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GENERALIS STREIKAS 
ANGLIJOJ.

5,000,000 DARBININKŲ 
METĖ DARBĄ.

LIETUVA VIENIJASIAMERIKOS PINIGUO
ČIAI NUSIGANDO REVO

LIUCIJOS ANGLIJOJ.
Kada Anglijos darbinin

kai paskelbė generalį strei
ką, ir kada Anglijos premje
ras Baldwin pasakė, kad 
Anglijoj gali kilti naminis 
karas, tai ant Wall Streeto 
kilo tikra panika tarp Ame
rikos bankierių. Šį panedėli 

’ ir utarninke šėrų kainus kri
to kaip nuo tilto. Mat bijosi 
plutokratai ir žmonių pra
kaito siurbikai, kad iš strei-
i‘” - - — ’

DEBSAS SERGA.' 
j Senas Amerikos socialistų 
vadas, E. V. Debsas, negalė- 

; jo nuvažiuoti partijos suva- 
žiaviman Pittsburgh’e, nes 
sunkiai apsirgo. Daktaras te
čiaus mano, kad jis pa
sveiks.
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Kapitalistai baisiai nusi
gandę, ne vien tik dėlto, kad 
šitas streikas gali užsibaigti 
revoliucija, bet ir dėlto, kad 
jis neša jiems baisių nuosto
lių. Apskaitoma, kad sustab- . ..
dymas visos prekybos ir pra- ko nekiltų revoliucija, 
monės lėšuoja Anglijai kas 
diena po $1,000,000,000.

Sustojo visi geležinkeliai, 
laivai, kasyklos ir 

laikraščiai.

Anglijoj prasidėjo didelė 
klasių kova. Dėlto, kad val
džia ir kapitalistai norėjo 
numušti angliakasiams al
gas, tenai tapo apskelbtas 5 
generalis streikas, ir . šio 
utarninko rytą 5,000,000 
darbininkų metė darbą.

Sustojo visi geležinkeliai, 
sustojo laivai, užsidarė ka
syklos ir nebeišeina laikraš
čiai. •:

Ministerių pirmininkas 
Baldwinas pasakė, kad šitas, 
streikas nėra streikas, bet 
užsimojimas ant esamos val
džios. Darbininkai užsimanę 
paimti į savo rankas valsty
bę, ir prieš Angliją dabar 
stovįs naminis karas.

Buržuazija jaučia darbi
ninkų galybę ir supranta jų 
tikslą. Ji žino, kad Darbo 
Partija senai jau ruošiasi vy
kinti Anglijoj socializmą, ir 
tcdel dabartinis streikas ga
li būt pradžia kapitalizmo 
pabaigos. Nusigandusi bur
žuazija šaukia kariumenę, 
mobilizuoja paskutines savo 
spėkas ir be mūšio nemano 
pasiduoti.

Ar ji atsilaikys, tai pama
tysime vėliau.

Tuo tarpu generalis strei
kas eina labai pieningai. Vi
sur matyt kuo didžiausia 
darbininkų vienybė ir dis
ciplina. Generalis streikas 
d a nebuvo apskelbtas, o 
Londono “Daily Mail” šį pa- ■ 
nedėlį jau negalėjo išeiti,' 
nes spaustuvninkai atsisakė, 
jį spausdinti užtai, kad re
dakcija norėjo įdėti priešin- 
b - -. - ~ a o■ .............. -
Dabar jau tapo uždaryti.visi: editoriala, užvardvta
kapitalistų laikraščiai ir.«UŽ‘ TėVynę ir Karalių,” 
)urzuazija nebegali 0; biauriai išniekindama gene- 
propagandos varyti. YaĮ-| ralį streiką. Darbininku va
džia buvo nutarus siųsti zi-, dai kurie dl.jso šitą streiką 
n,as 6 kartus į dieną iš radio-apskelbti, esą aršiausi vals- 
stocių, bet Profesinių Unijų jpriešai, ir valdžia turi 
Kongie>a> Įsakė elektros .panaudoti prieš juos visas 
daibinmkams išjungti visas ■ prieinamas jai priemones, 
radio stotis, taip kad ir sitasjkad juos kuogreičiausia su
keliąs buržuazijos propa-, vaidvt, sakė šitas straipsnis.

tąP.° užkirstas. , jr jįs baigėsi šitokiais žo-
Profesinių L nijų Kongre- Ežiais: “Mes šaukiam visus 

?as v!a . ,mazdaug tas pats, ištikimus vyrus ir moteris

I

AMERIKOS SOCIALIS
TAI SVEIKINA ANGLI
JOS PROLETARIATĄ.
Amerikos Socialistų Par

tija, kuri dabartiniu laiku 
turi Pittsburghe savo suva
žiavimą. nusiuntė Anglijos 
darbininkams broliškų svei
kinimų, linkėdama jiems 
sėkmingai laimėti pakeltą 
didelę kovą.

Be to d a socialistų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
ragindamas Amerikos dar
bininkus remti savo draugus 
Anglijoj visomis išgalėmis.

VOKIETIJOS SOCIALIS- 
! TAI. REMS ANGLIJOS 

STREIKĄ.
Vokietijos socialistų par

tijos vadai išleido į Ruhro 
angliakasius

■ kad jie remtų Anglijos mai- 
nerių streiką ir neleistų ga
benti tenai anglių iš Vokieti
jos. Tuo pačiu laiku vokie
čių socialistai veda derybas 

'su Olandijos darbininkų u-l 
nijomis, kad jos neleistų Vo-| 
kietijos anglių gabenti pei 1 
Olandiją į Angliją.

atsišaukimą

MELLON TARNAUJA 
KAPITALISTAMS.

“Dabartinis Suvienytų 
Valstijų iždo sekretorius 
Mellon yra geras žmogus 
kapitalistų klasei. Jis yra va
dovaujamoji republikonų ir 
demokratų dvasia. Jis dirba 

I tik stambiam bizniui ir 
stambiems biznieriams. Jis 
ir pats yra toks. Pittsburge 
jis valdo didžiausius ban
kus. Bet aš tikiuos, kad kuo
met aš atvažiuosiu į Pitts- 
burgą kitą sykį, tai šis mies
tas bus jau socialistų ranko
se. o ne Meliono.” Taip pa
sakė socialistų kongresma- 
nas Bergeris Socialistų Par
tijos suvažiavime Pittsburge 

l pereitą nedėldienį.

UNIJOS ANGLIAKASIAI 
MĖTOMI IŠ NAMŲ.

West Virginijoj, kur buvo 
sustreikavę ankliakasiai,Elm 
Grove Coal kompanija išli- 

'• pino įsakymą visiems uniji- 
_  niems angliakasiams, kurie

GEGUŽĖS DIENĄ UŽ- gyvena jos namuose, kad iki
MUŠTA 5 ŽMONĖS. I 6*gegužės visi jie išsikraus-

------ — • tytų, nes namai jai esą rei- 
“ i naujiems maine- 

riams, kitaip sakant — ske- 
bams. Šitas įsakymas palie
čia 350 žmonių.

Francuzijoj uždraustos viso- kalingi 
kios demonstracijos.

Šįmet Pirmos Gegužės 
įšventė Varšuvoj buvo labai 
I triukšminga. Telegramos sa
ko, kad apvaikščiojant tenai 
darbininkų šventę, komuni- 

I štai užpuolė ant socialistų ir 
pradėjo šaudyt. Kilo riau
šės, kuriose 5 žmonės buvę 
užmušti ir 28 sužeisti.

Francuzijoj valdžia buvo 
uždraudus darbininkams da
ryti bent kokias demonstra
cijas gatvėse. Tenai bijotasi 
riaušių tarp komunistų ir fa
šistų.

Berline gegužinė šventė 
praėjo ramiai, nors gatvėse 
buvo demonstracijų.

Maskvoje komunistai bu- 
; vo įtaisę parodą, kurioje da- 
1 lyvavo ir keliatas Amerikos 
komunistų. Tik Bill Hay- 
wood negalėjo pasirodyt

RUSUA.
TVERIASI PABALTĖS 
VALSTYBIŲ SĄJUNGA.

..e —:—Lcnkija'-labai nusigandus, 
kad nepraradus Vilniaus.

Kelios dienos atgal žinios 
iš Rygos sakė, kad tenai bu
vo susirinkę Pabaltijos vals
tybių atstovai ir tarėsi apie 
sudarymą Pabaltijos valsty
bių sąjungos. Tame pasita
rime buvusi atstovaujama ir 
Vokietija.

Kaip Rygos žinios sakė, 
projektuojamoji sąjunga tu
rėtų du svarbiu tikslu, bū
tent:

1. Susidėjus visoms Pa
baltijos valstybėms vienon 
sąjungon butų galima daly
ti didesnės intakos ant di
džiųjų Europos valstybių, 
kurios dabar nelabai nori su 
jomis skaitytis, ir j

2. Tokiai sąjungai susida
rius lengviau butų galima 
Išsaugot savo sienas, o ypač 
išrišti Vilniaus klausimą, nes 
nors aliantai Vilnių Lenki- 

i jai senai jau pripažino, Lie-

KUNIGAI SUKĖLĖ 
RIAUŠES.

Zitacuaro mieste, Meksi
koje, pereitą sąvaitę buvo 
kruvinos riaušės. Miesto val
dyba tenai paėmė svarstyti 
bažnyčių uždarymo klausi
mą. Kunigai suorganizavo 
katalikų demonstraciją, ku- 

■ ri pradėjo kelti triukšmą 
rinkoj. Buvo pašaukti karei

viai. kad triukšmadarius nu
malšintų. Karininkai atsilie
pė į minią, kad ji išsiskirsty
tų geruoju. Bet kažin kokia 
davatka suriko: “Lai gyvuo
ja Kristus,” ir fanatikai pra
dėjo šaudyt iš revolverių į 
kareivių pusę. Karininkas 
krito ant vietos užmuštas. 
Tuomet kareiviai šovė kelis 
kartus į minią ir daug fana
tikų sužeidė. Katalikų kuni
gai, kurie šitas riaušes su
rengė, pabėgo ir pasislėpė.

UŽSPRINGO “TUTPIKU.”
Niekuomet nelaikyki! bur

noj šipulio dantims kraštyti, 
nes tai yra priešinga etikos, w---------

| dėsniams ir pavojinga gy- tuvos valdžia iki šiol da nė- 
vasčiai. Tūlas John Trodden ra savo sostinės išsižadėjusi 
anądien išėjo iš Cambridge ir vis skaito ginčą dėl Vil- 
restorano Įsikandęs “tutpi-. niaus neužbaigtu.
ką” ir staiga jį nurijo. Jeigu' Tai taip šitos sąjungos 
žmonės nebūtų ji tuojaus į tikslai buvo aiškinami iš 
ligoninę nuvežę, jis butų mi- Rygos.

i ręs. Ligonbuty buvo padary- j ~
* .. į ta jam operacija ir šipulis iš

iš proto. Jis vadinasi John i išimtas.

AUDĖJŲ STREIKAS 
MASKVOJE.

Maskvoje ir jos apielinkė- 
se dabar streikuoja audiny- 
čių darbininkai. Ant- gele
žinkelių taipgi prasidėjo 
streikas. Darbininkai metė 
darbą dėlto, kad valdžia ne
išmoka jiems algų. Valdžia 
gi teisinasi, kad ji gyvenanti 
dabar didelį krizį ir pinigų 
neturinti. Tečiaus agitacijai 
ir darbininkų organizacijų 
skaldymui užsieniuose Mas
kva skiria milionus rublių.

BEDARBIS IŠĖJO IŠ 
PROTO.

Kuomet kapitalistų spau 
da pasakoja apie gerus lai

i
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nes jis senai jau serga Mask- kus Amerikoje, tai tuo pačiu
voje.

Meksikos sostinėj 1 gegu
žės buvo uždaiytos visos 
dirbtuvės ir įstaigos, kad da
vus darbininkam galimybės 
apvaikščioti savo šventę. 
Uždaryta buvo net telefono 
stotis ir visos laikraščių 
spaustuvės. Tūkstančiai 
darbininkų dalyvavo de
monstracijose ir mitinguose. 
Tvarka buvo kuogražiausia.

Suvienytose Valstijose de
monstracijų nebuvo. Dau
giau susipratę darbininkai 
čia pažymėjo savo šventę 
prakalbomis.

laiku žmonės be darbo žu
dosi ir iš proto eina, štai, šį 
panedėli New Yorke vienas 
žmogus užpuolė ant gelžke- 
lio stoties garvežio mašinis
tą. perskėlė jam geležine 
štanga galvą ir užėmė loko
motyvą. Kuomet buvo pa
šauktas policmanas. tai jis 
supjaustė ir policmaną. Vė
liaus paaiškėjo. kad tas 
žmogus jau keturias dienas 
nevalgęs ir nuo bado išėjęs

Tai taip šitos sąjungos

SOCIALISTAI NORI SU
TRUMPINTI DARBO 

VALANDAS.
Amerikos Socialistų Par

tija turi savo tikslu sutrum- 
__ ___ ___pinti darbo sąvaitę Ameri-

DARBININKAI SULAIKĖ koje iki 40 valandų. Tokį 
JUODAŠIMTIŠKĄ . pareiškimą padarė Pitts- 

LAIKRAŠTJ. burgo suvažiavime drg.
Didžiulis Londono “Daily ^?aurer’.. Amerikos Darbo 

Mail” šį panedėlĮ norėjo už- U^deracjjos Pennsylvanijoj 
duoti streikui smūgį, bet tas. P1, mininkas.

« ' r i ’ r • . i smūgis teko jam pačiam. Jo DC.^rk*irxXie.c nnirėiKHMgą angliakasiams^ straipsni. re<qakcija parašė juodašim-
smūgis teko jam pačiam. Jo

KAI NORI SURINKT 
$25,000,000.

Susienytų Valstijų ir Ka
nados fundamentalistai tu
rėjo Toronto j (Kanadoj) 
savo suvažiavimą pereitą 
sąvaitę ir nutarė įkurti na- 
bašninko Bryano vardu fon
dą steigimui po visą Ameri
ką mokyklų ir aiškinimui 
žmonėms, kad pirmutinis 
žmogus ant žemės ne iš bez- 
džionies išsivystė, bet buvo 
iš molio nukrėstas. Į tą fon-

Horner ir paeina iš Bridge- 
porto, Ct.

PRIGĖRĖ 50 RUSŲ.
i Netoli Leningrado pereitą 
sąvaitę prigėrė 50 rusų, kuo
met bėgant traukiniui įlūžo 
ant Ochtos upės tiltas ir vi
sas traukinis numarmėjo 
upėn. Upė buvo labai patvi
nus ir manoma, kad dėlto 

mąsi. Sakoma, kad politiniai tiltas buvo paplautas.

BOLŠEVIKŲ KALĖJI
MUOSE KALINIAI 

BADAUJA.
Tcbolsko katorgos kalėji

me 130 socialistų apskelbė 
bado streiką, kaipo protestą 
prieš žvėrišką su jais elgi-

i
kaliniai yra taip mušami, i 
kad vienas sumuštas socia- 
cialistas nesenai kalėjime 
mirė, o kiti dabar sunkiai 
serga.

kas Rusijos revoliucijos pra- stotj po šalies vėliava ir ginti nor* surinkti $25.000.-
džioje buvo Darbininkų At- ^vo tėvynę jr karalių.” ' 00°- 
stovų Taiyba Ir kuomet' Spaustuvės darbininkai ninnMirDiAi
piemjeias Baldu m kalbe- šitokiam straipsniui REVOLIUCIONIERIAI

džioje buvo Darbininkų At
stovų Taiyba.

damas parlamente šį pane
dėli išsireiškė, kad Anglijoj 
jau yra susitvėrus nauja val
džia. kuri nori užimti kara
liaus vietą, tai jis turėjo gal
voj tą Unijų Kongresą. Tai 
yra branduolys, iš kurio tik
rai gali susidaryti busimoji 
darbininkų valdžia Angli
joj.

Šitas Kongresas susideda 
iš visų stambiausių unijų at
stovų ir yra įgaliotas vesti 
generalį streiką. -Jo nurody
mų dabar klauso C ,
darbininkų. Jo pirmininkas'tarti,

tečiaus šitokiam straipsniui 
pasipriešino ir paskelbė 

;streiką. “Daily Mail” nega
lėjo išeiti i 
straipsnio visuomenė nega
vo pamatyt. Tai buvo gera 
juodašimčiams pamoka.

PAĖMĖ MIESTĄ.
Nikaragua respublikoj,

POTVINIUOSE ŽUVO 
700 ARABŲ.

Londono žiniomis, vakarų 
Arabijoj buvo dideli potvi-

Tuo pačiu laiku politiniai niai, kuriuose prigėrė 700 
kaliniai apskelbė bado strei- arabų.
ką ir Solovecko salų kator- ■ --------------
goj, kur yra ištremta daugi DAKTARAS GAVO 20 
socialistų iš Gruzijos. ' METŲ KALĖJIMO.

Žinių apie šitas baiseny- Daktaras Marshall, kuris 
bes bolševikų kalėjimuose Philadelphijoj nužudė ir su
gavo rusų socialdemokratų mėsinėjo buvusią savo mei- 
organizacija Berline privati- lūžę. Oną M. Dietriech, gavo 
niais keliais, nes bolševikai 20 metų kalėjimo. .Jį nepa- 

korė dėlto, kad toji moteris 
! perdaug prie jo lindo ir jis 
ją užmušė netyčia, norėda
mas tik išmesti ją laukan.

I ———————

iniuo keliais, nes bolševikai 20 metų kalėjimo, 
tokius dalykus labai slepia 
nuo pasaulio.

ROCKEFELLERIS ATSI
ĖMĖ $10,000,000.

Rockefelleris buvo pasiū
lęs Egipto valdžiai $10,000,- 

1000 dovanų, kad ji pastatytų 
už tuos pinigus Egipto seno
bės kultūros muzėjų. Egipto 

i valdžia pradėjo ginčytis
V OKIEČI AI IŠSPROGDI-, tarp savęs: priimti tuos pi n i- 

NO AMERIKONŲ PA- gus, ar nepriimti? Ji pabijo- 
M1NKLĄ. i jo, kad duodamas tiek daug

Amerikonų armija buvo pinigų Rockefelleris kartais 
3 Vokietijoj

ir to smarkaus Pietų Amerikoj, revoliucio
nieriai paėmė Bluefields 
miestą. Valdžia organizuoja 
savo spėkas ir rengiasi mies
tą atsiimti.

VOKIEČIAI NELEIS ANG
LIŲ BRITANIJON.

Vokiečių angliakasių są
junga paskelbė savo mani- .....
festą, pareikšdama, kad vo- pastačius Vokietijoj i 
kiečiai angliakasiai pildys minklą Wasterwalde, paro-

pa- neapmautų jos. 
Rockefelleris

Paryžiuje tečiaus kitaip 
į Pabaltijos valstybes žiuri- 

Ima. Paryžiaus politikieriai 
mano, kad Rusija ir Vokieti
ja organizuoja Pabaltijos 

i valstybes prieš Francuzijos 
tarnaitę — Lenkiją.

Panašių žinių dabar atėjo 
ir iš Londono. Viena tele
grama iš Anglijos sostinės 
sako, kad prieš Lenkiją iš
tikiu jų tveriasi didelė sąjun- 

tik ne iš visų Pabaltijos 
_ 1"‘, o iš Vokietijos, 

■ Lietuvos ir Rusijos. Ir tiks- 
”'las šitos saiimtros p«k tnLc-

ZINOVJEVAS IŠ
TREMTAS.

Berlino žiniomis, bolševi
kų Internacionalo preziden
tas ir buvusis Leningrado 
gubernatorius Zinovjevas 
įtapo prašalintas iš visų urė
dų ir ištremtas Kaukazan. 
Oficialiai esą paskelbta dėl £a> 
kvailesnių komunistų, kad į valstybių, 
buvusis jų Internacionalo 
lyderis išvažiavęs “gydytis. 
Bet visiem esą aišku, kad jo 
“liga” yra tokia pat, kaip 
andai buvo Trockio — nesu
tikimas su Maskvos bosais.

| NORI PAKELT CUKRAUS 
KAINĄ.

Kubos valdžia, pildyda
ma cukraus trusto reikalavi
mą, išleido įstatymą, reika
laujantį sumažinti cukraus 
produkciją 10 nuošimčiu. 
Ūkininkai, kurie nusidės ši
tam įstatymui, bus sunkiai 
baudžiami pinigais ir kalėji
mu.

Cukraus produkciją nori
ma sumažint dėlto, kad pa
kėlus cukraus kainą. Nors 
visuomenei pigus cukrus yra 
daug geriau negu brangus, 
bet kapitalistams visų pirma 
rupi pelnas, o ne visuomenės 
reikalai.

Į

PRIGĖRĖ 230 JAPONŲ.
Netoli Kamčatkos Ramia

jam Vandenyne žuvo laike 
audros japonų garlaivis “Či- 
čibu Maru,” ant kurio buvo 
230 žmonių. Visi jie nuėjo 
jūrių dugnan kartu su laivu.

las šitos sąjungos esąs toks: 
Išstumti Lenkiją iš Vilniaus 
krašto ir iš Dancigo korido
riaus, taip kad tarp Vokieti
jos ir Rusijos per Lietuvą 
butų tiesus susisiekimas.

Šitas planas yra daugiau 
galimas negu pirmas, nes 
šiomis dienomis tarp Rusijos 
ir Vokietijos buvo padaryta 
draugiška sutartis, ir todėl 
susisiekimas joms gali būt 
labai reikalingas, o Lietuva 
tam susisiekimui yra viena
tinis tiltas.

Lenkija dėl šitų gandų 
yra labai susirupinusi, o jos 
patriotai net ir nusigandę, 
kad nereikėtų kartais pra
rasti Vilnių ir Dancigą.

ILLINOJAUS DEMOKRA
TAI UŽ ALŲ.

Demokratų partijos suva
žiavimas Illinojaus valstijoj 
nutarė reikalauti sugrąžini
mo Amerikoje alaus ir leng
vo vyno. Šitokį reikalavimą 
jie įrašo ir savo platfoi mėn.

ATŠAUKĖ 150 SARGYBI
NIŲ IŠ PASSAIC’O.

Passaic’o šerifas Morgan 
pereitą sąvaitę atšaukė 150 
savo sargybinių, kurie kara
binais apsiginklavę teroriza
vo streikuojančius darbinin
kus per kelias sąvaites. Jis 

{padaręs tai dėlto, kad žmo- 
vieni ki-'tų Internacionalo suvažiavi-1---

HOWAT VAŽIUOJA 
RUSIJON.

Laikraščiai praneša, kad

I

supyko ir Aleksandras Houat, nuver-
5,000.000 .tarptautinę angliakasių su- dantį tolimiausį amerikonų savo pasiūlymą atsiėmė. Da-'stasai Kansas valstijos mai- 

padarytą Briuselio okupacijos punktą vokiečių bar Egipto valdininkai da* nerių unijos pirmininkas.___ padarytą J , 
pasakė, kad generalis strei-1 mieste, ir kol Britanijoj tęsis žemėj. 
ka> bus vystomas laipsnis- ; angliakasių streikas, jie ne- " ’— 
kai. pakol Anglijoj nesisuks įleis 
ne’ vienas ratas lių is Vokietijos

.. Žinoma, vokiečiams daugiau pradėjo tarp savęs!važiuoja Rusijon į komunis- 
toks paminklas negalėjo pa- peštis, kaltindami f-1------:'....

rihenti tenai jokių ang- .tikti, ir aną naktį jis buvo iš- tus. kad jie tų pinigų nepri-mą.
s ! mestas dinamitu į padanges, ėmė. A“

“KELEIVIO” KALEN
DORIUS

1926 m. jau išsibaigė. Ku
rie buvo užsisakę iki šio pa
skelbimo, visiems pasiuntė- 

inės dabar . nusiraminę ir'me. Bet po šio paskelbimo, 
. .Jis atstovausiąs tenai'tvarkai palaikyti užteksią nieknrr prisiųst negalėsim.

Amerikos komunistus. vietinės policijos ‘Keleivio’ Adm.



2 No, 18. Gegužės 5 a., 1926.
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PAAIŠKINIMAS,
nieko nepaaiškina.

Musų spaudoje Ameriko
je jau ne kartą buvo užmeti
mų sandariečiams, kad jie 
renka Lietuvos liaudinin
kams aukas, bet niekuomet 
nepaskelbia atskaitų ir ne
parodo, kur jie tas aukas 
padeda. “Naujienose” sykį 
buvo pasakyta, kad esą nusi
skundimų net iš pačių Lietu
vos liaudininkų dėl sanda
riečių neatsiskaitymo iš su
renkamų jų pinigų Lietuvos 
politikos reikalams.

Dėl šitos pastabos “San
dara” dabar (Nr. 17) Įdėjo 
dviejų Lietuvos liaudininkų 
šitokį paaiškinimą:

“Lietuvos Valstiečiu Liaudi
ninku Sąjungos Centro Komi
tetas šiuo pareiškia, kad nei 
pats Centro Komijytas nėra 
daręs nei kas kitas* niekuomet 
nebuvo Centro Komiteto Įgalio
tas Lietuvos Valstiečiu Liaudi
ninkų Sąjungos vardu, bet 
kam, taigi ir gerbiamajai ‘Nau
jienų’ Redakcijai, daryti pas
kelbtąjį ar panašaus turinio 
nusiskundimą dėl Amerikos 
sandari ečių.“

Bet valstiečių liaudininkų 
partija susideda, turbut. ne 
iš vieno tik Centro Komite
to, turi da ir narių šiek tiek. 
Kaip gi tuomet Centro Ko
mitetas gali žinoti, kad kas 
ners kitas iš jų partijos nėra 
tokio nusiskundimo "Nau- ja 
jienoms” rašęs? Juk valstie-LK 
čiai liaudininkai. turbut, 
neina pas savo Centro Komi
tetą velykinės išpažinties 
laikvti ir visu savo darbu 
jam nepasakoja.

Pagalios, ne tame juk 
klausimas, ar kas toki nusi
skundimą prieš sandarie
čius rašė, ar ne. Klausimas 
vra ve kame: ar sandariečiai 
siunčia i Lietuvą surinktas 
Amerikoje aukas, ar ne?

O į šitą klausimą liaudi
ninkų Centro Komitetas vi
sai neduoda atsakymo. Jis 
nei puse lupų neprataria, ar 
liaudininkai gauna iš Ame
rikos sandariečių pinigų, ar 
ne.

Taigi tas jų paaiškinimas, 
kuri “Sandara” išspausdino 
ant pirmutinio savo pusla
pio, kaipo labai svarbų do-

KURIS ;čių redaktoriai gali da ir su
simušti.

Iš šalies žiūrint tik juokas 
ima, kaip suaugę ir pasenę 
žmonės dirba mažų vaikų 
darbą.

ŽYDIŠKAI-KRIKŠČ1ONTŠ 
KAI-RUSIŠKA TRAICĖ.

Iki šiol Lietuvos Seime -u. 
krikščionimis demokratu: .- 
ėio tiktai kazokas Jerinas.

Tarptautinės 
Darbininkų 

žinios.
(Iš Department of Labor.)

nužudyto streikierio LAIDOTUVES

K E E E į y I S

K-- -
Įsilipęs i medi streikieriu organizatorius Defazio sako prakalba ant kapo savo draugo 
streikierio. kritusio nuo Passaic’o policijos kulkų.

MEKSIKA.
Darbininkų Įstatymas. — 

: Nayarito provincijos guber- 
i natoj ius Meksikoj išleido 
į patvarkymą, kad nei vienas 
' darbininkas neprivalo dirb- 
! ti daugiau kaip 6 valandas Į 
dieną: kad už visus šventa-

• dienius darbininkams turi 
į būt mokama pilna alga, ir 
; kad subatonus darbas turi 
'baigtis 14 valandą prieš
• piet, bet alga turi hui moka
ma už pilhąjl’.eną

OLANDIJA.
Profesinės olandų sąjun

gos.—1923 metais profesi
nės unijos Olandijoj neteko 
•55,000 nariu.

.1
1 lū u I- • 1 LIETUVA,salvgonns valdvba. Is pradžios reikia < • , . . .

atlikti formališkumai vals-l Darb.mnku em.grac,*.— 
čiaus valdyboje, o paskui. Per vasario menesi snj metų 
kas nori, gali kreiptis į kuni
gą.

9) Latviai žiuri Į Lietuvos 
valdžią gana pesimistiškai, 
būtent: “Kunigai suves ūki
ninkus į bažnyčią, uždarys

Dabar prie krikščionių de- 
* mokratų prisidėjo da vienas 

žydų rabinas. Taigi susidarė , 
žydiškai - krikščioniškai-ru- 
iška traicė.DEMOKRATAI ORGANI

ZUOJA COOLIDGE’UI 
SMŪGĮ.

Ateinanti rudeni, lapkričio 
mėnesy, Massachusetts vals
tijoj bus renkamas vienas 
senatorius Į Suvienytų Vals
tijų senatą. Ilepublikonų 
kandidatas bus Butler. o de
mokratų — ’VValsh.

Demokratai daro didžiau
sių pastangų, kad tuos rinki
mus laimėjus, nes tai reikštų 
dideli smūgi pačiam prezi
dentui Coolidge’ui. Massa
chusetts yra skaitoma prezi
dento namų valstija: jis čia 
buvo gubernatorium, iš čia 

;buvo išrinktas į Baltuosius 
. Rumus, ir Butler yra artimas. 
į jo asmeninis draugas,vedė jo 
i rinkimų vajų ir jo paties yra 
, išrinktas nacionalės respub
likonų partijos pirmininku. 
Taigi, jei demokratams pa
sisektų ateinantį rudeni 
Butlerį sumušti, tai Coolid
ge’o šone butų Įlaužtas di- 
džiausis šonkaulis. .

Kaip Bostono “Herald” 
rašo, tai Massachusetts de
mokratams į talką eis visos 
Amerikos demokratų parti- n i f 
j~. Rinkimams reikia daug 1/61 L<iWT6nC6 0 uO 
pinigų, ir nacionalis demo
kratų iždas Washingtone 
remsiąs Walshą is paskuti
nių, kad tik sumušus Coo-į 
lidge’o žmogų.

“Herald” sako, kad šitoj1 
■ kovoj demokratams padėsią; 
ir pažangesni republikonai. ■ 
tokie kaip .Borah, Da Fol-tg.^^j jstorjja vra t0Ria.

Fiazier n Hnam > paeitais metais, kuomet 
John?on. Lietuvos klerikalai Seime.

Šita kova turi tokios reik-:pavartojo smurtą ir pasišau- savo organus ii- toliaus, kaip

i
i

į

I 
t 
i 
i

I

APGAUDINĖJA VISUO
MENĘ.

“Lietuvos Ūkininką 
šo:

“Krikščioniški kukrašč 
jau prieš savaitę paskelbė, k 
Lietuvos vyriausybė yra 
gavusi žymią užsienio paskola. 
Tuo tarpu yra tikrai žinoma, 
kad ligi šiol paskola dar nėra 
gauta. Ko gi tat manoma pa
siekti tokiu budu apgaudinė
jant visuomenę ?“

SEKA AMERIKiEČIUS. i

Lietuvos laikraščiai pra-

I

r

kodėl, labai įsižeidė ir pra
dėjo per “Sandarą” užgau
lioti socialistus. Vietoj atsa 
kyli i paklausimą ir dalyką 
ant syk užbaigti, prasidėjo 
Polemika, kuri vėliaus išėjo 
visai iš temos ir virto piktais 
asmeniniais vaidais. Pasta
ruoju laiku tie vaidai priėjo 
au prie to, kad vieni ki-' 

tiems pradėjo teismu grąsin- j 
;ti.

Keleivio” ’ ’ '

i

ideda sekti Amerikos lietu
vių laikraščių pavyzdžiu. Jie1 

■Įveda jau pasikalbėjimu.-, 
i tokius kaip Maikio su Tėvu 
'“Keleivyje.” Visų pirma to- 
Į ki dialogą Įvedė “Šiaulių 
Naujienos.” kuriose kalbasi 
“šelmis ir Vijurkas," o da-

; bar jau ir “Lietuvos C kinin-i , ..
ke" pasirodė panašu.- tipai: , KeleiV1° . redakcija to- 
—-Dziclas Tiškus ii-Bara. ‘!clbuvo pnversta uždaryti 
'basPiškus” i tiems ginčams laikraštį.

............. ........................... Mums da i šį numeri prisiųs- 
'u, keletas straipsnių iš abie- 

u pusių, bet mes jų jau ne- 
• dėjome, nes jau pereitame 
numeiyje pranešėm, kad 
,/inčus užbaigiam. Taigi te- 
.;til jau bus jiems galas.

Tečiaus turim pabriežti. 
jog mes uždarėm “Keleivį” 
tiems ginčams tik tuo supra
timu. kad sandariečiai pada
rys iš savo pusės tą pati ir 

'liausis per savo organus so- 
icialistus atakavę. Bet jeigu 
jie šmeiš musų draugus per

cialistų - Sanda- 
riečiu Ginču.

C c

Tarp Lawrence’o socialis
tų ir sandariečių išsivystė 

•'visai be reikalo, labai aštru?

i

metų’ lengvomis 
pinigų.

Beveik prie kiekvienos 
valsčiaus valdybos yra pašto 
agentūra, kur galima pini
gus persiųsti. Ypač tai pato 
gu mokesčiams išsiųsti.

3) Pavyzdingus ukius val
džia šelpia. .

4) Medicinos pagalba pri- juos ten ir jų laukus pasiliks 
einamesnė. kaip Lietuvoje. 
Daktarai ima daug pigiau: 
30 kilometn.1 i viena galą 
važinėja pas ligonius už 100 
lt. Apskrityje yra keletas li
goninių.

5) Kiekvienas valsčius tu
ri savo ubaginę.

6> Mokymas privalomas 6 
metus. Tikyba mokyklose— 
nepriverstinas dalykas, mo
kinasi, kas nori.

7) Valdininkai gauna ma
žesnes algas, kaip Lietuvo
je ; bet jie ten geriau jaučia
si, nes jų negalima pašalinti 
nuo vietos be teismo. Aukš
tesnieji valdininkai Latvijo-

daug Lietuvos darbininkų 
iškeliavo duonos jieškoti į 
Braziliją, Pietų Amerikon, 
ir sakoma, kad trumpoj atei
ty da daugiau lietuvių ruo
šiasi tenai važiuoti.

PARAGUAY.
Kviečia ateivius.— Agen

tai, kurie skelbė kitose šali- 
se. kad Paraguayaus respub
likoj (pietų Amerikoj) yra 
reikalingi darbininkai, tiki
si, kad neužilgo tenai pra
dės plaukti ateiviai iš Aust
rijos ir Italijos. Ateit iai te
nai kviečiami daugiausia 

dos eina didyn, o įplaukos <ant ūkių, 
mažėja. Cukraus pramanė! 
turėjo didelių nuostolių dėl 
konkurencijos iš užsienio.
Metalo pramonė apmirus, ma, kad rusų atstovai dabar 
Dirbtuvės užsidaro ir tuks-, važinėjasi po Cili respubli- 
tančiai darbininkų išmeta- ką ir kitas pietų Amerikos 
ma ant gatvių. Socialistai šalis, tyrinėdami tenai gyve- 
Seime reikalauja, kad Len-

je nepralobsta taip greitai. Rijos armija butų sumažin- nukreipti tenai darbininkų 
kaip Lietuvoje, ir negirdėti, ta pusiau ir tarnybos laikas emigraciją iš Rusijos, 
kad jie centrus pirktų. sutrumpintas. Bet patriotai į

8) Gimimo, vedimo ir mi- tam priešingi, ir krizis kas' 
rimo raštus veda valsčiaus diena darosi vis didesnis. ( 

ir vėl, kad musų1 _
1 t atremti. { ;

Taigi, ginčų užbaigimas* :
idabar priklauso nuo pačių į :
sandariečių. ‘ ;

Laivrence’o sandariečiai • 
padarytų labai gerai, jeigu į 
baigiant ginčus jie paskelb
tų tikrą tiesą apie tas aukas. : 
...n/s buvo surinktos perei
tą vasarą bendromis pastan- : 
gomis: ar jie išsiuntė jas < 
Lietuvon, taip kaip buvo

* * sau. Žinąs

LENKIJOS KRIZIS AUGA
Amerikos kapitalistai at

sisakė daugiau skolinti Len
kijai pinigų’. Tas padarė la
bai slegianti ūpą Lenkijoj. 
Opozicijos nepasitikėjimas 
valdžia auga. Valdžios įšlai-

ČIL1.
Rusų emigracija. — Sako-

Frazier ir Hiram i pelitais

: pavartojo smurtą ir pasisau- savo organus ir tonaus, Kaip 
šmės. kad ji skina kelią jau Rę ginkluotą policiją varu šmeižė iki šiol, tai mestuve-' 
ateinantiems^ prezidento prašalino iš Seimo salės ke- sirr.e atidaryti savo laikraš-!rj 
—i moo Jei į lėtą socialdemokratų ir liau- čio skiltis

partija dabar dininku atstovų, tai nažar.- draugai galėtu tuos šmeižtus
- . /-gus Amerikos lietuviai labai

joj, tai jo prestižui bus už- tuo pasipiktino ir pradėjo
. ir ^-‘rinkti Lietuvos sočialdemo-

ir liaudininkams
kovot.

J J X Vz y CX 1 |. 7 i d d A C V UI U d X l V/ Į •
kumentą, tikrenybėj nieko I?1311-
neišaiškina. Sandariečius jis 
pastato da i keblesnę padėti, 
nes iš jo išrodo, kad aukų i 
Lietuvą jie visai nesiunčia.

“RENKA” LIETUVAI 
PREZIDENTĄ.

South Bostono “Darbi
ninkas” veda Lietuvos pre
zidento “rinkimus.” Kiek
vienam savo numery jis de
da ant pirmo puslapio “bal
savimo blanką.” kurią jo 
skaitytojai turi išpildyt, pa
sakydami, kas turėtų būt se
kantis Lietuvos prezidentas, 
ir iškirpę tą blanką turi pri
siųsti į “Darbininko” redak
ciją.

“Darbininkas” vadina tai 
“šiaudiniu balsavimu.” 
“Darbininko” skaitytojai, 
žinoma, “balsuoja” dau
giausia už tokius žmones, 
kaip Smetona, kun. Krupa
vičius, kun. Tumas, kun. Ke
mėšis, kun. Šmulkštys ir tt.
-Jie turbut užmiršo, kad yra 
ant svieto da vienas “žy
mus” asmuo, būtent — Tė
vas Kazimieras Kapucinas’.

Prisižiūrėjusi, kaip kleri
kalų organas “renka” savo 
žmones į Lietuvos preziden
tus, tautininkų “Vienybė” 
pradėjo raginti savo skaity
tojus, kad ir jie nežiopsotų. 
Ji pastatė jiems kandidatu 
d-ra Šliupą.

•T)arbininkui’’ tas nepati
ko. ir 34-tame savo numery
je jis pašventė didelį edito- 
rialą, protestuodamas prieš 
šliupo “kandidatūrą.” Jei 
kaip, tai tų dviejų laikraš-

ateinantiems į 
rinkimams 1928 metais 
prezidento į 
bus sumušta jo paties valsti- 
j 
duotas didelis smūgis irga-. 
lės susidaryti tok?- Įspūdis,;kratams 
kad Coolidge’o dienos jau!aukų su klerikalais .........
užbaigtos ir todėl neužsimo- Lavrence’o mieste susidarė 
kės už jį nei balsuoti daužtam tikslui “bendras fron

tas.” Socialistai ir sandarie
čiai nutarė eiti iš vieno ir!kuri 
bendromis pastangomis rin
kti pinigus. Sutartis buvo to
kia. kad vajui pasibaigus. jį_-_____  _______

^surinktos aukos turi būt pa- bendro komiteto nutarta, ar 
plaktos pusiau ir tuojaus pa- ne?

VIETOJ BAŽNYČIŲ— | 
MOKYKLOS.

Meksikos provincijoj Mi-I 
choacan katalikų kunigai 
uždarė visas bažnyčias, no
rėdami tuo budu parodyti 
savo jėzuitišką piktumą ir 
protestą prieš šalies valdžią, 
kuri išvijo juos iš mokyklų.

Valdžia dabar paskelbė, 
kad ji duoda tiems kuni
gams 10 dienų laiko atidary
ti savo bažnyčias, jeigu jie 
nori. Jeigu į 10 dienu jie tų 
bažnyčių neatidarvs, tai vai- 
džia paims jas švietimo rei
kalams, ir kunigai daugiau 
tenai savo kojos neįkels.

Du katalikų vyskupai, ku
rie išleido aplinkraščius, 
šlykščiai šmeiždami Meksi
kos valdžią ir šalies konsti- r__ ,.
tuciją, tapo areštuoti ir pa-i šituo paklausimu Law-< 
tupdyti už grotų. ’rence’o sandariečiai, kažin!

ne
siųstos i Lietuva - sočia/- Xes iki žinoti. kad nors 
tai savo pusęnuHus sočiai- ,|abartinius lnčus j,-
demokratams, o *andane-ližhai įm(. • ( klausimas 
ciai - valstiečiams baudi-apk? Us aukas da nebus tu0 
macams. likviduotas: vėliaus jis ga-

VaiU1 P^ria- -ės išnaujo kilti.
į lyta po $80. Socialistai tuo-; “Kel.” Redakcija,
[jaus savo dali išsiuntė ir ne- _
užilgo paskelbė laikraščiuo-į ~ 

;se gautą nuo Lietuvos sočiai-j į 
!demokratų komiteto pakvi- j 
tavimą. kad aukos tenai jai j 

! priimtos. Praslinko apie pu
sė metų laiko, ir vienas au
kautojų paklausė- sandarie
čių per “Keleivi,” kodėl jie: 
nepaskelbia atskaitos už sa
vo dalį aukų. 'to

»

nimo sąlygas, nes norima

sandariečiai, kažin

į

Po Latvijos Valdžia; 
Geriau Gyventi, ne- į 

gu po Lietuvos.
- -------------------------- —■

Tveriantis Lietuvai, liuks-i 
apylinkės lietuviai norėjo 

prigulėti prie Lietuvos. Da
bar to noro nebematyti, nes 

■ Latvijoje žmonės, žinomas 
;dalykas ir lietuviai, daug ge
riau aprūpinti, kaip Lietu
voje :

1) Girios galima gauti už
tektinai. Prieg tam naujaku
riai ir smulkieji ūkininkai, 
iki 25 ha. gauna girios labai 
palengvintomis sąlygomis: 

'moka tiktai 20 nuoš. medžiu 
vertės ir tai per keletą metų.: 
Naujakuriai gavo žemės

iapiel5ha.
2) Valdžia Labai skaitosi. 

su ūkininkais ir rūpinasi su-' 
teikti jiems visokių patogu-i 
mų: kiekvienas valsčius turi ■ 
savo ūkio bankelį, iš kurio ■ 
galima pasiskolinti iki pusei'

Vaičaičio Gimimo 50 Metų 
Sukaktuves.

Šįmet. 10 vasario, sukako 50 metų kaip gi
mė skaisti musų poezijos žvaigždė, Pranas 
Vaičaitis. Ir nors trumpai šita žvaigždė 
mums švietė (Vaičaitis mirė 21 rugsėjo, 
1901 m.), vienok jos spinduliai, žavėjan- 
čios Vaičaičio eilės, tebegaivina ir per am
žius gaivins tautinę musų sąmonę. Todėl 
“Philadelphijos Lietuvių Veikėjų Taryba,” 
minėdama Vaičaičio gimimą, ragina ir kitų 
kolonijų lietuvius apie Vaičaitį nepamirš* 
ti... Ypatingai suteiktume Vaičaičio atmin- p 
čiai didelę garbę Įsigydami jo eilių rinkinį, 
kuri galima gauti musų knygynuose.

Kaip kas galime, taip Vaičaičio gimimą 
paminėkime, nes —

“Jau pusšimtis metų praūžė, 
Kaip gimė poetą garsus, 
Vaičaitis, lietuvių bakūžėj, 
Kurs kanklėmis kovės už mus...
“Taip, kanklėmis kovės, dainavo, 
Gaivino jis dvasią musų. 
Užtai ir sveikatą jis savo 
Prarado kalėjime rusų...

• “Prarado sveikatą jis kovoj 
Už laisvę Lietuvos brangios, 
Nors tiesa, kad mirė jis lovoj, 
Bet mirė kaip karžygis jos...

- “Nors kūną jo dengia žemelė, 
Bet vartias jo niekad nežus, 
Nes kovės už musų šalelę— 
Mus’ didvyrių buvo ir bus,..
“Istorijoj vardas Vaičaičio 
Auksinėmis raidėmis švies, 
Kaip mbsų poezijos dievaičio. 
Karžygio Lietuvos laisvės.”

Philadelphijos Lietuvių
Veikėjų Taryba.

%

1

BRAZILIJA.
į Kiniečių kolonizacija. — 
Į Rio de Janeiro atvyko vie
nos organizacijos atstovai, 
kurių tikslas esąs kurti ki
niečiams kolonijas Brazili
joj. (Irtonpačion Brazili- 

i jon važiuoja Lietuvos darbi- 
•ninkai! Red.)

VOKIETIJA.
Nedarbas auga.— Vokie

čių darbininkų unijos, ku
rios turi 3,639,000 narių, 
sausio pradžioje raportavo, 
kad 19 unijistų iš kiekvieno 
100 buvo be darbo. Gruo
džio pradžioje tik 10 žmo
nių iš 100 buvo be darbo.

LATVIJA.
Darbininkų užplūdimas.-? 

Darbininkai iš visų pusių da^ 
bar plaukia Latvijon uždar
bių jiėškoti. Daugiausia 
žmonių plusta iš Rusijos. 
Tuo tarpu Latvijoj ant ūkių 
darbininkų stinga, bet mies^ 
tuose jų yra daugiau negu 
reikia, nes medžio pramonė 
eina silpnai.

ŠVEICARIJA.
Nedarbas.— Statybos ir 

audimų pramonės Šveicari
joj šią žiemą ėjo blogai, to
dėl daug žmonių yra be dar
bo. Kovo mėnesy bedarbių 
buvo 20,000.

t

i

IŠSKERDĖ 500 VALDŽIOS 
SARGŲ.

Žinios iš Kvnų sako, kad 
tautinė armija, žinoma kai
po “Kuminčun,” paėmusi 
Pekino miestą pereitą savai
tę išskerdė 500 sargų, kurie 
dabojo senąjį ministerių ka
binetą. Sargyba buvo išvi
liota už Geltonojo Dievna- 
mio ir tenai staiga paleista į 
ją kulkasvaidžių ugnis. Iš 
*00 sargų pabėgę tik -i ar 5 
žmonės. Pasilikusi be sargų, 
valdžia tuojaus sugriuvo. 
Buvusis prezidentas Tuan 
Ti-Jui rezignavo.
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Kas skaito ir ražo, 

Tas duonos neprašo.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y. . tūlam komunistui Pranckevi < 

“Hamburg steikas” politikoj čiui. Kuomet komunistai per 
Lietuvių Atletų Kliubas 

čionai gyvuoja jau apie pora 
desėtkų metų. Bet niekuo
met pirmiau šis Kliubas ne
buvo taip politikierių užpul
tas, kaip dabar. Pirmiau 
Kliubas užsiimdavo šiokiu- 
tokiu sportu, bet dabar susi
suko K^ube lizdą keletas 
trockinių politikierių ir

• Kliubas apie sportą visai pa
miršo. Kožname susirinkime 
trockiniai politikieriai “už
muša” laiką savo politinių 
spirgučių siulinėjimu. Štai 
kaip yra. šių metų'metinia
me susirinkime buvo atmes
tas komunistų laiškas, kvie
čiantis prisidėti prie komu- 

.nistinio “sąryšio.” Paskui 
bertaininiame susirinkime 
kitas komunistų laiškas at
mestas. Kliubįečiai nutarė 
nesidėti prie trockinės-bim- 
binės-vabalinės politikos. 
Bet komunistai tuomi buvo 
labai nepatenkinti. Jie žiū
rinėjo progų, kad kaip nors 
šitos tarimus atšaukus ir 
įtraukus švara Kliubo vardą 
į Maskvos politikierių šei
myną. Ir proga jiems pasi
taikė.

Balandžio mėn. susirinki
me komunistai nutėmyjo, 
kad jie gali laimėti ir, pirmi
ninkui prigelbstint, pakėlė 
šį klausimą. Ir paprastame 
mėnesiniame susirinkime at
šaukė metinio ir bertaininio 
susirinkimų nutarimus ir nu
tempė Atletu Kliubą prie 
trockinių.

Kliubo pirmininkas pir
miau buvo bešalis žmogus, 
bet pastaruoju laiku pradėjo 
labiau pataikauti trocki
niams. Mat jis yra “lunčro” 
biznierius ir sakoma, kad 
nekurie komunistai užeina 
ten “Hamburg steiko” val
gyli ir todėl jis jiems pradė
jo taip pataikauti. Ponui 
pirmininkui patartina žiū
rėti, kad “Hamburg steikas” 
neprisviltų ir kad Atletų 
Kliubas nebūtų įveltas į po
litines rietenas. Iš to Klįu- 
bui naudos jokios negali lob
ti. Jau ir taip Kliubo švarus 
vardas ir įtaka visuomenėje 
žymiai sumažėjo. Kuomet 
pirmiaus į Kliubo parengi
mus atsilankydavo virš 1000 
žmonių, tai į paskutinį Kliu
bo balių jau buvo atsilankę 
vos apie 300. Tai vis pasek
mė trockihių ergelių. O kaip 
žmonės pradės Kliubą va
dinti “trockinių kliubu,'*tai 
tas vardas dar daugiau Kliu
bui pakenks.

Kliubas išaugo į dabarti
nį savo stovį be jokių troc
kinių pagelbos. Jie pradėjo 
atsirasti tik tuomet, kai 
Kliubas jau gražiai gyvavo. 
Bet ant kiek tie gaivalai 
Kliubą remia, tai galima ži
noti ir iš to. kiek komunistų 

' atsilanko į Kliubo parengi
mus. Visi mato, kad į Kliu
bo parengimus jie visai ne
ateina ir jokios paramos 
Kliubui neteikia. Jie tik at
eina į susirinkimą, kada nori 
ką nors ant savo kurpalio 
pravesti, lai ir viskas. Tai
gi, ir pirmininkas šituos fak
tus turi žinoti ir saugoti šva
rų Kliubo vardą. Jeigu ne
gali tai išlaikyti — turi už
leisti vietą kitam.

Taigi, kaip matome, čio
nai “Hamburg steikas” irgi 
lošia tam tikrą rolę politiko
je. Kada po mitingui neku
rie nariai pradėjo pirminin
kui išmetinėti, kad jis pra
dėjo perdaug politikauti, tai 
iis, neturėdamas ką kitą at-1 
šakyti, atsakė, kad “aš žiū
riu dalyko.” Geras dalykų 
žinovas, jeigu leidi mėnesi-; 
niam susirinkime laužyti; 
metinio ir bertaininio susi
rinkimų nutarimus. Pasiro
do, kad tamsta daugiau žiu
ri ’ savo pi ivatinį biznį, ne
gu į Kliubo reikalus.

Dabar dar keletas žodžių

AKRON, OHIO. ■ pirmo akto dau^ žmonių pa- 
Auakyma’s ant atsakymo, jsiėiaę tikietus išėjo laukan 

. t... . ,, ,< u :n-nesugrjzo. Tamstai, Bole-•\ iln.es No. 26 M. Bol*- yiėiau, turbut via žinomas ir 
vienas nuodą man neva atsa-lšis atsitikin,a!.: senosios 
kymų u prirašo nesąmoniųicialist kuo ol.ganizato. 
apie “išgulimą ’«' • ’ • -•
Darbininkų Partijos.

Jeigu tamsta rašai apie 
“išgtijimą” r----“
partijos, tai kodėl apsilenki 
su teisybe ir neparašai, už 
ką buvau “išguitas.” Kodėl

CLEyELAND, OHIO. 
Darbiečių parengimas.

Balandžio 18 d., Moos 
Hali, darbiečiai turėjo pa
rengimą. Programą išpildė 
chorai ir“akrobatai.” Taipgi 
buvo suloštas vaizdelis 
“Kaip Francijos komuna- 
rai tvarkėsi užėmę valdžios 
vietas.” Iš visų chorų geriau
sia sudainavo žydų choras. 
Ųkrainų choras sudainavo 
vidutiniškai, o lietuvių Ly
ros Choras šiuo sykiu daina-

“Laisvę” išpaškudino p. Jo
kūbaitį, kuris Kliubui yra i 
daugiau dirbęs, negu visi 
komunistai sudėjus daiktan, 
tai ponas Pranckevičius pa
siėmęs tą “Laisvės” numerį 
kaišioja po nosimis kitiems 
nariams ir džiaugiasi, kad 
“Laisvė” “pila kailį Jokū
baičiui.” Žmogus su panašiu 
rekordu, kaip Pranckevi
čius, turėtų tūnoti, kai peliu
kė po šluota. Ar atsimeni, 
ką veikiai pereitais metais
Tailoring kompamjos strei-tieji pinigai ir daba/ nesi- vy?^ilarė tamTikra manS 

kokiems ran(ja pas čalavičių. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

I

i

manęs nūs rado svetainėje pames
tą 20 dol. ir padavė čalavi- 
čiui, kad paskelbtu apie ra- 
J*__? _5.Y • JC. i • ,

už dviejų mėnesių pranešė, 
kad pinigų savininkas at-

• v • viuaj x\c*vt pūčiai JLųl cIUlv 1U

.ma,n\s 1S.,JU^H dinį viešai, čalavičius gi tik
Lt/vHaI nneHnnL’i w °

. - , . - . , a . sišaukė ir pinigai tapo sujus, komunistai, bijotės tei- ^..,Rzif 
sybę parašyti? h '

---- — t------ - Tamsta rašai, kad a& g to pas daugelį ir kilo tais sykiais. Dabar apie “ak- 
laike didžiojo Internationa!----------------------------------^įki. abejonė, ar kartais tie ras-; rabatus.” Pirmiausia keli

• grąžinti. Bet nepasakė, koks_____________
j tas žmogus, nei kur jis gyve- vo daug prasčiau, negu ki-

ko New Yorke? Beveik visą nepasakai,
laiką skebavai, dirbai toje draugams, 
kompanijoje kaipo streik-l Pc teisybei, aš esu “jsiė- 
laužis. Ir tik prieš pabaigą dęs” tamstai, Bolevičiau, ir 
streiko buvai išvestas už ra- Joneliunui, nes iškėliau vie- 
gų, kaip kaivutė. Ir dar to- šumon tamstų šmugelį ir nu- 
kis žmogus drįsta kuomi 
nors didžiuotis! Streiklau
žiam neturėtų būti vietos nei 
Kliube. Todėl geriau užsida
ryk armonika.

Senas Kliubo Narys.

tinimąsi, o paskiau kelios
Tamsta rašai, kad šie visi merginos ir moteris irgi 

“laužė” sau kaulus. Kaip 
“ •• ± 1 s •>

dalykai jau senai išspręsti.

šakų ir unijų buvo raportai 
panašus. Tas sovieto posė
dis tęsėsi apie 10 minutų.

Čia turiu pasakyti, kad 
tokis vaizdinimas paryžie
čių komunaių tvarkos, yra 
daugiau niekas kitas, kaip 
tik pasityčiojimas. Aš užtik
rinu, jog paryžiečiai komu- 
narai nedaužė stalan kulo- 
kais, kai jie susirinko šalies 
reikalų apkalbėti. Jeigu bu
tų taip buržuazija sulošus, 
tai kiekvienas sąmoningas 
darbietis sakytų: “biaurus 
pasityčiojimas.”

Vėlesnė scena, kada bur
žuazija nugali komunarus ir 
kuomet atveda revoliucio
nierius sušaudymui, buvo at
likta gerai; ypatingai revo- Į 
liucionierius buvo su ener-Į 
gija ir kalba buvo tvirta ir Į 
aiški. Taip pat moteries ir1 
vaiko negalima peikt, jie 
buvo irg’ tvirti dvasioj, nors 
ir matė galą savo gyvenimo.

LOWELL, MASS. 

Margumynai.

Pas mus per visą gavėnią 
viskas buvo tyku. Bet po Ve
lykų, vėl prasidėjo šiokie-to- 
kie parengimėliai. Balan
džio 10 d. atsibuvo šv. Juo
zapo Draugijos metinis ba
lius. Žmonių buvo labai 
daug, tik ne visi buvo užga
nėdinti, nes muzikantai bu
vo svetimtaučiai, tai nieko 
lietuviškai nėgraiino.

e ♦ ♦

Bal. 11 d. bažnytiniame 
skiepe Lukšis rodė judamus 
paveikslus, žiūrėtojų buvo 
veik pilnas skiepas. Lukšis 
savo darbą atliko gana ge
trai, nes paveikslai aiškus, o 
Įkas svarbiausia, tai-kad jo 
Į mašina negenda, tai ir žiop- 
sotojams nenuobodu sėdėti.

Reikia priminti, kad tūlas

Ve kas juos sprendė: Jone- vyrai, taip ir moterįs atliko 
liūnas, Bolevičius, Čalavi- tąį, ką paprastai daro pub- 
čius ir Shell, vadinasi, visii’“’ 
tie, kurie šiokiu ar tokiu bu-, 
du yra surišti su šmugeliu 
partijoj.

Ant galo tamsta rašai, 
kad jūsų partijoj man nėra 
vietos. Bet pasakyk tamsta, 
kodėl jūsų partijai atsuko 
užpakalį šie buvusieji jūsų 
draugai: Dominikaitis, Gei- 
tis, Varsickas ir Balčiūnas? 
Jie, kaip ir aš. negalėjo pa
kęsti tamstos ir Joneliuno 
šmugelio.

Tamsta man užmeti, kad 
aš nubėgau pas šnipų prie- 
telių. Aš tau. brolau, pasa
kymu atvirai, kad ne ten 
šnipą jieškai, kur jie randa
si. Jieškok jų Brooklyne, o 
ne i>ost*>ne, “Laisvės pas
togėj, o ne ‘ Keleivio.”’ Kas 
buvo šnipams už organą 
1918 m., kuomet tapo su-Į 
griauta Sąjunga, ar ne| 
“Laisvė”? Ji išdavė šni-j . 

ipams LSS. knygas, ji pagel-'ns^as mustr_as yra vienas ir 
' bėjo jiems sugriauti Sąjun-i^ Pats> nežiūrint kas jtios 
gą. Kuomet visu smarkumu id?7s — buržujus ar darbi
ojo areštai veiklesnių nariu, mokas. Bet Emteris drjso 
“Laisvė" paskelbė visų dele’- |Pa?a.ky‘- ,kad. t!a akiobatiski 
gatų vardus ir antrašus, ku-|dalyka>. k«>?e bu.™ aat««: 
rie tik dalyvavo Brookiynojnos r ,omV. - 

Įsuvažiavime.Tai ve kur. bro-jna^3>Y.^y.aZu™:!l 
lau. jieškok šnipu.

Kas eina tiesiu keliu ir 
vingiuotu. — žmonės 

mato ir supranta. Iš to visko :J 
labai aišku kodėl jus, komu
nistai, neturite čia pasiseki
mo, o jaunutė L. S. S. kuopa 
jau turi 20 narių. Ar galite 
susilvgint?» k*

nodžiau jūsų negražius dar
bus. O tie tamstų darbai štai 
kokie: 1924 m. Laisvės 
draugystės prakalbose buvo 
renkamos aukos, o tamsta 
apie aukų pasiuntimą išda
vei raportą net 1925 m. Ant
ru kartu aukos buvo renka
mos 13 d. kovo, 1925 m., o 
tamsta išdavei raportą net 
spalio mėnesyje, 1925 m. li
pa rodei savo ranka parašy
tą raštelį, kad aukas pasiun
tei 28 d. sausio, 1925 m., tai 
reiškia vienu ir puse mėne
sio aukas “pasiuntei” pir
miau, negu jos buvo surink
tos. Kuomet šitą tamstos šu- 
lerystę aš pastebėjau, 
tamsta nutilai 
prarijęs.

Tamsta rašai, 
binėjuosi prie 
bet kodėl nepasakai už ką 
kabinėjuosi? Tamsta turbut 
dar neužmiršai, kaip Jone- 
liunas ir Josikas buvo su
gauti varant šmugelį su.ti- 
kietais ir buvo pasisavinę 
pinigus už 31 tikietą (po 50 
centų vienas). Tamsta tur-, 
būt atsimeni, kaip Antanas' 
Balčiūnas sugavo Joneliuną 
su partijos mokesčiais, ku
riuos J. Geičius sugrąžino j 
ketvirto mėnesio pabaigoj. 
Ar tamsta nežinai, kad Jo-Įkas 
neliunas buvo atsitūpęs šal- mato ii 
tojej už žydelio fomičius?

Tai šitokie yra tamstos ir 
Joneliuno darbai. Paskelb
damas šituos jūsų darbus, 
viešumon, aš “įsiėdžiau” 
tamstoms iki gyvo kaulo. 
Ar ne taip, Bolevičiau?

Apart to visko, norėčiau 
tamstą dar paklausti ar ne
žinai. kodėl tavo draugutis 

primelavo visokių nebūtų Joneliunas per Mizaro pra- 
dalykų, todėl visko lošti ne- kalbas (3 d. gegužės, 1925 
buvo galima. Taipgi nebuvo m.) visa gerkle rėkė prieš 
galima nei scenerijų mainy
ti, nei drapanų pritaikyti, ta prieš Lietuvos valdžią? 
nes specialis pclicmanas lai- \ ' _ " .1 .
ke lošimo stovėjo ir žiurėjo, gį kabinėjuosi ir prie centra- 
kaip aktoriai apsirengę ................ ~ ‘

Musų kerštininkai vienu 
kandimu neužsiganėdino. 
Jie kando pirmiau, bet at- šmugelį 
kando savo iltis, tai kando čiau, ; 
kitą sykį, bet irgi tą patį ga- čiunas ir Varsickas parda- 
vo Užtai musų kerštininkai vėm šešto distrikto krutamu- 
bus žinomi čionai kaipo tik- jų paveikslų tikietus į Lo- 
ri šnipai ir išdavikai lietuvių rain, Ohio ir iš ten dėl lie-:. ~ . . „ - n
tarpe, ir jie savo juodos d ė- taus negalėjo pri’out nei vie-:^0.^'/^’. , y ' ’ " "Į
mės nenusiplaus, kol Law- nas žmogus, o čalavičius iš-i rasc'ai i—• v-
rence’uje bus lietuvių gy- davė raportą tik už dtimtusj ^naries Zedalis, Įallright”
ventojų. Rengėjai. Itikietus prie durų. Beto, po Gary, Ind. j’

LAWRENCE, MASS. 
LSS. 61 kuopos vakaras.
Balandžio 18 d. LSS. 61 

kp. statė scenoj veikalą 
“Žmonės.” Vaidinimas išė
jo neblogai, aktoriai savo 
roles mokėjo. Geriausia at
sižymėjo Varguolio rolėje 
S. Petrukevičius, kuris lošė 
kaip tikras profesionalas; 
Onos rolėje labai gerai lošė 
L. Savinčiutė; Petro — J. 
Savinčius; Tubanskio — J. 
Urbonas; Mateušo — V. 
Piskarskas: Tubanskio
draugai Borotko ir Petrof— 
B. Stubėda ir F.- Vareika, 
kaimyno — J. Savulionis. 
Pertraukoj pasakė gražias 
eiles maža mergaitė Anes- 
taitė iš Cambridge, Mass. 
Sufliorium buvo B. J. Vait
kunas. Pradžioj ir pertrau
kose muzikališkas dalis iš
pildė draugai jaunuoliai: S. 
Vaitkuniutė piano. B. Vait- 
kuniukas ir P. Miškiniukas 
smuikomis.

Žmonių buvo apie 150. 
Padengus visas išlaidas, liks 
kuopai pelno $10.00 su cen
tais. Visiems draugams, rė
mėjams ir kurie tik atsilan
kė, tariam širdingą ačiū.

Nors buvo garsinta, kad 
bus sulošta juokinga kome
dija “Doros Brigada,” bet 
likosi nesulošta, nes musų 
kerštininkai parašė ant dru- 
kuojamos mašinėlės į Statė 
House skundą, kuriame 
primelavo ’

• 1

I

tai
kai muilą

kad aš Ra- 
Jone liūno,

J

I

liškose mokyklose vaikai. 
Skirtumas buvo tik tame, 
k2d mankštinimasis čia bu
vo sumaišytas su militarišku 
muštru; moteris turėjo įmai
šę “burlesko” šokių.

Paskiaus kalbėjo Em- 
ter’is; aiškino koks skirtu
mas tarp buržuazinės dailės

!ir proletarinės, o užbaigė 11luocia . .. .
įprašydamas penkinių, dole- P°t‘? P?sl,<*>? .kltas..,?i^:;Ylernl

J . iint L-imn nnriiochj • 1017 I vom oni L-nlin eimhi'rimų ir smulkesnių, — taip, 
i kaip ir visada, 
į Nors Emter’is pasakė, 
■ kad tarpe buržuazinės ir 
proletarinės dailės yra skir-.- 
tumas, bet tų “akrobatų 
mankštinimasis neparodė 
jokio skirtumo, kuriuomi va- 
duojanties butų galima at
skirti, kad neburžuaziškai 
buvo daroma. Savai m i yra 
aišku, kad darbininkai da
bar negali geriau pasižymėt 
scenoje už buržuaziją. Gim- 

TJnastįkos darymas ir milita-

J*

---- - — ---- - .

Movimas išėjo gerai. Nušau- laikas atgal tarpe parapijo- 
tieji virto labai greit, ypač nų buvo didelis sujudimas, 
prie sienos stovinti. Bet kuo-(Vargonininkas pasiskelbė, 
met virto nušautieji, tai nu- kad išvažiuoja į Chicagą. O 
sitraukė nuo scenerijos tam kad pasipinigavus, jis suren- 

“kvartuką,” o iš gė skiepe neva koncertą ir 
i sudėjo 

1917” jam ant kelio šimtinę, o vieant kurio nupiešta: “1917” i jam ant kelio šimtinę, o vie- 
ir Rusijos kom. partijos žen-.na parapijonka net apverkė 
klas — emblema su kuju, į išleisdama savo burdingie- 

’ pjautuvu ir varpomis. Cia'rių.
nei šis, nei tas: argi Franci-; - *

«| jos komunarai, kuomet jie Į po vargonininko išvažia-
• krito nuo buržuazijos kulkų, • vimui pas bažnytinius žmo- 
parodė tekią emblemą, kaip nes prasidėjo diskusijos, 
čia buvo parodyta? Ne, ir. Vieni sakė gerai, kad jis iš- 
dar sykį ne! važiavo, nes netikęs buvo, o

Abelnai tas vaizdelis ne- Riti užsistojo ir sakė, kad 
vaizdiną tikrojo dalyko, vargonininkas labai geras
taip kaip istorija rodo. To- buvo ir tokį sunkų bus gauti, 
kie perstatymai, tai tik “re- KT v . . , .ivoliieinio lino” miniu gau-l N!P^l‘nkus »** t"“1? y, 
dvmas. Bet gaudytojai tuo- yitems e,nu lr zlunu •/ v hnuac v'irornrnniYi Ir o c? omo
mi tik atstumia nuo savęs re
voliucinius elementus, o ne 
traukia.

• Taip nevykusiai sulošė 
itodel, kad dabar visų tautų 

, . , - • idarbiečiai veikia išvien. Bet
Brooklynol^.^P^^ yra tarp savęs jie negali aiškiai

n c ‘ r susikalbėti: o be susikalbė-. Paskiaus buvo parodoma,! -. -. . r -- f ~ limo veikimas visada pras-kaip rrancijos komunarai 1
užėmė valdžios vairą ir kaip b ‘ ^Technikas

P. S. Visi tie, kurie sakot,! 
kad Technikas gerai rašo, 
tik blcgai, kad ne “Laisvė- 
jje” ir “Vilnyje,” — klausy- 
ikit: “Laisvėje” ir “Vilnyje” 
į teisingoms korespondenci
joms nėra vietos: jos talpi- 
įna tik pagirų koresponden
cijas, kuriose viskas kelia
ma į dangų, o iš kitos pusės, 
—viskas šmeižiama. Techni
kas to nedarys: rašys kaip 
kas įvyksta ir pasakys tiek, 
kiek reikia ir kas negerai— 
kritikuos, 
būt kritika skaudi, 
nėra reikalo rašyt 
laikraščius, kurių 
nenori skaityti.

buvęs vargonininkas eina. 
Iš karto maniau, kad tik jo 
dūšia, bet apžiūrėjęs persi
tikrinau, kad jis sugrįžo ir 
su kunu. Parapijonai nusi
ramino, o Ainorius kaip dū
davo, taip ir dūduoja.

Vietinis.

P. Yurgelis.

jie tvarkėsi.
i Pirmiausia iš pryšakio 
svetainės, vienas su birbyne 
ir raudona vėliava, kitas su 
bugnu ir apie 8 paskui juos 
išėjo iš svetainės dalydami 
triukšmą. Už minutės sugrį
žo apie 50 ypatų ir prie sce
nos primaršavę rėkavo, o 
paskiaus vienas užlipęs ant 
scenos pareiškia, kad. girdi, 

i "mes darbininkai užėmėm 
man i valdžios vairą ir dabar pa

tįs tvarkysimės.” Tam pasa- 
S y.nrl'ž.ins. nasihai-

I

I

FOUNTAIN. MICH.
Pasarga farmų pirkėjams.

Pradžioje vasario 
į prisiėjo nuvažiuot su reika- 
,Iu pa< nekuiW. A; ž. į r oun-Į|;ju? žodžius, pasiba.

rezoliuciją, kuri buvo išneš- tain- ’^as žmogus ga-jj_ja ceremonija ir užsiden-
atiduoti savo gy^astu^^ena. r—--- 

Tamsta rašai, kad aš taip-įuz r**__ _ ...._____ _ į permato .seve djcte.it. komu-ba ųįja uždanga’a 
linio komiteto. Bet ar galima į n*įu -n bai imąsis
tylėti matant, kaip centrali-^^ ’
nio komiteto nariai vare paikas įsako

/J. Tamsta. Bolevi- i anof; ** M .
atsimeni, kaip aš, Bai-r!b ;)2t5 lies delegacijos raportų.

;zrnogT« pasitvena, tai api- ej]^g paprašo raporto iš ge- 
plėšia be jokio pasigaileji- ]ežinkelių tvarkymosi; dele- 
mo. As irgi ouvau patekęs y oratas-atstovas pasako: 
jo bolševikišką rojų, bet vis- °

-j>‘igia scena. Bet greitu laiku 
J181 uždangalas vėl pakįla. Ka- 

' is, tai gn- 
; ir kumščių 

istalan daužymas. Pirminin- 
R sustot triukšmą
. ei darius ir liepia išklausyt ša- 

. Iš

I

I

o vietomis galės 
Prie to 
i tokius 
žmonės

T.

LAWRENCE, MASS.
Parama Passaic’o strei

kieriams.
Lietuvių Ukėsų Kliubo 

surengtam masiniam mitin
ge, balandžio 23 d., buvo 
renkamos aukos Passaic, N. 
J. streikieriams. Aukavo 
šios ypatos: J. Skirius $2, M. 
Čiulada $1.50. Po $1: A. K. 
Marcinkevičia, S. Puidokas, 
A. Sinkevičius, A. Vaiteku- 
nienė, P. Bagdonas, P. Rau- 
gevičius, A. Pilvelis, A. Ta- 
raška (iš Bostono) ir R. (ne
išskaitoma pavardė); J. 
Marcinkevičia 65c., J. Pen- 
kauskas 55c. Po 50c.: D. 
Kirmela, M. Bulota, J. Sa- 
vinčius, A. 
Vaitkunas, 
V. čiulada, 
A. Paiskis, N. Keršulienė, J. 
Urbonas. B.. Vaitkunas, F. 
Vareika, M. Vaitkunienė, J. 
Ceikūnas, S. Valkackas, V. 
Kialikauskas. Viso sykiu 
$34.00. Kalbėtojui kelionės 
lėšos $2, streikieriams pasių
sta $32.00. Kliubas svetainę 
davė dykai.

Nekurie aukautojai neno
rėjo vardų duoti, tai taip ir 
pasiliko. Nekuriu vardai ne
buvo galima užrašyti iš prie
žasties. kad pačios streikier- 
kos rinko aukas, o užrašinė
tojai pasiliko paskiau, ir ne
paspėjo užrašyti. Todėl la
bai atsiprašome, jeigu kurių 
vardai nėra užrašyti.

Varde streikierių, komisi
ja taria širdingai ačiū kaip 
L. U. Kliubui, kuris davė 
svetainę uždyką, taip ir vi
siems aukavusiems.

L. U. K. Komisija: 
V. Kralikauskas, 
M. Stakionis.

Navickas, M. 
M. Vaikšnoras. 
I. Vaitiekūnas,

NEW BRITA1N, CONN. 
Sunkiai serga Martinas 

Petruškevičia.
Jau. 8 sąvaitės kaip sun

kiai serga senas New Britai- 
no gyventojas Mart. Petru.š- 

i kevičia ir guli General Hos- 
• pital. Jam suteiktų daug ma- 
i ionumo, kad aplankytų jį še
ini jo draugai ir pažįstami.

Kaimynas.

i

“Railroad is runing all- 
right” ir tt.. kariumenės at
stovas pareiškė: “Army is 

ir dar kelis kitus 
Gary, Ind. ; žodžius: kitokių industrijos

I

žymus New Yorko banditas Max Goldberg. kuris taipgi vadinosi Max ant telefono.ltwak. Aną dieną tūla mergina pašaukė ji 
{ėjus jam i budelę ir pradėjus kalbėti, du nežinomi ban<liiai šovė j jj ir pasiuntė savo draugą pas Abraomą.

I

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

t

djcte.it
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LAISVOJI 
SAKYKLA.

l inkimus ir išrinko savo de
legatus. o dabar mato, kad 
tie jų išrinkti delegatai yra 
. . ir.i.nistai, tegul sušaukia 
naujus susirinkimus, ir at
šaukia tuos negeistinus de
legatus, kurių tikslas yra at
vykus i Seimą padaryt ko
munistišką revoliuciją, ir 
ttiomi sudemoralizuot Sei- 

vesti prie suskal-

TR1VE1KSMĖ
TRAGEDIJA PLĖŠIKAI PAR XŠĖ

V. VITALIS.
-- --------------------- —----------------- ----------------

—Tegul bus pagarbintas, eiti. Jeigu dabar bus rivaliu- 
Maike!..

—Labo įyto. tėve! 
taip skubini?

—Bėgu, vaike, i bažnvčia. , . . ..
ba musų Ščėslyvos Smerties £alP Anghjos rnaliucija ga- 
Susaidė užpirko mišias, kad b <*uot. 
Dievas apsaugotų pasaulį f‘uonQ 11 
nuo rivaliucijos... Ar skaitei.1 — Na,
Maike, gazietose. kas dabar kaip ji gali

• • - i nors?
I —Aš, Maike. nesakiau, 
kad ji gali ką nors nuo ma
nęs atimt.

—Bet tu jos labai nusi
gandai. tėve. Tu sakai, kad 
tavo draugija užpirkusi net 
ir mišias, kad Dievas apsau
gotų pasaulį nuo revoliuci- 

i jos.
—Mes užpirkom mišias 

dėlto, kad bijom, kad į Ang
liją prisižiūrėjęs nesusibun
tavotų visas svietas. Tada, 
vaike, rivaliucija galėtų ir 
mus pasiekti.

tėve, bus —Na. matai, tėve, tu ii
Juos pats išaiškinai, kaip Angli

jos revoliucija gali tave pa- 
k, siekti. Anglija yra centras 

pasaulio pramonės ir 
js. Ji yra surišta ry

šių ryšiais su visomis pasau
lio valstybėmis. Visos vals
tybės stengiasi sekti Angli
ją ir daryli taip, kaip ji da
ro. Ir jeigu tenai dabar bus 
nuverstas karalius ir panai- 

viešpatavi-

cija. tai ji bus tiktai Angli- 
Kur joj. O aš juk ne Anglijoj gy

venu. Čia pas mus Ameri- 
. kas. Taigi išvirozyk tu man.

man ant senatvės 
stubą?
o pasakyk, tėve 

tau atimti ką
darosi Anglijoj?

—Taip. tėve, iš Anglijos’ 
ateina labai geru žinių.

—Gerų?... Kibą tau gal
voj negerai, vaike, kad tu 
tokias žinias vadini gerom ’. 
•Juk tenai. Maike. prasidėjo 
buntas. gali karalių nuvers
ti... ;

—Ir butų labai gerai, tė
ve. kad ji nuverstų. Kam 
toks dykaduonis pasauly 
reikalingas.

—Tai kas gi parėtką ant 
svieto darys, kai karaliaus 
nebus?

—Be karaliaus, 
daug geresnė tvarka, 
visus reikėtų išnaikinti.

—Maike, taip nekalbė 
ba man darosi baisu. Aš la- viso i 
bai bijau rivaliucijos. Aš bi- prekybo: 
jau. kad nesusibuntavotų vi
sas svietas.

—Kogi tu bijai, tėve? -Juk 
tu negali nieko pralaimėt, 
nes tu nieko neturi. Revoliu
cijos bijosi tiktai dideli tur-__ ____
čiai. dykaduoniai, kurie pa- bintas ponijos 
tįs nieko nedirba, bet gyve- mas, kitaip sakant, jeigu 
na j

nors:

i

SAUGOKiM SLA. NUO 
KOMUNISTU.

Paskutiniuoju laiku, se 
kam SLA. kuopų balsavi 
mus į centro valdybą ir rin- mą ir net 
kimus delegatų į Seimą, ga- dymo SLA.

Kad daugelį kuopų jau 
yra užvaldę komunistai, už
tai reikia kaltinti tautinin
kus. Jie moka deklamuot 
apie tautiškumą, apie patri- 
jotizmą. surasti lietuvių tau- 
t<>s nordikišką išsivystymą, 
jie visuomet skaito save 
1 OO-procentiniais patri jo
tai.-. bet. ant nelaimės, šitas 
visas jų barškėjimas dau
giausia būna tuščias ir tan
kiai paremtas savo rūšies 
bizniškumu, o tautiškumo 

į idėjos nėra nei už centą. 
1...1 šitie mano žodžiai yra 

• netušti, tai liudyja tie fak
sai. kad paskutiniuoju laiku 
SLA. kuopų susirinkimai 

i yra visai reti, ir juos atlaiko 
keletas narių po vadovyste 
komunistų. Tautininkai, ma
tydami komunistų įsigalėji
mą Susivienijime, griebiasi 

■ net nevisai švarių įrankių 
kovoje su komunistais. Taip 
ve. jų spaudoje, ypatingai 
"Vienybėje,” galima užtikti 

: gana tankiai nerimtų prie- 
■■ kaistų komunistams, kurie 

! dvokia net provokacija. Ši- 
! tokis tų tautininkų elgėsis 

kaip tik pagelbsti komunis
tams. nes jie tuos nešvarius 

’. prasimanymus išrodo žmo- 
: nėms ir gauna jų pritarimą. 
: Mums reikia kovot su tais 

. žmonėmis rimtai ir su šva
ria sąžine, nes išmislais ir 
provokacija nieko nepasiek- 
rim. bet dar daugiau pralai
mėsim. Tik skaitlingi kuopų 
susirinkimai ir rimtas ir nuo
saikus elgėsis gali šitą piktą 
'nušalinti. Todėl kiekvieno 
SLA. nario uždaviniu turi 
būt lankymas kuopų susi
rinkimų ir stovėjimas sargy
boje SLA. reikalų, kad ap
gynus savo organizaciją nuo 
komunistiškų užmačių.

K. J. L.

svetimu prakaitu. -Jiems Anglijoj dabar kils revoliu- 
yra ko bijotis, nes revoliuci- ejja įr valdžią paim< į savo 

■ rankas
.. -.. KalPpartija, tai šitas 

atimti. Ji gali tiktai suruerti caip.au
i ’ 1 ----- 1 ‘

- i '

ja reiškia galą jų viešpatavi-rankas galinga darbininką 
mui. Bet tokiam plikiui kaip .- ta, -tas ,)erversma. 
tu. teve, revonucija negali E _ .
nieko atimti. Ji gali tiktai ?a^es >v'n! e'J P-yL '-' 
duoti. inį kapitalizmą, kad visam

—O ką ji gali man duoti.'pasaulyje pasidarys perm::.- 
vaike?

—Ji gali sukurti geresnį 
pasaulį, kur tokiems 
niams. kaip tu. tėve, bus 
tikrinti namai ir duona.

—O daugiau nieko 
duos?

—Duos ir kitus reikalin
gus daiktus: drapanas, ba
tus. knygų pasiskaityti, o 
gal d a ir tabako.

—Bet kaip bus. vaike, jei
gu aš susirgsiu tokiuose na
muose ?

—Jeigu susirgsi, tai ateis 
daktaras ir apžiūrėjęs tave 
duos vaistų.

—Bet aš, Maike, turiu to
kią ligą, nuo katros daktarai 
nieko nemačija. Aš gumbą 
turiu. O nuo tokios ligos, 
vaike, tiktai šnapsas ant žo
lių užpiltas gali pamačyt.

!nų.
1 se-
IUZ- |

iima aiškiai numatyti kad 
daugelį kuopų užvaldo ko- , 
munistai ir tuomi sudaro., 
rimto pavojaus SLA. Neno
rėčiau kalbėti nebūni daly
kų. todėl stengsiuosi Įrodyti 
SLA. nariams tą pavojų, ku
ris gręsia SLA. iš komunistu 
pusės ir nuo kurio reikia ap- 
sivaktuoti, kol dar nevėlu.

Komunistai jau per kelis 
metus stengiasi užvaldyti 
SLA. ir paversti jį savo par
tijos įrankiu, paskelbdami 
priešingų nuomonių na-į;uc.t 
riams savo komunistiškąj 
diktatūrą. Žinant, kaip jie; 
pasielgė su L. S. S., suskal-; 
dydami ją ir išeikvodami jos 
turtą saviems reikalams, ži
nant, kaip jie suskaldė L. D. 
L. D., žinant, kaip jie skaldo 
ir demoralizuoja darbinin
kų unijas, žinant, kaip "pui
kiai” jie nugaspadoriavo 
Aukščiausios Prieglaudos 
Draugiją ir, pagalios, ma
tant. kaip puikiai jie visą 
laika apgaulioja žmones, 
rinkdami aukas tai Rusijos 
baduoliams, tai Lietuvos po
litiškiems kaliniams, neduo
dami nei jokių atskaitų, nei 
jokių rimtų įrodymų, kur jie 
tas aukas deda, — mes pri
valome komunistų puolimu 
ant SLA. rimtai susirūpinti. 
Pačių komunistų buvusieji 
draugai, dabar atsimetę nuo 
jų, aiškiai įrodo, kad tos vi
sos aukos nėjo ten. kur buvo 
skiriamos, bet pasiliko ko
munistų lyderių palaikymui, 
kurie visą laiką važinėjasi 
po lietuvių kolonijas ir veda 
savo pragaištingą ardymo 
darbą. Štai jums komunistų 
dera! Iš darbų mes aiškiai 
galime suprasti jų tikslus, 
kurių dėlei jie siekiasi prie 
SLA. Jiems rupi ne organi-i 
zacijos reikalai, bet ta pra
gaištinga politika, kuri tiek 
daug žalos lietuvių darbi
ninkijai pridarė. Juk šitokie 
žmogiukai, kaip jų lyderiai 
—Pruseika. Bimba. Petri- 
kienė. Jukelis. Andriulis. 
Mizara. Bekampis ir dauge
lis kitų, kurie spiauna ant 
visokios doros, nesilaikyda
mi nei tiesos, nei etikos, nei 
paprasto mandagumo, gali 
viską padalyt, tuo labiau, 
kad jų ■’inteimaeionalas” da- 
leidžia jiems vartoti visas 
nešvarias priemones prieš 
savo oponentus.
Kas reikia daryt, kad užkir

tus komunistams kelią.
Pirmiausia visiems reikia 

susiburti į daiktą, kad atrė- 
mus visas komunistų atakas. 
Kad tatai sėkmingai atlikus, 
reikia kad visi SLA. nariai 
apie tai žinotų ir griebtųsi 
ginti savo organizaciją nuo 
komunistiškų užmačių.

Reikia šaukti kuopų susi
rinkimai ir visiems stengtis

I

VEIKIANTIEJI ASMENYS. Malinauskas ir atsivežęs labai daug pinigų,
i. GRIGAS LAMOšlUS. plėšiku gaujes vadas. Jis tvirtina, kad tasai Malinauskas atsive

žęs apie 25—30 tūkstančių dolerių. As ma
nau. jeigu ir ištikrujų taip butų, tai visgi 
nemaža krūvelė pinigų. O kad paverstum 
tuos dolerius litais, tai butų ne dešimtys, bet 
šimtai tūkstančių litų... Tai. brač, yra ko pa
galvot. Aš, kiek galėdamas, apie jį ir teira- 

I vaus; išklausinėjau ar apsiėdęs, ar ne, kiek
38 
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apie 40 metų amžiaus.
2. ZALAITIS, plėšikas vidutinio amžiaus.
3. MILIUKAS, apysenis plėšikas.
4. DAINORA, plėšikas-, apie 40 metų.

RUP1NSKAS. šiurkščios išvaizdos plėšikas. 
JAKONIS. apysenis, inteligentiškos išvaiz

dos plėšikas.
7. VLADAS SAKALAUSKAS, dvarponis.

metų amžiaus.
8. STEFANIJA, dvarininko žmona, apie
9. VITUKAS. dvarininko sūnūs, 7 metų.

10. JONAS, .jaunas, dvaro darbininkas.
11. KAZYS, apysenis dvaro darbininkas.
12. GABRYS, vidutinio amžiaus, stipraus sudė

jimo dvaro darbininkas.
13. Nuovados viršininke padėjėjas.
14. Policijantas.

Viskas dedasi Lietuvoj.

VEIKSMAS I.
(Scena: Grigo Lamošiaus butas. Kambarys ap

leistas. prasti rakandai ir tie išmėtyti be jokios 
tvarkos. Iš pryšakio du langai, kairėje durys iš 
lauko, dešinėje durys i virtuvę.)

SCENA I.
(Lamošius vienas)

LAMOŠIUS (Vaikšto po kambarį, pažiū
ri į laikrodį ir kalba pats sau nekantrauda
mas) :—Hm... Jau penkiolika minučių pra
ėjo viršaus, kaip buvo prisakyta ateiti, o 
jų dar nėra nei vieno. (Pikčiau). Ir ko jie 
taip vėluojasi?! Su tokiais liurbiais susidė-. sutemę, ir 
jęs į kompaniją, žmogus tiktai erziniesi, o 
nuveikti nieko negali, čia, žiūrėk, sugalvo
jai ką nors panašaus — tai vienas pasivėla
vo. kitas ir visai neatėjo, ir taip visas planas 
tankiai nueina už niek! Jei jie ir toliau taip 
darys, spiausiu aš ant tokios kompanijos ir 
sudarysiu kitą, geresnę... (Girdėti už scenos 
žingsniai). A-ha. turbut ateina bent vienas.
(Sėdasi).

5.
6.

30

I

ŠOVĖ ANTI-BOLŠEViKU 
VADĄ.

. . . ‘IŽenevos mieste, Šveicari
joj. ši panedėlį komunistai 
norėjo nušauti Teodorą Au- 
bertą. tarptautinės anti-bol- 
ševikų draugijos pirminin
ką. Jie Šovė ji per langą jo 
paties namuose, bet nepa
taikė.

Aubertas yra vienas tų 
advokatų, kurie gynė andai 
Morisą Conradi, užmušusį 
Šveicari joj 1923 metais M a-
skvos diplomatą Vorovskį.

«j

m.

SCENA II.
(Tamošius, Zalaitis ir Miliukas.)

ZALAITIS ir MILIUKAS (kartu):— 
Labą dienai

LAMOŠIUS (atsistojęs):—Labą, tai la
bą, bet kodėl taip vėluojatės?

MILIUKAS (sveikindamasis):—Dėl tų 
kelių minučių nesibark perdaug ant musų; 
juk ir kitų dar nėra. Mes ne paskutiniai.

LAMOŠIUS;—Taigi, taigi. Jus ne pas
kutiniai. Bet ką-gi aš galiu su judviem dary-

—O kaip tu mislini, Mai
ke. apie Lietuvą? Ar tenai 
irgi pasidarytų buntas?

— Dabai galimas daiktas, nistai negalėtų paimti kuo
ka

VYSKUPAS TURI EIT
KALĖJIMAN.

Danijoj teismas nuteisė 
kalėjiman vyskupą A. Bas
tą už suvogimą aukų, kurias 

rinko labdarybės!
Vyskupas ]

kunigai 
tikslams.
bausmę jam dovanoti, 
jis esąs

Įtėve, kad ir Lietuvoje darbi- 
I ninku judėjimas žymiai su
stiprėtų, viešpataujanti k’c- 
sa nusigąstų ir susilpnėtų.

—Na, tai lik sveikas. Mai- 
:ke! Aš turiu skubini ant rm- 
i -•siu.
I ‘
I
I

i 
a I

Taigi aš noriu žinot. Maike. 
ar rivaliucija duos man išsi-i 
gert, ar ne.

—Apie tokius 
kius. tėve, č 'bar 
ka kalbėti.

Bet palauk, 
nesuprantu, kaip čia <

menknie- 
neužsimo-

1

turi žemės ir tt. Dabar suku sau galvą, kaip 
čia prisiderinus į tuos pinigus. Manau, kad 
musų vadas greičiau surasi būdą tiems pini
gams pagriebti. 0 kad tai papultų...

LAMOŠIUS:—Ištikrujų. tokia žinia ma
ne džiugina. Bet apie tai dabar daugiau ne
kalbėsime, nes turime pirma atlikti kitą 
darbą, apie kurį neužilgo aš jums papasako
siu. O dabar, pakol kiti dar neateis ir laiko 
yra, Miliukas papasakos, ką jisai sužinojo.

MILIUKAS (nusiminęs):—Velniai žino, 
kas tai pasidarė, kad man pradėjo visai ne
besisekti... Jus tai galite spręsti ir iš to atsi
tikimo, kuris įvyko pereitą naktį. Aš, taip 
sakant, nenorėjau atvykti pas tamstą su tųš- 

! čiomis ir tuo tikslu nuvykau vakar į turgų. 
Tenai besibastydamas nužiūrėjau vieną 
žmogų, kurs pardavė gerą arklį. Daugiau 
pasiteiravęs sužinojau, kad tasai žmogus 
tiktai vienas atvažiavęs į turgų ir kad va
žiuodamas namo, būtinai turės važiuoti pro 
tą vietą, kuri mums gerai yra žinoma. Tiek 

.sužinojęs, greitai leidausi į reikiamą vietą. 
Pakol aš tenai atvykau, buvo jau gerokai 

todėl tinkamai pasislėpęs, lau
kiau. kada prisiartins auka. Ilgai laukiau, 
daug žmonių pravažiavo, bet to žmogaus 
vis dar nesulaukiau. Maniau, kad prava
žiavo, nes patamsėj galėjau nepažinti. Nu
stojo žmonės važiavę, viskas nutilo, nurimo. 
Aš nustojau vilties sulaukti ir norėjau eiti 
namo. Bet tuo tarpu pasigirdo silpnas ratų 
brazdėjimas. Tasai brazdėjimas kas kartas 
ėjo vis smarkyn ir smarkyn. Pagaliau pa
mačiau artinanties į mane vežimą. Dar dau
giau paartėjus, ant arklio pažinau, kad va
žiuoja žmogus, kurio aš laukiau. Pažvelgęs 
pamačiau ir žmogų vežime gulintį. Arklys 
ėjo žingsniu ir aš maniau, kad žmogus gir
tas miegodamas važiuoja. Todėl nieko ne
laukęs (įsikarščiuoja), atsargiai pribėgau ir 
žak peiliu i krutinę... Tuo tarpu užgirdau 
užpakaly savęs kelis šuvius. Perkūniškai 
persigandęs smukau į šalį... Žmogus įsėdo į 
vežimą ir nudundėjo, kaip Liciperius... Pas
kiau supratau, kad tasai žmogus, žinoda
mas, jog pavojinga pro šią vietą važiuoti, 
vietoj savęs, užtaisė maišą, o patsai atsilikęs 
sekė. Ir taip jis išvengė pavojaus, o aš grį
žau namo nieko nęlaimėjęs.

ZALAITIS:—Kas kaltas, kad tu aklas — 
vietoj žmogaus, maišą nudūrei...

MILIUKAS:—Kad tenai buvo labai pa
našiai į žmogų užtaisyta. Ir tu ne kitaip bū
tum padaręs.

LAMOŠIUS:—Gana tų kvailų pasakų. 
Aš liepiau Miliukui papasakoti ką nors, iš 
ko galėtumėm naudą turėti, o jis papasako
jo savo atsitikimą suteikdamas mums kar
taus juoko...

ZALAITIS:—Tššš... Rodos, kad kas at
eina. (Visi tyli).

SCENA III.
(Tie patys ir Dainora.)

DAINORA (įėjęs):—Sveiki, vyrai! 
LAMOŠIUS:—Sveikas, sveikas!
DAINORA:—Na jau jus gal senai čion 

susirinkote?
LAMOŠll S:—Gal senai? žinoma, kad 

senai. O kad aš paklausčiau. ko jus taip 
vėluojatės?

DAINORA:—Dar nedaug 
vau,

TAMOŠIUS:—Užtai tu 
Vienas biskutį, kitas biskutį*. 
žiuiėk. kiek laiko praeina.

DAINORA:—Nebūk toks piktas. Lamo- 
šiau. Man. rodos, kad ir paskutiniai ateina.

TAMOŠIUS:—Ar tikrai?
DAINORA:—Tikrai. Mačiau nelabai to

li per krumus ateinančius.
TAMOŠIUS; Na, Lai sėskis, o as eisit; 

pajieškoti užkandos. (Išeina»
(Rus daugiau

11 
_____ __ _______________ _____I: 

ti. X ištiek negalima pradėti darbas, pakol* 
visi susirinks.

ZALAITIS:—Tai kuo mes kalti, kad jie; 
taip nesiskubina?

LAMOŠIUS;—Visi lygus ponai. Kai jus 
ateinat pirma, tai jų nėra, o kai jie ateina, 
tai jus negalima sulaukti. Daugiau to nuo 
šios dienos kad nebebūtų! Kitaip aš turėsiu 
iš jūsų tarpo pasitraukti...

MILIUKAS:—Ne. musų mylimas Lamo- 
šiau. geriau mes ateisime keliomis valan
domis anksčiau prieš sutartą laiką, negu tu- 

■ rėsime skirtis su tamsta.
J LAMOŠIUS:—Na. tai ir žiūrėkite! O

dabar sėskitės ir papasakokit, ką esate ma- 
prašėką girdėję. (Visi sėdasi).

AT TT T T ’ k’ A Q ------- j;_

juose dalyvauti, kad komu- Bet prašymas atmestas. N y 

pas į savo rankas ir jas val
dyti, kaip daugelyje vietų 
yra jau padarę. Reikia rink- 
t’ į Seimą tik ištikimus SLA. 
delegatus, vengiant kuola- 
biau.-ia. kad nepakliūtų į, 
Seimą komunistai. Kurios- 
kuopos jau yra atlaikę susi-

s traukinis. pabu(iavotax 1834 metais, kuris vežiojo pasažierius tarpe Al-Amei ’ko.' 
ectadv

i

iV-Sj

. . , nes: MILIUKAS:—Nieko naudingo mes ne-' 
silpnos sveikatos. * sužinojome ir todėl neturime daug ką pa- 

. ,_x. o . '■"■ šakoti, manome, kad musų vadas daugiau: 
ri v' bt am’ ėT ^ ° ™ene Į tuo reikalu pasirūpinai ir tikimės iš tamstos

’ _____________ lupų išgirsti tikrai rimtų dalykų.
Į LAMOŠIUS:—Aš. tai aš. Aš savo kom- 
'binacijas papasakosiu, kuomet visi susi
rinks. Bet-gi turite ir jus šį-tą veikti, kitaip 
negalėsime iš savo amato pragyventi, juk 
ne ką aš vienas įstengsiu padaryti.

ZALAITIS:—Mes irgi stengiamės, kiek 
galime.

LAMOŠIUS:—Kas iš to jūsų stengimosi, 
kad jis neatneša jokios naudos.

ZALAITIS:—Su laiku gali ir atnešti.
LAMOŠIUS:—Tai ką gi, pagaliau, sa

kyk. jei ką žiliai: matos, kad nori ką tai pa
sakyti. bet kaž kodėl vis dar vilkini.

ZALAITIS:—Nelabai kokia mano žinia, 
bet jei jau taip tamsta nori, tai pasakysiu. 
Mat, vakar vakare aš buvau nuėjęs pas savo1 
kaimyną. Pas jį buvo kaž-koks svetys, man 
visai nepažįstamas ir jisai pasakojo, kad į 
Debesiu kaima tik ka atvažiavęs iš Amen : * *• I
kos to kaimo gyventojas, rodos, koks tai.

II

aš pasivėla-

ne paskutinis, 
o tuo tarpu.

caip.au


keleivis B
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Korespondencijos
BALTIMORE, MD.

Šiokie ir kitokie įvykiai.
• Balandžio 11 d. atsibuvo 

vienas iš puikiausių ir sėk
mingiausių vakarų, kokio 
baltimoriečiai nėra turėję 
nuo pradžios baltimoriškos 
lietuvių istorijos. Buvo su
vaidinta 
liaudies 
Vaidinimu vadovavo pats 
komp. Petrauskas. Vaidini- £s’ 
mas skaitomas labai pavy- r 
kusiu. ir visi vra i

grobimo sistemai. Atviras 
darbo žmonių skriaudimas, 
valdančios klasės Įstatymais 
gvarantuotas biednuomenės 
išnaudojimas eina kur tik 
nepažvelgsi — iš dešinės ir 
kairės, nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvam vakarui išnaudoja 
ir lppa devynius kailius tau 
ir tavo šeimynai, brolau dar
bininke. Jums nėra kitokios 

, kaip tik organizuo- 
i karingas darbo žmonių 

pamylėję organizacijas ir bendrai vi- 
miJį'Miko Vyrausią duktė- 
ri “Birutę,” kuriai ir buvo ’ ’
šis vakaras suruoštas kaipo 
20 metų i 
jus nuo j 
Vakarą rengė Lietuvių 
merikos Atletų Kliubo Cho- 1 
ras, kurio tai dėka tas kultu- ' 
rinis darbas buvo atliktas 
labai sėkmingai. Tą-pat va- . 
karą turėta smagus vakarė- 1 
lis su užkandžiais, kur buvo 
garbės svečiais komp. Pet
rauskas ir dainininkas Juo
zas Babris (Babravičius).

♦ ♦ ♦

Bal. 25 d. Lietuvių A. A. 
Kliubas turėjo surengęs va
karienę savo jaukto Basket 
Bali čampijonams, kurie yra 
laimėję šįmet Baltimorės 
Basket Bali Lygoj čampijo- 
natą. Šitas nuotikis ir-gi yra 
žymus ir pirmutinis tokis 
įvykis tarp lietuvių visose 
lietuvių kolienijose. Todėl ir 
buvo kalbamoji vakarienė 
parengta, kur dalyvavo ga
na skaitlingas būrys lietuvių 
ir lietuvaičių. Čia buvo su
teiktos dovanos Basket Bali 
grajočiams ir buvo priimta 
nuo Basket Bali Lygos dide
lė sidabrinė taurė su už
rašu : “Lietuvių Amerikos 
Atletų Kliubui, Basket Bali 
čampijonams.”

♦

Bal. 27 d. atsibuvo daini
ninko Juozo Babrio koncer
tas. Gerb. dainininkas su
dainavo apie 20 dainų, dau
giausia buvo dainuota lietu
viškos liaudies dainos. Susi
rinkusi publika begaliniai 
pamylėjo artistą ir jo malo
nų ir puikų dainavimą. Ištie- 
sų. yra garbė musų tautai, 
kuomet ji turi toki puikų 
dainininką, asmenyje J. Ba
brio. Gaila tik, kad musų 
žmonės permažai Įvertina 
tikrąją dailę, ir tuomi jie 
mažai lankosi Į tokius rim
tus ir puikius koncertus, ko
kiu buvo virš kalbamas kon
certas. Čia pasidaro dvejo
pa skriauda: viena, kad ne
daugelis klauso taip puikiai 
išpildomų dainų su puikiau
siu balsu, o antra, tai sutei
kiama materiale skriauda 
artistui, ir jis negali būt dė
kingas lietuviams už tokią 
medžiaginę paramą.

Koncertą rengė taip-pat
L. A. A. Kliubas.

Miko Petrausko 
opera “Birutė.”

belanko jos numylėtas laik
raštis “Keleivis.” Likosi pa
laidota su bažnytinėm apei
gom ant šv. .Juozapo kapi
nių.

(3) Motiejus Balčius mirė 
po labai ilgos ir sunkios li
gos, sirgo daugiau kaip mo-

PVRSILUODA LABAI PIGIAI FAR- 
: MOS. New Jersey valstijoj; 30 mailių 
1 nuo Elizabeth ir Nevvark, prie gerų 

šteito kelių ir vandenių. Platesnių ži
nių klauskite. (20)

TONY MARKŪNAS
P. O. Box 41. Sergeantsville, N. J.

prieš bendrą priešą. Jus pri
valote žinoti, jog visos Ame
rikos jūsų broliai rubsiuviai 
žiuri i jumis su vilčia. Jus 
privalote žinoti, kad jūsų 
dėjimasis prie organizacijos 
reikšdins kryžiaus karą
openšaperiams. Jus taipgi o  o_______
privalote žinoti, kad kova tus laiko. Paėjo iš Šilalės p>: 
bus vedama už darbo žmo-jrapijos, Tauragės apskr., 
gaus industrinę laisvę. Jeigu Buvo apie 52 metų amžiaus, 
jūsų drąsa, pasiryžimas ir Amerikoj išgyveno apie 32 

metu. Paliko savo žmona. 1 
dukteris ir vieną sūnų dide
liame nubudime. Velionis 
Motiejus buvo doras ir tei
singas žmogus. Jo namu3 
lankė ir dabar tebelanko jo 
numylėtas laikraštis “Kelei
vis.” Laike ligos “Keleivis” 
buvo jo suramintojas. Su mo

terims ir vaikams — deda- kantrumu jis laukdavo kiek- 
miesi prie unijos ir kovoda- vienio “Keleivio” numerio, 
mi prieš išnaudojimą, tuomi Palaidotas su bažnytinėm 
užtikrinate šviesesni rytojų apeigom, patarnaujant vys- 
sau, ginate savo moterų ir’ • - . . .
vaikų gyvastis nuo plėšraus 
kapitalo, kuris ryja kas tik 
papuola.

Jūsų Organizacinis Ko
mitetas nutarė palengvinti 
įstojimo sąlygas. Paprastai 
prisirašyti prie unijos kai
nuoja $10.00. Dabar bus ga-

griežtas nusistatymas bus 
taip kietas, kai uola, tai jūsų 
širdys turės būti kietos kai 
pliyias, tuomet fabrikantui 
neigi jų samdyti šuneliai ne
galės atkalbėti jūsų nuo pr
itikimo bendram darbui. 
Pagaliaus, jeigu jus esate 
teisingi ir ištikimi savo mo- 
L _ *  * _ *1____________ JI X J -

vesti kovą su tuo piktu. Ve 
tai todėl jus šiandien turite 

a sukaktuvių jubilė-) Pn? tarjitautines A- 
jos gimimo dienos. I1?3 ^am.elta L n,jos u- ragin- 

- Y. ti savo draugus ir visus abel-
nai darbininkus, kad ir jie 
dėtųsi. .

Šiucm tarpu atsiliepia i 
jumis, brangus draugai, jū
sų pačių paskirtas Organi
zacinis Komitetas, kuri pa
skyrėte visuotinam rubsiu- 
viu susirinkime, balandžio 9

Kazys.

I 
I

I 
I

kupui Gritėnui, ant lietuvių 
tautiškų kapinių.

Visiems mii-usiems lai bū
na lengva Amerikos žemelė. 

Bačių Juozas.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų'kolioniją. 
Rašykite mums, o mes prisiusime 
jums šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATT1S
R. 2, B. 83, Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMOS
180 AKRŲ, HOMESTEAD FAR

MA, Otsego Co., N. Y 8 kambarių 
stuba 17 galvijų 2 arkliai, 100 vi
štų, 8-16 traktorius, farmos įran
kiai. javai, daug didelio miško, ku
rio vertė apskaitoma į $3000. Kai
na $7500. Į nešt $1500. M r. Douglas, 
Herkimer, N. Y.

235 AKRU, HOMESTEAI), FAR
MA. Otsego Co . N Y. Puiki 12 
kambarių stuba ir kiti budinkai 15 
galvijų 60 vištų, farmos įran
kiai, javai. 100 vaisinių medžių, di
delis miškas. Kaina $7000. {nešt. 
$3000. Rašykit. 107 Moha* k st.,

Herliimer, N. Y. (19)

I

diŠna ir uždėjote atsakomir.- >™a PrĮsirąsjrti tik uz $2.o0. 
gas pareigas Šiuorhi atsil'e- ®,ta nuzemmu mokais bus 
niume i visus Phils-1‘,l™.Pan? laI.ku1-. ,Todel

• laukite, kol jumis kas ragi is 
bei vers stoti savo unijon.

■ Bukite susipratę, ateikite 
patįs ir pastokite unijistu. 
Reikale, informacijas ir ati
tinkamus patam avim is
jums suteiks musų unijos ge- 
neralis organizatorius A. 
Jankauskas. Musų raštinė 
randasi: Labor Institute,
810 Locust st.

Lai gyvuoja proletarų vie
nybė ! Lai progresuoja orga- 
nizatyvis musų Unijos vi
jus! Lai gyvuoja Amalgi- 
meitų Unija!

Org. Komitetas.

piame i jumis visus, Phila- 
delphijcs rubsiuviai, idant 
teiktumėte savo bendradar
biavimą, kuris šiandien taip 
reikalingas.

Jūsų meilės 
mo pagelba 
atlikti labai 
vardu uždėtas pareigas. Bet 
jūsų nuoširdus ir atviras pri
tarimas yra būtinas. Darbi
ninkų solidarume nėra tuš
čių žodžių: Unijos gerovė 
yra darbo liaudies gerovė. 
Nepasiduokit ambicijoms ir 
patalėliams klaidinti save. 
Musų bendri reikalai šaukia 
prie bendro darbo, prie Uri- . 
jos budavojimo.

Nepasitikėkite tais, kurie Į 
kalba prieš Uniją, nes tošį 
kalbos yra prieš jus pačius į 
—Unija nėra niekas dau
giau. kaip tik patys darbi-į 
ninkai. Šalinkitės taipgi tų,’k - 
kuriems perdaug rupi lai-(^^ 
mės ir greitas pralobimas,1 t

• ini i-zifrkvs t* Va V ori iin' x *•

ir pasišvąn .i- 
mes galėsime 
keblias jūsų

AR JŪSŲ ODA NIEŽTI?
Jus neprivalote leisti jūsų 

odai niežėti, perdėti arba trukti. 
Sustabdymui tų nesmagumų yra 
gera ir patikėtina gyduolė. Tai 
Vienintelė gyduolė, kuri išlaikė 
bandymą. Tik nueikit i artimiau
sią aptieką ir paprašykit Seve
rą s Esko. 
septikas, 
iint o<l
Jis atšaldo Įdegusią odą. sustab
do niežėjimą ir jus galėsite ra
miai miegoti. Kiti išgyjo, įsigysi
te

O

i

Tai yra puikus anti- 
kuris pagelbės praša- 
nes magu mus staigiai.

ir jus. Įsigykite baksiuką 
šiandien ir turėkite po ranki 
Kaina 50 centu. Jūsų aptiekoje. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rapids, 
lowa.

PAJIEŠK0JIMA1

Pajieškau brolio Stanislovo 1 
vainio, paeina iš Viekšnių parapijos, 
Mažeikių apskričio. Pirm karo gyve
no Chicago, III., o dabar nežinau kur. 
Turiu daug svarbių žinių iš Lietuvos. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį ži
note. praneškite šiuo adresu: (18)

Mrs. Pranciška Gintalienė.
95 W. Sixth st.. So. Boston. Ma.-s.

ANT PARDAVIMO
ŪKĖS, ŽEMĖ IR NAMAI.

I TIKRI BARGENAI. Gana jums sa
ve kankinti dykai, naudokitės proga 
dovanai, o liksite turtingu tikrai, kai 
nusipirksite ūky čionai. Čia žemė der
linga ir pigi ir lietuviais apgyventa 
tirštai

40 AKRU, juodžemis, lygus laukai 
ir geri budinkai. Kaina $1800

40 AKRU, juodžemis ir molis, geri 
budinkai ir gyvuliai Kaina $4500.

120 AKRU geros žemės, 
cinkai, gyvuliai ir padargai, 
.-to. Kaina 8(9)00.

80 AKRU geros žemės ir 
arti miesto. Kaina 82500.

80 AKRU gėlos žemės ir 
Kaina $2200.

160 AKRU geros žemės, geri budin
kai. gilia, sodnas, upė, arti miesto. 

Pajieškau apsivedimui našlės arba Kaina $5,500. 
merginės, tarp 30 ir 40 metų am-| 4Ų AKRU, 
žiaus; aš esu našlys, 42 metų, dirbu

\ _ i. Naš
lę su vienu ar dviem vaikais sutik
čiau ženytis, bet su daugiau vaikų lai 
neatsišaukia. Arčiau susipažinsim per 
laišką. Malonėsit- prisiųsti ir paveiks
iu .......................

Į

Gerd- į Pajieškau apsivedimui laisvos r.ter- 
■ jg ,r gį metų amžiaus.

Aš esu vaikinas 28 metų amžiaus, pa
siturintis ir Keras muzikantas. Tai;ri 
merginos kurios manot apsivesti ir 
laimingai gyventi atsiliepkite ir pri- 
siųskite savo paveikslus, kuriuos pa
reikalavus sugrąžinsiu Apie save 
daugiau žinių pranešiu per laiškus. 

1 Antrašas: V. B
j Box 118.
iI

.s. 1 ginos, tarpe

1

i

Orient, Iii.Aš, Ignotas Eidukonis, pajieškau 
švogerio Jono Jonio, pirmiau gyve’no 
Bangor. Me Iš Lietuvos paeina Vil
niaus rėdybos, Trakų apskričio, I)us- 
mėnu parapijos. Sarapiniš^ių so- /.mus, v.-u *»wV,
džiaus. Mano moteris Ona Joniutė,‘anglių kasyklose, vaikų neturiu, 
tavo seselė yra mirus. Taigi turiu 
svarbų reikalą. Jus patįs atsišaukite 
arba kas žinote apie jį malonėkit pra
nešti. <18)

IGNOTAS EIDUKONIS.
56 River st, Haverhill. Mass.

f

I

Pajieškau Kazimiero Cihinskio į 
(CzichinskieKo). kuris 1898 m. gy\e-i 
r.o Chicago. III. Labai svarbus reik i- j 
las. Jei kas apie j; žino, gyvą ar mi-; 
rusi, malonėkit pranešti, arba pats 1 ii 
atsišaukia pas (19) Į

REV. S. MASLOVVSKI
1027 — 7-th Avė., Mihvaukee, Wis. Į

geri bu- 
arti mie-

budinkai,

budinkai.

gera žemė, 
gyvuliai, padargai. Kaina

60 AKRU, juodžemis, 
kranto. puikus sodnai, 
Kaina $4(»00.

80 AKRU, 
kai, gyvuliai, 

kurį pareikalavus grąžinsiu į 40 AKRU,
h RANK ABBOTT (20) žemė, viena

Chaplin Coal Co., Morgantoįvn, W. Va $2500. Visos 
---------------------------------------------------kėjimo. Klauskite:

P. 1). ANDREKUS 
PENTYVATER. MICH.PARDAVIMAI 1

budinkai, 
$2500 
ant ežero 

budinkai.

gera žemė, geri bu lin- 
padargai. Kaina $6500.
puikus budinkai, 

mailė j miestą, 
minėtos ūkės ant

gera 
Kaina 
išmo- 
(18)
C-

GEROS PKOfiOS PLAUKIANČIOS 
ANT MARIU DĖLEI VYRU IR 

MOTERŲ-
j Norėdami dažir.oti gerų tarr.yncių 
ant įvairių laivų ir didelių uždarbių, 
taipgi pamatyt, visą pasaulį, prisiųs- 
kit savo adresuotą* konvertą su mat- 
ke. F. A. KAPTURAUSKAS (18)

i 21 Kirkpatrick $t.. Pittsburgh. Pa,
l __—  ------------------------L

ific fpiiiTš'mmę ip DIDELI* SIUNTINI BIRU- ^creIm parlor. ^ saldainių nese>
Lietuvių apgyventoj vietoj, visi 

moderniški įtaisymai, elektra šaldo- i 
mas “Ice Cream”, nauji rakandai ir 
viskas pagal naujausią madą. Kurie 
interesuojatės tokiu 1 ’

PARSIDUODA 
RESTORANAS.

Naujai įtaisytas, biznis geras. Norinti 
platesnių žinių, klauskit. (18»

W. S. 755 W. U ASHINGTON ST.. 
LOS ANGELES. CALIF.

Aš. Amilija Tvaskiutė, pajieš au 
savo dėdes Jono Markevičiaus, I uriš 
paeina iš Vaduokiių valsčiau". Rieti-] 
nes vienkiemio. Panevėžio apskričio. ■ 
Kas apie jį žinote, malonėkite praneš- .— —. . _ _
ti arba pats lai atsišaukia Aš esu ką- PARSIDUODA LIETUVIS- 
tik atvažiavuū iš Lietuvos. (19)

AMILĖ TVASKUTĖ
222 Berry st., Brooklyn, N. Y.

Pajies au Jono Stenkio. Suvalkų 
gubt rnijos. Skriaudžių parapijos. Se
nos Rudos kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba žinančių pranešti, nes turiu svar
bu reikalu

JUOZAS ALEKSAITIS
9 »' B ca.ivvay Avė., N W.,

Grand Rapids, Mich.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis Scrar.to- 
ne mirė šie lietuviai:

(1)__Kastantas Vasiliars- 
______ i po trumpos ir sun- 

ikios ligos. Velionis paėjo iš
j parapijos, Raseinių 

apskr., Kauno redybos. Tu
rėjo 57 metus amžiaus. A- 
merikoj išgyveno apie 22 
metu. Lietuvoj yra palikęs 
pačią su vaikais. Kastantas 
buvo doras ir visų mylimas 
žmogus, su visais savo pažįs
tamais gražiai sugyveno. 
Buvo mylėtojas ir geras 
skaitytojas įvairių raštų. 
Užvis labiausia jis mėgo 
skaityti “Keleivį.” Tapo pa
laidotas su bažnytinėm ap
eigom ant šv. Juozapo kapi
nių.
(2) Morta Stasiukaitienė

mirė sulaukusi apie 60 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno 
apie 22 metu. Paėjo iš Lau
žų kaimo, Ramygalos vals
čiaus, Panevėžio apskr., 
Kauno rėdybos. Paliko savo 
vyrą, sūnų ir dukterį dide
liame nubudime. (
buvo pavyzdinga ir dora į 
moteriškė, gražiai sugyveno 
su savo kaimynais ir niekam 
nėra blogo žodžio pasakiusi. 
Todėl visi kaimynai ir pa
žįstami jos mirti labai ap

kartą raginame jumis stoti į gailėjo. Per daugeli metų 
unijos eiles ir laikytis tvirtai jos namus lankė ir dabar te-

nes tai retenybė, kad jie 
darbininkus skaitytų savo 
draugais. >

Pagaliaus žiūrėkite žmo
nių su nuoširdžiais persitik
rinimais — darbo klasės 
žmonių, veiklių, pasiryžu
sių, einančių stačiai pirmyn 
ir teisingu keliu. Parodykite 
užuojautą ir leiskite pirme
nybę tiems, kurie yra veik
lus ir nebėgioja paskui ma
dingus buržuazijos smagu
riavimus. Nuosaikus ir tik
ras užsitarnavimas tinka 
tiems, kurie pažįsta darbo 
žmonių skriaudas, o ne 
tiems, kurie patys save per- 
sistato.

Darbo žmonių padėtis yra 
rimta. Fabrikantų iššauktas 
openšaperių rėžimas kaina
vo jums daug brangaus pra
kaito. Betgi nepaisant nuos
tolių tapo padalytas didelis 
progresas. Tcidel nėra ko 
liūdėti ir nusiminti. Prie to 
liūdesiu ir nusiminimu būvio 
nepagerinsime.

Tad baigdami, mes dar

iJI
i

Pajieškau savo '.neterš. Kaštane js 
Žvenk ienės Ji m s šalino nuo man ;s 
12 d. balandžio. 1926 m. s j tuiu M ti
kiu Šmita, pa.ikdama ii ką betvar
kėj. Mane p-ili' o su dviem vaikuči;- s. 
M. Šmitas jau kelintą moterį taip iš
veža ir su jomis negyvena. Kas tolią 
porelę patėmysit. praneškit man. ar
ba vietos policijai, už ka busiu dėk.il
gas. F. ZVONKUS

13 Otterson st., Nashua. N. II.

Pa.iieškau švogerio Stanio Kazlaus
ko, turiu svarbų reikalą pranešti r.uo 
tavo vaikų. Atvažiuok arba parašyk 
laišką greitai. (19 >

JUOZAS LUKASZEVICIŲS
683 Roseile avė.. Akron, Ohio.

P.-’.jieškr'j pusbrolio Felikso Rj 
l<>. jis paeina iš ZaLankos vienkiem o, 
Pan< munčlio vaisė.. Rokiškio apsk. ; 
seniau gyveno fcleairoje. Malonės : 
sišaukti arba žinantieji apie jį teik 
pranešti.

KAZYS TV1RKUTIS

Rojiški o apski 
t
i s

Vilią Augus,
Zarate F C C. A. Argentina.

Aš. Marija- Riškienė, po tėvais Sa
vickais. pajieškau savo brolių Petro 
ir Kaz.o Petraičių ir sesers Magdės 
Sabesi.ients ir Kotrinos Šeputien s, 
pac r.ančių ir gimusių Tauragės ap<, 
Sungailiš' 
lonėkit?
gyvena, 
dėkinga

9» No.. 
Lšthuar.ia

ių kaime Jeigu gyvi ma- 
atsišaukti arba kas žino 1 ur 
; raneškite, už ką busiu labai 
Marija Ričkienė. Kauno ;rt. 

Radviliškis. Šiaulių apskr..

PHILADELPHIA, PA. 
Atsišaukimas į Philadelphi- 

jos rubsiuvius.
Broliai ir seseris rubsiu

viai !
Organizavimo vajus musų

mieste progresuoja visu 
Įtempimu ir jau rodo savo 
pageidaujamas pasekmes. 
Visus vyrus ir moteris, dir
bančius drabužių pramonė
je,pasiekė musų pranešimai. 
Ačiū šitai sėkmingai oigani- 
zavimo pradžiai, darbinin
kai igvjo naujos drąsos.

Unija dar kartą atsikrei
pia i jumis, vargstantieji 
openšapėse darbininkai, 
idant subudinti jūsų dvasią, 
sužiebti jūsų karingumą, su
koncentruoti jūsų energiją 
—kovai su begaliniu išnau
dojimu. Mes gyvename dvi
dešimtame amžiuje, aukš-j 
čiausiam civilizacijos išsi- j 
vystymo laipsny ir rodos ne-( 
turėtų būti vietos tokiam Įšė
lusiam išnaudojimui, tokiai 
nesvietiškai, tokiai piktai

NAI GAVOME 1$ 
LIETUVOS.

Jos yra supakuotos drūtose 
bizniu’’ meldžiu dėžėse. Kiekvienoj dėžėj^yra po 

ypatiškai atsilankyti ąrba kreiptis apįe J20 įvairiu saldainiu. Dėžė 
laišku. Biznis išdirbtas per 3 metus. . __________ ..x

Kreipkitės i “Amerikon L: 
ofisą. 1) VERN’ON ST.. 

UORCESTER, MASS.I----------------------------------------

Pajieškau draugų Vinco Sliesorai- 
ėio ir Antano Naudžiaus, iš Lietuvos 
abudu paeina iš Mariampolės apskri
čio, Višakio Rudos valsčiaus, Runki) 
kaimo. Vincas Slie oraitis pirsniam 
girdėjau, gyveno Akron. Ohįj, o An
tanas Naudžius Gejrget.nvn. III. Aba
čių 17 metų kaip Amerikoj. Kur jie 
dabar gyvena, nežinau. Meldžiu a‘si- 
šau: ti ant šio adre o: (19)

ANTANAS M1 LIS A U S K A S
P O. Box ĮSI Mcxico. Mair.a.

Amerikos Lietuvio"’
(18)

Pajieškau Stanislovo Gulbino ran
dasi Ameri oj. iš Lietuvos paeina 
Tauragės apskričio, Kaltinėnų pašto. 

* Pavarsėdžio kaimo, Kauno rėdyb s. 
Taipgi pajieškau j > pusbrolio Petro 
Ačo, girdėjau gyvena Argentinoj, pa
eina is tos pačios vietos. Yra lajai 
svarbus nisalas. jų dėdė Šimonis 
Ačas mirė ir paliko dau>r turto. M -1- 
džiu greitai atsišaukti ant šito a kę
so: (19)

Marijona Varanaui-kaitė-Butikicnė 
2-39 Greemvich st., Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau JONO MATULAIČIO, 
1919 metais jis pargrįžo iš Rusijos į 
Lietuvą ir apsigyveno Šakiuose Su
valkų gub. Kas apie jį žino ar jis <la 

Volinnp 1 ?vvas ar miręs malonėkit pranešti, 
vrnuiit • KAZYS KL1MAITIS

1131 I.ioyd st., Scranton Pa.

Pajieši au Mykolo ir Tadeušo Si- 
lecku, taipgi Alenos ir Paulinos She- 
riukių. rodos gyvena Chicago, III ; 
paeina iš Kauno gub.. Šeduvos paran, 
Kleboniškių kaimo. Yra labai svar
bus reikalas, malonės atsišaukti arba 
žinantieji teiksis pranešti. (19) 

LEVOKADIJA ČĖSNIUTĖ
1255 So. 28-th st., Phiiadelphia, Pa.

mėsi-

sveria 2’-- svaru. Kaina $1.60 už 
dėžę su prisiuntimu. Didelė nuo- 

_ laida biznieriams ir visiems po 
'daugiau perkantiems. Užsaky
mai tuoj išpildomi. Skubėkit. (-) 
LITHUANlAN SALES CORP.

366 Broadway.
SOUTH BOSTON, MASS.

I

PARSIDUODA
PUIKUS M ARK ETAS

Grosernė ir Bučernė. taipgi
nių išdirbinių fabrikas. Biznis išdirb
tas per daugelį metų, ant didelės gat
vės. lietuviais ii lenkais apgyventoj 
apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
kitokio užsiėmimo. Kaina ir išlygos 

~ i prieinamos. Gera proga lietuviui At- 
sišau! it aiba rašykit pas: (19)

\DAMOW1CZ & KONCZANIN
136 M’llbtiry st.. Worccster. Mass. 

Te!.: Park 1150.

I
Pajieškau draugo Juozo Šimkaus, 

gyveno Ila.r.tramcK, Mich Turiu prie 
jo labai svarbų reikalą. Malonėkite 
atsišaui ti arba jeigu kas žinote jo 
antrašą malonėkite man priduoti, už 
ką iškalno tariu ačiū. (19)

KRANK DO.MASHEVICH
841 Drt>oklyn st.. St. Louis. Mo.

Pajieši.au .Karolio Kutro. Kemšių 
kai no. Žagarės vaisė.. Šiaulių apskr. 
Iš Bostono išvažiavo apie 3 metai ir 
nieko nuo "jo nesigirdi. Kas apie jį 
žino, malorėkit pranešti (19)

ANTANAS RUDAUSKAS
255 E.-oad'vay. So. Boston, Mass.

I

leitenanto Beckerio orlaivis nėrė iš aukštumos ir visu smarkumu davė nose i žemę, 
suteškėjo. o leitenantas Recker tapo sunkiai sužeistas.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Ir storas po num. 315 Chcstnut st. 
ir 312 ir 311 Main st., E Hazleton. 
Pa. Namas puikus, su maudynėms, 
naujai pataisytas. Norintieji daugiau 
žinių, klauskit. (18)

ANTANAS KUKANTIS
B«-x 77, Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA "(LEANING IR 
DYEING" STORAS. Darbo yra už- 

i te! t na i taisyti, prosyti ir tt. Yra pro- 
įsinimui mašina ir li.ii kiti įtaisymai 
iPiię storo yra kambariai gyvenimui. 
Randa pigi. Gera proga pigiai pirkti.

GEO DAV1DAVITZ (19)
117 Franklin St.. Greenpoint 

BROOKLYN. N. Y.

PER 20 METŲ SERGAN
ČIAM ATNEŠĖ PAGELBĄ 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KATRO-LEK.

Cherry Valley, Pa. — Ponas H Ko- 
raido. R<>x 83. rašo: Jau 20 metų kaip 
kenčiu nuo vidurių nesveikumų ir jo 
kie vaistai, kuriucs išbandžiau, nebu
vo pasekmingi, kaip tiktai naujai iš
radimas, Katrc-I>ek, • kurį visada lai
kau savo namuose ir net kitiems re
komenduoju. Jeigu negalit gauti jū
sų aptiekoje, tad rašykit pas išradėją 
sekančių adresu: W Wojtasinski, 

114 Brighton Street. Bcston, Mass.

FARMOS

Pajieškan brolio. Adomo Dydzak, 
apie 5 metai atgal gyveno Akron, 
(ibio ir girdėjau, kad 3 metai atgal 
gyver.o E izab?th. N J. Malonėk at- 
sišaul t. p i b i žinantieji praneškit ad
resą už ką busiu dėkingas. (19)

VLADAS DYDZAK
G.' Včestcin Avė. Brighton. Mass.

Pajieš .nu pusbrolių Selvestro Bal- 
liun > ir J ..ozo Jandzos. Balčiūnas 
pirm dviejų metų gyveno Neiv Yorke; 
Jandza du metai atgal, gyveno ant 
farmų Northfield. Mass. ir skaitė 
“Keleivį." Kas apie juodu žino nkalo- 
nėkit pranešti. Aš atvažiavau iš Lie- 
tuvo- ir turiu svarbių reikalu. (20)

ST A N1SLOV AS J A N K U N A S
155 E. Holsman st., Paterson, N. J.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar- 

bo naslės, tarpe 29 ir 30 metų. Aš esu 
vaikinas 33 metų. Meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą, kurį 
>-nt nareikalai imo grąžinsiu. Antra
šas toks: MR a. L. (19)
193 Grand st., Box 74.Brooklyn ,\.f

Pajieškau 
arba našlės, 
esu W 
teiksiu

201

ap. įvedimui merginos 
t u pe 25 ir 35 metų. Aš 

metų Daugiau informacijų su 
per laiškus. (19)
JOHN GRIKIS

10 th «t.. Miicvaiikce, Wis.

PARSIDUODA FARMA
PIGIAI

106 akrai žemės, su gyvuliais. 7’A 
mailių nuo Nashua, N. H. Sutiksiu 
mainvt ant namo (19)

A. DE.MSZA
Brookline. N. II.R. I). 1.

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. didelių ir 

naz.’i su puikiais budinkais, žemės 
"er’ing - visokiems javams, prie di
lelio mie. to ir gerų kelių. Draugai, 
■tylinti gyvenimą ant ūkės klauskite 
>lat.-. nių informacijų. (19)

JOS. STANTON
Raute 6. I,oweII. Mich.

FARMOS! FARMOS!
PARSIDUODA

Pennsylvanijos valstijoj, Bu< <s 
„•ourty. farmos įvairaus dydžio ir kai
nų rfnt pasirin imo. Žemė labai gera 
r deri.liga. Dėl platesnių informaci 

:ų kreipkitės šiu<> adresu: (19)
V. J. SENKEVICH

R. F. D 2. Quakertown, Pa.

Neturtingo žmogaus gyduo
lės nuo silpnų nervų, 

nerviškumo
Jos at'ieka darbą greitai. Nervai 

turi turėti fosforo i: kraujas geležies. 
Ta suteikia tos gyduolės. Nuga-Tone 
šutei) ia — geležį dėl kraujo ir fosfo
rą dėl nervų. Jos yra mokslinės bu- 
davotojos kraujo, nervų ir viso kūno. 
Nuo nevirškinimo, užkietėjimo ir nuo 
išpūtimo. Vartokite jas ir jus pama
tysite. kaip greitai jos pagelbės. Jos 
subudąvoja stiprius nervus, suteikia 
atšviežinantį miegą ir gerą apetitą, 
puikų virškinimą, reguliarį ėjimą 
lauk, daug entuziazmo ir ambicijos 
Pabandykit jas — jus nieko neprara
site.

Nuga-Tone yra malonios vartoti? 
jus gausite visam mėnesio vartojimui 
už $1.00 ir jos labiausiai užganėdins 
jumis ir jums nieko nekainuos. Varto
kite jas keletą dienų ir jei jus nebu
site pilnai užganėdintas pasekmėmis, 
atsiųskite likusius pakelyje kur jus 
pirkote ir gaukite jūsų pinigus atgal. 
Išdirbėjai Nuga-Tone reikalauja v sų 
pardavinėtojų, kad jie grąžintų pini- 

l gus. jei kostumeris nėra užganėdin- 
- tas nes jie žino kad jos pagelbės to

kiuose atsitikimuose.
Rekomenduojamos, garantuojamos 

ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius ir gyduolių pardavėjus.

PARSIDUODA FARMA '
LABAI PIGIAU

4) AKRU, stuba, barne ir mažesni' 
>udinkai, 2 ir pusę mailių į miestą i 
?ar<luoda tik už $2,000, įmokėt $500. ( 
ikusitis po $100 ant metu. Platesnių 
žinių ar anie daujri t . p.mų klnusk I 
>as: ALBERT ZYlNGILAS. (18,. 
.K. F. D. L lenett City, Conn. |

Santai Midy *
Greit Palengviio-

Siti sm ga 
š'at Ir.it a$

Apsisaugok it 
padirbimų 

Tėmikit žodį 
“Midy” 

Pai siu uodą 
Apti<

i

Pajie%25c5%25a1i.au
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AGITATORIAI. I

. __ 1. rie keturi metai maitinosi1
Lietuvos'meilės laiškais.

i —Ech, Maryte, kaip aŠ! 
nuskurdu-, tavęs išsiilgau, — stipriai

; spausdamas mokvteios ran-

az.es š d.,

CHORŲ VEDĖJŲ ATYDAI LaBAI SVARBU KNYGŲ 
; Nekopijuokite Choro Repertuaro I LEIDĖJAMS.
ijaidų ne iloiio, uad galite papult i .

■ i

i

I

I

I

:>o. 16.

Bambino?

yraJ

SUSTABDO PR1ETVAR \
Nuj<4 pu’.er.gvina ir ap.-au- 
Ifoja nuo prictvario. J;
—nėra iiuosuotojas—tcdct 
nesnaibo. Švelnus, sr.u-.u t 
ir veiklus. Nėra geresnio 
už Nujol. Išbar.dykit.

Todel, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkie.ėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Jie

Esu išvertę.- iš rusų kalbos I-. M. 
1 loštoje v ski<» ežių dalių su epilogu 
romaną “Nusikaltimas ir baus
mė“ (('rime :;n<l Punishment) *i->9 
pus! didi tie formato popierines No
riu ši vertimą parduoti ir jieškau lei
dėjo. Adresas: (19)

Lithkiania. Kauna.-, A. Panemunė, 
Katu .'.lvkykiu, J. Eukiunui

laboratoriją.

F. AD. RICHTER 4 CO.
Berry aad So. 5th Sts.

Brooklyn. N. Y.

i buriavosi ir kalbėjo apie r 
tingus, rinkimus. 0 sarę 
nės brolis neiškęsdav- v 
nam kitam neišplepėjęs ai 
Joneli, žmonės traukė lie
čiu#.

Per pamoksią klebonas 
paragino visus kataliku.-, 
katalikes atsilankyti i mitin
gą. Visi rinkosi į Bukim 
[daržinę, netiek pasiklausyk 
mitingo, kiek pasižiūrėti bu
simo kunigo Jonelio.

Prasidėjus mitingui klie
rikas prabilo i “mielu-" ka
talikus. Bet kaip pradėjo 
girti krikščionių valdžią, 
žmonės nerimo. Drąsesni 
šaukė:— Meluoji! Meluoji!

—Mat ten cicilikam- ne
tinka, — pasigirdo klierik 
balsas. — Jie nori bažnyči 
sugriauti!

—Meluoji, tu. biaurybe! 
Jus patįs paleistuvaudan 
griaunat bažnyčią! — pra- 

jdėjo šaukti daugiau baDu.
Bruzdančius žmones norėy 
nuraminti policininkas i; 
klebonas, bet žmonės dar la
biau Įsiuto ir pradėjo šaukti.

—Į bažnyčią vyti! Ko jie 
čia mums meluoti nori? Me- 

į žinom patys, už ką reiks bal
suoti... Jus. biaurybės. išve
žei litus i užrubežį, o dabar 
mumis norit parduoti... Ne
leidžiat mums kalbėti, šau
dėt į žmones! — kilo ir kilo 
vis smarkesni iš būrio bal
sai. Policininkas šaukė tvar
kos. bet žmonės neklausė ir 
pradėjo dar labiau rėkauti 
prikaišiodami vakarykščią 
nuotiki su Maryte.

—Į bažnyčią, avių gany- 
!—šaukė kiti.
—Į bažnyčią! — <aukė

Artinasi Seimo i inkimai.
Agitatorių pilni 1--------

pakampiai.
Užmirštame 

šiame kaime, šiandien tikro, 
varžytinės. Vieni siūlo auk- ką kalbėjo klierikas, 
so kalnus, kiti žada rojų įgy- 
venc'inti žemėj... O vargšas 
pilietis klausos ausis- ištem
pęs ii širdy keikia visus.

—A. Baltrai, girdi, 
mumi. 
pažadais ir atsisėsti 
vet ant musų sprando.

—Taigi, taigi 
no kas čia bus... 
apsiputodami, 
rvja musu nrocią 
josi Baltras su kaimynu, 
klausydami ; Titaioriu kal
bų.

Aplink visi niurnėjo ir 
pradėjo kiekvienas daugiau 
galvoti. netikėti tuštiems 
žodžiams...

Pasibaigus mitingui 
gūžėjo lauk. Einančių tarpe 
girdėjosi drąsus piliečio bai
sas:

—Aš jums, vyrai, sakau, 
kad mes neklausykim tų tau
škalų. bet pagalvokim ar ga
lime taip toliau gyventi?... 
Jie mumis monija. monija.j 
kaip mažus vaikus, lupdami k'1v
paskutini duonos kąsni is)aį ta

__ , u patys perka d va- -- 
, \ažinėja automobiliais,1 įch yfarvte..

kerta miškus, tuojaus nė j Rankos nej'učia apipvnė į 
" ------------ ■ «!

_  •
tą kiek kas Įmanydamas.

i
i

r.žfip ilgesio vidų-i 
noras privertė juo- sal-; 

nori nupirkti tuščiai^ džiai. tyliai pasibučiuoti. JĮpį 
jautė, o gal ir žinojo, kadį 
prigimties meilei nėra jokių 
užtvani... Gyvos žmogaus 

s negali supančioti ir 
utonai. Jaunatvės r.eišdi:-

—Aš taip pat tavęs. Jone
li. pasiilgau. — linksmai at
sakė mok teja. Ir jie abu 

• nepajuto ’
vėl ji n i:

!>ona

... Dievas žl

. sauks. rėks širdie-
o paskui vėl

— kulbė- dys iš žmogau? gysta.
—Matyte, aš taip tave tik 

■iries keturius meti 
kart bučiavau 
; ttižinai mylėti.

—Taip. Joneli, 
—o dabai ? Tave 
krypo kiton pusėn ir pasi-

H
tus pirmu 
prisiekiau

prisiekei 
kelias nu-

visi šventei Dievui tar...
—Nebijok. Maryte, — 

.tempdamas sėstis mokytoją 
kalbėjo klierikas...

—Buvo tokie laikai. Aš 
;turėjau eiti i kunigus, kitaip 
tėveliai nebūtų šelpę... O tu 
manai, kad kunigas negali 
mylėti ir būti visuomenės 

paskutini duonos kąsnį is)a£ tau visuomet sakiau pa- 
bumo>, o patys perka dva- VZ(|£jus - milsu gyvenimo.

' O'/ivimn o nt/.mnhi 11 I  • _ _ *

Rankos
kaklą.

—Tu pati matei. —
• klierikas toliau. — 1 

vieni kelmai. — atsi-.musų žymiausi darbuotoji . k A triA l» 11 *  _ ” _ _ _ A   1

sakalio prakuroms neliks...
—Neliks, kumuti, neliks 

Tokios buvo girios antai, o tęsė 
dabar vieni kelmai. — atsi-.musų žymiausi darbuotoją 
duso sena moteriškė. į kunigą su juoda barzda.

—Juk žmonės negal gy-‘kurs numetęs kunigo rubus 
venti: bėga i Braziliją i ir užsiželdinęs barzdą tikrai 
Franci ją, o ten, manai, nyra-J puikiai atrodo, 
gai laukia, padarys bau
džiauninkais franeuzai ir. 
dvesk. — rūkydamas pypkę 
atsiliepė dar vienas pilieti

Klierikas su klebonu urnai 
pasišalino. Policininko taip 
pat nesimatė. 0 žmonė< vi> 
rėkavo, judėjo.
■ —Tik. vyrai, nebūkim

—Bet jis ir simpatiškas, Įdurniai. — pasigirdo sargie-
,—staiga Įsikišo Maiytė. nes brolio balsas. — mat. 

—Ir visi musų partijos va- tau. kunigai užsiaugino bar-
1 dovai kunigai bene kitaip zdas, nusivilko sutonus ir 

Ir pamažėl skirstėsi visiįatrodo? ;monija žmones, kaip cigo-
namo skųsdamiesi savo var-- —Joneli, kaip tave myliu, nai... Grust visus į bažnyčią, 
gaiš. '—susijaudinus, spausdamos .Nieko^mums ir policija ne

įtarė mokytoja.
—Taip. Maryte, važiuo- 

dar daugiau agitatorių Iriu kitą metą į Šveicariją. 
Traukiniai įgausiu daktaro laipsnį, o pa

kui mokėsiu nusipirkti ir 
Visi vilą ir tu galėsi gėrėtis Švei

carijos kalnais, kaip ponia
1 Petrulienė nuo -C“UĮ1CUC- . .

Kaip gera outų. jei pasau
ly nebūtų šnipų ir žvalgy
bos. Tada niekas žmonėms 
laimės ir džiaugsmo nepa
tyri etų.

Deja, gyvenimas žiaurus. 
■Jonelis su Maryte paskendę 

‘džiaugsme vi 
sienos 
žinoma

* * t-

Prieš pat Velykas Kau 
nas 
paleido i svietą, 
pilni klierikų, studentų, 
donkepurių ir panašių, 
apsiskleidę knygelėmis.

Vakarop traukinys 
Šiaulių pasuko į vakarus iri. 
nudundėjo Žemaitijos link. 
Vienoj mažoj stoty išlipo 
klierikas, nešinas pundą agi
tacinės literatūros. Jį pasiti
ko- grakšti liaudies mokyto
ja. ir senas tėvas.

Už pusvalandžio Spakniš- 
kių bažnytkiemy vienoj trio- 
boj linksmai čiauškėjo prie q

rau-

ir policija 
padaiys, jei eisim iš vieno. 
Atmeni. Motiejau, kai penk 
tais metais tokius ruski* 
stražninkus suvijo Į kamarą. 
O dabar juokai tik.

—Kur neatminsi. — kal
bėjo Motiejus. — Bet tąsyk 
visi darbininkai iš vieno 
ėjo... Sako, kad anądien 
koks tai piemuo su raudona 
kepure Butkiškėj pradėjęs 
popierius dalyti ir agituoti 
už krikščionis, ugi. brolau, 
paleido Alijošius savo šunį, 
tai vaiko nė kvapo nelikę, 

ai pamiršo už dar net

l>ėdą. liet dėlto, kad galite gaut 20 
knygučių visam chorui uz o dolerius. 
Pasirinkite kurią laidą norite. Trijų 
mėnesių laida — knygute 75c. Imant 
20 knygučių atsieis 15c. knygutė arba 
tie. viena daina. Taipgi galite gaut 
1925 metų Choro Repertuaro komple- 
ta už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
421 E. 6-th St., So7 Boston. Mass.
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PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEME.

Nrgniite užaugint: bulvat pus- 
tyačsr. nei gražiu stambių plau
ku ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų sakris r.uo puv :mo,*-pra- 
vejant pleiskanas,

Pjjifjles
pleiskanų mirtinas priešas 
jum! padarys. |trinant švelniai 
Į £i'<» utia per savaite ar 
dešinių dienų laiko. Kuities 
išnaiL.i-s iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
amen a.

Nusipirkite bonką uz 65c. pas 
savo vai-tininką šiandm, ar’»a 
jei norite atsiųskite “5c. tiesiai 
į laboratoriją.

čionius melagius
Ntm visų pilvo ir žaroj m*. 
marumų, kurie paeina nao 
danty augimo nieko geresnio 
K idikiams ir vaikams nėra, 
kaip

F AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapių ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hayrr.arket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers SU BOSTON. MASS.

nors i 
damiesi 
iTtU.

Bambino už jo saldumą, 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

- uth Bostono lietuvis atletas Antanas Plankauskas 
kuris šiuo tarpu tanko Bostono Kolegiją. Jis vra 

ėgikas ir Čampijonas beisboiininkas.
Sabies love It

■>

p

80c

dabar 
dabar 
dabar

r*

RODYKLĖ
t

dabar $1.18

60į
y,
• ’ .«

dahar $1.60 
dabar Mlc 

aud. apd. buvo $2.5<>, dabar >!.(•(• 
* * ” ' ‘ <M)c

90c 
80c 
80c

■- pukštave atgal 
beveik pustuštis.

snaudė žydelis 
. Daugely vietų 
kateriai. Tik jų 
spindėjo nusimi

nė buvo, kaip že- 
e..-m. vienas 
. Tyla slėgė vi- 

•a2s Jonelis taip 
■tęs važiavo at- 

. piktas pats ant 
asisekimo. o jo 

visokie vaiz-

dai. Ir už vis aiškiausias 
tai vakarykštis atsitiki“ 
su mokytoja, kuri i 
/iena palikus gal g 
raudojo Joneiio.

Traukinys vis 
veždamas patamse 
<ius agitatorių.-...

i jau tekėjo saulė ii- žmonės,! 
nuvargę, kilo džiaug-i 
. i gražesniu laisvės!

Juze Kimitaitė. 
--------------------------- J

Darbininke! “Keleivis” tavo
i 

draugas, platink ji tarp savo 
draugu.

..... kimas 
šiandien. 

gailėjo ir
.... J 
šniokštė į 
nuliudu-
O lauke'

SEtMININKEKS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

č Šci'iTiininkč Anicnkoic vis&dos trok>ta cfGuti patari- 
gerinimui jos žinojimo attiki nėjant pareigas kaipo sei- 

• ty _ ~k utyse kas • tilps -traips-
kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei seimininkei.

Pusę Gyvenimo Nustos!

Paskutinis Išpardavimas
60b DiSKOUNTO 60';

GEOGRAFIJA (šerno); audeklo apdarais, buvo si, 
KAIP GYVENA AUGMENYS; aud. ap.; buvo $!.». 
SENOBINĖ ISTORIJA (Vipper) 
RAISTAS (Sir.clair io> audeklo apdarais; buvo $2.25: 
ISTORIJA SI'V. V ALSI.; auddeklo apd.; buvo $2.25 
MEILĖ IR DAILĖ audeklo apdarais; buvo $2."0;
Iš M \N(> ATSIMINIMI (Pietario); aud. np«i.; buvo $2. dabar 
IŠGYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIU BEI VELMl 

( Basanavičiiaus); audeklo apdarais; buvo $2.75;
PORTUGALU MINYŠKOS MEILIŠKI I.AIšb Al: aud<;>.

apdarais; buvo ?1.5O; dabar
TEISIU V.'.DOVAS IR PATARĖJAS; audeklo apdarais:

buvo $2.00; dabar
LIETI VlšKAI-ANGLLšKAS IR ANGLIŠKAI-! ĮEIT VIS

KAS ŽODYNĖLIS; audeklo apdarai ; buvo $1 25; 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS: i;d. ap<i ; b-.ivo $2.o0; 
22 ARITMETIKOS LEKI IJOS; buvo $40.0*; 
TS ANGLU KALBOS LEKC IJŲ: buvo $20.‘m; .
13 LIETUVIU KALBOS LEKI IJI. ; buvo $40.00;

Kas norit kitokiu knygų.-reikalaukit katalicgo. Pinigus 
pašto arba expreso money orderiais, arba ir doi -iius regi, 
me laiške.

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Paul Avė., Chicago, Iii.

.............    «■ ‘T*

; pati gaspadinė su 
šluota duris užstojusi.

—Susipras, brolyti, žmo
nės. Netokie jau mes kvai
liai, kad nematytumėm, kas 
gera, kas bloga. — kalbėjo 
kitas vyras.

—Kas matė per tris metus 
kad kunigo meilė čiulpti kraują... Išveda, ap-

gyvenančią visiems 
pietkininkę — mo- 

__  sargienę, kuri pro 
plyšį viską galėjo matyti ir 

klieriko girdėti. Nelaimei, sargienė 
žvilgsniai dažnai susitikdą- nežiopsojo. Matė viską. Juk 

ji visiems išplepės? Bene jai 
žinoma.
privalo būti laikoma paslap- rašo paskutine kumelę, o pa- -ty? •

Kaune dabar! Rytą sargienė daugiau iš 
tik apie Seimo rinkimus te-Į įpročio, negu iš įsitikinimo 
kalba. _ jbėgo klausyti mišių. Dauge-

—Mat. vaikut, visur... Giįjiui “ištikimų" savo prietel- 
anądien čia pešės, pešės agi-,i<ų išplepėjo net perdaug. O 
tatoriai. Vieni ant kitų ver-.grįžtiama sutikus savo bro- 
čia viską... Kažin katrie lėną, tą pati vyrą, kurs aną 
gaus viršų? Jdien liepė neklausyti agita-

—-Mes, tėveli, turim gauti ;torių, priplepėjo dar dau- 
viršų. Ir aš rytoj pas Bukiną gjau. 
daržinėj padarysiu mitingą.| —Ot. bjaurybės!.. Ir tu.
Ten tilps daug žmonių... Tik nieko nesakei? — stebėjosi 
klebonui reikėjo pasakyti, brolėnas, 
kad per pamokslą paragin-; —Bijok Dievo, kur saky
tų žmones... O jei ne. tai aš sj, broleli. Mane tik šiurpu- 
pats paprašysiu klebono...

—Žino, žilio, sūneli, kle
bonas,— prisidėjo ir moti
na. — 0 kai anąsyk cicilis- 
tus išbarė ant visos bažny
čios...

—Taip ir reik, mama, — 
atsakė griežtai klierikas.ir 
pradėjo pasakoti apie cicili- 
kus...

vakarienės stalo svečiai. 
Mokytojos ir

vo užpildami jų veidus rau
dona gėdingo ilgesio varsa. 
O tėvas su motina klausinė
jo Jonelį, kas girdėti Kaune, 
kaip sekasi mokslas...

—E, tėte.

r;

. 1, .VA į

liai krato, kaip išgirdau pa
sakojant, kad tas kunigas tą 
mergą myli, tas su ta gy ve
na... kitas sutoną nusivilko... 
Pabaiga svieto, sakau, jau 
šiandien ir bažnyčioj pra
šiau, kad Dievas šventą dva
sią atsiųstų.. Bet bėgsiu,.

—Atsiųs jiems—velnio ra
gus — nepasiųsim dvasios, 
kol mums akis monvs. — at- 

tarė sargie-

skui atėję giriasi: mes tą pa
darėm. mes tą padarėm. Pa
tys važinėjas automobiliais 
su mergomis, o nežino, kad 
mes badu dvesiam. —Vis to
liau karščiavosi kalbėtojas.

—Antai, Baltrui davė pli
kos žemės šmotą ir ark. kad 
nori pačią užsikinkęs. nėia 
už ko nusitverti, nei galvo
kui- pakišti, o giriasi “žemės 
davėm.” Galit ir vėl išsiim
ti. Tik duokit mums duonos, 
darbo.

—Va, klebono arkliais 
jau lekia .Jonelis ir dar kažin 
koks raudonkepuris, tur būt 
i stoti — ir visi atsigrįžę su
žiuro.

—Mat. vyrai, kai teisybė 
užčiaupė dantis. — vėl kal
bėjo i visus sargienės brolis 
—Vykim kunigus į bažny
čią. " O i popierius

\ ♦

□

i
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i

galėsim 
silkes vynioti. Mes patys ži
nom už ką balsuoti ir laikas 
susiprasti, bet neduoti ve
džiotis visiems pienbur
niams už nosies.

Žmonės pilni pikto pasi
ryžimo skirstiesi. Po to nuo-

C

Vėlai vakare, išsiskyrus su sisveikindamas 
tėvais,klierikas su mokytoja nės brolėnas, 
atėjo i jos graliai išpuoštą Bažnytkiemin rinkosi ryžimo skirstiesi. Po to nuo-■ 
kambarį. Dabar prieš viens daug žmonių. Sekmadienis tikio buvo girdėtis visoj Lie-į 
kitą srovėjo du žmonės, ku- buvo gražus ir giedras. Visi tuvoj, kad iš daugelio vietų'

’.rivir
> p.’i-

/d;
< lėta s 
juo; .

UI

. runa lięcaąiai
taip skanu prie mėsos,

. . es. kaip skaras apsti- 
Gera, sos&s paderi-, 
ant 5 i naci. Sekan- 

... viena.-, kuri ržkomey-
■ uclat.ii. kadangi jis 

kononsi- -as ir k-ngvni
>v

-M.ri.is susas.
ūko evapo’.ct d pieno 
ui sviesto 
d! miltą 
... vandgjiio 
i. .irv..j;c.
uka kapot,, patrašką 

; trir.t žalių pipirų 
kapotu svogūnų

zr. >v. pus .u perniautų 
alyvos

i. e Sa- o.
estą -karvadoj.

t, ir žaliu pipirus 
ori.:.- minėtas. Dadėk

. iki -Įplaks. Pripilk
>-r niu i: naršyk iki r.u- 

S.-.J: --i y bus. alyvas
Virk kis_s m.inutas. 

. <-.?«. jadėk VForcester-

Nx 8.
Numintai i’a-iiceičėiimai 

Njėrimci rudžių r.uo blėkir.ių 
ink ja.- sų plyti ar srr.uljfiu pustfr- 

• mu akmenių ir antrink kerosimi ar- 
, ba k-isk kerosinu: pasilikti ant rudų 
kad jas suminkštinus, paskui nutrink 

i :u plyta
Vandens plėtmu.- lengvai galima 

išimti iš šilko arba satino su ?aru. 
■kuris, kad tikra! butų sausas, reikia 

_• bet-t: «h.• ruk nkstvtą audeklą.
Skystos va<ka.- re’kia naudoti ant 

1 vi.-:>..iŲ liaoievmo f.indų patie.-alų. 
nes jis įsit.ma i pavirsi ir susineria. 
Tąs vaškas sukietina ir padaro lino
leumą tanevai r.umazį'ojamu. gražiai 

■ išro'IanČ!
p; Įduoda
m ui

ir tiesiog apsaugoja ji ir 
daugiau gyvenimo linoleu-

>i

v;.

•ivr.otn

>T.v! 
i’j ink j

dabar 
dabar 

dabar $?.('(> 
daba. S I .'>»» 

dabar >i.JO 
siųskite 

.’.uiuota- 
(18)

52e 
ROc

»

Su
virk 
mil-

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Je;gu norite teisingu vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokiu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut, gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Grožės Patarimai 
būt! laba: atsargia! naiki- 

cikalingus plaukus ant veido, 
naudoji kok; preparatą dabokis, 
s >aebu<.a toks, kuris uždžiovina 

kuri; maitina odą. kitaip 
rausą ir šiurkšti. Svarbu 

matoma šaknįs kada nau- 
: epą ratą Yra apie penkias- 

kių pr.-oaiatų išdirbama 
bu- atsargiai kokį naudoji. 

k toki preparatą, kuris sunai- 
: au. i, i.--, skausmo ir kuris iš- 
a gražiai plaukų šaknis

> natiška Sveikata
ka.a ne-.eikalauja skriaus- 

■ > ką apetitas re.kuiau- 
r< :sia vi.- apsižiūrėti su 

. Taipgi bloga yra ryte
. Ne

tari) » su reikalinga
Jei- u s. . s ’.eturi ua»s<o. 

:■> .’ai turi .-(įsidėti iš vaisių.
i.- p .odrl'c kavos arija pie- 
sėkli’.itai valgiai su grietine 

:m-- dienas. Gerai yra 
ie '■ dieną l>- mėsos ir 

i-es't. geią sveikatą

Reikta 
nant n?i 
Jeigu i 
kad ji.- 
skyiutc 
oda liks 
kad butų 
dc.ii tą 
dešimts 
ir reikia 
\ •• krumio plėtmv 

ii.-ėių ir l- 
dalyką r.uo 
iau-iuR peleni* 

;,r. drėgnų 
■akai nerdau;:

: • a j
liu.ielj vandeni'j 

i. pe< ..ją, jjig'J
i-V’jir tacjafu.
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Išpardavimas Per Paštą!
Ne» iųskite Pinigų!

Niekuomet pirmiau žmonijos istorijoj nebuvo pasiū
lytas toks didelis pinigų taupymo barmenas. Puikiai 
išsiuvinėtas dešimties (10) šmotų setas, kurio tikra 
vertė yra $5.00, bet. laike šio sneciapo išpardavimo 
tik $2.98. Tik pamislyk: viena puikiai išsiuvinėta 
staltiesė, dvi puikiai išsiuvinėtos dreserio šarpos. du 
puikus paduškų užvalkalai, du puikiai išsiuvinėti ub- 
rusai, trjs šmotai Vanitv seto, kurie patiks kiekvio- 
nai šeimininkei. NESIŲSK NEI CENTO DABAR! 
Tik prishisk šitą apskelbimą su savo vardu ir adre
su. Kuomet daiktus aplaikysi, tuomet užmokėsi 
82.98 U? PERSIUNTIMĄ NEREIKIA NIEKO 
MOKĖTI. Jeigu musu daiktais nebusite užganėdin
ti. prisiųskit juos -atgal ir jūsų pinigai bus sugra
žinti IVABASH MATE OKDEll CO. (18)

2110 Corfez St, Dept. 14, CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

BAiSIOS ŽMOGŽUDYS- j Abelių gaisrininkų ko- 
TĖS BYLA. ■ manda turi tris gaisrui ge

sinti x mašinas, bet jas gerai 
naudoja tik iš rusių vande
niui pumpuoti.

TĖS BYLA.
Rokiškis.—Sausio 18 d. 

Kariumenės teismas nagri
nėjo žmogžudžių bylą.

1925 m. iš 31 d. sausio i 1 
d. vasario nakties metu tapo 
išpiauta Kirverkių kaimo 
Kirstuko šeima neišskiriant 
nė mažų vaikų 3-6 metų am
žiaus, pe ko išgrobtas visas 
turtas.

Pu neilgo tyrinėjime pa
vyko nustatyti, kad ši darbą 
atlikt, sentikis Pantelejevas 
su 2 savo sūnumis, dalinai 
padedant Vasilievo šeimai.

Kadangi tokiu žvėrišku 
pasielgimu buvo pasipikti
nus visa apielinkė, tai iš an
ksto buvo galima manyti, 
kad jų teismo dienoje susi
rinks daug žmonių, kas ir 
atsitiko.

Vietos Taikos Teisėjo ka
mera buvo kimšte prikimšta 
ir dar keletas šimtų stovėjo 
gatvėje.

Buvo teisiama 2 šeimos 
Pantelejevo ir Vasilievo iš 
viso 7 žmonės ir iššaukta 
apie 20 liudininkų.

Teismo tardymo metu pa
aiškėjo, kad prieš Įvyksiant 
Kirstuko žudynėms pastipo 
jo 2 šunes, po ko Kirstukas 
buvo ypatingai atsargus.

Bet vienas iš žmogžudžių 
retkarčiais lankydavos pas 
Kirstuką ant darbo ir kar
tais iš kur grįždamas nakvo
davo, kas ir atsitiko nužu
dymo dieną.

Vienas iš Pantelejevų 
apie 12 vai. nakties pabarš
kino Kirstuku durysna ir Įsi
prašė nakvynėn.

Kirstukas Įleidęs sekly
čion paliepė šeimininkei 
duoti svečiam - valgyti ir pa
kloti patalą, šeimininkė tą 
atlikus atsigulė, o šeiminin
kas, lyg ko iukuriuodamas.

7

75 Statė St.. Boston. V.:

Kariuomenės teismo spren
dimas įgyjo galios.

SERGA BRAZILIJOS 
LIGA.

Kaugonys, Trakų apskr. 
Paskutiniuoju laiku ir čio
nykščius ūkininkus buvo ap
ėmusi Brazilijos liga. Kei 
kurie, kaip pav. P-čkius, bu
vo pardavę savo arklius,kiti, 
kaip S-čius, neturėdami sa
vo atatinkamo amžiaus vai- = 
kų. vedė derybas su našiai- Į 
čiu motinomis, kad leistu , ,, .. .....
juos kaitų išvažiuoti. Be.!kus pageloą ji įs.i :o gy\ a 
dabar įsitikinę iš laikraščiu,!. Nastazija aiškinosi, kad ji 
kad tame krašte ne pyragai!-1 
auga, grįžta prie savo 
maus kaimo gyvenimo.

1
*• i Įsikarščiavus nustūmė mošą 

.'(nuo aukšto, kaita vogusi 
■kiaušinius.

%

ŠOVĖSI IŠ MEILĖS.
Alsėdžiai, Telšių apskr 

Keliolika dienų atgal viena.- 
žydelis šovėsi dėl žydžiukės 
bet liko gyvas ir gydoma.- 
Telšių apskrities ligoninėje.

SURANKIOJO KUMPIU 
IR SŪRIŲ MĖGĖJUS. * 
Joniškėlis, Biržų apskr.

Ilgą laiką naktibaldos 
skriaudė miestelėnus save 
smulkiomis ir stambiomis 
vagystėmis. Dingdavo neži
nia kur kumpiai, lašiniai, 
sūriai ir šiaip Įvairių dalykė
lių, drauge ir pinigėliai iš po 
užraktų. Vagiliai dirbo atsi
dėję, net išlauždami užrak
tus. Jų gauja buvo gerai or
ganizuota ir turėjo savo 
agentus — parėmėjus; mie
stelėnai Įbauginti grasini
mais tylėjo.

Nenaudėlių nelaimei poli
cijos viršininkas p. Juška, 
perkėlė savo būstinę iš Jo
niškėlio dvaro i miestelio 
centrą ir sumaniai pradėjo 

. Netrukus jis

' Ta

Ant naujo Hamburg-Ame- 
rican Linijos garlaivio yra 
Įtaisytos tokios sėdynės, kur 
jaunieji gali romansuoti, už
sitraukę uždangalą nuo pub
likos akių.

kaime rastas p. Pr. Kamins
kienės 55 metu amžiaus la
vonas. Mirties priežastis ne
žinoma. Kaminskienė dar 
vakare buvo sveika ir jokia 
liga nesirgo. 5 ėdant kvotą 
nustatyta, kad velionė gy
vendama drauge su marčia 
turėjo blogus santykius.

Visas šis dalvkas atiduo-

Panevėžio apygardos tei
smas Nastaziją Dilkienę nu
teisė pustrečių metų sunkių
jų darbų kalėjimo. Vyriau- 
as Tribunolas patvirtino 
apygardos teismo sprendi- tas atatinkamoms teismo .Įs

taigoms.mą.

„Plauk po Arr.cn?5-. Vėliava** * 

Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUV
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

celione i I

A
nziau

DŽIAL’CKITĖS saugumu ir 
patogumais laivų, kuriu* val

do ir operuoja Suvienyti; \ alsti- 
jų \ aidžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis. neprilyg
stamais paranktimais bilc laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

Icuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \V. I.uth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George Wa*h- 
ington, America, Repttbiic. l’res- 
ider.t Rcoserelt. President Hard- 
ir.g—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

MIRTINI NUODAI.
Laukiniai Cer.tralinės Pa

pua gyventojai, Australijoj, 
jduria savo vilyčiomis ir ka
riniais durklais Į pūvantį 
žmogaus . kūną, kad pabai
gus jo kančias, nes įdrėski
mas su tokiu ginklu reiškia 
mirtį i tris minutes. Bet gy- i 
vas žmogaus kūnas taipgi 
pilnas nuodų. Jei jie greit 
neprašai ina m i, žmogus ap- 
serga.

203
I
i

S4.«o

S4J<«>
$4 00
S5.00

S.■>.•<!

$4.00
$3 00

Vėlių

.... $3.00

iš New Yorko 
j Kauną ir at^a) 

(Pridėjus S. V 
jeigą Taksus.)

Dėl sujrrJŽimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas 

United American Laes 
(Harriaian Ua«) Joint Service with

Hamburg AmericanUne
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x
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JUODA KNYGA

DYKAI!
Perkamos Knygos Apdarytos.
Naujas Pilnas Orakulas
Pusi. 100

Biblija (gotiškomis raidėmis).
Pusi. 1127 .........................

Lietuvos |statvmai. Psl. 1031 
Lyties Mokslas. Pusi 400 
Nauja- Aukso Altorius.

Pusi. 1,000 ...............
Bedieviu šventraštis.
Pusi. 1,000 ...............

Žinynas. Pusi. 3,92 . . .
Iš Gyvenimo Lietuviškų 

(Dūšių) Bei Velnių. 
Puslapių 470................

9) Juoda Knyga. Pusi 2<Ht......... $2.4*0
Kurie pirks dvi knygas čia pažymė

tas musų Lietuvių švietimo Knygyne, 
tiems duosime Juodą Knygą Dykai! 
Nepraleiskite progos, siųskite užsa
kymą greitai, nes šitas paimkas tęsis 
tiktai iki gegužes 30-ta i dienai šių 
m<tų. Siunčiame knygas ir C. O. D., 
kuomet priimsite, tai užsimokėsite. 
Adresuokit taip: (19)

L. š. KNYGYNAS
3106 So. Halsted st.. Chicago. III.

»

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubinių laivų 
Resolute. Reliance. Albert 

Bailin. Deutschland, 
H am bu r g 

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivu Cle- 
vrland. \Vestphalia, ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai i'plaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir Westphalia atplaukia 
j Bostonų.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

NUNUODIJO IR SAVO 
ŽEMĖJE PALAIDOJO.
1925 m. spalio 14 dieną 

Skirsnemunės m. gyventoja 
M. Česnauskienė atvyko Į 
Jurbarko policijos nuovados 
raštinę ir pranešė, kad prieš 
4 dienas jos vyras Kazys 5 
vai. ryto išėjęs pas p. Žil- 
vinską atsiimti paskolintų 
100 litų ir negrįžęs. Ji Įtarė 
Žilvinską nužudžius jos vy
ra. Kiti Skirsnemunės m. gy%- 
ventojai spėjo, kad Česnaus- 
ki galėjusi nužudyti jo žmo
na, nes jiedu gyveno nesan
taikoj.

Tardant ją ir josios vai
kus (česnauskio posūnius) 
Antaną 18 metų ir Oną 17 
metų Morkevičius jie nepri

sipažino kalti esą ir tvirtino, 
kad jų patėvis tikrai išvy- 

■Vz". Posūnis visai nebuvęs

I

rengėsi eiti laukan. Jam be- sekti vagilius.
einant per seklyčią vienas iš surankiojo beveik visą gau- 
Pantelejevų kirviu davė 
jam i galvą, kuris vietoje su
smuko ir ėmė kriokti, tuo___ _______  ________ ...
laiku pabudo šeimininkė. Į lygino: vienam vyrukui tekt 
prie kurios pribėgo Pantele-jnet pusantrų metų kalėjimo 
jevsi ir ėmė reikalauti pini- Miestelėnai labai patenkin- 
gų. Po to stvėrė už kasų ir ti p. Juškos darbais, 
peiliu perpiovė gerklę. --------------

Pasidarius didžiam triukš-j KERŠTAS DĖL DALIES, 
mui subudo ir vaikai. \ ienas Krekenavos valsčiuje, Pa 
3 m., antras 6 m. amžiaus, biržės kaime gyveno 90 me 
žmogžudžiai bijodami, kad tų amžiaus senis Mateuša 
šie mažyčiai jų nepažintų '[jįlka. Jis turėjo sūnų Pra 
stvėrė, pakėlė aukštyn ir,na> vedusi žmoną Nastazija 
peiliu perpiovė gerkles. Ji/ liguistą luošą dukterį 

Susigrobę visą turtą, pasi-;()ną. Žemę jis užrašė abiem 
kinkę. Kirstuko arklį ir išva- lygiom dalim, todėl Pranai 
žiavo'. - - - .
•'Kariumenės teismas, i 
klausęs kaltinamųjų pasiaiš- nužudvsiąs. 
kinimus ir liudininkų paro-J — 
(tymus nusprendė:

Pantelejevui.su 2 sūnumis i 
paskirti .mirties bausmę. ' .

2 Vasilievams po 8 metus; 
kalėjimo ir 2 pateisino.

ją iš septynių asmenų ir per 
davė juos teismui. Taiko 
teisėjas jiems už darbus at

s.

SŪNŪS NUŽUDĖ TĖVĄ 
DĖL PINIGŲ-

Mykolas Senionis ilgą lai
ką pagyvenęs Amerikoje su
sirinko nemaža pinigų. Se
natvėje pasilsėti jis paiva- 
žiavo Lietuvon pas savo 
žmoną Jotainių k., Panevė
žio apskr. Bet jis didžiai ap
sivylė ir pirmomis dienomis 
kilo vaidai tarp jo ir žmonos 
su sunumi Antanu, kuris 
motinos pusę palaikydavo.

Senionis Įtarinėjo žmoną 
palaikant meilės ryšius su 
kaimynu Antanu Bilevi- 
čium. Žmona mėgdavo išlei
sti daug pinigų, o senis buvo 
taupus. Pinigus jis nešiojo 
užsisiuvęs dirže. Apie tai 
slaptai sužinojo žmona ir sū
nūs. šis pajuto dideli norą 
“Įgyti paveldėjimo teises” Į 
tą pinigingą diržą.

Kartą Senionis 
miškan malkų, 
nūs Antanas. 17 metų am
žiaus, nuvykęs pas Antaną 
Bilevičių papasakojo, kad jo va j sveikatą, nors esu jau 51 

; nešiojasi su ą ‘
užsiuvęs dirže ir da- Kartųjį Vyną po ranka.” Jei 

jūsų aptiekorius ar vaistų 
pardavėjas negali jums pa
tarnauti, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Hl.

n

2)

Trinerio Kartusis Vynas iš
valo žarnas ir Į porą valandų 
ir visas nuodingas išmatas 
prašalina. Jis sugrąžina 
sveiką apetitą ir pataiso visą 
sistemą. Mrs. Frances Bures 
iš Kersey. Pa., Bal. 5 d. rašė: 
“Kiek laiko atgal man buvo 
pasakyta, kad jau negalėsiu

išvyko gyvent, nes žarnos sugedę. 
Tada jO SU- Mano vyras papirko Trine

rio Karčiojo Vyno ir jį pra
dėjau vartot. Po metų atga-

>
131 Statė St., Boston. M

Į kad jų patėvis tikrai išvy- 
*kęs.

)rie motinos ir gyvenęs pas 
svetimus.

Atvykus vieton Jurbarko 
nuovados policijos viršinin
kui p. A. Povilaičiui, Įtaria
me ji irgi vienaip savo paro- 
lymuose laikėsi.

Tečiau sumanus ir ener
gingas policijos viršininkas 
oasirvžo nepalikti dalvko 
neišaiškinto. Jis susirado iš 

■ vietinių gyventojų sau pa- 
jgelbininką. kuriam pavedė 
įtariamuosius sekti. Šis pa- 

•gelbininkas Įgijo p.Česnaus
kienės pasitikėjimą ir kovo 
20 dieną jam pavyko suži
noti. kad česnauskis vra na- 
kastas jos pačios žemėje 20 
cntm. gilumoj. Policijos pa
rėdymu, kovo 21 dieną Čes
nausko lavonas buvo iškas
tas ir palaidotas Skirsnemu
nės kapuose. Česnauskienė 
ir jos vaikai areštuoti. Čes
nauskienė nužudžius dar ne
prisipažino. Ji aiškina, kad 

•jisai pats naktį nusinuodi
jęs, o ji antrą naktį pakasu
si savo žemėje, bijodama, 
kad ją-neitartų nužudžius.

t4
I

į

1

/

baisiai neapkentė savo se
sers. Kelis kartus grasino

VIŠTŲ EPIDEMIJA.
Varniai. Telšių apskr. 

Šioj apylinkėje siaučia viš
tų epidemija. Jos nupuola 
nuo kojų, visai nepaeina pa
mėlynuoja ir po kelių dienų 
dvesia.

Vieną kartą Prano žmona ! 
Nastazija išėjo tris dienas į 
turgų, o jos vyras Pranas se
ni išsivedė laukan javų žiu-. 
rėti. Kada, kai paprastai. 
Ona Pilkaitė iš ryto užlipo 
ant aukšto žiūrėti padėtų 

• kiaušinių, iš tamsos staiga 
gavo toki smūgi, kad nuvir
to žemyn, kur pamatė jos 
brolio žmona Nastazija. Pa
staroji sugriebus girnakalį 
pradėjo smailagaliu kalti 
mošai i kaktą ir Įvarė net iki 
smegenų. Tik greitai šutei

tėvas pinigus nešiojasi su 
savim i 
bar yra proga ji miške nuga
labyti. o pinigus atimti.

Jiedu susitarę ir pasiėmę 
po gerą kuolą pasislėpė prie 
kelio miške, laukdami grįž
tančio iš miško su malkomis 
tėvo.

Bevažiuojant Senioniui 
pro šalį, jo tikrasis sūnūs su 
motinos meilužiu iššokę iš 
krūmų užmušė tėvą. Dingo į 
ir pasakingasis diržas su pi
nigais. Vėliau Bilevicius su 
nužudytojo sunumi pradėjo 
girtuokliauti ir gyrėsi stikli
nes triobas išstatysią. Bei 
nelaimė, reikėjo abiem ^atsi- 
sėsti į kitas triobas be langų.

Kariuomenės teismas An
taną Bilevičių nuteisė mir
ties bausme, o nužudytojo 
tikrą sunrt Antaną Senioni. 
kaipo nepilnameti, iki gyvos 
galvos sunkiųjų darbų kale 
mu.

Prieš pat Velykas Vyriau-;J 
siasis Tribunolas atmetė nu-jg 
teistųjų kasacijos skundus ir

mėty, visada turiu Trinerio

Tel. South Boston 3520 
; Residence University 1463-J. 

: S. M. Puišiute-Shallna 
LIETUVE MOTERIS 

J ADVOKATE
’ $6C Broadway, So. Bcatoa. Mus. 
J Room 2.

!
<

įmik
Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės moterįs dabar 
vartoja Zonite vieton nuo- 
diiTgų mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
kius, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.

tok#
^^ELLOGGS
TA5TELESS CAj

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

A ažiuoKite |

LIETUVĄ
ir atgal

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLUMBUS

arba nr.t kitu šios linijos laivų 
TIK 8 D1EN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TI KIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dol informacijų kreipkitės: 

NORTII GERMAN

LLOYD
15 Water St. Boston, 

Cor. Devonshire St. '■ 
arba pas vietos agentus.

LIETUVOS GAISRININ
KU “APSUKRUMAS.”
Abeliai. Naktį iš kovo 

mėn. 17 i 18 d. sudegė šio 
valsčiaus Stočkų kaimo ūki
ninko Strelniko klojimas su 
nekultais javais (apskaito
ma apie 200 centnerių), ku
liamoji ir plaunamoji maši
nos. ir kiti ūkio Įrankiai.

Spėjama, kad gaisras kilo 
iš padegimo.

Nors gaisras buvo tik apie 
1 ir pusę kilometro nuo Abe-i 
lių miestelio, bet Abelių gai-j 
srininkų komanda neatvyko.; 
Komandos viršininkas aiški
nosi, kad negavęs praneši-į 
mo raštu apie gaisrą, o poli-• 
cijos žodžio pranešimu jis 
nepasitenkinąs. j

PAMINKIT

-5

IRGI NUNUODIJO?
Praėjusią 

valsčiui,
savaitę Vilki-

Padauguvės

SKAUSMAS KUR?

ir

Žydu lignnbuty New Yorke slaugės davė degtinės dviem naujagimiam kūdikiam jų sustiprini
mui. Kadangi degtinė buvo nuodinga (nes pirkt:; nuo butlegorii:), tai abu kūdikiai mirė. Polici
ja daro tyrinėjimus.

YRA GERAS DĖL:
Ramatiškn gėlimo.

2. Nerviško galvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo.

4. Mėšlungiško traukimo. 
Kiet’prando.
Skausmo šonų, krutinės 
pečių.

7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų.
9. Skaudančių muskulų.

Apsisaugojimui nuo užnuodi
ji rr. o, nuo silpnii atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 39c., 65c. ir $1.25.

I patarimo arba knygutės 
rašykite j:

ALBERT G.
GRORT.FV.SK I & CO.,

Dept. 36. Plymouth, Pa.

i.

Itališki Armonikai

VALET
Auio&rop 

Razor
Issigelan- 
da pati.

že- 
sn- 
ka-

Mes išdir- 
bam ir i m 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
ftretų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėtų. Dykai 
teikiam pamokinimus. Reikalaukit 
talogo. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELLI & CO.
1011 Blne Tsland Avė., Dept. 30, 

CHICAGO, ILL.

; 4xxxnxxxxxxxxxnnxxxxxxxxW«

4-A
XNX^GXXNX.X.NN.XVNNXSįNNXX3S3tX*
Tel. South Boston 4000 4
Dr. J. Landžius Seymwr |

1 LIETUVIS GYDYTOJAS
381 Broadway, So. Boston, Maso. 

Ant antrų lobų 
VALANDOS:

Nuo 9 ryt* iki 9 vakare
rKX^63CXXXXX3£XX1SX3S3S3».

Šlapios Kojos!
Šlapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į infhienzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
VaizLazenklis jreg. J. V’. Pat. Biure.

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.
saugokitės šlapių kojų! 

vaistininkai visur, 35c. ir 70c.
Žiemos ar vasaros metu
Pain-FxpcHerj parduoda 

už l'onką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu. '

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY * SO. Sih STS. BROOKLYN. N. Y.

lr«i

Pantelejevui.su
GRORT.FV.SK


s KELEIVIS

Vietines Žinios
Mažosios Lietuvos atstovų Politikieriai norėjo pavogei 

prakalbos.
Pereitą šventadieni, gegu

žės 2 d.. Lietuvių Svetainėje 
Įvyko Klaipėdos atstovų 
prakalbos. Kalbėjo visi žy
mesni kalbėtojai; p-lė Ona 
Grybaitė labai gražiai su
dainavo porą dainų, paly
dint pianu Alargaretai Gry
baitei. Adv. Bagočius pasa
kė gana Įspūdingą prakal
bą, kuri pilnai atsakė reika
lui.

Klaipėdos atstovai. M.!
Jankus ii Brakas, : 
bose pasakė tokių dalykų, 
kurie daugeliui buvo neži
nomi. todėl reikia pastebėti, 
kad svečių prakalbos buvo 
originalės ir didžiuma ai 
lankiusios publikos atydžiai 
klausėsi ir tinkamai Įvertino 
atstovu atsilankvma.Z i *•

Kadangi Klaipėdos atsto
vai atvažiavo Amerikon 
grynai kultūriniais reikalais, 
todėl So. Bostono lietuviu' 
politinės partijos susitarė 
bendrai juos remti, ir pasek
mės neblogiausios.

Pinnutiniam veikėjų susi
rinkime. balandžio 16 d., So. 
Bostono lietuviai suaukavo 
Klaipėdos kulturiniems rei
kalams $134.90. pasižadėta 
—$175.00. Gegužės 2 d. vėl 
tapo suaukauta apie $100. 
Reiškia, kad So. Bostono lie
tuviai. kol kas, savo darbu 
gali pasididžiuoti. Ir jeigu 
neatsiras kokių noi-? intrigų, 
tai Klaipėdos atstovų misija 
gali būt pasekminga.

J. Norkūnas.

riv.'t

i
vai- 

ir želiu’1

Vaikas šovė policijos 
viršininką.

Melhuen’o miestely. 
Ii Bcstono, policijos v 
įlinkas Seiferth pamalė 
kėzą su karabinu
prie jo atimti ginklą. \ 
pamatęs, kad policinėm:-< 
nori ji nuginkluoti, pridv' 
šautuvą prie peties i’ <' 
taikyt jam Į galvą. Pohci' 
viršininkas šoko i sali, ir ’■ 

Kad paden- tai pu vaikas šovė, šūvi' 
j-— -t...... **s. jie sumanė pO pOiicininkui pro ga-.'
praplatinti Exchange streetą-tik per plauką nekiia 

Vaikas buvo suimta.' i 
•duotas vaikų teismui. 1 ; ' 
idinasi Fred Calderoiie 
ii 16 metų amžiaus. Tv> 
tyrinėja jo protą.

$3,000,000.
Bostone kilo didelis skan

dalas. šiomis dienomis išėjo 
aikštėn, kad politikieriai no
ri pavogti iš visuomenės iž
do" $3,000.000. 
gus šilą p ra f tą.

[>i■ a HESTERYJE parsiduoda na-' 
" nivnų. {nešt reikia mažai, 
'.ai ant gerų išlygų.

725 Seventh Sc. (3 lubos 1- •>h». Boston. Mass

I \RSIDCODA (ŠROSERNĖ 
geras biznis, išdirbtas per su

- metų. 3 rūmai \iel gyvenimo, 
vanduo, skalbvnės. Parduosi- 

cium. Kaina visai pi«-i 
J davicikas ’

'A >-rd st., So. Boston Mass.

N

iki 70 pėdų pločio, nors tos 
gatvukės platinimas niekam 
nereikalingas ir niekas ne
buvo tokio nutarimo pada
re: 
r 

savo kai- 
n rlolvL’ii 1

PARSIDUODA
•rchesteryje 2-jų šeimy- 
14 kambarių namas, 

pinis lotas, modemiški 
'\mai, Uphams Corner 

Savnininkas.
Tel.: Columbia 9412.

BRANGUS DRAUGAI 
MUZIKANTAI.

Čeverykas kuris 
“nenusidevi”

<■»

Dzimdziams nesiseka.
Dzimdziams sekasi gerai 

vaidinti ir juokinti ameri
kiečius lietuvius, bet jiems 
nesiseka sveikata. Nelabai 
senai Alšauskui reikėjo da
ryti sunkią operaciją ant au
sies. paskui automobilius su
važinėjo Bostone Dineiką, o 
dabar mums teko girdėti, 
kad pas DikinĮ išsivystė sun
kiai gydoma liga.

i 
I NEKROLOGU A

PETRAS ŠIMK'i X \ -
Mirė balandžio 27 d . :>u< 

tuvos iš Rapetkių kairr.". B r 
t.ijos. Paliko nuliudi . 
teris. < nuty S metų, 
ir sur.ų Peną 7 ni.-t

Jį gražiai palaidoj 
kapinių bal. 3o d. I 
rius P. Akunevičius 
ačiuoju jam.

Veronika sin:kuni<:s

v x«

ar

PARSIDUODA
ic ir Grasernė Bridgeu ater’yje 

' - h .'tieet, lietuvių ir lenkų a^ 
vietoj. Kitų šterų nėra, b 

>tų. Savininkas serjra, t> >ie
I'cl iafomricijų kreipkite
MAN SM1TH (1SD

st.. Rosbury, Mass.
ltoxbury 5»i28-\V

w
1‘ranou. jog turime jau lietu
viškų šokių knygas ant smui
kus, kornetus ir pianu, katrose 
yra patalpinta 
maršų, valcų.
nų. Vėliaus bu 
natui. trombonui 
Smuikus ir korr.et >s knygos 
75c., piano knyga $1.25.

1.ONG1N BUIN1S
120 V.ebster Avė.. 
Ombridge. Mass.

Šis puikus darbinis čeverykas 
padarytas taip tvirtai, kad il
gai laiko prie šiurkščiausio 
darbo. Nors jis padarytas 
sunkiam darbui, vienok atro
do gražiai ir yra tinkamas dė
vėti bile kur. Išbandykit justi 
krautuvėse.

daugybė polkų, 
mazurkų ir dai- 

- išleista ir kler- 
ir drunianis.

po

Vaikai banditai.
Paskutinėmis dienomis 

Bostono policija suėmė 
daug vaikų, kaltinamų ban
ditizme. Jų tarpe yra areš
tuoti du vaikėzai po 17 metų 
amžiaus, būtent Jonss Sam- 
burski ir Albertas F.Deshon. 
kurie yra nušovę polic- 
maną Comeau. Samburskis 
yra lenkų tėvų vaikas, ir tai’) 
pat. rodos, yra Deshone. Jie 
buvo suimti East Bostone.

Kuomet policija jų jieško- 
jo miškuose ir ant salų po vi
są Bostono apielinkę. tai ši
tie jauni piktadariai užpuo
lė d a vieną aptieką Dorches- 
teryje ir apiplėšę tenai apie 
10 žmonių šaudydami pabė
go. *

Policija užklupo juos East 
Bostone pasislėpusius ir ap
siginklavusius. Jie nenorėjo 
policijai pasiduoti ir tik po 
sunkios kovos buvo apgalėti 
ir surakinti.

Išleistuvių vakaras.
Vaizbos Butas rengia di

delę vakarienę su muzika
liu programų pagerbimui 
svečių iš Klaipėdos pp. Man 
tyno Tankaus ir Adomo 
Brako. Gerb. svečiai aplei
džia Naujosios Anglijos ko
lonijas ir vyksta Chicagos 
apielinkėn. Vakarienė bu< 
11 gegužės, utarninko vaka
re. kaip 8 vai.. Bernice Sve
tainėje. 409 Broaihvay, So. 
Boston. Mass.

Visi, kurie manote daly
vauti šioje iškilmėje, galite 
užsisakyti vietas nevėliaus 
kaip 8 gegužės p. Šidlausko 
aptiekoie ir visose lietuviš
kose redakcijose. Mezlevu 
vakarienėj nebus. Yžanga 
ypatai $1.25. ,

Vaizbos Buto Kom

A. A. ED\ ARDAS K 1 Bi.ll Kl 
26 balandžio 

brolis Edvardas 
Žagarės. Šiaulių 
palaidota- ant

m re m a su 
Kub’ickis: 
apskr. Ve- :. 
Kalvarija .• 

kapinių. 29 balandžio. i>2< 
pus palydėjj graborius t“ 
vičius. kuris suteikė labai 
navimą ir pagelbėjo mar. ■: 
daug visokiuose reikalui-, 
šiuomi graboriui Akuiuvu 
širdingiausia ačiū

CIC1LIJA PRANiENr;
355 — 2nd st.. So. Bo>t>n. 'lu«

PRANEŠIMAS.
VINCENT B. AM EROS E (A:: 
brozaitis) perkėlė savo real e*" 
te ofisą i "Keleivio" Namą. 25 
Broadvvay. South Bost n. Mas- 
Naujoje vietoje bus daugio., 
patogumo suteikti tinkama o; 
tarnavimą real estate ir ir.- 
rance reikaluose. Kviečiu visu 
atsilankyti.

Tel.: S. B. 05V6-M.

Gavo 10 metu kalėjimo už
.. j- ,.

pačios užmušimą.
Frank O. Smith. kuris tu-j 

las laikas atgal užmušė savo j 
pačią, gavo 10 m. kalėjimo. ;

Kas norit Įsigyt gerą Namą, 
apžiurėkit! Pamatymas 

nieko nekainuoja.V
6=iu Šeimynų Namas

_ .ominiai po 6 kambarius ir 1 po 
: A.inibarius ir jenitoriui kambariai. 

..'.radžiui kiekvienas atskirai.
\ -okie įtaisy mai. šiltas vanduo ir 

'iluma. Randų neša $570.00 į 
:iu i'arsiduoda pigiai su mažę.

P atesnių informacijų norint, 
reiptis tarp 6 iki 8 vakarais. 

(-)
R. J. VASIL 

l«»9 Broadway, Room 
So. Boston. Mass.

FLOOD SOUARE 
HARDWARE CO.

Jeigu ka nori pirkti, ateik į 
F'iood Sq.Hardware Co. Ten gau
si visko,
kalingu. Mes užlaikome visokių 
įrankių.
pentų. varnišių. stiklų, pleisterio, 
cemento Nupirktus daiktus nu
vežam j namus.
FLOOD SQ. H ARIHN ARE CO.

636 Broad»ay. So. Boston. 
Tarpe I ir K gatvių.

Tel.: So. Boston 27oO-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. Gre> iškis.

kas tik prie namų rei-

tulšių. taipgi visokių
i

•> •>»

\MBRIDGE'Al S IR AI’IELINKĖS 
..ĮEIT M V ATYDAI. Kuriems reiki.

<.t ramus, išbaltint ar išpopie- 
..-aukit mus. Darbas atsakar- 

• s kaina prieinama. (19>
K \ZYS SASNAUSKAS

< oluml ia st.. Cambridge. Mass. 
Porter 4134-M.

SENYVAS VYRAS, ku 
,ris norėtų padirbėti prie ap
valymo namo, lai atsišaukia 
i “Keleivio” Krautuvę. Iš 7 
limesnių vietų neklauskite.
__ L. J_ —2----- --- ---- -------------

REIK U.INGA MOTERIS pridab<>: 
narni!'. Atsišaukite apatiškai arba per 
laišką.

DORCHESTER CLOTHING 
SHOP.

\ ra:? - ir moterims daro siu-
- . erkautus ant užsakymo.

' drapanas išvalo garu ir 
' Moterų šilko ir velteto 

:: daro speciališką darbą, 
lūl DORCHESTER AVĖ..

DORCHESTER. MASS.
Savininkas Martin Valiulis.

T-. : Columbia 3240. (20)

SPECIALISTAS—I‘ER 25 ME
TUS turi patyrimu gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

Patarimai dykai tik per paskirtą 
laiką.

I I i

GEGUŽINĖS PRA
KALBOS.

Cambridge, Mass.
L. S. S. ir L. D. L. D. kuo

pos rengia gegužines pra
kalbas. kurios Įvyks ateinan
čiam nedėldieny. 9 d. gegu
žės. 2 vai. po pietų, Rhodec 
Hali. 40 Prospect st.

Yra tris svarbios priežas
tys. dėl kurių visi Cambrid- 
ge'aus lietuviai privalo atsi
lankyti i šias prakalbas: vie
na. kad jos yra rengiamo • 
paminėjimui darbininko 
šventės Pirmosios Gegužės. 
antra, kad jose kalbės ge
riausi lietuvių kalbėtojai — 
adv. F. J. Bagočius ir “Ke
leivio” redaktorius J. Ne-

I
i

1 329
•JONAS NAUSIEI-AS
Hyde I’ark Avė..

Hjde Park Ma-

PARDAVIMAI.
Kas nori pirkti gerą auto 

mobili pigiai, kreipkitės par 
,J. Neviacką. 255 Broadway 
So. Bosion.

PARSIDUOD\ N AM
Apie ]<• mylių nu 

duoda 2 šeimynų na 
ir bučerne. su trok: 
įtaisymais. Viską* 
kitės į "Keleivio" 
Broad" ay . So. B»u-i

\s n; i:i/xi*

redakct i;
on. Ma--.

Sudegė 3 žmonės.
Pereito nedėldienio naktį 

ant Columbus avė. užsidegė 
medinis namas. Gaisras pra- V^kąs/riečia?ta dieną mu- 
sidėjo is apačios, taip kadi u broliai ir seserys Lietuvo- 
gy\enusiems ant _ Misaus • bus (didžiausiame sujudi- 
žmonėms nebuvo kitokio is-'me< neg jie rink< atstovus i 
ė limo, kaip tik per langus, ir , Lietuvos seimą.

Todėl visi Į prakalbas!

PARSIDl OD \ 2 N AM \I
City Point ant Ecadua’.. p..- 

žinių klauskit pa- savi-.ink;;
220 AthtT.s Street. ant p:rn:j

South Boston. Ma*-.
U.

keliatas žmonių sunkiai su-*•

sižeidė. kuomet nušoko nuo į 
antrų lubų. Viena italų šei
myna. tėvas, motina ir su 
nūs.
-J uos
sius.

Šių Dienu 
Savininkui

 ~~
I 

STRAND TAILORING CO. $
Siutai tik po $35.00. f

1

Telefonas 6112-W.

A * V

Siutai tik po $35.00.
pas mane ir persitikrink, aš 

pagal naujausią madą. Ą 
:sume senus drabužius mo- J 
rų. išvalom ir suprosinam. 

r kaip naujus. <25)
:;®8 ’A. BROADM AY.

BOSTON, MASS
• antrų lubų, arti D Street.

•;kas Mikas Neciackas.

PIRMAS SO. BOSTONE

Dr. A. tomap.-Gumauskas
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—» vakare 

Nedėliomis Nuo 10—12 diena

v »' v' 
$ 
$ 
v v c s? Tv<

705 N. Main St. kamp. Broad St. N
MONTELLO. MASS <

Į ’ -I So. Boston 5A6-W ’
J DAKTARAS J

LIETUVIS fUMBERIS į- A. L. KAPOČIUS
apielmkes lietuviai-turi ,< ►

ud'itis lietuvio plumberio pa- 
:nu. Taipgi laikomi 
riški reikmenai, nuo 

žiausio dalyko.
■ to. laikome pilnai 

kio tavoro, kas tik 
ių: penią, aliejų, vamišior.

Ižiu viską.
- >1.50 gal , S2J25 gal ir $3.6-' 

Musų kainos yra žemesnė;
.. . kitur.

GEO. LAI
: ■>_' Broad" ay.

■>■>. Do>ton

visokie 
mažiau-

geležini 
reikalin-

(-> 
KAITAS & CO-

So. Boston. Mass. 
2373-M.

liti vis dentistas
V M A NJX 'S Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS:

1 v. po pietų
Sere<i->m s iki 12 dieną

• e’isa- "Keleivio"’ r,ame
251 Rrcadwa«. tarpe C ir D SL

->«». BOSTON’. MASS.

71 iki

f

I

k<

Kaina
$3.00 iki $6.00.

Gražios odos ar
ba Uskide pcret- 
kai. prisiūti lie
žuvio pavidale, 
gurno kulnys, su
siuvimai niekuo
met neiširs.

Goodwill Shoes

K'aus’.ite 
pas savo 
krautuv- 
ninką—jei 
gu jis ne
turi, rašy
kit mums. 
Kožnus če 
verykas 
gvaran- 
t uotas.

Goodwill
Goodvvill Shoe Co.,

Shoes
Holliston, Mass.

Rakandų Krautuvė
Turi tuksiančius užganėdintų kostumerių, nes parduoda geriau- 

jjius rakandus Reikale aprūpins rakandais ir jumis. Kainos visada 
žemiausios.

PILNAS PASITENKINIMAS GVARA.NTUOTAS.
ŠTAI KELETAS BARGENŲ, 
kuriuos rasite šioj krautuvėj

SONORA PHONlMiRAPH pirmiau $100. dabar $65 
NEPONSET Rl'GS, antriniai 9x12 pėdų <lc.5<'.
KŪDIKIU VEŽIOJAMOS KARIETI KĖS $16.50.

THE JAMES ELLIS CO.
Suvirs 45 metai Rakandų Krautuvė.

405 BROADAVAY (-) SOUTH BOSTON.

TELEFONAS 1037
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
V alandoa: fino 3 Iki 4 po plotų, 

nuo 7 iki 8 vakaro.
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS.

Telefonas So. Boston 230®.
NAUJAS LIETUVIS 

DEN TĮSTAS

Df. St. *. GALVARISKI
(G ALINA USKAS)

Ofiso islando-: Nuo 1:30
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare.
Nedėliomis pagal sutarties.

411 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

s
$

i

SHUTH HD HIRDIHRE CO.
BARGENAI!

I

VISUOMET TURI IR VISUOMET 
JUMS PARDUOS TIK GERIAU
SIUS GELEŽINIUS DAIKTUS IR

MALIAVAS UŽ ŽEMIAUSIĄ
KAINĄ.

<H EEN ANNF. MALIAVA. 16 
spalvų jr balta, tinkama mali-Tvoji- 
mui iš vidaus ir iš lauko. Gal. $2.25 
DU PONTS FLAT HALU MA
LIAVA. 12 spalvų ir balta, apskai
toma. kad padengia 4(Hl pėdų su 
vienu galionu du sykiu. Gal. $3.(H> 
VELVETDNA FLAT BALTA 
MALIAVA...................... Gal $1.79
JUODA SIETU Maliava, gal. $1.15

UTĮ UTY BRONZE GREEN 
GATAVAI SUMAIŠYTA MA
LIAVA .......................... Gal. $1.25
Du Poni Morris Grindų Varnišis. 
galionas ..........................
Atlantic Outside Spar 
galionas ..........................
I’air.t and Varnish Remover
Menas ......................................
Du Pont’s Navalite Varnish 
yra aukščiausios rūšies 
Galionas ............................
ACME IVORY ENAMEI 
nas . -..................................
Shellac (51 h. cnt). gal..........
Iš vidaus Durų Spynų Setai . 
Cyl'nderinės Nakties Spynos

. . . $2.50 
VarniSis, 

$2.50
Ra-

Sl. 59 
tai 

varnišis. 
. . . $5.00 

galio- 
$2.50
$3.00

19c
SI. 19

NAUJI KELIAI PRAŠALINI- 
MI I LIGŲ NESMAGUMŲ.

Be operacijų, be vaistų.
NATURALIS GYDYMO METODAS— 
tai naujas kelias prie sveikatos.

Gydau dieglį ir kroniškas ligas. 
Patarimai dykai.

Dr. Wsntwcrtl>. L. M.
1761 Washington st., 

Priešais Nortfihampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

'leiephone Copley 0653-M
Valandos: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro.

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

JUODI. GALVANIZUOTI IR 
k OPERINI Al SIETAI IR VIŠT1- 

NTNKAMS URATAI

f

D8. H. M. LANDAU
Specialistas Kroaišką ir Se- 

kretnų Ligų. Reumatizmo 
ir Kraupi Ligų.

Valandos: nuo 12 iki !> vaka
re. Nedėl'ii’ouai-: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir p;.gal sutartį. 
Tel. Hay market 1 136.

32 CH A M BERS ST.. 
BOSTON. MASS

K.sntrcktorio lop« os ............... 98c
Kasimui Šakės ............................ 9>8c
Z.oiės -ėklos. geros rūšies sv. 35c 
Plieniniai žolė: kliperiai . . 81.19
GIMINĖ VANDENS ŠMIRKŠ
TYNĖ. 50 pėdų ................... $|J)9
STOG( TEPALAS prakiurusiems 
s’oganis užiaisyt. galionas . ,85c

t

S’iOG t i EPALAS. 5 galionų ke-
........ S2.50

'gėlės 11-19

Pirkimą.' c'b. ; moderniškai Įtai-
sytų nejudi: nuosavybių di-
dėsnių mie- cmtruose palieka
vis labiau : apsunkintas ir
atskiroms y . s stačiai negali-
mas. Namų i > Įkilo labai aukš-
tai ir suma i ; yra didelė. Vie-
nok i n vest iri pinigų dėl pelno
yra didelė isiems investo-
riams. Tos ogos yra išdės-
tytos knyg kurią mes išdali-
nam. Viena ' mime jums ant pa-
reikaiavirm

DIDELĖS LENKTYNĖS. 
Laimėtojai gaus Quinhy Taurę. 

Nuo krašto iki kraštui, sker
sai visą Ameriką, eina autom: - 
biliu lenktynės, kuriose dalyvau
ja trijų firmų automobiliai: j 
Ford. Buick ir Slearns. Tai yr t Į 
sunkus trikampis kontestas. b. 
___ .'llui — laimėtojas gaus §2( - 

užklupo nedorybės [ooo vertės taurę, kurią pasky.
‘ kompanija. LenktynC

prasidėjo n jo Bostono; šiom • 
buvo užtvertos lenktynėmis vra suinteresuok:!

■ ■ ■ . imiros lenktynės e.na tar> 
r.by Kompanijos pardavė) 

geriausia pasižymės išp. .
Quinby Kompa 

jos arbatos ir kavos, tiems b 
išdalyta $26.W>0. Taigi tai. 
Quinby Kompanijos pardavė ,i 
visoj šaly eina dar smarkesnei 
lenktynės, negu tarpe autoįr. j- 

. bilių. Visi sios kompanijos pi 
davėjai sugrupuoti i tris tym is 
—viena.* tymas užvardytas
Stearns. antras Ford, trečias 
Buick. Katras tų tymų laimės, 
tas gaus šią didelę dovaną.

tėvas, ...eyv.oc, .. .„ ( 
nespėjo nei pabėgti, 
paskui rado sudegu-

Policija
i 

užklupo nedorybes 
namus.

naktį East Dedham1 nevcVieną 
policija 
namus ant Columbia avė. ir-Quir.by 
pradėjo laužtis Į vidų. Iš vi
daus duris I 
geležinėmis štangomis ir po
licija turėjo iškirsti jas kir-' 
viais. Viduje pasirodė tris qu 
jaunos merginos ir 7 vyrai. Kuri 
Policija visus juos areštavo.! tinime V 
Merginos kaltiname..* netu
rėjimu jokio užsiėml.r. » ir 
vedimu nepadoraus gyveni
mo, o namų savininkas \ra 
kaltinamas užlaikymu iš
tvirkimo vietos.

DR. J. MARCUS
I lETUV IšK \S GYDYTOJAS

Specialistas -okre’i -i ir chroniš
kų vyru ir moterų ligų.

18 l’grmenler SI.. Boston. Mass. 
(Prie liarover St.i

Tel Riehmoc.l 6ftX (-)
Valandos: Nuo 9 ryto :ki $ vak. 
Nedėldicniais iki I va! po pietų

PU.N \ LILE BARRETS 
RODEI NG

Viet’niams pristatymas dykai.

SO. END HARDVV \RE ( O.
1095 Washington Strect.
Arti Dover St. EI Station 

Boston. Mass. Tel : Beach 5353.

Šiiakys išvažiavo Lietuvon.
Buvusis “Sandaros” re

daktorius V. Šiiakys pereitą 
savaitę išvažiavo Lietuvon.

i

Richardson, Hill & Co
uždėta i >70

Nariai Ne" York ir Sti>ck Hvchange

.‘>0 ( OM.RESS STREET. BOSTON.
Porlland

Musų pardavimo atstovą* 
kiekvieno panedėlio vakar

" įMon
Į

r 

p
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t

Lietuvis Op inei tss

u n»c ii ų 233 Broad way

(''eg’anriin’io jiz 
akinius, kreiva: 
ir amhlyopiškose ^akl"«o ak* 
®e <mrrr»’’Tin *>nk»rni
;alk*
t L. »’ • * vK \XN1S O n.
H? Pnetnn. M«»»

asasasaosaszsasasafiaEtfat aEK

M r. Joseph P. šarkiunaa.
pas

Vise « Sons Piano 
Company 

jau virš 20 metų.
manot pirkti Player Pianą, 

Grand Pianą. Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio. tai ateikit pas 
mus pasitarti 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 Boylston SL, Boston.
{Kurtas X8ol m.

VISOKIAS PLIMBERIŲ
REIKMENIS

a

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS. RADIATORIUS 
i’AIPAS ir rRITAIKINTOJUS

Į
I

Geriausias taboras pigiausia kaina. 
Tel. Hay markei 410® ir 4101 

Boston Plumbing čt Lightir- 
Supply C®.

117 I’crtl-r.d St, Netoli No. Stalių u.
BVH1ON




