nurodę tą veid- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 j mainiu niekšystę. kuriems žmonės 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- j aklai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su j !' • Milošauskio. Jos prekė 25c. 
Kiekvienų laikrodėliu.

EXCELS1OR YVATCH CO.
-t>6 Atnenaeum Rdg. CHICAGO. ILL
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rus per vt-ivruirrj us- r|| 
suėėdyt pinigus, tad į 
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šaltis platinasi
ir platina influenzą 
prašalink šalti 
tuojaus su

n urs
CASCARA^#Ql)ININE

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių forrno 

je — saugios, tikros — 
prašalina šalti į 24 va

landas — gripą į o 
dienas. Geras bak 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill's peveikslu.
Visuose Aptiekose.
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3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo- 
■ se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo, 
į Parašė F. Juškauskienė-F. J. Stro- 
pienėnė.. Minėtas veikalas lengvas 
lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik 10c.

Virš paduotas knygas galima tuoj 
gauti; laukt nereikės ir už iia pa- 

I žymėtas ' nygas galima pašto ženkle- 
1 iiais siuati po 2 ar 3 centus ant var
do:

F. J. STROPUS
8 Lortng st, So. Boston, Mass.

i

I

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuviu i Tėvvnę ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZI-JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

GELBĖKIT G
NUSIPIRK MOSTIES

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 
■ Mentholatum Co. Prieš eisiant gul’ 
j ištepk veidą mosčia per kelis vakarus 

o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs- 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOK 36, HOLBROOK. MASS

Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 
iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomi. Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.

' Mr
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‘Mč. iitan niežti
- mJžiau r m. Jcins ■mazgoji nt n s.

Ta- s — ir rixta^
\ iičė/o r.ho ,'r bjauriu

• da . W
J '■'■m--- *\V', tai kam tau l»f-

rciSz&inįjai ’ k’kie manu
< ki:- . švinu* i: č’tsti. O ta>
i as ra. .uju ni j-ELES: '

U įįas ta i vraRUFFLES? Ar
i tai sfviluolė? Xe!! Ar kve-
1 pianus \ indv.o? Ne!! RUF-
; - FI.ES ra tai paprasčiau si s

plaukų ir olos sustiprintojis.

VIENATINIS LAWRENCE

K r ia učius
TIK VYRAMS

Turime iš Francuos ir iš 
kitur gražiausių merginų 
artistiškų paveikslų. Pri- 
siųskite $1.09, o aplankysi
te 10 labai gražiu paveiks
lų ‘ (24}

W. M. LUNY & VENO CO.
P. O. BOX 103, 
PEAEODY, MASS.
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kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius R UBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42'/2 HAVERHILL ST. 

LAWRENCE, MASS.

iš darbo 
"Naujie- 
vakarie- 
praneši

ma. kad "Liet. Amer. Rūbų
Bendrovės’’ susirinkimas 

rinks Įgaliotinius Lietuvon. 
Mitingas bus Liuosybės Sa
lėje. kur kviečiami visi atsi
lankyti. Mislinu sau. reikia 
nueiti ir man pasižiūrėti, 
kas tenai bus.

Nueinu — salė jau pilna 
žmonių. Įsigrudau vidun. 
Prie stalo atsistojęs juod
bruvas vyras aiškina susi
rinkusiems Bendrovės tiks
lą ir kviečia prie jos rašytis, 
^ako, kad Bendrovės tiks
iąs esąs steigti Lietuvoje 
verpimo, audimo ir rūbų 
siuvimo pramonę.

Susirinkusieji 
rinktis apie stalą. Priėjau ir 
aš pasižiopsoti, ką jie tenai 
darys. Vienas jaunas vyru
kas prieina prie raštininko | 
ir prašo, kad jam užrašytų 
už >'50 šėrų. Aš da nesupra- 
tau. ar tas žmogus kalba iš-;® 
tikrųjų, ar juokais, bet kur Jį 
tau! Išsitraukia iš kišeniaus J 
glėbį pinigu ir kloja ant sta-J 
lo. Paskui ir kitus pradeda *■ 
raginti rašytis, 
gus priėjęs ima 
rų, trečias už 
ėmė po mažiau, 
prisiartino prie 
nas. raudono veido vyrukas f 
ir sako: "Užrašyk man už f 
81,000 šėrų!" Iš pradžios aš | 
vis da abejojau, bet paskui | 
ir pats prisidėjau su keliais J 
grašiais. Į.®

Paskui susirinkimas iš-: = 
rinko du Bendrovės Įgalio- -(.y 
tiniu, A. Ripkevičiu ir Joną

i

I

pradėjo

<

J 
i® 

Kitas žmo- >: 
už $100 šė-if 
$500. Kiti, i 
Ant galo | 

stalo jau- :j

Green st. svetainėje.
Lietuvių Tautiškos Lais

vos Kapinės yra labai gra
žioj vietoj, prie Plank Road, 
netoli Hamilton Park'o. 
Kapines įkūrė šios draugi
jos: Did. L. K. Gedemino 
Dr-ja, Lietuvos Sūnų D-ja, 
Lietuvių Ukėsų Kliubas ir 
Švento -Jurgio Dr-ja (iš U- 
nion, City), 1902 metais.

"Decoration Day” pri
puola nedėldieny, todėl ap-, 
vaikščioj'imas bus panedėly,! 
31 gegužės, antrą valandą 
po pietų. P 
nuo John st.

L. T. K. Sekretorius, į " «<,
Jurgis Bendoraitis. chicago. ii.l. •

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ SI .95 ~

Tikras Stebuklas!!!! 
i Laikrodėlis su S Rodyklėms | 

Tik paimk ir pažiūrėk ant to stebėti- *?■ 
no laikrodėlio, kuris: 1) rodo valandas. S 
rodo minutas. — 3) sekundas, 1) parodo ® 
dienas savaitės, 5) parodo dienas mėne-' 
šio, 6) eina 8 dienas su vienu užvedimu.
7) įdėtas i tvirtus ir gražius viršelius, 8) 
geras laiko rodytojas, 9) gvarantuotas 
ant 20 metų.

KIEKVIENAS NUSISTEBI. 
KIEK VIEN AS M Y Ll.

Kada tik Jus nepažiurėturiiėt į tą laikrodį, 
ys, minutas ir sekundas, bet taipgi dienas,

J's eina 8 dienas be sustojimo.

i 
i
I 
i 
į
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kuri:- prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. <) kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čv-ta neuiežinčią gaivos oda?

l-e u i ' i. js js
panaikina pleiskana-! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje Rlri'I.ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žyieės netiks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektini:, kati pleiskanos neatsinaujintų. <

> Nu.-ipirkte šiąnakt RUFFI.ES bonk-.itę antickoje. Kaštuos tik 
65c.. bet jus saky-ite. kad jos vertos daug <1; ilgiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite inunis 75c. pačto markėmis, a.- money order šiokiu adresu: 

———F. AD. RICHTER & CO.. 326-330 Sroadvay, New York——

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

Yra tikrai stebėtinas. 1 
jas pamatysite r.etik valandas, 
savaitės ir dienas mėnesio.

Nereik ji užsukt kasdieną. Jis eina 8 dienas be sustojimo. Jo už
teks jūsų amžiui. Vertas $18.00, inusų Speeialė Kaina $12.75. DYKAI 
—Apart kad mes parduodam tą laikrodį taip pigiai, męs duodam dy
kai prie kiekvieno laikrodėlio viena paauksuotą retežėlį ir paauksuotą 
kišenini peilį. (Vien peilis kainuoja mažiausiai $1.50.)

Nesiųskite pinigų, vien Cuponą.
Prisinskit mums šį kuponą su jūsų 

adresu ir vardu aiškiai parašytu 
tuojaus. Mes prisiųsini tą gražų lai
krodį. peili ir lenciugeli per^ ”parcel 
post.” Užmokėsit pačtoriui $12.75 ir 
laikrodis jns. Nešiok tą gražų laikro
di 30 dienų ir išbandyk visokiais bu
dais. Jeigu neužsiganėdinsit, sugrą
žink. Mes atiduosim jutns pinigus. 
Prisiųsk tą kuponą šiandien.

UNION MAIL ORDER CO..
Dept. 690

478 NATIONAL AVĖ..
MILWALK.EE. WIS.

pas
nos.

Kuris parodo valandas, minutas. dienas savaitės, 
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis 
rankumas visam amžiui.. Lukštai to laikrooėHo 

mechanizmas 
laiką laiko gerai, ir gva- 

Kiekvienam, kas tik pamate 
Vertas užsimerkus $15.90, o 

kaina už $9.75 ir priedų 
i.uris perką laikrodėli mašinėlę drukavot 

yra graži ir tvirta. Tu- 
r Senkus ir ant jos kožnas

gražus ir labai tvirt-, " akmenų, 
riausio plieno ir nikelio, 
rantuotas ant 20 metų, 
tas laikrodėlis patinka, 
męs parduodame fabriko.- 
duodam, 
laiškus (typv.iiter'. kurt 
ri visas raides, numerius

gali drukuot, kaip 
ant brangios maši-
DYKAI. kas

k li
vrą 
pa
yra 
ge-

KUPONAS
Union Mail Order Co.,

478 National avė., Dept bf>0. 
Milwaukee, Wis.

ealendar watc'n with chain 
Please send mc vour 8 dav 

and knife. On delivery I will 
PaY S12.75 and it I am not sa- 
tisfied I will return tnis watch 
in thirty (30) days and you 
will refimd my įnonev. 
How many watcb ?

Name ...............
Address ...............

practical sales campany,
1219 NORTH IRVING AVĖ, Dep. 3OO. CHICAGO. ILL

mus gauna
Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 

jierka laikrodėli-, Užtikrinam kiekvie 
nam užganėdinimą arba gražinant pinigus 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš i namus. Adresas: (23

čirkšlę tūkstančiai moterų su pSitų
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada- -jį 
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi-
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- Jkia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 

Paroda nrasidės 5*7° antr.aš?> 15c- stampomis
1 ai Oud prasmes jei apmokėjimo persiuntimo. TuriN->,

• me daugybę tiems panašių dalykų ir
’ prietaisų. Rašykit tuojaus.

‘t’

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų 
lietuvišką banką

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St NEW YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. 
KUR GALITE pasiųsti pinigus Į Lietuvą sulyg žemiau

sio dienos kurso. '
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS

Mes cžtikrinam. kad Jq» sučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš genijų firmų ir pri- 
mieruojam rnbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 

VYRŲ «R MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jnsų brolis Betaria

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY,
S0. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—liti*

i
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RUFFI.ES
MILWALK.EE
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K| žmonės rašo iš Lietuvos.
Petras Brazdžionis iš čiai viską sunaudoja. 

Cambridge, šiomis dieno
mis gavo nuo savo giminai
čio Juozapo Sivicko iš Kun- 
tarskių kaimo laišką, kurį 
tarp kitko rašoma: Visu-į 
pirmu duodu labų dienų ir: 
dėkavoju už jūsų malonę, 
kad užrašėt ”Keleivį.” Aš 
priėmiau nuo jūsų vieną 
laišką ir 3 numerius "Kelei
vio-” Tas suteikė man daug 
džiaugsmo ir pranešė ir ma
lonių žinių. Už tą viską da 

sakau nesuskaitomai 
Jeigu kiekvienas lie- 
iš Amerikos pasiųstų 
giminėms i Lietuva 

___ 1__ “”// į,” tai 
Lietuva tuojaus pasidarytų 
visai kitokia šalis. •

karta 
ačiū- 
t u vys 
savo 
nors po vieną "Keleivį,

Mes 
tų daiktų nė už pinigus ne
gaunam nusipirkti-

KA ŽMONĖS RAŠO APIE 
”KELEIv Į”

P. Jakštas iš Kurklių, 
Kauno gubernijos, rašo:

"Brangi 'Keleivio’ Redak
cija! Aš gavau jūsų laikraš
čio jau keturis numerius ir 
norėčiau, kad jis visuomet 
keliautų. Tokių laikraščių 
mes Lietuvoj visai neturim, 
kur taip aiškiai ir teisingai 
butu viskas aprašyta. Kaip 
kaimynai dažinojo. kad ’Ke- 

lieivis’ pas mane iš Amerikos 
!ateina, tai visi susirenka ir 
{vienas skaitom, o kiti klau- 
jsosi. Ir kožnas nori pasisko
linti, ir pat oi jis eina iš ran
kų Į rankas, pakol visai mi
nkšta.”

C.A. Masaičiui iš Lincoln,
N.H., rašo giminės nuo Vie- 
iiuonos šitokių žinių:

Aš patekau į rusų kariu-j 
menę ir išbuvau ant fronto 
vienus metus, paskui paė-{ 
mė į nelaisvę ir buvau tris' 
metus vokiečių __ 2____ ________ ____ ,
Kiek pavargau, tad negaliu; meldžiu siuntinėti man ’Ke-į 
nė aprašyti; nevelyčiau nėpeivi’ toliau, nes be 'Keleivio’į 
vienam savo neprieteliui. ‘negaliu apsieiti, nes tai tik- 

.'riausis darbininkų apgyne-
Belas drauge, ar nega.e-į -ag manau, kad 'Keleivi’ 

iUm ^-an VI11?6-/1 privalėtų skaityti kiekvie-
kos laikrasu Keleivi. ina? nes j0 gaijma daug ko 

naudingo pasimokinti ir ai)- 
sišviesti. Vėlinu, kad 'Kelei
vis' neperstotų keliavęs nie
kados, pakol tik žemė mus 
užlaikys ir saulė švies.— Se
nas 'Keleivio’ skaitytojas.”

A. Petrikas iš Detroito 
rašo:

"Su šiuo laišku prisiunčiu 
rankose? $2 vertės money orderi ir

kos laikraštį "Keleivi.'[ 
Skaičiau pasiskolinęs nuo j 
jūsų seselės, tai yra naudin-; 
gas ir brangus laikraštis.) 
Už prenumeratą aš jums 
atlvgnsiu kuo galėsiu kaip 
sugrįši į tėvynę-

Naujienos pas mus blo
gos, duona brangi, o uždar
bių nėra. Kurie užsiima 
kokia amatninkyste, tai tie 
pragyvena vidutiniškai, bet 
prastam darbininkui bėda-

Jos. žideckui i Čombrid- 
ge, štai ką rašo iš Rudinos, 
Viniaus gub.:

"Kur išleidot 25 augusto 
gromatą, tai mes dabar ga
vom, rašyk tankiau, nes 
esam labai pasilgę. Vald
žia pas mus da paliokų, ne
duok dieve koks baisus na- 
rodas. kaip žvėrys ant žmo
gaus užpuldinėja. Buvo 
niemčiai liuteronai iii ru.s- 
kiai bolševikai, tai tie daug 
geresni ne kaip paliokai ka
talikai, 
iš rusko 
tuviškai 
tai. Jie visoj Rusijoje pa
ėmė viršų nuo ponų ir buvo 
jau atėję Lietuvon. Kiti 
žmonės da nežino jų vardo, 
bet pas juos nėra jokio pono 
Jie ir Lietuvoje norėjo tokį 
parėtką padaryti. Bet ir 
Lietuvoj yra dvejopa pusė, 
socialistai su darbininkais 
nor bolševikų ir jie padarė 
su bolševikais sutartį, o po
nai eina priešais ir kunigai 
jiems padeda- Dabar bol
ševikai muša poliokus ir sa
ko, kad bolševikai jau Vi
leikoje. Mes girdim šaudy
mus kasdien; pragyvenai 
dieną, tai toji tavo, o kas ry
toj, tai dievas žino.”

Tie bolševikai, tai 
taip vadinasi, o lie- 

vadinasi socialis-

Kazimierui Banevičiui Į 
New Britain, Conn. rašo jo 
brolis sekančiai:

Vyriausis mano sūnūs, 
kuris tik 21 metų, jau pusė 
metų kaip Lietuvos kariu- 
menėje ir buvo sužeistas, 
bet jau pusė metų kaip tar
nauja ir da nė kartą nebu
vo parvažavęs atsilankyt. 
Naujienos pas mus tokios, 
14 ir 1-5 balandžio visi vy
rai ir moterys sukakę 23 
metus turėjo balsuot, nes 
buvo rinkimai i seimą Lie
tuvos. Visi darbininkai bal
suoja už numerį 6, o bago- 
čiai už numeri 16. Da neži
nome katrų bus viršus ar 
bagočių ar barbininkų-

Kaip jus rašote, kad au
kavote visi daug dėl Lietu
vos, tai kam jus aukaujat, 

• mes biedni žmonės vis tiek 
nieko negaunam, tik hago-

i

DIENĄ IR NAKTĮ
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Mamoms
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lajmeoa.

zda nepavojinga ir ji 
sveiks.
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BALTIC STATĖS

CAPITAL STOCK $100,000.00

►

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
»

Cdr. Broadway & E Street,

>

So. Boston, Mass.

Parduodam Laivakortes.

V*V*I*V*<',t ,*j* »*.* -*y‘ -*-* i-.*.*?

Korporacija likosi nuorganizuota geresniam aprūpinimui keliaujančių i 
Lietuvą lietuvių arba norinčių sutvarkyti Lietuvoje kokius nors reikalu.

Siunčiam Pinigus į Lietuvą ir j Visas Pasaulio Dalis,

▼* »*»***»* »***<*

išgelbėjo nuo varginan- 
‘ Aš per

nevirinimo pilvo ir

maistas suteikdavo

rėžimas, gurgimas

Niekur aš nega-

••X-

Mergina taip susijudino, einančio Piu^ų Lietinių 
kad parėjus paėmė revolve- Balso. Prenumeiata bu
ri ir persišovė. Tečiaus žai- sianti metams $2. A, 11 za- 

•• • • pa- da iš pradžių eiti dų syk į
j mėnesį, jeigu parėmėjų 
gana atsiras. Norintieji 
platesnių žinių apie tą Prū
sų lietuvių laikrašti gali 
kreiptis į minėtos ”M- M. L- 
Dr-jos” raštininką: Čarlį 
Lemkis, 2526 W. 45-th Pla- 
ce, Chicago, III.

Bostono Tirinėtojas.
j

PRŪSŲ LIETUVIAI 
AMERIKOJE RENGIA

SI LEISTI LAA1K- 
RAšTJ.

Chicagoje yra susitvėru
si iš Prūsų lietuvių ir kitų 
lietuvių proteštonų ”Marty- 
no Nažvydžio Lite ratinė 
Draugija-” Tos draugijos 
tikslas yra leisti nevien rei
kalingus raštus Amerikos 
protestonams, bet ii sten
giasi ir neprotestantus su
pažindinti su Prūsų lietu
viais, jų dvasiniais, draugi
jiniais ir tautiniais reika- 
•ais. Tam tikslui ji dabar 
rengiasi leisti laikraštį, kil
io vardas busiąs "Pasiun

tinys.” Kadangi jos užma
nymas yra ir neprotestan- 
_us supažindinti su savo 
dvasiniais ir tautiniais rei- 
kalias, tai tas laikraštis bu-į 
-iąs spausdinamas lietuvių 
(ne vokiečių) raidėmis. To į 
laikraščio pakraipa busian
ti tokia, kaip Klaipėdoje iš-i

FARMOS!
• Didelis nupiginimas. 225 akeliai, 

apie 100 dirbamos žemės, 25 akeria 
didelės girios eglių ir kievnieuziij, 
geros ganyklos su upeliais, 2 n-iv.ios 
; miestuką. 12 kambarių stuba, 3 
batnės ir mažesni budinkai, 9 karvės, 
2 arkliai, pakinkai, vežimai, masinos 
ir kiti farmos Įrankiai, triobos vien • 
uaugiau vertos negu prašo už v:.>a 
farmų. Parsiduoda su visukuoni i. 
$4,900. Savininkas turi kitą bizni už
tat! tai o pigiai parduoau.

KITA KARMA: 135 likeriai, a; 
ilp dirbamos geros žemės kitkas zii 
ir ganyklos: rugių ir kviečių užsč 
apie 5 akeriai, diktas sodas, 9 san.- ■ 
barių stuba apšildoma garu ir v -;i 
itasymai; didelė barnė su sklepa.i 
sailio, ir kiti mažesni eudinkai; pusė) 
mailės Į miestuką su fabrikais uuei- j 
nyčiomis. 2 geri arkliai, 4 karvės, -); 
vištų, žąsų ir ančių; visokių farmos; 
ipašinų, vežimų ir mažesnių iru:.:-.ių.: 
Viską oariluoda sykiu už $7,0OO; įmo- 
kėt S4.O0O. šita farma netoli 
Norvvieh, Conn.

A. ŽVLNG1LAS
2G Brcadway So. Boston, Ma

KAIP GALIU ATITRAUKT KŪDIKI?

'75(jrde/MMf
EAGLE BRAND

(COEDENSED MILE)

Tel. Haj markei 1881

Daktaru Ofisai*
MEDICAL OFFICES

22 TREMOM’ iiV.O. Scvilv S<|. 
BOSTON. MASS.

Gydo vyrų ir moterų slaptus 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą eg .eminaciją ir kraujo 
išbandymą esam reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti Riekti 
na kūdiki žindanti motina. Geriausia atpratinti į 
kūdiki nuo žindimo atitraukinėjant laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš bankus gerti ant dienus, ir laipsniš
kai padidinti bonkos maitinimą, iki galutinai kū
dikis būna atitrauktas nuo krūties.
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Didelę. $1 vertes, 
artistišku paveiks
lu knygų duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir J uokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siųskite money orderiu arba popierini 
<;<-!• rj ir 2'c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 Si. I'aul Avė. Chicago. III.

Jeigu jus norite pslink- 
sminti savo gyvenimą abel- 
nai, turėk Trinerio Ameri
konišką Elixirą Karčiojo 
Vyno namieje! Imti prieš 
valgį, priduoda gerą apeti- 
-tą, padeda gromuliavimui 
ir pagelbsti smegenims vei
kti greičiau. Imti prieš gul
siant. užtirina gerą ir ramų 

__________ miega ir ryte atsikėlus pil- 
■ R. Petrulis iš Phiiadelphi-1 atįgamnim, ir smągu- 
; 'oSrašo-_________________ !"!*• Bet bPtln?’ rdkalauk
J "Skaitviiamas visokius Iia: ti.Į'aič.Tr^nedo ^rf!elbJž°’ 
{tuviu laikraščius ir ma- n,sk« E1.1X13 Karaojo Vy- 
j tvdamas, 
: -Keleivį’ 
parašyti 
žodžius ir pasakyti, ką aš į 
apie tai manau. Man rodos. į. 
kad 'Keleivio’ pozicija yra j; 
labai teisinga. -Jisai drožia 

{teisybę visiems į akis, nežiu- 
į rėdamas, ar tas kam patin- 
įka, ar ne. Todėl visokie dar
bininkų mulkintojai 'Kelei
vio' nemyli ir visaip jį šmei
žia. Bet, draugai, jus tų ap- 

{navikų nepaisykit. Jus gin- 
ikit darbininkų reikalus kaip 
I iki šiol gynėt, o darbininkai 
Į visuomet bus su jumis. Lai 
gyvuoja 'Keleivis’ ir lai ašt
ria savo kritika svilina akis 
visiems žmonių mulkinto
jams.”

kaintuii žmonės I™- kuris žinomas po visą 
šmeižia, nutariau ?.kalP° tikrai msi- 

Redakcijai kelis ‘tikėtinas laistąs ir taipgi 
- - - 5 į gavo didžiausias dovanas,

auksinius medalius ir aug- 
stas padėkavones, daugelyj 
Tarptautiškų parodų: Lon- 

įdone ir Bruselvje 1910 m., 
i Paryžiuje ir Romoje 1911 
m., San Francisco 1915, Pa
namoje 1916. Bėgyje pasku
tinių kelių mėnesių dauge-į 
lis naujų ’ karčiųjų vynų” 
padaryta šioj šalyje/ bet 
musų draugai negali būt su
vilioti. Jie žino vertę Trine- 
rio Amerikoniško EIixiro 
ir jie nepriims imituotų. 
Jūsų aptiekorius ar vaistų 
pardavėjas turi visus Tri
perio vaistus ant ranku- 
Joseph Triner Companv 
1333-43 So. Ashland avė 
Chicago, III.

Punske lenkai grąžino ku
nigą važiuojanti su Šven
čiausiu Sakramentu pas li
goni. Sekmadieni (8-III) 
lenkų karininkas karo val
džios vardu pranešė, kad 
kunigams uždrausta važiuo
ti pas ligonius.

Latvių užsienio reikalų 
ministeris Mejerovičius pa
reiškė laikraštininkams dėl 
Latvių-Lietuvos sienos nus
tatymo, kad Palangos rajo
ne galutinai nusprendęs 
plebiscitas. Sunkiau busią 
nustatyti sieną Dinaburko 
(Bvinsko) apielinkėj, ka
dangi ten reiškią pretenzi
jos 5 valstybes: Latviai 
Lenkai, Lietuva, Gudai 
Tarybų Rusai.

PLAUKAS!!!
Kas turite nulipusius plaukus 

ar niežėjimą galvos odos, plei
skanas, puolimą ir žilintą plau
kų, retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus, duokite savo ac 
lesa ir 2c. štampą. (25)
WESTERN CHĖMICAL CO. 
Box 9. VVilkes Barre. Pu

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu i; 
lengvai suvirškinamas, kad ji galimu duoti pa 
keičiant su krūties pienu La jokio apsunkinimo 
atitraukimui kūdikio nuo žindimo.

Musu penkiasdešimts keturių pusiapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdiki atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų 
kalboje. Abi bus pasiustos jums dovanai, jeigu 
pasiųsit mums šiandien.

Eagle Brand, padarytas iš geriausios rūšies kar
vės pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias 
stalui ir valgiams gaminti.—Pirkit dėžę šiandien 
ir naudokit ji visokiems reikalams, kur naudoja- 

Bandykit su kustardu.

Ąf, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

ma pienas ir cukrus.

šis Lakelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company 
108 HLDSON STREET 

NEW YORK.

Pirmu
Kariu

Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais

D&bar ką tik išėjo iš po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJAI 
SATYROJE

miera Biblijos 5’ colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kieki ienai ypatai. 
Žmogaus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mvdamas į paveikslėlius, (kurie per
statė kas buvo pirm sutvėrimo svietu 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai te
kią kniga įgijo, jam bes trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK Si.įO

Norinti gaut šią Bibliją, pDigu 
Siųskit Expreso ar Pačto Moaey Orė- 
r:u, arba regisi rnotar**

"KELEIVIS”
255 Broadw»y,
Boston, Mass.

Gražiausių Dainų ir Naujausių

i

EILIŲ KNYGA

“• EORoĖii CO''1-VOBK. U
INSTEIGTA 1857 M.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Miik 
Borden’s Condenscd Coffee

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiūk 
ji mums ŠIA-NDIEN.
Mrs ........................................
Street ........................ :
City ......................................... i
Statė ....................... (8) ;
..Nurodymai apie Valgius: 
...’. Kūdikių Gerovė.

Produktai:
Borden’s Miik Chocolate
Borden’s Malted Miik

Kas mane _ 
čių ligų? Salutaras Bitteris. 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose.
• au pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai j aus ties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se. o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHĖMICAL 1NST.
J. Baitrėnas, . prof. 

W ;n. ERŲ KNIS. Sav.
1707 Halsteu St., CHICAGO. ILL.

Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

FINANCE CORPORATION
(Inkorporuota Mass-. Valstijoje.)

Į šią bendrovę Įeina visos lietuvių agentūros, kurios pirmiaus veikė atskirai. 
Apart agentūrų Į Korporaciją prisidėjo įžymiausi Bostono vertelgos:

Petras čeplikas, Antanas Ivaškevičius, K. Šidlauskas, St. Vileišis; profesio
nalai: D-ras Jakimavičius,'I)r. A. Ka-počius, Adv. Howard, Adv. Bagočius, 
"Sandaros” r ėda k te r. K. N. Norkusir daug kitų.

Korporacija jau turi savo nejudinamą turtą, visą bloką su trimis mūri
niais ir 6 mediniais namais, ant kampo Broadway ir E st. So. Bostone, kurio 
vertė siekia į 60,000.00.

PERSIŠOVĖ, KAD NE
GAVO VYRO.

Šimet prakilnieji metai, 
tai yra tokie metai, kuomet 
merginos gali pačios save- 
širdį vyrams pasiūlyt. Tai
gi ta proga norėjo pasinau
doti ir p-lė M- White Chica
goje. Ji pasikvietė savo vai
kiną, Juozą Kellerį, ant pie
tų, paskui nusivedė jį ant 
"mtivink pikčių,” paskui į 
parką, o paskui, kada jau 
sutemo ir akis sarmatos ne
sibijojo, ji pasakė jam, kad 
ji turi jau gatavus kamba
rius ir nori, kad jis butų 
jos vyras- Ir ar žinote, kad 
tas liurbis pasipriešino.

i apuosta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS ir darbininkiškos. 
Ia« KJ’az'aus'a ir_ turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

■ekv ienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $LM- 

SIELOS BALSAI 
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAs/n’UO 

DARBO VALANDAS.

t* kny« pinieus !reriaU‘tlm k. /rt.neJ.O?ennt ’,Pop'enniu* galima sių.-t tiesiot.papras- 
py? ui 3c markę “* a,Skiai *<*resua savo ir "Keleivio ir pnli-

”K ELEI VIS” SO. BOSTON, MASS.

KORPORACIJOS ŠĖRAS NUO 1 D. GEGUŽĖS PAKILO. JŲ KAINA 
$115.00. Kas norėtų tapt šėrininkų Korporacijos, kreipkitės.

KURIE SIŲSITE PINIGUS I LIETUVĄ per BALTIC STATĖS FIN. 
CORPORATION, gvarantuojame, kadjusų pinigai nueis greit.

Dabar kursas pinigų keičiasi kasdieną, todėl musų korporacija pasiun
čia pinigus visados pagal dienos kursą.

PARDUODAM LAIVAKARTES, parūpinant pasportus ir padarom vi
sokius dokumentus. Turint kokį reikalą kreipkitės pas:

*
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Socialistų Partijos konfe
rencija.

M assachu se t ts va Ist i j os 
Socialistų Partijos konfe
rencija prasidės 29 gegužės, 
l valandą po pietų, ir trauk
sis iki panedė’io, 31 gegu
žės. Konferencija bus Als- 
tone, Finų Salėje, po \r.521 
Cambridge st. -Ji turės nu
statyti valstijos platformą, 
nominuoti kandidatus atei
nantiems valstijos valdinin
kų rinkimams, pataisyti 
konstituciją ir tt.

I Ant Oak skvero buvo tik-Į Banko klerkas, kuris pa- Vf j • • n^l' ~ J
ra karė. vogė $20,000, mirė trauki- MgtjTljQ Rfl IjllR I

I Brightone. ant Oak skvė- nyje. |1UUUU1U VU11UU.
ro,pereitos subatos rytą bu-' Oskar Jesseman, kuris 14 Rengia Boston’o Gedemino 
vo nepaprastas reginys. Is sausio pabėgo iš 01d (. olony Lietuvių Ukėsu Dr-tė, Subatoje 

‘ Trust Co. banko su $20,000, 
dabar numirė traukinyje 
važiuodamas iš Californi- 
ios į Ch.icagą. Iš pavogtų 
>20,000 p?s jį atrasta da 
$10.000. Apvogęs Bostono 
banką, jis buvo išvažiavęs 
i Los Angeles savo giminių 
aplankyti. Iš tenai jis buvo 
r u vykęs į San Francisco, o 
dabar važiavo Chicagon, 
kaip netikėtai jis mirė šir
dies liga.

1S-TAS METINIS

IŠ 
Bostono atėjo tenai karas ir 
paskui tą karą atsivijo au
tomobilius. Kai*ui sustojus, 
visi žmonės išlipo ir kiek
vienas nuėjo savo keliais. 
Iš automobiliaus iššoko du 
vyrai, pagriebė jauną mer
giną ir ėmė tempti ją į au
tomobiliu. Merginai pradė
jus

Užmušė vaikina už sesers 
nuskriaudimą.

Juozas Dorrigo iš So Bos-i 
tono pereitą sąvaitę akyvai- 
zdoje šimtų žmonių šovė ir 
užmušė ant Chelsea skvero 
laikraščių išvežiotoją Klay- 
maną. kuris kilios dienos at
gal nuskriaudė 14 metų am
žiaus jo seserį.

Dorrigo sako, kad perei-j 
ta ketvergą .jauna jo sesuo • 
išėjusi pas mokyklos supe
rintendentą prašyti kortos, j 
kad leistų jai dirbti. Pake
lėj ji susitikusi Klavmaną' 
ir pasiklaususi, kur superin
tendento ofisas. Klayma- Į 
nas apsiėmęs ją -tenai nuves į 
ti, bet ištikrujų jis nusive
dęs ją į savo kambarį ir te
nai išlaikęs ją per visą ket- 
vergo dieną ir naktį- Jis iš-- 
leidęs ją tik pėtnyčioj. Kada 
ii parėjus namo pašare bro
liui kas su ja atsitiko, tai 
jis tuojaus pradėjęs jieškotiį 
Klaymano, kad jam atker
šijus, arba liepus jam nu
skriaustą merginą vesti.

Jis surado Klavmaną ant 
Chelsea skvero dalijant vai
kams laikraščius. Priėjęs 
prie jo, Dorrigo paėmė vie
na ranka jam už atlapo, ki
ta ranka išsitraukė revolve
ri ir šovė tiesiog krūtinėn- 
Kada peršautas Klavman 
sukrito, Dorrigo priklaujiė 
ir dar du šuviu suvarė savo 
aukon. Paskui jis numetė 
revolveri į šalį ir pasidavė 
policijai.

Dorrigo yra italas, o 
Klavman gi buvo žydelis.

šauktis pagalbos, atbė
go policmanas Sullivan. ku
ris buvo atvažiavęs tuo pa

lčių karu iš Bostono civi.ese 
drapanose. Bet vienas už
puolikų kirto jam revolve
rio rankena galvon ir jis 
apsvaigintas parpuolė ant 
žemės. Bet vis dėlto pikta
dariai nusigando ir paleidę 

jmerginą puolėsi prie auto
mobiliais. šaukdami: *’Grei- 
tai leisk motorą, h’ėgkim!

A ps va i gin t a s po 1 i t m an a s 
i tuo tarpu atsistojo ant kojų 
ir išsitraukęs revolverį pra
dėjo šaudyt. Vienas užpuo
likų, kuris buvo jau užšokęs 

į ant au’tomobiliaus lentos. > 
i susvyravo ir nuvirto. Polio-1 
I manas jį tuojaus 
i Kitas užpuolikas 
! Xewtono linkui.

Ant to triukšmo 
j vi e n as B r i gh t o n o 
Inas. Pamatęs 
j oirmajį policmana s 
p?eriu rankoje.
n’ėšiku (mat jis 
lėse drapanose) 

Inęs už stulpo pradėjo į jį 
į šaudyt. Šitas gi manyda- 
Ima-s, kad čia šaudo vienas iš 

piktadarių “gengės." ir- 
►asislėpė už medžio

I

atbėgo 
policma- 

ant skvero j 
u revol-j 

paskaitė jįi 
buvo civi- 
ir'pasislė-

I I
i

Ii'

kur matėsi jo priešininko 
levolverio ugnis. Neilgai 

trukus atniškėjo ant skvero 
visas pulkas policmanų ir 
pradėjo tykot menamąjį 
plėšiką. Galu gale nesusi
pratimas paaiškėjo ir tuo
met visi kartu leidosi vytis 
vaškui įbėgusį automobi
liu. bet nesugavo.

I

i

29 Gegužes
(May 29, 1920)

IJETUVIV SALĖJE
E ir Silver St.. So. Bostone.

[ PARSIDUODA ČEVERYKV 
KRAUTUVĖ.

Biznis eina gerai, nes per 
Į daug metu išdirbtas. Parduoda- 
įma už prieinamą kainą. Jeigu 
I kuris norėtą pirkti, o nėra ap
sipažinęs su biznių, aš apsiimu 
išmokinti. Atsakymus ir infor
macijas suteiksiu kiekvienam.

A. SURVILAS
1105 Washington St,

.. Norvvood. Mass.

| Tel. So. Boston 1771 |

Dr. J. Jonikaitis į
! Chirurgas ir Gydytojas J
į Ofisas; 495 E. BKOADWAY, {
• So. Boston, Mass. t
! Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto • 
i nuo 7 iki 9-tos vakare. |

Drapanų krautuvėj rado 
”saliuną.”

So. Bostono policija patė- 
mijo, kad Wassermano dra
panų krautivėn ant Broad- 
wav ateina labai daug "kos- 
tumerių”—tokių ”kostume- 
riu,” kurie paprastai tiktai 
saliunus lanko. Taigi perei
tą savaitę policija padarė to 
žvdelio krautuvėj kratą i

Prakalbos.
Ateinančioj nedėliok 30 

gegužės. Lietuvių Salėj, 
7 :30 vai. vakare bus prakal
bo^. Kalbės vietiniai kalbė
tojai ir vienas anglas iš 
liau.

Prakalbos rengiamos 
tikslu, kad paaiškinus 
suomenei ”Tag Day 

•mes ir apkalbėjus. ’ 
laikyti .Lietuvos 
darbą toliaus. 
norės.

to-

i

į Kriaučiii Atydai!
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|..454 Broadway, ,
• SO. BOSTON, MASS. »
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SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50,000 
KAPITALO RUBS1UVIV 

BENDROVĖ.
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Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEFMAM
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGI.
VYKV IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 U ASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas uždėjimui 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

Imerican Eagle Raincoal 
Mante- Co., Ine.

išvien bendromis

Šerai! Šerai!Balius prasidės 7 vai. vakare 
trauksis iki 12 nakties. Gra- 

į.iins Shugario Latvių Orchest- 
■ ra.

įžanga Vyrams 50c. Moterim 
35c. Kviečia visus Komitetas, 

i . 
Ii-
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i 
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BALIUS
Rengia Šv. Petro ir Povilo Į

Draugystė, Punedėlyje 

31 Gegužes 
LIETUVIU SVETAINĖJE

E ir Silver St.. So. Bostone.
Pradžia nuo 2 po pietų 

.ietuviai ir L ietuvaitės. Jus ge
li žinote, kad šv. Petro ir Povi- 

• Draugystė, visuomet suren- į 
puikius balius, taipgi ir šis 
vienas iš puikiausių, ------
skanių valgių ir gėrimų. , 

Visi atsilankiusieji busit už
ganėdinti. Kviečia Komitetas. ■
----------- -- -------------------------------- I

l.

>’■
1Į<

gia 
bus 
bus

PIRMUTINIS

Piknikas
Rengia So. Bostono .Muzikantai

Nedėlioję

30 d. Gegužes
RANDOLPH. MASS.

Prasidės nuo 12 vai. dieną.
Bus visokių gėrimų ir valgymų.

Važiuoti reikia Į Mattapan. 
Iš tenai paimt Brocktono karą 
ir važiuoti iki Randolph. Tenai 
išlipti ant West ir Chestnut st. 
kampo ir eiti Goki streetu. pa
kol pamatysit muzikantus.

tuo
vi- 

” pasek- 
kaip pa
šei ūimo 

Jei publika 
tai bus perskaityta, 

kiek katras rinkikų surinko 
;?er "Tag Day” aukų. Todėl 

žydelio krautuvėj kratą ir meldžiame susirinkti kuo- 
pasirodė, kad tenai parduo- skaitlingiausia, 
dama dagtinė. Policija kon- .J. Varaitis. NLDK. 
fiskavo visą Wassermano, ----------------- -
krautuvę. Ledo trustas grasina pakel

siąs ledo kainą.
Massachusetts legislatu- 

roj dabar yra Įneštas bilius 
kuris reikalauja, 
duodamas ledas 
vežimo sveriamas, 
taip pirkėjai 
apgaunami, 
mas tečiaus 
trustui ir trusto galva Mel-i 
len paskelbė, kad jeigu F- 
gislatura tą biliu priims, tai Į 
tuojaus bus pakelta 
kaina.

Išplėšė 100 vasarnamių.
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kad nuo 
kaip 
apleido savo
Hull ir Nantasket pajuriuse 
plėšikai yra išlaužę daugiau 
kaip 100 tokių namų. Polici
ja spėja, kad plėšikai jieško- 
jo tenai degtinės, nes kur 
buvo pridėta kokių gėrimų, 
tie išnešti, o kur to nebuvo, 
tai iš piktumo sulaužyti ra
kandai, sudaužyti stiklai ir 
drapanos sudraskytos.

pereito rudens, 
Bostono gyventojai 

vasarnamius,

Dr. Kapočius išvažiavo.
Dentistas Kapočius, ku

rio ofisas randasi "Kelei
vio” name, šį utarniką išva
žiavo su žmona i Pennsyl- 
vaniją tėvų aplankyti. -Jis 
ketina sugrįžti 5 birželio. 
Taigi per šitą laiką jo ofi
sas bus uždarytas.

Nubaudė 45 automibilis- 
tus.

Roxburv teisme pereitą
sąvftitę buvo nubausta 45 
automobilistai už pergreitą 
važiavimą ir kitų patvarky- kuris dirbo 
mų laužymą. "svičmanas.

pirm

kad par
būtų prie 

nes ki
tatikiai būna 

Šitas sumany- 
nepatiko ledo

ledo

IŠEINU IŠ
BIZNIO

ISPARDUODU
Visą Tavorą
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BUCK RUN OIL AND 
REFINING COMPANY 
parduoda šėras po $5.00, 
aš parduosiu po $3.00 ir 
pigiau; kas norite atsi
šaukite pas
PETER YAKAVONIS

8 VVinter street,
Room 412

BOSTON, MASS.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

^®®©®©©®©®©©®©©©®©©®©®®®®©i

|Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. T

GYDO SLAPTAS VYRU IR |
MOTERŲ LIGAS. £

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, t 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto į 

iki 9 vai. vakare. ®
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) * 

69 CHAMBER ST, BOSTON. | 
Telephone: Haymarket 3390 S 
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kie Namu Baldai.

M. OLIA1
388 Broadwav, 

SO. BOSTON, MASS.
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Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nujrinkluoja carą ir kaip jis turi pa 
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS**
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

i 
I 
« 
I 
i 
I 
i 
I 
* 
I 
t 
t 
t 
i 
I 
t 
I 
t 
> 
t 
t 
»
♦ 
I 
♦ 
* 
u

I
Tel. So. Boston 506-W •

DAKTARAS ;

A. L. KAPOČIUS:
■
i
♦ ♦ i

•J, iki 1 ▼. >o pi«tų. i
a 
t 
i 
t 
t»

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

i Nuo I iki t vak.

NEDALIOMIS

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. NORGAN ST. 
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

t

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway. tarpe C ir D St*.
SO. BOSTON, MASS.

International Service Co., Ine.

Suorganizuota dėl žmonių

PARSIDUODA BOLINE
(Pool Room) 

Kreipkitės po num.
16 Broadway,

So. Boston, Mass
PARSIDUODA ”V1M" 1919 m

rinkas (truck' vartotas tik du mč- 
oesiu. Turiu greitai parduoti. Kreip
kitės: (23)

Krank Brazdis
190 Athen st.. So. Boston, Mass.

IŠSIRENDUOJA KAMBARYS de! 
vieno ar dviejų vyrų, taipgi yra vie
ta. vienam, būt su kitu vyru. Vieta 
graži ir rami. Ateikite pamatyt ant 
antrų lubų. 69 G st., Se. Bostone.

GERI DARŽAI.
Bostono priemiestyje, 10 c. fėras, 8 

minutas eit nuo karo. Daržai parsi- 
.uoda lotais nuo S79 ir augščiau. $10 
įmokėti, 5 dol. kas mėnuo. Taipgi tu
ri r.e stubu ant pardavimo. Atvažiuo
kite r.edėlioms ar subatoms. Imkite 
karą Ariington Heights iki sustos.

P. SIMANAVIČIUS,
115 Mass. Avė.. E. Lexington. Mass.

Didelis ko-operacijų 
tingas.

Seredos vakarą, 26 gegu-j 
žės. Faneuil Hallėj bus di
delis ko-operacijų sąjungos 
mitingas. Profesorius Fe- 
lix Frankfeurter pasakys 
prakalbą, kaip darbininkai 
gali palengvinti sau būvį 
ko-operacijų keliu. Be to, 
kalbės da keliatas garsių 
kalbėtojų nuo unijų. Pra-j 
kalbos prasidės 7 valandą 
vakare. Įžanga dovanai.

Maldene pereitą subatos 
vakarą tapo sutrintas tarp 
dviejų karw koduktorius,

JTM-

koduktorius, 
tenai kaipo

' 1

progos
Kapitalo veatybė $3,000,000.00.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
v

« »

i i 
-us tavoms parduadame*

pigiau negu kitur. Salyklos 1001 
svarų $11.09; apynių po 90c. ir • 
prisiunčiu visur. (

K. Grigas |
238 D st.. So. Boston, Mass. ♦ 
_______________________________-J

S e ve ros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Skaudėjimas 
strėnose

dažnai paeina nuo kokio norslabai .
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
damos į tai, kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney antį Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
Kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo. šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 75c ir $1.25. su $ ar 
5 centais mokesčių visose apželtose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

s

I

i

INTERNATIONAL SERVICE KOM
PANIJA, INC. per pirmus šešis mė

nesius savo gyvavimo, gali pranešti vi
siems šėrininkams ir abenai visuome
nei apie stebėtinas pasekmes gavime 
gerai apmokamo biznio i taip trumpą 
laiką.

Dabar ji turi procentus atnešančią 
paskolų suvirs $50,000, ir abelnai ban- 
koje yra nuo $15,000 iki $20,000. Bilų 
gaunamų turi beveik $60.000. Liberty 
Bondų turi $4,400. Real estate mokė
jimo prekė apie $185.000. Rakandai ir 
Įtaisymai jos šešiose offisuose apie 
$9,000. Tokiu budu viso turto yra apie 
$323,400: o viso atsakomybė yra ir bi- 
los išmokėjimui yra tik $171,266. Re- 
servoj yra $15,000; neišdalinto pelno 
suvirs $6/>00.

Kovo 4 d. išmokėjo iš Kompanijos už 
darbio pirmąjį dividendą už bertaini 
metų 2Vj procento. Birželio 3 d., ji vėl 
mokės antrąjį bertaininį dividendą 3 
procentus visiems šėrininkams ant re
kordo buvusiers gegužės 27 diena, 
1920 m.

•Jos uždarbis bus išmokamas kas ber- 
tainis metų, taip, kad visi pilnai užsi
mokėję šėrininikai galėtų pasinaudoti 
iš Kompanijos pelno.

Šerai parsiduoda unitais iš 10, 20, 30,

VYRIAUSIS OFISAS

40 ir taip toliau, po penkiolika ($15.00) 
dolerių už šėrą, ir gali būt užmokama 
sekančiai. Už kiekvieną dešimtį šėrų, 
keturiasdešimts ($40.00) dolerių pini
gais, o likusieji lygiuose mėnesiniuose 
mokesčiuose po $5.00 kiekvienas.

Ši Kompanija buvo inkorporuota pa
gal Massachusetts valstijos Įstatymus 
ir turi čarterį, kuris nors yra konser- 
vatyviškas, vienok yra platus veikime, 
ir turi tarptautiškus pobūdžius.

Biznis pradėtas Lapkričio 10 d.. 1919 
m., mažame ruimelyje ant 10 lubų Win- 
ter Building, 8 Winter Street, dabar 
jau užima tris ketvirdalis viso ketvirto 
augšto to paties namo, ant ko turi tie
są ant penkių metų.

Biznis susideda iš Įdėlių i šėras, bon- 
dus, mortgačius ir nejudinamąją nuo
savybę.

Jei jus turite pinigų Įdėjimui, mes pa 
tariame negu Įkišite juos kur kitur, pa
sitarkite su mumis.

Mes nuoširdžiai prašome visus musu 
šėrininkus ir draugus atsilankyti i mu
sų ofisą, ir užtikriname malonų priė
mimą. Jei jums parankiau, mes ant pa 
reikalavimo, prisiusime pas jumis savo 
atstovą bile kokios tautos norite, kuris 
dalyką išaiškins nuodugniai.

v

INTERNATIONAL SERVICE COMPANY. Ine.f

8 WINTER ST.,
FILI JŲ OFISAI:

Lowell—147 Centrai st., Room 218.
Worcester—518 Main st.. Room 608- 10

BOSTON, MASS.
f *

Fitchburg—520 Main st., Room 18.
Lynn—31 Exchange st., Room 43-44.
Springfield—145 Statė st., Room 509.
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Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2 

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
”z6:30 ” 9

Nedeliomis nuo 1 iki 8

(j( Tel.: Ric .ond 2957-M.

| Dr. David W. Rosen |
T Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir R 
J! Rusiškai. į į
Sį GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- & 
ffl PTAS LIGAS.
(H VALANDOS:
# Nuo 8 iki 10 ryto,
jįj Nuo 2 iki 3 dieną.
* Nuo 7 iki 8 vakare.

“21 HANOVER S T.
BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIL#ICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntinį vaistą it Euro
pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus it- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikom visokią is- 
dirbysčią ir patentuotą prepa- 
ralą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ............$1.50
Nervų Ramintojas ............$1.50
Nuo slinkimo plauką ir

pleiskanų ...................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų......... $1.25
Nuo saulės nudegimo _____75c.
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai...................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokią

gėlią 50c., $1, $2, $3, $4, $5. 
Muilai................25c. 50c. ir 75c.

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistą, vaistą nuo paslap
tingų ligą ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

A dresuok it šitaip;

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.
L»-

)


