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Metai XIX

Išrinko miesto majorą ir 
aldermanų.

Pereitą utarninką, 1 ba
landžio, Mihvaukee mieste 
buvo valdžios rinkimai. 
Prieš socialistus tenai susi- 
vienyjo visos buržuazinės 
partijos, visi vagis ir šmu- 
gelninkai. Neliko nei demo
kratų, nei republikonų, o 
pasidarė tik ”bepartyviai” 
jų kandidatai. Ant šitos ”be- 
partyvės” meškerės atža
gareiviai tikėjosi sužvejosią 
nepartinių žmonių balsus.

Bet nežiūrint visų buržu
azijos gudrybių, rinkimus 
laimėjo socialistai. Musų 
draugai pravedė į miesto ta
rybą 11 aldermanų išrinko 
keliatą taikos teisėjų ir visą 
eilę kitokių valdininkų. Drg. 
Hoan pasiliko miesto galva 
kitai tarnvbai. Jis gavo 
74.468 balsus, kuomet bur
žuazijos ”bepartyvis” kandi
datas Rosė gavo 56,731 bal

są.
Šitokios 

galės nesitikėjo nei patįs so
cialistai, nes prieš juos ėjo 
visos senųjų partijų spėkos. 
Bet žmonės, kurie jau syki 
socialistų valdžią Mihvau
kee mieste pažino, kitokios 
nenori.

Šitas socialistų laimėji
mas yra geras atsakymas 
tiems žmonėms, kurie sako, 
kad socialistai Amerikoje 
jau išnyko. Jisai parodo, 
kad socialistai netik neišny
ko. bet smarkiai auga. Tas 
turėtų pakelti ūpą musų 
draugų ir kituose miestuose.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PIIILADELPHIJOJ.

Pennsylvanijos universi
teto studentai pasižymėjo 
dideliu nekulturingumu per
eitą savaitę Philadelphijoj. 
Vyresnieji studentai turėjo 
hotelvje savo puotą. Jau
nesnieji gi, taip vadinami 
"frešmanai,” nuėjo susitarę 
tą puotą išardvti, kad turė
jus iš to ”fonių.” Bet tos 
"fonės” išsivystė i riaušes, 
kurioms numalšinti buvo pa
šaukta 100 policmanų. Ke
liolika studentų buvo sužeis
ta ir apie kelintas jų areš
tuota. Policijai Įsimaišius, 
studentai užmiršo savo peš
tynes ir visi puolėsi ant po
licijos. šeši policmanai bu
vo sužeisti.

19 ŽMONIŲ MIRĖ NUO i 
NUODINGOS DEGTINĖS.

Toledos mieste, Ohio val
stijoj, kažin kas pridarė 
nuodingos degtinės ir žmo
nės pradėjo nuo jos kristi 
kaip musės. Iki pereito ne- 
dėldienio mirė 19 asmenų, o 
daug d a kovoja su mirčįa li- 
gonbučiuose. Tris vaikinai 

nusipirko degtinės pas ly
dą aptiekorių Zalcmaną. ir 
atsigėrę tuojaus mirė. Ap- 
tiekorius ir jo tris klerkai 
tapo areštuoti už žmogžu
dystę.

Detroitu 
banditai.

UžPlOLIMAMS NĖRA 
GALO.

NUOGU MERGINŲ ŠO
KIAI VYSKUPUI LABAI 

PATIKO.
šv. Morkaus bažnyčios 

kunigas New Yorke senai 
jau ivedė pusnuogių mergi
nų. šokius, kad patraukus

milžiniškos j>er-Į baugiai! minių, nės pamaldų

J AUNI J Ų SOČI A LĮSTI 
SUVAŽIAVIMAS 

FITCHBURGE.
Fitchbun*' M ass.— t’eįei

tą nedėldieni čia buvo Nau
josios Anglijos Jaunųjų So
cialistų Lygos suvažiavimas 
arba konvencija. Delegatų 
buvo suviršum 100. Jaunų
jų socialistų ūpas geras ir 
jie žiuri į ateiti šviesiomis 
akimis. Apkalbėję dabarti
nę padėti, jauni kovotojai 
nutarė užmegsti tampresnių 
ryšiu su darbininkų unijo
mis ir ruoštis prie rinkimų 
ateinanti rudeni.

ii- pamokslų žmonės jau ne
benori klausytis. Vietoj 
mišparų ir karunkų giedoji
mo, išeina pusnuogės mergi
nos. tiktai plonom gazom 
truputį prisidengusios, bet 
basom kojom ir nuogom kiš
kom šoka dailiausius šokius 
prie gražios muzikos ir spal
vuotų šviesų. Iš pradžių ši
tos ceremonijos sukėlė di
džiausią audrą protestų iš 
dvasiški jos pusės. Visokių 
tikybų kunigai ir vyskupai, 
pradėjo reikalauti, kad to
kie šokiai šv. Morkaus baž
nyčioj butų pertraukti. B^t 
tos bažnyčios klebonas pa- 

j reiškė, kad jis jokių protes
tu nepaisys, nes šokiai žmo- 
jnėms patinka ir jis rengsiąs 
įjuos toliaus. Pagalios priė
jo prie to, kad aną nedėldie
ni susirinko daug kunigų ir 
vyskupas N’orman, kad pa
mačius savo akimis, kaip 
tie šokiai išrodo. Svietas į 
bažnvčią taip grūdosi, kad 
policija turėjo tvarką dary
ti. Ir kunigai visa tai pama-i 
tę pripažino, kad šokiai vraĮ 

geras daiktas, o

A PI PLĖŠĖ BANKĄ IR 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Bellmore. N. Y.—šeši 
ginkluoti banditai pereitą 
savaitę užpuolė čia First Na- 
tional. Banką, pagrobė $2.- 
000 ir nušovė New Yorko 
firmos atstovą VVhitmaną. 
kuris norėjo užpakalinėmis 
durimis išsmukti ir sukelti 
lermą.

| MERGINA IŠGELBĖJO 
$8,000.

Du ginkluoti plėšikai Det
roite užpuolė anądien Arca- 
dia Auditorium ofisą po N r. 
<>529 Woodward st. Ofise, 
buvo tik viena kasięrka.į 
Razbaininkai atkišo i ją sa-i 
vo revolverius, liepė pakelti į 
rankas ir paduoti raktus 
nuo pinigų. Mergina ran
kas pakėlė, bet raktų neduo
da ir sako: kaip aš galiu 
jums raktus paduoti, kad 
jus liepiat man nesijudint ir

Didžiausi potviniai Europoj 
ir Amerikoj

LIETUVA IR LENKIJA lyje vietų turėjo sustoti 
UŽLIETOS. i traukiniai vaikščioję, nes
--------------------- Ipotvinis išardė geležinke

lius.

Policija neįstengia su pikta
darybe kovoti.

Pastaruoju laiku Detroito 
mieste priviso tiek banditų, 
kad nepraeina nei viena die
na, kad nebūtų papildyta ke
li užpuolimai. Nors policija 
daro didžiausių pastangų, 
kad piktadarybę išnaikinus, 

'tečiaus užpuolimams ir plė
šimams nėra galo. Pereitą 

i savaitę ant gatvės buvo už- 
; pultas deimantų kompani

jos agentas ir iš jo atimta 
1 $30,00(1 vertės brangmenų.

Ant Ferre Park avė. vie
nas banditas Įsilaužė Į na

mus, kuomet vyras buvo išė
jęs darban, ir užpuolė pasi
likusią vieną moterį. Mote
ris puolė prie telefono, bet 
banditas kirto jai revolve
riu |>er galvą ir sunkiai su
žeidė. Kada ji parpuolė be 

įžado, jis numaustė nuo jos 
įpirštų žiedus, prisirinko da 
i kitokių daiktų už $2,000, ir 
: pabėgo. Moteris turbut 
mirs.

Keliom valandom pra
slinkus, ant Cass avė. tapo 
užpulta Economy Drug Sto
re aptieka ir iš savininko at
imta $600.

Darbai automobilių fabri
kuose kas dieną eina vis ma
žyn ir vis daugiau darbinin-

I

PASIBAIGĖ 2 METŲ 
STREIKAS.

Boston & Maine gelžke- 
lio dirbtuvių darbininkų 
streikas, kuris prasidėjo 2 
metu atgal, ši panedėli jau 
pasibaigė. Unija paskelbė, 
kad neturi daugiau pinigų 
šitai kovai vesti.

VALDININKAS PABĖGO 
SU $100,000.

Iš Washingtono praneša
ma, kad nuo karinio laivo, 
kuris sustojo Meksikos uos
te, pabėgo kasininkas su 
$100.000 valdžios pinigų. 
Turbut jis buvo republiko- 

nas.

DARYMAS 100-DOLERI-
NIŲ JAM NEUŽSIMO

KĖJO.
Chicagoje tapo sugautas 

Roman Crus, jaunas kubie
tis, kuris norėjo lengvai 
pralobti darydamas falšy- 
vas šimta-dolerines. Vietoj 
pralobti, jisai gavo 15 metuku atleidžiama iš dirbtuvių, 
kalėjimo. “

i

!
t

i

SUČIUPO 3,000 KEISŲ 
DEGTINĖS.

Rhode Island valstijoj 
blaivybės agentai užklupo 
šalia kelio pajūryje kotelį, 
kur visokie sportai susirink
davo smagiai laiką praleis
ti, ir rado 3,000 skrynių vi
sokių gėrimų. Viskas buvo 
konfiskuota ir išgabenta.

i Daug žmonių dabar vaikš
čioja be darbo. Gali būt, 
kad dėlto ir piktadarystė 
pradėjo augti, nes nedarbas 
ir skurdas nesykį ir gerą 
žmogų paverčia banditu.

SUGAVO BANKO PLĖŠI
KUS DETROITE.

Detroito policijos virši
ninkas Jaeger vienas pats 
užklupo buri plėšikų, kurie 
kelios dienos atgal buvo api-

šimtai žmonių žuvo, tūks
tančiai liko be pastogės, 
nuostolių bus milionai.

____ w ....................a Telegramos iš visų kraštų 
laikyt' randas aukštVn^kė- Amerikos ir Europos prane- 

Banditai spvrė ją kuo- sa aPle. didžiausias audrasius.
greičiausia pasakyt, kur yra 
raktai, ir gąsdindami šovė į 
ją. Kulka nudrėskė odą 
ant jos galvos ir parakas ap
svilino jos plaukus: mergi
na parpuolė ant žemės ir 
pradėjo rėkti visu balsu. Nu
sigandę plėšikai pabėgo. Ka
soje buvo $8.000, bet plėši
kai jų negavo. Reikia pa- 
jieškoti merginos, kuri taip 
drąsiai prieš ginkluotus 
banditus galėtų kovoti, kad 
išgelbėjus svetimą turtą.

EKSPLIOZIJA PACKAR- 
DO OFISE.

Packardo automobilių 
ofise Detroite Įvyko aną 
naktį ekspliozija ant trečių 
lubų, kur buvo seifas su 
$6,000. Ekspliozija suardė 
antras, trečias ir ketvirtas 
lubas ir pridarė apie $20,- 
000 nuostoliu. Po ekspliozi- 
jos kilo gaisras, kuri ugna- 
gesiai pribuvę užgesino. 
Seifas taip pat buvo suar
dytas. Spėjama, kad eks- 
Dlioziją bus pagimdęs palik
tas degantis gazas. Bet po
licija mano, kad čia galėjo 
būti ir piktadarių darbas.

VĖL BOMBA DETROITE.
Iš Detroito mums rašo

ma:
Pereitą savaitę pas mus

ir potvinius. Žydų telegra
fo agentūra muša iš Kauno 
telegramą, kad Nemunas 
baisiai patvinęs ir pavojus 
gręsiąs visai Lietuvos sosti
nei. Kitos Lietuvos upės 
taipgi nepaprastai patvinu- 
sios. Šešupė užliejo visą Ma
riampolės miestą. Daug bu
sią nuostolių.

Lenkijoj da blogiau. Pa
tvinusi Visla užliejo Jablo- 
nės miesteli, kunigaikščio 
Poniatovskio pilį ir 40 kai
mų. Nuostoliai sieks kelių 
milionų aukso markių. Var
šuvos apielinkėj žuvo 20 
žmonių. Tūkstančiai lenkų 
pasiliko be pastogės. Pulkai 
žmonių susirinkę ant kalne
lių, kurie dabar išrodo kaip 
salos pakilusioj juroj, o kiti 
sulipę Į medžius laukia ko
kios nors pagelbos. Jie ne
turi nei ko valgyt, nei kur 
.atsigult. Pagalbą jienv tei- 
lk;a orlaiviai, nes kitoks su- 
’sisiekimas negalimas. Daug 
į nukentėjo Dancigo i»* Thor- 
|no miestai prie Vislos.

Patvinęs Dunojus prida
rė tokių pat šposų Rumuni- 
įjoi, Vengrijoj ir Jugoslavi
joj. Vokietijoj dideli potvi- 
ni pagimdė Elba, prie kurios 
stovi Hamburgas.

Ispanijoj potviniai sunai
kino beveik visus pavasario 
pasėlius.

Suvienytose Valstijose di-

KRUVINA KLUXŲ 
DEMONSTRACIJA.

Keli šimtai kluxų, pasi
samdė sociali traukini, at
važiavo pereitą sąvaitę Į 
Lilly, Pa., ir apsirengę bal
tom savo uniformom ir kau
kėmis, laikė demonstraciją. 
Grįžtant jiems atgal į trau
kinį. vietos žmonės uradėjo 
lieti juos vandeniu iš gais
rinių paipų ir suliejo visas 
uniformas. Kluxai tada 
pradėjo i žmones šaudyt ir 
2 žmones užmušė, o 13 su
žeidė. Paskui susėdę jie iš
važiavo, bet Johnstovvne jų 
traukinis buvo sulaikytas ir 
25 kluxai areštuoti.

NUGYDĖ GRIGAIČIŲ 
MERGAITĘ.

Worcesterio mokyklų vy
riausybė Įskiepijo Magdutei 
Grigaitytei naujai. išrastų 
tūlo Schicko vaistų nuo dif- 
terijos. Po 12 dienų mergai
tė nuo tų vaistų mirė. Medi- 
kalė Laisvės Lyga tapo la
bai šituo sujudinta ir ketina 
traukti kaltininkus atsako
mybėn.

SUĖMĖ PENKIS LAIVUS 
SU DEGTINE.

Per pereitą sąvaitę New 
Yorko pakraštyje nauji 
blaivybės agentai suėmė 5 
laivus su šmugeliu. Su lai
vais paimta už $483,000 deg
tinės ir areštuota 16 šmu- 
gclninkų.

G. ZOKAS GAVO METUS 
KALĖJIMO.

Geo. Zokas Cambridge’uje 
gavo metus kalėjimo’ ir $5- 
00 pabaudos užtai, kad be 
šliubo gyveno su M. Mila- 
šauskiene.

sprogo da viena bomba. Iš- . - . . . ,
draskė restoraną ir pulru-l'Izlausl buvo perei
nu po Xr. 150S Ė. -Wlwau- U sąvade Pennsylvarujoj, 

avė. Ekspliozija girdė-'«'est Virginijoj ir Mary- 
iosi visame mieste, žmonės Jande. I otvmius pagimdė 
labai nusigando ir vienmar- smarkus lietus ir tirpstan- 
škiniai nradėio bėgti ant kal"u'.>jc Van-
gatviu. Kas padėjo bombą.i!1.1"? nunese nuo upių tiltus, 
kol kas nesusekta, bet spė-l'splove kelius ir sunaikino 
lama, kad tai buvo kerštas 'la"K laukų. Nuostoliai l it- 
iv k-a • tsburgo apielmkej apskaito-

Detroito policija jau pra- .i/1:500:1**’- ? Į!lia
deda valvti miestą. Pereitą■ ą i lai.dą, ^ld., į J00,000.
savaite buvo suimta daug !>« t0 da Situose potviniuose 
degtindariu, banditų ir pa-l!!'.™ . Netoli

iKitzmiller, Md., patvinusi 
; Potomac upė nunešė vieno 
i farmerio triobas. Farmerio 
i šeimyna, susidedanti iš 5 
[žmonių, sulipo į medį. Bet 
vanduo tuojaus pakilo, iš
vertė tą medį, ir visi penki 
žmonės žuvo.

Tuo pačiu laiku vakarinė
se valstijose siautė baisios 
pūgos su sniegu ir perkūni
jomis. Nuo Chicagos iki St. 
Paul o sniegas užvertė lau
kus. nutraukė telegrafo vie
las, sulaužė stogus ir sunai
kino visus ankstyvus farme- 
rių pasėlius. Paskui tas snie
gas greitai sutirpo ir pa
gimdė potvinį.

Šią sąvaitę gi patvino 
Merrimac. Connecticut, Na-! 
shua ir kitos upės Naujojoj [ 
Anglijoj. 
\Vestfieldo 
miestai, kurie

---------------- ii— .
NERANDA TIK 1.00(» Už- plėšė banką ant West Fort 

MUŠTŲ KAREIVIŲ. ištreeto, ir viena jų nušovė, 
" Pas suimtus 

I atrasta da $4,800. Išviso 
J banditai pavogė iš to banko 

I $17,000.

Ant Joseph Campau avė. 
pereitą sąvaitę Detroite bu
vo užpultas ir apiplėštas ki
tas bankas. Banditai nusi
nešė $3.000. Lenkas Za- 
rembski. kuris turi priešais 
tą banką savo real estate 
ofisą, pamatęs*. užpuolikus 
bėgant su pinigais, atsisėdo 
su dviem kitais vyrais j sa
vo automobilį ir bandė vytis, 
bet už penkių blokų banditų 
automobilius susimaišė su 
kitais vežimais ir išnyko.

Iš visu Amerikos kareivių, į o du suėmė, 

kurie buvo Franci jo j užmuš
ti, nesusekta tiktai 1,000 kū
nų. Visi kiti buvo surasti ir 
arba parvežti namo, arba 
palikti Franci jos žemėj gu

lėti.

J APIPLĖŠĖ BANKĄ.
.. , . ... . vyskupui Niagara Falls miestel...,^
ne taip patikę, kad jis pats savaite du ginkluoti

piti cnktl f • i- . .4.buvęs gatavas eiti šokti. banditai užpuolė prie Kasti 
Side Banko durų to banko 

TEISĖJAS NUBAUSTAS Ipasiuntinį, kuris nešė į kitą
• Už GIRTYBE. Į banką $10,000, ir atėmę tuos

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, jog Holyoke miestely, 
netoli Bostono, buvo areš
tuotas Moriarty užtai, kad 
girtas būdamas važiavo per 
miestą automobilium. Teis
me jis prisipažino prie kal
tės ir tapo nubaustas $125.

pinigus pabėgo.

KANADOJ SUSTREIKA
VO 8,000 ANGLIAKASIŲ

Albertoje ir Brit. Kolum
bijoje (Kanadoj ) pereitą sa
vaitę sustreikavo 8.000 ang
liakasių. Jie reikalauja at
naujinimo darbo sutarties 
ant trijų metų, o kasyklų 
savininkai siūlo tiktai vie
niems metams kontraktą. 
Dėlto i’ kih rus įm'iil iki« r’us

KALĖJIMAS PARSI
DUODA.

Tauntono miestelyje, ne
toli Bostono, parsiduoda 
Bristo! pavieto kalėjimas, 

nes jau du metu jis stovi už
darytas ir jam n^*a kas 
veikti.

Čia yra proga kun. Gar
mui Įsigyti gerą įstaigą.

DETROITE AREŠTUOTA
50 SALIUNINKŲ.

Pradėjus Detroito polici
jai valyti miestą, paskuti
nėmis dienomis tapo areš-

PASKYRĖ NAUJĄ JUSTI
CIJOS MINISTERĮ.

Prezidentas Coolidere pa- i 

skyrė Justicijos Departa-I 
mento galva New Yorko ad-j 
vokatą Fiske Stone’ą. Sena-' 

sis justicijos ministeris 
Daugherty buvo priverstas Idalupe Sanchez ir visas jo 
anądien reziirnuoti. nes pa-'štabas, kuris buvo suimtas

SUŠAUDĖ MEKSIKOS 
SUKILĖLIŲ ŠTABĄ.

Iš Meksikos pranešama, 
kad sukilėlių generolas Gua-

VOKIETIJA TURI MO
KĖT BILIŪNAIS.

Amerikos generolo Davves 
ekspertų komisija, kuri tyri
nėjo Vokietjjos padėti ir 
kiek ji galėtu mokėti, šį pa- 
nedėlĮ paskelbė savo rapor
tą ir patiekė reperacijų pla

ną.
Einant tuo planu. Vokieti

ja turi užmokėti šiais metais 
1,000,000,000 aukso markių; 
sekančiais ir trečiais metais 
po 1,200,000,000 aukso mar
kiu: ketvirtais metais 1,750,- 
000,000, penktais 2,160.000,- 
000. ir t.t.

Ar Vokietija su tuo sutiks, 
da nežinia.

ANGLIJOJ ŽEMĖ
Pereitą sąvaitę 

drebėjo žemė ir 
žmonės buvo labai 
dę. Derbvshire 
sykių apielinkėj 
daug langų ir nugriuvo ka
minai.

■dleidusių moterų.
Hudsono automobilių fab- 

rikoj buvo kilęs gaisras ir 
300 darbininkų vos spėjo iš
bėgti. Ugnis padarė daug 
blėdies.

Šiomis dienomis valdžia 
uždarė Detroite ”Good Fel- 
lowship” kliubą, kuris imda-' 
vo nuo žmonių po $1.00 ža-: 
dėdamas surasti darbą. Be-Į 
darbiams nusibodo žadamo-: 
jo darbo laukti ir jie ap
skundė ta kliubą valdžiai 
už ėmimą pinigų. Kliubas 
dabar uždarytas ir 
klerkai areštuoti.

DREBA
Anglijoj 
vietomis 
nusigan- 

anglių ka- 
i išbirėjo

I

ituota daugiau kaip 50 saliu- 
‘ ninku už pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų. Tarp 
suimtųjų yra keliatas ir lie
tuvių. Ant Hamtramck’o, 
kur daugiausia gyvena lie
tuviu ir lenkų, šiomis dienoė 
mis konfiskuota nuo 250 iki 
300 kegių alaus, kurio vertę 
i M»licija 
Soėjama,

jo 5

apskaito i $1,500.
. ............................?...................._ ... .................. ................ ...... .... kad čia yra apie 
sirodė. kad jis labai nešva-mūšyje ties Vėra Cruz, tapo \ ietu. kur pardayinė-

noii» ikierbis i» irraftcr’sJ jau sušaudytas.

I

jaini svaiginamieji gėrimai, apsireiškimu susidomėję.

ISPANIJOJ ŽEMĖ KRUTA
Ispanijoj, ties kaimu Mo- 

nachil. yra vieta, kur nuola
tos žemė kruta. Ūkininkai 
negali tenai nieko ne paso
dinti, nei pasėti, nes žemei 
judant viskas su ja susimai- Connecticut upės, šį pancdė- 
šo. Gamtininkai labai šituo Ii likos atskirti nuo pasau

lio. Maine’o valstijoj dauge-

i
I

Springfieldo, i 

ir Holyoke’oi 
stovi prie I

NUSKENDO BELGŲ 
LAIVAS.

Scheidt’o upėj pereitą są
vaitę belgų garlaivis susi
dūrė su .Amerikos laivu ir 
taip sntižo. kad tuoiau< ne
skendo.



APŽVALGA 0
IDOMl S BOLŠEVIKU 

ž\ ALGYBOS RA1‘ORTAS.
Telegramos iš Maskvos 

praneša, kad bolševikų žval
gyba (ČEKĄ) tenai paga
mino centralei sonetų val
džiai savo raportą apie tai, 
ką ji yra "nuveikus" per va
sario mėnesį. Tas raportas 
buvęs paskelbtas komunis
tų spaudoje ir atskleidžiąs 
sekamus faktus:

Per vasario mėnesi Rusi
joje buvo 95 bedarbių ir 
šiaip nepatenkintų žmonių 
sukilimai. 76 tu sukilimų 
buvę labai smarkus ir jiems 
nuslopinti reikėjo vartoti 
raudonąją armiją: mažes
niu gi sukilimų buvę 19.

Beto da per vasario mėne
si Rusijoje buvę 52 atsitiki
mai, kur išalkę žmonės plė
šė sandėlius, ir 15 atsitiki
mų, kur žmonės kėsinosi 
ant žvalgybininkų gyvybės.

Kiek per visas tas riaušes 
bolševikai sušaudė darbinin
ku. raportas gudriai užty
li.*

Kalbėdamas apie pramo
nę. raportas sako, kad Eka- 
terinburgo rajone uždary
tos visos bolševikų valdžios 
vedamos dirbtuvės, nes jos 
neturėjusios jokių užsaky

mų, 
džio dirbtuvės. 
Įstaigos

larbininkams tuos streikus 
laimėti. Anglijos darbinin
kai, pasinaudodami ta pro
ga. kad valdžios priešakyje 
dabar stovi socialistas, sta
to kapitalistams vieną rei
kalavimą paskui kito, nes ži
no, kad Macdonaidas juos 
parems. Ir jie juos laimi. 
Pirma, kuomet Anglijos val
džioje sėdėjo buržuazijos at
stovai, streikai tenai būda
vo labai sunkus ir beveik vi
suomet jie būdavo sulaužy
ti. Dabar gi, kaip valdžios 
priešakyje atsistojo socialis
tas Macdonald, streikai tę
siasi tik ųo kelias dienas ir 
visuomet pasibaigia darbi
ninkų laimėjimu. Paskuti
nis streikas tenai buvo ap
skelbtas transporto darbi
ninkų, ir socialistui prem
jerui tarpininkaujant, jis 
tuojaus buvo laimėtas.

Taigi davatkų organas ne
žino, ką šneka.

■ publikonai, visi demokratai 
■ir visi kiti socialistų priešą1. 
[Už socialistų Hoaną b;asa\ •• 
Įtiktai socialistai. Ir jie vieni 
'sudarė arti 75,000 balsų.
1 Pruseika sako, kad komu

nistų visoj Amerikoj ; i 

40,000. Jei taip ir butų, tai 
visgi rinkimai parodo, k;'' 
vienam tik Milvvaukee mie
te socialistu yra du syk 
giau, negu komunistų vis >i 
Amerikoj. Bet labai gali
mas daiktas, kad Pruseika 
saviškiu skaitlinę bent tri- 
syk padidino. Mes girtiė •- 
me, kad visoj Amerikoj ko
munistu nėra daugiau i 

15,000. ~
Ir visa to akyvaizdojt 

tie pliuškiai da giriasi s 
"spėkomis I”

riampolėj neisigatetų ir vi- trijos Tautos Susirinkime iš' 
stup ją šmeižia. Užtai gi 
Amerikos progresvvė visuo
menė turi rinkti aukų, kadi 
gimnazija kuo greičiausia 
>avo namą Įsigytų.

\ n n ■ r i k ieč i a i. parem k i m< *
Mariampolės draugus ir pa
dėkime jiems sutrupinti vi- 
sas juodųjų klerikalų pa
stangas! .

165—67 
(40'. );
45l

Socialdemokratu skai 
čius įvairiuose pat- į 

lamentuose.

socialdemokratai
1 k*nkiios Seime iš

41 socialistas į9’ < ) ir 
2 komunistu; Švedijos Ant- 

93 so- 
cialdemokratai (40‘<). be to 
6 socialistai ir 7 komunistai: 
Šveicarijos Tautos Tarvboj 
iš 198 
(21G ) ir 
koslovak: 
muose iš 285—2 
socialdemokratai

rojo j Kameroj iš 23<

suokalbininkus užtai, kad 

Karužai, Račkauskui ir J. 

Striihaičiui, kurie išeikvojo 

bendrovės pinigus, buvo 

leista ištrukti užsienin.

žiūrint valdžios akimis, 

Lietuvos Atstatymo Bendro

vė yra tokia < 

kaip ir kitos apgavikų kom

panijos, kurios tveriamos 
tiktai žmonių apgaudinėji-

Įdomus atsiti 
kimai.

organizacija, įigonbut;je

Metalo liejyklos, me- 
chemikąlų 

_____—visos uždarytos ir 
darbininkai be darbo badau

ja-
Nižnijo-Novgorodo guber

nijoj žemės ūkis esąs labai 
nupuolęs ir tolyn vis labiau 
puoląs. Gyvulių skaičius 
nuolatos einąs mažyn ir 
ir žemdirbystei grūmojąs 
didelis pavojus.

Tai šitaip bolševikų "ro
jų” piešia pati bolševikų 
žvalgyba. Na. o mūsiškiai 
komunistėliai iš "Laisves 
pastogės vis čirškia, kad Ru
sijoj darbininkai esą laimin

gi-

IRGI KRITIKA.
Švento Kazio „seserų” 

ganas „kritikuoja” socialis

tus. Girdi:

"Sėdėjo ant Vokietijos sosto 
socialistinė valdžia, ir šiandie
na nieko Įpatingo nenuveikusi, 
nuvirto. Sėdėjo Kerenskio so
cialisto valdžia Rusijoje ir r.e 
tik pati nuvirto, bet nuvertė 
visą Rusiją bolševikams gerk
lę, Atsisėdo Anglijoje socia
listinė valdžia ir negali nei 
streikų numalšinti, nei Zinov- 
jevui uždrausti komunizmo 
Anglijoje skleisti.”

Davatkų gazietai butų 
daug sveikiau kalbėti apie 
poterius ir katekizmus.. So
cializmas jai yra svetimas 
dalykas ir todėl kada ji pra
deda apie ji kalbėti, ji pripa
sakoja daug nesąmonių.

Vokietijoje valdžia visą 
laiką buvo koalicinė, suda
ryta iš visų partijų, tų tar
pe ir klerikalų. Jei socialis
tų vienas-kitas jon ir Įneida- 
vo, tai visgi prieš didžiumą 
negalėdavo nieko padaryti 
ir todėl labai tankiai iš kabi
neto išeidavo, taip kad fak- 
tinU Vokietiją valdė ne so
cialistai. bet buržuazija su 
klerikalais. Vokietijos socia
listai negalėjo savo valdžios 
sudaryti, nes Reichstage jie 
neturėjo didžiumos. Kazi- 
mieriečių organas, būdamas 
tiktai šventų daiktų specia
listas, šitų faktų nežino.

Jis taip pat nežino ir to,
kas buvo Kerenskis. Jis va*, 

dina Kerenskį socialistu, o 
tuo tarpu Karenskis buvo 

eseras, visai kitokios parti
jos žmogus.

O kas dėl socialistinės val
džios Anglijoj, tai davatkų 
laikraštis meluoja, kad "ne
gali streikų numalšinti.” Vi
sų pirma reikia žinoti, kad 
dabartinė Anglijos valdžia 
streikų visai nemalšina, bet 
kaip tik atbulai: ji padeda

or-

PATRIOTAI NUSIGANDO 
PATRIOTIZMO.

Klerikalų "Draugas” 79- 
tame savo numeryje rašo:

”New Yorko iegislaturon p. 
Caughlin Įnešė sumanymą, 
kad visi ne anglų kalboje lei
džiamieji laikraščiai butų ver
čiami talpinti greta ištisą viso 
teksto anglišką vertimą. Su
prantamas dalykas, kad tokiu 
Įstatymu norima priversti ne
pakeliama našta prislėgti vi
sus ne anglų kalba leidžiamus 
laikraščius ir jiems galą pada
ryti.

"Daroma tai didelių Ameri
kos patriotų, kurie norėtų, kad 
visi Ameriką mylėtų. Stebėti
na, kaip apjakę šovinistai ne
supranta, jog persekiotojų nie
kas niekuomet nemylėjo- Ru
sijos persekiojimai buvo daro
mi taip pat iš patriotizmo. Jei
gu Amerikoje imtų Įsigalėti 
tckie dalykai, tai ir Amerika 
susilauktų iš visų neapykantos 
ir galo.”
Kaip matot, „Draugo" 

klerikalai amerikoniško pa
triotizmo labai nusigando. 
O juk jie patįs yra patriotai 
ir tankiai tuo didžiuojasi. 
Lietuvoje jų vienminčiai, 
pasiėmę makolą ir deguto, 
eina Kauno gatvėmis ir 
murzina žydit iškabas užtai, 
kad jos ne lietuvių kalba ra
šytos. „Draugas” tokį dar
bą giria ir sako, kad tai yra 
patriotizmas. Kodėl tad 
jam nepatinka amerikonu 
patriotizmas? Ar dėlto, kad 
jis be deguto?

Mes visuomet sakėm, kad 
patriotai visi yra lygus-

amerikonai—visi jie biaurųs 
šovinistai ir reakcininkai.

—ar
jie bus rusai, ar lietuviai, ar

! KATRŲ DAUGIAU: KO
MUNISTŲ AR SOCL4- 

LISTŲ?
Kalbėdamas anądien 

Cambrige’uje komunistų 
barškalas Pruseika pasakė: 
„Musų, bolševiku. Ameriko
je yra 40,000! O kiek yra so
cialistu? Taip kaip ir nie
ko.”

Pruseika labai mažai žino. 
•Jiesai nežino nei to, kad 
Ne\v Yorke, tam pačiam 
mieste, kur jis gyvena, so
cialistų kandidatas d. Hiil- 
ųuit paskutiniu kartu gavo 
apie 75,000 balsų, kuomet i 
už komunistų kandidatą bu- j 
vo paduota vos tik apie Į 

'2,000 balsų.
Dabar kitas faktas. Per

eitą savaitę buvo Milwau- 
kee miesto valdininkų rinki-; 
mas ir socialistų kandidatas 
Į majorus, d. Hoan, gavo; 
74,468 balsus. O kas gi tuos 

I balsus sudarė? Kas už so
cialistų kandidatą balsavo? 
Gal republikonai ar demo
kratai? Gal bepartyviai? 
Ne, visokiems bepartyviams 
buvo buržuazijos pastaty
tas ”beDartwis” kandida
tas Rose. JJ rėmė visi re-‘

BAISI HEREZ1.JA.
Beširdis demokratu au 

torius Dili Įnešė bilių, kuri- 
reikalauja, kad prezidentas 
Coolidge prašalintų iš laivj - 
no ministerijos Tadą Roose- 
veltą, buvusiojo prezident 
T. Roosevelto sūnų. Sav>> 
reikalavimą senatorius Dili 
pamatuoja tuo, kad šitas 
Rooseveltas buvo Sinčiai' 
Oil Co. direktorium, kuomet 
šita kompanija grafto keliu yy 
oasigrobė valstybės aliejaus 
laukus.

Roosevelto šeimynos gar
bintojams šitoks reikalavi
mas išrodo baisi herezija.
Tai vistiek, kaip biiuznym 
prieš pati Viešpati.

MARIAMPOLĖS GIMNA
ZIJA ŠAUKIASI 

PARAMOS.
'’Nauiienos” gavo 

kad . Mariampolės 
Gimnazija jau 
plečiu namui ir 

83,000. “

žinių.
Reale 

nusipirk > 
užmokė G 

Klerikalai grieži;: 
dantis iš pavydo: jie norej ■ 
gauti tą piečių davatkų na
mams statyti ir siūlė net 

$5.000, bet buvo jau penč
ių.

Įgijus gražų piečių, dabar 
Gimnazija prašo amerikie
čių daugiau aukų, kad galė
tu pasistatyti ant to kie
čiaus savo namą. Klerika- < 
lai baisiai bijosi, kad šitų., 
grynojo mokslo Įstaiga Mu- <

--------------------------------------------------- —---------------- X

socializmo plėtotė po karo 
yra padariusi didelę pirmvn- 
Ggą. Dabar jau sunku rasti 

■ ropoję parlamentą, kur 
’irntuų socialistų atstovybės. 
11 ickmann’o "Geografijos 
Statistikos Atlasas” paduo
da tuo žvilgsniu sekamų ži
nių: Belgijos Atstovų Rū
muose yra iš 186 visų atsto
vų 68 socialdemokratai (kas 
sudaro 36 nuošimč.); Dani
jos Antrojoj Kameroj iš 14u 
—18 socialdemok. (37 nuo- 
šim.): Vokietijos Reichsta
ge (dabar Reichstagas pa- 
.Astas.-Red.) iš 459—173 so
cialdemokratai (37%), ko
munistų 15(3%); Estijos 
Seime iš 100—20 socialdemo- 
ratų <20G) ir 10 komunis
tu: Suomių Seime iš 200—53 
- viaidemokratai (26%):

G ranc-ijos Atstovų Kameroj 
Iii 587—50 socialdemokratų 

> > ir 13 komunistų .(2%);
Anglijos Žemutiniuose Rū
muose iš 615—190 Darbo 
Partijos atstovų (30%), iš 
ų dalis socialdemokratų; 

It; rijos Atstovų Kameroj iš
—11 v socialdemokratas 

17 i, be to 123 vadinamieji 
socialistai ir 14 komunistų: 
•Jugoslavijos Atstovų Rū
muose iš 314—3 socialistai 

< 1 ': Latvijos Seime iš 100
—37 socialdemokr. (37%) ; 
Vengrijos Atstovų Rūmuose 
iš 245—25 socialdemokratai 
(10' .' ); Olandijos Antrojoj 
Kameroj iš 100—20 social
demokratų (20%); Norvegi- 

s Reichstage iš 150—8 so
cialdemokratai (5%); Aus- j

CIGARĖTAI

TAS PASKELBIMAS
ĮPRATINO MANE RŪKYT 
GERIAUSI CIGARĖTĄ 
Iš BILE KADA
PADARYTŲ!”

L.:sgstt & Myers Tobacco Co.

13 socialdemokratai
ii-t < f n- 2 komunistu; Če
koslovakijos Atstovų Ru

imuose iš 285—29 vokiečiu 
socialdemokratai (10* < ), 4 jnui ir pinigų rinkimui, nes 

į vengrų socialdemokratai, 49;
įčckoslovakų socialistai, C 7 trinko arti pusės miliono do- 

komunistai ]er;.j jr beveik viską išeik- 

. -vojo. šėrininkas.
tiktai: J 
mtras 

Apie 
žinių

ji išpardavė daug seru, su-
įčckoslovakų 

nuošimt. ir 2! 
(8'. ); Amerikos Atstovybės! 
rūmuose iš 435 yra 
vienas socialistas ir 
darbininkų atstovas, 
kitus parlamentus 
trūksta.

Kaip matyt iš aukščiau Amerikos protestonų epis- 
paduotu žinių, stipriausias I kopidų vyskupas Manning 
pozici ;;!.- -iAcia1. . temok ratai j išleido atsišaukimą i ameri-
ttu i Austrijoj (10 i, svedi-1 Riečius, kad sudėtu $15,000,- 

x > 000 pastatymui New Yorke
Belgijoj „didžiausios pasauly bažny

čios.” New Yorke yra tuks- 
L:etuvus, atlase tančiai šeimynų, kurios ne-

Skaitytoju Pastabos.

sticial temokratai

ioj (40'. ), Vokietijoj (g 
Latvijoj (37 < ), I 
(36*7 ), Danijoj (32' ).

Kas dėl f 

paduotos žinios apie I Sei
mą. II Seime, kaip žinoma, 
iš 78 yra 8 socialdemokra
tai, kas sudaro 10 nuošim
čiu.

Atstatymo Bendrove 
y uždaryte.

"The New York World” 
17 kovo išspausdino praneši
mą, kad Ne\v Yorko valsti
jos prokuroitis liepė uždary
ti Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. kurios ofisas buvo 
New Yorke po Nr. 294 
Eighth Avenue ir kuri yra 
išpardavus žmonėms savo 
šėrų už $423,000.

Atstatymo Bendrovę Įs
kundė valdžiai patįs šėrinin- 
kai. Keistas musų žmonių 

būdas ir protavimas. Vietoj 
patraukti atsakomybėn nu
sikaltusius direktorius—Ka

ružą, Račkauską ir J. Stri
maitį- 
bendrovę ir 
valdybą.

Į dabartinę valdybą teis
mas, žinoma, žiuri kaipo i

•jie apskundė visą 
dabartinę jos

turi savo pastogės, o minė
tas vyskupas nori 15 milionų 
doleriu išleisti ant- vienos 
bažnyčios. Jei aš bučiau 
vyskupas, tai aš pasakyčiau: 
"Sudėkim $15,000,000 ir pri- 
statykim darbininkams na
mų.” Už tuos pinigus butų 
galinta pastatyti 1,500,000 
namij, skaitant po $10,000 
už kiekvieną. __

Prasčiokas.

Ispanų operos daininin
kė Elvira Hidalgo sako, kad 
ji nesiduosianti jokiam vy
rui pabučiuoti, pakol nesu
lauksianti 40 metu amžiaus. 
Bet kažin, ąr tuomet norės 
kas ją bučiuoti?

Senhcrnis.

Demokratai ant vienos ko
jos šokinėjo, kada išėjo aikš
tėn, kad republikonas Fall 
yra gavęs nuo aliejaus mag
nato Dohenv $100.000. Bet 
dabar paaiškėjo, kad demo
kratų šulas McAdoo yra ga
vęs nuo to paties magnato 
$250.000. Pasirodo, kad vie
ni už kitus "geresni.”

' Dulė.

$18,000 už lavoną.

Kentucky valstijoj buvo 
šitoks atsitikimas. Valstijos 

_ _ > mirė anądien 
metodistų kunigas Metcalf. 
Tuo tarpu ligon būtyje buvo 
ir daugiau mirusiu žmonių. 
Lavonai susimaišė ir .Met- 
calfo kūnas buvo nusiųstas 
I.ouisvillės universitetan, 
kur medicinos studentai jį 
sumėsinėjo ir sumetė i bač
ką, o Metcalfo žmi.nai iigon- 
butis nuvežė visai kitą nu
mirėli. Kada moteriškė pa
reiškė, jog tai nėra jos vy
ras, tada tik išėjo aikštėn 
klaida. Ligonbutis norėjo 
už tą klaidą atsiprašyti. Bet 
moteris tuo nepasitenkino ir 
apskundė ligonbutį ir uni
versitetą teisman už sumė- 
si nė j imą jos na'oašninko, 
reikalaudama užtai $25,000 
atlyginimo. Teismas nu
sprendė, kad našlei butų už
mokėta $18,000. Gali būt, 
jog našlė dabar ir džiaugia
si. kad taip pasitaikė.

Vyras su moterišku vardu.
Harry Armstrong norėjo 

anądien Įstoti New 
policijos tarnybon, 
nai jam pasakyta, 
turi pristatyti savo gimimo 
metrika. Nuvvko jis i 
Southampton, L. I.. kur jis 
buvo gimęs, ir metriką par
sivežė. Policijos viršininkas 
peržiurėjo ją ir papurtė gal
vą:

”Mes negalim tavęs pri
imti. Tu esi merginą.’’

Harry apkvaito.

„Kai tai gali būt!” jis pra
dėjo protestuoti. "Aš keli
nes nešioju ir ūsai man au
ga, ir viskas kaip reikia— 
kaip aš galiu būt mergina?”

”Bet tavo vardas yra Em- 
ma. Tai moteriškas vardas,” 
paaiškino policijos viršinin
kas.

Ir Harry pamatė, kad 
metrikoje jis ištikrujų yra 
užrašytas moterišku vardu. 
Jis dabar rūpinasi tą vardą 
pakeisti, nes kitaip jis nega
li būt policmanu.

Yorko 
Bet te- 
kad jis

Pati nusikirpo plaukus, 
vyras nori mirti.

George Fisher Philadel- 
nhijoj paleido sau šūvi Į pa
kauši vien dėlto, kad jo pa
ti nusikirpo plaukus prie
šais jo norą. Daktarai sako, 
kad Fisher pasveiks, bet jis 
sakosi noris mirti.

I)c! 5 centų deportuoja 
žmogų.

Norint važiuoti požemi

niu traukiniu New Yorke, 

reikia Įmesti i užraktą penk

tukas, tuomet atsidaro var

teliai. Vienas ateivis norė

jo anądien apgauti kompa

niją ir. vieton pinigo, Įmetė 

tokio pat didumo šmoteli 

metalo. Jis buvo sugautas 

ir nugabentas teisman. Tei

sėjas išrėžė ilgą pamokslą 

anie ateivių neteisingumą 

ir išreiškė savo pageidavi

mą, kad tas biednas žmoge
lis butų deportuotas.

Tunelių kompanijos ir jų 

manedžeriai yra užgrobę vi

suomenės gatves savo biz
niui ir nusuka žmonėms mi- 

lionus dolerių, bet jie, mat, 

amerikonai, tai gali vogti ir 

sukti.

Kunigas paliko $1,1X5,819— 
kur jis juos gavo?

Laikraščiai praneša, kad 
nesenai miręs amerikonų 
kunigas D. S. Dodge paliko 
$1,135,819 turto. Klausimas, 
kur jis tiek pinigų gavo, jei 
jis buvo teisingas ir kailių 
savo parapijonams nelupo?
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Kas nieke neveikto 
Te niekas nepe&it

LAURENCE, MASS. 
Tautininkų prakalbos.

[kunigą ir daro su juo sutar-!būtinai nutempti nabašnir- [ 
tį, o kiti tariasi su tautiš- ka Į bažnyčią, o kita sako-

‘ ‘ i-|'"E, ką čia žiūrėt tų šventa-
las ir numirėlį vežasi "laimė- kuprių! Kūną galima paka- 

. voti miesto kapinėse, arba 
nuvežti Į Haverhiil, Mass.

Reikia pasakyti, kad Ha-, 
fverhillio lietuviai šituo žvil
gsniu yra pralenkę visas ki
tas kolionijas. Jie turi Įsi
taisę savo kapines, kurias, ______ ____ _____
galima pavadinti tikrai tau-j tomai kompanijos agentai 
tiškomis, ir kur kiekvienas i plačiai garsina apie tą nau- 

; lietuvis gali būt palaidotas jąją dirbtuvę, nes esu gavęs

tį, o kiti tariasi
L. T. K. parapija ir A. L. !<uo.ju kunM- .K}la.s,KaPd? 

T. Sandaros 12 kuopą su- .r . „ ~ _* *-
rengė andai prakalbas Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti. Kal
bėjo N. Rasteins iš Bostono, 
A. B. Stankevičius (''Vieny
bės” agentas) iš Bridgepor- 
to ir vietinis kun. Šleinis.

Žmonių prisirinko aps-
V • • • » , , _ . _ __ _ “ •

jusi” pusė.
Būna da ir kitaip. Pasi

taiko. kad numiršta laisvas 
žmogus, bet jo giminės pri
klauso vienai ar kitai para
pijai.' Jie bėga tuomet pas 
savo kunigą ir prašo, kad 
jis palaidotų nabašninką to-

čiai ir kalbėtojai prikalbę-{kio j kapinių vietoj, kur jau 
jo apie Lietuvą visko, tik- guli daugiau lietuvių. Mat, 
tai nei vienas jų neužsiminė jau taip žmonės pripratę, 
apie Lietuvos darbininkus, Bet jie išgirsta atsakymą: 
tartum jų tenai nei nebutu...........
Z~V • 1 • • w a « . . . - *■

Į i

Į
vadina-j

tartum jų tenai nei nebūtų. "Jei kavosite su bažnytinėm 
O juk visi žino, kad biednuo- apeigom, tai gausite žemės, 
menė, darbo ir skurdo žmo- o jei ne. tai žemės nebus.” 
nės, Lietuvoje sudaro didelę Taip atsako net ir 1 ”
gyventojų didžiumą. Taigi mas musų "tautiškas” kuni-{ 
išrodo, kad Lietuvos žmonių gas. 
didžiumos reikalai musų 
tautininkams nerupi.

N. Rastenis savo prakal
boj bent nesigyrė savo žino
jimu ir nekliudė pažangių 
musų partijų. Jis dagi pa
tarkavo klerikalus ir bolše
vikus, kad tie eina prieš de
mokratiją. Bet "Vienybės” 
agentas Stankevičius tai rė
kė iš visos savo "sylos” ir 
mosikavo rankomis tar
tum Don Kišotas prieš vėjo 
malūną. Gyrėsi, kad Ameri
koje buvęs "supredentu,” o 
parvažiavęs į Lietuvą buvęs 
valdininku. Paskui paėmė, 
stiklą ir parodė, kaip Lietu
vos valdininkai geria, kas 
reiškia, jog ir jis taip gėrė. 
Baigdamas savo mali-malie- 
nę, jis nei iš šio. nei iš to su
šuko: "Bolševikai ir cocia- 
listai, nekelkite kruvinos re
voliucijos nrieš Lietuvos ne
priklausomybę !” i

Kurgi p. Stankevičius ma
tė ar girdėjo, kad socialistai 
butų kėlę ar organizavę kru
viną revoliuciją prieš Lietu
vos nepriklausomybę? So
cialistai kėlė revoliuciją 
prieš caro valdžią, kad pada
rius Lietuvą nepriklausomą, 
ir užtai ne vienas jų nuken
tėjo. Ne vienas socialistas 
už Lietuvos nepriklausomy
bę buvo ištremtas Sibiran ir 
savo kaulus tenai paliko. 
Liabar gi, kuomet Lietuva 
yra jau nepriklausoma ir 
jos valdžią renkasi jau pa
tįs žmonės, socialistai nori 
pakeisti klerikalų valdžią 
balsavimo keliu, bet ne kru
vinąją revoliucija.

"Vienybes” agentaš šitų 
dalyku, mktnmą, nesupran- >, 
ta ir visai nežino Liėtutds 
istorijos, jeigu jisai pasako-( 
ja tokias nesąmones.

Aukų surinkta platinimui 
literatūros Vilnijos krašte ( 
apie S73.

Betvarkė su numirėliais.
Nelabai senai čia mirė 

nuo džiovos K. Kaupinis. 
Kadangi velionis gyvenda
mas buvo laisvų pažiurti 
žmogus ir bažnyčios nelan
kė, tai jo kūnas buvo į Ha- 
verhilli nuvežtas ir ant lie
tuvių tautinių kapinių palai
dotas be bažnytinių apeigų. 
Velionio broliai norėjo jį 
nors negyvą bažnyčion nu
vežti, bet jo žmona, kuri 
taip pat yra laisva moteris, 
nenorėjo eiti prieš velionio 
norą. Tai yra labai gražu, 
kad nabašninko įsitikinimai 
nebuvo paniekinti. Lai jam 
būna lengva šios šalies že
melė! '

Reikia tečiaus prie progos 
pastebėti, kad su numirė
liais pas mus-yra didelė be
tvarkė. Mat, čia yra dvi baž
nyčios, viena Rymo katali
kų, o kita nepriklausoma 
nuo Rymo, taip vadinama 
"tautiška.’’ Vieni giminės 
priklauso prie vienos, kiti 
prie kitos; pasitaiko net ir 
taip, kad vienos šeimynos 
nariai nesusitaiko: vieni pri
taria "tautiškai” bažnyčiai, 
kiti stoja už "rymiokų” baž
nyčią. Jei tokioj šeimynoj 
numiršta žmogus, tai vieni 
bėga pas Romos katalikų

tuo tarpu eina gerai. Dirba
mu astuonias valandas į die- 

{ną. Mokestis nelygi, vieniem 
mokama mažiau, kitiems 
daugiau. Mažiausia mokes
tis $3J28c. Dirbtuvės yra dvi 
ir abidvi priklauso tai pa
čiai kompanijai. Senojoj 
dirbtuvėj apdirba cinką ir 
asidą (acid), o naujojoj iš
dirba maliavas (paint). Ma- 

_ . ' ‘ ‘_ r_ _________ i
tiškomis. ir kur kiekvienas plačiai garsina apie tą nau-

kaip jo giminės nori: ar su keletą laiškų iš kitų miestų, 
tųjeigom, ar be apeigų.

Teisybės Mylėtojas.
ųjeigom, ar be apeigų.

DEPUE, ILL.
Apie darbus, 

miestelis nedidelis, iššis
.viso turi apie du tūkstančiu 

liet ir čia paprastai būna gyventojų, kurių tarpe yra 
dvi pusės: viena pusė nori kelintas ir lietuvių. Darbai

Delta

Ir Kad

Jei

I

B O R b C K
BVILDINO

kca E&gie Pienas bu
vo resiomen duotas

joms

motinos pieno.

bonkutėse

kuris

Motinos
rado, kad Eagle Pie-

susideda tik

nimu

sveiku

kite mums.

menkos motinu var
iojo Borden’s Earie
Pieną savo kūdikiu

šviežiausio ir gryninu

šio puikaus pieno ir

gryniausio cukraus

nonte dykai pamoki
jusu kalboje

kaip penėti jūsų kūdi
kį su Eagle Pienu ir
padaryti ji stipriu ir

daktaru kaipo

vienatinis pavelaėjas

Eagle Pienas suteikia
kūdikiams pilna

neapsunkins ju opiu
ividunukn ir yra len
gvai suvirškomas,

kuriuose teiraujamasi apie 
(birbus. Todėl noriu praneš
ti visuomenei apie tuos "ge
ruosius” darbus.

Darbai šiose dirbtuvėse 
i y ra labai sunkus, karšti ir 
pavojingi sveikatai. Darbi- I 
ninkai prie darbo turi dėvė
ti maskas ant burnos, kad 
neikvėpuotų nuodingų dul
kių. Kompanija, negauda
ma užtektinai baltų darbi
ninkų, parsigabeno nieksiko- 
nų, bet ir šie nenori to "ge
rojo” darbo dirbti. Kad pa-l 
traukus i savo fabrikus dau-l 
giau darbininkų kompanija 
sugalvojo mokėti darbinin
kams nuošimčius, šįmet ji 
paskelbė, kad išmokės dar-l 
bininkams penktą nuošimtį 

i už tuos pinigus, kuriuos jie 
uždirbo pernai. Vienok tų 
nuošimčių išmokėjime yra] 
tikra prigavystė ir retas I 
darbininkas juos gauna. I 
Kompanija yra paskelbus ir r 
kitokių "koncesijų" darbi-1 
□inkams, bet darbininkai už 
tūlo laiko atsižada visko ir 
bėga iš tos vergijos. Taigi, 
draugai darbininkai, neva
žiuokite i čia laimės jieškoti.

Kompanijos Vergas, 

i WATERBURY. CONN. 
Tamsybės apaštalų misijos, 

šv. Juozapo parapijos mi- 
•i sijos prasidėjo kovo 24 d., o 

užsibaigė kovo 30 d. Per vi
są tą laiką du necivilizuoti 
tamsos apaštalai muilino 
tamsiems ąavo parapijo-į 
nams akis, baugino juos 

Į kaip Įmanydami ir vis kau
lino pinigų. Užvis labiausia 
pasižymėjo sėjimu neapy
kantos ir piudvmu parapijo- 
nų prieš laisvus žmones jau
nas misijonierius. Viename 

{savo pamokslų jisai pasisa
kė, ka jisai darytų, jeigu bu
tu velnias. Girdi, jei aš bu- 

įčiau velnias, tai negundy-l 
Jčiaa žmogų neit į bažnyčią, 
Vnegundyčiau prie vagystės I 

ir paleistuvystės, i bet -jleis-J 
įčiau žalčio nuodų į jūsų šir
dis. Na, ir pradėjo jisai leisti 
žalčio nuodus į klausytojų 

{širdis, visaip išdergdamas 
laisvus žmones ir jų spauda.

Nors tie misijonieriai sa-l 
i kosi esą Kristaus pasekėjai, 
bet apie Kristaus mokslą, Į 

{kuris yra paremtas ant arti-1 
imo meilės, jie nekalbėjo.

Misijų Klausytojas.]

Gerovės skyrius* 
DĖL APRŪPINIMO 

motinų IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

A..4
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j STRAIPSNIS 67 *
I Mieso Svarba.
I Miegas svarbus yra vaikams. Tik 
Idel penėjimo reikėtų vaikas išbudinti. 
Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik dėl 

Į resruliariškų penėjimų, ir yra papras
ta, kad kūdikis nrjiejra ištisa naktį nuo 

I šešių iki šešių, pradedant su treciuo- 
Įju mėnesiu. Jie turi buri laikomi šil- 
Itame, serai išvėdintame kambaryje. 
I Yra paprasta, kad norrnalis kūdikis 
lišmiesra 20 valandų iš 24. Po pirmo 
Į meto jiems reikėtų snusteria kiek pa- 
I ryčiais ir po pietų, vienų ar dvi va- 
| landas. Rytini poguli jie paty» sa- 
jvaime atsipratina po dviejų metų. 
I Bet popietinį reikia palaikyti iki še- 
Įšių metų ir vėliau.

šviežias Oras.
I Šviežias oras yra tiek reikalingas 
kaip ir miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambarys turi būti ge
rai išvėdinta“, oet tas nereiškia sai
tas/ Dviejų savaičių kūdikis vasara, 
o keturių iki šešių žiema, kūdikis turi 

[būti aklimatuojamas, taip sakant, su 
lauku. Vasara jokių prisirengimų ne
reikalinga, bet žiema yra gerai kūdi
kį apsupti lyg išvežant lauk. Tada 
reikia atidaryti langus pločiai kokia 
valanda ar ilgiau, nededant kūdikio 
i veja. T* padarius keletą dienų, kū
dikis gali būti išvežamas lauk. Kūdi
kis turį kasdien gauti šviežio oro, ar 
stuboje ar lauke, žiūrint koks oras. 
Geriausias laikas yra nuo 10 ryto iki 
3 po pietų. Jis turi būti gerai apsau
gotas nuo vėjų, šalčio ir dulkių. Kū
dikiui augant, reikia jis ilgiau laikyti 
ore, o prie gero oro, galima j: laiky
ti tenai visa diena.

Mankštini mas.
Mankštinimas yra tiek svarbus kiek 

ir šviežias oras ar miegas. Laitai 
jaunas kūdikis gauna tiek mankštini-

I mo kiek reikia, spardydamas, volio- 
| damas ir rėkdamas maisto. Devynių 
|ar dešimts mėnesių paprastai prade- 
I da ropč-ti, ir prie to reikia jį akstinti. 
i Paprastai kūdikis bando vaikštinėti 
I metu amžiaus, bet čia kūdikiai skiria- 
| si. Kūdikį nereikia raginti vaikščioti 
I ar stovėti ilgiau negu jis pats nori.

Sveik, kūdikiai yra tautos turtas. 
I Jeigu negali žindyti savo kūdikio, ne- 
I mk jokių šansų. Duok jam Borden’s 
i Eagle Pienų, maistą, kuris pasekmin- 
Į gai išauklėjo šimtus tūkstančių kadi- 
Į krų bėgy pastarų 82 metų. Tukstan- 
| čiai gydytojų po visa šalį tekomen- 
| duoja Eagle Pieną dėlto, kad jis Jeng- 
I vai suvirškomas ir maistingas. Eagle 
I Pienas yra grynas ir sveikas. Jis 
I ’engvai suvirškomas, ir jo visados ga- 
I Ii gauti grosernėje, nežiūrint kur esi.

I Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė- 
Ivu pusės palaikys kūdikius nuo neda- 
Į penėjimo ir apsaugos juos nuo ligos 
užpuolimu bei užtikrins jiems jau
nystės vikrumą ir stiprią sveikatą, 
kurie yra busiančios laimės ir pasise
kimo pamatai. Užganėdintiniausi re
zultatai gaunami penint nedapenetus 
Ict’dikius su Eagle Pienu. .Mokyklų 
.vaikui, kurie kentė nuo silpnuroo, 
stoįčlihar .pasitaiso su Eagle Pięr.u. 
kuomet tas idMiitn c rastum
valgius. Visi vaikai turėtų gauti vie- 

[ ną syki Eagle Pieną į diena, apart 
[ ?aprastu valgių. Atmiešk du šaukštu 
! Eagle Pieno su trimis ketvirtadaliai.“ 
puoduko šalto vandens. Kiti vaikai 
geriau Ji myli su ginger ale, vaisių 
sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir skan- 1 
skoniu. '

Visi Talcum Raudėnai nevienodi ir 
jus norite, kad viskas, kį iųs varto- ; 
jate savo kūdikiams, butų tyra ir 
saugu. Colgate's Baby Tale milteliai 
visiškai atsako tani reikalu* ypač • 
kūdikiam.“, nes jie sutaisyti pagal for- , 
mulą žymaus daktaro.

Skaityk šiuos sfraiptmias kas savai- ’ 
te ir pasidėk ateičiai.

CLEVELAND, OIIIO. 
žmogžudystės.

Pastaruoju laiku Cleve- 
lande Įvyko keliūtas baisių 
žmogžudysčių. Kovo 22 d. 
jauna moteris Lilly Smith 
ėjo iš krautuvės namo su 
savo 11 metų broliuku. Ant 
kampo White ir 59-tos gat
vės ją pasitiko jos vyras ir 
nei žodžio nesakęs išsitrau
kė peili ir vėrė savo pačiai i 
krutinę. Moteris suko: "Jis 
mane užmušė”—ir sukrito 
ant vietos negy va. Jos bro
liukas iš išgąsčio apalpo.

Kitas girtuoklis vyras, 
matomai nuo munšaino iš
ėjęs iš proto, plaktuku už
mušė savo pačią ir pasiėmęs 
revolveri nusišovė.

Vienas juodveidis, vardu 
Young, kuris buvo nuteistas 
visam amžiui i Atlantos ka
lėjimą, išbuvęs ten vienuoli
ka metų pabėgo ir apsigyve
no Clevelande. Čia jis apsi
vedė ir tūlą laiką ramiai gy
veno. Bet štai, 23 kovo pasi
ėmė britvą ir iki smert su
pjaustė savo pačią. Sugau
tas prisipažino prie kaltės.

Jauna pora užtroško gesu. 
Ant rytojaus kaimynai at
rado jaunavedžius lovoj ne
begyvus ir pečiaus gesas bu
vo atsuktas.

Clevelandietis.

PITTSBURGH, PA. 
Moteris, nenešiokit pančia- 

kose pinigų!

BRIDGEPORT, CONN. 
K3s daryti?

Tankiai girdisi tarpe vie
tinių lietuvių išsitarimų, kad 
dabar jau progresyvis \ eiki- 
mas bus numarintas, nes du
sių ganytojas, pastatyda
mas naują avinyčią, apsii 
dirbsiąs su bedieviais. Da
vatkų armija kas diena au
ga. Sykiais kirpikas iki 
skaudėjimo joms įkerpa, bet 
be skausmo Į dangų neįeisi. 
Todėl jos kenčia toliaus. Sa
koma, jog katrie nepasiduos 
nors vieną sykį į metus kir- 
pikui apkirpti, tuos praga
ras prarys. Atsirado silp-, 
nesnių sutvėrimų ir iš "pro
gresyvių," kurie davatkų 
keršto pabijojo ir pasidavė 
kirpikui. Mat, didelės vil
nos buvo užaugę.

Kada avių ganytojas išda
vė savo avelėms metinę at
skaitą, tai paaiškėjo, kad 
per metus laiko jis turėjo 
sunkaus darbo, pakol apkir
po 270 avelių. Ir kirpo jis 
jas be pasigailėjimo, po ke
liatą sykių |)er metus. Už
vis daugiausia pavargęs be
kerpdamas tuos avinus, ku
rie buvo užsiauginę ožio 
plaukus. Bet kirpikas nei 
kiek nesigaiiįs savo prakai
to, nes gavęs atlyginimo 
$183.00. Davatkos giriasi 
kad buk vieno bolševiko mo
terėlė atnešus visų metų vil
nas, kurių buvo nemažas 
pluoštas.

Dabar nekurie bailesni su- 
i tvėrimai mąsto kas daryti,

Kelios savaitės atgal čialkac? neužsitraukus kunigo 
tapo apvogta moteris P., ku-:prakeikimo. Tokiems aš pa- 
ri nešiojo pančiakoje pini-'tarčiau skaityti "Keleivį,” o 
gus. Kadangi pinigų buvo tuomet nebijosite nei praga- 
geras pluoštas—657 doleriai, ro, nei visokių velniukų, ku
tai "guzas” ant kojos buvo riuos juozapinės davatkos 
gana didelis. Vyrai myli Į išperi bekalbėdamos ražan- 
moterų kojas žiūrėti ir to- čių arba kepdamos "nami- 
kius "guzus” greitai pate-1---’ ”------------ :~
myja. Vieną gražią dieną, 
gaminant minėtai moteriš
kei pietus, Į jos virtuvę įėjo 
apsimaskavęs vyras, griebė 
ią už gerklės, gerokai pri
smaugė, nuplėšė pančiaką su 
oinigais ir pabėgo. Sugrį
žęs jos vyras ant pietų rado 
ją be žado gulint. Atsigavu
si moteris papasakojo apie 
užpuolimą. Užpuolikas ne
susektas.

Šis atsitikimas lai būna 
pamokinimu ir kitoms mote
rims, kurios myli pančiako- 
se pinigus nešioti. K.S.

; GOOOMANN AVIS; 
Lietuvį patiko nelaimė.
Kovo 22 dieną patiko ne

laimė Juozą Marčiulionį. 
Jam prie darbo tapo nulauž
ta koja. Dabar jis guli kom
panijos ligonbuty. Nelai
mingasis Marčiulionis yra j 
vedęs, turi pačią ir keturis 
vaikus. Tikimasi, kad kau
las sugis, nereikės koją nu
plauti M.M.

s ?nami- 
Progresyvis.

ta kuponą ir prisiūs-
ispiidykite ši

HARTSHORNE. OKLA. 
Darbai sumažėjo.

Darbai šiuo tarpu čia la
bai sumažėjo. Tris anglių ka- 

į svklos NN. 7,10 ir 12 nedir
ba nei pusės laiko. O vis tai]bačkų munšaino ir alaus, 
dėl kapitalistų godumo, nesĮKadangi tas visas štofas bu- 
kapitalistai laužo kontrak-fvo ant trečio gyvenimo, tai 
ta. po kuriuo patįs yra pasi- Į policija atidarė langus ir lei- _ 
rašę. Darbininkai yra bai-|do tą skystimėlį ant gatvės. Į Stipriausias 
šiai skriaudžiami ir išnaudo-[Atrodė kaip Niagaros van- 
jami, ypač Rock Island Coal įdenpuolis. Subėgę laikraš- 

;Co. Nesenai kapitalistai su-|čių reporteriai skubinosi nu
manė uždėti dar naują jun- Įtraukti fotografijas, 
gą ant darbininkų. Jie įtM- ' 41 *
šė elektros lempas, kurios f Kovo 23 policija apsupo ir 
sveria po 61/2 svarų ir ver- Į iškrėtė 52 namu, kuriuose 

darbininkus ant savo J rado nemažai aklojo skysti- 
sprando jas kasykloj nėšio- mėlio. Kai-kuriuose namuo- 
ti. Bet šitą sunkenybę dar- se rado ir merginų, kurios 
bininkai atsisakė nešioti ir [darė gerą biznį iš savo ku-

’ no.

DETROIT, MlCH. 
Munšaino fontanai.

Ant kampo Leonard gat
vės policija susekė keliatą

j

Į

leia

todel kompanija sulaužė 
kontraktą. Darbininkai me- 
,tė darbą. Bet kaip visur, 
! t aip ir čia atsirado streiklau
žiu. Tokiais yra 8 ameriko
nai ir 1 austrijokas. Links
ma yra pažymėti, kad nei; 

{vienas lietuvis nestreiklau-1 
žiauja. K. Palionis.

WORCESTER, MASS. 
Lietuviai ir sportas.

Musų lietuviai vis labiau 
pradeda Įdomauti sporto rei
kalais, o ypač ristynėmis. 
Kliube yra Įtaisytas matra- 
sas, ant kurio sporto mylė
tojai ristikai praktikuojasi.

‘ ; iš visų vietos’ 
mėgėjų ristikų yra B. Biek
ša. Jis netik kad paguldo 
vietinius lietuvius ristikus, 
bet turi gero pasisekimo ir 
tarptautinėse ristynėse— 
niekas dar jo neįveikė.

Worcesterio lietuviai vra 
labai susidomėję lietuvių 
čampijonu Franu Juška—vi
si norėtų ji pamatyti ir jo 
spėką bei vikrumą patirti. 
Taigi sporto mylėtojams 
bus proga Jušką ir Biekšą 
namatyti ant matraBO se
kančiam ketverge, 17 ba
landžio, 8 vai. vakare, Lietu-

Į e * *

Kas keisčiausia, kad pas 
mus bravorai pradėjo atsi
rasti net ir mokyklose. Vie- 
'noj mokykloj jau užtikta!viii Svetainėj. 29 Endicott 
munšaino bravoras. Jieško-}St. Juška risis su italu, o 
ma ir daugiau tokių mokyk- Biekša su vokiečiu.
lų. Ten Betupįs. Sportas,

ne."
(Korespondencijų tasa ant 5 pust)

ir

“Mazgok”- 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Stiptusūr žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes 
jis gali
dantų palivą.

- lėčiau 
sužeisti

Jeigu nubrozdysi 
savo odą. Gamta 
gali ją atauginti. 
Betgi net Gamta 
neataugina dantų 
palivos. jei sykį ji 
būna nunešiota sti
priu, žvyruotu dan
tų valytojų.

Saugiausias ir ge
riausiai būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
(’ream reguliariai. 
Daktarai ir Dantis
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantis, 
Gera Sveikata.

i
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4 KELEIVIS

Vergijos lieka
nos Lietuvoje.

spaustų oru. Suspaustą orą 
įdirba atskiras motoras, 
Ikompresatorius typo Diesel, 
kuris demonstracijoj buvo 

i padėtas ant platformos tuoj 
j už lokomotyvo. Charakte
ringa tai, kad buvo suvarto- 

'iarms paprastas garo loko- 
komotyvas, tiktai vietoj ga
rų iš motoro—kvmpresato- 
riaus buvo leidžiamas per 
vamzdi suspaustas oras, 
šiam tikslui galima suvarto- I . • • t • 1 1 1 *1 • j 

"kavalieriai"'^urenarnos’os £ariJ dar0‘

Viušajuiiic musų gyveni
me yra vienas Įprotis, kuris 
XX amžiuje, musų demokra
tinėje respublikoje, nepriva
lėtų turėti vietos. Tai ran
kų bučiavimas. Neliečiu tų, ...... - x . . 
atvejų, kad rankas bučiuoja f1 ir ^k'1 lokomotyvai, kurių 
vaikai tėvams, navauviiai (—-.—---- —
"damoms." Ar yra tai higi-; m(kųo.s dalys sugedę. Moto- 
jienos žvilgsniu leistina,• ras-kompresatonus yra va- 
naudinga ar kenksminga, irircr—~ 
ar galima be to apsieiti—ne-: . a,iejais.
siimu spiesti. Rasit, taip.J^ 
reikia.

Bet kaime Įprotis "svei
kinti i ranką" yra giliai Įsi- 
šaknėjęs ir plačiai prakti
kuojamas. Tai liūdnos ver
gijos liūdni palaikai.—tų 
laikų, kada ponas baudžiau
ninką laikė žemiau už gyvu
li. Jei anais laikais šis Įpro
tis ir buvo pateisinamas, tai 
šiandien, matant kaimieti, į 
ypačiai seną, bučiuojant ki
tam ranką, darosi šlykštu, 
pikta ir skaudu.

Šiandien dar senas žilas 
kaimietis bučiuoja rankas 
visokiems nusususioms po
neliams, milicininkams, val
dininkams,—senas žmogus 
mažne vaikams, jei tik nori 
iš jų kokios "malonės" susi
laukti arba ir šiaip jau iš 
"mandagumo." senu papra
timu. Kaimo žmogelis be
raštis. tamsus, taip sakarft, 
užpečkėj augintas, užguitas. 
Įbaugintas,— jo negalima 
kaltinti. Kaltas čia tamsu
mas. Bet tie musų "inteli
gentai." kurie duoda rankas

i,? romas nafta ir kitais kūre
namais aliejais. Ekonomi- | 2 2 ii * J   i  y   
su anglių varomais lokomo
tyvais apskaitoma 70ri. Be 
to yra ir kitų patogumų: ne
būna durnų ir kibirkščių, ne
reikia vežioti daug vandens 
ir kuro medžiagos. Aptar
nauja lokomotyvą tik du 
mechaniku: 
komotyvo, 
motoro.
naujai sukombinuotas loko
motyvas traukė 5 pilnus ak
menų ir žemių prikrautus ir 
10 tuščių vagonų. Ėjo lėtai, 
bet tai aiškinama, tuo. kad 
lokomotyvas tam bandymui 
buvęs tik provizoriniai pri
taikintas.

Šiuo nauju išradimu labai 
susidomėjo tos valstybės, 
kurios neturi savo anglių.

vienas prie lo- 
kitas gi—prie 
Demonstracijoj

pradėjo jieŠkoti tam prie
žasčių. Ir jis surado, kad 

•tam kalti trumpi merginų 
i sijonai ir šilkinės pančekos. 
•kurios traukte traukia prie 
savęs silpnas karininkų šir
dis. Antra pakusa, tai žemai 
iškirptos krutinės. Kad ši
tą pagundą prašalinus, gen. 
Sikorskis Įsakė visoms pa- 
nenkoms karo ministerijoj 
numesti šilkines pančekas. 
pakelti krutinės ir nuleisti 
andarokus.

tančius franeuzus veishngi 
vokiečiai.

Dar labiau keistas senato
riaus Massabo projektas, 
Įneštas senatui svarstyti. 
Jei tas projektas butų pri
imtas, tai Francijoje valdi
ninku galėtų būti tik tas, ku
ris turėtų nemažiau kaip1 
trejetą vaikų.

Jei tam sumanymui butų 
lemta Įstatymu tapti, tai žy
miems Francijos diploma
tams. kaip antai Poincare, 
ir kitiems, reikėtų savo vie-

čarneckis pagimdė 9 s>arų tas apleisti, nes jie neturi po 
klerikaluką. tiek vaikų...

Davatkų "Draugas" pra
neša, kad buvęs Amerikoje 
atstovas p. Čarneckis, kuris 
būdamas Chicagoje valgė su 
švento Kazimiero seserimis 
pietus, dabar susilaukė 9 
svaru sunaus.

Devynių svarų, tai kiek
viena moteris 
čarneckiui gi, 
sieksnio vyrui, 
gimdyt jau pusėtiną kleri
kalą.

Apgavystė.
Knygpalaikė neverta ilk., 

parduodama po $2.50.

r-------- r ----- ................-..................................  *...........................*......... .................

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
 Pari'i .4. Bach. Versti ii kalba.------------------------------------------

.......... ....

pagimdo, 
pusantro 

reikėjo pa

Franeuzų pastangos 
daugintis.

Francijos politikai ir mok
slininkai galvoja kokių prie
monių imtis, kad išsigims
tančių franeuzų tautą nuo 
taip staigaus nykimo sulai- 

; kius. Šiam tikslui daug prie
monių sugalvota ir dar daug 

‘daugiau galvojama. Viena iš 
; nesenai išrastų priemonių 
yra ši.

Nesenai Francijos sena-;
Vaistai nuo plaučių 

uždegimo.
Šveicarų spauda rašo apie tas priėmė Įstatymą, kuriuo 

naują dr. Leandre Zomarni- einant visi vyriškosios lyties 
ko atradimą serumų prieš vaikai gimę iš maišytos po- 
plaučių uždegimą. Biolo- ros, kurioje bus motina 
gas Zomarnikas ilgus metus franeuzė, o tėvas kitatautis, 
dirbo Berno mikrobioliogi- vaikui sukakus 20 metų am- 

bučiuoti, ką jie mano? Kaip .maine institute ir atrado žiaus. bus franeuzais laiko- 
jie save teisina? 'naujus skiepus, kuriuos pa- mi. šiuo budu Francuzijos

Juk jie ta tamsuji kaimie- vadino antimicrobjum. Jis senatas tikisi pasigaminti
JAV ea*C Cdolild . įiidVAjuo ivuiiuvu

Juk jie ta tamsuji kaimie- vadino antimicrobjum. _
ti, bet toki pat valstybės pi- tvirtina, kad mirtingumas, kasmet po 30,000 franeuzų. 
lieti, kaip‘ir jie, nužemina Pjūčių uždegimu nukritęs VoL-i^ioi 5^1-; 
ligi vergo. Tai tyčiojimasis 1 .Ac
iš žmogaus asmenybės! Tai|nauJ^ metodą, 
begėdiškumas! Ir jie, "inte- — j ------
ligentai," "šviesuoliai," jie, 
kur save laiko gryniausiais 
demokratais,—yra'tiktai be-' 
gėdžiai. Jie daro gėdos vi-1 
sam musų kraštui. Ką gali ■

"i: n

_ . Vokiečiai šitokį franeuzų
nuo 40% iki 4% naudojant sumanymą vaikiška idilija 

v laiko?
Anot jų, menki gali būti 

i rezultatai, jei reta franeuzė 
neatsisako motinos pareigų 
ir laikosi vienvaikės siste
mos. Kitas gi moteris tur 
būt tik dėlto moterimis gali
ma esą vadinti, kad jos sijo
nus dėvi; pas jas ir barzdos 
ir ūsai jau auga. O kitos 
pradėjusios net kelnes dėvė-

Keisti Dalykai.
širdis pančekose.

_________ ____ Lenkijos valdžia labai su
manyti apie mus kitašaliaiJsiruP,no> kad jos Įstaigose 
f ” ‘_____________________ --------- "—' v

Aukščiausiojo cinizmo

tokius fenomenalius reiški- • tarnaut°jai nepabuna. Mer- 
'gos padirba kokį mėnesi, ir 
j u išteka. Karo ministeris

laipsnio siekia įvairus įstai-i?ikoI?ki?’ .kaiP° generolas, ti.....................................................
gų viršininkai pradedant lr atvozniausls paliokas. Taip ironizuoja išsigims- tė ją mums parodyt.
valsčių sekretoriais ir vir
šaičiais ir baigiant dar di
desniais ponais. Įstaigoje 
iškabintas raštas riebiomis 
raidėmis: "Sveikatos dėliai j 
rankomis nesisveikinti." O 
kai ateina kaimietis, rasit i 
metus vieną kartą, mokės-' j 
nių mokėti ar kitu reikalu : 
spiriamas, ir siekia' "pono"' 
rankos, tai viršininkas ne 
tik jo neperspėja, kad taip 
daryti gėda, bet tiesia savo 
"dešiniąją sveikinti" ir net 
neraudonuoja. Ar begali 
būti šlykštesnis cinizmas?

Su šiuo Įpročiu reikėtų j 
pradėti kovoti. Iš pradžios j 
su tais ponais, jeigu jiems ■ 
šiandien, XX amžiuje, malo-! 
nūs rankų bučiavimas, dar,! 
matyti, brangu vergijos pa-
laikai, dar trokšta tokios 
"šienavonės." tai ir teikti 
jiems tos "šienavonės,” gar
sinant jų pavardes, kaipo fe
nomenų, laikraščiuose. Man 
rodos, kad tai yra vieninte
lis kovos būdas.

P. Drimba.
("Trimitas.”)

Nauji Išradimai.
Vieton anglių suspaustas 

oras.
Nesenai vienoj Italijos ge

ležinkelio stoty ties Roma 
buvo demonstruojama Įdo
mus inž. Zarlatti išradimas, 
kuris turi pašalinti geležin
kelių judėjime anglis. De
monstracijoj dalyvavo ir 
Lietuvos atstovas p. Klimas.

Pamatinis išradimo prin
cipas tas, kad lokomotyvas 
varomas ne garu, beč su

(Tąsa) 

VU. 
DARBO UŽMOKESNIS.

Darbo jiega—prekė. (
Kiekvienas žmogus, kuriam ypatingą 

"Dievo malonė” nedavė galimybės svetimu 
darbu gyventi, privalo jieškotis prasimaiti
nimo būdų. Dėl to jis priverstas dirbti. Ką 
reiškia dirbti? Dirbti—reiškia dėti savo 
darbo jiegą i gamtą, iš gamtos gaminti nau
dingus žmogui daiktus. Žemdirbys deda 
savo pajiegas i žemę ir galų gale gauna 
naudingus žmogui daiktus—duoną ir kito
kias maisto reikmenis; kasyklų darbininkai 
knisasi kalnuose, po žeme ir gauna naudin
gus žmogui geležį, auksą, anglį ir t.t.

Tūli apgavikai iš Chica- Iš čia aišku, jog žmogus, norėdamas savo 
gos prisiuntė "Keleiviui" ap- ’ ............ ’ ’— i
skelbimą, kaip jie sakė dide- 
delės knygos, kuri vadinasi 
"Svetimoterystė.” Kainą tai 
knygai iš pradžių jie skelbė 
>2.50. o paskui nuleido iki 
$1.00.

Nesitikėdami, kad čia ga
lėtu būti kokia apgavystė, 
mes tą skelbimą "Keleivin" 
Įdėjome. Paskui mes ma
tėm. kad jis telpa ir kituose 
lietuvių laikraščiuose.

Bet štai vienas musų skai
tytojas, P. Neviackas iš 
Clinton. Ind.. dabar prisiun
čia mums tą "knygą’’ paro
dyt. Jis sakosi užmokėjęs 
už ją $2.50. Pasirodo, kad 
tai didžiausia apgavystė. 
Knygpalaikė visai mažučiu
kė. apie 30 puslapių pigaus 
skaitymo, ir neverta dau
giau kaip 10 centų. Bet už- 
vadinta skambiu vardu: 
"Prasižengimas Prieš šeštą 
Prisakymą, ar Svetimote
rystė."

Pamatę tokią begėdišką 
apgavystę, mes tuojaus to 

| šlamšto apgarsinimą iš "Ke
leivio" išmetėm ir prane
šam visiems savo skaityto
jams, kad niekas tiems žu
dikams pinigų ant tos knyg
palaikės nesiųstų.

Gi draugui P. Neviackui 
"Keleivio" redakcija taria 
ačiū, kad jis parsitraukęs 
tą knygutę tuojaus prisiun-
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K L P O N A S
Borden’s l’rcmium Co..

DATA: Anril !>. 1921

VAIDAS

ADRESAS

E MUŠI PREMI-BOSTON
JU krautuve randasi

PO NUMERIU:
SS I-nend >t..
Havniarket Suuare

kito- Musu K rautu'c-:
I A! E RIVER. MASS.
1 f—:>rd street
arti Bedlord St.
BR1DGEPORT. CONN.
105 Coneress Street
arti Matn St.

HAVEN. CONN.NEvv
!<>.» Temple Street
arti Cro»n St.
Providence. R. I.
IS Aborn Street

Puikus Dubenis Saladams
DYKAI už 65 Leibelius DYKAI

STANDARD IR CBALLENGE PIENU
Kaip pažangi seimyninkė jus. suprantama, var
tojate daug saladų. Niekas neatrodo gražiau ant 
stalo kaip gražus dubenis -u daržovėmis. Jei no
rite gerą dubeni kaip ant paveikslo, dėl to. pradė- 
kit šiandien taupyti leibelius musu rusiu Konden
suoto Pieno, šitas dubenis padarytas iš puikaus 
porcelano ir gražiai išrašytas. Tikrai jis nušvies 
jūsų stalą. JĮ gali gauti tik musu premijų krau
tose. Paštu jo nesiuntinėjame.

arti vVashinirton

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei israsysi .-10 apgarsinimo kuponą ir nune-i jį į arčiausia 
dovanu krautuvę, žemiau nurodytais antra-ai«, arba pri- 
siŲst mums, tai ęausi l’aveik-luotą Dovanu katalogą ir 
ypatingą dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 leibeliu Bus 
pmmama tik vena tokia korta nuo šieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau kibelių. Bile mu-V Dotanu Krautuvė 
apmokęs šitą kortą su bile kitais leibeliais nuo šitų blė- 
tL",Ui>i?;nr?,"v’ •n^ra krautuvės apmokėjimui ai
tų leibeliu ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisiųsk ja* 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovana 
Katalogo, ir mes ią prisiusime Jum. be iš"

laupykit Leibelius dėl Brangiu Dovanu”

Hud-on Street. N. V

bis ku|xina- turi būti m-rkeista^ j
dienų nuo virš paduotos dalo-

ant Sttccialės Dovanų korto-.

gyvenimą palaikyti, visų pirma turi turėti 
darbo jiegų. o antra jam reikalingi tie gam
tos daiktai, iš kurių jis savo darbo jiega ga
lėtų gamintis pragyvenimo reikmenis, ki- 
jtaip sakant, jam reikalingos gaminimo prie- 
monės. Senovėje taip ir buvo, jog kas tik 
turėjo darbo jiegų, tas turėjo ir gaminimo

• priemonių.
Tačiau dabar žmonija priėjo prie kito

kios tvarkos. Mes jau matėm, kaip gamin
tojas po ilgų vargų ir bėdų neteko gamini
mo priemonių. Pirmiau gamintojas ir ga
minimo priemonės buvo neatskiriami, kai 
nelyginant, kaip žuvis ir vanduo, kuriame 
ta žuvis gyvena, taip pat neatskiriami. Da- 

■ bar gi gamintojas pusiau perplėštas; jam
• palikta jo darbo jiega (turi būt tik dėlto, 
'kad jos iš gyvo žmogaus negalima išlupti), 
jo visi gaminimo Įrankiai teko kapitalis- 
jtams. Darbo jiega, nors ji ir didžiausia bu
tų, viena iš tuščios vietos negali sūdan ti 
gyvenimo priemonių.—jai reikalingi gami
nimo Įrankiai. O badas stumte stumia dar
bo jiegą prie gaminimo Įrankių, čia tai ka
pitalistas ir Įkinko ją vargšę Į savo jungą 
ir verčia ją savo naudai dirbti.

Mes matėme paskutiniam skyriuj, kokiu 
budu kapitalistai išspaudžia iš darbo jiegos 
priaugamąją vertybę—savo pelną,—mokė
dami darbininkams tiktai būtinąją jų dar
bo jiegos vertę. Dabar mes arčiau panagri
nėsime tą būtinąją darbo jiegos vertę, ku
rią darbininkas gauna, kaipo darbo užmo
kesni.

Darbininkas neša savo darbo jiegą Į rin
ką. kur ją perka kapitalistas. Rinkoje Į 
darbo jiegą žiūrima lygiai taip, kaip Į pre
kę, taigi ir darbo jiegos vertė apsprendžia
ma taip pat, kaip ir kiekvienos kitos prekės 
vertė.

Darbo vertė.
Mes jau matėme, jog darbo jiegos vertė 

pareina nuo kiekybės to darbo, kuris reika
lingas tai jiegai pagaminti, t. y., darbo jie- 

' ga vertinama kiekybe pragyvenimo priemo
nių, būtinų darbininko ir jo šeimynos išlai
kymui. Tų priemonnj vertę, vadinamąją 
būtina verte, darbininkai gauna, kaipo dar- 

’bo užmokesni. .Juo mažesnė darbininko gy
venimo priemonių vertė, tuo mažesnis ir jo 
darbo užmokesnis ir priešingai. Reiškia, 
darbo užmokesnio padidinimas dar toli 
gražu nerodo, jog darbininkų padėtis page
rėjo. Reikia imti domėn gyvenimo priemo
nių vertę ir jau tik tuomet spręsti. Jeigu, 
pavyzdžiui, per 15 metų darbo užmokesnis 
du kartu padidėjo, bet pragyvenimas ketu
ris kartus pabrango, tai, aišku, darbininkų 
padėtis nuo to tik pablogėjo, nors, darbo už
mokesnis atrodo didesnis.

Pragyvenimo priemonių kiekybė, arba 
darbo užmokesnis, kurį gauna darbininkai, 
priklauso nuo darbininkų Įpročių, budo, 
nuo jų bendro išsilavinimo, pagaliau nuo 
klimato, kuriame darbininkai gyvena. Ang
las darbininkas nei vienos dienos neapsiei
na be mėsos bei kavos ir geria daug alaus. 
Tas jau iš seno Į jų Įpročius taip Įsišaknėjo, 
jog anglas darbininkas be minėtų produktų 
negali kaip reikia dirbti. Taigi Į anglo 
darbininko darbo užmokesnĮ turi Įeiti tarp 
visa ko ir šitų produktų vertė.

Musų darbininkai Įpratę tenkintis blo
gesniu maistu. Jie už savo darbo užmokes- 
ni tegali maitintis tik juoda duona, nedary
tais barščiais ir bulvėmis. Anglijos darbi
ninkai i dulkes sumaltų kapitalistus su jų 
fabrikais, jeigu jiems reikėtų maitintis to
kiu maistu. O mūsiškiai nieko, tenkinasi.

Juo labiau išsilavinę ir sąmoningesni

i darbininkai, juo daugiau jiems reikalinga, 
■kad galėtų žmoniškai gyventi ir dirbti.
• Anglų arba Vokiečių darbininkas negy
vens tuose urvuose, kuriuose gyvena mūsiš
kiai. Be to, jiems reikalingos knygos, jie 
skaito laikraščius, dažnai nueina i teatrą. 
Jų darbo užmokesnio turi ir šitam užtekti. 
Kitaip fabrikuose kyla bruzdėjimas ir dar
bai eina blogai.

Klimatas taip pat daro intakos Į darbo 
užmokesnio dydi. Italų darbininkas, kuris 
gyvena šiltame klimate, gali tenkintis dra
bužiu, kuris tik jo kūno nuogumą prideng
tų. Butu Italų darbininkas taip pat maža 
tesirūpina: turi butą, gerai, o neturi, tai 
gali išsimiegoti kur nors svetimo namo prie
angyje arba tiesiog gatvėje. Musų gi dar
bininkui reikalingi kailiniai, šilta avalinė, 
šiltas butas. Palyginti, musų darbininkai 
didesni darbo užmokesnį gauna, nekaip 
Italų darbininkai, bet jiems iš to maža nau
dos, nes jiems reikia daug išleisti Įsigyjant 
toki daiktai, be kurių negali apsieiti.

Būtinoji vertybė.
Taigi, darbo užmokesnio dydis priklauso 

nuo darbininkų Įpročių, nuo jų bendro iš
silavinimo ir nuo klimato, kuriame jie gy
vena. Nei aukščiau pakilęs, nei žemiau nu
kritęs, esant paprastomis sąlygomis darbo 
užmokesnis negali ilgai išsilaikyti. Tuojau 
pamatysime dėl ko.

Manufaktūrų darbininkai gauna didesni 
užmokesnį, nekaip fabrikų darbininkai. 
Manufaktūrose dirba amatininkai, netekę 
gaminimo Įrankių. Kad butų geras amati
ninkas, privalo pirmiau daug darbo padėti 
besimokinant, šitas mokymosi darbas ir 
didina amatininkų darbo jiegos vertę. Pa
imsim pavyzdi. Šaltkalvis, kol jis išmoks 
savo amato, turi išleisti pragyvenimui, už 
sugadintą medžiagą bei instrumentus, už 
mokslą ir t.t., pav.,—900 rublių. Vis viena, 
turėjo jisai tuos 900 rub., ar neturėdamas 
tiesiai pastojo pas kokį nors šaltkalvi, kai
po gizelis—mokinys. Paskutiniu atveju jis 
turi atadirbti šeimininkui prie ar po išsi
mokamo. Vienu žodžiu, šaltkalvystės ama
to išsimokinimui reikalinga padėti darbo ar 
produktų vertybių už 900 rub. Jeigu kiek
vienas šaltkalvis jos išsimokęs vidutinai 
gali dirbti 30 metų, tai kiekvieniems me
tams mokymosi išlaidų pareina po 30 rub
lių. Jeigu paprastos darbo jiegos būtinoji 
vertė (t.v. darbininko ir jo šeimynos pragy
venimas) 150 rublių metama, tai manufak
tūros savininkas, pasisamdęs amatininką 
vieniems metams, užmokės jam ne tik tuos 
150 rub.. bet dar ir 30 rub. (išleistus moky
mosi metu), kurie tenka tiems darbo me
tams. Reiškia, Į amatininko darbo jiegos 
vertę Įeina ne tik būtinųjų pragyvenimo 
priemonių vertė, bet dar ir vertė tų priemo
nių, kurios buvo suvartotos besimokinant.

Juo ilgiau reikia amatininkui mokytis, 
juo didesnė jo darbo jiegos vertė, juo aukš
tesnis jo darbo užmokesnis. šaltkalvis gau
na didesni užmokesni, nekaip paprastasis 
kalvis, laikrodininko darbo užmokesnis di
desnis, nekaip šaltkalvio, o amatininkas, 
kuris dirba visokius gudriuosius instru
mentus (mikroskopus, žiūronus) gauna 
dar didesni darbo užmokesni.

(Toliau bus)

I

Kazys Kumpauskas.

O, ATEIK!...
(Persiuntė L. Vitkauskas.) 

(Kazytei.)
O, ateik, ateik, mergyte, 
Vėlų vakarą pas upę,— 
Kur žiedeliai nesuvytę, j 
Nesumigę, Įsisupę 
Pavilioja jauną sielą 
Į svajonių šalį mielą... 
O, ateik, ateik,— 
Laimę man suteik!...

O, kaip aš tavęs išsiilgęs— 
Tu paguoda viltis mano! 
Ilgėsiu akis suvilgęs, 
Tarp svajonių okeano, 
Laukiu kada tik ateisi 
Skaisčią laimę man paskleisi,— 
Vienuma išnyks— 
Meilė, laimė liks... Į
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tų būt pasirengę kaipo 
niedijantai, gi paprastoj

taip Įspūdinga ir navatna.

Svečias.

aukterų

lietuvių 
yra su- 

apsipirkę laimus, 
didžiausia lietuvių ūkininkų 

Amerikoje. \s, kaipo se- 
ukininkas sios apielinkės. 

suteikti geriausius patarimus 
ant farnių.

PARSIDUODA FARMA
l'“i akrų žemės, gero mišku ir dau- 

lybė vaisinių medžių; gerus triobos; 
tirpo 3 lietuviais apgyventų miestų

Lmve’lio. Izitvreneo ir Nashua. Tai 
•. i t i.iu.d:i vieta naidaviniu: ukes pro
duktu. Lietuviai norinti įsigyti pui- 
1 ią įariną. kreipkitės pas savininkų. 
Da įgiau informacijų suteiksiu per 
Ia: !;;. J. ZIBOL1S (10)
Gumpos 1‘ound Kd., Pelhain, N. 11.

FARMOS! FARMOS!
Pirkit l'armas didžiojoj 

ūkininkų kolonijoj, kur jau 
virs -1OO lietuvių 
tai yra 
koloiii ja 
niausiąs 
galiu suteikti geriausius 
norintiems apsigyventi 
Jau 9 metai kaip pagelbsėiu lietu
viams farnių pirkime, šįmet surinkau 

larmas ant pardavimo ir dauge
lis is tų parsiduoda labai nupiginta 
kaina. Reikalaukit farmu suraso.(ld)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Bok 17. Eountain. Mich.

PARSIDUODA FARMA.
73 akrai žemės. 26 akrai dirbamo--. 

> likusioji ganykla ir miškas; geri 
I-tidinkai. Iu karvių. 1 telyčia. 2 ark

ai. 4 kiaulės, 50 vistų ir visi far- 
įlos įrankiai. Priežastis pardavimu

-aviniukas se:ga. Nepraleiskit pro- 
os, ne farma landasi prie didelių 
,i‘-s(u. Platesnių žinių .-utciz.-iu l>-r 

laiškų. Rašykite šiuo adresu: I 17)
GEORGE PETRYIT1S

R. E. I>.. North ilmingloii. Ma»s.

SO. OMĄ 11A, N EB. 
Girtuokliavimo orgijos. 
Ligšiol visoseUgšiol visose korespon- vaizdoJ lošėjai randasi 

denc-ijose, kokios lik tilpda- .vwt<<Į lr Publikai nėra 

vo iš musų kolonijos, visuo
met buvo rašoma tik apie 
gerąsias vietos lietuvių pu
ses, o apie blogąsias puses 
žiūrėta per pirštus. Nors ir 
nesmagu, bet reikia pasaky
ti. kad dalis ir musų progre
syvių lietuvių 
tuokliauti. 
Annoškos 
parengtos tikros girtuoklia
vimo orgijos. Mat kelintas 
biznierių su kai-kuriais savu 
kostumeriais sumanė triukš- galėjo, 
mingai "užsigavėti.” Susi-prie 
rinkę sudėjo nuo galvos po "J autiškos Svetainės, 
doleri ant svaigalų. Kada n- daug pasidarbavo ir 
gi gaivu buvo daug, tai ir_ lietuvių draugystėse.

Tegul būna jam 
ios šalies žemelė!
Varde Kliubo

Kičai. Baldoms
145 Moore St., Phila,

PiilLADELPHIA, PA. 
Numirė darbštus lietuvis.
Kovo 2 d. staigiai pasimi

rė darbštus lietuvis Anta- 

myii pagir- nas Zuikis. Velionis ištarna- 
Taip 4 d. kovo 
svetainėj buvo

vo Lietuviu Tautiškam Ne- 
prigulmingam Kliubui kaipo 
finansų sekretorius per 30 
metų. Darbavosi visuose 
tautiškuose reikaluose kiek 

Daug darbo padėjo 
pastatymo Lietuvių • 

Taipgi; 
kitose

■»

V '•S ’
dolerių sudėjo nemažai. At-' 
gabenta Įvairių svaigalų ir 
prasidėjo tikros girtuoklia
vimo orgijos, kokias galima 
matyti tik tamsunų tarpe? 
Kadangi pas kasierių iš su
dėtų pinigų dar penkinė at
liko. tai jis paklausė sūsirin- . 
kušių kas su ja daryti. Vie
na protinga moteris padavė ................ _____
sumanymą, kad tą penkinę p0S surengtose prakalbose, 
paaukauti Vilniaus lietuvių kur kalbėjo (j. p. Grigaitis, 
----sląreiam:'. bet istsmagi- ■ Naujienų” redaktorius, Lie

............................. tuvos Socialdemokratų Par 
tijai aukojo šios vpatos: 

Po 2 
das. Po 
geliutė, 
Sadula, 
tis, F. 
F. D. Blažys, V 
nie Dambrauskienė, Fr 
selskis. A. Karpinskienė 
P. Kaušius. Po 50 centų: I<. kunigėlis 
Pocevičius, J. Šimanskis, V 
Gumbrys, J- Palionis. A 
Petkus. P. Miltonas, V. Ba 
lush ir K. Būtis.

Smulkių aukų

našlaičiams, j
nę girtuokliai tam pasiprie
šino ir nutarė pragerti.

Gėda šitokiais darbais už
siimti 
viams. 
skaitosi

So. Omahos lietu- 
ypač tiems, kurie 
progresyviais esą. 

Svečias.

bažnyčią ir vėl matau dava
kas susikibusias 1
Tik tas .jų šokis buvo navat- i- 
nas. su dideliu riksmu ir vie
na kitą laikė už plaukų. Dūl
ėjęs prie vieno parapijono ko visus drabužiu^, sudėjo i 
pasiteiravau, kas čia per šo- krūvą, užpylė kerosimi i 
kis, kuri tos davatkos šoka. 
Jis paaiškino man. kad jo- 
niušasi delei vargonininko, 
kuriam kunigėlis jau atsa
kė vietą. Sakoma, kad viena gatvės ir a

!kreivakojė senmergė, kuri kuris Baranauską suarešt-a 
doleriu: J. J. Straz-jarčiausia prie kunigėlio sto-:
1 doleri: p-lė V. Jur- vi, pareikalavusi kito vargo-■

S. Kriaučiūnas, P. nininko ir jos norus kunige-( 
K. Šnuolis, S. Spai-Jis išpildė. Bet prieš naują 

Juzėnas, A. Strolis. vargonininką sustreikavo 
Marš, Ali- bažnytinis choras ir vėl nau- 

Ma- jas trubelis kilo. Viskas už- 
ir Įsibaigė tuo, kad streikierius 

atsakančiai iške

Pa.

DETROIT, MICH.
Aukos Lietuvos Sociadeino- 

kratams.
Kovo 23 d. L.S.S. 116 kuc- I 

j

X T'

9

moters pasi- 
bešokam, t ’giniu labai Įsižeidė. Išėjęs 

- namų jisai pasigėrė ir su
grįžęs nutarė ■savo pačios 
’tiiabužius sudeginti. Sūriu-

I

ir jee- 
laisku

(15)

• > . 1 
A *J . City.

Musų kunigėlis jau ir vv- 
Viso .$^2 <><) čių pradeda bijoti. Pletki- 

S 8.01 įlinkai (kuriais yra du vie- 
 - tos "inteligentai”—vienas 

.v— _____  _____ vedęs,;kitas4senbernis! pra-
E.S.S: 116 kuopa tarianešė kunigui, kad atstatyia- 

dingiausr ačiū vdsfems'auko- sis vargonininkas tveria u • 
Sekančiam! 

kunigiukas vos 
neplyšo bekeikdamas tą 
žmogų, kaip jis drįsta tver- 
iti bedievišką chorą. Vėliau.-: 
vėl kas-tai nusijuokė, kadį 
buvusis vargonininkas tve- 
jria ne bedievišką, bet vyčiu, 
j chorą. Tie ^inteligentėliai" 
ir vėl kunigėliui pranešė. 
Sulaukus nedėldienio kuni
gėlis paėmęs lazdą išvaikė 
vyčius, kaip jie drįsta, kuni
go neatsiklausę, organizuoti 

. Bet ištiktuĮu. tai bu-
*■ 

vusis vargonininkas, am 
(kiek man teko patirti, jokio 

. - . . ■ ... choro tverti nei nemano,
labiausiai apsiautę bantieji prie blanketų šiaipiTos visos kalbos vra niekas 

, reikėtų taip stumiasi pilną .daugiau, kaip tik pletkai.

Girdėjau, kad musų kuni-

MAHANOY CITY. PA.
Prakalbų maršrutas su 

diskusijomis.

šiuomi turiu sau už garbę 
pranešti tiems draugams, 
kurie yra linkę rengt pra
kalbas delei apšvietos pra
platinimo. šiandien veik
kiekvienoj koli'onijoj yra no-, 
užsiganėdinimas taip iš vie
nos nusės, kaip ir ts kitos, ir 
tik vien delei skirtumo nuo
monių linkui tautystės, reli
gijos, politikos ir tam pana
šiai.

Taigi, būtinai 
rengti viešas prakalbas su' 
diskusijomis; ant užklausi-' 
mų reikia duot nuoseklus 

a Vaikymai.
Mums besivaidijant, pa-, 

prastieji darbo žmonės kuo-, 
labinus skęsta visokios rū

šies burtuose.
Neprošali butų laikyt pra- blogėjo, 

kalbas šiose temose: audeklinės, kuriuose dirbu
1. "Tauta ir jos reikalai" ma nepilną laiką. Dirbantie-j 

(galėtų būt kad ir paskaita), ji prie audeklų išdirba vos 
Kaslink religiškų burtų, po tris dienas savaitėj, o dir-‘ 

kurie labiausiai ; . 
žmonijos gyvenimą, reikėtų taip . ,
surengti nors keliolika pra- čia yra daug mažesnių dirb-! 
kalbų' gvildenančių tuos tuvėlių. kuriuose darbai irgi ėi}s h. vėl ža(ia eiti pfcr stu. 
klausimus, linkui įeligi.jos .— eina silpnai. j ims kolektuoti pinigus užlai-

Į Čia noriu tarti kelis zc~j<ažin ar ir dabar parapijo- 

nai aukaus, kuriuos jis išva
dino "raguotais" ir kitokiais 
sutvėrimais.

Viską žiną>.

Vis;: suma sudaro $30.0’.

tojams už gausią paramą dievišką chorą. 
ĮZ kovojančiai Lietuvos liau- nedėldieny !

džiai su juodąją Lietuvos re- 
į’pikėtu akcija, 
lemčių . ,..1Mvl,...

i

)

L.Š.S. 116 kp. valdyba: 

Org. St. Spaitis, 
Ižd. Povilas -Sadutes, 
Seku. Krank Juzėnas.

NASHUA, N. II. 
Visko po biskį.

Pas mus darbai dikčiai pa
čia vra dvi didelės

" La- *'u
• chorą.

I

2. Ar žmogus turi du 
šia?"

3.
maldos

4.

Į Čia noriu
Ar Dievui reikalingos džius apie katalikų vargus- 

poteriai ir aukos?";bėdas. Seniaus čia buvo avė-’ 
"Kodėl Dievas sutvėrė lių ganytojas kun. Tylo, ku-' 

pragaru su velniais?" -ris atidavė Dievui dūšią ro-
5. "Ar Dievas lipdė pirmą dos 1920 metais. Dabar čia

žmogų iš molio ir ar atskyrė klebonauja trijų ])ėdų ntilži- 
tamsą nuo šviesos?" ji , ’ * ’ . ’ _

6. "Kaip biblija likosi at-^ suvargusių dzūkelių, 
rasta ir kaip tas šv. raštas važiavęs jis pasisakė, jogei

Jpinigu nemylis, bet gyveni- • ■ ... ...
kūrime pasirodė visai kas kita.'Gelezele. Publikos pnsirm- 

i Tm- ”fiksvti” bažnv-'ko P“na salė ’r visi su aty-
'cia. Kiek pamaliavojęs pra į'J.a klausėsi kalbėtojau.-, ku
kėjo rinkti pinigus ir tai Į1* kalbėjo apie 3 valandas 

Politika ir darbininkiš-!rinkliavai nėra galo. Kad sustojimo. Po Diakainą.
sutaupius išlaidas kunigėlis |1)UV? duodami klausimai, i 
.. .......... *•? vargonininką, ku-jl<url1u?s kalbėtojas tinkama, 

iriam mokėjo, rodos, po 75 atsakė. Prakalbos puDinuu 
dol. mėnesiui, o jo vieton nu-*labai patiko. i oeta.

samdė muzikos studentą. ku-;‘ 
ris apsiėmė pagrajiti už 12 • 
dol. mėnesiui, kol bus "fiksi- i 
narna bažnyčia. Užbaigus gil 
"fiksyti" bažnyčią tam stu-’ 
dentui buvo žadėta pakelti 
algą. Na, pagalios tėplioji- 
mo darbą pabaigė pabaigoj

.i, kad 30 d. kovo š. m. Nor- pereitų metų. Davatkos tik 
kėvičiaus svetainėj vietinių šoka, džiaugiasi, kad kuni-

nas, kuris daro puikų bizni
" At-

pa rašvtas?"
7. ”Kas yra dangus.

jisai randasi ir kaip jameJ.Jis sumanė 

Dievas su aniuolais gyve

na?”
8. 

kas klausimas.”
9. "Komunizmas ir darbi-;pravarė 

ninkiškąs klausimas. ’
10. "Žemės istorija."
Taigi kreipiu atydą Į 

drauguš kietosios anglies 
aprubės. kurie manytumėte 
surengti prakalbas maršru
tui. atsišaukite šiuo adresu: 
K. Butkus, P. 0. Box 153, 
Mahanoy City, Pa.

Prie progos noriu paminė

ti

ELIZABETH, N. J. 
Aidoblistų prakalbos.

Kovo 16 d. buvo aidobli- 
tų prakalbos. Kalbėjo K. J

LONVELL. MASS.
Nesusipratimas lietuviu 

šeimynoj.
Kovo 29 d. Baranauskų 

šeimynoj Įvyko nesusiprati
mas. Tą vakarą Baranaus
kienė sumanė eiti i koki ten' 
parengtą vakarėli, o ios vy
ras buvo tam priešingas. B;;-, 
ranauskienė, kuri visuomet 

______  _ stengiasi "ant savo pasta-' 
Apie lošėjų gabumusišdirbusiam apie tris metus tyti." pasakė savo vy; - i

’ . Bet man rodosi, beveik už dyką, pai.J . ;g<., , a 
įicdelaiern eim pre tu.G . •’

lietuvių kuopelė sulošė ko
mediją Daktaras is prievar

tos. .
neminėsiu.
kad kumtd'j 'S lošėjai Anirį.

gėli’s taip puikiai ”išfiksino" 
hažnvtėle ir vargonininkui.

ksh

t

Krūvą, uzpyie Kerosimi xr 
jau rengės: degti, bet tm 
tarpu sugrįžo jo pati ir pra- 
s’dėjo bataiija. Baranaus
kienė pasu-ūkus išbėgo ane 
/atvės ir atsivedė policistą 

į-’ 
vo. Balandžio 1 d. buvo jo! 

teismas. Teisme IJaranaus- ; 
kas buvo pripažintas kaltu i 
ir nuteistas trims i..č“£ 
siams Į pataisos namus. Bal
da <uspenduota.

Baranauskienė labai myli 
tyčiotis iš kitų nelaimės. Ka
žin. kaip ji jaučiasi dabar, 
kuomet šitokis skandalu. 
iv;> so jos pačios šeimynoje?

"KeL" Skaitytojas.

škau px-utx>liv Alek.^aiMiro 
>. kuris jiyvena ElizabcCit.

.J. I uriu pi .e ’o svarbų reikalų. 
AI.EKS. BERNOTAS

:U U . Mv B.. Elizai*.:;.. N. J.

r
I U.

N

mene-i

į

*UV<»;
Šuva 
a: ba 
lašt:

ieškau brolio Vinco
;*ų gyveno B’.-ię-.v; .Jakuboni j kaimo, 
ku red. Jis pats 
kas apie ji žino, 
už ką gerai atlyg

La
:. . e.
, sakiu 
lai at.- 
maiotn? 

už ka gerai utiyginsiu.
SIMONAS LAUCIUS 

Lu ,1! St, 'A o:cc.-ter. Mass.

iucia: -. 
Is Li. -
apsk., 

išauki.i
pra-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 2t) iki 35 metų. A- 
esu vaikinas 3-5 metų. Su pirmu laiš
ku malonėkite prisiųsti 
l.urį pareikalavus, grąžinsiu, 
nereikalinga, nerašykit.

JULIUS J. SHUKIS
Cooper Hospital, Camden. N. J.

paveikslą, 
Kam

FARMOS! FARMOS!
Litrinis apgvventoj kolonijoj, 

New Jersey valstijoj, netoli Nevvarko, 
turiu pardavimui ISO fermų, didelių 
ir mažu, nuo S2,(X>0 iki *•’0,000. Kiek
vienas gali pasirinkt kokia jani pa
tinka. Platesni” žinių klauskite.) 10) 

tonv Markūnas 
lk»x 41. Sergeantsville, N. J.

Marijona Tamulevk-iutė-Fetrikier.ė 
pajieškau urulio Juozo Tamulevičiaus 
Musteikių kaimo. Ma:cirkonių parai . 
Vilniaus rėd. Seiliaus gyveno Monte 
!-i. Mass. Kas apie ji žino. mai‘

, , a:.'.: pats lai atsišaukia.
MRS. MARY PATR1UK

2S Benefit St, T. . ton, Mass.

e >

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 22 ir 32 melų am
žiaus, )>e skirtumo tikėjimo. As esu 
nu metų. Katra norėtų su manim su
sipažint:. malonėkite Kaitų su laišku 
prisiųsti ir savo paveikslų, kurį ant 
pareikalavimo grąžinsiu kiekvienai.

J. J. (16)
R. 1 Ilox 48. YVest Chicago. Iii.

PARDAVIMAI
PAI4S1DUODA Lietuviška drabu- 

Vispkių vyriškų, mote- 
Geroj vietoj, 
•s. Biznis iš-

kenosha, \\1S.
Jeigu kurie nori užsirašyt 

■'KeLivr’ ar .-.;;i:>.kol:iu nurs in 
formacijų ..e apgarsinimus 
ir.->a knygų kainas, klauskite 
pas musų gt-nefali agentą, o ji 
oat.i kins jums ar.t vietos, 
adresas yra sekantis:

j. ELl.lOšlVS
."ui I Garden St.. Keno-sha. U is.

. . ( ,, s iv ■ ;>u.-.-esei es M
■ C.iii- '. ik paeii.a Kam 

•vbo; . RumMškių mie.-t-.iio. < 
..u. ka i ..ni'-iikon atvažiavus

■ .yno Scranton. Pa. Meldžiu 
aušti šiuo adresu:

MIKE PŪRAS
Bvx 481. Ruaiford, Me.

žiu krautuvė, 
it: ir vaikų drabužių, 
vidury lietuvių kolonijos 
dirbtas per 12 metu. Kaina prieina
ma.
1212 tVashington St. Norw.-iod. Mass. 

Tel. Norvvood 846-J.

K. VIEŠI LA (17)

e.
I

į
1
I

J. 
(-

GARDNER. M ASS.
;:rC t Ir. ■ A rmanavičia.

■: c;;t ; asimire Vincei 
A’: i:;i:a\ č:.:. palikdamas

<učiu
no,
. t "d"1 it ,-avo šeim; 

ir ni.
_ v ikučiai yra dar maz.

Juo: akas 8 metų ir t.j.- n:.
viena penkių r--.j. antra trijų mei 
it trečia dešimts mėnesių. Vdiou

■ : -’i ro pusar.tr'.i i.'<».i,
uausiu i;:iku ic.iv > išgabentas i 
t. cs il'vt . kur

i.: užbaicė savo 
Jo ku. a- tapo 

iri ir palaidotas 
: šv. Jč : t>o kapuose,
li.įay -i bųv«. renkamos auko: 

t . '-5 dc:criai. už. 
acii. visiems

Vineerttas .\rma
K;.- 10 red'T Prsvaiio ■p.-kri"
..3.-žilių k:.’iio. Jis turėjo trisde- 

■ . p - - .setus aafziaus.
ai Kana ier.jrva iisėtis salt'

, ! 1 - » v -n

AGOTA ABMANAVUTEN'k
Sheri:..- >t.. Gar-ir. r. Mass.

1

pači 
\ '.•i:oii!s pa. 

varsingai w.vv<?no, neprijruiėjo pr
- neaugi -»s. t 'de1 ir sa 

•a paliko didžiausiame 
'udime. \ iįi

metų :
i r'eių 

dešimts 
sirTO pu.

' v

I

P
'.Vilii

Pa.-’--.-! au Jono Butkaus. Onos, Eiz 
tos ir Magdės Eotkyėių. Visi pat-i 

:a iš Pilviškių parap, Sausbarių kai 
n<. J u oro .-\::lar.:is Butkus yr; 
:J:x-s. Norėdami platesnėj žinių agi 
o mi:*tį, nH-l<iž::i atsi-aukli.

GEO. SHA1.1NSK1
Box SI, PocahontaIi'.

PARSIDUODA SALIUS AS. ku
riame buvo varomas biznis per 15 
metus. Rriežasti pardavimo paaiškin
siu pirkėjui. Namas ant trijų lubų.

AMANAS KURŠIS (lt) 
552 Jacoo St, Troy. N. Y.

Kurie 
jos caro 
1. 5. ]
nėtas 6 
$2.00.

P. O.
i

PRANEŠIMAS
norite turėt atminčiai Rusi- 

> laiku, prieš pasaulinį kara. 
10. 100 ir 500 rublių, tad mi- 

bumaškas galite gaut uz 
(15)

A. J. GNIZ1NSKIS
Bo\ 502. JohnsLan City. Iii

FARMOS

. a i.’etj, pa 
irai.elitas i va 
isgulėjys po: 
vairumas d: 
parvežta* p.

.-u bažnytinei 
J u p:.

Si 
i.jriųns t ar. 
aukautojams, 

avicia paėjo

i

i

Pajieškau švo^erio Jokūbo Juodgu- 
ižio, Kauno rėdybv>. Papilės vais
iaus. Sližiu kainv». 12 melu atarai gy- 
cno Clcveland. Ohi<».. dabartiniu la:- 
u pažinau kur jis randasi. Meldžiu 
Įsišaukti. turiu labai svarbu rcika- 
ą. Jeigu kas apie ji žinote. raaloDė- 
ite pranešti.

KAZIMIERAS VARMS
78 Suminei* St., Bridgeport, Conn.

.! uozap'» 
atmint- 

metai ir 
Tams

is ma-- 
raipmdavai, bet 

kad mano li- 
?os nvsimato, tai ta;n ta pr;; •
puolei. Buk toks malonus. nor> ’a:s- 
• a atrašyk. PETEK SL.AKES
2149 N. Haisted St, < Ivcago. III.

Pajieškau savo brolio 
'liakio, kuris turi trumpų 
aslink savo broli • Petru, 
igo.- paguldytas iau veti 
is dar vargų galo nesimato, 

buvai atrašęs kelis laiškus 
iu. kuriuose mare 
.ai as praliejau skųsti:

A. A. Pranas Kriščiūnas
!':ar.ršu v i.-aėms ir pažįstamiem 

Pr,nas K -i.-všt :paeinantis i
P .is -. Gaures parapijos, g 

e r N. 1’. tapo pik 
kil io "užu k tas sausi > g” <:. Paiai 

• ,- ant Kal-arijos kapinių. Gin 
e- norėdami platesnių žinių lai 

M’SEl’il KRI.ši lUNAS 
53 Bolv. St, Pilt s ton. Pa.

? •

PAJIEŠKOJIMAI
Antanas I.mncnaitis. pajieškau sa 

vo moters el\<>S LIEPONAlTIENfiS 
Ji prasišalino su burdingierium Ale- 
■;.i:',u Gran.aicij. čionai jų aoiej. 
paveikslai.

i

APSIVEDIMAI

I
Jai
*O.

v.iatas ir
'ikrai ra;?'1 si

AiTiS.
• ~t*rLury Cvni..

l

W. Va.

pąjieška.i
i svari? i

(16)
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PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. . 
Parašė M. H. Sangcrienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa
veikslais. Išleido E. J. Stropienč, pri
dedama naudingų patarimų ir niote- 
rinis.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Pinigus galima atsiųsti per money 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį į 
laiškų. Adresuokit taip-

MRS. V. RADAVICH (—)
506 N". Elhvood avė.. Balti inore, Md.

Kas Fadare Dievas?
Knyga su 11-ka LMevų paveikslų. 

T ris Dievu Sunai; trjs Panelės šv. 
Dievų Motvnos. Kiekvienas Dievas 
giriasi, kad jis visą svietą, dangų ir 
žemę sutvėrė ir patsai save pasidarė 
iš niekų. Kaina ................................... 25c.

PASIKALBĖJIMAS velnio su 
DiEV U.

Knyga su 15-ka šventraščio pa
veikslų; paveikslai yra labai įdomus. 
Knyga 5x8, 32 pusi.............................. 25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE-
Knyga ku 3k->ijais paveikslaįs šven

to rasto Biblijos. Taipgi lo-šimt. pa
veikslų Dievo patri.kkrkų-draugų. 
Knyga 5x8, S5 pusi, kaina ............5Oc.
5 egz. duodasi uz $1.00. Šita kaina 
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš

Money Oorder arba 
Express.
per

apmokėsiu. Pinigus siųskit
Ameriean 

(-)
K. KUKUS

42 Maujer St, Brooklyn. Nc« York.

rAKSilil ODA FARMOS CONN. 
valstijoj, didelės ir mažos. 

ėl V VISU NET 'ALPINSIU 
i’-rina už Sifl.ooo, bv gyvulių už 

SIS.IHH); 7 liuilinkai. trioba su 11 rui
mų, knrštas ir saita> vanduo, niau- 
<l\i,čs. šviesos. karves, 6 aikliai,
125 višto.-, "-irios 5,0311 kortų, niate- 
rijaio 300.000 pėdų. 780 akrų žemės, 
3 mylios i 3 miestus; vi.-a farmos 
niašiiiciiia. kas tiktai reikalinga.

Antra farma už 817.500. Viena my- 
ie nuo miesto, prie p::t [įastovaus ke
lio. gąsdino ir aliejaus stotis, viešas 
marketas prie Jurų. Jplaukų i metus 
8!).ooo. Trioba S ruimų. 5 kiti budin
tai. 27 karvės. 2 arkliai, būrys vištų, 
(> kiaulės. Visa sauja f;:rn-.>s mašine
rija ir kas tik reikalinga, ('irios 1000 
kortu malku ir materijolo, 3000 ak
rų geros žemės.

Trečia farma 
pačiame miesto; trioba su :> ruimais, 
elektros 
lunas. 
liai. 2 „
ros žemės, visa dirbama.

Ketvirta farma už $1X090. pačiam 
mieste, trioba su 1 I ruimų, elektros 
šviesos, karstas ir šaltas vanduo. 6 
: iii btidinkai; 13 karvių. 2 arkliai, 
būrys vistų, 6 kiaulės, 2 dideli sodai, 
kas metai gaunama po $50?) už obuo- 

: liūs.
Belikta farma uz $4.5</(). Trioba su 

!) ruimais, elektro šviesos. 4 kiti bu- 
dinkai. II Karvių. 1 arklys, būrys 
vištų, 1 kiaules. !)5 akrų žemės, vie
na mailč nuo miesto.

šešta farma už $3.5imi. Trioba su 
12 mimu. 3 kiti budinkai, 5 karvės, 
1 arklys, l'į mylios į miestą.

tas farmas galima pirkt: ant leng
vų išmokė iimų.

Rašykit arba ypatiškai atsikreip
kite norint platesniu paaiškinimų.

A. SAMALIUS
B. O. Bcx 55 YVauregan. Conn. 

arba (15)
J. YANUšAS

3-’>!> VV . lt h St.. So. Boston. Mass.

ir biznis už Sl'.'.SOO,

sviesa. 6 kiti budinkai, ma- 
lentų piovvkla. Icdaunė, 2 ark- 
karvės, KM) vištų, 35 akrų ge-

PARSIDUODA FARMA PIGIAI
!•»:) akerių, geras sodas. 15 dirba

mos, geros ganyklos ir didelio miško. 
! ■ builinkų. visi geri; Sluooj ir bar- 
ne.i vanduo, elektrikos šviesa. Parsi
duoda pigiai ant lengvų išlygų. Prie- 
ž;.sti..— senatvė i*, nesveikata. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laiškų.

G. KAISE'R. savininkes (18) 
I*. O. Box 85. Canlerbury. Conn.

I ARAI \ PARSIDUODA PIGIAI
57 akraį žemės, 13 akiai dirbamos, 

o II akru miško; kartu parsiduoda J 
arkliai. -! karvės, pulkas vištų ir an- 
<h». Visos triobos yra geros, taipgi 
visokie įrankiai, karma randasi neti- 
li nuo mie-t". Platesnių žinių suteik
iu n-r laišku. YLEK ( I h \( SKAS 

IMI • 'i nnt St. • l» * (> -b

Žiminai Cigarų
Kaipo supratlyvi vyrai, užtai ru- 

!<<• Nauįokų Cigarus, kad pačių bro
lių Jono ir Petro Naujokų yra suma
niai padaryti iš geriausio Havanos 
tabako, gražiai dega, malonus rūkyt 
ir durna- puikiai kvepia. Broliai lietu
viai, kurie dar tų cigarų nežinot, tad 
visur lietuviškose užeigose. Restora
nuose. K Kubuose. ( igarų štoreliuose ir 
draugysčių Salėse reikalaukite ir ru- 
kvkte )s> vardu:
JONO—JOIIN’S CIGARS 

ai'baPctro Naujoko |h> b) centų eiga* 
ra, o rūkant džiaugsitės, kad rukai 
gerą cigarą. Vytauto po 15 centų di
desni. Imant haksais atsieina daug 
pigiau. Cigarus išsiunčia >>er pasta 
i kitus miestus privatiškai ir biznie
riams. Reikalaukit, prekių euraso ad
resuojant :

Naujokų Cigar Factory 
231 Division A ve..

Brooklyn, N. Y.
Verta, paremt brolius lietuvius, jų 

cigarai labai gori. Agentai visuose 
miestuose ga' uždirbti extra pmigų 
parduodant s„.o miesto biznieriams,

(15)

Neimkit kitokio, kaip Uk •« iiuu 
oa-eiksla.

Salų Laru ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Saiutartl

Salotar» Bitei-) žmonės vartoja jan 
i«er 15 meti; nuo visokių pilvo ligų ir 
trėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
j; viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adra- 
«S. adresuodamas šiai d:

S M,l TARAS
DRl G S CHEMICAL CO.. Ine..

l'epi. ’.8



Laiškas “Keleivio” Redaktoriui
Gerb. St. Michelsonui, 

So. Boston, Mass.

t

veliju. Užtat ir nenoriu, 
kad kas ant "Keleivio" a 

Jūsų pačią blogai manytu.
Viso labo .ĮjLims,

Al. Margeri*.

Amerikos Laiva s de! (jreitsme. Saugumo ir ratinio

iK-er

H i

aniptun
ų Europos, 

arba ti zr .onie. Didelis įvairu
mu ^<ii<klius, .-varius valgymu 
nerims Salonai, plačios dėnvs

ir juo beveik per du motu 
būdamas taip nepasirašiau.

O vienok. Drauge, ėmėte 
ir ve tokio nešvarios sąžinės 
žmogaus "raštą" Į ’ Keleivi*’ 

, —Įdėjote be men
kiausios atodairos! ir, ro
dos, visai neatsižvelgdami, 
kad iau senai aš dvi "Kelei
vio” dirbu. Vadinasi. "Ke
leivi” platinau, Į. ji rašiau ir 
visu', gerą žodi už ji daviau. 
Žinote, Drauge, kad kiekvie
nam žmogui nesmagu, kada 
ve žmogus dirbi, remi, o čia 
žiūrėk, ėmė ir visai be jokio 
reikalo išniekino tave...

Toliau. Tas žmogus dr. 
Montvidą kokiu tai herojum 
persistato, o mane net "me
diniu studentu’ pavadina.— 
Taip... "medinis studentas,’’ 
kad aš studentaudamas ir 
sykiu pragyvenimą užsidirb
damas, rodos, kelis šimtus 
mokslinių straipsniu para
šiau. didelę mokslinę knygą 
išleidau, tuksiančius moksli
niu knygų ir lekcijų už pusę 
kainos trokštantiems moks- 

■todel aš "me
dinis studentas”...

Nenoriu už savo sunkų 
darbą ir neturtėlio mokslei
vio vargą jokios paguodos, 
—neimčiau jos, jeigu kas ir 
brukte bruktų!—bet ir ne
noriu, kad kas mane niekin

tų.
Susimildamas, Drauge, 

Įrodykite, kas iš lietuvių stu
dentų daugiau straipsnių 
paiašė, daugiau mokslinės 
literatūros 
sakant, —1 
dėjo prie lietuvių mokslini
mo ir kultūrinimo. Padary
kite tai. o aš Jums mielai 
gausiu 100 naujų skaityto
ju-

Pagaliau, kas gi yra blo
go pasivadinti tuomi, kuo
mi žmogus esi? Ar gali Jo
nas nusidėti, jeigu jis -Jonu 
pasivadina? Taigi, ar gali 
medicinos studentas nusidė
ti, jeigu jis medicinos stu-

Gerbiamas Drauge:

Tryliktame .Jūsų laikraš 
čio numery, matyt, koks tai Įdėjote, 
didelis meKTdraugas, o teisi - 
hės nedraugas, štai kaip 
apie mane nurašo: '"Nau
jienų’ reporteris p. AL Mar
geris po visomis korespon 
ciencijomis, ))oiemikomis i.- 

šiaip sau rašiniais pasirašo 

A. Margeris, Med. Stud. jau 
nuo 1915 m.”

Kas žodis, tai ir melas! 
Juk žinote, Drauge, kad lt 
15 m. aš gyvenau rytuose. G 
1916-17 gyvenau Worcesie 
ryj. Jus lenais atvažiav. 
prakalbas laikėte, paskti 
mano kambarin užėjote, ku 
ilgai kalbėjovos, ir vėlai v: 
kare ant stoties palydėjai 
Žinote taipgi, kad medicinc 
mokslo tada nėjau ir anaip
tol niekur ”Med. Stud.'’ n 
liasirašiau.

Dabar ėmiau ir tyčia pei 
žiurėjau net keliu pastaruj 
metų laikraščius, Į kuriuo' lo pardaviau 
teko pusėtinai daug rašyti. 
Pusėtiną pluoštą savo straip-: 
snių užėjau 1919-20 m. ”M< 
terų Balse." Visi straipsniai 
kaip vienas, yra moksliniai 
straipsniai gvaldantis che 
miją, fiziką, sveikatą, etc. 
Atsimenu, kad nabašninkf 
Žemaitė nesyki man ir ki
tiems yra sakius: "Jeigu n? 
Margerio raštai, tai 'Moterį’ 
Balse’ visai nieko gera nebū
tų.” Mažne tokius jau straip
snius rašiau i "Laisve”. 
"Keleivi,” Į "Kardą" ir į ki
tus lietuvių laikraščius. Be 
anaiptol niekur po mano pa- 
va rde nefigu ravo ”Me<:. 
Stud.”

Neatsimenu tikrai, bet ro
dos 1921-22 metais gan dide
li 1-aštų 'pluoštą ir Jums pri - 
siunčiau. Tai buvo straips
niai iš psychologijos, chemi
jos, fizikos ir hygijenos sri - 
čiu. Turiu šitų straipsniu 
kopijas, .wt it“lll»,i’M«'-';Įenui'5uisivadlnar 
Stuc! po jais nerandu. Gal 1
būt, apie du metu atgal, ar Eet, galų gale, labai gali- 
gal biskĮ daugiau, arma- mas daiktas, kad Jūsų pa
šiau, pradėjau pasirašinėt- gelbininkas, d. Neviackas, 
"Med. Stud." Ir tai ne išsa-jtuos sąžinės netekusio žino
vo noro, bet draugų lyg ir gaus melus ’’Keleivin ’ sudė- 
verste verčiamas taip dary-'J°- Vienok ir tai butų labai 
ti. Mat, jie tikrino mane, j Negražu. Juk kada aš Wor- 
kad mokslinius straipsnius cestery gyvenau, tai d. Ne
rašant, išpuola pasakyti ir i' iackas atvažiavo Kardą” 
tai, geriau sakant pasirodv-įvesti. Jis gerai mane paži- 
ti, kuomi esi. Ir tik todėl i nojo, taigi, ir turėtų dabar 
pradėjau po nekurtais į žinoti, kad tuomet medici- 
r, •. i • !._•____ ‘„„c

Stud." niekur nesivadinau. 
O galimas daiktas, kad jis 
idėjo tai iš pikto noro. Ta- 

Drauge, čiaus Tamsta esate vyriau- 
kad aš niekur nuo 1915 metu redaktorius, tai, rodos, 

‘ galite savo pagelbimnką su
valdyti.

Tiek to. Nei ant Jus, nei i

H

a s

5 išplatino, žodžiu 
kas daugiau prisi-

(anaiptol ne visais, kaip pa-.^os^mokslo nėjau ir 

tys gerai 
straipsniais 
pasirašyti.

Matote dabar,

gerai žinote) savo 
”Med. Stud.”

I

to titulo nevartojau.
Bet dar neviskas. Tas 

pats melo draugas sako, kad ,
aš ?’Med. Stud.” pasirašąs J ant to melo draugo nepyks- 
"po visomis korespondenci- du. Ir kam? Juk jisai, maty
tomis, polemikomis.” Kaipiti. yra pavydo mikrobų su- 
gyvas esu, po jokia kores
pondencija ”Med. Stud.” ne
su pasirašęs. Butų labai 
smagu, kad tasai melo drau
gas imtų ir Įrodytų, kur aš 
po korespondencijomis taip 
pasirašiau.

Kai dėl polemiškų raštų, 
tai jų rašiau už vis mažiau
siai, galima sakyti, kaip nie
ko. jeigu tokių ir pasitaiko 

parašyti, tai jie yra grynai 
mokslinio pobūdžio rašiniai, 
kai ve "Tėvynėj” kad ėjo 
mano ilgi straipsniai dėl 
šundaktarių. Kiti mano 
straipsniai beveik išimtinai 
yra moksliniai straipsniai., , 

Dabar, iš viso ko matyti, 
kad tas Jūsų bendradarbis, 
Ministeris Purickis, turi bū
ti labai žemos doros ir išti
kusio charakterio žmogus, 
kad jis nesidrovi tokius me
lus Į laikrašti rašyti ir ne
kaltą žmogų Įtarti jam ne
priklausomo titulo vartoji

mu. Netik kad aš medicinos 
studentu nebūdamas ”Med.' 
Stud.” nepasirašiau, bet net

la. kati tiel to 
bu kės kilo tol 
sipi atimas. > 
deko. kad m t 
bis, ’kUinisteris Purickis." 
kuris yra netolimas ir Al. 
Margerio draugas, parašė 
tą pastabą kaipo draugišką 
juoką, o Al. Margeris Įžiūrė
jo joje savo vardo įžeidimą.

Tiesą, "Ministeris Puric-J 
kis,” sakydamas, kad Al.'1
Murgeris jau nuo 1915 metu 
po savo raštais jKisirašo 
”?vlo 1. Stud.." prasilenkė su' 
teisybe. Ar iis tai padarė 
tyčia, ar netyčia, aš nežinau. 
Jei tai butu pasakyta rini- 
tani .-1 laipsnyje, redakcija 
be abejonės, butu atkreipi! 
Į tai domę. Bet Į "Karšiu 
vus” ir kitokias pastabėle^ 
ji dano- domės nekreipia, 
talpina Įas tiktai kaipo hu
morą. Dėlto ji ju esmės ne
keičia. ir jokiu pataisynu 
prie ju nededa.

Tokiu pastabu su humoru 
"Keleivis" gauna gana daug. 
Vienos jų yra taikomos Į 
musų priešininkus, kitos 
geriausius musų draugus. 
Štai, užpereitam "Keleivio’ 
numeryje tilpo tokių juoku 
apie musų draugus ir kaimy
nus K. Šidlauską, D-rą Pus- 
kunigi ir kitus. Kiek laike 
atgal pora tokių pastabų 
tilpo apie musų draugų laik
rašti "Naujienas.” Kartais 
telpa tekių juokų ir apie pa
ti "Keleivi.” Mat, musų re
dakcija yra tos nuomonės, 
kad humoras yra reikalin
gas, nes be jo gyvenimas bu 
tų įjerdaug sausas ir------ 1.
dus. -Jei žmonės asmeniška- 
susiėję juokauja, tai kodėl 
jie negalėtu pajuokauti per: 
savo laikrašti?

Ai. Margeris yra 
musų pažįstamas ir 
"Keleivio” draugas, 
jo vardą mums nebūtų jo- •)<•; 
kios prasmės. Aš manau, ?,e* 

kad tyčia to nenorėtų dary
ti ir musų bendradarbis "Mi
nisteris Purickis." Ir aš ma
nau, kad kuomet jisai paste
bėjo. jog ”med. stud.” reiš
kia "medini studentą," jis 
neturėjo noro Margeri Įžeis
ti, tik norėjo pajuokauti. 
Taip, pavyzdžiui. Bostono 
Universiteto studentai daro 
juokus iš savo mokyklos, sa
kydami, kad jos inicialai "B. 
U.” reiškia ”Bomų Unija." 
Tečiaus niekas dėl t.o ne
pyksta ir neprotestuoja. 
•Juokai lieka juokais. Taigi 

aš tikiuos, kad ir musų drau
gas Al. Margeris nepyks, 

• kuomet jis dabar žinos, kad 

toji pastaba apie ji taipgi 

buvo niekas kita, kaip tik 

juokas.

■ ėstas žmogus. Jis kitaip ne
supranta, negali,—jo proti
nės skursnos suėstas inte
lektas geriau padaryti jau 
visai nebeišgali. 0 kai dei 
Jus, Drauge, tai veikiausiai 
Įdėjote tą straipsni per ne
apsižiūrėjimą.

Taigi, parašiau šilaišką, ■ 
ir noriu, kad jis būtinai "Ke
leivy" tilptų, ne dėl to, kadi 
ant Jus ar to melo žmogaus • 
pykčiau, bet tik todėl, kad | 
visuomenei parodžius, jog 
nesu tokiu, kaip tas melo 
draugas sako. Pagaliaus. 
noriu gi ir Jus perspėti, kad 
lokių bendradarbių, kaip 
Ministeris Purickis, pasisau- 
gotumėt. Juk tokių bendra
darbių "raštus" dedant, tikį 

viena gėda išeina kaip laik
raščiui. taip ir redaktoriui. 
Skaitytojai mano, kad re
duktorius tyčia nori ęavo 
laikrašti melais kimšte pri
kimšti. O būdamas senu 
"Keleivio” ir Jūsų draugu, 
žinote, kad kaip "Keleiviui,” 
taip ir Jum gero velijau iri

I) i) i

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Būti 
Linksma Ateinanti Pavasari? 

Jeigu jūs eaate vieaa ii tą kelią kelmyną, karias dar 
neturi automobihaus, tai nėra nei aiažiaasias abejosiu 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
Žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Olas* 
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai są aedidriioaio į- 
piaukum.s. Mil.onai kitų šeimyną gali pabadyti p*—*, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet.’ Apie visokia* gtlRI- 
ius grožybei ir Uitus gyvenimo patogumus prisieta* tA- 
tai pa-iskaityti ir pasižiūrėti paveiksluos* pakol ju* ga
lite liuobai da>ivauti prie jų.
B«-t pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę J- 
e.gyii Chevrolet >į pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jū- tikrai Įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jugei tūkstančiai šeimynų ii- 
tikrųjų negalė- įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Ta* 
atsikartoja kiekvieną pavakarį. Yra tiktai du budai, M 
kurių pageli** gsii užsitikrinti kad gausi Chevrolet iį 
pavasarį kada kivtkos pradės žydėti ir pavaaari* gam
ta traukti trenks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar. arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negulite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
t nevrolet perdavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokią 
lengvų sąlygų gali.-a gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai oe.to, kad išvengus nesmagumu su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laakti, 
tai užsakykite Chevrolet

Kainos f. o. b.
Sapcrtcr Rczditer ... $490 
Su peno r Tourios ... 495
Superior Ltilirv Coupe . . 640
Ssper.or 4-Frm. Coupe . . 72$

DABAR.
F! uit, MichigUL

Surerior Sėdau . . . *7M
Supenur Cuuicrcial Chaaai* J95 
Suprnor Li«h( DeLverv . . 445
LalicvEapteMTruckCtkaa* SS*

F jaer Bodic. on aU Cloud Modclt

Chevrolet Motor Company, Detroit, Michigan
DiviMcn tf Qcn»ral Motors C«r>«ratioa

Telefoaas 5112*1'/,

Or. A. Gomn-Gramto
DENTISTAS

JO—12 dieną;
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

Nedaliomis nuo 10—12 dieną.

705 N. Main sL k&mp. Broad bL
MONTELLO, M ASS.

$
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.Jei žmonės asmeniškai —

Naujiena Visiems!
. ^ANA-PEI) REIŠKIA SVEIKOS 
I KOJOS.

o~PI*^įJciįfu t. i.p - .uii<ląn<įo> 
‘ JrijfU turite "ėlimą koj:
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j. i
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VuAį! Įtr>’ :t trnnntj 
Kuffkt ' ' ^lv ■-* <-‘~t k.u4i n
. .v ” r laiko. <» L c*u et
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F. AD. R1CHTER & CO. <
104-114 So. 4>h St.. Brnoklrjt. N. Y.
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TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

ketinti. i:f.l
I.EVI Vi li 
1‘KUS. H

IlKS. iroI

CIEN’O Iš ŠIŲ I.A1VU: 
lt': , rmaeijtj klansi.ii vii

S. S. GED. V. A> 
S.S. Y MERK A 
S. S. REI-t IM.it

Ekskursija i Lietuvą,A'
Ponas

vaus 1- 
plauks
Vis liek ar jų 

I.ewis, turi- 
liuosai grįžti

Rašyk jms

LIETUVIS 

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

! C. J. MIKOLAITIS
!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? LAWRENCE, MASS. ? i
3I A->3. M -J « i_____ _____ Į J

- - ■ - — ---- ------------------------ ą

Valandos: nuo 2 iki 4 po pirtį, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 Summer St,

; 4

jusu kojos pailsta
V;;:- ■ SANA-l’ED:

turire i/.trintas kojas, 
turite Kietas kojas, 
jūsų kojos prakaituoja per mierą

< A NA-1 >. D prašalina.
SANA-PEi) Mui-alina i.-iii.imą ir až-Į 

į decima kojų.
Fo vart'-jirr.o SANA-PED salima • 
Nešioti mažesnius čever; ..us. 
SANA-PED .ra susideranti druska 

I-miricsta vaiidcrvie.
SANA-PEI’ duoda palen-oiinimą ko- 

; joms.
Atgaivina ntio visokių skridulių. 

’Apsiei-ė'e t-e-rni su koj. i;;, pnkng- 
| vins jusu įtyvenima.

i; Akute r»< .
’Pe- Asta ■'•5c.. Gaunama pas

J. PE1.AN1S
•S N. lJth St.. PhiJadvIphia. Pa.

<

j

I t
I

I

(bi>
t 
I 
1

PARBAIGTA 
Nervu Jiega 
Menki'Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą. 
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tę-2 t::n brangios rtes vaistą 

čir.ęrr.4 gydytojams viso** Šalyse ir jų 
|r r. j o nervų s j-rimo, u prasta .

atmintis, r cerancus Į 
ŽyvĄ'beSC'^ raunervų sti-| 
pnino is. . as. beini^gąs. į 

. cvasmis s. ;.T>as, »
s t rui-jsniti!. ar |
»! rep-.u vter. .^-.nioi- 4ovari>o [ 
iį f
J Si-.aspu. j
J tar. vžus/td ‘

p .daryniiii Itt a jo g.vc ’". ■
• raudorrn, p'.. :-*i tek—; 

ys sugrų’’- ••įdHona svei
kai ds
•. >:.irr.sir -z—if.žmORČmS

• t . ikiak o. J • stiZT<.-in A
ei.ėtgijų oirJ:»
tiems, kur :‘.o y..pesus, ar

! kcr.čia r.- -.t'.jnes sekines 
, ilgai pn. • snsios 
į gripo, ar p .dėjimų.
t Be to N ga-Toce turi 
J šešis kir'jC vertingus vais- 
d k’’rie “u'v.k'O sptrojuS
f r.20 ooos ir puiįott veikia 

su'iręus^ r .-ršuutrr.u. vi
durių užk. .im-, tari ne- 
svcikas kepenis, grjvos 
skau- ; Jirr. . • rdk-s pylimų : 
ar t ji/jęs klintį. Nuja- • 
Tone ęxįc’'-.> kvapą tjrrv» Į 
r. .va i o apk tų bežuvj. pa* .. 
<:-..::na ap- ;t?.. ir sutvarko •

* skrand; :r . ’-idurius^taip. ‘
- kad jie wtkX•na: vualiai-

Pamėgink Nuga-Tor.c’4 
Musų Ruil.T!

r -Su tik £1 00 palzęfius— 
-e.’du „y (j . (; t’k u^;V»vi5)

rarndtink \u~a-Tone'q <1ierej m'-*sw
u ir ’ ’ ’- : P w kn-.rt n-Tr ks. aufcrs/ink 

hkUM4da!į.o atiduosime oir.i«usatgal.
™ —TUOJAU^ > n**. ” > ' <•
centas. Nuga-fone yra tMf‘p«C't)M-xiaYin^:a- 
rnaa aptiekose ir yra »u ^arar’tuomas, M4 
jis suteiks pilną' pa tenkini t na. arba 
P'r’iją: nu^ra/inri. PažiurHc ^A.-finciJOS ant I 
k*c-*»»eno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NĄTIONAL laboratory. Dep. Iii- <
Geri iatn>e;i 
pakelį-ius ? 
perjOdwn. 
pasxt^iu atgal ir

V,rd*» _____

O*t»4 Ir nun>. ar R. F. o____

>■ < • ’

r'

f

’.uisš. tv.lrasF. Are., Chicaco. 
Medo g_.......... ,rf_......—_

:*i«-Tor.eo. AŠ imsiu N”g3-To?.e’^ 
ir ? i man nepatik*, ai da!|

-s man »ugr3-mate piagiua.

V*J»tUa

Skausmas 
RAUMENYSE 
Gėlimas 
SĄNARIUOSE 
Reumatiški 

skaudėjimai
Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaiti tik nusipirksi buteiiuką

BĘAR BALSAM 
(Meškos Baisatnuj 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
i- daugelis tūkstančiu kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiitsk mums 35c. ir 5c. uz pa
siuntimą. mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsamo. (23)

Centrai Drug Co.
E. Centre Street. Dent. Kel. 

SHENANDOAH, PA.
24

Departamo:iU< .'.ian.i;' r>-, vad.»- 
Georgc V. a.'.širgi m, i.ur.s is- 

..u'.s i Klaipėda per Soiitčąnitoii. 
ar lie, jų., galit važiuot su.ponu 
kad laike . ••šių ni •nėšių galėsit

S. l.ev.is. Tiečl-.s Kle.“ 
tirsiją i Lietuvą ant la 

York Gek'užo 6 
esat Ai ii likos j.i 

išduos jums sertifik 
at;ral. 
artimiausius j i :ų egen

IJNTTEi) STATĖS LINKS 
-15 Braadway. Netv York.

75 <;■ Ui l. ST-. IM’STDN. MAS>. 
VNAGING OPERATORS EOR

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

A
iKS>1.

Ne\v

>s 
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r pi 
ietis

delei informacijų.

MIZAR

g y

ITrumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdamą, į ir iš visų kraštų.

LIETUVOS 
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
pacarikumai.

Mes psjreibstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus). Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pariunčiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie Lile vieno 
vietinio agento arba j
HCLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street, Boston. Mass.

i
1

K.•.RALI! S—Už.MUšf 
JAS RO.MA1TZMO
Tai yra gvarantuota 

gyduolė, kuri išgydys 
j.oniatizrnų rankos*, k 
i ;se, ogiuose ir krut 
nėj; taipgi prašalins i 
tinimą sąnarių, šalti 
kojų, galvos skaudėj! - 
m spieg i r ri ą uu sy se, »r
visokias kitas ligas. Ši- 
ta gyduolė vadinasi MI
ZAR. Didelis puodas už 
S6J25, mažas—$1.25. Už- 
sisakykit tiesiai nuo iš
dirbėjo. Pinigai Turi būt 
prisiųsti su -užsakymu. 
Adresuokit arba ypatiš- 
kai kreipkitės pas:

JOSEPH SOROKOWSKI
2124 VV. Superior St. Chicago. III. 

Dept.

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 

: GIMINES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasi

baigus, bet dabar laikas prisi
rengti prie naujos kvotos, kuri 
prasidės liepos I c., 1921 rn.

Musų ofisas Kaune pagelbsti 
išgao: paspoftns, vjz^i ir pri
rengta juos tuojau? kelionėn.

N -ra reikalo Įsukti tiems, ku
rie tari Cviiarti tikėtus. Mus 
laivai išplaukia iš Eurpr.oa kiek
vieną savaitę.

Cunard ti.'.ietai vra. geri dėl 
keleivio ant AQLJTANIA. BE- 

; RENGARIA ir -MAUJIETAN'IA 
■ Greičiausis jūrių pafcirriavimas 
. pasaulyje. • š ■ ;
i Dei informacijų

prie mus vietinio 
; prie musų ofisų.

Cunard Line 
.131; Statė SU 
Uostot*. Mate.

LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ 
kurie kenčia nuo Rontatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo varda ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Bheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą r.t’o kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir- 

ia; negu duosite man bent vieną cen-

kreipkitės 
agento ar

LLOYD
LAIVAKORTĖS 

į ir iš visų dalių 
LIETUVOS

per
BREMENĄ

Ant naujų puikių laivų 
M U NCHEN—STITTG ART— 

COLUMBUS 
arba arft kitų vienos klesos lai
vu. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytai* kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 

Autorizuota Linija dėl imig
rantu per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkite prie vie
tos agentu arba j

NORTH GERMAN LLOYD 
1»2 Waabinfton SU 

.......................  iMton, Mass.

Ir aš tikiu, ta darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Rnmatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit- nuo Skausmo 
ir kertėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžias dieglius, 
muskulų gėlimą, ;

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plasterių ar kitokią daiktu. Neban
dykit išvilioti jj su linimeątaib. 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvvt jj su užkalbėjimu. Bei 
jus privalot iį prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

gerklės suu^fmą ir sąnarių sustingimą.

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysiu Aš galiu daug prirodyt į vieną savaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
jų- tuojaus. , _____

REGULER1S $1-00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad. jus išbnndytumct Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas. ir nies nenorim uždirbt ant išbandymo, išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums peiną. .Jeigu bancKmas negelbės, tai ant to ir užsibaigsi Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos miero.s butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už pcrsiim’inią. Todėl jum privalote prisiųsti išlaidoms. <• 
tuojaus aplaikj^lte vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PRISIUS* KUPONĄ 
Kuhn Remedy Co.. 

Dept. R. V,’.
Ai toriu Roniatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn'o llbeumatiškų gy- 
duolit| kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, rupakavimn ir t.t. 
Dolerinis butelis turi būt 
prisiųstas dykai.

VARDAS

MIESTAS

VALSTIJA
Gatvė ar 
R. E. D.—

KUHN REMEDY CO., i»->5 Miu.uke* a^CBICAGO
x



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

__ Smarkus plėšikai.
KYBARTAI. Vasario 22 d. 

apie 1' - vai vakare einan
čias pil. Bemšteinier.ę ir Li- 
tovvcaitę prie pat namu už
puolė plėšikai. .Joms buvo 
suduota |ier galvą tam tikru 
įnagiu ir ai imtas portfelis, 
kuriame buvo apie 120 tūks
tančių litų. Kadangi vienas 
iš plėšiku, šokdamas per 
tvorą, paliko sniege pėdu 
ženklus, tai kriminale poli
cija |x*r pusę valandos, visus 
užpuolimo dalyvius, išski
riant vieną, kurs pabėgo Vo
kietijon, suėmė.

Užpuolimui buvo 
ruošia iš anksto:

pasi- 
nupiauta 

elektros srovės laidai ir nu- 
nuodintas šuo. Vienas plė
šikų Abroinsonas bandė nu- 
sinuodinti. bet nepavyko. 
Pabėgęs Vokietijon Slavins
kas irgi sulaikytas. Yehe
liais ir čekiais kriminalės po
licijos surasta, iš viso 108 
tūkstančiai litų, o apie 12.000 
litų dar trūksta. Eina tar
dymas.

mojo akto matyti, kad pil. 
i Batūras, našlys, turįs vieną 
sūnų gimnazistą, nusprendė 

Įvestis su našle, kuri taipgi 
• turėjo vieną sūnų gimnazis- 
jta. Abu gimnazistai lankė 
Šiaulių gimnaziją. Jiems 
nepatiko tėvo ir motinos su- 
sižiedavimas ir jie nuspren
dė juos nužudyti. Taigi vie

pia naktį jie paplovė savo tė

vus, o kad paslėpti prasikal
timą uždegė namus. Bet 
ramias pasirodė tik sužeis
tas, išgalėjo išbėgti iš degan
čių namų ir pranešti apie vi
są atsitikimą. Po keliatos 
dienų jis mirė; gimnazistai 
tuojau buvo areštuoti ir per
duoti teismui. Teismas iš
klausė apie 40 liudininkų, 
pripažino gimnazistus kal
tais ir nusprendė nubausti 
mirties bausme, bet imdami 
domėn jaunystę mirtį pakei
tė amžinu kalėjimu.

I

Kunigas pasisavinę pinigų.
"Žydų Balsas*’ praneša, 

kad praeitą savaitę įvyko 
Ūkininkų Sąjungos Banko 
kasoj revizija, kur ištirta, 
kad bendradarbis kunigas 
Šeilakis išgavo su netikrais 
dokumentais 11,000 litų ir 
išbėgo iš Lietuvos.

Latvijos policistas nušovė 
Lietuvos pilieti.

Latvijos pasienio sargy
bos policistas nušovė Lietu
vos pilieti Stasį Juodką prie 
šių aplinkybių: S. Juodka 
vasario 25 d. perėjo Juodkai- 
čiu pereinamąjį punktą ir 
nuėjęs į Latvijos pusę prie 
pat pereinamojo punkto su
sitiko 3 policistus. su ku- 
riaiš geru kalbėjasis. Vie
nas policistas turėjęs ranko
je revolveri, kuri per neat
sargumą paspaudęs ir kulka 
pataikiusi į pilvą. Vežant 
Vainode St. Juodka mirė.

i

Sektinas pavyzdis.
DUSETOS (Zarasų apskr.). 
Dusetų Valsčiaus Taryba 
yra nutarusi visas karkia
mas uždaryti. Tuo reikalu 
įvyko visuotinas valsčiaus 
gyventoju balsavimas, kuris 
Tarybos nutarimą patvirti
no. Todėl, dabar Dusetose 
nebėra iiei vienos smuklės ir 
girtų viešai nematytis.

Taipogi nesenai užbaigtas 
įstatymas prieš katą pasta
tyto Dusetų pradžios mo
kyklai namo. Namas yra di
delis, erdvus, turi visus pa
togumus, ir bus vienas iš ge
riausiųjų visoj Zarasų aps
krityje.

Nuteisė žmogžudį.
Raseinių teismas nagrinė

jo plėšiko Vednikovo bylą, 
kuris kaltinamas nužudyme 
Verpetinskio ir jo žmonos 
1918 metais, žmogžulys teis
me gynėsi sakydamas, kad 
jis nenorėjęs juos nužulyti, 
tik būdamas girtas nežinojo, 
ką darąs ir turėdamas pik
tumo ant šių piliečių ėmė 
juos ir nužudė. Pagaliau 
Vednikovas prašėsi paleng
vinti baudą prižadėdamas 
daugiau negirtuokliauti ir 
neužsiiminėti nedorais da
lykais. Sulig liudininkų da- 
rodvmais plėšikas Vedniko
vas jau nekartą nužudė Ra
seinių apsk. piliečių, bet jį 
vis negalima buvo sugauti. 
Teismas nusprendė nubausti 
ji 4 metams sunkiųjų darbų 

kalėjimo.

CHICAGO. 1LU
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Name ..........

Address ...

To«m . ....

Statė ..........

SUNKI LIGA
Dažnai išsivysto iš įsise-j 
nėjusio šalčio. Milionai; 
žmonių kozną žiemą mir-. 
šta nuo paprasto persi- Į 
šaldymo. Jei užsišaldęs,i 
tai greičiausia naudok J. J 
Baltrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar galite 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šalti ir sušildo! 
kraujų. ,

2. Krištolav* čerauninko Ali.a. išvaro šaltį, išvalo skilvi ir grobui.
3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šalt; iš ir.kstų ir strėnų.
4. .Minerališka gyduolė dei maud.vnės, ištraukia iš viso kūno šalti 

ir visus nesveikumas. Šitų gyduolių kum 1 Bunka SI.00. Toa 
gyduolės yra geriausios, nes oaLtarai ir ;.i:iugiotoios (Nurse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuosejrydymo atsilsimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame j visas da
lis Suvienytų Valstijų.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—T>RCG CHEMiCAL CO.

. J. BalLrėnas, Pro p.
2500 W. PERSHING R D.,

Kožr.a šeimininkė kaip ir kiekvienas turėtų pasinau
doti proga iš šio pastebėtino pas-ulym». l okio pigu
mo niekad dar nebuvo jums pasiūlyta iki šiolei.

Tik isivaizdinl.it kad galit gaut Tikra 26 Šmotų 
Stalinių reikmenų setą susidedantį iš 6 peilių, 0 ša
kučių, o šaukštų, C šaukštukų, 1 sviestui p< :lio. ir 
cukrui šaukšto, kaip parodo paveikslas, viskę už 
$2J»‘.i tik bėgyje šio didelio išpardavimo. Kožnas tų 
daiktų padarytas iš kietos medžiagos storai nanike- 
liuolas. Kerai siūubruotas ir GAKANTI O T Ars aN t 
10 METV. Tai yra nepaprasta proga. I’iiinutin ■ 
dieną kaip tik ėmėm nanlavineti pardavėm 

lavinta tesime neilgai, kadangi tnrime tiktai 15,000 setu už ta kaina ir U. rtSies daiktai parsiduos 
tuojau trr. ; u laiku. TAHil NEATIUĖLIOKIT. Nesiųskit pinigų iškalno. l iktai vnona tuoj, o užmoku
si' kada tas gražus setas bus atvežtas t namus. Mes garantuoja m pihtę užsigr.n.sir ima arta .grąžinsim pini
gus jėi-u n-pitiv is Kanados ir Mesikos užsisakant tu r prisiėst visus pinigu.- su u: • .• m«.

Union Sales Co., Ine., Dept. 542, 15 So. Desplaines Street, Chicago, Ulinois.

skobom primimi, kokiu roi- b< nas, kuris ir paaukos in- 
kalu esame atvykę, kai kie- validų reikalams. Mes įėjo- 

pakeltu balsu suriko: me į kambarį. Bet vos su- 
“Prašau išeiti, neturiu lai- istoriją. 1 asai nepatikėjo ir 
ko!" Mus, karo invalidams žydelio kailiniais apsivil- 

lakstvdavo iinkliav«>s rinkikus, toks pa- kęs nuėjo pats jiersitikrinti.
sielgimas skaudžiai Įžeidė. Bet nespėjo įeiti triobon, 
Ar gali taip elgtis kunigas? kaip kirviu gavo |ier galvą ir 
•Juk Kristus Įsakė alkaną 
pavalgydinti, trokštantį pa

girdyti. Mes manome, kad 
karo invalidai, 1____ , _
'runku ir kojų, galima skai
tyti prie alkanų ir trokštai!-

Jovarai. Lenkai, neįstengda- 
_ mi piktadarių sugauti, skel- 
_ bia savo laikraščiuose, kad 
Jtai veikią Kauno Lietuvos 
_(šauliai. Mat, tokiu bildu 

lengviausia pasiteisinti prieš 
visuomenę.

1 niekas ramiai negalėjęs gy
venti. Iš ryto žmonės atras- 

idavę antraip apverstus arba Bona 
išmėtytus indus. Vidurnak
tį pąkildavęs nepaprastas 
ūžesys, vėjas, 
plytos, pagaliai ir t.t. Užde
gus žiburį, triukšmas ap- 
rimdąyęs, tik retkarčiais ne
žinia iš kur prauždavęs ak
muo ar smiltys. Pagalinus, 
vargais negalais kriminalės 
policijos valdininkams pasi
sekė sučiupti "dvasias Ik? 
vietos." Pasirodė, kad sena
me užgriuvusiam rūsyje bu
vo įsirengę ir apsigyvenę va
gys—plėšikai. Rūsyje rasta 
oaug vogtos drobės, gelum
bės, maisto, auksinių Bei si
dabrinių daiktų ir kt. Likvi- P 
davus plėšikų lizdą, namuose (gali užsidirbti sau kasdieni- 
jokių vaiduoklių nebematy- nes juodos duonos kąsnio, 
davę. Galimas dalykas, kad Į Ne pro šalį bus prisiminti, 
tas pats dabar yra ir šan-!kad klebonas Cuvinskas turi 
čiuose. !Onušky dvejus dviem aukš-

Gi iš 19)9 m. kur mums, (tais namus,, vienus medinius 

vieno aukšto, krautuvę, že
mės dirba apie 150 hektar

i 
i

I

tuojau mirė. Pasirodė, kad 
žmogžudžius apgfcvę kaili
niai ir vietoje žydelio jie nu- 

nustojusieji žudė kaimyną.*

Užpuldinėja.
Pastaruoju metu Vilnijoj

Cučinskas užmirš- vis <iažniau - «ž»«Minejania 

d invalidai savb jau- 
paaukojo sa

čiu. Atsisakydamas aukoti 
klebonas
ta, ka
natvčk dienose 
vo brangiausią turtą—svei 
katą, gindami i 
priidausomybę, ir dabar ne

iciuvos ne

IRTAI TIKRO
WftRTI (m)11 vAlUvliL^Hk g i

kauniškiams, atsimintinas 
yra "velnias," įsitaisęs gy
venti Kauno fortuose. Jis 
buvęs tikras velnias, juo dar, 
raguotas, naguotas ir uode
guotas. Vis, būdavo, aplin
kiniai vaikiūkščiai išgena įinie pi ie Smargonės mies. 
fortų ganyklas karves ir ki- įjo jvvko sekantis 
tus gyvulius, "velnias” šok
davo iš savo gulyklos, pie- 
menikščiai išsigandę ir gy-isupirkinėti mėsos, žvdeliv’- 
vuhus palikę sprukdavo na-į Si kaimėčiai gerai žinojo, 
mo, o velnias pasitenkin- Į nes jisai dažnai atvažiuoda- 

,davo nuvedęs vieną kitą kar- j vo pirkliauti. Atlikęs savo 
vę ar kitą gyvulį. Jįąro pa-Įdarba ir nenorėdamas nakti 
dėčiai esant, "velniui" gąu-|grižti į namus, žydelis nu- 

s vie-
Pabudęs 

_____ į. jis išgirdo susirinku
sius ten žmones tariantis jį • 
nužudyti. Išsigandęs jis pa-j 
siprašė laukan: jam padavė 
jo kailinius ir išleido.

Žydelis nubėgęs pas kitą 
sodietį papasakojo jam visą

žmonės-žvėrys.
Vilniaus laikraščiai pran 

a. kad nesenai viename k.

Kautynės su plėšikais.
KĖDAINIAI. Naktį Į kovo
7 d. Kėdainių policijai buvo: 
pranešta, kad Kėdainių ap-j 
skrity pasirodęs plėšikas i 
Gaučiinskas, kuris vykstąs! 

Dotnuvos link. Nors polici
ja turėjo žinių, kad Gaudins- Į 
ko minimame rajone nega- 
Įėjo būti, taciaus nurodyton dyti buvo pasiųsti kareiviai. Sprendė pernakvoti pas 
vieton tuoj buvo išsiųsti po-j kurie, žinoma, nei tikro vėl- >į Įer.k,/ kaime. ' 
hcminkai su 4 šauliais. Ties nj0 nebijo. Ir sugavo karei- nakti, jis išgirdo

atsiti 
mas. Vilniaus žydelis (ir 
sininkas) atvažiavo kaiir.c.

gerai

Palamiškių kaimu jie ištik-įyiai vargšą fortuose ir pate-
rujų susitiko su kažkokiais 
važiavusiais piktadariais, 
kurie užklausti kas esą, at
sakę, kad policininkai ir šau
dydami spruko miškan. Su
sišaudymas truko 10 minu
čių, per kurį vienas plėšikų 
tapo nukautas, kitas sužeis-

ko jis, žmogelis, karo teis
man, nes tai buvo ne velnias, 
o paprastas plėšikas. Karo 
teismas jį, rodos, sušaudė.

Kaina 35c. 
aptiekose

Kūdikiai mėgsta ii!
Jie net prašo daupaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauti ir dar ne
gali kak-ėti, tuomet jų akys kalbu už 
J’yį'S—tik pastebėki! kujp jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima boti.ą 

BAMBINO 
“■ Ireg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėk it jų padangas nuryti šitą ska
niausi vidurių pa.iuosuotojų, kokis tik 
kuomet no's buvo padaryta*. Jr jis yra 
lengA... - - • • .i ;-sėkmingiau
siai ! M* ».::k»— y<3 nežinote to snugumo 
jausti nalonum.i, pa<: tikėjimą ir užsi- 
ganėdiniiną. ’t-i j ;s ne*iau<io;ute Baubino, 
kuomet kud’k:s jiasauro neramiu, suer
zintu. j."; i u—'ui yra tikri žekbi vidurių 
Lzki-tėiiino. Miegok šiąnakt randa:, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Eamsi.no atliks savo ci-rbą 
ir atliks įpTai I

' F. AD. RICITTER&CO. 
104-114 So. 4U> St. Brooklyn. N. Y.

šrver.tė štėntei nelygi.
___________,_____________ JONIŠKIS (Šiaulių apskr.). 

tas ir suimtas, gi trims pasį- Vasario 16 d. čia buvo tok- 
sekė nubėgti. Iš dokumentų sąi atsitikimas. Tą dieną at- 
paaiškėjo, kad suimtasis bu- ėjįo Į linų sandėli dvi dąrbi- 
vęs Skelevas kilęs iš Maka- mukęs—viena skaros, kita'

pirštinių pasiimti. Iš vakar j 
dienos dirbdamos sandely 
drauge su kitais darbinin
kais jos savo daiktus buvo 
užmiršę. Pasirodė, kad mi
nėti daiktai buvo apmesti 
Dunduliais linų, kol atmetė 

(linus, darbininkės kiek už-

rovkos, Vendžiagalos valse., 
i nušautas gi—Ivanovas. Pa- 
j bėgo nukauto Ivanovo tėvas, 
50 metų amžiaus, vidutinio 
ūgio, ruda barzda ir Skele- 
vas Lukošius. Sulaikytas 
turtas grąžintas nukentėju- 
sieras. ' ’ .. . .

Po-poros dienų tris grobi- truko. Tuo tarpu įėjo poli- 
kai užpuolė Ežerėnų apylin- cistas ir pakvietė darbinin
kės gyventoją Merkelį. Su- kės į nuovadą, kur sustatė 
žeidę Merkelienę bei kitus protokolą. Protokole įrašė, 
šeimynos narius ir pagrobę kad darbininkės dirbo darbą
sidabrinių ir auksinių pini
gų. audeklo ir kt. daiktų, pa
sislėpė. Vienas plėšikų bu
vęs kailio kauke. Spėjama, 
kad tai buvę aukščiau minė
ti pabėgę Kėdainių apskrity 
plėšikai, nes žymės jų pana
šios.

Jiems susekti kriminale 
policija padarė atatinkamų 
žygių.

Metė bombą.
UKMERGĖ. Kovo 2 d. 
mergėj suruoštam lenkų va-

Uk-

iš nežinojimo, kad tą dieną 
šventė. Gegužės 1 d. taip i 
pat valstybinė šventė. Bet 
pernai kunigas aiškino, kad 
tą dieną galima dirbti ir mi
licijos akvvaizdoj daugelis 
gerų kataliku dirbo, bet mi
licija tame nieko blogo ne
matė. šiemet gegužės 1 d. 
policija turėtų daboti, kad 
tą valstybinės šventės dieną 
niekas nedirbtų, 

j 

I Kaip žmogus pasidaro
"bedieviu.*’niergej buiuuMaiu luimų vd', iu.

karėly gretimam šokių salės VĖLI UO N A (Kauno apsk.).;
kambary buvo mesta bomba, Likau baisiausias bedievis, 
kuri sprogo, bet nieko nesu- už tai, kad išsirašiau laikrąš-' 
žeidė. Salėj kilo sumišimas: ti "Socialdemokratą" ir ji 
lietuviai išsigandę tuoj ap- Į perskaitęs kitam duodu. Be
leido salę, gi lenkai šokius dieviu apšaukė visos davat- 
tęsė. Tokios įtartinos aplin- kos, ypač klebonas Paluns- 
kybės privertė Kauno politi- kis. š. m. pereitą mėnesi ka- 
r.ę policiją tuč tuojaus išsiųs- lėciojant kunigas mane ap-: 
ti vieton savo valdininkus, lenkė. Pas kaimyną aiškino.1 

kurie ištyrė, kad bomba bu- kad aš bedievis, nes perei- 
| vo mesta ne įbėgusio iš lai;- tais Seimo rinkimais mitin- 

ko asmens kaip tikina len- ge kalbėjęs prieš kunigus, 
kai, bet iš buvusių, tuomet 
namuose. Tai patvirtina i •: 
sargai. Policijos įžiūrėta, 
kad greičiausia buvęs provo •' 
kacijos žygis. Vedama stro
pus tardymas.

Ir Šančiuose vaidenasi! 
"Lietuvos” 58 Nr. įdėtas 

įvairenybėse straipsnis 
"Dvasių be vietos namas.’’ 
Labąi reikia abejoti, kad 
butų dvasių be vietos iš kito 
pasaulio atėjusių ir gąsdin
tų žemės gyventojus. Mies- 

jama dviejų jaunų gimna- to žmonės pasakoja, kad pa
žįstų byla, kurie 1922 m. nu-i našiai butą ir prieš didi jį Ka- 
žudė savo tėvus. Iš kaltina- rą. Kažkuriuose namuose

Tėvžudžių byla.
ŠIAULIAI, šiomis dienomis 
Šiaulių teisme buvo nagrinė- 

. • •

Didelė Ekskursija i Lietuvą
Rengia Sekio ir Urbšos Agentūra, 24 Gegsžės, 1924

Didžiausiu pasauly Uniteti Statės Linijos laivu "Leviathan” 
tiesiai Į Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū

rėta musu agentūros nario JONO SEKIO. kuris sykiu su vi
sais lietuviais 24 d. (Gegužis važiuoja i Kauną. Tas jau duo

da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietu
viams. Taigi kas tik manote keliauti į Lietuvą, tai tuoj atsi
šaukite asmeniškai arba laiškais i musu agentūrą.

Taipgi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos į 
Ameriką, tai kuogreičiausiai kreipkitės prie musu agentūros. 
JONAS SEKYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 
tlaicse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visu kelionę iš Lietuvos i Ameriką, ypač senu tėvu va
žiuojančiu pas vaikus, motesų su vaikais pas vyrus, sunu ir 
dukterų pas>tėvus ir t-t.

Mes siunčiame pinigus į Lietuvą Litais ir Doleriais. Musu 
kursas yra pigiausias: 100 litų už $10.50. Ant didesnių su
mų duodame didelius nuleidimus. Padarome įvairius liūdi
mus. daviemastis. ir t.t.

Visad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
adresu: SEKYS i URBSZO
101 OAK STREET, LAIVRENCE. MASS.

*

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingu vaistų žemoms kainoms, ici visada ateikite 

ant 100 Salėm st., knr rasite visokių naminių va:.-ii>, iaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenčjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visekių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patruki::.o dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šoklią ir žolių turime. Mes 

i jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaru. 
[ per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučS- 
i dyt pinigus, tad ateikite j APTIEK.*! po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

i DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu
I kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.!

i

Atrask Pats Savo Laimę!
Skaityk Naują Knygą

SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 
RAGANIŲ.

šitoje Kny
goje yra: 
Taisyklės da
rymo įvairių 
burtų- monų; 
Flirtą c i j a ; 
Num i r ė 1 i u 
laiškai; Tai
syklės kortų 
metimo; Spi- 
ritizmas;Kaip 
iiperinti Ai
tvarą, kuris 
neitų naudą 
ir pinigus; 
Pinigų išve
dimas; Kaip 
p risi v i I i o t i 
tnerginą, ar
ba merginai 
vaikiną; Pa- 
gclba geleži
nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir daug įvai
rių recept i- 
pamokinimti 
telpa. To'del 
šita Knyira 
verta tuk 
tančius dob- 
riu. bet mc< 
pa rduodan-c, 

su prisiun: i- 
mu. Už $1 
TIKTAI! 
Dėk do I e 

savo adresąlaiškan. aiškiai parašyk 
adresuok:

I

X. 
j

žodžiai ir darbai.
{ONUŠKIS (Rokiškio apsk.). 
("Nekraukite turtų, kuriuos, 
i pelės suėda ir kandis gadi
na,”—Uios Kristaus žodžius 
kartoja musu kunigai, bet 
gyvenime jų nevykdo., Lai
ke karti invalidams rinklia
vos vasario 19 d., rinkdami 
aukas Onušky, įėjome klebo
no čuvinskio krautuvėn ir 
prašėme pardavėja aukoti 
kiek nors invalidų naudai. 
Paaukojęs nuo savęs, parda
vėjas pasakė, kad gretima- LIET. ATBURIMO 

me kambary yra patsai kle- 3251 so. halsteo st

I

BENDRIJA

CHICACO n.L.

io dieni; bandymui
DYKAI

KUPONAS No. 3<>0

UNION S? LES COMPANY, Ine., CHICAGO. 
Gerbiamieji: Meldžiu prisiųsti man jūsų Tikrų 2G 
Šmotų Stalinį Setų u* Jusu kainų, bėgyje
šio didelio išpardavimo, už ką aš užmokėsiu $2.!K> 
kada bus at :ųsta. Jeigu nepatiklų, aš galiu gra
žinti ir gauti atgal savo pinigu*.

TIKTAI vienas setas si KIEKVIENI- keponc 
l'Ž SPECIALI KAINĄ...................................... „........... S2.W

BE KUPONO šITi. PKEKtĘ Už 1 \ K AINĄ 
NIEKAM NEPAKO! OSTM.

isivaizdinl.it
Eamsi.no
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Vietinės Žinios

I

I žmonės da neatsikėlę, išve-l 
jžioti jiems pieną. Paskui 
dienos laiku reikia eiti ir 
kolektuoti pinigus už tą pie
ną. Mieste reikia laipioti 
tamsiais trepais ir jieškoti 
skolininkų. Kartais jų nėra 
namie, tai pienius turi eiti 
du ir tris sykius. Pieno 
kompanijos moka savo ve

žikams algą ir nuo surinktų 
pinigų duoda da tam tikrą 
commission.” Bet ir su tuo 

"komišinu” vežikai negalė
davo pasidaryti pragyveni
mui algos. Dėlto jie ir nu
tarė stręikuot. Kompanijos 
nusigando ir pakėlė jiems 

______ mokesti, gvarantuodamos 
s jam $38 i savaitę, peigu kuris 

vežikas dabar su nustatyta 
alga ir "komišinu” padarys 
mažiau kaip $38 Į savaitę, 
tai kompanija pridės jam 
tiek, kad iš \ iso išeitų $38. 
Totlel vežikai streiką atšau
kė.

PASIBAIGĖ SKANDALIN
GA BYLA.

Buvusis prokuroras atras
tas kaltu ir pastatytas po 

$10.000 kaucijos.
Pereitą savaitę prisaikin- 

tujų suolas Kast Cambrid- 
•ge’uje atrado, kad buvusis 
Middlese.v apskričio proku
roras \Villiam J. Corcoran 
yra kaltas prigulėjimu prie 
”juodrankių šaikos” ir turi 
būt nubaustas. Dabar jis 
pastatytas po $10.000 kauci
jos. Bausmės, teisėja: 
da nepaskyrė, bet už tokį 
prasižengimą Įstatymas lei
džia bausti iki 15 metų kalė
jimo.

Corcorano sėbrai J. \V. 
Kane (ištark Kėn) ir Mrs. 
Teresa Duggan taipgi atras
ti kaltais.

Skandalas dėl tos "juod- 
rankių šaikos” eina jau nuo i ____ ________ _ ____ _
1919 metų. Kaip dabar jau Bostono,' pereitai'sa^itebu- 
zmoma, prie šitos šaikos pri-.vo apiplėšti tris vvrai- 
gulėjo ne vienas tik Corco- umanskis. Leahv‘ir Cristol.• 
runas, bet ir jo vietininkas Visi tris jie išėjo is garažo 
prokuroras Tufts ir Suffol- jr ėjo sau šaligatviu šneku-’
ko apskričio (Bostone) pro
kuroras Pelletier (klerikalų 
lyderis). Teresa Duggan 
buvo jų Įrankis turtingiems 
vyrams gaudyt. Jie sureng
davo hotelvje puotą, sukvies
davo turčius ir keldavo di
džiausio ištvirkimo orgijas. 
Kada visi jau gerai Įkaisda
vo, apie vidurnakti, tokios 
moteris, kaip Teresa Dug
gan. pradėdavo kviesti tur
čius "ant nakvynės.” Pagun
da būdavo taip gabiai daro
ma. kad masinamas vyras 
niekad neatsisakydavo. Pa
imdavo tam pačiam hotely 

•kambari ir kartu su tokia 
moteriške užsidarydavo. Ka
da abudu jau nusirengdavo, 
moteriškė iškišdavo per du
rų apačią laišką kaipo ženk
lą. kad jau viskas "gatava.” 
0 už durų jau stovėdavo ke
li Vyrai, persirengę Į val
džios atstovus. Ant paduoto 
ženklo jie tuojaus Įsilaužda
vo i vidų ir radę tenai nusi
rengusi vyrą su svetima mo
teriške, tuojaus ji suimdavo. 
Ant tų pėdų pribūdavo ad
vokatas Corcoran ir sugau
tajam sakydavo: ”WeIl, pa- 
puolei, brolau. Bus baisus 
skandalas. Juk dažinos pa
ti. vaikai, visi giminės, drau
gai !... Bet jei skandalo neno
ri, mes galim šitą dalyką už
glostyti. Kiek duosi?”

Tr taip iš vieno išlupdavo 
$50,000, iš kito $125.000, ir t. 
t. Tečiaus atsirado vienas 
drąsuolis, kuris atsisakė mo
kėti ir da apskundė šitą sai
ką teisman. Taip išėjo visas 
skandalas i aikštę. Pasiro
dė. kad šitas juodrankiškas 
biznis buvo varomas su 
Cambridge’aus ir Bostono 
prokurorų žinia, kad visi jie 
dalydavosi šitaip išgautais 
pinigais. Visų pirma buvo 
nuteistas Cambridge’aus 
prokuroras Tufts. Paskui 
buvo nuteistas Bostono 
klerikalu lyderis prokuro
ras Pelletier. Dabar gi tapo 
pasodintas už grotų buvusis 
distriet attorney Corcoran 
ir kiti tos šaikos nariai.

Mirė komisijonierius Hayes
Pereitą savaitę Bostone 

mirė Suvienytų Valstijų val
džios komisijonierius Bosto
ne, William A. Hayes. Jis 
buvo jau 80 metų amžiaus 
vyras ir mirė nuo plaučių 
uždegimo. Kaipo federalės 
valdžios atstovas, jis dau
giausia buvo žinomas pa
starais metais kaipo vykin
tojas prohibicijos. Taigi 
jam dabar mirus, nudžiugs 

ne vienas munšaineris.

Laimėjo streiką nestreikavę.
Pieno išvežioto jai Bosto

ne buvo nutarę streikuoti, 
reikalaudami daugiau mo- 
kesties. 
biaurus. 
nakties

I
“KELEIVIO"

Kalendorius
1924 Metams

•Jame telpa daug įdomių straipsnių:

1) Ku Klu.x Klano Istorija;

2) Ar yra tikras Dievas:

3) Kaip žmogus pradeyi uru lekioti.

Be to. yra keletas gražią apysakų, daugybė 

eilių ir statistikų.

. Kaina 50c. "Keleiviu" : -.e:!..invralorianis tik 25c

K

’ GERA NAUJIENA! į 
Kas norite gerų lietuviškų vu!- > 
irių gaidžiui pagamintų, užeikit 
; lietuvių restoraną. Paėmus z 
naujam savininkui stengsimės,

i
1 
I
I s 

.A AI ; «

11 kainlia- Z 
vandeniu, 5 

ant greito Z

kad kiekvienas gardžiai paval
ytu. (15j

A.MERICAN Ll’NLH
214 Broadway,

So. Boston. Maus.

I PARDAVIMAI
I

1
I __

'aujausios mados 
, nients) 
Į :il*lo*lli I " ‘ '

Apiplėšė 3 žmones.
Revere miestelyje, netoli

I

Siųsdami pinigus, suvyniokite gerai į |>opierą

25c. arba 50 c.. Įdėkite koncertą ir gerai užli

pinę, užrašykit adresą-ekančiai:

KELEIVIS
255 Broadway. So. Boston. Mass.

Mokslo Draugija rengia 
koncertą ir teatrą.

Mokslo Draugija nutarė 
surengti vaiku koncertą ir 

4 gegužės vakare.

eiliodami. Priešais juos sto
vėjo automobilius ant gat-' 
vės. Kaip tik jie ties tuo 
automobilium atėjo, iš jo iš
šoko tris vyrai ir atkišę re- teatrą 
volverius liepė pakelti aukš- ’rogranią išpildys tie vai 
tyn rankas. Paskui plėšikai kai. 
iškrėtė jiems kišenius ir at- Draugijos mokyklą, 
ėmę $325. nuvažiavo 
Umanskiui atimta 
Leahy’ui Si 15. o Cristol’ui 
$25.

DIDil M Si BAKGLNAl
< it v Point—3 šeimynų. J

■ ‘U nania.' su ra-čiais. šiltu vandeniu, 
n:uudynėni:s. pianais ir t.t. a
■a'davirH* aama tik $6.000.

Kitas vėl 12 šeimynų puikus niuri- 
’ is namas pv 5 ir 6 kambarius, visi 

jtaisai (improte- 
elektrikos šviesa, skyrium 
pečiai ir piazai. 

j :|>ielink*\i. rvndos nesą *

šeimynoj, todėl priverstinai reikia 
•arduoti greitu laiku nors už pusę

A. IV AS. 
M. Broadaa*. So. Boston 

arba
110 I įeinant St, Room 508. Boston.

1

IJ

PASIKALBĖTI. Z
■O REIKALUI. 5

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO
KOKIĄ D1DELŲ VERTŲ TI RI

v*’yj 1
.1

i E1 lL
H *

NASH KARAI
IR KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

KLIKAI ALKIT KATAI.IOGO ARBA UŽEIKITE I ..............
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SCI.YGAS JUSI ............... ..........

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAU1><’TU KARU-

CITY FOINT GARAGE—DAILEY’S MOTOR SHOP
PARSIDUODA CHAS B. DA1I.EV TAISO

454 BROADVVAY 628-631 Fourth St.
SOUTH BOSTON, MASS.

u m
______ . geriausioj Į 

<uvirs $5.590 j c
metus. Priežastis pardavimo mirtis J

Is
I eleiilione: So. Boston 223h

I

_______
Į 'všiinvs.
t •

P—

į Parsiduoda forničiai dėl 
keturių kambarių geroj vie
toj, kur renda maža.

Niek Danyluk 
65 Billerica St., 
Rošton, Mass.

361

g 
z
i

I

<

(16)

Bargenas Maliavų ir Geležinių Pa ktų
Gatavai sumaišvtus maliacos. gorčius ................... $1.75

žalios mėlynos malintos, gorčius .... $1.25 
bailus maliavos, gorčius .............  $2-25
Dupont grindų varnišis, gorčius .. $2.50
varnišis. gorčius ................................ $1.39

>
'

I
PARSIDUODA ŠTOKAS— bučer- 

• ir_ srrosernč. yeroj vietoj; lietuvių 
r. K*tv tautų apgyvento) apie 

. ir:kčj. Biznis perai išdirbtas. (1»D 
S. P.

255 Bruaduav, So. Boston. Mass.

<
vertės 
rūšies 
vertės 
grindų

Paskaita.
nedėlioj Lie- 

Kubi- 
temo- 
Pra- 

Įžan-

\teinaneioj
,i žinvčioj stud. 
skaitys paskaitą 
žmogaus Vertė.’’ 
7:30 vai. vakare, 

a dvkai.

UiVll
ilUS

kurie lanko Mokslo
Bus

sau. >tatomas dailus veikalėlis su 
$175. dainomis ir šokiais. So. 

Bostono lietuviams bus pro
ga, pamatyt, kaip Mokslo kai 
Draugija gražiai lavina jų Kam reikalingi tokie daik- 
vaikučius.

Gegužės 18 d. nutarta 
rengti dideli koncertą ir iš
kviesti žymesnius 
iš toliaus. 1

Beto da Mokslo Draugija 
nutarė pirkti krutamujų pa
veikslų mašiną ir nedėldie- 
iriais rodyti paveikslus Lie- nigaikščiu” 
ruvių Žinvčioj.

Atiduodama dovanai—
Mergaitės nuo 8 ligi 12 me

tu amžiaus skrybėlė, čevery- 
suknelė ir overkotas.

’ai. tegul kreipiasi laišku 
<iųo adresu: A. Armanavi- 
jius. 255 Broadway, So. 

artistu.-; Boston. Mass.

I žpuolimas policijos vežime
Policijos vežimas vežė 

anądien 3 kalinius belangėm 
Staiga vežime pasidarė 
triukšmas ir pasigirdo riks
mas. Policija atidarė veži
mą ir pasirodė, kad juodvei- 
dis Smith turi pasivertęs ai- 
riši Shannaną ir užsisėdęs 
ant jo duoda jam i nosį. Tre
čias kalinis nusigandęs tik

žiurėjo, kas čia bus toliaus. Kodėl nebuvo nieko rašyta 
Kada policija besimušan
čius perskyrė, airišis pradė
jo skųstis, kad juodveidis 
nulupęs jam nuo piršto dei
mantini žiedą. Policija iš
krėtė juodveidi, bet žiedo 
pas jĮ nerado. Policija ma
no. kad juodveidis bus ji nu
rijęs ir todėl nutarta išegza
minuoti jĮ su pagalba X-spin 
duliu. kurie peršviečia žmo
gaus kūną kiaurai.

Socialistai rengiasi prie
1 gegužės.

South Bostono lietuvių 
socialistų kuopa jau ruošia
si prie apvaikščiojimo Tarp
tautinės Darbininkų Šven
tės—1-mos gegužės. Tuo 
tikslu pienuojama parengti 
ta vakarą prakalbas Lietu
vių žinvčioj.

Cambridge’aus draugai 
taipgi rengiasi šitą šventę 
prakalbomis pažymėti ir ža
da kviesti prie to prisidėti 
kitas lietuvių draugijas.

Du ’’daktarai” gavo 
kalėjimo.

Du chiropraktai, W. E. 
MacDaugal ir J. C. Jasper, 
kurie pasivadinę "dakta
rais” buvo pradėję "gydyti” 
Bostone žmones, gavo po 1 
mėnesi kalėjimo ir prie to 
da užsimokėti po $300 pa
baudos. Klerikalu Bielsku- 
tis irgi toks pat "daktaras.

EOKNIČIA! PARSIDUODA.
Kcturiu kambariu mažai ’ artoti r:> { 

■.andai. Matyt vulima nuo 5 .ai. va-K 
arais. :>9 Old Harbor St, Sc. Bos-./ 
on, ant 3 lub". pa.- -I. Medelinskų. j.

(i€»: <

EXTRA!
Parsiduoda grosernė ir kendžių 

krautuvė labai pigiai. Priežastis—tu- 
:iu dvi krautuves ir abiejų negaliu 
pžiurėti. Atsišaukit: (16)

131 C St, So. Boston, Mass.

<

< ’

$3.00
Geros
$5.00
B. H.
Specialės kainos ant Boston \Vhile Lead, Tyro Aliejaus 
ir Tarpetino
Žemos kainos ant sietu languose, taipgi ant dratiniii 
tvorų, vištininku ir budavojimo Įrankiu
Dratinės tinys $3.15 kegutė

South End Hardware Co.
1095 WASH1NGTON ST, BOSTON, MASS.

Tel. Beach 5353-5352

apie perstatymą 
”Madam X.”

”Kel.” nu-; 
”mister” Juozeliuna,- 
pastabėlėse klausia, 

lietuvių laik-
>s re

cenzijos apie jjerstatymą 
"Madam X.” štai kame da
lykas: minėtą veikalą statė 
scenoj lietuviai 
tas teisybė. Bet tie "akto
riai” neužkenčia visko, kas 
• ik yra lietuviška ir susiries
dami giria vien tik Rusiją, 
nors patįs rusų kalbos ne
moka ir apie Rusiją nieko i 
nenusimano. Kadangi jie1 
Rusijai tarnauja, tai msų 
laikraščiai tegul apie juos ir 
rašo, o lietuvių laikraščiai 
turi savų reikalų.

Ar supranti, kas čia pasa
kyta. ”mister” Juozeliunai?;

šnipšt.

Užpereitam
mery
savo
kodėl vietos _______
raščiai neparašė jokio;

ši* unis dienomis Bostone 
:ai o areštuotas jaunas ru- 

kuris vaii i na save ’’ku- 
Dimitru. -Jis 

ąaiiarė faišyvą čeki ir išga
vo iš vieno' Harvardo stu
dento $200. Dabar jis sėdi 
ždarytas belangėj. Pajuok

dami. laikraščiai ji vadina 
"kunigaikščiu Mike.*’

aktoriai.

"!)El TS( HLANir 
ATPLAl KĖ.

Naujas Hamburg-Ainerican 
I.ini’ajs garlaivis "Deutschland" 
uibuvo i> Hamburgo Į New 
vor',.ą 6 Balandžio. Iš Netv 
Y-t'i.i, išplauks atgal 17 d. Ba- 
mdziu.

Deutschland" yra gr.žiau- 
. :ausia- ir greičiausias! 

o> i.:? : *>s gari :s. Ant jo kc- 
’..r; geresnius patogu- 

■' •:>. regu ant kitą laivu, nes 
’.ei ant vieno la;c*> nėra įtaisy
ki taip geru patng: me. kaip ant 
>:*; naujojo vokiečiu laivo 
"Deutschland.”

i

x •

I 
f

Sandariečių šmeižikas 
Kalvis vis kabinėjusi prie -J. 
Steponaičio, bet kuomet pa
starasis Kalviui patarė ne- 
sidangstyti slapyvarde. pa
sirašyti savo tikrą pavardę, 
tai Kalvis užsičiaupė, kaip 
oisteris. Mat Kalvis bijosi 
pasisakyti kas tokis esąs, 
kad negautų išvyti net ir iš 

į pačių sandariečių pramogų, 
šnipšt.

Sudegė lligh School.
Pereitos subatos vakarą 

Lynne sudegė High School.1 
Nuostoliai apskaitomi i 
$800,000. Policija spėja, kad i 
ugnis buvo tyčia keno nors’ 
padėta. Apie 1,650 mokiniui 
ši panedėli buvo išdalyta j 
tarp kitų mokyklų.

Jų darbas gana
Reikia atsikelti 

įaiku n pakol liai

. . > j-J-a-i ..

RAKANDŲ KRAUSTYTOMS.
Nepaisant arti ar toli.
Prieinamos kainos.
Steinberg*s. 2M) Broadway.

<<>. Bo-ti.n. Tel. So. Boston 3209

KAS NORI RŪKYT 
puikų tabaką, tas tegul kreipiasi 
pa* mus. (21)

EI ItOl’A IJOOK CO.
57 DEY ST., NEW YORK.

5EVER0S GYDUOLE5 UZLAIKC
ŠEIMYNOS SVEIKATA

GERA pkOGA
l'ARSIDUODA BUCERNĖ

• ivainviiy. So. Bostone. Gera vieta, f 
: uin<*s Liesos įtaisymai. Biznis eiiui ,

* rai. Kaina $2.500. Pasinaudoki: | 
rosra. At.riklauskit šiuo adresu: < 15) |

I'. M, 255 Broadway, So. Boston. į f 
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS <| 
Packard. 12 cilindrų. 7 sėdvnių. at- * 

.. .................................. ‘ <15).

į
i

PARSIDUODA' Ht DSON SEDAN* !
21 metu, perą.* karas, taip kaip 

. Įiuias. Parsidupda pigiai- Klauskite 
■ batiskai arba per telefoną. l»> > 

PETER TREČIOKAS -
328 E. Tourth St, So. Boston, Mass. , 

Telefonas: S. Boston 1315
' 4 

I I I
i
t 
j 
i

ras.

<

I Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I 
. Specialistą* Slaptų ligų moterų šrvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len- I 

A i.*kiškai ir rusiškai.
Telefonas Hav markei 3390 

69 CHAMBERS STREET.

Parsidu**da pigiai.
DOM. S i RŪKAS

301 YVashinjton St, 
( ambridge. Mass.

PASKOLAS
Perkam ir parduodam mort- 

Kadžius, taipgi duodame ir su
randame paskolas ant namu. !

(15)!
508

A. IVAS
116 Tremont St., Ruoni 

Boston, Mass.
Tel. Main 6467,

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Steril
ius ir Kišeninius prieinamiausiąf.  - - --------

’ aina. Reikale kreipkitės š.tc adresų: 
CHAS V1NGRAIT1S (25) 

66 G ST, S*. BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 1418

Dr. David W. Rrcen |
Kalta Lietuviškai, Lenkiškai

I

•ž

Tel. South Boston 3520 
Residenee Aspintvall oS7J

S. N. Puišii te-Shallna
x ' LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway. So. Boston, Mass. J 

Rovtu 2. <

Gėrėki-ruiu-EzpelleiipTryalmu

I9

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

!S Parmenter St.. Boston, Mana. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedeldicniais iki 4 vai no piet.

N. įauk 115.' ■ k >• mef jau bu*i pri
verst.;s _ I* • suuai.<■'! dienia
darbui. k • kojotu ir pečiam
suteik paleng^ iniiiKj !

I . l;s iriu su s-vo niusku-
. -■•-j-; ; s» u.’i.j. Pamėginkit

P<4£-Ex9«Beri« ’r t. - .. d on t >• ta
• :</ !•: ir di^tian- 

Č ’: r Pain-Expc«lerm palaiko
■ - ■(*:••

3Š . ir 7't-. už I -rka apti k*«c.
F. A D. RJCHTER & CO. 

^04-114 So. 4th St., Procklyn, N. Y.L
DR. L. GOLDEN |

Bostone: 99 Green Street V 
Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.

Telefonas Hayniarket 2288. V
Rosbury: 16 Cranford St. V

Netoli YVarren Street S 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 ■»} 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare V 

Telefonas Roxbury 0131. X 
KAURU RUSU. LENKU IR 4 
LIETUVIU KALBOMIS. 8
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Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover St, Boston. Mass. 
Specialistas venecišku ii intei- 
nalių ligų. Taipgi gydo kraujo, 
skaros ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki s vak. 

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 0380

i 
§ $ $ s

L

T»L Sc.' Bostoa 506-W 

DAKTARAS 

A. L. KAPOČIUS 
LIETUVIS DBNT1STA8.

VALANDOS Nw • IW 13 «•»«.

Na* 3 iki t *ak. 
NEDALIOMIS: 
Iki 1 ▼. >• *l«t«.

Serfdomis iki 19 di«M. 
Ofisas "Keleivio” naia* 

ttl Broadway. terpe C ir D at 
80. BOSTON, MASS.
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Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 1* 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS;

Nuo 8 Ud 10 ryto. 
Nuo 2 iki S dien*.
Nuo 7 iki 8 vakar*.
331 HANOVEB ST, j 

BOSTON. MASS. Z

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Rarcer.ų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lova*, 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musų kostume-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Pargenu Knygos ir 
plunksnų sampalų. (__ )

Amcrican Fcather &• f’illo* Co.
Dept. C, Nashville, Tenn.

Jie tankia* būna priežastimi vi
sokiu pilvo ligų.

Greitas 
saugos jumis nuo 
skausmo ir pinigu

Geras darbas
Užpildymai $J.O<t 
Karūnos $5.00 ir 
Kvtrakcija 50c. 
Išvalymas 50c.
Valandos: nuo 9 
nuo 2 iki 8 po 

Šv-ntadicniai

dantų taisymas ap- 
be reikalingo 

išeikvojimo, 
žemos kainos, 

ir $1.50 
$6.00

iki 12 r>te 
pieta I
nuo 1 iki 6 )

t ’ R. M. C. SI RABIAN 
į IX Kuntington Avė.

r»osroN. mass. l
į Tel. Back Bay 6590 (-) <

f *

G. GE0RG1ADEA)tf»cj»rJšl^js HosfT*
1

t

A74/AC4 .7Oc

c pas -•pftelęortlu.

I
II

• t t ■ Litinis Optometrūtis

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojam* vi

sokių rusiu rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

DAKTARAS

SPORTAS.
Lewis risis Bostone.

Šiame ketverge Grand 
Opera House risis pasauliu: 
čampijonas Lewis su rusu 
Piotr Kozlov. Beto Stanley 
Stasiak risis su .rusų kazo
ku Linow.

SEVERAI 
E S K O

i

Sudegė 48 arkliai.
Roxburyje pereitą savai

tę sudegė Herberto Marshal- 
lo arklydė ant Warren gat
vės ii gaisre žuvo 48 ark-

Besek paguldė Allen 
Eustace.

Pereitam panedėly Me- 
chanics Buildinge buvo ris- 
tynės tarpe dviejų geriau
sių pasaulio ristikų: Pesek 
ir Eustace. Pesek laimėjo

--- ------------ i —----- ----- ---------------------------- -----------

qĮj0 rpoxĮj. išbemi')<fl 
lutojiu otf^čs Ityos.

> Iš Paryžiaus L’niveraiteto
z> Atidaro gydymo ofisą po
Z numeriuJ 480 BOYLSTON SI, BOSION
ij Specialistas nervu ligų. Kraujo

ir rumatizmo.
C Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. .
X nuo 1 iki 4:30 pu pietų.
5 Nedėlčieniais: _ J
y Nuo U iki 1 po pietų.
8 118i 1

I Išcgzaminuojtl akis, priskiriu 
akinius, kreivas aki- atitiesinu 
ir amblyopiškosc (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiko.
J. L. PAŠAKARMS O. D.
447 Broadway. So. Boston. Mass

rv* uTt & %r.

yra geriausi armonikai svieto. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnes negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį paaiunėiam 
DYKAI. (18)

RUATTA SERENELL1 & CO.
817 P'::e I«Iand Avė


