
'KELEIVI S”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata melams:
Amerikoje ...............................  $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje .......... $3.00

Prenumerata pusei metu:
Kanadoje ir Lietuvoje .......... $1.50
Amerikoje ............................... $1.25
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

’KELEIVIS-
‘ 255 Biaaduay, So. Boston. Mass.

No. 22 Telephone:
So. Boston 506-AI.

Telephoue:
So. Boston 506-M.

Represents over 9,000 Lithuanians 
i n the City of Boston, 75,000 in 
New Engianti and about 1,000,000 

in the United Statės.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising rates on application

"KELEIVIS”
255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS., GEGUžĖS-MAY 30 D., 1923 M.
"Entercd as Second Class Mattvr” February 23, 1905, at the Post Office it Boston, Mass., under the Act of Mau-h 1, 1879.

”K ELEI VI S"
LITHUANIAN WEEKLY

l’ublished bj J. G. Gegužis & Co.

I

Metai XVIII

“Galutinas sąstatas” naujo 
Lietuvos Seimo

KLERIKALAI GAUNA
40 VIETŲ.

Kitoms partijoms lieka 38. 
Iš Klaipėdos žinių da nėra.
Lietuvos Informacijų Biu

ras prie Lietuvos Atstovy
bės Washingtone praneša, 
kad naujojo Lietuvos Seimo

' EKSPLIOZIJA ANT KA
RINIO LAIVO.

Kopenhagos žiniomis, ant 
danų karinio laivo laike jū
rių manevrų sprogo bomba 
ir sužeidė kelioliką žmonių, 
tų tarpe ir šiaurės žemgalio 
tvrinėtoją kap. Hanseną.—
AUSTRALIJOJ STINGA 

MOTERŲ.

Trockis jau 
kapitalistas.

NUSIUNTĖ $125.000 BRO
LIUI Į BERLINĄ.

Viso

galutinas sąstatas” esąs
vINO •

Ūkininkų sąjungos 14
Krikščionių dem. 14
Darbo federacijos 12
Valstiečių liaud. 16
Socialdemokratų 8
Žydų 5
Lenkų 5
Vok iečių 2
Rusu 2

NEW YORKE PANAI- I 
KINTAS REAKCINIS 

ĮSTATYMAS.
Nevv Yorko valstijos gu

bernatorius Smith pasirašė 
du Dovvningo biliu, kurių 
tikslas yra panaikinti reak
cininko Lusko karo metu 
sumanytus "prieš maištą" 
(anti-sedition) Įstatymus, l 

i Užgirdamas tuodu biliu, Gelsenkircheno miestas dar- 
I gubernatorius pridėjo prie bininkų rankose. 300,000 
jų savo paaiškinimą, jog streikuoja,
jam esą linksma, kad Lusko | Prancūzų užimtoj Vokie- 
statymai nep^i ks ant tijoj ^,.4 j.

jie yra priešingi Amerikos ' 
demokratijai.”

Tik dabar ponai patriotai kaEuS 
praregėjo, kati jų šimto 
nuošimčių patriotizmas” ne-j 
sutinka su demokratijos 
principais.

Vokietijoj prasidėjo
• V • •

tįsimai.dideli su: II
II
O keli metai atgal jis netu
rėjo ant šifkoctęs iš Ameri
kos Į Rusiją — lietuviai jam 

paskoliao $200.
Rygos žiniomis,šiomis die

nomis raudonosios armijos 
komisaras Trockis nusiuntė 
iš Maskvos per Revelio ban
ką 125,000 < 
savo . broliui 
(Trockio 
taipgi BernšteinasL

Sakoma, kad Trockio bro- 
šešis mėnesius* ir mokėti* po Į lis spekuliuodamas ant Ber- 
1 švara sterlingų (apie'lino biržos prakišęs didelę 
$4.50) algos i sąvaitę. Mote-!sumą pinigų', ir todėl Troc- 
ris per tą laiką turi susipa- kis turėjęs tiek daug jam

• • siųsti.
Taigi pasirodo, kad būti 

komisaru Rusijoj yra labai 
: pelningas užsiėmimas. Da 
i nelabai senai, 1917 metais, 
Trockis neturėjo net iš ku 

|šifkortės nusipirkti. Kuo- 
Į met jis važiavo iš Amerikos 
i Rusi jon, LSS. valdyba pa- Gį jof) mylių iki geležinkelio 
i skolino jam iš LSS. iždo jr atgabenti i krašto muzė-

LIETUVOS LAIVAI EIS I
ANGLIJĄ.

Lietuvos Informacijų Biu
ro pranešimu, nuo 25 gegu
žės tarp Londono ir Klaipė- Australijoj yra daugiau 
dos turėjo pradėt plaukiot -vyrJJ negu moterų. Esą apie 
Lietuvos Garlaivių Bendro- 200,000 vyrų, kurie negan 

gaut sau pačių. Todėl Aus
tralijos valdžia kviečia ang-j 
jų moteris, kad jos važiuotų i 

. tenai ant ūkių ir tekėtų už 
farmerių. Valdžia sutinka! 
duoti kiekvienai tokiai mo-' 

iteriškei pragyvenimą )>er 
: - - ■

vės laivai. Jie lankysią taip-( «

gi Rygos ir Revelio uostus.

LENKU VALDŽIA 
SUGRIUVO.

Vėliausios žinios iš Var
šuvos sako, kad Lenkijos 
premjeras Sikorskis pada
vęs rezignaciją, o su juo ir 
visas ministerių kabinetas 
griuvęs. Krizio priežastis 
buvusi ta, kad iš Lenkijos 
Seimo išvaryta Galicijos ru
sinu atstovai.

dolerių Į Bėrimą 
liui t BernŠteinui 
tikroji pavardė

DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠ
TA IR SUŽEISTA.

taip pat, kad sukilusieji ne 
visi komunistai, jeigu jie 
kreipiasi i socialistų Inter
nacionalą.

NAUJAS SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALAS.
Tarptautinis socialistų su

simai. Visų pirma Dortmun- važiavimas Hamburge Įkūrė 
do apielinkėj sustreikavo naują tarptautinę organiza- 
apie 60,000 angliakasių, rei- ciją, kuri vadinsis Socialistų 
-----------i 50 nuošimčių Darbininkų Internacionalas.

ciją. kuri vadinsis Socialistų

{daugiau algos. Streikas tuo- šiton organizacijon Įėjo bu
liaus išsiplėtojo po visą vęs Antrasai Internacio- 
Ruhro apskriti. Miestai Gei- nalas ir Vienos Internacio-
senkirchen, Bochuni, Dort- 
mund, Muenster, Hamborn 

Į ir Remscheid tapo visai su- 
paraližiuoti. Berlino apskai
tymu, dabartiniu laiku te
nai • streikuoja nemažiau 
kaip 300,000 darbininkų. i

Gelsenkirchene tarpe 
streikuojančių darbininkų 
ir apsaugos policijos Įvyko 
smarkus susirėmimas, per 
kuri 11 žmonių buvo užmuš
ta ir 80 sužeista. Tečiaus 
darbininkai paėmė viršų ir 
užėmė policijos centro stoti. 
Franeuzai nesikišo, tik sava 
buržuazija šaudė Į vokiečių 
darbininkus. Paėmus darbi-, 
ninkams miestą Į savo ran-' 
kas, reikalams tvarkyti tapo 
paskirta iš keturių žmonitj 
komisija, kurion inėjo 1 so- .
cialistas, 1 komunistas, 1 aikštėn, kad Vokietija turi 
nuo krikščionių darbininkų ’a^ai daug aukso Amenko- 
unijos ir 1 nuo demokratų Je» daugiau ua negu pas 
unijos. Gi miesto tvarkai pa-.^ave najple-. ^as J?s ^auksas 
Iaikvti tapo suorganizuota C]a sudėtas i visokių Kompa-

- .................... nijų bonus ir serus, kurių ji
turinti nusipirkus už apie 
$1,000,000,000. Sakoma, kad 
pastaruoju laiku Vokietija 
daug tų vertybių pardavusi, 
dėlto ir reakcija ant biržos 
kilusi — šėrų kainos pradė
jo kristi.

nalas. Hamburgo suvažiavi
me dalyvauja 30 šalių socia
listų atstovai. Jiems pasvei
kinti Hamburge buvo susi
rinkusi 300.000 darbininkų 
demonstracija.

-----------i---------

SUKILIMAS ANT KAU
KAZO.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad šiaurės Kauka
ze prasidėjo naujas žmonių 
sukilimas prieš komunistų 
valdžią. Kovai su sukilėliais 
Sovnarkomas davęs Tereko 
ir Kubanės sryčių sovie
tams labai plačių teisių.

i

žinti su aplinkybėmis ir su
siradus sau vyrą ištekėti. 
Jei per 6 mėnesius moteris 

i neištekėtų, tai ji turi grįžti 
iš kur atvažiavus, ir todėl 

i Įvažiuodama Australijon ji 
turi turėti su savim nuo 50 
iki 100 svarų sterlingų pini
gų kelionei atgal. Amžius 
nustatomas nemažiau 20.
metu ir nedaugiau 30. ; $200 kelionei. T rockis pabu-

__ jvo Rusijoj apie penkis me-
SUšAUDĖ 15 ŽMONIŲ j tus komisaru, ir jau siunčia 

GRUZIJOJ. ‘ kavo broliui $125,000 ”pa-
"Pravda” rašo,išalp°s . . .

i O Rusijos darbininkai tuo 
šiomis ^arpu miršta badu!

78
Taigi naujojo Seimo są

statas, kiek jis liečia Didžio
sios Lietuvos atstovus, pasi
lieka beveik toks pat, kaip 
iš pradžių buvo paskelbta. 
Šitas sąstatas tečiaus nėra, 
kaip L. I. Biuras sako, galu
tinas, nes Klaipėdos Krašto 
atstovų čia trūksta. O jų tu- jis sako. Nepasitikėjimas ir 
rėš būti apie pusę tuzino. neapykanta vienu kitais da-

Šitas pranešimas yra tik,bar da didesnė, negu pirmai -Maskvos ___ ....
_ _.--i---------•• |jUV0 Didelės armijos gin- Rad Gruzijos mieste Tiflisei

kluojamos, mokinamos ir komunistų valdžia čic-Jc, 
rengiamos karui. Atskiros dienomis 'sušaudė dar 15 ’ . —* 1- ” — -1  — 1 J — 1 — « • • ■* • • 1 !
vencijas ir sutartis. Genera-. munistų viešpatavimui Gru- 
liai štabai renkasi ir plenuo-; rijoje.
ja, kur maršuoti, iš kur’ J " ----------
maršuoti, kaip maršuoti ^TARPTAUTINĖ PARODA

tuo aiškesnis už pirma ji, 
kad jis parodo, iš kokių ele
mentų susideda tie 14 atsto
vų, kurie pereitame praneši
me buvo pavadinti vienu 
"mažumų” vardu. Dabar 
mes matome, kad tos "ma
žumos” susideda iš lenkų, 
žydų, rusų ir vokiečių.

Komunistai Į šj Seimą ne
pravedė nei vieno atstovo. O 
pereitame Seime jie turėjo 
net penkias vietas. Tai reiš
kia, kad Trockio biznis tarp 
Lietuvos darbininkų kostu- 
merių nerado ir subankru- 
tyjo. ‘

LIETUVIAI VĖL SUSI
MUŠĖ SU LENKAIS.
Pereitą sąvaitę iš Varšu

vos atėjo telegrama, kuri 
sako, kad. 23 gegužės dieną 
lenkų pasienio sargyba išvi
jusi iš Egjynės kaimo lietu
viu kareivius, kurie buvo tą 
vietą užėmę. Iš lenkų pusės 
6 buvę užmušti ir 1 sužeis
tas, o lietuvių pusėj 8 buvę 
užmušti ir 7 sužeisti. Lietu
viai pasitraukę, palikdami 1 
kulkasvaidžius.

APIPLĖŠĖ KYBARTŲ 
BAŽNYČIĄ.

Eltos pranešimu, šiomis 
dienomis Kybartuose tapo 
;vr>iDlėšta bažnyčia. Nakties 
laike, praeivių buvo išgirs 
tas bildesys bažnyčioj. Paki- 
luš triukšmui, atbėgusių 
nuo stoties žandarų ir kele
to piliečių pagalba, pasisekė 
paimti vienas piktadaris, 
vok ietys K. Kekneris. Jis 
buvo labai girtas, "Įsigili
nęs” i darbą, užkluptas ne
suspėjo pasprukti. Bažny
čioje. pasirodė, sudaužyta ir 
išmėtyta didysis altorius, 

•sudaužyta katafelis. zakris
tijoj sumuštos spintos, iš 
kuriu bažnytpadargai ir rū
bai išmėtyti ir sumindžioti. 
],eknerio pažįstami pasako
ja. buk jam paskutiniu lai
ku labai buvę reikalingi pi
nigai.

EUROPA KAIP RAGA
NOS PUODAS.

Lloyd George, buvęs Ang
lijos ministerių pirminin
kas, sako, kad Europa eina 
neišvengiamu keliu prie 
naujo karo. Iš buvusio karo 
tautos nieko nepasimokino, i

GYVENO 10,000.000 METŲ 
ATGAL.

Netoli Jenseno, Utah val
stijoj, šiomis dienomis tapo 
atrastos uoloje suakmenėju
sios priešistorinio gyvūno 
liekanos. Ims apie 3 mėne
sius laiko, pakol tie kaulai 
bus iš uolos iškalti, pristaty-

valstybės daro slaptas kon- žmonių, kurie priešinosi ko-,V ALERA LIKVIDUO-
• • • z—< _ ■* - . .— • 1 4 4 T D T I /A I Clkii I VI AJA AIRIJOJ SUKILIMĄ.

Airijos republikonų va
das De Valeru Įsakė savo 
šalininkams padėti ginklą. 
Jo pranešimas skamba: 
"Kareiviai už laisvę! Palai
kyti respubliką sėkmingai 
jūsų ginklais ilgiaus nebega
limas daiktas. Tolimesnės 
aukos iš jūsų pusės dabarti
niu laiku butų veltui. Tęsi
mas ginkluotos kovos ken
kia tautos reikalams. Mili- 
tarę pergalę tuo tarpu rei
kia' pripažinti tiems, kurie 
sunaikino respubliką. Tau
tos reikalams ginti reikia 
jieškoti kitokių būdų. Bet 
nusiminti nėra ko. Jūsų pa
stangos ir aukos mirusiais 
žuvusioms viltims dar atneš 
vaisiu. Dabar gi padėkite 
ginklą su tokiu pat patrio
tizmu ir pasišventimu, su 
kokiu jus ji pakėlėt. Septyni 
metai Įtemptos, kovos nu
vargino musų liaudį. Daug 
buvo vargo ir aukų. Ir jei. 
liaudis dabar užsisuko ir ne
davė jums tos paramos, kuri 

j buvo reikalinga kovai lai-j 
mėti, tai tik dėlto, kad iii 

jlant iš armotų. viena arnio-Į jau pailsus ir rei-:
ta sprogo ir 4 žmones užmu-J įia (]uotj jaį atsikvėpti." 

! Kitas isakvmas iš sukilė
lių štabo liepia atiduoti gin
klus valdžiai, kuri to parei
kalavo. Tuo budu ginkluota 
kova prieš dabartinę Airijos 
valdžią oficialiai pabaigta.

SIŪLO .$1.000.WM).000 UŽ 
VALDŽIOS LAIVYNĄ.
Iš Washingtono praneša

ma kad valdžia gavo pasiu- 
hnr’a $1,000,000,000 už savo 
veikiamąjį prekybos laivy
ną. i kurį ineina ir United 
Statės Liniios iaivai, kurie 

‘ susideda daugiausia iš bu
vusių vokiečių laivų. • Tą.li
nija nori n tini i kti is \ aidžios 
privatiniai kapitalistai. Esą 
yra ir daugiau pasiūlymų.

mušti.
Vos tik išperėtos mažos 

Tautelės jau barškina gin
klais, kurių sunkumo da ne-| 
pajėgia pakelti, ir ruošiasi 
prie nežinomų karų. r.Lš 
žmonijos civilizaciją daro-1 
mos naujos žudymo ir nai-l 
kinimo mašinos — ir tai vos 
tik pergyvenus keturis me- 

j tus karo. "Kuomet aš pažiu- 
•riu, kas dabar darosi Euro- pasirodė žinia, kad. Lietuvos

i

RYGOJE.
Liepos 22 dieną Rygoje 

atsidarys trečia tarptautinė 
- žemės ūkio ir pramonės pa- 

p • ; rodą ir jomarkas. Ji tęsis iki 
5 5 rugpiučio.

O

jų AVashingtone. Darbui va
dovauja paleontologas Gil- 
more, vienas iš to muzėjaus 
viršininkų. Jisai tvirtina, 
kad šitas milžiniškas drie
žas, paprastai dinosauru va
dinamas, gyveno ant žemės 
nemažiau kaip 10,000.000 
metų atgal. Jo' grobias turi 
apie 90 pėdų ilgio ir 14 pėdu 
augščio, tai yra kaip pusėti
nas traukinys. Dabar šito
kių gyvūnų ant žemės jau 
nėra. Jie išnyko keli milio- 
nai metų atgal. O kunigėliai 
pasakoja, kad esą vos tik 
6,000 metų kaip pasaulis bu
vęs sutvertas.

VOKIETIJA TURI DAUG 
AUKSO AMERIKOJ.

Šiomis dienomis išėjo

UŽDRAUSTA ĮVEŽIMAS 
DEGTUKŲ LIETUVON.

Amerikos laikraščiuose
iiu, nae vciMUA * ----------------------------------------------------------------------------------------

poje, mane visą pripildo bai- valdžia uždraudusi Įvežimą 
mė,” sako buvęs Anglijos degtukų Lietuvon, 
valdžios galva. Europa da- ----------
bar esanti kaip verdantis BADAS PIETŲ RUSIJOJ.

- išeisią, sunku pasakyti.

PRANCŪZAI IŠPLĖŠĖ Iš 
VOKIEČIŲ BANKO 
90,000,000,000 MARKIŲ 
Esseno miesĮe franeuzai 

užpuolė valstybini vokiečių 
banką ir išplėšė iš jo 90 bi- 
lionu markių. Jie aiškinasi 
padare tai dėlto, kad jiems I SentlP5>Je’ . .
reikėt pinigu biloms apmo-gegužes revoliuciją ir 
keti, o vokiečiai geruoju ne-j*“*- - ■
norėję jiems duoti. L. „ ...______ se, o 10 suzeide.
DIEVO TARNAMS ĮVARĖ ’ -----------

BAIMĘ.
Durango provincijoj, 

Meksikoje, tapo išleistas Įs-

vienas tikėjimas toje pro-jj’e, Persijoj, buvo smarkus

raganos puodas, ir,kas iš jo; pietų Rusijoj, ypač Ma- 
.. - ' ’' '' h’iupolio apskrityje, žmonės

„„ t , T..m stz.s i -, i dabar kenčia badą. Kaime
~ 95 nuošimčiai badauja, o 

miestuose apie 10 nuošim
čių.

ARMOTA SPROGO.
Buenos Aires mieste, Ar- 

apvaikščiojant 
šau-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PERSIJOJ.

___ ______.. t . Telegramos praneša, kad 
tatymasf kuris sako, kad nei jTurbat-I-Haidari apielinkė- 
'____  . .. _ . . ..
vincijoje negali turėti dau-jžemės drebėjimas ir žuvo 
giau kunigu, kaip 25. Dabar daug žmonių, 
tenai vra daugiau kaip 260! 
kataliku kunigų. Taigi apie 
235 Dievo tarnų turės eiti 
kukuruzų sodinti arba gal
viju ganyt. Tas labai tuos 
jegamasčius nugąsdino, liet 
provincija dykaduonių ne
nori maitinti ir jie turės eit 
dirbti naudingo darbo.

Reikėtų tokio Įstatymo ir
Lietuvoje.

ATVEŽĖ 30.000,000 
AUKSO MARKIŲ.

ši panedėli Nevv Yorkan 
atėjo iš Hamburgo 30,000.- 
000 aukso markių Vokieti
jos pinigų. Tai yra trečia ir 
paskutinė Vokietijos mokes
tis Belgijai už pereitus me
tus. šitas auksas sudaro 200 
maišų.

NELAIMĖS ANT 
VANDENS.

Netoli Portlando, Maine v 
valstijoj, Presumscotto upė
je pereitą nedėldieni apvir
to valtis su dviem vyrais. 
Vienas buvo išgelbėtas, o 
kitas prigėrė.

Netoli Greenvillės,- taip 
pat Maine, vienas žmogus 
pasiėmęs valtį išplaukė ant 
Moosehead ežero ir nesugrį
žo. Vėliaus jo valtis buvo at
rasta plaukiojant dugnu 
augštyn. Manoma, kad žmo
gus prigėrė. Jis buvo atva
žiavęs čia ant vasaros net iš 
Californijoš ir apsistojęs 
Greenvillės kotelyje.

Nollesemic ežere, netoli 
j Millinocketo, pereitą nedėl- 
i'ienį atrasta du skenduoliu 
Tai buvo George Stevens ir 
Arthur Munson, ku riedu
origėrė tenai jiereitą rudenį, i 
Skenduoliai plaukiojo pavir
šium, veidais Į apačią.

$522,000.000 NUOSTOLIU 
NUO GAISRŲ. z

Pereitais metais gaisrai 
Suvienytoms Valstijoms lė 
savo $522,000,000. Tiek ben‘ 
157 draudimo kompanijos 
išmokėjo apdraudos.

DETROITE UŽMUŠTA
7 ŽMONĖS.

Pereitą nedėldieni netoli 
Detroito susikūlė automobi
lius su strytkariu. Septyni 
žmonės tapo užmušti, o ke-j 
liolika sužeista.

darbininkų policija iš 400 
vyrų. Jos sąstatas toks: 150 
socialistų, 100 komunistų, o 
likusieji profesinių sąjungų 
nariai. Šita policija apgin
kluota lazdomis, nes kitokių 
ginklų franeuzai neleidžia 
vokiečiams turėti.

Essene 30 geležies ir plie
no dirbtuvių streiko dėlei 
užsidarė. Minia pradėjo 
ulėšti krautuves ir sandė
lius, todėl krautuvninkai 
uždarinėjo duris ir užkalė 
savo langus lentomis.

Dortmunde 5 žmonės likos 
užmušti ir apie 60 sužeista. 
Verdene 7 užmušti ir 93 su
žeisti.

Buržuazijos spauda skel
bia, kad riaušes kurstą Mas
kvos agentai, kurių tikslas 
esąs nuversti dabartinę Vo
kietijos valdžią ir Įkurti so
vietų tvarką. Sovietų, orga
nizatorius Kari Radek da
bar esąs Ruhro apskrityje. 
Kad komunistai varo tenai 
savo agitaciją, tai visai ne
nuostabu, tečiaus visas ši
tas sukilimas, tai ne komu
nistų darbas. Tą parodo ir 
tas faktas, kad Į Gelsenkir
cheno policiją inėjo daugiau 
socialistų, negu komunistų. 
Jei šitas judėjimas butų ve- 

! damas vienų komunistų, tai 
! jie socialistu neįsileistų.

Antras dalykas, Dort- 
mundo profesinės sąjungos 
kreipėsi Hamburgan Į naują 
socialistu Internacionalą su 
šitokia telegrama: "Užgro
bus franeuzams Ruhrą, gy
venimas darbininkams pasi
darė nebegalimas ir iššaukė 
tame rajone kruviną sukili
mą". Šita telegrama parodo 
sukilimo prikasu, ir parodo

PANAIKINO KALINIŲ 
PLAKIMĄ CONNECTI- 
CUT KALĖJIMUOSE. 1
Conneeticut valstijos le- 

gislatura panaikino kalinių 
plakimą kalėjimuose. Nors 
nuo 1889 metų apie kaliniii 
plakimą tenai viešai nebuvo 
girdėt, tečiaus valstijos sta
tute buvo senas Įstatymas, 
kuris leido kalėjimo prižiū
rėtojams plakti kalinius, 
duodant ne daugiau kaip 10 
smūgių už kiekvieną prasi
žengimą.

"N EM GRALIO" VEIKALO 
AUTORIAI ATRASTI 

KALTAIS.
Prisaikintujų suolas Nevv 

Yorke pripažino, kad rengė
jai ir aktoriai, kurie statė 
tenai ” Pagiežos Dievą” 
(God of Vengeance; yra nu
sidėję moralybei ir turi būt 
nubausti. Įstatymu numaty
ta bausmė yra 3 metai kalė
jimo ir $500 pabaudos. Tei
sėjas bausmės da nepasky
rė.

522.000 VAGONŲ AUTO
MOBILIAMS GABENTI.

Washingtono žiniomis, |>e- 
reitais metais Suvienytose 
Valstijose buvo panaudota 
522.000 vagonų automobi
liams pei gabenti iš dirbtu
vių Į pardavimo vietas.

t
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a APŽVALGA 0
FILIPINŲ SKANDALAS.

Dėl Filipinų žada kilti di
delis skandalas Amerikos 
politikoje. Kad dalykas bu
tų skaitytojui aiškesnis, rei
kia visų pirma pasakyti ko-' 
liatą žodžių apie pačius Fi
lipinus.

Filipinai, tai didelis saly
nas, susidedantis iš 3,141 sa
lų ir salelių. Sudėtas krūvon 
visų jų plotas sudaro 127,- 
853 keturkampes mylias že
mės. šitos salos buvo pirmu 
syk baltveidžiu atrastos'

nusipirkti Suvienytų Valstijų 
prezidento vietą. Pasiremiant 
tais kaltinimais. Senatas pada
rė tyrinėjimą. Komisija surin
ko liudymus ir pasirodė, jog 
buvo surinkta su viršum milio- 
nas dolerių pastatyti generolą 
AVoodą prezidentu, ir kad tarp 
Woodo rėmėjų buvo asmenįs ir 
korporacijos, kurios išnaudoja 

' Filipinų Salas. Ir kuomet Se
nato Komitetas paskelbė fak
tus, gen. Woodo kandidatūra į 
prezidentus sprdĮjo kaip 
bulas.”

1521 metais. Kada jas atra- Kongresmanas Frear 
jvo laiške aiškiai sako, 
■gen. Woodas yra Įrankis 
. Amerikos kapitalistų, kurie 
turi Įdėję Filipinų Salose 
milžiniškus kapitalus ir ne
nori, kad toms saloms butų 

įduota nepriklausomybė, Že- 
į mė ant Filipinų labai derlin- 
Iga, o darbininkai labai pi- 
jgus, todėl kapitalistams la
ibai svarbu turėti tokią sali 
savo rankose.

Mes turime po ranka tik
tai 1904 metų statistikos ži
nių, bet ir jog parodo, kiek 
Amerikos turčiai gauna pel
nų iš Filipinų. Tais metais 
jie paėmė iš tų salų:

Už cukrų §11,000,000 
Už kanapes 12.000,000 
Už tabaką 1,750,000 
O juk be to ant Filipinų 

gaunama daug bovelnos, gu
mos, ryžių, kakao, kavos, 
raudonmedžio ir galybes ki
tokių turtų.

Ar galima 
kad Amerikos 
ri paleisti tų 
nagų?

________KELEIVIS
e. Taigi pa- kio sumanymui daugiausiai 
i’ isųiazjsta, priešinsis patįs komunistai.

kad didesnė pusė Rusijos: ------------
nes vietomis 76 nuošim- KLERIKAUAI SUSIBLO- 
ciu, ema prieš bolševikų \al- KAVO <IT f pkkam 
džia. Ir todėl norima "pri-{ t,0 LENKAIS.

• •• išvaikę Lietuvos Seimą, 
klerikalai ir Lietuvoje ir 
Amerikoje skelbė, jog val-

bolševikai ’ 
puse 
iki

Ir rodei norima "pri
grūsti kaimas komunistais’’/ 
kad jie girtu Maskvos komi
sarų ^aidžią.

'*šią nuvertę liaudininkai
'KODĖL JIE NEPASIIMA slLSde^ i bloką su žy-

apmuš.

bu

KODĖL KLERIKALAI LAIMĖJO RINKIMUS?
GAVO DAUGIAU VIETŲ NEGU PEREITAME SEIME.

do, jos buvo apgyventos tik
tai laukinių. Tai buvo mažo 
ūgio ir juodos spalvos žmo
giukai. kurie gyveno nuogi 
ir neturėjo jokių kultūros 
Įrankių. 1569 motais tas sa
las užėmė Ispanija. Tuojaus; 
nuvyko tenai armija katati-; 
kų kunigų ir misijonierių ir j 
pradėjo platinti "krikščio- į 
niškają civilizaciją" lauki-! 
nių tarpe. įsivyravus kataii-' 
kų dvasiškija Įvedė tenai 
toki baisų despotizmą, kad 
vietos gyventojai pradėjo 
maištus kelti.

Po 1898 metų karo Suvie
nytos Valstijos atėmė Fili
pinus nuo Ispanijos ir pasta
tė tenai karinę valdžią, pa
kol šalis nusiramins ir susi
tvarkys. 1899 metais prezi
dentas McKinley nusiuntė 
specialę komisiją ištirti pa
dėti ant Filipinų. Savo ra
porte komisija paskui pra
nešė kongresui, kad ištrauk
ti Amerikos valdžią ir globą 
iš Filipinų dar negalima ir 
kad patįs gyventojai nori, 
kad amerikiečiai tenai dar 
pasiliktų.

Taip Filipinai ir pasiliko 
Amerikos valdžios globoje. 
Filipinų generalgubernato
rium dabar yra Amerikos 
generolas AVood. Jis turi dd 
7 patarėjus, kurie sudaro 
augštesniuosius ^eimo Rū
mus. žemesniuosius Seimo 
Rumus renkasi patįs gyven
tojai.

Bet amerikiečių globa Fi
lipinų gyventojams dabai' 
jau išrodo nebereikalinga ir 
jie pradėjo daryti didelio 
spaudimo Washingtone. kad 
jiems butų duota nepriklau
somybė. Ir žymi Kongreso 
dalis šitam jų reikalavimui 
pritaria.

Tas reikalavimas tečiaus 
labai nepatinka generolui 
Wood’ui, kuris yra Filipinų 
gubernatorium, ir šiomis 
dienomis jisai pa reiškė per 
spaudą, kad tie senatoriai ir 
kongresmar.ai, kurie stoja 
už Filipinų nepriklausomy
bę, esą papirkti Filipinų ne
priklausomybės šalininkų 
pinigais.

Šitas pareiškimas sukėlė 
didžiausi triukšmą. Kongre
sas dabartiniu laiku yra is- 
siskirstęs atostogom ir Ko
lektyviai negali į tai re
aguoti, bet atskiri jo nariai 
jau rengiasi prie batalijos. 
Wisconsino kongresmanas 
James A. Frear jau išsiun
tinėjo visiems Kongreso na
riams ir spaudai laišką, kur 
jisai sako, kad generolo 
Woodo pareiškimas krimi
naliai apkaltina visą Kon
gresą. Jisai vadina tą pa
reiškimą biauriu Kongreso 
apšmeižimu ir sako:

"Kurie iš 531 Kongreso na
riu yra gavę arba gauna Fili
pinų mokestį, tai bus pareika
lauta iš gen. Wooao prirodymo 
tam tikroj rezoliucijoj, kuri 
bus įnešta pirmutinę diena 
Kongresui atsidarius. Senato
riams ir kongresmanams ap
gynėjų nereikia; kiekvienas j e 
gali pats apsirūpinti, bet šalį? 
turi žinoti, kuo pasiremdama? 
Woodas daro savo kaltinimus 

"Trįs metai atgal atvirai bu
vo daroma užmetimų, kad gen 
VVoodas ir jo turtingi poiitinia 
rėmėjai yra pasiryžę pinigai?

r
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sa- 
kad

Ar Lietuvos klerikalai tu- tik savo gyvenimą palengvinti, 
rėš nąujame Seime didžiu- pasipelnyti, o visas priedermes 

’.ną, ar ne, tai da lieka pa- darbininkams sukrauti. Jei tik 
matyti, nes rašant ši straip- uies visi vyras į vyrą eisime bal
sui da nėra žinių, kokie at
stovai bus iš Klaipėdos kra
što. Jei klaipėdiečiai prisi
dės prie opozicijos, tai kle
rikalai ir šitame Seime ne
turės didžiumos; o jei Mažo
ji Lietuva bus išrinkus kle
rikalus, tai krikščionių Sei
me bus didžiuma.

Bet ar klerikalai didžiu
mą Seime turės, ar ne, i’ak- 

įtas visgi pasilieka toks, ka F 
šituose rinkimuose jie gavo 
daugiau vietų, negu perei
tame Seime turėjo, kuomet 
opozicija šiuo kartu kelią 
vietų neteko.

Kodėl taip pasidarė? Ne
jaugi Lietuvos liaudies pasi-i 
tikėjimas pažangiomis par-j 
tijomis sumažėjo?
Klerikalai surinko halsus j 

apgavimu.
Klerikalai laimėjo rinki

mus paprastomis savo suk
tybėmis ir melu, štai faktai. 
Visi žino, kad Lietuvos žmo
nių išrinktąjį Seimą išvaikė 
klerikalai, išvaikė dėlto, kad 
neturėjo .jame didžiumos. 
Bet ar žinot, ką Lietuvos 
klerikalų spauda rašė po 
Seimo išvaikymo? Ji rašė, 
kad Seimą "sugriovę” sočia- 

llistai. Štai ištraukos iš kle- 
i ikališkosios Darbo Federa
cijos organo "Darbininko" 
(No. 15,4923):

šalin valstiečiu, socialdenio-•
kratų, žydų, lenkų ir bolševikų 
blokas, kursai nuvertė valdžią 
grąžinusią musų tėvynei Klai
pėdą ir išvokojusią pripažinimą 
de jure.

Apie liaudininkus šitas 
klerikalų organas rašo taip:

Kodėl valstiečių sąjunga s t 
Šleževičium priešaky, pasikvie
tę talkon ir žydus, ir lenkus, ir 
bolševikus su socialdemokratais, 
nuvertė Galvanausko kabinetą? 
Dėlto, kad ponas Galvanauskas 
nusistatė šįmet panaikinti rek
vizicijas, kurios jau taip įgriso 
žmonėms. O mat Šleževičius su 
savo valstiečiais būdamas mi- 
nisteriu tas rekvizicijas įvedė. 
Tat dabąr nenorėjo, kad Galva
nauskas jas panaikintų. Jie mat Į 
socialistai nori kuodaugiau jun-j 
go ant gyventojų uždėti.

O socialdemokratais Lie
tuvos iegamasčiai per savo 

šitaip žmones 
baugina:

Jeigu nori- savo reikalus pa
vesti ginti Šiaulių turtuoliui 
Venslauskiui, dvarininko švoge- 
riui Kairiui, dvarininko žentui 
Požėlai. šimtamargio sūnui 
Plečkaičiui ir panašiems po
nams, tai balsuok už socialde
mokratus. Prie jų turėsi "gero
vę". Jie stoja už dvarų nedalini- 
mą. Tu busi nuolat kumečiu, >r- 
dinaminku, o jų giminės tave

Net vyskupai varė 
agitaciją.

I klerikališkos agitacijos 
purvyną išėjo net patįs vys
kupai, ilgus savo skvernus 
pasikėlę. "Socialdemokra
tas” 19-tame numery apie 
tai rašo:

Jau trečią kartą renkame Sei
mą, ir trečią kartą prabyla,vys
kupai. Ką gi jie sako vemie- 
s-iems? Kuriuo tikslu vyriausieji 
kataliku dvasiškiai eina į vieni
ji musų gyvenimą ir kalba jai 
Dievo ir Kristaus vardu ?

šių metų vyskupų raštas į ti
kinčiuosius prasideda rūsčiais 
žodžiais: "Kas ne su manim, tas 
prieš mane”. Vadinasi, kas ne 
su Kristum, tas prieš Kristų, ar 
toliau vyskupai aiškina, kas eini 
su Kristum. Eina, girdi, tie. kil
tie yra katalikai, kurie nesidro
vi viešai išpažinti Kristų, kuri? 
savo tikėjimą patvirtina savo 

‘darbais ir jokiu budu nestoja 
Kristaus priešų pusėn.

Taip trumpai paaiškinę, mus i 
vyskupai iškarto puola glėbin 
politiniams musą "krikščio- 
rims”.

"Mielieji Lietuvos katalikai— 
sako vyskupai — darant rinki
mus į Seimą, ir jums teks vėl 
pasisakyti, ar jus einate su Kri
stum. ar prieš ji”. Ir da toliau 
vyskupai paaiškina, kad i Seimo 
rinkimus eina "krikščioniško
sios” partijos ir eina Kristaus 

. Jei balsuojant pa
duosi "krikščioniškųjų” partijų 
lapeli, — busi su Kristum. Bal
suosi už "krikščionių” priešus. 
— busi prieš Kristų. Kas yra 
prieš Kristų, tas yra prieš Die
vą. O su Dievu, perspėja vysku
pai, juokų nesą. Dievas ir Lietu
voje galis jo valios nepildančius 
aplankyti neturtu ir karštligė
mis, nederinti jų laukų javus ir 
paduoti krikščionis neprietelių 
vergijon.

Va su kokiu žodžiu vyriausio- , 
ji katalikų dvasiškiai prašneko i 
musų liaudį, laimindami Kris
taus vardu tuos, kurie balsuos 
už "krikščionių” kandidatus, 
pranašaudami šiltines, biednys- 
tę ir vergiją tiems, kas balsuos 
už socialistus.

Ir šitas vyskupų raštas 
buvo skaitomas visose baž
nyčiose vietoje "Dievo žo- 
azio .

Tai ve, kokiais keliais kle
rikalai ėjo prie rinkimų: sa
vo agitacijai skleisti jie var
tojo spaudą, tribūną, apga
vystę, sakyklą, išpažinti, 
vyskupų titulą ir Kristaus 
mokslą.

Prieš savo oponentus gi 
jie vartojo melą, šmeižimą, 
cenzūrą, žvalgybą, teismus 
ir terorą-.

Ir jei prie šitokios praga
riškos agitacijos ir prievar
tos šitie juodvarniai tegalė
jo užgrobti vos tik apie pu
sę Seimo, tai visgi jų padė
tis liaudyje ne kokia. Jei 
opozicija turėtų savo ranko
se visas tas priemones ir vi
sas jas prieš klerikalus pa
vartotų, o klerikalams butų 
taip suvaržyta rinkimų lais
vė, kaip dabar buvo suvar
žyta opozicijai, tai klerika
lai nebūtų pravedė Į Seimą 
nei vieno atstovo.

dais, socialdemokratais, 
bolševikais ir lenkais. Ypač 
jie spaudimą dėjo ant lenkų.

■cialistai dedasi su musų tė
vynės priešais, gina jų dva- 

i rus ir norį Lietuvą sunai-

.$1,000?
Tūlas laikas atgal Broo-

xljno komunistų Laist ė , o žiūrėkit, girdi, bedieviai so- 
V H- 1 (dalintai rlnzloc,; «■> 

su dideliu riksmu pa
žinią", buk "Kelei- 

redaktmius ir leidėjas

paskui ja ir jos sesuo ... 
nis” su V”?’ ”
skelbe "žinią", buk ........
V1O J

i turėję vienoj Bostono val- 
■gyklų "slapi? konferenciją” 
su "didžiausiu šnipu ir pro
vokatorium” ir išdavinėje 
jam visų komunistų vardus.

"Keleivis” viešai ] asitdė 
"Laisvei” ar jos rašytojams 
$1,000 dovanų, jeigu jie pri- 
rodys, kad "Keleivio" leidė
jas ar redaktorius yra kada 
nors tokią "konferenciją’ 
turėję.

Praėjo jau kelios savaitės 
laiko, bet "Laisvė" tyli kaip 
siena ir pasiūlytų jai 1,000 
dolerių nepasiima. .

Kodėl? Todėl, kad ji nega
li prirodyt to. ką ji rašė apie 
keleiviečių 

j su šnipais.
"konferenciją

Ji žino, kad jijNr. 12 
■melavo. O bet gi ji to savo 
skaitytojams nepasako. Ji 
nepasako jiems, kad meluo
jant ji lapo nutverta už lie
žuvio. Ir daugelis jų tiki, 
kad ji buvo pranešus teisy
bę.

1
i

į

tad stebėtis, 
trustai neno- 
salų iš savo

Tai ve, kaip šitas komu
nistiškas šlamštas klaidina 
ir apgaudinėja savo skaity
tojus ’

TIKTAI "ODOS LIGA”.
^Bolševizmas arba komu

nizmas, tai tiktai odos liga.’’ 
Taip pasakė Maksim Gorky, 
garsus rusų rašytojas, kuris ■ 
ilgą laiką darbavosi prie ■ 
bolševikų valdžios, o dabar 
gydosi Vokietijoje netoli 
Berlino.

Bolševizmas esą odos liga 
dėlto, kad jisai užkrėtęs šąli 
tiktai paviršium. Rusijos 
gilumos, tų 150,000.000 žmo-: 
nių, kurie sudaro Rusijos i 
gyventojus, jisai nepasiekęs. I 

Tečiaus kad ir odos liga, 
bolševizmas esąs didelis pa
vojus Rusijai. Gorkio many
mu, tarpe bolševikų galinti 
kilti savitarpė kova ir į 
Įstumti šąli Į didžiausią! 
anarchiją. Bet Rusija vis-: 
tiek nežiugšianti. Ji pergy-j 
vensianti visas audras, visas' 
bolševizmo ligas, ir galų ga-, 
]e tapsianti tokia demokra-

I

. suoti, tai, žinoma, kad laimėsi- 

. jne, juk musų dauguma.
Nesiduokime, vyrai. vedžioti

■ ’.iž nosių ociulistams liaudinin- 
•‘kams ir valstiečių sąjungai, ku

rie susidėję^su žydais, lenkais/ 
socialdemokratais ir bolševikais, 
ir būdami Seime daugumoj, nie
ko nedirlio, <» tik valdžią nuver
tė.

Jau gana to vargo, tų tąsymų, 
j tų rietenų, jau socialistų pyrr- 
j gai mums karčiai atsirūgsta.

Visa šita agitacija buvo 
statoma didelėmis raidėmis 
ir dedama per visą laikraš
čio pusiapi. Ir taip darė ne 
vienas tik "Darbininkas”, 
bet ir "Laisvė”, ir "Tėvynės 
Sargas" ir kiti klerikalų oi 
ganai.I

‘Opozicijos laikraščius kleri
kalų valdžia braukė ir 

baudė.
Opozicijos gi laikraščiai 

negalėjo šitų klerikališkų 
melų atremti, nes klerikalų 
cenzūra juos cenzūravo, ir 
kas tik jai nepatiko, viską 
išbraukė laukan. Tankiai 
klerikalų valdžia nubausda
vo laikrašti net ir už toki 
raštą, kuri jos cenzūra per
leido. Taip buvo nubausti po 
1,000 litų "Socialdemokra
tas", "Lietuvos žinios”, ir da Į Frie^ninkai- 
kelios spaustuvės.

Taigi Lietuvos 
girdėjo tiktai vieną, pusę ši
tuose rinkimuose. Klerika
lai jiems melavo ir kraipė 
faktus. Jie sakė, kad liaudi
ninkai ir socialdemokratai 
yra "didieji dvarininkai;" 
kad jie priešingi rekvizicijų 
panaikinimui ir žemės re
formai; kad jie susidėję su 
žydais, bolševikais ir len
kais nori Lietuvą pražudyt 
ir tt. Kada šitokie melai 
nuolatos kartojami nėr 
spaudą ir iš sakyklų, o kitai 
pusei pasiaiškinti neleidžia
ma, 
gali 
vos 
sus 
bių 
gramų jie nesupranta. Kas 

I jiems gražiai nukalbės, tam 
jie ir pritars. Ar galima tad 
stebėtis, kad prie šitokių 
apystovų klerikalai laimėjo 
rinkimus ?

Bet melas ir demagogija, 
tai da toli ne visos priemo
nės, kuriomis šita juodoji 
armija rinko sau balsus.

Klerikalai variojo terorą.

Lietuvos prabaščių parti
ja (krikščionis demokratai) 
vietomis ėmėsi stačiai tero
ro. štai Žaslių valsčiuje, Mi- 
kalaučiznos kaime, būrys 
krikščioniškų žvalgininku 
Įsiveržė Į piliečio Adomo 
Gydeiib namus, padarė kra
tą ir radę pas ji valstiečių 
liaudininkų atsišaukimų 
pradėjo jam visokiais bu
dais grasinti. Jie surašė jo 
visą turtą ir pasakė, kad jei 
tik jis agituos už liaudinin
kus, tai jis nustos to turto ir 
kitokiu "Dievo rūstybių" už
sitrauks.

Gi Airiogalos parapijos 
bažnyčioje 8 dieną balan
džio kunigas Telksnys saky
damas pamokslą iškeikė so
cialdemokratus ir liaudinin
kus ir pareiškė, kad nei vie
nas katalikas negali už juos 
balsuoti. Jei katras balsuo
siąs, 1 ‘ 
išpažinties ir negausiąs iš
rišimo.

Šitokie grasinimai yra te
roras, ir dėl šitų atsitikimų 
buvo paduoti Vyriausiai 
Rinkimų Komisijai skundai, 

j Bet tie skundai juk nieko 
šiems žydbemianis nerupi dar-|nee-e]Į-^?< nes varnas varnui 
uininkų reikalai. Jie rūpinasi j nekirs.

šita melą po tūkstanti sy
kių atkartojo kiekvienas 
klerikalų laikraštis ir kiek-Į 
vienas jų kalbėtojas.

<> tikrybėje pasirodo, kad 
patįs klerikalai buvo su len
kais, susidėję. Ir unija pas 
Juos pasirodė tokia tvirta, 
kad jie išvieno net savo kan
didatus i Seimą statė, štai 
Kauno "Lietuva” 99-tame 

i numeryje praneša, kad net 
trijose rinkimų apygardose 
musų "krikščionis" buvo stt- 
vienvję savo sąrašus su len
kų sąrašais.

Antroj Apygardoj Liubli
no uniją sudarė "krikščio
niški" sąrašai Nr. 3, Nr. 8 ir 
/./. su lenkų Katalikų 
Organizacijos Nr. 15.

Trečioj Apygardoj susi- 
broliavo mūsiškių klerikalų 
sąrašai Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 15 
su Lenkti Kataliku sąrašu 
N r. 17.

Penktoj Apygardoj kleri- 
kališkoji "Darbo Federaci- Į 
ja”, kuri tenai ėjo 3-čiuoju j 
sąrašu, sudarė bloką su len
kų patriotų sąrašu Nr. 17.

Ir tuo pačiu laiku šitie 
maklioriai rėkė visa gerkle, 
kad "bedieviai socialistai” 
susiblokavę su "tėvynės 
priešai?;”.

Ar gali būt šlykštesnė de- ’ 
magogija? '

t

30.000 KLERIKALINIO 
JAUNIMO.

• i
Klerikalų Darbo Federa-1 

cijos organas "Darbininkas” 
džiaugiasi, kad "Pavasario 
Sąjunga", Lietuvos klerika
linio jaunimo organizacija, 
turi jau 300 kuopų ir 30,000 
narių. Girdi:

"Tai yra nepaprasto Sąjun
gos plėlimos reiškinys, kuris 
duoda mums gražios vilties su
silaukti ateityje 
kartos, 
aiškinti i 
ganizacijos naudingumą, 
gijinę galybę, 
reikalą, 
tinta tų. kurie 
pavasarininkais 
kėmis.

"Trys šimtai

f

Kas nori važiuot

I

i

žmonės

susipratusios 
vaikams ,h’u nereikės 
ir kalte kalti apie er

ti rati- 
mokslo šviesos 

Tatai jau bus paaks- 
dabar vadinasi 
ir pavasariniu-

Užsiregistruokite tuo- 
jaus savo naudai

tai ir gudrus žmogus 
būt suklaidintas. Lietu
mi kaimiečiai yra tam- 

žmonės. Kunigų gudry- 
ir visokių partijų pro- 

- - ~ —r _

kuopų, trysde- 
šimts tūkstančių Sąjungos na
rių* Koks tai gražus skaičius, 
kiek jis galybės tikėtis liepia’.”

Taip, taip, 
Lietuva turi 
džiaugti ’ Tik pagalvokit, 
kiek tokia davatkų armija 
gali užtepti iškabų, kiek 

(daužyti langų, kiek ji gali 
] žvdams < 

Maskvos B PamisKIdt . kiek 
nas. Ir štai. dzlau^mo

Į I 
Į

”Kaime mes baigiam netekti 
savų pozicijų. Bėdnuomenė iš
eina iš po musų intakos, prade
da tvertis nepatenkintųjų kad
rai, galimi dagi rusiškojo fa
šizmo kadrai.

"Šitie kadrai Kursko guber
nijoj sudaro 26 nuošimčius vi
sų ūkių, Smolensko gubernijoj 
— 40 nuošimčių, Maskvos gu
bernijoj — 41 nuošimti, Sama
ros gubernijoj — 45 nuošim
čius, Pskovo gubernijoj — 33 
nuošimčius, Tambovo guberni
joj — 57 nuošimčius, Kijevo 
gubernijoj — 76 nuošimčius.

"šitie kadrai auga su kiek
vienais metais. Iš musų parti
jos intakos išeina ir patenka 
buržuazijos intakon nuo vieno 
iki trijų ketvirdalių valstiečių, 
štai kodėl visi tyrinėtojai kal
ba: greičiau gruskit Į kaimą 
komunistus! Nurodo ir skait
lių: 20.000. Komunistai. Į kai
mą!”

Šitaip kalba "Pravda”,

tine valstybe, kaip Suvieny 
tos Amerikos Valstijos.

KĄ RAŠO ’PRAVDA”.
"Pravda” yra 

bolševikų orga 
ką ji rašo:

šitaip Kaioa
| kurią cituoja New Yorko
"Novoje Russkoje Slovo’ 18
*

katalikiškoji
kuo pasi-

Ib-
k;ek i------- B-Z f J* B  

cicelių nupiaustvt! 
tai

KOMUNIZMU ROMI J A 
KOMUNISTUS.

Bulgarijoj komunistai 
pradėjo labai agituoti už ko-. 

Vietoj areštuoti 
tuos agitatorius 
ministerių pir-

munizmą. 
ir sodinti 
kalėjiman, 
mininkas Stambulinskis Įne
šė Seiman Įstatymo suma
nymą, kuris sako, kad kiek
vienam, kaime. kur tik rasis 
daugiau kaip 10 komunistų 
reikia paimti iš jų visas tur
tas ir sudaryti komuną, ši
tai komunai prigulės visi 
komunistų darbo vaisiai ir 
visi komunistai iygiai jais 
naudosis: ir tas, kuris įdės 
savo ūki komunon, ir tas 
kuris jokios savasties neines 
— visi turės lygias teises.

Prie komunos, žinoma 
turi dėtis tiktai komunistai 
Kas tokiai tvarkai neprita
ria, kas ne komunistas, te 
Įstatymo projektas nepalie
čia. Vadinasi, Stambulins 
kis sumanė išromyti komu
nistus jų pačių komunizmu.

Mtncma, kad St-ambulins-

4 D. LIEPOS iŠtiesų bus 
istorinė diena lietuviams, 
kurie keliaus apsilankyt 
I ietuvon. Didžiausis pasau- 
’vie laivas "LEVIATHAN

I_, i tu vos jegam
* j "Darbininką

uirmu kartu po Suvienytų 
Valstijų vėliava išplauks iš 
New Yorko Į Europą. Lietu
viams keleiviams bus duotas 
iaivas tiesiog Į Lietuvos por- 

Į tą Klaipėdą taip kad be ju
du trukdymų visi kėliau- 
jautieji Į Lietuvą išlips Klai- j .jobos. 
•pėdoje, o iš ten galės keliaut 
kur kas panorės. Jeigu ku
rie norės keliaut per Vokie
tiją. tad galės išlipt Bre
mene

Todėl visi, kurie žada va
žiuot šiais metais i Lietuvą 
apsigyventi arba apsilanky
ti, tuojaus užsiregistruokite, 
kad galima butų lietuviams 
oaimti geriausias vietas ant 
laivo.

Atminkite, kad 4' dieną 
Liepos ant Leviathan va
žiuos keli šimtai lietuvių, 
kuriems bus paskirta tam 
tikra dalis laivo, jie? galės 
susidaryt visokius žaislus ir 
smagumus, kokie jiems bus 
tinkamiausi..

Registruokitės tuojaus 
United Statės Lines didžiau
sioj Lietuvių Agentūroje.
BALTIC STATĖS FIN. CO.

357 Brodduay.
SO. BOSTON, MASS.

i

O "Darbininko" 17-tame 
numeryje skelbiama šitokia 
apgavystė:

Bežemiai ir mažažemiai, 
įsidėkite. žemės reformai pra
vesti daro kliūtis didieji dvari
ninkai valstiečiai liaudininkai 
su socialdemokratais, nes jiems 
rupi savi dvarai gelbėti. Neduo
kite jiems nei vieno balso.

Kitoj to paties "Darbinin
ko” numerio vietoj padėtas 
didelis antgalvis "Gana 
cialistų Jungo!" ir po 
antgalviu rašoma:

Socialistai liaudininkai 
stiečių sąjunga susidėjo 
(tais, lenkais, bolševikais 
vertė valdžią, kuri norėjo panai
kinti rekvizicijas, norėjo šį pa
vasarį išdalyti 100,000 dešimti
nių dvarų žemės bežemiams ir 
mažažemiams. Matote. kad

i

ir
su 
ir

5?

So- 
tuo

val- 
žy- 
nu-

SKILIMAS PRAVOSLAVŲ 
DVASIšKIJOJ.

Pravoslavų dvasiškojoj 
Įvyko skilimas. Paskutinia
me popų suvažiavime Mask
voje dalis šventikų užpro- 

del persekiojimo arcivysku- 
po Tichono ir apleido suva» 
žiavimą. Likusieji dvasiš
kiai tuomet priėmė rezoliu
ciją prieš Tichoną. Toji da
lis popų, kuri stojo bolševi
kų pusėje, pasivadino "gy
vąją cei kve”. o kita pusė pa
silieka kaip buvusi.

tai nebusiąs priimtastestavo prieš sovietų, valdžią

i
♦

r k
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y.
Komunistai atkando dantį 

ant drg. Bielinio.
16 d. gegužės L. S. 19 

kuopa surengė drg. Bieli
niu! prakalbas temoje: "Ko
munistai ir Sovietų Rusija”. 
Prakalbos atsibuvo Socialis
tų Svetainėj, ]xi numeriu 
319 Grand st. Svetainė ne
maža, yra suvirs 300 sėdy
nių. žmonių prisirinko pil
na svetainė. Susirinkimą 
atidarė drg. Glaveckas, pa
aiškindamas, kad drg. Bieli
nis kalbės gal jau paskutinį 
kartą Amerikoj, nes 19 ge
gužės išplauks į Lietuvą. 
Tai pasakęs jjerstatė kalbė
ti drg. Bielini, kurį publika 
pasveikino smarkiu delnų 
plojimu.

Draugas Bielinis savo kal
boje visų pirmiausia supa
žindino publiką su ekonomi
ja ir politika ir nurodė tarp 
jų skirtumus. Toliaus jisai 
pasakė, iogei komunistai 
nori įvykdinti socializmą 
per politiką. Jie mano, kad 
Amerikoj reikia tik nuvers-

sai karštai kvietė visus dar 
bininkus daugiau diskusuo 
ii, daugiau debatuoti, o ma- žmoniškumą. Eikit, 
žiau koliotis, mažiau šmeiž-^:,,: 
ti. Tardamas paskutinius 
žodžius drg. Bielinis kvietė 
visus Amerikos darbininkus tams, 
stoti i Socialistų Partiją ir ninkai ....... ..
kovoti už pasiliuosavimą zuoti į socialistų 
darbininkų klesos iš po alg’ 
nės vergijos.

V. D. Kukutis.

už keliatą centų pardavė sa- juos išteisintų. Iš kur 
vo sanžinę, .padorumą ir Marcinkevičius gaus už sa- 

Eikit, vyru- vo darbą atlyginimą — iš 
t-iai, Judošiaus taku, gal pi-i-> ”pipirnyčios” ar iš kailiuko 
eisit kur prie sauso medžio...1— tas man nesvarbu. Aš tik 

• naank-vt? ka(] p. 5Jar_

jas atsako, kad komunistų 
vardas yra suteptas darbi
ninkų krauju ir jie negali 
vartoti raudoną vėliavą, o 
jeigu jie ją dar vartoja, lai 
tik laikinai. Antras klausia, 
ar geriau socializmo tvarką 
įvykinti su ginklu ar su 
mokslu? Ir toliau pats klau
sėjas ĮM?rskaito iš "Laisvės” 
straipsnelį, kad Rusijos ku
nigai savo suvažiavime pri
ėmė komunistų programą ir 
dabar, girdi, vieton skelbti 
bažnyčiose evangeliją, jie 
skelbs komunistų programą. 
Tai vis, esą. atsiekta ginklo 
pagelba. Iš šito klausimo pu
blika turėjo daug juoko. 
Kalbėtojas į šį klausimą at
sakė tik tiek, kad komunis
tų susivienijimas su kuni
gais darbininkams naudos 
neneša ir iš tokio susivieny- 
jimo darbininkams nėra ko 
džiaugtis.

Pagalios atsistoja su klau
simu ir Buivida, kurį broo- 
klyniečiai vadina Bigjoniu. 
Jisai klausia: "Kodėl socia
listai 1914 metais rėmė ką
rą?”—"Ar tamsta 1914 me- 

is?” —
s. — 

’” — atsako Bigjonis. Iš
> paaiškinta

iŠ

ti Hardingą, o jo vieton pa- tais nebuvai socialistą; 
statyti Fosterį ir jau bus so- klausia jo kalbėtoja 

bus'publikos tapo 1 ’
galima įvykinti, tik tuomet,!kalbėtojui, kad Buivida dar 
kai darbininkai susiorgani-į 1917 metais prigulėjo prie 
zavę Į ekonomines ir politi-( kunigo Petkaus parapijos ir 
nes organizacijas galės pa- ■ vaikščiojo keliaklupščias 
imti pramonę į savo rankas, j apie bažnyčią. Tuomet kal- 

Toliaus ęlrg. Bielinis nuro-, kėtojas atsakė, kad ir pats 
dė Rusijos komunistų neti-iklausėjas yra rėmęs karą, 
kusią taktiką. Anot kalbėto-;Kad socialistai butų rėmę 
jaus, Rusijos komunistai karą, sako kalbėtojas, tai 
norėję per savo politinę par- netiesa, nes Socialistų Par
tiją iš viršaus įvykinti ko-tija visuomet stovėjo prieš 
munizmą, bet bevykindami karą, o kad koki pavieniai iš 
šitokiu budu komunizmą jie -- .......
visiškai sugriovė šalies pra
monę. Ir tik sugriuvus pra
monei Leninas su Trockiu 
pamatė, kad iš viršaus įvy
kinti komunizmo jie nebe
galės. Todėl dabar Rusijos 
komunistai grįžta atgal ir 
pilniausioj formoj pradeda 
vykinti kapitalizmą. Jeigu 
Rusijoj komunizmas nebūtų 
padaręs tokių skaudžių nuo
stolių žmonėms, sako kalbė
tojas^ tai dar butų galima 
dovanoti komunistams. Bet 
dabar, per tokį žioplą vyki-

. • • • • Y________ -

cializmas. Socialistų gi su-
pratimu, socializmas 1* ' ............

l

MONTELLO, MASS.
Komunistai Judošiaus rolei.

"Keleivyje” jau buvo pla
čiai rašyta, kaip vietos ko
munistų sąmyšis pasielgė 
su draugu Bieliniu: pakvie
tė jį kalbėli, atlupo nuo pu
blikos po 22c. Įžangos, prisi
rinko aukų ir viską pasi
glemžė sau. net neužmokė
dami Bieliniui už kelionę ir 
sugaištą laiką. Negana to, 
ant tų prakalbų jie 
kvietė iš Brooklyno 
praustburni Bimbą, 
koliotų Bielini.

Šitaip pasielgę išsyk jie 
džiaugėsi atlikę gudrų dar
bą. Bet dabar jau ir patįs 
pradeda susiprasti, kad ne
gerai pasielgė, 
sanžinė juos 
graužti.

Šituo komunistų pasielgi
mu pasipiktino visa lietuviu 
visuomenė. Dabar žmonės 
kitaip komunistus nevadi
na, kaip tik Judesiais, kurie

pasi-
. ne- 

kad iš-

Matomai, 
pradeda

socialistų ėjo į karą arba jį 
rėmė, tai tie žmonės šian
dien nėra socialistai, bet 
daugiausia komunistai.

Pasibaigus klausimams, iš 
publikos pradėta rėkti, kad 
duoti kalbėti Bimbalui, bet 
Bimbalas bijojo pasirodyti, 
matomai, ir jis atkando sa
vo dantį ant draugo Bieli
nio. Nepasirodžius Bimba
lui, prasideda diskusijos. 
Kožnas turi tiesą kalbėti 10 
minutų. Pirmiausia kalba 
Bigjonis. Jisai, kaipo karš- 

v . tas Bimbalo pasekėjas, pa- 
nimą komunizmo Jie įsmari- keikia socialistus ir pagy-
no milionus darbininkų ba- ręS Rusijos rojų atsisėda.

Pirmininkas liepia jam tęsti.du, sušaudė šimtus ir tuks- pj 
tančius socialrevoliucionie- kalba toliau, bet jisai atsisa- 
rių, laiko sukišę kalėjimuo- ko_ 
se anarchistus, kurie savo pag galvoj bankruta 
laikais buvo didelį kovoto-1 Antras kalba Grikštas. ’ 

norų ___jai prieš carą. Jie taipgi 
kankina kalėjimuose social
demokratus ir šaudo sindi- 
kalistus, kurie yra lygus čio
nai I. W. W. Ir kuomet mes 
matome, sako,'kalbėtojas, 
kad Rusijos komunistų par
tija nori įvykinti komuniz
mą Rusijoj su ginklo pagel
ba. tai mes, socialistai, sako
me, kad’už tas darbininkų 
gyvastis didelė atsakomybė 
puola ant komunistų ir vė
liau ar anksčiau komunistai 
turės atsakyti už tuos^ kru
vinus savo darbus prieš dar
bininkų klesą.

Baigdamas savo kalbą 
drg. Bielinis kvietė lietu
vius darbininkus stoti į Lie
tuviu Socialistų Sąjungą ir 
kovoti už darbininkų klesos 
reikalus, kovoti už galutiną 
pasiliuosavimą iš po kapita
listų jungo. ......

Pabaigus drg. Bielimui 
pirmu atveju kalbėti, buvo 
renkamos aukos, kurių su
rinkta virš 15 dol.

Toliaus pirmininkas pra
nešė, kad dabar norintieji 
galės duoti klausimus, o po 
klausimų galima bus disku- 
suoti arba kritikuoti kalbė
toja. Ant pabaigos gi drg. 
Bielinis pasakys atsisveiki
nimo prakalbėlę.

Prasidėjo klausimai. Vie
nas komunistas klausia, ka- , 
tra vėliavą esanti geresne— 
komunistų ar socialistų, nes ] 
abidvi raudonos? Kalbėto- j

Mat, vargšas pasirodė, 
LS.

, .1 Jis 
1 perskaitė iš "Laisvės" iškar- 
‘ pą, kad Maskvoj prigabentą 
visokių puikiausių drapanų 

‘ ir geriausio maisto ir Rusi- 
' joj už tą maistą ir tuos pa

rėdus daugiau mokama,negu 
Paryžiuje, Londone. Berli- 
ne arba Washingtone. Iš to 
Grikštas daro išvedimą, kad 
Maskvoj yra daugiau suk
čių, vagių ir žulikų, negu bl- 
le kur pasaulyje. Ta.ip-pat 
jis sudrožia gerai Bigjoniui, 
kad stato save ant juoko. 
Trečias kalba Kapturaus- 
kas. Jisai nurodo, kad rnums 
nėra reikalo smerkti ‘visą 
organizaciją už prasižengi
mą vieno ar kito tos organi
zacijos nario. Jisai sako,kad 
jeigu koks socialistas nuėjo 
į karą, tai tame nėra visa 
Socialistų Partija kalta. Čia 
Kapturauskas nurędo, kad 
ir vietos komunistų popie
žius Petriką ėjo į karą, net 
niekeno neverčiamas, bet 
liuosu savo noru, norėda
mas prisigerinti valdžiai ir. 
parodyti, kad yra .geras "tė
vynės gynėjas". Už tai jisai 
gavo nuo valdžios auksinį 
medalį, kurį dabar, kaip ko
kia minyška, užsikabinęs 
ant kaklo nešioja.

Pasibaigus diskusijoms, 
drg. Bielinis ragino visus 
lietuvius darbininkus kovo
ti čionai Amerikoj už Lietu
vos darbininkų reikalus ir 
kartu už viso pasaulio dar
bininkų klesos reikalus. Ji-

i

p. savo nugarą ir iš jų tik juo
kus daro ir, žinodami, kad 
visos publikos apkaltinti ne
galės, tai kaip kitose koloni
jose, taip ir Lavvrence’uj jie 
bando visas savo nelaimes 
suversti ant vieno ar dviejų 
žmonių. Komunistai kabinė
jasi prie manęs jau nuo se
nai. Birželio 6, 1922 m. 
|ier savo organą 
(No. 45) kriminaliai 
apšmeižė, 
pu ir provokatorium, 
met nei Marcinkevičius, nei 
jokis kitas komunistas prieš 
tą šmeižtą nerašė paaiškini
mų. bet visi to plauko 
"draugužiai” tik pasijuokė, 
sakydami: "O tai gerai, taip 
jam ir reikia ’” Tą "Vilnies” 
numeri aš turiu ant rankų 
ir reikalui esant jis bus su-

l'-l CAMBRIDGE, MASS.
Antra drg. Bielinio pra

kalba. "
Nedėlioję, gegužės 6 d., 

tūlos progresyvės organiza
cijos buvo surengę prakal
bas paminėjimui darbinin
kų šventės — Gegužinės. 
Kalbėtojai buvo draugai K. 
Bielinis ir S. Michelsonas.

Pirmas kalbėjo K. Bieli
nis, plačiai apibrieždamas 
istoriją ir prąsmę darbinin
kų šventės — Pirmos Gegu
žės. .Jo kalba buvo turininga 
ir Įdomi. Antras kalbėjo S. 
Michelsonas, trumpai pa
brėždamas materialinę pa
dėtį socialdemokratų Lietu
voje ir ragino, kad publika 
paaukautų kiek kas išgali. 
Pabaigus drg. S. Michelso- 
nui kalbą buvo renkamos 
aukos Lietuvos draugams. 
Sul inkta apie $20 dolerių.

Po aukų rinkimo pirmi- 
tinkas pranešė, kad ši va
karą, kaipo dienoje paminė
jimo darbininkų šventės, iš
siaiškintume tarpusavinius 
lesusipratimus, tai yra, 
kad kiekvienas, kuris turi 
kokius neaiškumus linkui 
socialistinio judėjimo, galės 
luoti klausimus. Vyčiai šį 
syki jau nepasirodė, bet "ta
vo risčiai” karatai šoko su 
savo žinojimu. Ypač jų nau
jasis "komisaras" su didele 
kenkle, bet tuščia galva, pra
ėjo poryt apie "Keleivi” ir 

Lietuvos bonus. Davė ir kiti 
•‘vairių klausimų, į kuriuos 
buvo tinkamai atsakyta.

Bet komunistų klausimai 
[greitai išsisėmė. Apie juos 
galima, anot vieno kalbėto
jo, tik tiek ir pasakyti: "Tie 
žmonės nežino ką jie kalba. 
Jie patįs save ir publiką ap
gaudinėja.”

Pertraukose prakalbų bu
vo pamarginimų: panelė S. 
Baikiutė puikiai paskambi
no ant piano, keletą gabalė
lių. Nors dar jauna mergai
tė, bet skambina gana gra
žiai. O panelė A. Kairaičiu- 
tė pasakė keliatą eilių. Iš jos 
su laiku bus puiki lošėja-ar- 
listė, nes pas ją ir nudavi- 
mas geras ir h” ' 
grynai lietuviška 
kai pas kitus čia augusius— 
tik kelintą žodi tegalima su
prasti, kuomet kalba lietu
viškai.

Abelnai sakant, prakal
bos visais žvilgsniais pavy
ko gerai. - Petras.

šitaip susmukus komunis-jn.or*u pasakyti,
mc , Icinkevičius visiškai apsilen

kė su teisybe, tvirtindamas, 
if kad ’ Blažionienė sėdėjo ra- 

miai ir jokios ’pipirnvčios’ 
i.' negrudo”. O gal p. Marcin- 

'kevičius per savo ilgus plau- 
■kus negalėjo išgirsti Blažio- 
i iiienės šukavimų.

Marcinkevičius nieko ne- 
fsako korespondentui Ten 
I Buvęs, taipgi mažai ką pri- 
Į Jmenii apie įvykius ant sve- 

o tik kabinėjasi prie 
ir prie drg. Vareikie- 
iat? rėkia: ’nesikąbi- 

žšnoma. Marcinke-

vietos lietuviai darbi- 
turėtų susiorgani- 

kuopą 
atgaivinti tą praki!n-t veil- 
nią, koks buvo prieš susiu: 
dymą L. S. S.

Kritikas.

jie
savo organą "Vilnį" 

_______ i mane 
išvadindami šni- 

Tuo-
LA\VREN( E, MASS.

A (sakymas "pipimyčių
sargui”.*

Kuomet vietiniai 
įlįstai teršia mano 
vuose šlamštuose ’ 
ir "Vilnyje”, tai ; 
pili i tai atydos, 
kad tų šlamštų čia be 
niekas neskaito. Bet kuomet i nienė diktavo, 
jie savo snapą kiša i tok’;man jūsų paklausti: (1) Iš i 
i imtą laikrašti kaip Kelei- į kur gi žinote, kad as tą ko1- • kitu nekaltų žmonių, nes ga
vįs , tai degaliniu tylomis i respondenciją rašiau? (2) Uit nudegti pirštus, 
praleisti. Aš net stebiuosi iš J Iš I

į

Komii-
> vardą sa-
’ Laisvėje
aš nekrei-. ,
nes žinau, Į vičius dirbo neveltui ir todėl j

* »e veik j jis rašė tai, ką jam Blažio-[naudotas. 
Bet leiskitej Taigi, gerbiamieji, nesi- 

kabinėkit prie manęs i)- prie
______ _ ____  j kur gi žinote, .......... . 
tai begalima tylomis įrespondenc-iją rašiau?

, --------------------------- - kur žinote, kad buvo koks;kit, kad čionai yra Suvicny-
-vfarcinkevičiaus ir kitų ko-i pasikalbėjimas V arei įpenės Valstijos, o ne Maskva
munistų drąsos, kad jie ’ Ke-Į su Blažioniene? (3) Is kur jp jusu "čeką" čionai nieko 
leivį" purvais drabsto ir pa-į žinote, kad man Vareikienė 

ką nors apie tai sakė? Mato
mai, nonas Marcinkevičius.. 
kaip ta pletkininkė boki, [ 
vaikščioja po munšainierių ‘ 
stubas, renka plepalus ir ra
šo "paaiškinimus”.

Bet čia komunistams rupi 
ne "teisybės” jieškojimas, o .... ............
kas kitas. Kadangi musų pu- bravičiaus koncertas. Neesu

munistų drąsos, kad jie "Ke-įsu Blažioniene? 
ir 

skui nesigėdija siųsti jam 
savo raštus.

Mat, komunistams nepati
ko korespondencija iš Lavv- 
renęe’o apie Bimbos prakal
bas. Užvis labiausia nepati
ko Blažionienei ir ji su savo 
Jurgiuku, matomai, nemo
kėdami rašyti, nusisamdę Į

Atmin-

CHICAGO, ILL.
Juozo Babravičiaus 

koncertas.
Gegužės 18 d. Orchestra 

Hali i vyko dainininko Ba-
• ~ j - j- et » lVlclvlO lYvllvCl ICld.

poną Marcinkevičių, kad tas blika atsuko komunistams susipažinęs su dainomis, to
dėl daug apie gerumą ar 
blogumą negaliu spręst. Vie
na ką noriu pasakyt, tai su- 
lyg mano supratimu, Ba
bravičius yra puikus daini
ninkas.

Ant programo buvo 20 
dainų. Tečiaus dainininkas 
sudainavo jų daugiau. Pu
blika iššaukė ji atkartot 
penkias dainas, ir dvi šiaip 
sudainavo, kurios nebuvo 
ant programo.

Visas dainas sudainavo 
puikiai, bet kai uždainavo: 
"Karvelėli mėlynasis, kar
veli tu pilkasis”, tai nesiju
tau, kaip mano burna atsi
darė... ir tik, tik susilaikiau 
nepadaręs sau nesmagumo...

Publikos atsilankė nema
žai, rodos virš tūkstančio.

Man teko patėmyt spau
doje, kad rytiečiai yra užin- 
teresuoti p. Babravičiaus 
dainomis ir mano ji kviest 
— rengt jam koncertus. Ga
liu pasakyt rytiečiam dide
liu balsu, kad parsikvietę p. 
Babravičių nesigailėtų; 
priešingai — išgiys tą, ko 
dauguma dar negirdėjo.

Laisvės Mylėtojas.

libj- &LJ1F1A1A/ A A
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kur Bordeno Išgaruodintas Pienas 
priruošiamas, geriausia priežiūra, 
atsargumas ir uoliausias peržiūrė
jimas yra nuolat vartojami, idant 
užtikrinus absoliutišką tyrumą.
Jokia kita kompanija neprisilaiko nusistatypių laikomo Borde
no Kompanijos daryme Bordeno Išgaruodinto Pieno. Todėl kuo
met perkat pieną, persitikrinkit, Lad perkat Bordeno. ne koki ki
tą, Dėl vartojimo namuose, duoda geriausias pasekmes. Yra 

. taip reikalingas, kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje.
Kiekvienas groserninkas visur pardavinėja ji kasdien.

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno 
Išgzruodintu Pienu, pasiuskit mums 
kuponę. paženklinant kokias pamo
kas norit, ir mes prisiųsim dovanai.

THE BORDEN.COMPANY 
Borden Building. New York

1 1 ! < —

COUPON

ŽUVIS Rašalai Pajai
Saldainiai tfėsos Pudingai 

Sriubos^Duonos 

V \RD

Pyragai

ANTRAŠAS
L----------------------

• iLithuanian)

kalba aiški, 
ne taip

ST. LOUIS, ME.
Mirė Amerikas Burnis.
15 gegužės miesto ligoni

nėj pasimirė Amerikas Bur
nis. Velionis buvo nevedęs, 
apie 44 metų senumo, paėjo 
iš Kauno rėdybos, Baisoga
los valsčiaus, Biliūnų kaimo. 
Buvo paprastas darbinin
kas ir mirdamas turto nepa
liko, tai jo brolis Lionginas 
Burnis atsisakė jį palaidoti, 
norėjo, kad miestas palaido
tų, užmiršdtimas, kad velio
nis atsiėmė ji iš Lietuvos, 
pasiųsdamas jam laivakor
tę. Dabar velionio brolis pa
virto jau i bolševikus, mun- 
šainą pardavinėja ir brolio 
išsižadėjo. Bet velionio 
draugai ir pažįstami nelei
do, kad miestas jo kūną lai
dotų, padarė kolekta ant pa
laidojimo. Tada iš sarmatos 
ir brolis Lionginas prisidė
jo. Kūnas tapo palaidotas 
gegužės 21 dieną ant kata
likiškų Kalvarijos kapinių.

Velionis nebuvo kapitalis
tas, bet paprastas darbinin
kas, tai kurgi ta bolševikų 
darbininkiška meilė? O 
Lionginas didelis simpatiza- 
torius lietuviškų bolševikų 
ir jo moteris yra progre- 
sistė. Baisogalis.

BROOKLYN, N. Y.
L.S.S. 19 kp. susirinkimas.

6 d. birželio (seredoj), S 
valandą vakare, Socialistų 
Svetainėje, 319 Grand st., 
įvyks L.S.S. 19 kuopos susi
rinkimas. Šis susirinkimas 
bus reguliaris, bet jame bus 
daug kas apkalbėti; ypatin
gai mums bus žingeidu išgir
sti pranešimus iš Socialistų 
Partijos konvencijos ir ta
me sąryšyje kai kas apkal
bėti. Taip pat yra ir daugiau 
reikalų apkalbėti. Taigi visi 
kuopos nariai malonėkite 
atsilankyti ant šio susirin
kimo.

Pagalios, yra kviečiami 
tie, kurie dar nepriguli prie 
L. S. S. 19 kuopos, ateiti ir 
įstoti į kuopą, idant visi ga
lėtume bendrai dirbti dėlei 
darbininkų klesos išsiliuo- 
savimo iš po kapitalistinės 
vergijos.

Beje, tie visi, kurie per 
drg. K. Bielinio prakalbas 
paėmėte aplikacijas, su drg. 
E. Dėbso paveikslu, išpildė 
malonėkite ant šio 
rinkimo atsinešti ir 
priimti Į kuopą.

L.S.S. 19 kp. org. (Tąsa koresp. ant 5 pust)

s

susi- 
busite



DAILE (R KARAS.
Rašo dailės stud. M. Šileikis.

Dar neužmirštas per dul
kėtos istorijos puslapius 
persų užplūdimas Graikijos 
480 m. Kristui negimus. 
Praslinkus 48 metams, sū
kuryje Peloponnesinio karo, 
suirimas pagimdė politinę 
)r religinę 
Athenams, 
auka buvo 
būdamas 
nuodino.

Sokratas buvo 
Platono mokslo ir 
kritikas dailės.

Sovietu Rusija.Ipę. Naikina viską, kas tik 
1 priešo rankon pakliūva, 
į Dailė-gi seniau ir dabar yra 
1 artimas draugas kultūrinio 
Ugyvęninio. Kaipo stambus šaukiami 

~ 1 j daiktas, dailė veik pirma pa-i. 
Romėnų geriau padarė ir Rusijos

’ie 
sunaikino ir jo paveikslus, 
kuriuos piešė rusų tautos 
geriausias piešėjas Sierov. 
Negana to, da net ir car» 
muzėjų "pamažino”. Vis da- 

,rė tai, kad keršijus savo 
■ priešui — carui. Bet sykiu 
i atkeršijo nekaltam dailinin
kui, sunaikindami jo garbe. 
Bet ką čia jau ir išrokuo>i 

į visas niekšybes, kurios esti 
papildomos laike karo.Karui 

.siaučiant, kad ir visas pa- 
Į saulis prasmegtų po "prie
šo” kojų, tai butų da geriau 

Bėgyje istorinių amžių 
laikotarpiais tampa pažy
mėta, jog kur daugiau karą 
buvo, ten tauta ir šalis kul
tūriniai ir fiziškai vis že
myn ir žemyn ėjo.

Įjuotojai graikų skulptūras l liuva po Molocho kuju. Ne 
ar arkitekturos. P " , „ * 
arkitektura yra niekas dau-Į bolševikai. Nužudę carą, ji 
giau. kaip mišinys graikų ir---- *
byzantinės arkitekturos. Te- 
pyba yra labai originale 
pas romėnus. ”

Kalbant apie gotišką ar- 
kitekturą, reikia pabrėžti

Palvtfinimnc ' Iš vii-šmmėtų pavyzdžių,;* **• J ©•••**t<Clo» manau, kiekvienas skaityto- 
—ET“— Jas pasakys: jeigu "Kelei-

Jeigu 'Keleivio" leidėjai ap-ivis” ir jo leidėjai arba ben- *. --v ailr ■ __ B * a * * 11 T 1 • • » T • •
tai ir pati "Laisvė”, Dįdelėjvo^ator^a*s ’ "išdavikais",

provokatoriais" dradarbiai apšaukiami "pro- Nesutikimai tarpe komunis- simokėjimo
iv-i . ____ •__________ kn1»nz4.

ir Angarietis irgi yra provo- tai tokie pat "provokato- 
katoriai. ’ ” ’” ’ ~• •>

reakciją. Puolus 
žymiausia karo

Sokratas, kuris . kad čia yra visai originale 
nelaisvėje nuši- arkitektura. Gotikos arki

tektura, savo gera proporei- 
sekėjas ja, yra kuogražiausia visa- 
gabds;me pasaulyje. Gotikos sty- 

Dailė Grai- liūs prasidėjo 13-tam širnt- 
1-ijoje augščiausiame stovy- mėty. Tas stylius niekados 
■p buvo 3-čiam, 4-tani ir •> nebuvo nusistatęs sau ribų.
tam šimtmečiuose prieš 
Kristų. Filosofija pas grai-

arkitektai labai mėgo ir vis 
gerino gotikos stylių. Vis la-

kus buvo praktikuojama ga- hjau dekoravo ir yis^ augs 
na augštai.

Graikijos tautinė kultūra 
ir jos dailės liekanos išne
šiotos po visą pasauli, o pa
čioje Graikijoje dabar nėra 
ių didvyrių, kurie gjmeno 
3-5tam šimtmečiuose prieš 
Kristų, ir nėra tų dievna- 
mių kaip Parthenon. (ant 
kalno Akropolis, Athenuo-. 
se). » •. . ■ . ,

Taipgi nėra nei kitų gar
sių graikų dievnamių — 
Zeus, Olvmpijoj ir Erech- 
teuin. Athenuose. Viena di
džiausių ir gražiausių buda- 
’.onių netik Graikijoj, bet 
rišame pasaulyje, yra Par
thenon. kurią pabudavojo 
arkitektas vardu Perikles. 
Phidias (skulptorius) ap-i 
juosė visą namą dideliu vai
niku reikšmingų mitologiš
kų skulptūros kurinių. Na
mo arkitekturos struktūra 
turi savotišką liuosą. kihą 
nekaltumo dvasią. Phidias 
skulptūros kuriniai be galo 
dramatingi. kad žmogus 
nei įsivaizduoti negali. Visa 
tai buvo padaryta pradžioje 
5-to šimtmečio prieš Kristų. 
Mes nieko daugiau nemato
me jų darbuose, kaip "geni
jus” ir riša tai suverčiarn 
vis ant genijaus galvos. Ir ; 
tame yra daug tiesos.

Paimsime dabai', 
džiui. skulptoriaus 
mokinius Prariteles 
nas, kurie padarė 
daug 
nių 
kijos 
Įvairiausiomis ligomis 
latiniems karams besiau- 
čiant. daug žmonių buvo su- 
paralvžuotų, bet skulptūra 
pas juos buvo lyg iš dan
gaus prisiųsta.

Reikia pažymėti, kad 
graikai mažai pažino tepy* 
bą, kas pas egvptiečius bu
vo statoma pirmoj vietoj. 
Egyptiečiai išsidirbo tepy- 
boje nuo paprastų sąlygų, 
ty. jie daug kamavosi su sa
vo rašyba. Gi graikai, kaipo 
gyventojai tokios šalies, kur 
nuolat reikėjo ‘dėpties nuo 
lietaus, priverst: buvo prak
tikuotis statyboj.

Visame dailės pasauly
je žinoma gražiausia skulp
tūra "Venas”, kurios auto
riaus vardas nežinomas, nes 
ji atrasta mažoje saloje va
dinamoje ?»!ilo.ant Aegejaus 
juros. Antra panaši i Venus 
stovyla užvardinta Athena, 
rasta kitoj Aegejaus juros 
saloj. Jos skulptorius Lem- 
nia užrašęs ant jos. kad ta 
stovyla yra tos salos deives 
Athenos. Jos kūnas randasi 
Vokietijos muzėjuj Drezde- riaušių 
re. o galva Bolugnos muzė 
juje. Italijoje i originalai».

Kristui gimti 
si mezgu.- krikščionybe:

čiau tiesė bokštus bažnyčių 
arba kitokių būda vonių. Re- 
imso katedra pradėta bu-i 
davoti 1211 metais ir šian-» 

įdien ji da stovi ir stovės per 
daug šimtmečių. Chartres 
katedra pabudavota 13-tam 
šimtmety, o antras bokštas '■ 

Spribudavota net 16-tam| 
/šimtmety. Vėlesnis bokštas 
Tiaug'gražesriis ir daug aug- 
’štesnis už pirmąjį. Tas pa
rodo, kad gotikos periodas 
nebuvo užbaigiamas darbas. 

Chartres katedra turi gra
žią arkitektura iš lauko Ir 
iš vidaus. Lauke augšti bok
štai ir apie trobesį apsodin- ’ 
ta augštomis eglėmis, ku
rios, lyg žvakės, laiko apgo
busios mūrą. Visa struktū
ra viduje turi gotišką deko
racijos formą. Gi dailės pa
jautimas yra didelis. Var
pams skambinant tame eg- 
l’ų miške, aidas išneša ne
paprastą jausmą. Tikintis 
žmogus jaučia, kad visa ta 
Gailės kūryba labai artimai 
surišta su kuo tai prakilniu, 
augštu.

Kaip minėjau, Reims kate
dra. kuri yra narsiausia ir 
labiausiai išpuošta visame 
pasaulyje, užima pirmą vie- 
ra arkitekturoj. Bet čia yra 
kalbama tpie klasinę arki
tektura. Kitos garsios kate
dros yra Notre Dame Pary
žiuje, Chartres ir Amiens.

šitų katedrų, o ypač Re- 
imso, dideli priešai buvo vo
kiečiai. Kodėl kaizeris taip 
stengėsi tą milžinišką trio- 
besį sunaikinti? Todėl. kaJ 
matė jog negalės jos paim
ti savo globon. Pavydas juos 
ėmė nuo senai delei franci
ai škos-gotiškos arkitektu
ros. Rheims'o katedra talpi- 
i a tūkstančius geriausių 
skulptūros kurinių. Jos sto
gas nustatytas pulkais figū
rų. Būtent Įspūdinga kom- 
. inacija. kai aniuolai atskri
dę ant didžiojo rožės lango 
pagauna maldas ir nuneša į 
dangų. Žemiau stovi velniai 
ir kitos baidyklės.

Sunaikinus toki triobesi 
nebūt į lengvas darbas at
statyti. Lygiai, kaip Michel 
Angelo piešinius neįmituo-, 
nes nėra galima turėti kito 
žmogaus jausmo tam dar
bui.

Reimso katedra dabar 
stori skylėtom sienom. Tas 
žaizdas" joje ir paliks ne

užtaisytas, kad parodžius 
vokiečių darbus, kur laike 
karo jie bombardavo. Rei
kia pastebėti, kad tokis mū
ras gal ir nebūtų galima vi
sai sugriauti. Sienos iš sto- 

akmenų ir plieno 
skliautai laiko iš visų pusių 
surėmę. Kanuolės visgi sie- 

ir po to Už- nų nesugriovė. Dabartiniai

vo da didesni karai tame 
kultūros centre ir pagalios, 
pamaži užviešpatavo tam
sieji amžiai, iki taip vadina
mų Renesanso laikų (vidur
amžių L Dailė vėi pradėjo 
atsigauti pradžioje 13-to 
šimtmečio po Kristaus. Jau 
15-tam šimtmety Mykolas 
Angelai jo mokytojai bu
vo darbštų, sekėjai ir kop.

.I
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Laiškas “Keleivio"
Redakcijai.

Be jokių aiškinimų žino 
kiekvienas, kuris tik seka 

įspaudą, kad "Laisvė” šaukė 
ir tebešaukia, buk "Kelei
vis” ir jo leidėjai esą "provo
katoriai”: taipgi visi žino 
už ką ji Keleivį" vadinu 

j "provokatorium”: * už tai. 
Kad Keleivis pasakė, jog 
tas ir tas yra komunistas, 
arba pačia "Iaiisvę” pavadi
no komunistų laikraščiu. 
Vien tik už vartojimą žo
džio "komunistas”, daugiau 

! nieko.
Ir ve. kaip tik pamatė, kad 

Z. straipsnyje įvardyti 
tūli asmenis komunistais, 
tai ir šaukia: "Matai, ir tu 
jau pradedi provokuot, už 
tai ir sulindai i ‘Keleivį’. 
Mat, kitur negalėtum pro
vokuot”. ir t.t.

Na. jeigu jus jau sakot, 
kad aš "provokatoriškai” 
rašau, tai tegul būna jūsų 
viršus”. Bet aš priparody- 

>iu faktais, kad ”Laisvė”, 
Pėdelė ir Angarietis ir dide
lis bunčius kitų bus tokie 
pat provokatoriai, kaip kad 
jus vadinat Zabulionį, "Ke
leivi” ir kitus.

Re ilgų išvadžiojimų ve 
faktai-priredymai.

"Laisvėje.” (No. 177, 1922 
m.) Dėdelė rašydamas “Bė
dų Bėdos” ve kaip sako:

"Paimti kad ir kitą faktą: 
kiek pinigų sugrusta į Bal
trušaičio familijos organą 

Į D. Tiesą’, kiek vežimų pole
mikos prirašyta, kiek pri- 

, šmeižta, kiek nuostolių pa
dalyta 'Laisvei’ ir 'Vilniai’... 

ar kitokiu budu

I

GERBIAMIEJI:—
Kuomet mane valdžia 

areštavo kaipo "politikini 
prasižengėli", tai laikraš
čiai pradėjo rašyt apie ma
ne nebūtus dalykus ir žmo
nės. negalėdami žinoti ti
kros tiesos, visaip apie ma
ne kalbėjo. Kaikurie spėjo 
net. kad man jau nebusią 
galima dirbti savo paprasto 
darbo ir tt.

Dėlto dabar turiu gerbia
miems lietuviams pranešti, 
kaip tat ištikrųju yra.

Po kelių dienų — 4 d. ge
gužės — mane paleido, kai
po visai neprasikaltusi. be Vienokiu

.’ suvalgėSr atitraukė nuo

pavyz-
Phidias 
ir Še
rnams 

suprantamesnę kuri- 
d vašią. Nors Grai-

tauta buvo užsikrėtusi 
nuo-

bn- Riurai statoma tik pagal 
kontrakto ant tiek, ir tiek 
metų. Praėjo keliatas desėt- 
kų ar šimtų metų, namas 
’-eikia griauti. Senovės mu
rai. net graikų dievnamiai, 
kaip tai Porthenon ir 
Frechtenun griuvėsių stul
pai nuo o-to šimtmečio prieš 
Kristų da ir šiandien stovi 
.-avo vietoje.

Karas naikina ne vien dai-

jokios kaucijos. (Paleido be i T __
kaucijos ir keletą kitų dar- senų komunistinių laikraš- 

a /t., {jų nemažiau* kaip 20 tuks-
kančių...”
' Ką gi čia.yra p_asakęs De

li- dėlė? Čia. |iškiai Dėdelė 
įvardina "Laisvę".ir Vilnį" 
senais komunistų laikraš- 

o čiais. Vadinasi, pats Dėdelė 
ir yra lygus su "Keleivio" 
leidėjais, o -"Laisvė” lygi 
Keleiviui .
"Laisvėje” (No. 47, 1923 

m.) Z. Angarietis rašyda
mas polemiką su Bimba, 
straipsny "Atmeskim Neli
kusias Ginčų Metodas”, 
kaip pavadina Bimbą:

"Drg. A. Rimbo, kaip ko
munistas. privalėjo taip at
sakyti į klausimą...” (Mano 
pabraukta, V. J. Z.). Vadi
nasi. čia irgi tiesiog pasaky
ta. jog Bimba yra komunis
tas. Bet "Laisvė” nešaukia, 
jog Angarietis provokato
rius: taipgi nešaukia, kad ji 
pati yra provokatoriškas 
laikraštis.

Na. ir kur gi čia logika! 
Jeigu vienas už tokį pat pa
rašymą yra "provokato
rius”. o kitas tokius pat per
lus patalpinęs yra geras 
darbininkų užtarėjas?" 
čia tik porą pavyzdžių 

padaviau, kuriuos jiapilde 
viršūnių nariai.

Bet eisime toliau. Mizara 
Brooklyne per prakalbas iš
vadino Bimbą "valdžios 
agentu". Tai girdėjo keli 
šimtai žmonių. Bet Mizara 
ne provokatorius. Taip su
pranta "Laisvė" ir jos visas 
štabas. Eikim da žingsnį to
liau, ir ve ką matom: kelio
lika komunistų nuėjo į val
džios rankas ir pasisakė, jog 
mes esam komunistai ir pa
sisakė pravardes; bet jįe ne 
provokatoriai,' ir "Laisvė ’ 
rėkia "aukų, aųkų!" O 
taip'butų pasakęs "Keleivis” 
ar kokia ypata, kad tie ir tie 
yra komunistai, tai Lais
vės" štabas butų pasiutęs 
berėkdamas — šaukdamas 
provokatoriais” ir "išdavi

kais". O kad tie komunistai 
nuėjo į valdžios rankas, tai 
pati "Laisvė” apie tai rasė ir 
niekv,. to neužginčys.

bininkųk' Aš dabar esu v 
siškai laisvas. Jokios byfo i _ _
prieš mane nebuvo ir nebus.} Ką gi ęia.y^ 
Aš prašau protaujančių

dalyko, būtent: 
blogai kalbant 

______ , nenutylėkit. < 
paaiškinkit, kaip tikrai yra.

Iš mano- spaustuvės neiš
vežė "du troku’ literatūros, 
kaip laikraščiai skelbė. Pa
ėmė tik mažą pluoštelį, kai
po "samples". Ir tą sugrąži
no. Jokių "baisių ’ lapelių 
pas mane nerado, nes aš nie
kad tokių baisenybių ne
spausdinau. Aš spausdinu 
tik plakatus, tikietus ir ki
tus spausdinius draugijoms 
biznieriams ir šiai]) žmo
nėms.

Knygų pas mane rado la
bai daug, nes turiu lietuviš
kų knygų krautuvę, turiu 
savo skaityklą. Bet tų ne
ėmė.

Su pagarba.
J. Baltrušaitis.

lu viii vieno 
išgirdę ką 
apie mane,

ve

VISUR ESANTIS ATSTOVAS
Visai Lietuvai, o dar dau

giau Amerikai žinomas ku
nigo Purickio draugas, Vol
demaras Čarneckis, gyve
nantis Washingtone. taip- 
pat išstatė savo kandidatū
rą i Lietuvos Seimą Telšių 
apygardoje. 
Demokratų, 
likių Moterų 
vasarininkų 
Draugijų sąrašuose...

Ką gi! Turbut ponas Čar
neckis mano grįžt į Lietu
vą? Juk kitaip — nebūt bu
vę tikslo kandidatūros į Sei
mą statyti. O gal jis Ameri
koj ir Lietuvoj atstovaus — 
bus visur esantis atstovas?! 
Žinoma, kad pas klerikalus 
viskas galima! Ir viskas da
roma. kas jiems tinkama.

Dar, matyt, ilgai Lietuvos 
liaudį atstovaus visoki kle
rikalai Čarneckiai. Puric- 
kiai. Krupavičiai ir visoki 
kiti to paties lizdo žmonės.

Pr. br.

Krikščioniu
Lietuvių Kata- 
(davatkų), Pa- 
ir Blaivybės

riai” yra "Laisvė”, Dėdelė, 
Angarietis ir visas bunčius 
kitų; o jeigu vieni yra geri, 
tai ir kiti turi būt geri, tai 
logiškas išvedimas.

Jeigu mes pažvelgsim dar 
plačiau pravėrę savo akis, 
tai rasim devynias galybes 
"Laisvėj” provokatoriškų 
sakinių, tokių sakinių, už 
kuriuos "Keleivį" ir kitus jie 
vadina "provokatoriais".

Priėjus prie partijy. — 
reikia pastebėti irgi: jeigu 
kas kitas butų pavadinęs 
"Darbininkų Partiją” ko
munistų partija, tai "Ijais- 
vė” butų 90 sykių apšaukus 
tą provokatorium: gi kuo- 

|met pati "Laisvė” tatai pa
darė, tai šventa ir gražu.

Taigi matom, kokia "Lais
vės” "didvyrių” logika ir 
teisybė.

V. J. Zabulionis.
P. S. "Laisvės” štabas su 

tūlais savo klapčiukais pa
siuto. kaip pradėjau rašyt i 
"Keleivį" Ir jau rėkia pasi
tikdami: "Tu susilauksi, tu 
susilauksi už tai!” Aš jums 
turiu pasakyt, kad jus jau 
ne dabar pradėjot gąsdvt; 
buvo pažymėta "Darbininkų 
Tiesoj", kad tūli asmenys 
nori ar visai Zabulionį nu- 
linčiuot, ar kaulus aplaužyt.

Well, vyrai, kaip sau no
rit, bet su jumis prastai jei
gu prieš Zabulionio žodžius 
ruošiatės imtis karabinų ir 
šaut ketinat. Geriau susto
kit kalbėję "tu susilauksi" ir 
11. O jeigu ir pataikysit Į 
širdį, tai juk man nei pati, 
nei vaikai. Gąsdinkii kiek 
tik norit, bet pakliuvot, arba 
geriau pasakius, patys pa- 
lindot po Zabulionio tarka.

Tečiaus turiu pasakyt, 
kad aš nekliudau eilinių na
rių. kurie su "Laisve” žy
giuoja.

Kituose numeriuose bus 
vėl piniginis klausimas ir 
tūlų komunistų idėjos.

* < *"

I

I

I
i

V. J. Z
... .

ŽIBUTĖ.
Tu žibute, ko pražydai 
Iš pavasario anksti, 
Kai laukuos kitokio žiedo 
Nematai dar akimi?

—Aš pati visai mažutė 
Iri žiedelis nėr gražus, 
Jei žydėčiau kitu tarpe— 
Tu matytum tik kitus.

Erdvės Aitvaras.

MAN DAINELĖ...
Man dainelė, 
man ir rožės, 
man saulutės 
spinduliai.

Nors dalelė 
liūdna, liūdna, 
bet liūdesiu, 
neb’il gai

Paguos širdį 
man dainelė, 
rožėms pinsiu 
dieneles...

O saulutė — 
šypsuonėlė, 
vien Į laimės 
neš gelmes.

Tad sidabro 
ašarėlės 
mano skruostais 
neb’riedės, 
nes laimužė 
mane jauną 
aplankyti 
tuoj pradės...

>

tų suvažiavime.
Buvusiame komunistų su

važiavime Maskvoje dauge
liu klausimų kilo daug gin
čų ir pasireiškė principinių 
skirtumų. Iš vienos pusės 
Trockis, iš kitos pusės rusų 
ekonomistai, kurie su Troc- 
kiu sovietų respublikos ūkio 
atstatyme visiškai nesutin
ka. Suvažiavime šį kartą 
Trockis laimėjo. Krasinas 
turėjo atsistatydinti.

Be to prieš Trockį daug 
kalbėjo vadai kairiosios ko
munistų grupės, kuriems ir 
Trockio—Lenino politika iš
rodo nusileidimu prieš kapi
talistus ir klausia kuomet 
galas tiems nusileidimams 
busiąs, šią grupę palaikė 
Rakovskis ir kiti bolševikai. 
Krasinas apie Sovietų Rusi

jos ekonominę padėti.
Krasinas mato kad Rusi

jos pramonei atstatyti svar
biausia kliudo šalies ūkinin
kų nubiednėjimas, 
rinkos stambesnei 
nei, nėra Įrankių, 
gaminimo aparatas, dezor
ganizacija pramonės tvar
kyme. Ir jis daro išvadą, 
kad Sovietų Rusijos pramo
nė galima atstatyti su pa- 
gelba užsienio kapitalo, duo
dant koncesijų.

Naminė karė gręsia.
Plėšikų Rusijoj daugybė. 

Susidaranti būriai ne vien 
plėšikiškų tikslų vedami, bet 
turi ir politinių, šie “plėši- 

turi daug pritarimo 
"buržuazijos". Val

su šiais "plėšikais"

neesą 
pramo- 

suardyta

kai" 
tarpe 
džia 
ėmėsi rimtos kovos, bet ne
gelbsti — būriai jų didėja ir 
apiplėšimai valdžios įstaigų.

_ 7 ----------------------- '

Sovietų valdžia rodo naujų 
būdų kovai su jais. Vietos 
policija skiria "atsakomin- 
gąjį” asmenį iš tarpo "bur
žujų" ūkininkų arba prijau
čiančių plėšikams, lik ne iš 
komunistų ir jiems ištikimų. 
"Atsakomingasis” turi da
boti nuo plėšikų, laiku per
spėti užpuolimą, ginti ir elg
tis sulyg išdirbtų taisyklių. 
Mažiausias tokio "atsako
mojo” asmens nutolimas 
nuo taisyklių, baudžiamas 
sunkiausiomis piniginėmis 
bausmėmis, net ligi mirties. 
Už didesnius neišpildymus 
turto konfiskacija, sunkieji 
darbai arba mirtis. Kiti gy
ventojai taip pat baisiai 
baudžiami už mažiausi pri
jautimą plėšikams. Tuos 
plėšikus žmonės vadina va
duotojais.

800 milijonų už knygelės 
perskaitymą.

f Slaptai išleista Rusijoj 
I knygelė "Beprotis su brit- 
*va", parašyta prieš Leniną 
tiek platinasi (slaptai), kad 
net prasidėjo spekuliacija— 
imama už leidimą jierskai- 
tvti ta knvgelę 800 mil. ru
blių.

"Proletariški" pajai.
Nutarta padidinti pagrin

dinis kapitalas pajinės ben
drovės "Larek” ir išleisti 300 
naujų pajų kiekvienas 
tės 1000 aukso rublių, 
m Įninku tos bend rovės 
Feliks Dzeržinskis.

i terminas buvo 
š.m. balandžio 30 d.

Ukraina vėl nerimauja.
Rumunų spaudos praneši

mais, Vakarų Ukrainoje su
kilėlių judėjimas vis augąs, 
ir Ukrainos raudonosios ar
mijos vadas Fr linze Įvedęs 
tose srityse karo stovį, o kai 
kuriuose apskričiuose net 
apgulos* stovį. Berdičevo sri
ty j sukoncentruotas esąs at
skiras korpusas, prie kurio 
štabo esanti organizuota 
ypatinga komisija iš trijų 
žmonių sukilimų likvidavi
mui su Kijevo viršinin
ku Frinovskiu priešakyje, 
įvedus karo stovį visos suki
lėlių bylos esą perduotos tos 
komisijos žinion. Atskiro 
korpuso užimame rajone esą 
įsteigti 5 ypatingi lauko 
teismai, kurių nutarimai ne
galį būti apeliuojami ir net 
nepasirašomi vyriausiojo 
vado. Vienintelė bausmė 
esąs sušaudymas. Pastaruo
ju laiku Berdičevo miestas 
sudarąs tikrą kariumenės 
stovyklos vaizdą. Dešiniame 
Dniepro krante keleivinių 
traukinių judėjimas visiškai 
sustabdytas. Sąryšyje su ap
gulos stovio paskelbimu, 
maisto pristatymas iš kaimų 
į miestus visiškai sustojęs. 
Berdičeve esą areštuota 
daug inteligentijos, ypač 
mokytojų tarpe. Daugelyje 
vietų įvykę susirėmimų tarp 
sukilėlių ir bolševikų. Kai 
kuriose vietose būną gan 
smarkus susirėmimai, kad 
bolševikų dalys, netekę su
žeistais ir nukautais, priver
čiamos pasitraukti. Taip nu
piešia padėtį Ukrainoje ru-

i munu spauda. Rusu gi spau- 
vąR,zl<?s įstaigų, Į (ja žinoma, ne emigrantų, 

jai Ištikimų žmonių, dažni, didėjanti Ukrainoje sukili-

t

ver- 
Pir- 
yra

mą skaito Varšuvos machi
nacijomis. Šios dienos Char
kovo radi o paduoda net fak- 
iinius įrodymus, būtent, kad 
nuteistieji Revtribunaio ’ 
Vinnicoje keturi Orliko su
kilėlių būrio dalyviai prisi
pažinę. kad prieš pereinant 
sieną jie gavę iš lenkų štabo 
reikalingų instrukcijų.

Nikalojaus keliu.
Atvykusieji iš Tarybų 

Rusų papasakojo apie gana 
ten populerę karikatūrą, ku
ri vaikštinėja iš rankų Į ran
kas ir labai slepiama nuo 
valdžios.

Karikatūroj vaizduojama 
I^eninas ir Trockis. Abu sė
di automobiliuje. Netoliese 
matosi Maskva, i kurią iš • 
visų pusių eina keliai.

Tarp Lenino ir Trockio ei
na. maž daug, šioks pasikal
bėjimas:

—K rato.—sako Trockis.
—Smarkiai krato — pri

deda Leninas.
—Pasuk, brolyti, į dešinę 

— sako šoferiui.
x —Truputį mažiau, bet vis 
tik krato.

—Dar dešinėn — liepia 
Šoferiui.

—Draugai! — neiškentė 
šoferis, — tokiu budu mes 
visai Nikalojaus kelin įsu
kome (Mikolajevskaja doro- 
ga)-

—įsukome jau?... Na, da
bar drožk drąsiai: kelias se
nas, suvažinėtas !...

Sako, kad asmens, pas ku
kiuos rasta ši karikatūra, 
baudžiami mirtimi.

Rusai nepildo Rygos
sutarties.

Lenkų spauda sujudo dėl 
Rusų nusistatymo sustab
dyti Rygos sutarties vykdy
mą, kas liečia sugrąžinimą 
turtų Lenkijai! "Rzeczpos- 

įpolita" nurodo, kad Rusai 
ligšlol grąžinę tik kai ku- nos apskričiuose suima gu
riuos kultūros daiktus, bet dus šimtais, kaltindami už 
išvežtų fabrikų neišduo<la.1 politinius prasikaltimus. Ke- 
Tečiau ’Kurjer Polski" už-Bos dešimtys geležimis ap- 
sipuola rusus, kad jie nežiu- kaltu jau nuvežta Vilniun Į 
rint į pasižadėjimus, dar lig- Lukiškių kalėjimą. Suimtie- 
šiol nesumokėję prikįausan- ji įtariami, kaipo ginkluotei 

. .,. čių Lenkijai 30 mii. rub. gaujų dalyviai ir kaipo bol-
P. Gaidamavičius, auksu, kurių paskutinis už- ševiku agitatoriai.

I

Taip laiminga 
man dalelė 
visą amžių 
švies, bujos, 
nors ir vėtros, 
audros siaustų, 
nieko, nieko 
.neatbos... ("Jaun.")

■ . . • - ’

MASINIAI SUĖMIMAI.
Lenkų policija Ašmenos, 

Švenčionių. Vileikos ir Dis-

ševikų agitatoriai.
*



KORESPONDENCIJOS.
PITTSBURGH, PA. 
"Juozapas ir Zelbora” 

scenoje.
^’.eJ4UŽės 5 d. vietiniai san- 

darieciai buvo surengę va
karą Birmingham svetainė
je, S. Side dalyje. Buvo sta
toma scenoje 'Juozapas ir 
Zelbora ir Faraono Sapnas”, 

.dviejų aktų, septypiu ati
dengimų bibliška meilės 
dumia.

Lošėjai buvo sudėtiniai— 
clevelandiečiai ir pittsbui^j
giečiai. Rolės buvo padalin
tos sekančiai: Juozapo rolė
je K. S. Karpavičius, Zelbo- 
ros — Ona Virbickiutė, Po- 
teparo — Andrius Lapins
kas, Asenatos — Antosė Ar- 
zuolaičiutė, Faraonas — 
Stasys Reikus, Kunigas — 
V. P. Banionis — visi šie 
aktoriai iš Clevelando. Iš 
Pittsburgho gi buvo šie: 
Masid rolėj — Pranas Gilis, 
šinkoriaus — J. Virbickas, 
Amrus ;— V. Plaušinis ,r 
Gansur — S. Raudonis.

Lošėjai savo užduotis at
liko gana gerai. Nors ir bu
vo kiek trukumų aktorių ju
dėjime, bet nelabai žymus. 
Užvis geriausia atsižymėjo 
iosime Ona Virbickiutė.

Dabar keliatas žodžių apie 
patį veikalą. Veikalas vaiz
duoja senovės Egypto vieš
patystės laikus, kada Juoza
pas buvo brolių parduotas 
Egypto Faraono karvedžiui 
Poteparui, kaipo vergas ir 
kaip jis ištikimai tarnavo 
ponui. Jam bebūvant Pote- 
paro dvare į jį įsimyli Potc- 
paro Jauna žmona Zelbora 
ir per jos storonę jis lieka 
pakeltas į vergų užveizdą. 
Tada į Juozapą įsimyli ir 
Asęnata. kuri tarnauja Po- 
teparo palociuje kaipo vai
deliote. Zelbora invlėdama 
Juozapą nuduoda, Kad ji ir 
savo vyrą myli, nors jos 
meilė prie Juozapo yra ti
kra, nes jis toks gražus, jau
nas.

Poteparui išeinant-į karę 
Juozapas lieka pakeltas į 
augščiausį Pa tepa ro dvaro 
užveizdą. Poteparui nesant 
namie Zelbora meilinasi 
prie Juozapo, bet Juozapas 
nepriima jos meilės ir Zel
bora supyksta ant jo. Pote-j 
parui parėjus iš karės Zel
bora apskundžia Juozapą, 
buk jis norėjęs netinkamai 
su ja apsieiti. Poteparas su
pykęs įmeta -Juozapą į kalė
jimą.

Bebūnant Juozapui kalė
jime, Faraonas sapnuoja 
sapnus apie 7 karves riebias 
ir apie 7 karves liesas, apie 
7 varpas pilnas ir apie 7 var
pas tuščias — ir niekas jam 
tų sapnų negali išguldyti. 
Pagalios buvo pašauktas iš 
kalėjimo Juozapas ir jis jam 
išguldė jo sapnus apie 7 me
tus blogus ir apie 7 
derlingus. Faraonas 
kia Juozapui netik 
bet paskiria ' ... .
šalies valdytojum ir liepia 
jam pasirinkti gražiausią 
moterį ar merginą. -Juoza
pas pasirenka Asenatą ir su 
ia susižieduoja. Tuomi vei
kalas ir užsibaigia.

Veikalas turi savyje už
tektinai jausmo, bet aty- 
džiai ji sekant, matosi kelia
tas technišku klaidu. Tūlose 
vietose žodžiai bei sakiniai 
neatsako tiems laikams,ap*e 
kuriuos kalbama.

Pittsburgictis.

šalis, SU 
pigiai.

PARDLODA
Europos

TIRI SAVO

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FlUMSy MIUSTEJUJOS KMESF0I8ENTAS 

Banku Resursai—$ 1,700,(MM).00.
PARDLODA Lietuv os Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Ku|x>nus.
PRIIMA DEI’OZHTS ir moka 4'5, priskaito- 

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

SIUNČIA PINIGUS i Lietuvą ir visas pasaulio 
pilna garantija, greitai, teisingai ir

laivakortes kelionei Į Europą ir iš 
an' visu linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

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

Buitie Statės Banke savo depozitus laiko New 
Yorko Valstija. New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Minist-niją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito BSnkas, Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir kitos 
Įstaigos.

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

BALTIC STATĖS BANK
2JH EIGHTH A VENT E, NEW YORK. N. Y.

Kampas W. 25th St. Telefonas W*tkins 21-12
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po 
piet. Subatomis — iki 7 valandų vakare.

rytojaus pas Balevičių jau kiusi du posėdžiu. Pirmas organizuoti į uniją jose dir- 
bangius darbininkus.

Skyriaus valdyba rapor
tuoja, jog gegužės 7 d. ji 
kalbėjusi su generaliu se
kretorium šlosbergiu apie 
apie "Darbo" redaktorių V. 
Pošką, kurį "rubsiuviai” 
(geriau pasakius būrys pa- 

j jau 
pašalimi 
kad buk 

Foste- 
organizuojanią "Pro f. 

Lygą". Bet, 
Poška pasižadėjęs 

nebekliudyti tos 
tai sekretorius kai 

kuriam laikui dar palikęs ji 
"Darbo” redaktorium.

Čia turiu pasakyti, kad 
bu--komunistai neturi jokių įro- 

taisytojams, dvynų, kad V. Poška kuo 
nors butų nusikaltęs. Bot 
musų komunistėliai, mato
ma, tebesilaiko tų Rusijos 
komunistų 1‘arti jos 21 
punkto. Jiems vis dar norė
tųsi, kad darbininkų laikraš-

apsilankė inspekto* ius ir su- buvęs Tarytos narių ir biz- 
agentų, o antras tary-[radęs porą gorčių alaus išsi- nio _________

surengti visą eilę nešė. Aišku, kad tas atsitiko bos narių, biznio agentų irtarusios
piknikų ir jau vietos užim- per Svečio "pasidarbavimą", lokalų valdybų, j
tos ant visos vasaros švend Toliaus Svečias rašo, kadjme dalyvavęs ir unijos pre- 

ičių. Jaunimas yra užsibrie- pas J. Kasparį atrasta daug
žęs veikti kultūros ir 
švietos srity. Tas labai 
girtina.

I Pasiaraja-

& o a

Kaip visuomet, taip 
šiais metais aplankė musų 
koloniją avelių kirpikas ar
ba. geriau sakant, Romos 
trusto agentas, čia mat lie
tuvio kirpiko nėra ir todėl 
buriutės vaikščioja apžėlę. 
Tad airy s kirpikas, negalė
damas pats lietuves buriu- 
tes apkirpti, pakviečia benf 
vieną sykį ant metų lietuvį 
kirpiką, kuris lietuviškai 
buriutės užburia ir tos 
pant nesispaifh).

❖ ■> *

Pavasariui atėjus,

zidentas S. Hilmanas. Pre
zidentas paskelbęs, jog ant- 
algameitains priklausantys 
rubsiuviai, einant naująja 
su bosais sutartimi, gaus se
kamas algas: kurie uždirbo 

!$30 savatei, dabar gaus $33; 
; uždirbusiems mažiau $30, 
j bus pakelta W'<: prosyto- 
Įjams. dirbantiems nuo ga
balų ir uždirbantiems $41 
savaitei, bus pakelta nuo 
$5.10 iki $5.21; kirpėjams 
buvo mokama nuo $39 iki 

*$45. dabar jiems pakeliama 
nuo $1 iki $7 savaitei; 
šelmonams”, 1 
egzaminuotojams ir spon- 
čiuotojams pakeliama $4 sa
vaitei ; pradiniams moki
niams. kuriems pirmiau bu
vo mokama $13.50, dabar 
bus mokama $15 savaitei. ___ 7_____
Be to, unijai ir darbdaviams čius begalėtu redaguoti tik 

įsteigtas bedar- patentuoti komunistai. O 
kuriu darbiniu- kadangi V. Poška nėra ko

munistas, tai musų ix>iševi-. 
kėliai stveriasi žemiausių 
priemonių ■ — melagingą 
skundų ir donosn — kad tik 
jį išėdus. O reikia juk pasa
kyti, kad "Darbą” V. Poška 
redaguoja šimtą kartų ge-

ap- brogos. Mat, kaip jis apie 
pa- munšainą rūpinasi! Bet vie

ton rūpintis apie kitus, pa
tarčiau Svečiui užsimokėti 
skolas tiems saliuninkams, 
pas kuriuos esi ant bargo 
nemažai prigėręs.

Tasai Svečias savo politi
nius jM'iešus šmeižti moka, 
bet apie savo vienminčių ge
rų katalikų darbelius užtyli. 
Jis turbut nei nežino, kad 
Montelloje yra kunigo V. 
brolis, kurį kun. Švagždis 
vadina Marijos vaiku. Tasai 
vyras pirmiau labai gėrė. Jo 
brolis kunigas pažadėjo jam 
nupirkti automobilių, jeigu 
jis liausis gėręs. Taip ir bu
vo: vienas brolis liovėsi gė
ręs, o kitas brolis jam auto
mobilį nupirko. Viskas atro
dė gerai. Bet atsitiko nelai
mė ir Marijos vaikas vėl 
pradėjo gerti. Ir syki girtas 
atėjęs ant kokio ten katali
kų milingo pradėjo V. Piga- 
gai per ausis kapoti. Pasta
rasis per ištisą savaitę dirb
ti negalėjo. Tai ve koki tikrų 
katalikų darbai. Kodėl Sve
čias apie juos į "Darbiniu-; 
ką” neparašo?

ir t

svaigusių komunistų ) 
senai, reikalauja 
nuo vietos už tai, 
V. Poška smeižiąs \V 
rio
Sąjung. Šviet. 
girdi, 
daugiau
Lygos,

ker I

pas 
mus pridviro, kaip musmirių 
po darganai, sandariečių, 
kurie gudriai prigavo dau
gelį davatkų, čia jau nuo se
nai pats per save buvo išsi
vystęs tautiškas ”geneix)- 
las”, kuris su savo burdin- 
gieriaus pagelba yra parda
vęs vietos lietuviams nema
žai visokių šėrų, kurie netu
ri jokios vertės. Užtai dabar 
žmonės tą tautiečių "gene
rolą" nirštais bado, vadinda
mi žuliku ir kitokiais var
dais. Kada jie surengė pir
mas prakalbas, tai daugiau 
nieko nekalbėjo, tik tautiš
kas deklamacijas sakė. Ka
dangi jie nieko neužgavo, 
tai daugumai jų prakalbos 
patiko. Po prakalbų vietos 
"generolas" pasiėmė krepšį 
i rankas ir marš per stubas 
tautiečiu kolektuot. žinoma, 
su naminės pagelba susiko 
lektavo apie tuziną.

Ilgai netrukus jie surengė 
antras prakalbas ir kalbėti 
parsikvietė Rastenį iš Bos- 
t ono. šis nėra toks tautiškas 
fanatikas kaip kiti ir kalbė
damas prisilaiko daugiau 
socialistinių pažiūrų (Jis 
vra buvęs sąjungietis-socia- 
listas, dabar prisišliejęs prie 
Sandaros. — Red.). Raste
nis tarkavo klerikalus ir da
vė vėjo bolševikams, su ka 
riais gan smarkiai susikirte 
ir ilgai ir rimtai diskusa- 
vosi.

"Sandaros” No. 20 kores
pondencijoj visa tautiška 
tulžis išlieta ant bolševikų 
o apie didžiausius musų 
priešus klerikalus nei gu
gu. Visų Draugas.

»

Į

MONTELLO, MASS. 
Atsakymas "Darbininko" 

korespondentui.
Atleis man skaitytojai, 

kad aš užimsiu laikraštyje 
brangios vietos atsakymui i 
tuos šmeižtus, kuriuos pa 
ieido per "Darbininką" tu 
las Svečias, norėdamas ap
teršti progresyvę dali musę 
visuomenės.

Tasai Svečias rašo, bu! 
guzikuočiai iš sandariečių i- 
socialistų aki veža. Girdi 
bedievių rankose bravarne 
ir munšainas, o kataliki 
rankose grosernės, bučer 
nes ir tam panašiai.

Tasai šmeižikas save sve 
čiu vadina ir sakosi nesena’ 
Montelloj gyvena. Dėt aš už 
tikrinu, jogei jis gyveni 
Montelloj virš 15 metų ir vi 
są laiką buvo geras munšai 
no garbintojas. Tik dabar 
kokia pora mėnesių atgal 
jis apsistojo gėręs, nes gave 
pas kunigą darbą už kok 
ten šlaviką. Taigi, norėda 
mas Įtikti savo piemeniui 
jis pradėjo darbuotis, smeiž 
damas ir šiaip kandžioda 
mas progresyvius žmones.

Kelios savaitės atgal tašą 
Svečias atėjo pas -J. Balevi 
čiu, 20 Bellevue avė. ir siūk 

tus. bet visgi geresnis, negu'jam, kad jis užsirašytų 
močeka žiema. Į' Darbininką”. Bet Balevi-

Su pradžia pavasario ir čius griežtai atsakė, kad to 
musų lietuviai sujudo, su-(kių laikraščių kaip ’ Darbi- 
kruto. Visos vietinės drau- ninkas” jis nenorįs matytu* 
gijos ir kuopos jau yra nu-

metus 
šutei- 

laisvę, 
ji visos Egypto

hudson, mass.
Visko po biski.

Jatf Hemu buvo ;maty tis 
"Keleivyje” žinučių iš musų 
kolonijos. Tai sumaniau šį 
bei tą parašyti.

Žiemos laikas jau praėjo. 
Nors pavasaris šaltas, rus-

i

sutikus liko is 
bių fondas, 1 

j kai mokės 11 < savo uždar
bio. Tokią jau sumą fondan 
mokės ir darbdaviai. Visi 
tie mokesniai prasidės nuo 
gegužės 1 d.

Biznio agentas praneša, 
kad paskutiniu laiku Chica- 

į goje atsiradusios kelios riau, negu kad jį redagavo
”open shop”. Jungtinė Ta- Mockaitis (Bekampis) arba 
ryba nutarusi visais gali- Undžienė.
mais budais pasirūpinti su- šapos Darbininkas.

i

Dar noriu kelis žodžius 
parašyti apie šaulių atstovo 
Žmuidzinavičiaus prakal
bas, kurios atsibuvo 20 d. 
balandžio. Jis rodė šaulių 
paveikslus ir gyrė jų narsu
mą. Čia pat pašoko ir kun. 
Švagždis ir davai girt Lie
tuvos valdžią. Tuo tarpu pa
siprašė balso Jonas Stoškus 
ir paklausė, ką šita Lietuvos 
valdžia gero padarė. Prie to: 
klausėjas pridūrė, kad Lie
tuvos valdžia ramiai sau se-' 
Ji Kaune ir nežiūri, ką už-; 
ouolikai lenkai daro su Lie
tuvos žmonėmis neutralėj 
zonoj. Kunigas Švagždis, i 
nežinodamas ką atsakyti,; 
nubėgo nuo pagrindų.

V. A. G.

CHICAGO. ILL. 
Rubsiuvių susirinkimas.
Gegužės 11 d. Rubsiuvių 

Unijos svetainėje (1564 Ko
bei' st.) Įvyko amaigamėiių 
269 skyriaus pripuolamas 
susirinkimas. Kadangi na
riu susirinkiman visai ma
žai teatsilankė. tai pirmi
ninkas V. Prusis paklausė, 
ar verta susirinkimas laiky
ti. ar ne. Didžiuma stojo už 
tai, kad susirinkimas butų 
laikomas. Tąsyk raštininkas' 
F. Mason perskaitė lokalo ir . 
pildomosios tarybos tari
mus. Tarimuose buvo sužy-. 
mėta biznio agento įrody
mai. kuriuos jis pridavė 
)ild. tarybai. Vienoje dirb- 
uvėje jis surado, kad darbi- 
įinkai dirba viršlaikį negan
iam i už tai ekstra atiygini- 
no. Tarp tų darbininkų esą 
r 17 unijistų, kurie bus pri- 
ersti iš tos dirbtuvės pasi- 
raukti ir nubausti už nepil

dymą unijos nutarimų, ku
riais einant kiekvienas urn
os narys turi gauti ekstra 
atlyginimą už viršlaikį.

Toliaus skaityta laiškai ir 
itsišaukimat Skaityta Dar- 
lininkų Gelbėjimo Tarybos 
tsišaukimas iš Bostono, ku

ris rūpinasi Sacco ir Var.- 
zetti bylų vedimu. Tam rei
kalui paskirta penki dole
riai. • •

Seka komisijų praneš 
mai. Pirmiausia raportuoj 
delegatai iš ”komunistų 
Draugijų Sąryšio neva kon
ferencijos, kuri įvyko bal. 
29 d. Delegatai Bendokaitis 
ir kiti sako, kad tas sąryšis 
daug gero nuveikęs. Ti 
nutarta jam paaukoti $2.

Baliaus komisija praneš 
kad vakaras lokalui davęs 
$101 pelno.

Jungtinės Tarybos dele
gatai J. Katilius ir J. Tumo-- 'L

Svečias perpykęs išėjo. Ant sa praneša, kad taryba lal-

f. 
r

AR ŽINOT, KAD—-
šiais metais į Lietuvoj. Seimą nu‘> 

visokių tautų išrinkta 78 atstovai'.' 
Ar žinot, kad jus išrišit rūkymo ciga- 
retų problemą, jeigu jus pradėsit rū
kyt šiandien Helmar Turkiškus Ciga- 
retus?

AP8IVEDIMAI.

IIE1MM
■

J
I1

Kas Tai Yra
Turkiškas Tabakas

AI yra tabakas su geriausiu 
kvapu ir skoniu, atvežtas 

per 3000 myliu sausžemio ir jū
rių. ir sudirbtas, j HELMAR 
TURKISH CIGARETTES.

Turkiškas Tabakas, taipgi yra 
geriausiu ir brangiausiu dėl ci- 
garetu. HELMARAI yra padirb
ti iš 100% tyro Turkiško Taba
ko.

20 HELMARV kainuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastų ciga- 
retų. o jie yra verti keliolika 
kartų daugiau.

HELMAR yra supakuoti kieto
se skrynutėse, kas Apsaugoja 
juos nuo susilaužyniu ir susi- 
mankymo. Paprasti cigaretai 
yra supakuoti į pundelius.

ATSIMINK PKRYNVTę

IR VARDĄ

Tšdii bėjai augs 
ėiausios rūšies 

Turkišku ir 
Ezyptiškų 
Cigaretų.

Pajieškojimai
Pajieškau savo vyro Juozapo Ruz

giu. kilęs iš Zapiškie. ą popieros im
tos iš Aleksoto gmiino. Jis gyvena 
Amerikoj jau dvidešimts metų, rer 
tą visą laiką Oš jravau nuo jo tik tris 
laiškus ir 25 rublius. Pas ta ruoni lai
ku nieko apie ji pežinau. Kas iš ” Ke
leivio-’ skaitytojų apie ji žinot malo
nėkite man pranešti, busiu labai dė
kinga.

Marijona Ruzgienė 
Kaunas, Aukštoji Panemunė, 
Namo No. 105, Lrthuania.

Pajieškau gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, nedaugiau^ kai 
su vienu vaiku, nesenesnės 40 metų, 
linksmo budo ir laisvų pažiūrų, kad 
mokėtų rašyti ir skaityti. Aš esu naš
lys 42 metų, turiu dukrele 13 metų, 
taipgi turiu savus namus, krautuvę ir 
dirbtuve vertės poros dešimtų tuks- 

* tančių. Esu laisvų pažiūrų, svaiginan
čių gėrimų nevartoju. Mylinčios gra- 

* , žy gyvenimą atsišaukit. prisiųsdamos 
'. i-.Jtvo paveikslą šiuo adresu:

k J. G. Laisvas
Genėtai Pelivery, Petroit. Micb.

Pajieškau savo draugų Jurgio ir 
Juozo Šėperių, Simono Rimkaus ir 
Magdalenos Žemgulaitės, 10 m^tų at
gal visi gyvenome Stųrmclville -- 
fittston, Ta. Taipgi visų draugų, gi
minių ir pažįstamų meldžiu atsišauk
ti, už ką is kalno tariu širdingų ačiū. 

Charlcs Judrikis
!<•:; So. žįst SL. S.S. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau Aleksandro Verpetinsks, 
l ukaiėių kaimo, šidlaves valsčiaus. 
Raseinių apskričio. Pirmiau gyveno 
Chicago. III., bet jau keli metai ątgal 
.-.pleido (’hieagą. Meldžiu atsišaukti 

■arb-i jei kas apie jį žinot malonėkite 
| pranešti, busiu dėkingas.

Bolcs-lovas Yuszka
j 2121 W. 45th Place, 'Chicago. 111.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimic- 
i'o Kaškaucko ir pusseserės Ftanciš- 

I os Busutės. Paeina iš Suvalkų rėdy
tos, Alytaus apskričio. Rumbonių pa- 
iunijos. Panemuninkų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Kaškauckas
773 Main St., Sugar Notch, Pa.

Pajieškau Antano Rimkaus ir jo 
tėvo, Kauno gub,. Šiaulių apskr.. Pa
pilės vaisė., Cuinin kaimo: seniau gy
veno Seranton, Pa. Malonės atsi
šaukti.

Jonas Januška
17 Curry St., E. Lcx:ngtvn, Mass.

rajieškau Mateuso ir Juozo Purvė
nų. paeina iš Kauno gub.. Ukmergės 
t-pskr., Dvaromų kaimo. Kas apie juos 
žino aiba jie patįs teiksis atsiliepti 
šiuo adresu: 2 (23)

Jurgis PUrvenas
255 Uroadivay, So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozapo Veraslausko, 
kuris keli metai atgal gyveno Watcr- 
burv, Conn. Malonėk atsišaukti že
miau paduotu antrašu. Mano moteris 
Emilija su dukteria Emilija atvažia
vo j Ameriką du metu atghl. tad mes 
visi norim pasimatyti arba susirašyti 
per laišką. (23)

John Razmus
2107 So. Halstcd St.. Chicago, III.

Pajieškau brolių Adomo ir Klemen
to Vidžių. Pirmiau gyveno ant West 
":;r«l st,. Chicago. 111. Sykiu pajieškau 
ir brolienės Marijonos Gadilinuskiu- 
tės. Visi yra nuvažiavę iš 1’H.tsburgh, 
Pa.. Chicago. Iii. Ka ■ patčtnis, mel
džiu duoti žinoti. (23)

Mrs. Parota Jarus
1121 Kast 89tii St.. Clcvciand, Ohio.

Pajieškau dviejų savo pusbrolių 
Juozo ir Stanislovo Grigų, paeina it 
Kauno rčdybos. Juozas prieš karą gy 

peno Šiaulėnų ir l’aisiogalos para
pijose. o Stanislovas gyveno Kaune. 

■ Dabar girdėjau jiedu randasi Ameri
koj. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 

I juos žinot malonėkite man pranešti 
' už ką busiu labai dėkingas. (24) 

Mikolas Grigas
R. 6, Loveli, Mich.

I Kovo 17 d. prasišalino mano žmona 
VIKTORIJA VISKIAUSKIENĖ pa 
likdama vieną kūdikį 18 mėnesių 
antrą 8 metų; prasišalino su Juozapu 
Skirka (angliškai rašosi "Shirka). ir 
pasiėmė kartu mergaite i metu Jed- 
vvgą. Jisai yra 5 pėdų. 8 colių didu
mo, nešioja akinius, plaukai tamsus, 
akvs rudos, tieseji koja ža.zduota ir 
nešioja ant jos panciaką suveržimui 
gyslų. Moteris geltonų plaukų, mėly
nų akių, šviesi. Kas iuos patčniytų, 
malonėkit pranešti. _ (25) i

Fortūnatas Višniauskas 
Fi-hland Avė..

Nevvton U puti Kalis, šias*.

IVjięšl tau apsivedimui merginos 
i tarpe 35 ir 40 metų, (geistina, tokia, 
kuri moka anglišką Kalini, y r® gra- 
žaus sudėjimo ir linksma. Atsišauk it 
merginos tiktai iš Lawrence, Mass. 
Aš esu vaikinas 40 metų, linksmas, 
išrodau pusėtinai, svaigalų nevarto
ju. turiu gera amatą. Merginos, ku
rios myliotų linksmą gyvenimą, rašy
kit lietuviškai arba angliškai. Mainy
siu paveikslą. Vaikinai nerašykit.

E. 1. I>. £ J. J. Žemaitis
2205 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našli*. tarpe 30 ir 35 tn^tų. Aš esu 
našlė 33 metų ir turiu valgomų daik
tu krautuvę. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslą.

Mrs. R. Mattle
•P.*9 Joscph Avė.. Roenestcr, N. Y.

Pajieškau apsivedimui 
našlės arba gyvanašlės.

.35 metų. Aš esu vaikinas 
rūmo, neblogai atrodau, 
rėčia. kad mergina irgi 

’ Daugiau žinių suteiksiu per laišką, 
atsakymą duosiu kožnai.

Krank Davis
Generul Delcvery, Detftit, Mieli.

Pajieškau apsivedimui moters arba 
siiaujru.’ios merginos tarp 28 ir 40 
metų amžiaus. Aš esu 4U metų, turiu 
savo farmą. Katra moteris mylėtų su 
manim apsivesti, lai tuojaus rašo laiš
ką. Plačiau apie save paaiškinsiu laiš
kais. Aš norėčiau tuojaus apsivesti.

Krank Navock
Bos 36, Middle Ir.let, Wis.

merginos ar 
ne senesnes 
35 metų se- 
laisvas. Ne
būtų laisvi.

Pajieškau apsivedimni merginos ar
ba našlės, tarp 20 ir 10 metų. Aš esu 
vaikinas 28 mėty, sveriu 165 svarus, 
turiu 5 pėdas ir 8 colius aagščio. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veiksi?, atsakvma duosiu kiekvienai. 

Tony Gedman
258 E Ist St., Los Angeles, Cal.

Pajieškau apsivediniui jaunos naš
laitės, tarp -30 ir 33 Uictų amžiaus, 
turi būti laisvu pažiūrų ir linksmo 
budo, mylinti gražų šeimynišku gyve
nimą. Aš nebučia priešingas, jeigu at
silieptų ir tokia, kuri turi vieną kū
dikį. bile tik butų draugiška ir meili. 
Aš nejieškau turtingos, aš tik gei
džiu sau draugės, su katra galėčiau 
linksmai gyventi ir būti laimingas. 
Taigi našlaitės, neatidčliodamos ir 
negaišindamos laiko tuojaus atsišau
kite prisiųsdamos savo paveikslą. At
sakymą duosiu kiekv ienai ir paveiks
lą grąžinsiu. (23)

J. Shmyt
3201 Niagara St., Oakland. 

Pittsburgn. l’a.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS 

KRIAUŠIUS.
Darbas ant visados, mokestis gera, 

ak išauk it tuojaus. .Norint platesnių 
informacijų klauskit laišku arba ypa- 
tiškai. (23)

P. VALUS
42 (j Haverbill St.. Laureate, Mass.

PAGEIDAUJU GERAI PATYRU
SIO ŽMOGAUS prie Rakandų bizniu 
ir mažesnių daiktų. Vieta gera, kito 
štoro nėra. galima gerai pragyventu 
Kurie nori į tokį biznį cit kaipo part
neris. atsišaukiu (23)

J. MICllELL
P. O. Boa 128. JeancsviMe. Pa.

REIKALINGI TUOJAUS du darbi
ninkai prie darymo dešrų, mokestis 
$25.00 savaitėj arba 50c. už valandą. 
Darbas norinčiam dirbt užtikrintas. 
Taipgi reikalingas vyras, kuris mo
kėtų važiuot automobiliu ir parduot 
tavorus. Savaitinė mokestis $25.00 ir 
augščiau. Turi mokėt lietuviškai, rus
tai ir lenkiškai. Reikalinga kaucija. 

BALKUS SAUSAGE CO.
\y Camdcn St., M. Ljun, Mm*.
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Sveikatos Kampelis. Į 
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PIRMOJI PAGELBA NE- 
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMI OSE.
pasauly.

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarą?

y pa tylius:
lai

NĖR PIENO, NW - f
iII
į 
I
I

ir šalta 
veidą.-, 
silpnu- 
kvėpa- 

_ silpnas 
s, apkvaitimas ;r 

sąmonės. Žiau- 
. . ...... v. rūmas simptomu priklau->

dusigvtuti į zuizda.-, — neziu-j 11po ro juJp daug ii ;
|greitai kraujas nubėga.

os, arba to- 
kurios apima dideg' 

tuojau.' 
lakta rą. 

visuomet geriau pa- 
p, jei abejoji 

irieziu-

dasi čia pat ir netikusiose 
apystovose jie visuomet gali

-tomus. Apsupimas 
oda, nu ola nkęs
Įtemptos akių lėlės 
mas, ne regu Kariškas 
rimas, dūsavimas, 
pulsavimas 
pametimas

ŽMOGAUS”.
I*.:r::šc t . ‘Iou^Uni t.oudiss.

.1
t
i

>011.
C*

svarbiausias maistas.
Jis tyra. ■_ užlaikv.ik-t,

rint nuo paviišiaus kūno ar 
s nuo Įrankio, buvusio prie-P’;’ 7 : \ .ri sčia žaizdos. -Labai tan-L zaudos gilu 

Ligonis esti veik be šamo-k‘ii kraujas iš sužeistos;
__ _  i iš

plauna laukan. Todėl tos. 
žaizdos, iš kurių kraujas’ 
gali Kuosai bėgti, nė- 
itaip pavojingos. Mes ma
tome dabar, kad kokia ne- 

porbrati- butų žaizda, nereikia ją už
teršti. Yra geriausia žaizdą 
aprišti čysta pala, o tas ap
saugos ją nuo užteršimi?. 
Bet jei nėra kuo tinkamai

'aprišti, tjd reikia, jei gali- 
laa, laikyti sužeistą vietą 
prieš tyrą orą, nes, kaip jau 
sakyta, mažiau pavojaus 
yra iš oro pusės. Paprastas 
vanduo yra pavojingas, nes 
jame 
mia.

(Tąsa)
Sulaužymas kaukuolės. 1

r Kas, 
\

girnai uts.randa daugyn • 
ų, .. -rios zmoj-aus -sveikatai 

pavej.ngos Tjk svirias
ina.stas yra sveikas ir maU-

Lietuviu Ekskursija
I KLAIPĖDĄ (MEMELĮ)

An( jūrių milžino—S. S. LEVIATIIAN. Nauja 
Didžiausias ir gražiausias laivas 
laivo visi moderniški parankamai.

Hės, iš priežasties sužeidimo.etos daug nuliu gymių
. . . T • “ •- t „ O 11 H o 1 • 1111 - >■% zv 1

'Idos,
\ietąr paviršiaus.

smegenų. Jei sužeista iš šo
no kaukuole,tuosyk esti nuo- 
bėgis kraujo iš nosies, ausų 
ar burnos. Jei skliautas — 
žaizdą arba ilaužimą galima 
apčiuopti po oda, 
kiant per ją ranka.

Pašauk daktarą. Pagul
dyk ligoni aukstieninką gal
va augščiau ir laikyk tykiai, 
pakol daktaras pribus.

Sulaužymas apatinio žando.
Burna būna atdara, ligo

nis negali kalbėt. Sulaužy
mas tankiai gali išsiveržti Į 
išlaukinę pusę ir vidurinėj 
pusėj gali Įvykti netvarka 
dantų. Gali bėgti kraujas iš 
smegenų.

Pašauk daktarą. Gražiai' 
pakelk nulaužtą žandą ir 
patrauk prieš viršutinius 
dantis. Prilaikyk toje vieto
je su raišteliu, arba dviem' 
kaspinais, vienu vertikališ- 
kai, aprišant per viršugalvi, 
o kitu, ilgesniu, horizonta- 
liskai aplink galvą. Apžiū
rėk sutrenkimą.

K

tankiai esti nuliu g\1 w

keikia

| Yra
•šaukti gydytoji; 
apie pagelbii savo į 
ros.

Perrėžk arba atsegk (ira- 
zaizda bu m 

Atraito!: drabužius 
Xe- 

nė‘.-i

pašaukti
x

• \

įbužius taip, kad 
matyti.

■kad jie nesiektų žaizdo: 
žaizdos tu pats.silytėk

Ataleisk ligoniui pačiimi i 
liesti.
i_______

DIDŽIAUSIAS VOKIEūll
i
I

Į
i'
i ■

(Daugiau bus)

-»

am.s ir
:* tikra

uu.la
Kvorta

•n vi<* r.a m
Dauge)
a ir
jis sau:L

k;. ra-Ja reikia daryti? štai pa-
.'ijs Lit/uKyniasz
..rtok Bordeno Išgaruodintą Piene

t, --5 metai atgal Korde n? Kutn- 
at a lo badą, kaip išlaikyti pic- 
a Bile I.a !a ir bile kur.
irau.i ui>>ol:utiškai šviežią ir

•4 pieną, Burdcno Kompanija pa- 
rayojo pirmą, fabriką art: pievų,

■ ces y tiiosi. Ir vis^s Bordetiv 
ritasi arti ganyklų. Pienas, 

y:i pilamas į Bordcno k.
. n LaiU'Ui.- ir tyliausia.-;. D

. j: vąr.dorrio, galinta padaryt 
a- .-veiką gėrimų.

.lo:'deno_ pienas yra tinka: a.-
•: -‘iriems valgiams gaminti.
:.n:;i paranka.", a- ekonomiška

.v., užtektinai galima iaikyti vir-
•j. nes Ils l ■pr.y. raia. N- t w !;<ra:.

jis yra geras per kelias die-
j . a laikomas šaltai.

augu, .enis tyras pic- 
vei\atos palaikytoja., 

.tvoja kūną ir -ųu-ikia sveika- 
t>;e:io reikalinga išgerti 
.rne.-jm kasitK'n.

yra .tuni.ų gauti 
i*ą. \ ii -,k reikalip-

J- \ Ui

Kena*, 
apy
nį: i

va.--
Jis

■V *XS. Jo

Tai Joriu Pat 
eiit . Pirmu k:, 
tu išplauks 
Ncm Yorko 
<' h e r b u u r g 
S-.uihauipton.

Liepas Jnly 4.

i

<ia not 
visiem 
N< \v \

Tai 
iiok. Eil. p 
šios ekskursijos . 
rr.švkit t k

Laivo
Didžiausias

vas pasauly 
Įtalpa 59,9oti.(;o 

tonai.
Ilgi- IloO pėdų ir

7 coliai. 
Plotis 10 pėdų.

X\Pajiega l<H).t>vo 
arklių. 

Aliejum kūrena
mas. 

Greitumas 2"> 
mazgai į vai.

2-ra Klesa .. SI.52.50 
čia Klesa .. SI07.50 

ekskursija, kokia ka- 
.itjvuujama. Gerai 

ekskursantus iš

Neimtųt kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salų t arų Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už. 

i jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad sū juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas bu.-i. Kokį 

; tik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 
. kis prie sav* aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu- 

! retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO.. Ine..

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

Nelauk ir t.eatidė- 
įkyk luivakoste dėlei 

i J. i-iepu** -.j uty. nei?. IIiiestC aĮfOfllo,

i NITED STATĖS LINES
!•> (iruadvray, 5»ew York City

IbJ-lO*. i (/ptlUOtoj&i
UNITE1) STATĖS SHIPP1NG BOARD

LABAS.
North German i.ioy<! l.ir.I 

ą-tik pabadavo j o nauja lašt 
•vardu "Columbus”, kuris yra 
•džiausiąs iš visu dabartiniu 
į kiečiu laivų. Tai yra puikiau 

ii Įrengtas lai 
tonu, gie - 

, luinas 20 mazgų i valandą, p. 
jiega 30.000 arklių, aliejum š..- 

'renamas. Ant jo vra 42<’ :;.n.. 
Irių pirmai klesai. 600 kambar 
antrai klesai ir 1000 kambarį; 
trečiai klesai. Tasai laivas 
trukus darys pirmutinę savo ke- 

Eremeno i New Yorką.
Tokių gerų Įrengimų ir 

rankumu ant kitu laivu nėra.

c

KYLA IŠGYDOMA, 
narto Plapao Paduškuitė.

, galite mesti šalin visus diržus, 
a .:-i Plapao paduškaitė yra vien 
; padaryta, kad jus išgydyti nuo . - - .Ii v >'"i in ts.i «■« •« «« I-—. J  a.—

:s nenuseaka ir "tuo budi: g-7 
r.egu diržas. Jokių diržų ar 
irų neturi. Minkšta, lengva ne

sat. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
.rauta aukso medalius. Mes pri- 
■ne ką sakome, atsiųsime jums 
ginimui visai DYKAI. (?)
PLAPAO LABORATORIES 
A Stuart Ride.. St. Louia. Mo

i

f

t

I
i

v

kiesos
Laivai

pasazie-
”MOUNT
IIANSA
.'.1OUNT

JOINT SER.VICE WITH

ir 6
lovom ant \

riams.
GLAY”,

CARROLL
GIA”
kambarius.

•RELIAN-
CE 1LBERT BAL-
LIN ’ veža 1, 2 ir 3 kiesos 
pasažierius.

J L L1U8 ROT I’ENBERG,
260 Hanover st..

%rEtrhman
LL.OYD

Dubeltavais Šriubiniais 
Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia Seredo- 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 VVasnington SU, 

Boston, Mass.

----------
Įvairios žaizdos.

1. Įpjautos ar Įrėžtos Žaiz-‘i»- parankiausia 
Gos yra los. kur oda ir ąpati-'Jo Įtalpa yra 40,000 t 
nes plėvės yra atidalinamos 
viena nuo kitos kokiu aštriu 
instrumentu. Tų žaizdų prie
žastimi esti skustuvai (brit- 
vcsi, aštrus peiliai, stiklai ir 
tam panašus dalykai. Kad 

!apsaugoti nuo susižeidimo 
; paminėtais Įrankiais, reikia l:onę iš 
kiek nors prisilaikyti atsar-J 
?G.mo. Kadangi prie šitokią 
žeizdų kraujo indeliai esti 
Kiaurai perplaunanti, gali 
bua didelis kraujo nutekėji-j 
mas.

L. Suplėšytos žaizdos, kuo-! 
met plėvės esti labiau suplė-' 
,.;los nei kad. perpjautos. Į 
Tokių žaizdų priežasčia esti] 
:ii?!ėšymas ar sutrinimas! 

tant ar sprogstant ko-: 
1 tm nors instrumentui,; 
Lile mašinerijų arba papuo-’ 
kr po ar tarp elektriškų ar j 
p uinių vagonų. Kaipo nuo-j 
manė perspėjimo, atkreipia
ma atyda, kad tokių dalykų; 
reikia saugotis. Šiame atvė-, 
j; je, kadangi.kraujo indeliai; 
c:ti sutrinama lygiai kaip iri 
kitos plėvės, tad kraujatekis. 
ir -ti taip didelis, kaip iš pir-Į 
u p minėtų skirtingų žaizdų, 
h<t. Imant atvdon būdą su- 
ž--f limo, purvai labai greitai 
e. ii dasigauti i plėves ir ka
dangi jos yra taip suplėšy
to? ir išdraskytos bjauriai, 
t. I viena pusė nuo kitos at- 
sk.rtos, tai uždegimas ir pū
liai yra paprastu dalyku.

Pradurtos žaizdos esti 
gilios, su maža skylele, prie
žasčia* kurių esti smaili ir aš
trus instrumentai, t kaip ve 
durklai, bagnėtai ir tam pa
našus. žaizdos, kurių prie- 
ŽRsčia esti- kulkos, taipgi 
priklauso prie šios rūšies, 

skirtumo yra, 
tankiai neiš- 

tečiaus didelis 
(b gal ir daugiau- 

alHeiti es” nu0 nesisaugojimo
* ... ■ L-- t n t ■» v»

i

Sužeidimai pradari ant odą.
Sužeidimus pradurianr 

odą paprastai vadinama 
žaizdomis. žaizdos netik 
kad esti pradurta oda. bet 
įprastai esti mažiau ar 
daugiau sužeistos ir viduri- 
nes plėvės. Tas padeda at
skirti šias žaizdas nuo pir- 
miau aprašytų sužeidimų. . 
Žaizdos, kur plėves apsau
gotos, jeigu oda esti perdur
ta kiaurai, tad gresia pavo
jus, kad gali Įeiti pūlių gy
miai ir po to prasidėti užde
gimas su atsiradimu pūlių.

Pirmos pagelbos mokiniui 
yra labai reikalinga su
prasti veikimą gymių, kurie 
Įeina Į kūną per pradurtą 
vieta. Šie gvmiai \’ra vitališ- 
ki, arba, kitais žodžiais sa
kant, gyvi organizmai. Kuo
met sužeidimuose nuo me
chaniškų ir chemiškų veiki
mų kūną tuoj apima skaudė
jimas,^sužeidimuose nuo vi
tališkų veikmių esti visai ki
taip. Joks ženklas nepasiro
do tuoj po sužeidimui, bet 
skaudėjimas pradeda apimti 
vėliau, su augimu gyvų or-. 
ganizmų. i

Gymiai, apie kuriuos mes v 
privalome pamąstyti, gali 
Įeiti i kūną tik per žaizdą ar
ba pradurtą odą. Šie gymiai, 
kurie yra permaži, kad mu
sų akys galėtų juos matyti, 
išskyrus tik per mikrosko
pą, yra priežastimi uždegi-; 
mo ir formacijos pūlių. Jų 
yra-nesuskaitomi milijonai 
bet jie negali Įeiti Į plėves 
musų kunti — jie g; \ 
tik kaip-nors iš lauko. Šis 
yra svarbiausias faktas, ku-, 
ri reikia atminti. Taipgi yra 
svarbu žinoti, kad pūlių gy-’ 
miai nelaksto po orą ir to-( 
dėl jie negali Į žaizdas Įsi
gauti iš oro. Pūlių gymius 
atrandame ant paviršiaus 
musų kūnų, ant peilių ir ki
tų daiktų, kurie yra priežas-

o

v S

STRAIPSNIS XXII.

kUDIKIu
GEROVes skYR1US\
DĖL APRŪ PI NIMO

MOTINŲ IR JŲ f/
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

&

)

K: 
ta

I

rx

!

•s. Ji yra taip padaryta, kad kartą
> lt iIS !*------- . i. - • . •
ne r.egu diržas. Jokių diržų
•ap./J“*' v<!— •-s-*-- •

;a de skrandžio bei viduriu 
•igą ir nervų suirimą.

\u<ra-icno turi stebuklingų 
įlydomą iiegą, kuriai nieks 

neprilygsta.
.i didelio mugamo paliudyti

• ras gydoniasja.--Nuga-Tor;e’o 
.. . e p ,tie> ii.-itikime aieks- 

. •-.-įbėtt nuo skrandžio
ji.n i.gos -ii nervų suirimo. 

:>?a<lčj.ra imti, aš buvau 
icv >. kad U'g-iiėiau valgyti 

iu ina ’ce prie kiekVK ;>o val- 
X'ugn-Tone’ul :iš galu, 

p t!’ šCDlUtIS. oO.* 
His-u.. Ii.." Jei turi 
•.•>dur'» ligų, ar nervai 
keiiei .tepasinaudoti 

imu? -Jis ųadaro veik- 
gteitai. Pamėgink jį 
:k. V eoa.-.i pilnam nič- 

:ga-Tone’ą 
resnieji uptiekir.::.- 
uituodami, kad ,-:u- 
.d..ių. arba pinigai 

niija rasi prie

i

i!0l 
stl« 

**!?•!,
1» .,i»e

mivgoil ka'. 
i i lis

ALTIJ08AMĘRIK0
'LINIJA 9BroaJvay, Ne'vNork.NY

Sd LIETUVA
4 , PER H-ĄMBTJRGĄ.PĮLL^Azk
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Įsitikir

rvGvi»s uk N
’• : •/vFCSU’cjf u,

ycziurtrai gįr
ni'r.it oaU-skiiutną 
sugTąžinti i ga
.-'.o - bur.kelūs), arba pasiųs tic- 

-mokėtu rastu National I.‘.!r>- 
. Li.’lS So Wabash Avė., Chu-.:- 

i .. pasiuntus jiems sl.vo.
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FARMOS

AB&A. UEPOJU.
VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

LlTHt AN1A ....................... Birželi-* 13
PULO.MA .................................. Liepos 1

KLESA PADALINTA I KAMBAR ub 
Su z, 4, 6. ir 8 lovoms. Laivai išplauks

s XE\V YGIIKO AR BOSTONO: 
Hamhurga $10X50 ‘ t ihavą $106.5*

J Liepoją ir Memelį $107.
Bostono j New Y<»rka per Fall River Line

NAMAI IR ŽEMĖ.
Negirdėtus Burginas 
Grand Rapids. Mich.

Parduodu ir mainau farmas 
p lesto prcpercių. Kas nori pirkti 
m:

"i

t

j

mainau
.as

ar mainyti namą ant farmos, 
nkyKit vakarais ari.a rašykit:

J. JOE. KLŪKUS 1 
1133 Hamilton A»e..

GRAND RAPIDS. MIGI:.

(22l

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda dvi ramios atskirai, 

abidvi co 10 ajerų, su budinkais, arti 
ežerų, maiiės i;j., stoties. Daugiau 
informacijų suteiksiu iaišKii. Rašykit 
šiuo adresu: (25)

I'. NORVAISH
R. 1, Box 76n, Irons. Mieli.

S JAMERICA LINE 
iriausias ir1 tiesiausias susinėsi

mas per vandeni su LIETUVA 
i Laivai iš Rntterdamo nuveža pa 
į sažierius tiesiai i PILIAVĄ. 
į Laivai išplauks iš New Yorko 
■'NE5V AMSTERDAM . Birželio 
iįVEENDAM .........................Birželio
j ROITERDAM ......... !. Birželio 16
; Musų laivai turi geriausius pa- 
; togu m u s trečios kiesos pasažie- 
1 riaais.
i U : si.-akant vietą kreipkitės prie 

vietos agentų arba pas
HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė SU Boston. Mass.

PARSIDUODA FARMA.
13-1 akrai žemės, 60 akių diibamos 

ir lygio.', apvalytos nuo akmenų, už
tektinai miško ir vandens, 10 kamba
rių stuba, 2 barnūs, 2 višiininkai, ga- 
-ailžius ir 3 kiloki budintai, visuose 
elektros šviesa. Taipgi kanu su far- 
ma parsiduoda 20 karvių, i:ur;os duo
da Dier.o už S2;>iH) Į metus, 3 arsiiai 
J25 vištų, visokie įrankiai ir mašine
rija. Farma randasi 3 tnaili.
niso miesto, viena mnilė nuo gelžke- 
ilo stoties, krautuvių ir dirbtuvių, pu
sė maiiės nuo mokyklos, prie gero ke
lio. Už viską tik $7500, įi.ešt S300.), 
likusieji ant lengvų išlygų. Atsilankys 
vpatiškai arba rašyk angliškai šiuo 
antrašu: (.23)

MRS. ANNA HAIJ’ERN
R. F. 1). 1. Hebster, Mass.

PARSIDUODA FARMA. 
žemės, su Įrankiais ir g' 

arba be, kaip pirkėjas nori 
..ažE/ė’ą ir moKykių. Atsišauk:

p. karinga
P. O. Bok 125.

N .rthbridgc Center, Mass.

Pasirodavyk su Gydytoju G r 
Susirgus kūdikiui reikia ųy 

;uoiar.s duoti žinia, <> nitritą 
reti raštišką i-ekordą j> t.., 
ros. pulso, kosėjimą, verkimu, 
rc.o ženklų, ir abelnos kūdiki ■ 
Jos. Ji turėtų atžymėti kiek 
kūdiki-- valgė. Liek vandens gė 
ryklių ėjo lauk ir kaip, kiek < 
ka Vėmė, ir bile kitus r cik;.,.. 
sireiškimus. Reikia palaikyt: . 
pumų ir išmatų Jei gydytoje, u

Gydytojui ką -sakiu.-, reikia 
(lyti tikrai griežtai. Motina tur 
rašyti kada ji išpildė ir ky p;

Jei gydytoją negalima greit 
ti. tai reikia prisilaikyti . cka 
b'ką. Kaciikį reikia laikyk . 
tik rodys temperatūrą v:?

ir.ių F. Jei liga buvo .ranki, ta 
jji palaikyti lovoje dar trys ar 
• r.ios dienos po to. kaip jo terr. 
ra paliko normalė <98.3 iki t'ti. 
laikėsi tokia 24 valaGal 
vengti daugelio ligų pa-< - r. j 
rant šitą laikotarpį pa*-v,-ik m
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kuris tankiai, jei ne visuo
met. yra prasikaltimu. "Aš 

.'.mojau, kad buvo užpro- 
i.a’’ tai nėra jokiu išsitei- 

sinimu ir jeigu su pištalietu 
arba revolveriu baikų ne
krėsi. tai niekuomet i nieką 
nebausi. Kraujabėgis iš to-Į 
kių žaizdų esti tankiausiai 

u v.«>o.vU tx«, x xvx.„<. mažas, bet gali būt ir didelis,
timi sužeidimo. Taipgi bunaP,^i ?abai1 sužeidžia kraujo in-

• ;?1 us. užkrėtimas čia irgi!
nėra nepaprastu, kadangi 
pūlių organizmai Įėję i žaiz- 

randa plačią dirvą

i Žaizdos šio 
A-uprantama. 
, vengiamos.

j skaičius

y?

Turi savo kūdiki laisy 
tipriu. Kūdikio sveikata 

mas priguli daugiausia
• petio kun jis ‘zaunu. i 

kasdien maudyti ir regi: 
nėti. Jei negali sav, kco 
pabandyk Borden’s Ragi-, 
yra pirmaeilis kudiiAų į. 
lamintas iš riebaus ka ■ 
kruopėto cukraus - y. ,o 
-!> gydytojai visur ruko.-, 
jo kokybės ir vienodam . 
tentkarčių tuksiančiai A 
linu išauklėjo savo kadi!-: 
den’s Eagle Pienu. J .v t. 
kad Eagle Pienas buvo 
menduotas draugų ir <i<-l 
įado ji užgar.ėdinančdu.

eitai
,’uy uOjui 
turi tu
lpe ra j. - 
, skai;.*-
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Trumpiausias kelias j
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pūlių ant chirurgiškų in
strumentų ir palų, jeigu jie 
nebuvo nuvalyti.

jauPaleiskim, kad žaizda jau 
aplaikyta, kas tada atsitiks ? ’ l’lėtoties.
.Jei pūlių gymiai nespėjo Į ją 
Įeiti, tai gyja greitai, bet jei 
jon Įeitų pūlių gymiai, tas 
reikš, kad uždegimas tęsis, 
mažiau ar daugiau atsiras 
pūlių, ir tas sugers nuodin
gus produktus iš žaizdos, 
kuri kas kart darysis žiau
resnė, tuomi užsinuodys 
kraujas ir labai tankiai bus 
neišvengiama mirtis. Ka
dangi gymiai paprastai ran-

Kokios 
jų veik ,_____
daugiau ar mažiau kraujo, 
liet palyginamai kai-kurios 
iš. jų esti surištos su pavojin
gu kraujabėgiu, kadangi di
deli kraujo indeliai tankiau
sia ne išsisaugoja sužeidi
mo. Prie to, aktuališkas pa
sirodymas kraujabėgio, nu- 
bėgjmas Įžymaus latako 
kraujo, sukelia tulus simp-

nebūtų žaizdos, iš 
visuomet nubėgti

fra faktas, kari vaikai 
būna nedapenfti tuo nr-tu 
.-naršiausia naga. Regis iie 
tvktinal. bet tikrec-ybeje i 

ut-?: <ia jiems tiiikam*, -"ti. -. 
senai vesti tyrimai nioktKio. v; 
tarpi* oan ač, kad Eagle Pie”.a_- 
pasekmingas taisant neikipeuėtus 
kus. Kiekvienas vaikas t^ri 
rSagic Pieno suteikiamąją ener: 
Jatir.a'- vaika- turi gauti as.iier 
<ių šaukštu Eagle Pieno atr/ežto 
nris ketvirtadaliais puodelio šalto ■ 
oens. Duok paryčiais ir po pietų, 
r.esni kūdikiai dažnai labiau ji 
ta su ginger ale, vaisių sunka, 
plaktu kiaušiniu ir skar.sko :iu.
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Jie
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Skaityk situo*< straipsnius kas savaite 
ir pasidėk ateičiai.

AR ŽINOT, KAI) —
Lietuvoj išviso yra 87 vieši kny:rv- 

: ai. kurie paskl-idžia po visos 
v<-s miestelius ir kaimus tu’^tan<'v.s 
Įvairių knvgų? Ar žinot, kad Hein.ar 

urkiški ci|caretii yra .urakuo’ 
us pake! us, kuomet paora.-1; - 

garėtai parsiduoda priprastai pus
ei liais?

it

\s NORI ’ KĖS, PIRKIT DABAR! 
■. .ar geras iaikas, nes viską ma- 
L r-riuoda 137 akeriai apsėti < 
'AL 7 ruimų stuba, šiltas :r 

. anduo ir maudynė; didelė bar- 
: - atruočią, -1 arkliai, Į3 kiauiiii,
visli: Persiduoda pigiau Priežas- 

r.t. įdavimo paaiškinsiu. Kre’pkiies 
i .-kai arba laišku. < —< >

ST. M. LIESIS
O. Bcx 42i, tVesternport. Md.

DAKSIDUODA FARMA. 
akeriai žemės. 14 akeriu'jririos. 
medžiai, epelis bėga per jririų, 

-.i-Alių medžiu, taingi '-ra .r 
Kviečiais užsėta 5 akeriai c 

-3 akeriai. Yra 2 arkliai. 4 
■. didele barnū. Įgalima -laikyti -• 
< ir s karves, ’iaipiri ”ra 2’)' 

■. užleista 15 ančių, kiaulė, 4 vis- 
-.2 mašinos dei vistukų pere- 
iciu. dėl 40C kiaušinių, antra 

* ■ k'aušinią. Kluonas, <tidelė kle- 
amba:ių tūba, vanduo įvesta.' 
vi-ok; ■ reikalingos mašinos.j 

yra lietuvių. J nioky-
minutes eiti. Arti visokių li- 
bažnvčios. Apie 29 minutyi 
au'jo'. i Fleminjrton stoti, is 

m ; važiuot kur nori. Taippi
; T n . .tonų, New York?, Phiia 

Parduodu ant išmokesčio.
i arčiau dasižinot, kreipkitės 

adresu:
A LĖK CUKAU«NAS 

; i rcnt St.. Eiizabeth.
-.-.»< adresas toks; John Ranra- 

a . R. D. 1, Bok 121, Flemin-- 
N. J.

hi ii sc j BOSTONO Į LIETUVĄ 
i per LiverpooIĮ

Ant nauju, didelių, patogių, greitu
■ ieium deginamu laivu:

S W ‘ RIA . . . Birželio 9 ir Liepos ’2
Si’YTHIA Birželio 23 ir Liepos 23 

TAIPGI Iš NEVV YORKO 
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETT’VĄ ir kitas Baltijos valsty*
----- j bes, kas UTARNINKAS, ant vieno

j iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su
1 persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 

^PŲ-1 goūthamptone
PARSIDUODA FARMA
Geriausia farma visoj Barres ap 

ilir.kčj, 183 akrai geros žemės, • -1 »« . TTW>rwl, *-».tw * 
akiai cirbamos. miško yra iOli.O'in - MAllRETAPlIA 
riedu lomberio ir 5000 kordų malk i. į 
Stuba nedidelė. 3 kambarių, barnū i 
gera. 150x45, vietos yra dėl 35 karvių 
i;- 20 veršių. BariičĮ yra šuke su ark
liu šieną traukt. Vanduo bėga visur 
ir vandenio niekad netrūksta. Geri 
vištininkai ir geras sodas, prie gere 
kelio, arti miestelio, % maiiės j Barre 
Plains, Mass.. arti mokyklų, krautu
vių ir gelžkelio stočių; 23 melžiamos 
1 arvės i-- bulius, 12 telyčių, 3 arkliai, 
yra nauja mašina karve ■ melžti, pa-1 
kinkai, vežimai ir kiloki farmos Įran
kiai: 20 vištų. Viskas parsiduoda už 
81500. įmokėti 85500. Viskas gerame 
sfovvje. Šita farma yra labai gražioj 
vietoj ir paranku dirbti. Parsiduoda 
delei svarbių priežasčių. Pasinaudi- 
kii proga. Adresas: (22)

A. > ENGIU S 
Maple Hali Farm

Bok 163. Barre Plains, Mass.

_____________  AQUITANIA
berengAria

Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Pelei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
, riTVARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
126 Statė st., Boston, Mass.
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LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas s

North 'vaite nuo Piero 86,
River. pėda r.uo »46th st.

Kambariai
ų laivų. Dide

li valgymui kambariai,
Ilonai ir puikus dėkai
trecios

’BAYERN”,

Nauji trijų
RESOLUTĖ

1HURLN
specialius

sriubų laivai

U.MITED AMERICA!! LI1ES

LIETUVIU IŠTAIGA GYVUOJANTI 30 METU
KLAIPĖDĄ, ir KITUS POR- 
Iš LIETUVOS. PERSiUNTI- 
BIURAS. PRI RENGIMAS 
PIGUS PAT A RN A Vi M Aft.

PATARIMO, O .sESlGAU.ri-

FARMOS IR NAMAI.
GR\ND RAPIDS. MICHIGAN-

b u'i.mdti mieste namus, bizniu-'' u 
: ’ rkui miesto farmas. Taipgi visose 

r kolonijose olichigan val.-tijoj 
• : lengviausių išmokėjimu, turime 

pardavimo arba mainjano 1 m 
ir.P.Ų larn.ų, didelių ir mažų, su bu- 

• i - ir sodais,’ prie ežerų ir upelių;
t >- ■' -.a. molis jfcodžeme ir žvy- 

lygi. Broliai >’gą karis
..rkti farmf arba stubą ir gau- 

- ’ ra pataitmvimų. k~T’'‘ ' 
.-■ tautietį.‘•■Jeigu kurias ji 

Me važiuoti pirkt J_»rnn.i 
ii r. arba Sertttville. MKm.

<.
t.
z
• U.
norit
1 i t<
j.a? 
r •>;.

------- ------------------- g .
:’isiokite Grand Rapids, Mich. ir pa- 
mai . k: mano farmas; jeipru iuin? I?<’* 
netiks, t-ii aš nuvešiu į minėtas kolo- 
F*;a uždyką su automobilium. Su vi
sai. reikalais pirkime arba mainyni-, 
'uš'kitc arba atvažiuokit pas: (2D

REAL ESTA^AGENCY’ 

1211 ’’, k(c^,^^1pIds, mich.

Nesikankink su
Reumatizmu z 

Strėnų Diegliu 
Skscsrnais Krūtinėje 

S!;citdamžii.; 2-kuiais

] .Nturalgija

< ’ lT I 1*. l ,

4
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kreipkitės
■ —įš justi

tai

* r -»->*3-i
- ii i S

cg n;’ — ;r u.igane- 
•u.'iu.i paJeitgreji- 
nistos. I 

' Para- ExpeHei is ' 'tri 
U"’ V.,;- l ’-kiį.

n
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PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I 
TUS. PARTRAtRIMAS GIMINIŲ 
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir 
SITE.- ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET,_________-______________ NEVY YORK. N. V.
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DRAUGIJU-ATYDAI!
TJ1 vHhll VpVeliavy, Kukardp. visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant- 
-U'AX MUU. VV spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaki, pažymėkite ir jūsų dr-tėsr vardą. 

STRUPAS’CO., 9O«92 Ferry St, N«wark,* N. J.
. . _ . . - - r~ ---- - - -



I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
■ (Iš Lietuvos laikraščių)
■ T T _r _ . _

DIENOS ŽMOGŽU
DYSTĖS.

Jau niekur turbut didės- 
niai žmoneliai nekenčia var
go, kaip prie to?; nelaimin
gosios neutralės juostos! Vi
sokį galvažudžiai, plėšikai, 
vagiliai ir kiti tam panašus: 
kasjš kalėjimo išbėgęs, ka 
nuo milicijos priežiūros pa
sišalinęs; visi sulindę į ne- 
utralę juostą ir dirba savo 
kruvinąjį darbą, žudydami 
įmones ir plėsdami jų turtą. 
Tai atsitiko ir balandžio 8 
dieną. Juodakelių vienkie
my, Malėtų valse., Utenos 
apskrities.

Pilietis .Juozas čereška su 
savo žmona kaipo sekmadie
nį išleidę savo vaikus Į baž
nyčią ant pamaldų, pasiliko 
namie. Dieną apie 13 vai., 
atsirado prie jų namų keli 
plėšikai, kurie, nežiūrint nei 
i dienos laiką, nei i senelių 
meldimą — gerokai prikan
kinę žiauriai juodu nužudė. 
Po to ir pradėjo savo grobo- 
nišką darbą: imti kas tik po 
ranka pakliuvo (pinigus, 
mantą, produktus ir k.) sa
vo globon.

Tuo laiku pil. Urbanavi
čienė iš Sauginių kaimo. Žel
vos valsčiaus, Ukmergės ap
skrities, atvyko pas savo ti
krąjį broli atlankyti jo. Vos 
paspėjus Įeit i kambarį pa
sijuto kaž keno sugauta ir 
pamatė prieš ją atkištą pa
rabelių (revolverį). Mote
riškė ėmė šaukti, plėšikai ją 
grasindami nužudymu nu
malšino ir užrišę jai akis jos 
pačios skepeta, surišę užpa- žodžiu velnio skystimėlio
kaly rankas, paguldė kniūp
sčią ant žemės. Ji gi begu
lint dar girdėjo silpną-gar- 
galiuojantį balsą savo brolio 
ir jo žmonos, bet vėliau vis
kas nutilo... tik buvo girdi
mas plėšikų kojų trepčioji- 
mas.

Plėšikai, pagrobę 300 ru
su sidabro rublių, daug kito
kio turto ir produktų, šią 
gyva moteriškę įkėlė į skry
nią (dėžę) ir užrakinę, ap-

da civilizuotu miesteliu išro- 
l dvti. Žinoma prie esamų są- 
* hvoni sunkini <ralima kokia 
S
I

i
nygų sunkiai galima kokią 
nors pirmynžangą padaryti, 

i nes miesto Tarybai mažai

šunybėmis suteptas rankas.
Pasipiktinęs.

Nemuno pakrantės* 
užterštos.

Iš Nemuno ima vandeni 
veik visas Kaunas, o jo pa
krantės baisiai užterštos 
Įvairiomis išmatomis, net ir 
pastipusiais šunimis. Deši
nio j Nemuno pakrantėj nuo 
Panemunės link Kauno ties 
Napoleono kalnu riogso 
bent 4 pastipę šunes.

Ką gi mes geriam? Ką 
veikia musų Vandens kelių 
rajono milicija? Kur musu 
.Miesto Valdyba? .

Raitelis.

miesto Tarybai mažai 
irupi bendri miesto reikalai, 
i kiek tautinių mažumų (žy
dų ir lenkų) noras miestą 
parodyti kuonegražiausiu, 
trukdyti visame rimtą dar
bą, nes tuo ajisunkina padė
tį ir nepatenkinimų daugiau 
yra Kauno visuomenėje. J as 
ypač patinka lenkams, žy
dai ir lenkai dažnai eidami 

i išvien sudaro sunkią padėtį 
j rūpintis miesto reikalais. 
■ Vienok ligi šiol Kaunas 
tvarkiausiai vedamas.

Ką.

Beprotiškai mylėjo.
Iš Šiaulių praneša, kad 

praėjusią sąvaitę ten viena 
liaudies mokyklos mokytoja 
išėjo iš proto. Pamišimo 
priežastis — nenusisekusi 
meilė. Vienas moksleivis pa
žadėjęs ją vesti, užtat ji ir iš 
gimnazijos išstojusi ir lau
kusi žadėto žodžio, bet pa
ikiaus jis atsisakęs ją vesti 
ir pradėjęs su kita vaikšti
nėti. Beto dar prisidėjo sun
kios materialės gyvenimo 
sąlygos. Balandžio 14 d. nu
gabenta i Tauragės ligoninę, 
bet pagyti nesą vilties.

Iš bažnyčių bravorus daro.
Suvalkijoj Prūsų pasieny

je yra miestelis Kybartai. 
Prieš karą kybartiečiai pa
sistatė bažnytėlę. Dabar to
je bažnytėlėje bravoras, ar 
pilstytuvė ar likerių dirbtu-

dirbtuvė. Darbo kuopos at
stovas Matulaitis iš Seimo 
tribūnos pasakė, kad tą bra
vorą bažnyčioje Įtaisė ūki
ninkų sąjungos vadas dak
taras Draugelis.

Nei vienoje šalyje kunigų 
ministeriu nėra, tik 

Lietuvoj.
Ne tik bedieviškose, bet ir 

katalikiškiausiose valstybė
ms - --------- - . se kunigų ministeriu nėra,
leido namus, kame buvo ne-; *roj<jus ministerius kitose 
kaltų žmoniij krauju aptasy i šalvsę vaikai ir bobos pirš- 
kytos sienos ir paplūdusį taig užbadytų. 0 Lietuvoj 
asla. . . taip yra. Kunigai ministe-

16 vai. nužudytųjų vaikaičiai, ‘kunigai departamentų 
griže iš bažnyčios, pamatę i direktoriai, kunigai banki- 
toki'regiui kambariuose ne- ninkai. Pusė bėdos butų, jei 

tik jie tose vietose sėdėdami 
žinoma, .kaipo vaikai, gailė- naudos neštų, bet kur tau, 
darni tėvų apalpo. Atsiradus tuojau ima šmugeliuoti,kaip

bežinojo nei ką daryti.

Kunigai ministe

prie nelaimingos vietos dau- j Purickis ir jam panašus, 
giau žmonių, tapo paliuo-j 
suota iš skrynės vos bekve-į 
puojanti pik* Urbanavičiene, 
kuri irgi kuo nenumirė.

Įtariami šioje žmogžudys
tėje asmenys Rapolas Lei- 
tas, Mikas Kerulis. Sueho- 
dumcevas ir kiti, kurie ne
senai išbėgę iš Utenos areš
to namų ir neturėdami kur 
pasidėti, bastosi po neutralę 
juostą ir plėšikauja.

I šį klausimą atatinka
miems viršininkams reika
linga tinkamai reaguoti, ir 
matyt, kad po viso patikri
nimo sargu ir kalėjimo vir
šininkų, visai mažai paliktų 
savo vietose iš minėtų 
"snaudalių”. . „

Juk tam panašu? žudynių, 
plėšimu ir kitokiais budais 
skriaudimų piliečių mes pa
stebim labai daug, todėl, kad 
maždaug tam užkirtus kelią 
reikalinga į tokias saugoji
mo vietas parinkti žmones 
ištikimus, kurių manau Lie
tuvoje užtektų; o ne viso- 
kius svetimtaučius, nes kas 
Rusijoje pridaręs šunybių 
pabėręs čia, tat tų pat vai
sių irgi galima iš jo susi
mo kas link neutralės juos
tos, tai jau čia valdžiai rei- 
kalinra imtis tinkamų P\1C“ 
moniį, kad išgaudyti tokius 
"geradarius , kurie plauja 
nekaltų žmonių krauju savo

Rinkimų vargai.
Sėda, Telšių apskričio. At

velykio dieną įvyko dvasiški 
mitingai bažnyčioje ir pa- 

I šventoriuje. Tėvelis dvasiš
kas Krupavičius, be sijono 

■ rėžė mitingą, davatkėlės 
vienos laižėsi, kitos spjau
dėsi kam toks puikus kuni
gėlis zokono nepildo, jupų 
nenešioja. Bažnyčioje klebo
nas iš sakyklos bombarduo
ja, 
šv.
švęstųjų
kas balsuosiąs už 
'tus”4 . -' 
jčių piliečių taisomos ir Ku
mpinamos... Seniukai ir mote
rėlės dejuoja, rankas laužo, 
kas bus, kas bus... kad kuni
gėliai Kristaus vardu šv. 
vietose mitingus rėžia, o ki
ti net jupeles pasimetę ant 
bačkų gina bankininkų ir 
kitų turčių reikalus... Sako, 
— bočiai — prabočiai neat
mena, tokių laikų, kad taip 
kunigėliai žaistų su švente
nybėmis... turbut greit pra
dėsią ir pačiuotis...

Suktinis.

I

kad nebeduosiąs jokių 
mylistų, net kapinių 

pasilaidot tiems, 
“ ’cicilis- 

nors tos kapinės tų pa-

ji vistik grius. Gerai butu 
susitarti su ja, kad ji irgi 
griūtų pietus darbininkams 
bevalgant, nes pakasynos 
dabar labai brangiai atsiei
na, taigi vėl butu naujų va 
stvbei išlaidų.

Bendrai gi imant štai 
mo dalykai eina visai ger 
ir tikimasi, kad ligi kuriam 
įors rudeniui rūmai bus už
baigti ir mes galėsime gėrė
tis naująja Meno šventove. 
Šiuo momentu beveik be pa
liovos dirba didelis darbi
ninkų skaičius: 12 vokiečių 
ir kartais dar vienas ar du, 
o kartais net ir kur kas dau
giau vietos darbininkų — 
nauja* siena auga ir auga ir 
jau čielas metras augštyn iš
mūrytas. o kitoj vietoj eilė 
plytų sukrauta.

Aš visai nekalbu apie tai, 
kad prie statymo lietuvių 
kalbos neišgirsi, nes mane 
galėtų įtarti, kad aš nede
mokratiniai, nelietuviška i 
kalbantiems nepasitikiu.

Šiaip gi gyvenkime gra
žia viltimi, kad kada nors 
Teatro Bumus turėsime...

P.

Lietuvos garnys Pietų 
Afrikoj.

Paukščiai lekia i pietus 
pasižiūrėdami i dangaus 
žvaigždėmis nuklotą žvaigž
džių kelią. — Paukščiai ke
liasi i dausas. — Tiek musų 
žmonės nusako apie* paukš
čių persikėlimą žiemai Į šil
tesnius kraštus. Bet ištikrų- 
iu net mokvtiems ornitolo-

i

gams paukščių kelionė ma-j
----- j

i

”Metiežos” metai.
Skaudvilė, Tauragės 

skrieto. Darbštus kunigėlis 
kamendorius nusistatė agi
tuoti šiaip: kas kalbėtų vie
šai 'prakalbas už valstiečius 
liaud. ar sočiai.-dem., pas tą 
nevažiuos pas ligonį, nelai
dos kapinėse, nekrikštys kū
dikio, tegu eina pas bedie
vius. Klausykloje einant iš
pažinties pilnamečiui, klau
sia: "Kokią kortą metei per 
rinkimus " Atsakius, pa
kartoja: Kokią dabar me-, 
si?” Ir toliai saikina, ligi pa
sižadi mesti krikšč. arba 
ūkininkų sąjungos, o nepri-

ap-
-i:

žadėjus pavaro šalin. Senie- , 
ji žmoneliai sako: Tai oa- 
bar kunigams galas turbut , 
vra, jie taip darė prieš ’me- 
tiežą’: klausyklose irgi
klausė ar eisi į lenkų bu rius 
ginti tėvynės ir tikėjimo, o 
nesutikus varė šalin be at
leidimo nuodėmių. O kas ta
da buvo? Gi iškorę tuos, ku
rie ėjo ir kunigu klausė. Da 
bar irgi nori mus pasmaug 
ti. Balsuosime už kairiuo 
sius ir matysime kas bus.’

Į pasaką panašu.
Liet. Valst. Teatro Bumų 

įstatymas eina pirmyn neiš
pasakytu vėžio greitumu. 
Tartais tą pačią dieną du 
žingsniu pirmyn pašoka ir 
tik vieną žingsni atgal atšo
ka. Andai ėmė gilinti rųsis. 
Nežinau, ko norėjo dasikas- 
d, bet besikasant pakasė sie
nos pamatus, siena gi. dėlei 
mandagumo ir gero išauklė
jimo stokos, ėmė ir sugriu
vo. Gerai bent, kad siena tu
rėjo daugiau proto už pa
čius p.p. architektus ir griu
vo tuo laiku, kai darbinin
kai valgė pietus. Pakilo 
triukšmas, bėgiojimas ir 
dyvai iš to. kad pakasta sie
na nugriuvo. Pagalios visų 
statytojų nusiraminimui 
rasta ir to griuvimo- kalti
ninkas: pasirodo durys bu
vo perplačios, o taip pat jos 
bereikalo buvo ir atidary
tos, taigi pasidaręs "don
gas” ir siena neišturėjusi...

Suvarė darbininkus, suju
dino visas techniškas gali
mybes, kad. tik. sieną ligi ry
tui atstatyti — kad niekas 
nesužinotų, kad tik koks ko
respondentas nosies (bent 
pro išgriuvusią sieną) ne- 
ikištų. Viskas pasibaigė ge
rai ir laimingai: siena per 
naktį atstatyta. Niekas ne
sužinojo ir joks korespon
dentas ligi šiol nosies neįki
šo.

Žinoma, siena griuvo už 
jos griuvimas valsty- 

nei skatiko nekainavo, 
”savo 

atstatyti rei-

dyką, 
bei 
griuvo, taip sakant, 
kaštais”, tik 
kėjo valstybės kaštais.

Pagalios darbai buvo vi
sai arti galo. Tik staiga "ap
sižiūrėjo", kad scena perma- 
ža ir reik išimti dalį kapita- 
lės sienos, o naują sieną to
liau. statyti. Dabar gi siena, 
gal todėl, kad ji kapitalė, 
kaip tyčia tuo tarpu vis dar 
inegriuva ir negriuva. Rei
kia visai netikėtai sieną 

! griauti. Naujos išlaidos ir 
‘ vėl netikėtas asignavimas iš 
valstybės iždo arba bent 

j šiaip statymo išlaidų padi- 
; dėjimas. Bet geri žmonės

Kauno miestas tvarkosi.
Paskyrus burmistru Kau

ro miesto p. J. Vileišį, mies
to tvarka ir visi kiti reikalai 
daug pagerėjo ir vis eina ge-ivis dar nenustoja vilties,kad 
ryn. Pamažu miestas prade-ta kankale sionabeardant tą kapitale sieną

žai yra dar žinoma, štai ne
senai, anot Koen. H. Z. N r. 
94 (IV-23), sužinota, kad 
nuo Karaliaučiaus garnys 
nulėkė net į Pietų Afriką 
pas buitis.

1922 m. liepos mėn. paukš
čių žinovas, p. Faber’is, už
movė vienam jaunam Kara
liaučiaus lizdo garniui žie
dą su parašu "Rossitų pauk
ščių stotis” (Vogehvarte; 
Rossiten).

Į

Štai gauta dabar žinia iš 
pretorijos zoologijos sodno 
(Pietų Afrikoj), kad kovo 
mėn 1923 m. pradžioj Usutu 
upės pakrantėse, žemėje 
Svazi, rastas negyvas gar
nys su paminėtų parašu 
Nr. 12122.

h
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Nuga-Tone

L.

Deniistui
v įsur

Ittkonien-
duoja

i ofeute's

i ui t-i
Jani
kurie

reiklu

Daktarai

Geri Dantis --Gera Sveikata
Atlikimui Rciai savo darbo, reikalinga 
irerus dantis ir jęerą sveikatą. Prasti 

priežaslis daugelio sirguliav imu, 
priduoda jums daug Ledu ir kartais
netekti darbo.

tEf tave kūdikis 
« nakiy v erLia, 
nerštams ir nemii 
gali būti ta- iu i 

kurks kelia 
bėdas.

oti nežinai kaip 
toli Eagiė Pienę, 
prisiūsk Rrur.s šit. 
paskelbimą ir iae.~ p: 
siūsimo sjenėj
Šime, instrcka$s*s, K

Knyga jy kito
kias brangias infor- 
mac’jes dykai.

DYKAI RONATIZMU 
SERGANTIEMS.

I
I? ADVOKATAS ?

H- G. McDOWELL { 
| VEDA VISOKIAS BYLAS VI- | 
f SUOSE TEISMUOSE. RODĄ £ 
| DUODA VISIEMS DYKAI. | 
d KREIPKITĖS PPATIŠKAI j 

i ARBA LAIŠKU (-) f
H. G. McDOWELL t

i 80 WALL ST, Room 617, ? 
NFAV YORK, N. Y. T

Mes turime naują 
metodą gydymui ro- 
matizmo, kurią mes 
pasiųsime j namas 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 

, . kur: atsieina pigiai ir
-sūri pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
•iga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
kuiią mes pasiunėiam DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokią pini

gų, tik prisiųskit savo adresa. Mes iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
’ŠBANDIi „MUI masu metodą, šim- 

šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X—4 ■

3624 No. Ashland avė., Chicago. III.

WRENTHAM INN.
PUIKI LIETUVIŲ VIETA PAULIOT.

Žinomas Bostono ii< tuvis. -Jonis 'lalonis, nupirko garsųjį vVrenlii- 
am Inu. Tai yra puikus \asaros viešbutis ant kranto I.aiie i’ea.'i, 
"ražiausio ežero Massachusettsvalstijoj. Toji vieta vadinas; VVrcirtn- 
am, Mass.. apie 30 t.iylių nuo Bostono.

llotelyjC aut kiekvienų lliu yra Įtaisytos "i'.rsaus raudonoji 
šaltinio vandens maudynes, labai sveikos maudytis. Ežere Auipui 
"uliniu maudytis, jraiinia nuvr.uti ir irstytis.

Kas nori pauliot ir jrerai aiką praleist, tcjrul nuvažiuoja pas 
MALONJ i VRLNiHAM INN. Valgyt duodama "erai ir nebrangiai. 
Spedalis patarnavimu.; kliubų. dr?u"ijų, piknikų ir auton-obilisvi 
partijoms.

Ideališka ’’ieta sveikatai, par ilsiui ir pasilinksminimui.
llotvlis stovi medžių pauksnėj. šaltinių vanduo lyjru.s garsaus 

Rolando šaltiniams. Karai :r traukiniai efna i visas puses. Vienu 
žodžiu, gražiausia ir parankiausiu vieta pasaulyje.

Kviečia atsilankyti savininkas, (2:
JONAS MALONES URENT1IAM. MASSACHi SETTS,

Dabar vra Lakas venjjt blogu dantų, 
savo danus su saugiu ir atsakančiu
(oleate’s Rbiūon i lentai ( ream.

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname juma 
pinigus

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

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-, 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną;’pašibodis  ̂
imant vaistus dėi padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan-' ' 
čius. bandyk Nu.vra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų ! Devynes iš dačimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negrUomulavimas viduriu, įvažai irv 
išpūtimai, užketėjimas skiives. tulžims, anemia, kankinimai reu- . 
matizmo. skausmai gaivu , neuralzia. s to kas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožr.a dalis kūno i.* kožna jo veikme remia -e ant nervu pajiegos. 
kurios diužiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir a bei no sunaikinimo 
kūno. Kouė'l ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėriniu vaistu, rekomenduotu i»- nunuodytu y 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir y, 
Fosforą-m&istus doi Kraujo ir Nervu. _ /

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiyrin grobus teip. Ji 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera (langiaus ražu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tont* duos Jums stebukHngą 
apetitą, giurą /ruumulavimą, tvirtus nervus ir kkią pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akienjs! Nuga-Tone padare, tvirtus, rustus^ _ 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes mot^res. Nuga-Tone netaipin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prnmno 
skonį ir vartuoti galema be jol.;o nepuranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. _ . .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Preke Nura-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už benk u te. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno 
gydymo. Gelėto pirkti seses bonkutbs, arba šešias menesius rydymo uz penkiur ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užęanedmtas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai susrjžisime jusu pinkus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Lalornt^y, L. 2’-* ]()]S S. VVabash Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji: Id.*du čiorais $...................... ir meldžiu prisiųsti man....................... bonkut
Nuga-Tone.

t
Gatvė ir numeris

Miestas . ..............

Vardas ir pavarde . .

Valstija..

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame I.e Nor- 
mand, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitą kortu su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausią magikų ir 
kazirninką. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarahtuojam užganėdini- 
, ... mą arba sugrąžinam atgal pinigus.

Pasiųsk tik 25c. paaengimui persjuntįmo jr pažymėk kokio nu
merio kortų non, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikvsi kortas savo 
namuose. Adresas: '

PRACTFCAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINO AVE_ Dept. 200. CIHCAC.O. ILL.

£ Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
Je'ir’-i norit? tet.--ir.jru vaistu žemoms kainoms, tai visada alž-iiiite Į į 

ant !•><> Salėm st., ku;- rasite visokiu naminiu vaistų, šaknų nuo viso- •> 
kiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio retima- •* 
tiz.n’.o. nuo ;:usilpr.ą^i-> strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- į> 
čia, nuo kosulio ir Kitu liga. Taipgi turime nuo visokiu slaptingą j' 
Tigli ir geriausius puta rimus* suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir ii 
moterį:. Dieliu iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes ■ ' 
jums patarnaio ime kucgerir.esiai, pašaukiame geriausius daktarus < [ 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaisius ir suėt-. j > 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu *

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. į;

U VOS

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma- 
’oni kombinacija. Tos nešvarios lialtos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. į ' <, S

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise- 
nėjusio šalčio. M Ulonai 
žmonių kozną žiemą mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užrisulde-, 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrūno Sveikatos Gelbė
toja. Apart to, dar "Šiite 
rauti sekančias gyduoles:

l. Krauto Valytojas, ku
ris išviro šalti ir sušildo 
krsuia.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
prauyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražią žvilgančiu plauku, naudokit linflles.
Kaina 65 centai aplietose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RfCHTER & CO.

104-1H So. 4th St. Brookiyn, N. V.
i., ■ ■ ■■ ■■ ........ —

I

> Z. hri.-lolava <«-rau:iinko Aliva. išvaro šaltį. išvalo skilvį ir "rūbus. J
I Inkstų Gyduole. Keri išvaro šaltį iš inkstą ir strėnų. <
> 4. Mineraiiška gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį 4 
’ ir visus nesveikumus, Sitų ’yduolią kaina 1 Bonka $1.00. Tos Į
> gyduoles yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Narse) ti- <
• ktina ir liepia naudėti tokiuosegydyir.o atsitikimuose. Reikalaujant 4 
’ ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- ,
> lis Suvienyta Valstijų. <
> Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. 4
I SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CMEM1CAI. CO. <
• J. Baltrūnas, Frop. 4
I 25W V,. Pcrshing Rd.. Chicago. III. Phone Lafayctte 0019. ,

r



$110 laivakortė Europon ir 
atgal.

Great Northern Steam- 
ship Co. paskelbė, kad už 
$110 ji duoda kelionę Euro- 
pon ir atgal. Viešųjų įmonių 
(public utilities) departa
mentas steitauzėj buvo pasi
šaukęs tos kompanijos se
kretorių Cummingsą paaiš
kinti, kaip jo kompanija ga
li duoti už $110 "apskrita 
kelionę", kuomet kitos kom
panijos tiktai į vieną pusę 
ima daug daugiau. Cum- 
mings paaiškino, jog kitos 
garlaivių kompanijos yra 
sudariusios slapta trusta ir 
nutarusios laikytis dabarti
nių augštų kainu per ketu
ris metus. Todel šita kompa
nija numušė savo kainas ir 
nori paveržti iš jų biznį.

LSS. 60-toji kuopa rengia 
Išvažiavimą.

LSS. 60-toji kuopa turėjo 
pereitą nedėldienį susirinki
mą Lietuvių Salėj ir nutarė 
surengti pikniką ant far
mos. Tuo reikalu pasirūpin
ti išrinkta komisija. Išvažia
vimas bus apie vidurį birže
lio mėnesio. Bus pasamdyti 
keli trokai ir automobiliai, ir 
iš paskirtos vietos visi kar
tu išvažiuos. Taigi butų ge
rai, kad tie draugai, kurie 
norės tame išvažiavime da
lyvauti, iškalno praneštų 
apie tai "Keleivio" redakci
jom Mat komisija ifurėtų ži
noti, kiek maždaug parūpin
ti valgių ir vežimų.

i
Tarp Marlboro- i 

cord Junctiono ant - 
lio sudegė medinis 
Manoma, kad ugnis 
garvežio kibirkš vs.

»

ūke 
irk-

už
i

Pradėk Dabar Pirkti
X STANDARD

Challenge Pieną
IR TAUPYK LEBEL1L S KAD K 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

iūlę jį jod^esų esančiu ant leibelių kn>>»
pusča dėl pavųikšluoto dovanų katalogo.

Apsinjokų Taupy ti Leibelius

Majoras Curley sužeistas.
Pereitą sąvaitę majoro 

automobilius susikūlė su ki
tu vežimu ant Brookline 
avė. Majoras likos sužeistas 
krūtinėn ir buvo nugaben
tas ligonbutin.

i

Arlingtone polic 
tris vaikėzus, ku 
klupo plėšiant kv.i

ueiru
(»> Ii 
įve.

VAKACIJOS ANT ŪKĖS 
PAS LIETUVJ. | 

) :• 1 ’.adio, telefonas, ir kiti p.i- 
’Kumai. Taipgi arti miestas, geie-: 
,el s, botai. \asais) vra jvalia'i 

•. i-ndų. obuolių ir kitokių fruktu.' 
vi >kitės pa> savim;.ką (2*'i

\N l \.N \ MEŠKAI SKA
R. E. D. 2. COLI HESTER. CONN. 

.•fonas: ( olehester U -12.

Revolveris ir durklas nuve
dė kalėjiman.

Šį panedėlį Commerciai 
gatve važiavo samdomas au
tomobilius. Ties 186-tu nu
meriu išbėgo ant šaligatvio 
vyras ir liepė vežikui susto
ti. Kada tas sustojo, žmogus 
pasisakė turis ant viršaus 
skrynią ir norįs nuvežti ją 
ant South Station. Vežikas 
sutiko tai padaryti ir nuėjo 
paskui žmogų ant viršaus 
padėti jam tą skrynią nu
nešti žemėn. Užlipus keliais 
laiptais augštvn, žmogus 
pasilenkęs su raktais prie 
durų neva bandė jas atra
kinti, bet jam nesisekė. Pa
skui jis staiga atsisuko į ve
žiką su revolveriu vienoj 
rankoj, o durklu kitoj. Veži
kas nusigandęs suriko ir 
kaip žengė žingsnį atgal, 
taip ir nudardėjo augštie- 
ninkas tropais žemyn. Tuo
jaus buvo duota žinia poli
cijai, bet kada ši pribuvo, 
žmogus su revolveriu buvo 
jau užsirakinęs kambaryje 
ir nieko neleido vidun. Poli
cija pabarškino, pabaladojo 
duris ir nudavė kaip kad ji 
nuliptų žemyn, bet istiesų 
užsiglaudė ir laukė, pakol 
tas keistas žmogus atidarys 
duris. Ir ilgai netrukus jisai 
pažingeidavo pažiūrėti už 
durų. Kaip tik jis jas pra
vėrė, policmanai tuojaus šo
ko ir sugriebė jį. Bet pakol 
jie jį suvaldė, jis sukandžio
jo jiems rankas. Kada jie jį 
nugabeno nuovadon ir iš
krėtė, po viršutinėm drapa
nom pas ji rado amunicijos 
diržą su 40 patronų.

Didžiausis laivas Bostone.
Šiomis dienomis So. Bos

tono prieplaukoj yra taiso
mas valdžios pasažierinis 
garlaivis ’Leviatnan". Tai 
vra buvusis Hamburg Ame
rican Linijos ”Fatcrlanclas“. 
didžiausis jūrių milžinas pa
saulyje. Pastatytas ant ga 
Jo, jis yra du syk augštesnis 
už Bostono- muitinės (Cus- 
tom House) bokštą.

Nuo armotų šūvių išbirėjo 
langai.

šiomis dienomis iš Fon 
'Varren’o sunkioji pakraš
čio artilerija šaudė ant ju 
rių į tikslą. Šūviai iš 12 colių 
armotų buvo tokie smarkus, 
kad aplinkiniuose mieste
liuose išbirėjo daug langu 
<tiklų ir nukrito lubų tinkas. 
Stony Beach Kotelyje nuo 
iro spaudimo išbirėjo net 15 
'angų.

Žyde lis Koln.* r.v 
teryje nusipirko ; 
liu ir užsirūkęs eis 
kisq degtuką prie 
norėdamas pažiūrėti ar 
da gazolino. Pasidarė ■ 
pliozija ir žydelis netek 
tik automobiliaus. bet ir ga 
ražas sudegė.

PARDAVIMAI
re P

yra
CKS-

A-

City Point policijos 
vadoje pasikorė aną 
tūlas Stephen Smit 
buvo areštuoto u: v

nuo 
nu K t 
kurt 
tvbę.

12.0M Naujosio? 
telefoniečiu rengiami 
kuoti, nes kompanija 
kė geruoju pakeiti 
algą.
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atsisa-

:oms
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L I

GiSIDl'ODA RESTAURANTAS.
Geroj lietuvių a;>g\ Ventoj vietoj

^aviniukus e na i kita bizni, todel tui 
aus parduot’: daro biznio upi

' .ao i nedėlia. Kaina T2.6PU.
A. J. KUPSTIS

'2 BrKiduay. So. Bosi u n. Mass.

P \RSIDCODA AUTOMOBILIS
1 iud-on

-. i to ras 
-taisyta.

> u ekstra.
a nroga

Super S:x, beveik nauja;, 
ir kitos dalys mašinos gerai 

Robai visi bevc’k nauji ir 
Atsišaukit greitai, r.ęs o- 

retai pasitaiko. (23)
r. ireciokas

E. Eourth St.. S«». B»ston. Mass. 
Ns ryto iki septynių vakare.

(1

!'\RSIDl ODA LLNCH ROOM
•’> metai biznyje. Priežastis parda-

’.',o — mano pati mirė.
M R. S. SHANKER 

>7 Cambridge St.,

Riaušės Zbvszko ir Calzos 
imtynėse.

Bostono Arenoje pereitą 
sąvaitę buvo lenkų Zbyszkos 
ir italų Calzos imtynės, per 
kurias kilo didžiausios riau
šės. Paliokų drutuolis apsi
ėmė paguldyti italų ristiką 
tris kartus. Ir taip atrodė, 
kad Zbyszka butų laimėjęs. 
Pirmą sykį jis prispaudė 
"makaroną” į 29 minutas. 
išėjus antru sykiu ristis 
Zbyszka du kartu trenkė 
popiežiaus tautietį į žemę 
kaip pelų maišą, ir kuomet 
italas pamatė, kad neatsilai
kys, atšoko nuo Zbyszkos ir 
suriko itališkai, kad lenkas 
griebęs jį dantimis už ran
kos. Salėje buvo labai daug 
italų ir lenkų. Italai tuojaus 
suužė ir pradėjo šaukti, kad 
užmušti lenką. Calzos mana- 
džeris Perelli kirto Zbysz- 
kai į žandą, o tas nenorėda
mas pasilikti skolingas, rė
žė jam atgal. Lenkai stojo 
už savo tautietį, o italai už 
savajį. Policija tuojaus šoko 
ant pagrindų ir pradėjo be
simušančius skirti. Iš mi- 
r’os pradėjo lėkti į Zbvszką 
I onkos ir kitokie daiktai. 
Vienas italas paleido atlenk
tą britvą, norėdamas lenką 
iš tolo paplauti. Policija ap
supus išvedė —>zką lau
kan, kad italai jo neužmuš
tų.

Sužeista 15 žmonių.
Ant Bostono ir Maine«» 

geležinkelio šalia Winches- 
terio pereitą sąvaitę nušoko 
tuo bėgių traukinys. Nelai
mėje buvo sužeista 15 žmo
nių.

220 vaikų žūva po automo
biliais.

Automobilių registruoto
jas Goodivin praneša, kad 
Massachusetts valstijoj šį
met 220 vaikų bus po auto
mobiliais užmušta ir apie 5,- 
350 sužeista, jei motinos ne
pradės juos geriau dabot. 
Nuo 1 gegužės kas diena vis 
buna vienas vaikas užmuš
tas. Jis pataria motinoms 
neleisti vaikų žaisti ant gat
vių. kuriomis važinėja auto
mobiliai.

I

f

šuo apriejo du žmogų.
West Roxburyje nežino

mas šuo pereitą subatą ap-2
riejo vieną vyrą ir moteli. 
Manoma, kad šuo buvo pa
siutęs.

uoste buvo atrastaBostono
anądien plaukiojantis žmo
gaus lavonas. Pasirodė, kad 
tai Frank Bilodeau, 78 metu 
amžiaus žmogus, kuris buvo 
išėjęs i miestą nusipirkti 
reikalingų daiktų ir nesu
grįžo.

Gelžkelio kompanija pa
traukė teisman 20 East Bos
tono gyventojų užtai, kad 
jie pavogė 600 pėdų tvoros 
ir du telegrafo stulpu. Visas 
medis 
koms.

buvo suvartotas

Point of Pinos
I.ynno, susikūlė

s e K

Iš

)_
n

ii

mal-

tilto 
aną-

,ri-

Ant 
netoli 
dien trįs automobiliai, ir v 
si trįs sulužo. Vieno automo- 
biliaus savininkas areštuo
tas.

KELEIVI! BERYS LIETI VOS.
Atvažiavo vadovai; ;;t:l 

•JONUI B. VALI IČONil I. 
atvyko laivu GEORGE V 
INGTON. gegužės !■> ūieii 
si dokumentai, ai’idaviiai 
mirengti keleiviai'< per 
.larbavimą muši 
skyriaus Kaune 
STATĖS FINA: 
RATION Bostor 
atvyko i Ameril

l šiai:
Į

Laukikonis Ignas.
i Magdeiena. Mackiu kaimo 
; .'iampolės apskr.: šaicikau:
Veronika, iš Seirijų miesi<> 
raus apskr.; Igiievich ?»Ia 
Kalvarijos miesto, ėiurian 
-,pskr.: Stačius .Jurgis, iš 
kio miesto, Trakų apskr. 
ėiunas Kazimieras, is ?ai 
Šiaulių apskr.: Bagdoniut 
fija. Uratėlės kaimo. P<;-a 
ipskr.; Geceviėius ,!uoz;;>. 
girgždutės kaimo. Varnii;
Petrauskas Alfonsas. Ra 
įvaro. Kedainių^apskr.: Gaor - 
aitis Kazys. Babeliu kaimo. 
Kretingos apskr.: Marcinkus 
Petras (su seimy? ;.) Rozaiii;’, 
Jonas. Petronėlė, Juozas. Vitg-'- 
nų kaimo. Raseinių apskr.; .Ja- 
kubenienė Elzbieta, duktė Aldo
na. Kupeliškiu kaimo. Pasvalio 
apskr.: Astrauskaitė Jadvvg;; 
Valerija ir .Jonas. P; .
no. Mariampolės apskr.: Ma.-- 

Aunaitė Anele. Bu
Rokiškio apskr.;
Buivėnų kaimo. I
<haputis
Seinų apskr.; 
na su šeimyna Jonas.
Zofija. Pažergupio
-einiu apskr.

Kurie norite, savo gi 
vežti iš Lietuvos į A - 
ba kurių giminės a; or 
išvažiavę i Lietuvą i, < 
grįžti į Ameriką. 
pareikalavimo prisiu-m.-- 
maciju knygą dykai ir , 
me visus paaiškir.im;:-. i.,;
arba ypatiškai kreipkit >: 

BALTIC STATĖS I-'iNA\( i 
CORPORATION.

357 Broadtvay. S«». Boston. M;i-

C11U KalllP)
Uoopcr Paul.

NOkisKio apsk.;
Adolfą-, k

Šimkiene Antani- 
Antanin t. 
į, ■ <, i • ,

1 r: i 
nu r

Iš žydo Levinsono namų 
Everette vagis pavogė seifą 
su keliais šimtais dolerių. 
Levinsonas buvo išvažiavęs 
pasivažinėt ir kada sugrįžo, 
namas buvo išlaužtas.

Daug lietuvio žino, 
bet da.jg nežino. Kad l eliksa 
Bankis gerai namus penti’:;; 
pataiso. Taipgi kurie r, > 
pirkt namą arba parduot, 
eikit »as mus i ofisą, žir.om 
gių ir brangių namu. <•>;;
331 l»re;idway. So. Itosion. M.ls

maus

43

ELROPEAN FEATHEK 
IMPORT1NG HOUSE

25 Lo» ell SU Boston. Mass. j

(GYD) TUJAS Iš LIETUVOS) ;[
VALANDOS; 9—11; 2—4; 6—9 Į i

506 BROADVVAY. >
SO. BOSTON, MASS. i i

PLUNKSNAS. Puku>. I’aduskas. 
I ai alų*. Kaldras ir visokias lovą 
įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės vpatiokai arba rašykit:

Jeigu kenčiate nuo akių skaus
mu. atlankykite mane 19 metų 

praktikoje
Rl SLŠK \LL1ETL VIŠK AS 

\KIŲ SPECIALISTAS 

DR. M. H NIRKIN 
OPTOMETRISTAS

; ( H A M BERS S'lY BOSTON. 
Tel. Bowdoin 2349-M.

Stu lenta- Atass. College of 
Optomeuy, 1‘hiludelphia College 
ir kitų.

VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 
7:3() vakare. Nedeldieniais it 
pėlnycioi.iis iki 3 po pietų. Spę- 
cialės valandos pagal sutartį.

(22)

t
I 
I i
I

DERBY MINEI) PAiNT.
ii alic 
tavoru 

(23

varnišius. lead
■jila.kom taipgi geležies 
rtuvės indus.

W.M. P. PERNAVAS 
\V. 4'ourlh St.. S.'t. Bus'.oi

P;- iiluo<G><> 
jus; 
ir v

311

217 i> si.,

<22

LIETI VIAl 
SIUVĖJAI.

ckas i
geriau- 
naujau- 

inados 
drapa-

Siuva m 
šiai ir 
jausios 
vyrams
nas. pataison*. 
išvalo m ir nu- 
dažom. Kas no 
rite 
ras 
šio mados <ha

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

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

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broad»ay.

South Boston. Mana 
Telefonas: So. Boston 51370.

Tel. South Boston 2613
Residence AspinvalI 0581 

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIŠĮ UTB)
Lietuvė Moteris Advokati

i 253 Broadway. So. Boaton. Mm*.

(22)

Boston. Mas

PARS1DI ODA beveik visai nauja 
. et. 5 kambariai ir pentrė ant pir-

■ flioro. o 4 kambariai ant antro, 
.u'a’vr.es. skaibynes ir kiti irengi-

\ ištir inkas 32x10 ir kitos mažos 
i-.'lūs. 254HH) pėdų žemės, jauna< 
i- is. Randasi Readville Mar.or. 15 

•iimtu nuo stoties, kelios minute<
■ ka šapės. Kaina $5,5*M). Lengvas 

sėjimas.
L. I ARSEN 

Ruvlsion SI.. Boston.
Tel. Back Bay 10132.

ass.

\NI P iRDAVlMO EARMUKĖ.
.- ;:>.i. ; ; i- '.e. garadžius. iK,ia kar

. East I.exinerton. Taipgi parduo- 
,-tuba< ir turiu kostumerių delei 

\in- i '.ik ee‘u stuba.
D. YONUSHKIS

_12 Silver St_ So. L<>stt»n. Ma.--.

l'ARSniUODA 3 ŠEIMYNŲ NA- 
’iAS. su visais uarankumais. IS kam- 

.:.ų. arti i>ažr.yčios ir mokyklas, už- 
.-: a: žemes dėl 3 karų garadžiaus.

Y.i > per mėnesi. Kaina $12.- 
>9. Jnešt »«m>. (22»

. Somerville 8757-M. savininku -.

\RS1DIODA HYDE PARKE 2j 
ŠEIMYNŲ N AMAS, su elektra. Į 

.uršto vandens šiluma, darželis su • 
i. -iriais medžiais. 10,000 pėdų že-■ 

arti lenkų bažnyčios. Kaina, 
■■■i. Ritmo mortgiciaus $6000. ant-■ 
•<> Jnešt $2000. Rašykit: (22) 

' M. A. MčDONALD
I’. O. Box 11. Hyde Park. Mass.

PARSIDUODA 3 LOTAI 
ŽEMĖS.

labai gera, mokestis 
prieinama.

68 Zeigler Street, 
RONBURY, MASS.

PARSIDUODA GROSER- 
NĖ IR BUčERNĖ

! i e t u v i ų a pgyventoj koloni
joj.
i \

Kaina prieinama kjek- 
lenam. Savininkas išva
ikio ja.

139 Dorchester St„
SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA KRAUTU
VĖ. BUčERNĖ IR 

GROSERNĖ
L ■■ i>at Citv Point bycių: pardu»- 

- . Airiai. Gal'pirkt ir nepatyręs biz- 
. -avininkas apsiima įierai islavin- 
Mylinčiam bizni "era progą. Krcip- 

'<■' tuojaus, ne.- bus greitai pai-

PAUL .MIŠKINIS
7.‘> E. 8th SU So. Boston. Ma—.

Telepnonc 3535-”•

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

varityanfc'

A'qfn.epttšUis Mosff*

Vdrkyunjas qlw nicžU išbcHR|<** 
ir Ų lol^iu odinės Ityos.

kaina

E

II1

-

f
r

I

.... ----- no-
turėti į> 
ir naujau- 4 
....z..

panas, ateikite
i

d
l
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MASS.

LIETUVIAI PENTORIAI
Padarome visokį karpenterių 

darbų iš vidaus ir jauko, penti- 
name, baltiname ir sutaisome 
viską, kas tik reikalaujama pa
taisymo. Is seną namų padaro
me naujus. Lietuviams ^era 
projra kreiptis prie mus. nes 
darba padarome perai ir pigiai.

' (-)
J ON AS ST A N ISLOV A U IS 

929 Broad" ay. So. Boston. Mass

TeL Beach 6»3S

OR. N. M. FRIEBMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKU

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
!96» H ASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Ij Tel. No. 550
■) LIETUVIS GYDYTOJASl Dr. Francis A. Reynolds

(RINGAILA)
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 

> nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATH0L, MASS.

&
Y- Nedėliomis
į! 419 MAIN

Telefonas 5U2*W. C

Dr. L Gorman-Gimskas«

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus cutaiaau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON. MASS-

“t■
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■
■
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5» 
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Bro.idway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

f MEDICINOS DAKTAR \S
' LEO J. PODDER

Iš PETROGRADO 
Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ- 

Gydo, reikalui esant, su 
X Ray ir elektra.

Ofiso valandos: Nuo •"> iki 6:30 
vakarais. Nedėldieniais nuo ! 1 

iki L
360 ( OMMON VVEALTH AVĖ. 

arti Alassachusetts Avė., 
Telephone Back Bay 0458. 
69 CHAMBERS STREET, 

l’hone: Haymarket 3390.
Ofiso valandos:

8—9 A.M. 2- -3, 7—8 P.M. 
BOS I ON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

4
i

r.

ž 
ii
. - M

t

i
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1

DENTISTAS «!
10—12 dieną;
2—5 po pĮetų;
6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10--12 dieną. X
705 N. Main st. kam p. Broad at. j?, 

MONTELLO, MASS. |

i

I
I

LIETUVIS 
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

t
Ie

DR. J. MARCUS
Ll E i L VIšK AS G Y DYTOJ AS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter Si.. Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.}

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

j * Tel.: Richmond 1410

: Dr. David W. Rosen
■ Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ii 

;' Rusiškai.
į GYDO CHRONIŠKAS IB

' SLAPTAS
VALANDOS:

j Nuo
i Nuo
; Nuo

221

LIGAS.

10 ryto.
3 dien*.
8 vakare.

i

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

| BOSTON. MASS. j

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmu ? Ne.luuk Įsivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

.tusų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Buna ypatiskų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko- 

rlaus 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. (-)

BROADH AY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BROADA AY. SO. BOSTON. MASS.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEK A
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA........................50e-
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos ”V A1STIJOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

! 
I

$
y' 4*

T«L So. Boston 506-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo * iki 12 dieną.

N00 2 iki * »«k. 
į NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietą.

F. SEVERĄ CO
CEOAR RAPIDS ,OW _

IVdUsŲie pas ap<^k<»r’b5'
Seredomis iki 12 dieną

Ofisas "Ke’eivio” narni
251 Broadway, ta.-pe C ir D 

SO. BOSTON. MASS.

Išdirbtos musų dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos.
STOGO FARBA .............................................. $1.25 galionas
SIEtŲl'ARBA ......................................  1.25
54.00 DU PON'T grindų varnišiš ............ 2.50
$2.00 INTERI0R VARMŠIS ..................... 1.25
$3.00 MAHOGANY FLOUR Farbos .... $2.00

White Lead ir Aliejai
VISOKĮ BUDAVOTOJŲ ĮRANKIAI STOGŲ, SIETŲ 
NINKU URATAI, VISKAS

VELTUI PRIST A T Y M A S.

M
M
>>

;r 
zE M [ A U ŠIOMIS K AI NO MI S.

VISI I-

(21)

S0D1H END BARDWARE CO.
1095 VVashington Street, BOSTON, MASS.

Tel. liciich o3o3 ir oJoJ
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