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DIDELI NUOSTOLIAI 
PLAČIAME PLOTE.

CARO GIMINAITIS GAVO 
ŠLAVIMO DARBĄ.

Buvusio Rusijos caro gi
minaitis, kunigaikštis Mi- 
chail Aleksandrovič Dimi- 
trij Obolenskij, dabar šluo
ja grindis departamentinėj

KAIP PIRATAI APIPLĖ
ŠĖ ŠMUGELIO LAIVĄ.

1 Tūlas laikas atgal ant jū
rių prapuolė kapitonas 
Philip Knowles, kuris iš
plaukė iš Bahamos salų su 
degtinės šmugeliu. Kur jis 
dingo, niekas! nežinojo, tik 
dabar jo motina gavo nuo 
vieno jo buvusių jurininkų 
laišką iš Kanados, kame iš
siaiškina visa paslaptis. 
Laiške rašoma:

"Ketvirtą valandą po pie
tų 6 kovo buvo užpultas mu
sų laivas. Prie jo priplaukė 
didelė motoru varoma bar
ža ’Ben Hur IT iš Newarko, 
ir jos žmonės pareiškė 
mums, kad jie nori nupirkti 
dalį musų degtinės.

”Du vyrai užlipo ant mu
sų laivo ir pradėjo su tams
tos sunumi derėtis. Paskui 
tiedu piratai ir tamstos sū
nūs su kapitonu Mosheru ir 
manim nulipo žemyn j kapi
tono kajutą. degtinės paban
dyti. Tamstos sūnus Pily
pas, kaipo viršininkas, turė
jo su savim visus laivo pini
gus. Ir kuomet mes laukėm, 
kad jie užmokėtų Pilypui už 
degtinę, mes netikėtai iš
girdom jų šauksmą: 'Ran
kas augštyn!’ ir jie atkišo į 
mus revolverius. Pilypas 
buvo taip nustebintas, kad 
jis nežinojo kas pasidarė, ir 
rankų tuojaus nepakėlė. 
Vienas plėšikų tuomet pa-

Sugriuvo stogai, kaminai, 
gatvėse atsivėrė plyšiai.,

Pereitos nedėlios naktį 
pietų Californijoj pradėjo _____
drebėti žemė. Drebėjimas krautuvėje Wichitos mieš- 
prasidėjo 11.28 valandą vą- te, Kansas valstijoj, 
kare ir tęsėsi apie 20 sekim- Jis buvo areštuotas Kan. 
dų. Pirmą valandą ryto vėl sas Cityje, kur jis norėjo 
pasikartojo. parduoti auksinių daiktų,

Smarkiausis drebėjimas prigulėjusių kitąsyk Rusi-
buvo jaučiamas San Ber- jos carui. Policija manįkad 
nardino mieste, kur pradėjo jis yra paprastas vagišius ir 
griūti namų kaminai, stogai kunigaikščio Obolenskio 
ir keliatas žmonių miegant vardą savinasi neteisingai, 
buvo sužeista. Atsirado žmogus, kuris pa-

Drebėjimas buvo jaučia- žino jį kaipo buvusį savo 
mas nuo Santa Barbara arklydės darbininką. Tuo- 
miesto šiaurėje iki San Die- met policija jį paleido ir lie- 
go pietuose. Į rytus drebėji- pė jam iš Kansas City tuo- 
mas siekė net Arizonos vals- jaus išsikraustyt. Jis nuvy- 
tiją. ko į Wichitą ir tenai norėjo

San Bernardinos mieste išmainyti čekį bankoj. Te- 
apgriuvo teismo rūmai ir nai jį vėl areštavo ir Wichi- 
daugelyje namų išbirėjo tos miestelio policija telefo- 
langų stiklai. Namų sienose navo į Kansas City teirau- 
atsivėrė dideli plyšiai ir su- damosi, ar tas čekis teisin- 
truko gatvės. Telefono susi- gai jam išrašytas. Pasiro- 
siekimas tuojaus .nutruko, dė, kad teisingai, ir jis vėl 
kas da daugiau pridarė buvo paleistas. Tada jis pri- 
žmonėnis baimės. statė dokumentus, kad jis

Santa Fe mašinų fabri- tikrai yrą kunigaikštis Oho- leido į jf tris šuvius, ir jis 
koj išgriuvo muro siena, lenskis, caro giminaitis, ir krito. Tuomet piratai nu- 
Valstijos ligoninėj Pattono krautuvės menedžieris tuo- ginklavo mus ir užvarė ant 
miestelyje, kur randasi 2,- met davė jam šlaviko darbą.
500 ligonių, kilo didelė pani- i C ---------- -
ką, kuomet pradėjo žemė UŽMUŠĖ ŽMOGŲ VIETOJ 
drebėti. Taip pat buvo dide-t STIRNOS,
lio riksmo kalėjimuose, kur Netoli Masardis miestu- 
šimtai kalinių sėdi uždary- ko, Maine’o valstijoj, keturi 
ta. Žmonės būdami uždaryti vyrai pereitą nedėldienį iš- 
nelaisvėje ir negalėdami iš- ėjo nakties laiku su žibu- 
eiti, manė, kad jiems reikės riais medžioti ant stirnų, 
visiems žūti, kuomet pradės Du iš jų sėdo į valtį ir įrėši 
griūti triobos; mat visi at- vandeniu, o du nuėjo per gi- 
simena žemės drebėjimą rią. Tie, ką buvo valtyje, pa- 
1906 metais, kuomet buvo matė pamiškėj judantį žibu- 
sunaikinta San Francisco l ėlį; manydami, kad tai 
miestas. stirnos akįs, jiedu šovė. Bet

Tečiaus išskyrus keliolika;pasirodė, kad tai buvo ne 
sužeistų, didesnių nelaimių stirna, o vienas jų draugų 
su žmonėmis šį sykį nebuvo.'su žiburiu prie kaktos. Ku- 

------------- įlipka išėjo jam per nugarą 
SKUNDŽIA BROCKTONO ir jis krito ant vietos negy- 
POLICIJOS VIRŠININKĄ, vas. Užmuštasaf vadinasi

Amerikos Pilietinių Lais- Nathan Orr, o tas, kuris jį 
vių Sąjunga prisiuntė iš, nušovė, Clarence Knapp. $į- 
New Yorko savo advokatą *...............
Davisą i Brocktoną ginti 
streikuojančius šiaučius, 
kuriuos policija pradėjo 
mušti ir areštuoti. Kada 
Davis nuėjo į Brocktono po
licijos stotį ir pradėjo pro
testuoti prieš policijos žiau
rumą, policijos viršininkas 
Guerin spėka išmetė jį lau
kan ir, sakoma, da apmušė. 
Todėl Davis apskundė poną 
viršininką ant $10,000. <

PAUKŠČIAI PRIDARĖ
$30.000 BLĖDIES.
Kurapkos ir. kiti laukiniai 

paukščiai New Hampshire 
valstijoj pridarė šj pavasa-! Ant Havzaii salų Amen- 
ri f armėnams apie $30,000 kos valdžios agentai suėmė 
blėdies daržuose ir soduose.! 6 japonus, kurie darydavo 
Valstija už tuos nuostolius, visokių šalių netikrus pini- 
farmėnams atlygins iš tų gus. Jie varė tą darbą dau- 
pinigų, kokius ji surenka už giau kaip metai laiko, 
medžiokles ir žvejybos leidi- ------------
mus. New Hampshire yra PLIENO DIRBTUVĖSE 
vienatinė valstija šioje šaly- ĮVEDAMA 8 VALANDOS (--------- r................. .......
je, kuri atlvgina gyvento- Youngstown, Ohio. — Re-'ninkui bus mokama po $18. 
jams už padalytus laukinių public Plieno kompanijos už 8 valandų darbo dieną, 
paukščių ir gyvūnų nuosto- dirbtuvėse čia įvesta jau 8 Tai yra augščiausią darbi-! 
liūs. " valandų darbo diena. ninko alga visoj Amerikoj. |

i, Clarence Knapn. Šį- 
po areštuotas ir kalti-, 

namas užmušėjystėje, o kiti 
buvo nubausti už nelegali 
medžiojimą.

tas tapo

VAGIS UŽMUŠĖ 
POLICMANĄ.

>

Amerika nepripažįsta 'kad

Rusijos.
NEGALI UžGIRT NAI
KINAMOS DVASIOS".

Į Nors bolševikai pasakoja,
1 jie yra darbininkų val

džia, bet tai netiesa, sako 
Hughes. Miesto ir kaimo 
darbininkai Rusijoj sudaro 
gyventojų didžiumą, o bol
ševikai yra mažumoje. Ant
ras dalykas, bolševikai da 
neatsižadėjo savo tikslo nu-.

Vilniuje įtaisyta 
žydų pogromas.

VOKIETIJOJ KRUVINOS 
RIAUŠĖS.

______ t ____ ~ Breslau mieste, Vokieti- 
Amerikns Darhn i1* 8370 tvarką. O jų tvarka 'joj, pereitą sąvaitę kilo
AmenKos Darbo tedera-j- kmvinna /ui

Simpatizuoja Rusijos darbi-,
ninkams, bet negali remti versti dabartines valdžias 

bolševikų. 'visose šaiįse ir visur vykin-

20 ŽYDŲ SUŽEISTA.

laivo viršaus, kur likusieji 
musų draugai buvo jau kitų 
piratų nuginkluoti ir suva
ryti į kampą. Po tam jie at
kištais revolveriais privertė 
mus sukrauti daugybę deg
tinės ant jų laivo. Vienas 
piratų paėmė Pilypo kūną, 
kuris galėjo būti dar gyvas, 
pririšo prie jo gabalą švino 
ir įmetė į jūres. Atėmę iš 
musų visus revolverius, žiū
ronus, pinigus ir kitokias 
vertybes, piratai susėdo į 
savo botą ir nuplaukė sau, 
įsakydami mums per pusę 
valandos iš vietos nesijudin
ti.’’- • '

Scarsdale, N. Y. —- Polici- kariumenė. 
jos serzentas Harnson.cia 
gavo žinią, kad tūlas vagis 
taikosi nuvažiuot svetimą 
automobilių. Serzentas nu
ėjo nurodvton vieton daly
ką ištirti, ir vėliaus jis buvo 
atrastas tenai nušautas.

POLITINIS STREIKAS 
KANADOJ.

Kanados provincijoj No
va SeOtia dabar streikuoja 
angliakasiai. Prie jų prisi
dėjo ir plieno darbininkai. 
Streikas priėmė politinį po
būdį ir jo vadai pasistatė 
savo tikslu "nuversti dabar
tinę valdžią”. Todėl į strei
ko apielinkę tapo nusiųsta
----— — — — - - w

Angliakasiai toriai yra or
ganizuoti ir priklauso Uni
ted Mine Workers of Ame- 
rica unijai, prie kurios pri
guli ir Suvienytų Valstijų 
maineriai. šitos unijos pir
mininkas Lewis streiką te
nai atšaukė ir jo vadus su-

PINIGU DIRBIMĄ. vjs mjtincruoia ir snsnen-vis da mitinguoja ir suspen
duoti viršininkai sako 
jiems prakalbas;

$18 Į DIENĄ MŪRI
NINKAMS.

Newarke mūrininkai pa
darė su darbdaviais sutarti, 
sulyg kurios pilnam mūri-'

J siutusi krikščionių minia 
išdraskė jų krautuves ir 

namus.
Žydų Telegrafo Agentu-

privedė Rusiją prie vidur- kruvinos riaušės dėl maisto
amžių gyvenimo ir pagimdė brangumo. Minia išplėšė, -v—s ~-
didžiausi despotizmą. Taigi krautuves ir hotelius. Poli- ra praneša iš Varšuvos, kad

cijos pirmininkas Gomper- 
sas parašė valstybės sekre
toriui Hughes’ui laišką 
klausdamas, kaip dabar šios 
šalies valdžia yra nusista
čius Rusijos klausimu. 
Hughes atsakė, jog Wash- 
ingtono valdžia laikosi vis 
dar to paties nusistatymo, 
tai yra, ji neketina pripažin
ti Rusijos patol, pakol Rusi
ja nepripažins nuosavybės 
teisių ir nesutiks užmokėti 
savo skolų kitų šalių žmo
nėms.

Tarp kita ko Hughes savo
laiške rašo:

"Apie širdingą Amerikos 
žmonių draugingumą linkui 
Rusijos liaudies negali būti 
jokio klausimo. Rusijos dar
bininkams Amerika labai 
užjaučia.- Ir dėl tos priežas
ties ji negali užgirti tos ti-i 
roniškos priespiaudos, kokia darė neapribotam laikui, o 
yra Rusijoj įvefcta, ar dary-l kitose dirbama tik pusę lai- 
ti kokį nors žingsnį, kuris ko. Pawtucket miesto audi- 

_____ 2.. _ Rusų nyčios žada atleisti rugpiu- 
liaudies pastangas laipsnis- čio mėnesyje dalį darbinin
kai išgauti sau teisę laisvai kų, jeigu negaus daugiau'—. . ----- — —o
gyventi.” užsakymų. I bet 17 vis da nesuranda.

kuomet jie ardo savo šalį ir, cija šaudė į minią kelis kar- kunigų sukurstyta minia 
___ V lininio nrurioio cVorci-istengiasi kitur gyvenimą iš

griauti, apie jų pripažinimą 
negali būt nei kalbos.

UŽDRAUDĖ "ONE BIG 
UNION” MITINGUS.

Lawrence, Mass. — Mies
to valdžia čia uždraudė 
"Vienai Didelei Unijai" lai
kyti savo mitingus ant gat
vių ir miesto sode, nes per 
tuos mitingus agitatorius 
Legere kurstąs žmones 
prieš kapitalistus ir val
džią.

DARBAI AUDEKLINĖSE? 
MAŽĖJA.

Audimo pramonė pradeda 
jau "slekuoti”. Fall River 
mieste daug audinyčių užsi-

Vilniuje pradėjo skersti žy
dus. šį panedėlį, 23 liepos, 
buvęs įtaisytas tikras po- 

______ x___  gromas, per kurį sužeista 20 
Didžiulis Amerikos val- '^Y^, kai kurie labai sun- 

džios laivas "Leviathan”, kiai. Žydų turto sunaikinta 
kuris 4 liepos išplaukė iš uz 1,000,000 markių.
New Yorko į Europą, da-1 Pogromas įvykęs laike 
bar jau vėl New Yrorke. Jis jomarko, ir pirmu-
atėjo iš Anglijos i 5 dienas. Pfa.deJ° žydus mušti
Ant "Leviathano”' išplaukė kaimiečiai. Sumušę kelioli- 
iš Amerikos 200 lietuvių, tų M ant turgaus, kai- 
tarpe ir F. J. Bagočius. . ^1oclai pradėjo atakuoti 

________ žydų namus ir krautuves.
PABĖGO 40 BEPROČIŲ.

l katalikai, 
užmiršę prisakymą ”Ne-

tus ir 7 žmones užmušė.

"LEVIATHAN” JAU 
SUGRĮŽO.

galėtų sutruRdyti

\

i

PABĖGO 40 BEPROČIŲ, i _ . .. . x
Chester, III. - Praėjusio ^mėtytas ir išgrobtas, 

nedėldienio naktį iš vŽlsti- 

jos ligonbučio pabėgo 40 pa- - ir vo„ė
smerktųjų piktadarių be- f el ’ kad
pročių. Nakties laiku jie už-' lelegrama sako, kad 
puolė peiliais ant sargų, ke
lis jų sunkiai sužeidė, ir lei
dosi bėgti į visas puses. Vie
nas juodveidis beprotis, bu
vo užmuštas, o kiti paspru
ko. Vėliaus 23 jų sugavo, 
----------------------- . |

.....-^1

Ši
tas pogromas įvykęs mieste
lyje Litutov, netoli Vilniaus. 
Bet mums toks miestelis ne
žinomas. Matyt, vietos var
das telegramoje tapo iškrai
pytas.

i
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The 
First National Bank

of Boston
Informacijai komercijos ir taupymo depozitorių, įdėjusių pinigus į 

- International Trust Company, mes išleidžiame sekantį pranešimą.
SusiHejintas International National Bank of Boston (buvusios lnter- 
natiinRnTriist Company) su The First National Bank of Boston 
yra galėję šiandien.
Visi ofisai International Trust Compahy, su tais pačiais tarnautojaisr

■" kaip ir buvo, tarnaus kaipo ofisai The First National Bank.
Komerciniai depozitoriai apturės tą patį patarnavimą, kaip igšiol, 
su pagerinimais iš First National Banko pusės. Jie yra kviečiami 
įsigyt čekių knygeles iš First National Banko, kada tik tai bus pa
ranku. Tuo tarpu gali būt vartojamos čekių knygeles išduotos iš 
International Trust Company.
Taupymo depozitoriai taipgi apturės tą patį patarnavimą kaip ir 
ligšiol, ir labiau bus savo įdėliais užtikrinti, nes susiliejus dviem 
įstaigom krūvon, pasidarė stipri finansinė institucija. Resorsai The 
First National Banko yra $300,000,000.
Sujungto štabo vyriausybė stovi ant patarnavimo visiems depozito- 
riams ir bus linksma susipažinti su jais ypątiškai.

MEKSIKOS V1LLA 
UŽMUŠTAS.

Šiomis dienomis Meksiko
je tapo užmuštas pagarsė
jęs kitą syk Vilią. Valdžia 
daro tardymą, kas ir ko
kiais motyvais jį nudėjo. Sa
vo laiku Vilią buvo karingas 
"generolas”, bet vėliaus su
sitaikė su dabartine valdžia 
ir gavęs "ugadoms” didelį 
dvarą, vedė ramų gyveni
mą.

! PRANAŠAUJA NAUJĄ 
, KARĄA^GLIJAI.
i Anglijos darbininkų at
stovas Ramsey McDonald 
pasakė parlamente, kad 
buržuazijos politika veda 
prie naujo karo ir to karo 
Anglija gali susilaukti grei
tu laiku. Tiktai gali sulaiky
ti šitą katastrofą darbinin
kai, nes dailininkams iš jos 
nėra jokios naudos, o var
gas didžiausis.

Liepos 19, 1923

45 Milk Street.
115 Summer Street, 
Upham’s Corner, 
Field’s Corner,

v
The First National Bank of Boston

OFISAI
70 Federal Street

1219 River SL, Hyde Park 
1 Belgrade Avė., Roslindale 
136 Brighton Avė.. Allston 
309 U'ashington St.,Brighton

1
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”JURY” NESUSITAIKĖ 
: KUN. DELORMO BYLOJ

Iš Montrealo pranešama, 
; kad prisaikintujų suolas ne

galėjo susitaikyt, ar kun. 
Delormas yra kaltas, ar ne. 
Nors jis pats prisipažino už
mušęs savo pusbrolį, bet ka
talikų bažnyčia nori šitą už- 
ginčyt ir prirodyt, kad jis 
yra "nepilno proto ir todęl 
jam negalima tikėti”. Teisė
jas liepė pasvarstyti iš nau
jo.

RUSUA PARDAVĖ 
20,000,000 PŪDŲ JAVŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tarp Rusijos ir Vokieti
jos likos padarytas kon
traktas ant 20,000,000 javų, 
kuriuos Rusija apsiima pri
statyti Vokietijai lapkričio 
mėnesyje. Į pūdą eina 40 ru
siškų svarų, o amerikoniš
kų 36.

' <



1 ■KČtĖIVTS

D APŽVALGA D
šito rašytojo raštų ir neturi 
apie juos mažiausio supra

šė savo* avinams skaityti 
ne dėlto, kad jie butų nedo-

KĄ SAKO ’AVORLDO” KO
RESPONDENTĖ APIE 

LIETUVĄ.
”New Yorko Worldo” 19 

liepos numery tilpo labai 
Įdomus straipsnis apie Lie
tuvą, kuri rašo iš Katino’f o 
laikraščio korespondentė 
Clare Sheridan. Kaipo sve
timtautė ir plačiai po pa
sauli važinėjusi, ji pastebi 
tenai tokių dalykų, kokių 
lietuviai paprastai nemato. 
Pradėdama savo straipsni ji 
sako:

"Išvažiuodama iš Vokietijos 
į Lietuvą aš buvau linksma sa
vo širdyje ir kupina vilčių. Aš 
maniau, jog Lietuva bus Rusi
ja; bent ligi revoliucijos ji bu
vo tos imperijos provincija. 
Ypatingai man norėjosi per
mainų. Nes reakcija. įstatymai 
ir disciplina man nelabai pa
tinka.

"Klaipėda pasirodė tiek' pa
naši i Vokietiją,' kad jokias 
permainos nesimatė. Teeis hs 
pervažiavus per buvusi caro 
rubežių ir pasiekus Kauno gu
bernijos, scenos tuojaus persi
maino. Staiga pamatai basako- 
jus kaimiečius, sukrypusias 
grĮčias ir purvinus kelius. Vie
tomis žmonės gyvena dar ve
lėnomis dengtose lindynėse. 
Mat tokia jau buvo caro val
džios politika: laikyti provinci
jas tamsybėje ir nežinėje, kad 
jos nesusiprastų ir nepareika
lautų nepriklausomybės.

"Lietuva šiandien yra tokia 
pat, kokią Rusija ją paliko, la
bai mažai pažengtą pirmyn. Ji 
nuvargo darydama didžiausių 
pastangų gyventi valstybiniu 
gyvenimu ir užlaikyti armiją 
be jokios proporcijos. Turėda
ma 2,000,000 gyventojų, ji'už
laiko 80,000 vyrų armiją ir 37 
generolus. ' ]

"Jaunos valstybės, tai taip 1 
kaip jauni vaikai: pirmuciau- [ 
šia jų mintis, tai žaisti Tearei-1 Hės. "Naujienos” tam gpitol- 
vybę’.

"Prie senosios Rueijos rai
džios, Kaunąs buyo mažai ži
nomas miestelis, šiandien jis 
skaitosi valstybės sostine. Pur
vinomis ir prastai grįstomis 
gatvėmis aš privažiavau prie 
valdžios valdomo hotelio; tai 
buvo geriausis hotelis Kaune, 
kur visi yra tiek necivilizuoti, 
kad jokie skundai ant valdžios 
tarnų nieko negelbsti. Nelai
mei, kai kurie tų tarnų yra bu
vę da Amerikoje. Pusiau civi
lizuotas žmogus yra daug ar
šesnis, negu visai necivilizuo
tas. Tie, kurie yra atvirai kvai
li ir bemoksliaiayra bent geres
ni darbininkai, negu tie, ką tu
ri išsidirbę jau tūlų pretensiju.

"Koridoriaus tarnas Kauno 
hotelyje, jei jo paprašysi ką 
nors padaryti, visuomet atsa
ko, kad jis 'užimtas’. Jis-yra 
daugiau 'užimtas1 nieko nevei
kimu, negu darbščiausis tar
nas New Yorko hotelyje darbą 
dirbdamas. Valgykloje tarnas 
ruko papirosus tarnaudamas į 
stalą. Aš paprašiau karšto 
vandens nusiprausti, tai tar
naitė atnešė truputį tame puo
de, ką kavą verda. Aš pareika
lavau maudynės, tai jie skaito 
dolerį. Visam Kaune ant 
247,000 gyventojų yra tiktai 7 
maudynės, ir tris iš tų priklau
so Amerikos konsulatui.

- "Išskyrus armiją, Kauno gy
ventojai susideda daugiausia iš 
žydų. Caro viešpatavimo laika 
žydai čia buvo mažiausia per
sekiojami ir dėlto ją čia labai 
daug-susispietė. Ir jų skąičaiis 
nuolatos auga, nes žydu dabar 
atvažiuoja iš Sovietų Rusijos; 
kur laukiama didelės anti-se- 
mitinio sukilimo audros."

Toliaus Amerikos žurna
listė pajuokia Lietuvos val
džią, jos tvarką ir kvailą 
valdininkų pasiputimą. Po
licijai esanti Įvesta nauja 
uniforma, panaši Anglijos 
orlaivininkų uniformai, su 
tropiškom (karštųjų ša- 

• lių) kepurėm. Korės-

mums reikia vadų? Kam lam, siųskite aukų, praves- poną, per pusę kilometro pAI/AIfTC HFMAIfVA- 
{M®,kreipiatės Į "Keleivį”, kitę nutarimus savo organi- nusinešti kepurę, kaipo kad iAlIMlIu VuHvnlUl 

timo. Popiežius juos uzurau- Kurį jus vadinat "buržuazi- zacijose bent dėl mažos su- buvo daroma su vokiečių ir

i - BMi kartą mums teko pastebėti, 
I

jos pataikunu", "raudon- mos pinigų Į ši Apsigynimo 
SY®*1.0 organu" ir kitaip? Fondą. Mes neturime pra-

TIZMUI.rusų žandarais.
Pavartyk įsakymus, pa- 

i vien uniformų ir 
----_---------------------------------- i nutari- -------- -------- —— JT ( — — — — — ———-g- -------— a

nigų gelbėti tuos draugus ir mus. Išeik gatvėn — mar- 
apginti kitus darbininkus, guliuoja galvos su unifor- 
»—±» •»--, mų "pavyzdžiais”. Išleidžia

ma tūkstančiai litų unifor
mų Įrengimui, o vakfih inkai 
td^ti džiaugiasi 'nnifortnh, 
tegu gaudo kyšius. Juk Mi- !__ ____________ ___________
kalojius II-jo laikai! "imk,]nepripažįsta; jo tikslas yra 
jeigu duoda, tik žiūrėk, kadųa^ytį žmones patamsėse ir 
niekas nepamatytų!i! neduoti'.apsireikšti .žmonių

Taip šuoliais "progresu©- tarpe naujoms mintims, 
jame!...” A. Laomakys. 'Kiekviena nauja mintis kle- 
-mxa...-'gr-A- . mg— rikalizmui yra didžiausias 

B-J r/i, t-g J pavojus. Juk dar ne taip se-
i D6dl SI KraiptOS* ' Inai klerikalizmas kovojo 
| ________ net su tokiais dalykais, ku-

Nesenai dar mes susijun-rie dabar, yra pripažinti 
gėme su Klaipėda ir kiek1 moksline tiesa, kuriuos (la
jau aukų ir bėdų esame pa-į bar supranta ir mažas val
kelę. Taip jau viskas šiam j kas. Taip klerikalizmas ne- 
pasauly sutaisyta, kad nieko įgalėjo iš karto sutikti net su 
dovanai negauni — už vis-jtuom, kad žemė sukasi apie 
ką, anot Leonardo de Vinči,[savo ašį, o saulė aplink že- 
’kartais i mę. Demokratizmas, prie-

ir
sunkaus darbo kainą. Kokia

n, o dėlto, i ad juose viskas Kodėl jus neparsikviečiat * žudyti musų draugus darbi- matysi vien 
inc imn’cvv ...... "" 71 Dievo pagalbos. ( tikrų darbininkų užtarėju” į n inkus. Reikės nemažai pi-'uniformų komisijų 
uis, buvusi tik ką išrinktojo Dėl tos pat priežasties po-pa savo komunistiškos "Lai-1’”’™ —ikst; f,™ ...... taLl
pondentei Kaunan atvažia- darosi

prezidento inauguracija, to
dėl miestan buvę privaryta 
pilna kariumenės ir išvesta 
visa policija naujoje savo 
uniformoje. Naujom drapa
nom apsivilkę, policijantai 

. labai daug apie save maną 
ir nuolatos vieni kitus saliu
tavę. Oras Kaune esąs vė
sus, o žiemą tenai visai šal
ta, ir kodėl Kauno policija 
įsitaisė sau tropiškas kepu
res, tai turbūt ir ji pati ne
žino, sako korespondentė, 
žmonės pasakoją, kad toji 
uniforma buvusi užsakyta 
ir padaryta Čeko-Slovaki- 
joj..

Lietuva dabar su nieku 
nekariauja, o betgi karo sto
vis Kaune palaikomas ir vi
si tiltai stropiai saugojami. 
Korespondentė juokiasi,kad 
Lietuvos valdžia saugojanti 
tuos tiltus turbut dėlto, kad 
jei su jais kas atsitiktų, ji 
nežinotų, kaip juos patai
syti. ..

Clare Sheridan, kuri ši
taip rašo New Yorko dien
raščiui apie Lietuvos val
džią, yra netiktai žurnalis
tė, bet ir plačiai žinoma 
skulptorė-dailininkė. Pernai 
metais ji lankėsi Rusijoj ir 
Maskvoje beviešėdama gavo 
Lenino ir Trockio sutikimą 
padaryti jų biustus. Ji yra 
žymi ypata ir Amerikos 
spaudoje labai gerbiama. 
Todėl šitoks jos atsiliepimas 
yra skaudus Lietuvos kleri
kalams antausis.

piežius uždraudė katali
kams skaityti ir Juliaus 
Verno fantazijas.

svės’? Jie moka šmeižti ki- 
tu®» teigi tegul jie patįs pa kurtuos gali areštuoti laike

BAISUS PETROGRADO 
REGINYS.

New Yorko laikraščio 
"Evening World” korespon
dentas F. A. McKenzie tele
grafuoja iš Petrogrado šito
kių žinių:

"Buvusi Rusijos sostinė Pe
trogradas perstato savimi bai
su apleidimo regini. Miestas iš
rodo kaip kokia šmėkla. Jo gy
ventojų skaičius labai sumažė
jo. Jo didybė išnyko. Magazi
nu didžiuma tebestovi uždary
ta. Ant daugelio gatvių, ypa
tingai ant šoninių, riogso griu
vėsiai dailių kitą syk triobėsiu. 
Net vyriausioji Petrogrado 
gatvė — Nevos Prospektas — 
neteko savo senovinio puiku
mo.

"Daugelyje vietų duobės pa
sidarė po šešias pėdas ir dau
giau. Ant Nevos Prospekto ne
senai dalis gatvės Įgriuvo vi
sai. Važiavęs tuo tarpu ta vie
la automobilius Įgriuvo kartu 
su gatve.

"Ir skurdas tarpe darbinin
kų neapsakomas. Dabartiniu 
laiku Petrograde priskaitoma i 
100,000 žmonių be darbo.

"Petrogradas nukentėjo nuo 
bolševikų revoliucijos kur kas 
daugiau negu kiti miestai. Ne
gana kad valdžios Įstaigos ta
po iškeltos iš čia Į Maskvą, 
Petrogradui teko da pergyven
ti ilgą pramonės ir jureivybės 
pertrauką, kuri buvo iššaukta 
uosto blokada, iaike kurios čia 
buvo sustoję visi laivai.

"Ir Petrogrado gatvėse da
bar matosi liūdnas ištuštėjimo 
paveikslas: namai riogso tušti, 

• apleisti ir iširę.
"Daug buvo kalbama Petro

grade, kad vokiečių ir anglų 
pramoninkai siūlo sovietu val
džiai, kad ši perduotų jiems 
uostą ir dali miesto atstaty
mui. Bet tos kalbos kalbomis 
tik ir pasiliko.”

i

KODĖL POPIEŽIUS UŽ
DRAUDĖ FRANCE’O 

RAŠTUS?
Kunigų "Draugas” norėjo 

pasigirti, kad katalikų baž
nyčia esanti tas puodas, kur 
gali sutilpti Įvairios nuomo-

”\T___ ii_______ » X_____

ninku organui pastebėjo, 
kad jis nesąmones pasako
ja, nes katalikų bažnyčia 
priešingų sau nuomonių 
niekad nepakentė ir nepa
kenčia. Pavyzdžiui, vos šio
mis dienomis popiežius už
draudė katalikams skaityti; 
Anatolio France’o knygas. 
Kaip tada galima sakyti, 
kad šita bažnyčia yra indas, 
kur sutelpa, visos nuomo
nės?

"Draugas” dabar mėgina 
savo poziciją pateisinti ir 
sako:

"A. France’o ir daugelio ki
tų raštai, platinantieji netiesą, 
klaidas, arba nedorybę, yra 
katalikams draudžiama skai
tyti. Taip lygiai, kaip visuose 
padoriuose kraštuose drau
džiama platinti pornografijn. 
Ar uždraudus platinti poJeis- 
tuvybę sakysime Amerika jau 
nebe laisvės šalis? Pas mus 
yra laisvė tuose klausimuose, ■ 
kurie dar neištirti. Bet apie 
tokius raštus, kurie jau patir
tą netiesą kalba, nedorą plati
na, pranešama visam katalikų 
pasauliui, kad tikintieji savęs 
nenuodintų. Katalikybė yra di
delis indas, kuriame sutelpa 
visi tiesos j ieškotojai, bet ne
gali būti toks indas, kuriame 
galėtų būti sumestas jovalas 
iš tiesos ir melo, iš doro? :pa,- 
mokslų ir paleistuvybės plati
nimo. Katalikybė yra laisvė, o 
ne pasileidimas.”

Išeina, kad Anatolio 
France’o raštai yra lygtis 
jvąleistuvybei ir priešingi 
dorai. Tuo tarpu visas pa
saulis šitą rašytoją garbina 
ir nelabai senai da jam buvo 
paskirta Nobelio dovana už 
jo raštus. Argi tai neparo
do, kad "Draugas” pats 
šlykščiai blevyzgoja, kuo
met jisai drįsta lyginti Ana
tolio France’o veikalus prie 
paleistuvybės? j

Mes stačiai pasakysim, t_____
kad špitolninkai rš ”Drau- Kur yra jų narsumas ir di- 
go” bobinčiaus nėra skaitę dėlės gerklės dabar, kada

Kur yra Bimba ir 
kompanija?

Kuomet Montellon atva
žiuodavo kalbėt socialistų 
kalbėtojai, tai vietos komu
nistai visuomet parsitrauk
davo iš New Y'orko savo 
agitatorių, kad "sumuštų 
smalavirius”. Jie nesigailėjo 
nei laiko, nei lėšų, kad iško
čiojus socialistus.

Dabargi Montelioje verda 
mirtina darbininkų kova. 
Streikas tęsiasi jau trečias 
mėnuo, darbininkai nesyki 
gavo skaudžiai mušti, bet 
komunistų "generolai" ne
pasirodo ir už darbininkus 
neužsistoja. Pereitą savaitę 
streikieriai norėjo gauti lie
tuvį kalbėtoją, tai kreipėsi i 
keleiviečius, į tuos pačius 
keleiviečius, ant kurių ko
munistai nesenai da lojo šu
nų bajsais.

Klausimas, kur yra komu
nistų Bimba, kuris andai 
buvo atvažiavęs iš .New 
Yorko vien tik tam, kad iš- 
koliojus Bielini? Kur yra jų 
Petrikienė, kuri buvo atsi- 
baladojus taip pat iš New 
Yorko Michelsoną "kriti
kuos?” Kur yra jų Siurba, 
Dėdelė ir kiti agitatoriai?

Kaip socialistų plūsti, tai 
šitie "darbininkų gynėjai" i 
visuomet atvažiuoja; bet 
l^ip reikia su kapitalistais ' 
kovoti, tai jų nėra.

Pasakykit, ponai komu- 1 
nistai, kur yra jūsų Bimbos 
ir Petrikienės šiandien, kuo
met mes išėjom į kovą su ti
krais savo-ldesos priešais?

rodo mums tikrą kelią prie- streikų, kurie neužilgo gali
Pasakykit, kurgi Įvykti. : i <

tie didvyriai" pasikavojo?
Streikieris.

Realaae nm dnn- 
gas Itfbminlms.

Čekius rašykite šitio var- 
du: KYJ. Martinkus, ir siųs
kite šiuo adresu: 1409 Ful- 
ton St.„N'S, Pittsburgh, Pa.

Darbininkų Apsigynimo 
Tarytos Vakarinės! Penu. 
Lietuvių Skyrius:

Pirm. A. Naujokas, 
Seki*. J. Gataveckas, 
Kas. K. J. Martinkus.

P. S. Delegatus gali siųsti 
draugijos, kuopos ir kliubai, 
— žodžiu sakant, visos dar
bininkiškos organizacijos, 
be skirtumo pažvalgų ir Įsi
tikinimų, kas tik jaučiatės 
darbininkas, tas turi daly
vauti šioj konferencijoj. *De- Į 
legatų gali siųsti po du nuo 
draugijos, kuopos ar J " 
o jei nebūtų, galimą prisius-1

Visur darbininkai kovoja 
uz didesnę dalį savo triūso, 
kovoja netik už geresnį kąs
nį duonos, bet kovoja ir už 
progą apsišviesti ir bent bis- 
kį pasilinksminti.

Šios šalies pamatinės in
dustrijos, kaip plieno, taip 
ir kasyklos yra Pittsburghe 
ir apielinkėje. Plieno darbi
ninkai kasdieną turi lysti i 
baisius pekliškus urvus ir iš
prakaituoti tenai po 12-14 
valandų į dieną už labai 
menką užmokesti. Anglia
kasiai turi kasdieną gyventi 
ilgiausias valandas pavojuje 
po žeme už užmokesti, kuri 
vos-ne-vos palaiko dusia kū
ne.

Fred H. Merriek ir kiti 
darbininkų reikalam pasi
šventę darbuotojai pagelbė
jo plieno darbininkam an
gliakasiam vesti kovą prieš 
jų išnaudotojus-samdytojus. 
Ypač laike Fayette pavieto 
angliakasių streiko Fred H. 
Merriek žjTniai pasidarbavo 
šelpime streikuojančių ang
liakasių. Pittsburgho ir 
apielinkės angliakasiai pra
deda Suprasti reikalingumą 
progresyvio 
unijoj.

Kasyklų savininkai ir 
plieno magnatai neapkenčia 
tų darbininkų, kurie veda 
angliakasius ir plieno darbi
ninkus į tikrą išsiliuosavimo 
kelią, tat jie mutarė pašalin
ti tokius darbininkus.

Balandžio 27 d. valdžios 
agentai užpuolė Fred H. 
Merriek ir 22 kitus veiklius 
darbininkus? surakino juos 
ir sukimšo Į kalėjimą ir ne
išleido po kaucija be 12 die
nų. Už Merriek pareikalavo 
net $50,000 kaucijos. Tarp 
jų buvo ir trys lietuviai: Ur
bonas, Budnikas ir Jaku
bauskas.

Tie darbininkai suareš
tuoti dėl to, kad jie bandė 
padėti plieno ir kitų indus
trijų darbininkam išgauti 
geresnį kąsnį duonos. Ar 
mes, darbininkai, kurie turi
me galią savo rankose pa- 
•iuosuoti juos, — tylėsime? 
Jeigu sueisime į vieną ben
drą apsigynimo tarybą, tai 
mes tuos draugus išgelbėsi- 
me iš musų priešų-samdytė- 
jų nasrų. Jeigu duosime 
juos nuteisti, tai bus pralai
mėjimas darbininkam Penn. mas, kaip kad ir Į rusų val- 
valstijoj ir neužilgo galima dininką. Užėjus sodiečiui Į 
susilaukti didelio persekio- kokią ministeriją ir nemo- 
jimo visų darbininkų. ' * “ *•—1 1

Gegužės 27 d. visokių pa
žvalgų darbininkai suėjo Į 
bendrą konferenciją ir su
tvėrė Darbininkų Apsigyni
mo Tarybą Vakarinės Penn. 
Ta taryba gins visus darbi
ninkus, kurie bus suareštuo
ti už dalyvavimą streikuose 
ir už veikimą dėl darbinin
ku reikalų. Prie tos tarybos 
vra ir lietuvių skyrius. Lie
tuvių Skyrius laikys savo 
konferenciją Rugpjūčio 26 
cU 1923, L. M. D. name po 
nr. 142 Orr $t., Soho, Pitts- 
lurgh, Pa, Konferencija at
sidarys nuo 11 vai. ryte. Ma
lonėkite visi pribūti į laiką. 
Visos darbininkiškos orga
nizacijos yra kviečiamos 
misiųsti savo delegatus.

Draugai darbininkai iš ki
tų apielinkių ir jus prisidė
kite prie apgynimo tų drau- _ _. _ _ _
gų, kurie pašventė visą savo Greitu laiku reiksią pilie- parėdymai tenai pakeisti, 
gyvenimą darbininkų reika- čiams, pamačius žvaigždėtą ("L. 2.") N. R.

Pittsburgho ir

sparno savo 
. ,* ■' . ‘H;

du. nuo mokėk prakaitu. kartai 
kliubo J krauju, dažniausia darbo ir

* >“l«
ridu, tai nors^po vięrią dėle-tauta daugiau dirba, ta 
gatą. Delegatų kelionės lė-Į daugiau ir turi, žinoma, jei 
šas padengs pačios draugi-1tik kas jos darbo vaisių ne
jos.

Draugai darbininkai ir 
draugės darbininkės, mes 
žinome, kad plieno trustas 
karo laiku turėjo po vieną 
milioną dolerių gryno pelno 
kas dieną: tiek pat turėjo irlba atlikti. Iki šiol jau daug 

tenai klaidi) padarėme ir ne 
vieną vietos gyventoją esa- 

’me prieš save nustatę. Dirs- 
lelkime Į tas Įstaigas, kurios 
perėjo i Lietuvos valdžios 
rankas, štai paštas. Jis mu
sų rankose tuojau pablogė
jo. Pirmiau telegramoms 
paduoti t neįtikėdavo, jokių 
ilgų uodegų. Užtekdavo te
legrama aiškiai parašyt, 
imėšti į pašto dėžę, ir įietiž- 

8 "vai darbą dienos, [ilgio gauni kvitą, kurią pa-

Į atima. Kad su Klaipėda ap- 
siprasti ir kad klaipėdiečius 

į prie savęs prijunkyt, reikia 
daug iš musij pusės darbo, 
takto, studijavimo, nuolai
dumo ir mokėjimo savo dar-

anglies baronai. Jeigu jie 
tiek turėjo pelno karo laiku, 
tai jie jo turi ne mažiau ir 
dabar. Vieton sumažyti sa
vo pelną, tai jie mums nu
mušė algas ir pailgino dar
bo valandas. Draugai ir 
draugės! Nebūkime mes jų 
amžinais vergais ir nedirb
kime kai£ juodi jaučiai po j 
12-14 valandų į dičrią, o mū
kime žmonėmis ir reikalau
kime ( . . . „ „ . -
Taigi, pribukite skaitlingai J imdamas^ namie telegramą 

apmoki. Dabar tas geras pa- 
I likimas prapuolė ir klaipė
diečiai lygiai, kaip kaunie
čiai, valandomis stovinėja 
[eilėje, iki prisiartina prie 
[paštos Įstaigos langelio.

štai muitinių mūsiška 
tvarka. Pirmiau ateidavo 
laivas, ji umu laiku muiti
nės valdininkas apžiūrėdavo 
ir tuoj iškrovimo darbas 
prasidėdavo. O dabar kiek 
tų valdininkų tam vienam 
laivui sugaišta, kiek jų pas
kui sergsti jį, kad kontra-

Į šią konferenciją ir atsivež-Į apmoki. Dabar tas geras pa
rite aukų dėl apgynimo pa- ‘ 
čių savęs. Komitetas.

I I I o ■» —. i II—

“PROGRESUBJAMF’.
Nežinau, ar randasi kur 

nors kita tokia šalis, kaip 
Lietuva, kur viskas butų 
daroma ”iš antro galo”...

Taip, musų valdininkams 
yra mokama, anot jų pačių 
žodžių, "ubagų alga”. Ser
gėk Dieve, dėl to suaima
nuosi, išgirs koks augštes- 
nės "kategorijos” ponas, 
įtars tave bolševiku. cicili-) 
ku ir "išdeportuos” lauk iš 
įstaigos.

O musų Įstaigų diena iš 
dienos "progTesuojama". 
Įstaigose vis daugiau Įsi
viešpatauja nąbašniko Mi
kalojaus II-jo tvarka — val
dininkų biurokratizmas. 
Valkininkai (ypač augštes- 
niųjų kategorijų) lieka kas 
kart vis labiau nebesukalba
mi, į juos turi eiti drebėda-

Ne taip senai ir ne vieną- “ — -
kad krikščionįs demokratai 
nėra demokratai. Mes sakė
me, kad klerikalizmas, ku
rio jie taip uoliai laikosi, jo
kiu budu nesutaikomas su 
demokratizmu. Klerikaliz
mas jokių laisvių žmonėms

Išingai, reikalauja plačiausių 
žmonėms laisvių, pagrįstas 
teise patiems žmonėms val
dytis, patiems savo gyveni
mą, tvarkytis. žodžiu, kleri
kalizmas ir demokratizmas, 
tai ugnis ir vanduo.

Nenuostabu todėl, kad 
musu krikščionis demokra
tai, būdami gryni klerikalai 
ir iš bėdos apsimetę demo
kratais, šiandieną yra taip 
paniekę demokratizmą, pa
darę iš jo karikatūrą, šian
dien vyriausias jų tikslas 
nužeminti demokratizmo 
idėją žmonių akyse. Ir tat iš 
dalies jiems sekasi. Jau 
daug kas šiandieną atsilie
pia apie Demokratinę IJe- 
tuvą su pašaipa.-

Kovodami su demokratiz
mu, jie pastaruoju laiku 
aiškiai pradėjo rengti dirvą 
kitai kuriai tvarkai, pavyz-., 
džiui, fašizmui, kuris įsiga
lėjo Italijoje. Jų laikraščiai 
pilni pagyrimo ir pasigėrė
jimo Italijos fašistais ir jų 
vadu Mussolini. Lietuviško 
fašizmo, tikriau sakant pie
meniško chuliganizmo, apsi
reiškimus Lietuvoje jie suti
ko gana palankiai. Daug ku
nigų stojo Į tų "fašistų" 
eiles, ir buvo bepradedą 
veikti net lipydami fašistų 
atsišaukimus. Kun. Vilimas, 
Ambrozaitis senai kalba 
apie fašizmą, apie "jaunuo-

kui sergsti jį, kad kontra- menės (suprask, piemenų) 
banda neprieitų, kiek truk- diktatūrą ”. Ypač Įdomus

kant formuluoti tinkamai 
savo reikalo (ko, žinoma, iš 
sodiečių negalima reikalau
ti), "ponas” atsisako išklau
syti kalbos pabaigos, ir iš
kovojęs, už durų pavaro.

Musų augštosios galvos,|zitinii 
vietoj to, * 
dininkų. 
sumanė jiems už tai iškirsti 

— uniformas...
Ir taip kasdiena^ ypač musų

Intymų, kiek nesusipratimų, 
rašinėjimų. Mat, puikią 
mes-turime nuo rusų palik
tą sistemą — niekas niekam 
nei kokiu reikalu nepasitiki. 
Vokiečių gi kitokis paliki
mas— Įstatymų gerbimas 
ir savitarpinis pasitikėji
mas. Nuošaliai pasakius, ta 
musų atsineštinė sistema 

[nedaug nuo kontrabandos 
gelbsti, nes Tilžė Lietuvos 
tvarkai užėjus tuojau ėmė iš 
kontrabandos atsigauti ir 
tarpti.

O ką jau sakyti apie uos- 
[tą. Jis geras ir galėtų tarp
ti^ bet musų augšti muitai ir 
biurokratai j| nori užmušti. 
Pirmiau Klaipėdon važiuo
davo ir latviai ir estai pre
kių parsigabenti, nes sandė
liuose būdavo daugybė tran-

augštosios galvos, zitiniu prekių. Dabar ta 
kad pagerinus vai-[prekyba dėl tvarkos pakei-
• • A•

krikščionių demokratų blo
ko vado kun. Krupavičiaus 
pareiškimas IV Seimo posė
dy, kad, girdi, demokratiz
mas esąs laikinas apsireiški
mas. Mes pasakytume, kad 
Krupavičius pasakė tai, ką 
savo galvoje nuo senai turi 
ir kas jiems pritaikant, yra 
gryna tiesa. Demokratizmo 
apsireiškimas krikščionių 
demokratų tarpe yra laiki
nas apsireiškimas ar gal dar 
daugiau — tik laikina skrai
stė žmonių akims apdumti. 
Visi ju darbai valdant kraš
tą jokiu budu nesutaikomi 
su demokratizmu, jam sve
timi, priešingi. Demokratiz
mo idėja, vietoj kad ją auk
lėti žmonių akyse, žemina
ma, visais budais slopinama.

Po visų tų darbų, skaitlin
gų pareiškimų, paskutinis

vargingą padėtį,[timo nyksta. Bedarbių dar-[kun. Krupavičiaus pareiški-
bininkų skaičius auga, da
bar esą jų apie 1,000; savi
valdybė jiems moka pašal-

siur prizą...r. ____ y ____ t . _
šių dienų "stalyčioje” pama^p^, u tai ^alų gale užmokės 
tysi vis naujas- h*, naujas 
uniformas. Eina raudono
mis, *

Alįvą. , ......
n.—.. : Laime gal Lietuvoj Kad
mėlynomis kelinėmis, į V okietijoj dal>ar dar Į>k>-

• ’ • • •. T • • ' ' • • • • * : A A t v - f %

c

mas yra gana reikšmingas. 
Įsigalėję krašte (žinoma, 
taip pat demokratizmą pa
mindami), paėmę krašto
valdymą* į savo rankas, jie 
dar smarkiau pradės kovoti 

žaibam©ja įvarus trikam-rįgiau, kitaip nustotume visų so demokratizmu, nors dėl 
.J.-. žmonhi akių demokratų

vardo gal dar negreitai atsi
žadės. Lietuvos demokrati
ja turi būti pasirengus stoti 
į griežtą kovą už žmonių 
teisę patiems save valdytis, 
už žmonių laisvę, už kilnias 
demokratizmo idėjas:

(°L U.”)

piai, kaskos, kardai, para-klaipėdiečių širdŽfų, neš 
heliai, ”monkristai”, žvilga kuone visi dabar sako, kad 
galionai, vingiuojasi zigza- pirmiau buvo geriau. Nekal
bai, kepurės, kaipo ”Ponty- bama jau apie baisų klaipė- 
l’aus Piloto” ir 1.1, ir t.t. Sa- dieciams tą žymini mokesnį, 
koma, kad pas mus busią Reikalinga ir greitu laiku 
tiek uniformų, kiek yra ka-[Klaipėdos ir Lietuvos lai- 
tegorijų, o gal net daugiau, mei kai kurie musų nauji

("L. 2") N. R.

t
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Bolševikiškos diktatūros pa
sekmės Augščiausios Prie* 
g landos Lietuvių Amerikoj 

Draugijej.
Viena iš didžiausių pasek 

pinių draugijų Augšėiausios 
Prieglaudos Lietuvių • Ame
rikoj Draugija Pittšburgbo 
apielinkėje, kuri turi: apie 
l;500 narių ir apie ha kuopų, 
— stovi ant bankroto kran
to ir yra rimto pavojaus vi
siems nariams likti be pašei- 
pos ir pomirtinės, nes jau ir 
dabar yra vilkinama su iš
mokėjimu pašelpų ir pomir
tiniu delei stokos ižde pini
gu-

šios draugijos centraHnė- 
je valdyboje yra šusismelkę 
bolševikiški gaivalai ir jie, į 
nieką neatsižvelgdami,' var
toja bolševistišką diktatūrą 
draugijos reikaluose.

Kokie 3 metai atgal ši 
draugija buvo apvogta. Ją 
apvogė tuolaikinis sekreto
rius J. Aleksis, kuris gana 
gudriu budu nukniaukė 
draugijos pinigu apie 10,- 
000 dolerių. Tas jo vogimas 
tęsėsi per keletą metą, ir 
centro valdyba to nepaste
bėjo, tol kol Aleksis pats 
prasišalino. O Aleksis pitts- 
burgiečiams buvo žinomas 
kaipo didelis brooklyniškės 
"Laisvės” šalininkas. Ir rei
kia pripažinti Aleksiui kre
ditą už "Laisvės" Įtaką šioj 
draugijoj. Tik Aleksiui pra
sišalinus, "Laisvės” šalinin
kai ėmė kratytis Aleksio, 
kad nesutepus savo nekalty
bės. žinoma, joks išmintin
gas žmogus nekaltina "Lais
vės- už Aleksio prasižengi
mus.

Po Aleksio apsi vogimo 
draugijoj kHo didžiausia su
irutė ir bolševikai, pasinau- 
dodami momentu, sudruti- 
no savo pozicijas, pasiimda
mi savo kontrolėn centrali- 
nęs draugijos Įstaigas. Jie, 
kaipo draugijos "išganyto
jai”, tuoj pradėjo vykdyti 
savo diktatūrą prieš jiems 
nepalankius draugijos dar
buotojus. Visai neatsižiurė- 
dami, kad draugija po apvo
gimo randasi kritiškoje pa- , 
dėtyje ir kad yra reikalinga 
vienybė ir sutartinas dar
bas jos atgaivinimui, bolše- j 
vikai kelia suirutes ir ardo 
organizaciją, bile ant savo 
pastačius.

Kaipo pasekmė tokio bol
ševikų diktatoriško elgimo
si, visoj draugijoj kilo di
džiausios tąsynės ir intri
gos. Turtingesnės ir nariais 
skaitlingesnės kuopos, ku
rios nebuvo po bolševikų 
kontrole, matydamos bolše
vikiškos diktatūros pasek
mes, bandė . atsimesti nuo 
centro, o centro valdyba ėmė 
kabytis prie jų turto, pasi
remdama draugijos Įstatais 
— ir visas dalykas atsidūrė 
teisme. Su teismo pagelba 
centro valdybai pavyko kuo
pų atsimetimą sulaikyti, bet 
prie kuopų turto centro val
dyba negalėjo prikibti ir tos 
imtynės tęsėsi ligi pereitam 
seimui. Ir pereitam seime 
bolševikai buvo pergalėto
jai : jie savotiškai pataisė 
draugijos konstituciją ir 
priėmė S.L.A mokesčių len
telę. Tuomi bolševikai manė 
išgelbėsią draugiją nuo žlu
gimo ir karttl manė pasidai
rysią iš A.P.L.A. sau bolše- 
vikišką tvirtovę (mat, Pitts- 
burgho bolševikai nesitikiikelią prie apšvietos. 
užgriebti S.L.A.). ;

Po seimui Brooklyno 
"Laisvė” apsidžiaugė savųjų 
laimėjimu ir pagyrė savuo
sius: "Molodec, vaikai, taip 
ir reikėjo pasielgti su tauti- 
ninkais-biznieriais!" Tik vi
sa nelaimė tame, kad netaip 
stojos, kaip bolševikai non. 
Tuojaus po seimui draugija Inai________________________
pradėjo merdėti, nariai pro- Susivienyjimo kontrolėj bu- užsiganėdinimas. 
dėjo nejdomauti draugijos damas, kada jau moksleiviai . . Svečias.

reikalais, ką paHudyja kad 
, ir tas faktas, jog po seimui 

buvo paleista ant nubalsavi- 
mo seimo priimtoji konsti
tucija ir naujoji mokesčių 
leptelė, tai pasirodė, kad iš 
1,500 narių dalyvavo balsa- 
vijpę tik 306 ir, mokesčių lęn- 

’ t'elė su konstitucijos patai? 
syiąu liko atmesta 10-ties 
balsu didžiuma. Ir reikia nes 
užmiršti, kad bolševikai dė
jo visas pastangas laike bal
savimo, kad tik kaip nors 
pervarius naują mokesčių 
lentelę. Bet, kaip matome, 
jų visos pastangos nuėjo 
niekais, nes nariai balsuoda
mi pasmerkė bolševikišką 
diktatūrą ir balsavo prieš 
siūlomas pataisas. Jeigu pa
taisos butų buvę patiektos 
nuoširdžios ir be bolševikiš
kos tendencijos, aš esu ti
kras, kad nariai butų pri
ėmę, nes niekas neginčys, 
kad draugijai yra reikalin
gos pataisos konstitucijoj, 
tik, žinoma, ne bolševikiš
kos.

A.P.LA. Draugijos da
bartinė padėtis yra apgailė
tina ir už tai visa atsakomy
bė krinta ant bolševikų bo
selių galvos. Žinoma, jie ir 
nuo to kratysis, kaip kad 
nuo Aleksio kratosi rėkdami , 
ant kitų, bet jie niekados ne- . 
galės būt teisus akyse 1,500 
A.P.L.A narių, jei šie ne
teks pašelpų ir pomirtinių. ] 

Šis atsitikimas su A. P. L.
A. lai būna pamoka, kad ir j 
eitos draugijos butų atsar

gios su bolševikų "geradė- ,
(

V

HIGH COAL, W. VA. 
Mano patyrimai iš 17 dis- 
trikto angliakasiu kovos 

lauko.
Nieko nežinodamas apie 

High Coal angliakasių strei
ką, tapau kompanijos ofiso 

tas Į čih'dirbti. Kompani,.. 
jUVan užtikrino, jogei' High 
CoaJ.’ę.ltnėro jokių nesusi
pratimu su darbinin

Man .bevažiuojant 
niu per Cabin Ureek 

lkes, matės angliakr 
■(lėlės, kuriose jie 
‘antras metas

pradėjo stropiai organizuo
tis. Jau yra net kelios kuo- j 
pos mažesniuose miestuose. I 
Kas reikėtų padaryti ir ry-i 
tinių valstijų moksleiviams, Į 
sutveri kuopas savo mies
tuose. Centras iki šiol yra 
Valparaiso.

, Atamnas.

LAVRENCE, MASS.
Komunistų choro išvažia

vimas.
Kaip visi žino, komunis

tai labai mėgsta dolerius 
gaudyt. Taigi kad pasipini-j 
gavus, komunistų choras 15; . . .
liepos pasamdė dideli troką’'?Lkn * 
važiuot i pajūrį, ant Šalis-)19?2 m* 1<kov.°-]a 
būry Beaeh. Tiktetai buvo 
pardavinėjami iš, kalno po

iš Carięšton, W. Va. atsiųs-

jyste". Pittsburgietis. 

CHICAGO.ILL. 
Moksleivių judėjimas.

’ Chicagos pažangieciąi 
mokslęiviai ; smarkiai su
bruzdo prie viešo veikimo..

Moksleiviai veikė ir vei
kia, tik nesikiša į politiką, 
nes ištikrųjų nepriderėtų ir 
kištis, kuomet jie labiau ide
alizuoja mokslo praktika. 
Savo susirinkimuose jie lai
to prakalbas iš Įvairių mok

slo šakų. Laiko prelekcijas 
ir paskaitas viešai.

Štai L. P. M. S. 2 kp. renr 
gia draugišką išvažiavimą 
su programų Jeffersono gi
riose. Programas susidės iš 
prakalbų Įvairiose temose, 
būtent: apie sveikatą, isto- 

’ riją, inžinieriją, dailę ir kt. 
’ Chicagiškė moksleiviu 

kuopa dabar skaitlingiausia 
nariais. Užtai reikia pripa
žinti garbės p-Iei L. Nar- 
montaitei (medicinos stu
dentei),kuri daugiausia pri
sidėjo- prie suorganizavimo 
šios kuopos ir dabar yra jo
sios pirmininkė.

ŠĮ pavasarį 2-ros kuopos 
S nariai baigė mokslą: 
Francis Stogis, farmaceuti- 
kos skyrių University of 
Chicago, Mikas Šileikis ir 
A. Valda Art Institute of 
Chicago.

L P. M. S. 2 kp. pagerbi
mui baigusių mokslo narių, 
surengė gražią vakarienę 
birželio 29 dieną vkiurmies- 
čio valgykloje.

Į vakarienę susirinko ne
paprastai skaitlingas būre
lis inteligentų ir biznierių. 
Svečiai pasakė po gražią 
prakalbą sveikindami bai
gusius mokslą ir nuorodinė- 
jo, jog jau nėra naujiena, 
kad žmogus išeina kokį 
augštą mokslą, nes tai yra 
paprasta žmogaus užduotis 
lavintis ir kitiems parodyti

■ Rūginčio mėnesy Susi- 
vienyjimas Progs. Mokslei
vių Amerikoje laikys savo 
seimą Chicagoje. Seime bus 
tariama daug naujų dalykų.

Yra manoma, kad bus ri
šamas klausimas dėl Įsteigi
mo Motai. Fondo, kuris ga
lės daug daugiau atnešti 

ludos dėl visuomenės labo

■je. Pasiekus High Coal ne
simatė jokios budelės, anei 
jokio streikierio. Užklausęs 
High Coal darbininkų ar 
čia nėra streiko, gavau at
sakymą, kad čia visi darbi
ninkai jau senai sugrįžo i 
darbą. Vienok aš tuojaus 
pastebėjau, liad §ąle: bur- važiuoti, tai nutariau bėgti 
dingauzės kabo Suv. Valsti- i streikierių kaimelį Cabin 
jų vėliava ir tenai gyvena Creek, J 
du valstijos policistai. Už-'mylių atstume nuo High

jie man atsakė, kad tie poli
cistai čia randasi munšai- 
nerių gaudymui.

sumaniau padaryti dar dau
giau. Pasiėmiau tulšis ir pa
rako, nuėjau į kasyklas ir 
ten vienas tulšis sulaužiau, 
o kitas paslėpiau, o paraką 
išbarsčiau ir rengiausi prie 
pabėgimo. Kadangi geležke- 
liu iš čia negalima buvo iš-

Creek, kuris randasi šešių

nesiduos mulkinti Todėl jis 
ir deda pastangas, kad kaip 
nors Namo Bendrovei pa
kenkus.

Vienok aš tikiu, jogei ne
paisant visokių trukdymų, 
New Haveno lietuviai sve
tainę Įsigys, nes pats gyve
nimo reikalas juos prie to 
verčia. Tik patartina pro- 
gresyviams žmonėms nenu
siminti ir dirbti visiems iš
vien. F. H.klausus darbininkų apie tai, j Coal. Dali savo drapanų su- 

lrišąU j pundelį ir išnešęs i 
-girią padėjau, o pats sugri- 
žęs pavalgiau vakarienę ir 

Ant rytojaus nuėjęs pas.apsirengęs išėjau.
kompanijos ofisą pamačiau, Pasiekęs streikierių kai- 
jogei esu apgautas. Prie ofi-pnelį, pasisakiau kas aš esu 
so buvo prikalti kompani- ;r par(Xižiau unijos korta, 
jos pranešimai, kuriuose priguliu prie 12 Illi-
ouvo. surašyti 17 (MStrikto nojs distrikto. Streikieriai 
skyriai ir kompanijų \ar-.ma|onjaj mane priėmė ir pa- 

ir pasakojo apie savo padėti..4S Išsiteiravau se- mJos nesiskaito su L . M. W.;.Jie vistiek tikisi streiką lai- 
mėti, nes kompanijos turi 
didelius nuostolius

1 streiklaužiais.
j Daug streiklaužių yra ne

grų ir Austrijos hungarų. 
Taipgi yra ir kitų tautų po 
biskį. Amerikiečių taipgi 
didelis nuošimtis streiklau- 
žiauja. Lietuvių streiklau
žių yra mažai. ........

Su nekuriais lietuviais te
ko kalbėti ir jie visai neskai
to prasižengimu streiklau- 
žiaut, nes, girdi, streiko te
nai jau nėra. Ištikrųjų gi 
streikas tenai yra ir daugy
bė streikierių randasi var
gingam padėjime, vienok 
nepasiduota kompanijoms, 
tikėdamiesi laimėti. Ir tie 
žmonės, kurie eina streik- 
laužiauti, kalą, pančius netik 
streikiėridm^,1 bet ir patįs 
sau, nes jau dabar jĮe dirba 
už numuštą mokestį, o kai 
kompanijos streiką sulau
žys. tuomet jos dar labiau 
jiavergs savo darbininkus.

P. Martinkaitis.

^1. Atėjus paskirtai dienai, 1 A._ uniją, onc.jo.
maisesi angliakasiuvažiuotojų prisirinko gana 

didelis būrys. Sukimšo mus 
kaip silkes į bačką, ir išva
žiavom. Už poros valandų 
pasiekėm ir pajūrį. Oras 
buvo rustus: dangus apsi
niaukęs, miglota, jūrių ban
gos piktai ūžė ir plakė smil
tis pakraščiais. Visi kalbė
jom, kad maudytis šiandien 
bus negalima. Tuo tarpu 
vienas draugas pradėjo Ste
binti visus savo išradimu. 

Jisai pradėjo sakyti, kad jei 
saulė nešviečia, tai esanti 
maža bėda "mėnulio spindu- 
iai”, kurie angliškai vadi

nasi "munšamu”, galį per- 
galėt viską. Kaip komuniz
mas visur ima viršų, taip ir 
"mėnulio spinduliai" viską 
I>ergalĮ, nes abieji sykiu at
sirado, aiškino jisai.

Na, ir pradėta tų "spindu
lių” bandyti. Ištuštinta ke
lintas bonkų. Bet kada pra
dėta mėginti spėkas,, pasiro
dė keistų dalykų: mažiukai 
pradėjo volioti didžkius. Ži
noma, didžkiams nepatiko, 
kad mažiukai Ima viršų, ir 
jie pradėjo eiti kontratako
mis ant mažiukų. Ir vienas 
didžkis taip subiauriojo ma
žesniajam savo j* draugui 
barštinę, kad 'nėV' rašalas 
pradėjo iš jos sunktis. Ir 
didžkis da prigrasino ma
žiukui, kad jis niekam nesi
girtų, jog dideli parvertęs, 
nes, girdi, da daugiau gausi 

Ant kito karto patarčiau 
didžkiams sustiprėti, kad 
mažiukai nevoliotų po smėlį 
kaip lepšes, o mažiukai vėl 
iš savo pusės turėtų prieš 
didžkius nesisprečyt. Gi ko
munistų chorui patariu dau
giau šitokiu bizniu neužsi
imti Gana jau ką kunigai 
išnaudoja darbininkus viso
kiais "atlaidais"; komunis
tams grašiagaudų biznis ne
pritinka, nes tai yra buržu
azijos išmistas.

Važiavęs ant troko.

SCOTTVILLE, MICH. 
Ūkininkų piki^cas.

Liepos 8 d. lietuvių Ūki
ninkų Draugija turėjo pik
niką. Kadangi norėta pada
ryti daug pelno, tai ant pik
niko buvo ir laimėjimų. 
Kiaulaitę laimėjo J. Miliu- 
kaitis, o budninką V. Mus
teikis. Piknikas nusisekė 
puikiai ir L. U. Draugija 
turės gražaus pelno.

Nors ant pikniko buvo vi
sokių saldžių gėrimų Ir 
alaus, bet tūli žmonės be 
munšamo neapsieina. Pa
kampiais buvo matytis ir 
munšainą traukiant.

Vienas dalykas ant pikni
ko buvo peiktinas, kad L. U» 
Draugija nusamdė paliokus 
muzikantus, gerai žinoda
ma, kad apielinkėj yra ir lie
tuvių muzikantų. Daug kas 
iš svečių norėjo, kad butų 
grojama lietuviški šokiai, 
bet lenkai muzikantai tų šo
kių nežino. Delei tos prie
žasties tarp svečių kilo ne-

ti'UUKl-
apielin- 
si'il b'U- 

zyvena j.?.u 
Jie išėjo i ko- 
L balandžio,

—--------------------.«d l>o šiai die-
■ nai, nes kasyklų savininkai 
atsisakė pripažinti U. M. \V.

>s būriai ______
angliakasių kaime- dai ir pasakyta, kad kompa-

kompanijos ofisą pamačiau,

dinčio šalę manęs žmogaus, of A. 17 distriktu nuo 20 d. 
birželio, 1922 m. P 
pasakyta, kad darbininkai 
dirba ant numuštos mokės- s 
ties sulvg 1919 metų ir nei 
vienas darbininkas tose ka
syklose dirbantis neturi tei
sės prigulėti prie U. M. W. 
of A. arba prie I. W. W. 

! Visa tai patyręs nutariau 
gal High iš čia kuogreičiausia praši

nės šalinti. Kadangi jau buvau

ar čia yra streikas. Jis maa 
atsakė, jogei čia nėra jokio 
streiko, nes jau virš metai 
atgal dirba,.visos kasyklos. 
O kurie čia gyveną; tai, gir
di, tinginiai ir radikalai. Iš 
jo atsakymo supratau, kad 
iis yra koks nors kompani
jos šunelis.

Maniau, kad u 
Coal nebus streiko, 
High Coal randasi už Cabin padaręs kompanijai iškaš- 
Creek, Big River apielinkė- čių už kelionę ir burdą, tai

UELMAR

PAMĖGINUS 
VISUOMET 
RŪKOMAS

Idant žinojus kiek tai 
smagumo galima yra 
dastoti iš augštos rųšięs 
eiga retų, jus privalote 
rūkyti HELMAR.

Syki surukęs HELMAR 
jąu tada jus galėsit ge- 

‘’•!> rai suprasti skirtumą 
tarp HELMAR ir pa
prastų cigaretų.

ATSIMINK SKRYNU- 
T? IR VARDĄ

Išdirbėjai aukš
čiausios rųsies 
Turkišku ir Eįr- 
j-ptiškų Cigare- 
’tu pasaulyje.

su

RANDOLPH, MASS. 
Senbernių piknikas.

Liepos 15 d. pas vieną 
žmogų buvo laikomas sen
bernių piknikas. Vienas iš 
Įsikaušusių senbernių pasi
darė perdaug drąsus ir pra
dėjo kibti prie šeimininko, 
buk tas perdaug "pačiaži- 
nęs”. žodis po žodžio priei
ta prie peštynių. Senbernis 
puolė ant šeimininko, o šis 
peilį nučiupęs norėjo gintis, 
šeimininkė, norėdama iŠ 
savo vyro peilį atimti, 
skaudžiai persipiovė ranką. 
Prisiėjo vežti ją pas dakta
rą. Taip kad visas piknikas 
užsibaigė "raudonai .

Skaitytojas.

AKRON, OHIO. \ 
Gaisras klebonijoj.

Birželio 26 d. kilo gaisras 
kunigo M. Cybelio kleboni
joj. Kunigas su savo gaspa- 
dine turėjo šokti per langą 
nuo antro lubu. Abudu šiek- v 
tiek susižeidė.

Beto, tuo laiku pas kuni
go Cybelio gaspadinę Mik- 
lušaitę buvo atvažiavus Į 
svečius Marė Masinauskie- 
nė iš Daytono. Ji irgi šokda
ma per langą susižeidė.

Iš kokios priežasties kilo 
gaisras, nieks nežino.

Kep.

NEW HAVEN, CONN.
Apie darbus ir lietuvių 

judėjimą.
Darbai šiuo tarpu čia eina 

gerai, dirba visi, kas tik no
ri. Paprasti darbininkai 
gauna po 45c. J valanda. Ku
rie dirba nuo štukų, tie už
dirba daugiau. Darbininkų 
reikalauja visur, o daugiau
sia drataunėse.

New Haven miestas ran
dasi prie pat jūrių ir todėl 
smagu jame gyventi, ypač 
vasaros laiku. Žmonių pri
važiuoja maudytis ir pra- 

5 leisti vasaros karščius net 
ir iš kitų miestų.

! Lietuvių čia gyvena pusė
tinas būrelis, tik visa bėda, 
kad didžiuma jų yrą tamsu- 

, nai, munšaino mylėtojai 
;Tuos tamsunėlius yra pasi- 

> gavęs ant savo meškeres 
'.vietinis dvasiškas mulkinto- 

j jas ir juos išnaudoja. Kuni- 
i gelis labai saugoja savo ave- 
jles, kad jos nenuklystų Į 
i progresyvių žmonių pusę, 
nes gerai žino, kad jo avelės, 
išvydę šviesą, jau nebenorės 
grįžti atgal Į tamsą.

Vietos lietuviai neturi sa
vo svetainės ir todėl su vi
sokiais parengimais turi 
trankytis po svetimtaučių 
svetaines. Tas trankymasis 
atsibodo vietos veikėjams ir 
draugijoms, todėl sumanyta 
ant žut-but įsigyt savo sve
tainę. Tuo tikslu tapo su
tverta Lietuvių Namo Ben
drovė. kiirios tikslas yra su
traukti visus lietuvius krū
von ir nupirkti bei pastatyti 
svetainę. Progresyviai žmo
nės ir pažangios draugijos 
remia Namo Bendrovę, per
kant jos serus, nes visi ma
to, kad svetainė lietuviams 
neatbūtinai reikalinga. Bet

PITTSBURGH, PA. l; 
Susirinkimas.

Pittsburgho Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus Draugija 
laikys susirinkimą penktą 
nedėldieni liepos, tai yra lie
pos 29, 1923 m., Į vieta rug
pjūčio 5, 1923 m.

Gerbiami draugai ir 
draugės! Malonėkit atsi
lankyti i ši susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų, 
kurie laukia jūsų nuspren
dimo. Taipgi jau laikas 
ruoštis prie pikniko, kuris 
bus rugsėjo 3, 1923 m. Par
kas jau yra paimtas, tai 
darbas jau pradėtas. Jo pa
sisekimas priklauso nuo 
kožno nario, kiek ji ar jis 
prisidės darbu arba patari
mais. Taigi gerbiamieji, ma
lonėkit atsilankyti Į susirin
kimą z ir bukit prisirengę 
duoti patarimų ir naujų už
manymų, kad šis. musų su
rengtas išvažiavimas pra
lenktų visus kitus.

Nepamirškit — susirinki-. 
mas liepos 29, 1923 m., ant 
3:30 po pietų, Lietuvių Pi
liečių Svetainėje, 2226 Jane 
St, Pittsburgh, Pa., S. S. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Komitetas.

BROOKLYNO DRAUGŲ 
DOMEI.

Draugai socialistai, 
tėmykit!

Rugpiučio 1 d. bus LSS. 
19 kuopos pusmetinis susi
rinkimas Socialistų Svetai
nėj po Nr. 319 Grand st, 8 
valandą vakaro. Susirinki
mas pra svarbus, nes bus 
renkama nauja kuopos val
dyba ir musų atstovas duos 
raportą iš Konferencijos 
Progresyvei Politinei Akci-

vietos dvasiškas mulkinto- jai New Yorko Valstijoj 
jas nenori, kad lietuviai tu- Todėl kiekvieno draugo par-
rėtų savo svetainę, nes įsi- 
gyję svetainę jie galės apsf-. 
šviesti ir tuomet bile kam

eiga yra atsilankyti Į šį su
sirinkimą.

Sekr. V. M. Mitchelsonas,



JI KELEIVIS

j tave netik nuo bačkos nu-jNors komunistai smarkiai! 
verstų, bet da ir išmaudytų atakavo unijos vadus, kaip 
kokioj baloj. . it*i Hillmaną, Shlosbergį ir

—Maike, aš protestuoju kitus, betgi visi vadai pasi- 
prieš tokią kalbą. Tas uz-liko savo vietose ir šiandien 
gauna mano generolišką pasekmingai darbuojasi, 
stoną. tol pėdelė sakytų, kad tie

—Jei tau rupi, tėve, savo Amalgameitų unijos vadai 
"stonas” palaikyti, tai į ko- atvirto ant dvasios šventos 

;<ą- su progresu tu geriau ir palinko prie komunistų? 
nesiruošk. Lietuva jau neto- Bet aš galiu faktais priro- 

I kia, kokią tu palikai 30 me- (lyti, kad Amalgameitų uni- 
tų.atgal. Per tą laiką žmo jos . vadai ''pritaria daugiau L, t.____ v ___ __ ____
nes tenai daug pažengė pir- Socialistų Partijai. Tą paro------vokiečių, francuzų ir an-
myn, o Ypatingai jaunimas, do kad ir Shlosbergio pri- glų — lentelės, ant kurių 
ir daug pritarimo savo ple-siųstas Socialistų Partijai buvo užrašyta delegacijos 

inams tu tenai nerasi. Pra-pasveikinimas. —J - A *
eis kiek metų, ir atgimusi Į ___

(Lietuva visai nuo kunigą njstai daugiau turėjo įtakos 
; atsikratys. . ĮAmalgameitų unijoj, negu
i —To tai jau nebus, vaike, dabar. Tais laikais net ir lie- 
Lietuvoje yra daug kunigų, tuvių siuvėjų organą ”Dar- 

|ir jie prie to nedaleis. |bą” redagavo komunistai, o
—Tiesa, tėve, p<

į agentų Lietuvoje daug._ Bet jau redaguoja

■turėjo da daugiau savo tar-54 skyrių tais laikais irgi
• ••• « _ _ _ •  ■ 11*1 • t • ■* •■» «

• f

I
I

Tarptautinis Socialistų Kongresas Hamburge.
(Gegužės 21—25 d.).

kovą prieš visokias inter- čįu kalbėtoju išėjo drg. Mo- 

goj, bet karštoj kalboj pada
ręs kelioliką pastabų drg. 
Abramovičiui, užbaigė kal
bėti pareikšdamas pakeltu 
balsu: "Proletariatas" turi 
turėti drąsios* ant vėliavos 
užrašyti obalsi paėmimo 
valdžios j savo rankas ir 
drąsiai žengti pirmyn, pir
myn i socializmo kelią.”

Kadangi drg. Thomas 
(Anglija) turėjo išvažiuoti, 
tai tolimesni debatai dėl 
drg. Bauer’io ir Abramovi
čiaus referatų atidedami 
kitam posėdžiui ir nutaria
ma išklausyti drg. Thomo 
pranešimą temoj: "Astuo
nių valandų darbo diena ir 
socialės reformos.” Drg. 
Thomas užbaigęs tą klausi
mą referuoti, patiekė Komi
sijos išdirbtą rezoliuciją, 
kuri tapo vienbalsiai priim
ta. "i ‘ ’ų-oo

Popietini posėdį it atidarė 
drg. $tauihingąs (Danija). 
Pirmutiniuoju • darbu buvo 
išklausymas Mandatų Pati
krinimo Komisijos- praneši
mo.

Komisijos vardu pfaneša 
drg. Crispien’as (Vokieti
ja), kad išviso yra atvyku
sių, kaipo atstovų 426, ir 
kaipo deleguotų svečių 194 
asmens, taigi išviso 620 de
legatų iš 30 valstybių. Be to, 
patariamojo balso, teisėmis 
priimta visa eilė atstovų 
nuo mažesniųjų darbininkų 
partijų Įvairių šalių. Ne
įleista Kongresan Palesti
nos'sionistų darbrnmkti at
stovas, nes jie savo konfe
rencijoj yra nusprendę besi
dėti Į Amsterdamo Darbi
ninkų Profesinių Sąjungų 
Internacionalą, taip pat ko
misija yra nutarusi neįleisti 
Kongresan Rusijos dešinių
jų socialdemokratų atstovų. 

Visuos Kongreso darbuos 
sprendžiamojo balso teisė 
suteikiama: Vokietijos Su
vienytąją! S-d. Partijai 30, 
Anglijos Darbo Partijai 28; 
Anglijos Nepriklausomųjų 
Darbo Partijai 2; Francijos 
socialistams 16; Belgijos ir 
Austrijos po 15; Rusijos, 
Švedijos, Danijos ir Ameri
kos po 12; Čekijos-Slovaki- 
jos: čekams 9, Vengrams 8, 
Vokiečiams 7; Olandijos ir 
Šveicarijos po 7; Norvegi
jos, Gruzijos ir Suomijos po 
3; Armėnijos, Bulgarijos, 
Dancigo, Jugoslavijos, Lat
vijos, Lietuvos, Estijos, 
I.uxemburgo, Poale Zion, 
Rumunuos, Turkijos ir.Uk
rainos po 1 balsą.

Kad nekėlus smulkių gin
čų, Mandatų Komisija siūlo 
jos pasiūlymus priimti. 
Kongresas sd-MahčKtij Ko
misijoj pasiūlymu' vienbal
siai sutinka.

Sekančiu pranešimu eina 
drg. F. Adler’io referavi
mas apie darbuotę Organi
zacinės Komisijos. Jisai pa
aiškina ir perskaito visą eilę 
pataisų, padalytų naujai 
kuriamojo Internacionalo 
statuto projekte.

Drg. Faure (Francija), 
sakydamas, kad priėmimas 
statuto reiškia jau pradžią 
Naujojo Socialistų Darbi
ninkų Internacionalo gyva
vimo, ir kad neatitolinus, 
siūlo statuto brojektan įbes
tas pataisas bė diskusijų 
priimti; ‘ d

Atstovai, keldamiesi“ iš 
vietų ir karščiausiu delnų 
plojimu pritaria drg.Faure 
pasiūlymus, šių didelių ova
cijų metu drg. Vandervelde 
surinka: ”Vive iTntematio- 
nale!” (Tegyvuoja Interna
cionalas!) ir kaipo pažymė
jimą pastatymo pamatų 
naujam Internacionalui visa 
salė pakilusiu iškilmingu 
upu garsiai užtraukė Inter
nacionalo dainą. 

(Daugiau bus).

(Tąsa).
Antradienis, gegužės 22 d.
Šiandien posėdžių salė iau 

turėjo kitokesnės išvaizdos. 
Išilgai visą salę buvo susta
tytos eilės stalų, gi ant sta
lų pastatytos trijose kalbose

1920 ir 1921 metais komu- paskirta.

tėve, Romos šiandien ta patį laikraštį 
, _ .. ... _„7.:^„ * j socialistas
nabašninkas Rusijos Mikė Poška. Brooklvno lietuviu 

lA_____ — • 1 _______ •_____4-^... “4 ~L.___ ?__  1 *1 • •
I

; nų; visi jie buvo gerai ap- valdė komunistai. Laike lo- 
i ginkluoti ir visi dėjo už jį kauto jie turėjo tą skyrių 
: galvas. Bet kur jie yra šian- pilnoj savo kontrolėj ir pri- 
įdien? Lietuvos juodvarniai dirbo visokių špitogelių. Juk 
; irgi susilauks to paties, ko visi atmena provokatoriš- 
įsusilaukė caro činovninkai. kus komuhįstų lapelius, iš- 
j Pirmiausia juos pradės va-leistus-h-, 4iksat sugriauti 
[ryti moksleiviai iš mokyklų. Amalgatneitų liniją. Pats 
Į Ir bėgs pilvoti prabaščiai iš Dėdelė nekartą ragino savo 
Lietuvos į Romą arba į Var-j pasekėjus sugriauti siuvėjų 
šuvą, kad net dulkės raks. 'uniją iš pat pamatų. Ir jeigu 

—-Maike, kaip aš matau iš unijos reikalai ir ant toliaus 
tavo kalbos, tai dvasia šven-jbutų palikę komunistų ran-

; ginkluoti ir visi dėjo už jį kauto jie turėjo tą skyrių
I i   i-..- ,.;i^„i   i.^* 1=2 ___ :
i K—- - — .. _
jdien? Lietuvos juodvarniai dirbo visokių špitogelių. Juk

-Tegul bus pagarbintas, kad žiaurumu ir prievarta|ta jau tave apleido, ir Uv(l kos£ šiandien iš Amai- 
, nueiti, negali, nes z®0- nežuviu pats nelabasis kal- gameitų unijos butų likę 

teLe-.n.ės suk11? ir tuomet tau pa-j Qud ^aj vaike> ’Da įu ir vieni tik griuvėsiai. Bet dar- 
apijoj ciam prisieis savo vaistų mane doros kelio išvesi, bininkai į laiką apsižiūrėjo 

Paragautu Paimkime pa- Degučių Petras, ir išvijo komunistus iš re-

vsike!
—Sveikas-gyvas,

Kas naujo tavo parapijoj čiam prisieis s 
girdėti? . _ ‘ ~ ‘

—Blogos naujienos, Mai- vyzdį kad ir iš Lietuvos, 
ke. j Kunigai tenai išvaikė Seimą

—O kas atsitiko? Kunigo ir apskelbė naujus rinki-! 
gaspadinė pabėgo? .mus, tikėdamiesi pravesti
, —Daug blogiau, Maike. jaugiau savo atstovų. Laike 
bedievybė platinasi. Jau ir šitų rinkimų jie vartojo te-į

> davatkos pradeda šnekėti,į vorą, areštavo ir mušė kitų i 
kad kunigas* eidamas gulti [partijų kalbėtojus, baudė ju

- kelines nusimauna. [laikraščius ir kitokiais bu--maišo jo mėgiamą munšai-
—Tai kas čia nepaprasto, j dais varžė jiems laisvę. Bet ną su kokiais ten pūliais ir 

Juk ir jos andarokus nusi-jar daug kunigai tuo laimė- siūlo tą štofąj savo pase- 
ima, kada eina gulti.
- —Jes,< vaike, ; ‘ : _
kelinių-negali su davatkų I pat, koks buvo išyaikytasat į

-* i—daktoriaus ir iš pildančios
x • v • • tarybos vietų. Tas parodo,

nonšHuids, putei ir kaip komunistams pradeda 
■ "sektis” Amalgameitų uni

joj.
Toliaus Dėdelė bando pri- 

"Laisves" No. 123 Dėdelž'mesti "Keleiviui" kokį tai

■ Dėdelė.

f jo? Susirinko naujas Sei-’kėjams gerti. Vienok, reikia

vencijas, prieš pasaulinę re-.digliani (Italija). Savo neil- 
akciją, nrir-mivunta l<rni. hpf. karštoi kalimi nada.
pasaulio bt 
tfUTŽuaziią.

"Plačiau , nagnneuauni 
tarptautinę padėti,negalima 
praeiti du dalyku: Rusijos 
ir Vokietijos padėtį. Viso 
pasaulio buržuazijos gin- 
klai' dabar y ta ‘hukrėipti 
prieš Rusijos ’ revoliuciją. 
Jeigu Rusijoj dabar viešpa
tautų caras arba koks pana
šus į Mussolini, Anglijos 
valdžia nebūtų teikusi ulti
matumo. Rusijos revoliuci
jos nesisekimuose didelės 

įkaitės turi bolševikai, nes

prieš organizuotą 
baltąjį terorą ir 

___:> r 
“Plačiau , nagrinėdami

vardas, kuriai vieta buvo 
. Musų, Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos 
delegacijai vieta buvo pa
skirta netoliese nuo prezi
diumo iš dešiniojo krašto, 
šalę mus, vienoj pusėj sėdė
jo Gruzijos Socialdemokra-I_____ ___ _________ ,
tų Partijos atstovai, kitoj jie skaldo politines darbi- 
pusėj draugai ukrainiečiai.

11 valandą ryto Hender- 
son’as (Anglija) atidarė 
pirmąjį Kongreso darbų po- 
t,ėdį. Pirm negu prieiti prie 
dienotvarkės jis praneša, 
kad ryt sueina paskutinė 
diena duoto termino Rusijai 
atsakyti į Anglijos ultima
tumą. ”Aš turiu pareigą iš
kelti didžiausio protesto, 
kaip musų Anglijos atstovų, 
taip ir viso Kongreso vardu, 
kad dar ir dabar norima 
tarpvalstybinius nesusipra
timus rišti netinkamu budu. 
Tokiam elgimuisi laikas jau 
turi būti praėjęs. Valstybių j 
panašus nesusipratimai pri-j 
valo būti išrišami tarimosi 
budu. Anglijos vyriausybė 
nusistačiusi prieš Rusijos 
komunistinę valdžią, kuri 
nersekiojanti politines lais
ves, bet kodėl ji nei žodžiui___ ___ ____ _ _
neprotestavo prieš įsigalėji- rėvoliučini darbininkų susi- 
n.ą Italijoj fašistų valdžios pratimą. Išvaiko nekalciau-

ninkų partijas, ardo jų pro
fesines sąjungas. Bet kaip 
ten nebūtų, musų yra par
eiga neduoti tenais įsigalėti 
reakcijai. Antra, Vokietijoj 
reakcija dar nenuslopinta ir 
dąno pastangą išgalėti. Dar 
ir^ dabar Bavarijos kalėji
muose varginami užsitarna* 
vusieji revoliucionieriai, 
kaip ‘ Toller’is ir Techen- 
bachas, o klek tų Vokieti
jos socializmo kūrėjų tapo 
niekšiškai reakcijos nugala
binta. Taigi ir čionai musų 
užduotis yra padėti Vokie
tijos darbininkų klasei atsi
spirti prieš Vokietijoj au
gančią reakciją padėti ją 
nuslopintu Liekasi paminėti 
[dar dvi pasaulinės reakci
jos tvirtoves, tai Italiją ir 
Vengriją Tenai reakcija už- 

i grobusi valdžią, deda visas 
pastangai kad sunaikinti

r
arba A'engrijoj Horty des
potijos, kurių valdžios taip 
nat varžo politines laisves ir 
terorizuoja darbo klasę? 
Mes, anglai, keliame protes
tą ne tik čionai Kongrese,__ ____ _ ___ ____c
bet musų draugai tą pat da-įtik viena gale, tai organi- 
ro ir Anglijoj ir tik dėl tos įduotas pasaulio darbininkų 
nriežasties musų veikliau- * « v •
sias draugas McDonald ne
galėjo atvykti į šį Kon
gresą” [

Prie Hendersono pareikš
tu žodžių prisideda ir Rusi
jos Socialdemokratų Parti
jos atstovas drg. Abramo
vičius, pridėdamas, kad nu
traukus Anglijai santikius 
su Rusija, vėliai prasidė
sianti Rusijos blokada, nuo 
kurios ne tiek kentės komu-j 
nistu valdžia, kiek Rusijos! 
liaudis. j

Kongreso dalyviai pa
reikštam protestui pritarti 
pasikelia iš vietų. r

Toliau seka Otto Bauer’io 
(Anglija) referatas temoj: 
"Darbininkų klasės kova burgo muzikos salėj buvo 
prieš pasaulinę reakciją” surengtas koncertas. Simfo- 

"Šiomis dienomis”, — pra-pijos orkestrą vedė vienas 
deda drg. Bauėr’is, — ”pa-|žjTniausių Hamburgo, muzi- 
saulinė reakcija gali įvesti ” 
savo šimtmetinį jubilėjų. 
Šiandien sueina maždaug 
šimtas metų, kuomet fran
cuzų kariumenės būriai ger- 
cogo iš Angulemo vadovau
jami įsibrovė į Ispanijos so
stinę Madridą ir sugniuždi- 
no pakilusią revoliuciją kadlcionierių Partijos ir Vengri- 
vėliai užsodinus Ferdinan- jos Socialdemokratų Parti
ją VII, kuris pasaulio isto- jos raštus, kame praneša- 
rijoj pagarsėjo, kaipo krau- ma, kad iš tenai jos negali 
jageringiausias despotas, prisiųsti savo atstovų, ka- 
Tais pat laikais Austrijos dangi pirmųjų išrinktieji 
karalius kraujingai numal- sėdi kalėjime, antrieji gi 
šino revoliuciją Neapolyje tiek yra persekiojami, kad 
ir Sardinijoj. Toliau sekąi nėra jokias galimybės per- 
vlsa eile kitų panašių įvyU žengti sieną - 
kių; Beabejonės dar prime- Toliau kalba drg. Abra
hame netolimą praeitį, kuo-1 movič’his, kaipo antrasai 
met Vokietijos reakcionie- referentas, temoj: “Tarp- 
riai buvo užgrobę raudoną tautinio proletariato kovai 
Ukrainą ir Suomija ir [prieš pasaulinę reakciją” 
laistė darbininkų krauju. Savo kalboj drg. .Abramo- 
Dabar ar ne tas pat vyksta t vič’ius daugiausiai nušvie- 
Italijoj ir Vengrijoj? Taigi čia Rusijos komunistų des- 
prisimindami tą skaudžią potingo valdymo žalingumą 
praeitį, mes turime dėti vi- ir baigia savo kalbą žo- 
sas pastangas, kad atgai- džiais: “Oi, kaip butų Rusi- 
vinti naują Europą, jauną l.ja dabar stipri, jeigu mes, 
darbininkų klasės Europą. | kaipo laisvi piliečiai, butu- 
Mums reikia tarpusaviai su- me galėję stoti kovon prieš 
siprasti, kad visomis pajė- pasaulinį kapitalizmą.” 
gomis vedus pasekmingą Pirmu, kaipo debatuojan-

jsias darbininkų organiząci- 
i&,‘ užda'rp !jir dpfcadą. Ne- 

lįlwdžia:!užsiėhhį' -ftrformaci-, 
[jų Špie da^blninkU gyveni
mą Taigi prieš pasaulinės 
reakcijos vyravimą liekasi

Į’ lemoną”, kurį buk tai "Ke
leivis” susiradęs Brooklyrie 
ir dabar spaudžius iš jo pū
lius. Matyt, Dėdelei tie pu- * . • 1 T *
munšainas, bet ką-gi pada
rysi. Juk /pats Dėdelė turi 
žinoti, kad už griekus reikia 
kada nors atpakutavoti. Pa
kol žmonių pinigėliai plaukė 
į įvairius komunistų fondus, 
tai Dėdelei ir kitiems komu
nistų lyderiams buvo links
mos dienos — tada apie pū
lius nei mislyt nereikėjo, 
nes už gerus pinigus galima 
buvo ir šampano nusipirkti. 
0 dabar jau reikia pasiga- 
nėdint iš to "lemono" iš
spaustu skystimėliu, nes 
melžiamoji karvutė užtruko 
— žmonės į fondus neau
kauja.

Tasai pėdelės vadinamas 
"lemonas” Zabulionis tai 
juk buvo geriausias ir išti
kimiausias komunistų drau
gas ir kaipo tokį Dėdelė su 
kareiviu Į*etr&a pastatė už 
karierią'^3^ontoose. Ir 
Iiakol Žaoųljonis suglaudęs 
ausis tylėjo ir pinigus išmo
kėjo Pruseikai ir Petrikai, 
tai buvo geras draugas. O 
dabar, kuomet Zabulionis

ale kunigo Imas, ir jis yra beveik toks [manyti, nedaug teatsiras to-lial nėra taip gardus kaip
_____ ____ ___ davatkų i pat, koks buvo išvaikytasai.1Vi” taa munsamas.- bet ka-ei pada- 
andarokais maišyti, ba jo Taigi pasirodo; kad susipra-

____ ___ _____ T__ j org;užda'rp dpaSi 
Tl ’iižaiAn ii

kių draugužių, kurie tą Dė- 
dėlės "tranką” kaštavotų.

Dėdelė norėtų tuo savo 
"štofu” apsvaiginti lietuvių

> visuomenę, kad ji užsimirš
tų apie suaukautus "Lais
vės” fondams pinigus, ku
riuos jis su savo draugu- 

_ . čiais pragėrė. Matyt, Dėde-
purvais ir sakė, kad jei at-jlė jaučiasi kaltas, nes ne- 
stovas butų ”musų žmogus”, [ drįsta nuo jam daromų už
tai vra, jei jis butų klerika- į metimų griežtai užsiginti, 
las, tai Lietuva gautų daug i tik ištolo bando teisintis, 
daugiau paramos iš Ameri- [ Bet tuščiu barškėjimu prieš 
kos lietuvių. Bet kaip tik i rimtus užmetimus negi pa- 

__2, nes buvęs "Lais-
[vės” kontroliuojamų fondų
i kasierius Zabulionis aiškiais 
faktais nurodė, kad didesnę 
dalį tų fondų pinigų Dėdelė 
su savo draugužiais prašvil
pė.

Dėdelė sako, kad juo la
biau jų (suprask komunis

čių) priešai juos šmeižia, tuo 
geriau jiems sekasi. Jisai 
bando pasigirti, kad ir Lie
tuvoj jiems (komunistams) 
gerai sekasi.

Dabar pažiūrėkime, kaip
jiems Lietuvoj "sekasi”. [paskelbė žmonėms, kad tų 

Pirmajam Lietuvos Seime fondų pinigai buvo prager- 
komunistai turėjo net 5 sa-.ti, tai Zabulionis paliko "no 
vo atstovus, o į antrąjį Sei- good” ir ’Temonu” vadina
mą jau nepravedė nei vieno, mas.
Čia Dėdelė turėtų nesigirti. Aš nenoriu teisinti Zabu- 
bet tikrą teisybę pasakyti, lioni nei kaltinti Praseiką. 
kad Lietuvoj komunistu Tafne mano dalykas. Bet 
jtekme darbininkuose galu-1 ~ *
tinai susmuko. Į w

žinoma, Dėdelė teisybės nfstai paskeFbtu ‘visų 
sakyti nenori nes jis irgi fondų atskaitas.
yra kaltas delei komunistų visiems aišku ir nerei- 
nepasisekimo Lietuvoj. Jei- sunkti iš "lemono” pu- 
gu jis Agitacijos Fondo pi-'jj . juog gu mun.
nigų nebūtų prasviįpęs, o * . .. % ?............ . .
butų pasiuntęs į Lietuvą, te^mgieji Ivri
tai Idetuvos komunistai bu- yiečįaj, " 
tu turėję už ką smarkesnę menei, ant

tusių pažangių žmonių ne
gali nugąsdint jokios repre
sijos. Eikime toliaus. Kada 
Lietuvos atstovu Amerikoje 
buvo Jonas Vileišis, tai tavo 
dvasiškas mokytojas Kemė
šis ir kiti kunigai drabstė jį

kelinės yfa šventos ir kaip 
jos nuplyšta, Lietuvos kara- 
belninkai iš jų škaplierius 
daro, o už davatkos andaro- 
ką žydas ir pipirų neduodą 

—Tai koks iš to išvedi
mas, tėve?
v —Išvedimas iš to yra 
toks, vaike, kad su bedievy
be reikia kovot. Aš jau pra
dėjau mokytis ant misijo- 
nieriaus. Jau tris lekcijas 
turėjau pas kunigą Kemešį, 
ir kaip tik tapsiu kapucinu, 
tuojaus važiuosiu į Lietuvą 
bedievybės kasavot, ba ir 
tenai šliuptarnių jau privi
so. Pladijas biaurybės kaip 
koks amaras.
j —Aš tau nepatariu tuo 
užsiimti, tėve. '

—Aš žinau, kad tu, Mai
ke, man pavydi. Pavydi ir 
bijaisi, ba kaip pradėsiu jū
sų pakaleniją kasavoti, tai 
ir tau galės kliūti.

—Klysti, tėve, aš tavęs 
visai nesibijau ir visai nepa
vydžiu.

—Jei tu manęs nesibijai, 
tai išvirozyk man. kodėl tu 
nenori, kad aš bučiau kapu
cinu?

—Dėlto, kad tai yra neiš
mintingas darbas. Juk "be
dievybe” tu vadini žmoni
jos progresą. ( 
progresu, tai 1--------, .
bandyti upės bėgį sulaikyti, šuo ir neša ant uodegos. Jei, 
Upės tu nesulaikysi, kad ir 
visas Lietuvos davatkas su
telktum. Ji nuneš jus ntfo 
savo kelio ir bėgs sau uždą-, 
ina ir putodama pirmyn. 
Gaila bus tik jūsų triūso.

■ —Tu, Maikė, tyčia mane 
atkdlbineji, nes nenori, kad 
bedieviai ir cicilistai į kailį 
gautų.

—O tu, tėve, kalbi kaip 
paprastas tamsu nas. Tu la
bai nori duoti kitiems į kai
li. Bet tu užmiršti, kad duo
damas kitiems į kailį gali 
gauti ir pats. Tu baigi jau 
amžių gyventi ir turėtum 
būt nors kiek gudresnis.

—— ji 1111V LA O U- 

Vileišio vietą užėmė kleri-[ siteisinsi, 
kalas ir kaip tik apie jį su
sispietė Kemėšiai, Mastaus- 
kai, Česnuliai, Bielskiai ir 
kitokie "daktarai", tai pro- 
gresyvė visuomenė parodė 
jiems špygą ir šiandien Lie
tuvos bonų netik niekas ne
perka, bet ir kalbėti apie 
juos niekas nekalba. Netu
rėdama iš ko algų sau pasi
daryti, klerikalinė atstovy
bė sumanė priverstiną Ame
rikos lietuvių registraciją ir 
pareikalavo iš kiekvieno po 
10 dolerių mokesčių. Bet čia 
jai progresyvė visuomenė 
atkišo kitą špygą, ir iš visos 
tos registracijos išėjo bur
bulas. Net zakristijonai nė
jo registruotis ir po 10 do
lerių nemokėjo. Taigi ir vėl 

______ pasirodo, kad kaip tik pro- 
6i kovotir su' gresyviai žmonės pasiprie- 
vistiek, ką šina, taip klerikalų pienus

t

Aš nenoriu teisinti Zabu-

šitų faktų tau, tėve, da ne
gana, tai kunigas Garmus 
gal.būt tau da vienas geras 
pavyzdys. Besitrankyda
mas po Ameriką jisai keikė 
pirmeivius ir rinko iš davat
kų pinigus ąnt kartuvių 

I "bedieviams" kartį,. Prieš 
[šitą prasikeikusį koriką ro
dosi, turėtų drebėti visi Lie
tuvos pirmeiviai. O betgi 
kaip tik jis užsirioglindavo 
kur ant bačkos tenai ipra- 
kalbų sakyt, taip žmonės ir 
nuversdavo jį žemėn. Tai 
taip dėjosi su kunigu Gar
mų. Na, o kas butų, jei tu, 
tėve, pradėtum tenai pir

as, kaipo vienas iš visuome
nės, reikalauju, kad komu- 

sakyti nenori nes jis irgi fondu atskaitas. Tuomet

j, pąsirodykit visuo- 
i,;ant Kieį jus esat tei- 

agitaciją varyti. Isingi. > V. D. K-kas.
Antras jo pasigyrimas —— — - -

tai tas, kad girdi jiems praJ
deda geriau sektis Amalga- SUSPROGDINO 4 SEIFUS 
ineitų unijoj, čia irgi žodį «««
"sekasi” reikia statyti į ka-

Peržvelgę Amalgameitų'subatos naktį vagįs iš- 
unijos darbuotę mes maty-,^1^1“10 ,4 ir

e . sime, kad jokių stambių pavogė nemažiau kaip
Tau Lukas butų jau žinoti, meiviams karą skelbti? Jie permainų - joje neįvyko. $1,000.

IR PAVOGĖ $1,000.
Portlando apielinkėje per-

I* t *

1 klasės veikimas. Bet vien 
Įtik kalbomis ir revoliucijo- 
Imis mes padėties, nepagerin
kime. Mes turime numatyti 
jbudus ir galimybes bendrai 
1 suderintai darbininkų kla
bės kovai prieš reakciją. 
|Tam kaip tik daug padės 
tarpusavios informacijos 
sutvarkymas, parlamenta
rinio veikimo koordinavi
mas ir masinis veikimas už 
parlamento sienų.”

Turint omenyje, kad iš
rinktosios komisijos turi 
daug darbo sekantį posėdį, 
nutariama padaryti ryt 9 
yąlandą iš ryto.į jjVttftore, 7:30 vai. Kongre
so garbei didžiausioj Ham-

!, 7130 vąl. Kongre-

kų Profesorius Daktaras 
Muck.
Trečiadienis, gegužės 23 d.

Trečiadienio plenarį Kon
greso posėdi atidaro drg.. 
Wallhead (Anglija), pir
miausiai perskaitydamas 
Rusijos Socialistų-revoliu-



■ KELEIVIS

Visokios žinios.
APSIVEDĖ IR TURĖS 

40 VAIKŲ.
Žinios iš Londono sako, 

kad tūla žydelka, Emma 
Krossman, kuri turėjo po 
pirmutinio savo vyro : 23 
vaikus, dabar ištekėjo už ki
to, kuris taip pat yra na; lys 
ir turi savo 17 vaikų; Tuo 
budu šita nauja pora dabar 
turės išviso 40 vaikų.

uo

$25 TONAS ANGLIES.
Jei anglių pelnagrobiams 

sprandas tuojaus nebus nu
suktas, tai ateinančią žiemą 
Massachusetts valstijos gy
ventojai turės mokėti nuo 
$20 iki $25 už toną kietųjų 
anglių, nes anglių perkup- 
čiai yra patarę imti po $4 
gryna pelno ąpt kiekvieno. 

Išuomet seniais užtek
davo- 1 dolerio.
Mąps. valstijos, kongresme
nas Treadvvąy. );j.,,

■■■— ■’"i. t

Pajieškau Antano Demeręco. Su
valkų rėdybos, Šakių apskričio, Kai
melio parapijos. Tegul atsišaukia ant 
šio adreso:

J. Martin
328 Chicago Avė., Egg Harbor, N. J.

Pajieškau Juozo Sūrmaišio ir jo j 
pačio* Magdės, po tėvais Kurpiutės, i 

.. 7*^--*— vis
kio apskričio, Keturvalakių valsčiaus, 
Geisteriškių- Vglinbalio kaimo. Turiu 
svarbų reikalų iš Lietuvos. Atsišau
ki! šiuo adresu: (31)

' Mikas GutaueVas
■2129. Aarvcr St.. Chicago. IIL 

:H- »* , ■ ■________ —

pačio* Magdės, po tėvais Kurpiuv 
i paeina iš Suvalkų rėdybos, Vilkav

KVIEČIAI LABAI 
ATPIGO.

Kviečių kaina Chicagos 
rinkoje šiomis dienomis nu
puolė iki 99 centų bušeliui. 
Tai yra negirdėtas pigumas 
nuo daugelio metų. Kartu 
su kviečių atpigimu, krito ir 
kvietinių miltų kainos. Mi
neapoly, kur randasi di
džiausi Amerikos miltų ma
lūnai, bačka kvietinių miltų 
galima gauti jau už $6. Ka-' 
ro metu tokia bačka miltų 
kąinąvo nuo $18 iki $20. 6 
betgi duona neatpinga.

• <

ii. -n*

IHJLICIJOS NUOVADOJ 
VIEŠBUTIS MOTERIMS.

New Rochelle miestelyje, 
New Yorko valstijoj, polici
ja įtaisė savo nuovadoj vieš
butį moterims, nes labai 
tankiai važiuodamos per tą 
miestelį nakties laiku mote
ris neturi kur apsistoti. Pir
mutinė policijos hotelyje 
nakvojo tūla Mrs. Mary Sul- 
livan, kuri važiavo iš Wyo- 
mingo valstijos į Maine’ą. 
Toks hotelis Amerikoje yra 
naujienybė.''

■ llVjitškau Antanu Mankaus iš Pau
piu kaimų, įržvilkio parapijos, taip
gi jo sesutė# Marcelės Mankytos, po 
vvriii: fnav aidės nežinau, turiu svar
bą reikalu, prašau- ątsiliepti sekan
čiu antrašu: <31>

.Veronika Jokubauskienė 
87Ū C.aivb.-idge St.,

E. Cambridge, Mass.

Aš, Jadvyga Babraviėiur.ė. pajieš
kau savo tetos Rasiukos Guinieoęs, 
Vilniaus rėdybos. Trakų apskričio, 
Valkininkų parapijos. Kuršių so
džiaus. Daugiau kaip metai atgal ?i- 
nai gyveno Bostone po numeriu 2« 
Minot St. Širdingai meldžiu atsišauk
ti arba kas žinot praneškit. busiu dė
kinga. ........... < 31 >

Jadvyga Babravičiuje
Box 252, " Cairr.brook, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Bacevi
čiaus, kuris paeinu iš Nemakščių pa
rapijos. Figų kaimo. 18 metų kaip iš
važiavo i Ameriką ir prieš karą gy
veno Chicagoj, 
Ta kas apie 
man, pranešti, 
kiiiga.

KULTŪROS ISTORIJA.
ISTORIJA. Trys didelės knygos su daugel paveik- 
svieto kultūros istorija pradėjus Egiptu, Amerika, 
ir kitais kraštais. Trys knygos gražiais apdarais,

iki Rugpiučio-August 31 dienai .......................... >3.75

PRIEŠ DARYMĄ MOTE
RŲ VEIDŲ.

Amerikoj prasideda kam
panija prieš dažymą moterų 
veidų, lupų ir kitų vietų. 
Moteris išrodo daug malo
nesnė ir rimtesnė, kuomet 
jos veidas yra švarus ir ne
apteptas visokiais miltais ir 
dažais. Tuo tarpu gi veidų 
dažymas pastarais metais 
Amerikoje taip inėjo ma- 
don, kad pereitais metais 
ant tų dažų moteris išleido 
apie $20,000,000. Kiekviena 
jų dabar nešasi su savim 
krepšį su visa tualetą ir net 
gatvekaiiąis važiuodamos 

. ; išsiima veidrodėlius, dažus, 
. ir malevoja sau veidą,,”Me- 

dical Life” žurnalo redakto
rius D-ras Robinson teira
vosi visų žymesnių Ameri
kos moterų nuomonės tuo 
klausimu, ir visos jos kaip 
viena atsakė, kad dažymas 
veidų žemina moterį. Taigi 
ir pienuojama pakelti vajų 
prieš šitą keistą paprotį 
Pauderis ir dažai turi eiti 
laukan. Jų vietą turi užimti 
grynas muilas, vanduo ir 
mazgotė.

HARDINGAS GRĮŽTA Iš 
ALASKOS.

Prezidentas Hardingas 
jau pabaigė savo kelionę po 
Alaską ir grįžta namo. Jis 
keliavo po tą' sniego ir auk
so šalį dvi sąvaites. Kartu 
su juo važinėjosi tenai ir jo 
rninisteriai. Sakoma, kad 
valdžia ketina pradėti eks- 
pluatuot Alaskos turtus ant 
plačiausios - skalės, ir kad 
tuo tikslu Hardingas buvo 
nuvažiavęs apžiūrėti Alas
ką savo akimis.

5 PRIGĖRĖ CONNECT1- 
CUTO VANDENJSE.

Connecticuto valstijoj- per
eitą nedėldienį prigėrė 5 
žmones i

20c.

Meyer. >š vokiečiu kailio* 
kja bufa*i ..ę-Z..l .š_ 
kokių, budu ant j«g#

TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS.
TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS. .Knygelėje telpa įvairus 

patarimai apsivedusiems arba manantiems "apsivesti. Parašė Idos 
Cradcck, vertė J. liaukis. Pusi. 40.

Kaina 25c.; iki Rugpjūčio-August -31 dienai tik ....

Iš MANO ATSIMINIMŲ.
Iš MANO ATSIMINIMU- Daug žingeidžių pasakų. Parašė Dr. 

Pietaris. Su autoriaus paveikslu. Pusi. 301.
Kaina 81.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $1.00

DANGUS. -
DANGUS. Pagal Flanaarioną. paraše P. Brundukas. Su paveiks— 

lėliais. Iš mokslo astronomijos. Puslapių 193.
Kaiiia 65c.; iki Rugpiučio-August 31 diena: tik .................... 50c.
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Extra! $20 už $40
l žsisakykite tuoj geriausią lutygą iė žemiau talpinamo knygų sąrašo — už $40.00 (pilna kataloginė tertė), < 

AUŠROS KN YGYNUI prisieikite tiktai<$£9.00. Tokiu ; budu.' užsakydami knygų vlršpažymėTa Vertė gausite pet^ptha 
1MO.OO; ookuojant katalogine kairia -w prisiųskite pusę tos sumos kiek yri 

J iš šito sąrašo. prisių»k*ft«JiMai tiek už kiekvieną knygą 
tęsis iki Rugpiučio-Ąu^ust : ienai pertai malonėkite pa

. TSTOROAAMERIKOS. .
ISTORIJA SUVIENYTU VALSTIJŲ ŠIAURINĖS AMERlKOsj 

nuo laiku Kolumbo ir da prieš tai iki pat šių dienų. Kuris tiktai žin* 
geidauja Amerikos Istorija verta būtinai įsigyti šitą knygą, nes tai 
yra Amerikos veidrodis, kuriame atspindi jos kilti praeitis. Knyga 
didelė, su pusi. 361, gražiuose audimo apdaruose.

Kairą $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dieiu.i tjk ...................   $1.75

pigiau. Jei užsisakysite knygų už daugiau negu* 
užsakomųjų knygų vertė. Užsakydami vieną ar keliolika .‘knygų iš šito sąrašo, 
kiek tos knygos yra numažintą kaina, šitą knjrgy supiginimas 1 
siskubinli. idant turėjus-progą įsigyti sau.reikalmgų kn^gV už visai numažiiU^kąinįį’ 

lyties mokslas. \
LYTIES MOKSLAS. Tai gaiši knygai tai šaltinis sveikatak gel

bėjimui. tai daktaras jaunų ir senų, moterų ir vytų, vedusių ir vien
gungių. Š tą knygą parašė lytiškų ligų specialistas DR. A. J. K ARA- 
LlUS.Knyga su daugeliu paveikslų, kuriuose atvaizduoja visus lyties 
organus, šitoje knygoje aprašoma visą lyties istoriją. Šitą knyga .rei
kalinga netiktai sergantiems, bet ir sveikiems. Todėl gi patartina už
sisakyti šita knygą visiems, kurie tiktai interesuojasi lyties reikalais. 
Knyga didelė; pusi. 400, su drūtais apdarais.

Kama $7.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik........................ S4.-J0

KULTŪROS 
slų. lai yra viso 
baigiant Lietuva 
puslapių 505.

Kaina $4.00. i

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA.
ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLU KNYGA—MOTERŲ BEI MERGI

NI, . šitoje knygoje, telpa 350 artistiškų paveikslu, gaminti diužiausių 
artistų sviete. Paveikslai yra gamtiški —’ gryni. Po paveikslais aiški
nimai anglų kalba. Gražiais,-storair apdarais.

. Kaina $5.00; iki.Rtfgpiaėių-Aągatt BĮ dienai tik............. . . $4.50
’ ; . VALGIŲ GAMINIMO KNYGA .»

V.UGJL-GAMINIMO IR NAMU PRIŽIURĖJIM^ KNYGA. T*j" 
yra tcękorč<stW knyga. Mekiią Itėpti !r virti,' sutaisyti ganižųrusmr 
vaigim-Jr ’gėiinuiį-, taipgi ir kitus šeimininkavime darbus. Drųtaiif, 
audime apdatąU,.puslapių 162. . . . : i . V
____ Kaina $l:To: iki Rugpiučio-AŪgust 31 dienai' tik ... ...... $L50t

KUNIGoIbIMBOS BIBLIJA. ~
KUNIGO BIMBOS BIBLIJA. Knyga didelė, su dauge'iu paveik

slų — vaizduoja kunigus, minyškas ir tXi Taipgi'randasi daug'pa- 
mokslų kunigo Bimboj.

Kaina $3,00; iki Rugpiučio-AUgust 31‘dienai tik ................. $2.00
BARBORA UBRYKJŪ

BARBORA UBRYKA ARBA KLIOŠTORIUS IR JĖZUITAI. Su 
paveikslu. Aprašoma baisi padėtis minykės Barboros, kuri 22 metu 
išgyveno kalėjimo kliošMriaus urve. Drūtais apdarais, pusi. 118.

Kaina $1.25: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.....................  $1.00
GYVENIMO MOKYKLA?

GYVENIMO MOKYKLA, šita knyga yra viena iš tų knygų, ku
rią skaitant pakelia dvasią ir duoda norą-siekti prie mokslo, prie biz
nio, prie atsižymėjimo. Labai naudinga knyga dėl moksleivių ir kitų, 
kurie nori patapti garsiais žmonėmis. Pusi. 235, apdaryta.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik...................... $2.00

BIOLOGIJA.
BIOLOGIJA. ARBA MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pa

gal prof. Nusbaurn sutaisė šernas. Šitoje knygoje aprašomu kokiu 
budu atsirado gyvi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie vystosi pra
dėjus mažu vabalėliu iki daėjo ligi paukščių, gaiiaus paties žmogaus. 
Su paveikslais, pusi. 147.

Kaina 60c.; iki Rugpjūčio- August -tl dienai tis ............  50e.

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS.Meldžiu atsišaukti ar- 
jį žinute, malonėkite 
už ka busiu labai dė- 

(32> 
Ona Eacevičaitė

Dvara.s Vegplinė. Kelmės pastas, 
Raseinių apskr., Lithuania.

< 321............... l

8 ATSIGĖRĖ JŪRIŲ 
VANDENS IR MIRS.

..Tųlas laih 
Okeane nusi 
vas "Trevessa”. Dvidęšimts 
keturi žmonės spėjo išsigel
bėt ir susėdę į valtis pasili
ko ant jūrių blaškomi. Mais
to ir vandens jie neturėjo 
laiko daug pasiimti, tai per 
kelias dienas turėjo tik po j 
vieną krekę (džiūvėsį) ir po; 
keliatą lašų vandens. Nega
lėdami pakentėti troškulio, 
8 jų pradėjo gerti jūrių van- ’ 
denį, ir kiekvienas jų, mirė.' 
Kurie negėrė juriu vandens.1 
tio nnvc niiacrvvuri šifwni« kuri !<lonn»uja šeimynišku gy tie nOTS.^. pUSgVViąi JjK^miS Ypata .pageidaujama sekanti. 
dienomis prię ..MaųricĮjaUS. M®, rimta, teisinga,, pasimokinus i

« ■ i • ____ '*< n nrasilavinusl Butu labai Datreidauiasalos dasigavo.

i

'f '

.s*.
r. - V* fiJiuilriKC- -Si-Sj

REIKALAUS PEB-

tį

via *ci

. Pajieškau Antano Pelvenlo. paeina 
Iš’ Kauno Yėdjlbbs, Telšių apskričio,! 
t'arnių valsčtau-s Jenapolio parapi- J 
jos. Selįų -sodos, gyvena Amerikoj ’ 
apie 23 metai. Meldžiu širdingai at
sišaukti arba kas žinot, malonėkite 
man pranešti. Kas pirmas praneš, 
duosiu 5 dolerius. Mano adresas: >

T. Peivenis (33)
B. B. L. Co., liergiand, Mich.

APSIVEDIMA1. I

Kada IR KOKIU HUDU SVIETAS SUTVERTAS. Parašė pro; 
Mever. jš vokiečiu !:&Ibo» vertė J. llgaudas. Vahų&iai apaai^'ma ko 
kia 
kokių, būt 
rytai į

Kaina &1.50

Vaiijlii*:
stvėrėsi dar.jrtkki kūnai ir kaip inusų'ąjįįfe si

iiSfeįįfado gyvybė. Su paveikąUl*j į>usi4»|*l^, apda 

; iki Rugpiučio-August 31 diemti, tik'. t .;;.;.. $1.21 
. 4! ^KAMTO&jĮSTORUa. ■’ >

(iii isTORŲ.A Patfal įBert parašė pr/rBacevičias. Knygi

TRAUKTI RYŠIUS i
SU POPIEŽIUM-; ; |

Škotų kunigas David
H

Pajieškau gyvenimui draugės be 
skirtumo tikybos, nuo 33 iki 40 nietų 
---------- per suteiksiu plates
nes žinias.

C. Kuzma
i 3947 Scovill Avė., Cleveland. Ohio.

Norėčiau susipažint su mergina, 
gyvenimu, 

i: gero
_  _ _ ________ .jv-------------------------ir 

prasilavinus; Butu labai pageidauja
ma "ypata:__ vidutinio ūgio, geltonų
plaukų ir nesenesnč kaip 21 metu.
Apie save suteiksiu' žinias oer laišką, 
kuomet bus reikalaujama. Vien-tik 

įgaliu pasakyt, kad gerai merginai 
i yra neprasčiausia proga.
į • ’ J. Wciss

G^nerąi Deliyery, Hamtranick, Mich.

~ “ i merginos
atba našlės, turinčios nors biskį pini- 

. Aš dailumo moteries nepaisau, 
* kad tik

butų sveika ir nekvaila. Aš esu vai- 
savo 

esu sveikas ir dirbu. Su laiš-
!

' DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVDLIUCIJA.
i DRAUGIJOS IR ORGANIZMO . ’ Pagal Darvino,

Vt eismenę. Kropotkino. Spencerio ir kitų parašė Arthur Lewis; verte
I Dr. A. J. Karaliai Pusi. 187. ____ .
Į Kaina 5Q centų; ikiį Rugpiųyio-Augusi, .31- dienai tik ;.......... 45c.

HYGIENA. • • ,~T’
HYGIENA ARBA MOKSLAS apie užlaikymą sveikatos. Pagal 

Bernesą. Dr. Nyll ir kitufe sutaisė Šernas. Kas nori apsisaugoti nuo' 
visokių ligų, tas turi perskaityti: šitą1 knygą. Pusi. 132;

—ž Kai na-50c.; iki Rugpįučio-Aųgust 31 dienai; tik

KAS YIU TAIP, O KAS NE TAIP. Paraše Work, ve 
Karalius. Pusi. 264.

Kaina 75c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ........................... 50c.

PORTUGALŲ MlNYšKOS MEILIŠKI LAIŠKAI.
PORTUGALŲ M1NYSKOS MEILIŠKI LAIŠKAI. Parašė pati 

minyšką Mariona Alcaforado. Knyga nepaprastai žingeidi, išpuošta 
gražiais paveikslais. Pusi. 160. Gražiais apdarais.

Kaina $1.50: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .........................$1.25

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ.
ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Knyga žingeidi, apipasako- J 

ja laikus kada lietuviai pradėjo apsigyventi Chicagojc, apie tų laikų 
veikėjus, draugijas ir t.t. Pusi. 580.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.......... ■*....■ $1.00

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.
LAISVAMANIŲ KALENDORIUS. Kalendoriuj randasi . dadg 

paveikslų ir. gana žingeidžių, raštų, SųUįsė J. Mickevičius. Pusi. 60-
Kaina aOc.pjki Rugpiučio-August 31 dienai tik ■ .v 45e.*

TRUMPĄ SiENOVŽS ISTORIJA. 11 ! ‘ :
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Yra tai tikriausia svieto isto

rija nuo seniausių laikų, daug da-seniau prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimui Rymo viešpatystės. Knyga didelė, pusi. 305, ;

Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik $1.50
• i

Viirie dabar randasi Pajieškau apsivedimui Aess, huns aarar į dnuata aiba našlės turinčios non 
Kanadoje, veda agitaciją, gų. 
Vari A-nirliinš: žmones reika- but neiaana ,r n^praži,haa Anglijos ^zmon«» rėmą sveika ir nekvaiU. Aš
Jautų atšaukti iš Vatikano kinas' w metų 
Anglijos ;atštovą ir per- ^st-ir paveiksią,

trauktų VISUS rVSTUS SU po- John Whites
piežium. Šitokie dalykai,' Box UCi______________
kaip atsilankymas;andai Pajieškau gyvenimui draugės, ne-

-— 1. ■ ' eenėsnes 40. metų. Mergina turi turč-
,. -• - ti nors porą šimtų dolerių. Aš esu 

Iienes pas popiežių, ateityje amatninkas, noriu užsidėti savo d.rb- 
-‘ - - • ttivę. Meldžiu atsišaukti tokią, katra .

sutiktų imti civiliška šliubą. Su pir
mu laišku m.-ldžiu prisiųsti paveiks
lą. kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. II. As. < 31)
3041 Ocean Parkvvav, Brookivn, N.Y.

AR ŽINOT, KAD— į
Lietuvos S“imo atstovai gal? važi

nėt visais Lietuvos gelež'-eiiai= už 
dyką? Ar žinot, kad Turkiškas Taba
kas yra garsiausias pasaulio tabakas 
ir Ilelmar Turkiški Cigaretei turi 
100'r tyro Turkiško Tabako įŲ,

Anglijos karaliaus, it karą 

neprivalo atsikartoti, nes 
tai žemina Anglijos garbę, 
sako jisai.

Pajicškojimai
Pajieškau Silvestro Mukarb. Vai* 

niškių kaimo. Viduklės parapijoj Ra
seinių apskričio. Turiu jums svarbu 
reikalą pranešti. Meldžiu atsišaukti 
šito antrašai .

Adomas J.abušųuskis .
1727 Navang Avė.', Scranton. Pa.

senumo, turiu

Onalaska. VVash.

ISTORIJA ABELNA. '
ISTORIJA ABELNA. Tai yra viso svieto istorija, apie visus pa

saulio kraštus. Yra tai svarbiausia knyga norintiems susipažinti su 
viso svieto istorija. Parašė Dr. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta.

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ..... $2.10

LIETUVIŲ PROTfiVIAL
LIETUVIŲ PROTĖVIAI. Parašė Dr. Jonas Šliupas.'Knyga istoį 

riška ir gana didelės svarbos. Aprašoma lietuvių padėjimas da .prieš 
Kristi) per 800 metų. Pusi. 283. apdaryta. - .-..j.

Kainą $2.00; iki Rugpjūčio-Augūšt.31 dienai tik . . > I..,.. f$L7o

GYVULIŲ PROTAS.
GY'VULTŲ PROTAS. Patašė Dr. T. Želi, vertė J. Laukis. Yra 

grynai mokslinė knyga, šia knygą skaitantis sužinosi ar gyvuliai 
protauja ar ne ir kokie gyvuliai protauja ir kurie neprolauja. Knyga 
labai žingeidi. Pusi. 212.

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ......................... $1.00

LALIO ŽODYNAS.
• ’ ŽODYNAS ANGLIŠKOS-LIETUVIšKOS KALBOS. Šitą garsii 

žodyną sutaisė A. LALIS. Knyga didelė, su tūkstančiais žodžių, ku- 
~ rje yrarišpuldomi f lietukų kalbą. Gražiais "Half Morocco” apdarais, 

nugara ir kampai drūtos, gražios mopoeco s kure s, šonai audimo; ant 
nugaros parašai aukso raidėmis. Pusi, turi 835.

Kaina $6.50; iki Rugpiučio-August 31'dienai tik ....... S4.(‘'0-
PILNAS LAUO •ŽODYNAS^’ ~— ~

ŽODYNAS LIETUVIŠKOSrANGLIŠKOS Jr ANGLIŠKAI- LIE- 
TU\IšKOS KALBŲ.-Sutaisė A. LALIŠ. Abi daivs vienoje knygoje, 
pusi. 1274. drūtais, gražiais apdarais, kampai ir nugara mcrocco sku-'1 
ros. švr.at iudimo, aukso parašais ant nugaros.

Kaina $10.00; iki kugpiucio-August 31 dienai tik ................  $8.00
RANKVEDIŠ ANGLŲ KALBOS. ~

RANKI EDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimo
kinti anglu kalbos pačiam per save be pagalbos mokytojaus. Sutaisė 
J. LAUKIS. Knyga didelė, pusi. 310. Apdaryta drūtais apdarais.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.........................$2.00
BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS:

BEDIEt IĮ ŠVENTRAŠTIS, šita knyga vra padaryta iš senų 
"Kardų ', lar.dasi apie 300 paveikslu ir visi jie bedieviški, daug rašto 
aDie tikėjimus, dievus ir kitus dalykus. Knyga didelė, apie 1.0GO pusi, 
drūtais apdarais.

Kaina $4.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ................. $2.50
pamokslai išminties?

PAMOKSLAI IŠMINTIES IR TEISYBĖS. Labai žingeidus pa
moktai apie išmint: ir dore. Pusi. 182.

Kaina 75c.: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ..............................60c. ;
geografija: “ I

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRAŠYMAS. Pagal kitus para
šė ŠERNAS. Knyga nepaprastai žjngeidi — aprašu apie žemę, vul
kanus. kiek yra pasauly viešpatysčių, kur kokie žmoinčs gyvena, ko-» 
kiosjpj ypatybes-ir-t.t. Knyga didelė, su daug uayeikslų, pusi. 409.

Kairą $3.W; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ........ $2.00 
■"""sĖšV Badymų i§NYKę gyvi si n £rimal 

(Gadynių-Išnykę GYVI SUTVĖRIMAI. Pagal Bitne- 
ri. sutaisė'ŠERNAS. Knyga' žingeidi, aprašo šusibudavojinią visokių 
gamtos pavidalų. Su. <jąųg paveikslų. Knyga didelė, pusi, 370, gra
žiuose audimo apdaruose.

Kaina $2.50: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik...................... $2.00
ETHNOLOG1JA.

ETHNGLOG1JA ARBA ISTORIJA APIE ŽEMĖS TAUTAS. Pa
gal Haberland. parašė ŠERNAS. Su daug paveiksiu viso pasaulio 
žmoniu-tautu. Knyga turi didelę mokslinę vertę — patartina kiekvie
nam lietuviui ią įsigyti. Pusi. 667.

Kaina $3.00’; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.........................$2.50

> ..,04! Vcean rarKvvay, BrooKiyn, a.i.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 25 iki 30 metų senu
mo. Aš esu 33 metu. Daugiau žinių 
suteiksiu laišku. Norinčios apsivesti 
kreipkitės šiuo adresu: (31).

H. Jacobson
P. O. Bbx 653, Aberdeen, Wasa.

t

PARDAVIMAI. |
. ; I

PARSIDUODA 4 kanapos ir aut<>- 
r tobilius vaikams, labai dailus, dideli 
bosai, klėtka kanarkonis. kelios skrip- 
los ir §iaip daug daiktų; kainos labai 
žemos. Galima matyt bile laiku, tur- 

. būt parduota greit. (30)
•' 1 '• ?' p. A. 1

137 Valley St. (Rear). .;
La« rence. Mass. i

DIDELIS BARGENAS. !

Parsiduoda išfornišiuoti kambariai, 
įrengtos 3 metams takt-orės kaimy- ’ 
nystėj. Rei:du pigi, pelnas geras; 11 
kambarių, visi šviesus ir daug o'n>.' 
Priežastis pardavimu -- savininkė 
nevalioja apdiibū. (32)

MRS. A. DAMLE
1608 So. Halsted St.. Chicaga. III. 

ant 3 lubų. Tel.: Canal 2329.

R

’ Pajięšks.u savo draugų Jono ir Ju
liaus Zeidų. Pašventinės parapijos, 

‘■“—r r--g’--- -<Jononių kaimo. Meldžiu laišku alsi- 
besimaunydami. j šaukti.^ Aš gy venu K) metų ant far-

Okulevic- 
________ , Goodman, Vis.

Pajieškau savo b. oliu Nikodemo jr 
Antano Kirkickių. paeina iš Batakių 
parapijos, MalagiškCs kaimo, Taura
gės apskričio. Girdėjau, kad gyveno 
Philadelphijoj. Mano antrašas: 

Frank Kirkickis
P. O. Box 106. Buckner. III.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
------------V.’7- j v • i. :Antanaičio, jis pirmiau gyveno Chir 

taS audeklinės darbininkas, csgoj. Paeina iš Kauno rėdybos. Tel- 
Arthur Mann. kuris, šių apskričio. Zerenų valsčiaus. - nuo ,___ ..tūlas ATvnur in<Ul , ’ Medingėnų. Tunu svąrbų reikalų is Hyne> m.,-rašo š.toki ialš.;ą:

kaip policija sako, pavogęs Lietuvo|..ųprččiaų zmoU, kur jis ran- Mh nCQ-a%
------- žlftilų, _ matonCkite ąianė

, 'i;_„ pranešti arba ji^p#6 lar-ąts^C-Udta. ,j.luŲdideĘ vidurių užkietėjimą ir nie-
mędžiagos,- kad galima .,c-ky,-negalėjau padalyti, kad viduriai

- - • ’Bffnk'įit., Box‘66, ■ išctitų įnikai'.. Buvau beveik užbade-
waCtrouiyi;Coait. tfblčas ką aš galėjau valgy ti tai į

j.. --i» i n-,' »•.' U ,1 trtipUti bul jono. Po paėmimui Nuga- Į
?r‘?^as3 Tonė’o aš galiu valgyti mažne viską, j

” " - Af»riaug?u 14 .švarų ir jaučiuos kaip J
Nauja 'esybė.^-Tai yra ge; įausis vais-: 
laš koki as kuomet vartojau.’’ Nugr- 
Tone po teisybei yru astuoni vaistui 
vienam, kurie maitina, stimuliuoja, 
sutaiso ir stiprina silpnus, sunyku- 
s.us, nusidėvėjusius organus ir aud- 
menis. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
V itnani pilnam mėnesiui gydytis tik 
SI.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pvzi tingai
garantuodami, kad suteiks pilną pa
tenkinimą, aiba pinigai bus sugrą
žinti (garantiją rasi prie kiekvienos 
bonkelės), arba pasiųs tiesiog apmo
kėtu paštu National Laboratorv, 1038 
So. Wabash Avė.. Chicago, III., pa

siuntus jiems $1.99.

SAPNŲ KNYGA.* * > *, • 
SAPNU KNYGA. Išguldo visokius sapnus, kokius tiktai žmogus 

gali sapnuoti. Knyga puikiais apdarais. Pusi. 26-».
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $140

MAGIŠKOS KAZYROS.
MAGIŠKOS KAZYROS su lietuvišku išguldymu ir visais paaiš

kinimais.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai ........................... 51.40

BIBLIJA.
, BIBLIJA ARBA PILNAS ŠVENTAI RAŠTAS SENO IR NAU

JO TESTAMENTO. Knygą didelė virš l.ldO pusi., juodais audimo 
apdarais, auksinio titulo antspaudą, rausvi lapų kraštai. Sykiu su 
Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pageiba lengva jieškomi 
dalykai Biblijoje surasti. •

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai ........................

Vienas nuėjo dugnan‘Stam-!nws- M8noc^a7^£(:
forde, vienas Meridene, du 
Torringtone ii* vienas Bran- 
foręie.

PAVOGĖ GANA DIRB
TUVEI UŽSIDĖTU.

Metheuno miestelyje.^ ne
toli Bostono, tapo areštuo-!

Kem. B.,

r3

Skrandis buvo toks sugedęs: 
kad ji nieko negalėjo veikti.! 
Užaugo 11 svarų ir sakosi jaučiantis1 

kaip nauja moteris. ;
Ponia Louisa Cooper. kuri turi 68 Į 

metus amžiaus ir gyvena
* e < < n t >24* *1 BĄs V. ■ 1 ą
kaip policija sako, pavogęs Lietuvos..,

, iš,audeklinės tiek įrankių ir į®!- 
medžiagos, kad galima es?a f . 
kita nedidelę dirbtuvę uzsi-’ 
dėti. Ir ištikrujų. ant antrų
jų lubų jis jau turįs įsitaisęs 
stakles.

įvilios 
’Kol 

Nuga-Tone'o 
nkir.o gazal viduriuose, turė-

.ittgąjęjau padalyti, kad viduriai 
išeitų Taiikan. Buvau beveik užbadė-

žinųti, kur jis Tan- Mb nę^avąu vartojusi 
mani

STATYBA PABRANGO 
200NUOŠIMČIŲ. j 

Medis ir maleva 5 kamba-j 
ritf namui Bostone ar New 
Yorke šiandien kamuoja 
$2,900. Ta pati medžiaga 
1915 metais kainavo $883. 
Taigi ji pabrango 200 nuo
šimčių. Tas išaiškina, kodėl 
narnai dabar tokie brangus.

r ■ -T . . -J

3k Aš. — ...
brolio MatekitoiStUAiskoi, Kauno rertyr

'jo paties arba dnrugų. kurie apie jį 
'žino. Atsakymą malonėkite duoti po 
šiuo antrašu:

Ignacis Š'lanskas 
Calle Marcelin No. 146, 

Bcrisso F. C. S., Rep. Argentina.

r-r

Pajieškau savo tėvo Kazimiero. Pe
trausko ir dėdės Antano Petrausko, 
abudu Kauno gubernijos, Batakių pa
rapijom. Jie patįs arba ka.- juos žino, 
meldžiu pranešti, už ką busiu labui 
dėkingas. :,;‘

J. Petrauskas
P. O. Box 181, Hartford, V U

P s s 
sI

PATARMĖS MERGINOMS.
PATARMĖS MERGINOMS APIE LYTIES DALYKUS. Parašė 

Margaret H. Sanger, į lietuvių kalba vertė J. Stropus. Knygoje ran
dasi gana daug paveikslėlių išaiškinimą išsivystymą vaisiaus, nėštu
mą ir t.t.

Kaina $1.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .........................90c.
------- ———-ŠVYTURYS.

ŠVYTURYS. Almanachas už 1912 ir 1913 metus. Tcipe raštai 
geriausių Lietuvos rašėjų: T Judo Giros, lązdynų Pelėdos, Gustaičio, 

I Mikuckio. Vinco Krėvės. Kazio Puidos, Žemkalnio Grigonio ir kitų. 
: Vertėtų šitą Almanachą įsigyti visiems, nes jame randasi daug žin- 
i geidžių raštų. Šios abi knygos turi pusi. 540.

Kaina $2.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.........................Sl.t>'»
MEILĖ IR ŠEIMYNA.

MEILĖ IR ŠEIMYNA. Knyga su daug paveikslų, pilna žingeidy- 
, bių. Pusi. 260, drūtais apdarais. '

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .{..
. PAVEIKSLĄ!—ABROZAI. f r.i mK

> 4-ri .AteROZAI ~ D1D. LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ, ALGIR
DAS, GEDIMINAS. VYTAUTAI IR1 KEISTUTIS, šitie paveikslai 

' yra tinkami papuošti, namus, ofisus, svetaines, ir .t.t. :
Kaina $2.00; iki Ragpiučio-Augpst. d. visi 4 paveikslai

KRAUJO SftJA. :
KRAUJO SĖJA. Vaizduojama baisus Karės laikas. Knyga 2-juose 

tomuose. Mūšiai ant žemės, mūšiai ore, mūšiai vandenyse. Per abu 
tomu pusi. 535.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.........................$2.00 .
BEN-HUR. į

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ. Pus
lapių 472.

Kairą $1.50; iki Rugoiučio-August 31 dienai tik.........................$1.25
—— — MEILĖ IR DAILĖ.

MEILĖ IR DAILĖ. Parašė Meilės Specialistas. Su daug paveiks- . 
lų. Pusi. 207. apdaryta., v- • > H

Kaina.$1.50: iki Rugpiučio-August 31 dienai, Uk $1415 f
- ■ - ■j..-rELK£ą.,z,!..;..,.z ..

PELKĖS. A'ėikalde iš lietuvių , darbininku gyvenimo AriaJrikoit.. j 
Parašė L'pton Sinclair. lietuvių katbon vertė Katys Puidai'P'ušl. 4681 '

Kaina $1.50; iki RugpiučiorAtųpist 31 dienai tik$1^5'i-
Pinigus siuskite sykiu su užsakymu. Jei siusite grynais pinigais, faišką registruokite. AUŠROS KNYGYNAS .yra. di

džiausias lietuviu knygyuaš pusaulv. V'isos geriausiom knygos kokios tiktai yra iSlefetos lietuviu kalboje čia, Aaterik<ūe« 
arba Lietuvoje, galima gauti AUŠROS KNYGYNE. Katalogas siunčiamas dovanai. Knygų kainos nupigintos tiktai tp, 
kurios čia garsinamos ir tik iki Rugpiučio-August 31 dienai. Radę sau reikalingy knygų šitame sąraše pasiskubinkite užsi
sakyti. Norinti agentauti musų knygomis, apie sąlygas klauskite ląišku. Laiškus su pinigais siųskite šituo nauju antrašu:

Aušros Knygynas
3210 South Halsted Street, Dept. 4, Chicago, III
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE |i
(Iš Lietuvos laikraščių) Į

f— ■■ ■ ■ ■■ ■■■ v.. . *

žuvis stimpa ežeruose. ežia — musu tvarkdariai 
Šiandieną susitikau su insis atatinkamų priemo- 

žmonėmis nuo Kalvių. Kąlę.P^’ apsaugoti gj^’entojus 
vįai tai mažytis miestelis iPay°jaus. Na, galt? ga-; 
Traku apskrity.), Kruonio į a 
vaisėme m.g ' ' ipe-įfc!*? ft'lrajos, vado ka-J
mažo Kafaąlfc itaT®1?: ■,T’,!««.es. ™»vaM
Ežeras labui žudnms. Tat*,lk^'».’al<l!nlPko Pa;!$t 
gi žmoni# MW sSrupinęJ“ ’Bsdrtapą ir totu miiKj. 
........................ Šįmet šitam! -,lČ tarnautoju (ts kurty, va- 

ežere labai d vėstančios zu- -T
vys: pilni pakraščiai esą di- < inin.kas Lukošius) pastan- 
džiausiu negyvu lvdekų ir P° .tl?J.Put' pradėta
šiaip žuvu. Sako dar niekad i! ?1?'1.1 , asmenys,
čia to nėra buvo Dieve i; *’*■>’! savaičių laikotarpy-

ZkūDIKIv^ 
iEBOVes SKYRIUS

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

J“ ’

i Ka 
.adei

7*

-C |
dejuoja, kad šimet šitame . , - . ...
ežere labai dvesiančius žu. ^ gaudyme, atsizj-mi nuli-į

‘ i

čia to nėra buvę. Dieve 
duok, kad būti! neteisybė, 
r»es išgirdus šitokią, naujie
ną nerimas ima: ežerai sle- 
g’a dideli valstybės turtą, 

žeras priklauso dvarui, 
kuri šimet išparceliavo, ši
tame valsčiuje yra paprotys 
žvejoti Nemune, žuvis nuo-
Y* • 2 T“”-“ — - - - - -dijant. 
miškų jau beveik neliko —

S! R U!’SXI
Metai 

svarbus, ... 
ir moterišk 
da pageltu

■ vikrios ir 
siinnun'.o l>?i

Į Menkumą
■ gas penėjlmi 
.ne visados nae. u
turtingi nu.

:gintt‘
gaus 
žal’”

je Tauragės milicija paėmė 
f.pie 10 plėšikų, kai kurie jų 
pasirodė, pirmiau buvo pa-į 
lėgę iš kalėjimų, kiti gi ita 
iiami dalyvavime prie api 
plėšimo Dr. Ratomskio, už-.dronS ' 
mušime milicininko Tolei-vai ;,;i 
kio ir t.t., vienu žodžiu, ”cto- • ta ir me 

Viskas gali buti:į!L*™o.nė? •Dar Tikia.,P®''
v ->•> įbrėžti, kad Tauragės mineii —... . . . -

bus tas paf ir sii ežerais. O *»“« *"¥*«" »’ŠarM? 
gal tatai darbas kai kurių sveiks.-kada w laiku mili- 
pilieėiu, kurie iš kažkur, pa- clja tinkaTnal galės 
“ •- - * 1 1 *V1- ą * m.siėmė barbarišką- mokslą 
žvejoti vandenyse su bom
bomis.’ Žmonės sako, turbut 
tokia liga ant žuvų užpuolė, 
nes ir kituose ežeruose tas 
pats girdėti. Dar liūdniau: 
ir kiti ežerai nuo bepročių 
bombų neužtverti.

Reikėtų kam nors šituo 
reikalu susirūpinti, kad ne
atsitiktų taip, kaip su tuo 
ūkininku, kuris tada arkly- 
dę užrakino, kada jam ark- ■ 
liūs išvogė.

• B. Teliavičius.
• • i .i ’ j

>-L čigonai.
Pasvalys. šių metų 6 d. 

birželio važiuodamas ■ • iš 
Tumpėnų i Pasvalį, pastebė
jau čigonų gaują sustojusią 
per du šimtu žingsnių nuo 
vieškelio. Vieni buvo sulupę; 
apie savo vežimus, kiti .ga
nėsi arklius ūkininkų pievo
se. Arkliams užtenka ir pie
vų, bet patiems čigonams 
žolė valgyt netinka. 0 val
gyti reikia. Kur gauti? — 
Reikia elgetauti. Bet uki- 

. ninkai tokių "ubagėlių" ne
mėgsta ir nelabai skubinasi 
su išmalda. Tada prisieina 
vogti. Teko pastebėti, aplin
kinių gyventojų nerimavi
mą dėl tų krūmų ponų lan
kymosi. Jie bijorkad dau
giau neprįvįstų nelaukiamų 
svečių. Reikėtų Įstatymais 
drausti toki klajūnų gyve-

susi
tvarkyti.

Reikėtų kiek galint 
nupinti, kad milicijon 
i riimami tik stipraus 
susidėjimo, mandagus 
filavinę asmenis, 
kils ir milicijos 
: utoritetas.

Pavyzdžiui: 
policijos * tarnautojais pri
imami gerai moką skaityti 
ir rašyti, tam tikro augščio, 
svarumo ir t.t. žinoma, su 
laiku, prieis prie to ir Lietu
voje, tuo labiau, kad jau yra 
Įsteigta milicijos mokykla. 
U''V žinąs.

mankštini 
ts i 

venimu 
tikrų anytių. 
taio-psat ir i 
ksjauja t:i-.k;. 
tarnauta.

■ ■ Nc*ku.ic n* 
’ mui, o svaro 
Įjo stoka dažniau
i nėjimas, nes 
mantai aK.-t.n- 
po kūdikystei 

tik jatii pr 
’ į reikia įpra'

;valgius, r.e keptu- 
kauti jo norams, 
skylutė, pro 
jinms. \’ai a-

Į; >j

Nedapet-ėiim -
o mlner

Pa^i- 
butų ti'. t 
kūno,4 
ir iš- 

Tada pa
tarnautojų scatųrę

i įvystytas

Amerikoje ?us, kaulu
co geležis, pieno 
duoda gy 
reikalauja 
kią negu s 
vajus k i 
tenkasi pūdanti 
tiuodingi puiiai i?i> 
ir padaro vieši 
joms.

į Borden's Fr 
Į esąs brancu 
‘ !;cdaper.?jiina, 
! Ri nūs ir r.iiro?* 
bč.i

Bažnyčioj- geria degtinę 
merginėįa. nmeiikonišk-a

. ... . .. ... , Lkudįki'j;
Miežiškiai, Panevėžio 

ikrities. Musų miestelyje 
kart didėja ”gyvojo 

vandens šaltinėliai’’, šian
dieną jų priskaitoma ligi 6. ['j- 
šventadieniais miestelis pil- 
nas rėplioto jų ir gražiakal-,ris 
hių. Pas mus geria visi be 
skirtumo luomų ir vietų. 
.Yra faktų, kad Miežiškių 
piliečiai gėrė degtinę bažny
čioje, ant viškų. Bet tie 
garbingieji" piliečiai jau 

šiomis dienomis išsidangino 
Amerikon. Ir kad Tamstos 

žinotumėte, ko nėra ant tų 
musų bažnyčios viškų. Ir 
degtinę geria, ir popiero- 
sus ruko, ir mergelės saldai- 

------------ ,.—z ao<. _ jiiius valgo, ir pusberniai ke- 
nimą, pristatyti juos prie [purėmis mušasi, ir visokius 

[įpostis, šposelius vadžioja— 
. . _ .įžodžiu, taip elgiasi, kaip ko- 

pievų mindžioti jose vakaruškose. 
ŪI, O tliretU IT i rlmnn.ū

•- >

naudingo visuomenei darbo. 
Tada jiems nereikėtų nei 
ūkininkų į * 
nei vagiliauti, _ ------ -- „
sau ir kitiems ramesni gy
venimą.

Tėvynės sūnūs.2.

-FE L E iVi g \ -
! ;--------------------- . __________ _________

i į DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro- 
titskų vyrų ir moterų ligų.

IS Parmeater 81., Boaton Mat*. 
•Prie Hanover S t f 

r<4. Riehmonti 668. (.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

t « I » I * I 
i

i »

Tel. So. Boston S06-W

DAKTARAS

A. L. KAPOClUSį!
LIETU VYS DENTlNTAS. • 

VALANDOS Nu* » iki U die«*. ’ I

rl i ser.^ jšaii 
u 

įten i

i
i

t

l

Net ir kūdikiai

T į

Nbo t iki 9 *ak-‘
NEDCL1OM18: i

iki 1 ▼. D*1 9

AR ŽINOT, KAD —
Azija turi 85O.69O.00O gyventoją, 

uonn-t ‘Europa turi Ilk :JNt,OOi>.O0t>?

Roosevelt
Hardinę 
Arthur 
Fillmore

I*

.ii o

naujų aliejum

Ltd..

t

t

r

i

/

1038 VVashingtoa Street ir
43 Dover Street, 
BOSTON. MASS.

?5.00.
orderiai išmo- 

užtikrintaš

Aštuonis metus praktikavęs 
Hospitalėj.

Medikas ir Chirurgas.
Taipgi gydom ir Elektriką.

kas sa
ro jSG, Norih

'MSVCl, ĮJVVdii XlL.k> 1O SJUlVJ.}, 
.wfew Yorke. Geriausi iwu 
'' ldivai

Resolutc”. ’Relianee'
Albcrt Ballin'
lAeulsehlar.d'

veža I. II ir III kl.lesų paša 
Taipgi popu. 
”.Mount

žierius.
laivai Clay

’Mou-h
"Thti-

III klesa.

su Border.'- E
■ draugės 
r celto. > 

užganėdinančiu. Bet 
daugeliui v.j motinų r.-, bu.o tikra; in 
formuota kode! šito; plikio.- pasek 
»r«.> visados būdavo gailesnio;'. Esl- 
'f’knas yra puikiausias, saldu.-, •iėt<a 

■. surnjkiiytss "bv* 
cukrumi, taip lesu 
peną kūdikiams.

it ir Lietuvė motina 
vartoti Ecrden’ 
no Kompanija 
jt pamo.kir.imų 
Eagle Pienas 
kiar.ts. Jei nori 
iškirpk kuponą 
trina r šių nagi 
jiems, o jie su 
Jums prisius j:

rado j

i u salo >■

Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

I Mirusiam atminti dienose 
pas mus, Miežiškiuose, irgij 
neapsieina be svaigalų... Tie'l 
atminimai tęsiasi keletą die- | 

kuriuose dalyvauja po 
kelias dešimtis žmonių: sta
lai per visą laiką nukrauti 
maigiais, alaus ąsočiais ir 
įvairios degtinės bonkomis; 
viduryje gi stalo pastatytas 
kryžius, su Kristaus kančios 
pa veikslu ir žvagė.'Įsisma
ginę maldininkai, gieda, rė
kia užsimerkę — lyg 
tižiai.

-      —    — - ■ - *
Pradėjo valyt Tauragės 

apielinkę.
Paskutiniu laiku Taura

gės apskritis buvo pragar
sėjęs žmogžudžiais, plėši
kais ir Įvairiais besislaps
tančiais pabėgėliais iš kalė
jimų. Pavyzdžiui: pereitais 
metais ant kelio Tauragė- 
Skaudvilė buvo apiplėšti žy
deliai, kurių vienas drauge 
su vežiku tapo užmušti ir 
vienas jaunas žydelis sužei
stas. tais pačiais metais 
Pagramantyje tapo nušau
tas einąs savo pareigas mi
licininkas Toleikis. šiais me- , 
tais -(dabar ^nesenaiŲ va«i i 
ž juo jaut iš Tauragės į Skau- 
(Šflęi.ąįįijiMĮptoąp.. 
skrities ligonines vedėjas ■ 
Dr. Ratomskis, iš kurio at
imta apie 1,000 litų ir auksi- ■ 
nis laikrodėlis. Vienu žo
džiu, Įvairių plėšimų bei va
gysčių nei nesuskaitysi.

Toki įvykiai taip Įbaugi
no žmones ir atskirus valdi
ninkus, kad ir svarbiais rei
kalais, ypač nakties metu, 
bijojo rengtis i bet kokią to
limesnę kelionę. Visi su ne-, 
kantrumu laukė kada vai- traukinio varymas.

Nelaimė.
Birželio 28 dieną, 2 

po pietų, apie kilometrą

/

gai-

I

mes
. mogiška 
dieną mes 

fanciam :_____ , ____ . _____ ____
•Ks. Tuojaus^ pasirodo didžiausias
• 'svojits sveikatai, ir gyvasčiai.
• Jperacijas darant tankiai * žmogus 

beatsikelia no operacijos, o
ir atsikelia, tai sveikatos ne
ri. Taigi, dabar ua parodo, 
reikia save jrdbėti pirm laiko, 
nėra dr.r prisikabinęs pi.nisai- 
arba Vvžys ir kitos kokios blo- 

tros ligos prisikabina prie nuslob-
■ u. <o, nesveiko skilvio. Taigi, 
iirangus Prieteli, atkreipk atydą 
kasluik savo sveikatos ir gyvat

es. Kada pajaučiate kokiu nors
negerumu savo viduriuose, tai tuo- 
ans -ieikalauKite: J. Baltrūno ^it- 

tt-risį Prašalina visas minėta* ti
rs. padaro apMtą, Jgaąpnt^'lie- 

<c m šmiinėtns’hiaftneifaa yda»-
■ :as. gyvumo, energijos, prailgina 
. tvėrimą. Silpniem, sMpykusiem, 
i-rveotiem vyrant ir nBterim- ir
• aikaai nėra nieko ger<Jr,io per J. 
Koltreno Bttterio, kuri žrpones

artoją per 20 metų, per kuri-1000 
' v rų ir moterų apturėjo jreresnę 

><atą ir prailgino gyvenimą.
Kaina 1 bonka $1.00. 

ngus Prieteli, šitą apskelbimą 
pasilaikyk ateičiai.

SVEIKATOS GELBĖTOJAS 
JJrug Chemical Co. 
J. Baltrenas, Prop.

• ", I’ers!,ū*£ R d- Chicago, fll.
Pnone Lafayette 0919.

turim progą pamatyti 
skilvį, ; _:.i
girdim atsilikimų tuk- 

žmonių

kur kiekvieną

■auga Pinisai-

1
i 

H- 
Seredomis iki 12 dieną j 

Ofisas "KtJeiv.a’l.ftaia* . -į 
251 Broadway. tarpe (.' ir l> «. < 

80. BOSJŪN. MAS8. 
22T”--: --ĮĮ

Tel. Deivey 4036-M ir loOil-Rjt •

Dr. N. F. BarroJsn

Didelių Laivų, kurie išplaukia kas 
įer Brpmeną.

"į r.nt Amerikoj laivo. Rak apru- 
iš pategiunaig ir geru patarnavimu, ką.^ali 
it Attuękcą ;laiv.i. Trečios klesos katiibajė- 

ir 6 ypatų — rūkomieji kanr.txHriai — kny
gynai, kuriuose y :t ir lietuviškų knygų — daug v;et>.s 
ant deko — puikus valgis — tai yra daiktai, kurių grali 

^jlbjūUš. Tie laivai vadinasi:
Į l.ar.don. Plymouth

President
PresMtent
Presiden*
President
President! j i

ir < hcrbourg

Polk
Vari Bu t en 

lonroe
Adams 
Garfield

I 
♦ 
I 
I 
♦ 
I 
I 
I 
♦ 
I

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO

Profesorius daktaro Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ jr 
MOTERŲ. LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

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

’ 69 CHAMBERS STREET.
Phone: Haymarket 3390. 

Ofį§o valandos;
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

t 
l

I

» 
I 
»
♦

vai.
- nuo 

Mauručių stoties, ravėdama 
ant gelžkelio žoles, ir ne
spėjus pabėgti nuo dviejais 
bėgiais, prieš vienas kitą, 
bėgančių traukinių, suvaži
nėta Agota Kastantait.vtė. j 

_____. . • >
Traukinio katastrofa.

Birželio 27 d. vakare trau
kinėlis, eidamas iš Kazlų 
Rudos Mariampolės link, 
nuėjo nuo bėgių. Suardyta 
gelžkelis, sudaužyta pora 
vagonų. Žmonių aukų nėra. 
Priežastis — perdaug grei
tas, neblaivus mašinisto

i

i
N-irnk:t kitokio, kaip tik su šiuo 

paveiksiu.
S.ilutnra* ligas gydo,

, Tai. daro ne iš pavydo;
Teikta kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarąt

Satutarą Biterį žmonės vartoja jau 
{■er 15 metu nuo visokių pilvo ligų j- 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lvgaus, nei už 
ji viršesnio. Pihistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas bosi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtu, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRLTG & CHEMK AL CO, Inc. 

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

Brenu na

George Washington 
America
President
President
President
President
Cherbourg ir Southampton—S. S. Leviathan.

Taipgi susijungia su Dancigu.
žsisakyk vietą dabar — eik pas savo vietos agentą 

šiandien arba rašyk į —

UNITE!) STATĖS LINKS
15 Broathvay, New York City.

——  *—— Ageptai didesniuose miestuose 
įgalioti Operuotojai delei

i! ? UNITED STATĖS SHIPP1NG BOARI)
i, ,.1.^ ■ i i ■■ ■ ■■ ■ ■— i

AMERICA LINE
^eriauaias >c ritaUausig> susinėsi- . 

mas per vandenį su LIETUVA |;
Uiui iš Kotivnlauiu nuveža pa- j'

»ažierius tiesiai į l*ILt.
—

VOLENDAM .-...J
RAMIAM .................Y ..
NEW AMSTERDAM Rugpiučlo 11 
VEENDAM ................ Rugpiucio 1$ J

............................... - - JI
-H* 

j! Ar žinot, kad paprasti cigaretai’su- 
~ i;Įteikia jums kiekybę, kuomet Heimari 

įįiTui-kiški Cigaretai suteikia kokybę?

|
Į
ii

Į
iiII -<■ riams.
j Užsisakant vietą kreipkitės prie 
IĮ vietos agentų arba pa* •
■į HALLAND AMERICA LINE 
'■ 89 Statė SU Boston. Masa.

rv į
Liepos 28;;: 

Rugpjūčio -4 j j

Musų laivai turi geriausius pa- Į- 
togumus trečios klesos pasažie- •’

NAUJA FOTOGRJHJŲ STUDIJA “LE0NARD1
Iš priežastie-; keturių 

sukaktuviu nuo uitieji m o 
tinės fotografijų stiMUo 
BŠiau pairraąęs pranešk v 
Šfca:CJU>.’gUĮS. kadj :: .ą* •;< 
rą/ŠuGijar 

^>1
■ šekneav. už 
fiju uždyka 
didelį • k. 
Kielčfiena:- i 
tegrafijų ^iį" nore 
dideli naveikšią, ląl' ^l:cr 
atneša mums si kupeta.

• No. 445 KUtMiNAS 
delei dykai gaunamo p-ve

p> D-Adlį b
sLtame. •1 : 

nūs 
iįOįeruo^ ųt

UzsisaKuntig
:

.'t.kšią

, J
ąįrią

akyn'.'i 
visier

joLjg 
uuop’r.ij 
uveiksls.
i 12 fo- 

daąras šauti 
kertiu iž

slo su tinkamais rėmais, -užsisii- 
kant tuziną fotografijų

1 LE©NAM)I STi DIO
iMMON ST., 4*' LAVVRENCE, MASS

Nuga-Tone
Pasekme po 2t Aem 
arba grąžiname jom* 
pinigus

4

NITEDAMERICANUNES
r JOINT SERVICE WITH
HAMBIPG AMERKAN LIN

Trumpiausias kelias į>

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN 
ant naujo ir parankaus 

laivo 
"COLI M BUS” 

Tai yra didžiausias vokie
čių laivas ir vienos klesos 
kambarėliais laivai. Page- 
i mti trečios klesos pa
rupk urnai. Kreipkitės prie 
agentų arba i

192 Hashington SI., 
Ęasion{ Mass.

CUNARD
Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 

per Liverpool.

PADARA TIBSTĄ, RAUSOMĄ KRAUJĄ,, 
STIPRUS, MUOLATINIUf NERVUS, ’ 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis’ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiftinan- 
čius. bandyk Nuira-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žrooiru! Devynes iš dašimtes visu žmogaus Iii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, mažai _ 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuraltria. stokas energijos, nusilpne- 
ūmas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinio3 ctrkulacijos 
kraujo. * . , ___ ..

Kožna dali* kūno ir -kožng-jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviųjų pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. _ Nuga-Tone yra labai , 
protingas erdygni gjlĮO-niffHpnetu nervu ir abelno sunaikinimo . 
kūno. KodėlTTŽmfikfcSFyra sutaisyti B aJtoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus bydytBjm:-TT«~jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Krauki įr Nervu.

Nuga-Tone priduoda g?vybę jaknoms. past-.prm grobus tęip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atpusią inkstus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputunumerą smir- 
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
ar>»-ita. giar* gruomulavimg, tvirtus nervus ir kietą pastiprinta miegę. 
Nu-a-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padam tvirtus, rustus 

.veikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpm savyj jokiu migdamu ar 
darmnu^paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei Yra apvilkti cukrum, priįmno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
“ mUSu'aKOLIUTMKA CVAMANOJA: Prekė Nuga-Tone yra viena* ($1.00) doleris 
nž bonkute Mrate talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi
gydymo. Gulite pirkti deim konkutes. arkų šešios menesius gydymo uz penkių? ($S.OO) 
doleriu* Imk Nmra-TmM per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas ea- 
sriimiu*' ir pilsus, p me* urnai *ugr«ži*ime ju*u pinigu*. Negalite
pranuldvti viena centu. Me* {manta eiiikę

PRISIUSK SAVA PASTOJAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
v’ational Laboratory, U 21—• 1018 S. Wai>ash Avė., Chlcago, Rl.

Gerbiamieji: įdedu čionai* 9.............  * meldžiu prisiūk man..................... bonkut
Nuga-Tone.

ant naujų, didelių, puikių aliejų 
varomų laivų:

SAMARIA Liepos 12 ir Rugpiučio 9 
SCYTH1A Liepos 26 ir Rugpiučio 23

Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 
į visas Baltijos valstijas. Puikios vie- • 
tos; geras valgis.

Taipgi iš New Yorko. ypatįškai 
prižiūrėta kelionė i Lietuvą ir visas 

; Baltijos valstijas kaš utarninką ant 
, trijų marių milžinų, su persėdimu 
Southamptoae.
MAURETANIA, AQUITANIA, 

BERENGARIA.
išplaukimai tie- 

;t

’.Mount Carroli”, 
Ciintoc"
ringia”

Hansu”,

kambariais
VVestphalia

•Visi pirankunaa: ir puikus 
patarnavipias.

U^TEO AME8ISAM LIIES
A JULIUS RŲITENBERG.

26<) Hanover SU 
----- ------------- - flaston-

arba pas kitus autorizuotus

!
i Taipgi reguliariai 
s:og i Hamburgą a> 
d-ginan-.ų laivų.

3-ėia klesa:
J Hamburgą 103.50
Į Piliavą ’ 106.50

Karės taksui
CUNARD piniginiai 

kami Lietuvoj greitai, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento a;ba >

CUNARD STEAMSH1P CO
126 Statė St„

Boston, Mass.
S

LAIVAKOm.-IW SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ IŠ LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJAUŠKAS BIURAS. PRIRENGTAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL ROIK1S ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL Bl’REAU,
136 KAST 42nd STREET, —N£W YORK, N. Y.

Gatvė ir numeri*
9

Vardas ir pavardė

* ............................ Valstija.................................................. sėMm
>. - •

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką R^e» savo spttokojo šlandio už 65c., arb* prisiekite 75e. 
paSto ženkleliais tierisi į labaratoriją.

H. AD. RICHTBR & CO.
104-114 So. 4th At. Brooklyo, N. Y.



SVEIKATOS 
KAMPELIS.

SVEIKATOS NURODY
MAI IŠTISIEMS 

METAMS.
* SAUSIS.

Sveikatos nurodymai.
Sveikata tai turtas.
Sveikatos geriausias gel 

bėtojas yra šviežias oras.
Pritaikyk drabužius pa 

gal laiko (sezono).
Pakelk miegamojo kam

bario langus.
Nevartok viešu rankšluo-! 

ščių ir gėrimo puodukų.
Švarus maistas, čystas; 

vanduo ir šviežias oras — 
visų privilegija.

• Geras sveikatos storis 
yra pagrindas ypatiško nau- Į 
din gumo.

VASARIS.
Plaučių džiova.

Plaučių džiova ne pavel
dėta. . j

Šviežias oras, tinkamas 
atsilsėjimas ir tinkamas val
gis — plaučių džiovos prie
šai.

Susidūrimas su džiovin- 
gais pavojinga.

Neatsargus . spjaudymas 
yra kriminališkas darbas.

Saugokis nuo džiavufin- 
go žmogaus, kuris kosti ne
užsidengęs savo burną.

Kovoti su plaučių džiova 
yra priedermė 
draugystės ir 
žmogaus.

"Patentuotos” 
neturi vertės.

Švarumas yra

A

PALM
ė

I

kiekvienos į 
kiekvieno i

II
I 

džio- j

gyduolės

svarbiau
sias faktorius plaučių 
vos kovoje.

KOVAS.
Svarbus sveikatos 

nurodymai.
Užlaikyk gerierališką' va

lymo dieną.
Švarumas ir sveikata eina 

ranka rankoj.
Dulkės gimdo daug ligų.
Palaistykite savo gatves, 

ir visuomet apdulkinant na
mus vartokite drėgną sku
durą.

Laikyk savo darželius 
taip švariai, kaip savo na
mus.

Šviežias oras ir saulės 
šviesa reikalingi sveikatai.

Dulkės randasi tamsiuose 
kampeliuose.

Švarumas ir dailumas — 
pamatai gyvenimo.

Švarumais būtinai 
lingas sveikatai.

BALANDIS.
Vanduo.

Paprask gerti 
vandenį.

Šaltiniai ir šuliniai turėtų 
rastis toli nuo srutų duobių.

Vanduo, kuris išrodo čys
tas, nevisuomet čystas. Pra-

reika I

r

šalink abejones ir išvirk.
GEGUŽIS.

» Musės.
Gegužės mėnuo geriau

sias mėnesis išnaikinti mu
ses.

Yra tik viena naudinga 
musė — negyva.

Mažos naminės musės 
reiškia daug pavojaus.

Musės didinasi purvuose.
Užkrečiamos ligos papra

stai musių platinamos.
Uždengk sieteliu duris ir 

langus.

ri būti uždengtas. 
BIRŽELIS.

Uodai gimdo.malmr|ją.
Uodai didinasi ir anga ty* 

kiam vandeny ir drėgnose 
skylėse.
‘ "Liek aliejų ant vandens” 
ir išvyk uodus.

Tuščia tomacių blekutė, 
pusiau pilna yandens, au
gins tūkstančius uodų, o 
bačka lietaus augins milijo
nus.

Uždėk sietelį (screen) ant 
durų ir langių
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♦

*

$
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RAYMON
DAUGYBE 

TIKRO DIDUMO

GERAI PASIŪTI 
VISOKIO DIDUMO 
NESUGADINTI

-

X • , t » • .

DAUGYBE
•' •' • '■ vV 

>.* ’A 
' i ■

' * J. x ■
i-J Į

NE VISOKIO 
DIDUMO.

DAUGYBE

VISAI GERI IR 
VISOKIO DIDUMO

DAUGYBE
. •> - '' y

—

v'

I I ■ ■'

VISAI GERO 
AUDEKLO IR 
VISOKIO DIDUMO

-v*- «>

♦

-i

yy

BEACH j Q 
SIUTAI i
< ■ • - t

GERO

Iš NEW ROCHELLE, NEW YORK 
mes nupirkome nuo Aukštos kle- 
sos drabužiu krautuvės visus

VIENOM—KELNĖM
SIUTUS

kai kurie augštos rūšies išdirbi
nio. kaip tai ”American Boy”. 
“Jack i.eather" ir kiti. Takutės 
ant kiekvieno siuto su kainomis.

8.50 iki 13.50.

4.95
f

į AUDIMO; 1 C 
-SIUTAI

.00
. 1.

r .

■*

----- - R Didumas-^K nuo 8 iki 
: 17. visi ant

vieno stalo.
i

■ ■
..•V • ' X

VAIKU 
KHAKI KELINES

’ Sunkios ir drūtos
' kaikurios sulietosAįpt ' K 

vandeniu, miera 
nuo 7 iki 17 ....v Wo

•j> £■
t* L<

t..-* s

i *

GERESNI O A 
SIUTAI Z.V 

r ”S

00

VAIKŲ BLIUZES 
Mes turime jų daugybę, 
kaikurios sulietos. Mie
ra 8-9-10.

35C.

M
Kaikurie sulie 
ti vandeniu, 
vienok geri, 
galima pasi
rinkt.

IT A n/TT SKALBIAMOS SKRYBĖLĖS AM

V AULŲDw siB,s,XTfad“ri*M £DC.
DU

\

VYRAMS) O.oo
1 KELINES) 3

■ v * . . Ajiį - N. I

maži čeverykų latai 
DAUGIAUSIA MOTER 
ČEVERYKAI, AUGšTI I 

ŽEMI

Kitas latas iš kitos vietos
------------------------------------------- . v. ------------------------------------------ .--------------------

DA KITOKESNIS LATAS 95c.

DA KITOKS LATAS H 95
Moteriškų čeverykų X
žemos kulnys. Gera skūra  • ? »

LENGVAME 
SKLEPE

TAIPGI TURIME KELIS 
SETUS PUIKIŲ ANGLIŠ
KŲ INDŲ (112> ŠIMTAS- 
DVYLIKA KA VALKŲ 
VISAS SETAS

MES TURIME DAUGYBĘ SETŲ HOTELIO INDŲ, 
VISI PIRMOS RŲŠIES, IR NE ANTRARANK1AI, 
KIEKVIENAS GERAS: TORIELKOS, PUODUKAI, 
TORIELKĖLĖS, SOSUI RLIUDAL MUšTARDAI IR 
KITOKIE. GALIMA PASIRINKT.

vien® 20c., 25c. ir 35c
-

DAUGIAU ČEVERYKŲ VAIKINAMS,
DAUGIAU ČEVERYKŲ VAIKAMS
DAUGIAU VISOKIŲ TENNIS ČEVERYKŲ.

X . 

DAUGYBĖ SIDABRUOTŲ
ŠAUKŠTŲ,ŠAKUČIŲ, PEI- >| 1 £
LIU IR KITOKIŲ ZLlf

• VIENAS............................. ■■v

DIDIS pasirinkimas METALINIŲ LOVŲ, baitą ir 
kitoniškų spalvų, kaip Riešučio, Mahogany arba ir 
Aržuolo Spalvos. ’ ’

7.Ob iki 35.00
Daugybė visokių springsų medinėms ir metalinėms 
Lovoms, nuo $4.50 iki $31.00.
Mat rasai, arba kombinuoti, vatos, vatos ir šerių, 
šilko ir kitoki, nuo $9.00 iki $46.50, visokio didumo 
ir specialiai padaryti ant ordelio.
Pastriki m ui plunksninių padnškų, 85c. iki $4.75.

3E 3E

LIEPOS.
Kūdikių sveikata.

Motinos pienas kūdikiams 
geriausias.

Karvės pienas naturalis 
maitinimas veršiukui, bet 
ne dėl naujai gimusio kudi- 
kio.

Tankiai sverk kūdikį.
Kūdikiui daug reikia švie

žio oro.
Gydytojas turi prižiūrėti

Išmatų indas visuomet tu-

»

s

rink tinkamą valgį, o gamta Medikališkas peržiurėji- 
: atliks visą kitą. mas mokyklose sulaiko ii -
į Pirkit tinkamus čevery- gas.
l:us, nes puse gyvenimo pra- 
leidžiat juose.

Turi tik vieną porą akių ■ 
dėl viso gyvenimo,

*
RUGSĖJIS.

Pienas.
geriausias

kis!

Pienas

kūdikio akis, kas yra sergė
jimas nuo aklumo.

Jeigu kūdikio akys ne-
,r w •

>- X-

• <

Sveiki žmonės nelengvai met butų drėgnos, musų ciasi tik džiova sergantieji, 
pagauna šalti. -■ ~ -sienos butų slapios ir klima- sergančio seilės yra tinka-

Visuomet šiltai laikyk ko- Jas nepakenčiamas. Kuo- mai prižiūrėtos ir išmeta- 
met oras turi dulkių, oras 

įtinkamai drėgnas ir pa.^ios ir ten nėra pavojaus, 
gelbsti kontroliuoti tempe-; is^plutms.
raturą. Dulkės namuose, • Pavojingiausias dalykas 
ofisuose, krautuvėse, teat-’ sveikatai yra dulkės, kurios 
ruošė, bažnyčiose, gelžke- ■ susirenka ant grindų ir 
liuose ir ant gatvių gali tu-' 
rėti džiovos, plaučiu uždegi- ....
mo ar influenzos gemalus. vas P^reisRe’ 
Nes tų ligų gemalai būna yi’a bilę nesvari t 
per nosį ar burną išmesti iš į kuri taip prilimpa prie to- 
sergančio žmogaus kuno,fkio daikto, jog susiedai gali 
todėl pavojinga yrajųjiau- F.L.LS.

- x .. -dulkių, žmonės jas įkvepia ant tų dulkių, gemalai ne-
Pa * ir kariais sustabdo plaučių nuodingi, nes saulės šviesa 

kinti ligų įsplątmimą. 1 tinkamą veikimą ir yra prie-juos užmuša. Tik tartisšose

F.L.I.S.LAPKRITIS.
Užkrečiamos figos.

Kuomet atsiranda užkre
čiamos ligos, reikia apie jas 

' pranešti sveikatos departa
mentui. 

I Greitas suradimas epide; 
mais-įmiju pagelbės kovoje prieš 

’ jas. ’ , . - - . -
pienas geriausiai' Epidemijų išplatinimas kenkia sveikatai, nes jos su- 

Į nereikalingas. L —
prie I Nesunku surasti 

priežastis.

j
- - i

saugo-' DULKĖS.
Dulkės yra sausa medžia

ga, kuri taip smulkiai su
trinta, jog lengvai oras jas 
pakelia. Dulkės nepavojin
gos, bet kenkia sveikatai. 
Gatvių dulkės ypatingai

tampa purvais. Vienas žino-
"ptnrvai 

medžiaga,

šiltas 
gadinasi.

Neprileisk muses 
neškit; pieno.

Į Švarus tvartai, švarios 
■ karvės ir švarios rankos 

reiškia gerą, čystą pieną.

ras.

renka visokias seiles ir ki- 
i pavojingus daiktus, 

l Kuomet oras turi perdaug dyti. Kuomet saulė šviečia

RUGPJŪTIS.
Prižiūrėjimas savo

sveikatos.
švarumas — pusė sveika

tos.
Nesveiki dantys ženklas liško prižiūrėjimo moky- 

prastos sveikatos. ,klose.
Čystyk savo dantis — po i Kiekvienas mokinys; pri- 

tam čeverykus. [verstinai turi būt egzami-
Valgyk išpalengvo, pasi- guotas.

_T - Atsargiai gydykite hgo- žastim gerklės kroniškų ii-vietose auga ir tarpsta pa-
Nugraibytas pienas ge-|njus< gų. Kaikuriose pramonėse'vojingi gemalai. Kuomet

Po diftenjos, skarletinos ^rios dulkės įkvėptos pa- dulkės susirenka ir jbš tam- 
ir kitų ligų epidemijų, ui- mažas žaizdas plau- pa purvais tamsiose vietose,
sinfektavimas kambarių - • »- • - - •
yra būtinai reikalingas.

GRUODIS.
šalčiai.

šaltis užkrečiamas.
Skepetaitę uždėk ant bur

nos ir nosies kuomet kosti 
ar čiaudi.

• 'V . " V:

SPALIS.
MedikaMskas prižiūrėjimas.

Kiekvienas miestelis turė
tų suprasti svarbą mediką-

r
čiuose arba kitose kūno da- kur saulės spinduliai negali 
lyse ir tokiu budu lengva į prieiti, per vpatišką susidu- 
kųną inimti džiovos gema- ma su gemalais džiova už- 
ius. švino, žiurkžolių arba 
gyvos sidabro dulkės yra 
nuodingos.-

Dulkės yra normališka ir

j

puola žmogų. Bet papras
čiausi užkrėtimo budai yra 
kosėjimas, čiaudėjimas ir -į 

butinąi reikalinga oro dalis, šnekėjimas. |
Be jų musų drapanos visuo- Ligonbučiuose, kur ran-j

NAUJIENA!
; Mes PlJUiUS-ir

lietuviškus ROLFUS de! 
. a PLAYER PIANU.

Nauji Pteyer Planai S.I6.».W. 
Lietuviški Koliai dėl

Plaver Fia*a is augščiao.
Jeigu manot jūrkt piana, pk»y- 
erį. gramafoną arba lietuviškų 
rtrtm, rašykit mums fietuvišfcai, 
o mes suteiksim jums pilną pa
aiškinimų ir ant pareikalavimo 
pnsinsime katalogų. (36)

GARIHNER PtAMO CO. 
472 Heųtminsfcr Street.

PR(>Vir>EXCE, R. I. 
Rašyk R. Simonaičius.
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Vietinės Žinios
Iš krano išėjo gyvatė su 

vandeniu.
Tauntono mieste, netoli 

Bostono, pereito j subatoj

Areštavo New Yorko žuliką Išsigėręs važiai o
D , .... . _ i $100 bausmes.
Bostono policija suėmė j Rictar(i Sffanson iš May- 

anąihen New Yorko vagi- narfo &itfėrė. kad smagiau 
"*&S V1*“* a?L ■” i 1‘Utu automobiliam važiuoti, 
po S10.000 kaucijos, bako- p ]jeia a areštavo ir naba- 
ma. kad jis yra . pabėgęs is į : j užsimok^ti $10o 
Sing-Smg kalėjimo New 
Yorke. Bet ji suėmė ne del- pabaudos už tą smagumą.

£i7oįnU)a^Uo dėl išplėšimo milionie- 
mas Tūli Mr? NewXi ™ps Montgomery namų ?urF“ gyvena po ~Nf7 *'102' Lostone' Kuomet tuose nar 
I)ean st. atsuko vakare kra- .Tnu i-
n, norėdama rauti vandens ..ŽD,k',io .„ijenumas natė'-atširerri ir V ios S'užpakalio policmanas pate- 
atsigertu u ; jos dg .. nusfleidžiant du vyru, 
įsmuko u colių ilgio gyvate J . •• - •-
su vandeniu. Tauntono gy- Jlb liePe.JĮems sustoti, 
ventojai dabar bijosi vande
nį gerti.

bet 
jie pradėjo bėgti. Tuomet 
nolicmanas pradėjo šaudyt. 
Tamsoje vagįs išnyko. Bet 
pradėjus jų jieškoti, vieną 
atrasta gulinti kniūpsčią 
prie žemės pripuolusi. Tai 
ir buvo tas nevvyorkietis 
mechanikas.

PADĖKOS KABEUS.
BAI.T’C STATĖS F1NĄNCE 

CORPORATION. gavo praneši
mą kabeliu, kad laivo Levia- 
thaif’ keleiviai pasiekė Klaipė
dos portą i 8 dienas. 18 valan
dų ir 16 miliutų. Laivo "Levia- 
tiian” keleiviai reiškia didelę 
P.ALTIC STATĖS F1NANCE 
CORPORATION už gerą pa
tarnavimą. nes turėjo greitą, 
gerą ir linksmą kelionę.

Ad\. F. J. Ragučius.

Perkūnija ir ledai.
Po didelio karščio pereitą; 

subatą Bostone užėjo smar-| 
ki perkūnija ir lietus su le
dais. Ledai krito kiaušinio!

Senatorius Brookhart su- So. Bostone, išmušė keliatą: 
langų. Bostono apielinkėj d «nzo is Rusijos.

.............................. ! Praėjusi nedeldiem Bos
tono uostan pribuvo Iovvos 
senatorius Brookhart. kuris 
važinėjosi Rusijos sąlygų 
tyrinėti. Bet .ką jis tenai 
matė, reporteriams savo 
Įspūdžių nepapasakojo.

perkūnas uždegė keliatą 
triobų, o ledai išmušė dar
žus. Audra tečiaus padarė 
nemaža naudos, nes oras 
tuojaus atvėso ir žmonėms 
pasidarė lengviau kvėpuot.

Pojicinanas areštavo du 
kitu policmanu.

Policmanai Olsen ir Burns 
gayo savo kailiu patirti, ką 
tai reiškia būti "anapus Įsta
tymo”. Jiedu važiavo auto- 
mobilium ir įvažiavo į troką 
su laikraščiais, kuris stovė
jo ties spaustuve ant Avery ____ _____ _
streeto. Vietoj atsiprašyti, sjžudyti, tai jau niekas ne- 
jiedu užsipuolė ant troko:gu^nos jjs paiei(j0 visus 
vežėjo. Kilo triukšmas ir su-;gav0 darbininkus pietų 10 
sirmko daug žmonių. Ty°:niinutų iki 12-tos. ir pats pa- 
tarpu atėjo policmanas Cu--Syjjęo dirbtuvėj. Kuomet 
siėk, kuris tą apielinkę pa- darbininkai po pietų sugri- 
trobuoja, ir liepė aniem po-formano jau nebuvo, 
nemanam nusiraminti, y ie~ Tuojaus po pirmos darbi
nas jų paleido kumscią i sa- Ferrara pamatė
J.° praU. valdininką , bet mujj0 katile čeveryką plau- 
sis.atsoko ir paskui pats kir-j.jcjant jjs grejtaį pradėjo 
w užpuolikui į žandą. Nuo,|ejstį muji0 mišinį iš katilo 

smūgio policmanas ,iaukan, bet pakol katilas iš
taros krito ir Cusick sura- į tuštinta. buvo jau pusė po 

-»«v. rankas. Tuo tarpu; keturių. Ant pat dugno pa- 
kazm kas iš minios davė zi-!sjrodė žmogaus kaulai. Dra- 
nią j nuovadą, ir tuojaus at-[ • •
pyškėjo du vežimai su 10 po-i

žmogus suvirę Į muilą.
Swift and Co. muilo dirb

tuvėj East Cambridge uje šį 
panedėli sųvirė į muilą for- 

i manas McČann. Ar tas atsi
tiko priepuolamai, ar gal 
ĮMcCann Įšoko i verdantį 
muilo katilą norėdamas nu-

sunus

duktė 
Traku.

duktė 
kaimo.

su šei-

Kcmanų. Nusidėję "tvarkda
riai” buvo Įversti į vežimus 
ir nugabenti Į ketvirtą nuo
vadą. Tą pati vakarą jiedu 
buvo suspenduoti. Į

Apiplėšė ofisą.
Cambridgeuje tapo api

plėštas Penn Matei Co. dirb
tuvės ofisas. Plėšikai užpuo
lė ant ofiso lygiai tada, ka
da kasierius parvežė iš Bos
tono pinigus darbininkų al
goms, išviso $3,900. Polici ja 
mano, kad užpuolimą yra 
suplenavę patįs kompanijos 
tarnautojai, nes iš svetimų 
niekas nebūtų žinojęs visų 
smulkmenų.

panos ir kūnas buvo jau 
chemikalų suėstos ir į mui
lą išėjusios.

McCann turėjo širdies li
ga, ir valdžios daktaras yra 
tos nuomonės, kad jis tos li
gos užgautas netyčia į mui
lo katilą įvirto..

KABLEGRAMAS Iš 
KAI NO.

Immigracijos Skyriaus \ edė- 
jas kabeliu praneša, kad rugpiu- 
čio 1 d. iškeliaus i Ameriką se
kanti keleiviai:

Meižienė Emilija, iš Kvedaru 
nos. Tauragės apskr.

Dzevenkauskaitė Domicėlė, iš 
Krasauliškiu. Alytaus apskr.

Meižys Pranas. Jonas, duktė 
Juzė, iš Kvėdarnos. Tauragės 
apskričio.

Lemežys Juozas, iš Juodeikių, 
Šiaulių apskr.

Sakalauskas Izabelė.
Matas, iš Tauragės.

Sadowska Saliomija.
Sofija, iš Norovičižnos.

Vaznytė Elena, iš Kauno.
Nasienienė Uršulė.

Viktorija, iš Baublių 
Ukmergės apskr.

Trainaviėius Andrius
myna Vincė. Vincas. Birutė. Al
girdas. iš Kauno.

Kurie norite keliauti Lietuvon 
ir turėti linksmą ir gerą kelio
nę, arba, kurie norite atsiimti 
savo gimines iš Lietuvos Ame
rikon. kreipkitės pas mus. o 
mes suteiksime gerą patarnavi
mą.

Dėl platesnių informacijų ra
šykite mums, mes prisiusime in
formacijų knygą dykai. Viso
kiuose reikaluose kreipkitės se
kančiu antrašu:

BALTIC STATĖS 11 N ANTE 
CORPORATION

357 Broadvvay.
South Boston. Mass.

Išvers 700 tonų "anglių" 
į jūres.

Septyni šimtai tonų paiši
nų akmenų, kurie butų par
duoti biedniems Bostono 
žmonėms vietoj anglių po 
816 už toną, bus išversta į 
jūres. Valdžia suėmė šituos 
akmenis Roxbury’o ang
linėj.

Kuomet anglių pereitą 
žiemą buvo stoka, tai anglių 
biznieriai pardavinėjo žmv- 
nėms akmenis.

Pilnųjų blaivininkų staršas 
džėloj.

Pereitą sąvaitę So. Bos
tone buvo areštuotas lietu
viškųjų blaivininkų piso- 
rius S. N—kas. Jis yra kal
tinamas tuo, kad pavogęs iš 
P. Valukonip du auksiniu 
laikrodėliu, retežėli ir vieną 
auksiniais kriaunais peiliu
ką. Jis pastatytas po $400 
kaucijos. Teismas būs So. 
Bostone ateinančioj pėtny- 
čioj, 27 liepos.

Žmonės sako, kad jis yra 
ne paprastų blaivininkų 
staršas, bet "pilnųjų", tai 
yra tų, ką geria po pilną. Be 
to jis esąs da saldžiosios 
širdies arba ščeslyvos smer- 
ties susaidės prezidentas, ir 
žymus "Darbininko" šulas. 
Taigi neprasta asaba, o į 
prastą vietą pateko.

Renkužinias.

ANT PARDAVIMO STO
RAS dėl taisymo Čeverykų 
geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju ant 
farmos.

308 Centrai St..
Jamaica Plain. Mass.

j Tel. S. B. 2488

Į Dr. J. C. Landžias
I (GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 
[ VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9
! 506 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

n
<•

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds
(RIMGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL. MASS.

Tel. No. 550 y 
i,
i
ii

i 
i s I

Išplovė skylę lango stikle.
Pereitos subatos naktį ant 

Devonshire streeto vagįs iš
pjovė dailią skylę krautuvės 
lange ir išvogė daug radio 
aparatu. >

Pereitą nedėldienį ant 
Blue Hills pradėjo degti 
krūmokšniai ir išdegė 25 
akrų plotas. Ugnis buvo už
gesinta 2 valandą panedėlio 
rytą.

LIETUVIS DEN TĮSTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadvay, priešais paštų
SO. BOSTON TeL So. Boston 821 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Su betomis nuo 9:30 iki 19 tr 
nuo 1 iki 5 vakare.

"',-.^-1 

Dr. A. 6vman-6umau$kas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2-—5 po pietų; 
nuo 6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad sL 

MONTELLO, MASS.

ARTI WALPOLE. netoli Bostono: :rti valstijos vieškelio. Žemes 
66 akrai; 24 akrai dirbamos; 42 akrai ganykla ir miškas.
DU NAMU. vienas 9 kambarių, kitas 5 kambarių. Geras vanduo 
abiejuose namuose. Klojimas 40x58 pėdų; vištinycia dėl 600 vištų 
ir kiti budinkai, 6 karvės, visokie farmos įrankiai ir 1.1.

Kaina vž viską $8.200.00. 
Vien tik namai yra daugiau verti.

Savininkas išgyveno 18 metu ant tos fanuos, dabar serga ir 
nori parduoti. Deiei platesniu informacijų kreipkitės į:

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET. ------:------ BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 5840 ir 5841. -

♦ 
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♦
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Telefonas 5U2-W.
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NEPAPRASTAS<<

1SPARDA VIMASNbw&iqam>Cow yra specialiai prirengti 
jūsų furnicui arba šiidytojui.

NejyLnciandCoke dega nepakenkiant jūsų 
puodams ir grote ms.

Reikalauk niusų knygelės—/'Prižiūrėji
mas Jūsų Furnio ir Boilerio”.

N I T—FL RN'ACE—EGG

New liycland Coke
111 Devonshire St, Boston. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI —

............................ . į

KEIEIVIS

PARDAVIMAI

Ne.w 
Engl^nd 
Coke

i

Vardas Skaitomas į

PUIKI PROGA!
Ant kontrų, kur yra daug fabrikų, 

nedidelis 2 šeimy nų 7 kambariu na- 
.nas, su pusėtinu daržu ir 14 vaisinių 
medelių, iš prvšakio ir iš salių veja, 
salima laikyt ančių ir vistų, via 2 
■ :šti»ink;>i ir pradžius. Kaina $4,10'1, 
įnešti apie 2,000.

Turiu puikią barzdaskutykl<j par
duot, ant plačios gatvės, lietuviu, ru
sų ir lenkų apgyventa, ir sena viet t 
'išdirbtas, biznis). 3 krėslai. Tik už 
$366.

Antra barzdaskutykla pirmos Lie
sos, palei byrius, bizn^teina žiemų ir 
vasarų, viskas- usl*a^-š> baltos kresės. 
Kaina $1,200.

J. P. Rauliuaiiis
26 W. Braad'vay, So. Brston, Mass.

i1 
i 

jI
PARSIDUODA GROSER-

N’Ė ir f rūktų krautuvė, 
geroj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas. Pirkėjai: Lietuviai, 
Lenkai, ir Anglai. Pardavi- : 

‘ ’ --1-* i — išvažiuoju. ' 
Kreipkitės Į "Keleivį", 255 < 
Broadway, Šo. Boston. (32) <

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Eapellerio 
, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

_ ipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio liniwn>nto ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-EzpeUsris turi musų INKARO 
vaūbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70*. 
aptiekose arba iŠ

F. AD. RICHTKR 6 CO« 
1M-114 Sss& 4th S*., BkosUjo, N. T.

pagalbos,

mo priežastis

BARGENAS.
CAMBRIDGE 2 namai, vienas 2 šei 
mynų, antras 6 šeimynų ir ekstra ui- 
’elis lotas žemės 13.001) pėttų. Metinė 
ieiga SI584. Kaina SlO.aOO.

K. J. PEREDN A & SON 
Real Estate Agency 

469 Cambridge St, Cambridge. Mass.

PEKARNe PARSIDUODA 
geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas; 

gali atsišaukti ir nesuprantantis t;, 
biznio, mes pilnai išmokiusiai. Pne- 
iastis pardavimo —r savininko nesvei
kata. Klauskite ląišku: (31)

S. G. P.
255 Broddvay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BUCERNĖ IR 
GROSERNĖ 

labai prieinamoms išlygomis ii 
i.pieiinkė apgyventa musų žmo
nėmis. Platesniu žinių klauskite 
po num. 15 Washington Street, 
Cambridge. Mass. (30)

Į

BARGENAS 
SOUTH BOSTONE

2 namai su bučerne ir groserne tuo
jau pagal Broadway, lietuviais apgy - 
t entoj vietoj. Namai nesą gerų ran- 

Bučerne-grosernė išdirbta per ii- 
gus metus ir biznis eina getai. Kaina 
$14,000. __ _

VLADAS KLEMKA
179 Norfolk St, Dorchester. Mass. 

Tel. Dorchester 7404.

PARSIDUODA namas, bekarnė. 
krautuvė ir garadžius dėl keturių au- 
romobilių. ’ Viskas sykiu labai pigiai 
parsiduoda. Priežastis pardavimo 
nano moteris nesveika, o vienas ne
pajėgiu visko apdirbti. (30)

J. H—n
255 Broadvay. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ IX 
BUCERNĖ labai pigiai. Savininkas 
smarkiai serga, todėl nori greit par
duot. J30)

Telefonas: So. Boston 933-M.

I

Parsiduoda Ūkė Lietuvoj.
Vienuolika dešimtinių žemės, <u 

visais budinkais; vieta ^raži, vanduo 
eina skersai ūkę. Kaina tik $700.00. 
i_ke randasi Bausko kaime, Šiaulri 
apskrityje. L>0)

KreiDKitės sekančiu nčrisu;
ADAM YURKUS

70 Washington St, Cambridge, Mass.

KAI) PADARYT VIETOS PERDIRBIMUI 
KRAUTUVĖS, MES ESAM PRIVERSTI AU
KUOTI 875,000 V ERTĖS RAKANDŲ, KURIUOS 
PIRKDAMI TAMSTOS GALĖSIT SUTAUPYT 
SAU 50' <

r 4 rt P

’ - AlC **

u

7 dalių puikus Valakų Riešučio 
Dining Rumio Setas $79.00.

Trijų dalių puikus gerai iškimštas Front Rumio 
Setas, kuris kitur galėtų būt parduotas už $200.00,, 

musų kaina tiktai $99.00.
' Į

INSURANCE

>

>

►

>

, Tel. South ’ Boston 3520
Residence Aspinwali 0581

S. M. Puišiutč-Shallna
LIETUVĖ .MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broad wav. So. Boston. Mass.

Room 2.

(APDRAUDLMAb) 

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

JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET,

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

I
:■
«
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šaldytuvas (refrigatorius), 
kaip ant šio paveikslo paro
dyta, $19.00. Tai yra tikras 
ledo taupytojas, kuris už
mokės pats už save sutau
pydamas ledą.

Lovos visokių spalvų 
nuo $8.00 ir augščiau.

PEČIUS $48.00.
Tamstos galite pirkti nuo musų rakandus ant lengvo išmokėjimo 
pagal savo išgalę. Ponas B. Canner, kuris yra valdytojas šitos 
Krautuvės po antrašu 338 Broadway, So. Boston, pardavinėjo ra
kandus per 22 metu ir dabar jam butų smagu susieit su visais savo 
pažįstamais po viršuj pažymėtu antrašu.

Taipgi užlaikom visokiu naujausios mados lovų.

ATDARA PANEDĖLIO, SEREDOS IR 
SUBATOS VAKARAIS.

HOLUS FURN1TURE C0.
791-793 VVASHINGTON ST. PALEI HOLUS ST 

BOSTON, MASS.
338 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

BENJAMIN CANNER, Proprietor.
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CR. R. M. FRIEOMM
SPECIALISTAS VENERIKU 

UGV.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų Ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto Ik!

• vakaro.
1969 WA8HINGT0N 8T.

BOSTON. MASS.

išegzaminuoju akis, pritaikau 
•kinius ir sulaužytus autaisau 
pz prieinamų kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a RROADVAT
SO. BOSTON, MAS8. i

: PETRAS VAUJKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikradinink—

' ,^e.r metų So. Bostone par-
* ’ Juodu ir taisau visokios rūšies 
, , aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
( 1 šiaip visokius auksinius ir auk

suotus daiktus. Darbų ir užsa- 
i į kvmus pri-mu per paštų ir iš- 
į pildau teisingai ir greitai. (?) 

P. VALUKON1S
i , SO. BOSTON. MASS. 
J ! • 375 BROADVAY

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ -SPECIALISTAS)
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučū- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTiEKA po numeriu,

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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Tel.: Richmond 1419

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare. 
UI HANOVEB ST, 

BOSTON. MASS.
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