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Pilsudskis Šaukia Tautos 
Susirinkimą.

JIS NENORI BŪT DIK
TATORIUM.

’ NEVADA ĮVEDĖ GAZĄ 
PRASIKALTĖLIAMS 

ŽUDYT.

1FRANCUZIJOS PREZI
DENTAS KALBA APIE 

BANKROTĄ.
šį panedėlį Franci jos pre

zidentas Doumergue aiškiai 
pasakė, kad Francuzijai 
gręsia bankrotas. “Tečiaus 
mes nežlugsime vieni patįs,” 
jis pastebėjo. “Jei musų pi
nigų vertė nupuls iki tokio 
laipsnio, kad jais nebegali
ma bus operuoti, jeigu

KLASIŲ KOVA
ANGLIJOJ TĘSIASI. Nev^^oj į

Bet jeigu jis tokią poziciją 
užims, tai jis sukels prieš 
save visus endekus (tauti
nius demokratus).

Visas Pilsudskio gyveni- ...... - -
mas yra pilnas įdomiausių mums prisieis leistis žemyn 
prietikių. Gimęs Lietuvos tai kartu su mumis nukentės 
dvarininkų šeimynoj, jisai yįsas pasaulis. Visų pirma, 
metėsi i revoliucinį judėji- žinoma, nukentėtų Amen- 
mą, kad paliuosavus Lenki- kuri yra sukišus Francu- 
ją ir Lietuvą iš po caro vai- zlJai daug Pinl£U- 
džios. Darbininkai, žinoma, j 
jam nedaug rūpėjo. Buda-

Tautos Susirinkimas paskirs 
Lenkijai prezidentą, o tas 
sudarys ministerių kabinetą.

Laikinoji Pilsudskio val
džia nutarė sušaukti Tautos 
Susirinkimą 31 gegužės, nes 
diktatorium Pilsudskis ne
nori būt. Kuomet jo šalinin
kai kalbino jį apsiskelbti 
diktatorium, jis atsakė:

a v ra v leno znio— imas da studentu Charkovo 
gaus reikalas, kuris miršta į universitete jisai buvo jau 
tam žmogui numirus. i areštuotas už suokalbį prieš

Tautos Susirinkimo parei-■ caro valdžią ir ištremtas 
_ v - t —’ penkiems metams į Sibirą.

Sugrįžęs iš ištrėmimo jis 
pradėjo leisti nelegalį laik
raštį Lodzėje. Čia jis vėl bu
vo areštuotas ir uždarytas 
Varšuvos tvirtovėj. Kilus 
kai-ui, Pilsudskis suorgani
zavo lenkų laisvanorių legi- 
joną Austrijoj ir kartu su 
austrais pradėjo kariauti 
prieš caro armiją.

ga bus išrinkti Lenkijai nau
ją prezidentą, o prezidentas 
paskirs premjerą, kad suda
rytų ministerių kabinetą. 
Tuo budu nauja valdžia 
Lenkijoj bus sudaryta pagal 
konstituciją.

Tautos Susirinkimą suda
ro bendras Seimo ir Senato 
posėdis, kuris yra šaukiamas 
Lenkijos prezidento rinki
mams.

Kas bus naujas Lenkijos 
prezidentas, da sunku pasa
kyt. Keturios kairiosios par
tijos. būtent socialistai, kai
rieji ūkininkai. wyzwolen- 
cai ir darbininkai, kurie su
daro Lenkijos parlamente 
kairiųjų bloką, pareiškė no
ro, kad prezidentu butų Pil
sudskis. Bet ar Pilsudskis 
statys savo kandidatūrą, tai 
jis da aiškiai nepasakė. Lai
kraštis “Polska Zbrojna,” 
kurį leidžia Pilsudskio šali
ninkai, sako, kad jis kandi
datuos.

Berlino žinios sako, kad 
muzikantas Paderevvskis, 
kuris šiomis dienomis iš
plaukė iš Amerikos Euro
pon. irgi statysiąs kandida
tūrą į prezidentus. Bet lenkų 
konsulatas New Yorke sako, 
kad Paderewskis išvykęs vi
sai ne politiniais tikslais. Ji
sai išvažiavęs praleisti vasa
rą savo namuose Šveicari
joj-

Lenkijos socialistai sakosi 
remia Pilsudskį ne dėlto, 
kad jis butų socialistas, bet 
dėlto, kad jeigu Pilsudskis 
kandidatūros nestatys, tai 
prezidentu bus išrinktas 
koks nors juodašimtis-tauti- 
ninkas. Mat, reikia žinoti, 
kad iš 444 balsų Lenkijos 
Seime vien tik Poznaniaus 
tautininkų yra 240. Kairiųjų 
blokas Seime turi tik 80 bal
sų. Taigi jei Pilsudskis ir pa
statys savo kandidatūrą, tai 
vargiai jis bus išrinktas, nes 
tautininkai jam priešingi.

Ūkininkai remia Pilsuds
kį dėlto, kad tikisi gauti že
mės. Lenkijoj žemės klausi
mas yra opesnis d a negu Ru-, 
sijoj ar Lietuvoj. Niekur ki- mui priešintis. Ūzhorodo 
tur Europoj nėra tokio dide- mieste komunistai įsiveržė į 
lio žemės bado, kaip Lenki- fašistų susirinkimą ir kilo 
joj, nes niekur kitur bajorai riaušės, kuriose buvo sužeis- 
nėra pasilikę tokių didelių ta 20 žmonių. Policija 14 ko- 
dvarų nuo baudžiavos laikų, munistų areštavo. Pardubit- 
kaip Lenkijoj. Po didžiojo zoj komunistai išardė kitą 
karo dvarai beveik visur bu-i fašistų mitingą. Eina paska- 
vo padalyti, o Lenkijoj ne-'lai, buk Čekoslovakijos ge- 
pajudinti. Buvusis valdžios neralio štabo viršininkas, 
galva Witos daugiausia ir 
neteko ūkininkų paramos 
dėlto, kad nepadalijo dvarų. 
Taigi eidamas į prezidentus, 
Pilsudskis turi pasižadėt 
stosiąs už dvarų padalinimą.

I

I

Lietuvoj Prasidėjo
Fašistų Sukilimas?_ , Įvesta 

naujas būdas pasmerktiems i 
VALDŽIOS PASIŪLYMAS prasikaltėliams žudyt. Vie- 

ATMESTAS. ; toj sodinti žmogų į elektros
--------- ; į kėdę ar karti jį ant kartuvių, 

Angliakasių streikui galo da.Nevados valdininkai uždaro, 
nematyt. i jį 1 tam tikrą kambarį, ku-

r- • o ii -rtame nėra jokių plyšių, irAnglijos premjeras Bald-, paiejdžia Ietalinj ‘ - 4Pra. 
jnn, knn kapitalistų spauda gjkaitėlis užmiega be jokio 
kele i padanges kaipo “di-;skausm0 ir daugiau jaJu 
dziausj žmogų dabartmią-1 atsikelia. Tai esąs ‘ žmoniš- 

. me knzyje, Šiomis dienomis kiausis-, žudv^o budas 
gavo antausių is abiejų pu- Taip pereitą ait j 
isių-irnuo darbininkų ir buvo nužudjlas mainervs 
nuo savo pnetelių kapitelis-: Stanko Jukič se,.bas kufe 
tųD ... .. : tūlas laikas atgal užmušė

Baldamas norėjo šutai- saV0 mylimą mergina.
kyt kasyklų savininkus su ‘
angliakasiais ir pasiūlė 
jiems sutarties planą. Tas 
planas darbininkams pasi-; 
rodė nepriimtinas, ir jie jį

I
I 
I{KŪRĖ REVOLIUCIONI- 

N1AMS VEIKALAMS . 
TEATRĄ.

Rašytojų ir artistų grupė 
New Yorke įkūrė “Pirmutinį 
Darbininkų Teatrą Ameri
koj,“ kur bus vaidinami 
daugiausia revoliucioninio 
pobūdžio veikalai. Prie te
atro steigėjų priguli scenos: 
veikalų rašytojas John Ho- 
ward Lawson, apysakų rašy
tojas John Dos Passos ir 
“New Masses” žurnalo re
daktorius Michael Goki.

LENKIJOJ APSKELBTA 
DIKTATŪRA.

Seimas bus paleistas ir ša
lies konstitucija pakeista.
Leidžiant “Keleivį“ į spau

dą iš Varšuvos atėjo žinių, 
kad Lenkijoj jau vykinama 
diktatūra. Laikinoji Pilsuds
kio valdžia išleidusi paaiški
nimą, kad šalis reikalaujan
ti konstitucijos pakeitimo, o 
pakol tokia reforma bus įvy
kinta, respublikos preziden
tui esanti reikalinga dikta
toriaus gale.

Šitas Pilsudskio pareiški
mas suprantamas jau kaipo 
diktatūros apskelbimas.

Pilsudskio pareiškime yra 
taip pat pasakyta, kad šalis 
reikalaujanti paleisti dabar
tinį Seimą, kuris turėjo ne
užilgo susirinkti naują pre
zidentą rinkti. Iš to supran
tama, kad dabartinis Sei
mas prezidento jau nerinks. 
Tam tikslui turės būt sušau
ktas naujas Seimas, kur Pil
sudskis tikisi turėti didžiu
mą savo šalininkų. Dabarti
niame Seime didžiumą su
daro jo priešininkai.

Pakol naujas Seimas bus 
išrinktas, įstatymus leis lai
kinas prezidentas, kuris tu
rės diktatoriaus galę. Ar tuo 
diktatorium Pilsudskis keti
na likti pats, ar palikti juo 
dabartinį laikinąjį preziden
tą Ratajų, tai da nežinia.

KLERIKALAI NORI PA
NAIKINT SEIMO 

RINKIMUS.

MASKVA PROTESTUO
JA DĖL SACCO IR 

. VANZETTI.
Maskva įsakė visiems sa

vo skyriams užsieniuose pro
testuoti prieš Amerikos val
džią, kuri rengiasi nužudyti 
Bostone du italu, Saeeoirį ____ _____
Vanzetti. Maskva pažymi, į American“" paskelbė šitokią 
kad tie du vyrai pnrodė sa-jtelegramą iš Berlino:

“Nepatikrintos žinios iš 
Vilniaus ir Varšuvos prane
ša, kad Lietuvai gręsia fa
šistų sukilimo pavojus ir kad 
šeši armijos pulkai jau pa
kėlė maištą.

“Sakoma, kad krikščionių 
demokratų partija, kuri pas
kutiniais rinkimais buvo 
prašalinta iš valdžios, ren
giasi daryti coup d’etat (per
versmą), kad atgavus val
džią, ir jau paskleidusi po 
Kauną lapelius, sakydama, 
kad fašistai ruošiasi užimti 
sostinę.

“Sakoma, kad Pličiuose 
(Plicie) šeši armijos pulkai 
pakėlę jau maištą ir arešta
vę savo viršininkus.

_____ _____ “Sakoma, kad Kauno ma- 
kongresas. kuriame ir Ame- ioras Vileišis esąs paskirtas 

________ ..būti Lietuvos Musoliniu.”
Bostono dienraštis, kuris 

Įdėjo šitą žinią, nepriklauso 
prie rimtų laikraščių. Jį lei
džia žinomas Hearstas, o jo 
laikraščiai visi pasižymi pi
gių sensacijų gaudymu. 
“Naujienos” praneša, kad 
Chicagoj leidžiamas Hears-

Šeši kariumenės pulkai jau 
sukilę ir areštavę savo 

viršininkus.

Pereitą pėtnyčią “Boston

vo nekaltybę, todėl jų nužu- < 
dy’mas butų “negirdėta pik-; 
tadarybė.“

FILIPINUOSE UŽMUŠTA 
40 ŽMONIŲ.

Amerikos laikraščiai skel
bia, kad Filipinų salose po
licija turėjo karštą susirėmi
mą su “piktadariais“ ir nu
šovė 40 žmonių. Filipinie
čiai senai jau nori pasiliuo- 
suoti iš po Amerikos kapita
listų valdžios, todėl jie yra 
vadinami “piktadariais“ ir 
šaudomi.

IŠMETĖ ŠUNĮ IŠ 
ORLAIVIO.

Kansas City, Mo.—čia j 
į1 yra orlaiviu laukas, daug or-i e. . ,

laiku pradėjo lankytis tenai 
,1—1----- šuo. Lakūnas
, vardu Roby įsodino ji oriai-

I 
žemės, išmetė šunį laukan. 
Jis nukrito kuliavirsčias ant 

j žemės ir ant vietos užsimu-J 
;šė. Už tokį pasielgimą laku-i 
nas Roby buvo išvarytas iš! 
vietos.

atmetė. Baldwinas manė, i*?;, ; T t kad jo planui pritars kasyk-: * “S? v
lųsavininkai. Bet ir tie 
rodė jam priešingi. . Angli- - - - 0 - s
jos “didvyris“ tuo budu pri-l . • - QAnlipo liepto galo ir nebežino !^p±fe8^,„p^.,v”u„o 
kas oabar daryti.

Angliakasių streikas ir lo- ( 
kautas tuo taitpu einą toliau, i 
Kasyklos stori uždarytos, 
pramonė su'paraližiųota, i. 
darbininkai < nemano pasi
duoti. Jie tvirtai pasakė 
Baldvinui, kad jie neis į jo
kias derybas, jeigu jiems no
rės nors kiek sumažinti al
gas arba pailginti darbo va
landas. ’ ■

Skurdas tarp streikuojan
čių darbininkų didelis, bet 
jie kenčia, 
yra si 
dalinama 
mos sako, 
nutarę jau priimti ir tą mi- 
lioną dolerių iš Rusijos, kurį 
jie pirma buvo atmetę.

PO PAMOKSLO MERGI
NA DAVĖ KUNIGUI 

J ŽANDĄ.
Whiteburg, Ky.—Pereitą 

nedėldienį vietos kunigas 
Brown sakydamas pamokslą 
davė vėjo toms moterims ir 
merginoiįis, kurios kerpa 
sau plaukus, ruko cigaretus 
ir užsiima kitokiais netinka
mais moterims dalykais. Jo
kia dora; ir gerbianti savo 
lytį mergina bei moteris 
plaukų nekirps ir cigaretų 
nerūkys, sakė kunigas. Tik
tai vėjagalvės ir padaužos 
vaikosi paskui gatvines ma
das ir žemina moteriškės 
vardą, šaukė įsikarščiavęs 
kunigas.

Kada jis užbaigė pa
mokslą ir nulipo nuo sakyk-1 j, . . . . —
kirptaplaukė “flaperka” ir
f ; ;" \ ~ w
čioj pasidarė triukšmas, ir 
smarkuolė buvo tuojaus su- AMERIKOS 
imta. Teisme ji pasisakė VERTI $353,000,000,000. 
esanti Miss Martha Bates, Federalė prekybos komi- 
20 metų amžiaus. Kunigui sija Washingtone paskelbė,

TARPTAUTINIS MOTE
RŲ SUVAŽIAVIMAS.
Paryžiuje 30 gegužės at- 

.sidarvs tarptautinis moterų 

jrikos moterįs žada dalyvau- 
įkenčiamas gyvenimo sąly-' _________ '
gas net ir mažai bitelei, kuri ,PANAIKIN0 BYlą PRIEŠ 
renka žmogui medų iš žiedų.1 --------------
Amerikos valdžios ekspertai

Jų šeimynoms pastebėjo, 
teigiamos virtuvės ir vabalais ir kirmėlėmis, 
ma sriuba. Telegra- doma labai daug bičių.

MEDŽIU LAISTYMAS 
ŽUDO BITES.

Civilizaeija-pad a 
kenčiamas gyvenimo sąly-' ___ i* *’ • 1 1*1 • i

tt.

VVEISBORDĄ.
Vyriausiojo teismo teisė

jas New Jersey valstijoj pa-kad kovojant su ; 
vrrtuvės ir vabalais ir kirmėlėmis, įszu- naikino bvla prieš Passaic’o

kad angliakasiai vasario laiku, kuomet viskas j-j apskričio valdžia kalti- te “Examiner irgi įdėjęs tą
•. streiko vadą Weisbordą, ku-1/ n 4' • 1 • w • v « w « va

KRUVINOS RIAUŠĖS 
ČEKOSLOVAKIJOJ.
Čekoslovakijoj pradėjo 

organizuotis fašistai. Socia
listai ir komunistai pradėjo 
šitam juodašimčių judėji-

ši 00,000 KUBOS STREI 
KIEKIAMS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green pa

los, tai prie jo priėjo viena siūlė streikuojantiems Ku- 
j- gelžkeliečiams $100,000 

tėškė jam į žandą. Bažny- paramos.

žydi, valdžia laisto sodus ir 
parkus aršeniko nuodais, 
kad išnaikinus kirmėlės. Bi
tės ateina ant sulietų žiedų 
imti medaus, užsinuodija ar
šeniku, ir miršta. Žemdir
bystės Departamentas todėl 
pataria laistyt medžius kiek

TURTAI

žinią apie Lietuvos klerika
lų i’uošiamą sukilimą. Bet 
mums neteko pastebėti jos 

_________ niekur kitur. Taigi imti ją už 
Konstantonopolio žinio- g*yną pinigą mes nenorėtu- 

mis, Turkijos parlamentas me- Mums nesinori jai tikėti 
užgjrė $40,000,000 armijos ir dėlto, kad Kauno ma- 
lir laivyno reikalams ir pir- joras Vileišis joje skiriamas

no kurstymu prie riaušių.

$40,000,000 TURKIJOS 
GINKLAMS.

(Vėliau, kuomet didžiuma jųįkimui naujų ginklų. Kas sa- 
perzydes ir žiedai bus jaul^g kad valstybės nori „ 

jnuknt«- ginkluoti’
I --------------- 1 -------------
i

per ausį ji davusi dėlto, kad kad Suvienytų Valstijų tur- čionai

PASISAMDĖ AUTOMO- Į 
BILIŲ IR UŽSISTATĖ 

UŽ PASKOLĄ.
Belfast,

NUTEISĖ DU ŠNIPU 
SUŠAUDYTI.

Bolševikų teismas Lėni n-

_ Lietuvos “Musoliniu.“ Visi 
nusj_ žino, kad p. Vileišis yra pa

žangus žmogus ir priklauso 
tokiai partijai, kuri prieš fa
šistus yra nusistačiusi labai 
griežtai.

Neteisingų žinių apie Lie-
Me.—Atvažiavo grade pereitą sąvaitę nutei- tuvą buvo paleista jau ne

iš Bostono Robertas sė da du Estonijos šnipu su- syM- Štai, kelios dienos at-
jis kritikavęs moteris. Ji ma- tai 1922 metais buvo apskai-Morrison ir jam pritruko pi- šaudyt. Jie vadinasi Tasso ir ’gak kuomet Lenkijoj kilo
no, kad kirpti plaukai yra tliuoti i 353 bilionus dolerių. n,gŲ- Taigi jis nuėjo auto- 
labai gražu ir “smart.“ Tei-' “ v ’ ' “
sėjas pasodino ją ant 30 die
nų kalėjimam

--------------- . J mobilių kompanijom pasi-
PRIGĖRĖ FRANCUZŲ ! samdė valandai naują auto- 

DIPLOMATAS. ; mobilių, nuvažiavo į Port-
Pereitą sąvaitę Vokietijoj i ^a.nc^; tenai pi-

prigėrė franeuzų vice-kon- uzstaĮe s,t4 automo-
sulis Jacquenm. Jis važiavo 
automobilium ir nuvažiavo

bilių. Butų viskas gerai, bet 
policija ji sugavo ir dabar 

i jis sėdi už grotų.

ATSIDARĖ NUSIGINK
LAVIMO KONFE

RENCIJA.
Aną utaminką Šveicarijos nuo tilto į upę. 

mieste Ženevoj atsidarė nu- ---------------
siginklavimo konferencija, FAŠISTAI UŽPUOLĖ 
kurioj dalyvauja 20 tautų OPOZICIJOS LAIKRAŠTĮ, 
atstovai. * Bet nemanoma, : . •
kad dalyvaujančios joje tau
tos nutars nusiginkluoti, nes 
Rusija prie to neprisideda. 
Jei kitos tautos savo armijų 
nesumažins, tai manoma, 
kad Vokietija reikalaus, kad 
jai butų leista savo armiją 
padidinti, nes dabar ji visai 
nežymi, palyginus su fran- 
euzų ar lenkų armijomis.

Romoj fašistai įsiveržė į 
republikonų partijos laik- 
raseio f
cana” redakciją ir sumušė jo 
redaktorių Gonti,

UŽMUŠĖ 4 KALINIUS.
Arkansas valstijoj šį pa

nedėli buvo nušauti 4 kali
niai, kurie norėjo pabėgti.

La" Voce Republi- Jie dirbo valstijos far-

MEKSIKA VARO LAU
KAN VISUS MULKIN

TOJUS.

mos prie bovelnos su kitais 
kaliniais ir staiga apsimetė 
susirgusiais. Ištikimiems ka
liniams buvo pavesta nuly
dėti juos kalėjimam Bet pri
ėjus prie miško “ligoniai”

Meksikos vidaus reikalų įtaiga pasveiko ir leidosi 
—-J Tajeda išleidoT" i— 

---------- pranešimą, kad visi svetim- »---- * 
RUMUNIJA IŠVIJO NEW šaliai protestonai kunigai, nušauti.

ministeris Tajeda išleido bėgti. Jų palydovai pradėjo 
šaudyt ir visi keturi buvo

gen. Gaida, kuris Sibire bu
vo suorganizavęs slavokus ir 
kartu su gen. Kolčaku kovo
jo prieš bolševikus, žada 
tapti Čekoslovakijos Muso
niniu.

YORKO KORESPON
DENTĄ.

Rumunijos valdžia išvijo Kunigai sako, kad šitas pra

kurie nepildys šalies konsti
tucijos, bus deportuojami.

“New York Times“" korės-nešimas reiškia, jog visi šve- 
pondentą Streitą, kuris savo tur gimę kunigai, taip kata- 
straipsniuose įžeidė Rumu- likai, taip protestonai, bus 
nijos karalių. !išvyti iš Meksikos.

BULVĖS ATPIGO.
Pereitą sąvaitę bulvių kai

na Amerikoj smarkiai krito 
žemyn. Ant 100 svarų nu
puolė 50 centų, o vietomis ir 
daugiau.

revoliucija, amerikiečių 
spaudoj pasklydo gandas, 

DU LENKIJOS GENERO-buk Lietuvos kariumenė per- 
LAI KALĖJIME 'ėjusi lenkų sieną ir einanti 

Iš Varšuvos pranešama,!\ilnių atsiimti. Vėliaus te- 
kad tenai buvo areštuoti ir čiaus pasirodė, kad tie pas- 
uždaiyti kalėjime du gene- L"J,Q’ V,C!" nonamatunii 
rolai, Rozwadowski ir Za- 
gorski. Jiedu kaltinami žvė
riškumais ir busią atiduoti 
karo teismui.

Antson.

kalai visai nepamatuoti.
Taigi ir šita žinia apie kle- 

'rikalų-fašistų sukilimą, vei- 
i kiausia, yra toks pat prasi
manymas.

DARBININKU ORGANI
ZATORIUS UŽMUŠTAS.

New Yorke aną rytą buvo 
atrastas ant šaligatvio nu
šautas VVilliam J. Mack, 
maisto darbininkų unijos or
ganizatorius. Jo galvon bu
vo suvarytos dvi revolverio 
kulipkos.

96 METŲ SENIUI IŠAUGO 
NAUJI DANTIS.

St. Louis, Mo.—Čia gyve
na pulkininkas Essington,' 
civilio karo veteranas, kuris;

NORĖJO UŽMUŠTI JU
GOSLAVIJOS MINISTERĮ

Šį panedėlį buvo kesinta- 
si užmušti Jugoslavijos švie
timo ministerį Radičą, kroa
tų ūkininkų partijos lyderį, 
įtaikė mitingo buvo suimtas 
jaunas tautininkas, Slavko 
Milič, kuris rengėsi mesti 
bombą į ministerį.

PALEIDO POLITINIUS 
KALINIUS.

Nikaragua respublikos 
turi jau 96 metus amžiaus, ir'valdžia paliuosavo ’40 poli- 
šiomis dienomis susilaukė ftinių kalinių, manydama, 
naujų dantų. Per kokią 20 kad revoliucija jau pasibai- 
metų jis buvo visai be dan-'gė ir nėra reikalo savo prie- 
tų. šininkus laikyt kalėjime.

A/1t
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“antkunigi.” o vietoj "vika
ro“ — ""pakunigį.”

Geriausia butų šitą baga
žą visai iš lietuvių kalbos - 
mesti, ir išmesti iš Lietuvi > 
visus kunigus.

ninku, tai pamatysime, kad j minę padėtį, kuomet valsty-Į 
> ne kartą yra turėję nepasi-|bės tikis taip suiręs, tai fei-! 

imu ir didžių nuostolių. kia laiko. “Stebuklų” čia! 
•p.e to bus indotnu. kaip da- niekas nepadarys, nes tokių! 

durtiniai Uetuvoa laimėtojai dalykų pasauly visai nėra, .... C.. U-l-- • * * *

akinių ir didžių nuostoliu.

2 Kad Rusija jau žuvus, ir
3. Kad ji žuvusi dėlto, kad 

nebuvo joje "vienybės, 
drausmės, doros ir ^utin^'tjijjėiFni 
sąmonės.” J

Paskutinis pareiškimas • TO11TI.
:uša pinmijį, nes jis paša--Laisvė" atsira- 

kad Rusiją apgalėjo ne,d ■ s r

u doros, tauunes sąmones | J šv^lan 
ir kitokių "įnksų. i ■

FaKta> yra toks, kad Ru-1 •' *
'sija nėra 
LjetU\ai, w „ |inv Hiujncuiif.
jokiai kitai valstybėlei. Lie-1 nelengva buvo 
tuva ir kitos šalis buvo pa- jga padalyti. Ji tie! 
liuosuotos dėlto, kad tapo*kaili maine, 
sugriauta caro valdžia, kurijijų išvaikščiojo, kad 
turėjo tas šalis pavergusi. Ojapįe tai atsiminus : 
ją sugriovė ne Lietuva ar ionu. Taigi -Laisv 
Latvija, ir ne."stoka doros 
ar tautinės sąmonės.” bet 
revoliucija!

Ir taip pat yra faktas, kad 
Rusija kaip bu\o Rusija, 

I taip ir tebėra. Ji nėra žuvu- 
|si. Žuvo tiktai caras, kuri

“LAISVĖS” ISTORIJA.
"Naujienos rašo apiv
, i "Laisvė.'” numeri 

oareiškimasl(mes bolševikų organo ne
neš jis paša-’?aunam 1 • >ukaKo. matot. !•>

l
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pasirodys.
plunksna Jie šauniai pasirodė. 
Bet kaip jie pasirodys su dar- 
■ais? Dabar jie turi progą pa- 
,,dyti savo stebuklus.”

Rinkimus dabar laimėjo 
pažangus žmonės, kuriuos 
klerikalai vadina “bedie
viais.” Ir “Darbininkas” no
tėtų. kad tie “bedieviai” pri- 
darytų Lietuvoje' stebuklų, 
kigu jau kunigai negalėjo 

'nri vieno stebuklo padaryt, 
tai kurgi nuosakum&s reika
lauti to iš “bedievių”?

Mes da nežinom, kokia 
valdžia Lietuvoje susidarys. 
Viena jokia partija negalės 
viešpatauti, nes nei viena 
partija neturi absoliutės di
džiumos. Taigi turės susida
ryti koalicija. Koalicinė val
džia negalės būt kurios nors 
partijos Įrankis. Ji turės 
dirbti tiktai valstybės darbą.

Bet kokia valdžia nebūtų, 
•stebuklų” vistiek ji nepa
darys. Negalima net laukti 
žymių pagerinimų greitu lai
ku. nes krikščionĮs perdaug 
au kraštą nualino.

Kad pagerinus žmonių 
gyvenimą, tai reikia suma
žinti jų mokesčius; o kad 
mokesčius sumažinus, reikia 
sumažinti valstybės išlai- 

tuo tikslu reikia panai- 
reikia pa- 

ar bent žymiai suma-

Su. liežuviais ir t ir niekad nebuvo.
i

KUN. CYBELIS REIKA
LAUJA IŠ “DIRVOS” 

$25,000.
Clevelando tautininkų 

“Dirva“ praneša, kad Akro- 
no lietuvių kunigas Cybelis 
traukiąs ją teisman, reika
laudamas iš jos $25,000 at
lyginimo uz Įžeidimą jo 
“dvasiško stono.”

Tą Įžeidimą kunigas Įžiū
rėjo tilpusiu j "‘Dirvoje” ko
respondencijoj, kur buvo 
pasakyta, buk jis nusukęs 
kai kuriems žmonėms tūks
tančius dolerių

i rie gyvena kartu su anglais, 
i vadina pastaruosius “Sae- 
son.“ škotui anglas, tai “Sa- 
oz,“ o airiui — "Sasunaich.” 

Valas (velšas) valui nėra 
valas, bet “( ymry.”

Japonai savo salų karaly
stę vadina vardu “Nipon,” 
kas kiniečių kalboje reiškia 
rytus, arba tą vietą, kur sau
lė teka. "Nipon“ susideda iš 
dviejų kiniškų žodžių, bū
tent, “Ni” ir “Pon,“ kas reiš
kia “saulę” ir “kilti.” ir la
bai suprantama, kodėl toks 
vardas .Japonijai buvo duo
tas. Tos salos, kurias mes 

tu- j vadinam Japonija, guli nuo
valdžia grąžina juos atgal K.vnV > ‘>tus’ tai -vra 1y^iai 
“Rusijos* dabar nėra,“ sako i tenai, iš kur saulė kila. Taigi 
bolševikai. Tame plote, kur iš čia ir “Nipon,” tekančios 

saulės kraštas.
Štai daugiau pavyzdžių, 

kaip nekurtas šalis kiti vadi
na, ir kaip jos ant vietos ofi
cialiai yra rašomos:

Austrija oficialiai vietos 
kalboj vadinasi “Die Repub- 
Iik Osterreich.”

Egiptas — “Misr.“ 
Estonija — “Eesti Vaba- 

riik.“
Finlandija

Tasavalta.
Persija — “Iran.” 
Moroko — “EI Maghreb. 
Palestina — “Flstin.“

RUSIJA JAU NEBE “RU
SIJA,” BET “SSSR.”

Ir ką reiškia valstybės var
das? Beveik visos šalĮs vadi

na save kitokiais vardais, 
negu jos yra pąžym^tos 

geografijose.
Kad Ameriką nepripažįs

ta Rusijos, tai yra visiems ži
nomas faktas; bet ar dauge
lis žino. kad Rusijos nepri-, 
pažįsta ir pati sovietų val
džia?

O vienok taip yra.
Suvienytų Valstijų paštas 

jau nepriima laiškų adresuo
tų i “Rusiją,“ nes sovietų

IT

Lietui >rLauija. bet so-ijubilėj^
na> tokias >ukak-‘ 

’tuves, laikrašti.- paprastai!
7 peržiūri savo praeiti, nušvie-; 

nusilenkusi nel i čia žymesniu.' savogyvavi- 
momentus. Bet "Laisvei 

tokią apž\ ai* 
k sykių sa* 

, tiek sunkt- 
rašyti 

nėra ma- 
ės” rašy

tojams prisiėjo meluoti. Pru- 
seika. pavyzdžiai, pripasa
kojo, kad vedamoji jo "Lai
svė” pradėjo kairė’! jau nuo 
pat karo pradžios. Ir per vi
są tą kairėjimo laiką jisai 
vis “kairiasparniams" vado
vavęs.

Bet šitą Pruseikos palaką 
sumuša jo paties kamarotas. 
F. Abekas. kuris apie "Lai
vės" "kairėjimą” karui pra
sidėjus štai ką rašo:

“‘Laisvė’ šiuo laiku ■, 
pakrypti i kairę, dar padėsi- 
nėjo. Sakydavo laikosi • 
rio. o tas vidurys visuome' 
svirdavo prie ‘Keleivi, 

"Naujienų."
Taigi Pruseika meluoja 

su savo tavonščiu A bėki; 
nesusitaręs. Abekas sako, 
kad "Laisvė" "susiprato" 
tiktai karui pasibaigus. Kai 
skilo Socialist Party ir Kai 
Chicagoj susitvėrė Komuni
stų Partija. Kada buvusis 
LSS. organas "Kova’ tapo 
valdžios uždarytas, tai "Lai- 

toki svė” pradėjo pirštis ,io vie- 
nei penkių dolerių." ton.

Taigi ji ne laipsniškai ėjo 
iš dešinės Į kairę, pastebi 
"Naujienos”, bet stačia gal
va nudardėjo bolševikų pu
sėn. vydamosi paskui doleri.

i

Kac nėri moniio
„rr- - Keti * l.nė ru>;ė>
i -:rr> x_ Tai ūesioginis 

prieš
> rta vaidilą ir užtraukia be
- art’i > prieža>ties neišpasa-
nytą nepatoguirą ir skriaudą 
'..i jonams žmonių. Todėl .tai. ____,  
ra prieš paklusnumą, kuri kunigėliai taip uoliai gy*nė. 

rovime rodyti Dievui, ku- .bet ne Rusija.
ris yra šakinis valdžios ir prieš ’ Klausimas, kodėl musų 
rdeiaširdy>:ę r brolišką meilę, atžagareiviai niekuomet ne
sūrią mes pr.valome rodyti su-i nori pasakyt apie Rusiją tei
to artiniems. Įsybės? Kam jie dumia žmo-

“2.—Kad visi privalo palai-nėms akis melagingomis pa
gyti ir rauti kuri yr^ sakomis?
ieisėLa: įsteigta ir rxiel Dievo ----------------
•• 'ardu veikia.' POCIENĖ TRAUKIA TEI-

Ta:> rašė ir Lie- SMAN KUN. LAPELI.
.uvos pralotas Antanaviaus, Bostono "Sunday Adver- 
kada 1SH<5 metais žmonės .tiser " Įdėjo lietuvių daini- 
sukik) prieš kruvinąją carojninkės Onos Pocienės gražų 
valdžią. Jis irgi sakė savo paveikslą ir išspausdino 
katafilcams: "Jums i
&riesxxzis vai žiai. nes kiek
viena valdžia vra r.uo Diė-

Bet ;-eigu kiekviena val-
- Ha yra mo Dievo, zai ko
šei gi r^jieai šiandien kelia 
L.-ki rfksrsa v rieš Meksikos

Ji 'ož i ir.-'-ė; a katalikų 
Gryčias ir kunigus sodina

-.-z sako.
kardinolas

3 sak>>. kad "visi pri
valo palaikyti ir remti val
džią. Lmz l y r* tevsetai isteig .u ja* 
ta,“ nes tokia valdžia veikia tas lėšavo ne vienas tukstan- 
‘Dievo vardo." itis dolerių, sako “Sunday

Na. o ar Meksikos valdžia Advertiser.” Pasakyt dabar 
-.-ra Įsteigia ne teisėtai? Juk viešai, kad jos balsas ne

vertas nei penkių dolerių, 
tai netik įžeidimas daininin
kės garbės, bet ir gadinimas 

Įjos karjeros.
Kįla tečiaus didelis klau

simas. ar kritikas neturi tei
sės pasakyti savo nuomonės 
apie artistės balsą?

Visi žino, kaip aštriai kri
tikai ėdė Ganną Wa!ską_ 
ChicagtS milionieriaus H. 
F. McCormicko pačią, kuri 
norėjo tapti didele operos 
dainininke, "šimtąj kritikų 
yra rašę, kad U'ždskbs bal
sas nevertas nei penkių cen
tų. nekalbant jau apie dole
rius. ir tai ji nei vieno jų ne
skundė.4 sako Bostono laik
raštis.

Vietoj skųsti savo kriti
kus ir reikalauti iš jų atlygi
nimo. Gauna Walska pralei
do keliatą milionų dolerių 
savo vyro pinigų, bandyda
ma Įtikinti pasauli, kad ji 
gera dainininkė. Ji nusipir
ko tam tikslui net nuosavą 
operą užsienyje, nors ir ta.' 
jai nieko negelbėjo.

Taigi, jei p. Pocienė lai
mės iš kun. Lapelio $10.000. 
tai kiek tuomet turėtų gauti 
iš savo kritikų Gan na Wais- 
ka?—klausia "Sunday Ad- 
vertiser."

u.n.

-S

r_____ > sa-
nevalia jiia jo ilgą straipsni apie tai. 

kad ji dabar užvedė prieš 
jChicagos lietuvių kunigą 
'Lapelį bylą, reikalaudama 
I iš jo ŠI0.000 atlyginimo už 
: prastą apvertinimą jos bal
so.

Į "Aš neduočiau už 
balsą i 
pasakęs kun. Lapelis.

Poni2 Pocienė j'ra pagar
sėjusi kaipo dainininkė ne
tik tarp Amerikos lietuvių, 
bet ir IJetuvoje. kur ji dai
navo Valstybės Operoj. Ji 

•ilgai savo balsą lavino ir jai

taip. Taigi ir ji veikia Dieve 
vardu. Jeigu ji pasodina ko
si vysimą oelangėn. o iš jo 
bažnyčios padaro svietišką 
rnokyklą. tai visi kunigai tu- 
retą toki darbą palaikyti ii I 
remti, nes sulyg kardinole 
Borneo. jis daromas' 
Dievo vardu.

Tečiaus taip nėra. Meksi- 
•mb valdžios kunigai netik 
įleremia. bet neikia ją ir. jei 
ga.ėtų. tuojaus ją sunaikin
tą. Tai kur gi čia jų mokslo 
TsaosaKurr.as?

nu- da 
kinti karo stovį, 
leisti 
žirni armiją, reikia panai
kinti kunigų algas, atskirti 
bažnyčią nuo valstybės, su- 
stabdyti pašalpą visokiems 
klioštoriams ir davatkų 
mokykloms,“ reikia atimti 

iš kunigų dvarus ir išdalyti 
juos bežemiams. O šito
kioms reformoms klerika
lai priešinsis ir pačiam Sei
me ir už Seimo ribų. Jie sta
tys valdžiai visokių kliūčių: 
jie netik ją boikotuos, bet ii 
sabotažo griebsis. Juk vie
na.' kunigas jau pasakė: 
" Jei bus Lietuva, tai ji turės 
būt krikščioniška; jeigu ne
krikščioniška, tai Lietuvos 
nebus nei kokios.“ Tai reiš
kia. jei valdžia bus ne kuni
gų. tai jie pasikvies lenkus, 
ir tegul jie užima visą Lietu
vą. taip kaip “šventas tėvas” 
nori.

Taigi tikėtis, kad prie ši
tokių sąlygų valdžia galėtų 
kažin ką nuveikti, negalima. 
•Jei valdžia susidąrys iš pa
žangių partijų, tai Lietuvos 

ta situacija žmonėms galės būti tiktai 
, laisvės daugiau; darbinin-

ti. Lietuvoje krikščionių demo- karos lengviau bus organi- 
------ ; ir kovoti su savo įs- 

out- ’xaiP naudotojais; policija darbi- 
Amenkoj sakoma. good spor ninku ne areštuos už 1 Ge- 

"Nei atskiro .žmogaus, nei gūžės šventės apvaikščioji- 
mą ii- žvalgybininkai jų lie
ka pos šompolais. Politinis

JIE NORI JAU “STE
BUKLU.“

Rašydamas apie Lietuvei 
Seimo rinkimus. South Bos
tono "Darbininkas" sako:

"Oficijalės. galutinos žinios 
apie rezultatus rinkimu į Lie
tuvos Seimą jau atėjo. I< to. 
kas dabar paskelbta aišku. kar 
krikščionių demokratų bloką.- 
pralaimėjo ir su f 
reikia kuogreičiausia apsipras-

P. MIKOLAI N IS SKUN
DŽIA “VIENYBĘ.”

P. Mikolainis, žinomas 
tautininkų veikėjas ir buvu
sia “Vienybes Lietuvninkų“ 
redaktorius, skundžia da
bartinę "Vienybės“ B-vę, 
reikalaudamas iš jos $1,200. 
kurie pasiliko prie to laik
raščio kaipo neišmokėta al
ga už jo darbą.

Tas darbas buvo atliktas 
dar tuomet, kuomet ‘‘Vieny
bę Lietuvninkų” leido J. J. 
Ę^uksztis & Co. Kuomet 
Paukštis mirė, kompanija 
buvo perorganizuota. Susi
darė nauja bendrovė ir laik
raščio vardas pakeista iš 
“Vienybės Lietuvninkų“ i 
“Vienybę.” Dabartinės ben
drovės vedėjai nenori p. Mi- 
kolainiui senos skolos mokė
ti, ir todėl jis traukia juos 
teisman.

VISUOTINAS SEIMAS 
ĮVYKS 16—17 RUG- 

PIUČIO.
Visuotinas Seimas Ameri

koj jau ruošiamas.
“Vienybė” praneša, kad 

Philadelphijos lietuvių Mu- 
zikalė Bendrovė jau nutaru
si duoti Visuotinam Seimui 
ir salę, o 
Kimitetas 
ir laiką — 
dienomis.

Seimo 
prieš piet. o po piet komite
tas žada samdytais busais 
pavežyt svečius po parodą ir 
Įdomesnes Philadelphijos 
vietas. Vakarais gi busią 
koncertai ir bankietai.

Seimo Rengimo 
paskyręs Seimui 
16—17 rugpiučio

posėdžiai busią

kratų blokas ir visi jo salinin- zuotis ir kovoti. SU savo iš- 
kai-Amerikoj priv; *

• •

NEDUMKIT ŽMONĖMS 
AKIŲ.

Vienas klerikalų organas 
rašo:

“Ilgus šimtmečius vergavo- 
' me po Rusijos caro geležine 
- --anka, ilgus šimtmečius buvo 

•avergtos musų idėjos, mintys, 
paskendę buvome ca

rizmo juroj. kuri kas kart 
.skandino gilyn ir gilyn tautos 

'branduolį — jaunimą...
"Ir ką gi? Ar taip ir pasiliko 

lietuvis sukaustytas geležies 
; retežiu-e= ? Ne! Nors ir galinga 
būro Rusija, bet turėjo nusi
lenkti pro-* ne kažin kokius 
galiūnus, bet visai prieš mažas 
ir silpnas fiziniai tauteles: 
Lietuvą. Latviją ir kitas. Pa
reikalavo jos laisvės, Įstatymų. 
antoDomijos ir joms visa ta: 
buvo duota. Kode! gi Rusija žu
vo? Rodos, jai privalėjo nusi
lenkti visi Europos \aldovai. 
Atsakymas aiškus. Todėl, kad 
nebuvo vienybės, drausmes, do
ros. tautinės sąmonės...”

Čia pasakyta tris dideli 
melai. būtent:

I. Kad Rusija turėjo nusi
lenkti prieš Lietuvą. Latviją 
ir kita< maža* tauteles;

LIETUVIŠKI TITULAI 
KUNIGAMS.

Kauniškė j ‘Lietuvoj” A. 
Jakštas siūlo išmesti iš musu 
kalbos žodžius "kardino
las.” "‘dekanas.“ "‘vikaras" 
ir kitus, o jų vieton Įvesti 
grynai lietuviškus.

Vietoj ‘kardinolo” jis siū
lo vartoti “antvyskupĮ.” vie
toj “praloto” — “pa vysku-t 
pj.” vietoj ‘dekano’’ —•

partijos, nėi tautos gyvenimas
nėra be pralaimėjimų. Jei pa
žvelgsime i gyvenimą nulijo, gyvenimas galės žymiai pa
rkerių biznierių ir prargerėti .Betpagerinti ekono-
—

!

MOTINAI.
Vai nebeiki, motušėle. 
Aukštajin kalneliu. 
Jau vistiek nebeprikelsi 
Myiimd sūnelio.

Jam paklojo patalėli
Juodųjų žemelių.-.
Tai ramus, ramiu miegelis 
Jaunųjų dienelių. ę

Už to liūdno, tamsaus miško 
Kova baisi buvo;
Daug jaunųjų bernužėlių 
Tuomet tenai žuvo.

Ar matai, tenai prie miško. 
Kur kryželiai matos?
Vargšų kunus ten sudraskė 
švininės granatos.

Ir nebuvo kuomet giesmių 
Kraujuose giedoti; 
Neatlankė nė tėveliai 
Sūnų apraudoti.

Tik. kaip plieno aštri dalgė 
Jauną žolę skynė;
Tavo sunui švino kulka 
Pervėrė krutinę.

Vai, tai vargšė sengalvėlė. 
Sūnų užaugino.
Visą amžių ašaromis 
Ir skurdu maitino.

Verki, liūsti, savo amžių 
Praleidus varguose, 
Eidama daba£ į grabą— 
Kuo bepasiguosi?

Ponai ūžia, kelia puotas. 
Pagyrimus gauna— 
Tavo veidus nelaimingus 
Ašaros tik plauna.

Vai nebeiki, motušėle. 
Aukštajin kalnelin. 
Jau vistiek nebeprikelsi 
Mylimo sūnelio.

Tiktai siųski prakeikimą 
Žiauriajam pasauliui, 
Tegul tavp balsas skelbia 
Vargšams dieną naują.

Pirmeivis.

pirma buvo Rusijos carų im
perija, dabar yra “socialis
tinių sovietinių respublikų 
sąjunga,“ kuri oficialėj rusų 
kalboj vadinasi “Sojuz So- 
cialističeskich Sovietskich 
Respublik,“ arba, sutrum- 
pintoj formoj, “SSSR.”

Kad kitos šalis gerai šitą 
permainą Įsitėmvtų, bolše
vikų valdžia nutarė nepri
iminėti iš užsienio jokių 
siuntinių, jeigu jie adresuo
ti ne Į "‘SSSR.“

Bet tai yra vaikiškas užsi- 
spirimas. Kam būtinai spirti 
kitus vadinti Rusiją nauju 
vardu, jeigu senas vardas 
yra jau taip gerai visiems 
priprastas ir lengvesnis pa
rašyt ir ištart, negu naujas?

Amerikiečių geografinin- 
’<ų draugija, “National Geo- 
graphic Society,“ išleido ši- 
’.uo klausimu net brošiūrą, 
kurioj parodoma, kad krai
pyti valstybių ir tautų var 
dus, tai jau senai priimtas 
paprotys. Pasauly nėra to
kios valstybės, kurios var
das butų visų vienodai rašo
mas ir tariamas. Beveik vi
sos šalis vadina save kito
kiais vardais, negu jos yra 
užrašytos kitų tautų geogra
fijose bei žemlapiuose. Pa
vyzdžiui, tą šąli, kurią lietu
viai vadina “Vokietija,“ an
glai rašo “Germany,“ tuo 
tarpu gi patįs vokiečiai va
dina savo kraštą "Deutsches 
Reich.“ Francuzai vokiečius 
vadina “Allemandes,v kas 
reiškia: svetimšaliai. Sla
vams gi vokietys, tai “nie- 
miec,“ kas reiškia: nebilys. 
Mat buvo laikas, kada vo
kietys ištikro buvo slavui ne- i 
bilys, kada jis nemokėjo pa-’ . 
staro jo kalbos ir negalėjo džiai. 
susikalbėt. Tečiaus vokie- .Įau v pradėjo rašyti 
eiai neprotestuoja prieš sla- 
vus, kad šie vadina ju tauta 
“nebiliais.” 4. J

Gal toks vardų kraipymas .nepatinka, ir jų kalbos drau- 
ir nėra geras daiktas, bet ka reikalauja, kad vietoj 
gi čia padarysi, kad kaltais!angliško žodžio“Telephon,“ 
ir *pačios tautos negali susi-!kaip tūli vokiečiai dabar ra- 
tart dėl savo vardu. Pavvz-išo, butų rašoma grynai vo- 
džiu čia gali būt Šveicarija, kiškai: “Fernsprechėr, ’ kas 
t_:— i--------- 'reiškia “tolkalbis.“

.. L_. __ Žmogų, kuris operuoja
tai’ pamatysite, kad automobilių, kai kurie vor 
“ū šalies vardą!kiečių laikraščiai pradėjo 

Jei pavažiuosite-rašyti franeuziškai: “chauf- 
cruputĮ Į pietus, kur gyvena eu’’- Tai žudymas musų 
italai, tai sužinosite, kad pas kalbos, sako faterlando pat- 
juos ta pati šalis vadinasi notai. Kokiems, girdi, vei- 
“Svizzera.“ Jei pavažiuositė niams vartoti šlykštų “chau- 
i vakarus, tai francuzai te- feurb kuomet vokiečių kal
nai jums pasakys, kad jusite esąs labaii daili® žodis 
dabar atvykot i “Suisse.“ o i7er?<me,!1<.raflfahrzeu^t’dlrtr’ 
melas sako, kad visa šita ša-'kuris teisingai išverstas lie- 
• • it ’tlivili Vnlnnn m

l

I

“Suomen

M

KALBOS PROBLEMA.
Amerikonų rašybos taisy

tojai nori ištaisyti anglų kal
bą taip, kad tarp jos rašy
mo ir tarimo butų kuo ma
žiausia skirtumo. Dabar, pa
vyzdžiui, jie rašo naktį 
“night,“ o taria “nait;” žodi 
aukštai rašo “high,” o taria 
“hai.“

Prie Kolumbijos Univer
siteto New Yorke yra susi
dariusi net tam tikra taryba, 
kurios tikslu yra taisyti ir 
lengvinti rašybą. Šita tary
ba sako, kad apie 30,000 an
gliškų žodžių reikia būtinai 
pataisyti. Ji pataria rašyti 
“thru” vietoj “through,” 
“program“ vietoj “program- 
me,” “catalog“ vietoj “cata- 
logue,“ “tho“ 
“though,“ ir tt.

Vokietijoj irgi 
Kalbos Draugija, 
tikslas ne lengvinti savo kal
bą. 'bet ginti ją nuo svetimų 
kalbų intakas. Mat. po karo 
i vokiečių, kalbą pradėjo la
bai skverbtis'-.angliški-, žo- 

VokiecTų laikraščiai 
' ’ “meeU 

—“speech.“ “sfiort,w 
auto.” ir tt.

Vokiečių patriotams tas

vietoj

susidarė 
tik jos

Jeigu jus nuvyksite i Šveica
rijos šiaurę, kur gyvena vo- I • *• • J - “ •kiečiai, 1 
jie rašo savo 
“Schweiz.”

jis vadinasi vienu vardu, bu- 
;ent, “Suitzerland.”

Kokiems, girdi, vei-

i tuvių kalbon reiškia: “pajė- 
iga varomos žmonėms ke- i?. ■jutai

Taigi, kuomet amerikie
čiai stengiasi savo kalbą 
kaip galima lengvinti ir žo
džius trumpinti, tai vokie
čiai stengiasi laikytis žodžių 
jungimo papročių, ir jiems 
rodos, kad tai labai gražu.

*?• “Irę- liauti mašinos vežikas.Ainją^laj V^na^I^; Taicd. kuomet ame
iand,*’ o patįs airiai vadina 
;avo tėvynę “Eireann.”

Rusai, lenkai, čekai ir kl
os šitos giminės tautos vadi- 
įa save “slavianie,” kas rei
kia “garbingi žmonės,“ bet 
/okiečiai slavus vadina 
‘TVend’ais." kas reiškia 
‘svetimi,“ “bastūnai.”

‘ Turbut įdomiausia yra 
tas, kad Anglijoj nėra nu
statyto vienodo vardo anglų 
tautai. Valai arba velšai, ku-

SNIEGAS IR PŪGOS 
FRANCUZIJOJ.

Pereitą nedėldienį Pran
cūzijos pajūry siautė didelės 
audros ir snigo sniegas.
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CAMBRIDGE, MASS. 
L. S. S. 71 kuopos Gegužinės 
prakalbos pavyko puikiai. 
Kalbėjo adv. F. J. Bagočius 

»r “Keleivio” red. J. Ne- 
viackas.

Nedėlioję, gegužės 9 d. 
vietinė socialistų kuopa su
rengė prakalbas apvaikščio- 
jimui darbininkų šventės 
Pirmosios Gegužės.

Pirmas kalbėjo adv. Ba- 
gočius. Pradžioje savo kal
bos jis apibudino prasmę 
darbininkų šventės ir kaip 
senai darbininkai pradėjo 
suprasti, kad jie yra išnau
dojami. Toliaus kalbėtojas 
aiškino kas yra socializmas 
ir kas ji įvykins.

Kalbėdamas apie Rusijos 
bolševikus adv. Bagočius 
įrodė, kad bolševikai, vykin
dami socializmą Rusijoj, va
davosi ne šaltu protu, o vien 
tik/entuziazmu ir todėl tiek 
daug klaidų padare. Jie no
rėjo socializmą įvykinti 
“aborcijos keliu,” be laiko. 
Ir kaip šiandien matome, so
cializmas Rusijoj mirė dar 
negimęs. Dabar Rusijos bol
ševikai grįžta atgal prie ka
pitalizmo. Taigi, anot kalbė
tojo, tikslo pasiekimui vien 
tik gerų norų neužtenka. 
Reikia atsižvelgti į aplinky
bes ir į minių susipratimą 
bei apsišvietimą. Pas Kristų 
irgi buvo geri norai — at
pirkti žmoniją nuo velnio 
žabangų. Bet nors arti du 
tūkstančiai metų prabėgo, 
kaip Kristus “atpirko” žmo
niją, vienok velnias kaip ne
šė, taip ir tebeneša pilnais 
maišais tamsiu davatkų du- *. - * 
šias. Tas pats buvo ir su Ru
sijos bolševikais. Vadai ga
lėjo dirbti su didžiausiu pa
sišventimu, bet ką gi sauja- 
lės žmonių pasišventimas 
reiškia tarpe milionų tamsių 
Rusijos gyventojų! Rusijos 
industrija taipgi dar toli nė
ra pasiekusi to laipsnio, kad '

i geri buvo, todėl mes jiems tą 
'vardą ir palikom.”

Iš šito Pruseikos pasiaiš
kinimo pasirodo, kad jie, iš
sigandę “negerų” vadų, išsi
žadėjo socializmo. Jeigu kas 
nors Pruseiką gerai “išgąs- 

” tai jis išsižadės ir ku-

AKRON, OH1O. 
Pruseikos prakalbo*.

Balandžio 23 d. A. L. D. 
L. D. 59 kuopa surengė L. 
Prūsei kai prakalbas. Išėjęs 
kalbėti L Pruseiką pasisa
kė kalbėsiąs pirmu atveju“^ 
bu atveju apie Amerikos|“^”? Jaigi, “totoe M- 
darbininkus. Vienok jis pra
dėjo savo prakalbą nuo. 
,“Keleivįo,” Michelsono, Ge
gužio ir kitų ypatų biaurio- 
jimo. ypatingai jis užsipuo-j 
lė ant Michelsono, kam jis 
talpinęs “Keleivyje” Pilėno 
raštus. Už lai, girdi, Michel- 
sonas esąs baisiai prasikal
tęs, prieš visuomenę.

Antroj 
Pruseiką 
Lietuvos 
šmugelį su Rusija. O visiems 
juk yra žinoma, kad Rusiją 
valdo komunistai. Tai koks 
skirtumas tarpe juodų ir 
raudonų šmugelninku?

niauskaitė, soprano, Emilija 
Tataroniutė, pianistė, J. C. 
Navadauskas, basas, A. Na- 
vadauskaitė, pianistė ir M. 
Kašėtaitė. Kadangi daini
ninkai visi yra geri, tai ir 
programas buvo gana gerai 
išpildytas. Apie kiekvieną 
atskirai kalbėti ąematau rei
kalo, nes visi gerai yra žino
mi kaipo geri artistai-daini- 
ninkai. Čia aš tik noriu pri
siminti apie Kašėtaitę, kuri 
yra nauja Lowellio žvaigž
dė. Reikia pasakyti, kad M. 
Kašėtaitė labai progresuoja, 
nes seniaus kai ji dainavo, 
tai negalima buvo žodžių su
prasti, o dabar žodžius ji ta
ria labai aiškiai. Tik vieną 
ydą p-lei Kašėtaitei galima 
pastebėti — tai nevisai tin
kamą užsilaikymą ant sce
nos. Jos nepaprastas judėji
mas laike dainavimo daro 
nevisai malonų įspūdį į pub
liką. Kol dar jauna,'nuo to ji 
lengvai galėtų atprasti. j

Pataisius šią ydą ir dar Į 
daugiau pralavinus savo 

; malonų balselį, p-lė Kašėtai
tė paliktų geriausia lietuvių 
dainininkė visoj apielinkėj.

Iš visų dainų geriausia 
publikai patiko “Mielašir- 
dystė,” kurią sudainavo M. 
Petrauskas su J. C. Nava- 
dausku.

Nors ant tokio turiningo. _ - , -. . ........
koneerto žmonių nedau- S. S. knygas ir nurodyda- mstai uzsipuldinej 
giausia susirinko, bet tie,!Jna Brooklyno komunistų be pamato. La
kūne buvo, tai ilgai jo neuž- konferencijos delegatų vai - 
mirs ir lauks daugiaus tbkių ^us u* antrašus. Pruseiką 
koncertų ant t0 kl-ausin''0 tiek atsa-

Surengime šio koncerto kė, kad, girdi, Laisvė bu- 
daug pasidarbavo buvęs M. Y° Partijos organas, tai lUie- 
Petrausko mokinys K. Kin- J® talPintl reikalu^

'žmogelis pakilęs klausia 
(Pruseiką: “Aš girdėjau tam-

keikia “Keleivį” ir visus so-j CHICAGO, ILL.
_ • _ iTi — M_ — i _ tk ■ %

i Keturių jaunuolių organiza-1 
ei jų vakaras pavyko gerai.

Gegužės 16 d. Mildos Sve-1 
tainėje keturių jaunuolių or- i 
ganizacijų jungtinis komi-j 
tetas buvo surengęs jaunuo-,

Įliai, kaip Pruseiką, ir nega
li būti darbininkų vadais, 

j nes jie pertankiai maino sa
vo kailį. Tikrieji idealistai 
nėra bailiai, jie neišsižada 

!savo idėjos dėl negefų vadų, 
bet kovoja su jais.

Vienok aš manau, kad 
Pruseiką nėra toks kvailas, 
kaip jis aiškinasi. Ne dėl 
“Keleivio” ir ne dėl Socia
listų Partijos vadų jie su
griovė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą. Tas griovimo dar- 

; bas buvo atliktas su mate
rialiu išrokavimu. Pruseiką 
ir kiti laisvieeiai griovė L. 

j S. S., kad pasinaudojus iš 
įjos turto. Reikia žinoti, kad 

Po pirmai kalbai Prūsei- daugelis L. S. S. kuopų turė-

savo prakalboj 
patvirtino, kad 
klerikalai veda

cialistus. Bereikalo Prašei-; 
ka prisimeta dūmeliu (du- 
raką valiajet) ir pasakoja 
žioplą pasaką apie Socialis
tų Partijos vadų negerumą. 
Juk tais laikais L. S. S. vir
šūnėse kaip tik ir buvo visi 
dabartiniai komunistai.

Šiose Pruseikos prakalbo
se publikos buvo visai ma
žai. Viso-pro-viso su kal- 
bėtojum buvo 23 ypatos. O 
“Vilnies” korespondentas 
sako, kad publikos buvo 
apie šimtas. Galit sveiki me
luoti kitų kolonijų lietu- 
viams*. bet vietos lietuviai 
mato jūsų melagystes.

Liudvinavo Petras.

'• I

kai buVo paduota keletas jo nusipirkę “Laisvės” Šerų, 
j klausimų. Pirmas klausimas Sugriovus tas kuopas “Lais- 
būvo'toks:'“Jus sakote, kad'vei” pasiliko jų šėrai. Paga

BROOKLYN, N. Y. / 
Klaidos atitaisymas.

Sąraše aukavusiųjų LSS. 
19-tos kuopos prakalbose, 
įvykusiose Brooklyne, bal. 
28 d., praleista vardas J. Lu- 

_____ -__________ kaiti* ir B. Lovinikaiti*, ku
lių susipažinimo vakarą sujriė aukavo po $1 kiekvienas* 
turiningu ir įvairiu progra-i Šiuo atitaisoma ta nemaloni 
mu. Nors oras jau buvo šilto
kas, bet publikos prisirinko 
daug. Programą pildė patįs 
jaunuoliai.

Jaunuolių orkestrą, veda
ma p. Juozo L. Grušo, Jau- į 
noji Birutė, vedama p. Petro 
Sarpalio, Dailės Vaikų Cho-j 
ras, vedamas Kasto Gaubio, 
ir Dailės Vaikų Draugijėlės 
Choras, vedamas p. Antano 
Stulgos. Kaip Jaunuolių or
kestrą, taip ir chorai puikiai 
pasirodė. Taipgi gerai pasi
rodė smuikininkas solistas 
Mikas Petruševičius, solistė 
kometistė ir smuikininkė 
Aldona Grušaitė ir monolo- 
gistė Virginija Urbaitė. Pa
sirodo, kad musų nepartinių 
žmonių auklėjami vaikučiai 
yra gabus, gerai atlieka sa
vo užduotis. Reiškia, neeik
voja laiko ant partijų užma
čių, bet lavinasi to, kas 
jiems tikrai yra reikalinga ir 
naudinga. Užtai garbė tų 
jaunuolių tėvam* ir jų mo
kytojams, kad moka dailę :da. 
atskirti nuo politikos. Ru-' Bet buljonui tokia mėsa 
deni ar žiemą viršminėtų ’ netinka. Tik kepti arba barš- 
draugijų jungtinis komitetas Į čiams ji galima vartoti nors 
žada surengti didelį koncer-!ir po dviejų sąvaičių, jei sto
tą. Lauksime. Įves rūsyje arba šaltame pa-

Graibuti*. 'dėjime.

klaida.
IjSS. 19 kp. vardu V. Poika.

PATARIMAI.
KAIP RIEBALUOTAS 

BONKAS plauti.
Riebaluotos bonkos reikia 

plauti kavos tirštimais, 
imant juos gerokai drėgnus, 
bet ne šlapius. Tokių tiršti
mų reikia pripilti ketvirta 
bonkos dalis ir stipriai kra
tyti, kad tirštimai priliptų 
prie sienų. Prilipę visus rie
balus sugeria. Tada reikia 
bonka išplauti vandeniu.

DUQUESNE, PA. 
Šis-tas ii užmiršto 

kampelio.
Iš šio miestelio nematyti 

jokių žinių laikraščiuose, 
tartum kad čia lietuvių visai 
nebūtų. Tuo tarpu čia gyve
na gana skaitlingas būrelis 
lietuvių. Jie turi net ir savo 
svetainę. Taipgi čia yra se
kančios lietuvių draugijos: 
L. N. L. P. Kliubas, S. L. A. 
172 kp., S. L. R. K. A. 102 
kp. ir šv. Antano draugystė. 
Iš visų draugijų geriausia 
gyvuoja L. N. L. P. Kliubas, 
kuris turi savo svetainę ir 
nemažai pinigų banke.

Lietuviai, aplamai imant, 
gyvena neprasčiausia. Di
džiuma jų turi nuosavus na
mus. Yra ir keli lietuviai biz
nieriai. Didžiuma vietos lie
tuvių darbininkų dirba plie- 
[no dirbtuvėj.

Balandžio 17 d. buvo pa- 
. Ka

dangi čia lietuviai gyvena 
išsiskirstę, tai sunku juos 
prie kokio nors veikimo į 
krūvą sušaukti.

Tėvo Vaikas. !

KAIP UŽLAIKYTI JAU
TIENA MĖSA ŠILTU 

METU.
* Jdėti mėsą į išrūgas, ku

rios prieš tai reikia užvirinti 
ir ataušinti. Reikia, kad visa 
mėsa paskęstų išrūgose. 
Taip laikoma •mėsa negen-

baisiai prasižen- lios. kam teko L. S. S. turtas, 
vertas kelių desėtkų tūks
tančių dolerių? Kur dingo 
tie $14,000-00, kurie buvo 
surinkti Sąjungos namui 
statyti ?

O ant “Keleivio” komu- 
■ja irgi ne- 

1919 metais
“Keleivis” viešai pasakė, 
kad Komunistų Partijos su
važiavime Chicagoj dalyva
vo du šnipai, kurie pagelbė
jo komunistams konstituci
ją sutaisyti. Bet “Laisvė” ___
tada visa gerkle rėkė kad j reiktas* Kliubo balius’ 
“Keleivis meluoja. Ir tie į - 

______„. — o___ ,_____  šnipai veikė,Komunistų Par
astą kalbant keli metai atgal, tijoj net iki 1922 metų. Vi- 
i Tuomet tamsta sakiai, kad «•«»•-
tik socializmas žmoniją iš- 

j gelbės. Bet dabar jau socia
lizmą niekini, o perši komu-

Tulas laikas atgal vienas

‘Keleivis’
gė prieš visuomenę, talpin
damas Pilėno raštus, tad pa
sakykit, ant kiek prasižen
gė ‘Laisvė,’ gelbėdama val
džios šnipams sugriauti So
cialistų Partiją, išduodama

daras, kuris taipgi yra dai-į J^PV 
lės mylėtojas.

Ten Buvęs.

PHILADELPHIJOS PARODA.

SEATTLE, WASH.
Apie komunistu* mun- 

šainieriu*.

galėtu būti tinkama nacio-i komu,n,stM korespondentas,
° w 1 onvvoiv i 71 nnaiizavimui.'

Nors adv. Bagočiaus kal
ba buvo gili ir nuosaki, bet 
joje nestokavo ir sveiko hu
moro. Publika tarpais kva
tojo pilvus susiėmusi.

Antras kalbėjo “Kelei
vio” redaktorius J. Neviac- 
kas. Jis savo kalboje perbė
go visas svarbesnes pasaulio 
šalis, apibudindamas darbi
ninkų padėtį. Taipgi api- 
briežė Anglijos darbininkų 
didijį streiką ir prisiminė 
apie Lietuvos Seimo rinki
mus. Kalbėtojas sako: “Jei
gu ir šį kartą klerikalai lai
mės rinkimus, tai ant Lietu
vos nepriklausomybės iškal- 
no galime padėti juodą 
kryžių, nes ji žlugs nesulau
kus nei kitų. Seimo rinki
mų.” •

Abelnai paėmus, dr-go J. 
Neviacko kalba buvo turi
ninga, rimta ir nuosaki.

Apart prakalbų buvo ir

su ežerais ir prūdais, kurie 
sudarys labai gražų vaizdą. 
Tame plote yra statomi viso
kie parodos tikslams namai 
ir pavilionai.

Anglija užsisakė savo rei- 
Įkalams daugiau kaip 50,000 
keturkampių pėdų vietos 
Liuoso Meno ir Manufaktū
ros Rūmuose (Palade of Li- 
beral Arts and Manufactu- 

ires). Vokiečiai užsisakė 30,- 
1000 pėdų, Olandai ,4,000, 
I Austrija 11,000, Danija 4,- 
iOOO, Francuzija 10,000, Ar
gentina 39,000 ir tt. Kitos 
šalis, pasižadėjusios oficia
liai parodoje dalyvauti, yra 
šios: Japo ija, Vengrija, 
Rumunija, Čekoslovakija, 

(Indija, .Brazilija, Kuba, 
(Egiptas, Ter?ąją, Kynai, 
\ Tunisija, Haiti, Nikaragua, 
Panama ir Liberija. . f-

Beveik kiekvienai pramo- -

Tai paminėjimas 150 rtietų 
sukaktuvių nuo paskelbimo

Suvienytų Valstijų nepri
klausomybės.

Liepos 4 dieną šių metų 
nukaks 150 metų, kai Phila- 
delphijoj buvo paskelbta 
Suvienytų Valstijų nepri-1 
klausomybė. Kad paminėjus’ 
šitas sukaktuves, Phila
delphijos miestas pasiėmė 
ant savęs iniciatyvą surengti 
šią vasarą tarptautinę paro
dą.

į šitą parodą tapo pa
kviestos ir kitos valstybės. 
Pakeldamos revoliuciją ir 
atsikratvdamos nuo Angli
jos karaliaus jungo, Suvie
nytos Valstijos įgijo nepri
klausomybę ne vien tik sau, 
bet parodė visam pasauliui, 
kad galima įkurti respubli
kos valdžią ir laimingai gy
venti be karaliaus. Tuo pa-; 
vyzdžiu pasinaudojo ir kitos nes šakai yra statomi atski
ltos. Taigi dalyvauti šitoj rf rūmai. Prekybos ir Mais- 
A menkos nepriklausomybės to Produktų Rūmai jau.bai- 
š rentė j kaip tik pritinka ir giartii statyti; jie turės 367r 
kitiems kraštams. !590 keturkampių pėdų vie-

Kovo mėnesy 1925 metų tos ir jų pastatymas lėšuos 
prezidentas Coolidge išlei- $1,000,000.
doapie šitą parodą praneši-i Liuoso Meno ir Manufak- 
mąir kartu pakvietė joje da-' turos Rūmai dar statomi, 
lyvauti viso pasaulio tautas; Juose bus 338,990 ketur- 
kad visos suvežtų ir išstaty- kampių pėdų vietos.

Mašinerijos, Transportą^ 
ei jos, Kasyklų ir Metalurgi
jos Rūmai turės arti 500,000 
pėdu vietos ir lėšuos $740,- 
000.

Mokslo ir Socialės Ekono
mijos Rūmai turės 109,000 
pėdu vietos ir lėšuos $348,- 
000/ ’

Madų Rūmai lėšubs $1,- 
500,000 ir turės 600,000 pė
dų vietos. Juose bus audito
rija su 6,000-kedžių.

Paroda atsidarys 1 birže
lio, o užsidarys 1 gruodžio.

Situs faktus paduodam 
_ “Keleivio” skaitytojų žiniai 

asignavo $2^186,500 iš oficialės parodos adminis- 
valdžios reika- tracijos išleistos knygelės, 

. 7. , “The Sesųui-Sentenial In-

siems yra žinomas tasai gar
sus komunistų suvažiavimas 
Miehigano giriose. Tą suva
žiavimą minėti šnipai išdavė 
valdžiai ir policija apsupusi 
mišką suėmė visus komunis
tų delegatus. Tada tik ko
munistai pamatė, kad “Ke
leivis” 
spėjo.

Tai

HAVERHILL, MASS. 
Lietuviai dirba kultūringą 

darbą.
1919 metais suorganizuo

ta lietuvių vaikų mokykla 
pasekmingai veikia. Mokyk
los organizatorius (komuni
stų nėapkenčiarnas) S. Už- 
davinis ir šį metą yra mo
kyklos komitete. Pirmiaus 
mokyklą finansavo draugi
jos ir buvo rengiami mokyk
los naudai piknikai, šį metą 
buvo renkamos aukos mo
kyklos komitetui einant per 
lietuvių stubas. Rodosi, mo
kykla jau turi gatavų pinigų 
suvirs du šimtu. Beto yra 
rengiamas piknikas ant 13 
d. birželio, Kliubo kempėje. 
Šį pikniką rengia bendrai 
visos draugijos, taigi gali
ma tikėtis gerų pasekmių.

Pamokos vaikučiams bū
na laikomos Kliubo viršuti
nėj svetainėj. Kliubas sve
tainę dėl mokyklos duoda 
visai dykai. Taigi Hdverhil- 
lio lietuviai neturėtų užmiršt 
ir Kliubo savais reikalais, 
ypatingai Kliubo parengi
muose. Kliubas turės savo 
kempės atidarymą 30 d. ge
gužės, o 31 d. gegužės bus 
šokiai. Butų gerai, kad ir iš 
kitur lietuviai atvažiuotų pa
matyt Kliubo Laisvas Kapi
nes, kur randasi jau daug 
gražių akmenų (paminklų).

Putinas.

nizmą. Tai pasakyk, tamsta, 
ar seniau tu mums melavai, 
ar dabar meluoji?” Prusei- 
ka pasijuto lyg ir pagautas. 
Jis nedrąsiai aiškinasi: 
“Mes socializmą pripažįs
tam ir dabar. Bet mes nuo

slapyvardžiu 
parašė Į “Vilnį” 

, kurioje

prisidengęs 
Žiema,” [ 

korespondenciją, 
vietos socialistus išvadino 
butlegeriais. Anot to kores
pondento, miesto gaspado- 
rius irgi esąs socialistas ir 
butlegeris.

Šitaip šmeiždamas socia
listų vardą, minėtas kores
pondentas, matomai, turėjo, 
galvoj komunistų darbelius, 
kuriuos jis ir suvertė ant so
cialistų. Nes visiems yra ži
noma, kad vietos komunis
tai yra didžiausi munšainie- 
riai ir pasileidėliai. Vyliau
sias vietos lietuvių komunis
tų vartąs č: nfao munšaino 
gavo prbto ligą ir dabar ne
žinia kur jis dingo. Alekutis, 
pajutęs navatną “bildesį” 
savo makaulėj, išvažiavo 
darbo jieškoti į kietųjų ang
lių kasyklas. Visięjns žino
mas Juozukas ir dabar gy
venimą daro ir munšaino.

:as gi, bekepdamas 
munšainą palėpėje, savo stu- 

ibelę uždegė. *O komunistėlį 
“Ai-Dži” tankiai^ . kaip mei
tėlį jo draugučiai nešioja 
girtą. “Ai-Dži”' yra labai 
i“fanaberistas,” turbut to- 
‘del, kad nuo kito pačią pa-. 
tveržė, o sdvo.pametė

• 4i

■H ■

Apart prakalbų buvo ir.j u'k 
pamargini mų. A. Kairaičiu-j ^un-a.n
tė puikiai paskambino ant 
piano, M. Anestaitė irLuk-' 
šiukė pasakė eiles ir M.' 
Anestaitė ir M. Bieliauskai
tė puikiai pagriežė aint smui
kų.

Nors prieš pat prakalbas

juos teisingai per-

vę kame tikrosios 
socializmo turėjom atsisaky- priežastys, kodėl komunis- 
ti, nes socializmo vadai ne- tai sugriovė L. S. S. ir dabar

I ■ 

pradėjo ‘lyti lietus, bet pub-1 u ... .!
likos susirinko į prakalb&si 
skaitlingai.

Kucpietis.
.nasižymi musų “draugu-’ 
čiai” komunistai. Jų mote-, 

i relės irgi nepadorų gyveni-Į 
mą ved a. Tūlos jų jau gavo Į 

;ligas ir pradeda “nokti.” 
i Abelnai paėmus, musų 

Gegužės 2 d., 2 vai. po komunistai tarp žmonių ge- 
pietu. ant Colonial Hali, po ro vardo neturi ir visi jų pa- 
numeriu 95 Middle st., atsi-,sielgimais biaurisi. Gi “Lai- 
buvo M. Petrausko koncer- svė” ir “Vilnis”, ažuot moki-' 
tas. Nors buvo garsinta, kad nūs savo pasekėjus padoru-' 
prasidės nuo 2 vai., bet pro- mo, šmeižia gerą socialistų 
gramas prasidėjo 15 min. iki vardą. Su tokiais savo dar- 
trijų. Programo turinys bu- bais ir tokia dora netoli, yy- 
vo gana turtingas, nes susi- račiai ir moterėlės, nueisite, 
dėjo iš 16 punktų. Programo Ne šiandien tai rytoj visuo- 
pildyme, apart paties komp. menė pasmerks jumis kaipo 
M. Petrausko, dalyvavo dar žmonijos išmatas, 
sekančios ypatos: Rožė Čer-’ Burdingierius.

LOWELL, MASS. 
M. Petrausko koncertas.

Paveikslėlis parodo narus, kurie bando 
skendusi Suv. Valstijų submariną prie Block 
R. I. Kartu su submarinu nuskendo 40 žmonių.

pa-

k’

NANTICOKE, PA. 
Pranešimas.

Gegužės 31 d., 10 vai. 
te, bus laikomas Lietuvių 
Laisvų Kapinių Bendrovės 
susirinkimas. Kurie prigulit 
įprie Kapinių Bendrovės, ne- 
| užmirškit atsilankyti. Susi
rinkimas bus laikomas ant 
! kapinių. Tą dieną išpuola 
Decoration Day.

Jonas Bieliavičius, 
' Pirmininkas.

ry-

KELEIVIS" DARBO ž.MOMV 
LA IK R t*TIS. 

PL ATINK IT J|.

tu savo pramonės, prekybos, 
i dailės, mechanikos ir moks
lo padarus, kad parodytų 
viena kitai savo civilizacijos 
progresą.

Amerika dalyvaus šitoj 
parodoj visa. Visos valstijos 

'ir visi miestai yra jau pasky
rę tam tikslui po kelis šim
tus tūkstančių dolerių. Phi
ladelphijos miestas paskyrė 
parodos tikslams $8,720,- 
OGO, neskaitant pinigu išlei
stų taisymui ir dailinimui 
gatvių, vedančių prie paro
dos pieciaus.

Suvienytų Valstijų Kong
resas ; ‘ 
federalės 1 
lams, kuri demonstruos. paC __ __  _________

1 rodoje savo armijos, laivy-. ternational Ėxposition.” 
; no ir oro spėkas, ir rodys ki- - - ,____
įtussavo departamentus. ; 500 ŽMONIŲ BMESTĄ

Riečius parodai parinktas 
j už 3 mylių nuo City Hali,- IS DARBO,
ties pietiniu Market Streeto Fall River mieste pereitą 

'galu, ir apima apie l.OOO ak- sąvaitę užsidarė viena audi
tu. į tą plotą jneina ir 275’nyčia ir 500 žmonių neteko 
akrų League Island Parkas, darbo.

r 1
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—Tu. Maike, juokų iš ma-

esu;

Maike, IV

l

buvo grynai socialistų ir jų 
simnati7Qtoriii balsai. nes

v

“Pasakykit, kur yra jūsų 
tėvynė? Jus užsidėjot tarp-

Tame pačiame “Laisvės” 
numeryje Bimba pasakė: 
“Mes siekiame. > kad musų

Darbiečiai visada skelbė, 
kad Socialistų Partija Ame
rikoj reiškia tik “zero.” Bet 
kuomet Socialistų Partija

vo balsų butų pasukę komu
nistų pusėn, tai tautininkai 
butų buvę iš SLA. Centro iš
šluoti. nes komunistų sąra
šui truko tik apie 500 balsų. •

no vaisko nedaryk. Aš misli- i neišlaiky 
nu, kad varlių mušimas yra ........ .
geras biznis, v _... 
Šliupas Kitąsyk rašė

“Laisvės” No. 72, š. m.

prasti — inteligentams ne
tinkamas) ir sako, jog Bim
ba nieko neišmano taip sa- Į galėtų grįžti 
kydamas. vergijos.

Nikolajų Nikolajevičių; jis 
yra paprastas ir tvirtas vy
ras. Didžiosios valstybės 
klausosi ką jis kalba. Jis su-

.c.naiu* j r .suu patizatonų
duos viską, ko dabartinė nei tautininkai, nei komuni- 
valdžia neduoda. Istaj jį nebalsavo. Jeigu

“Salin plėšikavimas! Ui socialistai visą tūkstantį sa-

j

PASMERKTŲJŲ RUSŲ g u^Ja kunigaikštis

KALBOS TEISME. —

Leningrade bolševiku tri
bunolas nesenai teisė 
žmones, kurių 13 buvo pa- 

ismerkti ir sekančią savaitę 
sušaudyti. Jie buvo kaltina-i 

Imi neva šnipinėjimu Estoni- 
'jos armijos naudai.

Atėję dabar iš Maskvos, 
laikraščiai paduoda kai ka- 

'tfu pasmerktųjų kalbas, pa-j 
sakytas teisme. Išvertę mesi 
čia paduosime tas kalbus 
“Keleivio" skaitytojams.

Dimitrij Gonkannen. bu- 
vusis Rusijos dvarininkas, 
niekindamas bolševikų teis
mą, pasakė taip: "Būdamas 
Rusijoj aš Įsitikinau, kad su
kilimu mes negalime pasiti
kėti. Bolševikų galiai sutriu
škinti reikalinga išorinė jė
ga. tokia kaip atėjimas Di
džiojo Kunigaikščio Nikola
jaus — reikalingas karas, 
kuris duos ženklą v’suoii- 

inam Rusijos liaudies sukili- 
imui."

Dimitri Gonkannen ir jo 
Įbrolis Nikolajus buvo su- 
Įšaudyti.

Buvusis caro armijos kari
ninkas Ivan Burakackij, ku-

Nikolajus Nikolajevicius!” 
šitos proklamacijos buvo 

skaitomos teisme, ir kaltina- 
i- mieji nesigynė, kad jie pla
stino jas tarp Rusijos žmo

nių. Jie taipgi prisipažino, 
kad Rusijos pasienio valsty

bėse veikia Baltojo Kry
žiaus draugija, kuri organi
zuoja “baltąsias" spėkas ir 

, ruošia naują užpuolimą ant dengtos iš 
' “ ar “

Klausimas, kas apmokės 
kelionės lėšas tiems komu
nistams, kurie urmu, net iš j 
tolimų kolonijų, važiuoja 
“savo lėšomis” i SLA. Sei
mą? Nejaugi jų lėšos bus pa- 

__ “Rusijos baduo- 
Rusijos. Taip bent sako “ka- ’ lių” ar “Lietuvos kalinių” 
zioni ’ Maskvos laikraščiai, i fondo? Darbininkas.
“Izviestija” ir “Prafvda.” ! ---------
---------------- --- -------------- Į Kuomet E. N. Jeskevičiu- 

!tė 1922 metais pasiuntė iš 
kairiųjų fondo apie 200 do-

kaliniams. tai Z. Angarietis, 

reikšdamas, kad kairiųjų už
imta pozicija esanti prasta, 
„ „1 ir jų aukos esą netin
kamos. Ir Z. Angarietis pa
reiškė, kad jokių aukų iš 
kairiųjų nepriims.

O A GT1 A DAC Kairiųjų rondo apie zvu ao- 1 /AO 1 \ lerių Lietuvos politiniams
— ... ..______  kaliniams, tai Z. Angarietis

Lenkas Želigovskis anais tu?APini^. sug.-ąžino, pa- 
(metais paėmė Vilnių, o lie- 
i tuvis Pilsudskis dabar paė- 
mė Varšuvą. Sekdami lenkų e 

; pavyzdžiu, lietuviai dabar 
i turėtų prijungti Lenkiją prie 
' Lietuvos, ir tuomet butų už
baigti visi ginčai.

Juokai juokais, bet Vilnių 
atsiimti lietuviai dabar turė
jo puikią progą. Jeigu jie 

Į šitos progos neišnaudos, tai 
i tegul nedrįsta daugiau kreip 
tis Į Ameriką ir prašyti aukų 
•Vilniaus išvadavimui.”

—Gud mornink. Maike!
—Labo ryto, tėve! Bet 

kur gi tavo generoliška man- 
dięra? „

—Turėjau pasidėt, vaike, 
ba dabar gavau toki džiabą. 
kur generoliška uniforma 
nepritinka.

—O koks tai darbas?
—Restorane, vaike, < 

vyriausiu bosu ant dišių.
—Ką tai reiškia, tėve?
—Na. ar tu. Maike, 

nai kas yra dišiai? Tai to- 
rielkos. videlčiai. šaukštai, 
peiliai., ir kitokie daiktai, su 
kuriais žmonės valgo.

—Aš tą suprantu, tėve: 
bet man neaišku, kokiu bosu 
tu gali ant jų būt.

—Aš prižiuriu. 
kad jie butų čysti.

—Ir nuo tavo žiūrėjimo 
jie pasidaro “čysti?” •

—Ne, vaike; juos reikia 
nuvašyt su karštu vandeniu 
ir sopinu

—O kas tą darbą atlieka?
—Aš pats, vaike.
—Reiškia, tu. tėve, nesi 

joks “bosas." o tik papras
tas indų plovėjas.

—Jes. Maike, ale labai ge
ras pleisas. Ant torielkų pa
lieka tiek mėsos, kad aš da 
ir namo parsinešu. Kaip tik 
pareinu iš darbo, tai zakris
tijonas manęs jau ir laukia. 
Tik pirmutinę dieną apsiga
vau, 
tai aš

ris taip pat buvo sušaudytas, 
pasakė: “Bolševikų valdžia 

žs. Kils karas, kuris 
__________ .uždegs liaudies sukilimą.

•Juk ir daktaras Tuomet išeis arenon kuni-
_  _ _ kad gaikštis Nikolajus ir įkurs 

Lietuva galės savo skolą A- Rusijoj respubliką, 
merikai žaliomis varlėmis Nikolajus Paderma. buvu- 
atmokėt. O aš dabar gazie- sis Vrangelio anmjos kari-; 
tose skaičiau, kad varlių šį- ninkas, pasakė: ‘ L 
met Lietuvoje yra labai nigaikštis Nikolajus padar 

■daug. Musu žmonės ju ne- bolševikams galą.

Jes, {betgi 
mistinu, kad mes Įdžios 

s:-".“

Pa-Įgalima butų padarė iš Nužusę ’ ^5^
- • įvirto bankininkais, milionie- 

lukelti revoliu-i™*. Dabarjie turės išduoti 
[apyskaitą is savo vagysčių, 
j Sunki bus tai valanda!

tu Respublika, be bolševiku. ■ . _ “77 “ .
' Bolšįvikų šnipų surinkti. ZmoInesv.>d.0mK,, 

dokumentai parodė teisme.:1’?1 Lenkijai ® S 
t- . - • ’ • ’ < - Kerenskiu,/ ar Musoliniu.

Kitaip sakant, ar jis virs' 
'Lenkijos diktatorium, kaip 
Musolinį virto Italijoj, ar jis 

■ bus nuverstas ir Lenkijoj 
; prasidės chaosas,kaip po Ke
renskio buvo Rusijoj? Man 
rodos, kad jam skirtas Ke- 

.renskio likimas.
i

Kuomet Rusijos unijistai 
pasiuntė pagelbą Anglijos 
streikieriams. tai Anglijos 
streiko vadai tą pagelbą at
metė, pareikšdami, kad jo
kių pinigų iš Rusijos^‘jie ne
priims, nes jiems netinka 
sovietų valdžia. >

Brazilijos Rojus.
Pirmos žinios iš Brazilijos—(žiuose. Seniau Slucke, Mins- 

iivažiavę šaukiasi — ke ir Vilniuje —anot Micha-
• lonio — Lietuva XVI amž. 
'pardavinėjo ant turgaus sa
vo vergus turkams, persams 
ir kitiems orientalams, o 
šiandien valdžia išduoda sa
vo žmones i Brazilijos plan- 

i tacijas ir raistus, kur nete- 
Įkus negrų lietuviai privalo 
užimti negrų vietą!

“Rods, valdžia paskyrė 
dabar Brazilijos konsulu p. 
'Kalvaiti, mokanti francuziš- 
Įkai, ispaniškai, angliškai, 
vokiškai ir itališkai; žino
ma, tai geras darbas. Bet 

■ jeigu emigrantai bus neor- 
I ganizuotai išleidžiami, be 
susitarimo su Brazilijos vai

zdžia. tai vis tiek neįstengs 
J apsiginti nuo išnaudojimo, 

i Brazilijos plantatoriai mo
ka vergus engti nuo senų 
laikų, ir jeigu konsulas netu
rės apsčiai pinigų gelbėji
mui varguolių, tai jo triūsas 
ne kiek naudos teatneš.

“Ir Argentinoje gyveni
mas sunkus, ir daugelis no- 

i retų iš ten persikelti i Kana- 
' ’ l. Be to, Buenos Aires’e

j “Kas kardu kariaus, tas 
nuo kardo žus," sako krikš
čioniu šventraštis. Bet Lietu
vos k/ikščionįs šitossavo turėjo šiais metais savo su- 

i "konstitucijos ’ nepaisė. Ei- jVažiavimą, Pittsburgh’e, tai 
Nikolajus Paderma. buvu- dam.i. i Sej?° JAm’ Darbininkll Partija pa-

- — .. . . ; meilę artimo skelbe, bet siuntė suvažiavimui laišką,
ninkas pasakė: “Didis Ku-i^V”0^0 smurt0 kafdu. Ir pareikšdama, kad Amerikos 

■ ’....... • * vs|Pe žuvo. [Darbininkų Partija norėtų
  'i » • sudaryt bendrą frontą su So- 

jvalgo, tai kidel gi jų nepar- Didžiuma kaltinamųjų! P^k’U-ioniZ'31’^ ^ija ,ParIamenti-
neži-duot amerikonams? Jes,(betgi stojo uz sovletM.val: DriėmėŽtaobalsikainoDie-n’U0Se nnkimU0Se' 

SmT s“’ 
Mušimo Bendrovę ir impor- mus visas jų kalbas bendrai. į 
tuot iš Lietuvos varles. P ‘’
žitkas iš to galėtų būt dubel-; šitokią programą 
tavas: ir biznio padarytume,! Rusijos kaimiečius iš bolše- į 
ir Lietuvos balos butų ap- j vikų intakos. sC. J..1.. 
čystytos nuo nereikalingo ei ją. nuversti bolševikų d i 
brudo. Ką tu pasakysi ant taturą ir įkurti naują Soyie-;
te, Maike?

i —Man rodos, tėve, kad iš
tavo sumanymo nieko ne- 
bus. -Jeigu tu pradėtum or-ikad Pabaltijos valstybėse, o 
ganizuoti tokią bendrovę, ypatingai Estonijoj. anti- 
tai tik žmones prijuokintum. Į bolševikų organizacijos dar- 

—Kas čia do juokas, vai-Įbuojasi labai stropiai. Esto-' 
ke? Jeigu mes galėsim iš- Įnijoj jie yrą net aprinkę ge- 
mainyti varlę ant aukso, tai i 
nebus juokas, ale biznis.

—Bet kas tau. tėve, duos 
aukso už varlę? Jeigu ir yra 
išdykusių žmonių, kurie val
go varles, tai jų labai mažai, 
ir per apskritus metus tu gal įkaitinamieji platinę Rusijos 
visoj Amerikoj neparduo- teritorijoj. Viena tų prokla- 
tum šimto varlių. Koks gi macijų prasideda taip: 

Žinai, poniški valgiai, gali būt iš to pelnas? Antras : “į eilinius Komunistų
5 su jais nelabai apsi- dalykas, pradėjus Lietuvoje Partijos narius! 

pratęs. Veiterka atnešė glė
bi dišių nuo stalų ir suvertė 
man i sinką. Žiuriu, kažin 
kokios naujos patrovos butą 
—lyg ir paukščių kojikės 
ant sviesto smožytos. Aš da- 
vai jas čiulpti. O nygeris 
žiuri Į mane ir juokiasi. Aš 
sakau, kas tau do juokas? O 
jis sako,' kad jis matąs pir
mutinį dišvašerį. ką varles 
taip myli. Tada tik supra- _ 
tau. Maike, kad aš valgiau dolerių išleidžiami kas me- 
varlių kojas. Ant širdies pa- tai kovai su vabalais, 
sidarė labai smutna, ale vis —Man nepatinka, Maike, 
da nenorėjau vieryt, kad po- kad tu visus mano sumany- 
nai valgytų tekį brudą. Nuė- mus kritikuoji. Aš mislinau, 
jau į kičiną. ogi žiuriu, kad kad Varlių Mušimo Bendro- 
ištikro pilnas aisbaksis pri
dėtas varlių. Ir kaip vėliau 
sužinojau, vaike, tai restora
nas moka už jas gerus pini
gus. Už gerą varlę duoda 
kvoterį, o kaip ją ištaiso su 
visokiais prismokais. tai 
gauna tris kvoterius ir dau
giau. Nors ant širdies man 
.buvo labai negardu, ale į 
/galvą atėjo mislis, kad čia 
galima gero pinigo padaryt.

—Kokiu budu?
’—Ogi eit varlių mušti!
—Kaipo vyčių generolui, 

tau toks užsiėmimas labai 
pritiktų, tėve. Gali būt, kad 
tau pačiam nei nereikėtų 
paskui varles vaikytis. Tu 
galėtum vyčių “vaiską” prie 
to pristatyt.

nerolą Vasilkovski vyriau
siu savo vadu, kuris visuo
met esąs pasiruošęs pulti 
Rusiją.

Teisme buvo išstatyta ke- 
liatas proklamacijų, kurias

Argi nekeista, kai “mi- 
. inių" partija (A. D. P.) pra

ves valdžią tuojaus pradėjo “zero” partijos (Soc. Par- 
sudaryt bendrą fron

tą?
Kai Soc. Partijos suvažia

vimas komunistų pasiūlymą 
atmetė, tai dabar jie vėl so
cialistus drabsto purvais ir 
niekina, sakydami, kad S. P. 
suvažiavime buvę tik 14 de
legatų.

Bet jeigu S. P. butų priė
mus A. D. P. pasiūlymą, tai 
komunistai butų pareiškę, 
kad “dvi didžiausios darbi
ninkų partijos Amerikoj" 
sudarė bendrą frontą parla
mentiniuose rinkimuose.

Į ■

naikinti varles, ūkininkams 
pridarytum daug blėdies.

—Lietuvos ūkininkai, tautinę kepurę su ilgom, asi-
Maike, varlių nevalgo, tai‘liškom ausim. Bet už parti- 
jiems čia nebūtų jokios blė-Jos ribų jus vistiek esat pla- 
dies. ičios motinėlės Rusijos su-

— Bet varlės išnaikina j nųs. Taigi stokit prie liau- 
daug pavojingų vabalų ir i dieg. vadų, nes kitaip jus žu- 
kirmeiių. Atimk varles, tai šit staigioj liaudies 
tie vabalai suės visus ukinin- bangoj."

t l'U. I O. Iii.
Amerikos robo Bimba pareiškė: “Dienraš-

’ tis ‘Laisvė’ turi didžiulę ar
miją bendradarbių, kurių 99 
nuoš. yra darbininkai” Tas 
pareiškimas labai nepatiko 
“filozofijos daktarui” But
kų Juzei. Jis parašė Į “Lais
vę” kritikos straipsnį, saky
damas, kad darbininkai be 
inteligentijos negalėtų apsi
eiti. Tucmi. mat/norėta pa
sakyti, kad jis (Butkų Juzė) 
darbininkams ri’š labaUnau- 
dingas.

Vienas .
(gumos) fabrikantas sako, 
kad tarp Amerikos ir Angli
jos gali kilt karas dėl robo. 
Mat. Anglija kontroliuoja. 

■ robo gamybą ir Amerikos, 
robo fabrikantai turi mokėti, 

i jai labai aukštas kainas už 
šitą medžiagą.

gelbėkite!
“Lietuvos Žinių” 75 nr. 

D-ras Šliupas paduoda tokį 
laišką, gautą iš Brazilijos:

“Važiavimas musų buvo 
labai gera$ ir linksmas; mes 
manėme, kad bus toks links
mas gy venimas ir Brazilijo
je. O kaip tik atvažiavome į 
Braziliją, tai patiko mus di
delė nelaimė, nuvežė į tokią 
peklą, kad nė bėgt, nė rėkt, 
i tokį raistą, kad nė išbrist 
negalima: suvarė mus su 

i juodaisiais negrais, kaip jie 
nori, taip su mumis daro, 
nes mes iš jų išeiti negalime, 
neturėdami pinigų. Suvarė 
ant ūkio kavą apkasinėti, 
dirbame trįse: aš, vyras ir 
vaikas; tai mes trise uždir
bame per sąvaitę ant 7 kilo 
miltų ir ant 5 kilo ryžių, ir 
ant 3 kilo šabalbonų, dau
giau nieko. Du vaiku numi
rė iš bado, o dabar likome 
keturiese: du vaiku ir mes ■ 
du; bet nežinau, ar išvilksi-S v ,
me iš ten kojas Gerbiamieji/,^ 3^10.^'Buenos'Aira^e 
pitašome, gelbėkite mus,Įdirba Misslerio firmoje šun- 
kiek galėdami, atsiųskite < advokatis iš Suvalkijos Šos- 
kle\ ,n°ra pinigų, norėtume: tikauskas:. jam gelbsti Br. 
išvažiuoti į Argentiną: sne-į Balčiūnas iš Kauno; jų už- 
ka, kad ten genau uždirba... (luotis “išrūpinti” lietuviams 
Kada pavyks uždirbti, pini-; ^ai-busį Už tokį “išrupini- 
gih> grąžinkime su didžiau- mą" tįe ponai imą pusę mė- 
sia padėka. Isgelbėkite mus, ;nesinės algos nuo darbinin- 
kad neprazutume; pasigai- ^o Dėlių, mat, visur esama.

; lekite, neatsisakykite.... Ad- per juos žmonės ir laiškus 
resas: Brazilija, San Jose^de = Lietuvon rašinėja ir vilioja 
Reopardo Fazenda, X'ira- Į žmones į Argentiną, nors 
douro de Custodio, Sousa įen patekusieji mielai grįžtų 
Madeira,^ Engenheiro Go- Lietuvon, jeigu tik turėtų 

kuomi kelionę apmokėti.
“Emigracijos problema 

yra skaudi. Iš gerai sutvar
kytos valstybės žmonės ne
bėga. Valdžia privalo rimtai 
tuo klausimu susidomėti ir 

Nors laikraščiuose teko pardavinėjimą žmonių ver
gijon sustabdyti. Pasai “be 
užmokesčio" tai tik antspau- 
dos, pažyminčios, kad krikš
čionių valdžia nenusimano 
šalį tvarkyti.”

Iš ko Butlegeriai 
Degtinę Daro.

Jau kelinti metai Ameri
koje veikia blaivybės įstaty
mas, o degtinės visur pilna. 

Iš kur gi ji imasi?
Į šitą klausimą atsako vie

nas alkoholio distiliuoto jas. 
Girdi: “Musų kompanija 
pagamina kas metai milio- 
nus galionų alkoholio. Kada 
alkoholis jau gatavas, tai 
mes ji denatūruojame, pri
dėdami prie jo tam tikrų 
nuodų, kad jis butų netinka-

■ —----------- “

Žinoma, jei kapitalistai
• reikalaus, tai Amerikos val- 
idžia tokį karą pradės. Ar 
Francuzijos valdžia dabar 

keršto i ne^ar*auja s^0 kapitali-
/’ 'siu interesus su Morokos n-

Klta proklamacija skani- Kitaip negali ir būti
- J nes kiekviena valdžia yra . ............. ..  ....... ......

į viešpataujančios' klasės J- dienrašti užpildytų patys 
jusu" i-vrišku- i’ankis. Kaip valstybės vairąjskaitytojai.” Butkų Juzė sa- 

paims į savo rankas darbi- v0 kritikoj sako, kad darbi
ninkai, tai valdžia tuomet njnkų užpildytas laikraštis 
gins darbininkų klasės rei- bus netinkamas (reikia su

versti saujalės tarptautiniu kalus. Iksas.
............. ... • - - - * _______

........ ........ _  Jeigu šiais metais bus 
kiai valdžiai, kuri prašalins šaukiamas Amerikos Lietu- 
vidujinę kovą ir užtikrins Įvių Visuotinas Seimas, tai 
asmens ir tverybos laisvę." {patarčiau jį šaukti ne į Pni- 

Pasirašo:....... “Centralinisdadelphią, o į Kanadą, kur
Veikimo Komitetas." į suvažiavę delegatai galėtų

Trečia proklamacija ad- išsigerti “real štofo, o ne 
RIAUŠĖS PRIEŠ AME- jresuota Rusijos valstiečiamsimunšaino. ‘

RIKIEČIUS. ir jos turinys šitoks:
Kynuose prasidėjo bruz-Į “Komunistų valdžia nai-, 

dėjimas prieš amerikiečius. kiną valstiečius; mes turim 
Hainame anądien kiniečiai kviesti Didįjį Kunigaikšti 
nutraukė nuo amerikiečių j-■ ” 
misijos Suvienytų Valstijų 
vėliavą ir sudraskė ją. Da
bar demonstracijos prieš!_______ , ,______ grynai -____________ y
krikščionius pasidarė tokios {pranta valstiečių reikalus ir'simpatizatorių balsai 
triukšmingos, kad amerikie-Įduos viską, ko dabartinė kn
čių misijonieriai pradėjo 
bėgti.

kų javus. Amerikoje varlių
yra mažai, užtai čia milionai ba taip:

“J Rusijos darbininkus’. 
“Kur yra 

mas, meilė ir laisvė? Pirma1 
jų/paliuosavot Rusiją nuo 
žandarų, o dabar negalit nu-
1

i- vei tu tikrai pritarsi, o pasi-banditų! Jus turit ruošti ke-1 
rodo, kad tu ir tam priešin- lią tikrai rusų valdžiai, to
gas. Jeigu taip, tai aš ir vėl 
einu dišių mazgot.

—Taip, tėve, tai yra nau
dingesnis darbas negu var
les mušti ar generolu būti.

mido — Žemaitis."
0 “Lietuvos Žin.” Nr. 77 

D-ras Šliupas taip Įvertina 
musų žmonių gabenimą Bra
zilijon ir iš viso emigraciją Į 
nežinomas šalis:

MT- - ■" - ' *'**

skaityti, buk krikščionių val
džia sustabdžius išdavinėji
mą pasų Į Braziliją, bet ta 
žinia pasirodo melaginga, 
nes dar 22 kovo mačiau iš
duotą pasą Danilevičių šei
mynai, kuri atrodo inteli
gentiška. Valdžia davinėjo 
pasus be mokesčio žmo
nėms, kuriuos nesitiki bal
suosiant už krikščionių są
rašus. Man tokių pasų, “be 
mokesčio duotų,” teko gana 
daug sužinoti. Tegul važiuo
ja, sako, bus mažiau prieš
gynų!

“Kodėl laivais emigran
tus veža dovanai? Ogi Bra
zilijos kapitalistai seniau iš 
Afrikos veždavo vergi jon 
juoduosius negrus, bet neg
rai apsižiūrėjo, ėmė riaušes_____ ____v
kelti ir nebevažiuoja. Todėl !mas gėrimui'. ir tuomet par- 
Brazilijos turtuoliai pasiūlė duodam jį po 60 centu ga- 
Francuzų, Olandų, Švedų ir lioną pramonės tikslams. 
Vokiečių kompanijoms “po: “'lT!--- 
75 dol. nuo vergo” (12—45 
metų amžiaus), bent 3 žmo
nės turi būti šeimoje, galį 
dirbti dhrbą. Kompanijos gi 
savo ruožtu moka laivakor
čių agentams nuo pilno ke
leivio po 15 šilingų, o nuo 
pusės keleivio 7 ir pusę ši
lingo. Na, agentai po Lietu
vą paleido savo pasius, kurie 
skleidžia gandus apie auksą.

Dabartiniai SLA. “dikta
toriai” pasiliko savo vietose 
pasidėkavojant tik socialis
tų balsams. Socialistų kan
didatas adv. Gugis surinko 
arti tūkstančio balsų. Tai

Aš gi pasakysiu, kad But
kų Juzė neišmano ir nesu
pranta, ką Bimba turi ome
ny taip sakydamas.. Kai pa- 

{tįs skaitytojai užpildys laik- 
•raštį, tai “Laisvės” redakto
riai tik pasižiūrės į laikraš
tį, kai jis bus gatavas. O tą 
laiką, kuris reikėtų sunaudot 
prįe laikraščio, jie sunaudos 
vertimui ir rašymui knygų 
ir ims dvi algas. Aš patariu 
Butkų Juzei pasiteirauti, 
kiek “Laisvės" redaktoriai 
gauna pinigų iš ALDLD. už 
tuos vadinamus “viršlai
kius.” • 1 V. J. Z.

“Vienas butlegerių sindi
katas siūlė mums po $9 už 
galioną, jeigu mes parduo
tame jiems savo alkoholi be 
nuodų. Jie paimtų iš mūs vi
są alkoholi, kiek tik musų 
bravoras gali pagaminti. Jie 
užtikrino mus, kad niekas 
apie tai nežinos, nes jie gali 
pastatyti musų bravore savo 

: žmogų kaipo valdžios in- 
—------- ------------r------- spektorių, kin is supils dena-

semiamą Brazilijoje gatvėse i turuojančius nuodus i sinką. 
su šiupeliais. Keleiviai turi1 “Mes, žinoma, su tuo pa
būti su šeimynomis, kad ne- siūlymu nesutikome, tai but- 

_ . 1 ar pabėgti iš legeriai dabar perka iš mus
vergijos. Žmonės visur su- denatūruotą spiritą, mokė- 
agituoti į keliavimą ; kitiems darni po 60 centų už galioną, 
įkalbėta, buk Afrikon juos Jie ji perdistiliuoja, išima iš 
vešią “monkių” šaudyti...' jo dali nuodu — nes visų iš- 

Iki šiol yra išvažiavę iki 
5,000 augusių žmonių į Bra
ziliją, o dar bent 1,000 turi 

[užsienio pasus išsiėipę, dau
gelio pasuose pažymėta: 
“duota be mokesčio”; bėga 
rimti darbininkai, ypačiai 
“naujakuriai,” kuriems val
džią žebtelėjo po grutę hek
tarų, bet nedavė kreditų in- 

i venteriui įsigyti. Tad, pigiu 
bud u — neapmokėtu pasu— 
valdžia nusikrato nuo savo 
apdovanotų piliečių! Reiš
kia. gyvename lyg viduram-

imti negali — ir paskui daro 
iš jo degtinę. Apskritai 
imant, butlegeriai dabar iš
perka 60 nuošimčių visos 
musų gamybos.

“Mes galime eksportuoti 
tūkstančius galionų spirito j 
Kvnus. nepridedami prie jo 
nuodų. Bet Amerikoje pro- 
hibicijos Įstatymai reikalau
ja, kad parduodamas alko
holis butų užnuodytas. But
legeriai daro iš jo ‘Scotch 
Whiskey,' o visuomenė ją • •• * * gena.
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Sveikatos Kampelis.
PAVOJINGI 1NSEKTA1. ninyčių, kurios neturi tin- 

Per amžius žmonės veda karm2 parankumų išnaikinti 
kovą su visokiais insektais.. atI?at-as. 
Net ir šiandien nekurtose1, Pi^lctas 
pasaulio dalyse žmonės ne
gali gyventi dėl visokių in- 
sektų. kurie skraidžioja ore 
arba slankioja žeme jieško- 
dami kraujo. . .....

Per daugeli metų gvdvto- Jas ^naikinti. Todėl pirmų 
jai tikėjo, kad uodai, musės' Pirmiau*ia reikia tas vietas 
ir erkės išplatina ligas. Bet!Js.nflkintL Tas reiškia, kad 
tik 1878 metais buvo ištirta, turi būti
kokie insektai kokias ligas' 
platina arba nešioja. !

1878 m. gydytojas Man- j 
son surado, kad ypatinga ( 
uodų rūšis nešioja “elepham- 
tiasis” (sutinimas kūno są
narių), nuo kurios ligos 
žmonės vis mirdavo. Dr. 
Manson Įrodė, kad kur tik 
tokis uodas Įkando ta liga 
sergantį ir vėliaus Įkando 
sveiką žmogų, sveikas tuoj 
ta liga apsirgo. Vartodamas 
mikroskopą jis parodė, kaip 
tas viskas atsitiko. Bet ka
dangi “elephantiasis” už
puolė žmones gyvenančius 
tropikuose, tai žmonės Į Dr. 
Manson tirinėjimus nekreipė 
atydos, sakydami: “Kam 
tuomi rūpintis, juk mes ne 
Afrikoj gyvename.”

Apie dešimts arba dvyli
ką metų vėliaus “Texas Kar
štis’" užpuolė Suvienytas 
Valstijas ir buvo pavojus 
gyvulių išnykimui. Jau kitas 
dalykas, kuomet liga užpuo
lė Ameriką. Tuoj mokslinin
kai ir gydytojai pradėjo ves
ti visokius tirinėjimus. Atsi
mindami Dr. Manson’o išra
dimą, šita gyvulių liga irgi 
buvo susekta, ir rasta, kad 
erkės ją platino. Ūkininkai 
tuoj pradėjo vartoti tam tik
slui disinfektuojamus vais
tus, kad išnaikinus tuos bai
sius vabalus, ką jie pasek
mingai padarė. *'

Truputį vėliaus Dr. Ross, 
garsus Anglijos gydytojas, 
surado, kad uodai nešioja 
malariją. Major Walter 
Reed ir kiti amerikiečiai pa
rodė, kad uodai nešioja 
karštligę. Nuo to laiko iki 
šiandien rasta, kad beveik 
visi insektai nešioja kokią 
nors ligą.

Maža kūno utėlė nešioja 
šiltinę. Galima prižiūrėti ta 
liga sergantį ir neužsikrėsti, 
bet utėlės Įkandimas yra pa
vojingas. Kuoniet Rusijoj 
žmonės apleido savo namus 
ir prisigrūdę laukė trauki
nių, tuoj pasirodė šiltinė. A- 
merikoje, su Įvairiais sanita
riškais ištaisymais, žmonės 
švariai užsilaiko ir todėl nė
ra šiltinės.

Kitose Amerikos valstijo
se erkės platina ligas. Fede- 
ralė valdžia ir valstijų val
džios praleido daug pinigų 
kovoje su tais vabalais.

Daugelis gydytojų paau
kojo savo gyvastis, kad su
radus Įvairių ligų priežastis. 
Jų pavyzdis turėtų priversti 
visus apsisaugoti nuo viso
kių insektų ir vabalų.

Naminė mwė. — Savo pa
pratimuose musė yra tau
riausias insektas, su kuriuo 
žmogus susiduria. Ji netik 
gimdo purvus, bet juose gy
vena ir tik apleidžia tuos 
purvus, kad aplankyti žmo
nių namus, subiaurinti valgi 
ir išnešioti ligas. Koks pa
prastas dalykas yra matyti 
musę knibinėjant valgio pa
virš}. Jeigu mes tik žinotu
me kokios pavojingos yra 
musių plaukuotos dalys.

Naminės musės yra pavo
jingesnės už uodus. Jos ran
dasi visose pasaulio dalyse 
ir gyvena visuose klimatuo
se, kur tik randasi žmogus.

Musės, kurios prieina prie 
šalinių triobų ir prie stalų, 
gali apibiaurinti bile kok ; 
maistą. Pienas beveik grei
čiausia būna užkrėstas ir

musių pilnose 
krautuvėse maistas, jeigu 

(valgomas nevirtas, tiesiog 
ves prie ligos.

Pakol musių veisimo plo
tai rasis, patol nebus galima

į švariai užlaikyta. Reikia iš
naikinti sukrovimus išmatų 
ir mėšlų, ir reikia prižiūrėti, 
kad išmatoms butų tinkama 
vieta. Kuomet mes suprasi
me, kad nuo mažiausių pur
vų atsiranda musės, tik tada 
bandysime tuos purvus- iš
naikinti.

Visos naminės išmatos tu
ri būti laikomos uždengtuo
se induose, kurie neprileis ir 
kitų bradų. Sietais aptaisyk 
namų langus ir duris. “For- 
malin” yra pavojingiausias 
nuodas musėms. Į torielkutę 

, Įdėk pusę vandens ir pusę 
“formalin,” ir visu? kitu& 

• skystimus iš kambario iš- 
( nešk. Kuomet musės neras 
b kitokio skystimo, turės gerti 

“formalin,” ir nuo to stips. 
Saugokis nuo Įvairių nuodų 
musėms, ypatingai nuo tų, 
kurie susideda iš arseniko.

F. L. I. S.

čiui tuoj reikia gydyti. Pa
valgius dantis valyti.

Valgis.
Maistą kramtyti pam .- 

žu ir smulkiai. Tuomet turė
sim gerą virškinimą ir ma
žiau teks sirgti.

Musės.
Maistą ląikyti uždengtą, 

kad apsaugojus nuo musių, 
kurios atneša ligų perus.

Vaikai.
Jeigu vaikai sveiki, jie tu

ri bėgioti, šokinėti, ukauii, 
ir žaisti. Leisti dažnai juo», visuotinas Šeimas... Žo- . 
pabėgioti tyrame ore. Vai- ^įg “visuotinas” šiuo atveju 
kai, kaip.augalai, reikalauja re-j.^a(| nofjma šaukti 
syie? os u* oro, ir to nevalia, gejman vjSų Amerikos lietu- 
jienrs neduoti. Daboti vaikų— tarpe esančių draugijų 
svai ūmą. Dažnai juos mau- - - r - *
dyt, šukuoti ir tt. Kas dabos

Laisvoji Sakykla. Į|
AMERIKOS LIETUVIŲ . ( tai juk butų smagi vakacija.

VISUOTINO SEIMO [Ypač kad galima tikėtis, jog' 
REIKALU.

Prasidėjo agitacija už 
šaukimą Visuotino Ameri
kos Lietuvių Seimo šią vasa
rą Philadelphijaj. Toks Sei
mas, mari rodosi, negalimi 
sušaukti ir, be to, jis nerei
kalingas šaukti.

Pajieškau brolio Leono Normoant, 
kuris keli metai atgal gyveno Argen- 
• i’ioj. Bonas 066 St. Martin. Girdėjau, 
jis tapo užmuštas ar kas kitai su juo 
atsitiko. Jeigu gyvas esi, broli, tai at- 
sišauk. Jeigu gi jis yra , miręs, tai 
meldžiu jo draugų man pranešti, kas. 
su juo atsitiko, kas jį palaidojo ir kur 
jis yra palaidotas. Kas pirmutinis pri
sius apie mano brolį informacijas,

NORMOANT 
Waukegan, 111.

FARMOS.

ir kelionėslėšos,kaipo “dele- (juozapąs ^<or. 
gatui,” bus apmokėtos. Bet -U1 Sheredan Rd., 
šitokio smagumo ir naudos 
iš Seimo turėtume tik aš ir 
mano draugai delegatai. Bet 
delegatu manęs dar niekas 
neišrinko -ir neišrinks.

V. Poška.

Pajieškau dėdės Vinco Dobrovols
kio. pieina iš Vilniaus rėdybos, Ne- 
dzinjfių parapijos, ixičių kaimo. Gir
dėjau ffyvena Boston. Mass. Meldžiu 
jį pati atsišaukti arba kas žino jį, ma- 
lonėkite man pranešti, už ku iškalno 
tariu ačiū

A NTH( >N Y RAŽU KEV1CIU S
40 BelviJere avė., Ilolyoke, Mass.

ATSIŠAUKIMAS J AME- !>jieikau 
RIKOS LIETUVIŲ 

VISUOMENĘ.
Amerikos lietuviai

savo draugo, kūmo Be
nedikto L^bunsko, paeina iš Kauno 

1 rėdvbos, Šeduvos miesto. Meldžiu at- 
’ _____  „___ -___ ; E. S.

709 No. Main st., Waterbury, Conn.
, sišausti šiuo adresu: E. S.

... . J. i Pajieškau tėvu Juozo Geigaus ir Jo-'
per kelias dešimtis metų Cill"-lno Vaičekaucko. Jiedu paeina iš Kau- 
’ • ’■ - - - • i.i. ........ >---- ;c... Panevėžio apskričio,

FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikių farmų. didelių ir 

mažų su puikiais budinkais. žemei 
derlingos visokiems javams, prie di
delio miesto ir gerų kelių. Draugai, 
mylinti gyveninę, ant ūkės klauskite 
platesnių infonhactjų (24)

JOS. STANTON
Route 6, Lo»elL Mieh.

PARSlliUODA 3« AKRU KARMA.
Ganykla, miškas ir pusė dirbamo 

lauko.A’isur aptverta 6 ruimų namas, 
tvarias;' vištinvčia, visi farmos įran
kiai,. dų arkliai, dvi karvės, teliukas, 
90 > ištų ir 50 viščiukų. Pasodinta 
bulvuj; pasėta visokių daržovių. Par- 
duoiįih ir ant išmokesčio ant 6 pro
cento. Turim parduoti, nes esanti seni 
ir negalim dirbti, pats esu koliekas, 
todėl negaliu su arkliu arti, nei akėtu 
Kaina $3250, pusė įnešti. Kas norėtų 
atvažiuoti, tegul klausia Trumbles.

MR. SAMUEL R0DWELL (22) 
R. F. D. Boi 123, Oxf®rd, Mass.

-------------------------------------------------- -
PARSIDUODA FARMA
Netoli miesto. 14 mailių nuo Ox- 

ford ir netoli Worcesterio, 45 akrai 
žemės. Žemė yra apsėta, užsodinta 
daug uogų, kaip tai aviečių ir žem
uogių. Y'ra 80 vaisingų medžių, taip
gi yra gero miško, bėgantis vanduo 
apie budinkus. Astuonių kambarių 
s t ubą, vanduo stuboj, didelė barnė su 
skiepu, 2 vištininkai ir kitokie budin
tai. Taipgi yra visokie įrankiai, kokie 
tik ant farmos yra reikalingi. Leng
va mašina ir vieno tono trekas, 6 
karvės, pieno išleidžiu 90 kvortų per 
dienų, taigi iš karvių geras biznis, 
1 arklys, 3 kiaulės, 60 vištų, taipgi 
daugybė mažų viščiukų. Už visk* kai
na tik $5.500. J nešti reikia $2.000, o 
likusius ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės pas savininką, per laiškus 
ar per telefonų, o kiekvienam suteik
siu platesnį paaiškinimų. Kas atva- 
ž i uosite ant Oxfordo stoties, telefo- 
nuokite mai., o aš pasitiksiu ir par
vešiu. Aš turiu šių farmų greitai par
duoti ir išvažiuoti į kitų valstijų. Tai
gi pasinaudokite šiuo bargenu. (24)

JOHN KATINAS 
Joslin Road. Box 103. 

ONFORD, MASS.
Telephone 3-’)—13 R.

Štai yra naujas būdas, kad 
sutaupius ant daktaro bilų.

Jei jus nesijaučiat gerai, tiesiog 
nustebins jumis, kaip greitai šios gy
duolės suteiks jums pagelbą. Tūks
tančiai vartoja šias naujas gyduoles 
ir suranda, kad jos pagelbsti puikiai; 
Jos yra malonios vartoti ir suteikia 
greitai pasekmes.

Jei jus jaučiate nuvargęs, silpnas, 
r.ervuotas ir pailsęs, negalite nakti
mis miegoti ir esate dar labiau pa
vargęs, kuomet atsikeliate iš ryto ne
gu kad jus ėjote vakare gulti, tuo
met bandykite siųs naujas, gyduoles 
Nuga-Tone Nuo -nevirškinimo, prasto 
apetito, užkietėjimo vidurių, galvos 
skaudėjimo, negero burnos kvapsnio, 
apsivėlusio liežuvio, "nėra geresnės 

j gyduolės. Nuga-Tone budavoja nusi
dėvėjusius nervus ir muskulus, sutei- 

1 kia stiprų ir malonų miegų, stimu
liuoja skilvį, inkstus ir žarnas taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo aptiekorių ir par- 
sineškite butelį Nuga-Tone. Vartoki- 

na< ir jeigu jus nesijausite geriau, 
, sugrąžinkite Kkėmas jfyduoles pake-

I,
kliubų ir organizuotų politi- _________________
nių grupių atstovai — Wei^",ba kultui ’OS apŠVlOtOS ll’ IhI)-' n° i’ t • - 1 1 r rt X X i Pasvalio miestelio, atvažiavo Amen-, bociaiis-jdajybes darbą. Sutverta, su-;kun r.m5 m., apsistojo Cambridge--.. 
tai, komunistai. Ar* sutiks ore-aniZUota eilės visokiu uie« p°Um "uo_ ® . . .................- . to laiko nieko apie juos negirdėt. Kas

1 j žinote apie juos, malonėkit pranešti, 
busiu laimi dėkinga.

Ona Geigiutė-Gegužienė
255 Broadv.ay, So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU ADVOKATO, kuris 
apsiimtų vesti mano bylą prieš kom
paniją. Advokatas, kuris norės su ma
nim arčiau susinešti, malonės rašyt 
man apdraustą laišką, nes paprasti 
laiškai rašvti man, paprastai žūna. 

J. BATAIT1S 422)
P. O. Box 55, Pittston. Pa.

čhi Mtorimii taenomaya m ‘ F ~ . Da KUltUl Vb. aplietus lt įau-<lar?r SrosvSS Caaii kalai’, tautin.ink?>> s“1“1.1?-i darybas darbą. Sutverta, su-| 
darys savo sveiKat pi tal komunistai. Ar* sutiks organizuota eilės visokiu •-> 

nanU dalyvauti šaukiamame Sei-.draiMijų, „kuriose jie dirbi ig
darys savo sveikatai palai-

ir savo vaikus tos papras 
tos tiesos, ir l_ -------- Ir niekastas Sišankl£ me klerikalai- Ar sutiks da- vajp kas išmano.

.m lyvauti jame komunistai? neužffinčys, kad Amerikos
juose sveikus Įpratimus, jie iįjanau ka() nesutiks. .Tai lietuviai nemaža prisidėjo 
augs sveiki ir stiprus. koks gi jig? tas «visuotinas tautos gyvybės pa-

Seimas” bus, jei jame neda- i^ymo. Nors jau daug sa- 
lyvaus dvi žymios, musų gy- vo tautai naudingų darbų

augs sveiki ir stiprus.

IŠLEPINTI VAIKAI.
“Valgyk, ar palik, kaip venime ytin svarbią rolę lo- atlikome, bet vis &dar naujų 

nori, pasakys įsmmtmga' šiančios organizuotos gi*u- atriranda. Dabartiniu laiku 
motina išlepintam vaikui.; pės? 1 stovi prieš mumis dar vienas
“Šiandien daugiau valgyti; Daleiskime, tečiaus, kad • * ’ • •
nęgausi.” .... ir komunistai ir klerikalai

Nors tas vaiko išlepini-isutijętų dalyvauti. Tuomet 
mas yra jos kaltė, ji tun ži-, jau Seimas turėtų 'teisės 
noti ką su tokiu vaiku dary-(skaitytis ir vadintis viouotr- 
ti. Vaikas, palikęs maistą nu. Bet ar vra vilties, kad si
aut torielkos kelis sykius,!^ Seimas galės susitarti 
reikalaudamas ko kita, tuoj;benĮ vienu klausimu? Turiu 
matys, kad jis lengvai gali i pasakyti, kad aš nenumatau

PAVASARINIS TONIKAS.
New Yorko sveikatos vir

šininkas paduoda gerą re
ceptą pavasariniam tonikui. 
Jis sako: “Kasdien gauk 
daug saulės šviesos ir pa
vaikščiok po tyrą orą. Pas
kui pavalgyk gerai ir žiūrėk, 
kad prie kiekvieno valgio 
butų nors viena daržovė. 
Leisk kunui ilsėtis, miego
damas nors astuonias valan
das. Miegodamas žiūrėk, 
kad gautum užtektinai tyro 
oro. Atsikėlęs rytmetj nau
dok daug vandens kaip iš- 
lauko, taip ir iš vidaus, arba 
nusiprausk gerai ir gerk 
daug vandens.

“Seniaus, pavasario laiku 
vaikams būdavo duodamas 
gerti mišinys, susidedantis 
iš sirupo ir sieros. Būdavo 
spėjama, kad kokiuo nors 
stebuklingu bud u tas miši
nys išvalydavo žmogaus sis
temą. Dalinai gal taip ir bū
davo, nes sirupas valo vidu
rius: bet modemiški vidu
rių valytojai tą patį padaro 
ir neapsunkina sistemos su 
čukrami. Būdavo ir kitokių 
tonikų, bet didesnė jų dalis 
susidėdavo iš alkoholio.

“Nėra jokių stebuklingų 
gyduolių. Tos, kurios pa
gelbsti vienam, gali kitam 
užsibaigti su blogom pasek
mėm. Yra tik vienas vaistas, 
kuris yra geras visiems, tai 
tvras oras ir saulės spindu
liai.” F. L. I. S.F. L. I. S.

valdyti savo motiną. Ir netik 
prie stalo valdys tėvus. Kas- 
link valgio, vaikai beveik vi* 
suomet pasirenka tą, ko a- 
kys pageidauja, o ne kas 
sveika ir gera sveikatai. Jie 
niekuomet nepasirinks dar
žovių, kiaušinių, pieno, bet 
greičiaus saldžių daiktų.

Vaikų specialistai išmin
tingoms motinoms pataria 
nepaisyt vaikų norų, kuomet 
jiems maistas nepatinka ir 
jo nevalgo. Matydami, kad 
motinos negamins ko jie rei
kalauja, išalkę, suvalgys 
kas paduota. Tėvams never
ta būti per daug rūpestin
gais.

Kitas dalykas, jeigu vai
kas negali valgyti nuo pa
vargimo, jeigu serga, arba 
nežaidžia tyrame ore. Jau

Pajieškau giminaitės Susie Lasky. 
Malonėk atsišaukti, turiu svarbu rei
kalą. Neužilgo aš išvažiuosiu į Lietu
vą. G. A .424)
P. O. Box 60ft, Valley Stream, L.I.N.Y.

Pajieškau pusbrolio Walter Roman 
(Vladislovo Ramanausko), kuris pa
eina iš Lietuvos Kruonio valsčiaus. 
Gabrieliavos viensėdžio, apie 28 me
tai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
po šiuo adresu: Standard Oil Camp 
30, Whiting, Indiana. Aš buvau Lie
tuvoj ir ką-tik sugrįžau, todėl turiu 
daug svarbių žinių. Norėčiau su juo 
susirašyt Meldžiu atsišaukti arba 
apie jį žinantieji praneškite, už ką ta
riu padėkos žodį. (24)

J. JANKEVIČIUS
400 Adams st., Scalp Leve], Pa.

darbas, kurį turime tuojaus 
atlikti, būtent, pastatyti pa
minklą musų tautos žadin
tojui Dr. V. Kudirkai.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija pereitame seime nuta
rė šitą darbą atlikti ir Įstei
gė tam tikslui fondą. Bet, 
neatsižvelgiant, kad jau bai
giasi dvieji metai nuo nuta
rimo, mažai kas nuveikta. 
Ar tai kuopų apsileidimas 
ar visuomenės nepritarimas 
—sunku Įspėti. Tiesa* pasta
ruoju laiku jau kai kurios 
T. M. D. kuopos sukruto ir 
pradėjo siųsti aukas virš pa- 

pos, kurioms vadovauja pa-: minėtam fondui. Todėl, tu
rėdami omeny, kad T. M. D. 
šį metą sukanka 30 metų gy
vavimo jubilėjus, turėdami 
omeny, kad T. M. D. išleido 
Dr. V. Kudirkos raštus, su 
kuriais yra susipažinęs kiek
vienas apsišvietęs lietuvis,- — 
kreipiamės Į Amerikos lietu
vių visuomenę, kad pagelbė
tų T! M. D. Įvykinti šį suma
nymą — pastatyti Dr. V. 
Kudirkai paminklą. Lai šis 

musų kultūros atspindžiu. 
Taigi, visi geros valios lietu
viai, draugijos, kuopos, ra
teliai, chorai, atkreipkite 
atydą Į musų atsišaukimą ir 
natsisakykite paskirti centus 
ar dolerius, sulyg savo išga
lės, šiam prakilniam tikslui. 
T. D. M. seimas šį metą Į- 
vyks 19 d. birželio, po šiuo 

(adresu: 193 Grand st., Bro-

tokios galimybės. Na, o jei
gu nėra vilties Visuotinam 
Seimui nors vienu klausimu 
susitarti, — kam tada reika
lingas toks seimas? Niekam.

Greičiausia, betgi, atsitiks 
taip: Seiman siųs delegatus 
tos draugijos, kliubai, kuo- 
1 ■ ■ 

(žangieji elementai, — socia
listai ir tautininkai ir jiems 
pritariantieji žmonės. Bet 
toks Seimas nieku budu ne
bus Visuotinas Amerikos

i Lietuviu Seimas!
Na. gerai. Susirinks Sei

man pažangiųjų lietuvių at
stovai. Ką jie nuveiks jame? 
■ Pasak Bostono Lietuvių
(Vaizbos Buto tarimo, reika
linga esanti Nacionalė Tary- „......... . _____
ba lietuvių reikalams 'Ame-; p^minklas^ bus ^Lietuvoje 
irikoj ginti. Tegul ji taps sn- ................... .....

1 na- 
cionalė? Ne? Ir ką ypatingo

APS1VEDIMA1

J

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kuri turėtų kad ir vieną 
vaiką. Aš esu 46 metų, turiu farmą 
1541 akerių žemės, gražus sodas ir la
bai gražioj vietoi. Mergina jeigu tu
rėtų tėvus, galėtumėm drauge gy
venti. Merginos Jūrinėms arčiau susi
pažinti, malonės parašyti laišką ir 
prisiųst savo paveikslą, kurį pareika 
lavos sugrąžinsiu. (21)

GEORGE DEVEIKIS
337 Greemvood avė,

YoungstO'.vn, Ohio.

Pajieškau gyvenimui draugės, tarp '
18 ir 10 metų, merginos arba našlės.'___ ___ _____  ..
nepaisant kad turėtų vieną arba du ■ te jj pagal nurodymus per kelias die- 
mažu vaiku. bile butų meilėj ist.ki- na< -|r j^įjru jus nesijausite geriau, 
ma. Katra trokštat laimingo ir ir.ęi- ■ sugrąžinkite Fikąmas jfvduoles page
laus gyvenimo, čia laime jumis Jaukia.!)^ aptiekoriui Ir atsiimkite savo pi- 
Aš esu 26 metų, gražios įsžiuros vai- . . .. —
kinas. Priežastis pajieškojiuio 
nai nėra lietuviu merginų 
f j ' '. " ’
kiekvienai per laiškus.

J. Pun—kis
2i’- Second st.. Albany, N. Y.

nigus atgal. Nuga-Tone visuomet y-ra 
fTivLif parduodama su garantija,: jei jus ne-

.................. 7 _______f "To- 
i dėl. kad išdirbėjai žino, kad jos pa
gelbės tokiuose atsitikimuose, todėl 
išdirbėjai reikalauja nuo visų aptie
korių, kad pinigai butų sugrąžinti, 

_ jei nebūna pasekmių.
- Rekomenduojamos, garantuojamos
• ir pardavinėjamos pas visus aptieko-

, - . Kasy*11 busite užganėdintas pasekmėmis, gau-
tuojaus. o platesnių žinių suteiksiu kjte jusų pinigus atgal Kodėl?•i JA

su tokiais vaikais aštriai ne- .(iarvta. Ar ji bus tikrai 
galima elgtis. t \------ -- * ’

Vaikas dar mažytis būda- šitokia'taryba galės nuveiki? 
mas turi išmokt, kad viskas• Nieko. Tik duos galimybės 
negali būti jo, ko tik jis no- v-ienam-kitam apsukriam 
ri. Nuo pat mažens reikia biznieriui ar advokatui pasi- 
kudikiui duoti daržovių, vai- ,garsintj įr suteiks progos di- 
sių ir grūdinės košės: nors.(]žiuotis. kad ve, aš atsto- 
pirmu kartu ir išspiauna, vauju “nacionalę” Ameri- 
nepatinka, nereikia sustoti ikos lietuvių tarybą! <*Ur^u.
davus. Jeigu maistas geras ir Kitas sumanymas: gelbė-!nvivn N Y Auka* malonė- 
sveikas, reikia duoti pakol ti iie.uvių aįugijas ■
pne to maisto pripras. Net ir • žlugimo. Na, kaip Seimas I 
augusieji. turiVprie visokių ’ arba jame sudaryta tarybaj 
maistų priprasti. istengs gelbėti žlugstan-

Nereikia vaikams duoti įiom< draugijoms, jei ge- 
'pinigŲ, -kad tarpe valgių nu- riausia organizuotos musų 
safHrktų saldainių, šaltos ko- srcvės neįstengia net savo 
sės, ir tt Jų pilvukai turi per organizacijų reikalais tinka- 
dierią'ilsėtis. mo prakalbų maršruto su

sergantiems vaikams ne- rengti? Apie Įsteigimą ko- 
reikia duoti sveiko vaiko kios ten aukštesnės lietuvių 
maistą. Daugelį sykių pa- mokyklos Amerikoje ne ver- 
sveikęs, to maisto daugiau ta nei kalbėti, kai mes nepa- 
nevalgys. Jam visada pri- jiegiame dargi SLA. jaunu- 
mins ligą. ju mokyklėlių palaikyti. Be

vaikai labai lengvai gali,je. dar vra “Kėlimas lietu- 
Įgyti visokius pripratimus.'viu kultūros ir vardo pasau- 
todel reikia prižiūrėti, kad!iv." Oh, pirma mums pa- 
igytų gerus, o ne blogus pa-(tiems reikėtų pakilti, kad ku
pročius. F. L I. S. (ti mus pastebėtų, ką jau čia

-------------- kalbėti apie visos Lietuvos „ i. - - — T------- -
Tegu! patįs Lietuvos lietu- 

. Jie turi 
kultūrinių jėgų, ir geriau iš- 

i mano; ką jie galėtų pasau
liui rodyti, o ką slėpti nuo jo 
akių.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad pritarčiau Visuoti
no Amerikos Lietuvių Seimo 
šaukimui, jeigu galėčiau ti
kėtis, jog kokia nors organi-

galima elgtis.

i

nuo | kit siųsti virš paminėtu ant-
rašų T. M. D. Kudirkos 
minklo Fondui.

Komisija:
Bolys Mingilas, 
P. A. Dėdvnas, 
Antanas Kriaučialis

Pa-

Pajieškau apsivedimui senyvos mer- 1 u: 
ginus, geistina, kad turėtų kiek turt>. Į ~ - 
Aš esu vaikinas 31 metų, blaivus, ta- Į ,, 
bako nerūkantis ir turiu keletą centų. • rjus 
Mergina.-, mylinčias dorą gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti. Atsišaukite tik 
Amerikoj gvvenanėi-?s.

S * M OOI.S
3214 S. Emerald avė.. Chicago. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. 32 metų. Pageidaujama 
laisva. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: T WALAN (23)

3I!» West 18-th st.. New York City.

I
I

Pajieškau apsrvedimui merginos ar- , 
ba našlės, nuo 31) iki 10 metų. Aš esu | 
našlys 39 metų, dirbu mainose, gerai i 
uždiąbu. Katra sutinka apsivesti, ma- į 
lonėkite atrašyti laišką ir paveiksią! 
prisiųsti. Daugiaus žinių suteiksiu' 
per laišką. P. M. (22)

Box Minden. W. Va.

PASVEIKO VARTODA
MAS NAUJĄ IŠRADIMĄ 

KATRO-LEK.
Phila-Nanay unk. Pa— Ponas Jonas 

Wokek. 132 East st.. rašo:— Nuo to 
laiko kai pradėjau vartoti Katro-Lck, 
jaučiuosi sveikas ant vidurių ir reko
menduoju jį visiems kenčiantiems. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturi Katro- 
Lek^ tai rašykite pas išradėjų: W. 
Wojtasinski I>rug Co., 114 Brighton 
st., Boston, Mass.

PATARIMAI.

Butų vėdinimas.
Iš ryto atsikėlus, tuojaus 

reikia praverti langus, kad 
išsivėdintų kambarys. Ant
klodę atmesti, kad išsivė
dintų ir lova. Einant giilti 
patartina irgi gerai išvėdinti 
kambarys; labai naudinga 
dažniau būti atviram ore.

Rūbai.
Sulytus rubus nelaukiant 

pakeisti sausais. Žiemą šil
tai dėvėti, bet ne storai.

Gimnastika.
Labai naudinga kasdien 

daryti gimnastikos prati
mus. Labai sveika kasdien 
pasivaikščioti.

Poilsis.
Kasdien reikia miegoti 

astuonias valandas.
* - Dantys.

Jum3 reikalinga tas nuo 
niežėjimo ir odos trūkimo.
'Nesirūpinkite daugiau ap.e 

odos trukintus. Jeigu jus esate 
kankinamas odos niežėjimu ir 
trukumu. Severą’s Esko suteiks 
Jums greitą pagelbą. Tai saugi 
antiseptiška gyduolė, kuri gali 
būt vartojama bile kada. Ji pra
šalins odos
odą minkšti) ir malonią, 
pasekmės matosi nuo 
tepimo ir niežėjimas 
Tūkstančiai vartotojų 
tina. Kaina 50 centų 
Parsiduoda

i REIK \I.INGA PUSAMŽĖ MOTERIS
i NAŠLĖ, kad ir su vienu vaiku, prie’ 

namų darbo aiba prie mažos šeimy
nos; mažų vaikų nesiranda; pastovi 
vieta ir pati gaspadinė; gera mokes- 
t:s. Platesnių žinių suteiksiu per 
laiška. Rašykit tuojaus ant šito adre
so: J G. MAIJNSKY*
P. O. Box 02. VVehrum, Pa., lod. Co.

PLUNKSNAS. Rukus, Padrikas, 
Patalus. Kaldras ir visokias 
jredmes. parduodam pigianaiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

3idžiausis landi 
lia. Gvarantaojnin 
ažriganėdiaimų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas it pa
kus.

European Feather Co. 
25 Lowell Street., Beeten, Mana.

PEČIŲ PRIŽIŪRĖJIMAS kultūros ir vardo kėlimą!
VASAROS LAIKU.

Kada pečius pastovi ne
kūrenamas kiek laiko, grei
tai pradeda rudyti.

Reikia pavasary nuimti 
visas triubas, išvalyti suodis 
ir padėti kokioj nors vietoj. 
Durys turi būti paliktos at
daros, kad vidus nesudrėg- 
tų. Kalkių šmotas padėtas 
ant grotų sutraukia visą _
drėgnumą ir neprileis ra- zacija. kuopa, d r augi j a 'arb a 
džių, sako Suv. Valstijų Ag- kliubas ir mane išrinks dete- 
rikulturos Departamento galu. Žinote: Seimo laiku 
Namų Ekonomijos specialis- Philadelphijoj bus atidalyta 

Jeigu dantys ir neskauda, tai. Pečius, kuris šildo garu Pasaulinė Paroda, pasima- 
-lauBia uu..« —____ __ ivis tiek reikia bent 2 kartu ar šiltu vandeniu, turi būti tymas su vienu-kitu pažįsta-
datSelis karštligės epidemi-'per metus duoti juos apžhi- pripildytas vandeniu iki vir- mu ir draugu, viena-kita va
ju ir mirčių paeina nuo pie- rėti dentistui. Susirgus dan- šaus vasaros laiku. karienė, koncertas, visa

i o * *
viai rapinasi tuo.■ 1 1* •• • — •

Įdegimą ir padarys 
Geros 

pirmo iš- 
paliauja. 

tą patvir- 
už baksą. 

aptiekose. W. I-. 
Severą Co.. Cedar Rapids. lova.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Onos Zilins- 

kaitės-Norvaišienės. Kauno ?ub., Ra
seinių pav., Eržvilko parapijos, 
vininkų kaimo Gyveno St. Louis. • I<>.. 
(ar Jll.—nežinai!). Prašau širdingai 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalų. 
Atsišaukite žeminus paduotu adresu.

Agnieška Tolišienė
. 107 Union avcnue. Bnx,klyn, N. i.

Tajieškau pusbrolio Arniono Ra-hi- 
nio, M. D. Tik iš Europos atvažiavau. 
Meldžiu atsišaukti arba kas jį pažįs
tat praneškite, turiu didelį reikalą, už 
ką busiu labai dėkingas^

Gen
B. J. RASHIMAS 

1X1 t’ C , Str.ilf rd, t

REIKALINGAS TUOJAUS 
geras kepėjas, lietuviškos juodos ir 

pusbaltės duonos. Darbas ant visados 
ir mokestis nuo $45 iki $50 savaitei. 
Asmeniškai ar 
šiuo adresu:

SEKYS
101 Oak S<,

laiškais kreipkitės 
(21) * 

IR URBšAS 
l^wrence, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS
H-iderniškai įtaisytas, biznis 

gerai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišką arba ypatiškai. (29)

U S. 75.-. W. VASHINGTON ST.,1 
LOS ANGELES, CALIF.

eina

(2«)

Te). South Boston 4000 3

Dr. J. Lutos SeyMK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

381 Broadway, S*. B—tan Mmb. 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryta ild 9 vakaru.

r
/<

PŪSLES 
KATARAS
Skausmas 
Prašalinamas 
Greitai su 
Santai Midy 
Neimkite 
Padirbimų 
Žiūrėkit vardo 

“MIDY” 
Parsidoeda 
Aptiekose

T«L 8a Boatn N9-W ! 
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
UTUV1S DKNT1STA1 

; VALANDOS: Nao 9 iki 11 fleat ‘

so 1 iki 9 vak 
NEDtLIOMIS: ! 

i ▼. >o »iotų !; 

Seradomis iki 12 dienų. 
[ OfioM "Keleivio” mum. 
! »1 Brwdway, tarpo C tr D SL <! 
Į 80. BOSTON. HA88.

N

»

*% i



Humoristika
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>:v. Valstijų kanuolę. guri pastatyta b'nrt HancocR apgy-

>u karunka po Seimo 
rinkimų.

Džiaugsmą dideli turėjom. 
Kai bedievius apgalėjom; 
Visi Seman sumarmėjom, 
Gėrėm, valgėm ir klegėjom.

Algas riebias pasiskyrėm. 
Mergų dorą net ištyrėni; 
Datiš šokom, patįs grojom. 
Ką norėjom, tą aplojom.

IJet atėjo smutnos dienos. 
Apsiverks iš mus ne vienas. 
Kad bedieviai susibūrę 
I^tuk* iš Seimo ji išdūrė.

kas?
Kas pagimdė komunistus?
•Juk jie ne iš mus pačių—
Kas jiemsmedines makaules

. Užsodino ant pečių?
Kas išperėjo Sirvydą
Ir kitus Sandaros tėvus?
Kas jiems davė tokį protą. 
Kurs yra tik pas vaikus?
Iš kur gimė sandariečiai. 
Toji “nordikų tauta”? 
Jie juk nor, kad darbo klasė 
Būt visuomet prispausta, t
Kas užtupdė šventą tėvą 
Romoj ant sosto aukštai? 
Jis yra tik aukso maišas— 

i Ar iį garbint reik’ užtai’.' 
i # ■

Kas pasakys, kaip davatkos
I Atsirado Lietuvoj’?
Ten pirm lodavo tik šunes, 
Toj tėvynėje senoj.

Pustapėdis.

Paveikslėlis parodo didžiau 
nimui šios šalies kraštu.

Ar jau Dievas mus apleido. 
Ar taip svietas pasileido. 
Kad mums kaili taip Išpylė. 
Kad rinkimai taip apvylė!
Ar užtai, kad daug latravom. 
Ar kad pirma ją apgavom. 
Liaudis mums jau netikėjo. 
Su bedieviais susidėjo...
Kaip ten buvo. kaip nebuvo. 
Dabar viskas jau pražuvo: 
Iš valdžios tuojaus išlėksim 
Ir algų galout neteksim.
Priešų blokas susipynęs 
Lieps paleist ir gaspadines. 
Gal atims eta ir dvarelius.
Oi. kaip spaus mus kunigėlius!
Ei. panelė tu švenčiausia. 
Ratavok mus kuogreičiausia. 
Jackau šventasis be ūsų. 
Susimilk ir tu ant musų...

Amen

Kunigų gaspadinėms 
pranešimas.

Šiuomi pranešama, kad' 
yia sumanyta, Įnešta, pasta
tyta ir paremta tverti Kuni-! 
,<u Gaspadinių Unija.

Laikinas gaspadinių ko- 
i mitetas yra jau parašęs ir 
konstitucijos projektą. Svar- 

! besni punktai tokie:
1. Mes reikalaujame sau 

lygių teisių su kunigais. Ku- 
nigai išvažiuodami ant vi- 
keišino neprivalo palikti 
mus namie, bet turi vežtis

i kartu su savim. Kuomet gar- 
inys pradeda skraidyt netoli 
klebonijos, neprivalo tada 
vežti gaspadinę i “šiitus 
kraštus.”

2. Dišių mazgojimas turi 
būt padalytas pusiau: vieną 
savaitę mazgos gaspadinė, o 
kitą savaitę klebonas.

3. Pečių iš ryto užkurti tu- 
Jis turi iš

į

Į 
i

t
i

X*! / k J 5 
Naujausios mados suktinis. 
(Trilypiu! Lietuvos blokui.)

Tra-ta-tai. tra-ta-tai. 
Ąžuoliniai pamatai...
Jau pradėjo jieji puti
Ir visiems mums reiks pražūti. 
Kas čia bus. kas čia bus.
Jei galybė mus pražus? 
Ėaisųs bus laikai, gadynės. 
Atims musų gaspadines.
Tra-ta-tai. tra-ta-tai.' 
Pagalvoti reik rimtai. 
Kaip mum.* valdžią išlaikyti. 
Visiems snukius uždaryti.j? X; z

Tra-ta-tai. tra-ta-tai.
Pagalvoti reik rimtai.

: > • v *

Kaip Seiman mums vėl pakliūti 
Nuo bedievių negalit lupti.
Oi kas bus. oi kas bus.
Kaip atims iš mus turtus.
Štai įvyko jau rinkimai,.. '> 
Reik iš laiko kraut*vėžiniai.

• * ’r - .
Tra:tą-tai. tra-ta-tar.' 
Pagalv ot i' reik ri m Ui i. 
kąip teiks turtus išsivežti. 
Ir kaili sveiką išnešti.
Tra-ta-tai. tra-ta-tai.
Ko nematęs pamatai—
Jau negelbsti dpierokai 
Ir iš Friburg piemenukai... * 
Tra-ta-tai, tra-ta-tai. 
Pagalvoti reik rimtai.
Ar pakeisti mums noturą 
Ir paskelbti diktatūrą?

’* 7

Tra-ta-tai. tra-ta-tai. 
Pagalvoti reik rimtai. 
Jeigu mes jos neišlaikysim 
Ir italų nepavysim...
Oi kas bus, oi kas bus. 
Jei mes gausim per padus...
Blogai bus mus gaspadinėms. 
Kai žus rojus klebonijoms. 
Tra-ta-tai. tra-ta-tai.
Nors supuvę pamatai,
Kol mes valdžią turim savo, 
Apusuiįimc smagini-

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

KAl’KEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirnuninkas'viNCAS GABRIS 
73H McAllister Avė.
ž) Pagelbirrinkas KAROLIS DIMŠA 

716—8th St.
3) Užrašų Sekr. A. SAI.l’CKAi,

810- S-th St.
4) Turtų Sekr V. S. E1.ZBERGA.S 

1015 Jackson Št.
No. Chicaso. III.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKUNAL 
726—8-th St.
6) Iždo globėjai:

M. NAURECKAS
1717 So. Bark Avė,

No. Chieago, 1!!.
I. VISOCKIS

718 Lincoln
7) Knygiai
845 Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liuerty St.
8) Maršalai: A. DZI.KUS
738 Jackson St.
JONAS JOKŪBAITIS
1014--:0-lh St.
Susirinkimai at^ibuna paskatiniame 

riv«leldi< n;, je kiekvieno mėnesio, 1 vai 
įk> piet. Liuosybės Svetainėj, ant 8-th 
r Adams gaf.iu.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charlet, III.

VALDYBOS ANTRAJAI:
Pirmsedis Juozapas Misevičius,

117 \Vest Main St., 
Pirmsėdžio pajzelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Notariniu Rašt. J. Stanislovavičius,

193 VVcst SUte St., 
Turtų Rašt. Mykolas Sabliekas, 

P. O. Box 342.
iždininkas Antanas Norkaitis, 

85'- Vest, Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiunsa,

42 West Walnut St..
IŽDO GLOBĖJAI:

'dailinąs Barjravanskas,
P. O Boa 213,

Jonas Sštdauckas,
164 West Indiana St, 

Boleslovas Alekna,
158 Monroe St..

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West lllinois St, 
Bronislovas Einoris,

117 Wc-st Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Jonas Tamašiunas,
1*. O. Bos 37, 

Romualda Griėiunas, 
85 West Main St,

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Boa 324, 
Liudvikas Gruožis,

K. first. Boa JO.

St.
K. AMBRAZ1UNAS
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Batries Love It

Mm*. WiNsto*r*I

Telefonas 649S

1
I

Mm via* pilvo ir žara* nes* 
■stumi, korio paeina no* 
d.-intf augimo nieko geresnio 
Kūdikiam* ir vaikam* nėra, 
kaip

Ne patrova, bet partija.
Atskleidžiau "Vienybės’ 

57-tą numeri, ir tuoj man 
metėsi akysna riebus ant- 
galvis: “Skaldunai.” Aš net 

! apsilaižiau, nes maniau, kad 
tai bus kaldunai ar kita pa
trova. Bet tolinus pasirodė. 

! kad tai ne patrova, bet par- 
Brook- 

pa-

CHORŲ VEDĖJŲ ATYDA1
-!;op -junkite Choro Repertuaro 

. ui.iv ne dėlto, kad galite papult į 
Ją. dėlto, kad galite gaut 20 

nyguėiu visam chorui už 3 dolerius, 
kurią laidą norite. Trijų 

mėnesių laida — knygute 75c. Imant 
i knj guvių atsieis 15c. knygutė arba 

viena daina. Taipgi galite gaut 
l:'2-"> metu Choro Repertuaro komple- 
’a už 2 doleriu.

A. BAČIULIS
421 E. 6-th St, So. Beatos. Mas*.

“Kelrfivis” paduoda teisin
giausias žinias. Skaitykit ji.

Itija — “skaldunais
r
i

I
Į
I

lyno laikraštis vadina 
prastus komunistus.

IŠRASTAS JUOZO ŽI- 
MANČIAUS PLAUČIŲ 

GELBĖTOJAS. — 
NUO DŽIOVOS.

šios gyduolės yra išmėgintos per 
'•ilę Ztj-ties metą, kaipo tikros gyduo- 

Kurie esate per daktarus pripa
žint . kad sergate džiova, tai atsišau
kite po šiuo adresu: 46jK So. Western 
Xve.. ( h.icago. Ilk Gausite tikrąjį 
1'I.Al'člŲ GELBĖTOJĄ su nurody
mais kaip nuo džiovos pasigydyti. 
Kaina .*2 25 su prisiuntimu. <21 >

į| Telefonas «112-W. $

'! Dr. L Gorman-Gumauskas''
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomi* Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO, MASS

Kieta mėsa.Į
Jurgis (judamų paveikslų 

į teatre į savo merginą 1:— 
Žiūrėk. Zosvte, šis baisus 
žvėris driežo pavidale —tai 

I dinosauras, kuris išnyko 
• prieš daug milionų metų.

Zosytė:—Tai ir gerai, kad 
.jis išnyko.

Jurgis:—Kodėl. Zosytė. 
t taip manai?

Zosytė:— Ogi todėl, kad 
didesnio gyvulio kietesnė 
mėsa ir šitokio milžino mė
sos tai jau tikrai neišvirtum. 

I f

i

ODOS LIGOS
greit pagyja vartojant FREEDOL. 
T; . u ti-eptiškas vaisias garsaus 
S-.;-, gydytojo. Tik viena apUka- 

FRĖĖDOL sustabdys niežėji— 
• vaj.ma vočių, žaizdų ir ki

li - ligų. Klauskit pas ap
ima pasiuskit 60c. už ma- 
:ką ar ŠI 00 dėl didesnio 

( 
DGL RElfEDY CO.
Humboldt Avenue. 

BoMon 1S. Mass.

Telefenas So. Boston 2360. £
LIETI’VIS DENTISTAS $

Df. SI. L GALVARISKI |
(KALINAUSKAS)

Ofiso valandos N.-o 10 ryte iki A 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. g 
Nedėtomis pagal sutarties.

414 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

I .t
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, ri pats klebonas.
. kept ham and eggs ir prikel
ti gaspadinę tik tadar kai 

i pusryčiai jau gatavi. Prie 
pusryčių turi būt mišiauno

1 vyno.
4. Parapijos kasa turi būt 

! gaspadines globoj.
5. Kada gaspadinė ima 

maudynę, klebonas privalo
’ nušveisti jai nugarą.
i 6. Mirdamas klebonas tu
ri užrašyti savo gaspadinei 
visus savo turtus.

7. Jei dvasiškas tėvelis at
sisakytų kurį nors šitos kon- 

įstitucijos 
! gaspadinė

i

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

punktą pildyt,: 
turi apskelbti 

jam pilną streiką ir nieko 
neduot nei afit stalo, nei ki
tur.

Fastaba: Vi<os gasĮAdi- 
nės, kurios pritaria tokiai 
konstitucijai, kviečiamos ra
šytis prie mfls ir. tverti uniją.

” - -

i
i
I

Laikinas Komitetas: 
Uršulė*. Brigyta ir Darata.

“Darbininko” triūsas 
nuėjo veltui.

Telegramos iš -Lietuvos 
praneša, ; kad bedieviai lai
mėjo Seibio rinkimus, ir vei
kiausia kok^ bedievis bus 
paskirtas Lietuvos preziden
tu. Na, o South Bostono 
“Darbininkas” buvo jau iš
rinkęs Lietuvos prezidentu 
Smetoną. Visas triūsas nuė
jo niekais.

»

A. Sk-is.

Gera proga pralobti.
Amerikietis Byrd nuskri

do orlaiviu pas šiaurės žem- 
i galį ir vėl sugrįžo. Keliatas 
metų atgal amerikietis Pe- 
ary buvo nuvykęs tenai ro
gėmis ir šunimis.

Reiškia, kelias Į šiaurės 
ašigalį gerai jau nutryptas, 
ir mus real estate agentams 
laikas jau butų pradėt par- 
davinėt tenai lotus. Dabar 

’da gera proga pralobti, nes 
kai Ponai užlįs Už akių, tai 
bus jau pervėlu.

Lietuvė šeimininkė Ame: ik<\ vi-ados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojirr.-. .-•• .r.t pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose ski ’.yse Kas -.ąvaitę tilps straips
neliai. kurie bus-idomųs kož: I.i.t jve: šeimininkei.

ROIHKI
Virimo Receptai

Dau«r yra badų pagaminimui virtų 
ir trupintų Sėlenų. Galima jas vaidy
ti su pienu ar Smetona, kaipo ?rudu 
valgi- Apsibarstyk ant kitų "rudiniu 
valgių arba virk su karštais grudai-. 
Bandyk juos kepant blynus, pri.-kan- 
džius. ete Kožnas šeimynor nurys tu
rėtų valgyt sėlenas, nes jo.- turi ka
nų riešutų skonį ir yra iabai sveikos. 
Sekantis yra dovaną laimėję- i-.-<-cp 
tas, nedarytas šefo vieno iš didžiūn

ių N«-w Yorko hotelių.
SĖLENŲ PUDINGAS

i kupini šuakšlukai sėlenų 
sį puskvortės pieno
1 šaukštas miltų
’į šaukšto komu krakmolo
I kiaušiniai
3 šaukštai cukraus 
G puoduko sviesto 
Supiaustyk -riestą į miltus.

' <yk kornu krakruftlą. sėlenas 
to cukraus ir dadėk 
maišyk gerai ant ugnies per apie mi- 
nutą, nukrik, Sumaišyk keturis try- 

' nios. Paskui dadė.k tuos baltymus . c- 
; plaktus tirštai su likusiu cukrum. Su 
I pilk į gerai išsviestuotą ir cukruotą 
forma ir indėk į skarvudą su biskeliu 
vandenio joje ir kepk vidutiniam pe
čiui per apie 30 minutų. Duok valgyt 
su aprikotų sos-j.

Virtuvės Rei^alsose
S<-na knyga arba žurnalas yra ge

rą nuvalymui proso kuomet pro.-ir.i. 
Lapai lengvai nusiplėšia kada susi 
trina, liek.-, švarus, geras puslapis se
kančiam sykiui.

Džiovinti krekeriai, suris ir vaisiu 
košelė duodama, su kava labai tinka 
po gerų pietų.

Bandyk naud.ot tiek alumino imki 
^virtuvėj, kiek tik gali. Jie ne tik kad 
nebrangus, bet ilgai laiko ir lengvi.

Reikia atsargia^ pasirinkinėti pajų 
lėkštes. Parink tokias, kurios neiški
lę per vidurį, 
vidurį.

Matiavota virtuvė atrasta esant a 
nitariškiausia. kadangi dulkės ir va 
balai negali rinktis ant mntiavotn 

į lentynų
Kiekvienos šeimynos priderą-,-tc 

vra išvalyti pieno bonkas ir Lile boa
• kas sugrąžinant. -----

Ė No. H.

C'jptaustyk virtas morkas su virtais 
kimiais, duodamos s.netoninėj 

bus sveikas ir skanus valgis.
Namu Pasigeibėjimai 

’ rinant drapanas, virk tik per dc- 
-imt ;,r penkiolika minutų, nes ii- i 

Grinimu.-. tiktai sugadys drapanų I 
r>alvą; po nup’ikinimo ir virinimo,! 

•uidėk t>!skį mėlynio į vandenį ir iš
plauk -variai per muilus, paskui per! 
’' ra šalta vandenį pirm galutino mė-' 
lyniavimo. paskui išgręžk tvirtai kaip 
galima Tas yra -vienas ir svarbiau- į 
- ą <lurb.i. ne.- drapanos bus bryžiuo-1 
t'> jtisru liks jose vandenio.

Biar.ketų skalbimui pasirink aiškią j 
vėjuotą dieną.

Susitraukę ėeverykai patrynus pir-*
■ on vak-avimo su vazelinu suminkš- 
•v, - , .<|;). Nuėmimui šokolado plėtmų 

udr k borakso košelę ir šaltą van- 
'ieni.

Nuvalymui skurinių krėslų mazgok 1 
j pienu ir jie išrūdys kaip nauji.

Maliavotas linoleum niekad neturi 
• iti šveičiamas šenetiu, bet tik nu- 

sluostomas šlapiu skaruliu.
Kabinant ir/ziangalu* ar.t durti arba 

langų, naudok siaurus clestikus.
Grožės Patarimai.

(o orį- šiandien oatyria. kad užlai- 
syt plaukus gerai sušukuotus atbn 

’igarliiniuotiTs fnGjus gult beveik 
v:sai n<galima. Tūlos naudoja vairo-- 
fin.- artia ser us plaukų tinklelius arba 
kepuraite: Tie budai gal būt gčn.1 
■>'*t yrą senoviški. Galima gauti pįr-1 
kti mažyte šilko t;nklo muėiukę. ku
ri ne lik nebrangi, liet yru bi!e spal- 
>'o. kokio., norit. Ji tinka tandžiai _ 
:(nt galvo.- ir tuo naciu laiku leidžia' 
orui liuesai vaikščiot.

Ypatišk.-i Sveikata
Prakaitavimas yrą tai išmatos iš 

odos, pagaminantis prakaito gilių, . 
•iniėėiusių po visą pavirš). Prakaito 

... -gilės yra daugybėj ant (įeinu ir ant
nes pajus išsipūs per koją padų. Taigi reikia daugiau at

kreipti atydos į ta dalis. Justi kojos. 
popa:u,sti.« ii viso kitos prakaitavi®1'' 
vietos reikia mazgot kasdien ar su 
antiseptišku muilu, šaltu tarų tirbi 
karlidlin ir paskui visai nušluostyt su 
turkiškų abi ūsu. Biskelis borakso 
p-iudcrio užbarstytas po kožno nu- 
prausimo padaro o<j$ švelni*.

. unu.- 
ir puse 

verdanti pieną;

ir
sosoj.

Ne visa svarba vi
rinime. Gerai ka- 
'vai reikia taipgi 
gero užbaltinimo.
Bordeno konden
suotas pienas pa
saldytas iškelia ti
krą skoni, suteikia 
pilną švelnumą, re
tą auksinę 
geriausios 
puoduko. Ir 
pymas ant 
nes taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o konden
suotas pienas yra 
vienodos kokybės. 
Jus jo norėsite ge
resniems skansko- 
niams visur, kur tik 
reikalinga vartoti 
pieno ir cukraus.

STANDAKD
MANO

TKLEFONA* 10*7

MEDICINOS DAKTABAB

C. J. MIKOLAITIS
Valaades: mm 3 iki 4 P* ftetB. 

nw* 7 iki S vakar*.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Mase. 
. (Prie Hanover St.)

Tek Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Predekit šiandien taupy' LEADER PIENO leibeliu.- nes už juos jrauri-. 
te .kiyanas. Šitos rūšys pieno yrą geriausi,... va.-V.ti visur kur tik rt-Ualin- 
<?as pienas ir cukrus. Pne to jus jusite dovanas. Be i plaukite peš *»vn 
jrroserinnkus šių rūšių pieno ir žiūrėkite, k;,d ja< gatltlin„-.t

spalvą 
kavos 
sutau- 
grieti-

SUSTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikiu t «-’O 
malonaus palengvinimo, 
įaip origmalis Raume 
Benffue. Jis pradeila praša
lint skaus<T.ą nuo pat už
temimo. _ .
Gauk originali franeuziską

BAUMEBENGUE

i

CONDENSEDMUK
JUSV GRO3ERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA 2EMR.

Negalite uilurrob bulvių pas 
tynč<e. nei gražh) Mambin plau
kų ant pliko* irštvos.

Bet olėe aroatrt-oti <.a»« 
plaukų šaknis nuo povmo. pra- 

, vejant pleiskanas,

ptoska-is mirtinas pciria* t* 
joft: rannrvk. Jtrinar t ivAntai 
1 oda TJF ar
<nVn*U d mų įšilto, Rftfflrs 
i-naikins iš jtfsų galvos plei-ka- 
rXs Ir atgaivins normalų plaukų 
aCjpmi;

ATOpirkite hųnkų u- 65c. pas 
savo xaistuiink4 silndm. arb<- 
jei norit- Mt«i'isl4le 7Sc."'tiekiai 
l' laboratorija. Į

t. Ab. OtCHTtR * CO. /
Berrj- an4 So. Sth Sta. j '

Brooklyn, W. T. -J ■ 
k

i

(ALEKSA) *

Lietuvis Dantistas
VALANDOS: ’ Nuo 9 iki 12 
ryto: r.uo 2 iki 5 po pietų ir nuo 
6 iki X vakare. Serėdomis nuo !» 
iki 12 dieną. Nedėldieniais pa
gal suturimą.

CREGG BLOG, Room .302. 
Cor. Amesbury ir Common Sis. 

l.AWRF.X< E. MASS.

KEILOGG S 
TASTELfSS CASTOR OH

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos taika* 
lama. Be kvapsnio. - Stipru
mas ir tyruma* nepakeičia
ma*. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit KelJogg’s. Su
piltas Laboratorijos*

<

Lietuvis Optometristas £

I**tzanineoj« akis, priskiria 
Akinius, kreivas aki* atitiesinu 
ir kmblyoplskoM (aklose) aky
se sagrųžiau švies* tinkamo 
laiko.
i. L. PABAKARN1S O. D.
447 Bre*d*ar. So. Boatoa. Ma»i

Dr. Med. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialiais* Slaptų ligų moterų ir vytų, kraujo ir ode*. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefoną* Haymarkat 3390
1 ALLEN ST, Cor. Ckambcr* St., BOSTON, MASS.

Lietaviikai * Lenkiška Aptieks
Je:gn norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 103 Salėm St.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, ntm užsisenėįvsio reuma
tizmo, n«o nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriuutiua patarimus- suteikiame, nno patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jum* patarnausime knoeeriausiai, pašaukiame geriausius daktaru* 
per telefonų uždyk*. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir »*- 
taupyt pinigus, tai ateikite ) APTTEKĄ-po numeriu
100 SALĖM STREĖT, BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

I

TEISMO TARDYTOJO Ikučioniui prieš kuniginio 
agitatoriaus burnojimus kle
bonas kun. Žemaitis Įsakė 
policininkui ji iš. salės išme

lsti, o tam nepasiskubinūs 
stvėrė pats ir kartu su polici
ninku išvilko žmogų lauk. 
Pažymėtina tai, kad pasi
priešinus Jakučioniui eiti iš 
salės, policininkas išsitraukė 
brauningą ir pagrąsino sa
kydamas: “eik, nes kitaip 
gausi kulką kakton.” Žmo
nės be galo pasipiktinę.

BYLA.
Balandžio mėn. 29 ir 30 

dienomis Kauno Apygardos 
Teismas Šiauliuose nagrinė
jo didelę bylą Salantų nuo
vados teismo tardytojo Juo
zo Rutkausko, kaltinamo iš
reikalavus, einant tarnybą, 
kyši 6,000 litų.

Truikinų kaime, Skuodo 
valsčiaus, pas turtingą ūki
ninką KnuipĮ gyveno ir bu
vo jo civilė f 
Anastazija Budryte, ; ’ 
kurią ėjo gandų, kad ji da-i 
ranti abortus. Tie gandai ėjo i 
plačiai, net Šiauliuose ji bu
vo žinoma. Viena f*

NUSIŽUDĖ DARBI
NINKAS.

Užpaliai, Utenos aps. Ba
landžio mėn. 21 d. tyčia per
sipjovė sau gerklę darbinin
kas Prakopavičiūs Kastas. 
Nusižudė, nes neturėjęs dar
bo ir nesugyvenęs savo šei
mynoje. Velionis paliko 
žmona su penkiais mažais 
vaikais be jokių lėšų pragy
venimui.

žmona akušerė
Budnie, apie;NUSTATQM1 SIENOS SU

VOKIETIJA ŽENKLAI.
Komisija, nustatyti sienos 

_ Šiaulių su Vokietija ženklus jau 
miesto panelė, nenorėdama Pjadėj0 saY° ^arM- Nuo
“nemaloniame padėjime” 
rodytis pažįsta n tiems, nuvy
ko pas Budrytę, iš kurios po 
keletos dienų išsivežė negy
vą kūdikį ir važiuodama pro 
Mažeikius išmetė pro vago
no langą. Vietos teismo tar
dytojas Rutkauskas gavęs 
apie tokius nešvarius darbe
lius pranešimą, užvedė by
lą ir iššaukė tardyt Budrytę.

Kaip akušere Budrytė 
teismo posėdyje tai parodė. 
Rutkauskas iššaukęs ją pra
dėjo grąsinti. kad jis areš
tuosiąs, ir pareikalavo duoti 
10,000 litų kyši, tai tuomet 
jis viską numarinsiąs ir ji 
galės ir toliau tęsti savo pro
fesiją. Budrytei nesutikus 
tokios sumos duoti. Rutkau
skas nusileido iki 6.000 litų 
ir, kaip Budrytė tvirtina, iš
reikalavęs 1,000 litų pini
gais ir 5,000 litų vekseliais. 
Po kyšio davimo ji nuvyko į 
Šiaulius ir pranešė Šiaulių 
Apygardos Teismo Valsty
bės Gynėjui.

Kauno Apygardos Teis
mas pripažino Rutkauską 
kaltu ir priteisė pusantiiū 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, prie to įskaitė devynis 
mėnesius jau išsėdėtus prieš 
teismą ir dar liko sėdėti 9 
mėnesiai.

į gus perdaug kraujo, nelai-lįįp?
į mingasis nesulaukęs pagal-

I®

r-n

’ - V/

x-,aV'

susigundė, įt- - ** - - — - -

išeiti šei-1 y 
už duru ir kartoti:

• , ■:

t ■—*“■'

bos mirė.

I

STIPRUOLIS ESTAS.
, Josvainiai, Kėdainių aps. 

š. m. balandžio 17 ir 18 d. 
kažkoks Estijos stipruolis 
parapijos salėje, parodė ne- 

' paprastą savo kūno stipru
mą, k. t.: gulėdamas pliku 
kunu ant grindų papiltų 

■ stiklų išlaikė duris ant kruti
nės su 14 vyrų (daugiau 
kaip 50 pūdų).

Tokiu pat bųdu gulėda
mas išlaikė 8 pūdų priekalą, 
Į kuri kitas vyras mušė iš 
viišaus kuju, dvi plytas užsi
dėjo ant galvos, o trečia jas 
sudaužė, dviejų pūdų svorio 
gyras mėtė ore ir gaudė jas 
ant krutinės,

GAISRŲ SKAIČIUS.
Praėjusiais 

Lietuvoj buvo 1122 gaisrai. 
Gaisruose žuvo 16 žmonių, i 
susižeidė 96 žm., sudegė tur
to, bendrai, daugiau, kaip 
kaip už 13 milionų litų, o ap
drausta buvo tik už 1,056,- 
820 litų. Daugiausia gaisrų 
kilo nuo perkūnijos ir neat
sargaus apsiėjimo su ugnimi 
ir rūkymo.

Vištyčio visu pasieniu ligi 
Nemuno bus statomi sienos 
ženklai, o priėjus Nemuną— 
juo ligi Baltijos juros saus- 
žemio sklypuose.

i

-

Įlipkite Laivan New Yorke-Išlipkite E. 1 aipedoj
JEIGU JUS NORITE VYKT! LIETUVON 

RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS) 
MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSUOS

KELIAS
MkRANKIAUSIAS

$
•fet •M

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

KAIP ČIGONĖ SVIESTĄ 
“PATRIGUBINO.”

Ukmergė. Prieš Velykas, 
atvyko viena čigonė Į Dva
relių kaimą (Ukmergės ap 
“pasikiaušiniaut.”

Vieną ūkininkę rado be
plaunant sviestą, čigonė pa
mačiusi sako: “Ai poniute, 
kiek maža sviesto! Gal po
niutė, turit dardu palivanu, 
tai aš padarysiu, kad ir jie 
bus pilni.” _

Šeimininkė, 
atnešė dar du tuščius “pali- 
vanus” ir klausė čigonės Įsa-, 
kymų. čigonė liepė 
mininkei 
jos žodžius, šeimininkei išė
jus čigonė vis šaukusi: 
“krėsk, krėsk, krėsk...” i? 
šeimininkė tą patį vis karto- ‘ 
jo. Pagaliau šeimininkeLlei- 
do Įeiti i vidų ir Įsakė, kad ji 
2—3 vai. atsargiai atideng
tų “palivanus.” Čigonė grei
tai išsinešdino. Šeimininkė 
smalsumo kaftikinama vo> 
vos beišturėjo porą valandų 
ir atidengusi “palivanus” 
pamatė, kad visi tušti.

i

y*

Laivu LITUAN I A Liepos 17 
Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 

Pačios Kompanijos Atstovas
Mes ar jūsų agentas pasirupinsim išgauti permaus ir pasus. 

Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės i gyvenanti n->ii 
apielinkėie agentą, arba tiesiai i:

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street, New York Lity.

SuttanjpįV^oroką i-etėžį, 
metais visoj ■ užveržtu ant rankų muskulų 

'i,r,,kruteės0r panašių daly-' 
kų pridirbdamas.
• Buvo manyta pakviesti iš 
Kėdainių automobilis, kuris 
su pasažieriais turėjo perva
žiuoti per stipruoli, bet dėl 
neperdidelių pajamų — au
tomobilis nekviestas.

Publikos buvo pilnutėlė 
salė. , l

i

KIEK PINIGU ATSIUNTĖ 
AMERIKOS LIETUVIAI.

Praėjusiais metais Ameri
kos lietuviai savo giminėm-- 
i Lietuvą atsiuntė 30,528,- 
100 litų — arba milioną litų 
mažiau, negu 1924 m.

ŽEMĖ iŠ SAVANORIŲ 
NAUJAKURIŲ ATI

MAMA.
Mykolas Lisauskas, gyv. 

Plasapnykų kaime. Butri- 
mop-jų valse., Alytaus apskr. 
buvo gavęs žeąiės 5 ha. iš 
Platapnykų dvaro 1924 me
tu rugpiučio 18 d. Beveik 
per 2 metus Lisauskas su
spėjo pasistatyti gautame 
žemės sklype trobų, idėjo 
daug darbo ir pinigo. Dabar 
Žemės Ref. Valdybos pare

is Lisausko at-

/

%

„Plaok po Amerigcj VeLava“ 

Nupiginta ten ir atgai kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbdurg

TyiAUGKITES saugumu ir 
L/patogumais laivu, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe
cialesnis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoikitėt dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
▼ia Bremen *■

kari iiplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \V. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriau* prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George \Va-.h- 
iagton. America. Republic. Pres- 
ident Roosevelt, Presidcnt Hard
ine—klausk jus,l Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas ,

KOKIE EIKVOTOJAI
MES ESAM!

Vėliausios oficialės skait- dymu žemė 
line* rodo, kad Amerikon • imta. Lisauskas, kaipo sava- 
metinė vai.tų bila yra 345 ™is, stojęs kanumenen 
milionai dolerių, du trečda- 1»1» metąis dalyvavo kovo- 
liai—$230,000,000—tik dėl J* su lenkais, bolševikais n- 

bermontininkais.
Atimta iš jo žemė perduo

ta totoriui Kanarskui Bena- 
dui.

« I

jmo tų ligų, nuo kuriv 
buvo galima apsisaugoti:

t

“IR ŠVIESA, IR TIESA 
MUS ŽINGSNIUS TE

LYDI...”
Apskričių viršininkų Įsa

kymu sustabdyta visas “Kul
tūros” būrelių veikimas.

Laisva mintis kunigams 
nepakenčiama, štai kodėl ir 

į “Kultūros” būrelius kunigo

Kodėl 
Bambino?

BUTU PRIGĖRĘS VIDU
RY MIESTO.

Ukmergė. Kasmet miesto juodas skvernas palietė. Ne- 
valdyba už rinką gauna su į 
virium 20,000 litų pajamų, 
bet rinka ligi šiol dar nenu
sausinta. Pavasaiy joje di
džiausia klampynė.

i Balandžio mėn. 21 d. ne- 
ukmergietis žmogus važiavo 

i per rinką ir taip Įklimpo. J-l 1 • 1 • **11 —

i

: tuos juodus 'kunigo 
•skvernus Lietuvos liaudis 
mokės apkarpyti.

Todėl, kad Bambino sure- 
gtiliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

Todėl, kari kūdikiai mėgsta 
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 bopkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

.---------3? f
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

SKAUSMAS KUR?

f

t Dėl sujfrfžirno leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus ai-ba pas 

Vaitd Anerican įbes

ftAA i» -'sew Yorko >11 « Į Kauną ir atgal r.Utį (Pridėjus s. v 
jeigu Taksus.)

PAMINKIT
Kuomet skilvys yra tvarkoj, 
kūnas nepasiduoda pavojin
giems užsikrėtimams ir ap-w 
veikia pragaištingas b akte-

Skaisgiris.—Skaisgirio po- rijų veikmes. Trinerio Kar-r 
tusis Vynas sutvarkys jūsų 
skilvį, išvalys žarnas ir visą 
sistemą atgaivins. “Aš ken
tėjau nuo skilvio nesveiku
mų, stokos apetito, galvos 
skaudėjimo ir abelno silpnu
mo, bet Trinerio Kartusis 
Vynas pastatė mane ant ko
jų ir dabar jaučiuosi kaip 
naujas žmogus,” taip raže 
Mr. J. Karas iš Ozone Park, 
N. Y., Geg. 5, 1926. Jeigu 
jūsų aptiekorius ar vaistu 
pardavėjas negali jums pa
tarnauti, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago. 
Illinois.■ t.

MERGINA PASIŽYMĖJO 
VAGYSTĖJE.

licijos rankosna pakliuvo 23
KAS GALI NEPASIPIK- - i Ui nei Patai, nei af klys nė Iš »s p Vikt^

Troškūnai (Panevėžio 
ap.). Balandžio 15 d. š. m. . * .. >-
sustojus traukiniui Trošku-;negalėjo padalyti. Arklys is-: j 
nuošė, važiavęs traukiniu ‘gpjėjo apie 4 va*, purvyne, i sipažino, pas 5 u.......... ...
gelžkelic valdininkas išlipo ėliau atbėgo . pagalbon gUstgirio vai., būtent: 29 
iš vagono ir nuėjo i stoti pa-; penki kursistai: jie nusiavė vjštas, 1 gaidį. 4 antis, 4 žą- 
likdamas savo vietoje daik-J kojas ir atsiraitę rankas so
tus, Tuo tarpu į vagoną atė-J^o gelbėti gyvulio. Po įigli 
jo Troškūnų klebonas kun..tąsymų _ pa\\ko aikh>. is- 
’auliukas ir atsisėdo vieto-traukti Į sausumą.
e, kur sėdėjo gelžkelio vai- Tik vėliau, kai arklys jau.

“ ’ atėjęs, buvo išgelbėtas, atvykę gai-]

iš vietos, žmogus pasisamdė ,rjja Dargužytė. kaipo atsižy-
keturis žydus, kad vežimą ir nėjusi Įvairiose vagystėse, 
arklį ištrauktų, bet jie nieko nes vjeno mėnesio laike spė- 

: jo pavogti, ant kiek pati pri- 
‘sipažino, pas 5 ūkininkus

sis. maišą ir k.
Ši panelė sumušė aplinki- 

Jniams vagims rekordą ir po
licija iš mielaširdystės davė 
-jai darmavą duoną.

L i
dininkas. Pastarasis.; 
traukiniui einant, paprašė 
kunigą atleisti jam - vietą.' 
Kunigas tuo pasipiktino ir 
pradėjo gązdinti, kad rašy
siąs skundą gelžkelių direk- 
iorfui, o jis kaipo valdiniu 
kąs galis pastovėti ant plat
formos. Valdininkas pareiš
kė, kad jis važiuojąs tarny
bos reikalais, 
brangindamas tarnystę ir bi 
jodamas, kad kunigėlis ne
parašytų ant jo skundo, pra
dėjo nusiėmęs kepurę kuni
gą atsiprašinėti, bet jis vis-j 
tiek žadėjo rašyti skundą. 
Po kiek laiko vėl gelžkelie- 
tis atėjo ir stovėdamas be 
kepurės tol bučiavo rankas, i 
ko! “užkietėjusiam” kunige-! 
liui atsileido širdis. Tai vaiz
delis parodantis, už ką val
dininkai turi balsuoti.• , _____  ,
KUN. ŽEMAIČIO ĮSAKY

MAS POLICININKUI.
Ūdrija. Alytaus apskr. 

Kovo mėn. 21 d. čion buvo 
vietinis klebonas atsigabe
nęs “kuniginį” agitatorių. 
Špitolėje užsilipęs aukščiau 
ant lentų tuojau pareiškė, 
kad vaisi. liaud. yra niekšai, 
šitoks pasakymas užgavo 
klausančius ir vienas is pub
likos pareiškė protestą prieš 
toki nekultūringą užgaulio-.

srininkai ištraukė ratus.
Reikėtų miesto valdybai; 

nors skersai rinką grįstas į 
kelias padaryti, kaip kad 

I padaryta išilgai (Į Ramyga-, 
losg-vę). Žmonės juokiasi ir • 

sako: “Jei prigersi baloj, tai---- .
niekas nesistebės, bet pri-; Radzevičius 
gerti mieste, tai didžiausia

bet matvt.'dvvas ” . ■- apipiltas paklausimais. “Da-* i 1 - — - - - -
I

FEDERANTU “DAKTA
RĄ’»JK|OT|1RYS APTAŠ

KĖ KIAUŠINIAIS.
M ar. apskr. 

Balandžiu 18 d. darbo fede
racijos naujas “daktaras” 

; pradėjo piršti 
savo kromelį, bet tuoj buvo

Darbininke! “Keleivis” tavo 
draugas, platink jį tarp savo 
draugų.

YRA GERAS DĖL:
Ramatiško gėlimo.

2. Nerviško galvos skausmo.
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprando. 
Skausmo šoną, krutinės 
pcčiij. 
Apsideginimo ir žaizdą. 
Apsisaugojimo nuo uodų. 
Skaudančių muskulų. 
Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo. nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tL
Prekė 35c., G5c. ir $1.25.

Dėl patarimo arba knygutės 
rašyl.itė j:

AI.BERT G.
GROBI.EVVSKI & ( O., 

Ih»pt. 36, Plvmouth. Pa.

i.

3.
4.
5.
6.

T.
R.
0.

ir

I.š jr i 

LIETUVĄ* 
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriųbinių. laivų 
Resolute. Relianče,* .ii bert 

Bali i n. Deutschland, 
Hamburg 

ir ant populiariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
veland, M’estphalia, ir Thu- 
ringią.
Sąvaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. I.aivai Thurin- 
gria ir AVestphalia atplaukia 
i Bostoną.
Personaliai lydimi į Europą 
išvažiavimai.. ė

■ktaras” į paklausimus neat
sakė. tik išvadino susirinku- 
ishus kiaulėmis, už ką Įpyku- 
sios moters pradėjo svaidyti 
žaliais kiaušiniais. “Dakta- 

iro” pagelbininkai išsigandę 
šoko pro langus ir pats pra- 

! nešėjas nieko nelaukęs pasi
skubino pasprukti.

i

£UVŲ MEDŽIOTOJAS 
PERSIŠOVĖ.

Mariampolės apskr., ša- 
kališkių k., .Javaravo vals., 
balandžio mėn. 14 d. pava-i 
kare vieno ūkininko piemuo 
•Juozas Bulota, 14 metų, nie
ko nepasakęs savo šeiminin
kui, iš namų kažkur dingo. 
Rytojaus dieną 9 valandą; 
pats šeimininkas rado savo 
lauke pamišky piemenį ne
gyvą. Pasirodo, kad velio
ni es eita baloj šaudyti žuvų 
su namų darbo šaunamu j 
Įrankiu ir per neatsargumą

jinia. Protestuojant pil. .Ja-'naujos mados kostiumą.
Panelė Harris demonstnto.ra persišauta kairioji šlaunis 

netoli nuo kirkšnio. Nubė-

Moteriškės 
Švarumtii

(Harrtaia tise) Joitt ScrtHce with

Hamburg American line
131 Statė St-, Boston. Maaa.

-L

■M 1
_____

v. G

Šviesesnės' moterįs dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, bet nekenkia švelniems 
kūno audiniams.«

VALET

AuioStrop 
Razor

Išsigelan- 
da pati.

Važiuokite į

LIETUVĄ
ir atgal

I’ER BREMENA
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLI MBl'S

arb.** ant kitų šios linijos laivų 
TIK niEN. PER OKEANĄ • 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR .ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

N’ORTH GERMAN

LLOYD
15 VVater St. Boston, 

Cor. Devnnuhire St.
arba pas vietos agentus.

Itališki Armonikai.
Mes i«dir- 
bam ir im 
portuoja- 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas-
ItaliHkaa 

Altordinas 
geriausias 
pasaulyje.

Ant 10
ftietn tęva rantuotos. Musų kainos že
mesnės neja kitiį išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
Ulojm. kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

Rt;ATTA SERENELLI * CO.
Rlnc Tsland Are- T>ept. 30, 

CHICAGO, ILL
I 1011

I
%ft»
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Vietinės Žinios
Kun. Hansen. kur - 

žiuodamas auton1."^ 
užmušė vaiką ant eu’.Vi‘ 
po areštuotas ir bu> ii 
tas apskričiu teisu..;: - 
mušėjystę.

v; -

U
t % «
{ tI 4
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Vaičkaus teatras South < 
Bostone.

Pereitą sąvaitę South Bos
tono lietuviai turėjo progos 
pamatyti fdrrnu kartu musų 
kolonijon atvykusį p. J. 
Vaičkaus teatrą. Gaila tik, 
kad jis čia taip ūmai pasiro
dė. be jokių apskelbimų, to- 1 
dėl nedaug kas apie jį žino
jo ir publikos susirinko ne
daug.

Vaičkaus teatras vaidino 
čia du vakaru: 19 gegužės 
statė “Gyvuosius Nabašnin- 
kus,’’ o 20 gegužės — “Lais
vės Kovotojus.” Nors bažny
tinė salė ne vaidinimams 
statyta ir joje sunku veikalą ; 
sulošti, vis dėlto artistai atli- i 
ko savo užduotis puikiai.

p. Vaičkus ir p-lė Ten- i 
džiulytė buvo atsilankę “Ke
leivio” redakcijon ir sakė, 
kad jie ketina apvažiuoti ir 
kitas lietuvių kolonijas Bos
tono apielinkėj.

’ Apie p. Vaičkų reikia pa
sakyti keliatą žodžių dau
giau. nes jis vra vadinamas 
musų “dramos tėvu.” Jis 
dirba scenoj jau per 20 me
tų ir šįmet 28 kovo Chicagoj 
šventė 20 metų savo scenos 
darbuotės sukaktuvių jubi- 
lėjų.

Gimęs Žemaitijoj ir bai
gęs Pernavos gimnaziją, 
Vaičkus įstojo Peterburgo 
Universiteto teisių skyriun, 
kuri pabaigęs įstojo į Impe
ratoriškąją Dramos mokyk
lą. Pabaigęs šitą mokyklą 
eum maxima liaude, tai yra 
su didžiausiais pagyrimais, 
dirbo Imperatoriškame A- 
leksandrijos teatre Peter
burge. <-<

Vėliaus betgi, kai jis pra
dėjo dirbti lietuvių scenoj, 
caro valdžia pradėjo jį per
sekiot. Prieš karą artistas 
Vaičkus važinėdamas po 
Lietuvą surengė apie 180 
vaidinimų. Už slaptą vakarų 
rengimą jis buvo suimtas ir 
pasodintas kalėjiman kaipo 
lietuvių tautos dvasios ža
dintojas.

Jo įkurtoj dramos mokyk
loj Peterburge mokinosi ir 
pagarsėję Amerikoj “dzim- 
dziai,” J. Dikinis ir V. Di
neika. Dabartinio jo “Dra
mos Teatro” žvaigždė Pola 
Tendžiuliutė taipgi jo mo
kykloj mokinosi. Ir dabarti
niai Lietuvos Valstybinės 
Dramos artistai Stanulis, 
Kubertavičius, Kurmytė ir 
Vaniunaitė — tai vis buvu
sieji Vaičkaus mokyklos mo
kiniai.

Iš savo mokinių Vaičkus 
suorganizavo Lietuvoje Me-. 
no Kūrėjų Draugijos Dra
mos Teatrą, kurį vėliaus 
švietimo ministerija paėmė 
savo žinion.

Galima pasakyti, kad jei
gu Vaičkaus mokinius šian
dien iš Lietuvos valstybinio 
teatro atimti, tai teatras ne
galėtų veikti.

Atvykęs Amerikon, Vaič
kus tikisi, kad ir čia jam pa
siseks sukurti nuolatinį lie
tuvių dramos teatrą. Išbuvęs 
apie pusantrų metų Chica- 
goje, jis pastatė tenai 17 
naujų veikalų. Jis buvo iš
nuomavęs Hull House Teat
rą ir kas sekmadienis tenai 
vaidino. Šitaip veikdamas 
jis turi vilties išauginti A- 
merikoje rimtą lietuvių dai
lės teatrą.

Mes linkime musų “dra
mos tėvui” susilaukti tos va
landos, kada jo darbas bus 
musų žmonių tinkamai įver
tintas.

elektrinis traukinys jį užmu
šė. Ar jis pateko tenai per 
claidą, ar su tikslu nusižu
dyti, tai jau turbut niekad 
nepaaiškės. Jo žmona serga 
abai sunkiai ir jai pasveikti 
nėra vilties: namie gi, Mai- 
ne’o valstijoj, paliko tris 
maži vaikai.

Per sąvaitę automobiliai 
užmušė 10 žmonių.

Pereitą savaitę Massachu- 
setts valstijoj buvo užmušta 
.0 žmonių automobilių ne- 
aimėse. Pernai tokiu pat 
aikotarpiu buvo užmušta 
19. Per pereitą sąvaitę 444 
automobilistai buvo areštuo- 
i užtai, kad važiavo girti, 
r tai vadinasi “blaivybės" 
aikai.

Ant Harrisun aye. pu v 
nedėldienį buvo didele 
gonų muštynės, kuriem 
lyvavo apie 30 čigonu, 
cija juos išvaikė.

i
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Vėliausiomis žini< >r.’ • 
stonas turi 787.000 gyvv 
ju-

Graikas Mastoris. nur 
norėjo apiplėšti Upham 
Corner banką ir buvo >uir 
tas, yra laikomas po •<»".'"" 
kaucijos.

i

Gubernatorius Fuikr pa
taria pastatyt žuvusiem> yei 
didijį karą Amerikos karei
viams paminklą ant Copley 
skvero už kokius $23u.(A'l|.

Bus pirmutinis piknikas.
Ateinantį nedėldienį Nor- 

woode, ant Aleko farmos. •: 
jus didelis piknikas, kurį} 
rengia Cambridge’aus ir So.

SPORTAS.
Kas yra lietuvių čampi- 

jonas?
Chicagos lietuvių drutuo-

bostono lietuvių socialistų lis p. Sarpalius (buvęs meti 
organizacijos. ’p ____ '_ 'v . ’ cinos studentas) nesenai pa-

Kadangi šį pavasarį pik- guldė žinomą lietuvių milži- 
nikų da nėra buvę, tai šitas į na Komarą ir pritrenkė pa
jus pirmutinis ir todėl tiki-j garsėjusi ristiką Požėlą. P< 
mes, kad žmonių bus šimtai, šitų laimėjimų p. Sarpaliur

Gamta dabar pačiam gra-; apsiskelbė lietuvių ėampijo- 
žume, medžiai tik ką pasi-nu.
>uošę naujais rūbais, gėlės’ Mums rodosi, kad p. Sar- 
skleidžia malonų kvapą ir'palius lietuvių čampijono 
aukia piknikierių. Pikniko vardo dar neužsipelnė. ne> 

vieta be galo graži, ant eže-; jis nepersiėmė su tikruoju 
ro kranto, oras tyras ir svei-i lietuvių čampijonu Pranu 
tas, todėl praleisti dieną Juška. Pastarasis lietuvių ir 
cožnam bus smagu.

Pikniko komitetas užsakė
celis trokus valgių ir gėri- vo pereitais metais, kuomet 
mų, kad suvažiavę svečiai jis paguldė lenkų čampijonr 

’Stasiaką ir dabartinį pasau
lio čampijoną Joe .Malce- 
wiczą. Taigi p. Sarpalius iki 
tos garbės dar nepakilo.

mų, kad suvažiavę j 
turėtų visko Į valias. Įžanga 
visiems dovanai, visi yra 
cviečiami ir visi bus malo
niai priimti.

Taigi nepraleiskit pirmu- 
inio pikniko. Neužmirškit, 
cad tai bus ateinantį nedėl- 
dienį ant Aleko farmos, 
Morwoode. Prasidės apie 10 
—11 valandą iš ryto ir 
trauksis iki pat vakaro. Bus 
muzikos, dainų ir visokių 
žaislų. w

Piknikas neįvyktų tiktai 
tuomet, jeigu lietus smar
kiai lytų.

Naujosios Anglijos čampijo- 
no vardą įsigyjo ir diržą ga-

l

PIKNIKAS!
NEDĖLIOJĘ

30 d. Gegužčs-Nay, 1926 
Rengia Pirmą Gražy Pikniką 

<■ itntbridge’aus ir So. Bostono Socialistai 

Ant ALEKO FARNOS 
(Hamlin Farm. Newpond)

WILSON STREET. NORMOOD. MASS.

Bus muzika ir įvairiausi žaislai.
Kalbės adv. Bagoėius apie vėliausius Įvykius Lietuvoje.
\ ieta graži, ant ežero kranto, gražiais medžiais papuošta. 

Gerbiamoji publika, malonės atsilankyt i šį gražų pik
niką ir gražiai pasilinksmint tarp savų draugų.

Kviečia RENGĖJAI.
( ambridge'aus lietuviai, kurie norės važiuot kartu, malo
nes susirinkt 10 vai. ryte prie Kooperacijos. 39 Portland 
>;reet. Cambridge, Mass.
I Įostoniečiai. kurie norėtų važiuoti automobiliais, gali už- 
s registruot “Keleivio” Krautuvėje.

Jeigu lytų, piknikas bus perkeltas.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

>

K. V. ZIUMNSKAS ir A. SKATIKAS
GERIAUSI KOSTUMIERIŠKI KRIAUČIAI

Siuvaaae vyrams siutus ir overkotus ant užsakymo pagal naujau*
>ią madą. Taipgi atliekame visokius taisymo ir prosinimi) .darbus.

. Ypatingai gerai išvalome šilkinis moterų dreses.
344 BROADUAY. SO. BOSTON, MASS.

V

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADM AY. palei B STREET

Mes atidarėme So. Bostone nauja lietuvišką geležinį stora. Dabar visi 
'. tuviai kaip Bostono, taip ir apielir.kės turės progą gauti visokių geleži
au namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus, varnišius po $1.50. $2.25 ir $3.65 už galioną. Ir 
: amams maudynes, boilerius, skalbynnes. gazo pečius, visokius vamzdžius 
. pipes). sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuo jaus pa
rūpinsime ir musų t roką s atveš į nuaus. Taipgi dirbam visokį pluntbe- 
r.ska darba.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BROADVAY. SOUTH BOSTON. MASS. Tel. So. Boston 2373-M.

-----   ■■ ■— t b Į

PARDAVIMAI.
\ I EINA VASARA—BE .AUTOMO

BILIO NĖRA LINKSMYBĖS.
Kas nori gerą uždarytą antraranki 

a :t..mobilj nusipirkti pigiai ir suteikt 
-r.agumą sau ir savo šeimynai, lai 
kreipiasi pas J. N’eviacką, 255 Broad- 
vay. So. Bo-ton. Mass.Kas

čampi jonas ?
Tarpe žymesnių ristikų 

dalykai taip susimaišė, kai: 
dabar nėra tikrai žinoma, 
kas yra tikrasis pasaulio 
Čampijonas. Tą garbę savi- ________ ____

i naši Joe Stecher. Strangler parsiduoda namas ir biznis Įp - - - -- -
‘šitie ristikai tarp savęs persi- 
ims, tada bus žinomas pa
saulio čampijonas. šį ket- 

! vergą Joe Malcevvicz risis su 
i Europos čampijonu Grenna.

Vienas pavargėlis Lynne; kurį aną sąva.rę Lewis nu-

PARSIDUODA
. šeimynų namas, modemiški įtai- 

-ymai. 15 kambarių. 2 karų gara- 
■izius. vištinjnkas. Kaina $14.0W Ix>- 
ta« pėdą fronte ir 175 pėdos ilgio. 
Atsišaukite šiuo adresu: (21)

II Aubum st.. Roslindale. Mass.

I

Norėjo razinkų, neteko 
duonos.

Levris ir Joe Malcevvicz. Kai Apie 16 mylių nuo 1 
šitie ristikai tarp savęs persi- ii:‘ < namas. . . 1 ... r 1 . :,ucerne. su troku ir visais biznio įtai

symais. 1
"Keleivio” ofisą, 255 Braadaay. 

So. Boston, Mass. (23)

gaudavo iš miesto pašalpos.1 
Jis paimdavo iš krautuvės 
valgomųjų daiktų, o miestas 
užtai užmokėdavo. Bet aną
dien jis nuėjo krautuvėn ir 
pareikalavo sau razinkų 
vietoj kitų valgomųjų daik
tų. Krautuvninkas pranešė 
apie tai miesto majorui, ir 
majoras tuo jaus pašalpą su
stabdė, nes suprato, kad iš 
razinkų šitas pavargėlis nori 
daryt munšainą.

galėjo su dideliu vargu.

Katastrofa ant geležinkelio.
Anksti pereito panedėlio 

rytą ties Mansfieldu, netoli 
Bostono, kur kryžiuojasi du 
geležinkeliai, susikūlė du 
traukiniai. New Yorko eks
presas rėžė iš šono į tavorini 
traukini, kuris bėgo skersai 
kelią iš Tauntono į Lowellį. 
Vienas mašinistas buvo už
muštas, keturi žmonės sun
kiai sužeisti ir keliolika len
gviau.

VAIZBOS BUTO 
PIKNIKAS.

5 D. LIEPOS (JULY).
Ant Aleko Ūkės,

N0RW00D, MASS.
Kadangi liepos 4 išpuola 

nedėlioję, tai panedėly. 5 
liepos, atsibus tikrasis’ap- 
vaikščiojimas. Vaizbos Bu
tas rengia savo METINI 
PIKNIKĄ panedėly. 3 d. 
Liepos. Piknikas bus labai 
įvairus ir skirtingas už kitus 
piknikus. Tėmykite busian
čius pranešimus apie pilną 
programą. (21)

V. B. Pikniko Kom.

Ateina dideli karščiai.

Oro biuras pranašauja d i 
delius karščius. Sakoma, 
kad karšto oro banga eina iš 
vakarinių valstijų į rytus, 
šią sąvaitę ji pasieksianti 
Chicagą, o vėliaus Eoštdną. 
New Yorką ir kitus rytų 
miestus. South Dakotoj kar
štis pasiekė jau 102 laipsniu.

Tunely užmuštas Maine’o 
farmerys.

Farmerys vardu William 
White atvažiavo pereitą su- 
batą iš Pittsfieldo, Me. ap
lankyti savo sergančią žmo
ną Bostono ligonouty. Vaka
re jis užklydo į tunelį netoli' 
Haymarket stoties ir tenai Įžanga 50c., vaikams 25c.

Ateinančio nedėldienio 
vakarą A. Bačiulis rengia 
koncertą Lietuvių Salėj. Į- 
žanga bus dovanai. Subatoj 
jo koncertas bus Norwoode.

South Boston Hardware Co.
viskąVienintėlė Krautuvė So. Bostone, kuri parduoda 

pigiausiomis kainomis ir duoda geriausi tavorą.

gal.
... $3.50
Elat
... $3.00

Moors 30 Spalvų
Rentas............

Moors 20 Spalvų
Rentas.............

Screen Rentas ..... $1.50 
Moors Grindų Varaišiš 3.00 
Egy ptian Rentas ...
Du Pont Rentas .... 
Spėriai Elat Pentas . 
Geras Baltas Enamel 
Monarch 100% Tyras

Pentas................... $4.00
Carmot geriausis

Varnišis ............... $4.50
Carmot Baltas

Enamel ................. $5.50
4 Spalvose Pentas .. $1.25

$2.50
$3.50
$1.75
$3.75

Baltas ir Raudonas 
Siekas..................

Rento ir Varnišio 
remuveris .............. $1.50

Baltas Tyras Lead 
Boston Star 1001b $12.75

Stogams Smala............85c
Langų Siet ūkams dratai 

pėda........................... 2'/zc
Žolių Sėklos, svaras . . 30c 
šakės žemei Kasti . . . 98c
Grėbliai, vienas........... 65c
Agentai Whiting Adams 
Sienoms Popierių 
langams šeidės. viena 55c
Daržams laistyti paipos 

ir kitoki Įrankiai.

Apart to visko, turime visokių įrankių Pentoriams, 
Piumberiams ir visokiems mekanikams.. Viską prista- 
tom veltui į namus.

South Boston Hardurare Co.
379 Broadway, ■ ‘ So. Boston, Mass.

Tel.: So. Boston 0122

gal- 
$2.00

I
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Kas norit įsigyt gerą Namą, 
apžiurėkit! Pamatymas 

nieko nekainuoja.

6-iq Šeimyių Namas
2 gyvenimai po 6 kambarius ir i po 
kambarius ir jenitoriui kambariai.
4 Garadžiai kiekvienas atskirai.
Visokie jtaisy mai, šiltas vanduo ir 

garo šiluma. Randų neša $579.09 į 
mėnesį. Parsiduoda pigiai su mažu 
inešimu. Platesnių informacijų norint, 
galit kreiptis tarp 6 iki 8 vakarais, 
pas (-)

R. J. VASIL
409 Broadway, Room 3,

So. Boston. Mass.

4

ANGLINE
Puikus gyvenimui namai, 

anglių pastogės ir gelžkelio j 
privažiavimas. Trokai, veži- 
mai ir visi biznio įrankiai. 
Biznis per 12 metų gerai iš
dirbtas, lietuvių apgyventoj 
vietoj, turi būti greitai par
duotas. (24)

A. IVAS
110 Tremont SL, Boston.

’ T»L South Boston $620 <
, Residence University 1463-J. ’

: S. M. Fuišiutė-Shallna j
’ LIETUVĖ MOTERIS •
! ADVOKATĖ ’ Į
Į BM Rrosdtray, So. Rąntnn, Mana. * 
i Room 2. •

i

f

I
i

FLOOD SQUARE 
HAROIVARE CO.

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

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

Tek: So. Boston 2700-M.
Savininkai.

A. J. Alekna ir J. G re v iškis.

VISOKIAS PLUMBERIV 
REIKMENIS

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS
BOILERIUS. RADIATORIUS
PAIRAS ir PRITA1KINTOJUS

REIKALINGI
Kaina visai žema. Kreipkitės (]u teisingi, darbštus lietU- j 
• .!-»"* D»a** a• • • • • a Z-• viai, vienas nusimanantis; 

— biznį, kitas suprantantis tai- j 
symo automobilių; abu turi ■ 

. būti pirmos rūšies darbinin-i 
, .. , ...................... ■ kai ir nevartojanti svaigalų. į

nbariai šviesus. Savininkei reikia Kl’eipkiteS tUOjaUs pas
...........  A. IVAS

110 Tremont Street, 
Boston, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI
3-ju šeimynų, 11 kambarių namas, 

■etegioj rieto i, So. Bostone, pesas, 
oiletai, - —

_ ____ _
pinigų naujiems namams, todėl kreip
eis tuoj šiuo adresu: (21)

ELZBIETA PLEVOKIENĖ
PI' E Broadway, So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1273-W.

PRANEŠIMAS.
Jacob Eiduk (kriaučius) 

perkrausto savo bizni nuo 
198 C Street į 154 D Str..

So. Boston. (24)

NAMŲ BUDAVOTOJAI.
Pabudavoju bile kokiu> 

namus, didelius ar mažus, už 
mažą...kainą; taipgi pada
rau pienus kokius kas tik no
ri ir išmieruoju žemę.

TITUS P. GREVIS
395 Broadway,

Tel. So. Boston 2340.
STRAND TAILORING C0. 

Siutai tik po $35.09.
Ateik pas mane ir persitikrink, as 

pasiųsiu, pagal naujausią madn. 
Taipgi taisome senus drabužius nio 
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam 
padarom kaip naujus. (25)

30» W. BROADtVAY.
SO. EOSTON, MASS 

ant antrų lubų, arti D Street 
Savininkai Mikas Neciaekas

Aukštos rųšies plieniniai plaktukai ....... . ; •
KLEKTR1KIN1A1 PROŠAL maži, tinkami stuboj ir kelionei $1.39 
PLAUKAMS MAŠINIUKĖ. gvarantunta 99c

P ŽEMIAUSIOS KAINOS BOSTONE. 
PimiAUSlS PASIRINKIMAS.

Mes išsiųsime jmreikri.Ti-’ cirk.liorių.

SOUTH DIO HARDWARE COMPANY
1095 WASHINGTON ST.. BOSTON, MASS.

arti Dover St. Telefonas Beach 5353.

SPYNOS dėl duru S vidaus..................................... 13c
VISOKIE GELMINIAI DAIKTAI IR MALIAVOS.

T

'»

i

SOUTH ENO HAR0WARE CO.
DU PONT FLAT WALL malia’;i. Galionas .... *3.00
12 Spalvų ir balta; apskaitoma. įoc su v.cnu galionu ,

du sykiu KM) ketarkampi, pėdv-
QUENN AN'NE GLOSS MALI’-VA. Galionas . . . $2.25
16 Spalvų ir kalta. M vidaus ir iš lanko: t.kra verte.

BARGENA1 ANT GERO VARNIŠIAUS
ATLANTU! FLOOR VAKNKSH $4.(H» vertės. Galionas $2.25 
ATLANTIC OUTSIDE SPAR $L00 vertės. Galionas .......... $2.5(»
RAUDONA STOGU MALIAVA. Galionas .............................. 9Hc
MALIAVOJIMUI BRUŠIA1--JVAIRIU RUSIU ŽEMOS K AINOS

3" už 39c, 3‘i" I*-’ ir kitd bargenn.____________

LANGU SIETAI 49c. ir augščiau.
SIETŲ MALIAVA, galionas $1.15

Atlankykite musu bar- 
GEN V BEIS.M ENT5 APĖil • 
R6T žem^jlAinv Virtuvės 
DAIKTU. DAUG DAIKTU YRA 
STEBĖTINAI ŽEMOMIS KAI
NOMIS.

4

M r. Jnaeph P. Šarkiunu.
pu

Vose & Sons Piano 
Conjony 

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

Grand Pianą. Upright Piana. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus sralit sutaupyt pini
gu. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mftinais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą. Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataliogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Boston.
Įkurtas 1851 m.

DR. I M. LANDAU
Specialistas K romiškų ir Se- 

kretnų l.igą. Reumatizmo 
ir Kraujo Ligų.

Valandos: nuo 12 iki 9 vaka
re. Nedėidieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1136.

32 CH A M BERS ST, 
BOSTON. MASS

Į

i

C=- 
Geriausias tavoras pigiausia kaina.

Tel. Haymarket 4100 ir 4101 
Boston Plumbing & Lignting 

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

tMJtrroN

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Nėr* 
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moterie pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW, 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre BuiHing 
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirta 
laiką. |

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠALINTMUI SENU LIGŲ- 

Be operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau

■ natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
, tuvalę gydymo metodą.

Dr. WeRl»crlh, L. M.
1761 Washington st.,

Priešais Northhampton 
elaveito stotį,
Boston, Mass.

tetephone Copley 0653-M 
talandns: Kasdien nuo 4 iki 9 vakaro.

Nedėidieniais nuo 9 ryte iki 
2 rx> pietą.

i

FZS ___________________________

I Štai Priežastys Kodėl
JUS TURĖTUMĖT PIRKTI RAKANDUS NUO 

JAMĖS ELL1S FURNITURE CO.
1) Egzistuoja per 45 metus. 2i Kiekvienas rakandas aukštos rū

šies ir gvarantuotas. 3) Žemiausios kainos už aukštos 
kandus. 4) Didelis pasirinkimas.

ŠTAI TIK KELI Iš DAUGELIO BARGEN'U 
Puikus 5 šmotų pusryčių setas. I krėslai ir .stalas ........
Eddv Refrigerator, reguliarė kaina $23.00. dabar lik . 
Peikęs Ilammackai. su stogais, patogus gulėt ir sėdėt 
visokių stalių ............................................................... $10.00

THE JAMES ELLIS FURNITURE
105 BROADWAY (-)

rųšies ra-

.. . $29.75 
. . . $16.50 
lauke.
iki $.35.00 
CO.

SOUTH BOSTON.
>į

i




