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Metai XVIII

Maskva nusilenkė 
prieš Londoną.

Bolševiku “Čeką” TAUTŲ LYGA EIKVOJA DuiseviKų vexa perdaug pinigų.
nudėjo 200 

žmonių.

PALIUOSAVO SUIMTUS 
ANGLŲ ŽVEJUS.

FRANCUZŲ SENATAS 
TEISIA KOMUNISTŲ 

VADĄ.
Marcei Cachin, francuzų 

komunstų vadas parliamen- 
> te, 24 gegužės bus teisiamas 
Francuzijos senato kaipo

MASKVOJ SUŠAUDYTA valstybės išdavikas. Nuo jo 
11 KOMUNISTŲ. j™™}* parliamento nario 

o . .... . ... ! neliečiamybe ir dabar jis se-
Sovietų valdžia paskelbė, di kaiėjime. Jj kaltina tuo, 

kad 4 gegužes Maskvoje ta- ka(j cj saUsio jisai buvo Esse- 
po sušaudyta 11 butų komi- ne ir kartu su vokiečiu ko- 
sijos narių, kurie visi buvo munistais protestavo prieš 
komumsiai Mat namai jjuhro okupaciją. 
Maskvoje buvo nacionali
zuoti ir pavesti tam tikrai

TAIP SAKO GRUZIJOS 
PREZIDENTO 
RAPORTAS. I

Ir prižada atlyginti nužudy
to anglų inžinieriaus 

šeimynai.
Anglijos valdžia nusiuntė 

anądien aštrų ultimatumą 
Afaskvos bolševikams, ii* 
trumpai pasakė, kad jei į 10 komisijai. Kas norėjo gauti 
dienų jie neišpildys Anglijos ’ 
reikalavimų, tai Anglija at
šauks savo atstovą iš Rusi
jos ir pertrauks su ja viso
kius ryšius, valstybinius? :»* 
privatinius.

Priežastis tam ultimatu
mui buvusios sekančios:

1. Tūlas laikas atgal bolše- —. *— ------ -
vikų valdžia nužudė anglų mis raidėmis paskelbti Bro- 
inžinierių Charles F. David- 
soną;

2. šiomis dienomis rusų 
plėšikai užgrobė anglų žvejų 
laivą Murmansko pakrašty
je; ~

3. Maskvos valdžia parašė 
įžeidžiančią notą Anglijos 
atstovui. Kuomet Anglija 
užprotestavp dėl sušaudymo 
praloto Butkevičiaus, MąsK- 
vos bolševikai atsakė, Itad 
Anglijos protestas dėl žmo
nių žudymo neturįs jokios 
reikšmės, nes ji pati žudanti 
žmones Airijoj, Indijoj ir 
Egipte:

4. Maskva siunčia Indijon 
pinigu ir varo tenai propa- są, kokį ji pasižadėjo Rygos 
gandą prieš Anglijos vai- sutartimi. Toje sutartyje ESSENO PROTESTAS, 
džia.

Šitas kruvinas darbas atlik
ta į vieną dieną užgrobtame 

krašte.

ANGLAI NUSILEIDŽIA 
PRANCŪZAMS.

"Times” žiniomis, karuibutą, tas turėjo kreiptis į tą
komisija. Bet pastaruoju ... . ...
laiku šita komunistiška ko- 
misija taip "išgudrėjo", kad no 
butą galėjo gauti tiktai tas, 
kas duodavo jai gerą kyšį. 
Dėlto 11 komunistų ir buvo 
sušaudyta.

Šitą faktą turėtų didelė-

" Francuzi jai 72,000,000
svarų sterlingų. 55,000,000 
svarų sterlingų šiomis die- 

" nomis turėjo būt sumokėta
Anglijai. Tačiau po derybų 

i tarp Anglų ir Francuzų ban- 
i direktorių Paryžiuje,

oklyno "Laisvė”, kuri taip suriko tos sumos su -
plačiai reklamuoja visus mokėjimą atidėti 10 metų, 
įvykius komunistų "rojuje”. 
Šitą atsitikimą taip pat tu
rėtu užsirašyti ir komunis-į Londono 
tų kai’ ‘ ~ ' Tr
tai geras argumentas nriro- 
dvt prakalbose, kokia puiki 
Rusijoj tvarka.

RUSAI TAIKOSI?
> "Times” žinio- 

Ibėtojas Bimbalas, nes mis, Kerenskis, černovas, 
' . Zenzinovas, Katerina Breš-

ko-Breškovskienė ir kiti bu
vusieji rusų rev. vadai, kurie 
dabar gyvena užsienyje, pa

LENKIJA KIMBA RUSI
JAI Už KRŪTŲ.

Varšuvos žiniomis, lenkų 
valdžia įteikusi Maskvos at
stovai aštrią notą, reikalau-; 

‘dama, kad Rusija tuojaus'., 
'■sumokėtų Lenkijai tą auk-.'s 1 1 • • • ’ • v 1— • T> „ _ ’ - ■

Pasaulis jau girdėjo, kad 
raudonoji Trockio armija 
užpuolė andai mažutę Gru
zijos respubliką, nuvertė! 
buvusią tenai socialistinę 
valdžią, ir jos vieton pasta
tė kruviną komunistų dikta
tūrą. Užgrobimas šitos ša
lies bolševikams buvo reika
lingas tam, kad pardavus 
užsienio kapitalistams tur
tingus Gruzijos aliejaus lau
kus.

Bet kaip bolševikų dikta
toriai pasielgė su užgrobto 
krašto žmonėmis, pasaulis 
aiškių žinių neturėjo, nes 
"raudonoji cenzūra” tuojaus 
nuslopino visus Gruzijos 
darbininkų laikraščius ir su
naikino tenai visą spaudą. 
Tik dabar Wasbingtoną pa
siekė buvusio Gruzijos pre
zidento Noe Jordania rapor
tas, kuris nušviečia komu-

Tautų Lygos išlaidumas I 
sukėlė francuzų senate daug 
pasipiktinimo. Senatorius 
Hubert išrodinėjo, kad Ly
gos darbuotojai gyvena ir 
važinėjasi didžiausiuose 
pertekliuose ir kad toks bai
sus pinigų eikvojimas turi 
būt sulaikytas. O reikia ži
noti, kad proporcionalę dalį 
tų išlaidų ir Lietuva turi 
mokėti.

Užmušė bolševikų diplomatą

JO DU DRAUGAI SUN
KIAI SUŽEISTI.

Tragedija įvyko Lozannos 
hotelyje, Šveicarijoj.

Pereitą savaitę Šveicari
joj tapo nudėtas Maskvos 
bolševikų diplomatas Vo
rovskis. Jo draugai Divial- 
kovskis ir Ahrens buvo sun- 

Iš Konstantinopolio atėji' Įkiai sužeisti. Tragedija įvy- 
paskalų, kad Bulgarijoj pra-1 ko Lozannos mieste, hotely- 
sidėjo ‘revoliucija. Bet pa- je Cecil, kur bolševikų dele- 
tvirtinančių žinių kol kas gacija puotavo, 
nėra. Jei tenai eina koks; Kuomet Maskvos diplo-' 

klausia* buržuazija, kuri jau- ir šampano linksminosi, nuo 
čiasi labai nepatenkinta,kad kito stalo atsistojo vyras ir 
valstiečių valdžia sukišo ka- 
lėjiman buvusius ministe- 
rius, kurie žmonių balso ne
siklausę buvo įtraukę Bul
gariją karėn.

BULGARIJOJ 
REVOLIUCIJA?

vis dėlto policijos viršinin
kas pas Vorovskį atsilankęs 
kelios dienos atgal ir teira- 
yęsis, ar jią norįs apsaugos, 
kuomet visuomenės ūpas 

; prieš bolševikus yra pakilęs. 
Vorovskis atsakęs, kad jam 
jokio pavojaus nesą ir ap
sauga nereikalinga.

I
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bruzdėjimas, tai ji veda vei- matai smagiai sau prie vyno . . . . ~__ ±2- i__ -

RUSIJA UŽDARO VISUS 
NEKOMUNISTINIUS 

VIENUOLYNUS.
Rusijos popų suvažiavi

mas, kuris dabar yra pačių 
bolševikų sušauktas Mask
voje, nutarė uždaryti visus 
Rusijos vienuolynus ir baž
nyčias, kurios nėra pastaty
tos komunistiniais pamatais 
ir nepripažįsta komunistų 
partijos programos.

šisiulę grįžti į Sovietų Rusi-^jštu "črezvvčaikos" darbe- 
ją, jei Sovietai paleisią jų 22ĮĮįus/
pasmerktus mirtimi kole
gas. Esą tikrų žinių, kad 
Krvlenko, Sovietų Rusijos 
augščiausiojo tribunalo pir
mininkas, nutaręs tą jų pa
siūlymą priimti.

4žia. jbolševikai yra pažadėję iš- Esseno miei
Taigi Anglija pareikala- mokėti lenkų buržuazijai jgarsėjusios v 

vo, kad į 10 dienų bolševikai 20.000,000 aukso rublių. Ru- p0 dirbtuvės, 
atsiimtų atgal tą įžeidžiau- rijoj yra manoma, kad fran-j ba: 
čia savo nota, kad atsiprašy-'euzų kurstoma Lenkija ren
tų  ̂Anglijos dėl įžeidimo, kad giasi karėn ir jiesko pneka- 
paleistų užgrobtą žvejų lai-.bių prie Rusijos.

ultimatume LATVIJA PERTRAUKIA
SANTIKIUS SU RUSIJA.

Rygos žiniomis, Latvijos

į prisiartinęs prie jų pradėjo 
šaudyt. Bolševikai pašoko 
ant kojų. Kulipka pataikė 
Vorovskiui į sprandą ir ji
sai krito skersai stalo. Bol
ševikas Ahrens tuojaus iš
sitraukė savo revolverį, ku
rį jisai visados kišeniuje ne
šiojasi, bet viešbučio tarnas 
neleido jam šauti. Tuo tar
pu užpuolikas suvarė du šū
viu Divialkovskiui į pilvą ir 
peršovė Ahrensą. Abudu su
griuvo.

Tarp svečių kilo sumiši-i 
mas. Šocikas kreipėsi į juos' 
i:.* paaiškino, kad jis atlikęs AREŠTAVO 300 I. W. W. 
gerą darbą ir visai nesigal- 
lįs, kas jam užtai busią. Pa-

47 KOMUNISTŲ BYLA 
KAUNE.

Kaune dabar eina 47 ko
munistų byla, kurie buvo 
suimti Mariampolėje. Buvęs 
jų atstovas Seime Kubilius 
ištremtas iš Lietuvos ribų. 
Ant spaustuvės, kuri darė 
komunistų atsišaukimus, 
uždėta pabauda.

KYNŲ BANDITAI NEPA
LEIDŽIA SUIMTŲJŲ.
Kynuose buvo anądien ši

toks atsitikimas. Apie 1,000 
ginkluotų banditų išardė ge
ležinkelį, kuriuo turėjo eiti 
greitasis traukinys su sve
timšaliais keleiviais, ir tuo 
oudu tą traukinį sustabdę 
užpuolė jį, apiplėšė ir da su
ėmę keliasdešimts svetimša
lių pasitraukė į savo tvirto
ves kalnuose. Už suimtuo
sius svetimšalius jie paskui 
pareikalavo $1,000,000 išpir
kimo. Kynų valdžia pasiun
tė 5,000 kareivių, bet iki šiol 
:1a suimtieji svetimšaliai ne- 
paliuosuoti. Banditai gerai 
apsisaugoję ir sako, kad pa- 
<ol jiems milionas dolerių 
nebus. užmokėtas, jie suim- 
:ujų nepaleisią. Tarp belais
vių yra keliatas amerikonų 
r nemaža anglų.

"Okupacinė rusų tarybų 
valdžia Gruzijoj yra papil
džiusi negirdėtų piktadarys
čių”, sako šitas raportas. 
’Per vieną 14 vasario dieną 
įvairiose šalies vietose Črez- 
vyčaikos Įsakymu, be jokio 
teismo, sušaudyta 200 suim
tų žmonių. Tarp nužudytų 
buvo profesorių, mokytojų, 
studentų, buvusių Gruzijos 
kariumenės karininkų, dar
bininkų ir valstiečių, žmonių 
visokių užsiėmimų ir pažiū
rų — nesigailėta dagi mažų 
vaikų ir senelių. Bet tai da 
ne viskas.

"Raudonoji bolševikų ar-

Esseno mieste randasi pa- 
zokiečių Krup- 

________Francuzai da- 
,bar suėmė Kruppą ir nutei
sė jį 15 metų kalėjimo ir už
mokėti da 100,000,000 mar- 

! kių pabaudos. Kad pareiškus 
prieš tai protestą, 11 gegu
žės Esseno' gyventojai su
stabdė visokį judėjimą: su
stojo visi fabrikai, vežimai, | miiaT^nlzavo^ekspedici- 

i užsidarė krautuvės, moky-j ' ■ - — ••
i klos ir kitokios įstaigos, 
i Nuo 11 valandos ryto iki 4 
po pietų miestas išrodė kaip 
išmiręs, net policijos ant 
gatvių nebuvo.

CARO ftUDELIS BOLŠE
VIKŲ KOMISARAS.

Nevv Yorko "Forvertso” 
v., j.v j—..—korespondentas Lešeinsky 
dos prieš kapitalistines vai- draudė Rusijoj pardavinėi telegrafuoja iš Berlino: 
etybes dabar nevedą. Jei ir platint Fordo automobi- "Maskvoje netikėtai išėjo 
Trečias (komunistų) Inter- liūs dėlto, kad Fordas yra ajkštėn, kad Ivanovas, žy- 
nacionalas veda kokią ne- nusistatęs prieš žydus. For- -nus atstovas Ukrainos 
leistiną agitaciją, tai Rusi- das dabar turės daugia i ’Sovnarchozo” (Soviet Na- 
uus valdžia esanti nekalta, faktu, kad Rusiją \aldo zy- »*ę-dnavo Chozia’stva) prie 
nes su tuo Internacionalu ji dai. 
neturinti nieko bendra. Bet

vą ir kad patenkintų kitus 
reikalavimus, u 11—1----
išstatytus.

Ir neišėjo 10 dienų, o Mas-
kva prieš Londoną atsiklau- a^šauky jg Maskvos
pė ir pradėjo atsipra&ineti. savo prekyiX)s niisiją. Santi- 
^uimtas žvejų laivas tapo ^a- tar^ Rusjjos įr Latvijos- 
tuojaus pamosuotas, o de e labai įtempti ir bile va- 
nuzudvlo Anglijos piliečio pan(ja ga]| vjsaj nutrukti. 
Davidsono bolševikai siūlo ( 4
atlyginimą ir užlaikymą jo!
šeimynai.

Kas dėl propagandos In
dijoj, tai jie esą visai nekal
ti, nes jie jokios propagan-

tuojaus paliuosuotas, o dėl
savo prekybos misiją. Santi

esą labai įtempti ir bile va

SOVIETŲ VALDŽM UŽ
DRAUDĖ "FORDUS”.
Londonas patvirtina ži

nią, jog sovietų valdžia už-

— / 7 J ' ~ ' —

caro valdžios tarnavo kaipo 
•1 1 1 • • 1 *1 • 7 —....... _ budelis ir korikas, ir pakorė

šiaip ar taip, bolševikai pra- EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ idaug revoliucionierių, tu 
' ......... ’ - - tarpe ir socialrevoliucionie-

Sovietų valdžios amunici- me‘
jos (hrbtuteje M Reinbota. Už
įvyko didele ekspliozija, ku- kiekvicna ‘ nakarta Svnlin rioi žuvo 100 žmonių. Tarų pakartą įevoliu-. f - cionierni Ivanovas gaudavoužmuštų esą generolas Ma- o- ..._bliu„ - 
linikov, tris vietos sovieto T . <5‘*. . « ' _ >__ i........................ ; lai ve, iš kokių sutvėri

mu susideda komunistų val
džia.

šo Anglijos nuskirti pasita
rimą, kad visus klausimus 
butų galima išrišti draugiš
koj dvasioj.

i 00 ŽMONIŲ RUSIJOJ.

NARIŲ.
San Fedro miestelyje, Ca-skui jisai Įteikę savo revol- lifornijoj paeita ^edėHie- 

verj hotelio savininkui ir, • j w w £,ija jteisž strei. 
^uke, pakol pribus policija kuojančiu uostJo 'darbininkų 
Policijai jisai paaiškino kad (lemonstraci- A fe 400 £
jo vardas esąs Mauree AJex-Įtų poIicistų a’psu^0 demons_ 
onder Conradi, kad Jis .rantas ir suvarę prie poli- 
Sveicarijos pilietis, bet ?y-|cijos nuovados pradėjo areš-

FRANCU A NORĖTŲ 
GAUTI $16,000,000.000.
Atmetusi pasiūlytus vo

kiečių valdžios 30,000,000.- 
000 aukso m., Franci ja ren
giasi paduoti savo reikala
vimą, kiek Vokietija turėtų ( 
užmokėti. Sulyg Paryžiaus 
žinių.

• T
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nariai ir daug karininkų.

BELGIJOJ DIDELIS 
STREIKAS.

Belgijos pašto, telegrafo,
SUŽEISTA 74 ŽYDAI.
Rumunijos sostinėj Buka-

žinių, ji reikalausianti 80,- telefono ir gelžkelių darbi- reste vėl prasidėjo riaušės 
('00,000.000 aukso frankų, ninku streikas, kuris prasi- prieš žydus. Universitete 
arba 16 bilionų dolerių. Jei dėjo Antverpe, pasiekė jau susimušė krikščionįs stu- 
Vokietija sutiks tiek ūžmo- ir kitus miestus. Antverpe dentai su žydais studentais; 
keti, tai Francuzija taikysis streikas yra generalrs 74 žydai buvo sužeisti.

' ja prieš Kurijos provinciją, 
kuri drąsiomis savo kovo
mis prieš senąjį caro rėžimą 
paskutiniu dešimtmečiu yra 
pagarsėjusi kaipo vadove 
kaimiečių judėjimo ant 
Kaukazo? Bolševikai pasiryš 
žo sunaikinti šituos žmones, 
taip karštai pamylėjusius 
laisvę, ir sykį ant visados 
padaryti ga’ia jų veiklumui. 
Jų kareiviai apsupo visą 
orovinciją ir kiekvienam 
kaime tapo pastatytas bū
rys raūdonarmiečių, kurie 
gyveno kaimiečių lėšomis 
areštavo juos čielomis ma
sėmis, areštuotus šaudė ii* 
legino kaimus.

’ Vicnu žodžiu sakant, ši
ta ugnies ir kardo krusada 
paliko po savęs tiktai krau
ją ir pelenus. Suterorizuoti 
beginkliai žmonės pradėjo 
bėgti i kalnus, girias ir kur 
tik galėjo pasislėpti nuo ši
tų beširdžių budelių.

"Bolševikai apskelbė iš
naikinimo karę visai gruzi
nų tautai, kuri nepripažįsta 
**usų okupacijos ir komunis
tų tvarkos. Atneše Gruzijon 
griuvėsius ir mirtį, ir bijo
damiesi. kad žmonės nepra
dėtu jiems keršyt, rusai pa
ėmė daug žymių žmonių uz- 
stovais ir išgabeno juos į 
Rusijos kalėjimus.

"KUZBASO” BYLA.
New Yorke dabartiniu 

aiku eina komunistų byla, 
<urioje tūli jų agitatoriai 
maitinami vagystėse ir ap
gaudinėjime visuomenės, 
irganizuojant čionai žmo- 
lės važiuoti Rusijon į "Kuz- 
>aso” kolonijas. Keliatas 
įmerii-iečių, kurie patikėję 
comunistų pasakoms buvo į 
:as kolonijas Rusijon išva
davę, dabar sugrįžo ir ap- 
kundė čia tų kolonijų orga- 
įizatorius kaipo visuome- 
įės apgavikus ir vagišius. 
Negana to, šiomis dienom s 
zienas tų "kuzbasininkų”, 
Noah Lerner, žydelis, tapo 
i raštuotas sanryšyje su 
sprogimu ant Wall Streeto 
lombos 1920 metais, kuomet 
buvo užmušta daugiau kaip 
.10 žmonių ir pridaryta daug 
materialių nuostolių. Skan
dalas eina vis didyn.

MIRĖ ŽYMUS SOCIALDE
MOKRATAS.

Šiomis dienomis Perline 
mirė d'rg. Veinšteinas, žy
mus rusų socialdemokratas. 
Jis daug metų praleido caro 
kalėjimuose. Užėmus caro 
vietą bolševikams, jis vėl 
buvo kelis kartus areštuo-

venęs Rusijoj ir užėjus 
'raudonajam terorui” bol
ševikai labai nuskriaudę jo 
tėvą ir dėdę Už tas skriau
das jis dabar jiems ir atsily
ginęs.

Dabar Lozannoje yra su
sirinkusi Artimųjų Rytų 
Konferencija, į kurią labai 
nori ineiti ir Rusijos bolše
vikai Dėlto Maskvos diplo
matai ir susispietė dabar 
Lozannoje. Bet kitos valsty
bės juos ignoruoja ir konfe- 
rencijon neisileidžia. Švei-•J *.
carijos fašistai anądien per
spėjo Vorovskį, kad jisai iš 
lenai išsineštų, nes kitaip 
galėsiąs susilaukti nesma- į 
<r;ų pasekmių. Todėl komu
nistai dabar ir sako, kad fa
šistai jį ir užmušę. Bet už
mušėjas Conradi sakosi prie 
fašistų neprigulįs. Fašistų 
organizacija taipgi išleido 
oaaiškinimą, kad ji nieko 
bendra su Vorovskio užmu-i 
Šimu neturinti. Grasindama!• •• • • - ;am 
mėmis” ji turėjusi mintyje 
ie užmušimą, bet ketinusi 

duoti iam gerai ricinos (cai 
tor oi]) sugerti ir paskui 
vykti į Rusiją.

Komunistai kaltina 
Šveicarijos valdžią, kad 
nedavusi jų diplomatams 
apsaugos po to, kai fašistai i 
pradėjo jiems grąsinti. Bet • 
Lozannos policija išleido! 
paaiškinimą, kad Vorovskio; _
kompanija nebuvo oficialė žinių, kad vakariniame AI- 
delegacija. nes į konferenci
ją jos niekas nekvietė, ir to-

tuot. Du šimtu suimtųjų at
varyta i Los Angeles, o apie 
100 esą da kelionėje.

UŽPUOLIMAS.
Tris ginkluoti banditai 

New Yorke užpuolė matera- 
cų dirbtuvę pereitą savaitę. 
Sustatę prie sienos 20 dar
bininkų, plėšikai liepė jiems 
stovėt rankas augštyn pakė
lus, o patįs pagrobė $1,500, 
kurie buvo atvežti algoms, 
ir pabėgo automobilium.

20,000 RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Amalgameitų rubsiuvių 
unijos pranešimu, šį pane- 
dėli New Yorke turėjo pra
sidėti 20,000 rubsiuvių strei
kas, nes dirbtuvės atsisako 
pakelti darbininkams mo
kesti. Rochesteryje 13,000 
rubsiuvių gavo algos pakėli
mą be streiko.

"nesmagiomis pasek • ITEPLIORIAI REIKALAU-
■ * * ! JA $10 DIENAI.

10,000 tepliorių New Yor
ke nutarė pradėti 21 gegu
žės streiką, jei nebus išpil
dyti jų reikalavimai. Jie rei
kalauja 5 dienų darbo savai
tės ir nuo $9 iki $10 mokes- 
ties į dieną.

iš

ir 
ji

ALASKOJ SIAUČIA 
1NFLUENZA.

Bevieliu telegrafu gauta
• Ii 1 •• * «

askos pakraštyje dabar 
siaučia influenzos epidemi-

tas ir pagalios ištremtas iš dėl teikti jai specialę apsau- ja. Vietomis serga ištisi kai- 
Rusijos. gą nebuvę jokio reikalo. Bet mai.Rusijos.

i
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APŽVALGA O
NE VISI LYGUS 

LIETUVOJE.
"Keleivyje" buvo jau ra

šyta, kad krikščioniškoji 
valdžia Lietuvoje nubaudė 
po 1,000 litų "Socialdemo
kratą’ ir "Lietuvos Žinias”. 
Mes manėm, kad atėjus rin
kimams, spaudos laisvė Lie
tuvoje tapo panaikinta vi
siems. Bet pasirodo, kad ne. 
?tai ką dabar rašo iš Kauno 
"Naujienų" 
tas:

"Lietuvos
vieniems yra 
tiems tik dalina, 
partija, 
tai, oavo laikraščiuose rašo ką 
tik jie nori. Gi pažangiosios vi
suomenės dalies spauda, prade
dant pažangiečiais ir baigiant 
socialdemokratais. * yra labai 
suvaržyta. Iš minėtųjų srovių 
laikraščių negana kad cenzūra 
išbrauko netinkamus valdžiai 
straipsnius, bet dargi ir cenzū
ros praleistus peržiūrinėja 
miestų bei apskričių komen
dantai ir nužiūrėję kas jiems 
nepatinka, baudžia laikraščių 
redaktorius. Pav. Kauno mies
to ir apskrities komendantas 
jau nekartą yra baudęs pažan
giečių laikraščių redaktorius, 
o paskiausiu laiku prasidėjus 
Seimo rinkimų kampanijai, ta
po nubausti po 1.000 litų pini
ginės pabaudos arba mėnesiu 
arešto 'Lietuvos žinios’ už 
straipsnius 'Rinkimų Kova’ ir 
’Puancare Klaipėdos klausi
mu’ 72 Nr.; 'Socialdemokra
tas’ už straipsnį ’Krikščionys- 
demokratai rinkimuose stve
riasi lazdos’ 14 Nr., ir ’Dzien 
Kowienski’ už straipsnį ’Novve 
wybory’ 70 Nr.

"Gi ’ 'krikščiony.-' Seimo rin
kimų agitacijai skleidžia dau
gybę visokių atsišaukimų ir ką 
nori tą rašo savo laikraščiuose 
— už tai niekas jų nebaudžia/’

Kad tai yra tiesa, tai pa
rodo atėję šią sąvaitę laik
raščiai iš Lietuvos. "Social
demokratas”, "Lietuvos Ži
nios" ir "Lietuvos Ūkinin
kas” perdėm išmarginti juo
du cenzūros makolu. o "Dar
bininkas", "Laisvė” ir kiti 
atžagareivių šlamštai netu
ri nei vieno žodžio išbrauk - Į 
to. .

Taigi pasirodo, kad ir pas 
krikščionius beveik 
pat spaudos nelaisvė, 
pas bolševikus.

koresponuen-

spaudos laisvė 
pilniausia, o ki- 

Valdančioj i 
kriksčionys-uemokr-i-

tokia 
kaip

-J ■ “

ŠMUGELIS EINA KAIP 
ĖJĘS.

Kunigo Purickio ir kitų 
krikščionių pradėtasai šmu
gelis Lietuvoje taip giliai 
Įleido savo šaknis, kad val
dininkai varo jį čielais vago
nais. Štai ką rašo "Lietuvos 
Žinios” iš Šiaulių:

"Apskrities viršininkas Gri- 
giškis sugavo didžiausią va
gystę, šmugelį... (čia krikščio
nių cenzūros išbraukta) ..in
tendantūros... (vėl cenzūros iš- 
brauKta) ...sandėlio valdinin
kai gabeno rekvizuotus rugius 
Latvijon, Rusijon.

"Antradienį. 10 balandžio, 
komendantas Purvis sulaikė 
Joniškyje keturis vagonus... 
Kaltininkai yra Skamarninkas, 
Rzeckis, Kvietkauskas ir Ber- 
žinskas. Visi pasodinti kalėji
man’’.
Kita žinia iš Rygos sako:
"Ūkio Banko bendradarbis 

p. Bernotas ir žydas Chaitinas 
pervežė iš Lietuvos Latvijon 
be muito 4 automobilius. Rygos 
apygardos teismas nubaudė už 
tai Bernotą ir Chaitiną 900,000 
latų rublių ir nutarė konfis
kuoti prašmugeiiuotus 
mobilius."

Vargas valstybei, 
apsėdo krikščioniški 
ir šm.;gelninkai.

• —
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j Lietuves likimas da-ra da ugnies stovyje, nes ji 
labai didelė ir negalėjo taip 
greit savo karščio išeikvoti 
tečiaus anksčiau ar vėliau ji 
irgi turės atvėsti.

Šiais metais Amerikoje 
buvo nepaprastai šalta žie
ma ir dabar turime labai ve-

vatini raitose.
I Taigi kas sako, kad krikš
čionys demokratai (trilypė 
partija) atstovauja didesnę 
dalį visuomenės, kas sake, 
kad toji trilypė partija re
miasi didesne dalimi lietu
vių visuomenės, tas arba ne
supranta dalyko arba me 
luoja, kaip melavo buvusio 
rusų caro tarnai.
Tai, ką gi jie ištikrujų at

stovauja? Koks jų tikrasis 
ramstis? Be abejo, tai kuni
gai ir davatkos, tas nesąmo- 
ningiausis Lietuvos elemen
tas, kuriam visuomenės 
klausimas visai nerupi ir ne
suprantamas. Užtenka pa
matyti, kaip vieni ir kiti 
"dirba” laike rinkimų, o pa
matysime, kur "krikščionių” 
tikroji sila.

Davatka, turėdama 
praktikuotą liežuvį, ir 
keiks ir išnešios pletkus

Dėl šaukiamo Hamburge pa
saulinio socialistų kongreso.

Kiekviena rimta partija 
atstovauja kokį nors gyven
tojų sluogsnį, remiasi juomi.

jlandų darbo diena. Kiekvie
nam tų klausimų jau paskir
ta po keletą pranešėjų ir pa- 
pildytojų.

Pareiškimai socialistinių 
partijų. norinčių dalyvauti 
kongrese, dar priimami. Įtei
kiant pareiškimą, reikia 
drauge paduoti trumpų ži
nių apie partijos programą, 
taktiką, istoriją, apie parti
jos narių skaičių ir jos įsiga
lėjimą savojo krašto gyve
nime.

Už dalyvavimą kongrese 
kiekvienas atstovų įmoka po 
25 šveicarų frankus. Be at
stovų gali dalyvauti ir , sve
čiai, tik nedi’desniam skai
čiuje. kaip yra iš tos organi
zacijos atstovi].

šiame pavasaryje šaukia
mas I Jambu rgan pasaulinis 
socialistų kongresas. Tą 
kongresą sutartinai šaukia 
Antrasai ir Vienos Interna
cionalai. Kongreso vyriausis 
tikslas sukurti vieną bendrą 
Socialistinio Proletariato In
ternacionalą.

Kongresui paruošti nese
nai Įvyko Bregence (Vokie
tijoj) abiejų Internacionalų 
pildomųjų komitetų priren
giamoji konferencija. Kon
ferencija jau pasibaigė, su
darydama projektą busimo
jo Internacionalo statutui ir 
nustatydama sąlygas, kurio
mis galima bus kongrese da
lyvauti socialistinėms parti
joms.

štai kai kas žinių iš statu
to projekto:

Kuriamam S. P. Interna
cionalui gali priklausyti 
kiekviena socialistinė parti
ja, kuri siekia pakeisti da
bartinę tvarką socialistine ir 
kuri tam tikslui atsiekti pa
sirenka klasinį kovos kelią. 
Kuriamojo 
uždavinys 
panaikinti vedamąją už so
cializmą kovą. Tais atsitiki
mais, kuomet kyla ginčas 
tarp dviejų Internacionalui 
priklausomų partijų, S. P. 
Internacionalas stoja kaipo 
galutinė ginčui išspręsti in
stancija.

S. P. Internacionalas vyk
do savo uždavinį penkių sa
vo Įstaigų pagelba. Vyriau
sioji Internacionalo įstaiga 
v ra visuotinas1 jo partijų 
kongresas. Kongresai šau
kiami tik svarbiausiais atsi
tikimais ir todėl apyrečiai. 
Kongrese partijos atstovau
jamos proporcingai kiekvie
nos narių skaičiui. Tose ša
lyse, kur profesinės darbi
ninkų sąjungos yra partinės 
(Belguose, dalinai Angluo
se), prie partijos narių pri- 
skaitomos ir profesinės or
ganizacijos. Einant projek
tu, vienas atstovas siunčia
mas nuo 300 partijos narių. 
Bet jokia partija negali pa
siųsti daugiau atstovų, kaip 

i 50. Balsuojant kongrese,

KUR DĖJO KOMUNISTU 
FONDAI ŽMONIŲ 

AUKAS?
i Amerikos lietuvių komu- 
. nistai buvo sudarę "Lais

vės" pastogėje keliatą viso
kiais vardais fondų, į ku
riuos jie žvejojo iš darbi
ninkei pinigus. Ir kaip dabar 
buvęs vieno tų. fondų virši
ninkas. V.J. Zaoulionis, pra
neša, korriunistai surinko 
daug pinigų Į tuos fondus. Į 
"Stilsono Fondą” jie sužve
joję apie $17,000, o į "Depor
tuojamų ir Kalinių šelpimo 
Fondą” apie $20,000. Bet 
kur jie tuos pinigus dėjo, 
niekas nežino. Atskaitų ko
munistai nedavė. Kiek jie 
surinko Į kitus fondus, ku
rių turėjo apie keturis, nie
kas nežino.

Turėjo jie fondą ir Lietu
vos darbininkams šelpti, bet 
kaip liudyja komunistinės 
A. L. D. L. D. centro sekre
toriaus Steponavičiaus laiš
kas, išspausdintas 36-tam 
"Darbininkų Tiesos” nume
ry, Lietuvos darbininkai tų 
aukų visai, negavo. Tame 
laiške Steponavičius sako:

"...Tiesiai užklausėm Lietu
vos d-augu: ’Ar gauna aukų iš 
Amerikos L. D. ir P. K. G. F. 
(Lietuvos Darbininkų ir Politi
nių Kalinių Gelbėjimo Fon
das) Gavom atsakymą, kad 
Lietuvos draugai pirmu kartu 
apie tokį fondą girdi ir kad au
kų nebuvo gavę iš jo nei vieno 
cento. Tas laiškas da ir dabar 
pas mane randasi."
Taigi pasirodo, kad Lietu

vos darbininkams ir politi
niams kaliniams aukų ko
munistai visai nesiuntė. O 
visuomenę jie čia apgaudi
nėja, sakydami, kad pinigus 
renką politiniams Lietuvos 
kaliniams.

Kurgi tada komunistai 
tuos pinigus dėjo? Zabulio
nis šitą "sekretą” iš dalies 
išaiškina. Jisai nurodo, kad 
kuomet jisai buvo vieno tų 
fondų kasierium, jam buvo 
Įsakyta išmokėti $500 iš 
fondo aukų Petrikienės vy
rui. O pinigai buvo surinkti 
Lietuvos kaliniams.

Jei tokiais keliais nuėjo 
8500, tai nėra abejonės, kad 
likusieji pinigai irgi buvo 
čionai pačių laisvininkų su
naudoti

Juk reikia tik atsiminti tą 
armiją dykaduonių, kurie 
dabar ganosi ant komunisti
nės dirvos: Pruseika, Juke
lis, Vidikas, Stasiulevičius- 
Stilsonas — tai vis žmonės, 
kurie nei aria, nei sėja, o va
žinėjasi gražiai apsirėdę, 
nutukę, mėgsta išsigerti, i 
kabaretus vaikščioti ir kito
kiais "buržuazijos išmislais" 
naudotis. O juk taip gyven
ti. tai reikia pinigų. Iš kurgi 
jiems tie pinigai plaukia? 
Vienas iš dviejų: arba juos 
Maskva čia užlaiko, arba jie 
gyvena iš komunistinių fon
du. -

I
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sų .pavasari. Baigiasi jau gc- Juo tas sluogsnis platesnis 
gūžės mėnuo, o šiaurinėse ir didesnis, juo platesnė ir 
valstijose medžiai da neiš- 
sprogę. Minnesotoje anądien 
prisnigo daug sniego, 'gi * ,___.____
apie Bostoną prisieina ku- riasi, kad jie atstovaują di- 
rinti pečiai. j (‘esnę visuomenės dalį, kad

Kokia gi visa to priežas-' J1? savo darbuotėje remią< 
tis? Kodėl taip šalta? ’

Oro žinovai sako, jog to Sk^ taųUrt
priežastis yra tokia, kad ant . /■ » Jie sumedzioja. 
saulės pasirodė tamsios vie- a’ k-ad J?e.bu’
tos ir sLlė pradeda jau tna- UZ>
žiau šildyt mūsiškę planetą. -kad tie
Antrain sakant, saulė pra- J butų jų ram-

prisnigo daug smego,' gi

didesne . tojr partiją, kuri 
juo remiasi. Musų krikščio
nys demokratai nuolat gi-

tis? Kodėl taip šalta ?

Antraip sakant, saulė pra
deda eiti vėsvn. Taigi ir at

didesne visuomenės dalimi, 
i?

įs- 
iš- 

ant 
priešingosios partijos žmo
nių, ir be paliovos šmeiš ir 
meluos, ką Įsakys štabas; 
davatka, turėdama išmiklin
tas kojas, geriausias ir iš
tikimiausias kr. dem. pa
siuntinys su plakatais ir at
sišaukimais, geriausiai tų 
plakatų ir atsišaukimų li- 
pintojas ir geriausias prie
šingųjų partijų plakatų ir 
atsišaukimų naikintojas, 
davatka, pasitelkusi drau
ges, puse paros bliaus, su
kaus, skambins, kad tik 
trukdžius nepageidauja
mam kr. dem. asmeniui mi
tinguoti...

Tai ve tie stulpai, kuriais 
pasirėmusi stovi galingoji 
kr. dem. partija.

Tegul krikš. demokratai 
far kartą gauna daugiau 

balsų, bet vis tiek jie tebus 
tik kunigų ir davatkų atsto
vais, savo darbuotėje rem- 

____  sis, kaip lig šiol, tik kuni- 
to griebiasi ir kitose vietose, gaiš ir davatkomis. J. G.

stis.
Juk ir rusų caro tarnai 

taip pat sumedžiodavo di
desnę dalį balsų, bet ar jie 
galėjo sakyti, kad jie atsto
vauja didesnę dali rusų vi
suomenės, kad jie remiasi 
didesne Rusijos visuomenės 
dalimi? Ne. Jie tatai pasiek
davo pagelba smurto, pagal
ba nagaikos. Kaip tik tbji 
pagalba pasidarė per men
ka, kad paslėpus tikrąją pa
dėtį, ir visas didžiulis caro 
ramstis pranyko, caro tar
nams nebeliko ko atstovau
ti. Panašiai ir pas mus. Mu
sų krikščionys demokratai 

į (trilypė partija) tiek balsų 
Į sau sumedžioja tik smurto 
pasigriebę, tik priespaudos 

į budu. Juk jau vien mitingai 
Dėl silpnos savo f bažnyčiose, klausyklų už-

kinkymas partijos reika
lams, sudarymas iš davatkų 
"udarnų batalijonų" mitin
gams ardyti — ar tai ne 
smurtas, ar tai ne priespau
da?

I O kas gi. nežino, kad smur-

eina galvon mintis: ar nebus; . v _ • ___ •>tik svieto pabaigos pradžia?

nu- 
kad

DEBSAS NEVAŽIUOSIĄS 
RUSIJON.

Pereitam "Keleivio' 
meryje buvome rašę. 
Amerikos Socialistų Parti
jos vadas Debsas gavo iš 
Maskvos pakvietimą atsi
lankyti sovietų Rusijon i 
svečius, ir kad šitą pakvieti
mą jis priėmęs, šita žinia 
buvo semta iš "Chicago So- 
cialist”.

Tečiaus dabar atėjo iš 
Maskvos telegrama, kuri 
prareša, kad Debsas bolše
vikų pakvietimo nepriėmęs. 

jis nenorįs leistis tokion il- 
gon kelionėn.

i

ŽADA KELTI GABRIO 
DARBELIUS AIKŠTĖN
'Tėvynės” 19-tame nume.-j 

ryje skaitome šitokią Įdo
mybę:

’P-le Yvonne Pouvreau, se
niau artima draugė p. J. Ga- 
brio-Paršaičio, rašo tuiai savo 
draugei New Yorke, kad esanti 
pasirengusi kelionėn į Suvieny
tas Valstijas tikslu iškėlimo 
viešumon p. Gabno. kun. Pu-, i rickio ir kitų lietuvių veikėjų:

■ tam tikru darbų.
"P-lč Pouvreau tarp kitką, 

savo- draugei praneša, kad ji 
buvusi išsiėmusi pasportą ke-‘ 
lionei į KhipM,. tat LrePOS, rfMžisusis ju-
„ueju3. Lietu,« atstovybei LEVIATHAN,
v,tos. tai kun. Dobuz.s atilSa- ; • g buks R
kęs ja. v.zuot. paspona. nes z.- ■ su Lietuviu
nas gerai, Kad jos Keliones tik- ‘ ,
slas esąs p. Gabiai new.-Elskws* 
mų daryti. P-lė Pouvreau -a-' 
ko, kad kun. Dobužis ant jos 
užsirūstinęs už tai. kad ji ko 
tai užklaususi, kuomet busią 
vestuvės kun. Dobužio <u p-:e 
Chodokauskaite."

Taigi čia kvepia dvi sen
sacijos: pono Gabrio darbe
liai, ir kun. Dobužio vestu
vės. Apie Gabrį ouvo jau pa
skalų, kad francuzai atidavę 
jam Klaipėdoje dvarą, kurį 
francuzų komisaras Petisne 
buvo sau nusipirkęs 
apie tai, kad krikščionių "di
plomatas” kun. Dobužis* 
ruoštųsi prie vestuvių, tai 
dar pirmu kartu amerikie 
čiams tenka išgirsti.

Lietuvon.

AR NEBUS TIK SVIETO 
PABAIGOS PRADŽIA?

Gyvybės ant žemės užsi
laiko tiktai ačiū saulei, kuri 
teikia mums reikalingos 
šviesos ir šilumos. Be švie
sos ir šilumos negalėtų aug
ti jokie augmenjs, o be aug
menų tuojaus išnyktų visi 
gyvūnai ir pats žmogus, nes 
jie neturėtų kuo maitintis, 
iš to jau aišku, kad jei saulė 
dėl kekių nors priežasčių 
sustreikuotų”, svieto pa

baiga butų neišvengiama.
Ar gali tatai įvykti? Ar 

gali saulė tiek atvėsti, kad 
i žemė užšaltų?

Mokyti žmonės yra tos 
nuomonės, kad gali.jie sako, 

, • kad žemė kitąsyk buvo taip
x /1 pat karsta, kaip ir saulė, bet 
vagis būdama daug mažesnė, ji 

greičiau atvėso. Saulė tebė- žmogui.

auto-
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Krikščionys demokratai, 
būdami Steigiamajam Seime 
absoliutėj didžiumoj, priėmė 
L ietuvai konstituciją. Jie pa
tys savo laikraščiuose ilgą 
laiką negalėjo atsigerinti 
nustatyta "krikščioniškąją 
konstitucija”. Einant konsti
tucija Lietuvos piliečiai turi 
sąžinės ar Įsitikinimų laisvę. 
Kokia įsitikinimų ir sąžinės 
liuosybe naudojasi piliečiai, 
ypač aišku Seiman rinkimų 
metu.

Rinkimai Seiman nustaty
ti slapti. Tasai slaptumas 
kaip tik svarbus tuo žvilgs
niu, kad kiekvienas pilietis, 
niekeno nevaržomas galėtų 
paduoti balsą vaduodamasis 
savo sąžine, savo Įsitikini
mais. Bet ką mes matome 
dabar ? Krikščionių demo
kratų partijos agentai kuni
gai nesiskaito nei su Įstaty
mais. Nors rinkimai slapti, 
bet kunigai per išpažintį 
verčia prisipažinti savo ave
les už ką jos yra padavusio$ 
balsą pereituose rinkimuose. 
Argi jie tokiu budu nelaužo 
rinkimų įstatymų, kuriuose 
aiškiai pažymėta, kad rinki
mai slapti ir prie įstatymų 
to pa -agrafo juk nėra pasta
bos, kad apie tai, už ką kas 
padavė balsą, privalo per iš
pažintį pasisakyti kunigui. 
Rinkikų sąžinei suvaržyti 
politinės partijos agentai 
Įvedė naują mirtiną nuodė
mę, už kurią gresia po mir
ties pekla. Kas balsuoja ne 
už krikščionių demokratų 
partijos rekomenduojamus 
sąrašus, negauna išrišimo, 
vadinasi papildo vieną iš di
džiausių nusidėjimų. Ligi 
šiolei buvo "septyni griekai 
didieji”, dabar jau atsirado 
aštuntas — nebalsavimas už 
krikščionių demokratų są
rašus. šis aštuntasai griekas 
Lietuvos klerikalų išmislas: 
niekur kitur pasaulyj to nė
ra. Krikščionių demokratų 
partijos lyderiai kunigai 
lankininkai Įprato šmugelį 
varyti valiuta, įsismagino 
spekuliuoti sacharinu ir ko
kainu. o dabar paverčia šmu
gelio dalyku žmogaus sąži
nę.

Tekiu budu varžydami . 
žmogaus sąžinę, jie laužo 
rinkimų įstatymą: katali
kams rinkimai jau nebeslap- 
ti, nes krikščionių demokra
tų agentai per išpažintį tą 
slaptumą laužo. Versdami 
balsuoti už jiems tinkamas 
krikščionių demokratų par
tijos sekcijas, jie varžo žmo
gaus sąžinės laisvę, eina 
prieš konstituciją Kas laužo 
konstituciją, tas griauna 
valstybės pamatą, tas yra 
priešvalstybinis elementas. 
Tokiu budu krikščionių de
mokratų partijos agentai 
kunigai, kurie per išpažintį 
varydami šmugelį žmogaus 
sąžine, eina prieš konstituci
ją ir yra priešvalstybiniai 

3. Socialės reformos 8 va- elementai. ("S-tas.”)

Internacionalo 
apibudinti ir

Ptmtu kartu Suvienytų Valstijų laivas 
plauks tiesiog į Lietuvos portą Klaipėdą

tęs Lines atstovybės Kaune kiekviena partija gauna ata- 
r Lietuvos valdžios atatin- tinkamą balsų skaičių. Di- 

kamų atstovų su atatinka- dž&usist partija negali turė-
Di-

Ekskursijoj dalyvaus daug 
žymiu Amerikos lietuvių, jų 
carpe advokatai, daktarai, 

! vertelgos, ir darbininkai. 
Kas tik nori, gali važiuoti 

• pirma, antra, arba trečia 
Klesa. J
Klaipėdą bus sutaupytą 

Į daug pinigų, kurie yra mė
tomi visokioms pasportų 
vizoms Įvairių kraštų, ir 
taipgi bus išvengta daug ne- 
>magumo persikraustAnt su 
bagažu ir tam panašiai žy - 
mus lietuviai yia kviečiami 
vadovauti ta ekskursij’ą.

i "Leviathan”, Southamp- 
tone, Anglijoje, pasitiks ma- • « _ •_ _ O1Q AKP.

Milžinas į Klaipėdą

momis ceremonijomis. Kurie 
galės ir norės, tai ekskursi- 
jantai aplankys Juodkrantj 
(Schwartzort) ir ten Lietu
vos juroj — mus* prabočių 
vandenyse ir gintaro lopšy
je — nusimaudys,_ir toliau

i ti daugiau balsų, kaip 30.
Kongresas sudaro Pildo

mąjį Internacionalo Komi
tetą, i kuri turi pasiųsti bent 
po vieną atstovą socialisti
nės organizacijos kiekvieno 
krašto.. Narių Komitete nu-.trauku aplankyt Rambyną. matomV40-50. Pildomai 

Birutes kalną ir kitas svar
bias vietas. Kurie skubinsis 
namo, galės važiuoti nieko : 
nelaukiant — nuo laivo tie-i 
siog pas saviškius.

Visi, kurie manote važiuo
ti Lietuvon šį metą apsilan-

Komitetas renkasi bent vie
ną kartą i metus, svarsto ir 
taria einamuosius S. P. In- 

į ternacionalo klausimus.
; Iš savo tarpo Pildomasis 
i Komitetas renka Biurą iš 8 
i asmenų, kuriame bus atsto- 

Lvaujamos didžiųjų šalių so- 
. x ... 7 . .. ,. cialistinės partijos. Jei butu

mus istorijoj atmintina die- svarstomas biure kokis nors 
na. Linksma paskelbti ir tai, mažesnės šalies socialistų 
kad kaina nei centu nebus reikalu ęaj Biuras kviečia 
brangesne: iš - dalyvauti savo posėdy ir tos
Klaipėdą tiktai $112.00 tre- šalies atstovus. Biuras daro 
cioj .tiesoj, o antroj ir pir- savo posėdžius periodiniai.

Važiuojant tiesiog Į; Pyti arba apsigyventi, reng-! 
a bus sutaupytą ‘Ritės ant 4 Liepos. Bustai

moj klesose reguliarė kaina, 
pagal kambarius ir vietas.

Kas galite, dalyvaukite
• 1 1 • • • FT^_ .t . .

D-RAS KAšKEVIčIl’S
GAVO LIGI 14 METU 

KALĖJIMO.
Netvarko lietuvių dakta- žesnislah’as — nes šis oke-

rąs Kaškevičius už darvmą ;no ------- ,------------
moterims nelegalių operaci- plaukti savo didumo delei užsiregistruokite

Iš Biuro tarpo sudaroma 
nuolatinė Darbo Komisija iš 

.. i -------- .3 asmenų, prie kuriu pri-
S‘O.1 ekskursijoj. Tuojaus nu- ’Kjauso dar Internacionalo 
eikite pas vietinį arba arti- sekretoriai ir iždininkas.

? Į Pagalios S. P. Internacio
nalas turi savo Sekretoriatą, 
kurio priešaky stovi du nuo
latiniu sekretorių ir iždinin
kas.

Darbo Komisija ir Sekre
toriatas yra nuolatinės In
ternacionalo įstaigos.

Artimiausiojo Kongreso 
dienotvarkėn pastatyti trys 
pamatiniai klausimai:

1. Imperialistinės taikos ir 
uždavi-

rniausj laivakorčių agentą ir 
‘ ‘ s pirmoj, 

antroj, arba trečioj klesoj. 
Jei kur nėra vietinio agento, 
tai kreipkitės laišku prie ži
nomų? laivakorčių
a tiesiog prie
United.Statės Lineš, 45 Bro- 
adway,New York arba .Um - 
ted Statės Lines, 75 Statė

i

jų gavo nuo 2 ligi 14 metu jlegalk Visi lietuviai pasa- 
kalėjimo. Moteriškė no jo žierfai bus paimti ’ant; ma- 
operacijos mirė. žesnio' laivo it tada pieve-

Dei panašių operacijų šuojant Amerikos ir Lietu- 
Kaskevičius buvojau ir pir- vos’ vėliavomis, P^R^t le
nu* bėdon papuolęs. Pirmą siog i Klaip&U- ' Buš tai 
syki jisai buvo nuteistas svarbus nuotikis mus iseM- 

ir tautos gyvenime: 
kmerika pripažino Lietuvą Street, Boston, Mass. 

ipe- <le iure ir dabar jos laivas ( Kas tik gali, valio Ameri- U J, į . _____ it

los randasi apeliacijų teis-nvse ir savo apsilankyme kursi ja Į Lietuvos Klaipėdą I dvarininkų klases
3 ’kn 

tintos, tai d-rui Kaškevičiui kad" Klaipėda yra Lietuvos laukdami nieko 
prisieis atsėdėti nuo 6 iki 26’angas i pasauli* struokite ii- d _
metų. Jis yra komunistu Klaipėdoi laivas ir kelei- šios ekskursijos niekas ne- j 

viai |)Ug patikti United Sta-| užmirš, kas joje dalyvaus.

nuo 2 iki 5 metų kalėjiman. jos 
o antru syk nuo 2 iki 7 me- ' 
tų. Kiekvieną sykį jisai a 
liavo ir dabar visos tris 1 
j ’ ’ . " ______ _
me. Jei jos bus tenai patvir- uždės " pripažinimo žymę. Bus tai tautos diena. Ne- 
tiBtos. tai d-rui Kaškevičiui kad Klaipėda yra Lietuvos laukdami nieko užsiregi- 
prisieis atsėdėti nuo 6 iki landas i nasauli. struokite ir dalyvaukite.

apsilankys Lietuvos vandc-(kos laivu su Lietuviška Eks-
niai.

2. Pasaulinio proletariato 
kova su pasauline revoliuci
ja.

%

<
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/
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Kas* skaito ir rašo
Tas duonos neprašo j
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

HORCESTER. MASS.
Drg. K. Bielinio prakalbos «r 
J. Butėno "išleistuvių” kon

certas.10 č

įgali tiktai didžiausias be-[dentas neprielankiai parašė 
Įprotis, kuriam vieta neturi i apie to komunistų barškalo 
Į būt šiame darbininkų susi- prakalbą ir pašiepė tūlą ko- 
I rinkime, bet tame beprotna- munistų davatką, sakyda- 
[ my, kuris čia pas jumis ran- mas, kad ji grudusi savo

CHICAGO, ILL 
Kaip socialistai šventė 

Gegužinę.
Gegužės 1 d., Douglas

day School” vedėjas pasakė 
karštą prakalbą, raginda
mas jaunuolius ir jaunuoles 
lankytis i Socialistų Chica- 

.s iro j esančias nedėiines mo-If. j ” T • x ‘ III \ • 1\U1 Ao V1<1 Melo lUIIilo I <4.1- l\(Hl JI V4V4K4O* 0U » ■' y i A j . . * UOCUIViUK? llVMVHlięO II1V’
{tvatink* Lietuvių !ja'si ant ^aĮno publika "pipirnyčia” j krėslą, tai A. aTy Auditorium salėj, So- kyklas. Tose mokyklose mo-
„ . a .ej D'.' ko du ParenfHsmarkiu delnų plojimu kai- K. Marcinkevičiaus širdelė [Cia . Ul Partija surengė Pir- Idnamu socialistipės idėjos, 

ai vienu laiku: (ll’£- R-rbėtojui pritaria. Fotam dar užsigavo ir jis, kaipo "pipir- ™0S10^ Gegužės apvaikščio- aiškinama socializmo, istori- 
Hi ?' >U' bando statyti klausimus i nyęiu sargas”, pleškina Į lai- Pmą, kaipo simbolinę prote- ja ir .lavinama darbininkai 

. ° _JsJei,>'tuviy koneer- pektinas, kuris, sukeverzo-Jtraščius “paaiškinimus”.! tanisvenl^- Apie S valandą muzikoj, dainavime,’ete.
‘s- Įpdu padengimai su-*s klausimą, pats ima šyp- įas tik parodo, kad A. K./aP _ v o artl pilnutėlė sve- Mokinama taipgi oratori-

tėno ’ 
tas. 
puolė vienu laiku per ”dže-Į 
nįtpriaus” klaidą, kuris ant I 
to paties vakaro parsamdė! 
svetainę ir Butėnui ir socia
listų kumpai. Apatinėj sve
tainėj kalbėjo drg. Bielinis, | 
o viršutinė1' koncertavo Bu-! 
lėnas, žmonės delei šitos 
klaidos buvo labai nepaten
kinti, nes daugelis norėjo ir 
koncertą išgirsti ir prakal
bų pasiklausyti. Todėl publi
ka, kurios ir taip nedaug su
sirinko, pasidalino i dvi da-! 
Ii: didžiuma susirinko i apa
tinę svetainę pasiklausyti 
drg. Bielinio prakalbos, o 
apie trįs desėtkai žmonių 
nuėjo i viršutinę svetainę iš
girst koncerto.

Draugas Bielinis kalbėjo 
apie Lietuvos darbininkijos 
padėtį. Jo kalba buvo rimta 
ir nuosaki. Kadangi kalbė
tojas išparode netik Lietu
vos klerikalu šunybes, bet 
tain-pat nupeikė ir komu
nistus už suskaldymą Lietu
vos darbininkijos pajiegų, 
tai musų komunistai, kurių1 
šiose prakalbose buvo nema
žai, pradėjo nerimauti, vie
nok lermo keiti nedrįso 
Imat guzikuotis prie durų 
stovėjo). Pabaigus draugui 
Bieliniui kalbėti ir paskel
bus aukų rinkimą, pašoka 
ant kojų plačios burnos, bet 
siauro proto dzūkelis Skliu
tas ir visa gerkle sušunka, 
kad prieš aukų rinkimą jis 

, noris paduot klausimą. Pir
mininkas drg. Jasaitis ■ jam 
paaiškina, kad klausimai 
bus leisti duoti ir kalbėtojas 
i juos atsakinės po pertrau
kai. Bet Skliutas, kito dzū
kelio Kosulio kurstomas, ne- 
rusiramina ir atsistojęs 
šaukia, kad jis noris žinoti, 
kam bus sunaudotos aukos 
— ar kartais jos nebus su
naudotos tiems patiems tik
slams, kaip ir kunigo Gar
maus surinktos aukos. Kal
bėtojas trumpai tam rėks
niui atsako, kad jis neatsto
vauja kunigo Garmaus par
tiją, bet Lietuvos socialde
mokratus ir todėl tos aukos 
eis socialdemokratams.

Pasibaigus aukų rinki
mui, pirmininkas paskelbia, 
kad dabar bus atsakinėjama 
į klausimus. Pašoka trįs ko- 
munistukai, Brooklyno Dė- 
delės mokiniai (Petkunas, 
Skliutas ir Kosulis) ir visi 
bando statyti klausimus, pa
remtus Dėdelės šmeižto la
peliu. Bet čia jiems nevyks
ta ir kalbėtojas skaudžiai 
juos pajuokia. Tuomet 
Skliutas reikalauja, kad 
jiems butų leista jau ne 
klausimus statyti, bet kalbė
ti apgynimui savo pozicijos. 
Pirmininkas abejoja, o pu
blika šaukia, kad tiems 
triukšmadariams kalbėti ne
duot. Tuomet pasiprašė bal
so drg Bakanauskas ir at
sistojęs sako: "Gerbiamieji, 
leiskite jiems Kalbėti. Tegul 
tie žmonės pasirodo, ant 
kiek jie yra kvaili.” Publika 
pasileidžia juokais, o komu
nistai šnairiai žiuri į Baka- 
nauską. Atsistoja komunis
tas Kosulis ir nervišku bal
su pradeda pliaukšti nesą
mones. Išsyk publika tyli, 
bet kuomet jis Amsterdamo 
Internacionalą pavadino 
kruvinu internacionalu, pu
blika-ima protestuoti ir ne
leidžia Kosuliui toliaus 
pliaukšti. Drg. Bielinis, at
sakydamas Kosuliui, pabrie- 
žia. kad šitaip šmeižti darbo 
unijų Internacionalą, prie 
kurio priklauso 28 milionai 
viso pasaulio darbininkų, Bet kuomet musų korespon-

[jęs klausimą, pats ima šyp- 
jsotis ir 
■miltuose.
Kalbėtojas tiesiog pavadino Į 
jį perkvailti, kad jis galėtų MONTELLO, MASS. 
ko-nors pasimokyti.. Atsišaukimas i Vilniaus rė-

Taip visos komunistų ata-j^y^jg išeivius amerikiečius, 
kos ir nuėjo vėjais. Vieton ' . . _..
pakenkti kalbėtojui ir sočia-i . ¥e.s’ Vilniaus rėdy *** 
listams. jie pakenkė patįs Į gyvenanti MonteLo

i siliko tikrais 
neliais.

Uždarius susirinkimą, ko
munistas Kosulis, kuris Am- Į 
sterdamo Unijų Internacio
nalą pavadino kruvinu, pri 
ėjo prie kalbėtojaus ir norė
jo pasiaiškinti, bet drg. Bie-

ir juoktis, kai katinas Marcinkevičius yra artimas ijame. puoliko, 
ase. negerai padaręs. Bimbos parapijai žmogus, luomų prasi

sau ir publikos akyse jie pa-l - , . ... ..
i svetainėj, ant Webster st., 
kuriame apkalbėjome musu 
brolių. , vilniečių vargingą 

i padėti okupuoto j Lietuvoj 
>ir nutarėm tuo reikalu atsi- 
i šaukti i visus Vilniaus rėdy
tos išeivius amerikiečius, 
paduodami apsvarstymui

įnori ^nerik imusu sumanymą. Mes suma- 
u sutverti Vilnijos šelpi-kalbėtis, bet nenori visai jų . , y1.♦ u- mo Fondą, kad suteikus vi-matvti. laip ir nuėjo tasai; . . . .... ..neapšviestas'dzukeiis Į turto

lvg muse kandės. [ 'rast0. gyventojams, kuru
* y. , - . randasi Lenkijos pnespau-Aukų socialdemokratams , . . qtpnp.Tsi .-xHTas; 

surinkta apie 20 dolerių ir j;uJosuoti.^u privalumas 
parduota nemažai literatu- ____1U„ę ........
rus. Vienas iš Rengėju

LAIVRENCE. MASS . 
Paaiškinimas.

"Keleivio’’ 
"Ten Buvęs’ 
La\vrence’o 
t?
1___  . ......
vieno sakinio apsilenkia, sų

A. K.iJaV buvo arti pilnutėlė sve- Mokinama taipgi
i • _ _ * t*221 1 r\i įbn - l J. • — Y. . K

os> Taipgi ragino visus dar- 
' hninkus leisti savo vaiku
žius į tas mokyklas, nes so- 
•ialistinės ateities surėdy- 
nas priklauso jaunąja* 
'enlkartei. Dėlto ji turi būti 
■•erai apsišvietusi, persi- 

’-musi socialistinėmis idėjo
mis, klasinei susipratusi. 
Pik tokia jaunuomenė galės 
vykinti socializmo tvarką.

Po vedėjo kalbos, socialis
tų nedėlinės mokyklos vai
kučiai sulošė darbininkišką 
perstatymą, nupiešiami 
darbininkų vargingą gyve
nimą. Ir tų pačių vaikučių 
choras sudainavo Marselie
tę ir dar kitą dainelę. Su to
mis dainomis vakaro pro
gramas ir užsibaigė, 

šapos Darbininkas.

No. 17 tūlas 
, aprašydamas' 

progresyvių 
(? _ Red.) surengtas A. 
Bimbai prakalbas,, ant kiek
vieno sakinio apsilenkia, su 
teisybe. Vienok aš paliksiu 
visus tuos melus, nes žinau, 
kad "Keleivis” neduos vie
tos atsakymui ant visų. Bet 
kadangi "Keleivio” korės-; 
pondentaš p. J. Savinčius, 
lis kur gi žinot, kad jis? —I 
Red.). prisidengęs vardu 
"Ten Buvęs”, kabinėjasi -ir 
šmeižia visai nekaltas ypa
tas. kad tik save išrėkiama- j

visus tuos melus, nes žinau,

yra toj sunkioj kovoj musų 
broliams pagelbėti. Todėl, 
broliai vilniečiai, burkimes 
daiktan ir duokime pagelba 
musų prispaustiems bro
liams atsivaduoti iš plėšraus 
Jenko nagų.

Kam iš jūsų apeina šis 
Liausimas, rašykite tuojaus 
laiškus mums, paduodami 
savo sumanymus. Adresuo
kite taip:

, J. Stoškus 
20 Faxon St.,

Montello, Mass.
* 1 /1 - i f' * * u

RITTSBIJRGH, PA. i 
Klerikalai apgavo žmones, 
šiomis dienomis ant South 

Side čia buvo klerikalų su
rengtas koncertas Kauno 

tas, kad tik save išreKiama-^pęj.^ artistams ir pelnas 
vus. tai jau negalima pakęs- huvo skiriamas lietuvių da
li. Jis ten sako : Kuomet į vatkų klioštoriui. Ir davat- 
Savinčius spirgino Bimbą, -ięos gyrėsi, kad tikietų tam 
tai bimbinėm davatkom irgi koncertui jos* pardavusios* 
karšta buvo. Blažiomene, tūkstantį ir du šimtu, o žmo- 
kad ėmė grust savo pip^py-įiiių į jų salę sutelpa vos tik 
Čia į krėslą, tai net arčiau pOra šimtų; buvo sakom:!, 
sėdintieji ėmė trauktis to- f<ac| koncertas busiąs per 
lyn, kad neeksplioduotų, kai tris vakarus, bet užteko tik 
įkaitęs munšaino katilas. vieno vakaro. Tikietų kaina 

Turiu pasakyti, kad Bla- buvo nuo ?2 iki $5. Taigi, iei 
zionienė per tas prakalbas --- > -> >> - 1 •
sėdėjo visai ramiai ir jokios 
"pipirnvčios” negrudo Į 
krėslą. Tą gali paliudyti vi
si, kas tik sėdėjo aplink ją. 
Tik ne tame dalykas. Po pra
kalbu Blažionienė pasijuokė 
Vereikienei, kad Savinčius Į 
statė nevykusius klausimus, [; 
iš ko publika turėjo daug h__
juoko. Vereikienė perstatė j vikiški”. Bet kada dabar tie 
tą viską savo geram drau- artistai padėjo jiems pasipi- 
gui Savinčiui. Tai tas ir rašo nigauti, tai klerikalai ^ako, 
apie visokias "pipirnycias . i kad artistai esą labai dievo- 

Čia tai ir pasirodo pono į baimingi žmonės ir labai ge
li katalikai.

Turbut niekur nėra tiek 
(tamsumo ir veidmainybės, 
' kiek Pittsburge.

S. S. Parapijonka.

»y

jos* pardavusios

tiesa, kad klerikalai parda
vė tiek daug tikietų, tai jie 
gerai pasipinigavo ir daug 
žmonių apgavo.

i Kuomet koncertą rengė 
tiems artistams ”birutie- 
čiai”, tai davatkos su savo 
kunigėliu rėkė, kad koncer-, 

rengia "bolševikai” ir kad 
net patįs artistai esą "bolše-

apie visokias pipirnycias . i kad artistai esą labai dievo- 
ČL. 1 * . e’ „k "................... “

Savinčiaus puiki etika.
Rodosi, ‘'Keleivis” turėtų 

biski pridaboti tokius savo 
korespondentus, .kurie slap
stosi po slapyvardžiais ir ra
šo visokias nesąmones, kabi- 
uėdamiesi prie nekaltų ypa
tų. Jeigu korespondentas 
rašo teisybę apie ypatas, jis 
.nesibijo pasirašyti savo var
do. Bet p. Savinčius (? — 
Red.) kas sykis dangstosi 
vis naujais slapyvardžiais.

A. K. Marcinkevičia.
Redakcijos prierašas. Nors 

A. K. Marcinkevičių mes pa
žįstam kaipo teisingą ir ne
mažai vargo mačiusį drau
gą, bet visgi šis jo "paaiški
nimas” mums atrodo keis
tas. Kuomet komunistų de
magogas Bimba visur ir vi
suomet šlykščiausiu budu 
šmeižia socialistus ir jų 
spaudą, tąi Marcinkevičius 
tame nemato nieko bloga.

>>. Pusė jjo aš- 
prasidėįo progra

mas. Vakaro vedėjas /per
skaitė pirmiausia visą šven
tės pagerbimui surengtu 
programų turini. Pii mas 
numeris tai žydų "Darbi-* 
ninku Kultūros" choras su
dainavo Internacionalą n 
dar dvi darbininkiškas'dai
neles. Po dainų kalbėjo So
cialistų Partijos Cook Coun- 
ty sekretorius Ho\ve. Trum
pai paaiškinęs apie svarbą 
socialistinio darbininkų ju
dėjimo, jis palinkėjo prole
tarų armijai, ypatingai 
Amerikos, greitesnio pabu
dimo iš miego ir stojimo į 
kovojančių darbininkų eiles 
už galutiną pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės vergijos. 
Jam užbaigus, kalbėjo vals
tijos sekretorius drg. Bran- 
stetteris. Jis išaiškino visą 
Gegužinės Darbininkų Į 
Šventės istoriją, nurodyda-Į 
mas, kad Europos šalių dar-' 
bininkai geriau klasinei yra: 
susipratę už amerikiečius. 
.Todėl visose šalyse susipra
tę darbininkai entuziastin
gai švenčia Pirmą Gegužės, 
o "Dėdės Šamo” darbininkai 
dirba visose industrijose, iš
ėmus rubsiuvius ir nekurias, 
mašinistų unijas. Drg. 
Branstetteriui užbaigus sa
vo kalbą, kalbėjo nuo Žydų 
Socialistų Federacijos Dr. 
Loemberg. Jis išaiškino, kad 
Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimą įsteigė tarptautinis 
socialistų susivienijimas 
1887 m. Tais laikais per Pir
mosios Gegužės apvaikščio- 
j'imą pas Europos darbinin
kus buvo obalsis: "Viso pa
saulio darbininkai be skir
tumo tautos ir tikybos, vie
nykitės, ir lai gyvuoja Pir- 

, moji Gegužės’” 
: O kitas darbininkų obal-.
. sis tais laikais buvo: ”Lai 
gyvuoja 8 valandų darbo 
diena”. Bet šiandien neku- 
rie iš tų darbininkų reikala
vimų jau yra darbininkų iš
kovoti. Tie laimėjimai dar
bininkams brangiai kaina
vo, daug gyvasčių reikėjo 
padėti. Todėl kad kapitalis
tai nieko darbininkams ne
duoda geruoju. 

Toliaus kalbėtojas ragino 
darbininkus mesti į šalį 
tuos frakcijinius užsivari- 
nėjimus, kurie skaldo darbi
ninkų vienybę. Reikia vi
siems susivienyt ir visiems 
bendrai išvien veikti, kad iš
nyktų žmonių vienas kito iš
naudojimas, ' pavergimas, 
kad įvyktų socializme tvar- jr 
ka. _____ ____  _____

Po prakalbų "Darbininkų perėjo prie IJetuvos reika- 
Kulturos” stygų orkestrą lų ir papasakojo apie darbi- 
sugriežė kelis gabalėlius iš j ninku vargus okupacijų lai- 
ukrainiečių liaudies melio-jkais ir dabar. Nors drg. K. 
dijų. Po to socialistų "Sun- Bielinio prakalba buvo labai

-■— — 1 — ■

ilga, nes turėjo kalbėt dvie- Grikštas sako: "Jeigu ’Lais- 
I vė’ rašytų, kad su vienu šni- 
;;u sveikinausi, tai aš sutik
čiau. nes per Bielinio pra
kalbas pasisveikinau tik su 
vienu 'Laisvės' redaktorium 
Siurba. Tai tik vienas šni
pas, o ne dvidešimts, kaip 
'Laisvė’ meluoja.''

Negana to, Laisvė” buvo 
apšmeižusi Grikštą, buk jis 
apvogęs Maspeth’o koopera
cijos valgomųjų daiktų 
krautuvę. Todėl į šias pra
kalbas kooperacija prisiun
tė savo komitetą, kuris liu
dijo, kad Grikštas nei vie
no cento minėtai kooperaci
jai nėra nusukęs.

Toliaus Grikštas siūlė ko
munistams 500 dol., kad jie 
irirodytų, jogei jis turi ką- 
oors bendra su šnipais. Bet 
komunistai suglaudę ausis 
sėdėjo ir nei vienas nebandė 
ori rodyt. Mat, pliaukšti bile 
ką tai komunistai pirmuti
niai, bet kai tuos pliauška
lus reikia faktais paremti, 
•ai jų nėra. Bimbinis.

jose temose: apie Pirmą 
Gegužės ir apie Lietuvos pa
dėtį, bet nei vienas žmogus 
nepasijudino iš savo vietos. 
Kalbėtojas savo malonia ii 
turininga kalba užžavėjo 
publiką. Kad buvo jau vėlus 
laikas, tai pertraukoj kai 
kurie žmonės išėjo, bet daug 
da ir liko. Likusieji sudėjo 
aukų Socialdemokratų Par
tijai $28.50. Literatūros bu
vo parduota už $3.50. Viso 
$32.00. Kadangi L. U. Kliu- 
bas nieko neėmė už svetai
nę, o apgarsinimus patlart 
Keleivis”, tai visi pinigai 

buvo įduoti drg. K. Bieliniui. 
Socialdemokratų Partijos 
atstovui.

Po kolektai buvo da 
trumpa prakalba apie atei
nančius Lietuvos Seimo rin
kimus. Ant galo kalbėtojas 
atsakinėjo į klausimus. Vie
nas zakristijonas pradėjo 
karščiuotis ir gyrėsi, kad ji 
sai yra katalikas ir jokių 
partijų nepripažįstąs. Kal
bėtojas atsakė: "Ne tamsta 
vienas nepripažįsti partijų. 
Yra ir daugiau tokių, kurie 
Afrikos ir Australijos ty
ruose sau ramiai riešutau
ja. Jiems nereikia nei dra
bužių, nei partijų”. Žmonės 
pasileido juokais. Toliaus 

Į pradėjo statyt klausimus

LAWRENCE, MASS. 
Drg. Bielinio prakalbos.
1 d. gegužės Lietuvių Uk-i 

ėsų Kliubas surengė prakal
bas svečiui iš Lietuvos, so-L------7—-- -:--------- :-
cialdemokratu atstovui drg.! komunistai, ls sykio pradė- 
K. Bieliniui. Atėjo paskiria jo !>o vieną, paskui reikala- 
diena, žmonių prigužėjo pil
na Lietuvių Svetainė. Ka
dangi pora sąvaičių prieš 
tai buvo atsilankęs čionai 
komunistų nepraustaburnis 
Bimha; ii- ragino ;šav« pase
kėjus : kovot pa-įeš drg. K. 
Bielinį, ir kadangi komu
nistai ui*zgė ’ prieš prakal
bas visais kampais ir gąsdi
no publiką, kad jie kelsią 
triukšmą, o einant žmonėms 
ant prakalbų dalino savo 
chuliganiškus lapelius ant 
kampų, kur biauriai^šmei- 
žiamas kalbėtojas ir Social
demokratų Partija, — tai 
drg. B. Vaitkunas, atidary
damas susirinkimą,’ perspė
jo triukšmadarius, kad ne
bandytų vykini savo pienu, 
o geriau pavartotų savas 
kojas, duris atdaros vidun 
ir iš vidaus visiems. Beto, 
prieš prakalbas rengėjai už
prašė to policisto, kuris vi
sada daboja L. U. K. svetai
nę, kad jis pasirodytų il
siose prakalbose. Žinoma, to 
ir užteko; policistas pasiro
dė ir nuėjo ‘ savais keliais, 
kur jam reikia. "Laisvės” 
korespondentai galės drožti, 
kad buvo policija.

Dabar eisim prie pačių 
prakalbų. Perstačius pirmi
ninkui kalbėtoją ir šiam pa
sirodžius ant pagrindų, pu
blika pasitiko jį aplodis
mentais Kadangi buvo dar
bininkų šventė, Pirmoji Ge
gužės, tai drg. K. Bielinis 
išaiškino ką ta diena reiš- 

_ ’ prie ko darbininkai 
siekia. Toliau kalbėtojas

. i
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THE BORDEN COMPANT 
ramti

*■ NINKAMAS maistas ir tinkama priežiūra ture- 
* t? jūsų kūdiki padaryti stipriu ir sveiku. Per 

63 metus motinos vartojo Eagle Pieną kuomet 
ję pačių pienas neužganėdindavo.

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
r mes jums pasiusime 

penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informa
cijas dykai.

• vo balso po du ant sykio. 
Publika nusispiovė ir išėjo 
laukan, o komunistai sunešė 
savo tuščias galveles prie 
estrados po drg. K. Bielinio 
kojom ir atliko išpažintį iš 
viso gyvenimo. Mat, komu
nistai ligšiol manė, kad Ru
sija, socializmas, raudona 
armija, komunizmas, pasau
lio proletariatas 
nas ir tas pats. Kalbėtojas 
jiems išaiškino, kad tie visi 
paminėti dalykai skiriasi 
vienas nuo kito, kaip diena 
nuo nakties.

Nors drg. K. Bielinis ir iš
klausė komunistų išpažintį, 
bet' išrišimo nedavė; liepė 
daugiau šviestis ir būti kul- 
turingesniais žmonėmis. 
Kuomet komunistai pradė
jo karščiuotis, kalbėtojas 
pasakė: ”Su plikais nesipe- 
šu” — ir nuėjo.

Drg. K. Bielinis buvo ap
sistojęs pas savo jaunystės 
draugą Dr. Mikolaitį. Buvo 
atsilankęs porą sykių ir pas 
drg. J. Šavinčių.

Aukautojų vardai:
Dr. Mikolaitis $5.00. J. 

[Savinčius $5.00, F. Vareika 
j $2.00, B. Vaitkunas $1.00, 
F. Bagaslauskas $1.00. B. 
Žuromskas $1.00, M. Vait
kunas $1.00, J. Sekys $1.00, 
A. Pilvelis $1.00, A. Navic
kas $1.00, J. Urbša $1.00, J. 
Urbonas 50c., J. Kieva 50c., 
A. Račkauskas 50c., A. Bi- 
levičius 50c.

Su smulkiom aukom pasi
daro $28.50 L. U. Kliubui, 
aukavusiems ir rėmėjams 
tariame širdinga ačiū.

Rengėjai.

tai vie-

i
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BROOKLYN, N. Y. 
Pramoniečiu prakalbos.
25 d. balandžio vietos pra- 

moniečiai buvo surengę 
prakalbas Sokolų Svetainėj. 
Kalbėjo J. Brijunas ir L. 
Grikštas. Pirmininkavo F. 
Kalpokas,.

Pirmutinis kalbėjo Briju
nas apie pramoninį unijiz- 
mą. Iš jo kalbėtojas yra ne
blogas, tik visa bėda tame, 
kad kalbėdamas perilgai žo
džius tęsia ir todėl publikai 
yra sunku jo kalbos klausy
tis.

Antras kalbėjo L. Grikš
tas. Jisai žodžius taria labai 
aiškiai, net visa svetainė 
skamba, bet labai nemanda
giai keikia komunistus. Mat 
tie apšmeižė jį, kad jis esąs; 
šnipas ir Bielinio prakalbose I 
sveikinęsis su šnipais. Todėl

HAVERHILL MASS. 
Drg. Bielinio prakalbos 

pavyko.
Būrelis draugą, pritarian

čių Lietuvos Socialdemokra
tų i Partijai, surengė drg. 
Bieliniui prakalbas, kurios 
turėjo įvykti 29 d. balan
džio, bet susivėlinus kalbė
tojui, tą dieną neįvyko. Vė
liau nribuvus kalbėtojui su 
irg. Michelsonu, buvo pasi
tarta su rengėjais ir nutar
ta prakalbas surengti 4 d. 
gegužės, 7:30 vakare.

4 d. gegužės prakalbos 
'vyko, žmonių buvo pusėti- 
lai, bet daug mažiau, kaip 
29 d. kad buvo susirinkę. 
Aukų surinkta 19 dolerių. 
Užmokėjus už salę 7 dol., 
draugui Bieliniui perduota 
12 dolerių.

HaverhilTiečiai daug kal
ba anie draugą Bielinį, kai
po apie gerą darbininkų va
dą. Net vienas komunistas 
sako: ”Ot, tai kalbėtojas! ir 
aš 50c. aukavau, ba žinau,. 
kad verta.”

Buvo ir klausimų iš komu
nistu, bet kad jie patįs yra 
silpni, tad ir jų klausimai 

[silpni. Ot, žmonės turėjo 
gardaus juoko, kai vienas 
komunistų vadas skaitė iš 
popieros klausimą, o skai
tyt nemokėjo. Vienok kalbė
tojas sutvarkė jo klausimą 
ir atsakė, komunisto "didy
bės” nevžgaudamas. Da vie
nas ž. drebėdamas davė 
"klausimą" minėdamas pro
stitucijas, bet publikai pasi
leidus juokais, vargšas nei 
nejuto, kai atsisėdo. Taip ir 
liko nesuprasta ką tas žmo
gelis norėjo pasakyti. Aukų 
surinkta 19 dol. Aukautojų 
vardai:

M. Miškinis $1.00, V. Ba
kanauskas $1.00, Z. Kašėta 
$1.00, M. Cekauskas $1.00, 
J. Kazlauskas $1.00, S. Už- 
davinis $2.00, T. Baltulionis 
$1.00, A. Majauskas $2.00, 
J. Pretkus $1.00, M. Mato
nis $1.00. Smulkių $7.00. Vi
so $19.00.

Viską Matęs.
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai

t



j keturiuose fonduose buv > 

!gų, bet kas už tuos pinigus 
(nuveikta, tai pagalvokit, o 

kad nieko 
tūkstanti su viršum, ir ra- gero, žinoma, neviskas pra- 

•• ’ didžioji
; tų pinigų, tai ek-

Eik ir rėk sykiu su ’ Lais
vės’ štabu, aukų, aukų, ir 

• sykiu už tas aukas su visu 
‘ "Laisvės" štabu pilk iš bute- 
tlio skystimą, tai busi geras 
bolševikas - komunistas; o 
jei ne—"menševikas”. Pr0* 
vokatorius" ir "šnipas".

Ve. jus, dolerių ir munŠai- 
no gaudytojai, jūsų darbai! 
Jeigu kiekviena? nary? žino
tų jūsų visus darbus ir pa
sišventimą", tai jus vyrų i 

iCalifornijos "minias", ku- 
’rios koknutus krečia. Ten 
.tai galėtumėt "monkey biz- I • ~ “ni < 
'tų jūsų darbų.

Gana jau jus 
paprastus eilinius 
draskėt organizacijas

FONDŲ FOND 1 AI& L D. L. D. REIKALAI. £ svarbus klausimai, ku- 
paliečia musų L D. L. D. 

Tas darbas reikalauja ne
mažai spėkų ir pozityvio 
darbo.

r>eto C. Komitetas rupi-
naši L.D.L.D. atgaivinimu. I E1K1 11 -
Pastarasis klausimas daug; Jeigu tau pasitaikytų pra- 
priklauso nuo vietos drau-............... ’
gų. Tad sukruskite, drau
gai, ir kur galima atgaivin- 
kit L.D.LD. kuopas, o kur 
jų nėra buvę, tverkit nau
jas. Taigi butų labai gerai

- g

Sveikatos Kampelis.Kas yra veikiama Centro 
V aldybos. 

L.D.LD. Centro Valdybos 
jrograme pirmiausia stovi 
tris svarbus klausimai, ku
rie tun būt šiaip ar taip įkū
nyti gyvenimam c. Valdyba 
>au turi tarimus ir kitus 
tam darbui reikalingus pla
nus.

Pirmas, tai suradimas 
knygos, kuri turi būt duoda
ma L.D.L.D. nariams už 
1923 metus. Tame klausime 
pradžia jau padarvta. Pra
dėta derybos su‘Lietuvos 
draugais kas link sanlvgų ir 
t.t. Šiais metais visi L.D.LJ 
D. nariai gaus Rubakino pa-' 
rašytą knygą iš kultūros1 
istorijos, t.v. ”Iš tamsios | 

darvti ir niekas nežino- ateiti* - 1 žinoma, jeigu ta knyga vi
sais atžvilgiais pasirodys 
tinkama, nes dar galutinai 
nėra žinoma). -Knyga bus j 
moksliška ir lengvoj kalboj 
parašyta. Tad šitame klau
sime pradžia jau padaryta, 
o galutinas pranešimas bus' 
vėliau.

Antras taip pat svarbus 
klausimas, kad L.D.L.D. tin
kamai prisirengtų atgai
vint savajį darbą, kuri ji 
turi apsibriežus, tai yra pra
dėt leist knygas savomis pa
stangomis. Nes nuo L.D.L. 
i), sudraskymo darbas buvo 
sustojęs ir. ’ iki šiol ne*buvo 
išleista nei vienas veikalas. 
Draugijos nariai gaudavo 
kitų išleistas knygas. Betpšdirbo tais metais šilkinės 
dabar, draugijai atgyjant ir medžiagos iki $133,288,072 
besitveriant naujoms kuo- vertės. Sekančių penkių me- 
poms ir šiaip dalykams su-

Rochesteryje sustreikavo sitvarkius, C. Komitetas jau 
_r„ —.......... randa galimybės pradėti L.

faktų nereikia, jjoras neišpildė jų reikalavi- D.L.D. uždavinį vvkint gy-
.2 i $24 i.’veniman,. t.y. vėl pradėt iš- 

_ . 25 algos savaitei; Dabar jie leidinėt Įvairius veikalus. Ir
jos akys blizga-žiba. Taip ir,dirba 50 valandų i sąvaitę ir štai jau buvo manyta, kad 

jau šiems metams bus gali
ma tokį veikalą paruošt ir 
C. Komitetas su L.S.D.P. at
stovu drg. K. Bieliniu buvo 
parinkęs K.- ^autskio kny
gą : "Proletaru Revoliucija 
ir jos Programas”, bet daly
kams paaiškėjus ir pasiro
džius, kad menamoji knyga 
yra labai stora, net apie 500 
puslapių, o jau beveik netoli 
pusmetis šių metų praslin
ko, tad ir prieita prie išve
dimo. kad šiems metams jo
kiu budu nėra galimybės tą 
veikalą paruošt. O kadangi 
tas veikalas atsako šių die
nų gyvenimui, tad likos nu
tarta augščiaus minėtą vei
kalą išleist sekantiems me
tams, t.y. 1924-tiems. Ir tuo 
jau dabar imtasi darbo, kad 
laiku paruošus tą knygą.

Kadangi "Laisvės" štabas lą. o Zabulionis "pavogė” > tuomet surasit, 
labai tankiai verkšlena apie tūkstanti su viršum, ir ra-gero. Žinoma, r.~.....
kitų sriovių fondus, būtent: miai sau vaikšto Brookiyne. j leista ant blogo, bet c 
tautininkų, klerikalų ir so- Pabandykit pavogt keletą dalis f 
cialistų, tai reikia pažiūrėt, dolerių, — pamatysit, kur smur... 
kiek "Laisvė” savo priešaky - jus atsidursit. 
je turėjo fondų ir ar ji davė 
visuomenei atskaitą, kur tie 
fondai sueikvojo pinigu?. 
"Laisvės" štabas turėjo kon
trolę ant visų fondų, ir tik 
"Laisvės" vedėjų kiekvienas 
fondas buvo Įsteigtas.

Paimsim pirmiausia tą 
fondą, iš kurio Zabulionis 
"pavogė" tūkstanti su vir
šum. t.y., "Agitacijos ir Lie
tuvos Darb. Gelbėjimo Fon
dą”. Nors buvo garsinta, 
įog tą fondą sutvėrė Centrai 
Brooklyno draugai, ir buvo 
rašoma. kad tas fondas 
rems Lietuvos darbininkus 
(profesines sąjungas), be: 
tikrybėje jis nebuvo sutver
tas * C. Brooklyno draugų.; 
neigi jis rėmė profesines są
jungas. Ji sutvėrė "Laisvu-; 
tės” žmonės ii’ nurašė pirmą \ 
atsišaukimą i "Laisvę". 
"Vilnį” ir "Moterų Balsą". 
Jeigu tas fondas butų Įsteig
tas ne "Laisvės”, tai ji butų 
pasiutus berėkdama, kad vi
suomenė neduotų jam au
kų. Pinigai iš to fondo visi 
sunaudota čia (Amerikoj), 
bet kur — negalima sakyt; 
tik tuomet bus pasakyta, 
kuomet pareikalaus tie ]X>- 
nai, kurie juos sunaudojo. 
Tik reikia ve kas pasakyti: 
Petriką su savo klapčiukais 
paskelbė atskaitoj, buk Za
bulionis visas išlaidas pada
ręs. ty. mokėjęs arba pa
siuntęs ten, kur buvęs rei
kalas.

Kad aš mokėjau arba iš
daviau pinigus, tai taip. Be: 
buvo juk duodami Įsakymai, 
kam turiu duoti. Taip ve. 
gavau Įsakymą, kad reikia 
ir Petrikai duot penki šim
tai dolerių. Aš tą įsakymą 
išpildžiau ir dentistui Petri
kai yra išmokėti penki šim
tai. O jeigu kas netiki, tai 
gaii tatai surast nuėjęs Į 
First National Bank ant 
Broad\vay ir Hevemayer 
st., Brookiyne. Kur tuos pi
nigus Petriką padžiovė, tai 
niekas nežino: 
nežino dar trijų tūkstančių 
ir penkių šimtų. Atskaitos 
tie ponai nedavė ne tik ras- ,
tu laikraščiuose, bet ir... žo- raudona? akis,
džiu niekur nepasakė. Pa-'.^m? pranešė Laisvė , 
skutimai pinigai, apie $2.- 
000. irgi yra sugrįžę atgal 
"iš Lietuvos". Vadinasi, pa
tys savo reikalus apsaugoja 
prisidengę Lietuvos darbi-

lubos
ne

kur 
ant 
ap- 

kad 
pasilikti šventu, nekaltu. 
Bet tas nepavyko, ir ponas 
Petriką prie melagystės 
stulpo pakšt — ir prisikala, trika.

Kuomet tas dentistėlis su 
savo klapčiukais pasakė sa
vo raporte, kad viena bila 
netikus ir kad Zabulionis 
tuos pinigus sueikvojo savo 
reikalams, tai buvo tik 
šmeižtas daugiau niekas 
prašiau nufotografuot v

!

Savęs teisinti plačiau ne
noriu. nes buvo plačiai kal
bėta "Darb. Tiesoj”, ir kuo
met tie mekleriai tyli, kaip 
oisteriai, tai kam čia berei- 
kalo imti vietą laikraštyj?

(Todėl nesakau, kur tie 
pinigai sunaudoti, kad ne
davus progos tiems mekle- 
riams rėkti, buk Zabulionis 
yra "šnipas“ ir “išdavikas”. 
Pasakius teisybę, kur tie pi
nigai yra ir kas juos suvar
tojo, jie tuoj pradėtų rėkti: 
"Žiūrėkit, ai- mes nesakėm. 
kad jis tokis ir tokis?” Bet 
dabar lai jie kalba su 
nim. Aš tuos "Laisvės” 
bo narius išvadinau 
"Darb. Tiesą" vagimis-suk- 
čiais ir kitokiais, o jeigu jie 
nėra tokie, tai kokių velnių! 

.‘jie tyli? Kad jie tokie, tai’ 
mes pakrapštykim ir kitus' 
fondus, ir pažiūrėsime kur 
tų fondų pinigai).

Kiti fondai.
"Deport. ir Kai. Gelb.' 

Fondas" surinko apie 20,000 
dolerių pinigu, o atskaitą 
ar matėt bent vienas? At
skaitas skelbė tik mėnesi
nes, kad tam kaucija užsta
tyta, ar kitam. Bet vienus 
tų, už kuriuos buvo kaucijos! 
užstatytos, valdžia deporta- į Trumpos žiue’es iš darbinin- 
vo, kitus paliuosavo, o kur ; 
tos kaucijos dingo, tai ir 
pats orakulas neatspės; apie < 
tai žino tik "Laisvės" štabas. Į _______ .„
Kad tie mekleriai apie tai miesto darbininkai, nes ma
žino, tai faktų nereikia. _____
Kiekvienas žino, kad katė mų. Jie reikalauja 

i pieną sulakus kampe tupi ir j $5 
j u? a&y? LMiz.ga-z.wa. įaip iri 
minimo fondo nukryžiavo- gauna po $19.50 ir 821 algų; 
tojai daro... j ----------

Dabar antras fondas— Plieno ir vario spausuin 
tai Stilsono rondas . Į tą toju unijos 2-rojo lokalo pir 
fondą buvo surinkta apie* - -
septyniolika tūkstančių dol.J^/^ 
o ar jus matėt kur nors vi-j '
suotiną atskaitą? Ar jums, 
skaitytojai, pranešė. I ‘ 
Jankauskas su Bekampiu

I

I

t 
i
I
|
I

ma- 
šta- 
per

mokinot 
narius: 

s ir 
skverbėtės Į lengvesnes vie
teles. norėdami būt vadu
kais.

"Laisvės” štabas taip pa
darė su manim, kaip kad va
gis bėga ir rėkia: "Turėkit 
vagi!” Taip ir "Laisvės 
septyni broliai miegantis: 
patys fondų pinigus sunau

dojo ir rėkia, kad Zabulio- 
,nis "pavogė". Bet "vagies 
jie nesugriebia už rankos. 

1 Tikrai "bolševikiška” lo- 
Jgika. V. J. Zabulionis.

ku kovos lauko

fondą buvo surinkta apie j ris. ... , . ,r. mminka? Kvan aD?kuncie. septvniohka tukstaneiu dol.. ' * ., . ■ ,’ - - - * - < Gompersą. reikalaudamas
$25,000 atlyginimo už ap- 

kiek šmeižimą jo asmens.

Ant Erie ežero sustreikr-
;a

pragėrė? Ar žinot, kadi
: taipgi niekas to fondo didelė arba didžioji’ vo visi žvejai, nes numuši 
•iju tukstančri dalis yra sugargaliuota, jr kaina ant žuvies.

kad už tuos pinigus Dzukiš-į ~ __
kai-Dėdeliska Ko. gavo ne-i tVashingtono žiniomis 
syki raudonas akis, _ir aų u

kiek; s ‘ , .. .
os likvidacijos išpilstyta?jrose vietose Amerikoje ns

1------; nepranešė, ne- ■ dar tęsiamas, nors oficialiai
i jis ir atšauktas. Scranton;* 
dabar streikuoja 3,000 mai- 

i neriu.

Atsakymas: 
žinot. Ve kur reikia reika
laut atskaitų. Tada pasiro
dys tų septynių brolių mie
gančių darbai; tada visuo
menė pamatys kas jie per 
vieni.

Trečias fondas — Rusijos 
Medikalės pagelbos fondas, 
šita fondą Įkurdami Dėdelė 
su Bimba išsivadino inteli
gentais, bet Bimba tapo su
muštas ir fondas likos su
tvertas. Į komitetą Įėjo Pe 

, Paukštys ir Mizara. 
Į tą fondą aukos ir ėjo, bet 
kiek — niekas nežino. At
skaitos nebuvo ne tik visuo
tinos, bet ir mėnesinių ne- j 
buvo. Kur to fondo pinigai į 
nuėjo.paklauskit minėtų ko- 

As mitetų, gal jie žino, 
ri- 

sas bilas ir parodyt visuo-

ninku skraiste.
Na, tas mekleris. 

ponios ponas, Petriką 
tik tuos penkis šimtus 
nors pražudė, bet dar 
galo iš to paties fondo 
mokėio advokatui $25, 
pasilikti

Laivų savininkai Los An- Jau yra užklausti vertėjai ir 
gėlės mieste nutarė spėka 
laužyti darbininkų streiką.

-1

Kanadoj tapo sulaikyta- 
Hovat. kuris važiavo tenai 
angliakasių organizuoti.

šikikiu Mikas.

FRAGMENTAS.

(Iš neužbaigto* poemos)

.- pausdinimo Įstaigos apie 
sanlygas ir t.p. Tad L.D.L. 
D. darbas, kaip matot, vėl 
pradėtas varyt pirmyn.

Trečias irgi nemenkesnės 
svarbos klausimas C. Komi
teto yra svarstomas, tai įs
teigimas prie L.D.L.D. 
' Moksleivių. Fondo". Klau
simas pats savaimi yra svar
bus ir apie jį čia neprisieina 
daug ką aiškint. Bet yra ge-

l

I

Ketvirtas fondas — Ste
ponavičiaus (buvusio L. D. 
L. D. sekretoriaus) įsteig
tas, tai Moksleivių Fondas. 
Praėjusiais laikais Stepona
vičius garsindavo, kas mė
nuo atskaitas ir tose atskai
tose pažymėdavo po keles- 
dešimtis dolerių į "Mokslei
vių Fondą?" Bet kokius 
moksleivius jie šelpė ir kiek 

_____  _ pinigų išleista tam "šelpi- 
čia kaltas: ar tas, kuris kai- rnui”, tai žino tik pats Ste

ponavičius ir Dėdelė, nes jie 
abudu "mokinosi“ kaip ger- 
klės plauti...

Čia mes aiškiai matom 
tuos fondus ir niekas neuž
ginčys to fakto, kad tokie 
fondai buvo, ir niekas neuž- 

Steponavičiuin ginčys, kad jų atskaitos ne- 
Visuose

j

Kai daržely mergužėlės 
Pražydėjo rožės-cėlės.
Tai ir man širdis užkaito;

menei, bet ar jie taip pada
rė? Mat, bijojo savo rankos 
raštą parodvt. o kaipo dak
tarų. redaktorių ir kitokių 
politikinių meklerių. ran
kos raštai plačiai žinomi. 
Bet sakykit kaip sau norit 
— ar jie’ butų paro !ę tas bi
las, ar nerodė — vistiek 
kiekvienas gali suprast, kas
Čia >-"• ,
ba nieko nebijodamas, ar 
tie, kurie tyli.

Reikia pasakyt dar ve 
kas. Liutkus organizacijos 
pinigus tik pasilaikė orga
nizacijai (apie 2 tūkstan
čiu) ir tai visi mekleriai su 
Petriką ir ____ . ____ _ ___
priešakyje vedė prieš jį by- buvo paskelbtos.

I

Kai džiaugsmu jaunučio vaiko; 
Nuolat dūko, nuolat paiko. 
Lyg netekus proto sveiko.

Ne! Tai butą proto sveiko. 
Tik svajonėm apžavėtai. 
Ir skausmu beribio laiko

Darbą didelį pradėta — 
Parašyt poemą svietui 
Be talento pažadėto.

(’ria ant stalo ašaroto. 
Kai perlais baltais nukloto. 
Mano ašaros išdžiuvo.

Ir čia sudegė svajonės 
Be gailesčio, be malonės 
Ir liepsnose viskas žuvo...

•šių, žalių daržovių ir gert 
* daug vandens.

Dantų dygimas yra nor- 
mališkas veikimas, ir tik 
baisiai skaudus dėl kokių 
nors priežasčių. Kur matyt 
aiškus ištinimas, reikia kū
diki nunešt pas gydytoją. 
Praeityje gydytojai pradui* 
davo smegenis, bet tas nepa
tartina. Visi dantų atsitiki
mai turi būti gero gydytojo 
prižiūrėti.

Pabaigoje šešto mėnesio, 
jeigu kūdikis normaliskai 
auga, pasirodys pirmieji 
dantys, ir po tų, neužilgo 
pasirodys viršutiniai prieš
akiniai, po tų užpakaliniai 
dantys ir vėliau iltiniai, ar
ba kaip paprasčiau vadina
mi pilviniai ar akiniai dan
tys. Pirmieji du dantys pasi
rodo, kuomet kūdikis šešių 
arba aštuonių mėnesių se
numo. Dar du žeminiai 
priešakiniai dantis pasirodo 
tarpe septynių ir devynių 
mėnesių. Dar du viršutiniai, 
priešakiniai dantis, tarpe as
tuonių ir dešimts mėnesių. 
Keturi užpakaliniai dantįs, 
vienas ant kožno šono žan
do, tarpe dešimts ir keturio
likos mėnesių. Keturi krū
miniai dantys užpakalyj pa
sirodo kuomet kūdikis būna 
dviejų metų. Ir kuomet kū
dikis jau sulaukia dviejų ar
ba dviejų ir pusės metų, turi 
visus savo' dantis.

Motina turi laukt pakol 
kūdikis turi savo visus dan
tis, pirm negu gal Įduoti 
jam kieto maisto.

Dabar turime suprast, jog 
kuomet kūdikis susilaukia 
visų dantų, jis turi valgyti 
toki maistą, kuris reikalau
ja kramtymo, ir todėl moti
nos turi prižiūrėti, kad kūdi
kiai valgytų tvirtesnį mais
tą. Duona, keptos bulvės, 
švieži obuoliai, ir panašus 
maistas, padrutins dantis.

Paprastai motinos tinka
mai neprižiūri tuos laikinius 
dantis, bet tas yra svarbu — 
jie turi būti sveiki pakol 
nuolatiniai dantys pasirodo. 
Jeigu supusta, žinoma, vai
kai negali tinkamai kramtyt 
maistą ir zlėbčiojimas pras
tas, jų veidas pasidaro ne
koks linksmas, ir negali mie-

leisti kiek nors laiko Nacio- 
naliame Muzėjuje Washing- 
tone ir peržiūrėti Įvairias 
kaukoles, kurios ten randa
si, tai persitikrintum, jog 

_ tos kaukolės aiškiai parodo,
girdėt ir kitų musų draugi.- -kad dabartinių baltų žmonių

■ dantys šiaurių eskimo yra 
1 geriausi Tie žmonės ne-
■ atsiliepia i permainytą gyve

nimo padėjimą, kaip ir kiti 
kūno sąnariai. Paveizdan 
dantys šių dienų eskimo ne
pergeriausi. Tie žmonės ne
išsirinko šiaurius kaipo gy
venimo rietą todėl, jog mėg
sta baisų šalti. Mes tikime, 
jog jie, būdami ramus, per
sikėlė Į šiaurius, kad pasi
slėpus nuo užpuolimo kitų 
indijoniškų būrelių, kurie 
vis juos persekiojo, šiau
riuose gyvendami jie turėjo 
vartoti prasčiausį maistą, ir 
kadangi jų Įrankiai buvo ne
tinkami, jie turėjo vartoti 
dantis vieton Įrankių. Eski
mo kramto savo avalų šniū
rus, kad padarius juos mink- 
štesniais.

Todėl eskimo turi didelius, 
drutus dantis, ir apart to di
deli kaulai juos paremia. Bet 
pas dabartinius žmones, ku
rių dantys mažai vartojami, 
matome, jog dantis ir kau
lai nupuolė. Nebe pamato 
daugelis žmonių mano, jog Į 
apie kelis tūkstančius metų 
nuo dabar musų civilizuoti 
žmonės visiškai neturės dan
tinių sąnarių.

Tas pats ir su žvėrims. Jie 
irgi turi dantis pagal atlie
kamą darbą. Levas ir tigras 
valgo tik mėsą ir tas maistas 
reikalauja mažai kramty
mo., Jų dantis ilgi ir pana
šus i žyrkles, ir su jais gali 
gerai kąsti ir draskyti. Iš ki
tos pusės slonius valgo žoles 
ir vaisius, ir todėl jis turi 
dvigubus krūminius dantis 
su lygiais paviršiais, kuriuos 
vartoja kaipo malimo maši
ną. X

Žmonės valgo mėsą ir dar
žoves, ir todėl turi kelių rū
šių dantis. Jie turi nemažiau 
kaip dvyliką amaluotų kaltų 

i dantų; aštuonis su dvejais 
istiiais galais; uvyiiką dru- ** imv-
:ų krūminių dantų dėl kram- got dėl dantų skaudėjimo. Ir 
tymo. Tie kalti dantys yra 
oriešakiniai ir iltiniai arba 
’cuspid” dantys, ir dantis su 
ištriais galais vadinami "bi- 
ruspids" ir krūminiai dan
tys burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandame su 
priešakiniais, iltiniais ir "bi- 
euspAls”. Liežuvis nuneša 
maistą i burnos užpakalyj, 
kur krūminiai dantis užbai
gia darbą.

Mes turėtume daugiau ap- 
■ipažinti apie dantų dygimą. 
Kuomet kūdikiai gimsta, 
gimsta be dantų, bet tucm 
laiku pirmieji dantis beveik 
visiškai .yra suformuoti, ir 
dantų smegenys juos apden- 

-gia. Yra faktas, «jog po tų 
pirmutinių dantų jau prasi
dėję dygti nuolatiniai dan
tys. Nereikalinga aiškinti, 
jog dantys gerai negali dyg
ti, jeigu kunui nesuteikta 
užtektinai reikalingos me
džiagos dėl išsivystymo. To
dėl turėtume prižiūrėti, kad 
vaikų valgis daugiausia su
sidėtų iš tokio maisto, kuris, 
oriduotų stiprumo kaulams. 
Du iš svarbiausių maisto da
lių yra fosfatai ir kalkiai. Ir 
pienas turi tuos du elementu. 
Todėl pienas yra augančio 
vaiko svarbiausias maistas. 
Motinos pienas kūdikystei, 
ir karvės pienas vėliau, pri- . . .
duoda augančiam vaikui rei- na apslapmt saldytu vande- 
kalingus elementus dėl gerų, 1UU ™ažą pintį Jr padėti kur 
drūtų dantų. Po kūdikystės,'^a^as1 daugiausia skruz* 
kožno vaiko maistas turėtu suuodę cukrų
4 .... . ‘.jos sulvs į pinti, tuomet pm-tureti nors vieną stiKla pie- į; „oi; * ; L... . . r * . Al galima įmest į verdantį
no su kiekvienu valgiu, ir vandenį ant kelių minučių 
apart to, turėtų valgyt vai- F.L.I.S.

jos narių išreikštas nuomo
nes apie augšciau minėtus 
klausimus, o ypatingai Mok
sleivių Fondo reikale.

P. B. Songaila,
L.D.L.D. Centro Pirm.

Šilko išdirbyste 
Suv. Valstijose.
Suv. Valstijų šilko išdir- 

bystė jau suvirs šimtas me
tų senumo. Pirmas šilko fa- 

i brikas šioje šalyje buvo pra
dėtas Connecticut valstijoj 
1810 m. Bet tik po eivilės 
karės (1860-65) šilko išdir- 
bvstė užėmė svarbią vietą ir 
pasiekė augščiausią laipsni 
nuo pradžios pasaulinio ka
ro. (1914).

Suv. Valstijų valdžia ima 
išdirbėjų suskaitymą kas 
penkis metus. 1899 metų su- 
skaitymas rodė 438 šilko fa
brikus, kurie produktavo 
Šilko iki 8107,256,268 vertės. 
Penki metai vėliaus, 1904 
m., buvo 624 fabrikai, kūne

tų fabrikų skaičius užaugo 
iki 852 ir jie produktavo šil
ko iki 8196,911,667 vertės 
1914 m. jau buvo 902 fabri
kai ir produktavo už $254,- 
011,257 šilko. Per paskuti
nius penkis metus, sulyg 
1919 m. suskaitymo, fabri
kų buvo 1369. kurie produk
tavo šilko iki $688,469,523 
vertės.

Į šitą šalį Įgabenta dau
giau neišdirbto šilko, negu 
bile kokių kitų produktų. h 
tik cukraus Įgabenimas gali 
lygintis su neišdirbto šilko 
igabenimais. 1921 m. Įga
benta $264,000,000 vertės 
šilko, sulyginant su $60,000,- 
000 vertės vilnos. Bet nega
lime sulyginti vilną su šilku, 
nes mes čion, Amerikoj, pa
gaminame beveik pusę su
vartotos vilnos, o visą neiš
dirbta šilką turime pirkti.

Nuo pat prądžios šilko iš- 
dirbystės buvo bandyta 
rinkti šilką čia-pat, Suvie
nytose Valstijose, bet gerų 
pasekmių nebuvo. Daugiau
sia šilko Įgabenama iš Japo
nijos, bet gaunama daug iš 
Kinijos ir iš Italijos. 1921 m 
iš Japonijos Įgabenta 31,- 
704.000 svarų, iš Kinijos 9,- 
586.000 svarų ir iš Italijos 
3,085,000 svarų. Tais metais 
iš viso Įgabenta apie .45,355,- 
000 svaru šilko. 1922 m. ne
išdirbto šilko Įgabenta apie 
52,000,000 svarų.

Amerikos šilko fabrikai 
(1400 m.) pristato visą šil- Į

rai žinoma, kad šiame taip ką netik Amerikos žmo- 
svarbiame momente daug ,nėms, bet ir išgabena milijo- 
; ra darbininkų einančiu nus dolerių vertės šilko į ki- 
mokslus Lietuvoje, Aineri-(tas šalis. 1922 m. šilko iš 
k oje ir kitose šalyse, . musų fabrikų buvo pasiųs- 
lietuviams i 
prisieina skurst ir vargt 
besimokinant. O taipgi 
mums yra gerai žinoma, kai 
darbininkai irgi turi turėt 
sava ją inteligentiją, kuri ga
lėtų tinkamai atremt priešų----------

(pastangas siaurint darbi Francija, 
žmonių teises. j v „

Beto dar ir L.D.L.D. kon- siu šilko išdirbimo šalių pa- 
stitucijoje I skyriuje, 3-me šaulyje, pirko šilko iš Ame- 
naragrafe vra pasakyta: rikos. Tik pereitais metais 
"Prie L.D.L.D. yra .įsteigta? išgabenta iš Suv. Valstijų 
Moksleiviu Fondas.” Tad apie už $600,000 šilkinių 
dalykas pats per save aiškus marškinių, suknių ir anda- 
ir būtinas ir, ant kiek man rokų, už $732,000 vertės ki- 
vra žinoma, jau didžiuma tokių šilkinių drabužių, už 
C Komiteto narių balsavo $695,000 išsiuvinėjimo, 
už Įsteigimą minėto fondo, mezginiams ir siuvimo šil- 

1 Tad kaip matot, draugai, ko.
šiuo tarpu prieš mus stovi 1

moksleiviams Įa j 55 šalis. Išsiųsta šilkinio 
" audeklo iki $3,859,000 ver

tės. Du trečdaliai to šilko 
buvo išsiųsta į Kanadą. Be
veik visos Lotyniškos-Ame- 
rikos šalys pirko ameriko
niško šmotinio šilko. Net ii 

, nepaisant fakto, 
jog ji yra viena iš didžlau-

todėl visų pirmiausia motina 
turėtų pamokinti vaiką šva
riai užlaikyt burną, švaru
mas užima svarbiausią vietą 
i burnos ir dantų tinkamą 
prižiūrėjimą. Motina turėtų 
nuvesti savo kūdiki pas den- 
tistą. Jis iš anksto gali nu
kreipti dantų puvimą. Ir 
kuomet jis jų neužgauna, 
vaikai * .
nebijoti.

iš anksto gali nu-

pripranta dentistu
F.L.I.S. ”

KAIP IŠNAIKINTI 
SKRUZDĖLES.

Skruzdėlės gali būti pa-x 
. vyzdys darbštumo ir taupu- 
. m o, bet nei viena šeiminin

kė nenori rasti tą ypatingą 
pavyzdi savo namuose. Suv" 
Valstijų Žemdirbystės De
partamento Entomologijos 
Biuras duoda sekančius pa
mokinimus kaip išnaikinti 
jas.

Geriausias būdas skruz
dėlių išnaikinimo — tai pir
miausia rasti jų lizdą ir iš
naikinti jį su carbon bisul- 
phid, benzinu, gazolinu arba 
kerosinu. Jeigu negalima 
rasti lizdo, tai galima sekti 
.jas lig plyšio, iš kur įėjo. 
Galima plyšį užkimšti įmir- 
kyta kerosine vata.

Kad surinkus daugelį 
skruzdėlių į krūvą, patarti-



KELEIVIS

KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN’, N. Y. įCarfora sakė prakalbą, maž 

šis-tas iš L.S.S. 19 kuopos daug šiaip:
darbuotės.

Gegužės 6 d. Socialistu 
Svetainėje įvyko L.S.S. 19 
kp. susirinkimas. Susirinki
mą atidarė ir vedė organiza
torius drg. J. Glaveckas. Po 
komitetų ir įvairių komisijų 
rapoAt ų, buvo perstatyta 
vienas naujas į kuopą narys 
ir priimtas. Toliau buvo ap
kalbėta drg. K. Bielinio pra
kalbas, kurios yra rengia
mos gegužės 13, 15 ir 16 d. 
Tam darbui išrinkta ko
misija iš dviejų draugų.

Toliaus, nutarta laikyti 
susirinkimai kiekvieno mė
nesio pirmą seredą, 8 valan
dą vakare, socialistų svetai
nėje, 319 Grand st.

Vienaip ar kitaip, bet rei
kia pasakyti, kad musų kuo
pa kyla: paskutiniais lai
kais beveik kiekvienam su 
virinkime vis naujų narių 
įstoja. Taip pat musų, kuopa 
gana tankiai rengia prakal
bas, referatus ir ateityje gal 
dar tankiau rengs, nes ang
lai socialistai, kartu su mu
sų kuopa įsitaisė gana šva
rią svetainę 319 Grand st. į 
šią svetainę yra leidžiama 
įvairioms draugijoms laiky
ti susirinkimus.

Draugai brooklyniečiai, 
aš norių daugiau jūsų domę 
atkreipti į socialistinį judė
jimą. Aš manau, jogei šian
dien kiekvienam protaujan
čiam darbininkui aišku, kad 
tos visos fikcijos (pasakai
tės) apie komunistiškus- 
bolševikiškus "rojus” šian
dien neturi vertės nei išval
gyto kiaušinio. Dabartiniu 
laiku jau ir tie vėjų gaudy
tojai — komunistai apstoja 
pasakoję apie tuos "rojus", 
apie kuriuos metai atgal jie 
taip traškiai kalbėdavo. Jie 
dabar patys mato, kad klai
džiojo no tyrus ir klaidino 
minias, bet jie (komunistai) 
norėdami paslėpti savo ne
subrendimą ir neapsakomai 
žioplas klaidas, stengiasi 
dangstytis plūdimais, šmeiž
tais, keikimais ant socialis
tų, idant nukreipus minių 
akis nuo savęs. Bet protau
janti darbininkai tatai su
pranta, kad komunistui 
šmeižtai, keiksmai ir plūdi
mai, patvirtina socialistų iš
tvermę ir jų pozicijos tei
singumą; nes jie neturėda
mi argumentų kovai prieš 
socialistus, griebiasi bjau 
riausių priemonių, kurias 
žemiausios rūšies žmonės 
tik tevartoja. Bet užtai dau
giau apsišvietę darbininkai 
turi parodyti tiems gaiva
lams savo ištvermę ir stot į 
L.S.S. 19 kp., dirbt rimtą ir 
reali darbą delei darbininkų 
klasės ir jos galutinio tikslo 
— socializmo.

Pas-tis.

5

j Visiems aukautojams if|Mizara... ; turi būt: ’Kuo- 
pritarėjams tariu padėkos met Mizara...” Kitų, kurios 

- • • mažesnės vertės netaisau.
Korespondencijoj irgi yra 

klaidu.
Tuoj pradžioj pasakyta: 

"...buvo surengtos komunis
tų A. L. D. L. D. 2-jo..."; turi 
būt: "...buvo surengtas A. L. 
D. L. I). 2-jo...”. Toliau: 
"Komunistų kolektoriai pa
sileido po salę pinigų žvejo
ti". Visai neturėjo būt. Vie
toj 'Navickas", turi būt Na- 
livaika (neįskaityta). Ir visi 
kiti žodžiai "komunistai", 
turėjo būt "bolševikai”.

V. J. Zabulionis.
Nuo Redakcijos. — Įdėjo

me ši "klaidų atitaisymą” 
dėlto, kad autorius nemany
tų, jog redakcija varžo jam 
žodžio laisvę. Tečiaus turi
me pažymėti, kad jokių klai
dų tilpusiuose jo rašiniuose 
nebuvo. Juk ar "Dzukiškai- 
Dėdeliška kompanija", ar 
stačiai "Dėdelės kompani
ja", tai vis ta pati kompani
ja, kuriai vadovauja Dėdelė. 
Prasmė ta pati, tik trum
pesnė forma. Paskui, koks 
yra skirtumas tarp žodžių 
'komunistai” ir "bolševi
kai?" Juk tai vis tie patįs 
gaivalai. Amerikoje pirma- 
sai terminas yra da tikslin- 
gesnis. nes tie žmonės, kurie 
čia priėmė Rusijos bolševi
kų evangeliją, oficialiai pa
sivadino "komunistais”. Tai 
kurgi čia klaida, kuomet jie 
patįs taip skelbiasi?

Dėl stokos laikraštyje vie
tos, redakcijai labai tankiai 
prisieina raštus trumpi nt: 
pasakyti autoriaus mintį 
trumpesnėj formoj, šitaip 
darant, vartojama kita fra- 
zelogija. Dėl šitokios prie
žasties buvo sutrumpinti ir 
•Zabulionio rašiniai. Ir dėlto 
kai kurie jo žodžiai buvo pa
keisti, nors prasmė buvo pa
likta ta pati ir jokių klaidų 
nebuvo, išskyims tik vieno 
žmogaus vardą, kuris rank
raštyje buvo neįskaitomas.

zodį už taip gausias aukas.
A. Šeštakauskas.

Pajieškau savo draugų Jurgio ir 
Juozo Aėperių. Simono Rhn .aus ri 
dag'lalenos Žeinguiaites, 10 metų at- 
■ai visi
Pittston, 
minių ir 
;i, už i.a

’T^adies’ and Gentįemen: 
Vyskupas S. B. Mickevičius 
mirė, paliko mus, ir mums 
šiandien nėra kas apie jį 
kalbėti bei teisti. Jį teis Die
vas... Jeigu neturi ką gero 
pasakyti, tai velyk visai ne
kalbėk... Incidentas Įvykęs 
su vaikų govėda yra Romos 
trusto padarąs... Mes jiems 
atleidžiame, bet mes to ne
galime pamiršti.” .. ...... -

Trečias kalbėtojas buvo mejome. Prie laimėjimo pri- 
Dr. A Montvidas, kuris pa- ~ 
šakė, jog velioni jis pažinęs.
Tai buvęs platesnių pažiūrų , . .....
žmogus, negu Romos kuni- _aineuzsibaigia. 
gai. Jis daugiau darbavęsfs *'....... ~ .......
savo religijai, negu sau. To
dėl mirė skurde. Bedieviai, 
kaip mus vadina, nepripa
žįstame to tikėjimo. Bet mes 
toleruojame ir godojame ki
tos ypatos nors ir nriešingą .. . . -- , .
minti. Todėl čia yra ir kata- 
likų ir bedievių.

Spėjus Dr. Montvidui pa
baigti savo kalbą, tuoj 
Šmakšt (kaip yla iš maišo), 
kunigiukas, rodos, Tamošai
tis ar Tamašauskas, aš gir
di, irgi noriu kalbėti... 
su Dr. Montvido kalba 
sutinku...

Kitas kunigas, rodos, Mi
kalauskas pagavęs už ran
kovės kun. Tamošauską: 
"Tu nesikišk i nolitiką!” Ta
mošauskas : "Aš nesikišu." 
Ir pradėjo apie katalikų ti
kėjimą. Bet visgi tam žmo
gui nepatartina kalbėti 
šiaip susirinkime, o tik baž
nyčioje arba savo parapijo- 
nams.

GILBERTVILLE, MASS. 
Darbininkai laimėjo streiką.

Gilbert Woolen Co. išpil
dė darbininkų reikalavimus 
ir streikas užsibaigė. 3 d. ge
gužės darbininkai pradėjo 
dirbti. Pavarytieji darbinin
kai irgi sugražinti. Alga pa
kalta nuo 12* 2 iki 221 j* >.

Nors tik porą savaičių 
streikavome, bet kovą lai-

vedė musų vienybė ir solida
rumas. Bet reikia žinoti,kad 
su šituo laimėjimu musų 

. Jeigu 
mes busime neorganizuoti ir 
pakrikę, tai musų išnaudo
tojai vėl prie progos mumis 
pavergs ir musų laimėjimus 
panaikins. Todėl visi priva
lome susirašyti i uniją ir lai
kytis vienybėj. Ligšiol įsira-

350 darbininkų. Būtinai rei
kalinga ir kitiems prie uni
jos prisidėti, nes vienybėje 
galybė.

: Dabar musų algos bus nuo 
20 iki 32 dol. savaitėje. Mo
teris gaus tarp 14 ir 20 dol. 

Juž 48 vai. darbo. Vienok ki
tuose miestuose, kur darbi- 

; įlinkai yra gerai susiorgani
zavę, gauna daug didesne; 
algas, negu mes kad iškovo- 
jom. Ju algos nuo 30 iki 45 
dol. už 48 vai. darbo. Mes ir
gi turime siekti prie dides
nių algų, prie geresnių dar
bo sanlygų. Siekdami prie 

į galutino išsiliuosavimo iš po 
Į kapitalistinės vergijos, turi- 
i me dėtis netik prie unijų, bet 

Dar du kunigai kalbėjo11.1* P**įe politinių oi'gamzaci- 
trumpai, piešdami vyskupo jų. Vienintele darbo žmonių 
S. B. Mickevičiaus biografi-iP0^^11?^ organizacija ,vra 
ią ir jo nuopelnus. R. sociatistų partija, do kurios 

_____  '.vėliava mes privalome spie- 
WATERBURY, CONN. stis. Vargo žmogelis.

Aukos Lietuvos socialdemo
kratams.

Aš 
ne-

Vargo žmogelis.

BIN'GHAMPTON, n. j.
Lietuvių Ukėsų Politiško Aukos L’‘»“^socia,<le,n<“ 

Kliubo susirinkiman 6 ba-1 * ,
landžio atsilankė tik-ką at-’ Laike L.S.S. 33 kp. su
važiavęs iš Lietuvos Sočiai- \akanenes draugiu
_ - . Lz wrx/YAY»r\r1 01*1 t.wO_demokratų Partijos atstovas 
drg. K. Bielinis išreikšt pa
dėkos žodį L.U.P.K. drau
gams už gausias aukas, 
įneš L. U. P. K. yra auka
vęs Lietuvos socialdemokra
tams kelis šimtus dolerių). 
Draugas Bielinis taipgi nu
rodė, kokiems tikslams tos 
aukos buvo sunaudotos ir 
kaip jos buvo reikalingos.

Apleidus gerbiamam Bie- 
iiniui svetainę, draugai ap
svarstė Lietuvos darbininkų 
padėtį ir nutarė paaukauti 
iš Kliubo iždo $50.00 social
demokratams. Prie to dar 
sekanti draugai aukavo: Po 
1 dol.: St. Senkus, P. Motie- 
čius ir K. Ramanauskas; po 
50c.: A. Šeštakauskas, J. Ši- 
ronas, T. Matas ir J. Praša
laitis. Viso pasidarė $55.00.

L. U. P. K. draugams, var
de Liet. Socialdemokratų 
Partijos, tariu padėkos žodi. 
Pinigai pasiųsti drg. A. Žy- 
montui.

Per drg. K. Bielinio pra
kalbas, balandžio 8 d. su- 

i.l rinkta'aukų $35.30. Aukavo

CHICAGO, ILL.
Mirė "nczalcžniku” vysku

pas Mickevičius.
Chicagoje mirė plačiai ži

nomas lietuvių "nezaležni- 
kų" vyskupas Mickevičius! 
Jo lavonas buvo pargaben-Į šie draugai:’Po $5.00: T. Ma
tas iš sanatorijos pas grabo- tas ir W. Malinauskas; po 
rių Masalski (33 ir Auburn $2.00: Ip. Kutelis, S. A. At- 
Ave.). o iš ten lydėta tautiš-‘ 
kon bažnyčion. Lydėta suJZankus ir A. Basiiikas; po 
bažnytinėm iškilmėm. Bet $1.00: K. Strikulis, A. Žu- 
tulų katalikų ^pastangomis kauskas, Ig. Jesulaitis, M. 
tapo surengta kačių muzi- Macijauskas, F. Dapšis, L. 
’ ” t. ‘ W. Serdanavičius,
Lurn,.Daug vaikų iš vieti- a. šoidabauskas, F. šalaše- 

.nl’ra ” Trt ‘ • Y •    m _ T ______ ? 1 ? *

I

kočiunas, Kl. Senkus, J.

K. Bieliniui pagerbti auka
vo šios ypatos:

P. B. Songaila $5.00. Po 
81.00: J. A. Kaminskas, B. 
K. Čižauskas, Jos. D. Čarno, 
A. Jackševich, K. Jackse- 
vich, J. Morkūnas. J. Vaite
kūnas, Petras Adomaitis, M. 
Čiurlionis, D. Pakela, A. 
Pručienė, Paul. Balčiūnas, 
A. Čarno, J. Ališauskas. 
Viena vpata davė 50c. Viso 
$19.50.

Laike d. Bielinio prakal
bų aukavo šios ypatos:

Po $5.00; A. Jakševičius, 
P. Adomaitis ir M. Čiurlio
nis. Po $2.00: J. Čižauskienė. 
Po $1.00: F. Vaitekūnas, J. 
M. Bučinskas. S. Martinai
tis, P. Antanaitis.- Nežino
mas, J. Linonis, A. Liepa ir 
J. Degutis. Smulkiomis au
komis surinkta $8.05. Viso 
labo $32.05.

Per abu vakaru surinkta 
sykiu $51.55. Taipgi turiu 
pasakyti, kad stambiausią 
auką suteikė draugai či- 
žauskai, nes d. Bielinis pra
gyveno pas juos tris dienas 
ir už tai nieko nerokavo.

Tad vardan L.S.S. 33 kuo
pos aukautojams ir rėmė
jams, o ypatingai draugams 
Čižauskams. tariu širdingai 
ačiū. P. B. Songaila, 

L.S.S. 33 kp. sekretorius.

LENKU žVeRIšKŪMAI.
Varšuvos žiniomis, rusų 

kilmės kareiviai Polocko 
garnizone atsisakė priimti 
prisieką. Užtai 20 jų buvo 
sumušta iki pusės mirties. IIELMAR

103 So.

gyvenome Sturtnelvilk- - - 
I’a. Taipgi visų draugų, gi- 
pažistamų meldžiu atsišauk
ia kalno tariu širdingą ačiū.
('baries .Lideikis (22>

21st Si.. S.S. Pittsbu'gh, Pa.

APSIVEDIMAI
P ijieškau apsivedimui mergino.; 

n;, sies arba gyvanašlės, kad ir sų vm- 
iu vaiku biie b itų graži ir gera gas- 
(adir

is.
Daugiau žinių suteiksiu lais- 

Atsakymą duosiu kiekvienai. 
A. Kim: u s

31 Sp'-ing St., L’nion City. Conn.

metų, šiek-titk pamokinta-?, 
kurios norite susipažinti ar 
»u manim. raš) kitę šiuo

M. VViilianis
3065 Pouiar Avė., Chieago, Iii.

■ >•

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA KRIAU
ČIŲ BIZNIS.

Jeigu pirkėjas nebūtų prityręs kir
pėjas, mes prigeibčsbn. Parsiduoda 
pigiai. (21)

VL. MALINAUSKAS
110; M'as.iington st.. Nor»ood, Maas.

PARSIDUODA NAMAS
SEPTYNIŲ FAMILIJŲ. 

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

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

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

Norintieji platesnių žinių kreipki
tės laišku arba ypatiškai šiuo ant
rašu: (21;

ANT. STONKUS
P. O. Bux 62 

BROOKV1LLE, MASS. 
Telephone 32S1-VV. Brockton.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI VYRAI IR 

MOTERS.
Ant dienų ir naktų darbo audinyčiose 

prie vilnų.
WA(HISET1 MILUS

311 Middlesev St.. la>»ell. Mass.

R EI K A L! NG AS 1) AR BĮ XIX K AS 
Lietuviu Kooperatyviškoj Bučernėi. 
gerai suprantantis tą <ia:bą. Blaivam 
ir teisingam darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišauki; šiuo adre- 
-u: (20)

S. ZID1AL1S
25 Lo'vell St., Middlcboro. Mass.

REIKALINGI AGENTAI
Po visus miestelius Suvieny

tose Valstijose, pardavinėt gva- 
rantuojamus nuo lietaus Rain
uotus, Lietuviu išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuojaus 
ir klauskit informacijų. (25) 

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

339 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
— ___..________________________ ..._ , _______  "Keleivio” num. 18 (š.m.)

r.ėš, kaip kiti sako "Jurgipės S ičius; po 50c.: J. Bugailis- mano rašinėliuose yra pada- 
darzrnės , 
spiegti, staugti. Atsirado ir 
suaugusių, kutie vaikam;* 
"turąvojo”, kad "bambizą’ 
neša.

6 d. gegužės nuo pat ryto 
buvo oamaldos. Velionis iš
nešta iš bažnyčios apie 12

ka” prie kampo 33 ir Au- Devenis,

pradėjo klykti, Lis ir N. Andzijauskas. ryta keletas klaidų, kurias 
Smulkių aukų surinkta $8.- čia atitaisau. Iš pradžios pa- 
30, viso $35.30. Balandžio 11 sakyta: "Kadangi Dėdelės 

kompanija biauriai mane 
per ’Laisvę’ apšmeižė..."; tu
ri būt: "Kadangi Dzukiškai- 
Dėdeliška Kompanija biau
riai mane apšmeižė...” To
liau: "Bet ar, jus žinot, kad 
komunistas Petriką...”; turi 

Waterbury aukų surinkta būt: "Bet ar jus žinot, kad 
socialdeniokra- dentistas Petriką...” Dar to

liau: "Kuomet negramotnas

d. per drg. Bielinio paskai
tas surinkta aukų So.00 su 
centais. Nuo Lietuvos Sūnų 
Draugystės auka socialde
mokratams $15.00; nuo vie- 

valandą dienos ir važiuojant no draugo $50.00: per K. 
55 automobiliais palydėta i Senki; surinkta $22.25. Viso 
Tautiškas kapines.

Prie kapo po bažnytinių- Lietuvos 
religiškų pamaldų vyskupas tams $182.55.

MIRĖ KAZIMIERAS TRAIG1S.
PITTSTON. I’A. čia mirė Kazimie

ras Traigis. Sakėsi turis seserį. La: 
tesuo atsišau!:’-.. nes velionis paliko 
linigu. E. M.

612 N. Main St., Pittston, Pa.

ALOIZIUS PIVORIŪNAS
<

■ Pirn ;au gyvenęs So. Boston. 
Mass., ii* išvažiavęs sausio mė
nesy, tuoj atsiliepkite pas mane. 
Nepatyrius to. visas reikalas 
bus paskelbtas. Jei kas jį žino 
kur jis yra. meldžiu pranešti: 

A».r\ . I' ■ J. BAGOcIUb
>53 Broadway. So. Boston. Mass.

Pajieškojimai

Pajieškau savo draugų: Juozapo 
Vaitkaus, Kartinos parapijos, Kauno 
radybos ir Antano Vepšos. Pirmiau 
abudu gyveno Kanadoj. Kas žinote 
meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Albertas Daugintis
820 Douglas St., W. Akron. Ohio.

Aš. Aminius I’illus. pajieškau Wi;i- 
■no Vcsiacko. Vilniaus rūdybos. Tra- 

ų apskričio, Valkininkų parapijų.;. 
Pirmiau gyvenu East l.ąmbridjre, 
Mass.. <> dabar nežinau kur. Meldžži 
atsišaukti šiuo adresu-

Andrius Piltus
Box 11. Lyon Mounlain. N. Y.

WRENTHAM INN.
PUIKI LIETUVIU VIETA PAULIOT.

Žinemas bostono lietuvis. Jonas Malonis. nupirko garsųjį tVrenth- 
am Inu. T:;i via-^aaikus vąsaros viešbutis ant kranto Lake Pearl. 

' ?lai;sachusetts valstijoj. Toji vieta vadinas; Wrentn-
30 mylių nuo Bostono.

kiekvienų >ibą yra Įtaisytos "prsaus raudonoj > 
maudynes, labai sveikos maudytis. Ežere taipgi 
sraiima žuvauti ir irstytis.

; ir serai laiką praleist, tejrul nuvažiuoja

gražiausio ežero M
am. Mass.. apie

Motelyje ant 
šakinio vandens 
galimu maudytis.___

Kas uori pauiiot ir gerai laiką praleist, tegul nuvažiuoja pas 
MAU)NJ į l' KENTHAM IN’N. Valgyt duodama gerai ir nebrangiai. 
Specialis patarnavinuia kliuiių. draugijų, piknikų ir ------L.i— ,
partijoms.

Ideališka ' ieta . .
Motelis .stovi, medžių pauk-nėj. Šaltinių vanduo lygus garsaus 

Polar.do šaltiniams.
žodžiu, gražiausia ir

Kviečia atsilankyti savininkas, (22<
JON AS M ALONIS 'VRENTH AM. MASSACHL SETTS.

piknikų ir automobilistu 

sveikatai, pasilsiu; ir pasilinksminimui.

Karai ir traukiniai eina i visas puses. Viena 
parankiausia vieta pasaulyje.

Pajieškau Kazio ir Jono Kviezlų ir .... .... . t 
rėdy- Į kaimo. Gaszdų valsčiaus, Kretingos 
žino- apskričio. Taipgi pajieškau P. Gai- 
tariu i liaus, iš Grcbžinių kaimo. Visi pir- 

i miaus gyveno IVestville, ilk Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote praneškite.

1 uz ką bus atlyginta, nes turiu prie ju 
i labai svarbu reikalą.

Stasys Paulikas
9 llartford St.. Norwood. Mass.

Aš, TamosMs Rūkantis, pajieškau} .
savo brolio Aleksandro LJukancio. pa-: Jono Gedvilo, visi trįs iš Gerduvėn.i 
eina iš Šiaulių miesto, Kauno 
bos. Meldžiu atsiliepti arba ka.' 
te praneškite, uz ką iš kalno 
ačiū. Mano antrašas:

Tamošius Kukantis
Spakainastics dvaras. Šaukėnų 
valsčiaus. Šiaulių apskriti...

.Kauno rūdyba. I.ithuania.

Pajieškau K. ir J. Kviezlų. ir J. 
Gedvilo. Gerduvienų kaimo. I’. Gai
liaus, Gribžinių kaimo, visi Garzdų 
valse., Kretingos apskr.; pirmiau gy 
feno Hastville, 1)1. Lai atsišauk 
Beitai arba kas apie juos žino malo- 
lirkit pranešti, už ką busiu dėkingą 

Stasys Pauiikas
9 Hartford St., Noivvood. Mas.-.

Pajieškau Ma«lcsto ir Petrą Tama 
tauškų. Kauno rėdybjs, Panevėžio 

I apskričio. Klovainių parapijo*. Kas 
' žinot, meldžiu duoti man ėiiną arba 
pats lai atsišaukia. , <211

Pajieškau brolio Juozapo Grigo, p&. I 
eina iš Kauno radybos. Pauragnų pa
rapijos. Dabulos viensėdžio. Pirmiau 
■.-yveno Lavrcnce. Mass.. o dabar ne
žinau kur. Meldžiu atsisaukt! arba kas 

ji žinote malonėkite pranešta, 
dėkingas.

Kazimieras Grigas
Supe.ior, Wis. Į

apie 
busiu

314 Banks Avė...

John Thorppscn
2587 Rcoscvclt Avc., D. roit. Micii.

Pajieškau sesers Antosės Andriu 
šaitienčs. pirmiau ffjveno Ckveland. 
Ohio, dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie ją žinote pra
neškite šiuo adresu: _<21)

Domicėlė V alt. railė-Rimkienė 
P. O. Box 36.. Waton, W. Va

l’ajic’ka i brolio Juozapo Griškau- 
paeina is Kauno radybos. Šiaulių ap 
skričio, Papilės valsčiaus, Gendviliš- 
kių kaimo. Pirmiaus jis gyveno Bu
enos''Aires. Argentina. Turiu latrai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ji žinote nraneškite. Kas 
pirmutinis praneš, gaus 5 dolerius at
lyginimo. (21 )

Izidorius Griškus
7!K» BanK St., IVaterbury, Conu.

VISŲ ATYDAL
C. G. LUKAIS, žinomas fotografas, 

pereitai ; metais važinėdamas po Lie
tuvą nufotografavau daug gražių ju
damų ir nejudamų paveikslų dcl tų, 

• kurie užsisakė išvažiuojant į Lietuvą.
Šiais metais gegužio 29 d. Cunar-i 

linija, greičiausiu laivu "Mauiita- 
nia”, vėl keliauju į Lietuvą ir mana-.i 

■ apvažiuoti visas Lietuvos dalis. Jeig-4 
i kurie norėtumėt, kad lankanties justi 
! s rašte nufotografuočiau jūsų tėvus, 
gimines, triobas kur gimėte, augote ’r 
gyvenote, parašykite savo vardą, pa
vardę ir antrašą, kur dabar gyvenate. 
Taipgi pažymėkite ką norite, kad mt- 
.otograiuočiau Lietuvoje ir paduokit?

zmonėJ

Informacijas surašę pasiųskite šiuo 
antrašu:

C.
-13-15 South

J’1’ - -
j ) :lną antrašą kur ta vieta ir
• randasi Lietuvoje.

L
* i

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
snrenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bidg.. St. Lvuia. Mo.

Pajieškau Juozapo Giraičio. kuri-, 
-t. Taip- 

Teklės Giraičių
v n. 

neži- 
Šauke 

arba 
busiu 
(21)

v;>venų Uhicapo.i. ant ('anai 
pi pajieškau sese 
kės. kuri sryvena apie Bostoną ir 
• edusi. l-ct po vyrui pavardės 
nau. Pa.-ina iš Šiauli i apskr.. 
nu valsčiaus. Aieldžiu atsišaukti 
kas žinote praneškite, už ką 
dėkingas.

Jonas Kad zi nes
I'. O. l’ox 38. Cementon Grcti, N. Y.

(20) 
G. LUKŠIS. 
Fairficld \ve..

CHICAGO, ILL.
G. I l KšIS.

Laisvės Alėja No. 9,
KAUNAS, LIETUVA.

c.

70 DAINŲ!•
Choru ir jų vadovų žiniai: 

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

Kuygos kaina 1 d. 5Oc.
Atyda! Kas ims iš karto 20 

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

M. PETRAUSKAS
759 Broadway. So. Boston, Mana

i! 
i!
L 
i! 
P 
P 
P 
i!
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Dirbti! VPVė,ia'^> KukardV. visokių Ženkleliu. Guzikuėių, Ant- 
mvu »v spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku- 

Reikalaudami Katalogo ar Sampaly. pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 

STRUPAS'CO., 90-92 Ferry St, N«wark * N. J.
.  ------ _ --

DRAUGIJŲ - ATYDAI!

»
■■ r

'i'nigu .Siuntimas—Laivakortės—Partraukim^s Giminių.

<

-Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir

23
ii

Vartojamas 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

ir
.08^

-New lork.Cilv 
ir Operuotoji:! d<-l

mag:
kelionėj ant 
Valdžios m

'•ašvkite arba atvažiuokit pas: 
JOS. STANKS 

REAL ESTATE AGENCY 
1244 McRevnolds Avė..

GRAND RAPIDS. MIC1I

GEO. VVASHLNGTON . G<•« 
PRUS. ROOSEv El.l . . Ge- 
S. S. AMERICA ................. Biri
i-RES. I H.l.MORE Btrž.
PRES. jlARDl.NG ........... Lirž
PRES. ARTHl R-............... Kirž.

Klausk ;nfo> mucijų apie išpi; 
kimus.

United Statės Lines
45 Broaduay.

U.1 S. SHIPPING BOARD

!

■karvės i • bulius. 12 telyčių, 
: yra nauja mašina karx e:

XI0 Už Dl šios IŠGA
NYMĄ.

"Naujtenos p 
Chicagoje staiga 
tūla Ledgautlk te, 
šiuši pašaukti 'tetųv 
gą Lapeli is Ko 
jegamastis Lapt 

rinkimo l*ei praKalbų atlai- kad dūšios išga 
kyti be skandalo.” Ituoja^lO ir pini.!

Gi p. M. S. rodosi, kad to- 5ut užmokei i i< 
balinimas lietuviu spaudos1 (|angi nebuvę 1. 
ir bažnyčios taktikos — tai dešimtinę nešti, 
panaikinimas, sugriov imas ;;ola Įjlur Daaai'» 
bažnyčių ir laikraščių. x

Toliaus p. M. S. rašo:
"Inteligentai proporc-ijo- 

naliai šmeižia vienas kitą' 
daugiau, negu tamsunai 
juos šmeižia."

Kur ir kada inteligentai 
šmeižia vienas kitą? O gali 
p. M. S. vadina inteligentais 
Grikštą. Bimbą, Jukeli, Bač
kų, Pakštą, Petrikienę ir 
j tems panašius barškalus. 
Tokiems ABC "inteligen
tams” vieta pradinėj moky
kloj. O gal ir p. M. S. yra vie- 
r -.s iš tų "inteligentų” nes i 
ji. apie lietuvių inteligentus 
rašo:

"Arba išeina prakalbas 
sakyti bei duoda paskaitą 

stebėtis,
ečiasi tūli

POLEMIKA IR KRITIKA
*

da musų visuomenę prie ga
lutinos demoralizacijos — 
prie supuvimo! Galima pri
eiti prie to, kad nebus gali
mybių nei vieno viešo susi-: jegama<ris I

AKIPLĖŠŲ ADVOKATAS.
Atydžiai sekdamas lietu

vių spaudą, galop, be perdė
jimo. išsireiškiau ”K.” num. 
12, kad:

"Mes. lietuviai, dabar per
gyvename savitarpinės ne
apykantos epidemiją it ken
čiame kronišką |kd ydumą.

"Driskius girtuoklis pa
vydi ir kandžioja neturtingą 
lietuvį biznierių. Be reputa
cijos partija pavydi ir ata
kuoja prakilnias organizaci
jas. Pusiau subar.krutiięs 
laikraštis pavydi ir skanda- 
liškai užpuldinėja ant popu- 
liariško laikraščio. Koks 
nors Jurgis Liurbis bleviz- 
goja ir juodina priešingos 
pakraipos etišką veikėją. 
Gamtos nuskliaustas Molio 
Motiejus boikotuoja lietu
vius inteligentus.”

Tokis mano pareiškimas, 
matomai, pataikė prasikal
tusiam tiesiai Į aki, nes "Ke
leivio” 15 No. p. Medicinos 
Studentas suriko -storai:

"Netoli kas sakinys, 
vis nauja nesąmonė."

Tas "nesąmones” p. Med. 
Stud. (Slapivardis) pataisė 
ve kaip: "Pagal laikraščio 
turtą negalima spręsti apie 
jo gerumą. Hearsto laikraš
čiai kam verti, o turto ten 
apsčiai." •.

Pasiūlyk tokiam žmogui 
šukas, o jis užsikels akėčias 
sau ant galvos.

Ka žydo Hearsto gazietos 
turi bendro su lietuvių laik
raščiais? Ar p. Hearstas ir 
lietuvis? Ir dar klausia:

"Argi jau jei laikraštis 
turtingas, tai jo kritikuoti 
nevalia?”

Kas žino nors vieną tur
tingą lietuvišką laikrašti?

Populiariškų laikraščių — 
net keli.

Kas neatmena nabašnin- 
kės "Lietuvos" prasimanyto 
skandalo, buk "Keleivi" lei
džia žydai!? Tam nevyku
siam skandalui pritarė ve
lionis "Katalikas” ir liguis
ta "Vienybė Lietuvninkų". 
Ar ne aiškus pavydas? Ar 
"Sandara" ne iš pavydo in- 
tužo ant "Keleivio"?

Kas gi dar nemato, kad 
lietuvių bažnyčios ir spauda 
gvoltu daugina akiplėšų 
gaujas?

Perdėm aišku, jog p. M. S. 
turi daugiau drąsos negu ži
nojimo, kad jis klausia:

"Vadinasi, jei lietuviškos 
spaudos ir bažnyčių nebūtų, 
tuomet ir pavydo ir neapy
kantos nebūtų ir kultūra žy
dėtų.”’

Nejaugi p. M. S. pritaria 
sužvėrėjusiems Hoosick 
Falls parapijonams, kurie 
anais metais suspardė ka’lbe- 

? Argi 
, kad "Lais- 

auklėtinių termas K. 
Eliza-

l.oildinie

L;i.ulono gražios išžiuros mergina žino, ant kiek 
svaręs dantis prisideda prie- abelao gražumo.

Kaip kitų kraštų gražuolės, taip ir ji susideda ant 
CGLGAfES DANTŲ VALYTOJO. Valant dukart 
i sutelkiu GERUS DANTIS. GERĄ SYEIKa- 
‘ GERĄ (šžll K Ą. Didelės n>iero» triubek* 
kainuoja 23c.

Geri Dantis Gera Sveikata

>•

<11

to ją Joną Perkūną? 
p. M. S. rodosi, k*d 
vės”
Bielinio prakalbose 
beth, N. J., neišvengiamas 
epizodas? Nejaugi Sanda
ra" nesuranda lietuvių gy
venime nieko kiltesnio apart 
perėjimo govėdų bandos ar
dymui prakalbų? Argi lietu
viu bažnyčių ir spaudos už
duotis vientik kiršinti, pju
dyti žmones?

Lietuvių bažnyčios pagy
rė Hoosick Falls bažnyčios 
auklėtinius už suspardvmą 
kitaip manančio žmogaus 
"Laisvė (kovo 31 d.) pasi
didžiavo savo mokinių is 
Elizabeth, N. J. darbu, saky
dama:

"Taip smarkiai trenkė i* 
ausi, kad net jįs (Degutis) 
suklupo ant grindų."

0 "Sandara" net pusę lai
kraščio .pašventė apie So. 
Bostono sandariečių pieme
niškus žygius masiniame 
lietuvių susirinkime. Tuo
met net rimta tautininkų 
•"Tėvynė" pasipiktino ir 15 
No. rašo:

"Vyrai, žaidžiame su labai 
pavojingu Įrankiu, kuris ve-

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas j*tys, įneš- 
luugiikait trauky- 
UMS iš-
nsiyhui aauarys - 
X ;suiu;.et y <irati 
g:.«* didt-liv Sk«M- 
B6 Tačiau balry- 

truputį

i PAiN-EXPEllERIU
i* .u; •<u; » x i<-’ • s »La.usn,»3 į>u» į
l< F:m-Exp«Hc>a ir
Į i stzauiu yra mni.ci pri«»«j. Nusipir-

: a, ja > -----
I pas savo a:>ti-i..'.įij —
i karna tik 35 ir 7»»e. l '« r 

s<tilr:t,kile, k:.,i i.uty 
ant jakelio r,.•iri! kk-.ro 
vaisUūenkliH. Ne.uikit 
p&eaė^ziMiojiaų.
F. AD. R1CHTEK 4 C0. 

104-114 Soutb 4th St.
Brookiyu. N. Y.

U.litr-LkiU-

bės sąstatą. Tame 
tarp kitko sakoma 
štutinis amžius vi 
rininkams nustaty 
metų. Didesnė pulką 
pusė esanti 2o— 
amžiaus ir tik 2’ ■ vi 

turi stebėtis, kaip mažai vybės sąstato nervii 
šviečiasi tuii musų inteli- A
g.ntai visuomenės klausi 
muose.”

Taip sakydavo Grikštas 
ip sako 
s anie

T Jukelis ir Bimba, 
visados gauna i 

inteligentų už ne-
- - - * -, f •

VI-didelę burna 
klausimuose".

No. 12 teisingai

y
kaili nuo 
mazgotą 
suomenės

K
pareiškiau, kad dabartinėj 
lietuvių suirutėj save ger
bianti inteligentai negali 
dalyvauti viešai, nes nepa
kenčia priešininku kolioji- 
mų. Todėl daugiau ir dau
ginu musu inteligentu šali- 
n tsi nuo jų pačių apšvietai 
i. arto lauko, o akiplėšų gail
ies snarčiai sėia navvdumo

statytą amžių, 
jų vadų tarpe 
kaip 30 metų, nuo 
miai mažesnis, 
koruusu vaitu& v *-

karo apygardų 
sulaukę 30 metų amžia 
Socialės padėties 
visi vadai esantieji 
pulko vado, susideda 
imtinai iš valstiečiu 
vusiųjų fabrikų 
kurių skaiči 
dų tarpe niekia š>' 

korpusų vadų 
<, tuo tarpu kai

1 
ClU

:us net pu
(IIV1Z 
laiih 
v\ 

duji) vadų tarpe jii y> 
pa

vadu

11'
13 <

1 o.--atv vardas ant toiletir.ią d 
Irisin^amų, Tyrumų, ir Gerumą.

gvarantuoja 
i 1806 ni.

į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

Gotnenburgą, Švediją. Pasazieriai 
transferuoti ant jūrių tiesiai j 

L1EPOJŲ

S S. STOCKtfOLM 
Gegužės 29 ij; Birželio 30

S. S. DR0TTNINGH0LM
Birželio 9 ir Liepos 7

S. S. KUNGSF1OLM 
Birželij 19 ir Liepos 26

Trečios klesos kainos;
HAMRUBG.}--------------
DANZIGA ir PILIAVĄ 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasazieriai turi ka

itinus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vjzos. 
Kreipkitės nrie Vietinių Agentų ar 
SVVEDIsn AMERICAN LINE.

21-24 Statė Street. New York City.

os didyn t-ei stiptyn, jei duosi 
criaiii los pFivziuros iu jie.riau>t 

\ ;-<rią :: stiprią sveikatą ga
idučiai vaiką, Kur:er- s b-.tv > 
Eagle Pienas kaip salto jų 

rwot:nes. Stotas motinoms 
T.a.st • kib au vartotino su tikio. 
ei -nis pasekmėmi , kaip Eagle 

Saugu sakyti, kad daugiai 
laiminga: išaugo ant Eagle 

■negu ant visų kitų dirbt.:>i 
sykiu sudėtą.

perimentuok u sax-o kūdikiu 
nm Pelių, apie kuri abejoji, 

‘helius yra gamtiškas 
kūdikiams, nes jame 

lito, tik grynas pienas ir 
iii.-. Nėra jokių abejonių

..'.i.i. arta jo puikias pasėkiu

neria 
gry- 
apio 
nes. 

Aomendavo Eagle Pieną 
- n <.ukst.ini.iems r.edaau- 
::i;ą kūdikių. Eagle Pieną.: 

suvirško.nas, s-.ųgus ir 
kūdikiams pelėti.

t uus _■»: raip-iiitts kas savaip' 
r ni’.s-tlėk ateičiai. »

Ekspresinis Patarnavimas 
Į EUROPĄ

Reguliariai 
išplaukia su- 

batomis. Laivai 
išplaukia nuo Pie- 
ru 3 ir 4 Iloboko- 

Dideli ir sniar- 
kŲ’’ laixai. Geru^ 
maistas — rui
mingi kambariai. 
Turėk smailuma 

Su- 
:x u.
. 19 
. 26 •>

6

. _’G
ittU-

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

NORTH , 
GERMAN

LUOTO

vienytą Valstijų

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs" tik vartoja Saluiarą*

Salutarą Biteri žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk Įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinant, kad su jud
ini’ nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki, 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras. o jei jis netu
rėtu. kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRl G & CHEMH AL UD., Ine..

. Dept. i s
170" S. Halslrd t'liirago. H!

Dubeltavais Šriubiniais 
Laivais j

LIETUVĄ
NEW

Laivai
mis.

Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2. 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
132 IVasnington SL,

Boston. Mass.

YORK-KREMEN

išplaukia Seredo- 
l’uikiai įtaisyta

(A VIMAS VISAS 
SUNYKĘS.

-m jau Ja?’’ vėl kaip žmogus.
”Kažkas uasidare 

j.iar.o gydytojas 
nerviškumas, b-it 

vartoti 
Mano

1.7'.. Komunistų 
priklauso pulkų 
48' /. divizijų bei korpu- 
net 79' < augštesniųių v 
....................... iguma yra 
mesnieji buvusios Rusų 
mijos kariai, laike karo 
kelti i karininko laipsn 

j 65' < e>ą 
augštesnes ir viduriu 
kyklas, visi gi kiti pa 
tik pradines. L.S.

š sparčiai sėja pavydumo
kalius.
Delei to p. AI. S. nesamdy- Karininkų daų 

pasisiūlė akiplėšoms už
vokalą ir užprotestavo: *
'žmonių gyvenimas su___  ;

stvo neatidėliotinais klausi- karininkų, 
mais ir katastrofomis gim 
CO _ _
ei jas ir pati žmogaus būdą.'

Taip. Mokykla ir smuklė 
gimdo naują žmogaus būdą J 
klokykla išvysto logiką ir 
taktiką, • o smuklė gimdo 
■ inčus, akiplėšų organizaci
jos, kovas ir net katastro
fas. Aišku, jog p. M. S. pa
tinka pastarosios rūšies 
žmonių būdas.

Suprantama, kad dėl aki
plėšų organizacijų pasitrau
kė. nutilo plačiau žinomi 
musų inteligentai. Jau tik 
r karčiais matosi lietuvių 
. audoj toki populiariški 
iašytojak kaip Jurgelionis,- 
F: 
JA
ę; r

t

ir katastrofomis gin: 
ginčus, kovas, organiza

Ala ss. 
dūriais, 
tai x ra 
c, kaip 

aš
Ltiva s:>ny 

iiisui-yl . kad 
fore yra 

jis pats
:;.*Gą r.ori v idurių-figa, 

bau imi: Naga-Tone’ą.
. Nuo skraiiKlžio ligų, nė 

’utzin.'.'uiao,'
gazo

aš ėmiau 
nejaučiu jo.

\;s, dabar as gu 
esu'vėl nmogta 

verias aukso tie-r 
Kiekvienam, bu

I

kUDIKIv 
EROVes skYRIUŠ

DĖL APRŪPINIMO' 
motinų ir ję | 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.j

D. \V\ 
virški- 

xi<iurių uzkictčjl- 
'jutimo, gajo ridoriui-są, ai>- 
liežuvio, nv-gar<iaus kvupj gal- 
a.ialčjimo ir apskrito suirime 

-T<r,e i nujaus reikia vaitoti oe 
. limo. Pamėgink ji pats ir jsiti- 

Vicnam pilnam mėnesiui gydy- 
• 1 .(»'>. Nugc-'l one’ą pardavinė- 
g .es-ieji aptickininkai poz.i- 
garantuodami. kad jis duos 
.teri-.inimą, arba pinigai bns 
U (garantiją rosi pri-? kiek- 
>.-.tikėlės), arba pasių;: ij ti>:- 

nmckėiii paštu Nationai ioibo- 
1038 S. Vvabusn Avė., Chica- 
pasėmtus jiems $1.00.

FARMOS

nčkauskas, Dr. Zurvvell’as,1 
•.. Montvidas ir kiti. Ne- 
<>ka laiko juos trukdo, bet 
: as vardas ir profesijos 
rbė verčia juos apsilenkti 

su visokiais negramotnais 
triukšmadariais. Juk kož- 
noi lietuvių kolonijoj yra po 
kelioliką tokių gaivalų, ku
rie juodina lietuvius inteli
gentus žodžiu ir prarugu- 
Fi mis korespondencijomis.

Ponas Medicinos Studen- 
hiG. matomai,, turėdamas 
ant tūlų daktarų -piktumą, 
ne-’sarmatija meluoti, 
"Gydytoją" leidžia ne Ame
rikos Lietuvių Daktarų Du 
T
U

STRAII’SNiS

Žaidžiu

kūdikiais 
nuo 

neramus. J 
<!au<r paiisio 
vra matvti 

kada kuteni 
yra blogas 
rusiu ir pil 

pinias.
<< Liūdima, i;
:ktž. Supta r. t 

iei 
a ji paunt 
vienaip 

nei 
j ?.Jotim s’jnaudoja <’a 
jos ‘’prkiabojant” ku 
ji ipiatinti iš jauny 

bet "tik pora Chičagos ;te
aktaru: Biežis ir Cherry.! laur lepinimų dusiū-id 

O gal "Tėvynę" leidžia tik 
p. Vitaitis; "Naujienas’, tik ><.> g; >.i. 
Grigaitis; "Laisvę”, tik' 
Pntseika; "Darbininką", tik 
Gudas; "Sandara", tik šlia- 
kys?

Turbūt p. M. S. niekad ne
matė "Gydytojo", I " 
nebandytų užginčyti to, kas 
yra pažymėta ant "G." vir
šelių. Aš.

| Su 
zard-iama ir 
gi i 
lauj;
. magu 
: ant 
liepimas ; 
'J nuvarg

Kūdikio 
t-akes, 
• los 1:

Įdikiai turi būti 
ilibudu-; įeik: 
' palaikyti tai 

kči<l ' >*"ni muskulai

•24

t!- 1

• •. • • 1.1 arvukitaip-gij Si;jc
I

AR ŽINOT, KAD—*
Trylika Įvairių valstybių, kurių 

tarpu yra ir Suvienytos Valstijos, tu
ri ravo reprezentantus Kaune? Ar 
žinot, kad paprasti cigaretai suteikia 

jums kiekybę, kuomet Helmar Tur- 
kiŠKi Cigaretai suteikia kokybę?

za isiai.
Mai -voii, plaukta;.! i 

>l:ii nėra saugus, kadan 
nai viską deda bui nori. J- 
l uti [liaujami, be aštrių kainu 
•/yriai žaislai, kūrinos g; ; 

‘praryti, nereikia duoti.
■ mekanisko tobulumo 

nėra galo žaislų ivairyb i. Pa 
kūdikis luti jų tiek datą'., k..; 
rrė išmėtoma. Jis bus geriau 
’ intas. jei gaus tik vieną, ar 
raidini**, ir tokie paprasti 
dalykai, kaip drapanų gnybt■•!; 
ainiai šaukštai, arba karoliai 
iiu. tiek pat jam bu-; malonus, 
teikia dažnai nuplauti, kadai 
t-usipuj rina. o kūdikis juos ki. 
non.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA, 

t-aivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

•aivai išp’ouks iš New Yorko 
VOLEN1) VM .............. Gegužės
NEW A.MSTEKDAM . Birželio 2 
VEENDAM .................. Birželio 9 ii

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 
ria.ris.

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

fi.xLLA.ND AMERICA LINE 
ž? Statė St„ Boston. Mass.

i . I 
J

I
Į‘

i'i

:l
IiX

: bu-J 
ehų;l <, v 
žvy- 

iu, lygi. Broliai lietuviai, jeigu kuri?;
- - - * - ' _ 1 

kreipkitės j 
kuris iš jusu;

į 
ta
pą- į 
ne-;

I

PARSIDUODA KARMA.
1AL NTON, akrą žemės, (i karu 

barių stuba, buriiė. 2 mailės nuo šio 
ties, uiti vieškelio, užtektinai lumb - J 
tio. Kaina imokūti .‘■,'•00.

R. SAHLITZ
7 VI uter St., Bastin, .'lass.

FARMOS IR NAMAI.
GRAVI) RAPIDS, MICHIGAN.

Parduodu mieste namus, biznius 
aplinkui miesto farmas. Taipgi vi 
lietuvių kolonijose Michigan valstijoj! 
nnt lengviausių išmokėjimų. .Turime: 
ant pardavimo arba mainymo 
GERU farmų. didelių ir mažų, su 
cinkais ir sodais, prie ežeru ir ap. 
ž»-mė gera, molis su juodžeme ir : UNITtD AMERICAN LINES

JOINT SER.VICE WITM

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

LIETUVA <7
• Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo l’iero 86, North' 
River. pėda nuo 46th st.

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, ga
lionai ir puikus dėkai tik 

pasažie- 
"MOUNT 

’TIANSA”, 
”MOUNT 

’THURIN- 
specialius

norite pirkti farmą arba stubą ir jrau-Į 
ti teisingą patarnavimą, 
pus savo tautietį. Jeigu 
j. Islinate važiuoti pirkt farmt 
ruuntair. arba Scottville, Mieh,

i mstokite Grand Rapids, Mieh. ir 
: natykit mano farmas; jeigu jums 
nutiks, tai aš nuvešiu i minėtas kolo
nijas uždyką su automobilium. Su vi
sais reikalais pirkime arba mainym'*,

' (2i)

I

PARSIDUODA FARMA.
akrai žemes, 60 akru diibamos 

.'L'ios. apvalytos nuo akmenų, už- 
■miško i:- vandens, 10 samba- 
uba. 2 barn.ės, 2 vištinir.kai, ga
iš 3 kitokį budinkai. visuose 
iis šviesa. Taipgi kartu su far- 

du<xia 20 karvių, kurios duo
ti/. $2500 j metus, 3 arkliai, 
, visokie iiankiai ir mašine- 
na landaši 3 mailių atstume s 
to. viena mailė nuo gelžke-y 
. krautuvių ir dirbtuvių, pu- 
nuo mokyklos, prie gere ke- 

viska tik $7503, įnest $.,0.»>,. 
ant lengvų išli'jfų. Atsilankyk 

. -i>a iašvk angliškai šiuo: 
(23)r 

RS. Ą.N.N.i HALPERN
F. I). 1.

NAMAI IR ŽEMĖ.
Negirdėtas Baronas 
Grand Rapids, Mich.

•du ir mainau farmas 
ropercių. Kas r.ori pirkti 
nainyti namų ant farmas 
it vakarais arba rašykit: 

J. JOE. RIMKUS
1133 Hamilten Avė..

RANJ) RAPIDS, MICIL

PARSIDUODA FARMA.
Geriausia farma visoj Barres apie- 

liukėj, 183 akrai geros žemės, 75 
akrai dirbamos, miško yra 100,00-1 
y dą lomberio ir 5000 kordų .malk i. 
Šluba nedidelė, 3 kambarių, barne 
gera. 150x45, vic-tos yra dei 35 karvių 
ir 20 x’eršių. Barnėį yra šakė su ark
liu šieną traukt. Vanduo bėga visur 
ir vandenio niekad netrūksta. Geri 
v ištininkai ir geras sodas, prie gero 
kelio, arti miestelio. % mailės i Barni 
Plr.ins, Mass., arti mokvklu. krautu- 

V.ebster, Mass. P’-5 Lr ^l/.kelio stočių; 23 melžiamos
____ ; l-arves i • bulius. 12 telyčių, 3 arkliai, 

melžti, pa
kinkai. vežimai ir kitokį fanuos jran- 

, kiai; 20 vistų. Viskas parsiduoda už 
iŠ7500. Jmokėti S350t). Viskas gerame 

nt: s;ox-yje. šita farma yra labai gražioj 
far-; vietoj ir paranku dirbti. Barsiduotin 

. at-pk-ki svarbių priežasčių. Pasinaudo
ki. proga. Adresas: (22>

(22) A. YENCHUS
Maple Hali Farm

Bos 163, Barrc Plaiits. Mass. i

Iš BOSTONO f LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant raujti. dideliu, patogią, gTeitų, 
deginamų laivų:

7. %CONL\ .
r.CVTHiA .
S AM IRIA .

TAIPGI
Per«onal ia:

LIETl'V.Ą ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vienc 
iš trijų didžiausiu jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laive 
Soutliamptone

MAURETANIA AQUITAN1A 
BERENGARIA

Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delęi informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie 
i‘žE Cl'NARĮ) STEAM SIIIP

COMPANY LIMITED
126 Statė st.. Boston, Mass.

......................   Gegužės
• ■ Geg. 26 ir Birželio 

. Biržei' > 9 i Liepos 
Iš NEW YORKO •

vedama ekskursija

12
23
7 -f

)

trecios klesos 
riams. Laivai 
CLAY”, 
”BAYERN”, 
CARROLL” 
GIA” turi 
kambarius.

♦ Nauji trijų sriubų laivai 
"RESOLUTE”, ARELIAM- 
CE” ir ’-ALBERT BAL- 
LIN veža 1, 2 ir 3 klesos 
pasažierius.

UHITED AMEBICAN LiMES
J L LIL S KOTTEN BERG,

260 Hanover st.,
Boston, Mass.

ir 
ir

ar DOVANAI tam, kuris mano važiuoti i Lietuva, 
---------------- ------------------------ atsiųsim visai uždyką ką tik apturė
tas nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotas puikias 
knygutes, cirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokinimus. Tuo- 
jaus naudokitės iš šios nebūtos progos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

IN1 ERNATIONAL TRAVEL BUREAU. 1NC. (Lith. Dep.)
136 EAST ,42nd STREET, ::: NEW YORK. N. Y.

[RALT1J08-AMĘRIK0C
I U LINIJA 9Broadvay. Nev¥>rk NY U iLIETUVK *

PER HA'MBURGA.pVlL^Ą 
/ ZkRbA LIEPOJU.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Pi'iavą 
aplenkia Lenkų karidorį-

S. S. POLONI A .............................. <£.*?***
K.S. LITHUANIA ....................... Birzrin
3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 

Su 2, 4, 6. ir 8 lovoms. Laivai išplauks
16 NEW YORKO AR BOSTONO* 

f Hambum $103.50 I Piliav« $106.50
| Liepoją ir Memelį $107.

Ii Bostono*! New Yorko per tall River Line

TIESI _ 
KELIONE



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Iš Lietuvos laikraščių) į

eijos valdžiai pavojingas, ir
■ j- L. .i r *

Kunigo darbeliai.
Rietavas, Telšių apskri- žandarai dažnai pas jį lan- 

čio. Kovo 2 d. Valsčiaus Ta- kėši, ypatingai kunigų siun- 
ryba pirmą kartą posėdžia
vo nesenai savo nupirktame 
name. Tą patį namą norėjo 
nupirkti ir vietinis klebonas. 
Matydamas, kad Valsčiaus

’ Taryba tą namą jau nupir
ko, ’š apmaudo sumobiliza
vo armiją davatkų, apgin
klavo lazdomis ir atėjo Ta
rybos vaikyti. Taryba, žino
ma, duris užsidarė, ir klebo
nas, negalėdamas Įsiveržti, 
pasikvietė pagalbon milici
jos nuovados padėjėją. Tas 
privertė duris atidaryti ir 
visą "ginkluotą” armiją su
leido raštinėm Taryba, ma
tydama "vado” narsumą, 
šaukėsi milicijos nuovados 
viršininko pagalbos, kuris 
Įsakė milicijai padaryti 
tvarką, kuri tat padarė, iš
varydama iš valsčiaus buto 
Įsiveržusią "armiją” ir pati 
"vadą”.

To paties kun. Dikinevi- 
čiaus pasiulvmu, vietos blai
vininkai kovo 4 d. nutarė 
įvesti savo knygyne lošimą 
kortomis, kad tuomi ati
traukti jaunimą nuo girtuo
kliavimo. Graži priemonė, 
nėra ka sakyti!

Dvynys.

Siesikai (Ukmergės ap
skričio). Siesikų parapijoj, 
rodos nėra perdaug sulen
kėjusių žmonių, kurie nemo
kėtų ir nesuprastų lietuviš
kai. Bet, pasirodo, nemaža 
yra net tokių, kurie nemoka 
lenkiškai, o kalba. Teko 
man būti antrą Velykų die-

čiami. Ne apkentę jį kuni
gai nuo senovės už teisybės 
žodi. Buvęs Žiežmarių kle- 
l>onas rusų laikais rašydavo 
ant Židanavičiajus skundus 
Vilniaus rėdybos žandaru 
viršininkams, bet kaž kaip 
jis visuomet galėdavo pasi
teisinti.

Musų nepriklausomai tė
vynei atgijus, židanavieius 
irgi atg'ijo. Ne vieną sava* 
norių kareivių yra nusiun
tęs musų laisvės ginti. Lai
ke rinkimu Į-Seimus, sim
patizavo valstiečiams liau
dininkams ir už'jų bloką pa
tardavo žmonėms balsuoti. 
Atsimainė laikai. Rusų žan
darai jau nebesilanko Žida- 
navičiaus grytelėje, bet mu
sų milicija eina anų "didvy
rių” pėdomis, šių metų ba
landžio 10 d. vietos milicija 
priešakyje su nuovaoos vir
šininku p. Botosu, padare 
pas M. Židanavičių kratą, 
turbut surištą su dabarti
niais rinkimais į Seimą. Ne 
kitaip, kad su tuo tikslu. 
Girdėti, kad radę senų laik
raščių, ”L. U.”, nes jis esąs 
to laikraščio skaitytojas. 
Privatiniai gandai eina, kad 
nori ji suimtL. Reiškia, mu
sų milicija butų "pažanges
nė”, negu Rusų žandarai, 
nes tie niekuomet negrasino į 
Židanavičiaus suimti.

Tą dieną Žiežmariuose 
suimti mokytojai Stasys 
šiupšinskas ir Vincas Liul-

na pašte paimti koresgon- raitės
tlencijas, ir mačiau, kad 
kiekvienas priėjęs prie kon
toros klausia lenkiškai, nors 
ir nemokėdamas.

Nežinau, kodėl taip yra? 
Pašto taisyklės ir viskas nu
rodyta lietuviškai, o tarnau
tojai kaiba lenkiškai. Man 
rodos, čia kalti tarnautojai, 
kurie nekalba lietuviškai. 
Labai nemalonu, kad valsty
binėj Įstaigoj vartojama 
svetima kalba — mokant 
lietuviškai.

Jonas Macelis.

žagaičiai (Tauragės ap
skričio). Iš 19 i 20 d. kovo š. 
m. vagys išplėšė Žygaičių 
bažnyčią: išnešė 3 kryžius 
nuo altorių, 2 kupkas, 1 re
likviją, amptilkas, krikšti- 
nyčią išdraikė. Komunikan- 
tai altoriui išbarstyti, kit
kas išnešta. Plėšikai išardė 
zakristijos langą, kuris buvo 
geležinis, stiprus — pasida
rė Įėjimą i bažnyčią. Plėšikų 
butą 3—4, ko! kas nežinomi.

P. Vargas.

: išrinkimui kažkokių delega
tų. Susirinko mažai, vos ke
letas vyrų su tetulėmis at- 

! ėjo.
j Tą pačią dieną jau, kitoje visuomenė 
vietoje buvo susirinkusi jau
nimo sąjunga, kur daug 
buvo ir senųjų žmonelių.

Darbininkai, bernai, tar- 
s ir kiti gyvenimo ver

gai pradėjo susiprasti, tar
tis savais reikalais, norint 

savęs 
vardu 

prisidengusiems krikščioniu
1 • • 1 *

tis savais reikalais, 
nesiduot mulkinti 
įvairiems Kristaus

federacininkams.
Darbininkė.

Pasvalys, š.m. kovo m. 23 
d. vietinė socialdemokratų 
kuopa surengė mitinga apie 
Seimo rinkimus. Kalbėjo 
musų draugas iš Šiaulių. 
■Tam mėgino atitarti vienas 
dangaus agentas ir kažin- 
koks iš Kauno atvažiavęs iš
kabų dažytojas. Bet minia 
jiems nedavė visai kalbėti, 
nors ir išstovėjo 11valan
dos ant bačkos. Socialdemo
kratų kalbėtojui susirinku
sieji karštai pritarė ir visi 
vietiniai darbininkai ir ma
žažemiai. žada balsuoti už 
socialdemokratus, kaipo vie
nintelę darbininkų partiją.

Dvaro Darbininkas.

New*Yorke, Bostone ir ki
tuose miestuose strei
kuoja VVard’o duonos kepy- 

;klų darbininkai ir prašo, kad 
“> tos kompanijos 

duonos nepirktų, nes dabar 
ją kepa streiklaužiai.

AR ŽINOT KAD —
Lietuva turi savo 

uštuoniolikoj įvairių .salių . 
iad Turkiškas Tabakas yra g:t 

;.-»us pūslinio ir Helrnur
kiški (Tgaretai u." i ’yio
kiškų 'labuko?

reprezentantą* : 
Ar žinot. Į 

siau ■
1 c!f- Į 
Tur- I

Te). No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynddš
(RIMGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2. iki 1. Vakarais nuo 0 iki 9. 
Nedaliomis nuo 1 iki 3.
419 main st; vrnoL. .mass.

DR. 1 J«ms
Laikas: 1—3 ir 7—9 vap vak. 

3732 MICRIGAN AVĖ.

DETROIT, MICH.
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MEDICINOS UAKTAii\S |
LEO J. PODDER f

Iš l UIROGRADO
Prafcsorius Kolegijoj
.SPb.<.ĮAUSTAS VYRU ir
MOTERŲ LIGI.'. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROiS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
N-Ray ir elektrų*.

Ofiso valandos: N:i<» 5 i!:i :> 
vakarais. Nedūidieniais, nuo 

iki 1.
<OUMONVVi:altu \VE. 

arti Atursaehusetis Avr..
Telephone Kark I'ay O45Š.
«W < ’I AMBERS STRi..rr, 

Phoiie: iray 
fl::o valandos:

S- 9 A.M. 2- 3, 7—S P.M 
BOS’l ON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

l j l

em
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Iš Pakruojaus blaivininkų 
gyvenimo.

Pakruojuje gyvuoja blai
vybės draugija, kuri nuo 
1923 m. sausio mėn. atidarė 
Pakruojuje 1 traktierių ir 
2 aludes &u malimo !’<us* esa bolševi-
traukus žmones nuo gėrimo, į, . •- - -
t.y. neduoti gerti nepilna-!a3L 
mečiui, girtam ir t.t. Bet pil
dyti nepildo kaip žadėjo ir 
jų traktieriuje geria dienas 
ir naktis piliečiai, o svar
biausiai, kad pats blaivinin
kų pirmininkas K. J. visuo
met vaikšto keturiomis ko
jomis nuo girtumo. Ir ji mu
sų klebonėlis gerai palaiko, 
nes, kaip girdėjau, dali pel
no ir jis gauna.

Blaivininkas.

Homo Sapients.

Išardė plėšikų lizdą.
Varviškių kaime, kuris 

yra i pietus nuo Druskinin
kų, Nemuno ir Įgaros upių 
santakoje, neutralės zonos, 
Lietuvos pusėje, nuo, senai 
yra susidaręs žmogžudžių ir 
plėšikų lizdas. Pasivadinę 
"Varviškių ginkluotų jėgų 
komanda”, tie žmogžudžiai, 
turėdami ivairių rūšių gin
klų, bombų, kulkosvydžių, 
šautuvų ir t.t. — be paliovos 
žudė ir plėšė neutralinės 
juostos ir artimų jai kaimų 
gyventojus. Tik ką gauto
mis žiniomis, šie pastarieji, 
pritrukę kantrybės, kovo 22 
d., patys puolę plėšikus. Bu
vęs labai smarkus susirėmi
mas. Laike kautynių spro
gęs bombų ir kitų ginklų 
sandėlis, nuo ko užsidegęs 
pats kaimas. Vietos gyven
tojams pasisekė plėšikai nu
veikti. Esą apie 30 plėšikų 
nukautų. Pasilikę gyvi, išbė
gę už demarkacijos linijos.

Suėmė vagj.
Šiomis dienomis Kybar

tuose suimtas p. Kutas, ne
senai buvęs Vilkaviškio lau
ko sandėlio vaehteriu. da
bar panorėjęs lengvai ir ge
rai pasipelnyti. Jis padirbi
nėdavęs sandėlio viršininko 
parašus ir su tokiais rašte
liais stengdavosi nuo sandė
lio gyvulių užveizdos išgau
ti galvijų, kurie paskirti ka- 
riumenės maitinimui. Daro
ma tardymas ir jieškoma ki
tų jo ”bendradarbių”.

čekiškės (Kauno apskrj. 
Musų dvare nuomininkui p. 
Daunoriui, matomai, nepri
valomi ir Steigiamojo Seimo 
Įstatymai. Kada buvo išleis
tas dvarų darbininkų sam
dymo ir atstatymo Įstaty
mas, darbininkai pareikala
vo sulyg Įstatymo algos ir 
ordinaruos. Daunorius pa
reiškė, kad jis-su Įstatymais 
nesįskaitas ir .galis jais... pa- 
sišluostyti...

Kada darbininkai prane
šė apie tai darbo inspekto
riui, pastarasis surašė pro
tokolą ir žadėjo patraukti 
o. Daunori atsakomybėn, 
bet jau perėjo metai, bet p. 
Daunorius atsakomybėn ne 
traukiamas.

čekiškietis.

Nusišovė bernas.
Kovo 18 d. Mažučių 

me, netoli Vilkaviškio, 
dudieni, iš kariško šautuvo 
tyčiomis nusišovė ūkininko 
beimąs — Antanas Karužu- 
kas. Nusižudymo priežastis 
neaiški.

kal
vi

Fašistų darbas.
Pastaromis dienomis Vil

kaviškyje buvo paskleista 
lapelių, kurstančių neapy
kanta tarp Lietuvos tautų. 
Vilkaviškio apskrities virši
ninkas tuo reikalu išleido 
perspėjanti Įsakymą.

------------ s“
Senelį persekioja ir mokyto

jus suiminėja.
Žiežmariai. Avynėlių kai

me, pakrypusioje grytelėje 
gyvena pasenęs Mikas Žida- 
navičius. Čia gyvendamas 
nuo neatmenamųjų laikų 
Lietuvos atgimimo idėją 
žmonėms skelbė, šis pilietis 
didelis patriotas, mylintis 
tėvynę ir nevenam jaunuo
liui tą Idėją Įkvėpęs. Rusų 
gadynėje didžiai buvo reak-

Kas sėja, o kas piauja.
Kurtavėnuose (Šiaulių 

apskričio) balandžio 16 <1. 
atvykę iš Kauno du darbo 
federacijos kalbėtojai rin- 
kelėje mitingavo peikdami 
visas jiems nepatinkamas 
partijas ir mažumas. Kalbė
tojų nuo kitų partijų nebu
vo. Buvo duota paklausimų, 
kuriems atsakyti federatie- 
čiui nekaip sekės ir nuduo
damas negirdįs, patsai ora
torius kėlė triukšmą su .ar
čiau stovinčiais prie jo klau
sytojais, kad duotų daugiau 
jam vietos stovėti. Minia be- 
sispausdama kaip tai du 
kartu jį pastūmėjo, tad mi
nimas kalbėtojas užpykęs, 
revolveriu pradėjo grasinti 
šausiąs. Įtūžusi minia puolė 
'federacijos karžygį" \nu- 
ginkluoti; milicija nenorėja 
leisti, bet milicijos Įsikiši
mas dar labiau Įpykino mi
nią ir šioji puldama kalbėto
ją pro milicijos tarpą kiek 
apdaužė, skrybėlaitę suplė
šė ir ant vėjo paleido. Milici
ja matydama nieko neveik
sianti turėjo patenkinti mi
nios reikalavimą, nuginkla
vo kalbėtoją ir sustatę pro
tokolą paleido. Nukentėjęs 
kalbėtojai pasirodo koks tai 
federatietis p. Vincas Čėpla 
iš Kauno.

_____ S ------
' A

O nelaimė! Yra <l;:ng žmonių, 
karte j auksi.-', iš tavu sielvarto! 
Tačiau genis drangas patars 
naudoti

pleiskaną tnirfuisjj prieš?. 
Suviigi-akito Rnfdcs savo gal
vos ūdą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoj uis pranyks. Naudokite 
Ri-.fdes nuolatos ir įm> to, ir 
tuo i>udii užlaikykite savo gal
vos oda švaria ir sveika 
savo plaukus gražiais ir ž 
ganėiais.
Kaina C.‘>c. .ajjtiekose, arba prisi 
kito 75c. tiesiai t liibfiratorij^.

F. XD. R1CHTER & CO. 
134-1 M So. 4th St. 

Drooklya, N. Y.

1

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu nori 

ant leo Salei: 
kių ligų, 
lizmo, n 
čiu, nuo 
ligų ir 
moterų“, 
jums 
per t

f
t? te -ir.gų vaistų žemoms kainom.', tai visada ateikite 
n st., kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso- 

. taip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuina- 
ua nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo p'au- 
i.osulio ir Hitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 

geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir,. 
Dieiių iš Lietuvos ir ivairių šaknų ir žolių turime. Mes 

patai r,aušime kuogei iausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
elefonų užayką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suė<_- 
dyt pinigus, tad ateikite į APTIEK.) po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

i
i
M

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsipe
nėjusio šalčio. Milioęai 
žmonių kozną žiema mir
šta* nuo paprasto persi
šaldymą. Jei užsišaldęs, 
tai greičiausia naudo-k J. 
Baltrūno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar galite 
•gauti sekančias gyduoles:

i. Kraujo '» alytojas. ku
ris išvaro šaltį ir sušildo 
krauią.

KUNIGO MARTIŠIAUS IR 
PRIENŲ DAVATKŲ 

PRIEPUOLA.
Balandžio 15 d. M. Sleže

vičius su A. Vencium buvo 
bandę Prienuose valstiečių 
liaudininkų mitinguose pa- i 
aiškinti žmonėms apie rin-! 
kimus,. bet kun. Martišiaus! 
zakristijono ir buvusio St. 
Seimo nario šalčiaus veda
mos vietos davatkos baisiu 
pypimu, klykimu ir kitokiais 
nepadoriais garsais visai ne
davė oratoriams kalbėti. Da- į 
vatkų vadas Šalčius buvo da
vęs komandą — kiaušiniais 
oratorius apmėtyt, bet to 
nepaklausė. Maža to. Davat
kos sekė paskui oratorius 
visur, kur jie ėjo, o zakristi
jonas dideliu akmeniu neši
nas vijosi iki automobilio, 
tik šoferio revolveri pama
tęs išsigando ir akmeni iš 
rankų išleido. Be to prie da
vatkų buvo pritraukti ir vie
tiniai gimnazistai (unifor
mose), kurie uoliai davat
koms turavojo. Dar vienas 
čia pavyzdis musų švietimo j 
ministerijai, ar krikščionis- i 
ka politinė uropaganda mo- i 
kykloje veda vaikus prieš j 
baudžiamąjį statutą, ar ne.

Pasirodo, kad Dievo tar-! 
nas kun. Martišius prieš mi-j 
tingą Įsakė eiti visiems ka-! 
talikams Į mitingą ir neduo- ■ 
ti valstiečiams liaudinin
kams nei žodžio kalbėti. Ji
sai bene ir gimnazijos direk-1 
torius. ("L. Ž.”)

i
Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS!
LIETUVYS DENT1STAS. j 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.!

Nuo 2 iki 9 «ak. | 
NEDĖLIOJUS: I
iki 1 ▼. po pietų, t

Seredomis iki 12 dien». J 
Ofisas "Ke’eivio” r.am» | 

251 Broathvay. tarpe C ir D «t. į 
SO. BOSTON. MASS. i

i

l. Krištolava čerauainko Aiiva. išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus.
3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.

► 4. Minerališka gyduole dvi maudynės, ištraukia iš viso kurso šaltį 
J ir visus nes veiku raus.
► gyduoles yra geriausios.
* krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo
J ir pinigus prisiusiant iš kalno,
► lis Suvienytų Valstijų.
* Brangus Broliai ir Seserys.
! SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CIIEMK AL CO-. <
J J. Baltrūnas, Prop. ,
, 2500 VV. Pershing Rd., Uhicago, III. Phone Lafayette 0919. <

Šitų gyduolių kainu 1 Iionka šl.OO. Tos 
nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) li- 

atsitikimuose. Reikalaujant 
, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- 

šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai.

Alytus. Kovo m. 25 d. Aly
tuje Įvyko socialdemokratų 
partijos Alytaus apskrities 
konferencija: buvo išrinkti 
kandidatai i Seimą, sutvar
kytos partijos lėšos, nusta
tytas planas agitacijos rin
kimams i Seimą ir apsvars
tyti kiti smulkesni dalykai. 
Bet musų milicijai ji sukėlė 
iaug nerimo, nors visą lai
ką dalyvavo nuovados virši
ninkas. Vos pritemus, gin
kluoti milicininkai pradėjo 
lankytis pas vietinius drau
gus klausinėdami šio to. Vė
liau pats milicijos vadas su 
nuovados viršininku, ir kele
tą ginkluotų milicininkų ap
stojo vieno darbininko na- 
peli ir pradėjo kratą po vi
sus užkampius. Nors nieko 
nusikalstamo nerado, mili
cija vis dėlto darbininką 
areštavo.. Įsivedusi i kiemą, 
milicija baugino ji nušauti 
ir privertė duoti pasižadėji
mą atsisakyti nuo socialde
mokratų partijos, po to pa- 
liuosavo. Iš ten milicija nu
sidangino i kitą musų drau
gų butą. Bet ten jie pasielgė 
daug "razumniau” — "suži
not viską ir nepasirodyt sa
vo "gadnose asabose”: ap
spito langus ir nugi tėmyt 
'neprieteli”, žiuri: šeiminin
kas kalbasi su dviem savo 
kaimynais, o vaikai žaidžia. 
Gal būt da ilgai ji butų se
kusi "neprietelį”, jei ne šei-;

Milicininkai išsigando fr Ka^D0S- Mokytojai, nemo- 
kaip žvirbliai iš miežiu pa-* — r . . :■ i. .o..:
kilo ir susėdę ant arklių dėl metus t_un Jos Dek išmokti, 
viso ko buvo raiti ir išsidan- -<af galėtų mokyme pasiekti j 
gino. Keleivis, .to tikslo kurio valdžia rei-

______ -\alauja. Tam darbui paleng- 
'.L.ll, vasarą mokytojams 
bus rengiami lietuvių kalbos

t 
I

** •
SUZ1-

KLAIPĖDA.
Abidvi kalbos mokyklose.
Balandžio 4 d. Krašto Di

rektorija išleido Įsakymą, į 
kuriuo nuo balandžio 1 d. 
Įvedama i krašto mokyklas 
abi lygiomis teisėmis lietu
vių ir vokiečių kalbos. Dės
tomoji kalba pavienėse mo
kyklose yra ta, kuria kalba 
daugumas lankančių moky-j 
klą vaikų tėvai. AbejotinuoJ 
se atsitikimuose apie moki-| 
namąją kalbą pavienėse mo
kyklose sprendžia Krašto! 
Direktorija. Mokiniai, baigę 
mokykla, turi gerai mokėti 
abi krašto kalbas. Tikyba 
mokinama tik gimtąja kai? 
ba. Lietuvių kalbą dėstant,

i

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš .27 Įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: rnemaii- 
mą, dispepsijų, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, kain 
Valutkevičiaus šalčio ir Gripo 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar stam- 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVTCH 

PH. G.
15 Intervale st., Monteilo. Mass.

į

. Milicininkai išsigando n-^į. Jkaibos per f

Žemaičių Kalvarija. Ver-
bu sekmadienį po pamaldų., * v 
dvasiško tėvelio rūpesčiu KUIsa1’.. .......................
čia buvo sušauktas iš saky-l Prasizepgusieji prieš sį 
klos visų "stonų ir zokonų” Įsakymą baudžiami teismu 
oroStvininkų pasikalbėjimas ir piniginėmis pabaudomis. >j

M

Pasekme po 20 dieaa 
arba grąžiname jam 
piaigus

Tek: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius 
valandomis •

Nuo 1—d
Nuo 7—8

8709 JOS CAMPAU AVĖ.,
DETROIT, MICH.

sekančiomii

ADVOKATAS į 

B G. McDOWELL į 

VEDA VISOKIAS BYLAS VI- | 
ŠUORE TEISMUOSE. RODĄ į? 
DUODA VISIEMS DYKAI. | 

KREIPKITĖS PPATIŠKAI $ 
ARBA LAIŠKU (-) |

H. G. McDOWELL l
80 WALL ST_ Room 617. S 

N'EW YORK. N. Y. S

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU-? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas: turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasil 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan- VS 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- N 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, neg ruo mula v imas viduriu, gazai ir V 
išpūtimai, nžketėjimas skilves, tuižinis. anemia, kankinimai reu- j 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas r.ervu ir ■ negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir r.cužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėti! nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadaneiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir įį 
Fosforą-raaistus dei Kraujo ir Nervu. , /

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, f 
jog je tuštinase reguiariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 1 
nuodinies atmatas. Niera dnugiaus jrazu ir suputimu, niera smir 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giacą gruomuiavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone su-.tipris kraujo ir pagerins’ cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veitiui ir žibamą akieniĄl Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes meteles. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu af 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelci. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio ncparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MČSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bor.kute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes benkute*. arba šešius menesius gydyme už penkių? ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt. (20) diena ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir piktus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną ceęta. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
S’ational Lobcratory. L. 21— 1018 S. Wabash Avė., ChicapO, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $....................... ir meldžiu prisiųsti man.......................... ponkut
Nuga-Tone.

po pietų; 
vakare.

Vardas ir pavardė . . .

Gatvė ir numeris

M iestas... .......... Valstija

nebuvo tokios progos, kaip ši. Naudokite- 
i špiausty ta, 

šaukštukų, .-u
tsejaus.
Royjcrs’’,
■•.raus. Ši 

l’uiKi

mo šr.iot . - - . - -
v• •> netik stiprios, bet. ir turi puikius pajr; .‘žinimus
-am užtikrinti

t ii jos 

Vr 

pasiiih 

limo Ir

. Niekuomet jūsų ^j’venime
Pviki eukrinyčia, gražiai išpiaustyta, su pramones zejikic “VVm. 
turi kabliukus <lel 12 šaukštukų, sutalpina savyje. S švara rti- 

; cukrinyčia puikiai padabins iusu val-orr.aji kambarį.
ios ir gražiai išdabintos langtiesčs. "Uoline Feramc'* mados, viena- 

dvi vieno lango, ■•»O colių pločio ir 5 pūdų ilsrio. Tik baitais Jos 
viršuj ir apačioj. Mes 

i. kad kuomet šias lanjrtieses užkabinsite ant savo iantra, 
atKieips atyria jūsų Kaimynų ir jie prašys pas jumis r.iusu adreso, 
r*.’ šių daiktų yra du sykiu didesnė, negu mes už juos prašome, šis 
na wra: tik p*T trumpą laiką. Prisiusi: 35-:. stampoir*1- p^rsinn- 
šomo $5.95 užmokėsit, kai daiktus aplaikvsit. iš '-’-’J)

M X1 S SALES CO.
EMM \ STREET. Dept. K. 260, CHICAGO, II.L.

NEPAPRASTAS PAVASARINIS PASIULYNAS
CUKRIN E ČI A ir

W,> 1 f i

|->i



Visokios žinios.
BANDITAI UŽMI ŠĖ 

ŽMOGŲ SU $2,600.
Philadelphijoj I 

užpuolė ir užmušė 
statybos firmos viršininką, 
kuris vežėsi $2,600 darbi
ninkų algoms. Tečiaus nusi
gandę piktadariai pagrobė 
liktai $220 ir su tuo pabėgo.

Aukos socialdemokratams.
Pereitam "Keleivio* nu-, 

meryje til]X> vardai tų drau-' 
gų. kurie per drg. L__.----
vakarienę ir prakalbas buvo 
aukavę Lietuvos

tęs prie Kliubo, o i.reip-' • 
įsimės i miesto Intrigas, kad J 
tokią betvarke >u>iabtiJus. ■ Į

* užpuolikai U 
buvo suvaldyti ir viskas bu- ;

uiau- . .
Bielinio ,Ana,s mel/įls .l!e

banditai mokratams.
> vienos

J. Bagoeiaus, kuris aukavo 
$25.00.

Toliaus, prie J. P. Rauli- 
naičio turi būt pridėta dai 
$2.00. nes jis aukavo išvisc 
2 kartus |x> $2, o buvo pažy
mėta tik <lu kartu.

Nepažymėtos aukos buve 
priskaitvtos prie "smulkių’ fe- •

socialde- vo raniu- l>abiir ir ve! reikia

Per neapsižiūrėjimą tenai 
buvo išleistas vardas adv. F

^pasidarbuoti. Iviui-M >usi- 
< rinkimai atsibur.a kas pir
mas nedėldienį.- 2 vai. p<» 
pietų. Lietuviu Svetainėj.

A. Latvinskas, sekr.

RUSIJA IŠGABENO 100,- 
000,000 PŪDŲ DUONOS.

Maskvos žiniomis, per pe
reitus metus, kuomet apie . 4 _____ _
30 milionų žmonių Rusijoj iTaigi šiuomi tos klaidos ati- 
mirė badu, komunistų vai-j taisomos, 
džia pardavė i užsieni 100,- Į Prie paskelbtos 
000,000 pūdų javų.

s pereitam 
i "Keleivio" numery sumo.- 
'reikia pridėti dar $5.00, ku-.   —— v. «> m x \’v.vv, nu-

VISO PASAULIO ŽYD V Iriuos vėliaus paaukavo Jo- 
KONGRESAS. ’nas Malonis.

Šią vasarą, liepos mėnesy-L Taigi išviso So. Bostone 
T, ~ at _ _ .
ja šaukia Londone viso pa-j 
šaulio žydų kongresą, kurio 
tikslas busiąs išdirbti pro
gramą Palestinai atstatyti.

je, žydų zionistu organizaci- ■ buvo surinkta $615.00.
t ._ I ____

NUŽUDĖ 6 REVOLIUCIO
NIERIUS.

Tuamo mieste, Airijoj, 
nužudyta 6 airių revoliucio
nieriai.

1,900 žmonių Dėbso 
prakalbose.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
Bostono Operos rūme kalbė
jo socialistų darbuotojas se
nelis Debsas. Svieto susirin
ko kaip ant didžiausių atlai
dų. Huntington avenue bu- 

ivo nustatyta dviem eilėm 
i automobilių per pusę my-
jlios. Operos rūmas. Į kur; 
i telpa 4.000 žmonių, prisi- 
...........................  Apie 500

NUDĖJO PAČIĄ IR
__ VAIKUS. ______
Seattle, Wash. — Tūlas kimšo kupinai. Apie 500 

Mitsuzo Endo čia užmušė žmonių buvo da susodinta 
savo pačią ir tris dukteris, J ant pagrindų, ir taip da visi 
nes jam Įkirėjo su jomis gy- negalėjo sutilpti; keli tuks- 
venimas tančiai turėjo grįžti namo.!

{Pasirodžius socialistų vete-n 
e _e e j ranui ant pagrindų, salėj su-Į t

111atinde 7imAC •užė apkurtinantis delnų plo-1 ’ jUHllV©-jimas. kuris tęsėsi apie 10Į
;minutų. Įžanga buvo nuo j 
$1.00 iki 50 centų, ir publikai 

Ida sumetė aukų nemaža.
• Ant rytojaus kitoj salėj: 
; kalbėjo komunistų vadas i 

.JFosteris. Žmonių susirinko!
. TZ. iS i vos tik apie 300. Tas parodo, i
draugas Kipras, puseį pUblika daugiau
greitą subatą jau

DRG. BIELINIS JAU
išvažiavo.

Linkime jam laimingos 
kelionės.

Musų mylimas svečias 
Lietuvos, f 
Bielinis, pereitą subatą jau siinDatiznoia- 
atsisveikino su. Bostonu ir,s •,a‘
išvažiavo i Neiv Yorką. Te-

I

vos tik apie 300. Tas parodo.,

Oginskis palaidotas.
Petras Oginskis, kuris ei-

VAKAC1JOS \NT ( KĖS 
PAS LIETI VI.

V ri Radio. Tek .< - .
ar.kumai. T&ipsri a”, m eei<-
inkel's. botai. \a-.. a y.-; ;vxlia< 
inmrradu. obuolių ir v.tok;,: :;ukta. 

kreipkitės pa., savini: kų <2.’>
ANTAN \ MEsK Al SK A

R. F. D. 2. COLCHESTER. CONN. 
Telefonas: Coleh.sur i. 12.

4*

K * L

Daug lietuvio žino,
bet dajg nežino, kad Feliksą* 
Bankis gerai narius pentiną t 
pataiso. Taipgi kurie norit • 
pirkt namą arba parduot, at
eikit »-as mus į ofisą, žir.om pi
giu ir brangiu namu. (23»i 
331 Br taduay. So. Boston. Mas*. ‘

Mokanti varto); "t\t>ev.riur" r 
• ėię. dirbti pirmos klejos <>fi>o 
bį. Atsakančios sąlygv.-: uįns? 
i. ffera; darbas ant visados Ine 

t-.ent). Atsišaukdamos rašykite 
iiškai. pareikšdanus; <ick t 
iražiau.-;. ( ‘ ' ’
e (3) ar turite 

rience) ofiso darbe, 
nokykloj mokinote.-- 

U> kalba prie anglis 
■•iai vaxtoti.

L.
1*. O. Bot 305:».

(2) kokį darl'4 dabar u
i exp 
kokio.

I KOrvla K<-
u’:tu Viduti-

patyrimo
. (Ii kiek 
. t r i 
kos ;

“Velnias Išradėjas”
Trijų Aktų Opera 

STATO “GABIJA” 
Nedėtoj, 20 d. Gegažės-May, 1923 m.

Duris atdaros »uo 2 vai. po pu tų. Ibadzia vaidinimo nuo 3 valandų.

BROADWAY TEATRE, SOUTH BOSTONE

I

i!

I

jes

Tel.: Richniond 1410

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinama kaina.
J. L. Pašakarnis O. D. 

377a BROADWAT
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIS DENTISTAS į
Valandos: nuo 10—12 dienų; V

nuo 2—5 po pietų; 2 
nuo 6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
G 705 N. Main st. kam p. Broad st. j 
Į MONTELLO. MASS. j

Apart "Gaoijos” Choro dalyvaus ir solistai iš kitur ir Sintfvni- 
Orchestra. Vadovaus Kompiritorius M. Petrauskas.
"Velnias Išradėjas” yra svarbu visiems pamatyti ir bus proga 

p-tmatyti. kaip Velnias išranda r žmonės jų ragauja.
Pirkite tikietus iš kalno. ezervuotos.
Tikietus galima gauti pas ” narius.

Kviečia visus "GABIJA".

K KR1AUCJUNAS 
Loš "Velnio Išradėjo" rolę.

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti 
STANDARD 

ir 

Challenge Pieną 
Rašyk bile vienu iš adresu esančių ant
kitos kibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius”

Jeigu kenčiate nuo akių skaus
mo, atlankykite mane 19 metų 

praktikoje 
ItlSIšKAl-LlETlVLšKAS 

AKIU SPECIALISTAS 

DR. N. I. IflRKIN 
OPTOMETRISTAS

CHA.MBERS ST, BOSTON. 
Tel. Bowdoin 2349-M.

Studentas Mass. College of 
Optoinetry, Philadelphia College 
ir kitų.

VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 
7:30 vakare. Nedėldieniais i: 
pėtnyėiomis iki 3 po pietų. Spe
cialus valandos pasai sutarti. 

(22)

I
TeL South Boston 2613

Residence Aspinwall 0581 
SUSANNE M. PUISHEA SHALLMA 

(puuiurt) 
Lietuve Moteris Advokate 

253 Broadvay. Se. Bostoa. Mom.!_____________

/ LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

A..
B*>ston. Mas-.

Reikalingi darbininkai į
Pardavėjas, peržiūrėtoias. ku-į' 

ris moka Lietuviškai. Ruskal - 
arba Lenkiškai pardavinėjimui - 
Victrolas. Pianu < ir Rekordus. Į 
Alga ir komisas. Alsišaiikit pas, j

| j 
S. A. ROl H A and ( O.

517 Cambridge St..
E. Cambridge. Mass.: ‘

PARDAVIMAI.

10

DORU H ESTERIO 
BARGENAS.

La m barių namas su 'i-a

nai jis pasakys da. trejas 
prakalbas ir šią subatą, 19 _
gegužės, išplauks į Lietuvą, j (lamas motorinio policisto

Mes labai norėjome, kad (pareigas buvo anądien au- ’ * ' 
jis pabūtų da bent porą mė- Jtomobiliaus užmuštas, tapo 
nėšių Amerikoje, _ bet atei- i palaidotas su didelėmis iš-

nimais. tinkamas dėl dviėju'še’im
sreram stove, su skabriu < 
agentų. Kaina x5..m»;..

Tel. I>or. 777--M.
Savininkas III Floridia St;,ci

eri 
n į
B.

FARSIDl ODA GROSERNĖ PRIE 
PAT BYČ1V.

Ant katopo, geroj' virt .
Biznis atidaras ir nedėliomis. 

.Savininka galim; matvti n. i
1512 COI.l’MBlA RD.‘. ri>. BGSTON.

i

.nuL4 u'.vjv, czv.v aivi-' e,u umeitMUIS 1S-

nantis Seimas ir kiti svar- .j kilmėmis. Jo grabą lydėjo s> 
bus reikalai Lietuvoje vertė [eilė policistu ir daug pažis- _______
ji kuogreičiausia giųžti at- tarnų jo lietuvių ir giminiu. PAKSIDUODA BĖK \RN? 
gal ‘ ‘

Nors neilgai drg. Bielinis vena Nashua, N. H., tai Te
buvo Amerikoje, bet jo dar-; i „i j 
buotė davė gerų vaisių. Išklotas. Daugybė buvo suneš- 
vienos pusės jisai nušvietė ta geliu, tų tarpe ir nuo Ja- 
riiums Lietuvos padėtį, o išjmaica Plain policijos nuova- 
kitos pusės* jisai susipažino i dos lelijų vainikas, 
su musų visuomeniniu gyve-- 
nimu Amerikoje ir galės 
apie tai informuoti socialde
mokratus Lietuvoje.

Geriau vieni kitus pažinę, 
mes galėsime dabar tiksliau 
koordinuoti savo spėkas ir 
sumaningiau vesti savo dar
bą.

Materialiu žvilgsniu drau
go Bielinio kelionė taipgi 
nusisekė. Nežiūrint organi
zuoto sabotažo iš komunistų 
pusės, ir nežiūrint to, kad 
jam atvykus organizacinis 
musų aparatas buvo labai 
silpnas, vis dėlto jis parsi
veš Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai apie 20,000 
litų aukų. Tai bus didelė pa
rama musų idėjos draugams 
anapus jūrių.

Musų pačių spėkos irgi 
žymiai nuo jo kelionės susti
prėjo. Daugelyje vietų kuo
pos paaugo, o vietomis ir 
naujų tveriasi. Massachu- 
setts valstijoje jau organi
zuojasi Rajonas. Draugai, 
kurie buvo jau pasitraukę 
nuo organizacijos darbo, 
pasikUusę drg. Bielinio 
prakalbų, gavo naujo įkvė
pime ir vėla stojo darban, 
i Grįžtant draugui Bieli- 
niui atgal, mes jam linkime 
laimingos 
sveikatos, 
Lietuvon 
darbuotis 
dai.

1

DIDELE NALEVŲ DIENA!
SOITŪ BOSTON IIARD.VARE COMPANT

Yra South Bostono Agentu

- MONARCB 100 PROCENTŲ TYRU NALEVP
Mes širdingai norime supažindint "erus So. Bostono žmon; 

nepaprastomis ypatybėmis šių malevų.

Subatoj, Gegužes-May 19
Mes sutarėm su patyrusiais musų dirbtuvės

J.r.^mstiuot musų raalcvas.

CAR.MOTE 
FRANCU ROLIŠIS 

Automobiliams 
Pianam- ir rakandams

i
1i ji 
i
Ii

l

I

vyrais ateiti į šią

- - .- S '. " 2 pečiai, gerai įtaisyta :■ ra v.-Kadangi velionies tėvai gy- 7 kambarius bute. Taipgi pa- ; .ė-
___ fe- ’ ” " perku n mus. Teisy:xr pas mane 

suome*.
i). YONISHKl

212 'feilver St.. So. Boston. '1aI--------------

, f ------------- Į

nai ir jo kūnas buvo palai-i 
q rtancrvkA km-rA
ėlių, tų tarpe ir nuo Ja-

1 -~ ' J _

"Velnias Išradėjas" Broad- !mi^ namas. 
way Teatre. nesi-

Kas nori matyt, kaip vėl-: 
r>ias "munšainą’ išrado, at 
einančiam nedėldieny atsi 
lankykit i Broadway Te 
atrą.

"Velnias Išradėjas"

PUIKUS
INVESTMENTAS.

15 apartmentų, storas ir 8 
. Atneša $5U<) Į

Norwood. Mas
Press. Adresas:

MR. FRIEDMAN
109 Statė St.. Boston. 5Ja

i-*- i -- y™ puiki trijų aktų opera. Kiek-’,
v * *. - X~  — ——

vienam patartina ši veikalą 
liamatyt. Loš geriausi artis- a _ • ■» • - •

DR. J. MARKUS
L1 EIT VIŠK AS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
nišku vyrų ir moterų lipi.

18 I’armenter Si., Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IB 
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare.
221 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS. | I

krautuvę ir deni

1>O% T> RŪMO
MON ARCH M ALF.VOS
Tyras Lead ir Tyras Zioc

Be pr-emaišų

Kreipkitės stį savo malevų problemomis. Mes jas išrišime.
DYKAI Puiki pirkiniams begutė ir puspantė Black Screcn Enamel. 

ATMINKITE DIENĄ! ATMINKITE LAIKĄ!

SO. BOSTON HARDVVARE CO.
J. Klimas ir P. Bolys — savininkai

7 BROAI)WAY. —. SO. BOSTON, M ASS.

CAR.MOTE 
GRINDIMS 
Puikus grindų 

iini.šis.

■J uvoivo, O1ABS. £

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Ne.luvk įsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENI?<1E ir draugijoje, taipgi linksmybė 

ausų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Buna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno ąptieko- 

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

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

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

BROAD1VAY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BIlOADH AY, ::: SO. BOSTON, MASS.

-

•>

VIETINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA................... 5(k.
Prisiunčia m e Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos w V AISTI JOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

s
Tel. S. B. 2488 j

Dr. J. C. Landžios I 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) ■ 
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 Į

506 BROADWAY. į
SO. BOSTON. MASS. ’

PARSIDUODA GKOSERNĖ ir 
iii ČERNĖ prie pat byėių, labai pi- 
>,-iai.

Norintiems pirkti labai jrera proga. 
Nepatyrusius aš apsiimu išmo- 

inti: (20)
675 E. 8th St-, So. Boston. Mass.

I

LIETUVIS DENTISTAS

i

.-• j.r,, 
K'a'j

LIETUVIAI 
SIUVĖJAI,arti Plynuma

(20)

HDr. M. V. Casper

1

Siuvam genaa- 
šiai ir naujau- Į 
jaosios macfos į 
vyrams drapa- j (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway. priešais paštą. 
SO. BOSTON Tel. So. Bostoa 823 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

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

nas, pataisom, 
išvalom ir nu- 
dažom. Kas no
rite turėti t-e- 
ras ir naujau
sio® mados dra
panas, ateikite 
pas mus pu nu
meriu (-)

D ST.. SO. BOSTON, .MASS.

Ž

!
SO. BOSTONE GERA PROGA

2 šeimynų namas, tuojau: 
i kraustyt. 67 Dorchester -t. 
i (juoda už $4500. Taipui - - 
I venimui ( dideli kamkar 
vaitėje; 1M5 W. 7th 
Mrs. B« 11 ant 2-ru lu! 
~ Boston 2685-R.

tai, vadovaujant kompozito-; r
i So. 1
i <7355.
j Jeigu kas norėtų tuo 
■ ti, klauskite "Keleivio” 
I - -----------
Į

riui Petrauskui.

Sugrįžo J. Valukonis.
Jonas Valukonis, kuris 

jiernai buvo išvažiavęs Lie
tuvon, šiomis dienomis vėl 
augrižo So. Bostonan.

John Pcsek Bostone.
Žymiausias pasaulio risti- 

kas John Pesek pribuvo į 
Bostoną ir šiame ketverge 
fcrand Opera Housėj risis 
su graikų čampijonu Kotso-J 
naros.

ANT BROADWAY
9 šeimynų namas ir 2 <iiri« i: 

•at Broadtvay, gerian.-inj 
■Jostone, po 6 kambarius 

elektros šviesa, dženitoriau 
rendos geros, dar galima 
gtau gauti. Kaina $55.0"' , 
!..a $7.000. Ras.kitę:

P. O. Box 3059.

I

I So. Bostono lietuvių domei. į t 
1 So. Bostono Lietuvių Ūkė- | 
su Kliubo susirinkime, lai- Į 
Rytame 6 d. gegužės, buvo . 
pranešta, jogei airių valka- (• 
tos ir vėl pradėjo užpuldinė- « J • ų • . • -

j

%

I’ardu<>ąame visokius automobilius 
jr reikmenis (supplies). lš- 

autoniobilius <le) pasi- 
' > .:r'-j mo; ir užlaikome erpertų 
' okanikį dėl sutaisvmo masinu. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS 

«»11 East Broadway.South Boston. Mass 
I'eJefonas; So. Boston Š4370.

f $1.78 už galioną vertės $3.00
Xf
f
❖ 
t t 
T❖ 
t 
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❖ 
t 
X
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X
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;ib

Vj(
M

ru l N KSN AS. Bukus, radastas. 
■Ualus. K aid ras ir visokias lovųI

EtROPEA> FEATHER 
IMPORTINE HOLSE 

r.o»ell St- C------Boston. Mass. J
-------------------------------- t

a « /Ifl

I J
Boston. Ma

DERBY MINEI) PAiNT
P; rduo<’ani varni<:us. 1< ui 

jus; uzlaikom taipui geleži: - 
ir v’ ’tuvės indu.-.

\VM. P. PERNAVAS
311 AV. Fourth St.. S.->.

Išdirbtos musų dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos. 
STOGO F ARBA 
SIETŲ FAfflLV ’ 
$4.00 I)U PONT grindą vamiris
$2.00 J^TERIOR VARMŠIS ..
■z--

’ ' ' t - r.

kelionės ir geros Į ti lietuvius. Kaip tenka pa-J 
kad parvažiavęs i tirti, keletas lietuvių tapo 
iic <ral3ni tonui i------ -x i jr kitaip nu-

nau-1<skriausta. Taigi visi tie, ku-l 
trio . 1--

jis galėtų 
darbininkų

tenai apmušta ir kitaip nu- »
---- - ▼ AK7A LAV^ T\W". j 
rie buvote užpulti, kreipki- ♦.

LIETUVIAI PENTORIAI
Padarome vijoki •

darbą iš vidaus ii lauko. 
name, baltiname ir u'ais', ■ 
viską, ka- tik rtikalaujai a ; 
taisymo. Is senų namu pada-., 
nie naujus. Lietuviam- 
proga kreiptis prie mus. 
darba padarome gerai ir p

JONAS STAMM.O' \l I Is 
929 Broad"ay. So. Boston. M,-.

-AliLO'JJ — - -------- ------ ------------

U

1<1

White Lead ir Aliejai 
VISOKĮ budavotojų ĮRANKIAI 

stogu, sietu ir vištininky drūtai 
Viskas žemiausiomis kainomis.

Veltui pristatymas.

SOUTH END HARDVVARE CO. 
1095 Washington SU —:— 1

Tel. Beach 5353 ir 5352

$1.25 galionas
r.25

...2.50
....... 1.25

»*■»

99
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x BOSTON, MASS.




