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Metai XXI

AUDĖJAI NEPRIIMA 
VALDŽIOS TARPI- 

NINKYSTĖS.
Suvienytų Valstijų val

džios Darbo Departamentas 
norėjo įsikišti į audėjų strei
ką New Jersey valstijoj ir už
baigti jį.

Streiko vadai valdžios pa
sisiūlymą atmetė. Jie pasta- 
: tė tris reikalavimus fabri
kantams ir pasakė, kad pa

Kaunas po Tvano 
Kaip po Karo.

-------------------- ! ------------------------------------------------------------------------------

DIDŽIAUSIS PAVOJUS
JAU PRAĖJO.

Nuostoliai siekia 10,000,000 
litų sumos.

Kovo 11d. Kaunas turėjo 
tikrą karo vaizdą. Mieste, 
prie Nemuno krantų susirin
ko daugybės žmonių, norin
čių pamatyti, kaip tas Ne
munas “pasijudins.” Už mie
sto, Veršvų linkui, iš pat an
kstybo ryto dundėjo bombų 
ir fugasų sproginėjimas. 
Veik visame mieste Panemu
nio rajone langai užlipyti po- a • , - > -
pieriais. Gatvėse plaukioja. Degtinės šmugelis eina po darbininkų ir darbdavių 
valtys, luotai. 11 vai. sukruto visą Ameriką, šiomis dieno- stovai-ne^et^ susltaikyt- 
Nerys. "Vanduo ėmė su neti- mjs 3$ šmugelninkai buvo 
ketu greitumu augti, pradėjo areštuoti Indianos valstijoj, 
užlieti didesnius priemiesčių 1 _________
plotus. Tuo tarpu Vilijos le-Į PAŠOVĖ MOTERĮ IR 
dai smarkiai paspaude ir PATS TAP0 NUŠAUTAS, 
pralaužė sau praėjimą. Van- chi I1L_Aną sąvai- 
duo is užimtų vietų su nepa-' tę čja obert
prastu greitumu i iscia eme .d mety amžiaus, paleido šu- 
atsifrauKti. |y| j Marę Rodgers, kuriai
į-V ' 3 ’ kulka įstrigo i pečius. Po to

dedamas Pasikėlė su ledine- winstįn j^g/j vieną namą 
mis plauta Vilijampolės til- jr užsibarikadav0 Besi- 
tas, kurs kiek paplaukęs įssi- - - ................

j- *™ Wi-
duo žymiai nusekė ir pavojų 
galima jau skaityti išvengtą.

Kova su ledais bombomis, 
granatomis, fugusais kaina
vo pripuolamu apskaitliavi- 
mu į 2 mil. litų, gyventojų 
nuostoliai, nuneštųjų tiltų 
vertė ir visokios pašalpos nu- 
kentėjusiems surinks sumą į 
7 milionus litų.

Trockis Pranašauja 

Amerikos Europos 

Karą.

Anglių Trestas Plėšia 
Visuomenę.

TRAUKIA TEISMAN 170 
DAKTARŲ IR APTIE- 

KININKŲ.
New Yorke federalės vai- _____ _ „

džios agentai susekė didelį reikalavimai nebus iš-
degtines šmugeli, 1 kun ^pildyti, streikieriai prie dar- 
lyelta Į10 daktarų, aptieki-. go

S’ I Streikierių reikalavimai 
dabar yra tokie:

LAWRENCE’O AUDĖJAI 
ŽADA STREIKUOTI.

Jie mes darbą simpatizuoda- 
.mi Passaico streikuojantiems 

audėjams.
I “Suvenytas darbininkų Į

„ _ ' frontas prieš suvienytą bosu!
KONFLIKTAS KILSIĄS frontą” — tai vra obalsis, I 

DĖL AMERIKOS SKOLŲ kuriuo vaduodamiesi Law-I 
EUROPAI. rence’o audėjai žada mesti:

______ 7--------  Jdarbą simpatizuodami Pas- 
___ 1_____r> ••----- 1 * ’__ :__ ____________2___ _____ i-

2 UŽMUŠTI IR 1 SUŽEIS
TAS REVOLVERIŲ 

KOVOJ.
Laurence, Mass., kovo 27

ninku. Kaip paaiškėjo, dak
tarai ir aptiekoriai buvo te
nai padirbę 4,000,000 netik
iu receptu ir su pagalba tų 
receptų yra ištraukę iš vai-• d b prin(.ipo. 
dzios sandelių daugiau kaip T — - -•
500,000 galionų degtinės ne- 
va vaistiniams tikslams.

PAŠOVĖ MOTERĮ IR

Šitame kare Rusija loš vado- ’ saico streikuojantiems audė- d. — Pačiame biznio distrik- 
vaujančią rolę.

Bolševizmo pranašas ir 
raudonosios armijos organi
zatorius Leonas Trockis pra-

1. Įvedimas pragyvenimo našauja Ametikos-Europos
, algos (living wage). karą, kuris turėsiąs įvykti ne-

2. Pripažinimas kolekty- tolimoj ateity. Prie konflikto
veda Amerikos skolos. Vi-

3. Valdžios įsikišimas tik 
 j atsitikime, jeigu

darbininkų ir darbdavių at-

| jams. Pilietinių Laisvių Uni- te, laike didžiausio žmonių 
jos atstovas Robert W. Dunn 
iš New Yorko pareiškė, kad 
jeigu Passaico audėjų strei
kas greitu laiku nepasibaigs 
ir jeigu policija nesiliaus 
žiauriai persekiojusi strei- 
kierių, tai visos Amerikos au- 

siems yra žinoma, jbg Ame- b^mPapjos
rikai yra prasiskolinusios vi- s^re1^^-. tūkstančiai au- 
sos r 
skolų jos niekuomet negalės 
Amerikai atmokėti, nes A- 
merikos kapitalistai neleis 
Europos pramonei pakilti.

šaudant su policija, kuri tuo-

ten tapo nušautas.

Ir Vėl Nelaimė 

Ant Geležinkelio.

TRAUKINIS IŠŠOKO IŠ 
RĖLIŲ IR NUSIRITO 300 

PĖDŲ ŽEMYN.
Penki vagonai užsidegė.— 

Daug žmonių žuvo.
Rio de Janeiro, kovo 27 d. 

—Pora sąvai čių atgal įvyko

ORGANIZUOJAMA NU- 
KENTĖJUSIEMS NUO 

TVANO PAŠALPA.
Pačios gamtos rodosi jau baisi nelaimė ant geležinke- 

laimingai pašalinta didelio 1^- 
potvinio grąsa spėjo tečiau publikoj Costa Ricoj, kur žu- 
valstybei ir gyventojams pa- 1~1: ‘ 
daryti žymių materialių nuo
stolių. Potvynis, užsemda-

čiu vietas, lūšnas *ir rusius, laimė ant geležinkelio. Paša- kaip inėjo 4 banditai ir sušu- . . .. . ... . . ------ - ------- , L„ tuoj
net iš 10 vagonų, visu greitu- puolėsi prie kasos. Paėmę iš- 
mu bėgo iš miesto Leopoldi- 
na per aukštus kalnus. Stai
ga garvežis iššoko iš relių ir 
sti visais vagonais nudardėjo 
į pakalnę virš 300 pėdų že
myn. Penkis vagonus tuo
jaus apėmė liepsna ir beveik 
visi pasažieriai žuvo. Kiek 
išviso vagonuose žmonių va
žiavo, ligšiol dar nežinoma.

lio Centralinės Amerikos res-

vo keli šimtai žmonių. Bet
praėjusioj subatoj Pietų A- tę buvo užpultas Owl resto- 

___ ___7 ________ merikos respublikoj Brazili- ranas netoli Times skvero, 
mas žemesniasias priemies- joj atsitiko dar baisesnė ne- Restorane buvo 35 žmonės, 

palietė skaitlingas neturtin-žierinis traukinis, susidedąs kę “rankas aukštyn” 
gujų šeimas. Daugelis palies
tųjų štai visa sąvaitė turi gel
bėtis. bet kur beprisiglausti? 
Namie visa manta permirku
si, maisto atsarga sunaikinta. 
Vandeniui atslūgus reiks 
grįžti ir vėl įsikurti. Čia be 
pagalbos iš šalies sunku kas 
bepradėti. Ministerių kabi
netas paskyręs šiam tikslui 
100,000 lt. ir pavedęs juos 
vid. reik, ministerio žiniai.

Miesto valdyba daro ką 
galėdama patalpos ir maiti- ______ , ----- —-----v«v,
nimo reikalui aprūpinti. Vi- šovė moteris blaivybės agen- laike baliaus San Diego mie 
suomenės organizacijos ruo- tė. Neva kovodama su būtie- ste, Califomijoj, labai nusi 
šias pradėti aukų rinkimą. —z: —- x------  -=-= ------ ’ ’ ’ - '

NORS MAINERIŲ ALGOS 
PASILIKO TOS PAČIOS, 

BET ANGLIŲ KAINOS 
PAKILO.

Kongresas tirinės anglių kai
nų kėlimo priežastis.

Laike mainerių streiko 
kietųjų anglių baronai šau
kė, kad, girdi, jie negali pa
kelti maineriams algų, nes 
pakėlus algas reikėtų pakelti 
ir anglių kainas, ko jie labai 
nenorėtų daryti, nes tas atsi
lieptų ant visuomenės.

Po ilgų derybų streikas 
pasibaigė. Maineriai sutiko 
grįžti i darbą už tas pačias 
algas. Visi manė, jog ir ang
lių kainos bus tos pačios, 
kaip ir prieš streiką buvo. 
Bet kur tau! Plėšrusis anglių 
trustas sumanė apiplėšti vi
suomenę ir. pakėlė anglių 
kainas. Prieš streiką Bosto
ne ir apielinkėj kietosios an- 
glįs buvo parduodamos po 
16 dol. už toną. Dabar už tas 
pačias anglis lupa jau net po 
19 dolerių už toną. Vadinasi, 

i net trįs doleriai ant tono vir
šijus, nors maineriams mo
kama tiek pat, kaip ir seniau. 
Tai yra tikras plėšimas.
: Šitas nežmoniškas plėši
mas labai sujudino visuome
nę. Pasipylė protesto balsai 
po visą šalį. Jau net ir kapi- 
talistų laikraščiai smerkia 
anglių trustą.

Ką gi ant tų protestų sako 
anglių baronai? Jie teisinasi, 
kad anglių kainų pakėlimas 
po streikui esąs neišvengti- 
nas, nes, girdi, streikas jiems 
lėšavęs šimtus milionų dole
rių. Vadinasi, jeigu anglių 
trustas laike streiko turėjo 
didelius nuostolius, tai dabar 
tuos nuostolius turi padengti 
visuomenė. Bet klausimas, 
kas padengs mainerių nuos
tolius, kurie irgi siekia šim
tus milijonų dolerių? Kas at
lygins maineriams už tuos 
vargus, kuriuos jie perkentė 
laike streiko? O juk atsako
mybė už šitą streiką gula ne 
ant mainerių, bet ant kasyk
lų savininkų.

Dėl kietųjų anglių kainų 
pakėlimo susirūpino ir Kon
gresas, kuris pavedė tam tik
rai komisijai ištirti anglių 
kainų kėlimo priežastis. 
Prieš tą komisiją bus pašau
kti kasyklų savininkų, mai
nerių ir visuomenės atstovai. 
Bus tiriama, kiek atsieina iš
kasimas tono anglies. Tasai 
tirinėjimas užsitęs gal kelis 
mėnesius ir kol Kongresas 
savo žodį tars, praeis daug 
laiko. O tuo tarpu anglių 
trustas plėš visuomenę.

Kol anglių kasyklos bus 
privatinėse kapitalistų ran
kose, tol šioj šaly kuro prob-, 
lema nebus išrišta. Kapitalis
tų tikslas — išnaudoti darbi
ninkus ir plėšti visuomenę, 
įstos keblios padėties yra 
tik vienas išėjimas: paimti 
visas anglių kabyklas val
džios nuosavvjėn. To reika
lauja vi a Amerikos progre- 

įsyvė visuomenė, tam prita- 
r a ir pažangesnieji kong- 

xresmanai.

judėjimo, susikovė du italai 
ir pradėjo viens į antrą iš re
volverių piškinti. Publikoj 
pasidarė didžiausis sumiši
mas. Moterįs spiegdamos 
metėsi į visas puses. Šaudy
mas pasibaigė, kuomet vie
nas duelistų, Sam Manzio, 
krito ant vietos negyvas, o 
antras duelistas pasislėpė. 
Manzio draugas Di Glioria 
sužeistas' į kaklą. Gi vienas 
visai nekaltas žmogus, plum- 
beris Trumbull, kuris tuo tar
pu važiavo automobiiium, 
gavo kulką į galvą ir beve
žant į ligoninę mirė.

Vėlesnės žinios praneša, 
j og sui mtas ir antras duel is- 
tas Scianiodra. Jis kaltina
mas žmogžudystėj. Sužeis
tasis italas Di Glioria už po
ros dienų mirė.

__________ ■______

Mussolini Yra Ptvojin- 
gas Militaristis.

Vienas francuzų karinin
kas, pasirašęs slapyvardžiu 
“General Nudant.” paskel
bė Paryžiaus laikraštyje 
“Temps” straipsnį, perspė
damas Francuziją, kad dik
tatorius Mussolini augina pa
vojingą militaristinę pajėgą 
Italijoj.

Jis sako, kad svajodamas 
atgaivinti senovės Romos 
Imperiją, Mussolini pradėjo 
daryli jau praktiškų žygių 
prie to. Jisai pravedė tam 
tikrą įstatymą, kuriuo Itali
joj sutveriama militaristų 
kasta. Karininkams duoda
ma specialių privilegijų, spe
cialių priedų pragyvenimui, 
ir jiems yra draudžiama ves
ti iki 25 metų amžiaus, bet ir 
tuomet jie gali vesti tik to
kias moteris, kurios turi tam 
tikrą pasogą. Alga yra pake
liama visiems karininkams. 
Visa to tikslas yra sutverti I- 
talijoj specialę militaristų 
kastą, karo mokyklos simbo-

Tuo pačiu laiku Mussolini 
stengiasi suitalinti vokiškąją 
Tyroliją, kurią po karo alian 
tai atplėšė nuo Austro-Veng
rijos ir prijungė prie Italijos. 
Šitas kraštas dabar apgyven
dinamas senais italų karei
viais ir fašistais.

Tas pats įstatymas padidi
na pastovią Italijos armiją 
iki 30 divizijų, sako francu
zų rašytojas, kuomet Fran- 
cuzijoj yra tiktai 20 divizijų. 
Kiekviena italų divizija susi- 

Londonas, kovo 27 d. — dėsianti iš 3 regimentų pėsti- 
Salfordo diocezijos protes- ninkijos, vieno regimento ar- 
tonų vyskupas John Stephen tilerijos ir visų kitų yėliau- 

' ko šitokį testamentą savo gi- daro labai veiklią karo maši- 
minėms: “Mano dūšia pri
klauso Dievui, nes jis man ją 
įkvėpė; mano kūnas priklau
so žemei, nes jis iš jos paei
na; mano griekai priklauso 
giminėms — lai jie juos pasi
ima ir meldžiasi už rra 
Bet ar žinot, kiek *ų ‘grie- 
kų” minėtas ‘ eils paliko?

*Oci net ’,(,n Jnleriu

yra žinoma, j6g Ame-:
» i a ui acionutmuatlJC v*-' , - • - • '

Europos valstybės. Tų deJų vl?uose ,audlm“ cent:
- - J - ruošė yra pasirengę mesti 

darbą tik laukia žodžio nuo 
Passaico draugų-streikierių.Darbininkai apsiima su- 

‘ ° grįžti į darbą tuojaus, kaip 
’ tik bus pakelta jiems alga.

Kckia šita “pragyvenimo Amerika stengiasi apimti vi- 
alga” turi būti, tai kol kas da sas pasaulio rinkas, ir Euro- 
nėra nustatyta, bet streikie- pos valstybės, dėl stokos ka- ____ ___ _ ________
rių vadas Weisbord yra pa- pitalo. negali jai kelio užkir-. Detroite pasamdė žmogų, 
sakęs, kad darbininko šei- sti. Amerikos kapitalistai kad išnaikintų f' 
mynos pragyvenimui dabar jau dabar diktuoja beveik vi- skiepe. Tas pridėjo žiurkėms 
reikia nemažiau kaip $50 į soms Eur opos valstybėms, 
sąvaitę.

Streikieriai laikosi vieny
bėj ir visos dirbtuvės pereitą 
sąvaitę buvo pikietuojamos.

MOTINA NUSIŽUDĖ SU 
VAIKAIS.

Kuomet darbininkas Neig-
ran Brooklyne sugrįžo aną. rankų. Taip, paveizdan, In- 
vakarą iš darbo namo, jis ra- dijos rinkas išlengyo prade- 
do savo žmoną su dviem ma- da paveržti Japonija. Nustof- 
žais vaikais gulinčią lovoj jusi rinkų Anglija atsidurs 
nebegyvą. Gazas buvo at- tokioj padėty, iš kurios ji 
suktas ir kambarys buvo pil- sveika neišeis. Nuolat didė- 
nas nuodingų dujų. Mano-jantis ekonominis krizis pri
ma, kad motina nusižudė su ves Angliją prie revoliucijos 
vaikais negalėdama pakelti —ir Didžioji Britanijos Im- 
didelio skurdo, nes jos vyras peri ja grius. Toks pat liki- 

i buvo ilgai be darbo. mas ištiks Italiją ir kitas Eu-
-------------- ropos valstybes. Revoliucija

I ka darys viską, kas tik gali
ma, kad išgelbėjus Europos 
buržuaziją. Bet iš kitos pu- ( 
sės Rusija rems Europos pro
letariatą — ir pastarasis lai
mės. Tuomet kils klausimas 
paliuosuoti Europą nuo A- 
merikos kapitalistų eksploa
tacijos ir likviduoti Europos 
skolos Amerikai, šitie klau
simai be karo neišsiriš. Ame
rika nenorės prarasti nei rin
kų. nei skolų. Iš čia ir kils 
naujas pasaulinis gaisras, 
šitame kare Rusija loš vado
vaujančią rolę. Azijos tautos

NUBAUDĖ ŽIURKIŲ 
NUODYTOJĄ.

Tūlas namu savininkas

Amerikos kapitalistai kad išnaikintų žiurkes jo

mėsos ir apibarstė ją nuo- 
Anglija. kuri prieš karą dais. Į skiepą įlindo aptieko- 

; turėjo apėmusi didžiumą ge- riaus Holmeso šuo ir priėdęs 
resniujų pasaulio rinkų, da- tos mėsos pastipo. Teismas 
bar ji tų rinkų pamažu ne- užtai nubaudė žiurkių nuo- 

■ tenka. Iš vienosjiusės ją stu- dytoją $40.
i mią Amerika, o iš kitos Ja- ;. ——*-------
ponija. Jau net ir savo kolo- TAUTŲ SĄJUNGA PA- 
nijose Anglija neturi liuosų REIKALAVO IŠ LENKI

JOS APLEISTI UŽIMTĄ 
LIETUVOS TERITORIJĄ.
Lenkai jau siūlo atsiimti pa
imtus Lietuvos policininkus.

Kaunas, (Elta).—Kovo 10 
d. lenkų sargyba prie demar
kacijos linijos pranešė Lietu
vos sargybai, kad lenkų vy
riausybė sutinka grąžinti pa
imtuosius lietuvių policinin
kus su sąlyga, jei Ukmergės 
apskr. viršininkas išduos pa
sižadėjimą raštu, kad lietu
viai neužiminės visų gineija- 

!mų vietų, kol bus sudaryta 
mišri komisija ginčui išspręs
ti.

Lietuvos sargyba atsakė, 
kad lenkų reikalavimus per- 
'duos centro valdžiai, bet 
:mano, kad Lietuvos vyriau- 
; sybė savo reikalavimų nėra 
'pakeitusi. Lietuva reikalau
ja, kad lenkai tuoj pasitrau
ktų ligi demarkacijos linijos 
ir grąžintų paimtuosius poli
cininkus.

Šis lenkų nusileidimas da
irosi aiškus dabar, gavus iš 
Ženevos žinią, kad Tautų Są
jungos tarybos pirmininkas 
Scialoja kovo 9 d. raštu pa
reikalavo iš lenkų tuoj atsta
tyt status quo ir paleisti pa
imtus nelaisvėn Lietuvos 
policininkus.

APIPLĖŠĖ 35 ŽMONES nušluos visa Europą. Ameri- 
RESTORANE.

New Yorke pereitą sąvai-

tenai $350, banditai pradėjo 
svečiams kraustyt kišenius. 
Vienok pribuvo tuo tarpu 
policija ir visus banditus su
ėmė.

KARO TEISMAS TEIS 
PULK. WILLIAMS’Ą.
Amerikos laivyno sekreto- Amer,ką teužtars. ^°.s ]&rei‘ 

u rius Wilbur liepė atiduoti ka- 9au pngelbes Europai kovo- 
ro teismui laivyno pulkinin-i Je su Amerika. Ir, Trockio i 

NUSIŠOVĖ MOTERIS ką Alexandrą Williamsą, ku- manymu. Amenka bus nuga- 
E1 Paso, Tex.—Čia nusi- ris yra kaltinamas tuo, kadpėta- į
- x --------------- 1 M V . ---------------------------

I
i

I

gertais, ji varė platų šmuge- gėrė ir paskui savo elgesiu 
Ii narkotiškais vaistais, kurie darė karininko uniformai 
šioj šaly yra uždrausti. Jos gėdą. Apie jo nusigėrimą 

(šmugelis buvo susektas ir ji liudija bng.-gen. Butler.
MOTINA KALTINAMA 

VAIKŲ ŽUDYMU.
Fairmont, Minn.—Vai- tapo areštuota. Negalėdama

džios advokatas čia traukia pakelti gėdos, ji suvarė re- 
atsakomybėn tūlą Estherą. volverio šūvį sau į pilvą. 
Atz, 26 metų amžiaus mote-j --------------
rį, kaltindamas ją nužudymu Y. M. C. A. TURI$193,236,« 
dviejų savo vaikų. Nelabai 
senai mirė jos 14 metų sūnūs, 
ir prieš mirtį baisiai kanki-ĮC. 
nosi. Daktarai jį išravidavo-‘dienomis paskelbė savo ra- nužudę 7 žmones. Prie~8"už- 
joir atrado jo viduriuose portą, kuris parodo, kad ji puolimų jie jau prisipažino, 
strychninos. Dabar valdžia turi daugiau kaip 193 milio- šaikos vadu yra Richard 
nutarė iškasti iš kapų ir tos nūs dolerių turto. Kadangi ji Whittemore iš Baltimorės.• Vvta< 
moiariškės 2 metų dukraitę, turi savo skyrių po visą pa- kuris taipgi yra žinomasis ‘ 
kuri n.irė pernai vasarą nuo (šaulį, tai ir jos turtas yra iš- “Candy Kid” slapyvardžiu ----
tokių pat ’TmvUisijų. Mano-į mėtytas po visas šalis. Suvie- Jis areštuotas su savo jauna

liudija bng.-gen. Butler.

SUĖMĖ GALVAŽUDŽIŲ 
SAIKĄ.

New Yorko policija suėmė 
8 banditus, kurie operuoda
mi apie New Yorką ir Balti- 
morę yra išplėšę už $1,000,-

000 TURTO.
Žinoma amerikiečių Y. M____ r 4 vvv -

A. organizacija šiomis 000 visokių brangmenų ir

ma, kad ji hm* taip pat nu- nytose Valstijose jos lobis pačia. Visi laikomi be kanei rodosi, 
nuodyta. tiekia $154.000.000 jos

SAKO MIRTIES NEREI
KIA BIJOTIS.

Anglų spiritualistas Sir
Oliver Lodge sako, kad jisai 
kalbėjęs su mirusių žmonių 

i dvasiomis ir sužinojęs, kad 
po mirties nėra taip jau blo- 

1 ga. Žmogui mirus, jo dvasia 
įneinanti į kokią nors me- 

! džiagą. 1 -
apsunkinimas, todėl mirties 
nereikia bijotis, nes jipa- 
liuosuojanti dvasią iš kūno.

• gir Oliver Lodge yra mo- 
...... ; žmogus, tečiaus spiri- 

•tuaiizma.' ant senatvės apsu- 
’ !ko jam galvą ir iam dabar 

trl is galįs susikal- 
11 “k-itn pasauliu.”

“DŪŠIA DIEVUI, KŪNAS 
ŽEMEI, O GRIEKAI GI

MINĖMS.”

• * u • ’ Vaughan prieš mirsiant pal i-sios technikos.grupių, kas su
kimas esąs dvasios . fi9m lahni veiklia karo rrmši-

iiC.

neriją.
Tai yra tik pradžia, sako 

“General Nudant.” Toliaus 
Mussolini svajoja apie įtai
symą tokio karo laivyno, kad 
Italija vėl galėtų užviešpa
tauti ant Viduržeirės Jūrių 
ir iš naujo pagadinti jas į®? 
“Mare (musų ju
ra)
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jFrancuzija ir Amerika, kur 
[daugiausia nepatenkinta 
‘žmonių klera yra darbinin
kai, komunistai dedasi dar- 

s” ir ste: 
giasi paimti jų organizacij; 
i savo rankas.

Gi tokiose šalyse, kaip 1 
dija, kur gyventojai kovo, 
už savo tikybos palaiky m

j bininkų “prieteliai.-

>ras

oas, tuoj jas apsupo, nu- j Pikta lenkams, kad paimti 
-įkutvo ir paėmė nelaisvėn.! i nelaisvę musų policininkai 

1- > policininkų tik vienam į gerai atrodo, puikiai aprehg- 
pavyko pabėgti. ti ir apginkluoti ir nieko ne-

Pirmo rajono pasienio po-1 sako apie lietuvių kariume- 
1 Įvijos viršininkas, natyręs nės būklę.

įvykį miške, su 20 poli-; Su visu Įtūžimu ir energija 
cii.inkų išėjo į susirėmimoĮ lenkų spauda stengiasi įro- 
vietą. bet buvo sutiktas ėju- 
-:ų toliau i musų pusę lenkų

Seimo Rinkimai ir Naujos 
Partijų Grupiruotės.į SAKOMA, KOMUNISTAI 

j RENGIASI SKALDYTI
S. L. A.

Tūlas “Vienybės" bendra- 
' darbis, prisidengęs pseudo-i 
. nimu. perspėja SLA. narius, 
kad butų atsargus su rinki
mu delegatų į SLA. Seimą, 
nes. girdi, jam tekę sužinoti.

.kad šių metų Seime komu-
’ nistai bandysią • 
SLA. organizaciją. Girdi.—

"Vienu svarbiausiąją ją pla- įbuvę.’jie pralen^a tUOŽv 
nu. tai sudarymas kaip galint ,snju net jr jėzuitus, 
daugiau delegatu į sekanti I 
SLA. Seimą ir dabar jie deda Į 
vi\as savo pastangas, nekuriose 
vietose net aukas rinkdami de
legatu kelionėms apmokėti. Jie 
yra to Įsitikinimo, kad jei jie 
turės didžiumą delegatu Seime.

poli-;
C

uz. saju ukvuus paiaih.vnią _________
bolševikai virsta davaikomi.-, -markia ugnim i’š’kulkosvai- 
ir kartu su indais garbina < t žiu ir šautuvų. Negalėdami 
“s—v i...----  u—i.-,: cai priešintis stiprioms len-

aū ėgoms, musų policinin
kai. atsišaudydami pasitrau
kė. Atsitraukiant vienas po- 
Jcininkas dingo be žinios. 
Bet. kaip paaiškėjo iš lenkų 
-pandos, ir jis yra paimtas 
nelaisvėn.

Lenkai, užėmę mišką, ten 
■ ut įsistiprino, apsikasė su- 

visomis pozicinio karo 
u -yklėmis ir išstatė kulko- 
-vaidžius. Prie demarkacijos' 
linijos sutraukta daug lenkų 
kariuomenės: keli pulkai
pėkštininkų, kavalerijos ir 
artilerijos.

Musų vyriausybė į šią nau
ją lenkų aviantiurą reagavo 
energingais žygiais. Lietuvos 
at.-tovas prie Tautų Sąjungos 
įteikė protesto notą prieš ši 
lenkų smurtą, prašydamas 
skubios Tautų Sąjungos in
tervencijos galimam kraujo 

ra liejimui išvengti. Notoj 
reikalaujama neatidėliojant 
priversti lenkus pasišalinti iš 
užimto miško, sugrąžinti be- 
.< ;>vius ir atlyginti už pada
rau- nuostolius. Be to, musų 
at-t< i

1 dili, kad "šis lietuvių puoli
mas" esąs vokiečių darbas. 
Panašus prasimanymas yra 
visai suprantamas, turint 
galvoj besiartinančius Tautų 
Sąjungos posėdžius ir lenkų 
rungtynes dėl nuolatinės vie
tos Tautų Sąjungos taryboj, 
kuri vokiečiams yra jau 
parkrinta. V.

—

Lietuvos 1
stūmė prie valdžios demago
giniais obalsiais, paleistais 
laike visų pastarųjų rinkimų 
i Seimus iš vienos pusės ir 
darbininkų jėgų skaldymu iš 
kitos. Štai pavyzdžiai: socia
listai sugriaus bažnyčias, iš
niekins tikėjimą ir panašiai. 
Neišauklėtos minios, ypač 
moteris, patikėjo šitai kuni
gų giesmelei ir tiesioginėj 
prasmėj suprato tuos obal- 
sius. Kad pagauti darbinin
kus savo bučin, klerikalai su
kūrė Darbo Federaciją. Pas
taroji St. Seimo rinkimų me
tu vietomis ėjo komunistų 
ūbaisiais, pavyzd, pasisakė 
už dvarų darbininkų komite
tus, bet po rinkimų tučtuo
jau tuos savo skolintus obal- 
sius pamiršo. Reiškia, meluo
si, žadėsi — patiešysi ir lai
mėsi vandeni bedrumzda- 
mas.

Komunistų suskaldytos 
darbininkų jėgos savo keliu 
davė daug galimybių kleri
kalams laimėti ir būti Sei
muose daugumoje. Taigi aiš
ku, kam tenka pasidėkavoti, 
kad Lietuvoje turime tokį 
rėžimą, kurs mažai kuomi 
skiriasi nuo diktatoriškai 
valdomų kraštų savo admi
nistracijos ir kitokia prakti
ka.

' Bet gyvenimas vystosi ir 
bręsta. Bebręsdamas ir be
augdamas jis vysto ir kelia 
aikštėn naujas jėgas, kurios 
vargiai begalima sutaikinti 
su esamaja padėtim, štai iš 
šitos pusės ir susidarė di- 
džiausis klerikalam pavojus. 
Pastaruoju metu ūkininkų 
tarpe reiškiasi žymus nepasi
tenkinimas klerikalais ir ku
nigine ūkininkų sąjunga. Pa
budęs storas ūkininkas jieš- 
kosi sau kitų vadų. Tie vadai 
randasi ir siūlosi patįs. Štai 
nesenai įsikūrė Lietuvos U- 
kininkų Partija, buvusi San
tara, atsistojusi ant grynai 
kaimo storesnių ūkininkų 
reikalų ir pareiškusi savo ne- 
sidomavimą tikybos reika
lais. Naujoji partija turi pa
kankamai rimtų jėgų. — jos 
priešaky stovi prof. Leonas, 
Skipitis ir visa eilė agrono
mų, žemės ūkio specialistų ir 
stambių ūkių savininkų iš su- 
Iietuvėjusių dvarininkų.

Nemažiau vilties turi ir an
troji klerikalais nepatenkin
ta grupė, buvusioji Pažanga, 
dabar Tautininkų Partija su 
A. Smetona priešakyje, žo
džiu sakant, šitos naujos gru
piruotės busimais Seimo rin
kimais gali labai daug nu
sverti. Jei prie šito pridėsite 
dar ir tą galimybę, kad vaisi, 
liaudininkai gali sueiti į rin
kimų bloką su aukščiau nu
rodytomis partijomis, tai da
lykas bus visai aiškus, bū
tent prieš kademus atsistos 
rimta ir įtakinga trijų parti
jų koalicija, kuri gali labai 

; ir labai apkarpyti klerikalus.
Klerikalai ir klerikalinė 

! Ūkininkų Sąjunga gerokai 
[susiteršusi, nors ir turi pilną

klerikalai prisi- galvota ir naujų sąrašų,, bu- 
. tent: Lietuvos Mažažemių ir 

Naujakurių Sąjunga, organi
zuota federantų. rinkimuose 
bandys sukvailinti mažaže
mius ir naujakurius. Beto 
klerikalams nieks nedraus 
sufabrikuoti tokių sąrašų, 
kokiu kituose kraštuose nie
kiu* nematysi, pavyzd, treti
ninkų, tretininkių, gyvojo ra- 
žančiaus, aniuolų 
blaivininkų ir tt., ir tt. Visi 
šitie klerikaliniai sąrašai su
sijungs ir sudarys klerikalinį 
bloką.

Pasiliko dar socialdemo
kratai, kurie sudaro trečiąją 
grupę. Beabejones, Socialde- 
Imokratų Partija neturi są
jungininkų, todėl šitai parti
jai teks eiti vienai, vedant 
kovą su federantais iš deši
nės ir komunistais arba ekst
ra revoliucioniniais gaivalais 
iš kairės. Socialdemokratų 
perspektyvos nėra blogos: 
pačios partijos, profesinių 
sąjungų, s.-d. jaunimo orga
nizacijų augimas liudija, 
kad socialistinis frontas 
prieš klerikalinę ir liberaline 
buržuaziją, vadovaujamas 
socialdemokratais, eina stip
ryn. Tuo budu s.-d. tenka du 
sunkiu ir dideliu uždaviniu: 
1) sujungti savo klasinėn va- 
dovybėn visus Lietuvos dar
bininkus, mažažemius ūki
ninkus ir darbo inteligentiją, 
išplėšiant juos iš klerikalinės 
federacijos įtakos, ir išsklai
dyti demagogines komunis
tų ir kitokių ekstra revoliu
cionierių iliuzijas darbinin
kų tarpe ir 2) nuosakiai vesti 
kovą su Įvairiaspalve b^- 
žuazija už tiesioginių plačių
jų darbo minių reikalus, ce
mentuojant pastarųjų orga
nizacijas ir Įtvirtinant laimė
jimus.

Iš pasakyto darosi aišku, 
kad šiuose rinkimuose visai 
aiškiai pasireikš tik šitos tris 
grupiruotės. Teisybė, sąrašų 
bus daug, ypač klerikalai jų 
prisigamins iki valiai, bet ši
tie rinkimai turės daugiau 
ekonominius Lietuvos klasių 
reikalus. Klerikalai šiandien 
gerai nusimano, kad jų blo
kas neatstovavo klasiniams 
reikalams. Kokius, pavyz
džiui, reikalus galėjo atsto
vauti krikščionis demokra
tai? Klebonų ir davatkų rei
kalai nėra klasiniai, tai tik 
grupės reikalai. Gyvenimas, 
eidamas savo logingo vysty
mo® keliu, turės išbraukti iš 
sprendžiamųjų vi-etų krikš
čionis, federantUs ir kitus ir 
jų vietoje pastatyti tik bur
žuazijos ir proletarų priešgi- 
nybes. Pradžią šito mes jau 
matome, šitaip pasikeitus 
padėčiai, Amerikos* lietu
viams darbininkams bus su
prantama socialdemokratu 
jos svarba ir rolė Lietuvoę 
darbininkų ir visuomenės gy
venime. Kunigas. \

KRAUJAS PARODO VAI- 
KO TĖVĄ.

Austrijos sostinėj Vienoj 
jauna mergina apskundė vie
ną inžinierių reikalaudama 
iš jo užlaikymo savo kūdi
kiui. Inžinierius gynėsi, kad 
jis nesąs to vaiko tėvas. Mer
gina pasamdė ekspertus, ku
rie ištyrė kraują ir pripažino, 
kad tas inžinierius yra kal
tas. Ir teismas nusprendė, 
kad jis turi užlaikyti vaiką.

"šventas" karves, beždžio
nes ir kitokias ‘‘dievybes.

Varydami savo imperialis
tinę propagandą, bolševiką: 

i vartoti didžiausių 
i klastų, šitokių veidmainių ir 
Į apgavikų pasauly d a nėra 

? 1 ] tr.

dainininkas kipf. 
PETRAUSKAS KVIE SIA

MAS AMERIKOS
Lietuvos oficiozas "Lietu

va” rašo:
"Lietuvos operom

Kipras Petrauskas gavo gar
saus cii-' ~ . n *. r.t. Sala*j>xns pa
kvietimą vykti į Ameriką. Kip
ras Petrauskas pakvielir .. pri
ėmė ir netrukus žada iSvykti."

.Amerikos lietuviai jause
nai trokšta išgirsti ir 
tvti garsiausi lietuvių tenorą! 
Kiprą Petrauską. Mes iskal-i 
no spėjame, kad jeigu daini
ninkas Petrauskas važinės; 
koncertuodamas po lietuvių į 
kolonijas, jo koncertai turės | 
didžiausio pasisekimo.

Kipras Petrauskas šiais 
metais švenčia dvejopas savo 
kūrybos darbų sukaktuves: 
20-ties metų, kai jis savo re
tu talentu pradėjo kelti lie-, 
tuvių dainos meną ir 15-kos 
metų, kai jis darbuojasi pro- be pamato. Šiais metais ko-' 
fesionalinėje scenoje. Lietu- ’munistai yra i—L-, . - - -
vos laikraščiai pilni aprašy- biau, negu kada nors pir- mi?ko sklypą, 
mų apie šio įžymaus musųįmiau ir didžiumos delegatų* .---------- ----- . — —
dainos menininko nuveiktus Seime jie neturės. Lietuviai didelio Padgajų miško, kurį 
darbus. .darbininkai apsidžiaugė ko- perkerta demarkacijos lini-

__________ : munizmu. taip lygiai kai vai- išvesta 
kas nauju žaislu.

v;

suskaldyti p^^rovi
. - • 1 1/ I A O«'

BEDARBE LIETUVOJE.
V

NAUJI ŽELIGOVSKIO 
ŽYGIAI | LIETUVĄ.

»

Ui galės viską padarai ir So- Ginkluotos Želigovskio gau- 
sivienijimas iau tupi Maskvos jos vė} įsiveržė į nepriklausu- 
kišenėje. j mos Lietuvos žemę. Du kilo-

Mums rodosi, kad šitas metru.nuo Kemavos mieste- 
’SLA. narių gąsdinimas yra!. » ^es Klišebloto kaimu, 
be Damato. Šiais metais ko- Uau Penkta savaitė lenkai lai- 

nusmukę, la-l^.jP^^ nemažą musų

; Užimtasis miškas vra dal:-

i 1923 metais, ei
nant Ambasadorių konferen
cijos sprendimu. Lenkam.- 

TEISMAS (SAKĖS. L R. K. nuo pat t0.s .liniJ0S išycclirn- 
a rrNTPi vci Tt i 'parupo ture J savo pusėj^71*11 i m^ko ptotą- Tuo tikslu dar
WILKES BARRE, PA. praeitų metų kovo 16 d. jie 
Susivienijimui Lietuvių,staiga puolė musų sargyba.-.

Rymo Katalikų Amerikoj paėmė tris policininkus 
ypač užėjo bėdų dienos. Netik kad laisvėn ir išsivarė juos už

AR LIETUVOS TEISMUO
SE YRA BENT KIEK BE

ŠALIŠKUMO IR TEI
SYBĖS.

Pasirodo, kad krikščioniš
kuose Lietuvos teismuose ne
galima rasti teisybės, ; 
sprendžiant politines bylas, šita < 
štai kokiu faktu Daduoda į turtu ir nariai 
Kauno “Socialdemokratas 
apie dr-go Ivanausko bylą:

"1924 ir., gruodžio 20 d. L. S. • 
D. P. Šančių organizacijos na-: 
rys Erazmas Ivanauskas karo į 
Lauko teismo sprendimu nuteis- i 
tas sušaudyti. Nuteistas vien i 
tik dėl to, kad komunistas čaps- j 
kis pasakė gavęs nuo Ivanausko | 
komunistų proklamaciją. Išgir-i 
aę toki biaurų komunisto-judo- > 
šiauš pasielgimą ir negirdėtą | 
karo lauko teismo žiaurumą Į 
Kauno darbininkai sujudo. Pa
sipylė protestai ir reikalavimai 
nežudyti žmogaus. Dėka šitam 
Įsikišimui, drg. Ivanausko gy
vybė buvo išgelbėta, bet jo ne- 
paliuosavo. Uždarė kalėj iman 
dešimčiai metų. Po teismui pra
slinkus keliems mėnesiams sąži
nės griaužiamas čapskis prisi
pažino, kad jis su Ivanausku 
visai nebuvo pažįstamas ir by
loje liudijo melagingai. Savo 
prisipažinimą jisai oavė raštu 
prie liudininkų. Apart to viso 
eilė asmenų, kurie nebuvo iš
šaukti karo lauko teismo, tvir
tino apie Ivanausko nekaltumą.

. Turint tokius Įrodymus, Iva- 
! nauskas padavė prašymą, kad 

butu atnaujinta byla. Mes ne
abejojame, kad normalėse sąly
gose vedant bylą, draugas Iva
nauskas butų išteisintas. Bet... 
Krašto Apsaugos Ministeris 
Bistras, nors ir buvo tardymas 
pravestas, bet 
naujo nesutiko.
Ju3 atsakymas 
šymą trumpai 
pagrindo bylai atnaujinti.

"Vienu plunksnos pabrauki
mu atimta galimybė žmogui, jš- 
rodyti savo nekaltybę.”

Visokiems šmugelninkams 
Purickiams ir didžiausiems 
Lietuvos priešams lenkų šni
pams krikščioniški Lietuvos 
teisėjai parodo savo “gailes
tingą” širdį ir “ išteisina” 
juos, nors teisiamųjų prasi
žengimai aiškiausiai būna 
Įrodyti. Bet užtai pasigavę čiaus Balkanuose, Pabalti jos 
savo politinius priešus, dar- j ir kitur, kur tauti-
, . . f , * l _ nes mažumos yranepaten-
bininkų vadus, tie patj.s teise-;kjntos esarnomjs valdžiomis, 
jai, be mažiausios kaltės Iro- bolševikai apsimeta tuma- 
dymo, pasmerkia sušaudyti žumų “patriotais” ir i^nau- 
arba ilgus, metus kalėti. Ar doja jų nacionalistinį jude- 
tuomet darbo žmonės gali ši- jimą savo tikslams.
tokiais vienpusiškais teis-1 Tokiose pramoningose ša
kiais pasitikėti?, lįse, kaip Anglija, Vokietija,

Rymo Kataliku Amerikoj paėmė tris policininkus ne- 

organizacija smunka markacijos linijos. Kitą d įe
is, bet prie to!ną tam pat miške jau ph.-iio- 

•» < prisidėjo dar ir vidujiniai idė apie 300 ginkluotų kulk - 
'vaidai, dėl kurių "Eselerkos" įsvaidžiaislenkų pasiruošusių 
Centras atsidūrė teisman, j pulti mūsiškius. Tečiau musų 
Tėvynė" apie tai rašo: sargybų vadovybės griežtas

.. [pareiškimas, kad be mūšio
sprendi. suljK kurio S. L R. K. fe1?? n«bus
A. Centro., turi būti perkelto, |Verte lenkus P^'t^ukti. Bu- 
iš Brooklyno. N. Y. į Wilke- į 
Barre, Pa.

"S. L. R. K. A. buvo Įkorpo- 
ruotas Wilkerf Barre, Pa. Be. 
organizacijos Centrai laikyta ir 
jo ofisas darė bizni per dešimtį 
metą Brooklyne, N. Y. Kai ku
rie S. L. R. K. A. nariai jau se
nai buvo tuo nepa.-iganėdinę. 
Bet perkelti Centrą j Wilkes 
Barre neįstengė taikiu budu. 
Todėl šeši organizacijos nariai į

I I

l

bylą spręsti iš
Kodėl ? Oficia- 

į paminėtą pra
skamba: nėra

Dar 1923 m. Lietuvoje 
pradėjo reikštis nedarbas. 
Nuo to iaiko skaičius bedar
bių didinosi ir pagaliau 1924 
m. rudenį musų nedideliame 
krašte pasiekė dešimtis tūk
stančių asmenų. Svarbiau
sios priežastys bedarbės, ma
no supratimu, yra sekančios: 
palaikymas parazitines ‘‘kri
kščioniškos” pramonės, kuri 
suardė ir kitą pramonę, neti
kusi parceliacija dvarų, iš 
kur ordinaminkai išmėtomi, 
(daugelis negauna žemės ir 
darbo nustoja), ir neišleidi- 
mas liuosai išvažiuoti į užsie
nį. Šitos svarbiausios prie
žastys pagimdė Lietuvoje 
dešimtis tūkstančių bedar
bių. Bedarbių yra visur:

I

7 w 6
ivai Paryžiuj. Londone, miestuose, miesteliuose, dva- 

Romoj. Stokholme, Berlyne, rucse. Net kaimuose įvairus 
Rygoj. Helsinky ir Prahoj trobelninkai, plecininkai įš- 
?• L: ė atatinkamoms vyriau- tisais mėnesiais badauja ne- 
y. bėms notas, reikšdami pro- turėdami darbo. 1924 m. ru

deni buvo bedarbių: Kaune 
—apie 2.000, Šiauliuose — 
1,000, Panevėžy — 1,000, 
Ukmergėje — 500 ir kituose 
mažesniuose miestuose ir 
miesteliuose po 200—300 as
menų. Darbininkų organiza
cijos stojo Į kovą už bedar
bių reikalus. Kaune iš prof. 
s-gų, socialdemokratų parti
jos ir žiežįrbininkų organi
zacijų sudalytas bedarbiams 
šelpti komitetas, kuris viso
keriopais budais kovoja dėl 
bedarbių aprūpinimo darbu 
ir maistu. Socialdemokratų 
frakcija užvedė kovą Seime, 
reikalaudama paskirti kelis 
milionus litų bedarbių aprū
pinimui. Po ilgų ginčų tam 
reikalui buvo paskirta pus
antro miliono litų pereitais 
metais.

Tais pinigais kai kur bu
vo organizuoti viešieji dar
bai. Bet vis viena ne visi be
darbiai buvo aprūpinti ir 
žiemą 1924—25 metais teko 
badauti. Didžiuma iš jų par
davė paskutinius geresnius 
drabužius, baldus ir tt. ir vis
ką pravalgė. Atėjus pavasa
riui dalis bedarbių gavo dar
bo prie statybos ir nekurie 
žemės ūky. Laikini ir pigiai 
apmokami darbai nedavė 
galimybės bedarbiams eko
nominiai sustiprėti ir rudeni

prieš šią naują lenkų 
iigovskijądą.
Tautų Sąjungos tarybos 

■ i rmin inksfe Scialoja jau 
kieipėsi i musų atstovą Ro- 

prašydamas susilaikyti 
nuo karo veiksmų prie de
markacijos linijos iki arti- 
•niausio Tautų Sąjungos ta- 
:ybo> posėdžio, kurs įvyks 
Ženevoj kovo mėn. 8 d. Ši
tam posėdy ir turės būti iš- 
> rę.'tas klausimas.

Visa lenkų spauda, tiek 
Vilniaus, tiek Varšuvos, kal
tę už šį provokacinį žygį ver
čia lietuviams. Visiškai nuty
lėdama apie lenkų sargybų 

i puolimą vasario 17 d. ir paė- 
Irr.imą musų pusėj esančio 
įmiško, ji įvykius aprašo tik 
nuo vasario 19 d., kuomet 
musų sargyboms buvo pavy-

Net kaimuose Įvairus

vo grąžinti ir belaisviai.
Šių metų vasario pradžioj 

prie demarkacijos linijos 
lenkų pusėj buvo pastebėtas 
kažkoks nervingas bruzdėji
mas. Pradėjo eiti gandai, vė
liau patvirtinti Vilniaus len
kų spaudos, apie lenkų ka
riumenės atkėlimą prie de
markacijos linijos vieton pa-j 
sienio policijos ir bendrai' 
apie naujo lenkų karo mini 

•terio. žinomo smurtininko;
•i'įkę pagrobtą mišką grąžinti 

tu- norėdama Įrodyti, kad

i

varde 31 kuopos užvedė bylą. i2eligovskio> pa siruošim 
reikalaudami, idant teismas Lietuva
priverstu persikelti S. L. R. K.' z- : • ‘ t- 1 •- -------------- i----* .j Gandai pasitvirtino. \ a-[lietuviai mišką puolė pirmie- 

■ sano 17 d. lenkai puolė musų'vėliau vasario 22 d. len- 
sargy-bas ir užėmė sakytą' į.:a; juos iš ten - tik išvarė, 
sklypą miško, bet vasario 19'|i<aip “savo teritorijos da- 
d. musų policijai pavyko tel-Lies?' Visi aprašymai pilni 
sėta padėtis, atstatyti. Len-į niaurių prasimanymų prieš 

‘9: lietuvius. Lietuvių puolimuos 
* j esą dalyvavusi tik kariume- 

nė. vadovaujama vokiečių 
karlninkų.f padieni esą atsių
stas naujas 22-as (!) lietuvių 
pėstininkų pulkas. Sutraukta 

'daugvbė šaulių su kokiu tai 
’Todosi ’ ~ "i
: na. esą, daranti karo fronto 
'įspūdį. Kemavos bokšte Į- 
rengtas artilerijos stebėjimo 

į pun ktas ir pastatytas kulko- 
svaidis. Ežerėnų rajone da-

priverstu persikelti S. L. R. K. i 
A. Centrą i Wilkes Barre. Pas-i 
tarosiomis dienomis teisėjas1 
Fuller pripažino jų reikalavi
mą tėi sotu.

"Motyvuodamas savo nuo-
sprendi, teisėjas Fullerpažymi. buvo apsupti ir privers 
xad ik^ra^mo popuose S. išrniško pasitraukti. Kon. 
L. R. K. A. steigėja* pasižadėjo buvo likviduotas net

I
laikyti ofisą ir daryti bizni Vil
kes Barre, Pa., bet per dešimti 
su viršum metų ofisas laikyta ir 
bizTiis varyta Brooklyne. Tuo 
tarpu kalbamoji organizacija 
nebuvo užregistruota New Yor
ko valstijoj, o ir nebuvo duota 
jai jokių teisių daryti biznio 
Brooklyne.”

Kur gaspadoriauja kuni
gai arba jų ištikimi klapčiu
kai, ten pasisekimo nėra.

BOLŠEVIZMO VEIDAI.
“The Fortnightly Review” 

paduoda įdomių žinių apie 
tai, kaip bolševikai veidmai
niauja. Varydami savo pro
pagandą, jie kiekvienam 
krašte dedasi vis kitokių idė
jų užtarėjais.

Iš principo jie yra nacio
nalizmo priešininkai ir neap
kenčia jokio patriotizmo. Te-

kraštuose ir kitur, kur tauti
nės mažumos yra nepaten-

nepavartoiant ginklo.
Tečiau vasario 22 d. naktį 

lenkai puolimą pakaltojo jau 
žymiai didesnėmis jėgomi>. 
Iš Vilniaus prie demarkaci
jos linijos buvo atsiųstos len
kų pėsčios ir raitos policijos 
mokyklos ir kariumenės da
lys su kulkosvaidžiais ir gra
natomis. 10 vai. lenkų būrys 
iš 300 žmonių, apsiginklavu-! romos spygliuotų vielų už- 
sių šautuvais, granatomis ir tvaros. Į Musninkus esąatvy- 
kulkosvaidžiais, staiga puolė kęs kariumenės vadas gen. 
musų pasienio policijos sar- Žukauskas.

priešaky. Lietuvių šie- darbams sustojus padėtis pa-
* -1 — ..X 1— L »/~v nA/lovniil

I

I ĮaTouraine
Lz

Padaryta gerai, suteikia geriausi 
puoduką kavos sviete! 

59<- LB.

Joms patartina pasirinkt geriam
W.S QUINRY (OMPANY BOSTON Nf- a ,«?K ( - ■■ c.

sidarė baisi. Kauno bedarbių 
pareiškime. Įteiktame val
džiai, Seimui ir socialdemo
kratų frakcijai matosi prie 
ko priėjo netekę darbo dar
bininkai. Bedarbių skaičius 
nesumažėjo sulyginus su pe
reitais metais, gi padėtis jų 
dar pablogėjo, bet valdantie
ji kunigai ir jų pataikūnai fe-į iždą, bet idėjinėj kovoj gali 
derantai šiais metais nepa-; netesėti dėl neturėjimo savo 
skyrė iš valdžios biudžeto 
bedarbių aprūpinimui nė vie
no cento.

Žmonės miršta nuo bado, 
žudosi neiškęsdami kančių, 
gi klerikalų šulai perkasi 
dvaras, fabrikus, puotauja.

Draugai darbininkai, pa
dėtis baisi. Nedarbas darosi 
nuolatiniu reiškiniu Lietuvo
je. Mes privalome įtempti vi
sas pajėgas, mes privalome 
pakelti aršiausią-kovą- ir iš
kovoti prigulintį bedarbiui 
aprūpinimą. Mes privalome 
vesti kovą už apdraudimą 
bedarbės metu. Bet atsiekti 
tą galėsime tik organizuotai. 
Tat organizuokimės ir kovo- dėrantų ir ūkininkų, 
kime. Vargą®. ‘

aiškaus programo. Beto kle
rikalai blaškosi ir spekuliuo
ja miesto buržuazija, t. y. na
mų savininkais, kuriems žy
dų kalba leidžianias laikraš
tis. Kunigai primeta socialis
tams bendradarbiavimą su 
žydais, bet patįs, kaip mato
te, šituo keliu yra labai toli 
nuėję. Bet šitoji spekuliaci
ja nieko nepadės, nes žydų 
buržuazija nepaseks lietuviš
kųjų klerikalų ir nesiduos sa
vęs suvedžioti.

Dėl klerikalų tenka pasa
kyti tik viena, kad jie į Sei
mo rinkimus eis senaisiais 
sąrašais, t y. krikščionių, fe-

Turime žinių, kad bus su-

PLĖŠIKAI PAŠLAVE ;
TRIS-KETVIRTADALlUS 

TONO PINIGŲ.
Nassau, Bahamų salos, 

kovo 18. — Aną naktį plėši
kai suskaldė čia Kanados 
Roj ai Banko voltą ir išsiga
beno 1,500 švara pinigų auk
su ir sidabru.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS < FV | Kas nieko neveikia,|| To niekas nepeikia.
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Drg. St. Michelsono prakal- 
kalbos. — Vakarienė.
Pagalios visų mylimas kal

bėtojas drg. S. Michelsonas, 
vykdamas su prakalbų marš
rutu, atsilankė ir Chicagon. 
LSS. VIII Rajonas surengė 
jam čią net trejas prakalbas.

Kovo 18 d., LSS. 81 kuo
pai prigelbstint, buvo suren
gtos pirmos prakalbos North 
Sidėje, Liuosybės Svetainė
je. Chicagiečiai senai laukė 
atsilankant draugo S. Mi- 
chelsono, tatai ir skaitlingai 
publikos atsilankė į jo pra
kalbas. Susirinkusi publika 
atydžiai klausėsi kalbėtojo 
aiškinimų. Kalbėtojas nupie
šė dabartinį Amerikos lietu
vių politini gyvenimą. Ant
ru atveju kalbėdamas nuro
dinėjo Lietuvos klerikalų žy
gius pasigrobti savo naguos- 
na valdžios vairą, ir kad ar- 
tinanties Seimo rinkimams 
klerikalai deda \ isas pastan
gas prieš opoziciją, kad lai
mėjus Seimo rinkimus.

Kalbėtojas nurodinėjo 
sunkią socialdemokratų ko
vą prieš nusišmugeliavusius 
kademus, kurie savo nešva
riais darbais Lietuvoj labai 
pasižymėjo. Todėl jis prisi
minė ir apie pagelbą toje ko
voje socialdemokratams, 
ypatingai artinanties Seimo 
rinkimams. Reikia juos remti 
kaip moraliai, taip ir mate
rialiai. Susirinkusioji publi
ka širdingai pritarė drg. S. 
Michelsono sugestijai 'ir su
aukojo $22.16.

Reikia pasakyti dar ir tai, 
kad chicagiečiai, kurie atsi
lankė i drg. Michelsono pra
kalbas, užsilaikė ramiai. 
Nors buvo ir bolševikų, bet ir 
tie klausėsi ir nekėlė jokio 
triukšmo, kaip kad seniau 
jie dalydavo. Pasibaigus 
prakalboms jie davė kalbė
tojui keletą klausimų, Į ku
riuos kalbėtojas tinkamai at
sakė.

Ant rytojaus drg. Michel
sonas kalbėjo kitoj lietuvių 
kolonijoj — Bridgeporte, 
Mildos Svetainėje. Čia publi
kos prisirinko dar daugiau, 
nes tai yra didžiausia lietu
vių kolonija Čhicagoje. Čia 
irgi susirinko tokia publika, 
kuri įvertina geras prakal
bas. Karštagalviai, kurie

kitų svečių, kurie negalėjo 
dalyvauti vakarienėje, bet 
užtai susipažinę su S. Mi
chelsonu ir pasikalbėję, tuoj 
apleido svetainę.

Susėdus prie stalų, tęsėsi 
visa, eilė prakalbų ir sveikini
mų drg. S. Michelsonui. Va
karo vedėjas, drg. A. 2y- 
montas, pirmiausia perstatė 
kalbėti keletą žymių chica- 
giečių, kurie pasakė trum
pas, bet geras kalbas. Y pa
tingai adv. K. Gugis pasakė 
keletą atsitikimų, kuriuos jis 
pats savo akimis matęs. Ka
da drg. Michelsonas atvyko 
Chicagon ir kuomet “Naujie
nose” buvo plačiai rašoma 
apie jo maršrutą, tai ne vie
nas klausęs: “Mačiau ‘Nau
jienos’ rašo, kad kalbės Chi- 
cagoje ‘Keleivio” redakto
rius. Aš noriu žinot, kas tas 
yra ‘Keleivis’?” Gugis pa
aiškinęs, kad “Keleivis” esąs 
laikraštis. “Ar jus neskaito
te ‘Keleivio’?” užklausęs Gu
gis. “Mes žinome Čhicagoje 
tiktai ‘Naujienas’ ir ‘Drau
gą.’ Ar tai tas ‘Keleivis,’ kur 
vra pasikalbėjimas Maikio 
su Tėvu?” Kada Gugis pasa
kęs, kad taip, tai taria jau 
atsiminė “Keleivį.” Matote, 
ant kiek “Keleivis” yra po- 
pulerus laikraštis, kad nė ne- 
užgaudamas, atlieka tą, ko ir 
agitatorių prakalbos negalė
tų padaryti. Katalikai skaito 
“Keleivį” todėl, kad jie ran
da sau lengva, paprasta kal
ba parašytų straipsnių, ypa
tingai Maikį su Tėvu. Skai
tydami Maikio su Tėvu pasi
kalbėjimus, natūraliu budu 
jie tampa laisvamaniais.

Iš eilės kalbėjo draugė M. 
Jurgelionienė, Dr. A. Mont- 
vidas, Dr. A. Davidonis ir 
drg. P. Grigaitis. Draugas 
Grigaitis plačiau paaiškino 
d. S. Michelsono prakalbų 
maršruto tikslą ir kad šis jo 
maršrutas nepaprastai yra 
sėkmingas. Drg. Grigaitis 
nurodinėjo, kad nežiūrint vi
sų LSS. organizacijai pada
lytų skriaudų, kuomet karš
tagalviai bolševikai suskal
dė LSS. ir pasigrobė “Ko
vos” mašinas, kuriomis da-. 
bar jie spausdinasi savo __ __
“Vilnį” Čhicagoje, ir kitą l uto ir trumpai nupiešė Ame- 
turtą. LSS. vėl sparčiai pra- .• i-į|ęOS lietuvių socialistų judė- 

.dėjo atsigauti. Bolševikai ne-1 jima įr ka(į socialistai dabar 
_ . . Į jo klerikalams ardyti prakal- vėi pradėjo interesuotis vi-,

prieš penkiatą metų, taip jau bu. bet jie nekartą pasizy- suomenės gyvenimu, nežiu- 
drg. S. Michelsonui kalbant m‘ėj0 savo chuliganizmu so- rjnt to, kad bolševikinė aud- 

ra buvo daugeli draugų įs- 
stunraši iš lygsvaros. Jie da-

-------- - * I iwtv OllIlĮZOvl* 
_ - -. • . . . šis drg. Michelsono marsru- ja socialistams ir kurie buvo
Komunistų suklaidinti se- yra surengtas pagelbeti aįieide socialistų eiles, da- 

nnrt m ir nn_ r socialdemokra- bar vėl rašo?i Į Lgg kuopas'
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Tiems kuriems rupi 
skanumas-kito tokio
cigareto kaip Camel 

nėra

Camel savo gerumu padaro kiekvieną gerą 
dieną geresne ir padaugina pilnumą gyveni
mo. Kol nebuvo Camel—nė vienas cigaretas 
nebuvo pagamintas toks geras—ir nėra iki 
šiol. Jis neatbukina jūsų noro, nepalieka 
cigaretinio atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai 
juos rūkysite. Padarymui šio vieno cigareto 
sudėta išsilavinimas didžiausios tabako orga- 
r ‘racijos pasaulyje.

Tiktai geriausias yra pakankamai geras dėl 
Camels. Parinktiniausias Turkiškas ir A- 
merikoniškas tabakas; kopuikiausias jo su

maišymas; puikiausi cigaretinė popiera 
padaryta jiems Francijoje. Nei abejoti ne
reikia, kad užsidegdami Camel, jus pažįstate 
maloniausi lengvumą, pilniausi ir kvapniau
si skoni, kokis kada nors buvo įvyniotas 
į cigaretus.

Jei jums rupi skanumas, atidarykite Camels 
pakeli ir raskite priimną gerumą, kuris kas- ♦
dien suteikia užsiganėdinimo daugeliui mi- 
lionų. Patirk kaip tikrai puikus ir draugin
gas gali būti cigaretas! Imk Camel!

Camel
C1GARETAI

«

karienę. Drg. S. Michelsoną j 
išgirdo kalbant ir tie chica
giečiai, kurie pirmiau jo ne-: 
girdėjo. Svečias papasakojo 
keletą įspūdžių iš savo marš- i

Čhicagoje, kumščiomis gru- €jąįistų ir tautininkų mitin
gojo ir kėlė kačių koncertus, gūoše. .
dabar ir jie ramiai klausėsi I Drg. Grigaitis nurodė, kad bar ro(lo didžiausia simpati 

. kalbėtojo. ~ ----- 1 - •- - -t-

PITTSBURGH, PA. 
Visokios žinelės.

SLA. 40-tos kuopos orga
nizatorius F. Pikšris puikiai 
darbuojasi Penn. Avė. daly
je. Jis suorganizavo naują 

■ kuopą iš 21 nario. Tai gražus 
būrelis žmonių. Dabar lau
kiama atsilankant “Tėvy
nės” redaktoriaus7 &*intai- 
čio, kuris lankysis Pittsburge 
ir apielinkėj su prakalbc$rti% 
tai manoma ir S. S. dmyje 
'suorganizuot SLA. kuopą.« c ♦

J. Čirvinskas per “Laisvę,”

kad nors iškaščius mų kova jau prasidėjo ir kle
rikalai vartoja viską, kad 

| dar kartą apgavus liaudį, tai

V V , 1V11V1 *•

Socialistų prakalbos.
Nors Saginaw yra mažas 

miestelis ir toli nuo civiliza
cijos centrų, bet socialistų ir 
čia yra. Pastebėję, kad “Ke
leivio” redaktorius lankysis 
šioje apielinkėje su prakal
bomis, musų draugai socia
listai nutarė pasikviesti jį ir į 
šitą miestuką.

Ir štai, 23 kovo d. Saginaw 
lietuviai turėjo progos išgirs
ti drg. Michelsoną kalbant. 
Žmonių susirinko į 50. Nors 
tai nedidelė minia, bet kaip 
musų užkampy, tai gana di
delis susirinkimas. Daugiau 
čia niekad nesusirenka.

Kalbėtojas kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu atveju aiški
no apie Rusijos revoliuciją ir 
Lietuvos Respubliką, o antru 
atveju — apie socializmą.

Prakalbas žmonėms labai 
patiko ir jie klausėsi labai 
atydžiai. Tečiau atsirado po
ra vyrukų, kurie pradėjo 
duot kalbėtojui “klausimų.” 
Nebuvo tai “klausimai,” bet 
paprasti komunistų “argu
mentai”,kuriais jie norėjo pa 
rodyt, buk komunistai yra 
geresni revoliucionieriai už 
socialistus. Bet kalbėtojas 
tuojaus parodė, kad tie jų 
“argumentai” neišlaiko kri
tikos • ir todėl geriau su jais 
nesirodyt. Iš didelės gėdos 
“Laisvės” mokiniai taip susi
nervavo, kad nusėdėt ramiai 
negalėjo. Dabar visi iš jų 
juokiasi.

Per prakalbas buvo renka
mos aukos. Aukavo sekantįs 
draugai: po 1 dolerį, Liesis, 
V. Arminienė, V. Vilkas, S. 
Bakaitis ir M. Arminas; po 
50 centų S. Juškevičius, P. 
Poškaitis, Viltrakienė, M. 
Juškienė, J. Aidukevičius, 
V. Barkauskas ir O. Tama
šauskas. Kurie aukavo ma
žiau kaip 50c., tų vardai ne
buvo užrašinėjami. Išviso su
rinkta $11.35. Padengus sa
lės lėšas, liko da $6.35, kurie 
bus nusiųsti Lietuvos social
demokratams.
Darbai dabartiniu laiku pas 

mus eina neblogai, bet sąly
gos gana prastos. Yra Čia 
anglių kasyklų, kur dirba ir

lektuoti, 1 
padengus.

♦ * * į ______

Kovo 13 d. buvo Mažeikie- LSS. 71 kp? nutarė tuojaus 
nes prakalbos. Žmonių buvo pasiųsti ir kuopos vakarienė- 
14 vyrų ir 8 moteris. Čia au- je surinktas aukas 25 dol. 75 „ _
kų surinko 2 dol. 85 centus, centus, kad parėmus draugus1 lietuviai, bet darbas tenai 
Na ir komunistėliai vis giria- Lietuvoje, kurie veda taip tikrai katorginis. Kasyklos 
si, kad publika eina su jais.

Kovo 14-tą d. buvo pra
kalbos “Keleivio” redakt.

sunkią kovą prieš klerikalų žemos, nuo 2 iki 3 pėdų, to- 
priespaudą. ' dėl ištisą dieną darbininkas

» - » *
Perėitam^kiropbs susirin-

. ; Žmonių buvo L jme prisirašė prie kuopos.sono*
piBia svetainė. Aukų Lietu
vos Seimo rinkimų agitaci-,

turi dirbti keliaklupsčias, su
sirietęs; arba gulėdamas ant

du nauji nariai. Į.-’^ug darbininkų ypač
Taigi'LSS. 71 kuopa pa- ©Yena..32,1 SaS,naw

kėjai atsimeta nuo jų ii pri-.Lietuvos Qay vei rasosi
sideda prie LSS. kuopų. Yrahąms. O ta pagelba yra labai jr kartu ^arb 
dar daug tokių, kurie nedrįs- 'reikalinga, kad nulaužius ra-1 
ta grįžti atgal į LSS. eiles. Įgus prasišmugeliavusienąj 
Bet laikui bėgairt jie prisipa-;klerikalams Lietuvoje, kurie į 
žins prie savo klaidų ir įstos. jr Vėl nori laimėti Seimo rin- 
į LSS. Į kimus ir toliau viešpatauti.

Mildos Svetainėje taip jau Klerikalai deda visas pastan- 
buvo gausi auka Lietuvos so- oas, kad tiktai išlaikius savo 
cjaldėmokratams. Sumesta diktatūrą, nes kitaip jie ne- 
^48 dol. '■ įgalėtų pasiskirti sau algų,

Drg. S. Michelsonas pra-1 kokias jie dabar turi, negalė- 
nešė chicagiečiams, kad jo tų jodinėti Lietuvos žmo- 
maršrutui prasidėjus jau dvi nėms ant sprando. * i ’ ' _ ”, ' ‘ Jį . _ ‘
rė, būtent: Bridgerille, Pa.'savo kalbą? paprašė svečius 
ir Akron, Ohio. aunu ihuh^h -- -• -— laiM-iiMii^r. l . ju. z*,
pasekmės. 0 juk dar tikimą- gali. Tos aukos būtinai reika- drg. b. Michelsonas kalbėjo jr smunka. Bet J. Čirvinskas SI nutverti ir T c c? t. -f_ ____ u:.. Rrtoolanslo VaVni-n I . . • • ___ i_;__ »__ •
kuopų.

Kovo 20 d., 1 
ditorijos abejose

Į LSS. kuopas
įas^ Drg. ML agituoja lietuvius rašytis 

.prie A. P. L. A., bet kada at- 
•'sijanda norinčių prisirašyti, 

*3'jų tai nepriima. Pavyzdžiui, J. 
ikalų Kazlauskas, jaunas vyras, 

‘ Įreal estate biznierius, kuris 
SLA. 40-toj kuopoj priklau
so ant $1000, norėjo prisira-tęsėsi šokiai

chelsonas tai 
ir apie musų 
demokratus 
sunkią kovą 
rėžimą.

Po vakarien 
ir pasikalbėjimai iki pirmai . . * t> T a '• 4.valandai nakties. Susirinku- sytl \J\Lt "v n\tapo 
šieji atsisveikinę su mylimu neprnmtas. Mat J. Kazlaus- 

! svečiu, drg. Michelsonu. su 
i naujais įspūdžiais ir pasiry- 

naujos LSŠ. kuopos susitve*| 'Drg. 'Grfgaitis, baigdamas sociallstų ei"
i-a hntmit- Rrirlo-oinllo P'l ‘_ _ nonroiS uv’arilK lese, SKirStCSl.

kas yra čia augęs ir čia mo
kyklas ėjęs, tai komunistams 
pavojingas. Jie taipgi nepri
ėmė nei Balčiūnienės iš Car- 

”- --„y — — KCSlVi;, ~ --negie. Pa., kad ta yra veikli
Tai geros auku sumesti kas po kiek iš-1 Kovo 21 d. 1 ;30 po pietų tautininke. Užtai A. P. L. A.

r’ daugiau LSS. fingos šiuo svarbiu momen-Roselande. Vakare kalbėjo įriaO per akis meluoja, 
tu pasiųsti Lietuvon sočiai-.Indiana Harbor, Ind. įsakydamas, kad A. P. L. A. 6

Lietuvių Au- demokratams, kad sekmin- ( Taigi drg. Michelsonas kuopos turi savas svetaines, 
* svetainėse, giau vestų kovą prieš kleri- buvo Čhicagoje tiktai tris kurių turtas išneša $90,000. 

LSS. VIII Rajonas buvo su- kalų intrigas. Draugai tuoj dienas. Dėl tokio trumpo jo O po teisybei, kurios kuopos 
suaukojo 45 dolerius. Pirmi- buvimo Čhicagoje LSS. VIII turi savo namus, tai turi ant 
ninkui prisiminus, kad jis Rajonas negalėjo surengti jų ir atskirus čarterius. Kad 
norįs padaryti lygią skaitlį- jam daugiau prakalbų. Dau- A. P. L. A. nieko bendro ne- 
nę, tai $50, Dr. Davidonis da gelis LSS. kuopų skundėsi, turi su tais namais, rodosi, tą 
primetė penkinę ir pasidarė kad neteko surengti retam čirvinskas galėjo žinot, nes 
lygiai $50.00. Tai graži au- svečiui prakalbų. Ciceriečiai tas buvo per A. P. L. A. sei- 

> suorganizuoti LSS. ma išaiškinta.
....... i * a *

1 kad butų surengtos prakal-; Kovo 12 d. buvo surengtas

' rengęs drg. Š. Michelsonui 
vakarienę. Vakarienės tiks
las buvo supažindinti svečią 
su chicagiečiais, o chicagie- 
čius su svečiu, kurio jie lau
kė. J vakarienę susirinko 
apie šimtas (baugų. Kadangi nvo • j— — munv ouvi^ani^uuu ajoo. ■
buvo paimtos net dvi salės,1 smulkiais, bet dolerinėmis ir kuopą, tatai jie labai norėjo, i 
tai vienoj salėj Jauvo stalai po daugiau. r ’’ * ‘ ‘
priruošti su skaniais valgiais, | / ‘ ’
o antroje salėje buvo šokiai 
prie gero orkestro. Susirinkę u
svečiai sveikino d. S. Michel- Michelsonas. Jis nuoširdžiai priemiesčio k 
šoną ir nepajuto kaip gaspa- 
dinės pašaukė prie vakarie
nės. Buvo atsilankiusių kele-

suaukojo 45 doleriu*. Pirmi- buvimo Chicagoje LSS. VIII turi savo namus, tai turi ant 

norįs padaryti lygią skaitlį- jam daugiau prakalbų. Dau- A. P. L. A. nieko bendro ne- 
nę, tai $50, Dr. Davidonis da gelis LSS. kuopų skundėsi, turi su tais namais, rodosi, tą 
primetė penkinę ir pasidarė kad neteko surengti retam čirvinskas galėjo žinot, nes j •• • m.? --- ------ - — - - < *
kų nes visi svečiai aukojo ne mano

jai surinko 44 dol. ir 48 cen- upės, ^rintėlės pastatytos
tus. Kalbėtojas kitų partijų mązu auga ir jos darbuote ant arba ant rąstų ir
visai neįžeidė, netaip kaip plečiasi. Visi nariai privalo plaukioja ant vandens. Tuo 
komunistų kalbėtojai, žino- f \ J • • ____ .......
ma, Michelsonas gerai pūke- mus jr nauju draugų atsives- žemės ir nereikia mokėti tak-
deno Lietuvos krikščionis 
demokratus už jų juodus re
akcinius darbus.

Pittsburgietis.

CAMBRIDGE, MASS.
Iš L. S. S. 71 kp. veikimo.

LSS. 71 kuopa jau pradėjo .. •>
rengtis prie apvaikščiojimo statymas tikrai bus puikus, 
darbininkų šventės — Pir- į Kp. Korespondentas, 
mos Gegužės.

Kadangi Pirmoji Gegužės 
pripuola subatoje, tai ap- 
vaikščiojimas bus rengiamas 
nedėlioję, 2 d. gegužės, 2 vai.

lankytis į kuopos susirinki- budu nereikia pirkti namams 

sų valdžiai. Nuo ugnies irgi 
nereikia tokių stubukių ap- 
d rausti, nes ant vandens jos 
nesud egs. Tokius upės^ gy- 

“riviniais,” nuo žodžio “ri- 
į”—upė. Kada toks “rivi- 

'V’ persikelia iš vienos 
’darbvietės į kitą, tai jis ir sa- 
vb namelį nusivaro upe ten, 
iš kur jam arčiau į darbą. 
Beto, beveik visi “riviniai” 
yra munšainieriai, nes poli
cijai nelengva prie jų pneiti. 

Miestelio pakraščiuose čia 
nėra įvesto vandens, tai žmo
nės kasa šulinius, bet šulinių 

_____  , \ ’1 “kietas,” 
kų laikraščių beveik niekas skalbimui visai netinka, to- 
neskaito, išskiriant tris ar dėl žmones renka v a^.er!i 
keturias ypatas. Kai-kurie nuo 5 stogai gi suodini, 
griebiasi angliškus laikraš- tai ir tas vanduo yra juodas, 
čius skaityti, bet mažai tą “Išeinamųjų vietų” na- 
kalbą suprasdami visai ki- muose taip£i nėra; tam tiks- 
taip dalykus aiskuia, negu j j sukaltos iš lentų bu- 
parasyta, ypač is lietuvių gy- . .r . v •
venimo. Turime vieną pašai- deles toliau nuo namų. Kai 
pinę D. L. K. Vytauto Drau- dabar sniegas paleistas, tai 
gystę, bet visa bėda tame, visur šlapia, purvynas, kaip 
kad ant draugystes susirinki- Lietuvos kaime.

Svieto Perėjūnas.

ti. . •
•Į * ♦’ *

> Teko išgirst’, kad teatro
komisija susirado didelį ir ventojas lietuviai čia vadina 

. puikų veikalą, kurį žada pa- “n 
statyt taip greitai, kaip tik yė 
suras tinkamą svetainę. Per- jos

i ’

Ant galo buvo perstatytas bos. Bet, matyt, jie yra pasi- komunistų koncertas Menke-, 53 dol. ir 84c. Dabar drg. 
sakyti keletą žodžių visų jyžę sutverti kuopą. Jie tatai liuniutei-Januškienei. 2mp- i Bielinis praneša, kad lietu-pasakyti keletą _ _ , t____

laukiamas svečias, drg. S. ir padarys,

padėkojo chicągiečiams, kad bai gyvas ir turim augelį 
jie taip simpatingai jį prie- tuvių draugijų ir kliubų.
mė ir surengė jam gražią va

PORTHSMOUTH, N. H. 
Nieko neveikiama.

Tarp vietos lietuvių nesi* 
po pietų svetainėje, po num. mato jokio veikimo, norsbu- 
40 Prospect st. Manoma šiais tų galima pradėti šis-tas vei- .. . , .
metais apvaikščiojimą pada- kti lietuvių naudai. Lietuvis- \an^° .cla i.1 
ryti įvairesniu, negu jis buvo 
praeityje.* * *

Lietuvos socialdemokra
tai ačiuoja cambridgiečiams 
už aukas. Pereitame kuopos 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo drg. K. Bielinio, 
kurio vardu buvo pasiųsta

nes tas Chicagos niu tiek atėjo, kad nei sve- viškais pinigais jis priėmė 
u uz ku

lte-'dengti, tai Sliekas išbaręs sa- riuos visiems aukavusiems 
ivuosius. kad nesilanko į pa- taria ačiū.

ampelis yra la- tainės iškaščių negalėjo pa- 583 litus ir 40 centų, 
:urimaugelį lie- dengti, tai Sliekas išbaręs sa- riuos visiems auka 

įgijų ir kliubų. 
Korespondentas.

mų nariai nesilanko, vei
kiausia iš priežasties gir- 

uaoviu. .tuokliavimo.
rengimus, ėjo į publiką ko- Kadangi Lietuvoje rinki-1 Esperanto. (Tąsa korosp. ant $ pusi.)



K E L Elvis

Todėl aš protauju ir kalbu, ivtarų kova prieš karus ir mi- 
litanzmą yra kova ne tik dėl 
savo reikalų, bet ir dėl žmo
niškumo. viso pasaulio civili
zacijos. Darbininkai turi gin- 
ti (iai bininkus. Kuomet įie

__ __ r_.....,_____ šitą teisybę supras, sunaikins
—rPalauk. Maike. aš eisiu ginklus ir neleis savo vaikų 

velykinės pas klebofta ir,pa- audėti budeliais. Darbinin-
T5—S** LLU1 U<1- f i • t • ”

.......... "Mes nenorime kitų1 Mokytojas saldžiai miego-
— sraujo ir atsisakome lieti <a- jo, sapnuodamas, kad lauke ne. f . i _ »» “ " : •_ _______________ ~

MRfflflJIKAI IRKARAI1
 • - organizuotai: ¥ 

~ , j • kovoti su visomis slaptomis' Smarkiau
hai.^1L..guuiTi^ gK'J'tiiplomaujos suktybėmis iri!

. įtikinti, ka su mditanzmu. | ~
šių dienų armija savo dau-! k.°- įštikrajų, nemalonu, juk 

gumoj yra iš liaudies, bet tai i .l5v.eP®n9.uj*, Pavasari.°
nėra liaudies armija, ji vra1 »lazlal lska,?yH ,st?1' 

’ armija prieš liaudį. Liaudis!^/ sugrjzti j saitą dreg- 
• » * vto L-otvt Ivntt* įcmrcTi loniro

Tu. tėve, visuomet sakai, kad 
be Dievo valios ir plaukas 
žmogui nuo galvos nenukrin
ta. Tai reiškia, kad aš sulyg 
Dievo valios ir protauju. Ką 
tu ant to pasakysi, tėve?

litarizmą yra kova ne tik dėl
LIŪDNAS

APSAKYMAS
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UŽKAMPESE PARAŠĖ
, V. A N D R I U Š K A

^eljr.....—• j -------■ . . . , . . -----
kl/usiu. ąr jis meluoja xmo- kui visi kaip vienas turi pa
nėrus. ar ne? -A >akytir. "Mes nenorime kitų
J.------------------jį.— -t—=-

kai norėtų mus įtikinti 
įvairus tarptautiniai nesusi
pratimai esą tik nesumanin
gų diplomatų darbas, kad vi
sokie karai ir žmonių sker
dynės esą tik “Dievo baus
mė.*’

Kiekvienas musų atsime
name paskutines skerdynes, 
kuriose buvo 22 milijonai 
žmonių užmušta, sužeista ir

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Labą dieną, tėve. Kas 
naujo?

—Veidiminut. Maike. Aš 
noriu tau duot velnių.

—Velnių?
—Jesa!
—Kur gi tu. tėve, velnių 

prisigaudei, kad ir man žadi 
jų duoti?

—Nevermai. vaike. Aš no
rėjau pasakyt, kad aš noriu 
tave išbarti.

—Už ką gi. tėve?
—Už tai. kad tu. Maike, į 

mano garbinimą niekuomet 
neatsakai katalikiškai. Kai 
aš sakau “Tegul bus pagar
bintas,” tai tu man turi atsa
kyt “Per amžių amžius. 
Amen.”

—Kodėl aš turėčiau taip 
atsakyt, tėve?

—Todėl, vaike, kad dabar 
šventa gavėnia, prisimini
mas Jėzaus Kristaus 
tai reikia Kristų garbint.

—Už ką jį reikia garbinti.1 
tėve ?

—Užtai, 
atpirko svietą.

—Ar tai svietas kada nors 
buvo parduotas, tėve?

—šiur. Maik ! Kai pirmu
tiniai musų tėvai Adomas su 
Jieva paklausė velnio pagun
dos ir sugriešijo. tai Dievas 
jų išsižadėjo. Nuo to laiko, 
vaike, per daug-daug metų 
visa Adomo ir Ji evos pakale- visą žmoniją, yra melas. Be- 
nija priklausė velniui. Ale to, ir patįs krikščionys nėra 
Dievas. Maike.
gas.
ir atsiuntė 
sūnų Jėzų Kristų, kuris ir at-'škaplerius 
pirko svietą.

—O kiek 
už visą žmoniją užmokėjo J šventintą vandenį,
tėve?

—-Jis. vaike, atpirko ne pi-; žmones nuo velnio, tai kam 
nigais. ale savo krauju. Žv- reikia tų burtų kovai su vel- 

Man rodos, tėve, kad 
visos tos pasakos apie dievus 
ir velnius, apie svieto atpir
kimą. apie Kristaus iš numi
rusių prisikėlimą yra pačių 
kunigu išmislytos tam tiks
lui. kad bauginti ir išnaudoti 
tamsius žmones.

—Stap, Maike! Bijok Die
vo. nes perkūnas gali trenkti.

—Ko išsigandai, tėve?
—Tu. vaike, perdaug be

dieviškai kalbi.
—Ar tai Dievas draudžia 

žmogui laisvai protauti, 
j —Jes. vaike, taip kalbėti) 
i nevalia.

—Bet kas tau, tėve, sakė, 
kad nevalia?

—Kunigas. Maike.
—0 iš kur kunigas žino, 

Į kas yra žmogui valia kalbėti, 
‘o kas nevalia? Ar jis kalbėjo 
apie tai su Dievu? Aš. tėve, 
turiu protą tam. kad protau-

tė. jeigu tėvas atiduoda savo 
sūnų nužudymui. Juk tai di- 
džiausis žiaurumas, o ne mie- 
laširdystė.

—Tu. Maike. esi dar dur
nas vaikas ir todėl Dievo 
mielaširdystės suprasti ne
gali.

—O tu. tėve, ar supranti? 
—Jesary!
—Tai paaiškink.
—Šiur. aš tau. Maike, iš- 

klumočysiu. Tik tu manęs 
klausyk, o aš tave ant gero 
kelio atvesiu.

—Gerai, tėve. Aš klausau. 
—Matai. Maike, visa žmo

nija Dievui buvo brangesnė 
už jo sūnų, todėl jis atidavė 
velniui savo sūnų ir gavo nuo 
jo visą žmoniją. Sy. Maike.

—Tai tavo protavimu, tė
ve. dabar visa žmonija pri
klauso Dievui?

—Jesa. Maike.
—Ir numirę visi eis i dan- 

mukų. gaus karalystę. Ar taip, tė- 
” ,ve?

—Nausa! Į dangaus kara
lystę. Maike, eis tiktai geri 

Maike. kad jis krikščionys lermokratai.
Į —O kur dings kiti? 

—Kiti, vaike, eis i peklą.
1 —Tokiu budu, teve. vel
nias vėl pagriebs Dievo at
pirktą žmoniją, nes krikščio
nys šiandien nesudaro nei 
vieno trečdalio viso pasau
lio žmonių. Taigi sakyti, kad 
Kristus atpirko nuo velnio

—Mokytojau, mokytojau! oro banga jį apėmė. Ant sta- 
—rėkė kas tai lauke, smar- lo mirksėjo mažutė žibalinė 
kiai baladodamas į langinę, lempelė, o kampe prie pe- 

. čiaus tyliai verkė Geldaitie- 
; Užpečkėje girdėjosi de- 

v kraują.” Į jau pavasaris ir jis, pabaigęs
Kad sumažinti karų pavo- Į darbą, vaikščioja gražiose u 

jų. mes turime organizuotai pievose.
subaladojus į Pasilenkė.

langinę, mokytojas urnai pa- 
i budo, išsigando ir kiek supy- 
• 1 Y * A • 1 * 1 *1

tus, klausė: duoti, ar neduo
ti ; gali sako, gelbėti, gali ne
gelbėti... O vaistai, sako, 
smarkus... Pamaniau: vaikas 
jau šiaip ar taip kasdieną ei
na blogyn... Duok, sakau... Ir 
davė, tegul ji šimtas paibe- 
lių... Važiuoju dabar kars
to... Pakeliui užsuksiu pas tą

Mokytojas nusimetė ap-I 
siaustą ii- priėjo prie lovos..

—Antanai, kas gi, brolau, žmogžudį ir sudaužysiu kaip 
tau pasidarė? ' velnią...

J jį žiurėjo pavargusios, ■ Geldaitis rydamas ašaras 
giliai įdubusios akys, lyg pa- išėjo pro duris, o mokytojas 

prašančios. Gražus pažvelgė į užpečkę. Kelios 
veidas buvo išbalęs, atsimai- moterėlės, greitos, linksmos, 
nęs. Geldaitis atnešė žiburį kopinėjos apie numirėlį, jį 
prie lovos. Jo šviesoje moky- rengdamos.
tojas, slopindamas širdyje Ramus, gražus gulėjo An- 
didelį gailestį, pažiurėjo į tą. į tanas, kietai sučiaupęs apde-

galbos prašančios.

ną kambarį ir išgirsti lauke 
šėlstanti žiemos vėją.

O i langinę vis baladojo. 
Mokytojas atsikėlė iš šiltos 
minkštos lovos ir nustebęs 
priėjo prie lango.

—Kas čia? — paklausė 
kiek sumišusiu balsu.

—Mokytojau... ponas mo
kytojau! Sūnūs miršta, gal 
butu m taip geras ateiti pas 
mus... Gal žinai kokiu vais
tų?

—Geldaiti, tai tamsta?— 
paklausė dar mokytojas. — 
Nejaugi Antanas miršta?

1 —Blogai visai... kriokia...
orą tik traukia, tik traukia...

—Palauk, aš tuoj, apsi
vilksiu...

Greit apsivilkęs, mokyto
jas išėjo gatvėn. Aplinkui

ne tik nusikala sau grandi
nius. bet kapitalistų verčia
ma kuodaugiausiai už tuos 
grandinius užsimokėti. Mili- 

. žmonių užmušta, sužeis u įrizma? .slė^a viso krašto 
; tt. Milijonai žmonių paskers- ^komunini gy venimą, nes 
i ta ir milijardai amžiais krau- rei^a^auJa . milžiniškų įslai- 
' to turto sunaikinta.
, Ar .tai blį-ot.ik. X l J jaunimas yra paverčiamas
bausme ? Kunigai >ąko. 
taip. Bet jei yra. jų toks die
vas, kuris mėgsta nekaltų 
žmonių kraują, tai darbinin
kai turi ir tokiam dievui, ir 
visiems jo kunigams griežtą 
karą p’askelbti.

Vienok mes žinome, kad 
tokio dievo, kurs trokštų 
žmogaus- kraujo ir siratos 
ašarų, nėra. Yra tik kunigai, 
kurie vardan to dievo patei
sina karus ir darbininkų iš
naudojimą.

Mums, darbininkams, turi 
būti aišku, kad įvairus tarp
tautiniai nesusipratimai ir 
karai yra tiesioginė pasekmė 
kapitalizmo. tarptautinių 
kapitalistų lenktynių, naujų 
rinkų jieškojimo. kolonijų 
politikos. Karų militarizmo. 
žmogaus žmogumi išnaudo
jimo ir kitokių neteisybių 
priežastys yra kapitalistinia
me visuomenės sutvarkyme. 
Kapitalizmas yra visų tų ne
teisybių šaltinis, todėl ne
nuvertė kapitalistinės tvar
kos, nepanaikinę pačių prie
žasčių. niekuomet neišnai- 
kinsim ir blogų pasekmių. 
Šiandien šaukiamos įvairiau
sios "nusiginklavimo" kon
ferencijos, į kurias susiva- 
žiuoja buvusio didžiojo ka
ro smaugikai. Bet tie nusi
ginklavimo planai yra tik 
viena kvailystė, gudrus ban
dymai apgaudinėti, nes kiek
viena valstybė nori... tik kitą 
nuginkluoti.

Darbininkams nėra dėl ko 
skersti kitų šalių tokius pat 
darbininkus, jei jau reikalin
ga mušti, tai geriau savo iš
naudotojus, o ne savo vargo 
brolius.

Proletariato reikalai ir 
bendrai visos civilizacijos 
reikalai reikalauja palaikyti 
tarptautinę taiką, todėl pro

idų.
Bet to negana. Darbininkų

tas pačios darbininkų klasės 
žudytojais, juos auklėja nuo
latiniais militarizmo ver- 
gais.

Militarizmas yra viešpa
taujančios klasės rankose 
Įrankis prieš savo priešinin-i 
kus. Tasai šarvuotas kumštis 
visuomet yra pasirengęs gin
ti "esamąją tvarką,’’ “nuosa
vybę" ir kitas kapitalistų 
"šventenybes.”r-, • 1 • 9 . 9 • y . • — I C* O 1CV ■ \J iįčtl » vili MlllirVLAA

Reikia eiti pue nuolatines ^uvo tuščia ir tamsu. Vėjas rinnmonoc niinsji Linimn • . _ . v
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velniui.
________  mielaširdin- liuosi nuo velnio, nes apsigy- 
Jis pasigailėjo žmonių nimui nuo jo kunigai liepia 

ant žemės savo katalikams dėvėti rąžančius, 
ir kitokias brost- 

;vas. Apsigynimui nuo velnio 
Kristus velniui jie įvedė krikštą, išpažintį ir 

" Jeigu 
■ Kristus ištikrujų atpirko 

raikė, atpirko ne pi-; žmones

6
•s

__ X

kariuomenės panaikinimo.
Niekados daugiau karo! 

Mes nenorime kitų kraujo ir 
atsisakome lieti savo kraują.

J. Lapu t a it e.

ATVEDĖ 5 ĖRIUKUS.
Kurėnų dvaro, Ukmergės 

yaisč. pusininko J. Gridiuš- 
ikos avelė atsivedė penkis 
: ėriukus. Visi vienodo didu- 
jmo. Spalvos nuo visai juodos 
ligi baltos laipsniška; keičia
si. Dvi avytės, du avinėliai, o 

: penktas nei “šiokios nei to
kios" giminės. Avis visai 
sveika.

RŪTELĖ.
Rūtele žalioji!
Kas tave pasėjo?
Kas tave daigino?
Kas tave augino?

Rytą vakarėly, 
žiemą vasarėlę: 
Vienodai žaliuoji— 
Lapais garbiniuoji!

Baltosios seselės
Rūtelę pasėjo;
Daigino žemelė.
Augino saulelė.

Mergelės seselės 
Rūtelės globėjos. 
Vainikų pynėjos. 
Darželio puošėjos.

A. Šeškevičius.

dai prikalė jį prie kryžiaus ir niu? 
perdūrė jam šoną. Pertai.] 
vaike, ir šventoj giesmėj yra ! 
rašoma: “Upė Cedrono teka j 
iš šono mieliausio musų Je-I 
zuso pono.” Taigi, vaike, kai 
gavėnia ateina, tai visi krikš
čionys. prisiminę Kristaus 
kančias, pasninkauja ir mel
džiasi.

—Man rodosi, tėve, kad tu 
čia pasakoji nesąmones. Ne
jaugi Dievas, būdamas visa
galis, negalėjo kitaip žmoni
ją nuo šėtono išvaduoti, kaip 
tik siųsdamas savo sūnų ant 
mirties? Jis galėjo užleisti 
perkūnus ir suteškinti velnią 
be jokių ceremonijų.

—Gali būt, Maike. kad 
Dievą s norėjo parodyt žmo
nijai savo mielaširdystę, už 
tai ir nusiuntė savo sūnų ant 
kryžiaus numirti.

—Aš nesuprantu, tėve, ko
kia čia gali būti mielaširdys-
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Panelė Macfadckn savo gražumu ir malonumu moka sinaldyt 
drambliusti. 0 liežuvi tam, kad kalbėti, [tik senbernius, bet ir didžiausius

; pripustė didžiausius sniego 
i kalnus ir klampoti buvo be 
; galo sunku. Sulinkusios, 
Į sniego prislėgtos triobos niu- 
! riai žiurėjo mažų langų tam
siais žiočiais.

—Kas gi Antanui? —klau
sia mokytojas šalia einantį 
aukštą, kailiniais apsisupusį 
Geldaitį. kaip basliais ilgo
mis kojomis steričiuojantį 
per sniegą.

—Dievas žino.
—Gal peršalo?
—Rodos ne. Grįžo praeitą 

penktadienį iš miško, išba
lęs, dreba... Šoną, sako, du
ria... Per naktį dejavo, o rytą 
jau neatsikėlė.

—O gydytoją ar vežėt?
—Kur ten su tais gydyto- 

j jais... Jie žmonės išdidus, be 
, penkiasdešimties litų nė ne- 
: krust... Kumelė mano irgi 
; paskutiniuoju laiku pradėjo 
jsirguliuot, o svetimų prašy
ki nesinori. Kunigą atvežė 
vakar Galinis... Maniau gal 
tas padės, bet... — ir Geldai
tis giliai atsiduso.

—Ne kunigą, o gydytoją 
j parvežti privalėjot: apsirgo 
i —reikia gydyti... žmogaus 
gyvybė už viską brangesnė.

—Gydėm. gydėm...
—O kasgi gydė?
—Gi Kazienė... Ji boba 

gudri, įvairių gydymo būdų 
žino... Iš karto gąsdino Anta
ną, kad ligą iš šono išvaryti. 
Iš šautuvo prie pat jo ausies 
netikėtai iššauti liepė, pele
nais aplinkui lovą apibėrė ir 
dar daug visokių būdų mėgi
no. bet niekas negelbėjo. Ta
da iš Trupeikių pati pakvie
tė Dundulį, gal, sakome, tas 
supras. Jis iš knygų mokąs 

■ gydyti ir apie vaistus supran
tąs. Atsivežė net keturias 

;bonkas įvairių skystimų... 
Pas jį. sako, jėgos išduksta, 

, ir reikia jam jėgų į vidurius 
| įpilti, nes be jų žmogus kaip 
I ir miręs. — Kaip gi. klausia
me. tai padalyti?—“

i

dar nesenai sveikąjį greitąjį giniau lupas, lyg slėpdamas 
jaunikaitį ir jautės, kad jau nuo visų savo baisios mirties 
nebeilgai galės tą kovą tęsti, priežastį.

Paėmęs iš Geldaičio rankų 
žiburį, mokytojas priartino 
jį visai arti ligonio veido ir 
net suriko iš nustebimo: ligo
nio lupos ir burna buvo lyg 
ugnimi apdegtos ir atrodė 
kaip viena didelė pūvanti 
žaizda. Marinamas gyveni
mas dvelkėjo iš gilumos tos 
žaizdos.

—Ką jus su juo padarėt? 
—atsigrįžo mokytojas į Gel- 
daitį. piktas, sujudintas. — 
Jus jį sudeginot!

Geldaitienė pradėjo grau
džiai verkti, o Geldaitis tik 
giliai atsiduso.

;—Norėjome kaip geriau, 
o... Dievo valia.

Bet mokytojas jo neklau
sė. Kiek galima daugiau iš
traukęs žiburio knatą, atsi
klaupęs prie lovos, jis liepė 
Geldaitienei greitai duoti 
saldaus pieno. Po to atsar
giai arbatiniu šaukšteliu pra
dėjo pilti pieną pro žaizduo
tas ligonio lupas į burną. Li
gonis pradėjo judinti galvą, 
matyti, pienas jo žaizduoto- 
je burnoje sukėlė didelį mokratija 
skausmą.

“Niekas negelbės' ____  _________ _____
manė mokytojas ir nuliūdęs vo Profesinę Sąjungą. Be- 
atsistojo. Pažiurėjo į ligonio usiai šulmeistrai alla Mockai 
tėvą ir motiną. Geldaitienė neatbaidvs ju nuo darbo. Va- 
atsirėmusi į pečių, verkė gai-; lio mokytojai į darbą. Nebe
itomis ašaromis, o Geldaitis,(toli laikas, kuomet nusikra- 
Iaikydamas vienoje rankoje tvsime jezuitinės vergovės, 
žiburį, užsimąstęs žiurėjo į ' Mokytojas,
sūnų ir mažučiai, žiburio pa-__  ___________ ___

“ u“an‘ AUKOS LIETUVOS 
aS?&,lkc SOCIALDEMOKRATAMS

Kai po kiek laiko grįžo,------------
Geldaičio gl ičioje jau buvo Waterbury, Conn. 
susirinkęs gana didelis žmo- PHsiunčiu $24.50 aukų Die
nių būrelis. Susėdę už stalo, tuvos Socialdemokratų Par- 
mieguistais, barškančiais tijos reikalams, kurias suau- 
balsais giedojo giesmes. kavo susipratę darbininkai.

Geldaitienė užpečky balsu Aukas malonėkit greitai per- 
vri L' To i iv rv L- zv 1 i /'\e z z\ ,4- Z T _ . . . x   — - 1 „

APSIRIKO KADEMAI.
Jezuitinės skolastikos su

kaustytos klerikalų smege
nys manė, kad išmesdami 
vieną kitą mokytoją iš vie
tos, visus privers nueiti jų 
mitais ir zababonais ap
tvertai! gardan. Apsiriko 
vargšai. Mokytojų Profesinė 
Sąjunga sparčiai, ypač pas
kutiniu laiku auga. Net keli 
įstojo pas mus metę klerika
linę sąjungą, kurioj nesenai 
buvo nariais. Narių skaičius 
kasdien didėja. Sfejunga mu
sų auga. Mokytojai mato vi
suomenės ūpą ir žino, kad 

į jau nebetoli diena, kuomet 
jie laisva krutinę atsikvėps 
mokykloj is be baimės varys 
kultūros darbą. Tik klerikalų 
pataikūnai ir bailiai stovi 
nuošaliai. Tokių, žinoma, 
mums ir nereikia. Tie dva
sios vergai jokios reikšmės 
neturi. Mokytojai savo pada
lys. nes jie žino, kad tik de- 

_ i supras mokyklos 
ir mokytojo svarba ir štaiTT •* * *

■ — pa- kodėl visi skubiai dedas į sa-

t

rėkė. Ją ramino kelios mote-'siųsti Lietuvon, nes tenai da- 
rėlės. Geldaitis, ilgais kaili- bar pinigai labai reikalingi.

Aukavusiųjų vardai:niais apsivilkęs, botagą ran
koje laikydamas, stovėjo, 
prie durų. Mokytojui Įėjus, 
jis stvėrė jį už rankos ir pa
traukė į save.

—Nesakyk. mokytojau, 
niekam apie Antano ligą... 
Suvažiuos policija, daktarai, j 
piaustys. tardys... Vistiek jau 
Antano nesugrąžinsi...

—-Tai jau Antanas mirė? 
—prislėgtu balsu paklausė 
mokytojas.

—Mirė... Dieve duok dan
gų, — žemai galvą nuleidęs 
atsakė Geldaitis ir dvi dide
lės ašaros nuriedėjo per 
raukšlėtus skruostus.

—Nesakvk niekam, moky- 
tojau, nuo ko jis mirė, tik bė
dos man daugiau padarysi.

—Bet juk tas Trupeikių 
Dundulis jums sūnų sieros • 
rūgštimi nunuodijo... 
už tai atsakyti, dovanoti ne
galima ! Daug tokių gydytojų

ne-

Tai ne 
i jūsų dalykas, sako, aš tai mo- 
• ku padaryti. Matome: žmo
gus žinąs, nusimanąs ir pra- 

1 šome su žmona — gydyk, at
lyginsime kuo galim... Suly- 
gome ant dešimties litų... Na 
ir gydė. Virino, .smarvino, 

: paskui davė Antatiui gerti. _ „ „
Išgėrė nabagas — ir akis iš-j atsiras žmones marinti — su- 
vertė, tik traukia pro atver-J jaudintas šnibždėjo mokyto- 
tas lupas orą, plėšia, drasko jas. — Jį reikia pamokinti! 
marškinius... Nuo to laiko ir j —Žinau aš, kad nunuodi- 
kalbėti nustojo. I jo... — braukdamas nuo vei-

i Priėjo prie Geldaičio grį- do ašaras kalbėjo toliau Gel- 
čios. Molėtojas, pasilenkęs daitis 
žemose duryse. įėjo pirmas.! — Trisvbę sakant, jis prieš tijai. k 
Senai nevėdinlo, tvankaus duodant Antanui tuos vais-

Tomas Matas 
S. Senkus
Kl. Senkus 
P. P. Palapis 
-J. Martinkus 
P. Motiečius 
M. Paugis 
Ip. Kutelis 
•L S. Prusalaitis 
A. Nainis
A. Bertulis 
Jurg. Kudlinskas 
-Jurg. Mažulaitis 
M. Ciplijauskas 
J. J. Kurauskas 
Pr. Salaševičius 
J. Zankus
V. Zavišius 
P. K.

$5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50, 
$24.50. Viso 

Aukavusiems tariu širdin
gą ačiū. P. Motiečius.

Jis turi Elizabeth, N. J.
Krank Qwirka 
Dom. Bočkus 
F. D. Krantauskas

s 1.00
1.00
1.00

Svkiu 3.00 
“Kol.” No. 10. 1026 269.75

Viso sykiu $297.25 
$300.00 tapo pasiųsta Lie

tuvos Socialdemokratų Par- 
o 26 d., 1926 m.

• G. Gegužis.
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Korespondencijos
i 

HAVERHILL, MASS. Įtų pusės. Pirmas komunistų. 
Ai sutinku padėt $100.00 j klausimas buvo toks: “Kur 

pas M. Matonį, Juozą Valat- randasi Ebertas ir kiti socia- 
ka ir A. Dambrautka. Jistai?” Kalbėtojas atsako

raporto, įgaliavo tą pačią ko
misiją paduoti L. A. Bendi'o-
vę į receiverio rankas, o nusi
kaltusius direktorius traukti 
teismo atsakomybėn.

--^LrSereiko, pirm., 
R. Lebeliunas, sekr.

r • . _

LAWRENCE, MASS. 
Lai prirodo.

z

9a

Arlauckas, pajieS- ' PARSIDUODA FARMA A KOa. I. !
Su visais įrankiais. 4J a’.rų žemės,

ko, triobos geros, laukas apsėtu dobi
lais ir kviečiais. Parsiduoda su gyvu
liais Yra du arkliai ir 6 karvės. Prie
žastis pardavimo — senatvė ir nesvei
kata (13)

ANTANAS MACHUTA 
R. 2. Bos 42, Branch. Mich.

ką ir A. Dambrauską. lestai?” Kalbėtojas atsako, “
“Laisvės” Nn fis Klinhn’kad Ebertas ir Leninas jau Gerbiama Keleivio Re- 

-ak es No. 68 Kiiubo • publika uarileido dakcija! Aš esu apšmeižtas 
Narys rašo neva aUakvmą i nurpn.ę-• knrosnnnaento todėlmano uasiulvma 75 dol už juokais iš komunistų, kad ne jūsų korespondento, tociei 
prirodvma to‘ kas “Laisvės” Jieško mirusių žmonių. Vie- meldžiu patalpinti jūsų laik- 
v oo' i *■ ’ . ? ‘ tos komunistu kapucinas rastvje siuos kelis mano zo-No. 29 buvo pnes mano Vpa- lUb Kmnuuistų naputnias, - j 
tą rašyta. Kliūbo Narys sa- matydamas, kad publika is-dzii^ ■» , _ įii/vL’in L’ 11 va i cjt i 10 OrClkJT/ilA T\.r

..__Miertuet

AS, Stanislovas Arlauckas, pajieS-» PARSIDUODA FARMA 
kaa savu brolio A inco Ariaucno. par»- ... .
fm Iš Suvalkų rėdybos. Raudonio vals- ■ f _----- .
čiaus, Barauskų kaimo. Amerikoj gy- akrų dirbamos, © 10 akrų gero jnlš- 
rer*a apie 25 metai. li»14 metais jisai ’ v 
išvažiavo iš Brooklyno ir rudinį, kur 
dingo Meldžiu atsišaukti arba' kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti. 
Mums yra dideli pinigai Brooklyno 
banke ir be jo negalim išimt. Jis turi 
pribut pats. Mano adresas toks: (16)

V1NCENT ŽUKAS
224 Manhattan Avė.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau 3 brolių Juozapo, Mikolo 
ir Antano Barisevičių. Kas apie juos 
žino malonės pranešt arba patįs lai at
sišaukia. 118)

. KAZYS BARISEVIČIA
I 963 Harrison avė., Colunibus, Ohio.

juokia komunistus, atsistojo' “Keleivio ’ No. 10 tilpo iš 
ir sako: “čia nereikia juok- Lawrence*o korespondenc-i- 

itis. Šitas draugas norėjo pa-į ja, buk aš už darymą ir par-, 
mas tikru faktu anie io iš-*klausti> kur Ebertas nuvedė |davinėjimą munšaino užsi- 
braukima iš I S Š 144 k in ;savo partiją.” Kalbėtojas apmokėjau Bostono federalia- ?raub!^ inn K 1b hn‘ sako, kad Ebertas jokiospar-Įme teisme 500 dol. bausmes.

Tnlian - b ai niekur nevedė, tik kaipo' Lai gerbiamas koresponden- 
- ■ jsocialdemokratų partijos į tas prirodo, kad aš gyvenda-

valdžiai
4

ko: “‘Keleivio’ num. 10 S. 
Uždarinis iškepė tris blynus 
pavvdale *75, reikalauda-

jos ir iš
pirmininko.”
sako: “Sutikčiau, kad Kliu-><1KO. ^uuKciau, Kad Aliu- . . . R jk‘atid^n.a.;v0'mas Amerikoje per 36 metus
bo valdyba butų tame klau-.puJ V.., valdžiaisime bešališka. Bet žino<la-!Į!al't!'os sugavimus “g™^eJXna ceni o
mas, kad dabartinė valdyba Paltų?® natys. P'-'l.v- SirhMam'
cncirUvio indi davo suvažiavimu nutari- uz pmodymą as skinu jamsusideda is jūsų plauko zmo-l _ . i.i‘ c5m.jc. 500 dol Tainm ieimi minė-'Antras klausimas:nių, todėl statau štai kokį i™.1?'’ , T.
reikalavimą: nuo savęs ski-• ik?
riu J. Valatką, A. Damb
rauską ir M. Matonį ir lai jų 
akyvaizdoje, bendrai, Kliu- 
bo valdyba peržiūri 1918 
metų protokolų knygą ir ten 
jupda ant balto suras para
šyta. kas padavė skundą ir 
kodęl tapai prašalintas iš 
pirmininko vietos.” Tai pa
sakęs jis priduria: “Sutinku 
iš savo pusės padėti šimtinę 
pas J. Valatką, A. Dambrau-I 
ską ir Matonį, bet ir jus tą I 
patį turite padalyti. Kuris 
musų bus neteisingas, to pi
nigai bus paskirti Lietuvos 
darbininkų judėjimo parė
mimui.”..

s .Gerai, Kliubo Nary, ai »u- 
tinku su tamstos paskirtais 
žmonėmis, budėkime abudu 
po šimtinę Dirm žiūrėjimo 
protokolų knygos, t'eržiu. _ 
jimui protokolu knygos as 
skiriu Vi“ '
d. balandžio, «. <•■. 
Kiiubo kambaryjė. *

Taigi paskirtu laiku^tsi- 
nešk tamsta šimtinę ir atsi
vesk savo žmones J. Valat
ką, A. Dambrauską ir M. 
Matonį. 0 aš pasistengsiu 
gauti Kiiubo valdybą. Ir su
dėję po šimtinę už rankų ei
sime žiūrėti 1918 metų Kliu- 
bo protokolų knygoje mano 
išmetimo iš Kiiubo preziden
to vietos. Jeigu atrasime, 
kad aš buvau išmestas, tada 
tamstai teks mano šimtinė ir 
tamsta galėsi daryt su ja ką 
norėsi. Bet jeigu tamsta pra
laimėsi, tai tamstos šimtinę 
aš paskirsiu Lietuvos Social
demokratų Partijai.

S. Uždavinis.

A

APSIVEDIMAI
i Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės, apie 40 metų, pasi- 

, turinčios. Aš tūrių turto vertės $65.- 
<H»0. Daugiau žinių suteiksiu laiškais.

■ Meldžiu prisiųsti savo paveikslą.
M. SAIVANSKIS

409 Main st.. Hartford, Conn.;______________ ____
| Pajieškau merginos, katra mylėtų 
dirbti prie aiskrvmo. Galės dirbti ant 
nedėlių ar ant visados. Aš esu vaiki
nas 40 metų. Apie užmokestį klauskit 
per laiškų. GEORGE NORKUS

. Perkasie, Pa.

EXTRA! EXTRA!
PRANEŠIMAS.

2,000 akrų ant pardavimo arba mai
nymo. Galima pasirinkti didžiausį bar- 
geną, kokią ūkę tik nori. Aš turiu par
davimui ūkių arti miestų, prie ežerų, 
su dideliais sodais, derlingomis žemė
mis. Galima nupirkti už vieną treėda- 
dį, kiek jos ištikro vertos. Reikalaukite 
ūkių sąrašo. Tenai surasite, kas jums 
reikalinga. (14)

P. I). AN DREKL S
PENTU ATER, MICH.

FARMOS ANT 
PARDAVIMO.

Didžiojoj lietuvių ūkininkų kolonijoj 
turiu 47 ukes ant pardavimo. Štai keli 
bargenai:

ŪKĖ 40 AKRU, 2 arkliai, 5 karvės, 
2 telyčios ir bulius, 50 vistų, padargai 
ir javai. Tai pirmas toks bargenas. 
Kaina $2,3'M). įmokėti $1,5000.

ŪKĖ 80 AKRŲ, didelis sodas, teka 
upelis, tik skersai kelio yra didelis 
ežeras, prie pat mokyklos, 2 arkliai, 4 
karvės. 2 kiaulės, padargai ir javai. 
Kaina $1.200.

l'KĖ 100 AKRU, puikus dideli bu- 
dinkai, sodas. teka upelis, yra miško, 
38 akrai užsėta dobilais, 13 akrų al- 
falfa. Kaina $5,300. įmokėti $1.500. 
Dėl platesnių žinių rašykit: (14)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Fuuntain. Mieli.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarpe 20 ir 30 metų am
žiaus. Katra mylėtų apsivesti, lai atsi
šaukia, aš duosiu atsakymą kiekvienai. 
Aš esu vaikinas 29 metų amžiaus, tu
riu turto 48.000 vertės. Plačiau apie 

i save suteiksiu žinių per laiškus.
F. J. BAROLL

Box 173, Barre Plams, Mass.

Tai tikrai NAUJAS
R TU girdėjai apie tai? Tai nėra grie

tinė, tai nėra pudingas, tai nėra kiauši
nienė, bet jame yra visos geros ypaty

bės tų gardumynų, be to turi dar kitko, to, 
ko tu niekuomet nesi ragavęs.
Dauguma žmonių papratę valgyt “taip, kaip 
yra,” bet gudrios virėjo*, kaip žinoma, var
toja ji keikų padailinimui, pajams pagardin
ti ir tt. - -
Mes turime knygelę, kur viskas apie tai ap
rašyta ir jei tu ją pareikalausi, tai tu busi 
pirma savo apylinkėj jj pavartoti. Tik parei
kalauk iš Borden Company, 350 Madison 
Avė., New York, N. Y.

Prie proro^ primename, kad tai 
padarę iš Borden’.-* Condensed |B 
Milk (pasaldyto), kurio juaq <ro- !■ 
eerninkas mielai įum« parduos. JJi

500 dol. Taipgi jeigu minė
tas korespondentas prirod.vs, 
jog aš darau ir pardavinėju 
munšaįną, gaus minėtą sumą 
pinigų. į

Jeigu aš esu Rvmo-katali- 
kų bažnyčios parapijonas, 
tai tas dar nereiškia, kad aš 
esu blogas žmogus ir kad ma-: 
ne bile kas galėtų šmeižti.

Povilas Zaluba.

tuvai, o ne Rusijai?” Kalbė
tojas atsako, jog lietuviai tu
ri gelbėti Lietuvos žmonėms, 
o rusai — Rusijos žmonėms. 
Nes ir pats Leninas yra pasa
kęs, jog Chinija priklauso 
chinams, Rusija — rusams o 
Lietuva — lietuviams. Tre
čias klausimas: “Jeigu kuni
gai yra tokie biaurųs žmoni
jos neprieteliai, tai komunis
tai ir socialistai turi pad?»yt| 

ka- 
sumanymas 

butų geras, jei pas komunis
tus nesimatytų veidmainys
tės ir viliugystės. Kuomet 
buvo renkamos aukos Lietu
vos socialdemokratų ko
vai su klerikalais, tai komu
nistai išbėgo iš svetainės per 
duris. Reiškia darbu jie ne- 
prisideda pne sociąldemo- 

i kratų bendrai kovai su kleri
kalais, o tik liežuviais mala. 
Komunistų taktika yra so
cialdemokratams žinoma. 
Jeigu Socialdemokratai rem
tų komunistus, tai komunis
tams butų gerai. Bet gavę 
viršų komunistai socialde
mokratus sušaudytų. Mes sa
kome: gelbėkime Lietuvos 
socialdemokratus, kad jie 
laimėtų, o tuomet iš Lietuvos 
kalėjimų bus paliuosuoti vi
si komunistai ir kiti politi
niai kaliniai, tuomet jums 
nereikės pas žmones prašyti 
aukų Lietuvos politiniams 
kaliniams. Ten Buvęs.

ibendrą frontą prieš kler'l 
lų bloką.” Šis sumanym

dykų n&ddietlį, 4 £ 
džio, ŽvaL'po pietų, j.

I

AKRON, OHIO. 
Dr-go St. Michelsono pra

kalbos. Susitvėrė LSS. kuopa
Kovo 17 d. čia įvyko dr- 

go Michelsono prakalbos, 
kurias rengė LSS. Šias pra
kalbas galima skaityti pavo
kusiomis visais atžvilgiais. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Net ir rengėjai ne
sitikėjo. kad paprastą vaka
rą tiek publikos prisirinktų. 
Aukų Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai surinkta 22 
dol. 10c. Vietos komunistai 
nei vieną kartą per aštuonis 
metus tiek aukų per savo 
prakalbas nesurinko.

Bet užvis svarbiausia yra 
tas. kad šiose prakalbose su
sitvėrė I>SS. kuopa, į kurią 
susirašė net 18 draugų. Ir 
reikia tikėtis, kad kuopa 
smarkiai augs, nes prie 
jos žada prisirašyti dar dau
giau draugų, kurie tą vaka
rą dirbo ir negalėjo į pra
kalbas ateiti.

b’ose prakalbose žmonės 
taip ramiai užsilaikė, kad 
tartum ii e nei nekvėpuoja. 
Girtų visai nesimatė. Ne taip 
kaip kelios sąvaitės atgal pas 
' omunistus kad buvo: kal
bėt >jai r.alba. o girti žmonės 
iš rp.<n v* -ta Ramus publi
kos uz. Ra. nna.- parodo 
žmonių sus* ion. riimą .-> Ha- 
listiniu ju tėiii. u.

Po prakalu p duo
ti keli klausimai iš komuna

l

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės tarpe 35 ir 15 metų. Aš esu 

•39 metų doras vaikinas ir turiu šiek- 
tiek turto. Meldžiu atsišaukti ir su pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai

J ZEMIRETA
P. O. Bok 75, Kayford, W. Va.

CAMBRIDGE, MASS.
Kur musų svetainė?

Apie vienuolika metų at
gal, Cambridge'aus progre- jau pervėlu. Pigiu laikų lauk- Į 
syviškoji lietuvių visuomenė iti taipgi, veikiausia, tuščia ■ 
buvo gyvai susirupinusi rei- 'svaionė, nes tokie laikai vai-j 
kahngumu nuosavos svetai- gjaj besugrįš. Pradėti tverti U 
nės- . į tam tikslui naują organizaci-!

Kad tas darbas butu \”vki-i Vnnmot
nės- tam tikslui naują organizaci-

Kad tas darbas butų vyki-ija ^.gj neparanku, kuomet 
namas gyveniman ir kad jis čia jau viena gvvuoja. 
neatsilieptų perdaug sunkiai viskas, ko dabar reikia, 
ant r įsuomenės. pečių, bi i o j a,| Kooperacija' įč pra- 
sumanyta organizuoti koope-; {lėtu t (larba Rcik&ų, k-d 
ratyviskų bendrovę, kuri tu-;(lil.ektoriai {šrinlftų komite- 
rejo atidalyti valgomųdaik-|„ kurjs turėtukreiptis i Vi
tų krautuvę, tuo supratimnįlSsCarabn'3ge1ietuyiS.diga-I 
kad apyvartos pelnas,, kui) 1 nižaciias kviesdamas į kon- LrvQiitiT\7o -nori Lrocmotoi ii *

! tą. kuris turėtų kreiptis į vi-

krautuvė padarys kas metai, 
už kelių metų duos stiprų pa
matą svetainei.

Kooperacija suorganizuo
ta ir gyvuoja, rodos, per vie
nuolika metų. Nors jai gerai 
sekasi ir kas metai pasidaro 
pelno, bet kadangi jos tiks
lu yra daryti apyvarta tei
singai, 
produktus ir parduoti taip, 
kad nenuskriaudus pirkėjų, 
tai darosi negalimu daryti 
didelius pelnus. Taigi laukti 
kol kooperacija pajiegs pa
statyti tinkamą svetainę, 
kaipjš praktikos matosi, yra 
klaidinga, nes tas reikalauja' 
labai daug laiko; o svetainė ’ 
pažangiajai visuomenei šian-j 
dien yra labiau reikalinga.' 
negu kada pirmiaus. čia ap-' 
linkybės susidarė taip, kad i 
pastaruoju laiku yra sunku i 
gauti ir menką svetainėlę. 
paprastam vakarėliui, tinka
mu laiku, o ką jau bekalbėti 
apie salę, kur butų galima 
veikalus perstatyti. Štai, pa
vyzdžiui, Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų Draugystė turi daug 
keblumų savo metiniam ba
liui surengti; Kooperacijai 
reikėjo padėti daugiau negu 
šešius mėnesius, kol gavo 
progą įvykinti savo parengi
mą. Socialistų kuopa turėjo 
apleisti šią žiemą tris savo 
parengimus dėl negavimo 
svetainės. Tas pats ir pas 
sandariečius. Tas pats ir ki
tose draugijose bei kuopose.

Musų augančioji jaunuo
menė, pilna energijos ir ūpo, 
veikli muzikoje ir dailėje, 
neturi nei mažiausios progos 
pasirodyti lietuvių visuome
nei, turi eiti arba pas' anglus, 
arba būti visai nuošaliai. 
Tas, žinoma, neneša naudos 
nei tėvams, nei augantiems. 
0 ypatingai nukenčia pažan- 

_•> •_ nes tuomi jos
,. „ . „ • Tas viskas

liūnas sekretorium. Susirin-'dedasi taip todėl, kad mes 
kime dalyvavo didelis skai- neturime savo svetainės, 
čius šėrininkų. Buvusi komi- Mano nuomonė tokia: 
sija M. Miškinis, K. Lebeliu- laukti toliaus jau nebegali 

i-JrP. Mikšis išdavė rapor- ma. Kol Koopera*-’’ ; prasi- 
tą apie u '• Bevdro čs sto vy' e i u viena pajėgs pa- 
vį. Susirinkimas išklausęs statyti svetaine tai bus

AKRON, OHIO. 
Aukos socialdemokratams.

Per draugo Michelsono 
prakalbas aukojo šie draugai 
ir draugės parėmimui Lietu
vos socialdemokratų: Po 2 
dol.: J. Lukaševičius ir K. 
Morkūnas. Po 1 dol.: K. Gaš
kienė, V. Idok, E. Trumpic- 
kienė. A. Kairys. N. Mojerie- 
nė. O. Poškienė. M. Poška, 
K. Pokošius, P. Vitkus, J. 
Milickis, P. Tolutis ir V. Ne- 
vorauskas. Po. 50c.: P. Tur
gelis, Andriuškevičius. F. 
Jankauskas, P. Skidrys; J. 
Zdonovičius, B. Vorsckas, 
A. Grabošauskienė, K. Nor
kus ir B. Beleckienė. Smul
kių sumesta 1 dol. 60c. Viso 
sykiu 22 dol. 10c. Už-svetai
nę užmokėta 5 dol. Draugui 
St. Michelsonui ant vietos 
perduota 17 dol. 10c. Vi
siems aukavusiems tariu šir
dingą ačiū.

Petras Yurgelis.

NEWARK, N. J.
Pranešimas Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės šėrininkams

L. A. B. šėrininkų ekstra 
susirinkimas įvyko kovo 21 
d., 1926, Šv. Jurgio Draugi
jos Svetainėj, 180 New York 
avė., Newark, N. J. Susirin
kimo vedėjais išrinkta J. Se- 
reiko, pirmininku. M. Miški
nis, pagelbininku ir K. Lebe-

užlaikant tik gerus

gioiį dvasia, r 
‘spėkos silpnėja.

NEKROLOGIJA.
U1NDBF.R, I’A.

Mirė staiga mirčių Antanina 
Vitkauskienė.

Pajieškau apsivedimui vaikino. Turi 
būti ne girtuoklis, ne gembleris, ir turi 
turėt nors biskį pinigų, arba nors ma
žą biznelį. arba mokėti kokį nors ama
tą. nesenesnis kaip 26 metų. Aš esu 18 
metų, daili ir linksma, turiu motiną, 
tėvą ir $2,000. Lietuvaitė, katalikė čia 
gimusi. Atsišaukit pas

J. P RAULINAITIS
255 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui doro vaikinio,
Šiuomi pranešę giminėms ir pažįstą-į kuris butų liuosas nuo prietarų. Su 

pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Mano adresas:

L. JANšE.VSKI 
Wakzales iela No. 19, 

Liepa ja. Latvią.

PARSIDUODA FARMA Į
65 akrai žemės dirbamos, 30 akrų' 

bušiai ir medžiai, 7 kambarių stuba ir 
t barnė su skiepu. Žemė yra derlinga 
purvas su moliu maišyta, viskas ant 
įos auga. Kartu parsiduoda visi far-- 
mos įrankiai ir mašinos, traktorius 
šešiolikos arklių pajėgos, viena kulia
ma mašina ir viena javams piaut iF vi
sokie farmos įrankiai. Taipgi 3 arkliai, 
5 melžiamos karvės, 25 vištos. Farma 
prie miesto, arti gelžkel. stotis, bažny
čia, bankas ir mokykla Parsiduoda iš 
priežasties senatvės labai pigiai, tik 
už $3:000. įnešti reikia $2,000. O liku
sius galės išmokėti per 3.3 metus, su 6 
procentu. Atsišaukite greitai. (14)

FRANK BARTEICH
R. F. D. 4. Ulster, Pa.

ferenciją viršmirtėtu klausi
mu. Tokia konferencija galė
tų apibrėžti planus ir budus, 
kuriais prie tikslo butų gali
ma prieiti greičiaus.

Šituo keliu Kooperacija 
padarytų tą darbą, kuris guli 
ant jos nuo susiorganizavimo 
laikų. Paskiaus svetainės sta
tymo klausimas galėtų eiti 
atskiroje organizacijoje, o 
kooperacija galėtų prisidėti 
materialiai pagal išgalės, 
kaip ir kitos organizacijos.

Ar nevertėtų tas klausimas 
pasvarstyti ?

miems. jog kovo-113 d.. 1926 ni, pe si- 
skyrė su šiuo pasauliu mano žmona 
Antanina Vitkauskienė. Ji mirė s ai- 
giai ir visai netikėtai, nes nesirgus* 
atsigulė įlotą ir daugiau nesikėlė. 
Tapo palaidota kovo 1 • d. Uoly Fan ily 
KapinČąe. Ilooversviiie. Pa Vblionė 
paliko,iaUliudime savo vyrą ir aštuonis 
vaikui, kurių vyriausias yra 17 metą, 
o jauniausias tik 16 mėnesių, kelionė 
turėjo 36 m. amžiaus. Iš gimirių l ko 
sfenutė motina ir trįs seserys Rocėes- 
ter. N. Y.

Lai būna jai lengva šios sakes že
melė M m! VTTKOSKY

707 — 17-th st.. tVindb.-r, P.:.

P AJ IEŠKOJIMAI

Pajiešl;au Juozo Garnio, gy venančio 
Bostone. Ju.-ų brolis ir sesutė iš Lieyi- 
vos prašo tave rašyti jiems laišką. Bet 
jeigu nežinai, kur jie randasi, tai 
kreipkis prie manęs.

K. KVEDARAS
726 N. S-th st.. Phi’adelphia. ra.

I
Uranas. I

Pajieškau manu žmonos. Anastazi- 
jvs U"zdauskienės. po tėvais Biėiu ai- 
tytčs. kuri jau septyni metai atgal 
prasisalno iš namų su m-rgaiv Ji 
pati, ar I as kitas, atsiliepkite Duo. tu 
dovanų $5.00.

JUOZAS LAZDAUSKAS
154 Ilope St., Brooklyn. N. 1.

t
ATVIRAS LAIŠK AS VINCO ISIUNO

1924 m. Rugsėjo mėnesyje turėjau 
pasitraukti . nuo savo moteries, nes -’i 
susidėjo su kitu vyru ir paliepė ma.t 
išsikraustyti. Tuom laiku mes gyve- 

_____ nbm \Vaterburv, C«nn. Pasitraukus 
PAJIEŠKAU DARBO.________ man nuo buvusios mano žmonos, gy-

Galiu dirbt prie kriaučių visokį dar- venimo aplinkybės pagerėjo, turiu ge
bą — siut koutus, senus prosyt ir tt. Į ra darbą ir gyvenu sau ramiai. Bet 
Kam reikalingas tokis žmogus, atsi-. man gaila tų 3 vaikučių, kuriuos aš 
šaukite ant šio adreso: (11) ; palikau su motina. Aš labai norėčiau

J. PUSKUN1G sužinot jų padėtį. Geri žmonės, kurie
Hovard St„ Bridgeport. Ohk». žinot apie jų padėti, praneškit man 

viešai per “Keleivį.” (15)
VINCAS ISIUNAS.

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

(10

KOSTI M ERIKAS K RIA UČIU S

PARDAVIMAI

PIGIAI PARSIDUODA
Valgykla (restoranas! centre lietu

vių. lenkų ir rusų. Biznis išdirbtas. 
Kreipkitės asmeniškai arba laišku: 

Holomaga & L’menec. (13) 
120 \ allej St.. Laarence. Mas*.

PARSIDUODA 
RESTORANAS.

Naujai įtaisytai, biznis geras. Norinti 
platesnių žinių, klauskit. (18)

W. S 755 W. MASHINGTON ST.. 
LOS ANGELES. CALIF.

FARHOS

Jei Patrukę, Išbandykit

CAMBRIDGE, MASS. 
Klaidos atitaisymas.

"Keleivio” No. 11 žinutėje 
i “Pasi žy m ė jim ai ” įsiskverbė 
maža klaida. Ten pasakyta: 
A. P>. pasižymi “mainininka- 
vimu” savo biznio, o turėjo 
būti: A. B. pasižymi “main- 
dinimu” savo biznio. U.

Pajieškau Antano Pilipaičio, anie 
20 metų kaip Amerikoj, gyvena a:r.e 
Pennsylvaniją. Jis paeina iš Lietuvos 
Raseinių apskričio. Butrimu kairio. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas apie ji 
žino malonės man pranešti žemiau pa
duotu antrašu, už ka tarsiu širdinga 
ačiū. Jo sūnūs is Lietuvos labai n ?ri 
žinot ar jis gyvas ar miręs. (1 ’►) 

Lev.-tsė Bilinkė-Žerdeskienė
2 Merccr st. So. Pzi.-Um. Mass.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI PAR
MOS. New Jersej valstijoj; 30 mailių 
nuo Elizabeth ir Nevvark. prie gerų 
št-ito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite (16)

TONY MARKŪNAS
P. O. Bnv II, Sergeantsville. N. J.

i
i

PAVASARIO EKSKURSIJA.
Šiais laikais važiavimas per okea

ną tai tik smagumas.•
Senovės laikais keliaujantieji į 

per okeaną prisikentė nemažai | 
baimės ir laukė kad tik greičiau t 
pasiekus kraštą, šiandien yra vi-Į 
sai kas kita. Dabartiniais laikais j 
žmonės keliaudami per jūres turi 
ne baimės, o didelio smagumo.

Kas iš lietuvių nori keliaut ap
lankyti savo šalį, tiems patartina 
keliauti su United American Li
ne? ekskursija, kuri išplauks ant 
puikiausio laivo RELIANCE 20 
Balandžio. Šita ekskursija bus 
personaliai vedama vieno iš tos 
linijos darbininkų p. L. Greifer. 
0 kita ekskursija laivu RE
LIANCE bus vedama p. Dobozy, 
18 d. Gegužės. I-a i vas RELIAN
CE yra vienas iš geriausia įreng
tų laivų. Ant jo kelionė yra labai 
smagi.

Pajieš su Maiklo Vareikos. 25 me
tai atgal jis paliko tVindber, Pa. i y iš
važiavo i Chicago. III. Dabar nežinau 
kur jis bura. Turiu prie jo svarbių r i- 
kalų. .Meldž u atsišaukti arba kas ame 
jį žino, malonėkite pranešti, uz ką bu
siu labai dėkinga. (D)

E.M1LIA N. YUSA1TĖ
C4O7 Wbit? Avė., Cleveland. Ohiu.

Aš, Ona Mockaitė. po vyrui Dzin- 
gienė,-pajieškau savo pu brolių Ka :i- 
miero. Ale-io i- Vincento Girvickų. Jie 
paeira iš Skai-Sfi’io m:e.-le:i > ir vals
čiaus. Šiaulių apskričio. Turiu sva’b" 
reikalą, atsiš.aukit ant žemiau padu' 
to adreso. Mrs. Ona Džing’enč (III

908 Brcadvvay avė..
Grand Rapids. Mich.

Pajicš’ au Kazimiero ir Kastąn'o 
Senzikių, Suvalkų vedybos, Gimi’ it? 
kaimo. Abudu senai gyvena Amerikoj. 
Noriu susižinoti. Meldžiu atsi-uvsti 
arba žinantieji malonėkite praneš* i 
šiuo adresu; Al)

JUOZAS BUZAS
P. O. Bok 31, Dover-Foxcroft, M ■.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis jr musų kolioniją. 
Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių metu katalogą. (-)

PHILIPS & M ATT1S
R. 2. B. *3. Scottville. Mich.

PARSIDUODA FARMA
(ONNE4 nei r VALSTIJOJ

Farma 120 akrų geriausios žemės, 5 
budintai, 14 ruimų stuba. šildoma su 
štymu. maudynės, elektros šviesa. 
’-’OOv vaisingų medžiu .odas, 10 karvių, 
1 arklys, visos farmos mašinos ir įran
kiai. Jplaukų neša tiOOO į metus, prie 

, -jpaštavo kelio, pusė mailės į miestą. 5 
’*jnunutas eiti iki škulės, I kiti miestai 

•'(■aplink, lietuvių apgyventa apielinkė, 
i*?" 1 ’a^,a* vieta. Kas norit įsigyti gelti— ..i.„ . -x.: -—-j gyvenimą, Ui

Priežastis pardavimo 
ir nesveikata savininko.

Kreipkitės šiuo adresu: (13)
A. S AM ALIUS 

P. O. Bos 55.
VVAUREGAN. CONN.

Vartokit nuo patrūkimo, seno ar naa- 
jo. didelio ar mažo ir jus busit ant ke

lio. kuris tūkstančius pertikrino.
RAŠYKIT. KAD DYKAI 

PRIRODYTUMĖM.
Kiekvienas patrukęs vyras, moterie 

ar vaikas turi tuojaus rašyt pa.- M'. S. 
Kiče, 695 E. Main St., Adams, N. Y., 
kad dykai prisiųstų išbandymui jojo 
puikų paakstinantį vaistą. Tik uždeki
te ant kylos ir muskulai tuojaus pra
dės ankstinti.-; jie pradeda susiglaus
ti. taip kad atidarymas neturaliai už
sidaro ir nebereikia paraiščio nešioti. 
Neužmirškite parašyt, kad prisiųstų 
išbandymui dykai. Jeigu patrūkimas 
jūsų ir nekankina, i»et kam nešiot pa- 
raištį per visą amžių? Kodėl kentet? 
Kode! nuo mažo ir nekalto patrūkimo 
eiti į pavojų, kuris tūkstančius atvedė 
į operacijos stalą? Būriai žmonių kas 
dieną eina j gangrenos pavojų tik vien 
todėl, kad įų patrūkimas nesulaiko jų 
nuo ėjimo jų kasdieninių pareigų Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy- 
mui šito vaisto dykai, nes jis yra tik
rai puikus dalykas ir yra padėjęs išsi- 
gydyt nuo kylos didumo kaip du vyro 
kumščiu. Rašykit tuojaus vartodami 
sį kuponą.

1

Pykai Nuo Patrūkimo
W S. Ricc, Ine.

695 E. Main St.. Adams, N. Y. 
Jus galit man atsiųsti dykai sam- 
palą jūsų paankstinančio vaisto 
nuo patrūkimo.
Vardas ..............................................
Adresas ..........................................
\ alstija ..........................................

. rą ūkę ir turėti smagų 
čia j-ra proga. Priešai

Į --senatve

I

Pajieškau savo kaimynkos Paulinos 
Kalviškiutės, po pirmam vyrui vadino
si pangonienė, o po antram nežinau. 
PSeina iš Lietuvos, Suvalkų rėdybas. 
Kalvarijos apskričio. Balkunų vals
čiaus. Krokelaukio parapijos. Va'na- 
girių kaimo. Daugiau kaip 20 metų 
Amerikoj. Jeigu da gyva esi. malonėk 
atsišaukti arba kas apie ją žinot pra
neškit man, už ką busiu labai dėkin
gas. (14)

JUOZAS M vKAVECKAS
P. O. Box 9°. Aehrum, Pa. Ind. Co.

h r lr\ ALINGAS VYRAS d •
. - . . . I Paj ’u ri t ukes: ’•<*.. ūut pavienis kio 

ip iprn’e- «'i fa.i><os darbais ir turi v 
mok^t m karves. Darbai r :olati- 
nis ,v„ mokestis. Kreipkite*; (r,

.1 ŽAGARAS
11652 I umrA'-en „ tniroi’., 3aieh. 5

I

I

FARMOS! FARMOS!
Geriausios Farmos artį Grand Ra- 

pids. Mich. miesto, kur yra apie 200,- 
000 gyventojų ir gerų marketų. Bro
liai lietuviai, nepirkit farmų toli nuo 
didelių miestų ir marketų. nes ten ką 
užaugini, ta j turi pusdykiai parduot. 
Aš parduosiu tarnas prie didelių mie
stų. už tą pačią kainą, čionai vienas 
bargenas 10 akerių farma geros žemės 
su puikiais budinkais, upelis teka, 40 
vaisingų medžių, viena mylia nuo mie
sto. Kaina tiktai ?2,8OO.ob. Taipgi tu
nu daug kitų farmų, didelių ir mažų. 
Dėl daugiaus informacijų rašyk lai-, 
ka. JOS. STAKTOM ,17)

Route 6. LOWELL. MICH

VALET

iiuioStrop
Razor

Iisigelan- 
da pati.

Kau savo vyro Ignoto Savals-
..ns pirmiaus gyveno Alabama 

__.sdjoj. Tegul jis pats atsišaukia ar- 
. a kas apie jį žinote, malonėkite pra
nešti šiuo antrašu. (II)

F. SAtALSKIENft
st.. Laurencr, Mas.-Methunp

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI

.106 akrai '• m s, su gyvuliais, 7 (s 
mailių nuo Nashua, N. H. Sutiksiu 
mainyt ant namo (19)

A DFALSZA
R. D. I, Brookline. N. H. |

PŪSLES 
k KATARAS

Skausmas In Prašalinamas 
Greitai su
Santai Mic’7 
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit »ard-> 
“MIDY” 

Parsiduoda 
V pliekose I

I



I
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LAISVOJI SAKYKLA.
J. BALTRUŠAITIS JUO ’ Jeigu nenorit likviduot "Ai 
SENYN, TUO KVAILYN.
J. Baltrušaitis, "kairiųjų”” 

redaktorius, besikeldamas i 
debesis per savo gazietą “Ai
dą" taip \isiklumpojo i balą, 
kad ji dabar kritikuoja netik 
skirtingų minčių žmonės, bet 
ir jo paties išauklėti "sūnus." 
Ir. dabar, norėdamas nusi- 
mazgot >a\<- purvinas lupas, 
Baltrušaitis, rašo apie save 
kiekviename "A.ido" nume
ryje. Gi rašydamas ir teisin
damas save, tankiai užkliū
va buvusi “A_ido” spaustuvės 
larbininką — zecerį. Kalbė

damas apie zeeeri, jis priple
pa labai keistų dalyku, ge
riau sakant tiek kvailai nu
kalba, kad kvailiau negali
ma.

"Aido” red. Baltrušaiti? 
(arba kaip Kapsukas ji vadi
no “Pittsburgh'o Pelėsis’” > 
savo gazietos \o. s. m. ra
šo ilgiausi straipsni, po ant- 
galviu “Menševiką Strakalu 
Džiaugias." Tame straips
nyje bara Grigaiti ("N." re
daktorių i už tai. kad tas pa- oino. 
sakė, 
redaguoja 
rast u ką’” "Aidą 
juoke kodėl 
rius negavo algos, 
gavo. Baltrušaitis 
tikos" rašte sumaišė viską i 
krūvą: Grigaitį. A. D. A. D., 
pats save ir buvusi "Aido" 
zeeeri. Visa bėda tame, kad 
“Aido” red. 
gavo algos.
Baltrušaitis sako (teisinasi), 
kad jis ne dėlto negavęs ai- nariai mėto viens 

kaip kad “N.” red. Gri-

du .r visos A. D. A. D." Ar
gi čia ne sabotažas, ir, ar tas 
Baltrušaičio "apgalvotas”. 
i ašymas nesukėlė visoj A. D. 
A. D. suirutės? Minimam
Aido” numeryj Baltrušaitis' 

lasė: "Iki šiol buvęsis zece-į
i is gaudavo savo algą. Re
daktorius negauna. Nelygy
bė." Dar toliau: “Taiyra 
. kriaudimas manęs n \ iso 
marksistinio • lietuvių darbi

ninkų judėjimo..." Ar matot! 
Baltrušaitis vienoj vietoj pa- 
. akė: mokėkit man algą, jei
gu nenorit likviduoti "Aido"
ii visos A. D. A. D. Gi kitoj 
ietoj jis prilygino save prie

* iso marksistinio lietuvių 
darbininkų judėjimo. Gi dar 
oliau. kur Baltrušaitis kalba 

i A. D. A. D. narius, vienoj
etoj pareiškia, jog visus

• uos. kurie nesirūpina aukot 
io algai, jis vadinsiąs sabo- 
lažninkais. Na. ir kaip jis ne-
adins zeeeri sabotažninku. 

i.uomet tas tik sau algos pra-
e, o apie Baltrušaitį nesiru-

jog Baltrušaitis ilgai
“toki mažą laik- 

ir kad pasi- 
Aido" redakte- 

o zeeeris 
tame “kri-

Tai tik viename “Aido” 
numeryje Baltrušaitis pasi
rodė tokiu sabotažninku ir 
boikoto skelbėju. Eikim to
liau.

Baltrušaitis vadina buvusi 
zeeeri “sabotažninku” ir 
“keleiviniu." o faktų neparo
do. O kas savo žodžių nepa
remia faktais tai ve ką apie 
c-kius pats Baltrušaitis rašo 
“Aido" No. 8, š. m.):
“1» Jeigu mūsų ADAD. 

ant kito 
gos, kaip kad “A. red. un- markius neteisingus žodžius 
gaitis sako: “Kad vienas dir-. (kaip 
ba rankų darbą, o kitas gal
vos darbą", o lik dėlto, “kad 
buv ęs zeeei is (keleivietis, 
musų sabotažninkas) prisi-ir taip toliau, 
spyręs reikalavo ir grasino 
tuoj mesiąs darbą, jeigu jam 
algos neužmokės i laiką, o y»-a šmeižikas, 
redaktorius nieko C. P. Ko 
mitetui nesake ir laukė."

Kuomet “A.” 
šaitis sako, kad jis “nieko 
C. P. Komitetui nesakė 
laukė." tai meluoja kaip spe
cialistė čigonka. Juk Baltru
šaitis pirma išgąsdino C. P. 
Kom., prisiųsdamas laišką 
(dar 1924 m., kuomet ėjo 
“Apsišvietimas"), kuriame 
rašė: “Jeigu pinigų nėra, tai 
ir raštų negausiu” C. P. 
Kom. sukrapštęs iš visų ply
šių pasiuntė Baltrušaičiui al
gą, tai jis prisiuntė C. P. K. 
“padėkos" laišką, pareikš
damas: “Ot, dabar tai darbi
ninkiškai.” Tie Baltrušaičio Tiesoj" 
laiškai 
L • „

Baltrušaitis ne- 
o zeeeris gavo.

I

troksta

L/.t-iue šeimininkei.

visad ■

; kad nariai nepamanytų, jog 
už keturias dienas, jis gauna 
didelę algą — $30.00.

Ir kuomet Grigaitis paste
bėjo. kad Baltrušaitis ilgai 
redaguoja tokį mažą laikraš
tuką, tai Baltrušaitis išsigan
do. Jis tuoj pasigyrė savo se
kėjams, kad jis "daug galvo
jąs" ir pridūrė: "O tas viskas 
ima laiko." Taip, taip, ima 
daug laiko sugalvot šmeiž
tus..

Prie to. juk dar ne vienas 
Baltrušaitis "Aidą" redaguo
ja, t. y. prirašo. Galima sakyt 
tik du puslapiu pats prirašo, 
o kitus užpildo bendradar
biai. Vietinių žinių red. Balt
rušaitis visai nemato pirma 
jų pasirodymo "Aide." A. 
I). A. D. reikalus jis ir mažai 
redaguoja, korektų neskaito. 
Vadinasi, viską i kmvą sudė
jus, tai tik pusė darbo lieka 
Baltrušaičiui.

Todėl nemanykit, kad 
Baltrušaitis atlieka visą dar
bą. kuris ištikrujų jam pri
klauso.

Buvęs "Aido" zeeeris.
V. J. Zabulionis.

P. S. Kadangi jis (Baltru
šaitis) mane vadina keleivi
niu, tai aš jam per "Kelei
vi" parodysiu jo “protingu
mą“ ir “pasišventimą." Prie 
to dar priminsiu, kad ir Bro- 
oklvno šmugelninkai gaus 
biski. V. J. Z.

f

Būt tegeriu "orsetas.

ve: caras, dolerinis 
žmogus, sabotažninkas ir 
’’.), o neparemia tų žodžių 
faktais, tai yra šmeižimas...”

Taigi, paties Baltrušaičio 
—Sabo išvedimu, jis (B.) ir 

kuomet savo 
žodžių neparemia faktais. O 
kad Baltrušaitis yra žioplas, 

red. Baltru- .ai ve faktas.
Baltrušaitis

NUSIŠOVĖ SENIS.
Vasario mėn. iš 14 i 15 

dieną Šiauliuose “Rūtos” 
fabrike nusišovė to fabriko 
sargas, 58 m. amžiaus. Spė
jama, kad nusižudymo prie
žastimi buvusios šeimininės 
nesantaikos.
PETER UNTERSCHUTE 

Box 102, .Melville, Can.
Rašo: “Meldžiu prisiųsti man tuo

jau s dar vieną baksą Bulgariškų Želiu 
I Arbatos. Ji pagelbėjo man sugrįžti ; 
į sveikata, kuomet jokios kitus gyduo’.ė- 
i negelbėjo. Dabar aš noriu visuomet 
, laikyti ją po ranka, kad ėmus karštą.
• Kuomet pagaunu šaltį. Ačiū jums "

Bulgariškų žolių Artėta parsiduo-1
• da visose aptiekose po 35c., 75c. SI.L'

Nekaltink Kurkto
yra vimalir.m ba- 

•z . kūdikis ffali juJTA
j.s jitučasi sevna-

.-^r.a notina žino jos 
verkia <iel išaikirao, 

o ar pykčio.

BAMB1NO
-dikzq Geriausia brautas

kūdikio Ztkio. ti’ian 
a]«fgvin<; jo -kausrsa 
jo pykti, jei vidzjiy 

a yra to priežastimi, 
„ūkite vHtui siun- 
vyzdines bonkutes.

rs ralile -aro
ka -'Ta tiesiai ič L.

po 35c. cž boriLa-

F. AD. RTCTtTER > CO.
Berry ar-d Sc. Sth

ii 
Į

Saugokitės

Šalčio
Šaltis reiškia pavoju. Vien nu<> pneu 

rnooijos kasant miršt:. 150.000. Nesu . 
: kaitomos kitos bėdos kilu iš šalčiu.

Susrabdyk šalti pačioj pradžioj, greė 
č’::ti.-iu ir veikliausiu būdu. Imki: 
Ifill's Ca«cara-Bromidc-Quiaine. Ji* šal 
ti sustabdo j 24 vai., o gripą i 3 dlc 
i.as. Ji dabar milionni vartoja, ne* per 
25 metus nieks nerado geresnio būde 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms k: 
da galit gaut šitą. ViaOd aprinko- par-: 
duoda Hill's.
Tikrai Gauk

oscm»
Raudona Dėžė5^

•.k

Kaina 30c

ININE
su paveikslo

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moterįs dabar 
vartoja Zenite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Žonite yra vei
klus. bet nekenkia švelniems 
kur.o audiniam.-.

I
I

Ar žinote, Draugai 
lied rūkydami NAUJOKU BROLIU padmy’us citr..rus vi*’ d.'.iau- 
giu.*i. nes gardus rūkyti, puikiai dega ir durna* taip gardžiai kvepia, 

jog visiems patinka todėl, kao 
padaryti iš geriausio tabaku. 
Visi inteligentai bei daibo žmones 
juos ruko! Restauracijose, kliu- 
buose. storuose, pas barbenus ir 
visose lietuviškose užeigose rei
kalaukite ir rukvkite po vardu 
JONO—JOHN’S CTGABJ. arni 
PETRO bei VYTAUTO. Tėmy- 
kite, kad butų vardas ir paveiks

las ar.t l>akM>, o :akysi ir džiaug-
J. Ncuialvas sies. I kitus miestus siunčiame paštu. I*. Naujokas.

NAUJOKU CIGARU DIRBTUVĖ
267 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

Brolių Naujokų cigarai geri, verta paremti ii ki.uose miestuose reika
laukite ju eigai ų. Reikia agentų. (

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir in
kstų ir pūslės ligomis, (lydo 
kaip vyrus, taip ir moterių pa
sekmingai.

Dr. Klitory
3 TREMONT RO\V. 
SCOLl.NY SQUARE 

Skersai ilanover Street 
BOSTON, MASS.

Olynipia Tlieatrc Building
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką. I

TeJ. So. Boston 506-W

DAKTARAS
ALKAPOCIUS

LITUV1S DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS:

YTjiki 1 v. pc pietų
Sere^omie iki 12 dieną.

Cfiras "Keleivio” name.
25! Broadvsv. tarpe C ir D St.so. boston. mass.

KAM JDOMU ŽINOTI. KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE. 
TAM GERIAUSIAI GALI PATARNAUTI

SOCIALDEMOKRATAS
Laidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija.

IŠEINA KAUNE VIENA KARTA PĘR SAVAITĘ.
SOCIALDEMOKRATAS yra skelbėją^ tų idėjų, kurias i-kėlė Lietu

vos Socialdemokratų Partija ir kalias ji iki šiol per 30 m. ugdė ir gynė
SOCIALDEMOKRATAS yra vienintelis Lietuvos darbininku laik

raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gyve
nimas. jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, palaikykite Lietuvos darbininkų laik
raštį, užsisakydami jį sau ir savo giminėms Lietui oje!

Kas nori dovanai šauti "Socialdemokratų." tegul surenka 5 skaity
tojus, atsiunčia už juos pinigus, tas gaus vieną laikrašti per tiek laik*' 
dovanai. Amerikoje metams $2.W. pusei metų 31.20.

Lietuvoj metams S1.20: pusei metų 60c.
.ADRESAS: SOCIALDEMOKRATAS. KĘSTUČIO GATVE Ui, 
KAUNAS, Lithuania.

ŽIEŽIRBA
LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI MĖN. LAIKRAŠTIS 

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba. ’ 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30c.

ADRESAS ŽIEŽIRBA, Kęstučio gt. 40, Kaunas. I.ithuenia.

CHORŲ VEDĖJU ATYDAI
Nekopijuokite Choru Repertuaro 

gaidų — ne dėlto, kad galite papult į 
bėdą, bet dėlto, kad galite gaut 26 
knygučių visam chorui už 3 dolerius. 
Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 
mėnesių laida — knygutė 75c. Imant 
20 knygučių atsieis 15c knygutė arba 
■3c. viena daina. Taipgi galite gaut 

minimas nie:,: Cnuro Repertuaro komple-
» už 2 doleriu

A. BAČIULIS
121 E. 6-th St.. So. Boston. Mass.

i

i

.1 savo zeeeri 
ir primeta kitiems ir vadina ji 

"keleiviečiu.” Gi 
zeeeris su “Keleiviu" nieko 
bendra neturėjo ir dabar ne
turi. išskyrus tai. kad, rašė 
apie fondą ir kaip to fondo 
pinigai išėjo. Tai yra faktas. 
Gi. zeeeris yra ADAD. nariu 
arba, kaip kiti sako, “vienas 
iš baltrušaitinių." Pats Balt
rušaitis viešai parašė, jog ze
eeris buvo “Aido" korekto
rium ir vietinių žinių redak
torium. O prie to, juk ir “D. 

tas pats zeeeris dir- 
ir dabar gal tebėra bo.Vadinasi, visada tas zeCe- 

;Cęntro archyve: jie ėjo per ris dirbo sykiu su Baltrušai- 
C. P. K. sekr. d. K. Rugie- čiu ir visada jis nedavė ra
maus ranka.-: taipgi d. Kat- mumo Baltrušaičiui. Už tai 
kauskas ir kiti tą žino, nes Baltrušaitis sukvailiojo ir da- 
daug sykių gardaus juoko bar kalba visokias nesąmo- 
turėjome iš tų Baltrušaičio nes apie zeeeri, mėto ji i vi- 
laiškų. Nuo to Baltrušaitis 
neišsisuks, nes nė vienas aš 
tą žinau. Ir čia Baltrušaičio 
sabotažas kyšo, kai dramblio 
nosis. Ir jei C. P. K. nebūtų 
pasiuntęs algos, tai nėra abe
jonės, I. . ’ 
palikęs “Apsišvietimą.’” 
čia vienas faktas.

Na. leiskim 
ceris bus “sabotažninkas.” 
kad reikalavo algos. Zeeeris 
reikalavo algos todėl, kad iš 
jos turėjo gyvent, ir todėl, 
jog zeeeris matė, kad C. P. 
K. tūli nariai (kurie norėjo 
būti zeeeriais) su pagelba 
Baltrušaičio dirbo pienus iš
stūmimui zeeerio iš spaustu
vės, ką ir padarė. Tai neuž
ginčijamas faktas. Bet ar jus 
manot, kad Baltrušaitis dau
giau nesabotažavo, kaip tik m. 
1924 m.? Taip, sabotaža- Jeigu aš nesuredaguo- 
vo! Baltrušaitis ne vien tik čiau ‘Aidą” j tris ar keturias 
sabotažą sukėlė visoj A. D. dienas, tai aš jokiu budu ne- 
A. I)., bet sykiu boikotavo C. 
P. K. štai faktas.

“Aido” No. 31, 1925 m., 
xBaltrušaitis pareikalavo al
gos iš A D. A. D. narių 
ir “A.” skaitytojų, parašyda
mas: “Sukruskit prie darbo.

sas puses.
J. Baltrušaitis, baigdamas 

savo “kritiką" su Grigaičiu, 
sako, kad “Naujienos”’ vis 
seną giesmę gieda, neduoda 
faktų, kodėl “Aido” red. 

kad Baltrušaitis butų Baltrušaitis negavo algos. 
Tai čia bus faktas.

“Aido” redaktorius nega- 
sau, tegul «e- vo algos dėlto, kad jis sau 

pragyvenimą pasidarė iš ki
tos pusės, t. y. pusę savaitės 
dirbo savo spaustuvės darbą 
ir kitą bizni darė, o kitą pusę, 
savaitės redagavo “Aidą." 
C. P. K. tai žinodamas, nesi
rūpino apie jo algą. O kad 
Baltrušaitis pusę savaitės 
dirba prie “Aido," tai liudija 
jo žodžiai, kuriuos pasakė 
“Aido" spaustuvėje, per A. 
I). A. D. suvažiavimą, 1925 

štai jo žodžiai: 
‘Jeigu aš

alėčiau pragyvent už ‘Aido’ • 
algą, negaudamas iš kitur." 
Prie to, juk Baltrušaitis ir 
viešai pasakė, kad jis sure
daguoja “Aidą" per 4 die
nas ir “vakarus." Žodį “va
karus" jis prikergė todėl,

TtL South Boston 3520 
Residence University 1463-J

S. H. Puižiute-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATO
X6I Bmadwav. So. Bo*to*. Mm*.

Room 2.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje 
mų pagerinimui jos žinojimo 
mininkė ir motina, šitose ski 
nė’iai. kurie bu i>lomų< k 7.r

auti patąn'
• pareiga? kaipo šm- 
avaitę tilps straips-

Virimo Receptai
Lietuviai daugiau ir daugiau pia- 

deda mėgti uz.go.rd avi mus prie savu 
valgiu. Vienas svarbiausių priegar- 
džių, ku; į Amerikonai naudoja, yru 
Mavonnaise Dressing ir sekantis yra 
pigiausias ir geriausias koki žinau:

MAYONNAISE BE KIAUŠINIU.
2 šaukštai evaporated pįer.o 
■u puoduko salotų aliejaus 
2 šaukštai acto arba lemono sulčių 
’į šaukštuko druskos

muštardos
pipirų

'+ šaukštuko paprikos.
Sudėk sausus dalykus, d adė k 

ir palengva daplak aliejų 
tą. Šis prieskonis 1 " . 
tas šaltoje vietoje.

Virtuvės Reikaluose
Peiliui, kurie naudota pjaustymui 

-ilkės ur kitų stipriai atsiduodančių 
žuvų pasiliuosuos nuo visų nemalonių 
kvapų pamerkti puodelyje, kuriame 
bus iberta arbatos lupelių.

Razinkas apdetąrk verdančiu van
deniu ir lai pastovi biskelj pirm de
dant kur manai dėti.

Laikant namie arbatą būtinai reikia 
tu..'t tamsioj vietoj ir gerai uždengtą, 
kad ji galėtų išlaikyti pilną savo sko
ni ir stiprumą.

Iridėk žiupsneli kepamos godos į 
verdamus kopūstus, tas užlaikys jų 
žalią spaly ą

Kuomet rankeruikJs pašilių* isciuja 
mėsą .-maigomų šakių pripildyk ią 
pilna sutrintų sakų. Pakaitink peilio 
koto galą tiek kad sakai sutirptų kada 
į skylę įkiši.Tuoj nukrapštyn visą per
virši kiek išbėgs iš rankenos. Laikyk 
v iska vietoj iki atvės. Kai atvės bus 
taip tvirta taip nauja Tik apžiūrėk, 
kad rankena butų visai sausa 
pradėsiant.

pieną 
j; paskui ne

laikys ilgai padė-

;t;*ių plėtma.- ant lininio audi- 
r.eguli išplaut karstu vande- 

tuoj ištepus plėtmą su 
. Lai pastovi valandą ar kiek, 

. rarko-e ir išmazgok paprastu
L

• imui klijuotų daiktų nuo pa- 
r.audok kelis lašus chlorofor- 
ethero suminkštinimui, tada

RODYKLĖ No.

Naminiai Pasigelbėjima’.
Lile v

■ io. kuri 
pradings

> u; rink r 
1 • Jdu.

Xue*
t •’t'SUlU
).'•<» ari. ___ ______

u -if striško valytojo traukiamą 
<!u<ia ^traukimui.

I-izarkos niekad nepasiliks plėt- 
ar/ drapanų, jeigu šmotą sodos

■ -'arpiru.- karštam vandeny supilsi
> -iZ.irk'iotą vandenį.

Įtraukimui aštraus kvapsnio iš iš- 
oia.iav , kambario, padėk du ar.tris , 
sie.jru* ,y -altu vandeniu ir lai stovi i 
'>-n per :iakti. Jeigu maliavos kvapas 
dar visai neišnyko, pripilk nauju van- 

jf-rs ir lai vėl stovi kelias vatand.-.s 
i ilgiau. " ,

Nėra Nieko Geresnio pagelhingą

PAIN-EXPELLERĮ
Vaizbaženkišj įresr. J. V. Fa». Riur<v ,

Trinkite juomi nuo r^umatiškų skausmų, pečiį diegimo, su»- 
tingušio sprando, neuralgijos ir apšlub:mo.. P.'iinjB^tse.jler-.s pra
vydavo šalin jkansniiis jau tuomet, kai diedukas c&r vaiku! 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis paž.vtnėras Inkaro «vaizbažgnk1iu.

F. AD. RICHTER & CO.
Ą- BERRY t: SO. Sth STS. ' > SRO

Dr. Med. LEO J. FODDER iŠ Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST_ Cor. Chamber* St.. BOSTON, MASS. i

ar ' drapanų, jeigu šmotą sodos
. . _ 'a. . .1. — . . .■ 11 n i 1 i: > '

(~(1' T4ELL0GG S~
IA STELE SS CASTOR OIL

(•rožė* Batarimai.
R’ 1; bst at-ar<iai sa galvos maz- 

ų -jiniu. Nenaudok jokio Beao muilo ar 
k-■ >.. ar.t screitujų parinkto plaukams 
mazgo:, dalyko. Gaukit importuoto 
cąstile muilo, apipilki! jį šiltu vande
niu ir nupilkit vandeni iš viršaus ant 
vaivos. Dvidešimt* keturiomis valan- 
tloiuis prieš mazgojimų galvos, įtrin
ki: karštą alyvų aliejų j galvos odų. 
los pcdiuosBos pleiskanas, ir atgaivins 
plaukų .šaknis.

Apatiška Sveikata.,
Oaugrlfs mot«TT? yra varginamos 

r-vnlrv/uni.) ir nekali naktį udepoti. 
l” yru ypatingai ?u senesniais, kurie 
labai in^it už___ ..L'-
esti nuo sbrirujjrnitno, persidirbimo ir 
nspas'oviog minties. Turžtumčt išger
ti puoduką karšto Malted Milk pirm 
einant truk Malted Milk turi savyje 
dalis, kuuuo* priduoda suraminimo 
nėr. aria Kūdzia sveikai mieTOti. 
■ kietaiaj užrašo jį kiekvienam. Ta. 

pirmi pienas taipjri padidina pienų žindan
čioms motinoms.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
ma*. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
pūtas Laboratorijose.

1
I

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

art 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusic reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogerisnsiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupyk pinigus, tai steikite j APTlEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. 1

žpykstu. Toki* padėtis 
įminimo, persidirbimo i-

Įtaiki Armonikai.

I

išdir- 
bam ir i m 
portuoja 
tne viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališka* 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
metų gvarantuotoa. Musų kainos že- ■ 
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai s«- I 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka-1 
tafojrn. kuri pasiunči*m DYKAI. (•> |

RUATTA SERENELLI & CO. 
81” Blue Islasd Avė., DcpL 30, ..

CHICAGO. ILL.
i

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
Sųvaitinį paveiksluotų, teikiantį įvairiausių žinių ir patarimų, gi
nantį valstieči* ir visos pažangiosios visuomenės reikalus laikraštį 

ŠIAULIŲ NAUJIENAS’’
“»LAl LIU NAUJIENOS" vurn mvlimųs ir daug skaitomas sų- 
vaitruštis. "ŠIAULIŲ NAUJIENOS ’ turi nuolatinius kore^ponden- 
tQ{> visoj Lietuvoj ir utsieny. “ŠIAULIŲ NAUJIENAS" galima 
už; išakyti viduose Lietuvos paštuose Nereikia rašyti jokių perlai
dų bei laiškų — pastas puta viską sOraso ir pinigus priima.” 
“MAULIU NAUJIENOS" kainuoja: Metams: Lietuvoj — 15 lit.; 
Užsieny — 30 litu. Pusei rnctti: Lirtu\oj — 7.50 litų; Užsieny — 
15 litų. 3 mėnesiams: Lietuvoj —. 3.5^ hri;; Užsieny — 7.50 litų. 
ADRESAS: "kiaulių Naujienos." Šiauliai. Dvaro gatvė 83 Nr.

<k L f
t
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.

KAIP STIPRI JAUNA RASEINIŲ APSKRITIES 
GYVASTIS. DARBININKŲ SUVAŽIA-

Gudonių kaime, Jonavo V1MAS.
valsčiaus, vienoje svetimoje į Šių metų vasario mėn. 21 
pirkelėje kaitų su broliu gy-įd. įvyko masinis darbininką 

suvažiavimas. Suvažiavimą 
organizavo apskrities social
demokratų komitetas. Iš va
karo buvo išklijuoti atsišau
kimai, kuriuose faktais nu
šviesti vietos darbo federaci
jos ir Seime sėdinčių fede- 
rantų juodieji darbai. Atsi
šaukimų platinime daugiau
sia pasidarbavo Raseinių 
“žiežirbininkai,” prieš ku
riuos federantai ir pavasari
ninkai sutirpo, kaip kaista
me vandenyje ledas. Paten
tuotieji federantai pasileido 
tą dieną plėšyti apskrities so
cialdemokratų komiteto iš
leistus atsišaukimus, o eili
niai nariai (nežiūrint to, kad 
buvo kviečiamas ir federaci
jos susirinkimas), pagauti 
plūstančių iš provincijos dar
bininkų ūpo, sueina į stebuk
lingą jiems savo skaitlingu- 
mu darbininkų suvažiavimą. 
Ir klausosi nusiminę. Kur ne
nusimins, kad metai atgal 
buvo silpna socialdemokra
tų organizacija, o dabar ta
rus jai darbininkų masėms 
žodi, suplūsta iš penkiolikos 
valsčių apie pusantro — po
ros tūkstančių darbininkų, 
kad prisikemša ne maža ki
no salė, abu gretimieji kam
bariai, pilni prieangiai, laip
tai, gatvėje nebepareinančių 
būrys. Net?pati policija nei 
tolyn Įeiti nei atgal grįžti ne
gali ir darbininkų minios ap
supti blykšta karingi nuova
dos viršininko padėjėjų, po
licininkų ir policijos vado 
veidai. Kalbantieji drožia 
apie bedarbę, skurdą, apie 
tai, kaip darbininkų balsais 
patekę Seiman darbo federa
cijos atstovai riša darbinin- 

, kams rankas, suvaržydami 
viešus susirinkimus ir tikėda
miesi/kad taip darant balsa
vusieji už darbo federaciją 
darbininkai nesužinos, f 
federantai yra tie patys krik
ščionys demokratai, kurie 
badu dvėsina darbininkų i 
mases, o patys begerdami 
šampaną pilvus užsiauginę 
laksto automobiliais ir vis rė
kauja, kad ten, kur didesnė 
bedarbė, padidinti policijos 
ir žvalgybos kadrą, o prašan
tiems darbo ir duonos pa
siunčia raitą policiją, kuri ir 
bažny’čion įsivijusi blaško-al- 
kanas darbininkų minias.

veno mergina. Ji prieš metus 
laiko, šelmio bernelio apvil
ta, susilaukė kūdikio. Prieš 
porą mėnesių mergina, susir
gusi influenza. mirė, palik
dama kūdiki apie 10 mėn. 
amžiaus. Brolis, persirgęs to
kia pat liga, pirkelėje palikęs 
pusnuogį sesers kūdiki ir dvi 
višteles, duris užrakino ir ne
žinia kur išėjo. Kaimynai 
matydami d uri> užrakintas, 
manė, kad jisai išeidamas ir 
kūdiki bus išsinešęs. Tečiau 
ilgą laiką nematydami jo 
grįžtant ir abejodami dėl kū
dikio likimo, atėjo pas kle
boną pasiteiraut, gal jis ką 
nors apie kūdikį žinąs? Kar
tu su klebonu atvykę pažiū
rėti ir išlaužę durų užraktą, 
rado kūdiki trioboje dar gy
vą. Žmonės labai nustebo, 
kad kūdikis čia per didokus 
šalčius be maisto ir priežiū
ros su tom dviem vištelėm iš
buvo šešias sąvaites su vir
šum gyvas. Tečiau maža 
žmogystos panašumo turėjo. 
Visas buvo purvinas apsa
manojęs, apipultas storiau
siu sluoksniu brudo, kad net 
akučių nebesimatė; žaizduo- 
tas. Matyti, kad išsyk jo dar 
šliaužiota šaltoje pirkelės as
loje ir turint du viršutiniu ir 
du apatiniu dantuku, kiek 
galint graužta, maitintasi 
kartu su vištelėmis žaliomis 
bulvėmis, kurių po lova buvo 
papilta. Nusilpnėjęs ir nepa
jėgdamas rėplioti, gulėjo su
sirietęs po lova ant pamestų 
purvinų skarmalų, vos gy
vasties beturėdamas. Ir taip 
iki atradimo dienai, tarsi ste
buklingu budu, savo kūnely
je gyvybę išlaikė.

Jis pargabentas Upnikų 
klebonijom nuo gyvio ap
tvarkytas ir atatinkamai 
maitinamas, pradėjo atsi
gauti ir yra vilties, kad visiš
kai pasitaisys. Klebonas ren
giasi ji atiduoti Į kokią nors 
prieglaudą. Kovo 1 d. kūdi
kis sukako lygiai vienerius 
metus amžiaus.

kad teks atsilankyti teisman 
už plėšimą socialdemokratu 
atsišaukimų. Taip, federan
tai. Jus žūsite ir žūsite amži
nai, o darbininkai stos tvir- 

itan klasių kovos p&matan ir, 
patys gins savo teises.

UŽMUŠĖ MERGINĄ.
Juodupis, Paežerių vals., 

Vilkaviškio apskr. Vasario 
mėn. 15 d. ūkininkas Vaclo
vas Byla mašina paisė dobi
lus. Kažin kaip bevarydama 
arklius tarnaitė Anelė Kiš- 
kytė pakliuvo po maniežo 
volu ir tapo užmušta. Palai
dota vasario men. 18 d. Šuns
kų kapinėse. A. a. velionė 
buvo jauna— 19 metų, darb
šti mergina, kilusi iš Gižų 
valse., žvirgždaičių kaimo.

i

SPROGO KATILAS SA- 
MOGONKOS.

Kučgalio kaime, Papilio 
valsč. daug anekdotų sukėlu
si bravorninko p. J. nelaimė. 
Jis viręs samogonką. Kadan
gi tokį biznį namuose varyti 
nepatogu, tai jis sumanęs tą 
darbą atlikti miške.

Beverdant kažkas atsitiko 
ir degtinė nustojo tekėti. 
Meisteris, norėdamas patai
syti aparatą, uždrožė su kir
viu per katilo viršų, nuo to
katilas sprogo ir taip skau- i 
džiai nušutino virėją, kad šis

SILPNI KAULAI
Kūdikiai su silpnais ir minkštais kaulais yra 

nedapenėū ir labai pasiduoda persišaldymams,kosu
liui ir panašioms ligoms, jie labiausiai reikalauja 
kūną budavojančio maisto kur yra daug vitaminų. 
Kad užpildžius tą reikalavimą nieks negali susiiy- 

SCOTIS (MIIISION 
ideališkas maisto-tonikas turtingas grynu cod- 
liver aliejumi dėl kūdikių bile kokio amžiaus. 
Tie kurie turi silpnus kaulus turėtų vartoti šį 
turtingą vitaminais maistą kasdien. Scott’s > 
Emulsion yra grynas, tvri gerą skoni ir veik- A 
lūs maisto-tonikas žmonėms visokio amžiaus. J.

Scott & Boume, BĮ >omfield, N. .1.

UŽMUŠĖ PER APSIRI
KIMĄ.

Virbaly vasario mėn. pra
džioje miesto vaikėzai grįž
dami gerokai Įsikaušę iš va
karuškų užėjo pas vieną sa
ko draugą, ant kurio jie buvo 
šupvkę. Pradėję"svaidyti pro 
langą Į jo kambarį plytga
liais, sužeidė porą asmenų. 
Triukšmą išgirdęs to paties 
namo gyventojas Šidlauskas 
išėjo kuka n sudrausti triukš
madarius. Tie manydami, 
pari tai kaltininkas, puolėsi 
ant jo ir miltinai sudaužė 
kuolu jam galvą. Šidlauskas 
paliko žmoną su 5 vaikais. 
Kaltininkai tą pat naktį su
imti ir pasodinti X ilkaviškio 
kalėjimam

SUŠAUDYTI.
Kauno komendantas skel

bia Kauno miesto ir apskr. ir 
Traku apskr. gyventojams, 
kad Kariumenės Teismo nu
sprendimu iš 1925 m. į’ug- 
piučio 18 dienos, vasario 21 
d. sušaudyti Jurgis Dziat- 
kauskas, 37 metų amž., gyv. 
Šančiuose ir Petras Gūžys, 
45 metų amžiaus, gyvenęs 
Šančiuose už pil. Juozo Alks- 
nevičiaus nužudymą 1924 m. 
spaliu mėn. 27 dieną A. Pa
nemunės valsčiaus miške tik-

„Plauk po Amerikos Vtto.“ e >

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cberbourg

įŽIAUGKITFS saugumu ir 
patogumais laivų. kūrins val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais b’lr laivo 
l’nited Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po AmerikO' vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai
• ant
S.S. GEORGE WASHINGTON 

via Bremen
kuri išplauks j . \< 
pos 7. Važiuo-ite karti: : 
tautiečiais po asmcnišk. 
žiūra p. Jono \V. Luth. 
Lietuvių Skyriaus pr:e 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų

Yorko Lie
su savo 

prie- 
Vedėjo 
L’nited

Dėl pilnų intormacijų apie i. - 
plaukimus l’nited Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George \Va-!i- 
ington. America, Repubhc. Prc s- 
ident Koosevelt. Preudent ilard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant lė
tos, arba šiandie rašykite pu.

SUDEGĖ VISAS KAIMAS. gal daktar* >Ioiitzerį sutaisė Ba- 
Tauragė. Kovo 2 dieną. »................. >'*

“ ”* » Vestuvės. — Dviejt
'ietuvit, 

lengva per
statymui. Parašė iksą.-:. Pusi. 24 lūc

' Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arbs 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutini

. žmonių lopšinė. Knyga labai pa- 
Inoldnanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c
Materialistiškas Istorijos Supratimas 

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkair.uojama. .Medeg3 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi............................................ 25c
Monologai ir Deklamacijos. — šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai
I gražių ir juokingu monologu ir dekla

macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam- i 
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- : Kaip Tapti Sstvienytų Valstijų Pilie- 
Mib-ssūiiimama Kaliame įranga- čiu? Aiškiai išguldyti nilietystčs

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ...............................................
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

i Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.....................20c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemė.'? kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

Socializmas ir Religija. — Labai jdo- iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
mi knyga šituo svarbiu klausi- i po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 

mu. 24 pusi.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti............... 25c.
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Ilans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuiler. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Sielos Balsai. — Puiki knyga, riaugy- 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popicra 
gera ir spauda graži. Paraše J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popic-ros 
apdarais .....................  $1.00
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................ 15c.
Anarchizmas. — Pagal Prov.dhono!

mokslą, parašė d-ras Panl Elz’ua- j 
c-her, vertė Briedžiu Karaliukas.
29 pusL ............................................
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga-; 

rą. Parašė Pobert G. Ingersoll, gar-! 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Lib-! 
iijos prietarų naikintojas. 72 
pusi...............................................
Byla Detroito Katalikų su

anksti nia sudegė Daktiskiu Į Amenkomskos 
kaimas* Taurai vaisiaus* 1 aktų komed!Ja’ pajuokianti ir Kaimas, i auiages vaisčiau-. v€stuves. Juokin^ ir ien,va pc 
Nukentejo 16 ūkininkų. Nuo
stoliai padaryta labai dideli.

PASKENDO.
Kaunas. Kovo 2 d. apie 5 

vai. vakare be semdamas ne
toli Aleksoto tilto Nemune 
vandenį Įkrito į aketę ir pa
skendo p. Gurvičius.

VADAVAUJANČ1OS KAL
BOS PASAULYJE.

Pasaulyje yra 5,000 »kir-
“k_° tinw kalbų. Kinų ^a vajo
nėn, kur tebeguli ir dabar. 
Iš karto buvęs visai apakin
tas, bet dabar jau pradedąs 
viena akimi matyti.

DAUG ŽMONIŲ VAŽIUO
JA BRAZILIJON.

Paskutinėmis dienomis iš 
į Kauno išvažiuoja ištisi trau
kiniai lietuvių su šeimyno
mis Brazilijon. Mat, veža, 
kaip sako, dykai kokia tai 

Įgarlaivių kompanija. Žino- 
ima, kad tai kompanijai rei- 
į kia parsiduoti. Ir ištikrujų iš
važiuojantieji turi padaryti 
sutartis, kad jie per metus 
dirbs, kur juos pastatys ir ne
turės teisės prieštarauti. At
simenant Brazilijos gyveni
mo sąlygas ir tikslą su kuriuo 
gabenami musų išeiviai, rei
kia pasakyti, kad tie žmonės 

io<r gy^’i parsiduoda vergijon, 
kur jie turės pražūti.

vaujanti kalba, kuria kalba 
apie 400 milionų žmonių. 
Anglų antra su 160 milioni 
žmonių. Vokiečių trečia sv 
110 mil., Hindustanų ketvir
ta ir Rusų penkta, kiekviene. 
su 100 milionų. Francuzu 
šešta su 70 mil., Japonų sep
tinta su 53 mil., Ispanų aš
tunta ir Italų devinta, kiek
viena su 50 milionų. Lenkiš- 

! kai kalba apie 20 milionų.

i

I

i

I

I

UŽSIMUŠĖ
Praėjusį mėnesį Mažeikių 

stoties darbininkai rado ne
toli geležinkelio gulintį, pa
bėgio prispaustą p. Norkų. 
Jis nešdamas pabėgį, matyti, 
paslydo ir smal kiai susižeidė į" uniki”'yraVnc-
galvą. Nugabentas ligoninėn 
po kelių dienų mirė.

LIMPAMOS LIGOS.
Sausio m. Kaune įregist-

Čekų ir Jugoslavų po 8 milio- 
nus, Slovakiškai 3 milionai ir 
etc. Daugeliui šitų kalbą 
“Trinerio Kartusis Vynas” 
yra gerai žinomas vardas. 
Tik S. V. ir Kanadoje šis pui-

mas skaitytojams diearaščių, 
sąvaitraščių ir mėnesmių lai- 

j dų leidžiamų 23 kalbose. Jei 
Į kenčiate nuo blogo apetite, 

gazo žarnose,• i -j • -i • : oausio m. ivaune pegist-1.-. a •Darbininkų veidai pilni pasi- . - ^n<sirffimai Kmnamo-1 Pr,,etvar1?’ 
ryžimo ginti savo teises, o 1 - virim-in šilti ®a*vos sItausino’ nemiego r.

lvHimi imls . panašių skilvio negerumu,kalbėtojų posakiai lydina skarlatina ir 2 kitomis

75 Statė St.. Boston. Mau.

Džino Bambos Spyriai. — Ir kito* 
fončs. Daugiau juokų, negu Ameri

koj rr.unšaino. šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir -juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................... 25c. ’
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės : 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 1 
dų. Pagal daugelį autorių parašė1 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii- i 
virkščias Mokslas arba Kaip A t si ra* j 
do Kalbos“. Parašė Z. Aleksa. 

Į 40 pusi............................................... 10c.

vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt.......................................... 25c.
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandro II. laibai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas............................................... 25c. i
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; 
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................................ 15c.

,9 

pas jūsų aptiekorių 
________ _________ ar vaistų pardavėją ir pa«i- 

bilsta vienas federacijos a- i pirkit Trinerio Karčiojo Vy-
" į no. Jis visada pagelbsti! Jei

5 kaiminystėje negalit gauti, 
tad rašykit pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, III.

rankų plojimu. Prasidėjusi,. 
bendroms diskusijoms pra- ngDmi8>

gentėlis, norėdamas įrodyti, 5 
jog federacija daug dirbanti. « 
už tai ir turinti. Bet čia pasi- V 
girsta triukšmingi balsai: 
“šalin federacija! išmesti ji 
lauk!” Pradeda ūžti, rėkti 
tūkstantinė žemaičių prole
tarų minia, kad per langą 
grūsti tokį federantą iš antro 
aukšto už tai, kad dar ir da
bar nesigėdina drumstis dar
bininkų tarpe. Ir kažin ko 
butų susilaukęs federacijos 
agentas iš įniršusios ant jo 
žemaičių minios, jei dar nors 
žodį kas butų ant jo ar fede
racijos iš kalbėtojų pasakęs, ; 
bet pirmininkaujantis taręs ; 
keletą karštų minčių, sulaiko ; 
minios ūpą ir susirinkimas 
baigiamas tvarkingai, di
džiausiu socialdemokratams 
pritarimu. Virš tūkstančio 
atsišaukimų išgaudoma kaip 
cukrus. Skirstosi darbininkai

SKAUSMAS KUR?
PAMININT

YRA GERAS DĖL:
Ramatiško gėlimo.
Nerviško galvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprando
Skąusmo šonų, krutinės 
pečių.

‘KELEIVIO’ 
KNYGOS.

siu gauti už tai 2,000 litų pa- geriausiame upe. Po suvažia-
žadėto atlyginimo. vimo užmegsta daug naujų 

I ryšių, kur numatoma greitu 
laiku įkurti visa eilė naujų 

Vasario mėnesio pabaigo- socialdemokratų organiiaci- 
je Rozalimo valse, miške ras- jų.
tas pasikoręs pil. Misevičius, Raseinių federantai vaikš- 
24 m. amžiaus. Jis nuvažia- to kaip žemę pardavę.nes pa- 
vo miškan parvežti malkų ir matė visišką savęs pasrtler- 
jau negrįžo. Įkimą ir dar kinkos dreba,

PASIKORĖ.

l1
1.
2.
O• *.
4.
5.
6. ir

tas pasikoręs pil. Misevičius,

I

7. Apsidegmimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo, nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.
<^40jgtaSt«jimui nuo u/.nuodi

jimo. nuo silpnų atsitikimu, 
* tt.

Prekė 35c, 65c. ir $1.25.
Dėl patarimo arba knygutės 

rašykite j:

AI. BERT G. 
GROBLEWSKI & CO, 

Drpt. 3*. Plysrouth, Pa.

I

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mu.' tri-šriubinių laivų 
Resolute. Reliance. Albert 

Ballin. Deutsehland, 
Hamburg

ir ant poouliariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
veland. Vestphalia. ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai ii 
New Yorko. Laivai Thurir.- 
gia ir Westphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

203 iš New Yorko 
j Kauną ir atgal 

i (Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

Del sugrįžimo leidimu ir ki
tų infoi macijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

Umted American lioes 
(■antsae Um) Joiat Sereicc wi«h 

HunbnrgAmeHeanline 
131 Statė St.. llnrton. Man.

Ii i "----------

ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir j 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga' 
be galo įdomi. Kas žodis — tai lak- i 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. .Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 25c. I
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sar.tikius su žmonėmis tarė? 
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose . $1.26

' Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
Į 23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- 

: truota. 95 pusi................................  26c.
JOc.

| Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė Levr * 

į Wallace. 472 pusi. ......................  |2.00 !
< Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lis-, 

25c. i tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
Socialis- romansas M. Bematowicz’o.

tais. — Pirmą karta katalikai už-į ^68 pusi........................................... $1.50
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
Antrą karta jie užpuolė socialistus 31' juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj isti- veikslais, perstatančiais įvairius nuo

takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00
Musų Padėjimas. — įdomus pavyz

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................. 10c. į

MUZIKOS VEIKALAI j
KOMP. M. PETRAUSKO

žalčių Karalienė, Opera.......... $10.00
Penkių Metų Kanklės, vienoje 

knygoje ................................... $5.00
Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bal

sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai ....................................... $1.50

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera ............................... $3.00

žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš 
i Operos žulžių Karalienės   75e 
Birutė. “Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ............................... 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te- 

' norui ir Basui. cianu palydint 40c.
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
‘ KNYGYNE.

"KELEIVIS"
255 Broadway,

So. Boston, Mas& i

10c.

sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 dus!....................... 25c.Lietuvos Respubliko* Istorija ir žem-

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
imo 1905 metų revoliucinės Lietuvos mos dainos. Apart juokingų “Pa
spėtos vedė kovų su caro valdžia, ir vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-'kingų dainų, eilių, parodijų, ir 1.1, 
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revn- Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
Uncija paėmė virių, kaip Lietuva H- deklamacij >ms. šešta pagerinta 

S kos paliuosuota iš po caro valdžios h laida. 48 pusi................................... 10c. j
kaip ji buvo apskelbta respublika “Jaunyatrii Karštis". Ir "Susižiedari- 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapisj mm Pagal Sutarties". Labai už- 

/ parodo dabartinės Lietuvos rubežius įmauti, meiliška komedija ir per- 
/ ir kaip šalis yra padalyta į apskn- statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
J aus. Tai yra vienatinė knyga, kuri
< parodo, kaip gimė Lietuvos Reapubli- i
< ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
J svarbesni dokumentai:

Seimo nutarimai, 
■A bolševikais, sutartis su latviais, apra 
/ šymas visų musių su lenkais ir tt 
/ Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
ž vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
5 ii lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00

Drūtais audeklo apdarais........ $1.5*;
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip_____

atsiliepia tėvų vartojimaa alkoholio ’ykų ?
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da pors būti kūdikių tėvais, b itinai 
turėtų perskaityti šita knygutę. Pa-

Steigiamojo 
taikos sutartis su

M.

Ant

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLLMBUS

arba ant kitų šios linijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LL0YD
15 TVater St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

\

U
KELIAS

MUUNKIAUS!AS

y
i

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti ind>- 
mų3 pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir

nj • • • ••••••«••••••••••••♦• 
I>elko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

— Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deikogi norisi? Delio 
be valgio žmogus silpsta? Ir driko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Driko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši- 
įtuos klausimus Suprasi tiktai iš šitos 
I Knygutės. Parašė D-ras G-mu«.
| Kaina ................................................. 15c.

8107.
Tiesiog į Klaipėdą

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

6 Bal., 18 Gegužio, 17 Liepos 
Ir Specialė Ekskursija į 
Klaipėdą, 27 Balandžio 

Laivu “Lituania”
Užsisakykit vietas šių išplaukimų 

$181 Abi Pusi
Trečia turistine k lesa (buvusi antra 
klesa). tiktai $10 virš kainos papras
tos 3-rios klesos vienpus. $15 abipus.

Jeigu norit važiuot 
j LIETUVĄ 

pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų— 
“Estonia" 6-tą d. Balandžio. 
“Lituania” 27-tą Balandžio.

žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją:—

9 BROADWAY. NEW YORK.

BaMes Lare It
Xuo riaų pilvo ir žarnų ■«*. 
magųmų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

M*s. Wtor*ioirs 
8mup

i
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Vietinės Žinios
[o "pono” "Sandarom” rečak- 
i tomus galvoj.

Ir kad dar aiškiau pi’y 
džius savo “bankrutą.” - 
redaktorius perspausdino 

k
r

Plėšikai nušovė policmaną. Septyni milijonai dolerių pa- kitą žinelę ^ “Keleivio
Praėjusios seredos vakarą! taisymui North Stationo. sį;amba šitaip: 

ant Dickens st., Dorchestery,: Boston & Maine kompani- 
tapo nušautas policmanas ja žada daryti prie North tavo visą kliubą netoli Tin ' 
Frank J. Comeau. Jį nušovė Stationo daug įvairių page- skvero, kur per naktis užda- 
trįs plėšikai, kuriuos jis no-’rinimų. Tam tikslui paskirta vo muzika, šokiai ir cė’- 
rėjo areštuoti. To atsitikimo net septyni milionai dolerių, mai.” 
istorija maž-daug tokia. TYįs Planai jau baigiami dirbti ir 
_ .xr-----.• ---------darbas netrukus prasidės.

u-

“Ne\v Yorke policija ai v

K L L Elvis
Kaulas Balkonas.

i La tilas Balkunas gyveno ir 
-irė Bostone arba apielinkė^ 

.jie pusę metų tam atgal.
v c’. ’n.1? brolis -ir sesuo atsi-

.;kč iš Lietuvos prašydami 
'v. '■ sti jo turtą. Kas žino ką

: - apie velionį, kur jis gy-: 
ei ’ ir kada jis mirė, malo- 

i.Ckit pranešti man.
ADV. F. J. BAGOČIUS

25S Broadvay,
So. Boston, Mass.

No. 13. Kovo 31 d., 1926.

DR. H M. LANDAU
Specialistas Kruniškų ir Se- 

kretnų L gų. Reumatizmo 
ir Kraujo Ligų.

Valandos: nuo 12 iiįi,9 yąka,- 
re. Nedėldieniais: nuoT) rrte 
iki 2 po pietų ir pagal sutarti.
Tel. Haymarket 143S0UUP | 

32 CH AM BERS ST, 
BOSTON, MASS.

II
nežinomi plėšikai, pavogę 
žydelio Abelsono pusiau su
lūžusį forduką ir susėdę į jį.; 
leidosi po Dorchesterio gat
ves plėšimo tikslais. Pir
miausia jie apiplėšė žydo 
Applebaumo namus Matta- 
pane. Iš ten jie leidosi kur 
nors kitur. Bet ant nelaimės 
ties policijos garadžium. ant 
Dickens st, jų pavogtas for- 
dukas sugedo ir sustojo. .

Kova su automobilių 
vagiliais.

Praėjusioj subatoj Win- į 
ch estery policmanas Kelky 
pamatė keturis vaikėzus be
vagiant automobili. Pamatę 
policmaną, jie ėmė bėgti. Po
licmanas pradėjo Į juos šau- 

vieną pagavo. Jo var

« * *

šilą žinelę "pono” "S 
daktoriaus galvelė ve 

[suprato: “Policija suaręs::. 
,vo namą arba namo kan-.b 
ri. kuriame net gėrimai 

’davo.”

i

K J

dūkas sugedo ir sustojo. Jici^1^* - i
bandė jį pataisyti, bet veltui. gas EHf,enels 
Tuo tarpu policijos gara-i??o*PerV e: Eltr atsisau- 
džiuje buvo policmanas danu pabėgo.
Frank J. Comeau. Pastebė
jęs prie forduko besitriusian- 
čius tris vyrus, jis nuėjo 
jiems į pagelbą. Kadangi tie 
vyrai jam atrodė nužiurėtini. 
tai jis pareikalavo parodyt 
automobiliaus laisnius. Bei 
nei vienas iš plėšikų laisnių. 
matomai, neturėjo. Tuomet 
policmanas Comeau vieną 
plėšikų areštavo ir vedėsi i 
garadžių prie telefono, kad 
davus žinią į policijos stotį. 
Jam bevedant plėšikas išsi
traukė iš kišeniaus revolveri 
ir pridėjęs policmanui prie) 
krutinės iššovė. Policmana.- 
sukrito. Plėšikai leidosi bėg-Į 
ti. Kol pribuvo daugiau poli- j 
cijos. plėšikai spėjo pasislėp
ti. Pašautą policmaną pribu
vęs ambulansas skubinosi 
nuvežti į miesto ligonbutį. 
Bet prie ligonbučio durų po
licmanas mirė.

Bostono ir apielinkių poli
cija sujudo jieškoti žmogžu
džių. Suareštuota daug įtar
tinų kriminalistų. Bostono 
miestas ir Mass. valstija ža
da paskirti po $5.000 dovanų 
tam kuris suseks arba išduos 
žmogžudžius.

Adv. Bagočius išvažiuoja.
Advokatas Bagočius su sa

vo šeimyna išvažiuoja pėtny- 
ėioj, balandžio 3 d., Į Pitts- 
burgh’ą pas p. Bagočienė> 

i tėvelius šventes praleisti. Su- jy* la. y i o 1

» # s

Rašant apie “kliubą” “Iv - 
leivis” turėjo mintyje klmbą- 
draugiją. o “Sandaros iv- 
daktorius tą žodi suprat" 
kaipo “kliubnami.” Ir 
“rimtą” argumentą jis j- 
pleškino savo “editoriale.

“Sandaros” kalbos as :.v- 
kritikuosiu. nes ji yra... "p< ! - 
fect” — tą mato visi.

Nors iš amato aš nesu laik
raštininkas, bet visgi turė
jau progos net ir su patim 
“ponu” “Sandaros” redaku -

grįš Į ofisą ketverge, bal. 8 d. rįum pasiginčvti. 
Jam nesant, ofisą prižiūrėsJam nesant, ofisą prižiūrės 
jo sekretorė Marė Bago- 
čienė ir advokatas H. E. Ca- 
sey, jo pagelbininkas.

PASTABĖLĖS.

Užsidarė i šėpą ir nusišovė.
AVinchestery, kuris randa

si netoli nuo Bostono, buvo 
šitoks atsitikimas. Ponia 
Cochrane, pavalgius su savo 
šeimyna vakarienę ir nie
kam nieko nesakiusi, nuėjo Į 
kitą kambarį, užsidarė i dra
bužių šėpą ir paleido iš re
volverio kulką sau į kaktą. 
Daktarai spėja, jog saužudy- 
stės priežastim buvusi ne
sveikata — nervų suirimas.

“Baisi polemika“ su “San
daros” redaktorium.

Aha. bracia. ir aš gavai’ 
i progą pasiginčyti. Ir ne su 
bile kuo, bet su “ponu” 
“Sandaros" redaktorium. 
Tėmykit. brolyčiai, nėščia 
svarbus klausimas: ginčas 
tarp mudviejų eina ne dėl 
tuščio maišo, o dėl lietuvių 
kalbos “žinojimo."

♦ * ♦

Pora savaičių atgal “Ke
leivyje" tilpo pluoštas mano 
pastabėlių, tarp kurių vieno
je buvo užsiminta, kad “San
darai” yra reikalingas korek
torius. Ar žinot, kas per pau
kštis yra korektorius? Tai 
yra spaustuvės darbininką;

lį Y DE PARKO IR AP1E- 
LINKĖS LIETUVIU 

ŽINIAI!
lietuviai barbenai 
kle-.» B-irberne. todėl> a a., . . .*

ankumo. Nukerpant plaukus

„vieną padarom 15 metų įau-

, a:ne plaukus vaikinams ar mer- 
-. dideliems ir mažiems. Geras 

:r mandagus priėmimas gva- 
iainas.

•dam britvas ir senas išga- 
Uzlaikom visokių kvepsnių 

..giazina plaukus ir panaikinę, 
.anas.

.pielinkės lietuviai, reikale už- 
lietuvi, kuris padarys geriau- 

iarbą.
h \Z, S. BABENCKAS 

54 Fairmount Avė, 
HYDE PARK, MASS.

atidarėm
------ -----1 Hyde $

Mattapan lietuviams bus’ ■ r____ i f
- nori; -sutame ir pagražina- X

S Telefonas 6112-W.

| Or. A. GonnM-GuniaiKtas
$ LIETUVIS DENTISTAS.
$ VALANDOS:

Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Nedėliomia Nuo 10—12 diena
705 N. Main SL kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

I

«

(-)

(

Ka

PARDAVIMAI.
\MBRID47E. Parsiduoda 1S kamba 

-• itnynų-namas, visi įtaisymai 
, -<11.060. Randus 4127Š0 į i^ėne 

K auskite
- \EWTON ST, 

SOMERVILLE. mass.

^©<>V&©©^S.©V>©'>GZ>©©©©©©©©©, 
$ TeL Rkhmond 1419 *

s Dr. David W. Roscn | 
y Kalba Lietuviškai ir Rusiškai < 
$ GYDO CHRONIŠKAS IR v
> SLAPTAS LIGAS j
\ Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo y 
\ ir Odos Ligas '
> VALANDOS: i

Nuo.K iš ryto , iki 8 .vakare J 
Tai-pat ir šventadieniais v 
321 Hanover Street ' 

BOSTON, MASS. į
Į: 
I A

I I

TURINTIEJI PIRMAS PILIETINES P0P1ERAS
Jeigu jus turite pirmas pilietiškas popieras per 2 metu ir 

esate išbuvę 5 metus šioj šaly, paduokite prašymą dėl pil
nų popierų dabar, kad galėtumėt

Balsuoti Lapkričio Menesyje
Renkant valstijos ir visos šalies valdininkus.

Mes su mielu noru jums patarnausime tapti piliečių l>e jokio 
užmokesčio. Reikalaukite išmuš knygos "Kaip tapt piliečiu.”

THE REFUBLICAI CLUB OF M ASSACHDSETTS
343 Old South Bldg, Boston, Mass.

NASH & AJAX
AUTOMOBILIAI I

I

Svirplys.
\\| PtRDAVlMO namas 7 kamba 

.. maudyne, bekerne ir storu.
-:168 C St, So. Boston. Mass

VISOKIE STIKLAI IR
VEIDRODŽIAI.

reikia storų ar plonų stikii 
• . paveikslams arba kitokiem 
-. taipgi kam reikalingi ger 

■<iziai, lai k tupiasi pas mus. Už 
... mes išpildome greitai (16l

Hl B l’l.ATE & WINDOW GLASS C« 
1'« Merrimae st, Bosvvn. Mass.

: Haymarket 0344.
i l’orter ir S. Goldsmith. savininkai

f

c

I

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Dr. St. A. GALVARISII
(GAL1NAUSKAS) 

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 rjte. nuo 1:30— 
5:30 dien?. Nuo 7—9 vakare. 
Nedaliomis pagal sutarties.

411 BRO.\DWAY.
SO. BOSTON, MASS.

TVIRTUMAS, GREITUMAS, PUIKI 
KONSTRUKCIJA, DAILUMAS IR IŠNA- 
ŠUMAS yra keletas ii daugelio kokybių, ku
rios padarė musų automobilius taip garsiais 
ir populiariais.

CHARLES B. DAILEY
452—4S4 BROADWAY, SOŪTH BOSTON.

Service Station 628—644 Fourth Street,
Telephone: So. Boston 2238 ir 0986.

Smarkus Lietuvis agentas reikalingas mus 
atstovauti. (16)

VISOKIAS PLDMBERIŲ 
REIKMENIS

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
PAIPAS ir PRITAIKINTOJUS

Lietuvis Optometristas

Įn Išejfzaminuojui akis, priskiria
B akinius, kreivas akis atititsinu 
K ir amblyopiškoss (aklose) aky* 
B se sugražinu šviesa tinkamu 
K taiku.
K J. L. PASAKAKN1S O. D.
H 447 Broadway. So. Boston. Maa>

I

IĮ 
į
I
i

FLOOD SQ(JARE
HARDUIARE CO.

Jeigu ka nori pirkti, ateik j 
Flood Sq.Hardware Co. Ten gau
si visko, kas tik prie namu rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 
įrankių. tulšių. taipgi visokių 
pentų. varnišių. stiklų, pleisterio. 
cemento. Nupirktus daiktus nu
vežam į namus.
FLOOD SQ. HARDWARE CO. 

636 Broad* ay, So. Boston.
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 2700-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. G re v iškis.

Chas. J. Buzevičia
LIETUVIS EI.EKTR1KINIS

\ i-oki Elektros darbą padarau 
prieinama kaina.

ka.- nori įvest Į naujus ar 
; airius elektriką, arba reika- 

. pataisymų, duokit apskait
oms. o persitikrinsit skirtu- 

(13)
28 DENN1SON ST, 
ROXBURY, MASS. 

I ei. Rovbury 0967-W.

I

—~
Geriausias tavoras pigiausia kaina. 

Tel. Hay market 4100 ir 4101 
Boston Plumbing & Lighttng 

Supply Co.
147 Portland St, Netoli No. Station. 

BOSTON

Šio mėnesio pradžioje iš 
Lietuvos atvyko Amerikon 
gabus Valstybinio Teatro ar
tistas Stasys Pilka. Savo te
atrališką karjerą pradėjo 
dar Rusijoj, kur nuo 191' 
metų, kaipo aktoris-proK - 
sionalas dirbo žymiuose Pet- 
irapilio teatruose. 1921 m. pa- 

Lietuvos teatro d;- 
kviečiamas, atvyk.

Kaunan ir nuo to laiko dar
bavosi Valstybiniam Teato 

! vaidindamas 
’ _ —1-. • - •

Šita mano pastabėle "po I 
nas” “Sandaros” redakto
rius labai užsigavo, nes tas 
žmogelis klaidų “nemato.” 
Jis savo laikraščio No. 12 
štai ką sako: “ ‘Keleivis’ da-1 
ro priekaištą ‘Sandarai,’ buk 
jai redaktorius nesąs reika
lingas. bet reikalingas kalbo. 
žinovas.”

X: C -

SulVg “Sandaros” redak
toriaus supratimo, žodžiai 
'“korektorius” ir “kalbos ži
novas” turi vieną ir tą pači? 

; prasmę. Jeigu taip, tai lietu- 
ivių tauta turi tik vieną “ko
rektorių” prof. Jablonskį 
Kitas "korektorius” prof. 
Būga nesenai mirė.

* * *
Kad “atsilyginus” "Kelei

viui” už minėtą pastabėlę 
(Kam “Keleiviui”? Juk ge
riau pastabininkui. kuris tas 
pastabas rašė.—Red.), “po
nas” “Sandaros” redakto- 

irius bando “sukritikuot” 
žinias. Dėl pa

lis perspausdino iš 
” štai kokią žinelę:

“Bavarijos

kuris ištaiso zeceriškas klai- baigoj, 
das. O zeceriškų klaidų rekcijos 
“Sandaroje” ir be akinių 
matosi.i

Užtiko didžiausį bravorą.
Praėjusioj subatoj blaivy

bės agentai užtiko vienoj 
Charlestovvno daržinėj di
džiausi bravorą. Negalėdami 
Įsilaužti per duris, agentai 
Įlindo Į daržinę per stogą. 
Žmonių daržinėj nebuvo, bet 
ant sargybos prie bačkų bu
vo tris dideli šunes. kurie 
puolė Įlindusius agentus visu 
Įnirtimu. Kadangi agentų 
buvo keturis sykius daugiau 
negu šunų, tai šunės toj nely
gioj kovoj neatsilaikė ir a- 
gentai paėmė viršų. Tame 
bravore rasta virš 600 gorčių 
gatavos degtinės, kurios ver
tė apskaitoma virš 10.000 
dolerių.

I

: iuot
na.

; pirmąsias, 
svarbiausias roles. Kaune 
pasižymėjo taip pat. kaipo 
režiseris.

Visi Kauno laikraščiai, ap
gailestaudami artisto St. Pil
kos išvažiavimą, atsiliepia 
apie jį kuogeriausiai ir mini, 
kad nors p. Pilka yra labiau
siai atsižymėjęs kaipo tragi
škas, tečiaus vienodai gerai ii / -i • • i-, i . • z

/ / / / / /
/

; / / / / / / / / / / / /

ryškiai vaidina charakterin
gas ir komiškas roles.

Kaip teko patirti, art. St. 
Pilka Bostone mano apsisto
ti iki balandžio mėn. 15 d. n 
Įėjęs i žinomą “Dzimdz/- 
Drimdzi" grupę žada suruoš
ti keletą Įdomių vaidinimų.

SPORTAS

F’U NKSNAS, Rukus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
irėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

□idžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu
kus.

Enropean Feather Co. 
-’5 bn»ell Street, Boston. Mass.

i’

/ 
Z
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TBUKFONAS 1«? 
^FDICINOS daktabab 

C. J. NIKOLAITIS 
lalaadoa: ano D iki 4 *• 

■oo T iki S rskaro.
107 Summer St, 

LAVVRENCE, MASS.

i

SOUTH END 
HARDWARE CO. 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

ANT GELEŽIES IR 
MALIAVŲ.

QUEEN ANNE Gatavai Sumai
šyta Maliava $2.25 galionas.

Balta ir visokių spalvų dėl vidaus ir 
' lauko. |
. Daug Gatavai Sumaišytos

Malevos $1225 galionas.
; §3.50 Atlantic Floor Varnish >2.25 ga*.‘ 
| Bunker Hill Varnish $1.50 gal.
; Roof Coating dėl kiaurų stogų K5c gal. 
Velvetona Flat VVhite Paint §1 79 gal.

! Pure White Lead 100 svarų $12.25. |

M r. Joseph P. Šarkiuna*.
pas

Cr. J. S. BALABAN
Iš RUSIJOS

Gydytojas. Chirurgas ir 
Akušeris.

377 Dorchester St.. So. Boston, 
Tel. So. Boston 4768.

194 Chestnut St. Chelsea, Mass. 
Tel. Chelsea 1830.

I
Haųrnarket 

1135 L i ii

PUIKIOS JŪSŲ 
SVEIKATAI

Lietaus, štymo. lovio ir elektros 
maudynės. Elektriški gydymai 
ir masažai.

PIRMOS KLESOS 
BARBERNĖ.

Atdara nu-> 7:30 ryte iki 12:30 
vakare Nedėldieniais nuo 7:30 
ryte iki 2:30 po pietų. Maudynės’ 
3oc. tiktai.

1 15 Courl St, Boston. Mass. 
prie Scollay Sq.,

Vose & Sons Piano 
Company 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą. Upright Pianą, Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasibarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini-' 
gų, nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Bojlston St, Boston. 
įkurtas 1851 m.

f
DATHS

, Co. :
Ai I45C0URT5T.

BOSTON
MASS.

1

į VACUUM BONKOS .............. 6i,c.
SOUTH END HARDWARE 

COMPANY
1095 Washinąt90 St, arti Dovcr St.
EI. Stoties, Boston. Tel.: Bcach 5353.

VISKĄ TURIM DEIU

DARŽO IR PIEVOS.
APLANKYKIT MU
SŲ BARGĖNŲ SK KE
PĄ. VIRTUVĖS REI-
KMENAI. BARGE-
NAI KASDIEN.

VISKĄ TURIM DĖL 
DARŽO IR PIEVOS. 
APLANKYKIT MU
SŲ BARGĖNŲ SKLE- 
PĄ. VIRTUVĖS REI- 
KMENAI. PARGE
NA I KASDIEN.

T-l South Boston 4000 J

Dr. J. Landžius Seymour \
LIETUVIS GYDYTOJAS J 

l'i Br<>adway, Se. Boston. Mass. J 
Ant antrų lubų *

5 '! \NDOS: J
> V.<» ryte >ki 9 vakare « 

> •

Juška su Stasiaku nepergalė
jo vienas antro.

Praėjusiam ketverge Bos
tone buvo čampijonų risty- 
;nės. Lietuvių čampijonas 
i Pranas .Juška išsirito su len
kų čampijonų Stasiaku vieną 
valandą laiko nepergalėda- 
mi vienas antro. Anglų laik
raščiai -Juškai atiduoda kre- 

katalikų baž- ditą, nes jis visą laiką turėjo

z ,5

nas” “Sandaro;
irius bando “

Vieną banką nubankrutijo, į "Keleivio”
kitą užsidėjo. vyzdžio

Bostono žydas
Swig. kuris keletą metų at- ‘‘Bavarijos 1 
gal nubankrutino Tremont nyči0? aną sąvaitę užtraukė lenką bėdoj ir kelis kartūs 
T rust banką Bostone ir užtai $5,000.000 (penkių milionų) lenkas lindo po virvėmis, 
buvo kelis kartus teisiamas.'pikolą ant Wall Streeto kad tik išsigelbėjus nuo pri-

Simon “Keleivio

CR. J. marcus 
lietuviškas gydytojas 

a :-tas sekretnų ir chroniš- 
vyrų ir moterų ligų.

' l’armenter St, Bo*ton. M*«*.
< Prie Hanover St.) 

Richihond 668. (•)
Jos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.

N- <:<Jdieniais iki 4 vai. po pietų

MES PERKAM LIETUVOS BONUS
/

dabar jis išvažiavo Į Floridą xew Yorke. Paskola garan- spaudimo, 
ir Miami mieste užsidėjo tuo ja 8 diocezijos Bavari- 
naują banką. 'joj.”

Nusižudė dėl merginos.
Edward J. Lynn, senbernis redaktorius 

iš Waban miestelio, persi- “Wall strytis 
pjovė britva sau gerklę, nes ir Bavarijos 
jo mylimoji p-lė Catherine traukė jam paskolą.’ 
Beagan atsisakė už jo tekėti. 
Vienu kvailiu bus mažiau.

Iš šitos žinutės “Sandaros” 
suprato, kad 
subankrutavo 

bažnyčios už-

Tą pati vakarą Europos 
čampijonas italas Rafaelius 
Grenna paguldė Kanado- 
čampijoną Big Bi 11 Beth. Vo
kietukas Dutcher patiesė 
Billv Ruddv.

'< <1 ARDO PRIFTTVAR S
T palengvina ir apsau

ga nuo prietvario.
■ ra liuos uoto jas—torte, 

aibo. Švelnus, saugus 
• ikhis. Nėra geresnio 

/. Nujol. Isbandykit.

NAUI KELIAI I’RAŠALINI- 
MU LIGŲ NES.MAGV.MV.

Be operacijų, be vaistų.
NATŲ RALIS GYD) MO METODAS- 
tai naojas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

Dr. Wenlwortli, L. M. 
1761 Washington st., 

Priešais N’orthhar.ipton 
elaveito stotį.
Boston, Mass.

Telephone Copley 065®-M
i Valandos: Kasdien nuo I iki 9 vakaro. 

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

a'
k

. *

nn;

Taip, čia "bankrutas" ma
tosi. tik ne ant \Vall Streeto.

I -KELEIVIS" DARBO ŽMONI V
LAIKRAŠTIS. 

PLATiNKIT JJ.

Nuo tų. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Co- 
lumbia Gramafoną. priimdami bonus kaipo dali mo- 
kesties. Mes parduodame geriausius PIANUS, GRA- 
MAFONUS ir užlaikom didžiausi pasirinkimą Lie
tuviškų Rekordu ir Piano Rolių. Kreipkitės ypatiškai 
arba per laiška:

GEORGE MASILIONIS
233 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.




