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Metai XXI
CAffA UAM7rTTI ®V Įdo, jeigu tie du vyrai nebus 
□AvvvsVA!wtl II UI* ituojaus nužudyti. Pavojus 

i a n> DAMDAC* esąs jau ir Massachusetts 
LA m DunDVO ! valstijos gubernatoriui, ir 

___ _____ j teismo rūmai jau reikia ap- 
Apie Sacco-Vanzetti bylą; statyti sargyba, ii teisėjo na- 

turbut visi jau žino. Tiedu i1?1?5 ^kia saugot. Ir tai vis 
vyrai buvo areštuoti kaipo! dėlto, kad pa> koki ten italą 
radikalai tuojaus po karo,; sprogimas, kas Ame- 
kuomet Amerikoje buvo nk^j atsitinka labai tankiai, 
areštuojami visi komunistai. ~ 
Vėliaus betgi policija suver
tė ant Sacco ir Vanzetti bė-

Socialdemokratai Priversti

KITAIP LIKTŲ KLERI
KALAI.

' JAUNI TĖVAI ĮKIŠO VAI
KĄ J “SURPAIPĘ.”

Baltimorėj tapo areštuoti. 
į T. Phillips, 21 metų vaikė
zas, ir 18 metų amžiaus jo 
pati, kurie, norėdami atsi
kratyti 11 mėnesių savo vai-,

j skvernu ir nors laikinai at- i kox suv7n^°J° ji i “
vykti Lietuvon gelbėt ją nuo' Įkišo į srutų ryną. Teisme 
juodojo smako, iš kurio nas- prisipažino pue kai
rų ji šiuo tarpu pasiliuosavo.' tės, bet teisinosi, kad vaikas 

Visuomenė pareiškė! jiems buvo nepakeliama na-

Lietuvos Prezidentu.
I

Valstiečiai liaudininkai pa- i 
sakė, kad vieni patįs be so
cialdemokratų jie 1_______

neimsiu.

Advokatas F. J. Bagočius 
gavo iš Kauno laišką nuo į 
buvusio amerikiečio, kuris | Socialdemokratai yra pri- 
aiskiai nušviečia susidanu- j verstj eiti valdžion. Ar tai 
šią po rinkimų naują situaci- atneš musy partijai naudos, 
J^-T ... - x i T Teikia abejoti, nes visi jos

Laiško turinys toks: Jau? veikėjai turės apleisti orga- 
zinote, kad linkimus laime-. nizacijos darbą ir eiti dirbti 
jo opozicija. Klerikalai su-1 valstybės darbo, bet šalies 
mušti. Tečiaus trigalvis Ka- iabas £0 mųg reikalauja, ir 
dėmų siaubūnas dvėsdamas • kitokio išėjimo nėra .

valdžios mums savo pasitikėjimą, bet šta» t0(Įel j£e(^u nutarę jo
mes dabar turime parodyt, atsikratyti.^Abudu buvo nu- 
kad to pasitikėjimo esame

* .4 * * , • •verti ir pasitikėjusios visuo- 
• menės neapvilsime.

teisti metams kalėjimo.
Butų daug geriau, kad to

kiems piemenims butų už
drausta vesti.

vis dar savo uodega švjtuo-Į 
ja. Ir baisu, kad jis neatgytų. | 
Jo nugalėtojai socialdemo-i 
kratai ir liaudininkai dar 
stipriai turi laikyti savo ran- ■ 
koje ginklą.

Bet reikia pasakyti, kad 
jėgų pas pergalėtojus ne-

APIPLĖŠĖ LIETUVĄ 
FARMERĮ. 

Apsimetę “real estate“ 
agentais, banditai atėmė 

Jonui Yakui $1,000.
West Springfield, Mass.—

IŠGELBĖJO 63 MAINE- 
RIUS IŠ GAISRO.

Vienoj anglių kasykloj 
Scrantone kilo gaisras perei
tą sąvaitę. Kasykloje tuo 
tarpu buvo 63 darbininkai, 
ir visiems gręsė mirtis, bet 
ačiū formano pagelbininko 
Hislopo sumanumui, jie bu
vo išgelbėti. Pastebėjęs gais
rą, Hislop puolė kasyklon su 
savo sunum, atidarė Į kitą 
šaftą duris, permainydamas 
tuo budu oro tekėjimą ir nu
kreipdamas troškinančius 
durnus Į priešingą pusę. Tuo-

SEIMO PIRMININKU 
D-RAS STAUGAITIS.

15 PĖDŲ SNIEGO NEW 
YORKO VALSTIJOJ.

Nevv Yorko valstijos šiau
rėj, apie Avalanche ir Col- 
den ežeras, tebėra da 15 pė
dų sniego. Apie tai praneša 
žmonės, kurie buvo nuvykę 
šiomis dienomis i tuos eže
rus upėtakų (trout) gaudyt. 
Negana to, pareitą sąvaitę 
tenai da daugiau snigo. Šito
kios “vasaros“ žmonės tenai 
da neatsimena.

Iš Connecticut valstijos 
pranešama, kad 4 birželio 
tenai nušalo daug javų ir 
daržovių. Tą pačią dieną 
stogai buvo balti iš ryto ir

ne_ apie Springfieldą, Mass.

Prieš šitą begėdišką 
džingojizmą Sacco-Vanzetti 
advokatas užprotestavo.

R. I., atsirado žmogus, kuris 
prisipažino, kad tą piktada-. 
rystę* dėl kurios Sacco ir 
Vanzetti yra pasmerkti mi
riop, yra papildęs jisai su 
savo sėbrais iš Providence’o.

Bet ar ištroškę nekaltų 
žmonių kraujo džingos da
bar prisipažins, kad jie ne
teisingai šmeižė Sacco ir 
Vanzetti, tai reikia abejoti. 
Ir reikia taip pat abejoti, ar 
valdžia dabar norės pripa
žinti Sacco ir Vanzetti 
kaltais.

dą už užmušimą ir apiplėši- Juo pačiu laiku Providence
mą dviejų čeverykų kompa
nijos agentų netoli Bostono. 
Nors Sacco ir Vanzetti pri
statė pakankamai liudinin
kų. kurie parodė, kad tuo 
metu, kai tie du žmonės bu
vo užmušti, jiedu buvo visai 
kitam mieste, tečiaus val
džia užsispyrė Sacco ir Van
zetti nužudyt ir nuteisė juo
du miriop. Pradėjus darbi
ninkams prieš tai protestuo
ti po visa Ameriką ir Euro
pą, valdžia mirties dekreto 
neskelbė, o Sacco ir Vanzet
ti gynėjai tuo tarpu pradėjo 
reikalauti peržiūrėt bylą iš

»

MARCINONIUI NEPAVY-
naujo. Kai kūne buvusieji PRIE BOLIENĖS.

perd augiausia. Socialdemo- Pereitą sąvaitę keturi gink-i
kratai turi labai inteligen- ]uoti banditai, apsimetę .... . .. -
tiskų ir gabių žmonių, bet jų aj estate“ agentais apiplėšė Pakasius, kad jie neitų iš sa- 
nedaug. Kaipo darbininkų !joną Yaką, seną farmeri ivo kambarių Į didi jį tuneli, 
partija, jos didžiuma susi-’ kuris gyveno čia po numeriu pakol nebus gaisras užgesin-

“re. met jis perspėjo visus ang-

valdžios liudininkai jau pa
sisakė, kad jie liudiję prieš 
tuodu vyru tik dėlto, kad 
valdžios agentai juos papil
ko.

Šiomis dienomis betgi vy-

AREŠTAVO 13 ŽMONIŲ 
IR PAĖMĖ 2,000 GALIO

NŲ ROMO.
Valstijos policija pereitą 

sąvaitę užklupo netikėtai 
Weymoutho miestelį netoli 
Bostono ir iškrėtė 14 namų, 
jieškodama degtinės biznio.

Lavvrence, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia buvo Įdomi by
la Valerijos Bolienės prieš 
Politą Marcinonį, kuris buvo 
prisiplakęs prie jos ant bar- _____
do ir norėjo ją apgauti. Bo- Per vieną naktĮ surinkta 2?

dėda iš paprastų žmonių. Gi 
sudarymui naujos valdžios ( 
reikia daug intelektualų, 
apšviestų žmonių. Dėl tos 
priežasties socialdemokratai 
nenorėjo naujon valdžion 
eiti. Jie norėjo tu
rimas šavo intelektuales jė- ; 
gas nukreipti partijos peror- , 
ganizavimui ir pastatymui 
jos reikiamoj aukštumoj ir 
plotmėj.

Tečiaus liaudininkai, ku
rie faktinai šiais rinkimais 
laimėjo mažiau už socialde
mokratus, nes gavo tik 6l 
naujus mandatus, kuomet 
socialdemokratai gavo 7, 
patįs vieni be socialdemo
kratų eiti vyriausybėn taipgi 
atsisakė. Jie pastatė social
demokratams tiesiog ulti
matumą : Jei jus neisite val
džion, tai ir mes neisime!

Kas tuomet butų? Trigal
vis klerikalų siaubūnas vėl 
atgytų!

Tai butų didelis smūgis 
Lietuvos liaudžiai. Per rin
kimus ji uždavė tam smakui 
mirtiną kirtį, norėdama pa
statyti prie valdžios vairo 
progreso šalininkus, o šie 
dabar atsisakytų prie to vai
ro stoti!

Taigi, kad neapvylus Lie
tuvos žmonių, kad nedavus 
parblokštam klerikalizmo 
slibinui vėl atsistoti ant ko
jų, socialdemokratai turi 
dalyvauti naujoj valdžioj.

Bet tai nelengvas bus dar
bas. Nes, kaip, aukščiau pa
sakyta, taip socialdemokra
tams, taip liaudininkams 
stinga intelektualių spėkų. 
Mat, imant valdžią j savo 
rankas, reikia žiūrėti, kad Į 
visus valstybės departamen
tus butų pastatyti prityrę ir 
atsakomingi žmonės. Nes jei 
paliksi svetinio plauko as
menis, tai jie gali sukompro
mituoti visą valdžią.

Ištikrujų, Amerikos lietu
vių inteligentai, kaip Grigai
tis, Bagočius, Gugis, Jurge
lionis ir kiti senesni social
demokratų draugai, turėtų 
pamesti asmeninius savo 
komfortus po Dėdės Šamo

180 Amostown Road, atim- ir išsigavęs ant viršaus 
darni iš jo $1,000, kuriuos jis pašaukė ugnagesius. 
buvo išsiėmęs iš banko už
mokėti už žemę, kurią tie' 
plėšikai neva norėjo jam 
parduoti. Yakas pranešė 
apie savo j __
Springfieldo policijai, kuri kas McMahon Įteikė senato 
dabar jieško piktadarių. i darbo komitetui Washingto-

Tie banditai vedė su Ya- i ne protestą dėl dabartinių 
ku derybas per keliatą die- algų audimo industrijoj. Pa
nų, siūlydami jam sklypą siremdamas Hoovero rapor- 
žemės. Yakas pagalios suti- tu jis parodė, kad apskrita 
ko tą žemę pirkti ir išsiėmė audėjo alga Amerikoj da- 
iš banko 1,000 dolerių. Bir- bartiniu laiku yra tiktai 
želio 2 d. atvažiavo pas jį $15.50 Į sąvaitę. Žmonės su 
automobilium keturi “agen- šeimynomis negali už tokią 
tai“ ir pakvietė jį dar sykį mokestį pragy venti, 
nuvažiuot su jais tą žemę 
apžiūrėt. Pasiimk, girdi, pi
nigus su savim, ir jei žemė 
patiks, tai tada darysime 
“sale“ (pardavimą).

Yakas patikėjo apgavi
kams ir atsisėdęs su jais Į 
automobilių nuvažiavo da • 
sykį “žemės apžiūrėt.“ Išva
žiavę Į tuščią vietą, už kelių 
mylių nuo Yako namų, ban
ditai sustabdė automobilių 
ir visi išlipo laukan. Vienas 
jų tuomet išsitraukė revol
verį ir liepė Yakui atiduoti 
visus pinigus. Nusigandęs 
senukas tuojaus išsiėmė tūk
stantį dolerių ir padavė ban
ditams. Paskui jie da iškrė
tė jo kišenius ir, pasidalyję 
Yako pinigais, nuvažiavo 
savo keliais, Įsakydami Ya
kui stovėti ant vietos.

Tai jau ketvirtas toks at
sitikimas toj apielinkėj są- 
vaitės laikotarpy, ir policija 
spėja, kad tai yra vis tos pa
čios šaikos darbas.

AUDĖJAI GAUNA TIK 
PO $15.50 Į SĄVAITĘ.

r_____ Intemational ' Textile
nelaimę Wesit'Workers unijos pirminin-

GUATEMALA DEPOR
TUOJA KUNIGUS.

Iš San Salvadoro praneša
ma, kad Guatemalos respub
likos valdžia deportavusi 
kelioliką kunigų užtai, kad 
jie kišo savo nosį Į politiką 
ir valdžią. Be to da Guate- 
maloj tapo išleistas įstaty
mas, kuriuo visiems jėzui
tams ir kunigams uždaro
mos duris Į tą šalį. Jei kuni
gas dabar norės Į Guatemalą 
įvažiuoti, tai jis turės prašy
ti iš valdžios specialio leidi
mo.

Guatemala yra viena 
stambesnių Pietų Amerikos 
respublikų. Ji rubežiuojasi 
su Meksika.

I

l iausis teismas Sacco-Vkn gyvena čia su trim vai- 000 galionų svaigalų ir areš-
zetti peticiją dėl naujos by-[bučiais viena pati, neš vyras tuota 13 žmonių, 
los atmetė, reiškia, jog ai»eWo Taigi Marcinonis —-------

*

Sacco ir Venzetti turi būt 'Išžiūrėjo, kad ji yra graži 80 DARBININKŲ UŽSI-
nužudyti. Viso pasaulio dar
bininkai yra Įsitikinę, kad 
Sacco ir Vanzetti yra nekal
ti, todėl ir vėl prasidėjo 
prieš Amerikos valdžią pro
testai ir demonstracijos. 
Protesto demonstracijos Įvy
ko prieš F

Inžinierius Steponas Kairys, 
socialdemokratas, išrinktas 

pirmuoju Seimo vice-pir- 
mininku.

ŠĮ utaminką So. Bostono 
“Sandara“ gavo nuo p. Ma- 
kauskio telegramą iš Kauno, 
kad susirinkęs naujas Sei
mas išrinko Lietuvos Res
publikos prezidentu liaudi
ninką d-rą Grinių.

Seimo pirmininku yra iš
rinktas d-ras Staugaitis, taip 
pat liaudininkų partijos 
žmogus, o vice-pirmininku 
—inžinierius Steponas Kai- 
rys, “Socialdemokrato” re
daktorius, kurį krikščioniš
kas Kauno komendantas 
prieš pat rinkimus nubaudė 
500 litų arba vienu mėnesiu 
kalėjimo už nepatinkamą 
jam “Socialdemokrato” to
ną.

D-rą Grinių klerikalai 
metai atgal Išvedė iš Seimo 
su ginkluotos policijos pa
galba, o prieš d-rą Staugaitį 
tie patįs klerikalai buvo pra
dėję vartoti sabotažą, kuo
met jiems užsimiegojus jis 
netikėtai buvo andai išrink
tas Į Seimo pirmininkus.

Taigi visi tie žmonės, 
prieš kuriuos klerikalai var
tojo daugiausia smurto, 
šiandien tapo pakelti Į aukš
čiausias Lietuvos Respubli
kos vietas.

Nors d-ras Grinius šian
dien nepriklauso musų par
tijai, mes tečiaus džiaugia
mės, kad jis tapo išrinktas 
Lietuvos valstybės galva. 
Kaipo senas revoliucionie
rius, daug kovojęs už Lietu
vos laisvę da tuomet, kai 
musų šalis buvo po caro val
džia, jis geriausia šiandien 
tai vietai tinka. Jis yra lais
vas ir išmintingas vyras, ir 
mes tikimės, kad Lietuva

moteris, o gyvena be vyro, 
įsiprašė pas ją ant burdo, _______
turbut manydamas pasinau- dirbtuvėj čia pereitą sąvaitę 

užsinuodijo gazais 80 darbi
ninkų. Vėliau pasisekė juos 
atgaivinti.

POLITIKIERIAI WASH- 
INGTONE SUSIMUŠĖ. 
Laikraščiai praneša, kad 

Washingtone šį panedėlį su
simušė demokratų kongres- 
manas Rankin su Columbi- 
jos Distrikto komisionie- 
rium Fenningu. Muštynėse 
buvo pavartotos kumščios, 
paleistas stiklas su vandeniu 

i ir bonka sti rašalu. Dėl ko 
■ jiedu susipešė, laikraščiai 
. nepasako.
I

doti, nors jis yra taip pat ve
dęs ir turi pačią su trim vai
kais “senam krajuje.” Kaip 
ilgai jis pas Bolienę gyvenoX I v I v 11 IL/ll^UI oVIJvJO ’ J*1 I • #

ko prieš Suvienytų Valstijų 'jr. . .? tarp jų buvo santi- 
ambasadas Urugvajuje, Ar-l^ai, tikrai nežinia, gana tik 
gentinoj, Francuzijoj ir ki- ;^’ kad ant galo jis gavo nuo 
tur. Tuo pačiu laiku prieš 'Bohenės kumščių ir ji areš- 
Amerikos ambasadą Buenos i tav° ji už vagystę. Vietos 
Aires mieste sprogo bomba. dienraštis “Tribūne
Kita bomba buvo padėta ir 5 birželio rašo, kad “Paul 
sprogo prie Amerikos atsto- Marchunis, 

nei$T5r;užkąuism£/nu. 
Bombos buvo padėtos tokio- |telse ji 30-čiai dienų Į House 
se vietose, kad nuo jų spro-jof Correction. Marcinonis 
gimo niekas nenukentėtų, ir apeliavo, tai teismas pastatė.

I" ‘ ' -

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA.
Lansdale, Pa. — Čia gy

veno Robert Hill, nelaimin
gas 50 metų žmogus. Nelai
mingas dėlto, kad jo sūnūs 
turėjo jau 20 metų amžiaus 
ir negalėjo vaikščiot, buvo { 
koliekas. Jo pati taipgi buvo i 
be kojos ir negalėjo vaikš
čiot. Prie to visko Hill nete
ko da vienos rankos visų pir
štų. Gyvenimas pasidarė ne
beįmanomas, ir Hill nu
sprendė jį užbaigti. Jis pa
rašė policijai “Special Deli- 
very“ laišką, kad ji paimtų 
jo šeimynos lavonus, paskui 
užmušė savo sūnų, kirto per 
galvą savo pačiai ir nulipęs 
sklepan pats nusišovė. Atvy
kus policija rado jo pačią 
dar gyvą, bet ji turbut mirs.

|T> 1* - 1 * • ••tur. Tuo pačiu laiku prieš -Bohenes kumščių ir ji ares-

Kita bomba buvo padėta ir

vybės Montevideo mieste 
Urugvajaus i

i “Tribūne”
5 birželio rašo, kad “Paul 

,“ tai yra Politas 
Marcinonis, pavogęs Bolie-

NUODIJO GAZAIS.
Ironton, Ohio.—Cemento

jos nieko daugiau nepadarė, ’ JI P° $300 kaucija, 
kaip tik triukšmą. Kas jas. 
tenai padėjo, tikrai nežinia, 
bet Amerikos kapitalistų 
spauda, kuri senai jau rei
kalauja nuteistųjų Sacco ir 
Vanzetti kraujo, pradėjo 
rėkti visa gerkle, kad tos 
bombos, tai Sacco ir Vanzet
ti šalininkų darbas. Tas, gir
di, parodo, prie kokios žmo
nių rūšies Sacco ir Vanzetti 
priklauso. Jie visi esą bom- 
bininkai ir piktadariai. O 
tuo tarpu labai gali būt, kad 
tos bombos buvo padėtos 
kaip tik tų žmonių, kurie 
nori Sacco ir Vanzetti mir
ties.

Štai da vienas pavyzdis, 
kaip Amerikos džingos mėg
sta lošti provokaciją. Kelios 
dienos atgal West Bridge- 
vvaterio miestelyje, netoli 
Bostono, vieno italo namuo
se įvyko sprogimas. Ar te-

ŠAMPANO MAUDYNĖS 
AUTORIUS GAVO ME

TUS KALĖJIMO.
Earl Carroll, New Yorko 

teatrininkas, kuris buvo su
rengęs lietuvaitei Teresei 
Daugeliutei šampano mau
dynę savo baliuje, gavo me
tus kalėjimo ir $2,000 pa- _ t 
baudos. Žinoma, šita baus- nai sprogo munšaino katilas, 
mė jam paskirta ne dėlto, ar šiaip kas, tai niekas tikrai 
kad nuoga musų tautietė da nežino, bet gatvinė Ame- 
maudėsi jo baliuje šampane, rikos džingų spauda tuojaus 
bet dėlto, kad jis norėjo teis- pradėjo rėkti, kad ir čia esąs 

Sacco-Vanzetti draugų dar
bas. Ir tas riksmas pasidarė 
toks didelis, kad rodos, Sac
co ir Vanzetti yra tokie bai
sus žmonės, kad visos Su
vienytos Valstijos tuojaus 
bus nušluotos nuo žemės vei-

PASIBAIGĖ MOROKOS
KARAS.

Francuzijos karas su Mo- 
rokos rifais Afrikoj jau pa
sibaigė. Rifai negalėjo atsi- 
' laikyti prieš civilizacijos or- 
1 laivius, nuodingas dujas ir mą apgauti. Jis prisiekė, kad 
(kitokias žudymo priemones,! šampano maudynės jo baliu- 
iir jų vadas Abd-El-Krim pa- je visai nebuvę, o paskui pa- 
Isidavė francuzams. Francu- aiškėjo, kad buvo. Taigi už 
izijos kapitalistai dabar ga- kreivą prisieką ir už apgau-
lės pakinkyti prie darbo ir dinėjimą teismo jis ir buvo 
lupti nuo jų devynias odas, .nubaustas

BURMOJ ŽUVO 2,800 
ŽMONIŲ NUO AUDROS.

Burmos saloj, netoli Indi
jos, laike didelės audros pe
reitą sąvaitę jūrių banga už
liejo didelį plotą sausžemio 
ir grįždama atgal nusinešė 
su savim daug žmonių. Žu
vusių suskaityta jau 2,000, 
ir da bijomasi, kad tas skai
čius gali pasiekti 4,000. \ta- 
terialiai nuostoliai pat 
labai dideli.

DA 20,000 KAREIVIŲ
DRUZAMS SKERSTI. # ... + . .

Francuzijos vyriausybė f““™“08 ,del 1? neturės. Jo 
Syrijoj pareikalavo da 20,- brol.ls- /•. Gnnms, kuns 
000 kareivių tam kraštui a?als getais buvo Amerikos 
••malšinti.'’ Dabar francuzųlietuviųi Socialistų Sąjungos 
Syrijoj yra 30,000 ir jie iš
skerdė jau tūkstančius ne
kaltų druzų tenai.

' administratorius, dabar gy
vena Philadelphijoj. Taigi 
Amerikos lietuviai dabar 
gali jaustis arčiau su Lietu-

SOCIALISTŲ EKS-KONG- va sujungti, negu kada nors 
RESMANAS U2MUSTAS.; P,'a',tF- ,nes amęnkiecio 

, New Yorke pereitą sąvai-1 brolls. ,<>abar bas. L'etuvos 
tę automobilius užmušė Me-iResPui»bkos Prezidentas! 
yerą Londoną, buvusį sočia-;

■ listų kongresmaną. Jisai ėjo 
skersai Fifth avė. ir staiga. 
staptelėjo dirstelėt Į signa
lą: tuo tarpu automobilius 
bėgdamas dideliu smarku
mu parmušė jį ir mirtinai su
žeidė. Nuvežtas ligoninėn 
jisai neužilgo mirė.

NUŠAUTAS POLICIJOS 
RANKOSE.

Springfield, Mass. — Pe
reitą nedėldienį du italai čia 
susiginčijo už seną skolą, i. -
vienas kitą šovė. Atvikusi baigti, 
policija šoviką Ciociolą su-Į 
ėmė ir jau sodino vežiman, 
kaip pribėgęs jo priešinin
kas Florentino šovė iš revol
verio ir užmušė jį policmanų 
rankose. Policija tuomet su- sierių ir atėmę $10,000 pa
ėmė užmušėją. bėgo. __

LENKIJA TURI NAUJĄ 
PREZIDENTĄ.

Lenkijos prezidentu buvo 
išrinktas Pilsudskis, bet jis 
tos garbės nepriėmė ir pa
siūlė savo vieton prof. Mis- 
cickį, taip pat buvusį seniaus 
revoliucionierių, kaip ir pats 
Pilsudskis. Ir jis tapo išrink
tas dabar nauju Lenkijos 
prezidentu.

Tuo tarpu Lenkijoj prasi
dėjo nauji sumišimai ir da 

ir nežinia kuo jie gali pasi-

IŠPLĖŠĖ $10,000.
Newark, N. J.—Keli gink

luoti banditai čia užpuolė 
gatvekarių kompanijos ka-
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LIETUVA ŽADA TEISTI 
KLERIKALIZMO 
CHULIGANUS.

šiame “Keleivio” numery | 
■nes perspausdinant iš “So-; 
cialdemokrato” įžanginį Į 
straipsnį “Teisman Piktada
rius.”

Musų skaitytojai matys iš 
to straipsnio, kari tuos kri- Į 
minalistus. kurie pasivadinę 
“fašistais” mėtė po Lietuvą! 
lapelius, grasindami deginti 
kaimus ir skersti žmones, 
jeigu jie nebalsuos už kuni
gus — tuos kriminalistus 
musų draugai dabar reika
lauja traukti atsakomybėn.

Kiti Lietuvos laikraščiai 
taip pat sako, kad visi chuii-l 
ganai turi būt suimti ii- ati
duoti teisman. “Šiaulių N'au-1 
jienos” 21-mame numeiy ra
šo:

"Nors^inkimai jau paliko už 
musu, berods, apie .juos gal ir 
nebeprisieitų kalbėti. bet 
mums labai svarou prisiminti 
prisirengimą prie j u ir pačią 
rinkimu eigą.

“Mums dai visiems prisime
na priešrinkiminės kademu 
priemonės. Ir ko jie tik nesi- 
griebė? Žmones gązdino kuni
gai; nuo jų neatsiliko ir polici
jos valdininkai... griebėsi pas
kučiausios ir šlykščiausios prie
monės — neva 'fašistiniais* 
grasinančiais atsišaukimais. 
Tu bjaurių atsišaukimų buvo 
užpilti visi kampai: juos plati
no pavasarininkai, ateitininkai, 
visoki kiti klebonijų “gyvento
jai” ir Įnamiai. Platino davat
kos.”
Negana to.
“...šiomis dienomis sufanati

zuotų ‘fašistų gauja užpuolė 
Raseinių miest. burmistrą p. 
J. Stankaiti ir ji trimis brau
ningo šūviais sunkiai sužeidė 
Tokių pasikėsinimų jie ruošia 
ir daugiau...

"Bet tenemano kademu mo- 
ralio smukimo išperos 'fašistai* 
ir jų perėtojai bei globėjai, 
kad juos aplenks teisingumo 
ranka! Demoklo teisingumo 
kardas kabo ties ių kvailomis 
galvomis! Uz tokį prasižengi
mą, kaip kad žmonių kursty
mą vienu prieš kitus, ragini
mus prie žmogžudybių ir tero
ro jūsų laukia sunki teismo at
sakomybė. Mums, ponai ‘fašis
tai, ’• naktinių juodų darbų 
paukščiai, jūsų visų pavardės 
gerai žinomos, ir jus niekur 
nepasislėpsite. Siuskite, kol dar 
kademai jus globoja, bet jų

■ dienos suskaitytos, o drauge ir 
jums teks su jais eiti prieš 
teismą ir duoti atskaita už vi
sus juodus darbu.
Liaudininkų organas “Lie

tuvos Žinios” kalba truputį 
švelnesniu tonu, tečiaus ir 
jos sako, kad valstybės išda
vikai, grąsinę sunaikinti 
Lietuvą ugnim ir kardu, turi 
būti atiduoti teisman.

----------------- -
JAU ŠMEIŽIA “NETIKĖ

LIŲ” VALDŽIĄ.
Nauja valdžia Lietuvoje 

da negimė, o Amerikos kle
rikalų “Draugas” jau pra
dėjo ją šmeižti. F...............
ten pasitaikė, kad vienas 
“Draugu” egzemplioris, ku
ris buvb siuntinėjamas Lie
tuvos kareivių knygynui, 
šiomis dienomis buvo sugrą
žintas atgal su pažymėjimu, 
kad jis tenai nebepriima
mas. Tas ir davė “Draugui” 
progos užsipulti ant dar ne
gimusios “netikėlių” val
džios Lietuvoje. Girdi:

i
“Keletą metų buvo siuntinė

jamas ‘Draugas’ Lietuvos ka
reivių knygynui Kaune. Jis bu
vo siuntinėjamas veltui, kaip 

' to buvo prašę knygyno vedėjai.
'•{ minėtąjį kareivių knygy

ną. kiek žinome, pareidavo ir 
kftj Amerikos lietuvių laikraš- 

r čiai. Krikščionims esant val
džioje, visų jiažiuru laikraščiai 
teh sutilpdavo.

“Tik štai, laimėjus netikė-

l

liams rinkimas, ir gal pasikei-1 
tus knygyno vedėjams, grąži
namas veltui siunčiamas karei
viu knygynui 'Draugas* atgal į 
su pažymėjimu, kad nebepri
imamas...

’ Nejaugi jie mano knygyne 
apsieiti be lietuvišku Amerikos 
laikraščiu? f) gal tik prieš vie
ninteli kataliku dienraštį kny
gyno 'ponai* nusistatė?”

teisingai 
kad jo 

“netikė
lių” valdžios yra visai nepa
matuotas, nes kuomet tas jo 
egzemplioris buvo sugrąžin
tas, tai valdžia Lietuvoje da 
nebuvo pasikeitus.

"Bet iš šito 'Draugo* išsišo
kimo kiekvienas gali matyt.’* 
sako "Naujienos.** "kaip jisai 
yni pasiryžęs ‘informuoti sa
vo skaitytojus apie Lietuvos 
valdžią, jeigu ji bus priešinga 
klerikalams.

"Dar tos valdžios nėra, o jau 
jisai šunis ant jcs karia. Gali
ma sau Įsivaizduoti, kokiomis 
nešvankiomis bombomis jisai 
laidys i ją. kuomet ji bus susi
darius ir tikrai pradės imti už 
keteros prasišmugeliavusius 
klerikalu politikierius!’*

“Naujienos” čia 
pastebi “Draugui,” 

i užsipuolimas ant

I
I

I

t

LIUOSYBES VARPAS PARODOJ

K E L E I V I S

I.iuosybės Varpas Philadelphijoj, kuriuomi skambinta pa
skelbiant Amerikos Nepriklausomybę. Dabar šis varpas 
yra išstatytas visasvietinėj parodoj. Jis yra apšviestas 
25.000 lempu.

kovą Lietuvos 
rei k altinis J
kas tik galim;;, 
vėtų ją nepa;1 
padėtis.” 
mokratas

Pažymį 
mo kratų 
jaučiasi d a 

' pasitikėjimu
Šimu su dari1 
mis Lietuva < 
d a nors 
mokratas'

“Rinkin 
dami. nies i 
giamės i.- 
dis. než 
smurto, 
žiu klerikalu iv 
ti, nuo kuriu 
beatsigaus

"Bet pasali 
ju<Xl<).|o bloko 
nis žingsnio 
kelią Lietuvi 
tijai prie išv 

, nimo nuo 
šiukšlyno. 
Lietuvoje 
kos ir teis 
jo darbi... 
kad tu uždą 
dom ir. Lit 
palaikomi, 
at sako m m g'

Ar socialde 
tars su liaudininkai: 
džios sudaiymt 
da ne aišku. > 
tilpusiu paskui 
cialdemokrato ’ numeri 
straipsnio "Dėl musų takti
kos,” rodos, musų draugai 
koalicinei \aidziai -u liaudi
ninkais nėra priešingi. Te
nai aiškia; pasakyta, kad 

į “Po visų skaudžių patyrimų 
'demokratines tvarkos sali
ninkai turi rast; priemonių 

isukonsoliduoti Seime ir val- 
džioie tokią didžiumą.” ku
ri galėtų bent "solidariai iš
valyti iš pelitinio ir visuome
nes gyvenimo visą krikščio
nių primintą purvyną ir at
statydinti teisėtą demokra-

U -' si Mk!-' *B S * ■ '• -■r*. ■ ■ ■. • <
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Teisman Padegėjus ir 
Provokatorius!

MUSŲ DRAUGAI VEDĖ 
ŠVARIĄ KOVĄ.

Pasibaigus Lietuvos Sei
mo rinkimams, reikia pažy
mėti. kad iš visų partijų ir 
grupių švariausią kovą vedė 
musų draugai — socialde
mokratai.

Šitą p ‘pažįsta jiems net 
atkakliausi jų priešai, kleri
kalai iš “Ryto” abazo. So
cialdemokratai ėjo vieni 
patįs, su niekuo nesiblokuo- 
dami. ir laimėjo apie 100 
procentų, sako “Rytas.”

Balams žvejoti kitos pat- tine’tvarka?”
Tri ' Is to matvt. kad :Klerikalai . ejo,mok,a.iai ža,,a eitj ,

„ . A . .- x. kailiai- at.-?ę. komunistai darė tą pati. ^en0 beni t(>k]aH
kur bus galima su 
tarti dėl valymo " 
nių purvyno.”

Pa,ro_(lėKUN. KEMĖŠIS AIŠKINA 
KLERIKALU PRALAi- 

M ĖJIMĄ.
“Darbininko” 44-tame nu-1 

meryje kun. Kemėšis aiški-! 
na. kodėl Lietuvos kierika- 

įlai pralaimėjo rinkimus. .Jis 
: priskaito priežasčių daug, 
bet svarbiausia ;u buvusi ta.

Ėjome į rinkimų kad^kunigai. pa--igi įeoę i ša

tijos buvo išstačiusios viso
kių sąrašų. F...............
bent keliais vardais prisiden

Ir visi jie buvo sumušti. Ap
gavikų žmonės nemyli.

Socialdemokratai ėjo vie- ^7 
nu. savo vardu ir sąrašu, ir 
Lietuvos liaudis i 
jiems didžiausio pasitikėji
mo! Antrojo Seimo rinki-; 
mais jie surinko apie 100,- 
000 balsų, o šiais rinkimais, 
už juos balsavo jau 170.000 
žmonių.

Bet “mes vaikiškai ne-Į 
džiūgaujant iš laimėtos per
galės,” sako musų draugų 
Organas. "Ejvinr i minimu, , - v
kovą pati? vieni... Kovojo- '° lan aF 
me tik sivo jėgomis, savo nosl ’eikalais <,
po centą surinktais pini- ^v0 . »artlĮos ^.T’™1111- 
gaiš... Rinkimu kova vedė-l^n10nemf b,uv0. 
me vengdami šlykščios agi- *«*■>.
tacijos ir demoraliziiajan- •Jer?:į.I'a I l'a:
čios demagogijos. Ir laimė- ^uleziurą ir lUenmą. Todei ■ 
jome. Lietuv-os darbininkai. inet'rtlkini!-! 
mažažemiai, naujakuriai ir 
tarnautojai pareiškė per rin
kimus socialdemokratams 
didžiausio, retai matomo 
pasitikėjimo.”

Šitas pasitikėjimas užde
da ant Socialdemokratų 
Partijos didelių ir sunkių 

.pareigų. “Mes iš pat pradžių

toj to gaudavo karštų kalbų 
apie pasaulėžiūrą.

“Reikia konstatuoti 
kad tikroji Lietuvos 
buvo kunigų valdžia, 
finansų galva, ministerių ka
bineto stipriausioji galva, val
dančios partijos galva — tai 
vis kunigai, nekalbant jau apie 
antraeilės svarbos vietas, ku
nigų užimtas. Rinkimų eiga 
rodė, kad krikščioniškos parti-

■ >s. valdžią vėl gavusios, vėl 
kunigus* statys atsakomingais 
Lietuvos valdonais. Buvo tai 
klerikalizmas de facto. nors ir 
ne de jure.“

Kunigų valdžia Lietuvoje 
nebuvo “de jure” dėlto, sa
ko Kemėšis.' kad bažnyčios 
vyriausybė nebuvo įgaliojus 
tuos kunigus valdyti Lietu
vą bažnyčios vardu. Ir Lie
tuvos liaudis savo balsavimu 
dabar taipgi pasakė, kad ji .... - . - ...
nenori, kad kunigai kištų sa- 
vo nosį į šalies valdžią.

Tai tokios buvo, anot Ke
mėšio, klerikalų žlugimo 
priežastis. Nors Fabijonas 
visko apie savo konfratrus 
da nepasako, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad ir tiek pasa
kyti jis turėjo turėti nemaža 
d rasos.2 z

faktą, 
valdžia 

Šalies

būt piliečiu, nes karo metu 
atsisakė stoti kariumenėn.

Tuton apskundė žemesnį
jį teismą i apeliacijų teismą, 
kuris dabar ir nusprendė, 
kad žemesniojo teismo pasi
elgimas yra nepamatuotas. 
Savo pareiškime apeliacijų 
teismas sakosi peržiūrėjęs 
visus natūralizacijos Įstaty
mus ir neradęs juose niekur 
pasakyta, kad svetimšaliai 
negalėtų gauti pilietybės 
pepierų vien dėl to, kad jie 
nėjo kariumenėn didžiojo 
karo metu. Kongreso yra nu
tarta. kad svetimšaliai gali 
būt priimami piliečiais, įr 
joks teismas neturi galias 
nieko prie to pridėti, sako 
apeliacijų teismas.

Apeliacijų teismas pa- 
briežia skirtumą tik tokiuo
se atsitikimuose, kur svetim
šalis jau buvo davęs pasiža-

Kažin kaip' aiškiai pasisakėme, ko eina-
’n/l vi nrio.? i__ . rr _ •__ ____ _____ ~ 1____2_—/I ^ ..me Seiman, už kuriuos dar

bininkų reikalus kovosime. 
Mes neviliojome rinkikų tuš
čiais ir vylingais pažadais. 
Bet mes žinome, kad ir be 
ypatingų pažadų mes turėsi
me pakelti ir išlaikyti sunkiąi

suko nuo kunigu ii- balsavo 
už opoziciją.

Kun. Kemėšis šiandien 
jau pripažįsta, kad Lietuvą 
valdė ne kokie ten krikščio
nis, bet vieni prabaščiai. ir 
kad Lietuvoje buvo įsivyra
vęs tikras klerikalizmas.

Štai jo žodžiai:
“Musų krikščioniškos parti

jos kūrėsi, gyvavo ir veikė ne 
tiek ekonominiams žmonių rei-į 
kalams aprūpinti, kiek kovai už 
tikėjimą. už pasaulėžiūrą... 
Žmonės iš Seimo laukė didesnio 
šmoto duonos, geresnės tvar
kos, tikresnės laisvės._ <, vie

paleisti su vėju plunksnas iš- 
dykusiems patamsio gaiva
lams, jeigu jie tik išdrįstų 
bent kur pasirodyti. Ir nėra 
jokios abejonės, kad musų 
liaudis atsakytų į smurtinin
kų bandymus ginklu palai
kyti savo viešpatavimą to
kiu smagiu, nuo kurio vals
tybinio lovio mėgėjams 
gam 
ąnurto priemonių.

Bet šiandien mums rupi 
jau kitas dalykas. Jei Seimo 
rinkimai, nežiūrint visų ne
švarių priemonių palenkti 
liaudies valią Krikščioniško
jo bloko naudai, neduos jam 
laukiamo rezultato, tai vie
nas pirmųjų naujojo Seimo 
uždavinių bus tuojau apšvie
sti reakcijos pasaulius, su
gaudyti tamsių darbų spe
cialistus iki pačių aukščiau
sių ir atiduoti ju<»> .-kabos 
keliu į nepriklausomo teis
mo rankas. Apsivalymas 
nuo to neįmanomo purvyno, 
kuri primynė musų valstybi
niam ir visuomenės gy\ eni- 
me paskutnių metų režimas 
Lietuvoje turi būt pirmas 
krašto atstovybės atsidėko
jimas musų liaudžiai už jos 
didelį pasiryžimą paliuosuo- 
ti musų kraštą nuo juodųjų 
okupacijos. (“Soc-tas. »

Prieš pat rinkimų dienas 
visu Lietuvos platumu pa
sklido tamsaus pasaulio šun- 
lapis, pasirašytas neva Lie
tuvos fašistų kovos komite
to. Šunlapis pradeda klie- 
dančiais šmeižtais prieš so
cialistus ir baigia grasini
mais ugnim, kardu, patiltės 
padaužų peiliais.

Lapelio mozotojai, užsi
miršę kad jie ne Afrikoj, 
bludėdami kalba apie tai. 
kad socialistai ir žydai suta
rę uarducdą Lietuvą Rusijos 
bolše\ ikarus, kad pasirašę 
su čičerinu Kaune slaptą su
tarti ir kad Cičerinas viešai 
per pietus ministerių kabine
te Kaune pasakęs Sleževi
čiui — jis busiąs pirmuoju 
raudonosiom Lietuvos komi
saru.

Lapelis giriasi turis tūks
tančius ko\ai pasiruošusių 
žmonių ir ginklų, turįs kari
ninkų ir generolų ir grąsina 
pradėsiąs naikinti ugnim ir 
kardu visus socialistus, jei 
tik Seimo rinkimai išeis 
krikščioniškųjų partijų ne
naudai. Lapelis dėlto kvie
čia rinkikus nebalsuoti už 
socialistus ir griebtis šnipų 
darbo, — surašinėti visus 
socialistus, jų šalininkus ir 
visus tuos, kas balsuos už so
cialistinius sąrašus, kad pas
kui pasuolio patriotai žinotų 

i kam keršyti.
Mums netenka iš esmės 

kalbėti nei apie to šunlapio 
durnus išmisliojimus, ku
riuos Lietuvos visuomenė 
jau senokai yra peraugus, 
nei apie tariamųjų fašistų | 
galybę. Mūsiškių fašistėlių. 
visas karingumas nepašoko Į 
aukščiau degutuoto mokolo,: 

«o jų drąsumas beiškilo aukš-. 
čiau kopėčių viršutinio galo 
ir tik tuomet, kai kopėčių 
apačios saugojo sėbras-poli- 
cininkas.

Jei dėl to šlamšto tenka i 
šiandien rašyti, tai visai dėl : 
kitokių sumetimų. Šunlapiai1 
paskleisti Lietuvoje vienu 
laiku ir labai plačiai. Šunla- 
piai buvo dalinami žmo
nėms visai atvirai policijos 
panosėj. Ir nors kurštė žmo- 

i nes prie smurto, nors patys

i
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atsinoretų griebtis

LIETUVOS SEIMO SĄSTATAS
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čiu ir buvo išsiėmęs pirmas 
popieras, bet karo metu šitą 
pasižadėjimą atsiėmė, kad 
nereikėtų eit kariumenėn. 
Tiktai tokiuose atsitikimuo
se Kongreso esą nutarta ne
duoti sv 
kų popierų. Bet jei svetimša
lis atsisakė eiti kariumenėn 
da nepadaręs deklaracijos 
ir neišsiėmęs pirmutinių po
pierų, tai teismas neturi .tei
sės neduoti jam pilietiškų 
popierų.

________ _ O kiek tokių žmonių bu
sti jų apskričių teismų ne- Vo, ką negavo popierų? Tuk- 
ducĮda pilietiškų popierų to- stančiai!
kiems ateiviams, kurie karo ---------------
metu atsisakė eiti kariume- KEISTA$ APSKELBIMAS. _ - r *'-__ 1___

laikraščiuose 
vienas “tavo- 

kuris yra šitaip apibu
dinamas:

L Sutverta iš geriausios 
medžiagos.

2. Veikia be atsisakymo.
3. Lengvai pripildoma.
4. Niekuomet nevarva.
5. Slydžiai eina.
6. Turi gražią išvaizdą.
7. Tinka kiekvienam.
Įspėkit, apie kokį sutveri 

mą čia kalbama?
Apie fontaininę plunks

na.

KARO PRIEŠININKAI 
GALI BŪT AMERIKOS 

PILIEČIAIS.
Didžiuma Suvienytų Vai-

nėn. Jeigu jus nenorėjot tuo
met būti piliečiais, tai ir da
bar nebūsit, sako teismai.

šitokia ‘ bausmė” yra už
rieta buvusiems karo prieši
ninkams ant penkių metų. 
Praslinkus penkiems me
tams nuo karo, vėl visi galės
gauti pilietiškas popieras. 
Penki metai sukaks 1 liepos 
šių metų.

Tečiaus reikia pažymėti, 
kad šita “bausmė” yra nele- ... —

i

iovraine
Tea

Jums Patartina 
Pasirinkt Geliausia

W. S. ąUINBY co.

I
>

'ICJmJ r^a iiuiaiLa n<r- . , . . , - .
.etimšaliams pilietis- gr^ln0. P^girams, kruvinu

Lietuvos 
skelbiamas

M ras,

galė. Ji nėra nustatyta įsta
tymu, bet pačių patriotiškų 
teismų įVesta. O teismai ne
turi teisės tokių reguliacijų 
daryti. įstatymus gali leisti 
ir bausmę už jų laužymą ga
li nustatyti tiktai Kongresas. 
Gi Kongresas tokio patvar
kymo natūralizacijos klausi
mu nėra padaręs. Šitą dabar i — • -■ —*•—išaiškino aukštesnysis teis
mas Bostone.

Vienas Bostono gyvento
jas. būtent Jacob J. Tuton. 
būdamas svetimtautis ir bai
gęs Harvardo Universiteto
teisių skyrių, norėjo išsiimti 
andai pilietiškas popieras. 
žemesnysis teismas. atmetė 
jo aplikaciją, paaiškinda
mas, kad jis, Tuton, negali

kerštu ir spardė musų kons
tituciją. mes iki šiol nežino
me atsitikimo, kad policija 
—viešoji ar slaptoji — butų 
bent ką suėmusi tą šlamštą 
platinant.

Kas gi tai yra?
Per šiuos Seimo rinkimus 

mes turėjome provokacinių 
laikraščių ir lapelių, provo
kacinių sąrašų, provokaci
nių plakatų apie kai kurių! 
sąrašų tariamąjį panaikini-į 
mą. Tik biauriausioszreakci-1 
jos patamsiuose galėjo dyg
ti ir bujoti tie šlykštus musų 
gyvenime reiškiniai, kuomet 
kriminaliniai pasuolio tipai 
gauna apmokamo darbo iš 

•laikinų krašto šeimininkų ir 
laisvai piktina savo šuniška 
darbuote liaudies sielą.

Dabar gauname kalbėti 
apie provokacinį tariamųjų 
fašistų lapelį. Kas galėjo jį j 
pagaminti ir plačiai pasklei
sti, kaip . ne opozicijai prie-1 
šingos organizacijos, turin-į 
čios platų aparatą? Ar gi 
platinto jai butų galėję tiek j 
drąsos ir nekliudomi atlikt 
jiems pavestą darbą, jei mu
sų policijai nebūtų duota nu-! 
rodymų nieko nematyti?

Tiek mieste, tiek ir musų ! 
kaime kalbami lapeliai iš1 
piiino momento atsidūrė: 
purvynėj, iš kurios jie yra ir 
kilę. Bandymai paveikti į 
rinkikus grąsnimais pasi
baigė niekais ir parodė, 
kiek musų liaudis .jau spėjo 
subręsti ir paaugti. Grąsini- 

• mai turėjo tik vienos pasek- 
! mės, — jie reflektyviai su- 

Pranas Mačiulis, žadino žmoguje griežtą tipą

Žemaitija.
Žemaitija.’tu brangioji.
Kiek yra tavy kilnumo!
Kiek jautrumo ir švelnumo. 
Kiek sielų savęsp vilioji!
Vyturys padangėms skrenda. 
Saulė vakaruos jau krinta.' 
Per rugius žemaitės brenda, 
žiburiai languose švinta.
Jau bakūžėj samanotoj 
Mirga mažas žiburėlis, 
įraukia pievoj nusvajotoj 
Mylimosios bernužėlis.

Naujas Seimas susirinko 2 
d. birželio. Pirmininku iš
rinktas liaudininkas Di. 
Staugaitis, vice-pirmininku 
socialdemokratas Kairys.

“Eltos” pranešimu, galu
tinas III Seimo sąstatas bu
siąs toks:

Liaudininkų
Socialdemokratų 
Krik, demokratų
U k. sąjungos 
Darbo feder.
Tautininkų 
Ukin. partijos 
Lenku 
žydų
Didžiųjų laukininkų 
Liaudies partijos 
Vokiečių

Iš viso 85
Paduoti čia partijų vardai 

tečiaus nereiškia, kad Lie
tuvoje yra jau ir srovių tiek 
daug. Viena srovė tankiai 
yra pasidalijus į kelias gru
pes ir pasivadinus kitokiais 
vardais, kad lengviau butų 
apgauti nesusipratusius bal
suotojus. Pavyzdžiui, kleri
kalai yra pasictalyję į tris 
grupes: viena jų vadinasi 
“krikščionis demokratai,” 
kita “ūkininkų sąjunga,” o 
trečia — “darbo federaci
ja. Tai vistiek. kaip kad bu
tų viena varža su trim gerk
lėm: viena jų darbininkams, 
kita ūkininkams, o' trecia, 
tai jau davatkoms' ir Šiaip 
visokio ‘stono’ krikščiorifmŠ,

Nežiūrint šitų “triksų.” 
klerikalai tečiaus rinkinius 
pralaimėjo. Lietuvos darbi
ninkai už kuniginę “darbo 
federacija” beveik visai ne
balsavo. Spėjama, kad atei
nančiuose rinkimuose kuni
gai su savo “federacija” jau 
nesirodys.

i

pRHtmis.
I Kiauras dienas! nusiminęs
' Aš purvyną brendu.
Namo grįžęs paskutinis 
Paguodos nerandu.

Nekūrentas butas mano 
Tamsus ir paniuręs 
Vargas kietas jau iš seno 
Sėka vis pridusęs.

Vaikai cypia, valgyt prašo. 
Nors badaul iprato.
Kur ten pieną. liet ir duonos 
Nevisuomet mato.

Žmona kosti susirietus. 
Kampe skarmaluose. 
Sunku yr’ be savo vietos 
Gyventi varguose.

Pirmeivis.
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Ka» skaito ir ražo, 

Tas duonos nepraio. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Ka« nieko nereikia, 

To niekas nepeikia.

tų kunigams visus savo tur
tus ant “afierų.” Bet Kana
dos žmonės nėra tokie tam
sus ir dėl šitos netikėtos 
žiemos niekas neneša kuni
gui nei cento. Kur tamsybė 
viešpatauja, ten kunigams 
rojus. - J. U.

BROOKLYN, N. Y.
Iš rubsiuvių susirinkimo.

Gegužės 26 d. atsibuvo 
lietuvių rubsiuvių 544pkalo 
mėnesinis susirinkimas, ku
riame buvo išduodami ra
portai iš nacijonalės Amal- 
gameitų konvencijos.

Raportus davė trįs dele
gatai, todėl iš jų raporto pa
sidarė mišinys, panašus į 
“trejas-devy nerias.”

Pasiuntimas trijų delega
tų į konvenciją lokalui kai
navo $300, o naudos iš tų 
delegatų nebuvo jokios, net 
tinkamo raporto iš konven
cijos darbų neišdavė, vien 
tik pareiškė šlykščią neapy
kantą prieš konvencijos di
džiumą.

Aš gal taipgi nebūčiau su
tikęs su daugeliu dalykų, 
kurie apsireiškė konven
cijoj, bet raportą išduoda
mas visgi nebūčiau parodęs 
tokio’ nachališkumo, kokį 
parodė musų delegatai. Ra
portą reikia išduoti iš kon
vencijos darbų, nieko nepri- 
<1 ėdant, nei atimant, taip 
kaip ištikrujų buvo. Musų 
gi delegatai to nepadarė. Jie 
tik parodė savo seną neapy
kantą prieš unijos vadus.

Vienas delegatas, labai 
didžiuodamasis savo kairu
mu, pasakė: “Iš 250 delega
tų, tik 31 delegatas buvome 
pilno kraujo registruoti bol
ševikai.”

Tai yra labai keistas pasi- miešti ir bandęs kontraktą 
gyrimas. Panašiai/ išsireiš- pirkimui piano panaikinti— 
kiama kalbant tiktai apie kanceliuoti, bet sankrova su 
gyvulius, o ne apie žmones, tuo nesutiko ir panaikinimui 

Musų bolševikai turbut 
yra girdėję panašiai išsireiš
kiant apie bulius, eržilus, 
kuilius, gaidžius ir kitokius 
veislinius reproduktorius, 
todėl jie tą terminą pradėjo 
vartoti ir savęs “išaukštini
mui.” Ir kodėl gi ne? Jeigu 
vra “1-1___ . ___
Jersey buliai,” tai kodėl ne-Jautė, kad pasirašydamas 
galėtų būti “pilno kraujo re-’i
<

kai”? Juk savo darbais mu-!dav® sankrovai

turko jų mažai kuomi skiria- pianą, tai sankrova tuo- 
" j jaus užareštavo jo algą.

Baigdami savo raportą' :

I
TREVESKYN, PA.

De! vieno bolševiko biznie
riaus visą APLA. 5 kuopą 

suspendavo.
Jau bus kokie 5 mėnesiai, 

kaip eina tąsynės tarp A. P. 
L. A. 5 kp. ir centro valdy
bos. Tų tąsvnių priežastis 
tame, kad 5 kuopa drįso at
imti balsą bolševikiškam 
biznieriui I. Savukaičiui ant 
6 mėnesių už skundą dėl tū
lo nario pašalpos. Savukai- 
tis pasiskundė centro valdy
bai, kuri pirmiausia suspen
davo kuopos pirmininką A.

CHICAGO, ILL. 
Likosi apgautas—nusižudė.

Žemiau telpąs aprašymas 
lai būna pamokinimu tiems 
musų broliams lietuviams, 
kurie jieško “bargenų” pas 
svetimtaučius.

Antanas Budvitis, gyve- x
nes ant S. Rockuell st.,nuta- įįraštininka V. Pleitą. Kuopai

i nesutikus su tokiu centro 
i valdybos “dekretu,” centro 
i valdyba suspendavo visą 
kuopą, susidedančią iš apie 
44 narių. Kuopos^nariai, ne- 
sijausdami jokios kaltybės, 
jieško užtarimo kitose kuo
pose ir jei tas negelbės, tai 
gal eis į teismą teisybės jieš- 
kOTo viso skandalo istorija tą suspendavi-
yrasekapti: Gruodžio mė-im- ’
nesvje (pereitų metų) meti- ■.. Cėntro valdyba, pama- 
niam susirinkime APLA. 5 icius:,kad 0 kP- J<>s “prikazų 

— -------v -- r------- r- kuopa atima balsą ant 6 mė-
visas jam pakištas popieras, nesiu Ign. Savukaičiui 
parvyko namo. 
parupo pasiteirauti traputį' įu^ą ant"J.' Gabrio, 
daugiau apie pianus. Ir pasi-1 apskundęs ji centro 
teiravęs pamatė, kad jis bai, kad Gabrys ‘ 
“bargenų” krautuvėje už “pasijauninęs” t. 
pianą gerokai permokėjo.1 sirigrai metus pada 
Tada jis vėl vykęs i vidur-

j Dereškevičių, protokolų raš- 
■fiininką P. Loliušį ir turtų

dauguma narių nesirašo nei i 
po tomis “ištikimybės” re
zoliucijomis ir nesikelia i 
naująją kuopą, o reikalauja 
grąžinti 5 kuopai visas tei
ses.

Bolševikiškas centro ko
mitetas manė su tom “ištiki
mybės” rezoliucijom ir su ta 
nauja kuopa netik užglostyti 
visą,dalyką su 5 k p., bet ir 
išmesti iš APLA. “draugui” 
Savukaičiui ir kompanijai 
nepalankius narius, kad 
“draugas” Savukaitis be 
vargo galėtų valdyti naująją 
kuopą.

Bet tas skymas nepavyko.

re nupirkti savo dukrelei Į 
pianą, ant kurio ji galėtų 
mokintis skambinti ir pa
linksminti visą šeimyną. Bet 
vieton eiti Į lietuvių arba į 
patikėtinas amerikonų krau
tuves, Budvitis pradėjo jieš- 
koti “bargenų” ir nuvažiavo 
tuo reikalu į vidurmiesti. 
Ten jis surado tokį “barge
ną,” kuris privedė prie labai 
liūdnų pasekmių.

Budvitis suderėjo vienoje' 
“bargenų” krautuvėje pianą 
už 500 dolerių ir pasirašęs

I

I

kad tų narių nebus priima
mos į centrą mokestys ir kad 
5 kp. išrinktų naują valdy
bą. Žinoma, kuopa nepa
klausė tokio centro valdybos 
“dekreto” ir netik kad ne
rinko naujos kuopos valdy
bos, bet ir visų narių sumo
kėtus mokesčius pasiuntė į 
centrą. Mat, kuopa nesijautė 
tos primetamos jai kaltybės 
(“norėjimą” neteisingu ke
liu išgauti pašalpą), nes visi 
nariai gerai žinojo, kad tik
roji kaltybė yra tame, kam 
kuopa drįso užkabinti 
“draugą” Savukaitį, pana
šiai kaip praeitais metais _ _ ...
buvo atsitikę 3 kp. Carne- Kitose kuopose pradėjo eiti 
gie, Pa., kur nariai drįso už-į bruzdėjimas prieš tokį cen- 
kabinti (atimti ant 6 mene- t------ u-v-- j----------------
šių balsą) “draugui” Gata- 
veckui. Tuomet ta pati cent
ro valdyba atvažiavo iš Mc- 
Kees Roc-ko, išmetė sau ne
patinkamus žmones iš kuo
pos valdybos, o padėjo savo 
draugus ir veiklesniuosius 3jj. Čirvinskas buvo., kaipo 
ųarius suspendavo iki Sei-

tro valdybos despotišką pa
sielgimą su 5 kp. Gegužės 23 
d. suvažiavo visų Pitts
burgho apielinkės APLA. 
kuopų atstovai ant vietos iš
tirti dalyką, o iš Centro val
dybos, rodosi, tik “draugas”

centro pirminikas. Suvažia
vę kuoDų atstovai ištyrė vi
są dalybą ant vietos ir išnešė 
apkaltinimą centro valdy
bai. Buvo padarytas nutari-

; .. r—^- .Kuupa auina uaxsą aut V me-Į^P1!40’ tu0J sugrąžino mo- mas reikalauti, kad centro 
ištas popierasJ nesiu Ign. Savukaičiui užlkescius lr pareiškė, kad visa valdyba grąžintų o kp. visas 
'• Dabar jam tai, kad jis, turėdamas pik- Į ° kP- -vra panaikinama ir pa-. tiesas ir nuimtų tuos suspen- 
įrauti truputf tumą ant J. Gabrio, buvo 'skalavo, kad kuopa ati-|davimus. Beto, draugas 
jianus. Ir pasi-'apskundęs ji centro valdy- duoty carten> knXgas ir kuo- £*v0 banmo
atė, kad jis bį kaf! Gabrys buk vra P?\ turtą; Ruopos turtas tai V? 1 Pr- • i •

kontrakto pareikalavo S200 
atlyginimo: Jis nesutiko mo
kėti tiek pinigų vien už kon
trakto panaikinimą ir atsi
sakė priimti pianą, kuris ir
gi buk tai buvęs ne tas, kuri 
pirkęs. Jis tikėjosi, kad san
krova jam nieko nepadarys,

pilno kraujo registraoti bet jis tur būt nei pats nesi-

t v netei- turbut buvo svarbiausias Tai matote, gerbiami skai- 
singai metui padavęs prisi-!dalykas’ nes kuopa turi susi- Įtytojai, kaip bolševikai ”mo- 
tokiu budu JP Gabriui^uvo Bet kuopos didžiuma narių !pats butų ir su SLA.,Je.i tik 
sutiukdytas pašalpos išmo- 1 . 
kėjimas. Sužinojus apie ta knygų, --------- , _ — . .
Savukaičio skundą kuopa ■]!eškofi teisybės į kitas A. P., braukiami laukan šimtai na- 
nubaudė Savukaitį vien už kuopas. kuopos įga-Į nu. gas s ys.
tai, kad Savukaitis, žinoda- botas komitetas apvažiavo: 
mas apie Gabrio neteisingą Y,?as Pittsburgho apiehnkė- 
metu padavimą, nepranešė esančias kuopas. Centro į 
apie tai kuopai, o kreipėsi i Yald-'ba’ negaudama nei . . 
centrą . carteno, nei knygų, nei kuo- stes PIKNIKAS, Andersono

Savukaitis, kaipo geras P** tu,t0’ ^organizavo nau-! darže. Visi -malonėkite atsi- 
bolševikas ir biznierius nie- M kuopą iš keleto ištikimų lankyti, nes piknikas iš visų 
ko nelaukdamas, nuvažiavo'/ ~~~
i centrą pas savo draugus ir naują carteri ....

taupius savo ižde $450.00. i ka” valdyti draugijas. Tas 

nutarė neduoti nei Čarterio, bolševikai jį užvaldytų — 
nei turto, o eiti i dėl vieno bolševiko butų 

7 j , , e • - — - “

ST CHARLES, ILL.
Nedėlioję, 27 d. birželio, 

j vyks D. L. K. Vytauto Dr-

kaipo geras Pos suorganizavo nau- darže. Visi-malonėkite atsi- 

sekėjų ir išdavė tai kuopai atžvilgių bus linksmas ir at-; 
į ir paskelbė, .silankiusieji turės daug sma-

organizuoti debatus, jusu srio- 
vės komisija turėtų susinešti 
su musu sriovės žmonėmis Wa- 
terburv. bendrai nustatyti tai
sykles ir pasirinkti debatonus. 
Jeigu jūsų sriovė mano, jog ji 
turi teisės pasirinkti žmones, 
tai juk ir musų sriovė turi tei
sės tuo klausimu tarti savo žo
di. O gal būt musų sriovė neno
ri p. Michelsono, kaip jus ne
norite daugelio komunistų. o» 
pasirenkat iš musų žmonių tik 
du asmeniu. Šiame reikale tu
rėtų būti pilnas bešališkumas 
ir lygybė. Taigi malonėkit susi
nešti su musu sriovė ant vie
tos. kad ir ji galėtų tarti savo 
žodi ir kad debatų suorganiza
vimas butų ne jūsų vienos kuo
pos loska ir nuožiūra, bet toks 
parengimas, kurio * Įvykinime 
abidvi pusės turėtų lygų bal-

v * * V 4 K W X B A LA Ii . _ _ . — .
uuu ^auj^.t-P0 visokiomis jam pakišto- apskundė jiems kuopos val-!kad kan?e ? kPkTn?nai P<>n gurno.,

gistruoti Brooklyno bolševi-'n»s popieromis, jis pats ati- f’tybą. Centro valdyba, gavu- pnguleti prie APLA. tai ga- Susinnkimas Draugystes 
kai”? Juk savo darbais mu-!dav® sankrovai visas savo gi nuo savo draugo skunda, 1 peisikelti į naująją kuopą, 2( d. bnželio nejvvks, dėlto, 
sų bolševikai tankiai nuo ke-Arises. Ir kada jis atsisakė tucj Atvažiavo visa “gengė” bet persikeldami turii pasira

ekstra "kuopos susirinkimą^ c’ja’ kur’ buvo J. Gatavecko niai, kad sekantis susirinki- 
Visa tai i Antaną Budviti Bet tuo sykiu jiems nepavv- Pagarninta-. Kitais žodžiais mas bus liepos 25 d.

• ’ ■ L susirinkimą su sakant, turi prisipažinti pne t « —•—
primetamos kaltės. Todėl

prigulėti prie APLA., tai ga- Susirinkimas Draugystės
» •< 7

^kad bus piknikas; todėl 
McKees Roclir* ir* šaukė po “ištikimybės” rezoliu šiuomi pranešame vi

ekstra ]
visų ži-

musų delegatai nusiminusiu taip paveikė, kad jis lyg ir ko ekstrą susirinkimą su-' 
balsu pareiškė: “Į preziden-lpamišo; metė darbą, prade- šaukti, tai ant sekančio kuo- 
tus ir sekretorius nominuoti jo nerimauti ir net' daug pos susirinkimo jau pribuvo! 
tie patys, tai yra Hillmanas verkęs. Jo moteris, matvda- 
ir Shlossbergis — ir tik jie-ma didelį savo vyro susi
duriu, oponentų jiems nė-.krimtimą ir norėdama jį nu- 
ra.” ,, ; . • raminti, pati nuvažiavo vi-

Tada iš publikos buvo pa-'durmiestin, Įmokėjo reikia- 
klatista: “Kodėl kairieji ne- mus pinigus ir užbaigė kivir- 
rfominavo savo kandidatų? !čius su sankrova. Pianas irgi 
^Fagal konstituciją, kiekvie- į tapo pristatytas. r......
nas kandidatas, gavęs 2Q; Bet tai padėties nepatai-Z Po * 
balsų, yra legalis kandida- ą Budvitis buvo savo^entrO 
tas į prezidentus arba f kitą' pjrkiiih.1 labai nepatenkintas x 
koki urėdą. Opozicijos buvo jr j0 protinis paįrimas nei 
31 delegatas, tai galėjot no-: kjek neatsitaisė, bet dar la- 
minu°tL . Ibiau didėjo iki priėjo prie
Y Atsakydami į si klausimą t0? ka(] ą Budvitis naktį iš .... . - - -
delegatai liūdnai pnsipazi-;g.egU^^. j jg pasilipo'ant ,e,kalavimą ir suspenduoja
■no, kad kairiųjų tarpe nebu-! A TX—'
vo nei vieno žmogaus, kuris 
butų tikęs prezidento vietai.

Čia per neatsargumą mu
sų delegatai prisipažino prie kęS, net sav0 gyvastimi už- 
teisybęs, kad bolševikų tar- mokėjo už “bargeną.” Bet 
pe nėra tinkamų žmonių, tuomi jis neišsigelbėjo nuo 
kurie galėtų vesti unijos rei- bėdų, nes nors jis ir atėmė 
kalus. !sau gyvastį, bet jo likusi šei-

Vincas Brundza. myna turės ir toliau mokėti 
;už tą pianą, kuris tiek daug 
Jsielvartos kainavo ir kuris 
;atėmė šeimynai tėvą ir mai
tinto ją.
I Be abejonės, jei velionis 

Gegužės mėnesio pradžia butų atsikreipęs prie lietu- 
iki 19 dienai buvo labai gra- vių ir pirkęs sau pianą lietu-: 
ži. Bet 20 d. gegužės, nuo 6 vių sankrovoje, o tokių san-' 
vai. įyte pradėjo smarkiai krovų Chicagoj yra nemari 
snigti ir snigo iki 12 valan- žai, tai tokia nelaimė ji ne- 
dai nakties. Sniego buvo iki butų patikus. Bet jis, kaip ir 
kelių. Farmeriai labai nusi- daugelis kitų, kurie irgi gai- 
minę, nes laukai apsemti ]jsj p0 laiko, nuvyko į vidur- 
ištirpusio sniego vande- miestį ir ten pirko sau pianą! 
niu ir todej nieko negalima —jr štai ko susilaukė, kad! 

net gyvastį prarado.
N-».

J. Stanislovavičius, 
Dr-stės raštininkas.

McAULEY, MAN., 
CANADA.

Nauja žiema.

są.
“Turėdami supratimą apie 

jūsų ‘teisingumą.’ mes negali
me pasitikėti jūsų vienos kuo
pos balsavimu laike debatų.

“Su pagarba.
“L. Pruseika.”

Kaip matote, Pruseika iš
sisukinėja, kad neturįs lai
ko. Bet mes savo laiške kvie
tėme vieną iš dviejų: Prusei- 
ką arba Taurą — žiūrint ka
tras jų laiko turės. Jei Pru
seika buvo užimtas, tai ko
dėl gi Tauras neapsiėmė? 
Jis nei atsakymo nedavė. 
Nejaugi Pruseika butų musų 
laišką nuo Tauro paslėpęs? 

Bet eikime toliaus.
Kadangi Pruseika patarė 

mums tartis dėl debatų ren
gimo su jo srovės žmonėmis, 
tai mes nusiuntėm pakvieti
mą jo srovės žmonėms. Ko
munistai paskyrė iš savo 
srovės tris žmones: K. Kras- 
nicką, J. Žemaitį ir Zalene- 
ką. Nuo socialistų pusės bu- 

Įvo paskirti J. Mažiulaitis ir 
.J. S. Prusalaitis.

Pradėjus mums tartis su 
komunistais dėl rengimo de
batų. pasirodė, kad jie bijo
si pasiūlytos musų temos. Jie 
jokiu budu nenorėjo sutikti, 
kad debatuose butų kliudo
mos Rusijos bolševikų poli
tinės klaidos. Mes tuomet 
supratom, kad musų komu
nistai yra jau Pimseikos taip 
įsakyti ir kitaip jie nesutiks. 
Kadangi mes nenorėjome 
temos keisti, tai pasirodė; 
kad debatai neįvykdomi. 
Tuomet iš jų pusės buvo pa- 

> tarta palikti temos klausimą 
patiems debatoriams išrišti. 
Nors mes su tuo sutikome, 
tečiaus aišku buvo, kad iš to 
niekas neišeis, nes kokie gi 
gali būt debatai, jeigu deba- 

j toriai važiuos debatuoti ne- 
mal -nėkit j žinodami apie ką? Juk de- 

! batams reikia iš kalno prisi
ruošti, reikia surinkti me
džiagą. Prie to, kurgi yra 
garantija, kad suvažiavę 
kalbėtojai galės dėl temos 
susitarti? Pagalios, kaip to
kius debatus garsinti?

Toliaus kila klausimas dėl 
palaikymo salėje tvarkos. 
Kada mes pasakėm, jog 
tvarkos palaikymui reika- . 
lingas policininkas, komu
nistai stojo piestu. Čia musų 
konferencija nutruko ir išsi
skirstėm nepriėję prie sutar
ties.

Po kelių dienų ateina K. 
Krasnickas pas Prusaiaitį ir 
sako, kad jeigii mes. sociali
stai, apmokėsime policinin
ką iš savo kišeniaus, tai jie, 
komunistai, nebusią priešin
gi, kad tvarkos prižiūrėto
jas butų. Prusalaitis sutiko il
su tuo. Liko tik temos klau
simas išrišt. Tečiaus praėjo 
jau kelios sąvaitės nuo to lai- 
ko, o nuo komunistų nieko 
negirdėt.

Taigi iš visko išrodo, kad 
komunistai šitų debatų bi
josi. Lėkė kaip sakalai, o nu
tūpė kaip vabalai.

J. S. Prusalaitis.

I

(su kitais skaito

tema—‘Ar neklai- 
Rusijos bolševiku

Komunistai Bijosi Socialistų.
Pruseika ir Tauras nedrįso Į 

stoti su Michelsonu į de
batus.

Kadangi mūsiškiai komu
nistai nuolatos giriasi, buk 
socialistai biją su jais deba
tuoti, tai musų Waterburio 
LSS. 34 kuopa nutarė tikrai 
ištirt, kurie daugiau bijosi: 
socialistai, ar komunistai. 
Tuo tikslu nutarta surengti 
viešus debatus. Kadangi ko
munistai visą savo išmintį ir 
instrukcijas gauna iš Mask
vos, kurias jie skaito neklai
dingomis. tai debatus nutar
ta rengt temoj f “Ar ne klai
dinga buvo Rusijos bolševi
kų politika?”

įgaliota kuopos komisija 
parašė d. Michelsonui laišką 
su paklausimu, ar jis sutiktų 
stoti su komunistais’ į deba
tus minėtąją tema.

Drg. Michelsonas atsakė, j 
kad sutinkąs, bet tik su L. 
Pruseika arba K. Vidiku 
(Tauru); su kitais komunis
tų lyderiais, kaipo bemoks
liais, esą perzema užsiimti.

Gavę iš d. Michelsono su
tikimą, mes 26 kovo, 1926, 
parašėm L. Pruseikai šitokį 
laišką:

“Gerbiamasis:—Kadangi jus 
komunistai vis skelbiat savo 
spaudoje, buk socialistai biją 
su jumis debatuoti, tai dėl Įro
dymo, kad tas netiesa, mes, L. 
S. S. 34 kuopa, nutarėm su
rengti socialisto su komunistu 
debatus ant 11 d. balandžio. 
1926 m.. 7 vakare. Venta 
Hali svetainėje.

“Iš socialistų pusės debato- 
rium bus S. Michelsonas. kuris 
sutiko debatuoti tik su Tamsta 
arba Tauru 
peržema).

“Debatų 
dingą buvo 
politika?’

“Debatų tvarka: pirmą kar
tą abudu kalbės po 30 miliutų, 
antrą kartą po 15. trečią po 10. 
ketvirtą po 5 minutes.

■Al^iike debatų nebus leista 
niekam iš publikos atsiliepti, 
net pirmininkai neturės teisės 
daryti debatoriams pastabų.

“Mes sutinkame vieną pirmi
ninką ir iš komunistų pusės 
priimti, jeigu komunistų deba- 
torius to reikalautų.

“Debatoriams apmokėsime 
kelionės lėšas iš N e v.- Yorko Į 
Waterbury ir atgal, ir $5.00 už 
darbą.
, “Taigi turit gerą progą savo 
idėją apgint ir socialiji^j‘kaili 
išpert.’ / Pasitikim todėl, kad 
vienas iš jųdviejų, t. y. Tams- 
trrar Tauras, šita proga pasi
naudosite.

“Jeigu butų kas iš debatų
tvarkos taisytina, 
pastebėti.

“Su atatinkama pagarba.
"J. Mažiulaitis.
“LSS. 34 kp. sekretorius.”

I musų laišką L. Pruseika 
atsakė 1 balandžio 
čiai:

“J. Mažiulaitis. 
“VVaterbury. Conn. 
“Gerb. Tamsta: 
“II d. balandžio aš negaliu 

būti VVaterbury delei tos prie
žasties. kad jau pirm kokių 5-6 
savaičių as buvau apsiėmęs 
kalbėti Pittsburgh apielinkėse. 
Mano maršrutas buvo pagar
sintas ‘laisvėj* pirm kelių sa
vaičių. Man teks išvažiuoti Į 
Pittsburgh. Pa. dar pirm 11 ba
landžio. Aišku todėl, kad užga
nėdinti Jus ir p. Michelsoną aš 
negaliu, nes aš 
Lyti nuo 
virš trijų savaičių, ir prie ku
rios mano draugai rengiasi.

“Aš asmeniškai
riu prieš tai. kad 
Michelsonu į debatus. 
Jūsų laiško aš matau, kad Jus 

. neturit supratimo kaip rengti 
j debatus. Jūsų sriovė pasivelija 
I sau nuskirti net musų sriovės 
' kalbėtojai Norint tinkamai su-

Ponas Carrol. pridengęs Teresės Daugeliutės (Jnyce Hawlev) nuogumą, vedą ją i šampano 
maudynę. Už tą nedorą puotą jis tapo nubaustas vienais metais kalėjimo ir 20<M» dol

neva tirinėjimo komisija, 
susidedanti iš Šiurmaitienės, 
Miliausko ir Mažeikio. Bet 
ta neva komisija atvažiavo 
tik dėl akių, nes visi komisi
jos nariai yra akliausi bolše
vikai ir jie negalėjo bešališ
kai tirinėti.

to neva “tirinėjimo,” 
___ ro sekretorius .J. Gata- 
veckas vardu visos centro 
valdybos praneša, kad tiri
nėjimo komisija rado kal
tais visą 5 kuopos valdybą 
neva už neteisingą pašalpos

ir ten atėmė sau gy
vastį — pasikorė.

Taigi šis dar jaunas lietu- 
, vis, vos 38 m. amžiaus sulau-

ant visų metų A. Dereškevi
čių, kaipo 5 kp. pirmininką, 
P.Leliušį, kaipo užrašų raš
tininką ir V. Pleitą, kaipo 
turto raštininką, ir įsako,

sekan-

negaliu, atsisa- 
kelionės, kuri tęsis

ant laukų dirbti.
Jeigu 20 d. gegužės šito-; 

kia žiema pasirodytų musų 
“šventoj” ir tamsioj Lietu-1 
voj, tai davatkos sakytų, kad 
jau sudna diena atėjo ir neš-!

“K ELEI VIS" DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS.

PLATINK IT J|.

nieko netu- 
stoti su p.

Bet iš
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Socialdemokratai Kvituoįa 
Amerikiečiu Aukas.t

siuumi kvituojame gautas iš Amerikos šias sumas:
1925 m. gauta iš drg. Maurieo.....................................
1926 metais

7 sausio gauta iš “Naujieną”
sau®*o 'Naujienų”, aukotojas nežinomas........
sausio iš Naujienų” per drg. šmoteli................

29 sausio LSS. 71 kuopa per drg. Valeiką..............
I ko\o Kasparaitis iš Chicagos Liet. Teatro Kūrėjų
II kovo J. Sekys is Lavvrence, Mass. per Tautinės Sanda

ros 12 kuopą surinkta p. Aleksandro I.apinsko jungtu
vėse. Lavvrence, Mass. ...........................   Lt. 200.—

2000.— 
100.— 
250.—
500.—
522.50 

3380.16

Lt. 260.—

316.—
75.—

500.—
538.40
214.—

Krikščionių Smurtas 
Prieš Rinkimus.

v

daug daugiau 
pridarė ir pridai 
kitas.Bet šiandie 
nis mažą reikšm 
nėj kovo;. Prie t 
daug laisvamani 
visame kame
Juk Amerikoj tikinčių i di 
vą priskaitoma tik į 18 m 
lionų, o iš viso gyvento; 
yra apie 112 milionų. B 
tikrai laisvų žmonių maž. 
rasim, kurie savo protu g 
vena.

—Tegul bus pagarbintas, i 
Maike!...

—Sveikas gyvas, tėve !' 
Kas naujo?

—Sei, Maike. ar tu girdė-. 
jai, kad jau Ancikristas ant 
svieto pasirodė?

—Ištikrujų?
—Jessa!
—0 kur tu jį matei?
—Aš jo da nemačiau, ale 

“Draugas” rašo, kad apie 
Čikagą jau galima užuosti jo 
dvasią.

—Keno? ."Draugo?” 
—Ne! Ančikristo.
—0 kaip ji kvepia?
—Aš to nežinau, vaike, 

ale šėtono galybė jau prade
da viešpatauti. Ją galima 
pažinti iš karalienės Mikal- 
dos praractvų ir kitokių se
nų knygų. Karalienė Mikal- 
da pasakė: “Bus duonos, ale 
nebus kam valgyt; bus van
dens. ale nebus kam gerti.”

—Tai ką tas pasakymas 
reiškia, tėve?

—Jis reiškia, Maike, 
kad svietas ištvirks. Ancikri
stas nusives visus į peklą ir 
Dievas tuomet padarys Sud- 
ną Dieną. Ant žemės nusi
leis aniuolas rūstybės ir su 
ugniniu kardu iškasa vos vi
sus žmones. Duonos ir van
dens bus į valias, ale jau ne
bus kam valgyt.

—Jeigu nebus žmonių, tai 
kas tą duoną keps, tėve?

—Tu manęs neklausk. 
Maike, ba ne aš tas knygas 
rašiau.

—Reiškia, tu, tėve, pats 
nežinai apie ką tu šneki.

—Tokiuose reikaluose. 
Maike. turi remtis ant šven
tų raštų, ba smertelno žmo
gaus galva negali visko ži
noti.

—O kas tą šventą raštą 
rašė?

—Šventieji.
—O kur jie gyvena?
—Jie senai jau mirę, vai

ke.
—Reiškia, ir jie buvo mir

tini?
—Šiur.
—Tai kodėl jie galėjo to

kius dalykus žinoti, o tu, tė
ve, negali?

—Maike, tu čia man apsu
kai galvą.

—Paimk už galo nosies ir 
atsuk atgal, tėve.

—Šarap, parše, „ ...— 
nio baikų nedaryk, ba gali 
gaut per marmuzą.

—Nepyk, tėve, 
mažmožio, 
kink man daugiau apie tą 
šventraštį. Pasakyk man, 
kodėl jis vadinasi šventas?

—Jis vadinasi šventas dėl
to, kad jame Dievo žodžiai debatuose su Nearingu, lai- 
užft^ytt ~ 1 kytuose tūlas laikas atgal

—Ištikrujų? _ Bostone apie tai. "Ar užsi-

I

—Žinoma!
—O kokia kalba Dievas! 

tuos-žodžius via pareiškęs: 
lietuviškai, ar žydiškai?

—Jei nori taip daug žinot. 
Maike. tai eik į‘kunigus.

—O kunigas ar žino?
—Šiur kad žino.
—Tai kodėl jis to nepa

sako savo parapijonams, tė
ve? Tu jau pasenai pamoks
lų besiklausydamas, o da 
nežinai, prie kokios tautos 
katalikų Dievas priklauso.

—Dievas, vaike, neturi jo
kios tautos.

—Ar tai jis ne patriotas ?
—Jis, vaike, yra visų tau

tų tėvas.
—Tai kodėl tie vaikai to

kie nevienodi, tėve? Vieni 
jų yra balti, kiti geltoni, o da 
kiti juodi, ir vieni su kitais 
nesusikalba.

—Kam tu manęs tokių 
daiktų klausinėji, Maike? 
Juk tu eini į škulę. skaitai 
visokias knygas, tai pats tu
rėtum žinoti, kaip kas yra.

—Aš žinau, tėve, kaip kas1 
yra. bet aš žinau taip, kaip į 
mokslas dalykus aiškina.! 
Tu. tėve, tiki šventraščiui.' 
Taigi aš norėjau matyti, ar j 
savo tikėjimui tu turi nors j 
kokio pamate. Pasirodo, ■ 
kad ne. Kada pradedi aiš- i 
kinti pasaulį sulyg šventraš
čio. tai prieini liepto galo ir 
toliaus jau nebėra kur eiti. 
Taip yra dėlto, tėve, kad ti
kėjimas nėra paremtas pa
tiltais faktais. Dėlto tikėji
mas ir nyksta. Žmonės pra
deda pažinti daugiau moks
lo ir tikėjimą apleidžia, taip 
kaip išaugę žmonės aplei
džia mažų vaikų žaislus.

—Jeigu tu taip šneki, 
Maike, tai aš tau pasakysiu 
gud-bai!

—Lik sveikas, tėve, ir mo
kinkis protauti.

PASTABOS

iš vvrcs-

del tokio 
Verčiau paaiš-

vėse, Lawrenee, Mass. .
i balandžiu iš “Naujienų
12 balandžio iš Los Angeles 10 dol. (pavardė nežinoma)
27 balandžio LSS. 71 kuopa per Vinciuną......................
28 balandžio per “Naujienas”.........................................
28 balandžio iš drg. K. Liutkaus iš Baltimore. Md.........
11 gegužės per drg. J. G. Geguži 336 <lol........................

nio policistai, apsiginklavę 
vaikščiojo gatvėmis ir rėka
vo. kad jie išdaužysią Perlo- 
jo socialistų (t. y. socialde
mokratų) ‘kuopą. Sugavę 
gatvėje Juozą Kasiulyną su
mušė ir ant rankų nešė, kaip 
negyvą. Ant mušamo vaiki
no riksmo subėgo daug mo- 
terų. vaikų ir vyrų. Nunešė 
pas viršininką, nurėdė ir 
plovė kraujus. Susirinkę 
žmonės per langus žiurėjo ir 
nepakęsdami to žiauraus 
vaizdo garsiai protestavo. 
Išbėgus policija su akmeni
mis pradėjo vaikyti minią. 
M. Navickienei perkirto gal-

Garliavoj.
Gegužės 7 d. apie 9 vai. • 

vakaro musų draugai Gar
liavoj, išlipinę socialdemo
kratų atsišaukimus, vaikšti
nėjo saugodami, kad jų nie
kas neplėšytų.

Bet iš pasalų, kaip šunys, 
užpuolė juos policininkai 
Makusa Juozas ir Bukaus
kas. Policininkas Makusa 
Juozas, persirėdęs civili
niais rūbais, puolė ant drg. 
O. Milerškausko ir su brau
ningu rėžė į galvą. Milerš- 
kauskas pasviro, todėl ant
ras smūgis taikintas taip pat

, , ' į galvą, nepataikė. . . - x
Lt. 1-0. ( nepatenkinę polici- vą dviejose vietose, o A. Na-

Viso Lt. 8856.06
Gauta “Socialdemokrato” vardu:

1925 m.. 17 kovo Paul Sadulas. Detroit, .Mich. (nenurodyta
tikslo) ...................................................................................... f

1926 m.. 25 balandžio nuo Jurgio J. I.asky. VVaterbury .... 616.90
• ______ ____

Viso Lt. 736.90
Kaunas. 1926 m. gegužės mėn. 20 d. Nr. 189.

Centro Komiteto Pirmininkas K. Bielinis.
Reikalų Vedėjas Paplauskas.

t Antspaudai

vickui išmušė ranką ir veidą 
perkirto. Sumušė ir daugiau 
žmonių.

Štai kokiu budu naikina 
socialistu kuopa.

(“S-tas.”)

ninkai drg. Milerškauską 
nusivedė nuovadon ir ten ji 
išlaikė iki ryto 10 vai. Rytą 
paleido jokio protokolo ne- 
sustatę.

Drg. Milerškausko galvo
je r.uo brauningo smūgio pa- 

j daryta gili ir baisi žaizda. 
>Tą žaizdą yra gydytojas 
apžiūrėjęs ir banditai pa
traukti teisman.

' Kokiu vardu reikia pava
dinti šį visą banditizmą? Ar 
ir vėl Piliečių Apsaugos De
partamentas aiškins, kad tik 
per "neatsargumą” padary- 

į ta, kaip aiškino dėl budeliš- 
. ko nužudymo nekalto moki- 
t nio K. Batiso Pilviškiuose?
| Tokie budeliški darbai 
virto policijos veikimo prak
tika. Policininkai budeliai 
remiami "aukštybių,” todėl 
jie, nebijodami bausmės, ir 
gali daužyti brauningais pi
liečių galvas.

' Bet ar ilgai Lietuvos žmo-

I

• ~ I

Padėkos žodis. ;
“Laisvės " No. 122. š. n... Musu draugai ir rėmėjai Amerikoje surinko nemaža auką mu- 

Bimba kritikuodamas Butkų są partijos reikalams, šitoji parama gelbėjo mums rinkimu kovo-' 
Juze, sako: je ir prisidėjo prie klerikalu bloko galybės rinkimuose Į Seimą sn-

“Vadinasi. jis < Butkų Ju- triuškinimo. Juodoji Lietuvos reakcija metė i rinkimu kovą šim- 
zė) savo talentą, savo enei- tus gerai apmokamu agitatorių, paskleidė milijonus lapeliu ir pil- 

igija ir savo literatinius ga- nos melo ir šmeižto agitacinės literatūros. Tos reakcijos žinioje 
I bumus ir. be abejonės, savo rinkimu metu buvo visas tūkstantis Lietuvos kunigu graudingais 
■ titulą buvo pardavęs prie- pamokslais ir keiksmais raginusiu tikinčiuosius balsuoti tik už 
šams UŽ dolerį. klerikalus. Pagaliau valdžios aparatas visu sunkumu buvo užgulęs

Taip, juk Butkų Juzė g - r>en tik soc.-demokratus ir opoziciją.
vo iŠ "Laisvės” $15.00. Vienok, nežiūrint šitų sunkumu, musu partija laimėjo veik

Gi toliaus Bimba sak visą šimtą nuošimčiu vietų busimajame Seime. Prie šito laimėjimo 
kad 10 supratimu esą “nepa- esate žymiai prisidėję ir jus. draugai amerikiečiai. Todėl visiems, 
keliui su tokiais inteligen- ‘ " 1 - ■ * > -
tais, kurie už doleri pasi
duoda...”

Aš irgi sakau, kad ne. Ir 
jei Butkų Juzė butų neėmes 
dolerių iš “Laisvės.” tai jis 
šiandien butų labai geras 
vvras ir “Laisvei.” ir Bim
bai. V. J. Z.

(tėjusiems mums pagalbon, reiškiame šiuo m i musu širdingiausios 
padėkos. Draugams bostoniečiams, ypatingu uolumu rinkusiems 
auką. — draugo Vinco Gegužio jungtuvėse, drg. St. Michelsonui 
‘‘Keleivio” redaktoriui, atlikusiam L. S. S. organizuotą maršrutą, 
visoms L. S. S. kuopoms. L. S. D. Partijos Rėmėju Fondo veikė- nės tą galės pakęsti? 
iams ir visems aukavusiems reiškiame ypatingos musu padėkos.

Prašome priimti musu draugu sveikinimus.
Lietuvos Soc. Dem. Partijos Centro Komiteto vardu.

K. BIELINIS.

Komunistų Byla.

Kedainiuose.
i Klerikalų studentukai pri
penėti krikščioniškos koše
lės ir kiti "buterbrodčikai." 

_ .. norėdami įgyti šiltas vieteles
juodasis karalius grąžinti krašte. Bet negrų kaialius jr siurbti darbininkų kraują. ' 
jam atgal koją, kad jis gale- nebuvo tuo patenkintas, pa-; paskutinių laiku labai drą- ' 
tų ją suvalgyti. Gydytojas, Jieškojęs sau gynėjo jis pa- Tarpe tokiu pagarsėju- 
kuris buvo baltas, žinoma, davė gydytoją ir visą kimi- gfų “didvyrių” ‘randasi ir 
atsisakė tokiam reikalavi- ką teisman. Dalykas buvo Vladas Kateiva. 
mui patenkinti, nurodyda- sprendžiamas teisme, ir bu
mas faktą, kad kanibaliz- vo nuspręsta grąžinti nu

minga! padarius, reikalavo mas esąs uždraustas tame piautą koją jos savininkui.

TEISMAS DĖL NUPIAU- 
TOS KOJOS.

Labai Įdomus teismas bu
vo nesenai Belgijos Kongo. 
Vienam negrų karaliui po 
didelės nelaimės reikėjo nu
pjauti koją. Operaciją lai-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo komitetas gavo 
nuo advokato (buržujaus) 
Clarence Darrovv sekamo 
turinio laišką:

"Aš esu pasirengęs pagel
bėti jūsų organizacijai kiek 
aš galėsiu. Jus galite įrašyti 
mane* i veikianti ji komite
tą.”

"Laisvė ’ iš to labai džiau
giasi, nes jai rodosi, kad 
Darrovv jau prisirašė prie 
jos partijos. Ji nesupranta, 
kad jis leido įrašyti savo 
vardą į tą komitetą tik dėlto, 
kad tenai dolerių yra. Savo Z3

■ II
Paveikslėlis iš sceniško veikalo “Lytis” (Sex). prieš kurio perstatymą Amerikos kunigai ir

» Jn Ji *■**£%.----------davatkos kelia baisius; protestus.

Gegužės mėnesio pabai
goj kariumenės teismas pra
dėjo nagrinėti garsiąją kuo
pininkų (komunistų) bylą, 
kurioje kaltinama 93 asme
nys. Bylos platumas jau ma
tyti iš te, kad liudininkų jo
je yra sukviesta apie 100 
žmonių. Kaltinamieji turi 
pasisamdė penkis gynėjus: 
prof. Stankevičių, prof. Bie- 
liackiną ir dar tris advoka
tus. Dėl gausaus dalyvių šio
je byloje skaičiaus prisiėjo 
ir pati teismo vieta perkelti i 
erdvią Tilmanso salę. Bylos 
pradžioje buvo perskaitytas 
ilgas apkaltinimo aktas (už
ėmęs net tris valandas lai
ko), po kurio buvo klausia
mi visi iš eilės kaltinamieji, 
ar jie prisipažįsta dirbę 
priešvalstybinį darbą ir tuo 
sąmoningai norėję, arba nu
versti esmąją tvarką, arba 
jai pakenkti, ar ne. Nuo eks- 
kunigo Adamausko prade
dant, kuris toje byloje visa
da pirmas užkliudomas, iki

randasi 
"Kėdainių

Žinių” redaktorius. Teko ir r • i 
man su juo susidurti ir kaip Pa*ut>nio kaltinamojo at

itik gegužės 1 d. Ta diena griežtai nepnsipazjstą.
ėjau as per Kėdainius prisi
segęs raudoną ženklelį, tik 
su sykiu sulaikė mane žmo
gus ir liepia nusiimti raudo
nąjį ženklelį. Aš pasižiurė
jau į jį, ogi tai V. Kateivos 
esama ir, žinoma, atsisakiau 
jo norą išpildyti. Tada jis iš
siėmė brauningą ir liepė 

\ man eiti į policiją. Nenorė
damas kelti triukšmo ir gat
vėje turėti reikalą su nieko 
neišmanančiu žmogum, ėjau 
į policiją, o paskui mane V. 
Kateiva su brauningu ran
koje. Nuėjom į policiją ir V. 
Kateiva liepia policininkui 
rašyti protokolą, nes. girdi, 
negalima nešioti raudonų 
ženklelių, c aš nesiklausęs ir 
prisisegęs, bet policininkas 
protokolo nerašė, nes nesą 
pagrindo ir liepė palauktu 
kol pareis policijos viršinin
kas. Parėjus viršininkui V. 
Kateiva klausia: "Ar galima ■ - . - . .
pas jus nešioti raudoni ženk- lila1s? ^ana ^U^omatiskai į tą 
lėliai?” Viršininkas atsako. ........... ’
kad galima nešioti. Tada aš 
ėmiau išmėtinėti, kuo re
miantis V. Kateiva su ma
nim taip nežmoniškai pasi
elgė. bet policijos viršinin
kas, norėdamas V. Kateiva 
išliuosuoti iš keblios padė
ties, priėjo prie manęs, nu
plėšė raudonąjį ženklelį ir 
rusiškai keikdamas numetė 
jį ant žemės. Aš išėjau.

. Lietuvoj paprastas vaikė- .- , .
zas, jei tik jis yra krikščio- valdžia
niško liogerio žmogus, gali ls,.®1Vzla kas metas pusantro 
terorizuoti ramius praeivius. m,llJonc litų su viršum.
Ar ilgai pakęsime? Kunigai gauna iki 40 kiet-

Valdemaras Kailiunas. meterių malkų ir po 8 ha. 
. žemės.

« . • • z*. Naujas Seimą.- turėtų val-
Perlojoj (Alytaus apskr. i stybės aruodą tiems dvka- 

per Velykas išsigėrę pasie Juoniams uždaryti

Toliau iš eilės buvo duoda
ma išsitari, visiems kaltina
miesiems savęs apgynimui. 
Pirmos dienos teismo posė
dy tesuskubo ta teise pasi
naudoti vos dešimts su vir
šum žmonių. Didžioji kalti
ninkų pusė dar kitomis die
nomis turės progos duot sa
vus pasiteisinimus. Po jų eis 
gynėjų kalbos ir liudininkų 
pranešimai. Bylos didumas 
leidžia spręsti, kad ji galės 
užsibaigti tik po kokios są- 
vaitės su viršum laiko. Pir
mas pasiteisinimo žodį ga
vęs ekskunigas Adamauskas 
kiek ilgesnėje kalboje išro- 
dinėjo. kad jis nieko bendra 
su komunistais neturi, kad 
jis teginąs vargingųjų vals
tiečių ir darbo žmonių rei
kalus ir visus jam primeta
mus kaltinimus griežtai at
meta, o sunkesniuose kaltini 
mų argumentavimuose sten-

ar kitą pusę nukreipti savo 
išvedžiojimų mintis. Pana
šią taktiką galima pastebėti 
ir kituose kalbėtojuose. Įdo
mu, kokios medžiagos svars
tymui patieks liudininkai.

kunigų algos
LIETUVOJ.

V yskupas gauna kas mė
nuo po 1200 litų algos, butą 
ir kitas vigadas.

Kunigų

/

i »
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Trečiojo Seimo Atstovai
\ yriausioji Rinkimų Ko

misija šiuo skelbia, kad 1926 
m. gegužės 8—9—10 dd. iš
rinkti Seimo nariais šie as
menys :

Adžgauskas Romualdas, 
Ukin. Apskr. Vald. narys.

Aleksa Jonas, agronomas.
Ambrozaitis Kazys, Liet. 

Darbo Federacijos Pirmi
ninkas.

Bistras Leonas. Univ. do
centas.

Bielinis Kipras, žurnalis
tas, Seimo narys-

Bieliūnas Kazys, koope
ratininkas.

Bucevičius Jonas, pris. i 
advokatas.

Budzvnskis Viktoras, ūki- tas.
i Susintas Antanas, 

Petras, ūkininkas, tas, Seimo naiys. 
miškinin-! Svaldenis Petras, 

! agronomas.
kunigas,:

I
i
i

8

jur->

ukin.

Raulinaitis Pranas-Vikto- 
ras. Liet. Maž. ir Nauja k. 
Sąjungos phm’ninkas.

Robinzone J >kubas, pris. 
adv. padėiėias.

Rudvalis vineas, ukin.
Sakalauskas Vladas, d v- 

bininkas.
Sleževičius Mykolas, p: ‘ 

advokatas.
Smetona Antanas, Un v. 

docentas.
Starkus Zigmas, Seimo 

atstovas.
Staugaiti- Jonas, gydyt.
Steponavičius Jonas, Sei

mo atstovas.
Stiilginskas Aleksandr

• agronomas, Resp. Prezid_:
ninkas.

Butkus
Dagelis 

kas.
Dagilis

Seimo narys.
Dailydė Pranas, 

tas.
Endsiūlaitis Antanas, tei

sininkas.
Epšteinas Lazaras, gydy

tojas.

Jonas,

Juozas, Šimutis Leonardas, žui r. > 
listas.

J mulkštys Antanas, kum 
šuišel Johann, ūkininkas. 
Toliušis Zigmas, pris. adv. 
Tonkūnas Juozas, Dotnu

vos Ž. U. Ak. profesorius.
_ . 1 Trimakas Dionizas, ban-

F mkelsteinas Ozeras, pri- į ko direktorius.

žurnalis-

į
Gražioji Daratėlė Britton iš Jersey City. laimėjusi gra

žuolių konteste pirmą dovaną.

Janovskio pagelbon, kuris' J‘vškau trijų pusbrolių, .Juož>, An
tanu ir Kastanto Pocių. 1913 m. yra
... . . ._____  12___ 1- 11.— 1

. paeina Stabių vienkiemio, Varnių val
sčiaus, Telšių apskr. Prašau širdin
gai patiems atsiliepti ar žinantiems 
apie juos man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga

Aleksandra Puciutė-Žičkienė
1317 Herrick avė., Racine, Wis.

siekusis advokatas.
Galdikienė Magdalena,

M. Mok. Sem. Direktorė.
Galinis Vincas, mokyto

jas.
Gariunkelis Levas, pris. 

adv. pad.
Gėrikas Tadas, mokyto

jas.
Gižinskas Tamošius, 

ceris.
Grabov Robert, dr.

Klaipėdos burm.
Grinius Kazys, gydytojas.
Gvildienė Emilija. Seimo 

atstovė, s
Jagštaid Maks, mokyto

jas.
Jakštas Jurgis, ūkininkas.
Jakubauskas Boneventu- 

ras, mokytojas.
Januškis Jonas, tarnauto

jas.
Jočys Petras, visuomenes 

darbuotojas.
Jokantas Kazimieras, gy’- 

dvtojas. Švietimo Ministeris.
Josiukas Petras, t’ 

Seimo narys.
Kairys Steponas, 

rius. .
Karoblis X incas, _

Teisingumo Ministeris.
Kaselis Juozas, mazaze- 

mis-ukininkas.
Karvelis Petras, Finansų 

Ministeris.
Kedvs Juozas, ūkininkas.
Kinderis Rudolfas. Seimo 

narys.

fel-

jur.

Turauskas Eduardas, tei
sininkas.

Valatka Jonas, agronom.
Valavičius Antanas, dipol. 

teisininkas.
Voldemaras Augustinas, 
Univ. Profesorius.
Vaškies George, ukin.
Vedeckis Vincas, ukin.
Vikonis Pranas, mokyt.
Zubrys Antanas, puik:n. 

leitenantas.
Žygelis Balys, mokytojas. 
Žukauskas Alfonsas, ag

ronomas.

Laisvoji Sakykla.
L.

Prasižengimai ir 
Ateiviai.

ukin.,

inžinie-

juristas,

ukinin-Kregždė Kostas, 
^^Krupavičius Mykolas. Že
mės Ūkio Ministeris. . >

Kuzminskas Povylas, ūki- . 
ninkas. .Kvieska Vincas, moku., 
Seime naiys. ...

Ladygienė Stefanija, zur- 

ni<Liutykas Boleslovas, mži-

Martelis Jonas, mokyt
Masiliūnas Jonas, ekon. 

n’M^dFeliksas, veter. 

R Mikulskis Povylas. profes. 
<ajungos tarnautojas.
' • Mironas Vladas, kun. de- 
k‘ "nidius Antanas, teisimn- 

''■'Milbreeht Augusi, ukin.
Pajaujis .Juozas. Dr. ekon.
Paplauskas Juozas. <lai b. 
Petronis Vincas, mokyt.
Plečkaitis Jeronimas uk. 

ni<Purėerdenė Liuda, pns. 
“''^uėvi^s Petras, visu.,- 

me^y.VeKae^ ūkininkas.
Rady* -----

narys.

Kuomet Senato Teisda- ; 
rystės Komitetas darė per- į 
klausinėjimus d ei pakeitimo i 

1 prohibicijos Įstatymo, kilo ■ 
klausimas apie ateivius ir jų 
prasižengimus. Balandžio : 
12 d. teisdaris Alfred J. Tal- 
ley, kalbėdamas prieš Teis- 
darystės Komitetą, pasakė 
gražią prakalbėlę kaslink 
ateivių ir prasižengimų. 
Teisdaris Talley per pen- 
kius metus buvo teisdariu 
didžiausio kriminališko teis- 

į mo New Yorke, todėl jis yra 
gana gerai apsipažinęs su 
prasižengimais ir krimina
listais, ir jo prakalba buvo 
visiems interesinga. Štai ką 
jis pasakė:

“Atsakydamas Į senato
riaus Means klausimą apie 
ateivius turiu pasakyti, jog 
tas klausimas yra mažai su
prantamas. Mes New Yorke 
turime daugiau ateivių,negu 
bile kuris kitas miestas šioje 
šalyje. Apie tai nėra klausi- 
mo. Ir tas apsunkina išpildy
mą įstatymų.

“Daugelis žymių žmonių 
mano, kad tokiame didelia
me mieste kaip New Yorkas 
ateiviai daugiausia prasikal
sta. Tai pavojingas argu
mentas. Sulyg mano patyri
mo, padėtis yra sekanti. Pa
prastai ateiviai prisitaiko 
prie Įstatymų. Bet tų ateivių 
sūnus sudaro didžiausią 
skaičių prasižengėlių New 
Yorko mieste.

“Skaitlinės apie valstybės 
institucijas New Yorke pa
rodo, kad tik šešioliktas 
nuošimtis pasodintų kalėji
muose žmonių 1924 m. buvo 
ateiviai, ir tik devintas nuo
šimtis jų buvo svetur gimu-

\-iko<iimas, Seimo:nepa<lidina 
statistikos.

PARSIDUODA... 
RESTORANAS

M.tderniškai įtaisytas, biznis eina 
•'erai. Norintieji platesnių žinių klaus
kite per laišku arba ypatiškai. t 29) 

\V. S. 755 W. IVASHINGTON ST., 
LOS ANGELES, C ALI E.

i.:., a!,. x e • . Ia,,u lr Kastantu račių. 1913 m. yratuo sykiu ėjo pnes SoV ietU gyvenę VVorvester, Mass. Iš Lietuvos 
Rusiją.

“Laisvė” užginčyt to ne
gali. nes pati prisipažino. Aš 
m- ni u, kad tas “socialis- 
' - /'.Janovskis išsivertė į tokį 
“komunistą.” kaip laisvie- 

D»del “Laisvė” ir “Vil- 
ėįo su juo pėda pėdon. 
'• gi pasirodo, kad jie 

u Janovskiu todėl,
• d jis ėjo prieš Sovietų Ru

siją.
“Laisvė” manė, kad pava

dinus mane banditu ir klas- 
fuotoju, lengvai pasiteisins. 
Bet netik nepasiteisino, o 
dar daugiau įsiklampojo. 
pasisakydama, kad ji su Ja
novskiu kariavo prieš Sovie
tų Rusiją.

" Taigi, man metamas ban
ditizmas (nors netiesiogi
niai) ir klastavimas visai 
neprilipo, nes praleistų žo
džių vietoje yra padėti taš
keliai (...) kas reiškia, kad 
praleista neklastuojant ir ne 
banditizmo išrokavimu, bet 
remiantis rašybos taisyklėm. 
Pačioj “Laisvėje” tokių pra
leidimų yra daugybė.

C * $

“Laisvė” bijo Zabulionio 
vardo, kai žydas kiaulės. Žy
dui prisiminus kiaulę, suira 
visa io malda, 
redaktoriams 
kritika, kai kas 
jiems Zabulionio vardą. To
dėl jie vietoj Zabulionio 

< vartoja “lemoną.” Tai mažų 
Į vaikų “logika” ir Zabulio- 

niui tas nieko nekenkia. Gi 
“Laisvei” “lemonas” per
daug rūgštūs. Tris metai at
gal kai “Laisvė” užkando 
lemono, tai pradėjo piltis 
“Laisvės” špaltose “pūliai.” 

Na tiek to.
Dabar klausiu, kodėl 

“Laisvė” ir “Vilnis” ėjo su 
Janovskiu. kuris buvo nusi
statęs prieš Sovietų Rusiją, 
o nėjo su Grigaičio tiesiama 
linija, kuri įvyko gyvenime, 
kaipo faktas?! Kas jūsų gal
vose tada buvo: Janovskio 
protas, ar demagogija, ar vi
sai proto neturėjot? Pasi- 
aiškinkit,

V. J. Zabulionis.

Pajieškau draugu Andriaus Miški
nio, Musteikių kaimo, Vilniaus gub., 
gyvenusio Scranton, Pa. Labai mel
džiu 
kalų 
man

Sta.

atsišaukti, nes yra svarbių rei- 
Arba kiti žinantieji jo adresą 

praneškite
ZIGMAS AVERKA,

12, Bu.x 475. l^vvrence, Mass.

Ona Malcevičienė pajieško aunaus 
Antanu Malceviėiaus, seniau gyvenu 
Glen Cove, N. Y., paeina iš Kauno 
gub.. Raseinių apskr. Malonės atsi
saukt:, arba žinantieji teiksis praneš
ti.

ONA MALCEVIČIENĖ 
Bažnyčios gatvė 2, Kelmė. Lithuania.

FARN0S.
FARMOS PARDAVIMUI
Aš turiu puikiu farmu. dideliu :r 

mažų su puikiais b-ulinkais, žemei 
derlingos visokiems javams, prie di
delio miesto ir gerų kelių. Draugai, 
mylinti gyvenimą ant ūkės klauskite 
platesniu informacijų (21)

JOS. STANTON
Route 6. lx>well, Mich.

O “Laisvės” 
suira visa jų 
L_j pamini

Pajieškau giminaitės Susie Lasky. 
Malonėk atsišaukti, turiu svarbu rei
kalų. Neužilgo aš išvažiuosiu į Lietu
vą. G. A. (24)
1*. O Bux 609. Valley Stream, L.I.N.Y.

PARSIDUODA FARMA
Netoli miesto. 1U mailių nuo Ox- 

ford ir netoli \Vorcesterio, 45 akrai 
žemės žemė yra apsėta, užsodinta 
daug uogų, kaip tai aviečių ir žem
uogių. Yra 80 vaisingu medžių, taip
gi yra gero miško, bėgantis vanduo 
apie budinkus. Astuonių kambarių 
stuba. vanduo stuboj, didelė barnė su 
skiepu, 2 vištininkai ir kitokie budin
kai. Taipgi yra visokie įrankiai, kokie 
tik ant farmos yra reikalingi. leng
va mašina ir vieno tono trekas, 6Pajieškau pusbrolio \Valter Roman __ __

<\.adislovo Ramanausko), kuris pa-; ųari-ės, pieno išleidžiu 90 kvortų per 
eina iš Lietuvos Kruonio valsčiaus,' --- i----- ------------- c:—
Gūbrio! iuvos viensėdžio, apie 
tai kaip Amerikoj, pirmiau gyvenu i dau „,3^ viščiuku. Už viską kaipo šiuo adresu: «»•■— >•>--< '»-i ----- ------- ’ . . . - ... — —
;1(). VVhiting, Indiana Aš buvau Lie-, jį^u's’j^s 
tūtoj ir ką-tii< sugrįžau, todėl turiu Kreipkitės pus savininką, per laiškus 
daug svarbių žinių. Norėčiau su juo ■ - .... ..
susirašyt. Meldžiu alsišausti urb 1 
apie jį žinantieji praneškite, už ką ta
nu padėkos žodi. (21)

J. JANKEVIČIUS
490 Adams st. Scalp Level, Pa.

. dieną, taigi iš karvių geras biznis, 
_s me- į arklys, 3 k’aulės, 60 vištų, taipgi

Štandard Oil (. amp na tjį $5 500. {nešti reikia $2,000, o 
> ant lengvo išmokėjimo.

ar per telefoną, o kiekvienam suteik
siu platesnį paaiškinimą. Kas atva
žiuosite ant Osfurdo stoties, telefo- 

‘ nuokite man, o aš pasitiksiu ir par
vešiu Aš turiu šią farma greitai par
duoti ir išvažiuoti i kitą valstiją. Tai- 

' gi pasinaudot ite šiuo bargenu. (24) 
JOHN KATINAS

Josiin Road. Box 103. 
ONFORD. MASS 

Telepbone 33—13 R.

Pajieškau savo švogerkos Magdei. 
Valaitu'<ės-Kardimavičienės, Taura-' 
gės parapijos. Paberžių kai.no. seniaik 
gyveno St. Ląois; girdėjau išvažiavo ji 
Cincinnati. Ji tuti žemės St. Lduis, 
nemokėti taksai už 5 metus, jeigu ne-j 
atsišauks, tai miestas parduos už j 
skolą. Kas apie ją žino, malonėkit? 
pranešti. < 24 > |

P ZDAŽINSKAS
841 Bittner st., St. Louis, Mo.

FARMOS.
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų koloni
ją Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums šių metu katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2. B. 83. Scottviile. Mich.

Liesi žmonės tikrai turėtų 
perskaityti šitą.

Naujas metodas dėl liesiu, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori įgauti dau
giau svarumo ir pariebėti. Yra tie
siog stebėtina, kaip jos veikia to
kiuose atsitikimuose į trumpą laikų. 
Daug žmonių rašo išdirbėjams kas
dien. kad jie yra įgiję daugiau svaru
mo nuo 5 iki 10 svarų į 30 dienų

Tos naujos gyduolės yra moksliš
kai prirengtos, kurios sustiprina labai 

, pasekmingai jėgą gyvenime. Jos yra 
į malonios vartoti. Jos budavoja raudo- 
i ną kraują, stiprius, nuolatinius ner
vus, suteikia jums puikų apetitą ir 

, virškinimą, jūsų lauk ėjimas yra re- 
■ guliaris ir jūsų miegas yra atšvieži
nantis ir ramus. Jos suteikia tokį jau- 

; smą. kad gyvenimas veltas yra gy
venti. Tai yra neturtingų žmonių gy- 

'. duolės. Jus galite gauti jų už $1.00 
' visam mėnesiui ir viskas ką jums 
reikia daryti, tik imti tiek kiek nu
rodyta ir jeigu jus nebusite užganė
dintas ir neturėsite pasekmių, grąžin
kite likusias pakelyje, kur pirkote ir

Mergina, kuri norėtų arčiau susi- do didelį pasitikėjimą kokį išdirbėjai 
pažinti ir apsivesti, malonės atsi- turi į tas gyduoles, U_,_ T____
šaukt. Aš turiu pinigų, esu 30 metų, ir Jus esate sau skolingas, kad paban- 
žadu pirkt namą. Norėčiau • - • • - • - -
mergina turėtų nors ant gero 
šiauš Aš nerūkau ir negeriu, 
liepkit laišku.

FRANK MASEI.A
193 Grand st.. Box 101.

Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, 32 metų. Pageidaujama 
laisva. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: T WALAN

319 West 18-th st., New Y’ork City.

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos, tarpe 27 ir 40 metų Aš esu do
ras ir blaivus vaikinas, neblogai atro
dau. 28 metų amžiaus, turiu turto ver
tės 6090 dolerių, esu biznierius mėsi
ninkas ir dailydė. Mergina, norinti 
susipažinti, prašoma prisiųsti savo 
paveiksią, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. TH. CH.

15 Niagara st., Nevvark. N. J.

1

Kuomet Janovskis pripa
žino, kad Anglijoj įvyko 
tikra revoliucija, tai nei 
“Laisvė” nei “Vilnis” to ne- 
užginčyjo ir nepasipriešino 
Janovskiui. “Laisvės,” “Vil
nies” ir Jonovskio nuomo
nės supuolė į daiktą ir visi 
sakė, kad Anglijoj įvyko re
voliucija “be kraujo pralie- 

įjimo” ir kad Jen buvo “so- 
cialė tvarka,” ir kad Angli
joj “darbininkų klasė ten 

į jau viešpataujančioji kla- 
|sė.”

Kuomet Grigaitis pasi
priešino tekiai “Laisvės” ir 
“Vilnies” filozofijai, tai 
“Laisvė,” remdamosi Ja
novskio tiksliu melu, išvadi
no Grigaitį durnium. Dabar 
jau pati “Laisvė” pasakė, 

j kad -Janovskis matė Angli
ai joj revoliuciją ir sočiai ę

tvarką tik todėl, kad paker- Tamow Avė.. Petroit. Mich.. ku
ris rašo: "Severas Esorka yra 
puiki vidurius liuosuojanti gy
duolė. Po vartojimui jos per tū
lą laiką aš įgavau gerą apetitą ir 
mano viduriai sumala viską, ką 
tik aš suvalgau.” — Severą’s 
Esorka taipgi rekomenduojama 
seniems, silpniems ir dalikot- 
niems žmonėms. Vien gerumas

“LAISVEI” VISUR 
KLASTOS.

Mano raštelis, tilpęs šių 
metų “Keleivio” No. 29, 

4. MA Z-» t - A. -''
llldlUliidi, pdidinc i-jaiovve 

redakcijai tiesiai i širdį, n >s 
“Laisvės” No. 124 ji prirašė
net dvi špaltas beteisindama. 
save. “Laisvė” neužginčina 
mano pacituotų iš jos iš-; 
trąukų. tik sako, buk tos iš
traukos buvę suklastuotos. 
Ir todėl mano kritiką “Lais
vė” vadina banditizmu.

Jeigu išleidimas iš pra
džios sakinio kelių žodžių 
yra banditizmas, tai aš galiu 
pririnkti šimtus pavyzdžių 
iš pačios “Laisvės,” kur ji 
panašai pasielgė. j

Kadangi “Laisvė” taip I ? 
graudžiai verkia dėl išleidi- -1 
mo kelių žodžių iš pradžios Į. 
jos sakinio, tai dabar paduo
du tą sakinį pilnai:

“Vadinasi, socialisto Ja-į 
novskio išmanymu socialis-j _ 
tas Grigaitis yra absoliutiš-i k 
kai aklas ir dūmas, jeigu jis. 
nemato 1" 
tikrai naujos socialės tvar-i 
kos Anglijoj, jeigu jis sako. į 
kad Darbo Partija tiktai li
beralų partijos programą 
tegalės vykinti.”

Čia sustojom prie taške-’ 
lio, kur pasibaigia sakinys.

Tuos penkius pirmutinius 
žodžius aš buvau išleidęs tik 
todėl, kad neparodžius pil
nos “Laisvės” redaktorių 
žioplystės. Bet jie už tai la
bai supyko ir išvadino “Ke
leivio” redakciją ir mane 
banditais ir klastuotojais, o 
ant galo paklausė: “Dabar 
lauksime, kaip ‘Keleivis’ pa
siaiškins, kodėl jis suklasta- 
vo musu straipsnį apie Ang
liją.”

Aš jau pasakiau, kodėl 
buvo padalyta neva “klas
ta.” Dabar parodysiu, ką 
reiškia “Laisvės” pasiteisi- 
'nimas.

1. “Laisvė” prisipažįsta, 
kad ji išvadino Grigaitį dur
nu ir aklu už tai, kad Grigai
tis nematė “tikros revoliuci
jos” ir “socialės tvarkos” 
Anglijoj 1924 m., kai Mac- 

' Donaldas tapo paskirtas ka
bineto pirmininku.

2. “Laisvė” už tai vadino 
Grigaitį durnu ir aklu, kad 
buk “socialistas” Janovskis 
pripažino, jog Anglijoj įvy
ko tikra revolucija, kai Mac
Donaldas tapo pirmininku. 

1 Dabar eisim prie išvados.

l

šių arba naturalizuotų.
“Tas parodo, kad ateiviai 

kriminalistų 
F. L. I. S.'

PRISIRENGIMAS
kuris taipgi reiškia apsisaugo
jimą. turi būt praktikuojamas 
kiekvienoj stuboj. turint pri
krautą gyduolių šėpelę su Seve- 
ros Gyduolėmis, kaip tai padarė 
Mr. Char’es W. Prokopiak. 562C

Trįs lietuvaitės pajieškom apsivedi
mui vaikinu, katrie butų liuosi nuo vi
sokių prietarų. Mes esame tarpe 30- 
27-38 metų amžiaus. Tai katras my
lėtų dorą šeimynišką gyvenimą, mel
džiama atsišaukti, prisiunčiant kartu 
savo paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsime. Rašykite šiuo adresu:

I^atvia. Liepa ja. Rozenkrane ie'.a
No. 16, dz. 5, M. Mozger ___ __ ____ r_____ _______ _ _____

------ — ! gaukite savo pinigus atgal. Tas paro- 
susi- do didelį pasitikėjimą kokį išdirbėjai 
atsi- turi į tas gyduoles, Nuga-Tone.

kad iridžius jas; įųs nieko nepralaimėsite, 
forni-, Nusipirkite butelį dabar. Jos vadina- 
Atsi- j si Nuga-Tone.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamu., p-s .įsus aptiekorius.

įkus Sovietų Rusijai.
i “Laisvei” aš tariu ačiū už 
i išsiplepėjimą. Jeigu Janovs- 
...s turėjo tikslą, kad “pa- 

i kenkus Sovietų Rusijai, tai 
tikros revoliucijos,, kokįems biesams “Laisvė” 

ir “Vilnis” pritarė Janovs- 
kiui? Kodėl “Laisvė” ir 
“Vilnis” nestojo Grigaičio 
D’isčn ir nepavadino Janov- ateina nuo jos vartojimo. Išban- 
ski durnium?

Atsakymas trumpas ir aiš
kus:

Janovskis negadino “Lai
svei” biznio. 0 kas negadina 
jai biznio, prieš tą ji tyli. >

Grigaitis gi visuomet 
lamdo ausis “L.” “filozo- 
fams.” Taigi, kad apsigynus 
nuo tų. kurie čia-pat, ant 
vietos, jai biznįv gadina, 
“Laisvė” “aklais.......... '
nais” sviediniais pradėjo 
šaudyt i Grigaitį, nežiūrint 
to. kad tie sviediniai ėjo pa
gelbon Janovskiui, kuris 
svaidė prieš Sovietų Rusiją. PA ĮIĘŠKO IIMAI 

Tame klausime Grigaičio 
pozicija buvo visai teisinga, 
nes jis, kaip “Laisvė” i 
nešoko su “socialistu ’ 
novskiu vienodai.

Todėl aš ir pastebėjau 
“Keleivyje,” kad ne Grigai
tis buvo durnas ir aklas kai 
MacDonaldas užėmė Angli
jos kabinete pirmininko vie
tą, bet tie, kurie matė 
Anglijoje revoliuciją ir so- 
ciale tvarką. Dabar aiškiai 
pasakau: “Laisvė” ir “Vil
nis” su .Janovskiu pryšakyje, 
buvo akli tame klausime, ir paeina iš Zalicikių kaimo, 
sužiniai ar 
“Laisvė”

I

ir “dur-

dykite bonką šiandien. Pas visus 
aptiekorius: $1.50 ir 75 centai. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rapids. 
Iowa.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus, kuri no-; 
retų arčiau susipažinti, meldžiu rašy
ti tuojaus. Geistina, kad prisiųstų 
kaitų paveikslą. Taipgi, mokanti ang
liškai ir lietuviškai, vėliau sužinosi
me daugiau (24)

MICAL DUNDULIS
3 Pacific st. Fresh Pond Rd., 

Maspeht, L. L. N. Y.

Pajieškau merginos. nesenesnės 
kaip 15 metų, katra norėtų apsivesti 
Aš esu vaikinas 47 metų. Norėčiau ! 
mylima gyvenimą tuiėti. A. K. (24) i 

159!) E 91-st St., Canarsie,
Brooklyn, N Y.

NEKROLOGU A
BERKELEY. ( ALIF.

A. A. Juozas Cibas.
Gegužės 2 d., mirė savo i 

muose Juozas Cibas, 
tapo palaidotas gegužės 1 d. I-ai 
būna jam lengva ilsėtis ant visa
dos. JOS CH1BAS.

3101 Elis st.. Berkeley. Calif.

REIKALINGAS TUOJAUS 
geras kepėjas, lietuviškos juodos ir 

pusbatės duonos. Darbas ant visados 
ir mokestis 
Asmeniškai 
šiuo adresu:

SEK YS
11)1 Oak St..

nuo 
ar

$45 iki $50 savaitei, 
laiškais kreipkitės 

f 24) 
IK l RB.šAS

I.a"rence, Mass.

na-
Velionis

PRANEŠIMAS.
Pranešame biolianis lietuviams 

amerikiečiams, katrie norite savo gi
mines atsitraukti iš IJetuvos j Kana
da. kreipsitės prie mus. Mes padaro
me do. limentus dėl atvažiavimo grei
tai i: pigiai. Rašv it lietuviškai. (-) 

NTCHOI.AS BLESER
Steamship Tic'.ets Eoreign Exchange > 

15 M indsor St.. Montreal. t'anada.

c--) Pajieškau brolio vaikų \ inco ir S> 
kaip “Laisvė” sako, “io paeina iŠ Raseinių miesto.
r . .. ., _ Meldžiu atsišaukti arba ka- apie

juos žinote, malonėkite man pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

JURGIS POCIUS
801 Cecelia st.. Kenosha. is.

Pajieškau brolių Jurgio ir Felikso 
Ragauskų. Teko girdėt, kad jie gyve
na Tllinois valstijoj ir dirba anglių 
kasyklose, ten kur apie Springfield. 
Dabartiniu laiku neturiu jų antrašo. 
Kas juos pažįstat, meldžiu pranešti, 
arba patįs lai atsišaukia. Taipgi norė
čiau susirašyt su giminėmis 
žjstamais. Man > adresas:

A. RAGAUSKAS
% Svanson, VVoodbury, ( oiin.

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

~.MIDY”
Parsiduoda 
Aptiekose I

I

!

PARDAVIMAI

VVORCESTER, MASS. 
MODERNIŠKAS 3 . ..... .
RITMU NAMAS, su visais naujau
sios mados
87 dol. ant mėnesio, ant pardavimo 
už prieinamą kainą, arba galiu mai- 

Pajieškau brolio Kazimiero Kovero. nyti ant nedidelės farmos. prie statė 
• - - . Papilės vai., kelio, netoli fabrikų interesuojantį

Dėl* Žioplumą Šiaulių apskr Kas apie jį žino malo- tuomi, kreipkitės šiuo adresu: (25)
• “VII.,!.,” pranešti. J. KOVF.RA _ KE.M4
11 \ llnis Stojo j> p -, -I. R..<-kf><r,| iii. >l (•*»«<•• «• M„rce«ter, Mn-s.

ir pa

Telefonas 6112-W.

Dr. A. 6orman-6uiMttku
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietai
Nuo 6—8 vakare 

Nrdėli*mi» Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

<

1

ODOS LIGOS
greit pagyja vartojant FREEDOL. 
Tai antiseptiškas vaistas garsaus 
Swiss gydytojo. Tik viena aplika
cija FREEDOL sustabdys niežėji
mą ir ■*.aušiną vočių, žaizdų ir ki
tokių odos ligų Klauskit pas ap- 
tiekorių arba pasiuskit GOc. už ma
žą buteliuką ar $1 90 dėl didesnio 
mumsi. (-)

FREEDOL REMEDY CO.,
47 Humboldt Avenue, 

Boston 19. Mass.
PARSIDUODA BUČERNE

IR GROSERNE
I kambariai ir vienas ekstra store- į 

lis parsiduoda puriai arba norėčiau! .. . 
prisiimti jrerą žmojrų į partnerius. ^‘cs isdir- 
Kas norėtų pirkti vien tik bučernės i bam ir im 
rakandus ir visus įtaisymus, parduo- jportuoja 
čiau pigiai. Atsišaukite ypatiškai ar-lrn.c 
ba per laišką šiuo adresu: 24) ''•’J rūšių

K. TAMOSAUSKAS rankomis
2>)4 .Jcfferson st.. Newark. N J. dirbtas

______________________ j Itališkas
A kardinąs
geriausias 

J mEIMYN'V. !• i pasaulyje.
naujau- ' Ant 10

įtaisymais. ^rendoS-neša ftletų gvarantuotos. Musų kainos že
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka- 
talono, kurį pasiunčiam DYKAI. (-)

RUATTA SERENELU & CO.
191 I Bluc Bland Avė, Dept. 30, 

CHICAGO, ILL. j

Itališki Armonikai.
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Sveikatos Kampelis.
ŠVARUMAS IR SVEI

KATA. __
(Rašo Di. Herman H. Bun- me fiziologiją, žinome, kad 
desen. Chicagos sveikatos;' 
komisibnierius. i_______ Į

1

VANDENINĖ LIGA.
Kurie iš musu studijavo-

štai paveikslėlis iš baisios katastrofos ant geležinkelio ties Mansfieki, Mass. Expresas visu smarkumu rėžė j kitą traukinį

.rime gyventi, turim 
! celes visuomet pataisyt; 
įba nusidėvėjusias naa 
•permainyti. Dali pertai- 
;darbo atlieka maistas, kur: 
[valgome, oras, kuri Įkvepia- 
me, bet didesnė daiis tiarh" 

į būna atlikta, kuomet 
[miegame. Tik miegan 
‘eikvotos per dieną .eg< 
energija būna atcai\ mta

Kiekvieno žmogaus 
;go valandos mainosi, 
‘šioj sunkaus darbo ir 
kaus pasibovinimi 

inemažiaus kaip 
į valandos miego 
i reikalinga. Per
i

kūno celės gauna sau maistą 
—vandeni, druską, užrau
gus ir degi — iš kraujarasės. 
tr per kraujarasę šitos celės 
išleidžia savo išmetamuo

sius gaminius — angiio dvi- 
.deguonį, šlapimą ir kitus. 

Jeigu idėtume mažą per- 
gamino maišelį su druska i 

jviedrą vandens, tai i trumpą 
už apsaugojimą savoj^^ pastebėtume, kad van- 

ngl\<lepnklaUSO^?uo.y’-a "urus ir druska yra 
šlapia. Druska perėjo per 
ploną maišelio pienę i van- 

. deni, o vanduo tuo pačiu ke- didžiausi Hu f druską -- 
priešą — nemato- vadinamas

kraujarasė 
krauju osmozos keliu per 

•kraujagyslių sienas, tam tik
rais kraujarasės dudeliu su-— . ‘ i,.- • ...
si jungimais, su tam tikromis į tai.neuzt^. ‘‘V

jose gali būti ligų perų. Mie-,dideiėmjs kraujagyslėmis, i-"0*11: Jci?u gali. \el a > - 
rto gatvės turi daugiausia! Vandeninė liga visu oir- "ulk ir ban<1.vk užmigti ne 
dulkiu. kurias vėjas išnešio- miausia yra lig0^ apsireiški-Įnegalima tai sekanti \a- 
ja, o kartu ir istisas bakten- mas o ne liga. Kraujarasė eiK anksčiau
jų armijas. - . -Jyts eina perkapilarišku su-!^ok P^0,1 pab

Įtrinti į miesto gatvių dulJ(iynėlių sieneles ir audriems (!amasl
Kęs yra spiaudalai neatsar-jj. jej žmogus yra sveikas, tai 
gių moterų ir vyrų, kūnųį tūli kraujarasė tuojau vra išva- 
tun limpamąsias liga,. rOma, kaip tik ji įeina, 
kaip džiovą. Dulkės pnlim- -
pa prie praeivių batų; jos vienų 
Įsigauna i drabužius; pri-‘ 
limpa prie rankų: vėjas jas 
Įpučia i praeivių nosis, o 
taipjau Į namus ir darbavie
tes, kur jos sugula ant kau
rų, langų uždangalų ir ra
kandų.

Du svarbiausi budai iš
vengimo ligų yra daryti tai, 
kas sutvirtina sveikatą ir 
padidina kūno r.uojiegumą 
priešintis ligoms, o kitas —

Atsiraityk rankoves ir pa
gelbėk šluota išnaikinti li
gas gimdančias bakterijas. 
Gelbėdami išnaikinti šiukš
les ir pur\ ik- apie savo na
mus jus darote gero sau ir 
savo kaimynui, nes atsako
mybė i 
namo nuo ligų 
vien eikatos Departamen
tui: kiekvienas musų turime 
atlikti savo dali, kad pagel
bėjus naikinti 
žmogaus i ’ " 
mas ligas gimdančias bakte
rijas, kurios mus laiko apsu
pusios nuo lopšio iki grabo.

Blogiausias dalykas su 
gatvių dulkėmis yra tas. kad

gadynė: 
astufiti"' 
kas n; 
liek lai 

kūnas gali gerai pailgėti 
duodi kunui užtektinai 
nakčia atlikti šitą pert 

i mo darbą? Pavojau< ženk
liai yra galvos skaudėjiim 
• nenoras valgyti, viduriu > 
i kietėjimas ir nuoiatiui- p 
vargi mas.

Jeigu užtektinai miv: 
i pabusi sudrutintas. energin
gas. Bet jeigu pabundi |>a-

• • • . • vai-frpi jungimais, su tam tikromis > . . ..’ gojai. Jeigu gan.
s.t0,« gat,vės turi daugiausiaj Vandeninė liga visų pir-

—o------ - —------ r • •-'karą eik anksčiau gulu..!
>usi jau>- 

.____ sis sveikas ir energiš-
;kas. Jeigu kūnas turėjo už
tektinai laiko atlikti savo 
darbą, tą faktą žinosi. II- 
giaus nenorėsi miegeli.

Gerai vėdintas miegama- 
■sis kambaiys daug prisidė> 
prie sveikatos. Turėk užtek- 

i šiltų lovos už- 
— "lvmfa- dangalų ir atidalyk langus.

Jeigu dėl kokios priežas- 
Kuomet kraujarasė šiuo ties, negalima miegoti, pa- 

budu nėra išdalinama, tai tartina prieš einant gulti sil- 
prasideda “vandeninė liga.” tame vandenyje išsimaudy- 
Kuno plėvelė, per kurią ti,_ arba lauke ant trumpo 
prašalinimas išeina, papras- laiko pavaikščioti. Kartais 
tai būna sveika. patartina pavalgyti prieš at-

Kuomet vandeninė liga sigulsiant, nes sunku užmig-

Šitas procesą 
“esmoza,” 
susisiekia

il
su

Šitas prašalinimas Įvyksta 
i iš trijų būdų: dalis 

suvartojamą kaipo maistas 
audmenims, dalis pasiunčia-;

I
ĮVIMltV iyL4<JX UiiVilA- , * , .

ma atgal generalei cirkulia- tmai l®n?vų 
cijai ir kita dalis 
tiškiems sudynams.

valgyti lik lengvo maisto, 
aip tai stiklą pieno, puodu- 
ą cocoa jukeliais kreke-.

riais.
j

Kariais knyga, veikalas, 
rtikymas, kava, arbata arba 
persunkus valgis neduoda 
žmogui miegoti. Kurie bijosi 
nemiegojimo, turi prašalinti 
.uos dalykus, kurie prie to 
veda. F. L. I. S.

no visų pilvo ir žarnų 
aguraų, kurie paeina 

dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiam, ir vaikams nėra, 
kaip

Babies Love It

Mrs. Winslow’s
YANKEE

š! .75

Mėgiamiausias
Laikrodėlis Pasauly

v—~ J .—, i rvuomei vandenine
bandyti visais žinomais bu- pasirodo, kraujo prispaudi- ti alkanu būnant. Bet reikia

LEDAI BULVĖS DIDUMO. f
Texas valstijoj, Dalias 

apielinkėj, ledai krito tokio 
didumo, kaip bulvės. Dalias 
mieste Tiko išdaužyti beveik 
visi langai.

dais sunaikinti ligų perus 
tuo sumažinant pavojų užsi
krėtimo ligomis.

Kad būti sveiku, jus turite 
rtipintis savimi. Jus turite 
būti švarus, valgyli reikalin
gą maistą, tinkamai miegoti, 
gyventi kaip pridera ir svei
kai mąstyti. Ypač jus turite 
laikyti švarias rankas, ka
dangi limpamosios ligos ga
li prasiplėšti nuo nešvarių 
rankų.

Dulkės ir šiukšlės niekur 
netinka. Jų greitai prisiren
ka, bet švarumas reikalauja 
pastangų, štai kodėl švaru
mas yra reikalingas nuolati
nio rupesnio. Gal būt pa
stangos palaikyti švarumą 
ir yra sunkus darbas, bet tai 
yra kaina geros, sveikatos, o 
kas yra svarbesnio už svei
katą?

Niekai, ką žmonės ir gy
vuliai naudoja, nepalaikys 
btervaimi švarumo. Viskas, 
kas gyvena, auga ir juda, 
palieka atmatas ir šiukšlės. 
.Jeigu jus sustosite valyti sa- 
‘ve ar namą, tai greit prisi
rinks dulkių ir šiukšlių. Pa
laikymas švarumo yra nuo
latinis darbas, bet jfš ilgai
niui gerai apsimoka.

Dizinfekcija yra būdas su
naikinti ligų perus ar pada
ryti juos nepavojingais. Vis
kas, kas tai tinkamai atlie
ka, yra vadinama dizinfek- 
tantais.

Muilas ir kiti dizinfektan- 
tai ir vanduo atliks stebuk
lus kovoj su pilnonjis bakte
rijų dulkėmis. Bet jeigu Į 
kambarius mažai Įeina sau
lės šviesos, jei oras suplėkęs 
ir niekas nepridės darbo, tai 
ligų perai turės labai sma
gius laikus, ypač kamba
riuose, kuriuose nesenai bu
vo sergantis limpamąja liga 
ligonis. Prie tokių aplinky
bių reikalinga chemikalinė 
dizinfekcija.

Dabar yra patogiausias

’ mas yra gana didelis. Pa
prastai Įvyksta užsikimši
mas kraujagyslių.

Didžiumoje vandeninės 
ligos prasideda su nesveika 
širdžia arba širdies didžiau
sia arterija. Beveik visose 
širdies ligose yra tendenci-: 
ja perkelti kraujo spaudimą 
nuo arterijų Į kraujagysles, 
ir kuomet tas pasirodo, tai 
vandeninė liga prasideda 
toje kūno dalyje, kuri dau
giausia vartojama, pav., jei
gu žmogus pratęs prie vaikš
čiojimo, tai užpuola leteną 
arba slėsną. Jeigu ligonis 
guli lovoj, tai liga užpuls nu
garą arba plaučius.

Yra nėkurios plaučių 4i- 
ges, kurios veda prie vande
ninės ligos. Jeigu žmogus; 
sirgtų inkstų liga, tai vande-j 
ninė liga pirmiausia pasiro
dytų papurtimu aplink akis.

Kuomet matysi ir suprasi, 
kad vandeninė liga nėra li
ga, tuomet žinosi, kad rei
kia surast jos priežasti.

Svar^tt atsiminti sekan
čius dalykus:

RODYKI r No.

r __

‘d! 4'

r >
ŠEIMININKĖMS kelrodis

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo i.tlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose ski’fyse kas savaitę tilps straips
neliai. kurie bus idomų- kožr.ai Lietuvei šeimininkei.

SEKMADIENIO SKANU
MYNAI KIEKVIENĄ 

DIENĄ.
Su Bordeno 4<onclen- 
suolu pienu (pasaldy
tu ) skanus, sotus, 
iirpstąs burnoje skan- 
skonis yra taip leng
vas, kad gali jį turėti 
kasdien. Kodėl? To
dėl, kad kondensuota
me cukrus ir pienas 
taip pilnai sulieti, kad 
jokio ilgo maišymo ne
reikia ir jūsų pudingas, 
kiaušinienės, sausai turi 
nepaprastai švelnų su
dėjimą.

I
i
i

TKLEFONAS MB? 

» MEDICINOS DAKTARAS 

i C. J. MIKOLAITIS► Ve

' Valandos: nuo J Iki 4 ja pistų,
nuo 7 iki 9 vakaro

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

i
v

DAUGIAU žmonių yra jį 
pa.-irinkę. ir užmokėję 

pinigu-, negu už bite kitą 
padaromą laikrodėlį.

Tikrenybėje. 15 tūkstančių 
žmonių perka Ingersoll lai
krodėliu- l.a- darbo dieną, 
arba keturiu- ir pn.-e tuiliont) 
l>er metu — i-i i?«> ,5 mtltonns 
iki »iam laikui.

\nt Inger-oll galite pasiii 
lėti, jie gražiai išrodo ir 
nebrangu?

Ii< t ^rantuoti Kito mšv? 
iki SI l ėki

Parduota jau 75 milionai.

I

USTABDO SKAUSMĄ 
Niekas nesuteikia tokio 
malonaus palengvinimo, 
Jaip originalia Baume 
Berguc. Jis pradeda prašą-' 
lint skausmą nuo pat uz- 
tepimo.
Gauk originalį francunsM

BAUMEBENGUE
(AN ALCLSia'.L )

1

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi rusi: žalio.- ir 

virtos. Žalios salotas skaitosi pūčio? 
salotos, ridikučiai, asrurkai. celeriai 
ir kt. Kiaušiniai, paukštiena, virto? 
daržovės ir kt. skaitosi virtos saloto.-. 
Salotas gydytojai skaito ne tik mais
tiniu, bet ir laba: sveiku valgiu Dau- 
srumai žmonių saloto? reiškia * k pa
dėjimą kelių lapų ir tomaėių ant ta
nelio ir užpylimą kokios košelė?. Be- 
salotas sralima prirengti dauireiiu bu
do. Apačioj telpa receptą kaip ?a- 
limr. padaryt ..kaną ir jrražtj valei.

PRIKIMŠTOS TOMATĖS 
puodukas evapoiatod pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
tomatč-s 
žalias pipiras, smulkiai kaoota- 
mažas svogūnas

v. šaukštuko druskos
Žiupsnis paprinkos

puoduko karšto vandens
A-s pusiau, sker.-ai. 

blokinę ir padenk 
t svogūnais ir pipirais An- 

I dėliok du šaukštų sviesto po bi-ki ant

1 
4
2
• >
1
17- Vandeninė liga yra ap

sireiškimas, o ne liga.
2. Kaip vandeninė ligai 

pasirodo, reikia tuojau, j sudėk į kepamą 
kreintis-prie'gero gvdvtoio.'KaP”tai;i svorunai? ir pimr..:-.Į rt - - -I- J - įdėliok du šaukštų sviesto po i -ki a:3. Pciti vandenine li^a ne-j|<Oįnos r^uiek vandeni ir kepk iu t»
ra pragaištinga ir nėra ligą. [ y**? suminkštės. Padėk j;.- .. . i
, \ y___,__ ^4.^ | r.tęs ir padaryk sekanti sosa: Sutar

|rnai
nuo

«utirš-

« y tov ,tfe }r padaryk sekantĮ sosa: y
kuri padaro vandeningą sto--Oyj. likusį sviestų >karvadoj.- i 
vi negalimu išgydyti ar pa--miltus ir .upiik sky-tim-

•, _*! • Įkeptų tomacių. taipgi pieną, <1,. keptų tomaėių. taipgi pieną, 
j druskos jei reiki.".. Virk ji iki 

medikališka pa-s. tada pilu ar.t tomaėių.
Virtuvės Reikaluose

į .Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papra?- 
- į :■> pieno duok jį jiems formoj pic--.. 

mišinio, kiaušinienių, košelių, etc.
Išaliejuok kepamas lėkštes su aly-

• svyla greitai ir priduoda 
stiprų, nemalonų skoni pyragu apa- 

i.
Sūdytai žuviai gauti tinkamą sko

ni reikia mirkyti 24 valandas pirm 
kepimo ar virimo.

Mayonnaise yra maistingesnė ir 
gardesnė, kuomet padaryta iš tyro 
alyvų .aliejaus.

NiAad nekapok celerių dedamų į 
salotas kapojamam Miudelyje — nau
dok aštrų peili ir supiaustvk į reika
lingų didumą.

Niekad nepilk vandens ant degan
čių taukų. Miltai arba pieskos už.mu- 
liepsnas, arba skarmalas užmestas 
ant liepsnų užgesins ar sumažins ug
nį iki ku<> kilu pasigelbėr.i

taisyti.
Greita 

gelba sugrąžins sveikatą.

AR UŽTEKTINAI MIEGI?!
, i • • i 1 isaiivju«ziv icinmius >u uiyJei£TU tankiui galv^ SKaU- VU aliejum ir išbarstyk miltais, hrus 

da, viduriai sukietėja, šal- svy’a r-" -‘ - 1
čiai lengvai užpuola, visuo- • čioms 
met pavargęs, tai gali savęs 
užklausti: “Ar aš užtektinai 
kas nakt miegu?” ,

Kūnas susideda iš celių, 
kurios sudaro audmenis ir 
sąnarius. Kiekviena žmo
gaus mintis ir kiekvienas 

laikas išnaikinti visas šiiikš- žmogaus judėjimas veda 
les, kurių prisirinko per žie- prie susilpnėjimo tų celių ir 
mą. Ligų perai gal būt sle- audmenų. Kuo sunkesnis 
piami kampuose, kad pradė- darbas, protinis ar muskuli- 
jus naują gyvenimą. Neturi nis, tuo greičiaus' celės su
birti leidžiama šiukšlėms su- silpnėja ir tuo greičiaus 
sirinkti, ^t jos turi būti vi- kraujas būna apsunkintas 
siška‘1 sunaikintos. visokiais nuodais. Jeigu no-

I

V

Naminiai Pasigelbėjimai 
Valant tamsią ’ sienine popierąValant tamsią ‘ sieninę popierą virs 

pečiaus naudok krakmolą sušlapytą • 
andenyje iki tirštos košės ar.t fla- . 

neiio ir paskui nutrink su šepečiu kr.- - 
•’a visiškai išdžius’.

I’icvs švaksiH yra prasta ekonomi- ; 
i:., nes actai jutfse atbukins medžio 
•uiiava- ir pasirodys kenk, minsri.
•Jei^u jųsu , patiesalai riečiasi ap-• 

verskit juos aukštieninkus ir sirmir- 
ykit kraštus.sa vandef.iu. Tas sukic- 
ins kraštus ir jie’tMsilenks.

Paslaptis r9»ėtriinu> taukų nuo sil- 
•>. kad neliktą ,’plėtmo arba raukšlių. ■ 
m trinant l'renc-h kreidą iš kito šo- 
•> audeklo. Padėk paskui ar.t keleto 
-landą, tida' ntrbrank kreidą ir už-: 
-inl: vėl jei reikia. Milteliai sn^eiu: 

'sukus.
(imžė« Patarimai

Eki-pertaį skelbia, jos: peras 
iiauderis' rra/hekenksminęras 
•auderi reikia ^naudoti, bet neper- į 

■lautr, ne? perviršis užkemša* odos 
kylutes. I.aiks -nuo laiko patartina 
/.trinti cold/crearn ant odos pirm 
i'-jimo pauderro. Reik ITtsarųiai pa
trinkti pauderį veidui, nes pigus pau- 

•leris turi savyje kenksmingus chemL 
alus. Pirk tokį veido pauderį. kurį t 
-•-dirba jreros rr pasitiketinos įstai

gos, kurio, duoda srarantijas savo 
"r< kių. Veido . patideris gali būti ęe- 
iausias. bet jeitru naudojat pisn? , 

•'rastai paiiarytą uždulkintoją. jup ne 
ik aikvosit pauderį, bet negausit ir 

■•oro efekto. Krautuvėse yra daujSybė 
oauderic dulkintojų tpuffsi nehran- 
-ių ir saritariškai padaryt*)

Ypatiška Sveikata
Alyvų medžiai auga Pietinėj daly j 

Europos ir Šiauriučj dalyj Afrikos. , 
lie auginartia "Francuzijoj ir Italijoj. > , 
!įdirbimas Aljrvi) Aliejaus vra tiktai r 
paprastas procesas- ištraukimo aiie- 
jaus iš vaisių, kurie ant slyvą medžių d 
auga. Alyvų Aliejus yra naudinga? g 
kaipo vidurių liuoauotojas ir antisep- fil 
tikas. Jis gera imti į vidurius, ne3 
pagelbsti subudavoti sistemą. Jis ge
ra naudoti ant rtudegtmų ir visokiu j | 
vabalų įkandimo. Šiandien, galim:: ■ 
gauti visokių našių sveikatos pn»rtuk- Į ■ 
tų. kuriuose yra alyvų aliejaus; kaip ■ ■ 
tai. muilai. Jbampoos, tonikai ir sa-1 *« 
lotų aliejai Tas parode, kad alyvą ■ 
aliejus yra svarbus dalykas l.iesvit i 3 
name reikale. Jus turėtume! laikyt ■ S 
!>onką ar dėžę jo virtuvėj staigiam ; H 
reikalui. J

'1 
veido j 
Veido'

Bandyk šitą Receptą
GRANDŽIŲ DUONOS 

PUDINGAS
5» puoduko Bordeno konden

suoto pieno 
puoduku karšto vandens 
puodukas išsi jotų 
šmotelių 
kiaušinio trynius.

suplaktus
1 šaukštą sutirpyto 
Sultys trijų orandžių 
Sutrinta žievė vieno orandžio 

šaukštuko druskos
Sumaišyk karštą vandeni su 

kondensuotu 
iki karštumo 
trupinius; 
kiau ” ’ 
tą, orandžio sultis ir žievę. Su
dek 
bliudelį. įdėk

/’ ■ -

*

2
1
.>

duonos

truputi

sviesto

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston. Mas*. 
< Prie Hanover St.)

Tel. Riehmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

Telefonas 6I9S

DR. JOSEPH L. ALEX

pienu ir i 
Užpilk 

-i tveri ink 
nio trynį, druską.

kaitink 
duonos 
Pridėk 

, svies-

i pasviesi uotą. pudingo
:J_'; į karšto vandens 

blėtįą. .Kepk vidutiniai karšta
me ųęviuje per miliutas?-. Ap- 
dengk kieta; suplaktu kiaušinio 
lialttnnu ir puoduko'cukraus. 
Pakepink truputį 
tame pečiuje.

(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
ryto; nuo 2 ik; 5 no pietų ir nuo 
<> iki X vakare. Serecomis nuo 9 
iki 12 dieną Ne.Kldieniais p:; 
gal sutarimą.

< REGG BLOG.. Koom .302.
< ir. Ameshury ir <'«mmon Sis. 

I.AWREN<E. MASS.

t.
I

’ Tel. South Boston 8620 < [
[ Residence Unrversity 1465-J. Į >

; 1W. Puisiute-Shallna <:
IJETUVfi MOTERIS

! APVGKATft ] i
Į •«« Hra«d»ay,WiMąU«. Maa*. < 
) ] ►

neperkarš-

ISTANDAKD
IRANO 

CONDENSED MUK 
JŪSŲ GROSERNINKAS 
TURI ŠVIEŽIO STAKO

ji Tel. South Boston 4000

į Dr. J. Landžius Seymour
C LIETUVIS GYDYTOJAS
r 38] Broadvray. So. Boston, Mana.

Ant antrų lubų
£ VALANDOS:
B Nuo 9 ryte iki 9 vakar*.

vatialų jknmnmo. marut ic n, g«oi..- . 
gauti visokių nėšių sveikatos prorluk- Į » • •__ _ ei. . te-»m ‘

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kiekvienai šeimininkei virtuvėje yra reikalingi toli daiktai, kuriuos ji 

gali gauti visai dykai, jeigu ji vartos rij-rl ir Chellengc Pieną ir tau
pys jo terbelius, už kuriuos ji gan- brangias dovana*, čia paminėtas pie
nas yra geriausias ir vartojamas visur, kur tik reikalingas pienas ir cuk
rus. Visi groserninkai turi šias rūšis pieno

FLIT
» *«v. orr. |

PANAIKINA 
Kandis, tarakonus 

blakes, muses.

I

I 
t

i
- - - - —...... •

KtLLOGGS
TASTELESS CASTOR Oli.

Tyrei išvalytas Castor Oil • 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru- ! 
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellorg’s. Sp-"'1 
piltas Laboratorijose.

I- 
f! 

i •

. • “H.

! Tel. Sd.< Boston 506-W ’
DAKTARAS i

1L KAPOČIUS
LITUVK DENTISTAS

J VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną <
I • Nuo 2 iki 9 vak ‘
t NEDALIOMIS: J

i 1 v. po pietų < 
[ Seredomis iki 12 dieop. 
Į ; Ofisas "Keleivio” name.
> 251 Braadway. tarpe C ir D St. < 
; SO. BOSTON. MASS. <

Dr. Ned. LEO J. FODDER ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir ouos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. " Telefonas Haymarket 3390
1 ALLF.N ST, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

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

ant 190 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėiusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
Ibrų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

kra%25c5%25a1tus.sa
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! KAS GIRDĖTI UEHJVOJE
| (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikrttčių.

IŠTRAUKTAS LAVONAS. Į Laike šio ginčo Liutkevičius 
žemiau Eigulių]smeigė peiliu Volodkai į šo- 

- ‘ nežinia kur pasi-
i slėpė.

Volodkos gyvybė pavoju- 
ie. Sulaikymui pasislėpusio 
Liutkevičiaus Kriminalinės 
Policijos valdininkais žygiai 
priimti.

Neryje, ______ __o__ _
tilto, gegužės 5 d. rastas]na ir pats nežinia kur pasi- 
skenduolis, kurį ištraukus išl 
vandens pasirodė esąs Kar-i 
čevskis Alfonsas 21 metų 
amžiaus, kilęs iš Karmelia- 
vos kaimo. Turžėnų valse.
•Jis balandžio mėn. 5 dieną 
kartu su kitais 3 to kaimo 
tyrais kėlėsi per Neri ir nu
skendo. Lavonas nugaben
tas Kaimo ligoninės lavony- 
naii

Teismas buvo nubaudęs abortą. Abortas buvo pada- 
Petrą Grigą penkeriems, o i rytas nevykusiai ir Birgelie- 
Juozą JurgelionĮ ir Joną j nė į trečią dieną mirė. 
Kalendą po ketverius metus Patraukta atsakomybėn 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Baratienė Agota aiškino- 
Vyriausiasis Tribunolas pa- si, kad ant jos mirdama Bir- 
tvirtino plėšikams šią baus- gelienė rodė iš keršto, 
mę. Kauno Apygardos

mas Raseiniuose.
VAIKINĄ PASKANDINO, jęs šią ;

PALANKIAUSIASrtyj
/

1<

JĮipkiteLaivanNew Vorke-IšlĮpkiteKlaipedoj
JEIGU JUS NORITE VYKT! LIETUVON 

RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE ( \NTROS) 
MILŽINIŠKOS VAS \ROS EKSKURSIJOS

KELIAS fe

Teis-Į®
------- ------ mas Raseiniuose, išnagrinė-•

_____c________ .. J akušerės Barštienėsį^
Iš Ilgevičiaus Juozo tvar- byl<Į> Agogą Barštienę nu-į t'

to, Ukmergės apskr., Varnių teisė dvejais metais sunkiu-1 v v • «
kaime, prapuolė avinas ir JŲ rimbų kalėjimo, LSIVU LlCfOS 17

Dėl tų avių Cijunaitis Pra
nas žmonėse paleido paska-

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

SPROGO GRANATA. į
a “_•< 1 /. m • • •v* '/

las, kad jas pavogę Ilge vi- Daugničių kaimo, Kovarsko!' 
’ftb

ij _______

i---------
nuo save giminių 1500 dole
rių, kurie ir yra plėšikų su 
Įvairiais daiktais pagrobti.

Ekskursiją Ren§iaBALTIC AMERICA LINt ir K tikit! Palydės 
Pačios Kompanijos Atstovas

Mes ar jūsų agentas pasirupinsim išgauti permitus ir pa>u:. 
Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės i gyvenami . t< 

apielinkėje agentą, arba tiesiai i:

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

Gegužės 1 d. Suduikis išH-p
______ • i . _ _ - l X

AR TAI POLICININKŲ 
DARBAS?

Netoli Kauno ant plento 
.penki raiti policininkai kovo 
i26 d. užpuolė pravažiuojan
čius žmones,
l

čiai, tėvas ir sūnūs, ir Įdavė valsčiaus, ardamas dirvą, iš- 
Veličkai, kad kitam mieste- arė granatą, kuri, kaip ma- 
ly parduotų. Išgirdę priekai- tyti, buvo užsilikusi nuo di- 
štus, šie trys Įtariami asmens tižiojo karo laikų. P. Sudui - 

!;uos”ap<laužė -iie®kojo “šmeižto” autoriaus kis ši radini parsinešė Į na- 
nn av u Cijunaičio Prano. Pastara- mus ir pradėjo apžiurinėti.

;Gi'rdė'ti'"ka<i,?i? policininkai sįs buvo atrastas Pumpaleii- Atsukęs jos viršūnę, sudavė 
iš tarnvbos atleisti. loaus name ir piktuoju išveš- akmeniu. Granata sprogo n

' _________ tas Verbihskių kaiman į Sudulki suplese i šmotelius.
3 BANDITAI APi- 'Giedrio Antano namą. Pa- Be.to, sprogusios granatos 

PLĖŠĖ ŽYDĄ keliui buvo paimtas liūdi- dalys
Praėjusią sąvaitę Vyriatu 

sis 
plėšikų bylą. Nusikaltimo 
aplinkybės tokios.

Pereitą balandžio mėnesi 
{Gudelių kaime, Mariampo-J 
I lės apskr. Mauša Kavalev- 
čikas važinėjęs po kaimus . 
nuvargo ir laikė sau laime — * x 
gerai pasilsėti. Praslinkus 

i jfele'išįirdcTšauksmį “rupu- i katvirtin" dviem vyrais, iš'kurių vienas'
še. keik i-'duok įnigį ......
Pravėręs akis pajuto elekt-- - 
ros lempelės šviesą. Grefaj1; C r;«ii i” * r • l\ltH (IlGflcl lVtniCtl C1JU“lempeles buvo atkistas re- ... z. * volvprio vamzdis o aukęjnaitis Anufraš pamate savo 

i a oi !laiveli perirtą kiton Vazan-ciau skudurais apraišiotos i :• ‘ ,
trijų plėšiku galvos. Kara-!.^ - 1 ,. , "
levcikas nebuvo pratęs prie. * . -- --
tokių eksperimentų. Vieton 
keltis jis, f— ------------
vyzdžiu, pakišo galvą giliau 
po antklode. Nespėjęs to pa-jt: '-v*“ 5 . r • u • - 'toi viotm, kur stove m laivo-,daryli pajuto per vuiun ku-;.. -’ . č”':" . v , ino smūgi kieti trankiu; nuo I11,8’11 .8 mtr nuo kranto at
kuriu kaip vandeniu piltas r^moj 3 mtr. gęlmej buvo 
atsidūrė prie komodos ir nu-f’ra5tas Cijunaičio Prano' 

koja aukščiau kelies, kita r0(^e pinigus. Kai plėšikai, 
pagrąsino ir padus pasvilin- • 
sią^tai Kavalevčikas atida
vė ir paskutinius io ncuuu . - . . .. -
kišeniaus pinigus. Apkraus'-i^aujo įpludimo žyme, pu
tę plėšikai užrišo duris ir iš- smugio dai gyvam
ėjo, išsinešdami net ir gėrės- e>ant- 
nius rubus. ! ____ __ _

Kauno kriminalinė polici-' MIRTIS DĖL ABORTO, 
ja susekė, kad Kavalevčiką' Pereitais metais prieš pat 
apiplėšė Kauno gyventojai-Kalėdas, staiga susirgo Jur- 
Petras Grigas, Juozas Jur-Įbarko gyv. Emilija Birgelie- 
gelionis ir Jonas Kalenda, i nė, ir prieš pat mirti esa- 
Šie suimti prisipažino kalti, miems pažįstamiems papa- 
Grigas smulkiai nupasakojo šakojo jos mirties priežas-

čia, nenorėjo laukti natūra
lių pasekmių, ir norėjo kuo- 
greičiau atsikratyti kūdikio. 
Tuo reikalu nuvyko pas vie
tos gydytoją Goldbergą. 
kad tas padalytų abortą. _____
Pastarasis atsisakė daryti kurią gydytojas išėmęs ii ; 
jai abortą. Birgelienė dar;valdininkams apžiurėjus pa-! 
seniau buvo girdėjusi, kad sirodė. kad šaut?, iš revolve-! 
akušerė Agota Barštienė 'rio 7,65 klb. Vedant valdi-' 

atidarė kitiems duris, kurie neatsisako padaryti kam rei-’ninkams tyrinėjimą paaiš-!_ . —
derėjo už 60 litų, padaryti tiniu laiku gavo iš Amerikos]

ARKLIAVAGIAI.
Krakės. Kėdainių apskr. 

Balandžio mėn. 26 d; čionai 
buvo areštuotas žydas Rin
kė Kabelskis, kurs buvo.pri- 
ėmęs paslėpti vogtus ark
lius, atvarytus nuo Girkal
nio. Arkliai rasti Krakių 
miestelyje ne jo, bet Kito žy
do tvarte. Arkliavagis žyde
lis pats su policija atėjo ir 
parodė, kame tie arkliai sto
vi. Besėdėdamas arešte, tas 
arkliavagis bandė pasikarti 
savo diržiuku, bet nepasise- 
ke. Jis pripažino, kad toje 
vagystėje dalyvavęs ir kitas 
Krakių žydas, vadinamas 
Gražutis; tas irgi liko areš
tuotas. Dabar gal pasiseks 
susekti visa arkliavagių gau
ja, kuri organizuotai čionai 
veikė. ,

Prieš karą Krakių vals
čius buvo garsus, kaipo ark
liavagių lizdas, dabar ir vėl 
pradėta organizuotis.

ir paleido tik gavę pinigų.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ-
Mariampolė. Balandžio 

19 d. vakare apie 10 vai. ne
toli Mariampolės ant gelž- 
kelio rastas suvažinėtas 
žmogus Kazys Žiemys, 21 
metų, siuvėjas. -Jam viena

t

žemiau kelies nuplauta, ran
ka išsukta ir sulaužyta, pa
smakrė nudaužyta. Kol ji 
rado, kol atgabeno i ligoni
nę, daug kraujo nubėgo ir 
jis nakčia pasimirė. Prie
žastis — delei sumažėjimo 
darbo ji šeimininkas (siuvė
jas) negana ką išmetė iš 
dirbtuvės, bet ir rabus, už 
kuriuos dar buvo neišmokė
jęs, su policijos pagalba at
ėmė. Yra šimtai bažnyčių, 
kiioštorių, kunigų, bet nėra 
kas rūpintųsi vargo žmonių 
reikalais.

UŽMUŠTAS PETRULIS.
Pasvalys. Netoli Pasvalio 

miestelio rastas linmarkoje 
Įkrėstas nuogas lavonas. 
Pranešus policijai, dalykas 
išsiaiškino. Pasirodo, kad tai 
esama žinomo Pasvalyje 
elgetos Petrulio lavonas, 
žmogžudystė padaryta 3—4 
mėnesiai atgal .suskaldant 
galvą. Policija veda stropų 
tyrinėjimą. Įtariami asme
nys areštuoti. Kaip girdėti 
Petrulis turėjęs su savimi 
nemažai pinigų ir norėjęs 
pirkti plečiu ir statytis tro
belę.

GAISRŲ STATISTIKA 
LIETUVOJE 1925 M.
192-5 m. viso gaisrų Lietu

voje buvo — 1122. Gyvena
mų trobesių sudegė — 692, 
kluonų, pirčių, klėčių 1,298, 
pramonės Įstaigų — 94, gru
dų — 34,362 centn., pašaro 
—87.514 centn., gyvulių — 
1,231, paukščių — 1,900, 
ūkio padarų — 1,7-59, miško 
medžiagos — 3,124 mtr., 
žmonių gaisruose žuvo —84, 
sužeistu — 111. Gaisro nuos
toliai įkainuojami — 13,- 
145,834 lit., o draudimo su
ma 1.059,820 litų.

Cijunaičio Prano. Pastara- mus

■keliui buvo paimtas liūdi- dalys pramušė gyv. namo,‘Kad paslėpti pėdsakus, pik- 
I ninku Alfonsas Ilgevičius, ir sieną ir viduje sužeidė io se - -

. .VT’V taip penkiese apie 7 vai. va- šerį, kuri nuvežta i aįiskriis Tribunolas sprendė keliu:.1'- hlrt, ii„()njn„ 1.karo jie atėjo i Giedrio butą. ties ligoninę gydyti.
Čia atrado dar žnronių, jų 

: tarpe buvo svečiai ir namiš- 
•:kiai, ir esant 14 liudininkų 

buvo padarytas ;
' Cijunaičio Prano savotiškas ketvertu arklių užsikinkę, 

V“ / . . Vilkaviškio važiavo r~:„_
Teisme liudininkai vieno- Rakauskų kaimo gyventojas 

dai parodė, kad Cijunaitis Kajetonas Brazvs su kitais • , • • i — V *

i

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Gegužės 7 d. prisikrovę 

atvestojo pilną vežimą trąšų ir grudų, — ..... . . ..- .........
Vilkaviškio važiavo namo

Cijunaičio 
„ .z, ™ Prano kailinius. Tada Anu-savo žmonos pa- t ... . _ . , ,Ariėn <™iva ailiPH fras Cijunaitis paerne tinklą,

kelis sykius užmetė ji Į ežerą 
Ito1’ viptni, kur stovėio laive- 
| lis, ir 8 mtr. nuo kranto at-

i surastas Cijunaičio Prano 
į lavonas.
j Lavono kelnių ir frenčo 
kišenės buvo pridėtos suodi- 

iš kelnFu nV akmenų, tarpakv atrasta 
.. Apkraus-į
duris ir iš- ta

Šie suimti prisipažino kalti.

,, visą nusikaltimo eigą. Jis. iš ties paslaptį. Ji būdama nėš- 
‘ Kauno vykdavo Į kaimus 1-t- --x—

(mat buvo karabelninkas) 
šventų paveikslų ir kitų dai
ktų pardavinėti. Vaikščiot- 
damas užėjo Gudeliuose ir 
pas Kavalevčiką ir Įsižiūrė
jo, kad jį galima apvogti. 
Įlindus pro stogą. Jie visi 
trys susitarę ir nuvyko. Gri
gas atplėšęs stogą Įlindo ir

PERSMEIGĖ PEILIU.
Gegužės 7 d. apie 21 vai. 

Kaune, arklių turguje, (lėliai 
kažkokios priežasties susi
ginčijo pil- Volodka Vytau
tas ir Liutkevičius Vladas, 
abu gyv. Kapsų g-vėj 4 Nr.

tadariai padegė namus.
Kol kas kaltininku nusta

tyti nepavyko. Tolimesnis 
tyrinėjimas vedamas.

BOBŲ ŽVALGYBA.
Nesenai Kauno Apygar

dos Teismas Raseiniuose 
sprendė bylą Kazimieros 
Vaitekunaitės, 19 m. amž., 
kaltinamos nužudžius savo 
pavainiki kūdiki.

Pereitą rudeni Kazimiera 
Vaitekunaitė susilaukė kū
dikio, bet nenorėdama jo 
auginti įmetė upelin. Tečiau 

! šios rūšies nusikaltimai ne 
; taip lengvai nuslepiami. 
I Kaimo moterėlės čia atlieka 
i žvalgybos darbą ir nuo jų 
žvalių akių niekas nieko ne

turėjo apie 40; benuslėps. '
Kaimo moterėlės, pama

te Vaitekunaitę jau “nebe- 
i tokią,” pradėjo jieškoti jos 

DĖL AMERIKOS DOLE-1 “pakitėjimo” objekto ir su- 
RIŲ NUŽUDĖ MOTERIS-..............................
Kį IR PADEGĖ NAMUS.

Mišiškių kaime., Nemajū
nų valsčiuje, Alytaus apskr.-,
9 gegužės buvo toks atsiti
kimas: apie i± vai. nakties 
Marės Paukštienės ukvje ki-i
10 gaisras. Kaimynai subėgęs MOKYKITĖS IŠ KITŲ 
puolė gričion ir rado lovoje; 
negyvą Paukštienę, kuri bu
vo jau 76 metų senukė. Gais
rą užgesinus, atrasta sude
gusi ii; Ona Lukoševičaitė,: 
Paukštienės 13 metų am-l 
žiaus giminaitė.

Nuvykus nusikaltimo vie
ton gydytojui ir Kriminali
nės Policijos valdininkams, 
pirmas apžiūrėjęs lavona ra-' 
do, L„5. ______
nukauta iš revolverio. Palei
stas šūvis i kaklą, kulipka 
Įstrigo strėnų nugarkaulyje.

važnyčiojo, o kitas su Bra
zių taip sau tvarsėsi. Neat
sargiai sėdejusis K. Brazys 
pasviro ir išsivertė. Puolant 
galva pakliuvo jjo užpakali
niu ratu ir sunkiai užkrautas 
vežimas perėjęs per kaklą 
mirtinai sutraškino. Nė bal
so neišleidęs nelaimingasis 
tik pasipurtė ir — negyvas.

Velionis t_Zj.. ZZ.
metų, paliko žmoną, vaiku-i 
ėin< ir ora-žn nki ---  .. o-- „...

žvejoję upelyje nunešė poli
cijom

Kauno Apygardos Teis
mas Vaitekunaitės pasigai
lėjo ir paskyrė jai vieną mė
nesi paprasto kalėjimo.

PATYRIMO!
Išmintingi žmonės moki- 

naši iš kitų žmonių patyn- 
Perskaitykit sekanti, 

laišką ir reikalui esant atsi
minkite jo turinį: “Bai. 26, 
1926. Aš kentėjau nuo skil
vio negerumų per ilgą laiką. 
Gydytojai sakė: perviršis 
pilvinės sulties, skilvio ne- 

kad' Paukštienė Marė l«'«»eję. prtetva-

ijtj apie iš- 
ates Linijos 

eorge VVash-
‘S«

SKAUSMAS KUR?

o.

2.
3.
4.
5.

I

A iš New Yorko
Jį Kauną ir atgal

Llttll (Pridėjus S. \ 
jeigu Taksus.)

„Plauk po Arr.erizos Vėliava“ * 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TVŽIAUGKITCS saugumą ir 
•1—r patogumais laivu, kurius val
do ir operuoja Suvienytu Valsti
ją Valdžia. Pasinaudokite spe
cialesnis ekskursijomis, nepriyg- 
stamais parankumais bile laivo 
United Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruolkitea dabar ekskursijai 
ant

S.S, GEORGE WASHINGTON 
▼ia Bremen

kuri iiplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie L'r.ited 
Statės Linijos

Dėl pilnų info- 
plaukimus Unite 
laivt)—Leviathan, 
ington, America, Republic, Prc: 
ident Roosevelt, President Hard
inę—klacsk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas (

< —

PAMINKIT

YRA GERAS DĖL:
L Ramatiško gėlimo. 

Nerviško galvos skausmo. 
Neuralgijos skausmo. 
Mėšlungiško traukimo. 
Kietsprando.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mus tri-šriubinių laivrj 
Resolule. Relian'-e, A i bert 

Ballin. Deutschland, 
Hamburg 

ir ant popuiiariškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
veland. M’estphalia. ir Thu- 
ringia.
Sųvaitiniai išplaukimai iš 
Netv Yorko. Laivai Thurin- 
pia ir Westphalia atplaukia 
i Bostoną.
Personaliai lydimi j Europą 
išvažiavimai.

ir ivvkdė kalbamąjį plėši- kia abortus. Ji nuvykus susi- kėjo, kad Paukštienė pasku- ma 11Ą no 1,N„ ___ a„____ ri.rrt

ras.

i

Italas Peter de Pado, pasižymėjęs automobilių lenktynėse. Pernai jis laimėjo pirmą dovaną.

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

Aš jaučiausi silpna, ma- z

r- >

*

6. Skausmo šonų, krūtinei
• pečių.

Z. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodų. 

£ 9. Skaudančių muskulų.
Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo, nuo silpnų atsitikimų, J 
įdrėskimo .ir tt.
Prekė 35c., 65e. ir $1.25.

Pcl patarimo'arba knygutės 
rašykite "jf

AI. BERT G.
: GROBI.EW.SKI & CO .

Dept. 36, Plymouth, Pa.

1v'

/ į 
no kūnas buvo užnuodytas, 
visi mano suirusios sveikatos 
oasigailėjo. Bet kaip jie ste- Į 
bisi pamatę mane dabar! Aš' 
atrodau puikiai ir galiu su 

i pasididžiavimu pasakyti, 
kad Kartusis Trinerio Vynas 
mano sveikatą sugrąžino! 
Aš ii rekomendavau dėl 
daugelio žmonių ir visi pasi
tenkinę. Mrs. Frank Černy, 
812 Broad St., St. Joseph, 
Mich?’ Liepkit jūsų aptieko- 
riui ar vaistų pardavėjui lai
kyt Ji dėl jūsų šeimynos, to
dėl kad Trinerio Kartusis 
Vynas yra geras vaistas dėl 
visų amžių, jaunų ir senų. Jo 
išdirbėjai,' Joseph Triner 
Company, Chicago, III., bu
vo apdovanoti aukščiausia 
dc vana 7 Tarptautiniuose 
Išstatymuose.

Moteriškės 
Švarumui

Šviesesnės rooterįs 4:<bar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingu mišinių šitam svar
biam tikslui. Zonite yra vei
klus, l>et nekenkia, švelniems 
kūno audiniams.

VALET

AuioStrop
Razor

■šsigelan- 
da pati.

Dėl sucrjžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas x 

Umted American įbes 
(Birrtnsa Uae) Joint Serrice with 

Hamburg AmerkanLine 
131 Statė St., Boston. Man.

Važiuokite i

LIETUVĄ
ir atgal 

PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo 
coi.u.mbus 

arba ant kitu šiosJinijos laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI f TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
‘Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERUAN 

LL0YD
15 Water SL Boston, 

Cor. Dcvonshire St.
arba pas vietos agentus.

Ant

352S2S^32S?SZS?S'iS<!SžS2Sd5P5Zl5ZS*>i

į Lietuvis Optometristas |

jd to 
s

Į Iš egzaininuo/ų pr tauriu
1 akinius, kreivas ai- atitiesinu 
n ir ariblyvpiako.se * t- 1 • »*y-
■j se sugražinu *wes» orumu 
, laiku.
i J. L PASAK ARM' y, •'
ą 4<7 Broad»a>. .'ve. Duali. Mast

F

ariblyvpiako.se


8

Vietines Žinios
Ponzi nepasirodė; jo kauci- Dzimdzi-Drimdzi atsisve' 

kinimo vakaras.
Lietuvių Vaizbos Butas 

laiku nunešė Bostono pereitą sąvaitę buvo suren- 
apie gęs Dzimdzi-Drimdzi artis

tams atsisveikinimo vakarė
lį Lietuvių Salėj. Buvo muzi
kos, užkandžių ir kitokių da
lykų pasilinksminimui. Va
karėlis buvo labai smagu 
ir svečiai linksminosi iki 1 
valandai ryto. Adv. F. J. Ba ■ 
gočius buvo vakaro pirmi 
ninko d. Ambrose pakvies
tas pasakyti prakalbėlę, ku
rioj kalbėtojas Bagočius 
apibudino dzimdzių veiki 
mą ir prisiminė, kad viena, 
iš jų, būtent Dikinis. sunkia’ 
dirbdamas apsirgo džiova ir 
dabar guli Chicagos ligoni
nėj tarp svetimų ir nepažįs
tamų, kuomet jo šeimyna su- 
sirupinus ir nusiminus nebe
žino ką pradėti. Todėl kal
bėtojas paragino susirinku
sius sumesti kiek nors aukų 
Dikiniui. ir svečiai bematant 
sumetė $126, o apie $150 du 
prižadėjo.

Ant rytojaus toj pačioj sa
lėj buvo pačių dzimdzių su
rengtas atsisA’eikinimo va
karėlis. kur jie krėtė dzim- 
dziškus savo juokus ir ant 
galo atsisveikino su south- 
bostoniečiais, paaiškindami, 
kad Dzimdzi-Drimdzi Bos
tone gimė ir Bostone miršta 
—nuo šiol jų kompanija jau 
nebeveiks.

Priežastis šitos likvidaci
jos nebuvo aiškiai pasaky
tos, bet jas nesunku suprasti 
—lietuviškas teatras neapsi
moka Amerikoj. Gaila!

ja turės žūti.
Prašmatnusis Ponzi, kuris 

savo 
apielinkės žmonėms ;
5 milijonus dolerių, dabar 
pateko į tokią keblią padėtį, 
kad kaip jis nedalys, vistiek 
bus blogai. Išėjęs laikinai iš 
Bostono kalėjimo po $10,- 
000 kaucijos, jis nuvažiavo į 
Floridą daugiau milionu 
jieškoti. Tenai jis buvo areš
tuotas už apgaudinėjimą 
žmonių ir nuteistas, rodos 
dviem metam kalėjimo. Jis 
apeliavo tenai ir užstačius 
žmonėms už jį kauciją jis 
buvo laikinai išleistas.

Tuo tarpu Bostone atėjo 
laikas jo apeliacijos bylai: 
teismas čia paskyrė jam apie 
10 metų kalėjimo ir davė 5 
dienas laiko atvykti iš Flori 
dos. Kol kas da Ponzi nepa
sirodė. Jei jis neatvyks, tai 
uždėta čionai už jį $10,00( 
kaucija prapuls; o jeigu ii- 
atvažiuos į Bostoną, tai jo 
kaucija Floridoj turės žūti. 
Vienu žodžiu — “ar tu eisi į 
dvarą, gausi mušt, ar neisi, 
gausi mušt.”

Prasidėjo vaikų žmogžudžiu 
byla.

Šiomis dienomis Bostone 
prasidėjo byla, kurioje trįs 
vaikėzai yra kaltinami už
mušimu policmano Comeau. 
Du užmušėjų yra lenkų tėvų 
vaikai. Jiems gręsia elektros 
kėdė.

$50 pabaudos už pavogimą 
20 centų.

Teisėjas Avery nuteisė tū
lą moteriškę iš Wollastono 
užsimokėti $50 pabaudos
užtai, kad ji nuėjus krautu- po vienas 
vėn pavogė 20 centų vertės nėjau po 
matkelį siūlų.

Kas būt, jeigu teisingi tei
smai taip baustų kapitalis
tus, kurie apvagia visuome
nę milionais?

Besimokindamas važiuot 
užmušė vaiką.

John Lapsley iš Roxburv 
nusipirko naują automobi
lių ir išvažiavo ant gatvės 
mokintis jį operuoti. Va
žiuodamas jis užvažiavo tie
siog ant vaiko, kuris žaidė 
ant gatvės, ir ant vietos jį 
užmušė.

Daugeliutei uždrausta Bos
tono teatruose šokti.

Teresė Daugeliutė, kuri 
angliškai vadinasi Joyce 
Hawley, negalės Bostono 
teatruose šokti, nes majoras 
Nichols uždraudė. Jis neno
rįs, kad Bostone šoktų tokios 
aktorkos, kurios nuogos ant 
scenos maudosi šampane. Ji 
buvo pakviesta čionai į Ga- 
yety Theatrą ant Washing- 
ton streeto, bet išgirdęs apie 
tai majoras tuojaus pasitarė 
su policijos viršininku Wil- 
sonu ir nutarė pagarsėjusiai 
musų tautietei debiutą už
drausti.

Po tos šampano maudy
nės Daugeliutė labai pagar
sėjo ir teatrai pradėjo gau
dyte ją gaudyt. Be Bostono, 
ji buvo d a pakviesta į Fitch- 
burgą, Pittsfieldą, North- 
amptoną, North Adamsą ir Į 
daugelį kitų Massachusetts 
valstijos miestų, bet majorai 
visur jai šokti uždraudė.

Mirė Stanley Adomavičius 
—kur yra jo sesuo Enn ja.

Bostono iH’hci.' 
Al ron. < >hit». 
kad tenai mirė > 
Adėunovich ir 
Emilija esam. 
South Bostone ui: m;" 
rio. Bostonu oo.ii-.u 
bar jos įieško, nes uą • 
nešti jai svarbių ■ 
ios brolio m ir:.. G’--
Emilijai pašilais 
nią skaityti, tai tegu.. 
piasi į Policijos X”'.; 
Bostone, ant D .-tm-:

i v

i“

Iv

Septyniolikto 
zas, Arthur Cam 
pereitą panedėli 
stone aut o m ūbi 
padūkęs leidosi . 
stą važiuoti v:-

C . • • ‘
X-” v? 
avogė

laužė geležinę U 
dardėjo su vi>a 
pėdų žemyn i Chi 
Studentai išvilki 
gyvą. Daba’- pi. 
grotų.

Ant James avė. v 
a n k si i 

langą
S ' t c‘

naktį išmušė 
tų krautuvės 
kę iš lango v 
sislėpė.
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IŠVAŽIAVIMAS^

Bostono ir Cambridge’aus 
Micialistai rengia antra išva-
:avnną, kuris įvyks nedė-'
Rje- Birželio 27 d. ant Ale

no farmos. Noi’Moode.
1 raeitas išvažiavimas bu- .. 

yo gana skaitlingas, bet oras!"—!”' 
'.no Šaltokas ir prie to iš ry- 
ėio'Stektinai^^31 neg,a‘ S-jy šeimynų namas soutn 
Piev^žaMam Pa‘TtL Boston- susidedantis iš dide-
. ie\ a žaislams, taipgi nebu- i— -

ironotino* ______
T?-1 •__- , * ! VIAIUIIĮ MŪUIUVCS l
Tikimės, kad 27 birželio!prieš krautuvę) i

:>1 blogumai pasitaisys n-:apartmentu. 
Visi turėsime smagų laiką "

U.

UŽ $4 000 NAUJAS 
NAMAS.

Kas turi Sl.tHKi. gali nupirkti gc- 
: iis''>’ F-' Bostono vietoj naujutėlį
2-jų šeimynų. 6-7 kambarių namą. 
Ąžuolinės padlagvs. elektros šviesa, 

i šiltas ir šaltas vanduo, aplinkai ce 
! mentiniai -a a; ir kitokie paranki 
■ mai l>.-! s -ml' <• i:i in’.ų kreipkitės 

re .tai riją.

IŠTIRKITE!
3-jų šeimynų namas South

No. 23. Birželio 9 d., 1926.

vo ganėtinai sausa.

♦ -

DR. M. H. MIRKIN
AKIŲ GYDYTOJAS 

30 Chambers St, 
BOSTON. MASS.

Telephone Haymarket 6187
of Optomestry, Philadelphia Collcge 
Clinic. Narys American ir Massa- S/

I Baigęs Massachusetts Cullege 
of Optics ir American Optic 
chusetts Statė Societies of Opticians
Sekanti gydytojai kreipėsi pas Dr. Mirkin dėl akių gydymo: Dr. 
Siliy. Dr. Kerseman (iš Board of Healthl.Dr. Everett, Samuel l’earl, 
Dr Shubert. Dr. Ritner. Štai kodėl jus privalot pasitikėt Dr. Mir
kin akių gydymu.. _js grosernės ir maisto (pro- 

ivision) krautuvės (150 pėdų 
i—i---- ■*-—ir dviejų
,_r_..........„ kiekvienas še-
’šių kambarių: kampinė vie- 
įta, vienas blokas nuo Co- 
, lumbia Road. Kaina $21,000

V

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

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvišką jreležinį štorą. Dabar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielin ;ės turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus. varniškis po SI 5o. $2.25 ir $3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnės. gazo pečius, visokius vamzdžius 
įpipesl, sijukus. \ ienų žodžiu, ko tik reikia dėl namu, tai mes tuojaus pa
rūpinsime ir musų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį plumbe- 
rišką darbą.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BRO A DM’A Y. SOUTH BOSTON, MASS. Tel. Su. Bustuii 2373-.M.

ekskursija.
Su. Bostono Lietuvių U- 

kesų Draugija rengia links- 
.ą ekskursiją, nedėlioję, 20 

birželio, tuo pačiu laivu, ku
ino važiuojame į Nantas- 

net beach. Laivas išplauks 
lygiai 10 vai. ryte, nuo Ro- 
wes VVharf, Atlantic avė., 
Boston ir plauks iki salos 
Bainsford. Tad nesivėluoki- 
te ir bukite laiku. Laive 
.ries Al. Žvingilo Orkestrą, 
.alėsite linksmintis kiek no
rėsite.

Tikietus nusipirkit iš ank- 
-to, kad būtumėte tikri eks
kursijoj dalyvauti. Tikietai 
gaunami “Sandaros” ofise. 
So. Boston Hardvare krau
tuvėj. pas K. Šidlauską ap- 
liekoje. pas Švagždi groser- 
nėje, Lietuvių Koperacijoj, 
Cambridge, Lietuvių Salėje 
ii- pas Ukėsų Draugijos na
rius. taipgi “Keleivio” ir 
"Darbininko” ofisuose. Bi
lietai suaugusiems $1, vai
kams 25c.

už viską su įtaisom ir tavo-
ru. Telefonuokit: Kenmore
1902, arba rašykit pas

Directors Fenway Club,
1126 Boylston St., Boston.

PARSIDUODA NAMAS IR BIZNIS
Apie 16 mylių nuo Bostono pardiduo- •
<ia 2 šeimynų namas su groserne ir STRAND TA1LORING CO. 
bucerne. su truku ir visais biznio Įtai- , 
symais. Kaina visai žema. Kreipkitės ■ 
į “Keleivio’’ ofisą, 255 Broaduay.i
So. Boston, Mass. 1231 i

IIANT PARDAVIMO na
mas 7 kambarių, su maudy
ne. bekerne ir storu. Kreip
kitės: 168 C St., So. Boston.

PLUNKSNAS. Pukus, Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdmes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lowell Street., Boston, Masa.

Siutai tik pu $35.00.
Ateik pas mane ir persitikrink, aš 

pasiųsiu, pagal naujausią madą. 
1 aipgi taisome senus drabužius mo
terų ir vyrų, išvalom ir suprosinam, 
padarom kaip naujus (25)

308 M. BROADVVAY,
SO BOSTON, MASS 

ant antrų lubų, arti D Street. 
Savininkas Mikas Neeiackas.

1 
i

Kas norit įsigyt gerą Namą, i 
apžiūrėki t! Pamatymas 

nieko nekainuoja.
v

6-iq SeimyniĮ Namas
2 gyveniniai po 6 kambarius ir I po 

7 kambarius ir jenitoriui kambariai.
4 Garadžiai kiekvienas atskirai.
Visokie įtaisymai, šiltas vanduo ir 

garo šiluma. Randų neša $570.00 į 
mėnesį. Parsiduoda pigiai su mažu 
įnešimu. Platesnių informacijų norint, 
galit kreiptis tarp 6 iki 8 vakarais, 
pas

Atsakymai i klausimus.
“Keleivio” No. 

sorius” Svirplys 
visą eile klausimų 
jo apdovanoti ‘ 
daktaro” titulu 
duos į juos teisingi 
mus. Nors tokio "a 
tūlo aš nesitikiu 

!visgi barniau į paskelbtus 
klausimus atsakyti.

1) Kas butų, jeigu p. Ivas
■ Lietuvių Vaizbos Buto mem-
■ bėriu paliktų?

Atsakymas. — Tuomet jis ...... : ”... _ i.....
V ctlZ.UU^ 1_>ULU pi 1CM1 flCUULU.

2) Kas butų, jeigu Sanda
ros Politinis Iždas iš sulink
tų liaudininkams aukų at
skaitą išduotų?

A. — Tuomet nieks Poli- 
(tiniam Iždui užmetimų ne
įdarytų ir žmonės daugiau 
i jam pasitikėtų.

3) Kas butų, jeigu "San
dara” rimtą ir pastovų re
daktorių įsigytų?

. A. — Tuomet sandarie- 
•čiai mažiau kazyruotų. c 
daugiau savo laikrašti 'kai- 

i tytų.
4) Kas butų, jeigu Bosto

no Bendras Komitetas Klai- 
• pėdos Lietuviams Remti pa
kriktų?

A. — Tuomet Bostono in- 
i save ant išjuoki

mo pastatytų.
5) Kas butų, jeigu sekan

tis S. L. A. seimas visus ko
munistus iš S. L. A. iššluo
tų?

A. — Organizacijoj di
džiausią suirutę padalytų.

6) Kas butų, jeigu musu 
kunigai gaspadiniu neiaikv- 
;tų?

A. —Tuomet žmonės juor 
j dorais vadintų ir parapijų, 
skolos sumažėtų.

i) Kas butų, jeigu musu 
biznieriai ir profesionalai 
darbininkų reikalus remtu” 
!. A. — Tuomet darbininkai 

ou-jais pasitikėtų ir biznieriai 
'su profesionalais geresni 
biznį daiytų.
.8) Kas butų, jeigu lietu

viai parapijonai apsi<vie- 
tų?

A. — Mulkinyčios tuščios 
paliktų, o mulkintojai nau
dingus darbus dirbtų.

j . 9) Kas butų, jeigm lietu- 
viai munšaino nedarytu ir io 

Viso negertų? * ' J
A- V įsas lietuviu kultū

ros darbas pakiltų ir organi
zacijos puikiai bujotų.

, 10) Kas butų. ’
Pasiųsta į

20 "profe- 
pasKf įbė 

ir pažadė- 
filozofijos 
tą. kuris 

us a*,-ak\ - 
uksto ti- 
gauti. bet

Zl
lietuviška BARBERNĖ IK 

BEAUTY PARLOR.
Kerpant plaukus vyrams ir mo
terims. Beto da moterims plau
kus suveivinam ir padarom 
“niarsėl veiv.” (25)

K. S. BAB1NSKAS.
54 Fairmount Avė.. 

HYDE PARK. MASS.

VISOKIAS FLDMBERIŲ
REIKMENIS

Sudiev!
Su Dzimdzi-Drimdzi, kai- 

jo dalyvių, važi- 
Amerikos lietuvių 

kolonijas beA’eik du metu. 
Įgijau daug pažįstamų, 
draugų. Dabar grįžtu tėvy
nėn Lietuvon ir liūdna daro
si jus, broliai-sesės ameri
kiečiai, apleidžiant. Tiek 
čia smagių valandų prabėgo * 
ar tai viešai nuo scenos jums 
vaidinant, ar tai privatiško- 
se sueigose, kurių musų pa
gerbimui jus labai daug bu
vote suniošę.

Na, bet ką padarysi! Ta
riu jums savo paskutinį nuo
širdų ačiū už jūsų širdingą A_ 2
ir tikrai lietuvišką(‘vaišingu’- tel'igenūi 
mą! Jei kam teks būti Lietu
voje — nepamirškite, kad 
vienas jūsų dzimdzių gyve
na Kaune. Sudiev!

Viktoras Dineika.

i 
I

PRANEŠIMAS.
Jacob Eiduk (kriaučius) 

uiikrausto savo bizni nuo
198 C Street j 154 D Str.,

So. Boston. (24)

VISIEMS PRANEŠAME, kad 
mes geriausiai nupentinam auto
mobilius. iš senų padarom nau- 
js už prieinamą kainą. Reikale 

kreipkitės. C. KAVOLIS 
Tarpe 352 ir 351 Broadway.

So. Boston. Mass. (24)

ISSIRANDAVOJA BEKERNĖ
Geroje dietoje, apgyveentoj 

lietuviais ir lenkais. Norintieji 
platesnių žinių, klauskit. (24) 

Mrs R. LISMAN1ENĖ
55 Limerick st.. Gardner. Mass.

PARDAVIMAI.
VIRINA VASARA—BE AUTOMO

BILIO NĖRA LINKSMYBĖS.
Kas nori gerą uždarytą antrarar.k' 

. r -mobili nusipirkti pigiai ir suteikt 
■ -magumą sau ir savo šeimynai, lai 
kreipiasi pas J. Neviacką, 255 Broad- 
•>va;. So. Boston, Mass.

R. J. VASIL
409 Broadway. Room 

So. Boston. Mass.

(->
•> J*

Sold Direct 2 U.
PARDUODAM TIESIOG JUMS 
BOILERIUS, RADIATORIUS 
PAIPAS ir PR1TAIKINT0JUS

Geriausias tavoras pigiausia kaina. 
Tel. Sayaiarket 4ivv ir 4i»i 

Boston Plumbing & Lightirg 
Supply Co.

147 Purtland St, Netoli No. Staliui*. 
MOSlON

DR. U. M. LINDAU
Specialistas Kroniškų ir Se- 
kretnų Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėldieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
Tel. Haymarket 1436.

32 CHAMBERS ST, 
BOSTON, MASSANGLINE I I•

Puikus gyvenimui namai, I 
anglių pastogės ir gelžkelioj 
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 St., Boston.

i
t

“Keleivio” redakcijon pe
reitą utaminką buvo užėjęs 
Valuskis, kuris sakosi atsto
vaująs “Valuskis Picture 
Corporation,” lietuviškųjų 
judomujų paveikslų firmą.

Užsidarius nuo vyro i dra
panų klazetą Lynne pasiko
rė Anna Fahey, 43 metų am
žiaus moteris.

Ant Dorchester st. pasibai
dė arklys ir bėgdamas gatve 
sužeidė keliatą žmonių.

Atskaita ir Padėka.
Pribuvus į Bostoną iš Ma

žosios Lietuvos gerb. sve
čiams M. Jankui ir A. Bra 
kui, su svarbia misija, tauto; 
reikalais ir jos likimu, Bos
tono lietuviai žymiai susido 
mėjo ir sutvėrė Klaipėdo. 
Lietuviams Remti Komitetą 
iš įvairių srovių žmonių i 
dirbo tautos darbą sulyg ap 
linkybių pavelinimo. 
rinkta aukų sekančiai:

Brooklyn, N. Y. $50: So. 
Boston $340.51, ir pasižadė 
jo Ivas $100, Bagočius $75: 
Brighton $58.84; Lynn $25,- 
72; Lowell $24,68; Nor- 
\vood $16.24; Lawrenc< 
$47.04; Stoughton $25.09; 
Cambridge $75.62; Montel- 
lo $66.76; Providence $47.- 
00; Worcester $72.00. 
surinkta aukų $849.50. Pasi
žadėta $175.00.

Išlaidos:
Surengimas maršruto, pra

gyvenimas ir kelionės sv 
čiams $309.47.
Klaipėdą $500, yra bankoj 
$40.03, skolingi komitetui 
Ivas ir Bagočius $175.00.

Vardan komiteto reiškiu 
visiems širdingą padėką uz 
surengimą prakalbų, už au
kas ir širdingą draugiškumą 
priėmimui svečių.

K. L. R. K. fin. rast.
V. P. Yankus.

jeigu visi 
musų senberniai su senmer
gėmis apsivestų?
, Tuomet šeimynose 
dorybe užviešpatautu ir lj.. 
tuvių tauta pakiltu.

11) Kas butų, jįi lietuvės 
gaspadines burdingieriu ne
mylėtų ir savo vyrams ištiki 
mos butų?

A- — Tuomet mažiau pa
bėgimų ir persiskyrimu bu
tų. Liudvinavo

K. W. ZIŪRINSKAS
KOSTU.VIERSKAS KRIAl Čll S 

Vien tik vyrišky drabužių.
Apie gerumą klauskite mano kos- 
tumerių, kurie jau dėvi mano da
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. vakare.

311 BROADVVAY.
SO BOSTON, MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. i 

! Jeigu ką nori pirkti, ateik Į
Flood Sq.Hardware Co. Ten gau- 

< si visko, kas tik prie namų rei
kalinga. Mes užlaikome visokių 

j įrankių, tulšių. taipgi visokių 
!; pentų. varnišių. stiklų, pleisterio, 
/ cemento Nupirktus daiktus nu- 
j vežam į namus.

; FLOOD SU. HARDWARE CO. 
636 Broadnay, So. Boston.

Tarpe I ir K gatvių.
Tek: So. Boston 2700-M.

j Savininkai.
A. J. Alekna ir J. G re v iškis.

I

ryte

Mr. Joseph P. šarkiunaa.
pas

Telefonas So. Boston 2300. 
LIĖJCI VLS dentist’as

Df. SI. *. 6AIVARISKI
(GAL1NAUSKAS)

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarties.

414 BROADM AY,
SO. BOSiON, MASS.

I s

f

Vose & Sons Piano 
Company 

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

Grand Pianą. Vpright Pianą. Fo
nografą ar Radio. tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sulaupyt pini
gu. nes mes parduosim joms tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį serą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust

ruotą kataiiogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

100 Boylston SL, Boston. 
(kortas 1851 m.

I

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Olympia Theatre Building
Room 22

Patarimas dykai tik per paskirtą 
laiką.

NAUJA GYDYMO METODĄ PRA- 
ŠALINI.MUI SENU LIGŲ- 

IJc operacijų ir vaistų
Aštrias ir chroniškas ligas gydau 

natūraliais budais.
Patarimai dykai. Jus persitikrinkit 

apie nepaprastą ir galutiną naują na- 
tuYalę gydymo metodą.

Dr. Wentworth, L M. 
f 1761 Wa*hington *t., 

Priešais Northhampton 
elaveito stotį, 
Boston, Mass.

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

Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 
2 po pietų.

I

Štai Priežastys Kodėl -
JUS TURĖTUMĖT PIRKTI RAKANDUS NUO 

JAMES ELLIS FURNITURE CO.
1l Egzistuoja per 45 metu<. 24 Kiekvienas rakandas aukštos rū

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

ŠTAI TIK KELI Iš DAUGELIO 
Puikus 5 šmotų pusryčių setas, I krėslai ir 
Eddy Refrigerator. reguliarė kaina $23.00. 
Puikus Hammatkai, su stogais, patogus gulėt ir sėdėt 
visokių stailų

už aukštos rųšies ra-

BARGENU 
stalas .... 
dabar tik .

-“t 
$10.:^l

THE JAMES ELLIS FURNITURE
j 405 BROADWAY (-) SOL 1H BOSTON.

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

,_N
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