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500 KUNIGŲ REMIA I 
ANGLŲ DARBININKŲ 

PARTIJĄ.
[ Anglijos Darbo Partijos 
atstovas parlamente, Ram- 
sey McDonald, gavo nuo 500 
anglikonų kunigu pareiški

ant- mą, kad jie pasižada dirbti 
Darbo Partijos labui ir viso- 

* Negana to. valstiečiu vai- kiais budais remti darbinin-i 
džia išleido Įsakymą, kad vi- kų judėjimą, kuris veda Į 
sos "augštos kilmės” ponios, prie ekonominės ir dvasinės! 
buržuazijos moteris, turi darbininkų laisvės, 
dirbti kokį nors naudingą Kunigai pamatė, 
visuomenei darbą. Už dvlcį Anglijos Darbo 
valgyt duoną nevalia.

Buvusieji ministeriai, I

BULGARIJOJ REAKCINE 
REVOLIUCIJA.

VALSTIEČIŲ VALDŽIA 
NUVERSTA.

tiktai kaipo guminė 
spauda.

Premjeras Stambulinskis ir 
jo ministeriai areštuoti.
Bulgarijoj įvyko revoiiu- 

cija. Ir įvyko ji taip greitai 
*ir netikėtai, kad buvusi val
stiečių valdžia su Stambų- 
linskiu priešakyje nespėjo 
nei atsispirti reakcinin
kams. Pėtnvčios vakarą per
eitą sąvaitę da viskas buvo 
ramu ir niekas nežinojo, kas 
rytoj atsitiks. O ketvirtą 
valandą subatos ryto visas 
ministerių kabinetas buvo 
jau kalėjime ir Bulgarijos 
sostinė Sofija buvo buržu
azijos rankose.

Pagrobę valdžią į savo 
rankas, buržuazijos vadai 
išleido šitokią proklamaci
ją: "Bulgarijos laisvė brėkš
ta išnaujo. Apgavystės, 
prievartos ir žmogžudybės 
rėžimas griuvo po savo pik
tadarybių našta, o jo vieton 
atėjo nauja gadynė, gadynė 
tvarkos, ramybės ir sutiki
mo.”

Valstiečių premjeras 
Stambulinskis, kuris -tuo, lai
ku buva išvažiavęs į savo 
gimtinį kaimą pasilsėti, su
grįžo Sofijon subatoj po 

, pietų. Kaip tik jis išlipo iŠ 
vagono, tuojaus ant stoties 
apsupo jį kareiviai, ir visi 
tylėjo, niekas jo nesveikino. 
Jis tuojaus pamatė, kad jau 
čia yra kas nors nepaprasta, 
ir norėjo telefonuot į pdlici- 
ją, kad jam išaiškintų, ką 
visa tai reiškia; bet telefono 
vielos buvo nutrauktos. Pa
galios jam paaiškinta, kad 
jo valdžia jau nuversta ir 
jis yra areštuojamas.

šitą revoliuciją padarė 
buržuazija ir militaristai, 
kuriems nepatiko Stambu
linskio politiką.

Stambulinskis buvo Bul
garijos valstiečių vadas ir 
gana radikalių pažiūrų žmo
gus. Karo metu jisai buvo 
uždarytas karaliaus Ferdi
nando* įsakymu kalėjiman. 
Bulgarų valdžia tuomet ve- sigyyenęs 
dė karą išvien su kaizeriu mokėjo ” 
prieš aliantus. Karą pralai- taisyti, stogus dengti, iška- !|<os 
mėjus, Bulgarijoj kilo bas*rašyti, krosnis mūryti, 
smarkus bruzdėjimas prieš pirkliauti. Ir patiko .iarP;masbutupakeistas",pareiš- 
valdžią. Senis karalius I er-prekyba švinu. Drąsos uz-^ - -
dinandas turėjo atsisakyti lėktinai turėdamas, jis tam-!l 
nuo sosto ir užleisti jį savo <įa naktį su įrankiais ir mai-|~ 
sunui Borisui. Valstiečių šu keliavo į kapus ir be aide-! vartoti visa 
partija, kuri buvo valdžios jj0 vargo laužė, draskė nuy ! 
(•pozicijoj, greitu laiku pra- kryžių Dievo mukas, švini- 
vedė i parlamentą 100 savo ] 
atstovų. Gi atėjus rinki
mams į naują seimą 1922 
metų pavasarį, Stambulins
kio vedami valstiečiai jau 
užkariavo beveik visą Sei
mą, nes is 246 vietų, jiems 
teko 215.

Susidarius valstiečių par
lamentui, turėjo būt toks 
pat ir ministerių kabinetas. 
Ir valstiečių vadas Stambu
linskis buvo paskirtas suda
ryti naują vyriausybę, ką 
jis ir atliko. ’ r------ , . .. .

Tuo budu Bulgarijos vai-, švino gabalus, kurie bendrai 
džia perėjo į valstiečių ran- svėrė 7 pudus 15 svarų. Tą 
kas. Senis karalius tapo iš šviną jis pardavęs Kuršė- 
Bulgarijos išvytas, o jo su- nuošė žydui puodžiui ir ga- ____
nūs Borisas buvo palikus vęs su viršum du šimtu litų, užmušti.

kad 
Partija 

smarkiai auga ir greitu lai- 
ouvusieji ministeriai, ku- ku gali paimti valdžią į savo 

rie žmonių valios nesiklausę rankas, dėlto ir pasižada 
•įtraukė kraštą į kruvinąjį remti.
karą, buvo atiduoti teisman! -----------
ir nuteisti kalėjiman. Jų 
turtas buvo konfiskuotas ir 
išdalytas toms šeimynoms, 
kurių vyrai žuvo karo lau
kuose.'
• Šitaip veikė Stambųlins- 
kio valdžia. Tas, žinoma, 
baisiai nepatiko buržuazi
jai. Beto da Stambulinskio 
valdžia sumažino armiją ir 
paleido daugybę oficierių. Į 
Taigi netekę šiltų vietų ka-j 
rininkai iš vienos pusės, o! 
nepatenkinta buržuazija iš! 
kitos,- pradėjo tartis, kad! 
Stambulinskio valdžią rei
kia nuversti. Karalius irgi į 
mielai tam pritarė, nes! 
Stambulinskis buvo išvijęs 
jo tėvą ir jį patį nustūmęs 
pastumdėlio vieton. Ir taip 
susitarę militaristai su bur
žuazija paėmė viršų.

Ar ilgai galės šita reakci
ja laikytis, kuomet beveik 
visas parlamentas yra vals
tiečių rankose, tai lieka da 
pamatyti.

Žinios sako, kad kaimie-Įj0S kabineto ministerius. 
čiai jau pradėjo kilti prieš i gUVę atrasta daug bombų ir 
naują valdžią. Antrai daly-[dokumentai, kurie parodą, 
kas, Stambulinskio valdžiai suokalbis yra padarytas

FORDAS REMIĄS RUSŲ 
MONARCHISTUS.

Amerikos spaudoje pasi
rodė iš Paryžiaus žinia, buk 
Rusijos monarchistai tenai 
gavę labai daug pinigų pro
pagandai prieš žydus. Mo- 
narchistų tikslas esąs Įtai
syti Rusijoj žydų pogromą 
ir tam tikslui Fordas aukau
jąs daug pinigų.

Nesinori tai žiniai tikėti. 
Tai yra veikiausia žydų pro
paganda prieš Fordą, kad 
žydai nepirktų jo automobi
lių ir neremtų jo kandidatū
ros, jei kartais ji butų į^-4 
statyta ateinančiais preži- 
dento rinkimais.

i

ISPANUOS SOSTAS
BRAŠKA.

ŽMONĖS NORI 
RESPUBLIKOS.

vienas Dievo pateptinis

i

KAZANĖJE SUKILO RAU
DONOJI ARMIJA.

PALAIDOJO 210 ŽMONIŲ 
PELENUS.

Ši utarninką New Yorke 
buvo nepaprastos laidotu
vės. Vienoj duobėj tenai pa
laidota 210 nežinomų žmo- ~
nių pelenai, kurie buvo susi- AMERIKOS DVASIšKIJA 
rinkę krematorijoj nuo 1905 
metų ir niekas jų nesisavi- 
no. Krematorija, tai tokia 
[vieta, kur numirėliai yra 
deginami ugnyje; likusieji 
pelenai paskui supilami i 
tam tikras urnas ir giminės

UŽMUŠĖ 3 KOMISARUS 
IR DAUG KOMUNISTŲ.SMERKIA PLIENO 

KARALIŲ.
"Dvylikos valandų darbo 

diena ir septynių dienų są- 
vaitė Suvienytų Valstijų 
plieno dirbtuvėse yra pikta
darybė ir jokiu budu negali 

1 būt pateisinta.” 
i Šitokį pareiškimą padare 
Amerikos protestonų kuni- 

;gai, kurie atstovauja apie 
į 50,000,000 savo organiza- 
I cijų narių.

Tai yra kunigų atsaky
mas į tą nutarimą, kurį ne- 

Įsenai paskelbė kapitalistu

Da vienas Dievo pateptinis 
gali nueiti kiaulių ganyt.

Madride žmonės laukia 
[sosto griuvimo. O kad jis 
grius, tai tiki t|eveik visi. Jis _ ______________ o_..........
jau braška. Ispanija dabar, gali juos pasiimti namo ar- 
veda. su Afrikos laukiniais ba palikti krematorijoj. tik 
karą, kuris praryja galybę ‘ “ ---- “ ‘ '
pinigų ir kuris baisiai nesi
seka. žmonės to karo neno
ri. Katalonija ir Vizcaya, 

! turtingiausios j Ispanijos 
provincijos, nori nuo jos jau 

[atsimesti. Liaudis apkrauta 
dideliais mokesčiais, o už
dirbti neturi |kur. Todėl 
Barcelonoj, Bijhao ir kituo
se didesniuose miestuose bu
vo jau didelių sumišimų.

Valdžia nusigandus, ii* 
nors mėgina malšinti žmo
nių bruzdėjimi tečiaus aš
trių priemonių! vartoti bijo
si. Artimiausi karaliaus 
draugai apleidžia jo kompa-1 
niją ir dedasi prie priešingų 
valdžiai partijų. Inteligenti
ja atvirai stoją už respubii-j 
ką. Monarchiją .jau atgyve
no savo laikus’ ir karalius 
turi eit šalin. Dievo patepti- 
nių'žmonėms tjaugiau nebe
reikia.

Toks dabar ūpas •Ispani-i 
joj.

turi užmokėti už vietą. Bet ; 
kada pelenai stovi ilgai ir 
niekas jų neatsišaukia, kre- 
matorija juos palaidoja.

SUDEGĖ 6 ŽMONĖS.
Ontario provincijoj, Ka .

nadoje, ant farmos netoli i spaudoje plieno trusto gal- 
Exeter miestelio sudegė 6 va teisėjas Gary. šitas nuta- 
žmonės, farmerio Stanlako; rimas sake, kad visose plie- 
pati, jos brolis ir keturi [no . Abrikose darbininkai 
vaikai. Farmerys miegojo i turi dirbti po 12 valandų į 
kitam kambetv ir pabu- i dieną ir po 7 dienas į suval
dęs naktį pajuto, kad! ir kad darbininkai nepri- 
pilni namai durnų. Nubėgęs 
ant viršaus jis porą vaikų 
išmėtė per langą laukan,- bet I 
prie kitų jau negalėjo per ' 
durnus ir ugnį prieiti.

valą tam priešintis, nes tai 
esą jų pačių "naudai”.
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SUSEKTA SUOKALBIS 
IšžUDYT LENKŲ 

MINISTERIUS.
[ Kopenhagoje gauta 
[Varšuvos žinių, kad tenai
susekta platus suokalbis iš- 

! žudyti dabartiniojo Lenki- 
i jos kąbineto ministerius.

naują valdžią. Antrai,daly- [ dokumentai, kurie parodą, 

buvo prielankus kaimynai ir anarchistų organizacijos, 
aliantai. Gi dabar susidanu- _______
si valdžia tokio prielanku-1 JAPONIJOj AREŠTUOTA 

100 KOMUNISTŲ.
Tokios žiniomis, Japoni

joj susekta komunistų suo
kalbis steigti "komunistinę 

_5 ^ f . Suimta esą 100 
žymių komunistų.

mo negalės turėti, nes ji i 
skaitoma Vokietijos milita-j 
ristų šalininke. Ją ^paus ir 
aliantai.
PLĖŠIA NET KRYŽIUS valstybę”. 

ANT KAPŲ. į - -
"Lietuva” praneša, kadĮ 

Šaukėnuose (Šiaulių apskri- i AMERIKOS DARBININ- 
čio) milicija suėmė kapų va-jKAI REIKALAUJA AT- 
gį Antaną Kensminą, kuris [ŠAUKIMO BLAIVYBĖS, 
keli mėnesiai kaip buvo ap- Taip sako ‘Amerikos Dar- 

Šaukėnuose ir[bo Federacijos pirmininkas 
viską : masinas i Gompersas. "Aš esu Ameri- 

•ti ir a-,, , Įgaliotas reika-
įlauti, kad .blaivybės Įstat.y- '__________1_
ikė jis laikraščių reporte
riams. Paskutinė Federaci- 

.. . • - —r , ... jos konvencija nutarusi pa-Bonsui. Valstiečių §u keliavo į kapus ir be dide-j visa (savo intaką,
kad šita fanatiškoji blaivv-

AUSTRIJA GREIT 
ATSIGAUNA.

Amerikiečiai biznieriai, s 
kurie lankosi dabar Austri-

Miesto gyventojai stojo su
kilėlių pusėje.

Stokholmo laikraštis "Ti- 
denden” gavo iš Maskvos ži
nių, kad Kazanės garnizone, 
kur stovi daug raudonos ar
mijos, sukilo antroji raite
lių brigada. Prie sukilėlių 
tuojaus prisidėjo miesto gy
ventojai ir pradėjo mušti 
komunistus. Buvo užmušti 
tris komisarai ir išmušta 
daug komunistų karininkų.

Sukilimui malšinti buvo 
išsiųsta raudonoji armija iš 
Maskvos, žinios sako, kad 
tarp sukilusių ir ištiki
mųjų Trockio raudonarmie
čiu įvykusi baisi skerdynė. 
Po sunkios kovos sukilėliai 
buvę apgalėti. Trisdešimts 
sukilimo vadų tuojaus buvę 
suimta ir ant vietos sušau
dyta.

Kita žinia iš Varšuvos sa
ko. kad Segielovkos kaime, 
Volvniuje, kaimiečiai sude
gino šešias žydų stubas už
tai, kad tie žydai pataikauja 

. _ valdžiai. Sovietų
valdžios agentai tuomet nu- 
vvko tuos kaimiečius nu

GRAŽINSKIS UŽMUŠĖ 
DRAUGĄ PRIE SAVO 

PAČIOS.
Belechertovvn, Mass. — i 

•Jonas Gražinskis čia užtiko- 
prie savo pačios Stepą Bod-• e -
narą. Abudu buvo drūčiai'

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
3 ŽMONES.

New Jersey valstijoj, ne
toli Hopatcongo, perkūnas 
[užmušė Franką Rossemorą 
ir Samuelį McČonnelIį. Jie
du buvo užklupti lietaus ir 
abudu bėgo į Rossemoro na
mus. Jiems bebėgant, kirto 
žaibas ir abudu krito ne
gyvi.

Trečias žmogus buvo per
kūno^ užmuštas 'Ashlande,

Shenandoah’ryje perkū
nas uždegė Thomas Collier 
Co. breikerį, delko 800 ang
liakasių neteko darbo.

Centralijoj, netoli Potts- 
villės, Pa., perkūnas gpyrė 
tris namus ir uždegė kasy
klos sandėlį.

joj, išreiškia nusistebėjimą p io5iant aolL. 
greitu jos atsigavimu. ;~ -fe
Kurie buvo tenai metai at
gal, sako, kad dabar tos ša
lies ir pažinti jau nebegali
ma.

Šiomis dienomis Austri
jos valdžia pardavinėjo savo 
bonus tarptautinėj rinkoj. 
Amerikai tų bonų buvo pa
skirta už $25.000,000. Ir į 1-5 
minutų Wall Streeto pini
guočiai visus juos išpirko. 
Tas reiškia, kad finansistų 
tarpe yra pasitikėjimo Aus-
trijai.

at-i
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TRAUKĖ DANTĮ, 
. NULUŽO KOJA.

• Pottstownę buvo toks 
sitikimas. Tūlas M. Brvan 
nuėjo pas dentistą ištraukti

[dantį. Kada jam dantį IŠ
REIKALAUJA PALEISTI [traukė ir jis bandė nuo ke- 
POLITINIUS KALINIUS, -dės atsikelti, bet staiga su- 

Daugvbė universitetų [ riko: "Mano koja nulužo’" 
profesorių, gubernatorių, i Ir sugriuvo ‘žmogus. Pa- 
redaktoriu, advokatų, kuni- [ šauktas iš ligonbučio chi- 
gų ir kitokiu žymių žmonių [rurgas išreiškė nuomonę, 
šiomis dienomis* padavė pre-[kad traukiant dantį. Bryan 
zidentui Hardingui peticiją;turėj® labai įtempti kojos 

Kau siu* lankųjį .u“t’v-'7jsU savo parašais, reikalau-! raumenis ir nuo to nulužo 
bė butų panaikinta ir kad j Rad iis paliuosuotu i kaulas.nes lenteles 4r krovė sau į gvejkas a]us jr gėrimai!?^1 

maišą, o namo parijęs kati- v_j sugrąžinti darbi- , '
lėlyje viską sutirpindavo. 
Darbas gerai apsimokėdavo, 
nes sutirpyto švino gabalai 
Kuršėnuose - noriai buvo 
perkami. Tokiu budu "meis
tras” prekybos reikalais at
silankė Šaukėnų, Kurtuvė
nų, Užvenčio ir Vaiguvos 
kapuose ir visur turęjo pil
no pasisekimą. Vien Šaukė
nų kapuose jis apiplėšė apie 
70 kryžių. Vėliau tardymas 
parodė, kad jisai suliejęs 2-

Tą

ninkams.

MIŠKAI DEGA.
Kanadoj ir Maine’o valsti

joj dega dideli plotai miškų. 
Lietus paskutinėmis dieno
mis ugni užgesino, bet nevi- 
sur. Gaisras pridarė jau mi- 
lionus dolerių nuostolių.

6 žmonės užmušti ant 
GELEŽINKELIO.

Ant Grand Trunk geležin
kelio Michigano valstijoj 
susikūlė traukiniai pereitą 
savaite, šeši žmonės likos

T* ivVKv ULlVO 14-I i AvUl lio Ii VA""

^to?sbX%p^sp5S: ir su,legino «67 «>-
jos, bet negalėdamas jos <yDas’ ______
greitai prisišaukti, puolė 
ant Bodnaro ir užmušė jį. 
Gražinskis per ilgus’ metus 
su Bodnaru draugavo. k

I: 
! 
I

; URŠULĖ MANKĖ VIčIE- 
NĖ ATRASTA NEGYVA.

Worcesterio policija tyri
nėja Uršulės Mankevičienės' 
mirties priežastį. Pereitą 
sąvaitę Mankevičienę buvo 
atrasta po numeriu 18 
Burton st. ant antrų lubų 
negyva. D-ras Nugent ma-' 
no, kad ji bus mirus nuo 
munšaino ir širdies ligos, 
bet policija daro tardymą, 
nes ant moteriškės kūno at
rasta mėlynų ir juodų žen
klų.

52 politinius kalinius,! 
kurie vis dar sėdi kalėji-l 
muose užtai, kad pasakė ką! 
nors neprielankaus karui, i 

Bet Hardingas šituo klau
simu
muo. t 
piktadarių. l»et kapitalistų 
klesos priešams pasigailėji-; 
m o pas jį nėra.

'S

NAUJI POTVINIAI.
Kansas valstijoj nuo di- 

j dėlių lietų patvino visos 
[upės ir daug vietų tapo už- 

Vietomis vanduo iš- 
gelžkelių bėgius ir

NEŽINOMAS ŽVĖRIS UŽ
PUOLA GYVULIUS.
Apie Middletoną, Massa- 

chusettš valstijoj, nežino
mas žvėris nugąsdino visus 
farmerius, o da labiau jų 
galvijus. Vieną dieną far
merio Richardsono galvijai

[išbėgo iš girios kriokdami, 
suvirto visi į upeli ir per- 

1 plaukę kiton pusėn pasislė- 
jpė į tvartą. Vienos karvės 
.šonas buvo ajKlraskytas na- 
Igais ir ji visa drebėjo nuo iš- 
Į gąsčio ir skausmo. Galvijai 
i buvo taip nusigandę, kad 
atgal Į girią negalima buvo 
juos išvaryti jokiu budu. 
Nors to žvėries niekas ne
matė, bet farmeriai spėja, 
Kad tai bus pantera, arba 
taip vadinamoji "laukinė 
katė”.

UŽMUŠĖ LIETUVIŲ 
VAIKĄ.

Nashua, N. H. — Pereitą 
sąvaitę automobiliaus čia 
tapo užmuštas Vincas Mi
kalonis, 10 metų amžiaus 
lietuvių vaikas. Jis važinė
josi ant gatvės mediniais 
ratukais, viena koja į juos 
įsistojęs, o kita koja į žemę 
pasiremdamas, kaip staiga 
atbėgo f ordas ir nfetė jį 
aukštieninką ant šaligatvio, 
taip kad vaiko galva truko 
ir jis tuoj mirė. Fordas pa
skui metėsi į kitą pusę ir te
nai susimušė da su kitu au
tom obilium. Fordo vežėjas 
tapo areštuotas ir laikomas 

.be kaucijos. Jis vadinasi 
'Alphonse Paradise. turi pa
čią in penkiatą vaikų. Už
muštojo vaiko tėvai Mikalo- 
niai gyvena čia po numeriu 
6 Harrison st.

■

užkietėjęs kaip ak- }jeįa
.Jis paliuosavo daug

traukinių judėjimas turėjo;
-būt SUlliltL-vf ac tfiz-jL- i Ir i eini I

DIDELĖS ŠALNOS
MAINE’O VALSTIJOJ.

Birželio pradžioje Maine o! 
valstijoj vietomis buvo aš
trių šalnų. Valstijos vidury 
nušalo daug sodų ir javų, 
ypač žemesnėse vietose.

būt sulaikytas. Kiek iki šicl 
sužinota, potvinyje prigėrė, 
penki žmonės.

MONTANOJ SNIEGAS.
Pereitą sąvaitę Montanos 

ir 
Helenos anielinkėj pusėtinai: 
prisnigo. Buttėj* sniegas dri-j 

’bo visą dieną.

kaisti jo j pasirodė žiema i 
i]” '

350 ŽMONIŲ APSIRGO
NUO SAULĖS KARŠČIO.
Laikraščiai praneša, kad 

pereitą sąvaitę nuo saulės 
.karščio Washingtone susir
iko 350 žmonių.

KALENDORIUS 1923 
METAMS BAIGIASI.
‘ "Keleivio" Kalendorius 

1923 metams jau baigiasi. 
Beliko tik keli desėtkai. Tai
gi kas da nėra jį gavęs, te
gul tuojaus išsirašo.

šią metų Kalendoriuje 
telpa daugybė puikių eilių, 
mokslinių ir istorinių 
straipsnių, statistikų ir juo
kų.

Kalendorius padarymas 
knygos pavydale, iliustruo
tas,' ant geros popieros ir ' 
dailiai atspausdintas.

.To kaina yra 50 centų, bet 
"Keleiviu” skaitytojams tik
tai 25. centai. Prisiųskite 
kvpterį, ir kalendorių tuo
jau? gausite. Jei ilgiau lauk
site. tai galės nebelikti.

Pinigus galima siųsti 
stampom, arba galima tie
siog paimti kvoterį, suvy
nioti i popierą ir įdėti į laiš
ką — ateis kaip reikia.

"Keleivio" Administracija.
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APŽVALGA 0
KLERIKALAI IŠSIŽADA 

VILNIAUS.
'Tėvynės” koresponden

to pranešimu, Lietuvos kle
rikalą1! jau aiškiai pasisakę, 

< jog Vilniaus jie išsižada. Jis 
sako, kad —

"Gegužio 4 d. užsieniu reika
lu vice-ministeris p. Klimas 
pareiškė einančiam pareigas 
Gurių Respublikas ministeriui 
pirmininkui Cvikewčiūi‘, kad

Damijonaičiai yra gerai 
žinomi Amerikos lietuvių 
judėjime žmonės. J. M. Da
mijonaitis savo laiku yra 
daug dirbęs SLA. ir ^MD. 
organizacijose.

2,000,000 FARMERIŲ AP
LEIDO SAVO KARMAS.

Suvienytose Valstijose *■ v

farmeriai pradeda bėgti 
nuo savo žemių. Agrikultū
ros Departamento praneši- 

, x ‘ L 12:j
[apleista 2.000,000 farmų, o 
j iš miestų tuo pačiu laiku 
persikėlė ant farmų tiktai 

i 900,000 gyventojų. Vadinasi, 
1 grynas žemės ūkio nuostolis 
’iereitais metais buvo 1,100,- 
ūvO farmerių.

Fai-meriai bėga nuo far- 
_____  _____, mų dėlto, kad jiems sunku 
korespondentas;ant jų išsiversti. Jie neturi į 

sako, kad nebus nieko nuo- organizacijos; 1 
stabaus, jei klerikalai pa- jiems Būdami reikalingi pi- 
skelbs, kad ir visa Lietuva nigų, iie priversti versti sa- 
jiems neturi jokios svarbos Į vo.farmų produktus ant rin- 
ir gali būti prie Lenkijos kos tuojaus juos pagaminus. 

' Spekuliantai tuomet numu
ša kainas ir superka juos 
pusdykiai. Kainos kartais 
taiflK nupuola, kad farme- 
riams neužsimoka nei už 
darbą. O kada farmeriui 
reikia kas iš miesto nusi- 

tai viskas brangu.

Vilnius Ctatar Lietuvai nieko j į įeitais metais buvo 
nevertas arba visai mažos .trvutAAA ___
tės yra. tolinasi, tauta pasiry 
žūsi savo gyvybę aukoti už Vii 
niaus atvadavimą, o mus vice- 
ministeriai. bepiidydami kleri
kalu partijos norus, reiškia pa
sauliui. kad Vilnius Iaetuvai 
nieko nevertas...”

Šitaip dalykams einant,
"Tėvynės” J

prijungta. j, *
Mes jau senai sakėm, kad 

Lietuvos klerikalai nori su
sivienyti su katalikiškaja 
Lenkija, nes tuomet jiems 
lengviau butų viešpatauti ir 
prie to juos spyria Rymas.

pirkti,
Darbininkai taip pat bran
gus ir tankiai .negalima jų 
gauti, nes juos daugiau į 

Įtraukia miestai su trumpes-į 
nėmis darbo valandomis. ir 

i Įdomesniu gyvenimu.
Dėlto farmeriai ir bėga 

■nuo farmų. Valdžia šituo 
i reiškiniu febai susirupinus, 
įneš jei taip eis toliaus, tai 
i kraštui galės pristigti mais- 
!to.

BOLŠEVIKAI PRADEDA
PEŠTIS TARP SAVĘS.
"Naujienos” pastebi, kad 

neteisybę rašo komunistų 
spauda, buk Rusijos bolševi
kų partijoj viešpataująs su
tikimas ir vienybė. Pasirem
damos tomis žiniomis, kokių 
paduoda apie paskutini Ru
sijos komunistų suvažiavi
mą Vokietijos socialistų or
ganas ”Vorwaerts”, "Nau
jienos” sako:

”Yra Įdomu patirti, kad ko
vojančios tarp savęs grupės 
Rusijos komunistų partijoje 
jau gana aiškiai skiriasi vienos 
nuo kitų klasiniu interesų prie
šingumais. Mes matome tenai 
valdininkų-biurokratų grupę.; 
kuri šioje valandoje bus skait- ■ 
tingiausia ir turi savo rankose 
valstybės vairą; matome besi-, 
varžančią su ja buržuazinio. 
krypsnio ’ekonomistti’ grupę 
ir, pagalios, — darbininkiškos Į;as diena. Jei dalęisime, kad 
opozicijos grupę. Pastaroji 
srovė, lyg ant juoko, yra jiati 
silpniausia 'proletariato valdo
moje’ Rusijoje. Su visagalingą- 
ja sovietu biurokratija šian
dien tenai pajiegia sėkmingai 
grumtis tiktai naujoji buržu- RYKŠTĖS KAIPO BAUS- 
azijos klasė, kurios gabiausias \Įg PELNAGROBIAMS. 
atstovas bolševikų partijoje. Bulgarijos valdžia Įnešė 
yra lapė-biznierius Krasinas. (parlamentan Įstatymo SU- 
Buržuazinė grupė bolše- manymą, kuris reikalauja,

• * *■ kad pelnagrobiai butų vie
šai plakami rykštėmis, kad 

Sr‘Kt“abi“d7r‘još‘7eikaIaū- « butų, konfiskuoja-! 
jancios panaikinimo teroio ■ . ...
ir diktatūros. Todėl galimas naują bizni.

KIEK KUNIGAI IŠGERIA 
VYNO.

Bostono "Herąlde” S bir
želio randame iš Chicagos 
šitokią žinią:

”Prohibicijos direktoriaus 
ofiso rekordai parodo, kad tik 
viename Chicagos mieste baž- 
nytiniems tikslams ištraukia
ma kjft? mėnuo 210,000 galionų 
vyno.”
Tai reiškia 7,000 galionų

vikų partijoj esanti skaitline 
gesnė, negu darbininkų gru-

Į 18,260,793 KATALIKŲ 
SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE.
Suvienytose \ alstijose da

bar vra lS,2oo, 193 katalikų. 
Taip sako oficialis Katalikų 
Žinynas, kurį išleido 1923 
metams Kenedi and Sons 
firma Ne\v Yorke.

Sulyg to žii 
lyje yra 22.Č4- 
Iiku kunieų. 
ir 1,922,420 vr 
se mokyklose.

Taigi pusi: o<(o. Kati ant 
kiekvieno IV9 gyventojų Su
vienytose Valstijose yra vos 
tik apie 18 katalikų.

.4

^ keleivis

! American M’oolen Co. ne-1 pataikaują, todėl ir šitas 
senai pakėlė 36,000 darbi- Darbo Maskvos” pareiški- 
mrUcti'algą 12'nuošimčių, mas nedaug turi vertės.
kas padaro $4,(AMĄ000 me-Į Kuomet Anglijos 'žvejai 
.tams. The Wail Street Į pradėjo Murmansko pa- 
7;°?fi • sako, kad tai esan- krašty žuvauti, bolševikai 

juos suėmė ir uždarė kalėji- 
man. o Maskvos spauda tuo- 
jaus paskelbė žinią didelė
mis raidėmis, kad sovietų 
valdžia konfiskuosianti vi
sus anglų laivus, kurie drįs 
žuvauti arčiau kaip 12 my- 
•Mti nuo Rusijos pakraščių.!

• Bet kaip tik Anglijos val
džia pareiškė protestą dėl 
jos žvejų suėmimo ir nu- 

' siuntė Rusijos pakraštin po
ni nedidelių karo laivų, 
smarkiai komunistų val
džiai nereikėjo anglų laivus 
konfiskuoti. Ji tuojaus juos 
paliuosavo ir dagi atsiprašė 
už suėmimą. Negana to, 
Maskvos komunistai priža
dėjo atlyginti nužudytojo 
anglų inžinieriaus šeimynai 
ir duoti jai užlaikymą. Bet 

[daugiausia. Maskva nusiže- 
Įmino, kuomet ii atsiėmė dvi 
[įžeidžiančias savo notas, 
[Įteiktas andai Anglijos at
stovui Rusijoje, šitose noto
se bolševikai buvo pasakę, 
kad Anglija neturinti teisės 
protestuoti dėl sušaudymo 

! praloto Butkevičiaus, neš 
i Airijoj, Egipte ir Indijoj ji 
pati žudanti žmones. Ir da
bar šitą pasakymą bolševi
kai atsiima. Tai juk dides
nio nusižeminimo negali jau 
ir būti. I

Todėl ką rašo bolševikų 
aikraščiai, .nereikia paisyt, 

sti-

’The Wail Street'pradėjo

tokia pat alga, kokia bu 
vo šitoj pramonėj 1920 me 
tų pavasari, didžiausiu pra

Į

_ ----------------- I
ioje sa- tnonės išsipūtimo laiku. Poyno, si

Romos kata- to išsipūtimo tuomet sekė 
>.77S klerikų didelis krachas.
i ką parapinė-

Didelės algos ir 
augštos kainos.
Didelės algos darbinin

kams Amerikoje yra tas ar
kliukas. kuriuo mėgsta jodi
nėti visokie politikieriai ir j 
finansiniai spekuliantai. 
Kuomet užeina pramonės 
krizis, tai visokie ekonomis-

Kodėl socialistai atmetė 
“bendrą frontą” su 

komunistais.
fronto’ supratimą patvirti
no. Tajne laiške jisai aiškiai 
sako, kąd 'bendrojo fronto’ 
pasiūlymas yra tiktai takti
kos manievras, kad isigavus 
komunistams i kitas darbi
ninkų organizacijas.

Mums nėra pamato tikė
ti. kad Darbininkų Parti
jos pasiūlymas nėra tokio 
pat pobūdžio. Jo kalba pana
ši tiems žodžiams, kokiais 
Komunistų Internacionalas 
išsireiškė prieš Berlino kon
ferenciją.

"Yra ir daugiau pamato 
manyti, kad šitas pasiulv- 
mat nedoras. Jei Darbinin
kų Partija nuoširdžiai tiki 
tam, ką jos spauda ir kalbė- , 
tojai apie Socialistų Partiją 
yra sakę ir vis dar tebesako, 
tai jos nariai, norėdami su 
mumis dėtis i bendrą fron
tą’, daro didelį prasižengi
mą. O jei Socialistų Partija 
nėra tokia, kaip jie apie ją 
kalbėjo ir kalba, tai Darbi
ninkų Partija yra sužirti 
šmeižikė ir neverta to, kad 
kreipti į ją domę.

"Kodėl ji taip užsispyru
siai nori su mumis susidrau
gauti, tai mums ne paslap
tis. Ji- nusilpnino kitas orga
nizacijas, bet ji nepajiegė 
pati sustiprėti. Po penkių 
metų ardymo darbo jų Dar
bininkų Partija šiandien tu
ri mažiau narui, negu jų or
ganizacijos turėjo 1919 me
tais. Kaip parodo Israelio . 
Amterio raportas, išleistas 
19 balandžio 1923 metų, 
angliškai kalbančių narių 
toj partijoj yra tik truputi * 
daugiau kaip 1.500. Kitas 
vėl faktas, tai Darbininkų 
Partija, nežiūrint penkių 
metų komunistinės agitaci
jos, nei vienam Amerikos 
mieste da nesugebėjo įgyti 
sau politinės pozicijos (poli- 
tical standing).

"Tai ve priežastis, delei 
kurių ji taip desperatiškai 
stengiasi paslėpti savo ban-« 
kruta ir silpnybę, suside
dam kokion nors koalicijon 
su Socialistų Partija.

"Kas dėl kitų klausimų, 
paliestų komunistų pasiūly
me, tai Socialistų Partija vi
sados gynė darbininkų kla
sės reikalus visomis savo iš
galėmis. Ir ji nesiliaus gy- 
nus juos toliaus. Ji taip pat 
reikalavo ir Rusijos pripaži
nimo. Ir j r eis tuo keliu to
liaus, tvirtai tikėdama, kad 
visų komunistų laukia liki
mas, kokio jie yra pilnai už
sitarnavę. Mes kovosime už 
tikrąjį bendrą darbininkų 
frontą, o ne slaptais tikslais 
ir nedorais motivais parem
tą. Mes tikim į tokią vieny
bę, kuri vienija, o ne į tokią, 
kuri skaldo.

"Visa to delei mes atme
tam tuos pasiūlymus, ku- - 
riuos mumSjtiaro Darbinin
kų Partija.”

Kita svarbi rezoliucija ta
po priimta Rusijos klausi
mu. šitoj rezoliucijoj socia
listų suvažiavimas pabrie- 
žia, kad nors socialistai ne
gali užgirti bolševikų takti
kos/ tečiaus jie turi remti 
Rusijos darbininkus ir rei
kalauti Rusijai pripažinimo.

_ Tas reikš- 
jog ir dabar reikia tikė

tis pramones kritimo.
United Statės Steel kor

poracija pakėlė 200,000 dar
bininkų algas apie ,11 nuo- 

į simčių, kas reiškiąs apie 
• $25,000,000 metams. Papra
sti darbininkai dabar gauna 
nuo §3.60 iki $4.50 dienai, o 
mechanikai uždirba iki $10 

[dienai. A’isų pinigų žmonės 
neišleidžia. Jie perkasi tik
tai tokius daiktus, be kurių 
negali apsieiti. Tokio pinigu 

; eikvojimo, koks ėjo karo 
metu, kuomet darbininkai 
pradėjo pirktis sau automo
bilius ir kitokius perte
kliaus dalykus, dabar visai 
nesimato, sako YVashingto- 
no ”Post”, todėl didelio kai
nų išsipūtimo dabar nebu
sią. Iš kitos vėl pusės, ir pa
tįs pramoninkai dabar esą 

j daug atsargesni ir brangio- 
~;n kainomis daug prekių 
neprisiperka, todėl jei da
bartinės kainos ir pradėtų 
kiek kristi, didelio kracho. 

į negalės būti, ir galima esą į 
tikėtis, kad dabartinės kai-1 
nos ir algos pasiliks norma- į 
lis ekonominio gyvenimo į 

i laipsnis Amerikoje.
*New Yorko "Globė” ma- 1 

darbininkų algos'Jie visuomet vartoja 
Amerikoje pakilo labai prius žodžius. Bet gyvenime 
daug. 1907 metais apskrita pas juos darosivisai kas ki- 
darbininko. alga audimo 
pramonėj čia buvo $7.78.Eu-

.1^.___ j__J72 ’
yra 1914 metais, apskritas 
audėjas čia gaudavo $9.00 

' savaitei. Reiškia, per sępty- 
tai-nis metus alga pakilo tiktai

' <■ — ~ * - --■ —

1

tai aiškina, jog biznis neina 
« ™ kad darbininkai ma

žai uždirba ir neturi iš ko 
pirktis reikalingų daiktą. 
Juo mažiau darbininkai už-* 

Įdirba, tuo mažiau jie gaii 
■ pirkti, ir kuo mažiau jie per-1 
ka, tuo mažiau fabrikai j 

Įgauna užsakymu. Ir rinki-1 
mų metu politikieriai visuo-i 
met prižada darbininkams ■ 
"full mnner can (pilną vie- 
druką, kuriuo darbininkai 
nešasi sau pietų).

Bet ši pavasarį, kuomet 
"geri Taikai" vėl sugrįžo ir 
darbininkai gerai uždirba, į 

•kuomet jų perkamoji gale 
i padidėjo, tie patįs finansi- 
niai spekuliantai pradėjo 

! skelbti, kad didelės darbi
ninkų algos sudarė pramo
nei didelio pavojaus. Pavo
jus esąs tame, kad gerai už
dirbdami darbininkai daug 
visko perkasi, o kuomet vi
suomenė daug perka, 
prekių kainos labai kila, biz-

perdaug iškila,

Chicagoje yra išviso 7,000 
kunigų, tai ant kiekvieno 
dūšių ganytojo bus galionas 
vyno kas diena. Tai ve, kur 
pilni blaivininkai!”

mas ir draudžiama dėtis i
Z

Apie tai, kas sudaro spe
kuliaciją arba pelnų grobi-

jančios panaikinimo teroro
L JZ___ - -
esąs daiktas, kad tos. dvi
grupės sudarvs bloką ir eis _. - - -
išvien prieš.' biurokratinę mą, spręsti pavedama vai 
srovę.

kad darbininkai ma-

New Yorko "Globė” ma-

"Keleivvje” buvo jau ra
šyta, kad Amerikos komu
nistų "Darbininkų Partija" 
siūlė Socialistų Partijos su
važiavimui Ne\v Yorke su
daryti^ "bendrą frontą”, ’.r 
kad suvažiavimas šitą pa
siūlymą atmetė vienbalsiai 
ir be jokių diskusijų.

Kodėl socialistai atsisako 
turėti su komunistais.kokių 
nors reikalų, tai išaiškina 
priimtoji tuo reikalu suva
žiavimo rezoliucija, kuri 
skamba taip:

"Mes esam giliai įsitikinę,
ikad jei komunistai butų taip 
raginę darbininkų klasės or
ganizacijas formuoti suvie
nytą frontą karui pasibai
gus, kaip Darbininkų Parti
ja ragina dabar, tai tas 
frontas butų buvęs įkurtas 
jau penki metai atgal. Bet 
vietoj šitokios politikos, Ko
munistų' Internacionalas ty
lia varė ardymo darbą. Jis 
liepė skaldyti darbininkus 
visose šaiise. Jis sėjo darbi
ninkuose įieapykantą ir vai
dus. Jis naikino darbininkų 

• vienybės galimybę kiekvie^ 
noj tautoj. .Jis sukėlė darbi
ninkų šeimynoj naminį ka
rą.

"Šitas komunistų daubas 
[buvo juo didesnė piktadary
bė. kad kaip tik tuo laiku 
viešnatau iančioii aliant’ų

ta.
ropos karui prasidedant, tai Anglijos karo laivai Rusijos 

:l pakraštyje.
Gegužės 31 dieną iš Mask

vos atėjo žinių, kad Mur-

viešpataujančioji alianfų 
klasė dalijosi imperialistinio 
karo grobiu. Ir šitas jų dar
bas buvo varomas da metai 
atgal. Jis buvo tęsiamas net 
tuomet, kai viešpataujančio
ji klasė puolė visas darbi
ninkų organizacijas. Pasek
mė buvo tokia, kad darbi
ninkų eilėse užviešpatavo 
nusiminimas, silpnybė ir net 
apmirimas kapitalistinio 
priešo akyvaizdoje.

"Suskaldęs darbininkų or
ganizacijas ligi to, kad to
lesnis skaldymas pasidarė 
jau nebegalimas, Komunis
tų Internacionalas ant galo 
iškėlė 'bendro fronto’ obalsi. 
1922 metų balandžio mėne
syje jis turėjo su Antruoju 
Internacionalu ir . Vienos 
Sąjunga konferenciją Berli- 
ne. Bet pasikalbėjimai prie 
'bendrojo fronto’ neprivedė. 
Dar prieš Berlino konferen
ciją Trečiojo Internacionalo 
piidomasai komitetas turėjo 
savo susirinkimą gruodžio 
mėnesyje ir’ suformulavo 
dokumentą, kuris parodo, 
ką komunistai vadina ’ben- 
druoju^frontu’.

'Tame pareiškime komu
nistai visai neslepia, kad jų 
tikslas yra apglėbti mus ir 
užnuodyti, uždusinti. Vie
nas straipsnis tame Komu
nistų Internacionalo doku
mente skamba taip:

” 'Draugai Trečiojo Inter
nacionalo! Europoje dabar 
eina judėjimas už bendrą 
frontą. Nedaro skirtumo, ar 
mes tam judėjimui prita
riam, ar ne, bet mes turim 
laikytis 'tokios taktikos, kad 
išrodytų, jog mes ji re
miam; mes patariam visos 
Europos komunistams da
lyvauti bendrojo fronto 
steigime ne tam, kad jis nu
sisektų, bet vien tam, kad 
dalyvaujant tame judėjime 
galima butų tiesiogine pro
paganda stiprinti komunis
tų intaką organizacijų vidu
je.’

'Tai ve, ką komunistai 
vadina 'bendruoju frontu’. 
Tai yra autoritetingas pa
reiškimas augščiausio Ko
munistų Internacionalo or
gano. . .

"Visienls yra žinomas 
faktas, kad visose šaiise ko
munistai elgiasi sulyg Mas
kvos nurodymų. Taip pat, 
gerai yra žinomas o’alvkas, 
kad Radekas savo laiške, ra
šytame prieš Berlino konfe
renciją, šitokį 'bendrojo :

ri mažiau narui, negu jų or-

’ t — • _• -_______ A/r

savaitei. Reiškia, per septy-
> < t i •! X _ •

§1.22- - Gi 1920 ^metais ap- mansko pakraštyje vėl pasi- 
skrito audėjo alga buvo jau rcdė anglų karo laivai: du
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nis perdaug išsipučia. O ką 
da kainos i

i tai neišvengiamu budu pra 
sideda reakcija: visuome
nė pradeda nebepirkti, pra
sideda taip vadinami 
totojų streikai". Taip 
anais metais, 1-------
panos labai pabrango, po y

dėvėti senomis arba triny
čiais (o ve ralis) užsimovus 
vaikščiot. Ir pasekmė buvo: 

! tokia, kad didelės kornpani- 
;ios, kurios buvo prisipirkti-’ 
■sios brangiu drapanų, nebe- 
Įgalėjo jų išparduoti ir ture
lio milionus dolerių nuosto-Į 
I lių. Tas pats atsitiko su cu- Į 
i kruni, su kiaušiniais ir kito- 
' mis prekėmis. Kaip tik kai- 
Įnos pakila, visuomenė pra
deda jas boikotuoti.

Šitokią tendenc-iis ekono
mistai mato ir dabar. Dabar 

Į kainos irgi jau pusėtinai pa
kilo. Pavyzdžiui, cukrus nuo 
5 centų pakilo ligi 19 centų 
svarui. Tai yra lygiai 100 
nuošimčių daugiau. Ir po vi
są Ameriką jau prasideda 
"cukraus streikas ’, žmonės 
atsisako jį pirkti tokia kai- sija nepildys, nes ji jau nu 
na. Smarkus kainų kilimas’ 
taipgi pastebimas drapanose 

jir kitose reikmenyse. Ir eko- 
įnomistai sako, kad kainos 
kila dėlto, jog darbininkų 
algos pakilo ir jie daug per-1 
ka.

Taigi kapitalistinė siste
ma niekad nepatenkinta: 
darbininkai gauna mažas 
algas, negali pirkti prekių; 
algos pakjla, žmonės perka 
daug prekių, prekyba išsipu
čia. Ir šiaip negerai, ir taip 
negerai.

Bet "Literary Digest" ši- 
(tud klausimu su ekonomis- 
itais nenori sutikti. Ar kai
nos kįla dėl didelių algų, ar 
algos eina didyn dėl kainu 
kilimo, - y ‘ ' '
aiškintas dalykas, kaip 
tas senas klausimas: kas

skraiduoliai, 1 kanuolbotis 
ii keliatas apginkluotų žve
jų laivų.

ga5 pastaraisiais metais kilo Pradeda skersti šveicarus.
Šveicarijoj gauta ' žinių, 

kad paskutinėmis dienomis 
Rusijoj prasidėję šveicaru 
pogromai. Komunistai pra
dėję juos skersti, keršydami 
už užmušimą Šveicarijoj ru-

832.96. Tai yra, per šešis 
■ metus pakilo $23.96. ; r
"Globė” Ringai nurodo, 
io<^ Amerikos darbininko ai-

ve taip" greitai dėlto, kad karo 
kuomet dra- metu buvo sustabdyta imi-

,1- gracija. Kada darbininkų 
są šąli prasidėjo agitacija,trūksta, tai algos turi kilti, 
nepirkti geru drapanų, bet -------- ------------- — •

KAS GIRDĖT SO-
VIETŲ RUSIJOJ, su atstovo Vorovskio. Ode-

t

ičių taryboms.
šitokio Įstatymo reikėtų 

Lietuvoje, tai krikščioniš
kieji Purickiai ir Vailokai
čiai nebūtų sugrobę pusę ša
lies turtų.

Damijonaičių šeimyną,išti- j§mETė KATALIKŲ EN- ! 
kęs skaudus nepasisekimas.
Girdi:

”Marė Damįjonaitienė jau 
serga su viršum devyni mėne
siai, turėjo dvi operacijas, da
bar yra namie, bet yra visai 
invalidas, negal nei iš lovc-ę iš
lipti. S' .

”J. M. .Damijonaitis antr?. 
cfieną po parvežimo savo žmo
nos iš ligoninės, skuoinos dar
ban ir jam da visai neįlipus Į 
gatvekari, gatvekaris pradėjo 
bėgti ir jis puldamas išsilaužė 
koją. Dabar jau dešimts sava1-, 
čių guli County Hospilal.

"Žmonės turtu neturėjo, o 
kad ir turėjo kelis dolerius, tai 
jau serai išbaigė ir dabar liko 
be cento.” >

DAMIJONAIČIŲ 
NELAIMĖ.

SLA. 208-toji kuopa _ 
neša iš Chicagos, kad J. M.

pra-

CIKLOPEDIJĄ Iš 
MOKYKLOS.

Mokyklų valdyba Belle- 
viliės miestelyje, New Jer-Į Isey valstijoj, nutarė anądien 
išmesti iš augštesnės moky
klos (high school) katalikų 
enciklopediją, kurią savaitę 
atgal buvo tai mokyklai pa
dovanojusi "Amerikos Ka
talikių Dukterų Draugija”.

Prieš Įdėjimą mokyklos 
knygynam šitos knygos už
protestavo amerikiečių or
ganizacijos ir pavieniai vie
tos gyventojai. Ir dėlto mo
kyklų valdyba nutarė tą j 
veikalą išriesti. Tai yrą___________ ____ ......
skaudus moralis smūgis ka- sirado ant svieto pirma 
talikų bažnyčiai.

Maskva sakosi negalinti 
daugiau nusileisti 

Anglijai.
Sovietu valdžia dabar'ru- 

pestingaf svarsto paskutini 
Anglijos reikalavimą. Ang
lija pareikalavo, kad Rusija 
atšauktų sKvo atstovus iš 
Persijos ir Afganistano, kui 
iie platiną propagandą prieš 
Angliją. Nors Rusijos atsa
kymas Į tą reikalavimą da 

' nėra- paskelbtas, kuomet Šl- 
tie žodžiai rašomi, bet iš 
bolševikų spaudos tono 
Maskvoje jau galima numa
nyti, kad to reikalavimo Ru- 

sileidusi tiek daug, kad di
desnis kompromisas esąs 
nebegalimas.

1 ’Tzviestija” sako, kad 
Anglijos užsienio reikalų m i- 
nisterio Curzono apetitas 
auga su kiekvienu kąsniu, u 
kad jis būtinai norįs per
traukti su Rusija santikius. 
Taikai palaikyti sovietų val- 

: džia padariusi jau viską ir 
ne ji busianti kalta, jei tai-

soje šveicarų kolonijos pir
mininkas tapo užmuštas ir 
keliatas žymių šveicarų su

keista. Petrograde, Maskvo
je ir Kijeve daug .šveicarų 
esą sugrusta Į kalėjimus ir 
jų turtai išplėšti. •

ne ji busianti kalta, jei tai
kos nebus. ,, ... •

va" sako: Teguk Anglija ži
no, kad jos reikalavimų dėl 

. propagandos Rytuose mes 
nepriimsime”.. Bet bolševi- 

,x • t • • - ku laikraščiai visuometk.hmo, tai esąs Jygtat ne.s- žodžiais
ar. .kalbėti ir gąsdinti buržuazi- 
— ją, kuomet jų valdžia tai( 

^buržuazijai nusileidžia ir

Laikraštis "Darbo Mask-'

višta, ar kiaušinis?

P. Gaidamavičius.
PASĖJAU...

Pasėjau 
aš laimę 
iaunvstės 
darželyj, 
išdygo vargelis 
galingas, stiprus.

Pasėjau 
aš vargą 
vien skausmo 
laukelvj, 
užaugo ten 
džiaugsmo 
žiedelis puikus.

Bujojo 
du broliu; 
vargelis 
ir džiaugsmas, 
nemiela apleisti 
jiems buvo x 
mane; 
aš jųjų sėjėjas 
juos laime 
aplaisčiau, 
bematant 
gulėjo 
vargelis grabe... • 

("Jaun.”;
/
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RUSAI SUĖMĖ 4 ANGLU 
LAIVUS.

Londone gauta iš Čhristi- 
ariijos žinių, kad Baltoj Ju
roj rusų karo laivai suėmę 4 
anglų žvejų laivus.

Kiek šita žinia teisinga, 
sunku pasakyt. Kivirčai 
tarp Rusijos-ir Anglijos da 
nepasibaigė dėl pirmiau su
imtų anglų žvejų, todėl ne
sinori tikėti, kad nišai no
rėtų daugiau Angliją suer
zinti

X
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Kas skaito ir rašo j 
Tas duonos neprašo 0* AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS... ...... . > 1© Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

ELIZABETH, N. J.
Su durnu du turgu, su pliku 

nėr ko peštis.
Tas apts yra ir su išgve

rusia Brooklvno "Laisve", 
kuri užlaiko šaiką melagių 
korespondentų. Bet aš ma
nau. kad kiekvienas, kuris 
lik seka darbininkų judėji
mą ir tėmyja Lą purvinų me

rp

nes darbo dienoje daug ne
susirenka. Iš visko man bu
vo aišku, kad jie žmonių ne
nori, o atsivedė tik savo šei
mynas, kad paėmus viršų. 
Išviso jų lizdo buvo apie ko
kia 40 žmonių, išskyrus tik 
vieną Degutį. Jis paskiau 
manęs klausė, kaip aš nebi
jojęs eiti į debatus jų vienu 
šaikoje, nes aš galėjęs gauti

pat dieviška komedija... Juk 
velniu rankose ugnis ir šie-.
ra, o aniuolų — tik šluotos j pavirto "buržujais", su šei- 
rvkštė ir karvės ragas. [mynėmis važiuoja savo au- 

jtomobiliuose į miškelius,1 at- 
su>.-: si vėzdam i ir naminėlės, ir 
kliu -1---- - ------------

t » *
Neužilgo čia žada 

tverti bepartyviškas 
bas po. vardu Strugo Dailės 
Mylėtojų Kliudąs, prie ku
rio.gajės priklausyti viępkių 
pakraipų vedę vyrai ir mo
teris. Šio kliubo obaisi 
"šeštas nesvetimoteriauk 
nesvet imvyrau k”.

Taipgi girdėti čia tveria
si (ar tik žada tvertis) ben
drovė leisti savaitini lietu
višką laikrašti, kurio tiks
las — palaikyti lietuviu vie
nybe. Tokio laikraščio čia 
visi geidžia, nes Paltanavi
čiaus silkinė gazieta išeina 
ne dėl idėjos ir apšvietos, 
bet dėl garsinimo jo biznio: 
laivakorčių, "automaikės” 
ylos, "Skrom” ir kitu Palta- 
navičiaus galit.

❖ * ❖

Visi worcestėriečiai lau
kia aptiekoriaus Budręvi- 
čiaus iškilmingų vestuvių. 

Kunigo Sūnūs.
■ i—

CHICAGO, ILL. 
Didelis Lietuvių Atmintinių 

šventės Anvaikščiojimas 
ant Tautiškų Kapinių.
Trečiadieni, gegužės 30 

d. buvo iškilmingas atminti-' 
nių šventės apvaikščiojimas1 
ant Lietuvių Tautiškų Ka 
pinių. Apvaikščiojimo pro 
gramą atidarė kapinių 
mininkas E. Čepulis,* 
trumpa prakalbėlę. Po 
gramo vedėjo kalbos, J. Ke
turakio benas sugriežė kė
lias pritaikytas meliodijas. 
Toliaus kalbėjo Dr. A. 
Montvidas, kuris . vaizdžiai 
nupiešė reikalą ir svarbą lie
tuviams kapinių į? delko 
laisvoji progresyvė lietuvių 
visuomenė Įsisteigė nuo Ro
mos kuniginio trusto nepri
klausomas kapines. Taipgi 
kalbėtojas nurodė kelis 
Amerikos lietuvių darbinin
kų progreso ruožus, kaip 
čia lietuviai‘kuopiasi Į viso
kias draugijas, politines 
partijas, lietuvių sriovini 
draugingumą ir nedraugin- 
gumą — vienu žodžiu, Dr. 
A. Montvido kalba buvo 
atatinkama ir atsakanti 
tam apvaikščiojimui, ir pa
mokinanti, nes jis nurodė, 
kad lietuviams reikalinga 
vienybė ir sutikimas, ypač 
darbininkams. Dr. A. Mont
vido kalbos klausė visi pa- 
zangųsTie tu viai, kurie tik 
galėjo prisigrūsti arčiau, 
nes ant lauko prie tokios 
daugybės publikos sunku! 
garsiai kalbėti. Po Montvi
do kalbos "Pirmyn” mišrus 
choras, vedamas P. Sarpa- 
liąus, gražiai sudainavo ke
lias darbininkiškas daineles 
labai sutartinai. ' Toliaus 
"Bijūnėlio”, vaikų ‘ draugijė
lė, P. Sarpaliui vedant, su
dainavo pusėtinai gerai. Vy
rų kvartetas, rodos dar ne
senai susitveręs, bet jau ge
rai susimokinęs, sudainavo 
dvi dainas tiesiog žavėian- 
čiai. Paskiausiai dainavo 
"Laisvos Jaunuomenės” vy
rų choras, po vadovyste P. 
Kvedaro.

Ant programo buvo pažy
mėtas komunistų "Laisvės 
Kanklių” choras, vadovau
jamas P. Žiūrono. Bet minė
to choro raštininkas prane
šė programo vedėjui, kad 
jie nepajiegsią sudainuot.

Po programui, J. Ketura
kio orkestrai griežiant In
ternacionalą, visa publika 
išdemonstravo nuo kapų Į 
daržą, kur buvo parengtas 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
naudai pramoginis pikni
kas. Kadangi tą dieną buvo 
giedra ir šilta, tai publikos 

. . . . . - . . » suvažiavo iš. visur labai’
girdi, čia daugiau ir neateis, kad ir vėl neatsitiktų tokia daug, ir vis su savais auto-

lagiu organą Laisvę”, žino,įmušti. Well, mušti negavau.
kad didžiausias jų siekis 
šiandien yra meduoti ir juo
dinti sau nepatinkamas ypa
tus. Tą nešvarų savo darbą 
jie vadina "kova su i 
žais”. O jų priešai yra tie.

l>et debatų taipgi neturėjau. 
Mano oponentas atskaitė' 
egzortą iš Maskvos ir apkai
tino P.P.D. Uniją, kad jitino'r.r.l). Uniją, kad ji 

prie- nesauso Maskvos įsakymų. 
. j k* v,e, Jis savo apkaltinime pasa-
kurie jierspėja darbininkus kad P.P.D. Uniia yra Iv-

Jis savo apkaltinime paša-

nobihais. Mat dabar lietu- baliavoja sau ant pievutės 
ių proletarų didelė- dalis ratu susėdę, taip lygiai kaip 

Lietuvoj Suvalkijos Alvite 
per šventos Onos atlaidus. 
Piknike griežė muzika. Jau
nimas šoko.

nuo komunistų pragaištin
gos taktikos. Komunistų va
dai užvis labiausia bijo, kad 
jų sufanatizuotos minios 
nepamatytų teisybės ir ne- 
atsuktų komunistams savo 
užpakalio. Tuomet komuni
stų vadams butų didžiausias 
vargas, nes tada nebūtų iš 
ko aukas rinkti ir be darbo 
gyventi.

8 d. balandžio P.P.D. Uni- 
ja i l.W.W.) buvo parengusi 
Lietuvių Svetainėj prakal
bas. Bet svetainės savinin
kas pamatęs, kad ant ap
skelbimų yra uždėtos raidės 
LW.W., pasibijojo ir nubėgo 
pas miesto valdžią klaustis, 
ar galima aidoblistams iš- 
randavoti svetainę. Supran
tama, valdžia patarė neiš- 
randavoti.

Neįvykus prakalboms aš 
pakalbėjau su vienu-kitu 
komunistėliu ir sutarėm 
vieton prakalbų parengti 
debatus. Jie sutiko surengti 
debatus varde A. L. D. L. D. 
i? iš savo pusės paskyrė su 
manim debatuoti tūlą Kra
sauską. . !;

Aš, žinoma, to Krasausko 
nepažinau, bet buvau skai
tęs Bimbbs atsišaukimuose, 
kad jis yra brangus orato
rius. Detroite jis paėmė 50 
dol. už prakalbą dėl Rusijos 
baduolių, o aukų surinko 
tik $45.00, tad Rusijos ba- 
duoliai jam dar pirmokėjo 
5 dol. Tad aš ir maniau, kad 
tas žmogus turi būti didelis 
žinovas, jeigu ima po 50 dol. 
už prakalbą. Todėl sutikau 

• su juo debatuoti temoje: 
"Ar tiesiog reikia organi
zuoti darbininkus, į P-P-D. 
U., ar jie turi būti gręžia
mi per A.D.F. skylę?" Mano 
oponentas*sutiko toje temo
je debatuoti, nes jis esąs tos 
nuomonės, kad reikia viskas 
gręžti iš vidaus ir t.t.

Bet atėjus debatų dienai,

gi socialistams, lygi anar
chistams, lygi feijereišiams 
(A.D.F.), lygi visiems men
ševikams. Aš tik klausau, 
ką tas žmogus čia kalba: 
anarchistai-menševikai, fe- 
dereišiai-menševikai ir t. t. 
Kopūstai, barščiai, bulvės— 
viskas pas ji yra krūvoje. 
Štai tau, Jurguti, ir devinti
nės. Manau sau, kad su dur
nu čia turgaus nebus, nes jis 
negali atskirti bulvių nuo 
kopūstų. Tada aš jam pasta
čiau kelis klausimus, apie 
tą "rojų", iš kurio jie bėga 
uodegas parietę: ar ten 
komunizmas ar kapitaliz
mas? Krasauskas prisipa
žino. kad Rusiją valdąs ka- 
pitalizihas.

Pasibaigus "debatams", 
aš sakatų kad turi būti pa
rinktos aukos svetainės lė
šų padengimui. Jie gi neno
ri iš savo šeimynų aukas- 
rinkti. Bet aš prispyriau. 
Dar truko prie lėšų 3 dole
rių. Mat, aš buvau žadėjęs 
pusę lėšų padengti, jeigu jie 
publiką sušauks, bet jie to 
nepadarė, todėl patįs apsi
ėmė visas lėšas padengti.

Tai šitaip mano debatai 
su Krasausku užsibaigė ko-p 
munistų šeimynoje. "Laisvė
je” gi jie didelėmis raidėmis 
paskelbė, kad darbietis su
kirto aidoblistą. Patįs su
provokuoja, o psRui patįs 
primeluoja — ir džiaugiasi 
"laimėjimu".

J. Bpjunas.

i

VVORCESTER. MASS.
l Margumynai.

Praeitą rudeni čia atsiti
ko dieviška komedija. Buvo 
taip.

Vietos lietuviai komunis
tai (Ne vieni komunistai. 
Prie Apšvietos' Bendrovės 
priklauso didelė didžiuma 
ne komunistų. — Red.) turi

v V. VV i liO klvVUlU , T* T T*

15 d. gegužės, paskirtu lai- ^uslPir^ dideli, grąžų par
ku nueinu į svetainę ir ran- eze£,° kranto, pine
du tik porą komunistų kam- pat miesto. Tame parke bu- 
pe stovint. Ateina ir mano nauja šokių sale,
oponentas su P.P.D.U. lite- APh?k gananti airiai su- 
ratura po pažaste. Debatų įnan.e katahkų
laikas jau priėjo, o svet. tik1 >s vidurmiescio, kad
pora komunistų su savo šei-l ia^ytį misias komunistų 
mvnomis tėra. Aš klausiu • salėj. Sumanyta — padai y- 
savo oponento, kas bus, kad!1?: Katalikų kunigas sude- 
tiek mažai žmonių tęsusi- komunistams
rinko? O jis atsako, kad čia’?0 ^?.uz Aidimą nedehomis 
paprastai žmonės visuomet iaikyti misiąs. .
valanda vėliaus ateina. Tad Subatoj airių kunigas 
aš jam sakau, kad eisiu pa- parkraustė dievo kr/neh į 
vaikščioti ir sugrįšiu po pu- komunistų šokių salę ir net 
sės valandos. x J

Išėjęs ant gatvės ir susi
tikęs vieną-kitą iš lietuvių

ku nueinu į svetainę ir ran-

pe stovint. Ateina ir mano

valanda vėliaus ateina. Tad

i

pir
su 

pro-

ką ant ežero kranto, prie

vo didelė, nauja šokiu salė.

Subatoj airių kunigas

patį dievo sūnų įstūmęs auk- 
j. sinin puodan užrakino be- 

i .khs Vieim-KILB nttuvd 'dieviškame garadžiuje ir 
klausiu ju: ar žmonės deba-Į P^K0 nakties. Tą pačią 
tais nesnnteresuoja, I—L 
svetainėj nieko nėra?Gaunu 
atsakymą, kad niekas apie 
debatus nežino, ir kad nie
kas nematė platinant apgar
sinimų. Tuomet aš' supra
tau, kad čia komunistai nori 
man kailį išperti. Sugrįžau 
atgal visa valanda vėliau, 
negu paskirtas laikas deba
tuoti, randu porą tuzinų 
žmonių svetainėje su savo 
šeimynomis. Tuomet mano

kad J naktį, kaip antra valanda iš 
{į ryto, užsidegė šokių salė ir 

sudegė iki žemės. Ant ryt. t. 
y. nedėlios rytą, atėjęs airių 
kunigas rado tik pelenų 
krūvą, o dievas buvo visas 
apsvilęs, ugnagesių sulietas 
ir prispaustas*griuvėsiuose.

, • * c *

Šį pavasarį kun. Jakaitis 
nupirko žemę su triobėsiais, 
šalę komunistų parko, dėl 
piknikų davatkoms, 

oponentas sako, kad jau lai-j JaU praeitą nedėlią buvo 
«kas pradėti debatus. As pa- vietos vyčių kariški bandy- 
stebėjau jam, kad nėra žmo- mai — manevrai ir Marijos 
nių. Jis gi sako, ka<f užteks; Vaikelių "okšenas". Baugu,

l

*
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THE BORDEN

1 oBorden 1’1
----- K r PON AS
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nekainuoja dr.U; 
tos rūšies pienai 
rūmo, š\ iežutno 
kuria Borden m

i

Kepime kur reikalaujama 
Smetona, vartokit neat
skiestą. Tokiu budu turė
sit gardžias, maisti 
valgius pigia

Vartokit Bordeno 
į Pieną vietoj 
.or.os kavai. Y 
ne.sru pienas’ ir 

tonu.

\ iena:
jirno Borcuno ’šjraruodir. o 
Pieno yra, kad galit pirkt 
Lile skaičių blėšinių ir turėt 
vartojimui kada norit. Nesu- 
rugs atdaroje Vieši nė 

isant koksai oras.•i:

Laikykit pieną ant ledo, Jei 
atdaras. Ėordeno Išgaruodin- 
tas Pienas yra lengviau'už
laikomas negu paprastas 
pienas, bet visgi nebūna 
šviežus per ilgą laiką po ati
darymui tiesinės..

Išgarao- 
b rangios 
a geros- 
pigesnis

Dėl paprasto kepimo 
pienu, atskieskit Bordeao 
Išsraru'.dintą Pieną lyjria 

' dalimi vandens ir va 
k:t kaip pieną.
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Bet šiais metais prie ka
pinių nei vienas bolševikas 
nepasirodė ir nepardavinėjo 
Maskvos komunistų ‘ tezių 
po .10 centų, taip kaip metai 
kiti atgal. Mat, kolei Mask
vos tėziai pasiekia Ameri
kos komunistų kromelio biz
nierius, tai Rusijoj bolševi
kams keičiant ekonomijos 
jiolitiką, tie tėziai būna pa
senę Kapitalistų laikraščių 
užrubežiniai koresponden
tai telegramų greičiau 
Amerikos gyventojams pri
siunčia žinių apie visokius 
Rusijos tėzius, tai dėl šitos 
priežasties musų komunis
tai ir numetė tezių "biznį”. 
Mat nekurie tezių "biznie
riai" pradėjo pelningesnį 
gešeftą varyt, būtent nami- 
nėlę arba "munšainą” dirbti 
ir patys gerti ir kitiems par
duoti, todėl atmintuvių ap- 
vaikščiojime pavakariais 
buvo daug komunistų ir .ki
tų nusėlinai Įsitraukusių. 
Kai kur buvo ir apsikumš- 
eiavimų. Tai šitokis buvo 
atmintuvių šventės apvaikš
čiojimas.

šapos Darbininkas.

STOUGHTON, MASS. 
Lietuviai veikia.

Stoughtonas rodosi visai 
užmirštas miesčiukas, nes 
nieko apie ji laikraščiuose 
nesimato. Kitų kolonijų lie
tuviams^ gal atrodo, kad 
Stoughtono lietuviai miega 
letargo miegu. Bet taip nė
ra. Stoughtoniečiai dirba 
nagai savo išgalę, štai 

| Stoughtono Lietuvių Ten- 
itrališkas Ratelis Banga pa
staruoju laiku pastatė sce
noje net tris veikalus. 16 ko
vo buvo pastatyta "Pirmi 
Žingsniai", o 1 birželio — 
Dęl Pinigų" ir "Geriaus vė

liaus negu niekad”. Stough- 
tonięčiai myli perstatymus, 
nes publikos atsilanko pusė
tinai.

Vienas dalykas stoughto- 
niečiams kliudo veikti — tai 
neturėjimas savo svetainės. 
Vienok manome ir tą kliūti 
prašalinti, nes šią vasarą 
manome pasistatyti svetai
nę. Turint gi savo svetainę 
visas musų judėjimas eis 
daug sparčiau. J. S.

bininkai neblogai uždirba. 
Nors darbai yra sunkus, bet 
žmonės prie jų pripratę. Su
prantama, naujiems darbi
ninkams butų labai sunku 
dirbti.

Karčemos pas mus atda
ros. Maineriai parėję iš dar
bo išsigeria alaus ir mumšai- 
no ir drožia sau linksmi į 
savo namučius.

Barių Juozas.

VVORCESTER, tMASS. 
Avelių maudymas ir kiti 

dalykai.
Musų klebonas yra gu

drus. Jis* moka suktis kaip 
šlapias botagas apie medį.

Savo aveles jis myli trum
pai kirpti. Suprantama, pa
lei skūrą kerpant, kai-kada 
pasitaiko ir skūrą Įkirpti. 
Sužeistos avelės ima spar
dytis ir nori iš kirpiko ran
kų ištrukti.

Kad savo aveles geriau 
užganėdinus ir kad joms vil
nos labiau augtų, ldebonas 
-umanė jas maudyti. Tam 
tikslui jis nupirko daržą ant 
?žero kranto, kur šventadie
niais suvarys aveles ir maz
gos joms kailius.

Delei to daržo nupirkimo 
13 d. gegužės pobažnyti
riam skiepe buvo baisus jo- 
markas. . čia klebonas var
tojo visą savo gudrumą, kad 
iš savo avelių daugiau cen
teliu iškaulinus. Jo liežuvis 
tarškėjo kaip arpas. Jis net 
susiriesdamas gąsdino ave
les cicilikais, sandarokais, 
laisvamaniais, bedieviais ir 
t. p.

čia aš norėčiau pasakyti 
*avo nuomonę apie laisva
manius. Mano supratimu, 
laisvamanis yra tas žmogus, 
kuris protauja laisvai, visa
me vaduojasi savo locnu 
protu, nepaisydamas ką kiti 
jam sako. Tokiu laisvama
niu yra ir pats klebonas, nes 
jis laisvai protauja ir lais
vai savo sumanymus vykina 
gyvenimam Taip, jis' suma* 
nė pastatyti mokyklą — ir 
pastatė, sumanė nupirkti 
avelėms daržą 
ko. Vadinasi, jis laisvai pro
tauja bei mintija, laisvai sa
vo sumanymus vykina ir to
dėl yra tikras laisvamanis.

Kas kita yra su jo ave
lėmis. Jos nepajiegia arba 
negali laisvai protauti, taip- 
pat negali laisvai savo su
manymų vykinti, nes jų pro
tą ir mintis klebonas yra ap- 
kaustęs tamsybės pančiais. 
Todėl aveles mes vadiname 
ne laisvamaniais, bet proto 
vergais.

Tad lai klebonas atsako: 
kuomi geriau būti — laisva
maniu ar proto vergu?

Worcesterietis. .

SCRANTON, PA.
I • Scrantono žinios^

13 d. gegužės Vytauto 
Svetainėj Moterų Draugija 
sulošė veikalą "Vagys”. Lo
šimas pavyko labai puikiai. 
Ant pabaigos moteris sudai
navo keliatą dainelių, kurios 
išėjo irgi gana gerai. Publi
ka visu programų buvo la
bai užganėdinta. Reikia tar
ti padėkos žodį Moterų 
Draugijai, vargonininkui 
Rosmanskiui ir kun. Grife
liui už jų nenuilstantį dar- 
bavimąsi. Publikos atsilan
kė nemažai, nes didžiuma 

' vietos lietuvių pritaria Lie
tuvių Tautiškai Katalikiš
kai Parapijai. Gryno pelno 
nuo šio parengimo atliko 
100 dol.

3 d. birželio vėl tos pačios 
parapijos buvo surengtas 
vakarėlis Lietuvaičių Drau
gijėlės, ant Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Parko. Buvo nu
tarimas visoms nueiti ir 
pareiti pėkščioms. Taip ir 
padarė — nutarimą išpildė.

Dabar Lietuvių Tautiška 
[Parapija turi gerą vargoni* 
įninką A. Rosmanską, kuris 
puikiai veda bažnytinį cho
rą. Ligšiol tokio vargoninin
ko dar neturėjom. Abelnai 
imant, Tautiška Lietuvių 
Bažnyčia Scrantone turi ge
rą pasisekimą. Kunigas Gri- 
tėnas yra darbštus ir moka 
reikalus atsakančiai tvar
kyti. 1

« s s i

Šiuo tarpu darbai anglių Turkiško T,bako> karis : 
kasyklose eina gerai ir dar- sias tabakas dgaretanis?

nupirkti 
jr nupir-

Redakcijos Atsakymai.

Aguonėlei. Kadangi jūsų 
korespondencija jau tilpo 
kituose laikraščiuose, tai 
"Keleivyje” netilps.

Girdėjusiam. Kad bobai 
puodas prisvilo, tai ne nau
jiena. Tokių atsitikimų yra 
daug kiekvienoj kolonijoj.

Wm. Brazui. Pirm negu 
rašyti apie Lietuvos parti
jas,* tamsta turėtum pastu- 
dijuot tų partijų progra- 
mus. Dabar gi tamsta va
duojiesi ne žinojimu, bet ku
nigų pliauškalais ir davatkų 
pletkais.a

AR ŽINOT, KAD —
Amerikos konsulas gyvena Kaune 

ir jo adresas yra Laisves Alėja, "Me
tropolis”, Kaunas? Ar žinot, kad iš
dirbėjai Helmar Turkiškų Cigaretų 
išdirba geriausius cigaretus sviete ir 
tik Helmar yra padirbti is 100'r tyro 

via geriau-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alou, Maike!
—Alou-alou. tėve! Kaip

gi tau einasi lekcijos pas ku- šiandien ant 
nigą Kemešį? Ar vis da mo- daug blogo, 
kiniesi?

—Jes, vaike, tuoj&us eg
zaminus laikysiu.

—Ar daug jau išmokai?
—Jes, Maike, jau galiu 

stoti ant kritikų su man- 
driausiu jūsų generolu.

—Mes jokių generolų ne
turim, tėve. * ' .'ant žemės

Nemeluok, vaike, ba a.-> tiktai krežius ir bažnvčia 
pats skaičiau jūsų gazieto- 
se, kad jūsų generolas Bieli-. 
nis sufaitavo komunistų ge
nerolą Bimbilą.

—Bielinis nėra joks gene
rolas, tik kalbėtojas.

—Ai don kėr, Maike, kaip 
jus jį vadinat, bet aš vistiek 

*jb nebijausi. Galiu stot į di- 
batus kad ir su pačiu jūsų 
karalium šliupu.

—Šliupas nėra joks kara- ; 
liūs, tėve. Jis tik daktaras, j 

—Meiks no difrens, vaike. ] 
ar jis jūsų daktaras, ar ka
ralius, bet jis yra jūsų pra- 
vadvrius ir netiki į Dievą.

—Tai ką tu nori tuo pa
sakyt ?

—Aš noriu pasakyt, vai
ke, jog dabar aš jau tiek iš
mokau, kad kytriausį jūsų tų 
žmogų galiu sukritikuot.

—Jei tu taip daug žinai, daugiausia 
tėve, tai gal pasakytum, kas pačiu laiku tu sakai, kad tik- 
pirma ant svieto atsirado: tai bažnyčia ir kryžius gali 
višta ar kiaušinis?

—Aš, vaike, ne gaidys, 
kad tokius dalykus žinočiau.

—Tai ką gi tu žinai, tėve?
Gal paaiškintum, kaip per
kūnas pasidaro?

—Jes, vaike, toks klausi
mas, tai mano patrova ir aš 
galiu tau jį miegodamas iš- 
virožyt.

—Gerai, tėve, aš klausau.
—Perkūnas, vaike, tai 

toks kirvukas, kuriuo Die
vas velnią muša.

—O už ką jis ji muša?
—Už ką muša? Kad rei

kia mušt. Tu žinai. Dievas 
myli teisybę, o velnias yra 
pikta dvasia ir pridaro viso
kių zbitkų. Pavyzdžiui, Die
vas nori, kad žmonės p.vven- 
;tų zgadoje ir mylėtų viens 
kitą: o velnias pakusiia juos, 
'pridaryti munšaino ir pašį- 
*gert: o kada pasigeria, jis 
;.$tipiudo juos ir jie pradeda 
faituotis. Ir taip. vaike, ką 
tik Dievas nori padaryti ge
rai. tai velnias vis ima ir pa
gadina. Užtai, vaike. Dievas 
kartais ir paleidžia kirvį į 
velnią. Nuo to ir pasidaro 
perkūnas.

—Ar tai kunigas Kemėšis i
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KELEIVIS

Kaip praleisti 
vasaros laikas.

Kas reikia daryti, kad pa
silikti sveiku vasaros laike? 
—klausia sveikatos viršinin
kas H. S. Cumming. Ir į tą 
klausimą jis atsako taip:

Užsilaikymas vasaros lai
ke priklauso nuo to, ką 
žmogus darė žiemos laike. 
Kadangi žiemos darbai fra 
įvairus, tai reikia pasirūpin
ti, kad ir vasariniai progra
mai butų Įvairus.

Beveik visi vyrai ir dau
guma moterų sunkiai dirba 
per žiemą ir kuomet vasara 

'ateina, ima vakacijas. Iš ki
tos vėl pusės, daugelis vyrą 
ir moterų (ūkininkai) sun
kiai dirba per visą vasarą, 
ir jie ima vakacijas žiemoje, 

'kuomet ūkės darbas per
trauktas. Moterys sunkiai 

i dirba savo namuose ir joms 
Į priguli vakaciios, bet tos, 
teisės joms niekas nepripa
žįsta. Daugelis vyrų ir mo
terų sunkiai dirba ir vakaci- 
jos jiems reikalingo^, bet 
mažai kas iš jų jas ima.

Vakacija reiškia i va iriu s 
pasismaginimus įvairiems 
darbininkams. Pavyzdžiui, 
raštininkas turėtų laike va- 
kacijos atlikti tokį darbą, 
kuris reikalauja vartojimo 
muskulų, o -fabriko darbi
ninkas laike vakacijų turi 

tiek pasilsėti. Mergina, kuri var-

tave taip išmokino?
—Jes, Maike.

svieto
kad žmonės toja rašomą mašinėlę, arba 

daugiau klauso velnio pa-'pakuoja cigaretus. arba \i- 
gundų. negu Kristaus moks- »ėia keno nors namuose, tū
lo. L’žtai nuolatos kįla strei- retų savo vakacija praleisti 
kai, rivaliucijos ir vainos. Ir ant lauko. Pailsus*motina ir 
aš tau pasakysiu, vaike, kad žmona turėtų pasilsėt, pa- 
parėtko dabar nebus patol, likdama namie savo vyrą ir 
pakol žmonės išnaujo neat- vaikus, susieit su kitomis 

•sivers prie Dievo ir nepra- moterimis, ir gražiai ir ra-: 
dės Kristaus mokslo vykinti miai praleisti laiką. Turtin- 

žemės. Ba nuo velnio gos merginos, kurios pa
švenčia laiką Linksmybės, 
Dievaitei, ir kurioms rfuši-i 
bodo gyvenimas, turėtų pra-; 
leisti savo vakacijas kokioj ' 
nors mokykloj, kur matytų 
visai kitoki'gyvenimą, arba, 
dar geriau, reikėtų gauti 
darbas fabrikuose.

Paprastas patarimas dėl 
vakacijų yra ’ miklinimasis 
šviežiame ore. Ir tas svar-( 
bu, nes visiems darbiniu ■: 
kams reikalinga šviežio orą.

, —___ L------- j sa v o
žieminius vakarus prigrūs
tuose- kambariuose bedirb
dami ar besimokindami, tu
rėtų praleisti vasarą . švie
žiame ore.

Miklinimasis šviežiame 
ore yra geros sveikatos 
svarbiausias reikalavimas. 
Miklinimasis tik pagerina 
fiziška sveikatą, o ne protiš
ką, bet šiomis dienomis pro
tiška sveikata turi lyginą 
svarbą su fiziška sveikata/

gali žmoniją išgelbėt.
—Kas tau taip sakė, tėve ?
—Kunigas Kemėšis taip 

mane mokina. Ir šito moks
lo, vaike, nesukritikuos di
džiausias bedievis.

—Tai nėra joks mokslas, 
tėve, bet nesąmonė, kuri su
muša pati save. Tik pagal
vok, tėve, o ir pats pamatysi, 
kokia tavo pasaka juokinga. 
Iš pradžių tu tvirtinai, kad _ ,
perkūnas, tai Dievo kin*is/) kurie praleido 
kuriuo jis kerta velnią.

—Jes, Maike, tas yra ti
kra tiesa.

—Bet perkūnas tankiau
sia kerta į bažnyčias. Ir pe
reitą savaitę apie Bostoną- 
buvo tris ar keturios bažny
čios sudaužytos. Jei tai 
j tiesa, ką tu sakai, 

reikštų, kad bažnyčiose 
velniu. Ir

bu- 
tai 

yra 
tuo

linksmumo. Nereikia už
mirkti juoktis. ...

Butų gerai, jeigu kiekvie- naujo gydymo jiegos rnato- 
nas žmogus gerai pasirink- ’ 
tų jam tinkamiausių vaka
ri ją dėl ateinančios vasaros. 
Reikėtų pasirinkti tokia, 
kuri visai neprimena kas
dieninio jo užsiėmimo.

FJJS.
Nuo Redakcijos: Vakari- — 

J0SĮJ5F A«iMiiXgos. kiekvie
nam darbo žmogui. Betgi 
kalbėdamas apie vakari jas 
sveikatos viršininkas p. 
(. umming užmiršo ar neno
rėjo pasakyti, kad prie da
bartinio surėdymo milionai 
sunkiai dirbančių darbinin
kų negauna vakacijų, 
ir labai jų norėtų.

kimu ir devyniasdešimts ki
tu Dr. Bodon’o praneštų. Kautskis apie Rusiją.

♦ £>

mos. žinoma, adrenalino ne
galima vartoti džiovos ir vė
žio ligonis, kur visas kūnas 
liga apnuodintas. Jis varto
jamas tik kuomet širdis su
stoja kaipo pasekmės kokio 
nors itemnimo.

F.L.I.S.
* —.

i j;ŽARUOS.

nors

1809 m. žymus Amerikos 
rašytojas Washington Ir
ti ng parašė Knickerbocker’s 
History of New York. Tea 
autorius charakterizuoja 
holandus su didelėmis pyp
kėmis burnoj, besiginčyjan- 
Čius už įkūrimą Naujos Ho- 
iandijos iš N. Y. ir Penu, 
valstijų. Kad sužinojus di
dumą Naujos Holandijos, 
jie- išsiuntė vieną holanda, 
su pypke burnoj, pėkščią 
skersai ir išilgai N. Y. ir 
Penn. valstijas. Tokiu budu. 
pažymint skaitlių išrūkytų 
pypkių keliaujant, jie spren
dė ilgi ir ploti Naujos Ho- 
iandijos.

Anąsyk "Amerikos Lietu- 
redaktorius p. Jokubv-

”Vorwaerts’e” Karlas,tų sutvarkymu ne tai visai 
Kautskis išspausdino straip-j nesirūpinta, bet dar dau- 
snį,kuriame nagrinėja klau- giau juos apleista. Bolševi- 
sima, ar gali Rusija padėti kams pradžioje viešpatau- 
Vokietijai. Čia mes imsime jant, remontų jokių nebuvo 
tik tas vietas, kuriose apta- daroma, ten kur buvo van- 
riama ekonominė Rusijos dentraukiai, dalinai jie su- 
padėtis. I gedo. Medinius namus visai
■’ Badas Rusijoj nesibaigia neprižiūrėdavo, o negyvena- 
ir virsta chronišku reiški- mus sugriaudavo kurui.

;l Caro valdžia taip pat su- 
• pavyzdžiui.1 varžė miestų savivaldybes, 

mus. kuriais, norėta praves
ti kai kurios reformos ma
sėms šviesti: savivaldybių 
mokyklos, populiarus kur
sai ir panašiai.

Miestams bujoti kenkė ir 
fiskalis elementas. Kas me
tai Rusijos išlaidos augo ir 

i joms padengti reikėjo jieš- 
’ikoti naujų pajamų. Čia vv- 
’jriausybė labiau žiurėjo savo 

reikalų, negu miestų savi- 
y aklybių. Kai kurie miestų 
ir žemietijų mokesniai buvo 
sunormuoti ir kokių nors 
naujų pravesti nebuvo gali
ma. Pati gi vyriausybė nau
jų mokesnių įvesdavo tiek ir 

įtiek, bet jie, kaip jau saky- 
j ta, ėjo ne miestų pagerini- 
įmui. Taigi todėl miestai 
kartais ir turint geriausių 
norų maža ką galėdavo pa
daryti. Ir dažni Rusijoj at
sitikimai, kad miestai netu
rėtų kanalizacijos, blogai 
butų pastatytas švietimas, 
sanitarija ir t.t. Tuo tarpu 
užsienyje net maži mieste
liai tą viską turėdavo.

Prie bolševikų padėtis nei 
kiek nepagerėjo, bet dar pa
blogėjo. Rusija savo biudže
to nieku budu negali suvesti 
ir turi griebtis vis naujų ir 
naujų emisijų. Tai jei tokio
je padėtyje bendri valstybi
niai finansai, ką tada kalbė
ti apie miestų finansūs, ku
rie tik naują ekonominę po
litiką pradėjus pasidarė sa
varankiški, o pirmiau jų ne
buvo.

Susini pi nūs savo miestų 
nepagtrinimu, bet nors at
statymu, Rusija dabar žiuri 
į užsienį. Iš ten laukiama 
trumpalaikių paskolų. Į už
sienį tuo reikalu pasiųsta 
tam tikra komisija, kuri su
sitartų su kapitalistais, tu- * 
retu sudarvti bendroves da-€ *■ 

įyvaujant svetimšaliams ir 
rusams. Tos bendrovės ir 
gautų teisę daryti miestuo
se naujus statybos darbus, 
pravesti kanalizaciją ir t.t. 
Ypač, kad Vokietijoje prieš 
karą buvo nemaža tokių / 
draugijų, kurios dirbo veik 
išimtinai Rusijai. Taigi pir
miausia norima atgaivinti 
tokias draugijas.

Reikia pasakyti dar ir tai, 
kad miestiečių mokami mo
kesniai Rusijoj sulyginus su 
Vokietijos, buvo labai maži. 
Vokietijos miestiečiai ir pir
miau mokėdavo žymiai di
desnius mokesnius, bet to
dėl turėjo ir didesnių pato
gumų.

niu. Pasėlio plotas nuolatos 
mažėja, štaį t 
kiek buvo dirbamos žemės: (ir stropiai dabojo jų nutarį-

1913 m.
1917 m.
1920 m.
1921 m.
1922 m.

s
>•

M

I

žemės 
nieku

87,432,000 dešini tini u 
72,052,300 ‘ 
62,307,500 
54,888,000 
49.190,000

Tasai apdirbamos 
mažėjimo procesas 
budu negali baigtis, nes pri
guli nuo daugelio kitų sąly
gų. Ir viena svarbesnių yra 
galvijų mažėjimas. Pavyz
džiui, butą:

Arklių: Raguočių: 
? * 50,306,900

24.206.700 36,882.000 
23,070,400 38,133,300
18.506.700 32,808,500

Trūkstant gi arklių ir ra
guočių nepasiseks padidinti 
sėjos plotį.

Negeresni dalykai ir pra
monėje. Metalurgijos pra
monė visai menka, gaunama 
tik 14 prieškarinės gamy
bos. Bent kiek geriau audi
mo pramonėje.

Finansai lyg ir pagerėjo/ 
liet kokia kaina? Pavergtos 
profesinės sąjungos ir kiek 
tik galima sumažintos algos. 
Dabar Rusijoj algos žymiai 
mažesnės negu gyvenimo 
minimumas.

JLaikraŠčių mažėjimas. 
1922 metų sausio mėn. 

Rusijoj buvo leidžiama 802 
laikraščiai, kurių arti 500 
ėjo .apskrityse. Tų pačių me
tų rugpjūčio mėn. laikraščių 
sumažėjo,iki 299, o 1923 me
tų sausio m. pakilo iki 442.

Vasario -mėn., spaudos da
lies žiniomis, laikrąščių bu
vo 493. Tame skaičiuje kas
dieninių — 123. einančių du, 
tris kartus per sąvaitę — 53, 
savaitinių — 71, einančių 
nereguliariai — 33.

Visų tų laikraščių tiražas 
siekia 2 milijonų egzemplio
rių. Kadangi susisiekimas 
suiręs, tai laikraščiai mažai 
platinasi, ypač sunkiai pa
siekia kaimus.

1922—1923 metų sąmata.
Narkomfino išdirbta są

mata 1922 metų spalių mėn. 
1923 metų rugsėjo mėn. nu
mato pajamų 1,056,000,000 
rub., išlaidų 1,481,000,000 
rub. Deficitas 362 mil. rub. 
Sąmata išskaičiuotu bendru 
prekių indeksu ir banknotų 
kursu.

Kaip praneša Ryši joj ei
nantieji laikraščiai, trys 
ketvirtys išlaidų skiriama 
atstatyti transportą, užlai
kyti finansų aparatą, palai
kyti stambią pramonę, karo 
ir jurų žinybas. .

Kaip žinome, tai perei- 
tiemsVnetams taip pat buvo 
sustatyta sąmata, kuri gan 
greitu laiku pasirodė netei
singa, nes išlaidų buvo žy
miai daugiau, o pajamų ma
žiau ir visi Narkomfino iš
skaičiavimai žlugo. Ar ne 
toks pat likimas ir šių metų 
sąmatos?

Miestų atstatymas.
Manome neprošalį bus pa- 

m i nėjus, kok-ipje padėtyje 
yra šisy Rusijoj,
nes ir musų miestams daug 
ko reikia, kad jie įgautų kul
tūringesnę isviiizdą.

T)a: prieš'karą Rušija ne
galėjo pasigirti, kad jos 
miestai buvo gerai sutvar
kyti, priešingame atsitiki
me, mes nebūtume gavę iš

! Vaistas, kuris numiru
siam sugrąžina gyvastį

Adrenalin yra vaistas, ku
ris turi reputaciją, kad gali 
sugrąžinti numirusiam gy

vastį”. Tikrenybėje jis yra 
daugiau gyvasties apsaugo-1 
tojas, negu, atgaivintojas.10 , - , ..
Adrenalinas sukelia širdies pagarsino Paltanavi- 

. ........... Aiaus palšoj gazietoj, jog 
netikėta sutrenkimą fauleųaip toli nuo mėnulio, 

- - -. kaip Clevelandas nuo Wor-
Jcesterio, arba 200 mylių ir 

trejos varsnos.
J Tai vis su pypke burnoj 

: pėkščių kelionės patyrimai.

Kol d r. Kaškevičius buvo 
neturtingas, tai lietuviai ir 
nežinojo, kad tokis žmogus 

įkur-nors kada užgimė iš lie- 
! tuvių giminės ir gyvena su 
' mumis. Bet kada clr. Kaške- 
Lyičius praturtėjo, tada ”pa- 
šmeravo" raudonų davatką 
organų redaktorius, kai 
anie pataisę (arba perrašę) 
"dr. Kaškevieiaus” straipš- 
nius- patalpintų raudonose 
gazietose. • •

Aišku, kad raudonos da
vatkos pamėgdžioja juodų 
davatkų skymus. Ekzekvi- 
jos kaštuoja pinigus.- *

Garsas” No. 14 įdėjo 
plaukais apžėl^isio žmogaus 
pikcierį, po kuriuo pažymė
ta, jog tai Dr. K. Pakštas.

"Garsas” sako, kad ”DrJ 
Pakštas užbaigė pilvošopi- 
ibs daktaro mokslą Fribur
go universitete, Šveicarijoj 

Galima tikėtis, kad ”dr.” 
Pakštas neužilgo sugrįžš į 
Ameriką ant poilsio, o vė
liau įstos Valparaiso Uni- 
versicetan, kad užbaigus 
nigh schoofę.

Amerikoj tik "rėksniai", 
valkatos ir sugrybėję far- 
meriai yra su barzdomis. 
Reiškia. Amerikoj barzda— 
tai skruzdžių uniforma. Bet 
pas Amerikos lietuvius kle
rikalus barzda — tai ”filo- 
zofijos daktaras”.

1916 m.
1920 m.
1921 m.
1922 ra.

veiklumą, kuomet per koki 
nors i ‘" 

į ar įtempimą ant syk širdis 
: sustoja. Bet jis negali at- 
į naujinti kūno, kuris yra nu
vargintas ir ligos nunuo- 
(iintas. Tai yra oficialis pa
reiškimas iš. Journal of the 
American Medical Associa- 
tion.

Adrenalinas gali pa
kelti kraujo sloginimą per 
stiprų sutraukimą krauja
gyslių raumeningos sienos.

Nesenai visuose laikraš
čiuose buvo talpinami 
>traipsnelįai. apie atsitiki
mus, kur mirę žmonės buvo 

: adrenalinu atgaivinti. Tas 
į primena panašų atsitikimą 
daugelį metų atgal. Du vo
kiečių mokslininkai 1910-m. I 
bandė atgaivinti .Šunis, ku
rių širdys štifčojo plakti po 
surišimui -Jir^Ošągyslių nuo 
širdies. ‘ Jie patėmyjo, jog 
kuomet adrenalinas buvo in- 

Jeistas tiesiog į širdį, ant syk 
įasidrrė stiprus z sutrauki
mas muskulų ir greitas^p«- 

‘ kilimas kraujo sloginimo; 
‘bet kuomet sulaikė Įleidi
mą. kada visos kūno dalys 
.-ustojo, jali pasekmės buvo 

į visai kitokios.
Laike karės vokietys chi

rurgas vartojo adrenaliną 
į gydydamas tris baisiai su
žeistus kareivius. Tik laiki- 

■nai sveikata pagerėjo ir 
| tuoj po tam vyrai numirė. 
’ Ištyrinėjimai buvo vedami 
■ net iki po karei, ir 1919 m. 
j buvo daugelis atsitikimų ra 
' portuota, kur adrenalinas 
į atgaivino ligonius, bet tie li- 
' goniai negyveno daugiau 
kaip aštuonias valandas.

Du metai atgal vokietys Amerikonai :___ ... 1 .i '

i

i

_  ___ .__ i ir kryžius gali....................
išgelbėt žmoniją nuo velnio. Milijonai žmonių, ypatin 
Kurgi čia protas, tėve?

—Jes. vaike, dabar ir aš 
jau matau, kad mano moks
las yra durnas.

—Bet tai da ne viskas, tė
ve. Kunigai sako, kad Die
das yra visagalis, ir tuo pa
čiu laiku jisai negali suval-

gai moterų, reikalauja per
mainų vieton pasilsėjimo. 
Daugelis tą prijaučiu. Pa
ilsęs biznio vyras, iš kum 
laikraščiai krečia juoku.-, 
kuomet jis eina Į teatrą pa
silsėt, gerai žino permainos 
reikalavimus. Bet tik gaila, 

d^iIVe'lnio.1CNeiabVsis,’gadi- fe? permainą pralei-!
na visus jo planus, darko jo uZia ”KJu-ie’ ° ne aiy -auko.^ 
pasauli, kursto žmogų prieš Raštininkai ir dirbantieji 

■ - ■ vyrai ir mergaitės, kurie vi
si lanko Įvairius lošimus ant 
lauko, jau geriau daro. Pir
miausia praleidžia laiką ant 
šviežio oro. antra, tos įvai
rios žaismės jiems duoda 
paraginimo. Kiton pusėn 
ūkininkas, kuris dirba pen- 
kioliką valandų ant dienos, 
nuo pavasario iki rudens, 
gali gražiai praleist nors dvi

!

i ’stymu” ix?ri 
vištukus be vištos, o Ameri
kos lietuviai klerikalai — 
daktarus” be daktarišku 

kursų.
Clevelando Lietuvis.

r i

chirurgas pranešė apie at
gaivinimą moters po opera- 
•ijos, kuriai gniaužimas šir
dies per žaizdą visai nepa
gelbėjo. Po ■ šešių minutų 
vaistai buvo įleisti ir į 10 se
kundų buvo matyt permai
na: moteriškė pradėjo kvė
puoti ir po keturių sąvaičių 
buvo paliuosuota iš ligonbu- 
čio.

Dar vienas vėlesnis stebu
klingas atsitikimas. * Dr. 
Gari Bodon, gydytojas prie 
Amerikos I/egaciios Buda
pešte, buvo pašauktas gydy- 

: ii vyrą 56 melų senumo. Šir- 
___ _______  j lies liga ji užpuolė. Kuomet 

žiemines kraite mieste. Ir!papustas 
• gmnas ligonis

H į* 
širdis ir kvėpavi- 

įustojĮkį Adrenalino 
i ant svk buvo įleisti į

i r •___ ■» r _
t

pradėjo povaliai plakti, kvė-

džia viduje, o ne ant lauko.
iI

aa: moteriškė pradėjo kvė-

I

į žmogų, tautą prieš tautą, 
sukelia net karus, per ku- 
kuriuos milionai žmonių 
Runa išžudyta, net bažny
čios. paties Dievo i 
virsta griuvėsiais, — 
sagalis Dievas negali to su
laikyti. Argi tai ne juokinga 
pasaka? Juk iš jos išeina, 
kad ne Dievas yra visagalis 
pasaulio valdonas, bet vel- 

, nias„ nes ką šitas pagadina i 
vienus metus, to anas negali tas pais ^u jo žroona. 
pataisyti per dešimtį metų. y ra svarbu- gauti nąuj-JL

—Aš, vaike, bedieviško idėjų, Žmonė3, kurte ‘'per', 
mokslo nemyliu, ale-man ro- Daugelį mėnesių vartoja tasĮyaistai ant• sy ,
dos, kad tavo teisybė. Aš ei- pačias idėjas, pasiliks svei-'širdi ir į 45 sekundas širdis 
siu pasiklaust apie tai pas kesni ir linksmesni, jeigu 1 -■>- «-
kunigą'KemėšĮ. išsimokins naujų idėjų laike jŠT. Ik?

-Geriau pareikalauk te-savo vakacijų: ar tos idėjos i „;„aivi„tas p„ tri<u mėne. 
ve, kad jis sugrąžintų tau geros ar negeros, jiems v 
mokestį už lekcijas.

namai,
• ir vi-

Rinite, 
pabalo ir 
irias f

Milžino Ašara.

SAPNAS.
Ar tai tik sapnas puikus buvo, 
Kvėpavo meile vien saldžiai, 
Kodelj?i jis taip greitai žuvo. 
Liūdėt palikdamas skaudžiai?... 
Kur dingo brangus tavo veidas? 
Kuriam meldžiaus,kurs buvo čia. 
Pranyko greit,kaip nyksta aidas, 
Liūdnos dainos, miške.

ta

Kur džiaugsmo saule prabuvai? 
Į>elko man nešvietęį, nešiklei? 
Kodėl ilgiau nepabuvai, , 
Širdies skapsmų netildei?..
Kam pabudau tuomet. 
Kai tu mane pabučiavai, 
Ko neklajojau visuomet. 
Jei tu su manimi buvai...

i / * *
I

valandi vėliaus ligonis buvo 
l0sĮ atgaivintas. Po trijų mėne- 

,s vis-‘sjų vyras pasirodė sveikas, 
tiek jos priduos daugiau Kaipo pasekmės tų atsiti-

kur amgo brangus tavo veidas ? j Rusijos tokio biauraus pall-i 
Kuriam meldžiaus.kurs buvo čia, kimo. Visur miestų ūkis bu- 
Pranvko vreit.kaip nyksta aidas 
Liūdnos dainos, miške...

vo primityvis.Prasidėjus ka-, 
rui, o paskui suirutei, mies- bliu.

AMERIKIETIS APIPLĖŠ
TAS RUSIJOJ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad apie 200 mylių į pietus 
nuo tenai 30 ginkluotų ban
ditų užpuolė greitąjį trauki

mų, kuris bėgo iš Odesos į 
‘ Maskvą, ir plėšė ji ištisas
j dvi valandas. Visų keleivių 
kišeniai buvo iškraustyti ir 
viskas atimta. Bagažo vago
nai buvo atplėšti ir visas pa- 
sažierių bagažas buvo su
krautas ant vežimų ir nu
vežtas. Tarp ąpijjlėštų buvo 
ir vienas amerikonas, bū
tent D-ras W. R. Smito, 
Amerikos šelpimo Adminis- 

į tracijos perdėtinis Rusijoj. 
Iš jo buvo atimta viskas, ką, 
tiktai jis turėjo, tečiaus pra
dėjus prašyt, banditai 
grąžino jam 50,000,000

su- 
ru-
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Versa-

iš;antitezis prieš Jurkonio remdamasis ir "T. redaktu- 
”aPi»arsinimą” "Visuome- l iūs atsisakė patalpinti ŠĮ 

lingą ekspediciiai jau senai nes Domei”, kur Jurkonis rašteli Tėvynėje”. Dėlto 
rengia. Jis tikisi nulėkti ii’ šaukė visus bolševikus iš prašau visų Gerbiamų Re-j 
sugrįžti, kol tęsis ilgoji šiau- bent kur rašytis prie SLA. daktarių patalpinti šfraštelį; 
rėš diena. iper Jurkoni, kad iis galėtų.SLA. narių žiniai, nes dėlei.

prasima tintą. Kas pirmas praneš, 
iraus 50 doleriu dovanų.

Sofija Klausas
9J9 W. 35 St., Chicago, III.

«
«i i . ..j. i ■ i m ■ ——m

Aš, Tohy Paulauskas, pajieškau 
draugo Motiejaus Dickaus, girdėjau 
gyvena apie Hasting’s, Pa. Meldžiu 
atsisaukt. drauge, ar kas apie jį ži
not, meldžiu pranešti am šito ant
rai*:

T«n.v Paulauskas
ą4$ W«ad St., Seranton, P;..

iper Jurkoni, kad jis galėtų!SLA. narių žiniai, nes dėlei 
gauti $100 arba $1,000 kon-įbolševikt "cenzūros” organe
kursinės dovanos, kurią. 
Jurkonis iš kalno paskyrė 
sušelpimui "politiškų kali
nių” Lietuvoje, per Ameri
kos Darbininkų Partijos 
tarpiniąkavdnaa*

Dundulis si/ traM&viėium 
"politinės tendencijos-” Jur- 
konio * ąjtgąrsinime "Visuo
menės Dbmei” nesurado jo
kios, nes apie tai nei neužsi
mena. kas parodo, kam jie
du tarnauja. Jųjų visa domė 
nukreipta tiktai Į atsakymų 
Seno SLA. Nario, 
švietė Jurkonio 
bę”. Jeigu tuodu 
Komisijos nariai

Nuostabus išradimas.
Šių dienų l»evielis telegra

fas ir telefonas davė gali
mybės žmonėms greitai su
sižinoti. Tūkstančiais mylių 

i.skįriantieji vandens ir že
mės plotai žmonių kalbos 
garsui šiandien didelių kliū
čių nesudaro.

Nuo pradžios šių metų 
kalbasi New Yorkas su Lon
donu. Kalba esanti taip aiš
ki, lyg kad žmogus kalbėtų 
iš visai arti. Nors toks susi
žinojimo ištobulinimas žmo
nėms labai daug ir didelės 
naudos atnešė, tačiau jie 
tuo nesitenkina, žmonės 
klausosi ir girdi toli kokio 
nors koncerto ar choro dai
nas, bet jo dalyvių nemato, 
čia išradėjams ir kilo min
tis: Jei galima girdėti, tai 
kodėl matyti negalima... Ir 
buvo dėta daug pastangų, 
kad galima butų ir matyti.

Dabar laikraščiai prane
ša. kad Londono firma ”Ge- 
neral Nation Company" ga-

kuris nu- 
’dabdarv- *.
Apšvietus 
butų kal

bėję apie abi puses — Jur
konio ir Seno SLA. Nario— 
'Visuomenės Domei” turi
nius ir butų padarę bešalę 
išvadą, tai butų galima dar 
juodu pateisinti, nors aiški
nimas tokių polemiškų gin
čų neįeina Apšvietos Komi
sijos kompetencijon ir nieko 
bendro neturi su apšvieta. 

Labai gaila, kad SLA. Sei- 
vusi patentą už naują išra-! mas paskyrė tuos du nariu i 
dimą. kuriuo belaidis tele-’taip svarbią vietą — urėdą, 
grafas $r telefonas taip pa-1 ko tie nariai nesupranta ąr- 
tobulinamas, kad ne tik kai- ba.nenori suprasti. O gai 
bėti bris galima, bet ir ma- Seimas ii- tikslingai taip pa- ’ 
tyti su kuo kalbi., darė, nes Seime trockinio

—------- elemento butą gana daug, i
•Jau kur, kur, bet SLA.

L

tvti su kuo kalbi.

[ Nuodingosios dujos virto 
vaistais.

Pasaulinio karo metu bu
vo išrastos baisios nuodin
gos dujos. Iš tam tikrų indų, 
baluliais vadinamų, nuodin
gos dujos pavėjui buvo lei
džiamos Į priešo pozicijas. 
Išleista iš balonų lyg tirštų 
gelsvų durnų nuodingų dujų 
banga, neaugštai pakilusi 
i:uo žemės, išlėto slenka ir 
leidžias, naikindama savo 
kely visus gyvius ir augme
nis. Su šia baisia karo prie
mone kovoti labai sunku bu
vo. Daug tūkstančių žmonių 
baisiuose kankinimuose už
troško nuodingų dujų ban
gose.

Taikos sutarty
lio traktato viename punkte 
yra draudžiama valstybėms 
gaminti nuodingas dujas. 
Ūkusios "nęsunaudotos" tu
rėjo būti sunaikintos. Bet 

%nugalėjusios valstybės kaip, 
' pavyzdžiui, Amerika, pradė
jo dirbti dar daugiau ir 
daug baisesnių nuodingųjų 
dujų. Kai kurie karo žinovai 
mano, kad Amerika, su kuo 
nors pradėjus karą, savo 
priešą galėtų paskandinti 
nuodingųjų dujų okeane.

DaEar mokslininkai išty
rė, kad nuodingosios dujos 
tinka ne tik žmonėms nai
kinti, bet ir jų sveikatai ap
saugoti.

Amerikos kariumenės; 
sveikatos departamentas 
padarė keletą bandymui 
nuodingomis dujomis gydv-i . _
ti kai kurias ligas. Tuberku- durno. Šj aparatą išradėja: 
liozas (džiova) buvo bando-,Pavadjno mikifonu . Ji 
ma gydyti garčyčios dujo
mis. Ispanų epidemijai pa
šalinti buvo 1 
chlorino dujos. Visi bandy
mai davę gerų rezultatu. 
Yra rimtų pasiūlymų leisti 
tam tikrą nuošimti chlorino 
dujų Į.teatrus, dirbtuves ir 
kitur/kur daug žmonių su
sirenka. Tuo budu manoma 
apsisaifgoti nuo epidemijų.

Mat, dujos naikina ligų 
mikrobus. 0 tiems mikro
bams dujomis išnaikinti pa
kanka tokio dujų kiekio, ku
ris žmogaus sveikatai ne
kenkia.

jau negalima kaibėti-rašvti 
apie SLA. reikalus.

P. Alikolainis.

Pajieškojimai
K \S P KTĖMYS ŠIĄ IPATĄ IK 
PIRMAS MAN PRANEŠ. TAS 
GAUS 50 DOLERH DOVANŲ.

Pajieškau Jono Apsiegus. GuigaJių 
kaimu, Šimonių valse.. Pan-. vėžio 
apskr. Iš Lietuvos atvažiavo į Roch?s- 
ter. N? Y. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešt arba pats iai atsi»ąukia, yra 
svarbus reikalas.

Kažimicras Zul >r.a>
“S Siiver SK, Su. liistotl. Mass.

Pajie&kau dėdės Jurgiu šalnos. 
Girdėjau, kad jisai N<-w Y<.ik > vais 
tljoj nusipirko farma. Painiau su juo 
susirašėme, o dabar nežinau jo adre
so. Jis paeina iš Kauno lėdyb is. Ra
seinių apskričio. Šimkaičių valsčiau . 
Serbentų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
šiuo' adresu:

Anthony šalna
1013 Melon St.. Philadelphhi. Pa.

Jieškau tetėno J tliaus ti;>uii> ir 
jo sunaus Joku!>>, taipgi A<!..nn> Ra
dzevičiaus. visi i- Sugavauzio kaimo. 
Šilavoto parapijos. Visi yra ir
seninus gyveno Sctanion. P;., ar 
Wi!lkes-Barre, Pa. Yru svarbi? rei
kalų iš Lietuvos. Atsišaukit : atįs, 
ar kas žinote meldžiu pranešti.

' Petras Radžtvkii.s
2074—24th St.. Delio i. ?<iiea.

pilna? garaneiju, greitai, teisingai ir
..!• .4$'. t i

lai\ak<>rtes kelionei i Europą ir iš 
ant \teų Tiniju.
KORESPONDENTUS — Bankus:

j _ Paj'eskuu sąvo vyro Jono Kiansos. 
i Jis pab.-'zo su kita mottre P. Paulai- 
;tien<-. I*ą moteris y.a tamsiai gelsvų 
■ pilu.1-.-: ir kai eina. t;:i būna palinkus 
i arba kupsoVi. Aukščio apie 5 pėdų ir 
IP coi 4. Mano vyras y*a apie t> pertų 
įaugščic', tamsiai ge-svų plaukų ir m-3- 
3y»ų akių.’ apvalaus veidu, diktas, 
1 sveria apie 2t-o svaru. Jis paeina is 
i Kaun i įėdy-.i-s. Alintų miesteliu, pir
miau- ga'veno t'hicagoj su ta pačia 
mot; re. su kuria pabėgo, iis paliko 
mane dideliam varge su dviem ma
žais kūdikiais, b? pmigų ir be drapa- 

itą porelę patemysiee, kt: >- 
praneškite, kad ne-

Pajieškau Magdelenos ..ar.kunikžs 
ir Čilės Cerpavičienės. Girdėjau gyve
na Brookline. Malonėkite at-..liepti ..r 
žinantieji man praneškite, turiu svar
bų reikalą.

Juozas Būrelis
P. O. Box 31. Dover-r\>:-..-i>nT.

J

Kišeninis gramofonas. i-Jau kur, kur, bet SLA. ttol-; 
Vengras inžinieris Stepas i <cvikų propagandai ir bol-j 

Badašas padarė febai įdomų i ševikams nėra vietos. Jeigu 
išradimą. Jis padarė gramo- i kam SLA. 
foną kišeninio laikrodžio di-

. ir jo tvarka ne-i 
patinka, toks gal prie SLA.: 
neprisidėti, arba stačiai ke
liauti i Maskvą, kas ir labai 
linkėtina, kur pagyvenus, 
pamačius, paragavus to 
"darbininkų rojaus” raška- 
žių pasveiktų iš to idiotiz
mo, kaip pasveiko visi, kurie 
tiktai "rojuje" pagyveno 
(kaip antai Karalius, Tamo
šaitis, Emma Goldman,’ 
Berkman ir daugelis kitų).

Dundulis su Kaškevičiūm 
vra Trockio sargais, kad 
"Tėvynėje”, SLA. organe, 
nieko netilptų prieš "trocki
nių" sumanymus platinti 
bolševizmą pasislėpus po 
Amerikos Darbininkų Par- • 
tija, kuri yra vien bolševiz
mo — visokio skurdo pia-J 
tintoja. Bolševikai, neturč-’ 
darni kur pasidėti, dabai'! 
«-radėjo skverbtis Į SįLA.,' 
kad užvaldžius ji ir pasisa-! 
vinus tą pusę milijono turto. | 

Dėlto visi SLA. nariai ir. 
kuopos, budėkime ir sergė-j 
kime savo turtą! Tegul jie 
sau keliauja i jų garbinamą’ 
"rojų” pas Trockį. Dėlei į 
Dundulio ir Kaškevičiausj. 
"sargybingumo", kas yra į 
priešinga SLA. organizaci- i 
ai ir konstitucijai, padary-j 

kime nutarimus — protes
tus savo kuopų susirinki-!, 
muose ir nusiųskime SLA.! 
Pildomąjai Tarybai. kad! 
anuodu suspenduotų ar iŠ-j 
mestų iš Apšvietos Komisi-! 
jos, o jų vietoje paskirtų* 
tinkamus asmenis, kurie. 
tarnautų SLA., o ne Mask-i 
vai. Paliekant juos ir ant to-’ 
liaus SLA. Apšvietos Komi-! 
sijoje, taip svarbiame urėde, ’ 
kris dėmė ir ant SLA., kal
io bolševikiškos organizaci

jos. ko neturi būti.
"Tėvynės" redaktorių •?, 

tinkamai Įrodęs Dundulio 
su Kaškevičiūm "protavi
mus”. ant galo pavadino Se
no SLA. Nario straipsnį 
nelaimingu", kuris yra 

kaip tiktai laimingu, nes iš
šaukė iš girios abudu vilku. 

Kad bolševikai savo pla
nus stato ant Susivienijimo, 
tai faktas, nes Dundulis la
bai remiasi ant Seimo nuta
rimo nekelti "politinės ten
dencijos" organe be Apšvi 
tos Komisijos pritarimo, 
pagal jo supratimą už boiš 
vizmą varyti tendenciją tai 

________ galima, bet SLA. narių nau- 
7o kelionę žada pradėti bir- Tasai straipsnis buvo kaipo dai, tai jau negalima, kuomi

i I
Me.

. . . . ---- |
Pajieškau* dviejų .savo pusbrolių 1

Juozo jr Stanislovo Grigų, paeina iš ’ 
-karą įtv | .... - ’

Šiaulėnų, u Dangalo, aara-I . ^vo 1 • d-
i Ivl (I-J A \ IA L< 1fc» p*!—

Anreri-: ūkdama vieną kūdikį Iii mėnesių.
‘antrų 8 metų; prasisalino su Juozapu 
|Skirka (angliškai rašo.-i Shirka). ir 
pasiėmė kartu mergaitę 4 metų Jed- 
vygą. Jisai yra 5 pėdų, 8 colių didu
mo, nešioja akinius, plaukai tamsus, 
akis rudos, tiesėj: koja žaizduota ir 
nešioja ant. jos panėiaką suveržimui 
gysių. Moteris i 
nų akių, šviesi. . .
malonėkit, pranešti. (25)

Fortūnatas Višniauskas
23 Fio-hland Avė..

N-netoli Unnev Kalis, Mass.

Kauno vedybas. Juozas prie: 
veno ” ~ 'j
pijose, o Stanislovas gyveno 
Dabar girdėjau jiedu randasi 
koj. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinbt malonėkite man pranešti, 
už ką trasiu labai dėkingas.

Mikolas Grigas 
It. 6, I.ovvtll,

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS KIAESFOIOENTAS

Banko Resursai—$1,700^)00.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

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

mus prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma prisiųsti ir j>er paštą.

SIUNČIA PINIGUS i I .ietuvą ir visas pasaulio 
šalis, su 
pigiai. • .

PARDUODA
Bžobpos

Tt Ri SAVO
Kauife, Rygvie.4 VIniuje, Berlyne ir kituose 
Europos miestuose.

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

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

BALTIC STATĖS BAN K
291 EiGHTlf A VENT E, NEW YORK. N. Y.

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

l>k 

turi 8-nių centimetrų sker- 
. ......... _ sini ir esąs 3-jų centimetrų 
vartojamos pločio. Jis sutalpte ne tik 

visą gramofono mechaniz
mą, bet dar ir 10 dviejų pu
sių plotmelių. Mikifono sa
vininkas gali groti 20 muzi- 
kalinių pjesų, po 5—7 miliu
tas kiekvieną. Praktinė šio 
nauio išradimo reikšmė yra 
tame, kad šis aparatas nt 
vien kad groja ant gramofo- 
ninių atatinkamo didumo 
plotmelių, bet ir priima gar
sus ant minkštos vaškinės 
plotmelės. Tokiu budu jis 
butu labai brangus įrankis 

ir...detektyvams, policijai 
laikraštininkams.Lėks orlaiviu šiaurinio 

ašigalio tirti.
Žemės kamuolio šiaurinis 

ašigalis senai traukia i save 
mokslininkų aki. Visos buvę _____ ,_____
ekspedicijos siaurinio ašiga- c;ej j ligeą kreipia daug 
lio tirti nedavė ganėtinų pa- (jomės medicinos autorite- 
sekmių. Nors daug ir daug raj Ypač sparčiai plečiasi 
seniau nežinomų salų tapo Vėžys Rytų tautų ir Vakarų 
atrasta. Šiaurini ašigali ski- /nierikos indijonu giminiu 
na dideli vandens plotai, _ „111 el_."„
kuriuose plaukioja didžiau- ]<ovoje su vėžiu j*ra kaip ga- 
si ledų kalnai. Tas labai ap- p;nt grejtesnis tos ligos paži- 
sunkina ir net visai‘daro ne- Ejmas jr todėl medicinos au- 
prieinamą kelionę ekspeai- ĮC.rįtetai stengiami tą dalyką 

i gyventojų 
, šiame atvėiuje visų 

kitų šalių priešakyje žengia 
. Čia organizuoja

mos viešos paskaitos apie 
apsirgimą vėžiu, čia geriau
siai \7edama tos ligos statis
tika. Toji statistika,* tarp 
kit ko, parodo Įdomų apsi
reiškimą: riebus ir perdide- 
lis maitinimasis, matomai 
padeda Įsigalėti vėžiui, nes 
jis išsiplatinęs kaip tik tų 
gyventojų tarpe, kurie ge
rai maitinasi

Vėžio liga plečiasi.
Vėžys pamažu virsta 

kia pat rykšte žmonijai, 
kaip, pavyzdžiui, džiova. To

to-

sėkmių. Nors daug ir daug raj ■
seniau nežinomų salų tapo Vėžys Rytų tautų ir Vakarą

tarpe. Vienintelis ginklas

vijoms toli nuplaukti. Daug populerizuoti 
sunkenybių sudaro šiaurės farpe. f------
naktis, kuri tęsiasi pusę me- į 
tų. Tą laiką esti dideli šal- Amerika, 
čiai, kokius mes Įsivaizdinti 
negalime. Šiaurėje vasara 
tęsiasi neilgiau kaip du mė
nesiu. Kitas laikas du mėn. 
pavasariui ir du mėn. rude
niui. Šiuo laiku būna ištisai 
diena, saulė nenusileidžia. 
Tokio trumpo laiko nepa
kanka eksredicijai savo tik
slo atsiekti. Daug žmonių 
žuvo šiaurės ašigali tyrinė
dami. net ištisos ekspedici
jos. Šiaurinis ašigalis žmo
nių domėsi traukia todėl, 
kad ten, manoma, yra iki 
šiol nežinomi žemės plotai, 
kuriuos dabar žemlapv žy
mi balta dėme. Mokslas la
bai nemėgsta matyti žomla- 
py baltas vietas, kurios nė
ra žmonėms žinomos. Tat ir 
stengiasi tirti, nežiurėda- Tadas Dundulis, pasiremda
mas sunkenybių ir aukų, mi jiems suteiktu autorite- 
kad nieko nežinomo neliktų, tu, bara "Tėvynės” redakto-

Šiais metais amerikietis rių už "politinęHendenciią ' 
R. Amundsenas. žymus ke- kuiną jiedu surado Seno 
liautoias. rengiasi i šiaurini SLA. Nario straipsnyje, til- 
ašigali lėkti orlaiviu. Jis sa- tusiame T.” num. 7-tame.

POLEMIKA ir KRITIKA
S.L.A. APŠVIETOS 

KOMISIJA.
"Tėvynės" num. 19-tmo. 

Apšvietos Komisijos didžiu
ma, Dr. J. J. Kaskevičius ir

Mel- 
(25) 

. Va.

pą jie škau savo vyro Povilo Gete li
to (vadinasi Paui Gagt): prasišalino 
nuo manos 28 d. kovo, 1922 m., pali't- 
camas mane dideliame skurde ir su 
mažu kūdikiu. Kilęs iš Lietuvos iš

34 E.

i
I

i 
i

Pajieškau brolio Jurg.o Voronikal- 
; tio. angliškai rašosi Geo Oriu, Kib?i- 
j kiu kaimo. Virbal’o parapijos.
! tižiu atsišaukti šiuo adresu:

■Antanas Voronikaitis
Bos 151, \\ esteri',, V».

Vabalninku parapijos, čia Amertkc.ie 
senai gyvena ir myli trankytis po vi
sas vietas ir miestelius. Tari apie 48 
metus. Myli gerti. L:; imi prašyčiau 
visų lietuvių kas natčmytų man pra
nešti. kiek galėcarna atsilyginsią.

Marė G e ta u ti e n C- K y bar ta it ė.
226 Chestnųt St.. Laurrence, .Mass.

Pajieškau draugo Liudviko Šapo.*, 
2 metai atga{_ išvažiavo iš Grant 
Tovvn, W. \ a., o dabar nežinau Kur 
jis gyvena. Meldžiu atsišaukti uriia 
kas apie jį žinot pfraneškit, busiu dė
kingas. <25>

tVilliam Dolson
P. O. Pursglove, W. Va.

kūdikiais. Čia yra ir jo paveiksi* < 
: Kas man apie ji praneš, tas gaus

$5<>.()O dovanų. Patėmiję kur jį,' tuoj 
‘duokit man žinia. (25)

Veronika Tauėienė
Fuurth St., So. B.stoii, Mass.

Pajieškau Juozo- Dubos, Suvalkų 
rėdybos, Mariampoles apskričio. But
kus valsčiaus. Judaių kaimo, yra ap
sivedęs su Ona čarnauckiute, mano 
krikšto dukterė. Pirma gyveno Chica- 
L-o. III. Meldžiu krikšto dukterį atsi
šaukti šiuo adresu: ' (25)

' John čarnauckas
21 st St., Bayor.ne, N. J.

A ' SaM;
v A\

B<WESoF 
lOorlO 

PRADEK 
ŠIANDIEN 
EI Jus esat vienas iš tu 

vyru, kurie.nesidžiaugia 
rukymu Turkišku 
lai yra todėl, kad 
ragavę 100% tyro 
Tabako.

Cigaretu. 
Jus nesat 
Turkiška

HELMAR Turkiški 
yra padirbti iš 100% tyro 
Turkiško Tabako, geriausio 
cigaretėms tabako pasaulyje.

20 ‘IELMARŲ kainuoja tru
puti daugiau negu 20 papras
tu cigaretu. vienok su kiek
vienu HELMARU ’Jųs gaunat 
keliolika kartu daugiau malo
numo.

Cigaretai

UELMAR Įia supakuotų kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susiiaužymo ir 
susimankymo. Paprasti ciga- 
retai yra supakuoti i punde
lius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDA

išdirbėjai aukš
čiausios rūšies 

Turkišku 
Egyptisku 
Cigaretu 

pasaulyj.■.

IMAR

t

I 

geltonų plaukų, mčly-i?J“ ■ 
. Kas iuos patėmytų. Kav

Pajieškau savo vyro Felikso Tau
kiaus. kuris pabėgo pereitu rudeni su 
merga, palikdamas mane su mažais 

* ~

APStVEOIMAI.
Pajieškau apsivedimu: našlės, kai 

ir su dviem vaikais, tarpe 40 ir 15 
metų. •Gali atsišaukti ir lenkė, bita 
tik paeitų iš Lietuvos. Aš esu 45 me
tų amžiaus, našlys be vaikų. Plates
nių žinių kreipkitės laišku ir prisiųs
kite savo paveikslą. Atsakymą duo- 

įsiu kiekvienai ir paveikslą ant parei- 
‘ ivimo sugražinsiu. Meldžiu jaunas 

ne rašinėti. G. W.
3748 E St., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
be skirtumo tikėjimo, tarpe 20 ir 27 
metų senumo. Aš esu laisvas vaiki- 
iias, 28 metų senumo. Su pirmu laiš
ku prisiųskit paveikslą, utsaksmą 
duosiu visoms. G. K. B.

141 Ferry St., Ncvvark, N. J.

Pajieškau apsivedimui draugės lais
vų pažvalgų. nuo 26 iki 3<> metų am
žiau.*. Aš esu 35 metų amžiaus, inte
ligentiškos išvaizdos ir apsiėjimo; 
moku kriauėystės amatą, apsišvietęs 
ir myliu blaivą ir ramų gyvenimą. 
Merginos, našiės ar gyvanašlės (tu
rinčios legales teises apsivesti) nc- 
ritK-ios apsivesti,’ atsišaukite ir su 
pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslą. Kiekvienai duosiu atsakymą 
ir paveikslą grąžinsiu reikalaujant. 
Rašykite man .-ekančiu adresu:

S. Valker
3236 S. Erne raki Avė., Chicago, 111.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS KRIAVČ11S.
Mokestis gera, darbas ant visados; 

atsišaukit greitai. Dirbama daugiau
siai kostumerskas darbas. (25)

VINCAS MATL’SEVIČIA
200 E. Main St.. Plymouth, Pa.

Laiškams Popieros.
Darbininkas pas darbininką rašy

kime laiškus ant popieros su VĖLIA
VA "DARBININKAI VISŲ ŠAIJU, 
VIENYKITĖS.” Šių popierų gali tu
rėti prisiunčiant sidabrini dešimtuką 
ir uz 2c. štampą.

Taipgi reikalingas agentas jas par
davinėtą kož.name mieste. (20)

NATIONAL PRESS
8 Vine St.. Montcllo. Mass.

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Lietuviai, kurie siunčiate pinigus 
j Lietuvą arba norite savo gimines 
iš Lietuvos j Ameriką atsitraukti, 
ir gyvenanti toliau nuo miesto ar
ba neturite atsakančio agento savo 
mieste.

Mes jums pranešame, kad visus 
tokius reikalus mes atliekam per 
paštą teisingai ir saugiai. Musą 
Agentūra yra uždėjusi kaucijas 
(bonds) ir siunčiami per musų 
agentūrą pinigai nepražudys nei 
vieno cento. Ateikit ypatiškai ar
ba iš kitą miestų atsiųskit pinigus 
moncv orderiais. Už persiuntimą 
$10 dadėkit $1.30.

Kada nori pasiųst pinigų arba 
Laivakorte į Lietuvą atrašyk pas 
mus laišką klausdamas informaci
jų ir mes tuojau suteiksime visas 
informacijas, arba suteik mums 
aiškų adresą kam nori, kad mes 
pasiųstume pinigus, ir kiek, o mes 
tą pat dieną kaip gausime jūsų 
money orderi ant musų agentūros 
vardo, išsiųsime t a nustos pinigus į 
Lietu'ą. Pinigus siunčiame j Lie
tuvą Doleriais. Litais ir Draftais 
l>o dieniniu pinigą kursu per paš
tą ir telegramai*.

Kurie 'manot atvažiuot j ( leve- 
landą pirkt kukius biznius arba 
namus ir kitokiais klausimais kas- 
link darbų ( lcvclande. visada ra
šykit laišką i mu-p Agentūrą. .» 
mes suteiksime teisingas ir grei
tas informacijas.

Musų Agentūroje vakarais nuo 
6 iki 9 esti vienas iš gabiausių a<- 
vokitų. kuris priima visas prov.as 
•r teisingai veda.

Valandos; Nuo 8:30 iki 12 dieną. 
Nuo *2:30 iki 9 vakare. 
Nedėldieniais nuu *• iki 12.

GEO. KAUPAS CO.
Suceessor to Zupanc & Kaupa
Lietuviška Agentūra Pinigų 

Siuntimo ir Laivakorčių 
Pardavimo. (24)

6603 ST. CLA1R AVENTE, 
CLEVELAND. OillO.

I



liudymą,-kunigėli.-k®d--pen»i-------Tamstos kyku yra iaip
.'supainiota, kau ą> negaliu 
J nei posmu surasti, nei >u- 
| prasti.

Farmerys, supratęs kanie 
[dalykas, išėmė dvi desinni- 
įnes ir padėjo am stalo >a.\\- 
I irimas:

—Štai du padidinanti sti
klai .i tamstos akinius, gal 
per juos pamatysit mano 
bylą. ___

kinę priėmei.
—O kam gi tau tas paliu

dymas reikalingas? — klau
sia klebonas.

—Kai aš numirsiu, — sa
ko mergina, — ir mano dū
šia nueis i dangų, tuomet 
šv. Petras paklaus, ar aš už- 
pirkau už savo dėde mišias, 
kaip buvau pažadėjus. ’ Ir 
jeigu šv. Petras mano žo
džiams netikės, ir reikalaus 
paliudymo, tuomet man pri
sieis eit i peklą ir jieškot ku
nigėlio. J. P. K.

Kunigų Daina.
Mes Lietuvos kunigėliai 

Tra-ta-ta, tra-ta-ta.
Amžius vargom našlaitėliai 

Tra-ta-ta-ta-ta!

Moters dasilytėjimas.
Viena Moteris ”expertė” 

lūšiškei be- 
k? d

H-

Susilaukėm šiandien laimės. 
Viešpatausime be baimės

Tra-ta. trž-ia. tra-ta-ta, 
Tra-ta-ta. tra-ia-ta, 
Tra-ta. tra-ta, tra-ta-ta. 
Dreba oriešai mus!

laikraščiuose,
vien savo dasilytėjimu 

galėtų užaugyti plaukus 
’Rockefellerio galvos.

Rockefelleris tam netiki, 
nes jis žino, kad moters da- 
s iytė.iimas daugeli turtingų 
vyrų padarė plikais.

Pasilikę šalies ponais
Tra-ta-ta, tra-ta-ta. 

Nusivilksime sutonas.
' Tra-ta-ta-ta-ta!

Užsidės
Ir

Su

Ir

me pintinu?
viliosime merginas 

Tra-ta, tra-ta, tra-ta-ta, 
Tra-ta-ta. tra-ta-ta, 
Tra-ta. tra-ta, tra-ta-ta. 
Mergos cin" prie imis!

merginoms gersim, užšim
Ts-a-ta-ta, tra-ta-ta. 

kaimiečiams kailius hrpsim 
Tra-ta-ta-ta-ta!

O bedievius, eieilikus, 
Visus karsim gyvus, plikus

Tra-ta, tra-ta, tra-ta-ta, 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta, 
Tra-ta, tra-ta, tra-ta-ta, 
Visi mus bijos!

Garmų koriku paskirtim
Tra-ta-ta, tra-ta-ta.

Ir SP> ilgėti SU U Vtii'yi’Un,

Sacharino kai pritruksim.
Tad altorius plėšim-lupsim

Tra-ta. tra-ta, tra-ta-ta.
Tra-ta-ta, tra-ta-ta.
Tra-ta. tra-ta, tra-ta-ta, 
Tai bus laimė mums!

O jei žmonės netylėtu. 
Tra-ta-ta. tra-ta-ta.

Ir Macoc-hais mus vadintų. 
Tra-ta-ta-ta-ta!

Mes juos keiksim ir bauginsim 
Sudną dieną pranašausią 

Tra-ta. tra-ta. tra-ta-ta, 
Tra-ta-ta. tra-ta-ta, * 
Tra-ta. tra-ta. tra-ta-ta.
Baime j uos apims.

Kelmutis.

r
PARSIDUODA FARMA7-’ -f
115 ak:

• usioj

DĖL APRŪPINIMO

Neimkit kiVtkio. kai;, tik su šiuo 
paveikslu.

PAIN-E7PELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuutuet iautiatuAei Paia-EapeUcrio 
pagalbu#, Skautmaa greitai apga

lima ir m-smagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čio* ne ura 1 gijos, kan
kinančio ir riekian
čio j krūvą Urenu 
dieglio, tuojaus nu- 
ipirkite šito galiu-

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juorni ištrin
kite skaudamais vietas. Tikrasis 
Fain-Eipellerū turi tuusų INKARO 
vaisbažrnklp Visi kiti yra p*- 
uičgzdžiojimaia. Kaina 35c. ir 70s. 
aptiekoše arba iš

F. AD. RICHTER čs CO.. 
lU-lHSetk 4tk St., ĮessMys, M- T.

krai dirbamos, 
girios. Ji-1 

vistiniakui, 
lų stu- 
puliius 
i daii:- 
>ti per 
Dar

: Ui?

I 
l
I 

d 

uLų i a : 
Mr.iiio Į 

seroft, I 
, kur T 
i.es ir , 
rariM- 
žinoma i 
prale:- !

po
?*sas 
itavda a 
.psčtais lai 
£:i> nori. I 

valstijoj, .< 
ųrt: prie g 
yra pu.k.j - 
puiki šokių 
rnai?'. šita 
tsrpc b 
,izia puikiau.-iu. 
I:lusų fa' ii: į, ne 
Tonu vlkęi^ininki 
darni gerą pai:, ->»avii.<i. 
mes parduiad:uny Į vasą> 

usini.us, ir vLitikus
Lietuviai nep; 

kią V'ctą due. 
.-.'lirą žinių šutei;
ta 

irmos 
■>as: 
sol..

P. O. Huv :2.

i l>o

Sio.-j 
;iai, 
u visais p. 
ta plbčiai 
prie čion-,i

Vi-aio laiku , :mt i 
•r mes. p-'tįs užtai- ! 

;s per vasarą duo- ■ 
i*ric,5an» <la į 
garniu,, svies-1 

už gerąj 
'ei lute sios | 

iki a. Ne
žinių suteiksiu per 

i -aliniu atvaįių.ir:; 
ir x sk:>. gerai pzima-f
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Koks buvo dievas Perkūnas?
j Perkūnas buvo vyriausi? seno- 
įv&s lietuviu dievas. Jisai globo- 
Ijo lietuviu' tautą tuomet, kuo- 
iEiei..ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų ’isai darė ir kaip 
senovės lietuviai ii garbino.

Ar žinot taipgi, 
dievas Praamžius, 
naikino pasauli.' ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot 
trimpą?

Ar žinot ką 
dievai Pikuolis. 
ir Pizitis, arba moterį: 
Gabija, Jura. La 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

i Toj knygoj yni aprašyti ne
liktai visi senovės lietuviu die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų. pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės.

: Tenai rasite aprašyta iš viso 
;apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
I susipažinsit ir su tontis tauto-

t

Vyskupas ir jo pati.
Atlantic Citv hoteliai 

tc.rė neįsileisti žydų, 
fimkė Golsteinas niekur ne- 
l įlėjc gauti nakvynės. Pa- 

■si'ikęs ant šaligatvio pažis-; 
t.—na airi jisai pradėjo skųs-, 
ti3:

—Oj. vei. tie gražus hote- 
liai nei vienas nenori manę?
ur iimti, kad aš žydas. Niu,!

mln dabar daryt?
—Bai Džyzus — sako nu 

isDiovęs čiutabaki airišis,— __ t_____ _
ode! tu nevartoji savo gal- Į mis. kurios tuos dievus garbino

Į hole-i’ 
esi žy-j 
esi sre-

i nu- 
Ab-!

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia' kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarąr

tą. a 
laito? 
progos, ves 
rinue.ns p!::., 
laišką, -arba ■ 
ant šios f; 
t via Ad: e

i

4 ___ ___

i per 15 metų nuo visokių pilvo iigij ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis.

, kadangi neranda jam lygaus, nei už 
! jį viršesnio. PasiStengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su ju>- 
mi nesiskirsi, ko) gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išuirbčjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEM1CAL ŲO., Ine..

Dept. 18
1797 S. Halsted St.. Chicago. III.

• -- - - -
Salutarą Biterj žmonės vartoja jau

MBAIPSNIS X\iv.
Išgėdinkite kerpančio kambarį.
Užtektinai šviežio oro gėrai’vėdina- 

rir.me kambary, arba ant porčių kur 
\.i arą galima sergančio lova’pas'.a- 
(y:(. yra nikalinga gydant, bile lig >- 
r.i. Žinoma, sergančio kambary tem- 
'..•.uiura turi būti vidutiniškai 
■<>'.' iki (>8 laipsnių E.) dieną, 
ea-likis budi, bet naktį galima 1 

\Y!UU>, ,;-d- J«' mieg
Kuarkis, kuris tapo pralavim: 

k: mų sveikatos įpročių, ir kuris pn- 
p:'.t?s, kad tinkamai jo tualetas yri 
.-.- .ivrimas, yra lengviau prižiūrimas 

1‘ageibsl: jei Kūdiki. įpį-atin- 
•;> parodyti savo liežuvį b4 gerklę 

paveliji: save apžiurę,:. Kūdikio 
< cad nereikia gąsdint* r.uheudiinu.
Komfortą- ir įa:mč kūdikio -arba 

. • o vaiko daug prigslbsti priešišgį- 
l>?l ^Kia prisilaikyti griežtos 

uririplinos slaugant ir plldan: gydy- 
'..■■o :.-akynr.’.s. Budas, kuriuo kūdikis 

iurimas, sudaro daug . rai bos' :a- 
‘ re kas su juo ual'nia padalytu Net 

p t., liausiąs kūdikis pažįsta stiirtomą 
ramaus, gabaus prižntrėj’mo Ir 

<c:rtriško. t r. tikš mirga, ir fgreiSnu 
.v.:-.:..ūso mąloaaus su-laikančio ba-

1 GO.
Visados savo kūdikiui duok,geriaa- 

maist.1. Jei negali savo ku 
į šir.dyii, neeksperimentuok iva 
r:; -tais, bet siek tuoj ant gero kelio 

..uok maišia, kuris padare daugiau 
Guriu bei vikrių vyrų bei 
s;-u vis: kiti preperatui sykiu 
— tai yra. duok Eagle 

’i'.aiotą. kuris daro 
.i'.’cii.us kūnas. .Jį 
gydytojai dėl jo a 
vivr.c.l.. sudėjimo. MiLjor.ūi irU 
rai kūdikių išaugu į st'ori,;s ■».- 
ku*. ir mciguites 
rrotinos priežiūrą su sotumu

Pieno.

I

i. koks buvo 
, kaip ji? su- 
r kaip paskui 

atvėrė lie-

apie dievą Pa-

ikdavo vyrų; 
llagutis; 

deivės I 
umė, Milda ir i

Kov

i

? Kuomet nueini 
tai nesakyk, kati 
;, bet sakyk, kad 

katalikas.
C
riausias

Už pusvalandžio laiko ai-i 
r šis pamatė, jogei priešais' 
ji atbėga tas pats žydas, vi- 

apdraskytas, poakiai už- 
■ nušti.

—Kas "pasidarė? — klau- 
ia airišis.

—01. vei, ką tu padarei? 
hirėk i ką aš panašus... •

—Nieko nesuprantu, — 
s ko airišis traukydamas 
į čiais.

—Oi, aš užsiregistravau 
kaip tu sakei, ir žiūrėk ką 

man padarė!
-Kokiu gi vardu tu pasi- 

cavei?
• —Aš pasidariau kaipo
vyskupas Corrigan su pačia.

»

j* *
• z.

'.U 2> «i _

Paskutinis noras.
i Pas sunkiai sergantį šikš-

t

AUšil’k i
DoviT-l ux-r >f(. AL'

šilta 
kada

BILLERiCA 
ma’iiu

DOVI

■ kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
;kaip išnyko (nes daug ją jau 
1 nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi, stoti i diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

\ eikalas yni parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros. turi anie 300 pusla
piu skaitymo ir kainuoja tik
tai Si.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus-, ir tuojaus gausi knygą.

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

I

’ NĖR PIENO. NĖR 
ŽMOGAUS*.
C. Houston (aoudiss.Parašė

yra geriausi

’ t namų savininką, atei-, 
na gydytojas. Užklaustas li
gonio, kaip jo sveikata, gy
dytojas galop atsako, kad 

dienos suskaitytos.
-Jei taip, tai ar negalė-

” Pienas 
sviete”.

Ant šio 
apsistot ir pamislyt.

Maisto tyrinėtojai skeU>ia. k 
r.as yra didžiausias ''apsaugos' 
tas.

Tas reiškia, kad jeigu ž: 
maiste trūksta kokių nors ualit 
kymui žmogau., sveikatos, tai r___
gali tuos trukumus užpildyti.

Pieną- pats per save yra visiškai i 
laiko savvjei ’ - "Di-!

jei- 
ku~

iU’.s t<*:

obalsio kiekvienam reil-

mais

JO

l
1 - - .
tisu, ponas gydytojau, mir 
ti brieš Kalėdas.

—Na, o delko taip?
—Tuomet nereikės

duoti švenčių dovanų sargui 
ir kitiems.

man

.idikio 
i iriais 
Kelio 
j.r'o -į 

moterų, 
nudėti 

L’i a.n i Pieną, 
stiprius kojas ir 

paivirlliU; i.- įrašo 
ugštos“ koky be i r 

lijo- 
•r.iti- 

sukombinavus g. tą 
Bordc-r/s

FARMOS IR NAMAI.
GRANU liAPIDS, MICHiGAN.

Parduodu mieste namus, biznius Tr 
aplinkui miesto tkrmas. Taipgi visose 
lietuvių kolonijose Michigan valstijoj 
cnt lengviausių, išmokėjimų. Turime 
arą pardavimo arba mainymo 1?'» 
t>ĖRŲ farmų. didelių ir mažų, šu bu
čiukais ir sodais, prie ežerų ir upelių; 
;,'-mė gera, molis su juodžeme ir žvy
rą. lygi. Broliai lietuviai, jeigu kuris 

rba .šlubą ir gau- 
imą, kreipkitės 

tautietį. .Jeigu kuris is jusu 
važiuoti pirkt far.-nu i 

arba Scottville. Mich, tai 
Grand Rapids, Mich. ir pa- 

sit mano farmas; jeigu jums r.e- 
s, tai aš nuvešiu į minėtas kolo

nijas uždyką su autoiaobilium. Su vi
sais reikalais pirkime arba nminyn: •. 
'•akykite arba atvažiuokit pas:

JOS. STANKS 
REAI. ESTATE AGEN( 

1211 MrRevnolds Avė..
GRAN1- RAPIDS.

Ekspresinis Pitarnavioas
Į EUROPĄ

Reguliariai 
išplaukia su- 

batomis. Laivai 
išplaukiu r.uo Pie- 
rų 3 ir 4 Hoboko- 
ne.Dideli ir smar
kus laivai. Geras 
maistas — rui
mingi kambariui. 
Turėk smagumą 
kelionėj ant Su- 

vreny tų Valstiją Valdžios Laivu. 
ŠIS. LEVi.iTHAN .... Liepos t 

23 
>0
7 

lt» 
i 1 
21

GEORGE VVASHINGTON liirž.
Birželio 

. Liepos 
. . L.cįios 
. Liepos 
. Liepus

A..MER1CA .... 
KOOSFVELT 
IILLMORE . 
MANDING .. 
ARTHLR ...

inforniacljų apie išplau-

pasekmėmis.

norit? p.rieti furmą a 
Ii teisingą patamav 
pas savo 
•n Išimate

1 c antai r.
. ustokite 
matyki 
r*iks.

Y

Xn
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Mini

S. S.
I’RES.
1‘RES.
!*RES.
W!ES.

Klau
kinius.

United Statės Lines
45 Broadnay, New Vork Cilv

l'\ ai kčiojai ir Operu<#oj:.i dei
U. S. ŠHIPPING B0ARD

MOLLANna Samerica unek-

Bėginėjantis vaikas turi 
pa-’-ią gerą priežiūrą, kaip l 
ar.t rankų, jei norima, kad jis pasiek
tų parą ajnžį ir sveikatą. Karo metu 
A! riijoje patiria, kad iš penkių vyrų 
,:y> netiko tarnybai. Eksperimen
tuose. 1 urle buvo daromi mokyklų -e 
i 918 metais, tiktai 18 nuošimtis ku
ilį: ią buvo pirmaeilėje padėty. Ki
tiems nejaptnėjiinas.. pradėtas pirm 
:r..:kyklcs lankymo, buvo priežastis. O 
nedapenėjinfeis dažniausia pakįla i* 
.e*::d.amo drba ne to maisto. Prick-- 

Eagle Pieną- kasdien prie jusu 
±. :._j 

gauna visus rakalingus gyvybes 
--------- -------Jaunas vaikas 

----- ---------- artu Eagle Pieno 
'.riją ketvirtadalip- puodelio vandene. 
■>.:vk paryčiu ar’oa po pietų. Kiti vai
kai jį labiau mėgsta su ginger ale, 
r.isių sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir 

skaskoniu:

gauti t.
:• kūdiki

-.etšid.anM aTbi: ne

kūdikio valgių, gaiį būti tikras, kad 
ji' L J" 'Z—, 
elementus jo apsągg.
■ urėtu gauti du *-Vai

* __ ____ <
Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 

ir pasidėk ateičiai.

FARMOS!
Parsiduoda dvi 

abidvi po 10 akrą, 
ežerų, ?! mailės nuo stoties, 
informaciją suteiksiu (aišku, 
šiuo adresu:

E. NORVAIS1I 
76a, Irons. Mich.

FARMOS!
la-mbs atsjcirai, 

su budinkais. arti, 
Daugiau 
Rašykit 

(25)

i '4

Geriau.-nae^r tiesiausias susinešl- 
nao per vandeni su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PIL1AVA.

iš New Yorko 
........ Birželio ’6 
.... Birželio 2.1 

........ Birželio >9
«

'Aivai išplauks

R. 1. Rox
t

Dubeltavais Sriubiniais 
Laivais į

NORTH a GERMAN
LLOYD

LIETUVĄ
NEVY YORK-BREMEN

Laivai išplaukia Sercdo* 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 
6 vpatų.

CHAS. KAUFMAN
192 'Vashington SL.

Boston. Mass.

'! ItO'i TERDAM
i VOLENbA.M 

1CYNDA.M ...
XE\V AMSTEKDAM .. Liepos

Musų laivai turi geriausius pa- i! 
togurnus trečios klesos pasažie- 
riams. t . .j

Užsisakant vietą kreipkitės prie . 
vietos agentų arba pas

HALLAND ’AMERICA LINB 
, • 89 Štate SU. Boston. Mass.KAS NORI ŪKĖS. PIRKI!’ DABAR!

Dabar ge^as taika.-:; nes v:.'.ką ma- , 
tai. P:>rsi<juoda 1:17 akeriai np-ūti iri 
apsodinti; 7 ruimu šluba, šiltas ir 
šaltas varTiio ir mavdvhū; didele baf- 
nf-. 14 raguočių, 4 arkliai, iž kiaušių, Į 
13o vištų. Parsiduoda pigiai. Priešas-, 
tį pardavimo paaiškinsiu. Kreipkitės! 
vpatįškai arba laišku. (27) i

ST. M. LIESIS
P. O. T3o\ 424. Vestcmport. Md.

PARSIDUODA FARMA.
24 akeriai ž« .,'.5s. S akeliai piėvfp. 

likusioji ganykla ir miškus; 9 kamba
rių, namas. barnį clel lO.kai-vių. Kar
iu sų farma parsiduoda 7 karvės, 1 
arklys, 59 vištų. vaisiniai medžiai. 
Fcriga randasi prie gero kelio, ant 
Stoughioa ir Brcckton liųij.s. Par
duoda savininkas (24)

J- Jor.uškis
1061 Summer St_ Sloughton. Mass.

CUNARD
Iš BOSTONO I LIETUVĄ 

per LĮverpool.
;:nt nauju, didelių, pmkių aliejų 

varomų laivų:
SAŠiARIA Liepos 12'ir Kugpiučio 9 
S(?YTH1A . . Birželio 23 ir Liepos 26

Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 
i visas Bhltijos valstijas. Puikios vie
tos, -geras valgis.

Taipgi iš Nevv Yorko, ypatiškai 
prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas utarr.inką ant 
trijų mariu milžinų, su persėdimi: 

■ Southampione.

MAURETANIA, AQLITANIA. 
BERENGARIA.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siog Į Hamburgą aidi’naujų aliejum 
deginamų laivu. - s? ■.

3-čia klesa:
Į Hamburgą 103.50
Į Piliavą 106.50

Karės taksui $5.00.
CUNARD piniginiai orderiai išmo

kami Lietuvoj greitai, užtikrinta', 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės pri?

1

UNITEDAMEROK LINES
JOINT SER.VICE WITH

HAMBDRCAMERIUNL1NE
Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North* 
River, pėda nuo 46th st

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik 
trečios klesos 
riams. Laiva: 
CLAY”, 
”BAYERN”, 
CARROLL” 
GIA” turi 
kambarius.

Nauji trijų šriubu laivai 
”RESOLUTE”, ’-RELIAN- -» 
CEJ’- ir ”ALBEKT BAC- 
LIN” veža 1, 2 ir 3 klesos 
paša žier ius.

UIITED AMERICAN LISES 
J U LIUS ROTTENBERG. 

260 Hanover st.,
Boston, Maas.

AR ŽINOT, KAD —
4.097 lietuviai apleido Suvienytas 

Valstijas per 1922 m. ir tik 1,257 įva
žiavo? Ar žinot, kad vieni iš geriau- 
iv cigaretų, kurių Amerikos karei

vai labiausia pageidavo, tai buvo 
Helmar Turkiški Cigaretai, nes jie 
yra iš geriausio rGOG tyro Turkiško 
Tabako ? .

Isave
is, kuris uzi 

viską, kas tik žmogui reikalinga, 
celi žmonės, kaip lygia: ir vaikai 

igu nevartos tinkamo maisto, ji: 
Imti silpnės ir bus nenomiaiiški.

Vienok darbininkai žmonės neturi; 
nei laiko, nei progos studijuot. koks 
maistas kaną auklėja, o koks apsun
kina >i.

Bet visi žino, kad pienas yra ge- 
i ’ausias -maistas ir lodei reikalinga 
jis vartoti prie kiekvieno valgio.

Pienas turi visus tuos elementus, 
kokie žmogaus sveikatai via reikalin- 
gi. Jis yra lengvai suvirškinamas ir 
todėl neapsunkina žmogau viduriu.

''Daugiau pieno prie valgių". įai 
yra svarbiausia iškaba ant .-taip) ke
lyje prie sveikatos. Jeigu tu gali gaut' 
tyro pieno kasdien, tai pirk ir Su.'.au- 
d.?k visą kvortą, o tas pavaduos sva- 
i - mėsos.

Jeigu nėši tikras apie t 
švarumą, tai geriau p 
I.-garpodintą Pieną, kt 
kaipo karvė jūsų virttert.

Niekuomet nebuvo ai. 
Lordeno pieno švarumą, 
suomet švarus, tyras ir 

i J.s tarnauja visuomenei 
j riausias maistas.

tinka prie visokiu valgių ganii- 
Jeige šeimininkė savo lirtuv-.j 

turi, tai ji nejučiomis apsunkina 
orio pagaminimo geriausių v.d-

f

»
-t-

FARMOS.#■

žmona tik kvoterio verta.
Vestuvių automobiliai su

stojo prie bažnyčios ir visi 
subėgo i vidų. Kunigėlis
tuojaus pradėjo šventą maz- .
gą megzti. Kada darbas bu- Muzikos žinovas, 
vo atliktas, jaunavedis klau- —Kas tau labiausiai pati-
sia klebono: ko paskutiniame simfonijos

—Kunigėli, kiek bus už tą koncerte?
viską? —Panelė Marytė, kuri sė-

—Aš tikrai nežinau, bet dėjo netoli manęs, 
lai būna tiek, kiek tamstos 
žmona yra verta — atsako 
gudravodamas kunigas.

—Aš manau, kad visgi ji 
yra verta kvoterio — prata
rė gudrus jaunikis ir pada- '^.j 
ves kunigui 25c. išėjo.

J . P. K.

I

svaru;
tarnauja

Bažnytinėj mokykloj. r:^!’
Kunigas atėjęs i mokyklą!"^.: 

paklausė vaiko:
—Pasakyk man. vaikeli, 

riek daiktų reikia prie krik
što švento?

! —Trijų, kunigėli, — atsa
ko vaikas.

į —Neteisybė, — sako ku-j 
nigus, — reikia tik dviejų:j

save 
ifhi.

•Jonės apie 
nes jis v i- 
naaistm^as. 
kaipo

PARSIDUODA FARMA.
akrą žemės, nauja šluba ir bar

niu 5 karvės, 2 arkliai, vištos, kiau
lė.-. tarmes įrankiai. -Ųnmilčs nuo 
Linbuiy miesto. A»ba,gą>» atsišuui:- 
:i margina, norinti gyventi ant far- 

ir su senu vaikinu ap.-ivaet. Ras*- 
šiuo adresu:
MATHEW DUMBLE’.VSKT

R. E. D 4. Box 44, Daubury, Cortn.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Padu skaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 

padaryta, kad ius išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
..Aiu negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva na- 
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jume 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABOKATORI ES
SliūS Stuart Bidg.. St. Louis. M<».

ir
ir

pasažie- 
"MOUNT 

”HANSA”, 
?,MOUNT 

”TH L RI Ne
specialius '

lėtinio agente aiba
C i NARO STEAMSHII’

128 .Statė St..
Boston. Mass.

CO.. Ltd..

I

( 
<

suau- 
Kaina 

(2 5)

r

i

H. G. McD0WELL iPARSIDUODA ŪKĖ SU 
GYVULIAIS.

I •
B'Ookline. N. H., prie pat Statė road. 
i. <ė \ ra 135 akrų, puse šios žemos 
ra di. Lamos., Vandens visuomet yra 

pimai. Ežeras prie namų pilnas žuvų.
Į l’ri. ėastis pardavime — vaikai

> ir nebenori ant ūkės gyvent, 
iems prieinama.

A. .SIDLAVIČIUS 
2? High Street. Nashua.

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

KREIPKITĖS PPATIšKAI 
ARBA LAIŠKU (

H. G. McD0WELL
80 VVALL ST„ Room 617. 

NEW YORK, N. Y.

LIETUVIŲ IŠTAKA GYVUOJANTI 30 METU 
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDA ir KITI* POE
TUS. PARTRAURIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTAR1.JAI.IŠKAS P.IURAS. PRIRENGTAI \S 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO. O NESIGAII 1'- 
SITE. ATSIMINKITE MUSU ANTRAŠA:

INTERN.VHONAL TttAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STltEET, NEW YORK. N. T.
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Jos nerviškas galvos 
skaudėjimas prapuolė.

Sakosi niekad nesijautusi taip 
gerai kaip dabar.

Ponia Collir.a iš \Vashinguxio.
ra.so: 'šita., laiškai pali pu nian< 
ram: sveikatos stovy. A s turėjau 

1 sklandžio ir vidurių iigą. i>u ;;u par- 
sibaignsi, nervuota ir galvą skaudė
davo. Paėmus Nuga-Toue’ą ixr trum
us laiką, aš jaučiuosi lyg kad niekad 

| nesirgus. Aš patyriau, kad ui yra 
Nuga- 

i'i’one. didysis sveikatos atgaivintojas, 
j padaro stiprius, tvirtus ištveriu;ngus 

.•yrus ir moteris. Tai yra vienas pui
kiausiu kraujo ir nervų vaistų, kokie 
kuomet buvo pardavinėjami. Nuga-’ 
Tone galima drąsiai patarti nuo viso
kių virškinimo kliūčių. Pamėgink jį 
pats ir jfitikink. Vienam pikam n<č- 
r.esiui gydytis tik Nuga-Tone’ą
pardavinėja visi geresnieji ap’ieki- 
ninkai pozitingai garantuodami, kad 

"... ■ > arDa P'n>-
. sugrąžinti (garantiją rasi
prie kiekvienos bonkelėst, arba tie
siog pasiųs apmokėtu paštu National 
laboratorv. 1038 S. Wabash Avė., 
Chicago, III., jiems pasiuntus $1.00.

Tikisi. kad reikės kunigo 
pekloje jieškot.*

Mergina pabarškino kie-vandens ir druskos, 
bonijos duris ir Įžengė i vi^ '.................
du. Senas klebonas pakėlė de23. neužt?. • ’,esiiyn5;
savo žilą galvą ir.kląuaaf dar ir kūdikį^ P -j>.uikus vaistas visai seimai

—Ką pasakysi, dukrele? įs c 1° val.,.
—Mano dėdė numirė iri 

viską paliko, ko negalėjo su, 
savim nusinešti—sako’ mer- j 
gina. — štai, kunigėli, 5 do- • 
leriai, atlaikyk už jo dūšią 
mišias. j

—Gerai, dukrele, atlaiky
siu, — sako klebonas, kimš
damas penkinę i kišenių.

—Aš norėčiau gauti pa-

»
Davė akinius kad geriau 

matytų.
Farmerys, pavesdamas 

advokatui bylą, nieko iškal- 
no neįmokėjo. Kuomet far-
mervs atsilankė pas advo-'L'!t,k* patenkinimą.
. • . . r .. • gai bus sugražinti įgarkatą antru sykiu pasiteirau
ti apie savo bylą, tai advo
katas jam pasakė;

N. H.

DirbtuVeV*,ia^’ 'į^U^n’-'le’ių. Guzikufių, Ant-
spaudį ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

ReikalaudAni Katalogo ar Sartipulų. pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 

•TRUPAS QO., RO-Aft Ftrry St. N«wark,rN. J. 
■ ■■■<1 - i K' iiir ii , 'f



. —— - ——((;žio 26 d. š. m. pas žinomą

KAS GIRDĖTI KIETŲVQJE j įbei visuomenės darbuotoją, 
• • mokytoji Juozą Pažęrskį, 
j Silviškių mokykloje, Kruo- 
I. nio valse., padaryta krata, 

įtariama kaipo bolševiką, 
sis mokytojas čia yra žino
mas ir pažįstąsias apskrity
je pradėjo kelti Lietuvos at
gimimo idėją. Slaptai, prie 
rusų, kaimuose mokytojavo, 
už tad dažnai buvo policijos 
suimamas, kaip Bublių bei 
Bijautonių kaimuose (Žiež
marių valse.). Mat, rusų re- 
i kcijos valdžiai buvo didžiai 
pavojingas. Karo metu jis 
buvo išvykęs Rusijon, iš kur 
1918 .metais sugrįžo ir pir
mas stojo švietimo darbo 
dirbti. Per penkis metus 
darbuotės apskrityje gavo 
bolševiko vardą.

Rados, kur jis mokytoja
vo, visur pavyzdingai moky
klas vedė, nes pilnu žodžiu 
yra mokytojas su atatinka
mu cenzu, darbo principo 
šalininkas ir pas jį moky
kloje visuomet darbų moki
nama. Be to, prie mokyklos 
asmens lėšomis turi surin
kęs didžiausią knygyną ir 
nuzėjų Įsteigęs. Girdėti,kad 
į mokytoji ketina visai pra

šalinti, ar tai iš apskrities 
ir iš to valsčiaus; kur moky
tojauja.

Ąžuolinis Diedas.

Įtariami lenkai ir milicijos 
agentas.

K^uno Apygardos Teis
mas nesenai nuteisė buvusį 
milicijos agentą Romaną 
Kalinovski už tai, kad gegu
žės mėn., 1920 m., Kaune su
radęs pas paleistuves du 
Įtariamu lenku paėmęs nuo 
jų 70,000 auksinų kyšį palei
do juos ir be to išsipasakojo 
slaptas milicijos agentas be
esąs. Kalinovskis nuteistas 
11 o metų kalėjimam

it•4
Pašėlusi agitacija.

. (Iš Lietuvos laikraščių)

čių skelbimais kvietė lietu- 
(Nuo musų korespondento I ’-iškus juokdarius (klau- 

Lietuvos saulė dar turbut Mus?» nedaug ką telAi- 
nematė takios pašėlusios m*jo. Yra du — Kazys ir 
agitacijos, kokia buvo daro- ;^u^us — lietuviški klaunai, 
ma šįmet prieš rinkimus į ^t’ žinovai, kurie yra matę 
Seimą. Smarkiausiai spar- faunus, sako, kad toli gra- 
dėsi krikščionys demokra-’žu iki tiknDM klaunų. Na, 
tai su visokiais federacini n- Į gatįpiras, išsilavins, juk
kais. Griebėsi visokiausių' 
priemonių ir provokacijos. 
£tai, sakysim, kažin kokia 
švento Pranciškaus vardo, 
draugija išleido lenkų kalba 
atsišaukimą prasidedanti: 
"Jauskime! Mus parduoda! 
žydai prikrvžiavojo Viešpa
tį Jėzų” ir t.t.

Gal nėra už ką pagirt žy
dus ir kitus svetimtaučius 
Lietuvoje., nes* juos visus 
širdis traukia prie savųjų. 
Bet žaisti menkos sąmonės 
žmonių protu ir pasakyti 
jiems tokias kvailas pasa
kas, su kurioms norima su
kiršinti, suerzinti, tai tiks
las netyras ir priemonė 
prasta. Juk šiandien ir kvai
liausiam aišku, kad ne žy
dai, bet žydų valdžia, žydų 
teismas už politines kaltes 
pasmerkė Jėzų mirti, kaip ir 
šiandien dar kaikur kai-ką 
smerkia. Bet tai tik ne žy
dai, kurie pipirais ir silkė
mis prekiauja, bet tie žydai, 
kurie anais laikais valdė žy
dų žemę ir valdžios bei val
dininkų už- blogus darbus 
papeikimą,— nužudė Jėzų 
Kristų, šiandien jau ta me
lagystė perdaug aiški.

Pr. br.

ir Kolumbas- ne viena diena 
Ameriką atrado. Iš pradžios 
rodo: 8-nis dresiruotus ark
lius, 4 vėlių us arba lekian
čius žmones/ dresiruotus šu
nis, balandžius, katiną ir la
pę, gabius jojikus, akroba
tus, juokdarius ir kitokias 
visokias cirko gudrybes.

Pranės brolis.
♦ -- -

Lietuvos sutartis su Latvija
Kaunas. Balandžio 20 d. 

tarp Lietuvos ir Latvijos 
padaryta sutartis mišką 
plukdyti pasienio upėmis. 
Lietuvos valdžia pasižada 
nedaryti jokių kliūčių Lat
vijos miško medžiagos pluk
dymui Ventos, Vadakstės ir 
Nemunėlio upėmis, kurių 
kairieji krantai Lietuvos te
ritorijoj. Latvija iš savo pu
sės taip pat pasižada neda
ryti kliūčių plukdant Lietu
vos miško medžiagą viršmi- 
nėtomis upėmis, taip pat 
Dauguva, taikant visas tai
sykles ir įstatymus, kuriais 
naudojasi Latvijos piliečiai.

Sutartis neliečia formaly
bių. kurios turi būt atlieka
mos su sienų sargyba bei 
muitinėmis. Tai sutvarkoma 
atskirai, be šios sutarties. 
Sutartis padaryta metams 
ir pradėjo veikti nuo pasira
šymo dienos..

’ Sugautas šmugelis.
Iš Rygos praneša, kad 

buvęs. Ūkio Banko bendra-

Chaitinas pervežė iš Lie- 
vog ūtvgon be muko 4 au- 
tomobilps. Rygos teismas 
nubaudė už tai Bernotą ir 
Chaitiną 900,000 latvių rub
lių ir nutarė konfiskuoti 
prašmugeliuotus automobi
lius.

gas Vilimas - ViiimavičiiK 
Rąseiniuo.sę prieš rinkimus 
V—10 d. sulošė komedijas 
su muziką ir "zvdu paveik
slais"...

Tik šįmet ės komedijos iš
ėjo sulyginus su pernykš
tėms visai "mizernos", nes 
kun. Vilimas nedrįso išeit 
su savo bobų manifestacija 
rinkon, kur valstiečiai liau 
dininkai ir kitos partijos 
bendrai mitingavo ij^įaip L lū 
pernai ant. kėdės paięistdję- 
jiedvi ir špygą "soėiaįstif 
rųiniai rodyt, o pasiteiįino 
atėjęs pusėn Kudirkos-gat
vės su savo "raudonoms*’ ir 
geltonoms vėliavoms, save 
"fotografijas" t bolševiku,
žydų) boboms dar kartą iš
radęs.

•»

Iš NEUTRALUS ZONOS, 
žmogžudystė.

Laikraštis "Ziemia Oj- 
;zysta" rašo, kad keliolika 
apsiginklavusių šautuvais 
"banditų" užpuolė Giedrai
čių valsčiaus Aleksandriš- 
kių dvarą, esantį priskirtoj 
lietuviams neutralinės juos
tos dalyj. "Banditai” ne
žmonišku budu užųiušė to 
dvaro šeimininkę lietuvaitę 
p. Petponytę, prieš mirtį jai 
nuplaudami nosį ir ausis. 
Po tokio žiauraus nužudy
mo tariami "banditai" grobė 
dvarą, paimdami visa, kas 
tik rankosna pakliuvo, o ką 
negalėjo paimti, tai laužė ir 
naikino. Puolimo ir grobimo 
būdas aiškiai įrodo, kad tai 
buvo nepaprasti banditai, 
kuriems rūpėjo tik grobi
mas. Be to pažymėtina, kad 
p. Petronvtė anuo metu bu
vo kelis kartus lenkų polici
jos suimta, kaipo neištikima 
lenku valdžiai.

Kaip girtas katalikas ap- 
krapino davatkas. *

Papilys, Biržų apskrities. 
Kaip ‘paprastai yra daroma 
pas katalikus, Velykų ryte 
susirenka ^bažnyčion pama- _ .
tyli, kaip dievulis kelsis po^darbiš p. Bernotas ir žydas 
trijų dienų. Taipgi ir pas 
mus prisirinko nemažas-bū
rys davatkų ir keletas vyrų, 
su kuriais sykiu atvyko ir 
tūlas Butėnas (kakdukąs) 
iš Skrebiškių kaimo, tai yra 
vienas iš geriausių katalikų 
ir. įžymesnis degtindari*. 
Kadangi buvo gerai prisira- 
gavęs savo išradimo, tai su 
draugi! pagelba pasilipo 
augštai prie vargonų dr už
migo. Ir tik kunigui pradė
jus bedievius keikti ir pra
šyti, kad jie keltųsi iš bedie
vystės patalo sykiu su Kris
tum, pabudo ir Butėnas ir 
Atsiminė turįs skubotą rei
kalą atlikti, t.y. nutekyt sa
vo išradimą. Ir, žinoma, 
pradėjo leisti žemiau sto
vintiems ant galvų. Iš sykio 
•davatkos pamanė, kad die
vulis jas šventina, bet ka
dangi” krito stambus ir šilti 
lašai, tai greit suprato, ka
me dalykas. Tuojaus suėmė 
vargšą ir išmetė lauk. Pa
klaustas kodėl taip padare, 
jis pasiaiškino, kad sapna
vęs, jog stovi prie savo tvo
ros ir tekina i savo daržą.

J. G.

, Cirkas Kaune.
Į Kauną atvyko ir nuo ge

gužės 1 dienos pradėjo veik
ti prieš karą pagarsė
jęs Salamonskip cirkas. Ta
me cirke buvusieji sako, 
kad, girdi, esą, neblogų "bai
lių” parodą. Kauniečiai jš- 

matvtu "komedijų”

Falšivų pinigu pirkliai 
suimti.

Kauno kriminalio sky
riaus valdininkai suėmė ne
tikrų dolerių skleidėjus — 
Kauno pašto laiškininką S. 
Penkaitį ir jo žmoną. Juodu 
skleidę netikrus banknotus 
po 20 dolerių. Juos atskirti 
nuo tikrųjų esą labai sunku 
ir tai padaryti tegalį tik pi
nigų žinovai.

Savo žmonomis vertėsi.
Suimta du apgaviku, Gri- 

gorevičiuš ir Dobkevičius, 
kurių žmonos, Susitarusios 
su vyrais, užsikviesdavo ne
pažįstamus: turtingesnius 
piliečius paš save į vaišes, 
sakydamos, kad jų vyrai 
kaž kur išvažiavę. Ir jei ko
kis svetys • atsilankydavo, 
tai tuoj atsirasdavo ir vy
rai ir sukeldavo triukšmą. 
Svečiai, bijodami apsiske’- 
bimo, mokėdavo tiems ap
gavikams, kiek reikalauda
vo už tylėjimą. Apgarikai 
suimti ir sėdi kalėjime, o by
la perduota teismui. *

troške nematytu arba senai Kiek vogimų?
matvtu "komedijų”, viena Kauno miesto vaidybos 
valanda trim dienom drilie-'kriminskyriaus žinio- 
tus išpirko. Žinoma, eirki-anisr^^ mėnesį, 1923 m., 
ninkai pasipelnys. d-,va
gai bus cirkas Kaune —- ne- italM 
žinia, bet turbut 
ra vargšų kauniečių kišene* _

Kovo menesj buvę 48 vagys- 
Žinovai pasakoja, buk tės, sulaikyta — 55 asmenįs. 

tas cirkas esąs sutraukęs —
geriausius eksponatus iš Kratos.
Rygos ir iš Berlyno cirKų. Žiežmariai, musu 
Gal būt. Bet kaip iš senovės kėje jau ankštoką d 
paprasta, jis rusiškai-vokiš- < _
ko pamušalo. Nors laikraš- tų liuosai kvėpuoti. Balan-

i ašmens.

Krikščionių demokratų 
vadas už lenkų erelį.

Vadžgirys, Šimkaičių val
sčiaus. Musų klebonas ne
maža naudos padarė krikš
čionims demokratams — us 
juos suorganizavo, jis jms 
Ir vadovauja. Bet vadovau
ja visai ne taip, kaip žmo
nėms pasakoja. Jis pasako
ja. kad ■ dusyk krikštytieji 
krikščionys stovi už ūkinin
kus. o išties pasirodo, kad 
tie krikščionys demokratai 
laiko ne už ūkininkus, tik už 
dvarponius ir lenkų Varšu
vą. Štai kas atidengia žmo
nėms akis, ir parodo tam
sius klebono darbus.

Vadžgirye statoma nauja 
bažnyčia už žmonių pinigus. 
Vieną, šventadiėnį, atėję 
bažnyčion žmonės pamate, 
kad bažnyčios fronte Įmu- 
rintas lenkų valstybinis ere
lis. Žmonės labai pasipikti
no ir net ruošėsi kleboną 
lazdomis šventinti, bet kle
bonas. išsigandęs, susitarė 
su meistru, kuris, visą bėdą 
ant savęs prisiėmė, sakyda
mas, buk jis už dvarininko 
Silvestravičiaus kyšį tą ere
li įmurinęs. Tuo klebonas iš
sigelbėjo, o žmonės išgriovė 
"varną”, žinodami, kad be 
klebono žinios "varna” įmu- 
’ inta būti negalėjo.

Visi žmonės dabar sužino
jo, kad krikščionys demo
kratai ne tikėjimą gina, bet 
apgaudinėja žmones, trau
kia prie savęs, kad paskui 
iietuvių darbo žmones Pily 
sudskiui pardavus. Juk jei 
krikščionys demokratai pa
tys nebutu lenkų šalininkai, 
tai taip ilgai nelaikytų len
kišku agentu, neduotų, kaip 
Silvestravičiui,- (tvarų išsi- 
parduoti, o atėmę iš jų z*- 
mes' be jokio užmokesnio, iš
dalintų' jas bicdnesniepps 
valstiečiams. /

Parapijoms.

sponatus iš nratos.
Rygos ir iš Berlyno cirkų. Žiežmariai. Musu apielin- 
Gal būt. Bet kaip iš senovės kėje jau ankštoką darosi vi- 
paprasta, jis rusiškai-vokiš- siems> kurie maždaug norė-

Kunigo agitatoriaus 
komedijos.

Raseiniai. Ir šįmet, kaip 
ir peiliai krikščionių ne
praustasis agitatorius kuni-

Pasekme p 21 tie* 
arba grąžiname jum
piaigu

lu arkliai. Lenkų nuostoliai! 
nežinomi. Lenkų kariume-i 
nės būrys skaičiuje 30 ka-j 
reivių su kulkosvaidžiu ap-į 
ristojo Drušių kaime (5 ki-j 
iometrai į pietų vakarus: 
nuo Dubinkių). Dėl šio įvy
kio lenkai buvo paskelbę 
spaudoje, kad lietuviai juos 
puolė.

Balandžio 19 d.JJ vai. nak-i 
Lies lenkų kareiviai skaičių-! 
įe 20 žmonių, persirengę ei-i 
viliąįs drabužiais, puolė hm- i 
su kariumenės sargybą tiesi 
Leką jų kaimu (8, 5 kilome-} 
Irai į šiaurės rytus nuo In- j 
turkių). Po pusės valandos; 
mūšio lenkai išbėgiojo. Iš 
musu pusės 2 kareiviai su-' 
žeisti.

Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mint? ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes ii dešimtos visu žmogaus ligu.Vc
tokiu kaip blogas apetitas. negruOmulavimas viduriu, nazai ir 
išpūtimai, užkėtėjimas skilves, tulžinis. anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuraigia, stokus energijos, nusilpnė
jimas nervu, ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegosĄ skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. # .

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios jlidžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir #, 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastinrin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpm savyj jokiu migdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė N u r*-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) pili ui u, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gale te pirkti šešes bonkutes, arba šešių* menesius gydymo už penkių? ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti viena centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
balionai Laboratory. L. 21—‘ ]01S g Wabash Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionai s |...................... ir meldžiu prisiųsti man....................... bonkul
Nuga-Tone.

Plėšikai.
Gradiškių kaimas,

Vardas ir pavardi

Joniš-
Gatvė ir numeris

Miestas. į. >..... Vaistij*.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS.
Uosto ir miesto gyvenimas. į

Balandžio 5 ir 6 d. Klaipė-į 
dos* uostan įplaukė vienas | 
tuščias iš Štetino laivas, gi i 
išplaukė trys, vienas į Got
landą tuščias, antras į Kau
ną su pavieniais daiktais ir 
trečias į Hamburgą su celu- 
loizu. Tomis pačiomis dieno- 

m“

kariimenėš, nti jokios va>.JW 34 bedarbCs m°-
džios nėra. Balandžio 22 d. -
vakare atvažiavo čion 16 
lenkų Su vadu priešakyj. Jie 
sakė j ieškosiu lietuvių par-Į ___________
tizanų ir, išstatę sargybas, baigė. Valdžia streikuojan- 
Įsakė niekam iš namų neiš- tjemg nusileido. Tą pat die- 
eiti. Anksti rytą apgrobė A. 'na daugelis laukininkų su-

Tvarka sugrįžo.
Streikas Klaipėdoje pasi- 

Įsakė niekam iš namų neiš- tjemg nusileido. Tą paC die- 
eiti. Anksti rytą apgrobė A. 'ną daugelis laukininkų su- 
Pakieturio namus. Atvažia- važiavo turgan ir privežė 
vęs Pakieturis pas Vilniaus daug maisto produktų. Vis- 
storastą, nieko nepeše, o pa- «-as žymiai atpigo. Gyvento- 
prašius jį leisti pasiskųsti jaį patenkinti dėl tvarkos 
vvriausybės delegatui, jam. sugrąžinimo.

ibuvo atsakyta, kad tas ser
gąs.

Nauji lenkų žymesni puoli
mai neutralėje zonoje.

' Balandžio 9 d. lenkų ka
riumenės būrys skaičiuje 
apie 60 žmonių, ginkluotas 
kulkasvaidžiais, šautuvais 
ir granatomis, vadovaujant 
vienam karininkui, puolė 
musu kariumenės užtvarą 5 
kilometrų, lietuvių pusėje 
nuo ambasadorių pasiūlytos 
linijos ties Rųsteikių kaimu 
(9 kilometrai į pietus nuo 
Ęžerėnų). Po valandos ko
vos lenkai buvo atmušti bei 
nuostoliu musų pusėje. 1 

Balandžio 14 d. lenkų ka
riumenės dalis sudėty 3 ka
rininkų ir 30 kareivių su 
kulkosvaidžiais atvyko i 
Gubavo dvarą (8 kilometrai 
į pietų rytus nuo Salako, lie
tuvių pusėje 3 kilom, nuo 
pasūdytos ambasadorių 
konferencijos Lenkijai sie
nos) tikslu išvežti iš dvaro 
visa turtą. Sužinoję apie tai 
vietos gyventojai griebėsi 
ginklu ir išvijo lenkus. Lai
ke įvykusio susidūrimo nu
kauta 2 lenkų karininkai ir 
51careiriai; sužeista sunki ’ 
2 ir lengvai 3 kstfeiviai. | 
te _ —, v
kareivius dr paėmė grobį® 
pabalnotus justams, 1 kui® 
^vaidį ir kt“*^ •

Balandžio 16 d. rajone 
<uniu kaimo ir Dubinkių 

ežero stipri lenkų kariume
nės dalis įsiveržė Lietuvos 
teritorijon. Įvykusiame su
sirėmime iš musų pusės su-j 
žeista 1 kareivis ir užmušta

sugrąžinimo.
Mažųjų Liet. Laukininkų ' 

- Susivienijimo susirinkimas 
Mažųjų Liet. Laukininku 

Susivienijimo susirinkimas 
Įvyko Priekulėje. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, ku
rion įėjo p. Baltrušaitis pir
mininku, Bertaitis vice-pir- 
mininku, Rezgys raštvedžiu 
ir Lapinas iždininku.

Vokiečių protestas.
Balandžio 15 d. buvo "Me- 

męllandbųndiečių" protesto 
susirinkimas prieš lietuvių 
"užgrobimą” ir kareivišką 

įvaldymą Klaipėdos krašto. 
1 Klaipėdiečiams buvo siun
čiami karščiausi pageidavi
mai kovoti iki laimėjimo, t. 
y. iki prisijungimo prie Vo
kietijos.

I

/

*

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

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rnffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiuskite 75e. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorija.

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

— .r,.. „. — aĄ.

Mineraiiška gyduole <lel maudynės, ištraukią iš viso kūno šaltį 
įsus nesv.:kunrus. . Sitų gyduoliti kaina 1 Bonka S1.00. Tcs 

teriausios, tnes daktarai ir slaugiotojos ti->
įaudoti tdkiifo.secy'člynro atsitikimuose. Reikala'ujaat?’ 

< iant iš kalno, mes-gyduoles išsiunčiame į visas da-

ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai.-i

J. Baltrėnaš, Prop. 
Ciiicajfo, III.

«

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise- 
nejusio šalčio. Milionai 
žmonių kozna žiema mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užsišaldę-, 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrėno Sveikatos GeįbS- ' 
tojų. Apart to. dar galite 
gauti sekančias gyduoles: 

E Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šalti ir sušildo 
kraują.

.. h.rišt<51ava .Cer:;uiiniko Alna, išvaro šalti, išvalo skilvį ir grobus. 
Inkstu Gyduolė, kuri išvaro šalti iš inkstų ir strėnų.

4’1................................ ’ - - - - —' ■- -..............................
ir visus 
gyduolės yra g- 
kiina ir liepia n 
ir pinigus prisiu 
lis Suvienytų Valstijų.

Braiiguš Broliai
SV EIK ATOS GELBĖTOJ AŠDlil'G ( HEMIC AL CO.

J. Baltrūnas, Prop.
2500 VV. Persbing Rd., Ciiicago, III. Phone Lafayette 0919.

,i 
ė 

o'.gyventojai suėmė,3 len&^
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/ 25 PREZENTAI DYKAI -21 IKIIENS PHU SIJOTAS 
LAIKRODĖLIS TIK $12.95

AUGŠTOS VERTĖS REVOLVERIAI

$•>.68 tiktai.
• Masu g-arsąs ’’A. D. C.” Revolve

riai yra pilnai garantuojami, kurie 
padaryti iš geriausio mėlyno ar nike
liu nušlifuoto, plieno, astuonkertinis 
vamzdis ir graži gurno medžiagos 
rankena; jie padaryti dvejopo didu
mo: 32 ir ZS kalibru;-X2 kalibras už
taisomas su šešiai.^šu viai<. o kalibras 

dJS A- su penkiais- šūviais. Tai yra la- 
l>ai brangrps revolveriai, tačiau musų 
specialė kaina yra tik $4.68.

Nesiųsi; pinigu, iš- kaino — iškirpk 
tiktai šį apskelbimą ir prisiąsk mums 
kartu su 40c. apmokėjimui persiunti
mo lėšų. Pažymėk kokio kalibro :r 
kokį) padarymo revolveri nori Tuos 
S-5.C8 užmokėsi tuomet, kai revolveris 
bus pristatytas.

Neatidūliok, užsisakyk šiandien, nes 
nies jų rteperdaugiausiai turime.

121-’>» 
THE VESTERN COMPANY.

2136 W. Chicago Avė.. Dept. 110
CHICAGO, Il.L.

DIDELIS PASll’LYMAS: TIK ANT TRUMPO LAIKO! Kad perti
krini jumis, jogei musų pasiūlymas yra nepaprastas, mes pasiųsime 
per pušta arba ekspresu isegzatninavimui musu naujų 21 akmens pa
auksuotų laikrodėli, artistiškai i.-pjaustytų ir ant 2t> metų gvarantir?- ’ 
tą, kurio kidna rfabar numušta tik ant. $12.95 ir prie to, kaipo priedą, 
mes jums duosime, 25 daiktus dykai: retežėlį, saugių britvų, meta
lini skutimosi puodukų, šepetukų, imituotų Iver Johnson, ant 5 šuv:ų 
.*>2 kalibro įevolverj, žiuronėlį, veidrodėlį su šukomis, kišenini muzi
kali instrumentų, imituotą laikrodėlį branzaliete, fontaninę plunksną, 
pypkę, peilį, branzalietų, bud nikų su Lankele, špilkutę kaklaraiščiui, 
guzikus rankovėms,- kryželį ir žiedų. J ei gi nori pasinaudot šiuo mu
sų pasiūlymu, iškirpk si apskelbimų, įdėk j korivertų kartu su 20 cen
tų įtampomis arba dešimtukais) ir pasiųsk mums, o likusius užmo
kėsi. kai daiktus apiaikysi. Jeisru neužsitanūdinsit, pinigai bus sugra
žinti. Rašykit šiandien. Adresuokit taip: ,

UMON MAIL ORDER CO.
620 EIGHT AVENUF.. Dept. 80, ' M1LVAUKEE. WISC. i



daryta.

Keistas milionierius.
Netoli Bostono

NEDĖL1OJ LSS. 60 
-KUOPOS PIKNIKAS 

t

Vietinės Žinios

Ir kaip ant jo nuvažiuot.
Pereitam "Keleivio" nu

meryje buvo pranešta, kad 
ateinančio) nedėlioj, 17 bir
želio, So. Bostono socialistų 
kuopa rengia išvažiavimą 
ant farmos. bet pikniko vie
ta tenai buvo klaidingai pa
žymėta.

Piknikas bus ne West 
■ Stoughtone, bet ant May- 

wood Karmos, netoli nuo 
North Stoughton Sq.

Važiuojant iš Bostono au-' 
tomobiliais, reikia paimti! 
Brocktono kelią ir važiuoti 
iki Randolph. Privažiavus ' 
prie Randolph, tuojaus rei-

pats savo rankomis-* kasa 
i juodą žemę.

Bet tai butų da pusė bė
dos, jei tuo viskas baigtųsi. 
Bet keistas Garlando būdas 

■eina da toliaus. Jisai nepri
pažįsta ir porinės šeimynos 
lomios, kokia yra priimta 
dabartinėj buržuazinėj 
tvarkoj. Vieną moterį jisai 
turi vedęs legaliu budu, o 
šalia jos dar dvi laikosi sau 
ant farmos kaipo "drauges" 
Ir jis vienas pats gyvena ant 
tos farmos šu trimis moteri
mis. Dabar legalė jo moteris 
yra atvažiavus Į Copley Pla- 
za Hoteli ir laukia 
atsilankymo, o 
Garlandas gyvena sau ant 
farmos su dviem merginom. 
Ir tos merginos taip pat 
"augštos kilmės", ne iš dar
bininkų žmonių klesos. Lai
kraščiai apie tai rašo kas 
'•iena, talpina jų paveikslus.

‘ša

t

garnio 
jos vyras

",e «|». jįtečiaus valdžia i tai neškiskia pasukti .po dešines į h. nieko .. tQ nedar0.
West streetą, ir važiuoti tuo 
streetu palei streetkario 
treke? ligi pat North 
Stoughton Sąuare’o. Ten 
pat jau ii* lietuviška May- 
wood Farnia, šalia protesto- 
nų bažnytėlės.

Kam paranku, tegul atva
žiuoja tarp 10 ir 11 valandos 
iš.rčto pas "Keleivio’’namą,,Ra ■ -Dažisu
tai sykiu bus smapau va- . .į ( - p n ir‘vė 

didžiuma svečių bus patįs 
pasirūpinę sau vežimu: bet 
neturintiems ^vų automo-; ,.
bilių yra n«sanidytas tro- a uniform£ ir padarę, 
kas žinoma uz u^ką sv e- .a klastuo -eki g. 
čia! turės uzsimoket patjs. malnė-juos Bostoua bankuo-

Saldzių gėrimų u uzkan-1 Kada jis paskui buvo pa 
džių bus ant fanuos. Kenge-,^^^ j jgVež,as al,t Deer 
ju yra jau užprašyta, ka(\'lsland prie sunkiųjų darbu.

‘-.jisai išplaukė nuo tos salos 
kumpių ir kitokių dalykų..an^ ]<rant0 įr pėsčias nuėj* 
Bus sendvicių, aiskrjmio ir iki portian(fo. Paskui ji 

Įsai atsidūrė Kanadon. Da
Kas mėgsta maudytis. te-įbar jįs Vėl atsilankė i senai; 

gul pasiima maudymosi kos-. Bostoną ir gavo porą metę

Vėl Bostono policijos 
svečias.

Louis Bro\vn. kuris 
metais pabėgo nuo 

ilsland salos, kur jis 
'nuteistas prie sunkiųjų dar- 
<bų už suktybes, šiomis die- 
Į norais vėl pasirodė Bostone, 
i Kaipo seną "pažįstamą", po-

1921 
Deei 
buvc

i uždarė.
Kuomet Bostono'policij? 

anais metais išėjo ant strei-

taip toliau.
Kas mėgsta maudytis, te-,bar jis vėl atsilankė i sena, 

tiumųs, nes ten pat yra gra
žus ežeras. *

Jei 17 d. birželio lytų, tai 
piknikas bus nukeltas ant
24 d. birželio.

kalėjimo.

Riaušės ant Bark Bay.
Pereitos subatos nakt’ 

nt St. Botolph gatvės. _______ ant bt. noioipn gatves
, , . ! Baek Bav distrikte, buvo di

Atsuko kraną rankoms nu- jddės riaušės. Iš'fco jos pra 
siplaut, ir gavo degtines. ^.idėjo, tikrai nežinia, bė' 
Bostono policija senai jau sakoma, kad šokių salėj tu 

buvo nužiūrėjus, kad žyde- las vaikinas Įžeidęs koki; 
lis Berkowitz, kuris turi ten šviesiaplauke šokikę. Jo.- 
East Bostone tabako krau- palydovas užsistojus už 
tuvę, pardavinėja degtinę, ir taip prasidėję ginčai, o i 
Bet buvo daromos kelios salės išėjus priešai susirėnv 
kratos ir vis negalėta nieko ant kumščių. Amerikonišk 
atrasti. Pereitą savaitę vėl vaikėzai muštis labai mėgs 
Berkowitzo • krautuvėlė bu- ta, ir kaip tik pradžia buvę 
vo užklupta. Policija darba-'padaryta, tuojaus keli šim" 
vosi sušilus, išjieškojo visus tai "herojų" pradėjo daužy 
užkampius, išvartė visus'ti vieni kitiems nosis ir akis 
baksus, bet "uždrausto vai- Kumščių neužteko. Buv; 
siaus” nerado. Pagalios po-pavartota bonkos, plytos r 
licijos seržentas supykęs net peiliai. Pribuvus polici 
nusispjovė ir nutarė važiuoj ja pradėjo tvot lazdomis 
su savo policmanais namo. į kaip galvijus ir daug mušei 
Bet kadangi landžiojant kų areštavo. Kada gauja bu 
pridulkėjusiais užkampiais\vo f 
jis buvo labai išsipurvinęs,'buvo atrasti ant gatvės

’ tai norėjo nusiplauti rankas.žado: ' ' 
ir nuėjęs Į užpakalinį kam
barį gale, krautuvės, rado 
gražią vaną su dviem kra
nais, pažymėtais "šiltas" ir 
"šaltas". Jisai atsuko šaltą 
kraną, ir vietoj vandens 
pradėjo bėgti degtinė. Atra
do visai netikėtai Pasirodė, 
kad sienon yra Įmūryta 50 
galionų tanka. ir toj tankoj 
stovėjo degtinė, kurios poli-

. ei ja rado apie 30 galionų. kjornjs sąlygomis majora.- 
Berkowitz buvo areštuotas „
ir jo tabako krautuvėlė už-i umjnes grindis, 
darvta. ? •’ ...

išvaikyta; du mušeikos 
’ " > bf 

: vienam jų buvo per
durta ])eiliu nugara, o kitam 
perskelta akmeniu galva 
.Tiedu ’buvo nugabenti ligon 
butin ir turbut mirs. Leng
viau sužeistų buvo apie po
ra tuzinų.

Tyrinės majoro gumines 
grindis.

Bostono miesto finansų 
komisija nutarė ištirti, ko

Curley Įsigijo savo namuose 
. Mat tūla, 

laikas atgal tokios grindie 
buvo dedamos i majoro ofi 
sa, už ką buvo išmokėta isą, uz Ką ouvo įsnioKtJia. i

Netoli Bostono gyvena miesto kasos apie $6,000. Ii 
ant farmos jaunas milioniė-(kiek vėliau majoro prieši
nus vardu Čharles Garland. ninkai užuodė, kad ta pat 
Tai vra keisčiu keisčiausias kompanija Įdėjo tokias 
žmogus. Kilęs iš (turtingos'grindis ir i privatinius ma 
šeimvnos, išėjęs Amerikos joro namus Jamaicoj. Taig 
universitetuose augštesniji norima sužinoti, ar už ta? 
įmoksią ir gavės po tėvo grindis majoras užmokėjo 
rrilionus doleriu, žmogus, savais pinigais, ar gal jof 
rudos, turėtų naudotis vi- buvo pridėtos prie miešti 
sais civilizacijos patogu- sąskaitos.
mais ir smaguriais. Bet _ ——  \ .
Garlandas to nedaro. Jisai Apipiešė banko pasiuntinį, 
gyvena ant farmos, vaiks- r

ar už ta?

I

faeturers’ National Banko 
pasiuntinys 
kuris vežėsi su 
darbininkų alg 
rėjų ploščiaus 
tuma tiška įhs 
banditai taip g 
klupo, kad jis i 
gos gintis. Jie ; 
veiveriais is 
Įstūmė i užš:; ’ 
pinigus ir gii 
automobiliu r 
sa tai atsitiki 
ant Aiain strve

tu- 
au- 
bet 
už-

u —

STANDARD ir 
Challenge Pienę 

IR TAI PYK LE1BEL1US KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu i£ adresų esančių ant 
kitos leibelių pusę.- dėl paveiksluoto 

dovanu iataloiro.
"Apsinutka Taupyti Leibelius”

T—

Dabar Pradek
• PIRKTI

l

į DR. J. MARCUS
} l lE-i'i-vid'ė iv' evikveLi . ..

I
I
•
I . ________________

| \ alandos nuo 9 ryto iki 8 vai.

I.I Ei’ U VISK AS G Y D YTOJ AS 
■Specialistas sekretnų ir civ

iliškų vyrų ir moterų ligų.
18 Parmenu** St., Boston. Mass. 

(1‘rje Iianover St.)
Tel. Richmond 668. (.)

Dr. Francis A. FeynUds <
(RINGAILA) ’(i

Ofiso valandos: *
Rytais iki 9 vai. Po pietą nuo • Į 

f2 iki 4. \ akarais nuo 6 iki 9. | I 
Nekėliomis nuo 1 iki 3. j
419 MAIN ST, ATUOL. MASS. j

I

Cambridge'uje pereitą su-1 
cioja basas, keliasi anksti ir batą buvo apiplėštas Manu-

t

ILIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS) •

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

377* RROADtVAY 
SO. BOSTON, MASS.

West Sorrer, 
■>ereita sąvaiip š 
virpąs. Tūlas . 
2’irdo nakties kii 
io gonkų kažin ;; 
Jis atsikėlė ir pi 
metęs išėjo pažit 
ralėtu reikšti. .A 
•is jisai pastebėj 
įmogaus pa' i ai 
Įėjo prie durų > 
knarkė, tartum 
mas. Atidarius 1 
ris, tas žmogus 
šono ir Įsirito pe’ 
lų. Kada Baker 
irikelti. žmogus 
itkišo revolveri 
‘aus buvo pašau 
r nepažįstamas 
:as. X u vežtis ji 
as ji atrasta 

oenkiais šūviais revo

iIoks atsit 
\ Bakeri 
kii, kuo ai 
:as knarki; 
OSClU uZS 
irėu. ka t;

Srighlono ir (’ambridge'aus 
ietuvių mokyklų egzaminai.

Ateinančiam neclėldieny, 
'7 birželio, bus Brightono ir 
Cambridge’aus lietuvių mo
kyklų egzaminai. Visi augš- 
esnių klesų vaikai, kuriems 
)uvo apie tai pranešta, yra 
šviečiami minėtoj dienoj at
silankyti i Brightono Lietu
vių Svetainę kaip 2 vai. po 
)ietų.

Kadangi po egzaminų 
r mtizika'iis programas
pektaklis. tai yra kviečia
nt atsilankyti ir minėtų ko- 
onijų lietuviai, ypač lan
kančių mokyklą vaikų tėvai.

J. Neviacka-
mo

bus 
bei

d'

L1ETUVIŲ ŽINIAI.
Didžiausis pasauly je laivas 

"LEVIATHAV 
au pilnai prirengtas 
timui i Europą 4 d ' 
Dabar jis stovi South 
to prieplaukoje.

14 dieną Birželio 
ki 11:30 vai. prieš 
>us leidžiami svečia 
Liurėt.

Visi norinti užeit a 
.'o turi turėt leidimą, 
-•večiams išduoda
Statės Lines ir Bailio Statei 
Finance Corporatior., 
iroadvvay. So. Bostone.

l'i 7
p

ia.-
Pasus

United

35 i

PUIKUS VAKARAS.
Ateinančio nedėklienio 

v akarą, 1 < d. birželio 
n. Lietuvių Svetainė, 
koncertas ir vakarienė 
<ia Simano Daukai 
vykios Draugija. Pi 
;al. vakare.

Gerbiamieji ii 
silankykit ant 
.’akaro ii- pį 
draugiją, kuri 
<yti lietuvių vaik 
dškai rašyti ir su; 
juos su Lietuvos i>t

PASTABA. Mok. 
larys’2 d. Lieu i 
n., Ly. panedėlio rytą 
uvių Svetainėj, kampa, 
r Silver Sts.. S<>. R<.<tm:( 

Kviečia Rengei

buvo pabėgę re LIETDVIŲ GARAGE. 
amai. Sargų visą laiką šau- 
lomi, jiedu persiirė kiton 

pusėn. Bet East Bostone bu
vo suimti • •

Somervillėje sudegė piu- 
vėnų it- druožliu dirbtuvė 
Nuostoliai, $40,000.

Parduodame visokius automobilius, 
jų dalis ir reikmenis (supplies). lš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą 

i mekanika dėl sutaisvmo mašinų. ( ?» 
PETRAS JAKIMAVIČIUS 

541 East Broad^ay.
South Boston. Mas> 

Telefonas: So. Boston 51X70.

i 
» ♦ i 
i ♦ 
f

!
i

i» I ii

»

« ■ 
-t

t

J
Tel.« Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, LenMikai iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS Ht 

SLAPTAS------
VALANDOS;

Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki
121 HANOVER ST„ 

BOSTON. MASS.

—' 1 " ~ ' ■ ■*

Tel. South Boston 2613 
Residence Aspinwall 0581 

SUSAM M. PUISNEA SHALLNA

(puuiurt) 
Lietuvė Moteris Advokatė 

253 Broadway. So. Boston. Maso.

LIGAS.

l‘> ryto. 
3 dieną.
8 vakaro.

‘i!<

■.::.a-radŲ, obuolių ir kitokių fruktu. J 
.-vreipkitės pas saviuirifca c'.'i l-

. X t . x- . . ■ . .Tt ...   'it!

pigiai, f 
< 25) j

-—— (b Tel. S. B. 2488 |

I ® 
veroj vietoj, biznis duoda geras je^- J 
,as. Norintieji gali pirkt ir su namu J ® 
Atsišaukit tuojaus, nes noriu greit' 
parduot. <24, l

E. 7tn St, So. Boston. Mass. 1

V AKACIJOS ANT LTKeS :V

i

PAS LIETUVI.
^ri 3adio, Telefonas, ir kiti pa-'. 

■ ikurnai, laipgi arti miestas. *»eie-' 
n.Kebs. . botai. Vakarą yra jvalia

kūmai. Taipgi arti

Kreipkitės pas savininką
ANTANĄ MEŠKAŲSKA

Ii. E. D. 2. COLCHESTER. CONN. ?
Telefonas: Colchester 14—12.

PARDAVIMAI.
Z —----------------------------

PARSIDUODA FORNlčIAL
Išvažiuoju į kitą miestą ir’ turiu 

-■ eit parduot. Parduoda 
klauskit antros lubos:

MICKEVIČIENĖ
69 G St.. S>. Boston.

PARSIDUODA BVČERNS

i
PARSIDUODA GROSER- 

NĖ IR BUČERNĖ 
lietuvių apgyvento] koloni 
joj. Kaina prieinama kiek 
vienam. Savininkas išva
žiuoja.

139 Dorchester St
SO. BOSTON, MASS.

J 
I
i

j {

(24);
Į 
j

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS atviras, 5 sėely- 

nių, mažai važinėtas, geras. 
Klauskite store

304—Jth SŪ, So. Boston.

PARSIDUODA MAšINšA

Per 12 metų So. Bostone par- 
Inodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus pri;mv per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKOMS
SO. BOSTON, MASS

375 BROAD\VAY

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininką*

■ i

Senos šalies Slaviškas Gydytojas

DR. MILAN MILOJEVVICH
SPECIALISTAS VIDURLNTŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRU LIGŲ.
417 M GODi STREET. —P1TTSBURGH. P A.

Valandos: I aprastomis dienomis nuo 11 iki -1.
Nedčldieniąis nuo 1 iki 3. (24-61

Dr. J. C. Landžios į
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) į 

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 !

506 BROADWAY, <
SO. BOSTON, MASS. |

lietuvis DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broad-.vay, priešais paštu. 
SO. BOSTON Tel. So. Boston

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki i2

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki
i

|Į__
—u

—---------------- ---------------------------------- ---------- f?“

PĖ. Užtektinai darbo; da-
vra kontraktas ant...... . ?

£
i

Oar
>5.000.00: daug kostumerių. ’ 
Savininkas išvažiuoja. Pla
tesnių paaškinimų klauskit

212 Boston St.. 
Dorchester, Mass.

« 7

;;

•; 
k 
’<! 
i’ 
? 
■'i

;•

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokiu faktorfe dar
bu ; patyrusiu ir nepatyru-.

£ f t?
į

9
Subatomis nuo 9:30 iki ia ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Telefonas 5112-W.

Dr. A. Eorman-Giimauskas
LIETUVIS i

Valandos: nuo
nuo
nuo

Nedeliomis nuo

705 N. Ma:n st. kamp. Broad st. 
MONTELLO, MASS.

I
1
f

e

I

: t

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

i 10—12 dieną. &

siu; mokestis ir besimoki
nančioms.
AMERICAN RUBBER CO.

NETOLI KENDALL SQ..
CAMBRIDGE.

£

PLUNKSNAS. Pilkus. Pąduška-. - 
Patalus. Kaldras jr yrąoĮUas lovų 
rėdne>. parduodam pigiausiai, tvreip- 

vnatiškai arba rašykit:

!

Et ROPEAN FEATHER 
I.MPOKT1NG HOLSE 

Loveli Street. Boston. M

T«L Beach 69J1

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIiKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka i
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms karnoms, tai visada ateikite i > 

ant 100 Salėm st.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- ! 1 
Km ligų, kaip tai: nuo galvos skauoėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- ! | 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, iruo uždegimo plau- i » 
cių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų j [ 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir ( ! 
moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime." Mes 8 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus » 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- ? 

dyt pinigus, tad atęikite Į APTIEKĄ po numeriu «

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. $

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų ? Ne-.luuk isivystyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENINE ir draugijoje, taipgi linksmybė 

Jūsų visos šeimynos, priguli nuo Jus<^ sveikatos.
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jusu kaimvno aptieko- 

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

bės Jtisų sveikatai.
Justą Receptai pas mus bus išp*lc?mi 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. ’ (.1

DIDELĖ EkSKI Rsj į \ 
ANT LAIVO.

So. Bostono !.-• 
Kliubas rengia dnii 
na laivu Michad i’ :
:alos Rainsford I-!; . . ]- 
Liepos. 1923 m. I,;/-.. is;>tc; 
■įuo Atlantic Avė. kaip !i::’.o j 
'.e. Programas v
vėliaus.

' 1 > T.” .

8

3

• "

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 v ak. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Ke'eivio” name

251 Broadw«y. tarpe C ir D 
80. BOSTON. MASS.

i

t

«

BROADWAYPHARMACY
KAMPAS D ST. ir BKOADH'AY, ::: SO. BOSTON, MASS.

J
VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAIS'OM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra. Lietuviška TREJANKA................... 50c
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

/ -

•t.

MEDICINOS DAKTARAS

į LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRI ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ. , 

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

Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30 
vakarais. Nedeldieniais nuo J1 

iki 1.
360 €OMMONWEALTH AVĖ. 

arti Massachusetts Avė., 
Telephone Back Lay 0453. 
69 CH VMBERS STREET. 

Phone: H aymarke t 3390.
Ofiso valandos:

8—9 A.M. 2—3, 7—3 P.M. 
BOSTON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

I 
j

z

z I

F R B () S J
$1.75 už galioną vertės $3.00 £

♦Į*Išdirbtos musų dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos. 
STOGO FARBA ...................................... $1.25 galionas
SIETŲ FARBA .............    L25 r ”
$4.00 DU PONT grindų varnišis ............ 2.50 ”
$2.00 INTERIOR VARNIŠIS ........ 1.25 
$3.00 MAROGANY FLOUR Farbos .... $2.00

/J ;■
White Lead ir Aliejai

VISOKĮ BUDAVOIUJŲ ĮRANKIAI STOGŲ. ŠILTŲ ir 
NINKU URATAI. VISKAS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

VELTUI PRISTATYMAS.

99

I

r. -*
VIšTl-

(24)

1095

*

X

SOUTH END HARDWARE CO.
tVashington Street, BOSTON. MASS.

* Tel. Beach 5353 ir 5352
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