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Tas parodo, kad francuzai 
visai nevartojo prieš 

juos spėkos.
Atvykusi Silezijon anglų 

kariumene pereitą sąvaitę 
išvijo iš Rosenbergo miesto 
5,000 paliokų.

Miesto paėmimui
glams nereikėjo išleisti nei 
vieno šūvio. Prošepanai su
sirinko savo kulkasvaidžius 
ir leidosi bėgti. Bėgdami 
jie dar kelis kartus šovė iš 
armotos Į užpakali, bet taip 
netikusiai, kad šoviniai nuė
jo kažin kur.

Kuomet anglai
miestan, jie tenai rado da 
vieną liurbi paliokų „ko
mendantą” su 300 kareivių. 
Anglai Įsakė jiems Į valandą 
laiko išsinešti laukan iš 
miesto, ir prošepanai tuo
jaus pasitraukė.

Rosenbergo gyventojai 
pasitiko anglus su- džiaugs
mu. Manoma, kad anglai 
tuojaus žengs toliau ir už
ims kitus miestus.

Užėmus anglams Rosen- 
bergą, neužilgo atėjo ir 
francuzų būrys . „padėti 
tvarką daboti.” Bet iki šiol 
francuzai neišvarė lenkų, 
nei iš vieno miestelio, nors 
jie turėjo Silezijoj 12.000 sa
vo kareivių ir lengvai galė
jo Varšuvos banditus suval
dyti. Tas faktas, kad lenkai 
taip greitai bėgo nuo anglų, 
parodo, jog francuzai ne
vartojo prieš juos jokios 
spėkos.

VOKIEČIAI APŠAUDĖ 
FRANCUZUS.

Vokiečių apsigynimo ka- 
riumenė Silezijoj užpuolė ir 
apšaudė francuzus pereitą 
sąvaitę. Paskui vikiečių val
džia atsiprašė prieš francu
zų valdžią, paaiškindama, 
jog tai Įvykę per klaidą. Vo
kiečiai šaudę Į francuzus 
manydami, jog tai lenkai.

SILEZIJOS KASYKLOSE 
TVERIASI TARYBOS.
Berline gauta žinių, kad 

Augštojoj Silezijoj, kurią 
užgrobė lenkų "maištinin
kas” Korfantas. kai kuriose 
anglių kasyklose angliaka
siai Įvedę jau tarybų (sovie
tų) tvarką. Angliakasių ta
ryba nuvariusi visus perdė- 
tinius, ofisų tarnautojus ir 
kitokius „minkštarankius” 
dirbti po žeme, o pati atsisė
dusi odos kedėse prie mago- 
ninių stalų ant viršaus.

Judėjimas tarpe Silezijos 
angliakasių esąs komunisti
nio pobūdžio. Angliakasiai, 
suagituoti lenkų, rusų ir vo
kiečių komunistų, atsimetą 
nuo Korfanto vadovybės ir 
norį Įsteigti nepriklausomą 
komunistinę vadžią.

SUĖMĖ 100 SINN FEINŲ.
Korko mieste, Airijoj, an

glų kariumene suėmė 100 ai
rių republikonų kareivių. 
Mūšyje 3 airiai buvo užmuš
ti ir 12 sužeista.

A

PROŠEPANAI BĖGA BE BUVĘS AMERIKOS LAI
MUČIO. VAS BOMBARDUOJA

TURKUS.
Konstantinopolio

mis, graikų šarvuotis „Kil-
kis”, buvęs Suvienytų Vals
tijų „Mississippi,” 11 birže
lio pradėjęs bombarduoti 
turkų miestą Inebors (Ine- 
boli?). Daug triobų esą su
griauta ir daug žmonių už
mušta.
Pats Konstantinopolis taip
gi visas žvangąs nuo ginklų. 
Mieste esą pilna aliantų ka
riumenės, kuri kartu su 
graikais ruošiasi i galutiną 
muši su turkų nacionalis
tais, kurie nepripažįsta a- 
liantų taikos sutarties ir no
ri juos visai iš Turkijos iš
varyti. Iš Maltos atvažiuo
ja Konstantinopolin vis dau
giau anglų kariumenės ir 
kariški francuzų ir anglų 
laivynai stovi gatavi kiek
vienam užpuolimui.

Graikų karalius Konstan
tinas taipgi išplaukė Smvr- 
non buvusiu Amerikos laivu 
”Idaho,” kuris dabar per
krikštytas i ”Lemnos.” Iš 
Smvrnos jisai ketina aplan
kyti graikų frontą Turkijoj 
ir gal būt padrąsinti savo 
kariumene prieš ruošiamą 
užpuolimą ant turkų nacio
nalistų.

Iš KOKIŲ PARTIJŲ SUSI
DEDA VOKIETIJOS 

REICHSTAGAS.
Dabartinis Vokietijos 

Reichstagas (parliamentas) 
I susideda iš sekamų partijų 
atstovų:

Didžiumos socialistų. 112; 
nepriklausomųjų socialistų, 
81; centro partijos (arba 
klerikalų), 68; vokiečių tau
tininkų, 66; vokiečių liau
dies partijos, 62; demokra
tų, 45; Bavarijos liaudies 
partijos, 21; krikščionių 
liaudininkų, 21; komunistų, 
2; Bavarijos ūkininkų parti
jos, 4; hanoveriečių vokie
čių partijos, 5.

Taigi iš viso Vokietijos 
parliamente yra 487 atsto
vai, o socialistų 197. Nors 
paėmus visas partijas kartu, 
socialistų yra mažuma, bet 
imant jas skyrium, socialis
tai Vokietijoj yra stipriausi 
;š visų.

LENKAI PLENUOJA PA
BALIUOS SĄJUNGĄ.
Iš Helsingforso praneša

ma, kad greitu laiku Lenki
ja pakviesianti Finlandiją, 
Latviją, Estoniją ir Lietuvą 
atsiųsti delegatus i Varšuvą 
konferencijon pasitarti apie 
sudarymą sąjungos iš tų 
valstybių, kurios pirma pri
gulėjo prie Rusijos.

I

l

Metai XVI.
! True translation fiied with the nost- 
į 15, 1921. as rerjuired bv the Act of 
, master at Boston, Mass., on June 
October 6, 191~.

Rygoj 15 komunistų 
nuteista sušaudymuii.

KAUNE TAIPGI KELIA- 
TAS NUŽUDYTA.

Sovietų valdžia perspėja 
Baltijos valstybes, kad jos 
nepersekiotų agitatorių.
Ryga.

NAUJAS LENKU UŽSIE
NIO MINISTERIS.

Buvęs lenkų užsienio rei
kalų ministeris Sapieha re
zignavo. Jo vieton paskir
tas Konstantas Skirmuntas, 
buvęs ambasadorius Itali
jai.

UŽMUŠĖ 50 PALIOKŲ.
Associated Press praneša, 

kad Korfanto vadovaujami 
lenkai Silezijoj buvo padarę 
užpuolimą ant Annabergo 
miestelio, bet vokiečiai juos 
atrėmė. Lenkų buvo 50 už
mušta. o vokiečių apie 15. 
Sužeistų iš viso buvę apie 
175.

BOLŠEVIKAI PARDAVĖ 
ANGLAMS BAKŲ ALIE

JŲ.
Washingtone gauta žinių, 

kad Maskvos bolševikų val
džia pavedė Anglijos kapi
talistams išnaudoti Bakų 
(Kaukaze) aliejaus laukus.

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĘ 
VLADIVOSTOKĄ!

Iš Stokholmo pranešama, 
kad rusų agentūra tenai ofi
cialiai paskelbusi, jog sovie
tu valdžios kariumene su- *- . . - ....... . ~

ITALIJOJ SUSTREIKAVO 
VALDININKAI.

Nuo pradžios šio mėnesio 
Italijoj eina Įdomus strei
kas—streikuoja valdininkai 
prieš valstybę. Visose val
džios Įstaigose, kaip antai 
ministerijose, teismuose, 
oaštuose ir telegrafuose val
dininkai ir tarnautojai nie
ko nedirba, tik susirenka ir 
laiko mitingus. Sakoma, kad 
šitoks streikas tęsis patol, 
pakol naujas parliamentas 
nenutars pakelti visiems 
valdininkams ir tarnauto
jams algų po 200 lirų Į mė
nesį. Naujas parliamentas 
turėjo susirinkti jau 11 bir
želio.

ANGLAI NUŽUDĖ 3 
AIRIUS.

Pereitą sąvaitę Airijos 
sostinėj Dubline buvo nužu
dyti trįs airių revoliucionie
riai už užmušimą kelių An
glijos kazokų.

16,000 TONŲ RAZINKŲ 
SUVARTOTA DEGTINEI.

Californijos razinkų kom
panijos prezidentas Giffen 
apskaito, kad pereitais me
tais degtinei daryti žmonės 
suvartojo apie 16,000 tonų 
razinkų. Pakol žmonės ne
darydavo namie degtinės, 
Californija parduodavo ra
zinkų apie 167,000 tonus i 
metus. Įvedus gi „blaivybę” 
ir pradėjus visiems darytitu vaiUZIUS Adliuiiicnc o u .r. j— .--------------~ -

mušusi bolševikų priešus degtinę namie, razinkų pir- 
Vladivostoke ir atsiėmusi tą 
miestą. Bolševikų priešams 
gelbėję ir japonai. Šita žinia 
tečiaus nepatvirtinta.

Toliaus iš Stokholmo pra
nešama. kad sukilę ukrai
niečiai, kurie jau rengėsi 
pulti sovietų kariumene pie- 
,ų Rusijoj, tapo išblaškyti. 

Juos išvaikęs bolševikų rai
telių vadas, kuris andai žy
mią rolę lošė karėje su len
kais.

mais metais išėjo jau 183,- 
000 tonai. Šitokį raportą 
Giffen davė Senato komite
tui Washingtone. Taigi ga
limas daiktas, kad ir razin- 
kas' pardavinėti bus už
drausta.

Ryga. — Sovietų valdžia 
žada imtis aštrių priemonių 
prieš Baltijos valstybes, jei
gu šios nesiliaus persekioju
sios komunistų agitatorių, 
kurių daugelis yra* Rusijos 
piliečiais, arba, sulyg sutar
ties, yra pareiškę noro tapti 
jos piliečiais.

Bėgiu dviejų pastarųjų 
mėnesių, Estonijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj buvo susekta ke
lintas komunistų suokalbių 

i prieš tų šalių valdžias, ir 
: suokalbininkus areštuojant 
| keliatas komunistų buvo už
mušta—valdžios aiškina,
kad jie norėję bėgti.

Tūlas laikas atgal Rusijos 
atstovai Estonijoj ir Latvi
joj Įteikė toms valdžioms 
perspėjimą, kad ateityje jos 
taip aštriai komunistų ne
persekiotų, nes Rusija nega
lėsianti to pakęsti. Estoni- 
jos valdžia tuomet atsakė 
sovietų atstovui Litvinovui, 

: kad sovietų valdžia neturi 
! jokios teisės i naminius Es- 
tonijos reikalus kištis, ir 
Litvinovas nusiramino.

Bet štai, Latvijos karės 
teismas dabar nuteisė su
šaudymui 15 komunistų už 
sukeltas andai riaušes Ry
goje. ir sovietų atstovas Ga- 
netski pereitą seredą vėl 
Įteikė latvių valdžiai perspė
jimą. kad ji taip žiauriai ko
munistų nepersekiotų. Civi- 
lė Latvijos valdžia pakeitė 
mirties bausmę kalėjimu.

Kauno „Lietuva” dabar 
praneša, kad Utenoj buvusi 
suimta karinė bolševikų or
ganizacija, ir suimtieji pa
smerkti miriop. Socialdemo
kratai protestavę prieš mir
ties bausme, bet valdžia 
jiems atsakiusi, kad baus- 

: mes vykdymo sulaikyti ne- 
i buvę galima. Reiškia, nutei- 
■ stieji buvo nužudyti.

I

ORGANIZUOJASI
„SLAPIŲJŲ” ARMIJA.

Svaiginamųjų gėrimų ša- 
’ininkai organizuoja New 

'Yorke armiją kovai su blai
vybe, kurią jie vadina „des
potizmu ir asmens laisvės 
mindžiojimu.” Ketvirtą die- 

iną liepos, kuomet Amerika 
j švenčia savo nepriklauso- 
'mvbės šventė, „šlapieji” no
ri surengti milžinišką pro
testo parodą ir tuo tikslu 
iau siuntinėja pakvietimus. 
Jie tikėjosi sudaryti kokių 
100,000 žmonių demonstra- 
ciia. bet užsirašė jau 500,- 
000 ir kas diena vis, daugiau 
rašosi.

Parodai pasižadėjo vado
vauti 1.000 daktarų, daug 
žymių rašytoju ir aktorių. 
Kova prieš blaivybę Ameri
koje kas diena darosi vis 
stipresnė ir platesnė. Gali

I

Varšuvoj lenkai sušaudė
savo lakūną Tvanskį užtai, būt. kad gėrimai ir vėl su- 
kad jis išdavęs Anglijos šni- * grįš, nes jie buvo panaikinti 
pams lenkų armijos paslap- žmonių balso nesiklausiant, 
tis. o žmonės jų nori.

LENKŲ KUNIGAI 
NUTARĖ PAČIUOTIS.

Taip vadinamų tautinių! 
(nezalėžnikų) lenku katali
kų kunigų suvažiavimas 
Scrantone pereitą sąvaitę; 
nutarė panaikinti celibatą 
ir pripažino kunigams teisę 
vesti pačias. Tautinė lenkų ■ 
katalikų bažnyčia buvo su-: 
organizuota Amerikoj apie j 
20 metų atgal. Dabar ji tu-į 
ri jau 50 parapijų ir padaly
ta Į tris vyskupijas, kurių 
kiekviena turi po vyskupą 
ir daugiau kaip 50 kunigų.

PALEIDŽIA 19 
PRAMONIEcIŲ.

Kansas valstijoj bus pa
leista 19 IWW. unijos narių, 
kurie 1919 metais buvo nu
teisti kalėjiman už priešini
mąsi karei. Jie apeliavo ir 
augštesnis teismas pripaži
no, kad jų apkaltinimas bu
vo nepamatuotas.

NUSKANDINO PAVOG
TĄ VAIKĄ.

Tūlas laikas atgal Ne\v 
Yorke buvo pavogtas tė
vams 7 metų vaikas, Giesep- 
pe Varotta. Tėvai paskui 
gavo laišką, reikalaujanti 
82,500 už vaiko sugrąžini
mą. Tėvai pinigų nedavė, 
bet kreipėsi policijom Da
bar atrasta vaiko lavonas 
Hudšono upėj.

NORĖTU IŠMAINYT
VAIKUS ANT ŠUNŲ.

Covingtono mieste, Ken- 
tuckv valstijoj, tūla B. 
Hodges Įdėjo i vietos laik
raščius apskelbimą, siulyda- 
na savo vaikus mainyt ant 
šunų. Ji sako, kad su šuni
nis žmonės gauna kamba
rius, o šeimynų su vaikais 
lamų savininkai neisilei- 1 V • -- *“ r— “ *dzia.
kambarių po visą miestą, ir 
liekas nenorįs duoti jai vie
tos, nes ji turi mažų vaikų.

Ji išjieškojusi sau

ATSIDARĖ A. D. F. 
SUVAŽIAVIMAS.

Denvero mieste, Colora- 
doj, šį panedėlį atsidarė 
!l-mas Amerikos Darbo Fe- 
leracijos suvažiavimas. De- 
’egatų pribuvo iš visų Suvie
nytų Valstijų ir Kanados 
kraštų apie 500. Yra atva
davęs ir Anglijos geležinke- 
’iečių sąjungos pirmininkas.

Šitoj konvencijoj bus ban
doma išmesti Gompersą iŠ 
pirmininkų. Jo vieton ma
noma statyt angliakasių u- 
nijos prezidentą Lewisą.

PRAGAIŠTIS BUTŲ NU
SIGINKLUOTI, SAKO 

WEEKS.
Amerikos karės sekreto

rius Weeks, kalbėdamas Į 
New Yorko universiteto 
studentus, pasakė, kad 
Amerika negali nusigink
luoti, kuomet kitos valsty
bės ginkluojasi, nes tai butų 
pragaištis. Bet kada visos 
ginkluojasi, tai reiškia da 
didesnę pragaištį.

West Virginijoj areštuota 
12 streikuojantys angliaka
siai dėlto, kad nežinia kas 
šovė i kompanijos šnipų au
tomobilių. Tie angliakasiai 
buvo išvyti iš namų ir gyve
no su savo šeimynomis bū
dose.

True translation fiied with the post-master at Boston, Mass., on June 
15, 1921, as re<,uired bv the Act oi October 6, 1917.

Susekta didelis graftas 
Rusijos komunistuose.
PUEBLO POTVINYJE 
ŽUVO 500 ŽMONIŲ.

Sulyg vėliausių žinių, Pu- 
eblo potviny žuvo nemažiau 
kaip 500 žmonių, o nuosto
lių busiu daugiau kaip $15,- 
000.000. Apie 150 šeimynų ir 
dabar tebegyvenu po atviru 
dangum, ant kalnelių susi- 
spietusios.

NUN EŠĖ 4 TILTUS.
Denvero apielinkėje, Co- 

lorados valstijoj, patvinusi 
Platte upė nunešė 4 tiltus 
pereitą savaitę.

JUODVEIDŽIŲ SKERDY
NĖS. Į

Tulsos mieste, Oklahomoj, 
pereita sąvaitę baltveidžiai 
juodašimčiai buvo Įtaisę 
iuodveidžių skerdynę. Apie 
30 juodukų buvo užmušta ir 
keli šimtai sužeista. Juod-' 
veidžių gyvenamoji miesto 
dalis likos beveik visai sude
ginta. Nuostoliai siekią $1,- 
500.000. Riaušės tik tuomet 
numalšinta, kaip atėjo ka- 
riumenė ir apskelbta karės 
stovis.

20 JUODVEIDŽIŲ KALTI
NAMA ŽMOGŽUDYSTĖJ.

Viennos miestely, Georgi- 
jos valstijoj, pereitą sąvaitę 
prasidėjo byla, kurioje yra 
kaltinama 20 juodveidžių 
žmogžudystėje. Pereitą ge
gužės mėnesi šerifas nuvy
ko pas vieną juodveidi far- 
meri mokesčių kolektuoti. 
Tuodveidžiai užsidarė ir ne
norėjo valdžios atstovo ĮsN 
leisti. šerifas pradėjo lauž
tis varu. Juodveidžiai ėmė 
gintis. Prasidėjo šaudymas, 
nėr kuri buvo užmušti du 
juodveidžiai ir vienas balt- 
veidis. Nors baltveidžiai 
šaudė daug daugiau, bet kal
tinami tik vieni juodvei
džiai.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

North Adams miestely, 
netcli Bostono, ant geležin
kelio tapo elektros užmuš
tas mašinistas Morin. Ap
žiūrėdamas elektriškąjį lo- 
komotivą jisai paėmė plika 
anka už vielos, nežinoda

mas, kad ji buvo „gyva.” E- 
lektra nutrenkė jį ant vietos.

i DIDELIS GAISRAS 
McKEESPORTE.

McKeesnorto miestely, ne
toli Pittsburgo, pereitą 
vaite sudegė McKeesport 
Tin Plate Co. blėtos fabri
kas ir Hufer Co. baksų dirb
tuvė. Nuostoliai siekia $3,- 
200,000 ir apie 1,500 darbi
ninkų neteko darbo.

sa-

SUSTREIKAVO MIESTO 
DARBININKAI.

Brocktone sustreikavo 
miesto darbininkai prie iš- 
piavų, protestuodami prieš 
numažintą algą. Miesto ta
ryba nustatė jiems mokestį 
$3.50 i dieną.

BUVĘS AMERIKOJ ; 
NUORTEVA AREŠTUO

TAS.
Vienas bolševikų turis pasi

dėjęs $4,000,000 užsienio 
bankuose.

Iš Londono pranešama, 
kad atvykęs dabar tenai iš 
Maskvos bolševikų prekybos 
atstovas, Leonidas Krasi
nas, papasakojęs labai Įdo
mių dalyku. Komunistų dip
lomatuose sovietų valdžia 
susekusi didelių vagysčių. 
Du žymus komunistų agita
toriai esą jau areštuoti; vie
nas jų esąs Nuorteva, buvęs 
andai Martenso padėjėjas 

i New Yorke. Antras po areš
tu esąs Gukovskis, buvęs 
komunistų agitatorius Es- 
tonijoj. Abudu jie dabar esą 
uždaryti bolševikų kalėjime 
ir jiems gręsianti mirties 
bausmė. Jiedu pavogę dau
gybę pinigų, skiriamų ko
munistų agitacijos reika
lams Amerikoj ir Anglijoj.

Kaip žinia, propagandos 
reikalams Rusijos komunis
tai savo pinigų i užsienius 
nesiunčia, nes jų niekas ne
ima ; todėl jie siunčia konfis
kuotus deimantus ir auksi
nius daiktus. Už tuos daik
tus komunistų agentai gau
na gana gerų pinigų, ir tuos 
pinigus jie pradėjo vogti. 
Vienas komunistų agitato
rių turis jau pasidėjęs ant 
savo vardo užsienio bankuo
se apie 4,000,000 dolerių. So
vietų valdžia dabar pašaukė 
ji Maskvon, bet jis, išgirdęs 
kad Nuorteva jau areštuo
tas, atsisakęs grįžti iš užsie
nio.

KRASINAS VYKSIĄS 
AMERIKON.

Londono žiniomis, sovietų 
prekybos ministeris Leoni
das Krasinas, kuris dabar 
randasi Londone, neužilgo 
ketinąs vykti Kanadon, o iš 
tenai Į Suvienytas Valstijas. 
Taip paskelbusi paties Kra- 
sino raštinė Londone. Jo ke
lionės tikslas busią grynai 
prekybiniai reikalai ir su 
politika neturėsiąs nieko 
bendra.

PITTSBURGAS STATYS 
2,000 NAMŲ.

Pittsburgo Prekybos Ta
rybos Įkurta namų korpora
cija nutarė iki ateinančių 
metų pastatyt 2,000 namų 
gyvenimui.

VALDŽIA NEGALI ATSI
IMT SAVO PINIGŲ.

Pasirodo, kad netik pap
rastiems žmonėms, bet ir 
Suvienytų Valstijų valdžiai 
nelengva atsiimti savo pini
gus iš subankrutijusio ban
ko. Viename užsidariusių 
Bostono bankų buvo federa- 
iės valdžios $12,545 pinigų, 
šitas bankas dabar randasi 
bankų komisionieriaus ran
kose, ir federalė valdžia 
kreipėsi i teismą, kad jos pi
nigai butų atiduoti. Ar ji 
juos gaus, nežinia.
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WASHINGTONO SUVA
ŽIAVIMAS SKILO.

Iš klerikalų spaudos gau
name patirti, kad buvęs a- 
nądien Amerikos lietuvių 
suvažiavimas Washingtone 
skilo: klerikalai supyko,
kam delegatų didžiuma iš
reiškė p. Vileišiui padėką 
už jo darbuotę Amerikoje, 
ir pareiškė, kad jie išeina 
užtai iš suvažiavimo—tiek 
pas juos partinės neapykan
tos!

Būdami mažumoje ir ne
galėdami suvažiavimo kon
troliuoti, klerikalų "federa
cijos" delegatai padavė su
važiavimui savo rezoliuciją, 
protestuodami, kam jis už
gina p. Vileišio darbuotę. 
Negana to, klerikalai ir žo
džiu protestavo, bet —

"Federacijos įgaliotinių pa
reiškimai liko be pasekmių. 
Padėkos rezoliucija buvo pri
imta. Federacijos įgaliotiniai 
pareiškė, kad jie yra toliau 
nebenariai suvažiavimo ir lie
kasi kaipo svečiai.”

Taip aiškina 23-čiam 
"Garso” numery kunigai Ja
kaitis ir Bučys.

Papasakoję, kodėl jie nuo 
suvažiavimo atsimetė, kle
rikalai daro šitokį pareiški
mą:

"Šiuomi, tad. pareiškiame, 
kad visas suvažiavimas po to, 
kaip Federacijos atstovai pa
sitraukė iš jo. likosi vien par- 
tijiniu susivažiavimu. Katali
kiškos liet, organizacijos ne
turi priedermės pripažinti jo 
nutarimams teisėtą galę. Jei 
iis butų vengęs partijinių gin
čų, tai mes buturre pritarę, 
kai kuriems gražiems suma
nymams, išdygusiems tarp 
kitko.”
Kaip matote,- klerikalai 

kaltina suvažiavimą party* 
vumu, o patįs parodė tiek 
partinės neapykantos, kad 
net suvažiavime negalėjo 
dalyvauti. Jeigu p. Vileišis 
butų jų plauko žmogus, tai 
jie jam ir vainiką butų nu
pirkę.

kutį persurii už vien baldus 
riek pinigėlio palaidoti.”
Dabar, kuomet atstovybė 

pereis į klerikalų rankas, tai 
patartina jiems tuos rakan
dus parduoti, o nupirkti už 
kokius $500.

tiek

ATVYKO NAUJAS
LIETUVOS ATSTOVAS.
Šiomis dienomis New 

Yorkan atvyko iš Lietuvos 
Voldemaras Čarneckis, ku
ris užims Jono Vileišio vie
tą.

Čarneckis yra klerikalų 
partijos žmogus, todėl būrys 
klerikalų su savo Mastausku 
priešaky nuėjo pasitikti jį 
prie laivo ir nuvežė i milio- 
nierių viešbuti ”Waldorf 
Astorija.”

Klerikalų spauda, kuri 
Vileišį be paliovos šmeižė, 
■p. Čarneckį nebeišmano kaip 
garbinti ir minėdama jo var
dą kiekvienoj vietoj vis pri
deda būdvardį "gerbiamas.”

X”

$10,000 Už LIETUVOS AT
STOVYBĖS RAKANDUS.

Rašydamas apie savo įs
pūdžius Washingtone, kle
rikalų organo "Garso” rašy
tojas papasakoja ir apie 
naują Lietuvos Atstovybės 
vietą. Girdi:

"Naujoji atstovybės vieta 
yra nelabai toli už Baltojo Na
mo, ant F Gatvės, 1925 Nr. 
Namas gana didelis ir gra
žus su gražiu šalyje ir užpa
kalyje daržu. Ant pirmų lubų 
Įrengta ofisai, o ant antrų gy
venimui 
gyvena 
Vinikai 
bininkų.
kad Lietuvos 
mas gražus 
Tik raukėsi, kuomet jiems kas 
tai į ausį pasakė, jog baldai 
kainavę netoli dešimties tūks
tančių dolerių. Girdi, jaunutei 
Lietuvos respublikai esą bis-'

kambariai, kuriuose 
pats atstovas, p-nai 
ir keliatas ofiso dar-

Lietuviai džiaugėsi, 
atstovybės na- 

ir gerai įrengtas.

tuva norėjo, kad Klaipėda 
butų prijungta prie jos, bet 
vargiai francuzai beužleis 
tą kraštą Lietuvai.

i

IŠĖJO Iš SPAl DOS
SVARBUS VEIKALAS.

šiomis dienomis išėjo iš 
1 spaudos labai įdomus veika- 
! las, "Lietuvos Respublikos 
Istorija.” Šitą knygą turė
tų kiekvienas perskaityt ir 
visuomet turėti po ranka, 
nes tai yra nepavaduojamas 
arsenalas faktų ir dokumen
tų prieš juodąją armiją.

Knyga apima visą laiko
tarpi nuo 1905 metų revoliu
cijos iki šių laikų. Ji paro- 

į do kas ištikrųjų už Lietuvos 
laisvę kovojo, o kas tai ko
vai kliudė ir rėmė caro val
džią; kas paskui kvietė kai
zerio junkerį į Lietuvos ka
ralius ir norėjo užkrauti 
ant Lietuvos žmonių naują 
monarchijos jungą. Viskas 
paremta faktais, viskas pa
rodyta dokumentais.

Toliaus veikalas parodo, 
kaip Lietuva buvo apskelbta 
respublika, kaip buvo su
šauktas Steigiamas Seimas, 
kas ir kaip tą Seimą rinko, 
kokios partijos rinkimuose! 
dalyvavo ir kiek kuri savoj 
atstovų pravedė, ką Steigia- į rašo: 
mas Seimas nuveikė, kaip j 
Lietuva taikėsi su Rusija ir; 
pilna taikos sutartis, kaip i 
Lietuviai susitaikė su Lat-i 
viais, kaip francuzai įsitai
sė Klaipėdoj savo koloniją, 
kaip įsilaužė Lietuvon len
kai. kaip Lietuvos valdžia iš 
pradžių jiems pataikavo, 
kaip paskui prisiėjo su jais! 
kariauti, ir tt.

Be to, prie knygos yra; 
pridėtas didelis ir puikiai! 
spalvuotas Žemlapis, kuris 
parodo Lietuvos respublikos 
rubežius ir kokiems apskri- 
čiams kokie valsčiai priguli.

"Keleivio" redakcija pa- 
taria kiekvienam šitą veika-; 

’ią įsigyti. Jis kainuoja tik
tai $1 ir jį galima gauti "Ke-J 
leivio” knygyne.

KIEK SUMAŽĖJO 
RUSIJA.

Sovietų valdžios telegra
fo agentūra praneša, kad 
nuo to laiko, kaip sugriuvo 
caro valdžia, iki šiol nuo Ru
sijos atsimetė 43,300,000 gy
ventojų su 700,000 ketur
kampių varstų žemės.

Sų Finliandijos atsimeti
mų Rusija neteko 3.500.000 
gyventojų ir 300,000 ketur
kampių varstų teritorijos.

Estonijai teko 40,000 ke
turkampių varstų žemės ir 
1,500,000 gyventojų.

Latvijai — 40.000 ketur
kampių varstų žemės ir 2,- 
000,000 gyventojų.

Lietuvai — 70,000 ketur
kampių varstų žemės ir 4,- 
500,000 gyventojų.

Lenkijai — 140.000 ketur
kampių varstų žemės ir 15,- 
000,000 gyventojų (po Ry
gos sutarties lenkai gavo 
daug daugiau: prie to da jie 
užgriebė ir pusę Lietuvos).

Baltgndijai—2,000,000 gy
ventojų.

Azerbaidžianui — 1.500,- 
000.

Armėnijai— 1,300,000.
Gruzijai—3.000.000.
Sibiro Respublikai 

000,000.
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NIEKAS NENORI 
MASTAUSKO.

"Tėvynė" 23-čiam numery

kurių turi

APIE KLAIPĖDĄ.
Tūlas K. P., buvęs nese

nai Klaipėdoj, rašo:
"Klaipėdoje dar nėra tokių 

didelių patogumų,
tolimesnės Vakarų Europos ir 
Amerikos miestai. Visgi čia 
daug patogiau gyventi negu 
kituose Lietuvos miestuose. 
Mat čia šeimininkavo ne žy-: 
dai ir lenkai, bet tvarkus ir 
švarus vokiečiai. Nors Klai-i 
pėda ir Lietuvos žemėje, bet 
lietuviškumo čia nepastebi. 
Klaipėda labiau su vokietėjusi,! 
negu Vilnius sulenkėjęs. Kai ■ 
krautuvėje ar gatvėje prakai- į 
bini lietuviškai, 
kiai 
nors 
tėvų 
veik

I

laiku visiškai apsistos medžią- kaipo faktą, kad amalga- 
ginės jiagalbos teikimas Lietu- n.eitų rubsiuvių unija išti- 
vai nuo Amerikos lietuvių. Juk krujų eina išvien su Rusijos 
visos darbuotės eiga priguli' ‘ 
nuo Misijos sumanumo, o kuo
met tos Misijos nariai neišma
no iš kurio galo tą darbą pra
dėti ir pagaliau neturi visuo
menės paramos, tad ir negali
ma nei norėti susilaukti kokių 
nors realių davinių.

"Teko pastebėti viename 
laikraštyje išvadą, kati - buk 
Lietuvos vyriausybė pama
čius. kad p. Mastausku nepasi
tiki Amerikos lietuviai, at
šauks ji iš Misijos. Atšauks, 
tai atšauks. bet kas atly
gins tuos visus medžiaginius 
nuostolius, kuriuos Lietuvos 
valdžia išleido šito naujo Misi
jos nario kelionei ir mokėda
ma jam algą per kelis mėne
sius. kuomet jisai netik nei už 
sudilusį centą nepadarė gero, 
bet dar savo ypata sukiršino 
Amerikos lietuvius priešais 
Lietuvos vyriausybę.”
Klerikalai kėlė triukšmą 

>rieš buvusią misiją dau- 
riausia dėlto, kad ji esanti 
’socialistiška” ir todėl žino
jęs nenorį iš jos Lietuvos 
'■onų pirkti.

Na, dabar klerikalai gali 
yasigirti, kaip žmonės "per- 
<a’’ bonus iš jų Mastausko.

4
i bolševikais.

Taigi išrodo, kad šita ko
munistų agitacija buvo tik
ra provokacija.

JAPONIJA DIDINA 
LAIVYNĄ.

Japonijos valdžia yra pa
siryžusi 1022-23 metais žy
miai padidinti savo laivyną, 
nes paskelbtas jos laivyno 
biudžetas tam laikotarpiui 
reikalauja 480,000-000 jenų 
{apie $24,000.000). Beto da 
apie 200,000,000 jenų reika
laujama atnaujinimui saus- 
žemio ir jūrių fortifikacijų. 
Tas reiškia, Japonija ruo
šiasi prie karės; Amerika 
taip pat.

Iš Steigiamojo Seimo 
darbuotes.

Kodėl Socialdemokratai 
dalyvauja Seime?

MOKĖS* NUOŠIMČIUS Už 
LIETUVOS BONUS.

Kitoj vietoj skaitytojai 
•as išspausdintą Lietuvos 
Atstovybės pranešimą, kad 
įuo 1 liepos bus jau išmoka
mi užaugę nuošimčiai už 
Lietuvos Paskolos bonus. 
Fodel kas turi toki boną nu
sipirkęs, tegul nukerpa nuo 
io 1921 metų kuponą ir pa
siunčia tą kuponą Lietuvos 
Atstovybės Paskolos Sky
riui šiuo adresu: 370 7 th 
avenue, Nevr York Citv. Už 
>50 bono kuponą Atstovybė 
prisius $2.50, už šimtadole- 
rinio bono kunona $5.00, ir 
1.1.

Iš viso tų nuošimčių šįmet 
pareina mokėti apie $60,000. 
Visi pinigai esą sudėti Lie
tuvos Atstovybėj ir kbs tik 
reikalaus prigulinčių sau 
nuošimčių, visiems jie busią 
užmokėti; tečiaus kas nepai
so tų kelių dolerių, tam at
stovybė pataria vistiek nu
kirpti šių metų kuponą ir 
nusiųsti ji atstovvbėn kaipo 
auką Lietuvos valstybei.

"Kuomet sugrįžo Amerikon 
j p. Mastauskas kaipo Lietuvos 

Misijos narjs, visa progresvve 
į Amerikos lietuvių spauda iš

reiškė pasigailėjimo, kad Lie
tuvos vyriausybė paskyrė to
kiai svarbiai misijai netinka
mą ir neturinti Amerikos lie
tuvių pasitikėjimo žmogų. 

; Tuomet klerikaių spauda šoko 
I ginti savo žmogaus, ir darė 
; net tokius naivius priekaištus 

progresyvei spaudai, kad buk 
, "laisvamaniai" todėl priešingi 

p. Mastauskui. kad jisai esąs 
katalikas ir kad ne jų partijos 

i žmogus.
"Tečiau štai jum faktai: te-

I

ko patirti iš Lietuvos Atstovy- 
i beje dirbančių žmonių, kad 
į beveik jokia Amerikos lietu- 
■ vių kolonija nenori prisiimti 

p. Mastausko už kalbėtoją. 
Pavyzdžiui, buvo išsiuntinėta 
visoms Pennsylvanijos valsti
jos paskolos stotims pasiūly
mas. kad surengtų prakalbas 
naujam Lietuvos Misijos na
riui p. Mastauskui, tat iš visų 
Pennsylvanijos valstijoje e- 
sančių paskolos stočių tiktai 
dvi sutiko rengti prakalbas. 
Kitos visos atsisakė.

'"Šitas kuoaiškiausiai liudija 
kiek šituomi naujosios Misijos 
nariu pasitiki Amerikos lietu
vių visuomenė. Seniaus buvu
sios Misijos narius visur sutik
davo su manifestacijomis ir 
jie būt galėję kalbėti kasdien 
po 24 valandas ir tai nebūt 
jiems pristigę vietos kur pra
kalbas rengti, o p. Mastausko 
niekas nenori už kalbėtoją j 
prisiimti.”
Bet ir tose dviejose vieto-1 Senato Komisiją, užginčijo 

se, kur Mastauskas kalbėjo, į vjsus fabrikantų kaltini- 
Jis pasakė, kad fabri-

tai klaipėdiš- 
nenoromis atsakinėja, 

da daugelis moka savo 
kalbos. Kaimiečiai be- 
visi kalba lietuviškai, bet

savo vaikus mokina tik vokiš
kai. Mat lietuvių kalba jiems . 
išrodo esanti ’burų’ arba mu- Į jokios naudos iš jo prakalbų ■ mus~

AR NEBUS TIK PROVO
KACIJA?

Rūbų fabrikantai įskundė 
federalei valdžiai taip vadi
namą amalgameitų rubsiu
vių uniją, buk ji turinti ry
šių su Rusijos bolševikais ir 
siekianti prie "sovietizmo” 
šioje šalyje. Federalė val
džia dabar daro tyrinėjimą. 
Jeigu pasirodytų, kad ištik- 
ro taip yra, kaip fabrikantai 
sakė, tai rubsiuvių unija ga
li būt paskelbta nelegale or
ganizacija. Fabrikantai, ži
noma, to ir nori

Kad apgynus darbininkų 
organizaciją, jos pirminin
kas, Sidney Hillman, kuris 
buvo pašauktas pereitą są- 

j vaite į Washingtoną prieš

žikų kalba su kuria 'netoli nu-' nebuvę, nes iš viso tik vie- i fcantų skundas yra grvnas 
eisi.’ !nas žmogus pasižadėjęs nu-!prasimanymas ‘ir šmeižia

"Norinčių Lietuvai priklau-. pirkti boną už $50, bet ir tai nibsiUvių unija tam tikrais 
syti Klaipėdos krašte labai ne- da nenupirkęs, o prakalbų jšrokavimais—---- c----------  ---------— ------------p- v
daug. Visupirma, nenori prie surengimas ir Mastausko 
Lietuvos priklausyti ukininD kelionė gana daug lėšavusi. 
kai. vokiečiai ir lietuviai^ Pirma, kuomet Lietuvos Mi- 
Jiems rodos, kad pasilikus sijoj dirbo Žadeikis ir Vilei- 
prie Vokietijos brangiau būt šis, per tokias prakalbas

išrokavimais.
Bet kaip tik tuo laiku, 

kuomet Washingtone eina 
toks tardymas, kuomet fa
brikantams reikia aiškių 
prirodymų, kad rubsiu-

galima parduoti ūkio produk- Į žmonės išpirkdavo bonų už !viu amalgar neitu unija tik 
tus, o pigiau pirktis visokių xelis tukstancius dolerių. !raj sėbraujasi su bolševi- 
mašinų. Vokietijos socialisti- Todėl "Tėvynė” ir sako: įkais, lietuvių rubsiuvių su-
niai darbininkai beveik neut-, "Taigi p. Stulginskas su dr., girinkime Brooklvne komu-
ralųs, nors ir jie daugiau sim
patijų Vokietijai rodo.”
Pirm karės Klaipėda pri

klausė Vokietijai. Po karės 
gi tą miestą su ilgu sklypu ’ 
žemės palei Nemuną užval-J 
dė francuzai ir šeimininkau
ja tenai iki šiai dienai. Lie-

Purickiu pilnai atsiekė savo ristai pradėjo agituoti, kad 
tikslo, skirdami p. Mastauską amalgameitų unija prisidė- 
Lietuvos Misijos nariu Ameri- tų prie Maskvos bolševikų 
kon. Jie netik nuramino savo "internacionalo." Ir susirin- 
sėbrus, kėlusius triukšmą kimas taip nutarė.
prieš buvusią Lietuvos Misija? Sakoma, kad‘fabrikantų 
bet ir visi Amerikos lietuviai agentai jau pristatę šitą nu- 
pradeda "nurimti” ir greitu tarimą Senato Komisijai,

(
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r pražydės socializmo surė
dymas. < Mira

Komunistam tuomet ne- 
laug rūpėjo klausimas, kiek 
kuri šalis gyveninio paruoš- 
a revoliucijai ir socializmo 
varkai. Ar joje darbininkai 
Pakankamai stiprus, kad 
tugalėtų savo priešus? Ar 
iie gana yra prisiruošę, 
kad mokėtų vesti gvveni- 
nan naują surėdymą, būti 
•o šeimininkais-kurėjais? Jų 
supratimu užteko, kad prie
šaky darbininkų atsistotų 
■'tikri” revoliucionieriai, 
kietai pasiryžę žmonės ir 
viskas bus laimėta iki galui, 
nors tų pasiryžusių butų ir 
nedaugiausia.

Reikia pasakyti, kad rusų 
komunistai nuo pat 1918 m‘. 
oradžios nesėdėjo ranku su
dėję ir visgi iki šiol neužde
gė Europos taip, kaip būvu 
pasiryžę. Priešingai. Pasku
tiniais metais padedant Ru
sų komunistams, Europoj* 
įvyko keletas didelių mėgi
nimų nugalėti buržuaziją 
vienu mostu. Tie mėginimai 
pasibaigė darbininkam la
bai skaudžiai. Prisiminsim 
Vengriją. Vengrų darbinin
kai ir kareiviai, komunistu 
vedami, jau 1918 metais bu
vo paėmę į savo rankas visą 
valdžią ir sukure Vengru 
Tarybų respubliką. Bet paė
mę, valdžios neišlaikė. Ven
grų dvarininkai ir buržua
zija, ūkininkų padedami, ne 
tik vėl parbloškė darbinin
kus, bet sukurė dabar Veng
ruose tiek piktą reakciją,

Kauno "Socialdemokra
tas” rašo: . y.

Nesenai, Panevėžio prof. 
sąjungų susirinkime vienas 
darbininkų paklausė vieno 
mūsiškių draugų:

—Kaip, girdi, socialdemo
kratai gali sėdėti Seime, kur 
buožių valdžia grūda darbi
ninkus i kalėjimus, griauna 
profesines sąjungas, kai ka
ro teismas kruvinai spren
džia teisiamų darbininkų 
bylas?

Tam draugui buvo aišku, 
kad socialdemokratai stačia 
galva turi išgriūti iš Seimo, 
jei nori eiti iš vieno su Lie
tuvos darbininkais ir ginti 
jų reikalus.

Panevėžiečio balsas — ne 
vienintelis. Kai Kaune š. m. 
pradžioje žvalgyba suėmė 
Darbininkų Kliubą, kai ku
rie Centro Biuro nariai taip 
pat ragino socialdemokra
tus išeiti iš Seimo, vadinasi, 
sulysti i palėpes, i "revoliu
cinius” plyšius ir iš ten "da
ryti” revoliuciją.

Negalima dėti visos atsa
komybės už tas mintis nei 
panevėžiečiui, nei Centro 
Biuro nariam. Tas mintis 
savo laiku jiem Įkalė galvon 
musų komunistai, ir tie žmo
nės kartoja jas kaip pote
rius iki šiai dienai, nors pa
tys komunistai dabar jau ką 
kitą kalba.

Taigi, ar dalyvauti Sei
me, ar išnaudoti ji ir spirti 
krikščionis ir liaudininkus, 
kad jų leidžiamieji jstaty-i 
mai butų kiek galima palan- kad darbininkam ten sunku 
kesni darbininkam? Ar bu- kvapas atgauti.
nant Seime kritikuoti Seimo Panašiai atsitiko ir Bava- 
šeimynmkų ir valdžios dar- rĮJ0j Ir ten 1919 metais ko_ 
bus. kad tuo pačiu padėjus munistai laikinai buvo už- 
darbininkam geriau pažinti valdę krašta, bet ir ten revo-

I

Raštu iš balandžio 1 die
nos Lietuvos Atstovybė bu
vo užprašiusi Lietuvos Tele
gramų Agentūros "Elta” 
teikti platesnių žinių iš Stei
giamojo Seimo darbuotės ir 
apie eiseną derybų su len
kais. Laišku iš 14 d. gegužės, 
k m. "Elta” yra prisiuntusi 
tokių žinių, dalį kurių čion 
ir paduodame:

"Lenkų- lietuvių derybos 
Jabar vyksta Briuselyje. 
Musų valdžia ir visuomenė 
oasirvžusi atgauti Vilnių. 
Mes tinkam daryti su len
kais ekonominę sutartį ben- 
irai su kitomis Pabaltjurio 
/alstybėmis ir dalyvausimi 
nilitarinėj konvencijoj su 
enkais. Sutarties su Lenki
ja projektas jau atiduotas 
Tautų Sąjungai ir Įvairių 
-vetimų kraštų atstovams.

Paskutinėm dienom Stei
giamas Seimas pirmu skai- 
:ymu yra priėmęs "žemės 
•eformos" įstatymą. Iš svar
esnių nesenai buvo priimti:

1) Pradedamoms mokyk- 
oms Lietuvoje įstatymas.

2) Dvarų darbininkų sam- 
iymo ir atstatymo įstaty- 
nas.

3) Šaulių Sąjungos įstaty-
nas.

4) Priverstino valstybi
nio triobėsių nuo ugnies ap- 
iraudimo įstatymas.

5) Kariškiams žeme ap
ipinti įstatymas.

6) Lietuvos Atstatymo 
{omisariato įstatymas.

7) Valstybinio apdraudi- 
no įstaigos įstatymas.

8) Kovos su galvijų maru 
(džuma) įstatymas.

9) Lietuvos tarptautinio 
lanko įstatai.

10) Medicinos praktikos 
eisiu Lietuvoje įstatymas.

11) Azerbeidžiano Socia-
istinės Tarybų Respublikos 
vyriausybės ir Lietuvos De- 
nokratinės Respublikos vy
riausybės sutartis dėl teisių 
garantijų tų respublikų pi-įse, vyravo iki šiol žmonės, komunistai pradėjo atlyžti, 
iečiams gyvenantiems kitos1 dėl kurių komunistų nusis- (Dar užpernai jie vadino so- 
espublikos teritorijoje. ‘’ 11 ’
Steigiamojo Seimo konsti- 

ucijos komisija rengia Lie- 
uvos konstitucijos Įstaty- 
ną, kuris veikiai bus patiek
tas plenumui.

Antroji Lietuvos Gynimo 
°askola šiomis dienomis bus 
Įnešta St. Seiman ir atiduo- 
a finansų ir biudžeto komi
sijai, kuri paruoš Seimo ple
numui.

Šiomis dienomis eina Lie-j darbininkų atstovam į tas "sutaisė” komunistų taktiką 
uvos farmeceutų ir dantų! huržuazijos_”kudekuotes” ir ir skaudžiais patyrimais pri- 
<ydytojų suvažiavimai są
jungos inkurimo tikslu.”

Kaip žinoma, JJetuvių- 
enkų derybos Briuselyje 
nutruko ir visas ginčas vėl 
bus patiektas svarstyti Tau- 
:ų Sąjungai.

Birželio 7 dieną yra gau
tas "Eltos” kabfegramas to
kio turinio:

"Tautų Sąjungos Taryba 
susirinks Genevoje šveicari-

Panašiai atsitiko ir Bava

rus. kad tuo pačiu padėjus munistai laikinai buvo už-

savo priešus ir suprasti savo 
reikalus? Ar išnaudoti buvi
mą Seime tam, kad sutrauk-

liucija žlugo, užleisdama 
vietos pikčiausiai reakcijai. 

Šiais metais per Velykas 
. _ , ra

ginami iš Maskvos, pamėgi- 
j no vieni patvs "padaryti" zanjom sutvirtėti »ir

O gal tik palaukti pirmo | p.,fv= 
pikto buožių darbo, drėbti 
Seime jiem į akis kokį smar
kiai revoliucinį žodį ir išeiti 
iš ten? Jei taip tektų pada
ryti Seime, tuomet tą patį 
reikštų daryt ir savivaldy-, 
bėse.

Kaip mes, socialdemokra
tai, žiūrim į darbuotę Seime,' 
apie tai esame pasakę savo' 
deklaracijoj.

Ties tuo klausimu tenka; 
betgi sustoti, nes jame pasi-į 
reiškė pamatinis skirtumas rjntis, mokintis ir ruoštis, 
tarp musų, socialdemokratų išnaudojant visas galimv- 
ir komunistų. į bes. kurias darbininkam

Tenka ypač dėlto juo kai- duoda demokrątinė buržua- 
bėti, kad ir profesiniam mu- zinės valstybės tvarka, 
sų judėjime, bent jo viršūnė-; Po tų skaudžių bandymų 

iki šiol žmonės,1 komunistai pradėjo atlvžti.

tUme„-da±?k^ S vSZTom&aTorganizacijas, kad padėtu
me kuo galima tom organi-

■visiškai sugniužo.
Patys Tarybų Rusai per 

du kartu buvo atsilankę Lie
tuvoje; pernai buvo beveik 
pasiekę Varšavą, bet revo
liucijos nepadarė ir buvo 
priversti pas save pasitrau
kti. Delko buvo pralaimėta ?

Dėlto, kad visais paminė
tais atsitikimais tų šalių 
darbininkai pasirodė dar 
tiek nepasiruošę, kad nuga
lėtų savo priešus ir patys 
naują gyvenimą kurtų.

Vadinasi, dar reikia stip- • J • 1 • » • • v •

i tatymas buvo kaip tas šv. cialdemokratus buržuazijos 
Raštas ir "zerkolas” teisy- pakalikais už tai, kad tie da- 

’oės. Į Iyvauja parliamentuose ir
Komunistai, ypač rusų ir savivaldybėse. Lig sočiai 

mūsiškiai komunistai taip plūdo komunistai ir mus. 
kalbėjo: Pasauly, girdi, eina Pernai komunistai jau pa- 
socialistinė revoliucija. Jei tys nutarė eiti i buržuazijos 
ne šiandien, tai ryt darbi- "kudekuotes” ir šiandien 
ninkai paims viršų, išgriaus jau sėdi Vokietijos, Franci- 
buožių tvarką ir įvezdins jos, Anglijos parliamentuc>- 
socializmą. Tuomet kuriem se.
gi galam lysti "tikriem” į Tai ve kaip gyvenimas

ten rūgti ? Reikia tik ruošti rodė, kad ne komunistai, bet 
ir dirbti revoliucija, nežiu- socialdemokratai teisingai 
rint, ką turtingieji darys įvertino einamąjį momentą, 
parliamentuos ar savivaldy- teisingai suprato ir darbi- 
bėse. ninku uždavinius.

Kai komunistai taip kai- Dabar komunistai ir pas 
bėjo, jie buvo visai įsitikinę, mus jau eina atatupsti. Jie 
kad Rusų revoliucija kaiip skaito reikalinga dalyvauti 
liepsnos kamuolys nuriedės savivaldybėj. Dabar jie ei- 
per. Lenkiją ir Lietuvą Vo- tų ir Seiman, jei butų nauji 
kietijon, iš Vokietijos į toli- rinkimai.

u_______________________j________ mesnius Vakarus, visur už- Ir draugai, kaip panevė-
joj birželio 17 dieną. Hy-įdegs kovos gaisrą. Ir kai žietis, kurie klupčiodami bė- 
mans referuos apie Briuse-; gaisras pasibaigs, nuo kapi- ga paskui komunistus, pasi- 
lio derybas.” / Į talizmo tvarkos beliks vieni vėlavo su savo mintimis be-

Liet. Inform. Biuras, pelenai. Iš tų pelenų išaugs veik visais metais. K. .

t

‘.v
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BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių susirinkimas ir 
komunistai.

Pirmiaus gana tankiai 
įvykdavo, čionai nepaprasti 
kriaučių susirinkimai, nes 
jų reikalaudavo komunistai 
saviems tikslams. Bet da-jV-1*“’

Murauckui ir Vizdžiunui ai-Į CHICAGO, ILL. 
skintis, tuojaus kiekvienam Lieluvi Tautinių Kapinil, 
buvo aišku Vizdziuno kaltei __ ’buvo aišku . Vizdžiuno kaltė devvniu mctŲ sukaktuv;Ų ’ 
ir pildomosios, tarybos biau- apvaikšėiojimas. 
iri politika. Nors Rombinis Qn ,,ir Mockaitis-RekamDis ir . . 30 d gegužes atsibuvo j ir ĄiocKaitis Bekampis n j ietuvi Tautinių Kapiniu 
icia eme savo drauda tei- ___ V. *

gegužės atsibuvo
i čia ėmė savo „draugą” tei
sinti, bet tuojaus tapo paso- 

. Komunistai matyda
mi, kad jau nevyksta savo 
”dxaugą” išteisint, ėmė pra
šyti, kad susitaikintų, ka ži
noma, ir padarė, sugrąži
nant Muraucką atgal į tą 
dirbtuvę.

Tai, ve, kokia komunistų 
politika vedama tarp Broo
klyno kriaučių! Bet komu
nistai kada nors turės atste- 
nėt.

Toliaus tame susirinkime 
Mockaitis stengėsi išduoti 
raportą iš užbaigtos kriau
čių kovos, bet matyt, jis 
pąts nieko apie tai plačiau 
nežinojęs, ar gal dar Augu- 
no nebuvo informuotas, tai 
nieko negalėjo ir pasakyti, 
išskyrus plūdimą Amalga- 
meitų unijos viršininkų.

Beje, augščiau minėjau 
apie Vizdžiuno muštynes; 
bet turiu priminti, kad Moc- 
kaitis jau kelis kartus 
kriaučių ofise susimušė.

Pas—lis.

bar, kuomet kriaučių pildo- 
moj taryboj sėdi vien tiktai 
komunistai, arba jų šalinin
kai, tai jau susirinkimai 
šaukiami gana retai, dėlto, 
kad susirinkimuose tankiai 
iškyla jų chamunistiški dar
bai, ką mes matysime toliau.

3 d. birželio buvo įvykęs 
nepaprastas kriaučių susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darius sekė tvarkos vedėjo 
rinkimas; išrinkta komunis
tiškas „Bigjonis.” Pirmiau
sia ant dienotvarkio buvo, 
„prisidėjimas prie III unijų 
Maskvos internacionalo.” 
Tam jau buvo ir rezoliucija 
iš kalno paruošta. Prasidė
jus už tą internacionalą agi
tacijoms, iš šalies žmogus 
liesi klausydamas jautiesi,
kad bepročių name estu Pa
vyzdžiui, rumbinis Jankauc- 
kas apie 20 minutų rėkė, 
draskėsi, bet negalima buvo 
suprasti, ką jis nori pasaky
ti. Kopustinis Černauckas 
kalbėjo dar ilgiau, bet ir iš 
jo kalboj nebuvo galima su
prasti. ar jis apie savo ko
munistiškus kopūstus kalba, 
ar apie bolševikų interna
cionalą, nes viskas maišėsi, 
o publika rėkia ir liepia jam 
sustoti. Tatai matydamas 
Mockaitis-Brazaitis-Bekam- 
pis ėmė aiškinti, kad girdi, 
„mes visi čia mažai turime 
supratimo apie tokius daly
kus, kaip tai internaciona
las, bet visgi mes turime dė
tis prie trečio, nes jis visus 
stumia į revoliucijos vagą.” 

Bet nežiūrint, kad jie nie
ko apie tai nesupranta, 
Brooklyno lietuviai kriau- 
čiai vistiek „prisidėjo” prie 
trečiojo internacionalo ir 
dabar turbut jau klausys iš 
Maskvos paliepimų. Taip 
pat jie išrinko komisiją iš 
„Rumbinio” „Kopustinio” 
ir „Margio” (čia juos taip 
vadina. —P.), kad Sitų į ki
tus skyrius agituodami taip 
pat prisidėti prie Maskvos

. bolševikų „susaidės.”
Antras ant dienotvarkio 

punktas buvo J. Vizdžiuno 
su Muraucku „keisas.” Tarp 
jų dalykas dėjosi šitaip: Jie
du dirba abudu lietuviškoj 
korporacijoj ir Vizdžiunas 
ten buvo „shopchairmanas.” 
Apie porą sąvaičių atgal, 
kaip visur, taip ir toje dirb
tuvėje buvo renkama dešim
tas nuošimtis nuo dirbančių 
darbininkų, bet korporaci
jos, darbininkai, nežinia del- 
ko, atsisakė tą nuošimtį 
duoti. Tuomet Vizdžiunas 
pasiskundė į unijos ofisą. 
Vėliaus iš unijos ofiso nuėjo 
biznio agentas ir išrinko vi
sus nuošimčius be jokio dar
bininkų pasipriešinimo. Po 
tam Vizdžiunas jautėsi, kad 
jo „geras” vardas įžeista ir 
ėmė darbininkus plūsti. 
Murauckas prisiartinęs prie 
jo liepė jam „užsidaryti ar
moniką.” Vizdžiunas bimt! 
Murauckui i nosį. Murauc
kas—atgal, iškilo muštynės, 
bet netrukus darbininkai 
juodu perskyrė. Murauckas 
jausdamas, kad Vizdžiunas 
pradėjo, nuėjo ant kriaučių 
pildomosios tarybos susirin
kimo ir apsiskundė. Bet ka
dangi pildomoj taryboj da
bar yra tiktai komunistai, o 
Vizdžiunas taip pat komu
nistas, tai pildomoji taryba, , 
nežiūrint tos dirbtuvės dar- : 
bininkų liudijimo, Vizdžiu- 
ną išteisino, o Muraucką iš ; 
dirbtuvės išvarė. Murauc
kas matydamas tokią biau-------------- - ------
rią politiką, pareikalavo,' suomeniškos dirvos Water- 
kad jam leistų atsišaukti į būrio lietuvių tarpe. x 
šitą susirinkimą. Pradėjus Vieversys.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
Perspėjimas rytinių valstijų 

merginoms.
Kadangi rytinėse valstijo

se Californija yra pagarsė
jusi kaipo "žemiškas rojus,” 
tai daugelis žmonių svajoja, 
kaip tą „rojų” išvysti. Ypač 
jaunos merginos, kurios ži
no, kad Californijoj veikia 
krutančių paveikslų kompa
nijos, stengiasi pasiekti Ca- 
liforniją ir pastoti aktorko- 
mis. Kartais gražias lengva- 
tikes merginas prikalbina ir 
atveža į Californija agentai, 
o kartais jos pačios atva
žiuoja „laimės” jieškoti. Bet 
aktorkomis beveik nei viena 
jų nepastoja, o didžiuma pa
puola į paleistuvystės lizdus 
ir ten pražudo visą savo lai
mę ir jaunas dienas. San 
Francisco hoteliuose pilna 
tokių privažiavusių mergi
nų. Jos neturi jokio darbo, o 
tik sekioja paskui vyrus, čia 
jokių merginoms darbų nė
ra, o restoracijose irgi bile 
kas darbo negauna. Califor
nija ,yra rojus tik piniguo
čiams, bet ne skurdžiams. 
Man teko pasitikti lietuvę 
merginą, kuri irgi prikalbin
ta agento atvažiavo iš ryti
nių valstijų, kad palikti ak- 
torka, bet dabar gyvena di
džiausiame skurde.

Taigi, lietuvės merginos, 
nesvajokite apie Californiją 
ir apsisaugokite agentų, ku
rie jumis kalbina ir prižada* 
vietas gerai apmokamų ak- 
torkų.

Apie San Francisco kolo- 
nizuojasi daugiausia japo
nai ūkininkai. Jie perka ar
ba samdo ukes, mokėdami 
didelius pinigus. M- G.

WATERBURY, CONN. 
Važiuoja Lietuvon.

Šiomis dienomis daug lie
tuviu apleido šį miestą. Di
džiuma jų išvažiavo Lietu
von. Vieni mano ten apsigy
venti, kiti pasisvečiavę grįž
ti Amerikon. Žinoma, per 
daugelį metų gyvenus sveti
moje šalyje yra malonu ap- 
ankyti savo prigimtą šalį, 
airi per karės audras tiek 
vargo yra išgyvenusi.

Tarpe įžymesnių water- 
mriečių išvažiavo Lietuvon 
laviešėti ir Tarnas Matas. 

Jisai sėdo ant laivo 24 gegu
žės ir žada sugrįžt atgal pa
baigoj liepos. Tarnas Matas 
atvažiavo Amerikon 1903 m. 
ir jfer tą visą laiką yra gana 
daug pasidarbavęs ant vi-

apvaikščiojimas. Tą dieną 
suėjo lygiai devyni metai, 
kaip lietuviai įsisteigė lais
vas, nuo kunigų globos ne- 
prigulmingas kapines.

Apvaikščiojimo progra
mą atidarė kapinių pirmi
ninkas B. Liubinas, pasaky
damas tam tikslui atatinka
mą prakalbėlę. Paskui or
kestrą sugriežė laidotuvių 
maršą ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, vadovaujant 
S. Diliui, sudainavo kapinių 
dainą. Vėliaus kalbėjo F. P. 
Bračiulis ir dr. A. Montvi- 
das. Taipgi keletą dainelių 
gražiai sudainavo Ateities 
Žiedo Vaikučių Choras, va-

="* 1 ....
DETROIT, MICH.

Klerikalų ir komunistų 
įtekmė nyksta.

Detroite yra apie 10,000 
lietuvių, bet savo veiklumu 
jie nepasižymi, nes trūksta 
apsišvietusių vadovų. Lig
šiol musų klerikalai vis di
džiavosi, kad Detroitas— 
tai tvirčiausia katalikų ko
lonija. Komunistai irgi gir
davosi, kad minios eina su 

kad važiuojant jais. Bet ištikrujų, tai dide- 
......... . lė didžiuma Detroito lietu

vių nepritaria nei komunis- 
‘ SUip ai-iaip” kalbant, bet "ei klerikalams. Nors
kapinių apvaiksciojimas ir 
piknikas labai nusisekė. Ka
dangi diena buvo graži, tai

' Nuėjus į kapinių pikniką, 
kuris buvo Blinstrųpo dar
že, žmonių šnibždėte-šnibž- 
dėjo. Vieni susėdę apie sta
lus, kiti po medžiais gėrė,' 
linksminosi. Muzika grieže. 
Įtaikė tų linksmybių neapsi
eita ir be nelaimių. Vienas 
vaikinas besisupdamas su- 
pynėje persimušė galvą. 
Tuojaus buvo pašauktas gy
dytojas, kuris žaizdą susiu
vo. Taipgi keletas žmonių' 
bėdavojo, kad 1 " _
gatvekariais vagiliai jiems 
pinigus iš kišenių išėmė.

dovaujant p-lei Bigeliutei. vaikščioja savo kapinių su- 
Mišrus Choras, vadovam kaktuves.
jant S. Diliui, irgi šauniai i sapos darbininkas,
sudainavo keletą darbinin-' _ ------------
kiškų dainelių. Paskutinė 
daina ant programo buvo' 
Internacionalas, kurią su-! 
dainavo Chicagos Vyrų! 
Choras, pritariant orkest
rai. i

Pasibaigus programui or- rai koją pakišti. Bet dar blo- 
kestra užtraukė Marsalietę giau yra, kuomet panašiai 
ir visa minia demonstraty- elgiasi draugijos. O musų 
viškai, muzikos ‘lydima, nu- kolonijoj tie dalykai 
maršavo prie Montvidienės pradeda apsireikšti.

j New Britaino lietuvių be- 
nas nutarė ant 5 d. bii želio 
surengti pikniką. Tam tiks
lui buvo paimtas Kvartet 
Parkas. Birutės draugija, 
sužinojus apie beno rengia
mą'pikniką, kaip ir ant tų 
patyčių nutarė ant 5 d. bir
želio rengti savo pikniką?

.< ’
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Apart dainų buvo ir kitokių 
pamarginimų.

Panedėly taipgi žmonių 
atsilankė skaitlingai ir. gali
ma sakyti, piknikas visais 
atžvilgiais nusisekė kuopui- 
kiausiai. Pelno liko $525.75.

Tautiška parapija yra dė
kinga visuomenei už taip 
skaitlingą atsilankymą, o 
podraug ir pikniko rengė 
iams už jų pasidarbavimą.

Tautietis.

nebus”. Ant to ir pasibaigė 
„didelės” komunistų prakal
bos.

Ne geriau yra ir su kleri
kalais. Nors jie per savo 
šlamštus giriasi apie pasise
kimus, bet tikrenybėje jokių 
pasisekimų nesimato, štai 
”Dar-ko” No. 62 tūlas Sin- 
gelis susiriesdamas giria sa
vo kromelį. Girdi: "Detro
itas—tai skaitlinga lietuvių 
katalikų kolonija. Turime 
gražią bažnyčią, 2 svetaini, 
gražią muro mokyklą, kurią 
veda vienuolės nazarietės, 
visos lietuvaitės ir karštos 
tautietės. Vaikučiai gra
žiausiai auklėjami katalikiš- 
koje-tautiškoje dvasioje. 
Prie parapijos yra vienuo
lynas su koplyčia, kur gyve
na 6 lietuvaitės vienuolės”.

Tai šitoki Bingelio pasigi- 
rimai. Tikrenybėje gi viskas 
yra kaip tik atbulai. Detro
ito lietuviai katalikai neturi 
nei bažnyčios, nei mokyklos, 
nei vienuolyno — žodžiu sa
kant nieko. Visas tas turtas 
priklauso vyskupui.- Lie-. 
tuviams katalikams leista 
tiktai skolą už tą turtą iš
mokėti, kurios yra apie 90,- 
000 dolerių ii’ užlaikyti apie 
10 dykaduonių. Gi tos giria
mos vienuolės visai ne lietu
vaitės, bet paliokės ir vo- 
kietkos. Vos tik 2 iš jų ga- 
i šiaip-taip lietuviškai susi
kalbėti, o kitos nei žodžio 
ietuviškai nemoka ištarti. 
Vaikučiai auklėjami tikrai 
derikališkoj doroj, nes žmo
gui negalima nei pro šalį 
praeiti, kur jie mokosi: pur
vais mėto, koliojasi’ kaip ti
kri laukiniai sutvėrimai. Ke
letą kartų jau buvo atėjusi 
miesto mokytoja pasakyti, 
kad suvaldytų tuos vaikus, 
nes kitaip miestas imsis 
priemonių, kad juos suvai- į 
dvti. Mokytojos gi tos kle
rikalų mokyklos yra ne lie
tuvių, bet lenkų patriotės, 
nes lietuvių vaikus vadina ' 
paršais ir kamais, o lenkus , 
giria kaipo geriausius žmo
nes. j

Visa tai lietuviai matyda
mi pradeda šalintis nuo kle
rikalų lizdo.

Darbai Detroite eina vi-

SO. OMAHA, N E BRAŠKA. 
Pareiškimas Lietuvos 

valdžiai.
Mes, South Omaha lietu* 

įviai, savo susirinkime, laiky
tame 5 d. gegužės. 1921 m. 
pasidalinę mintimis, išreiš
kėme savo džiaugsmą, kad 
musų gimtasis kraštas pasi- 
’iuosavo iš po svetimo jungo 
ir patapo nepriklausoma 
espublika. Tačiaus tą musų 

džiaugsmą drumsčia nema
lonios žinios, kad tikroji Lie 
tuvos demokratija —darbo 
žmonės yra spaudžiami ir 
persekiojami, jų būvis neap- 
rupintas o Lietuvos dvarai 
dar vis tebėra ponų rankose. 
Atsižvelgiant į visa tai, nu
arėme pasiųsti Lietuvos 

valdžiai sekantį pareiškimą:
Kadangi visos Lietuvos 

oartijos, statydamos savo 
kandidatus į Steig. Sei
mą, žadėjo išdalyti dvarus 
bežiamiams ir mažaže
miams be jokio ponams atly
ginimo, o kaip dabar žinios 
praneša, kad Steigiamo Sei
mo žemės reformų komisija 
rekomenduoja St. Seimui ir 
ant toliaus palikti dvarų že
mes ponų rankose arba jas 
už pinigus atpirkti;

Kadangi Lietuvos darbi
ninkų profesinės ir politinės 
organizacijos yra persekio
jamos ir jų darbuotojai a- * 
reštuojami ir laikomi kalė- 
Jmuose, o dvarininkai, val
dininkai ir kunigai naudoja
si neaprubežiuota laisve— 

Tad prieš tokią neteisybę, 
mes, So. Omahos lietuviai, 
veliame savo griežčiausi 
irotestą ir reikalaujame:

1. Kad Lietuvos valdžia 
iautųsi sėbravus su kuni

gais, dvarininkais ir kito
kiais Lietuvos darbo žmonių 
priešais ir tuojaus išpildytų 
savo prižadėjimą, tai yra 
atimtų iš ponų dvarų žemes 
ir pavestų jas bežemiams;

2. Kad Lietuvoj tuojaus 
butu panaikintas karo sto
vis;

3. Kad Lietuvos valdžia 
pripažintų legališkomis 
Profesines Darbininku Są
jungas ir Socialdemokratų 
Partiją, tai yra kad jų orga- 
nizavimuisi ir veikimui ne
būtų statomos kliūtys:

4. Kad visiems Lietuvos 
piliečiams butų suteikta 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvė;

5. Kad mirties bausmė bu
tų panaikinta;

6. Kad komendantų sau
valiavimas butų sustabdy
tas.

Mes, Amerikos lietuviai, 
ligšiol visomis išgalėmis rė- 
mėme Lietuvos valstybę, bet 
jeigu Liet, valdžia su mu
sų balsu nesiskaitvs ir pose- 
novei smaugs darbininkų 
judėjimą Lietuvoj, tai mes 
atsisakysime šelpti ant to
liaus Lietuvos valdžią, o 
remsime vien tik savo drau- / 
gus darbininkus kovoje su 
išnaudotojais ir prispaudė
jais. Mes nenorime, kad 
iaisvoje Lietuvos respubli
koje susisuktų sau lizdą vi
sokie tamsybės apaštalai, iš
naudotojai ir prispaudėjai.

Komisija: 
A. Gražis 
Pranas Binkevičia 
Petras -J. Juzeliūnas 

Pirm. Tarnas Žarnauskas 
Sekr. Aleks. A. žalpis.

bandė drumsti vandenį vie
ni ir kiti, bet prisižuvaut ne- 
pasisekė ir dabar tos minios 

žmonių privažiavo netik iš a^su^° i Juos savo užpakalį. 
Chicagos, bet ir iš kitų mies- 29 d. gegužės vietos komu- 
tukų. Taip-pat ir kazimieri- nistai, prisidengę L.D.L.D. 
nių katalikų atvyko daug vardu, parengė "dideles pra- 
pažiurėt, kaip laisvieji ap- kalbas” savo „didžiausiai

i,— miniai”. Kadangi buvo gar-, 
sinama, kad kalbės garsiau
si kalbėtojai apie Lietuvos 
valdžią, tai žingeidumo ap
imtas nudūlinau ir aš pasi
klausyti. Palaukus apie pus
valandį laiko susirinko visa 
jų „didžioji publika”, kurios 
išviso buvo, priskaitant ir 
vaikus, 29 asabos. Pirminin
kas pasilipo ant pagrindų ir 
sako: „Draugai ir draugės! 
čia neturėtų įvykti prakal
bos ale diskusijos. Mes kvie- 
tėm tautininkus, bet anie 
atsisakė. Siuntėm komisija 
pas vyčius, tai tie pareikala
vo užsistatyti po $200 iš a- 
biejų pusių kaipo užtikrini
mą, kad laike diskusijų pei 
vieni, nei kiti nekels lermo, 
nei revoliucijos, tai, žinoma, 
mes ant tokio vyčių reikala
vimo nesutikom. Tokiu bu- 
du musų rengiamos diskusi
jos paliko be pasekmių. Tai
gi mes surengėm šias dide
les prakalbas ir užkvietėm 
visus pasiklausyti apie buo- , 

ižių valdžią, bet kadangi pu
blikos taip mažai atėjo, tai 

; sienoms neapsimoka kalbėti. 
Dabar balsuosime, sakyti 
prakalbą ar ne. Kurie no- ; 
rite, kad butų prakalbos, pa- j 
kelkite rankas (Niekas ne
kelia). Dabar kurie norite, j 
kad prakalbų nebūtų, pakel- j 
kitę rankas (Pakelia visi). _____  ______
Nubalsuota, kad prakalbų sai silpnai. Bedarbių dau- 

= !gybė. Valdžia maitina apie 
j 10,000 šeimynų. Buvusius 
i kareivius maitina atskirai. 
Jiems duoda geresnį valgį.

Marso Gyventojas.

šapos darbininkas.

NEW BRITAIN, CONN.
Peiktinas darbas.

Bloga yra, kuomet atski
ros ypatos tarp savęs nesu- 

i tinka ir stengiasi viena ant-

jau

ir daktaro Bagočiaus kapų.; 
Tą dieną tapo atidengtas Li- 
lijos Montvidienės pamink
las. Prie atidengimo pamin
klo'pasakė prakalbą pats ve
lionės vyras dr. Montvidas 
ir orkestrą sugriežė revoliu
cinį laidotuvių maršą. Pa
minklas buvo papuoštas gv- ~ r_____
vų gėlių vainikais. Pamink- Taip išrodo, kad bi'rutiečiu 
las perstato dvi moteriškas tikslas buvo užkenkti benui 
stovylas, kurių viena laiko Nepaisant konkurencijos, 
rankoje smuiką. Tai išraiš-(publikos i beno pikniką at- 
ka Lilijos Montvidienės mu- silankė pusėtinai, o ant bi- 
zikalio talento, nes ji buvo^ rutiečių pikniko žmonių bu- 
smuikininkė. _ ' < vo visai mažai ir draugija

Čia pat, netoliese nuo turėjo nuostoliu.

žieTPa^ nei
pasimirė pereitą žiemą ras -1 joklos nau<jos nėra, o 
jos kapą tą dieną susiejo tik < fe orgar.izaei- 
koks pustuzinis komunistu .
ir bedavoja. Girdi: „Žiūre-j 1
kit, kokį puikų paminėjimo* A. Bijūnas,
apvaikščiojimą paruošė 
Montvidienei, o musų kalbė
tojai Ivanauskiutei niekas 
nieko neparuošė. Nei devin
toji moterų kuopa, prie ku
rios ji prigulėjo, jos kapo 
nepapuošė.” Netoliese stovė
damas kitas komunistas 
Įkirto: ”Kada-tai devintoji 
buvo moterų progresisčių 
kuopa, o dabar dauguma jos 
narių vien tik divorsų ir 
naujų vestuvių klausimais 
užsiima.” Mat, dabar beveik 
visos devintosios, narės jau 
j ieško su savo vyrais persis
kyrimų.

Pasibaigus kapinių ap- 
vaikščiojimui visa publika 
traukė į kapinių parengtą 
pikniką. O jau to svietelio 
didžiausia daugybė. Kaunio- 
kai sako, kad tiek svieto su
sirenka tiktai Lietuvoj per 
Šidlavos atlaidus. Suvalki- 
niai gi sako, kad tiek svieto 
susirenka tik į Alvitą per šv. 
Onos atlaidus.

Išėjus į kapinių prieangį 
pas vartus didžiausias jo- 
markas. Vienas šaukia: 
„Drauge, pirk knygą Rusi
jos proletarų diktatūra, tik 
5 centai!” Kitas vėl surinka: 
„Lietuvos buožių valdžia, 
kokia ji yra, pirkite knygu
tę, tik 10 centų!” Trečias iki 
ausų išsižiojęs rėkia: „Rusi
jos komunistų programas, 
tik 10 centų!” Ketvirtas 
prašo aukų. Praėjus pro 
tuos biznierius stovėjo eilių- 
eilės pristatyta automobilių. 
Taip ir atrodė, kad Į tas ka
pines atsilankė tik „buržu
jai” ir komunistai, o lietuvio 
darbininko nei vieno nėra.

y?

Lietuvė molina iš Bostono rašo:

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir primušk ŠIANDIEN 
ir sausi DYKAI mu«i> knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, ktip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

Vardas ........ ..................

Adresas ....... .................

The Borden Company
Borden BuildinR York

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškino- 
si, kaip jos pačios pienas.’’

Ocrrclt/uA
EAGLE BRAND

( CONDENSED MILK)

Visi kūdikiai turi turėt 
pieno

”Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė viso
kias rūšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui 
nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

LAWRENCE, MASS. 
Atidarymas L. T. Kempės 

puikiai nusisekė.
Šios apielinkės lietuvių 

visuomenei jau yra žinoma, 
kad Lawrence’o lietuvių 
tautiška parapija turi pui
kią vasarinę svetainę ir gra
žų parką. Todėl kaip tiktai 
pasirodė apskelbimai laik
raščiuose, kad 28, 29 ir 3‘.» 

į dienose gegužės atsibus ati- 
į darymas kempės, visi su ne- 
I kantrumu laukė tos progos, 
kad gavus bent per kelias 
dienas pakvėpuoti tyru oru 
ir praleisti smagiai laiką 
tarp žaliuojančių medžių.

Sulaukus subatos žmonės 
didžiausiais būriais pradėjo 
plaukti į parką. Privažiavo 
netik iš Lawrence’o, bet ir iš 
apielinkinių miestelių.

Nedėlioję, nors oras buvo 
nepergeriausias, visgi žmo
nių atsilankė skaitlingai, 
apie 2,000. Apie 4 vai. po pie
tų prasidėjo programas. 
Pirmiausią P. M. choras, ve
damas gabaus mokytojo K. 
Diržio, sudainavo keletą dai
nelių, kurios daug smagumo 
Įnešė į besiklausančią minią. 
Gražus ir suderinti balsai, 
išsiliejanti iš dainininkų 
krūtinių, maloniai skambėjo 
tarp skaitlingos minios. 
Kiekvienas nuvargęs darbi
ninkas nors ant valandėlės 
turėjo progos pamiršti kas
dieninį sunkų gyvenimą.
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4 KELEIVIS

Mokslinis ūkio vedimas.
Kiekvienos rųšies užsiė-, nuo kurių priklausys * ūkio 

mimas, didelis ar mažas, bujojimas. Dirvos ypatybės, 
privalo būti gerai organi- klimatas, topografija, ‘tolu- 
zuotas ir sistematingai ve- mas nuo rinkų arba miestų, 
damas, jei norima turėti pa- prieinami keliai, darbininkų 
geidaujamų pasekmių. Di- samdymo klausimas, kenks- 
delės išdirbystės įstaigos' mingi vabzdžiai ir įvairios 
kasmet pagamina daugybę augmenų ar gyvulių ligos 
įvairių išdirbinių, kurie ne
ša jų savininkams milžiniš
kų pelnų. Įvairios korpora
cijos, kurios pradeda su ma
žu kapitalu, laikui bėgant1 
išauga į milžiniškas įstai
gas, kurios neša kasmet) 
tūkstančius ir net milionus, 
dolerių pelno. Nekurie žmo
nės, žiūrėdami į tokias įstai
gas ir mąstydami apie jų 
pelnus, stebisi ir galvoja, 
kokiu budu jų savininkai 
galėjo atsiekti tokios lai
mės, tokio didelio pasiseki
mo? Atsakymas čia aiškus: 
tie žmonės mokėjo tinkamai 
išnaudoti įvairias progas, 
turėjo gerai organizuotą ir 
sistematingai vedamą biznį.

Sumaningas prekėjas, 
pradėdamas savo užsiėmi
mą. visų pirma stengiasi su
sipažinti su sąlygomis ir su 
abelna padėtimi po įtekme 
kurių jis mano vesti savo 
biznį. Jis sumaningai ap
svarsto žmonių reikalavi
mus toj apielinkėj, kurioj jis 
rengiasi uždėti savo biznį, 
sužino kiek kokių prekių ar
ba reikmenų bus galima par
duoti bėgy savaitės, mėne
sio, arba metų. Iš to jis ap- 
rokuoja kiek kokių reikme
nų jis turėtų pristatyti, kiek 
tos reikmenys jam kainuotų 
ir kiek jis už jas turėtų gau
ti parduodamas. Apart to jis 
aprokuoja prekių pargabe
nimo ir išleidimo iškaščius, 
darbininkų samdymą, kurie 
bus reikalingi tokio biznio 
operavimui, kiek taksų ir 
apdraudos jis turės mokėti 
ir kitas panašias išlaidas, 
čia jis susiduria su kapitalo 
arba finansų klausimu: ap
svarsto savo išgalę uždėti 
biznį, kiek tas jam neš pelno 
ir, kas svarbiausia, ar jis 
bus ganėtinai pelningas. Re 
to, jis sužino ar daug tokių 
biznierių randasi toj apie
linkėj, apsvarsto ar jam pri
sieis su jais lenktyniuoti, ir 
jei taip, ar jis galės lenkty
nes išlaikyti. Kuomet tie vi
si dalykai tapo atsargiai ap
svarstyti. tada jis apsvars
to, kaip didelę biznio įstaigą 
jis gali uždėti. Jei biznio įs
taiga pasirodo busianti la
bai didelė, taip kad jis vie
nas negalės pajiegti tvarky
ti, tuomet jis nutaria pada
linti ją į atatinkamus sky
rius ir paveda kiekvieną prie 
žiūrai patyrusio ir atsako- 
mingo vedėjo. Kiekvienas 
skyrius yra sistematingai 
vedamas: visos biznio opera
cijos, kaip tai pirkimo, par
davimo ir įvairus išmokėji
mai, yra užrašomi į knygas. 
Pabaigoj metų kiekvieno 
skyriaus vedėjas prirengia 
atskaitą, kuri parodo to 
skyriaus abelną biznio sto
vį : kiek buvo pelno ar nuos
tolių. Sumanus biznierius 
tas visas atskaitas rūpestin
gai peržiūri, jas sulygina, 
suranda kurie skyriai jam 
davė daugiau pelno, kurie 
mažiau ir kurie davė nuos
tolio. Iš to jis aiškiai mato 
kokius skyrius jis privalo 
panaikinti, o prie kurių pri
dėti daugiau darbo ir kapi
talo. Taigi nieko nelaukda
mas jis įneša į savo biznį 
įvairių reformų, išrauna vi
sas piktžoles, kurios trukdė 
biznį ir davė nuostolių. Tik
tai tokis biznio vedimas yra 
pelningas ir pasekmingas.

Tą patį galima pasakyti 
apie ūkį ir ūkininką. Kad 
ūkis neštų pelną, jis privalo 
būti tinkamai organizuotas 
ir sistematingai vedamas. 
Taigi uždedant ūkį reikia 
studijuoti visas galimybes, žmonėms tinkamos para-

mos delei apsigynimo nuo 
svetimų užpuolikų, kurie 
tyčiojasi ne tik paveržti iš 
musų Lietuvos sostinę, bet) 
ir musų žemę ir musų laisvę. gu kitose valstybėse, ypatin-

Buvusis Lietuvių suvažia- gai dirbtuvėse, vartojama 
vimas Mashingtone yra su' ledu vanduo. Nors papras- 
radęs tinkamą atsaką: tai gemalai ligų nebujoja

toje apielinkėje ir kokia 
ūkininkavimo rūšis yra 
praktikuojama toj apygar
doj, kurioj jis mano ūkį įsi
gyti—tai svarbiausi fakto
riai, kurie reikalauja rūpės- vės bonų. 
ringo apsvarstymo. Užde-i Šiame pasiryžime, turėtų 
damas ūkį, jis turi apsvars-dalyvauti visos paskolos 
tvti, kiek ir kokių rūšių ja- stotis ir kitos visuomenės 
— --------------------------------—L.- - organizacijos.

Tuo tarpu Lietuvos Vai
zdžios įsakymu atvykęs yra 
I Amerikon naujas Lietuvos 
atstovas gerb. Voldemaras 
Čarneckis. Todėl Visos sto
tis. visos organizacijos tei
kitės pasirodyti savo darbš
tumu naujojo Lietuvos at
stovo akyvaizdoje.

Nors šiandien piniginė 
nuo Amerikos lietuvių pa- 

jgelba Lietuvoje yra didžiai 
reikalinga, tečiaus žinokite, 
jog Lietuvos Valdžia yra 
tvirtai pasiryžusi atlikti sa
vo pareigas delei apmokėji
mo nuošimčių. Tam tikslui 
reikalingi pinigai yra sudėti 

’ ir paliekami Lietuvos Atsto
vybėje.

Šiandien jau atsiranda 
daug bonų pirkėjų, kurie 

į šiais metais nereikalauja 
apmokėjimo už kuponus ir 

■kuponus šių metų, (o kiti 
net už kelių metų kuponus) 
aukauja Lietuvos Valdžiai. 
Suprantama, jog tokią auką 
Lietuvos Atstovybė su pa

lieka priima ir visiems au- 
į kotojams prisiunčia tam 
tikrai pagamintus spalvuo
tus pakvitavimus.

Jeigu kuriai stočiai butų 
priduota daugiau šių suau- 
kautų kuponų, tai tegul ji 
juos parsiunčia Paskolos 
Skyriui prie Lietuvos Atsto
vybės. kursai jau išsiunti
nės pakvitavimus patiems 
aukotojams nurodytais ad
resais. Apie tvarką išmo
kėjimo nuošimčių, prideda
mas atskiras pranešimas.

Taigi, broliai ir sesers A- 
merikiečiai, pasidarbuokite 
ir atlikite savo pareigą Vil
niaus atvadavimui—parin
kite aukų, panirkite, kas 
tik galite, dar daugiau 
bonų. Suprantama, da 
bar perkantieji bonus, už
augusius nuošimčius priva
lo damokėti.

Jonas Vileišis
Liet. Inform. Biuras.

vų jis mano auginti ir kaip 
jis mano juos sunaudoti; 
kaip jis mano palaikyti dir
vos trąšumą, iš kokių šalti
nių bus galima trąšas aptu- 
rėt, kiek tas jam atsieis ir ar 
jų naudojimas jam apsimo
kės. Toliau jis turi žinoti 
kiek jam reikės darbininkų, 

į kokiu laiku, kiek jų samdy- 
’mas jam atsieis ir kur jis 
galės jų gauti; kiek darbo 
Įrankių jis turi pirkti ir ko
kių ir kaip jis mano juos 
ekonomiškai naudoti. Be to. 
jis privalo neužmiršti pri- 
skaityti savo ir šeimynos 
darbą prie gamybos iškaš- 
čių.

-Jei ūkis yra labai didelis, 
tai jį galima padalinti į sky
rius: gyvulių auginimą, pie
nininkystę, pašarų augini
mą ir javų auginimą. Kiek
vieną skyrių galima pavesti 
patyrusiam ūkio vedėjui. 
Kiekvieno skyriaus vedėjas 
privalo vesti savo skyrių sis- 
tematingai ir pabaigoj me
tų pristatyti savininkui at
skaitą. Iš tų atskaitų bus ga
lima spręsti, kuris ūkio sky
rius gerai užsimokėjo už 
įneštą kapitalą, kuris men
kai ir kuris davė nuostolių. 
Tokiu budu bus galima su
rasti visą ūkio stovį ir ūki
ninkas žinos, kuriuos sky
rius. kaipo nepelningus, pa
naikinti, o į kuriuos atkreip
ti daugiau atydos. žinoma, 
tokis ūkio vedimas yra pri
taikomas prie didelių ūkių, 
ir abelnai kalbant, didesni 
ūkiai visuomet yra pelnin
gesnį už mažesnius. Vienok 
ir mažas ūkis yra galima su
tvarkyti ir vesti tokiu pat 
sistematingu budu, kaip ir 
didelis. Skirtumas gali būti 
tik tame, kad didelis ūkis tu
ri būti padalintas į tam tik
rus skyrius, kiekvienas po 
priežiūra atskiro vedėjo, 
kuomet mažas ūkis yra ve
damas paties ūkininko ar 
pasamdyto žinovo, ir pats 
ūkis nėra padalintas į sky
rius.

I

vanduo. pripažįsta tik 54 valandas į 
sąvaitę. Vienuolikos valan
dų diena randasi tik dviejo
se valstijose. Keturias de
šimts viena valstija uždrau
džia vaikams, neturint 16 
metų, nakčia dirbti Iš tų 
valstijų septyniolika nepri
pažįsta jokių paliuosavimų, 
tik kaip pirmiaus minėta, 
namų ir ūkių darbą.

_______ _____________ Aštuoniuolika valstijų, 
tą sąvaitę parinkus kuodau- j nas dalykas, bet jau buvo apimant kai-kurias svar- 
giaus aukų Vilniaus ir kitų! atsitikimų kur ledas arba biausias pramonines valsti- 
lenkų užimtų Lietuvos genaus pasakius, ledų van-!'"“5 
dalių atvadavimui, kad duo buvo šaltiniu ligų už- 
išpardavus kuodaugiau lais-

Amerikoje, daugiaus ne-
Atlyginimas už dvarų žemę.

radęs tinkamą atsaką: tai gemalai ligų nebujoja
Nuo birželio 14 dienos š. šaltyje, bet visgi negalime 

m. kiekviena lietuvių kolo- būti pertvirti gemalų blaš- 
nija privalo padaryti pas kyme net ir ledų vandenį, 
save aukų savaitę, kad per vartojant. Nors tai stebėti-•__ • _ 1___ 1

I

jas, reikalauja vaikų, dar 
neturint šešiolika metų, tu
rėt gydytojo paliudymą, jog 
kūniškai tinkami, pirm ne
gu gali gauti darbo paliudy
mą.

Mainų darbui vaikai turi 
Turėti šešiolika metų, bet 
dešimts valstijų leidžia sam- 

Įdymą vaikų turint 14 metų; 
Į šešios valstijos nenustatė 
vaikų amžiaus.

Šios žinios surinktos nuo 
įstatymų, kurie priimti nuo • • n •

krėtimo.
Skaitlius gemalu, kurie 

tarpsta šaltyje, net ir leduo
se, yra labai mažas. Papras
ti gemalai nuo ledų miršta. 
Tas parodo, kad ledai yra 
geras būdas ligų gemalų 
naikinimui.

Žinoma, ledas turi būti 
atsargiai vartojamas ir 
švariai užlaikomas. Visada 
pirm vartojimo turi būti nu-i- .- -.
plautas. Vanduo atšaldintas s®“81? P,rmos *e’?os; 1921 
prie ledo daug geriau varto- metaIS-_______ r. L. 1. a.
ti, negu vanduo, kuriame le
das laikomas atšaldvmo de
lei. Ledų vandenį geriant, 
patartina gerti išvalius ir po 
truputi, bet ne dideliais 
gurkšniais ant syk.

Rykavus bus Lenino 
patarėju.

Rygos žiniomis, Rvkovas 
tapo paskyrtas Lenino pata
rėju ir busiąs pirmąją jo 

»r •! 11 • . .__ - ranka. Savo laiku jis yra
VdlKI| udTvO ĮStfltVinSS buvęs vyriausios Ekonomi- 

_______ j nės Tarybos pirmininku So- 
Suv. Valstijų Darbo De-į vietų Rusijoj. Jisyrapasi- 

partamento Vaiku Biuras'žymėjęs daugiausia tuo, kad 
išleido leidinį, kuris rodo į-į visuomet-reikalavo reformų 
vairių šios šalies valstijų le- iv taikymosi prie aplinky- 
gališkus įstatymus priimtus i’mjl- Todėl paskyrimas jo 
apsaugot vaikus nuo darbo. 1 pirmuoju Lenino padėjėju 

Visose valstijose, apart turi reikšti, kad Leninas yra 
keturių, vaikai einanti į dar-' pasiryžęs keisti savo politi- 
bą, privalo turėti mažiausia i ką. Savo kalboje Rykovas 
keturioliką metu; septynios i pasakė: Nėra tokios taisy- 
valstijos reikalauja ma- klės, papročio, įstatymo ar
žiausia 15 arba 16-kos me-‘ ba patvarkynno, kurio nega
lų senumo. Tose valstijose Įima butų panaikint, jeigu 
vra paliuosavimai vaikams, po panaikinimas 
kurie dirba parėję iš mokyk-; daugiau ir geresnių prekių, 
lų arba vakacijoms.

Dvidešimts-devynios vals-: mas Maskvoje jau leidžia at- 
tijos pripažino ;---------
darbo valandų įstatymą vai- kybą, ūkio produktais rmko- 
kams dar neturint šešiolikos 
metų. ' 
ir ukiu darba.

duoda 
kurie dirba parėję iš mokyk- • daugiau ir geresnių prekių, 
lų arba vakacijoms. Paskelbtas naujas įstaty

Dvidešimts-devynios vals-į mas Maskvoje jau leidžia at- 
tijos pripažino aštuonių i skiriems žmonėms vesti pre-

se, bazaruose. gatvėse ir 
Tas neinima namini krautuvėse. Reiškia, komu- 
____ j ’ nizmas pradeda iš komums- 

Beveik pusė kitų valstijų tinės Rusijos jau išgainioti.

Kauno 
rašo: 
Seimas
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- -galimas $2.50, už $100. bono kuponą d 
pastango- $5.00, o už $500. bono kupo- į! 
pasiau ka - ną $25. į ji

i Kerpant kuponą, prašo- j! 
me tėmyti, kad butų šių, !• 
1921 metų, nes tik už šiuos 
metus dabar nuošimčiai bus 
išmokami.

Kurie yra išvažiavę Lie
tuvon, tie privalo kreiptis 
Lietuvos Valstybės Iždinėn, 

uolesnio Lietuvos Laisvės ten jiems nuošimčiai bus iš- 
bonų pirkimo, kad suteikus mokami sulvg dienos kurso, 
savo Respublikos valdžiai ir T“"1 ‘ ”

SKRISKIE, DAINELE!
Skriskie, dainelė, per žalią girelę, 
Plauk per putojančias jūrių bangas; 
Skrisk, aplankyk ar tojaus širdelę, 
Pergalėk kelio stipriausias audras.

Skriskie, dainelė, per kalnus augščiausius, 
Plauk per vingiuojančias, gyvas upes, 
Skriskie, brangioji, per plotus didžiausius. 
Tu užgesinsi žmonijos kančias.

A. Dvylis.

Lietuvos Atstovybės
Amerikoj pranešimas.'^

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE . 

PRANEŠIMAS.
Delei nuošimčių išmokėjimo

N uo 1 liepos šių metų bus

Lėk tu per apkasus, pelkes ir pievas, 
Armijų eilės tavęs nenušaus:
Lėk per grotas, per kalėjimų sienas— 
Jokiuos žabanguos tavęs nepagaus.

.... . —77—. . . bonus už šiuos metus. Nuo-Vilniaus AMadavimui. Įšimčius mokės Lietuvos At-
Gautomis žiniomis Tautų stovybės Paskolos Skyrius, 

Sąjungos Taryba birželio'370 Seventh Avenue, New 
17 dieną vėl svarstys Lietu-jYork City.
vių-Lenkų ginčus delei Vii-: Kurie yra pirkę Lietuvos 
niaus ir visos lenkų okupuo- laisvės Paskolos bonų, 
tos Lietuvos. Tai yra diplo- šiuomi yra raginami, laikui 
matų darbas. priėjus, nukirpti šių metų

Tečiaus Lietuvos žmonės, kuponą nuo savo bono ir 
ir kaip tikiuosi, Amerikos prisiųsti Atstovybės rašti- 
lietuviai, be skirtumo pažiu- nėn virš paduotu antrašu, 
rų. visi vienaip nusimano. Už prisiųstus kuponus Pas- 
jog Vilniaus ir kitų lenkų kolos Skyrius išsiųs pinigus, 
užgrobtų Lietuvos dalių pa-, būtent už $50. bono kuponą 
liuosavimas tėra 3 
tik musų pačių 
mis, musų pačių 
vimu ir darbu.

Ką turi daryti 
lietuviai, aiškinti 
prisieina. Buvusiai Lietuvos 
Misijai ir Lietuvos Atstovy
bei jau nekartą prisiėjo 
kviesti Amerikos lietuvių 
visuomenę prie aukų prie

I

Amerikos 
ilgai ne- ?•

I

.... ....... _ į
Liet. Atst. Amerikoje į

Paskolos Skyrius. Jį

f

Deimantas, auksas už tave tamsesnis— 
, Pinigas, turtai dainos nepapirks ’
Griausmas kanuolių už dainą silpnesnis, 
Visą žmoniją daina padabins.

Varpas, ką šaukė prie meilės žmoniją. 
Virto į kruvinus peklos nasrus, 
Sėja liepsnodamas ant žemės vergiją, 
Platina mirtį ir kelia gaisrus.

Buk tu draugė varguose ar linksmybėj, 
Pragaro urvuos ar rojaus šviesoj. 
Daina, skambėkie žmonijos esybėj, 
Laimė mus’ gludi tik tavy vienoj.

Skriskie tu, dainelė, skaistybe saulutės, 
Šviesk kaip sidabro mėnulis nakčia: 
Kelią parodyk tamsoj, kaip žvaigždutės, 
Pripildyk pasauli nauja vilčia.

Skriskie, dainelė, į vargo lizdelį, 
Šluostykie ašaras, teikie džiaugsmus: 
Nutupk Į mano gimtinį kaimelį, 
Garsiai skambėk po sodybas, miestus.

Petras Keleivis.
9

Sibiras.
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Šituo klausiniu
1 "Socialdemokratas” 

Balandžio 22 d. 
pradėjo svarstyti žemės re
formos įstatymo projektą. 
Jau ištisi keturi posėdžiai 
jiašvęsti tam projektui, bet 
dešinės atstovai rodo taip 
didelio noro šnekėtis, kad jų 
gudriom kalbom dar galo 
nesimato. Kaip ilgai jie n'e- 
sikalbėtų, mes žinome, kad. 
įstatymo esmė nuo to nesi
keis. Apie tai, kokia bus 
žemės reforma, ar ji bus 
darbininkam naudinga, 
sprendžiama ne dabar, ne 
Seimo salėje, bet buvo iš
spręsta jau trį§ metai atgal, 
kuomet buržuazija užgrobė 
krašto valdymą ir darbinin
kam uždėjo apinasrį. Jau 
tris metai atgal buvo galima 
Įspėti, kad buržuazija su 
klebonijos pagalba mokės 
darbininkus savo rankoje 
laikinai išlaikyti ir praves 
žemės reformą taip, kaip 
bus naudinga jai, bužuazi- 
jai, o ne darbo žmonių ma
sėm. Jei Lietuvos darbinin
kai butų labiau susipratę 
buvę, tai 1918 metais jie bu
tu įsikūrę Lietuvoj savo val
džią. Tuomet žemės refor
mą jie butų pravedę tokią, 
kokia jiem butų naudinga 
buvusi.

Tris metai skiria mus nuo 
to laiko. Dabar Seime sėdi 
visagalinti krikščionįs-de- 
mokratai ir jų antrininkai 
—"socialistai” liaudininkai 
demokratai. Kaip jie riša 
žemės reformos klausimą ? 
Reikia būti neraliuotais tuš
čiagalviais arba sąžiningais 
melagiais, kad sugalvoti to
ki įstatymą, arba kad kalbė
ti tokias kalbas, kokias jau 
ketvirtas posėdis šneka de
šinės ir centro atstovai. Ir 
aklam turi būti aišku, kad 
nateiktasis įstatymo projek
tas neduoda jokios galimy
bės neturinčiam nė grašio 
kišenėj darbininkui nei įsi
gyti žemės, nei susikurti u- 
kio. Aišku, kad tas projek
tas mokės tik sugriaut musų 
kulturinį stambųjį ūkį ir 
vieton jo pastatyti nesveiką, 
pasmerktą ilgamečiui mer- 
dėiimui smulkųjį.

Šiuo žygiu aš liesiu tik at
lyginimo klausimą.

Kalbant apie atlyginimą, 
reikia atsakyti Į du .klausi
mu. Pirmas: kokį atlygini
mą duos valstybė dvarinin
kam už paimtą iš jų žemę. 
Antras: kokį mokestį pati 
valstybė ims iš tų žmonių, 
kuriem ji duos žemės.

Atsakymas Į pirmąjį 1 
klausimą. Valstybė mokės ; 
dvarininkui už paimtą iš jo 
pirmos rųšies žemės hekta
rą 420 auk., o antros rūšies ; 
384 auk. Jei ta žemė bus ! 
visai arti miesto, gelžkelio 
stočių, tai valstybė už pirmo 
sios rųšies žeme mokės 600 
auk., o antros 480 auk.

Taip siūlo atlyginti dvari
ninkam už žemę Ministerių 
Kabineto projektas. Gi Sei- atlyginimą ar ne. 
mo Žemės reformos Komisi- Tris 1 
ja. kurioje viešpatauja krik- Darbo I ederacijos atstovas

mokėtų, bet Seimas nepasi
duoda. Seimą valdo dievo
baimingi k.-d. su dvašiškais 
tėvialiais ir Darbo Federa
cija; jie mus vargdienius 
apgins, jie žalčius dvarinin
kus sutrins.

Jei vargšas žmogus ištik- 
ro manytų taip, kaip čia ma
no pasakyta, jei jis ištikrų- 
ju tikėtų, kad Seimo Komi
sija, skirdama atlyginimui 
tik 336 auksinų vieton 420 
auk., daro tai dabodama 
darbininkų interesų, tai jis 
skaudžiai apsiviltų.

Juk jei ta gudri Seimo 
Komisija net suvis nieko 
dvarininkam duoti nežadė
tų, tai ir tuomet darbinin
kam neikiek lengviau nebū
tų.

Kad butų aiškesnė ta gu
dri mechanika, reikia duoti 
atsakymą ir i antraji klau
simą.

Kiek turės mokėti už že
mę tie, kurie gauna žemės 
iš valdžios. Ministerių Ka
bineto projektas apie tai 
štai ką sako:

Kas nori žemės įgyti nuo
savybėn. tas turi už ją už
mokėti gyvais pinigais tiek, 
kiek paprastai už žemę lais
vai perkantis mokama. Jei 
kas pinigų užsimokėti netu
ri. tai turės per 20 metų mo
kėti kiekvienam gautam že
mės hektarui pirmos rųšies 
kas metai 5 pud. rugių, o an
tros rųšies 4 pudus.

Pirmos rųšies žemės mar
gui mokama dabar perkant 
iš liuosos rankos, nuo 600 rb. 
iki 1000 rb. ir daugiau. Jei 
skaityti pirmos rųšies žemės 
margą tik 500 rb. tai imant 
20 margų žemės reikėtų mo
kėti 10,000 rb. Tokius pini
gus turi tik tie, kurie dabar 
iš Amerikos pargabeno 
daug dolerių.

Dvaro darbininkas arba 
mažažemis gali žemę imti 
tik išmokėjimui. Jei mokė
ti žemės hektarui kas metai 
5 pudus rugiu, tai dabarti
nėmis kainomis bus ne ma
žiau 200 auks., o per 20 me
tų 4000 auksinų. Darbinin
kui arba mažažemiui, kaip 
matote, visai vistiek ar dva
rininkas gaus 480 auks. hek
tarui, kaip siūlo Min. Kabi
netas, ar tik 336 auks. kaip 
siūlo Seimo Komisija. Ir jei 
dvarininkui nebūtų suvis 
mokama, tai gavęs žemės 
vistik turės užmokėti vals
tybei 4.000 auk. kiekvienam 
hektarui.

Jus gal paklausite: ”Na, 
o kaip Seimo Komisija, ar ji 
gal siūlo iš darbininkų už 
žemę mažiau imti negu" mi- 
nisteriai?” Turiu atsakyti, 
ne. Seimo Komisija sutin
ka. kad iš darbininkų ir ma
žažemių reikia lupti per 20 
metų po 5 pudus už kiekvie
ną jiem duotą hektarą.

Ir dabar einant Seime 
ginčams visi šneka tik apie 
tai, ar duoti dvarininkam

Tris _ valandas kalbėjo

1 ščionįs-demokratai ir liaudi- Ambrazaitis, po jo tiek pat 
j ninkai-demokratai, nusista- * "
Įtė mokėti dvarininkam ne
daugiau 480 auk. Tokiuo 

X, budu pirmos rųšies žemės 
X hektarui, gulinčiam ne taip

* iiatogioj vietoj, bus mokama 
į;‘>36 auk. Dvarų žemė dau- 
ft)giausia pirmos rųšies. Tat 
a'sulyg Ministerių kabineto 

projekto, dvarininkai gautų 
g (iš valtybės atlyginimo kiek
-vienam hektarui 420 auk., o 
ftlsnlvg Seimo komisijos—tik 

336.
j Dvaro darbininkas arba 
mažažemis, jei jis visom ke
turiom laiko klebonijos pu
sę. pasiskaitęs apie tokį da
lyką, lengviau atsidus ir pa- žmones į naują jungą. Per 
sakvs: Matai. Ministeriai 20 metų iš vargo ir prakaito 
nori vis tik. kad dvarinin- darbo žmonių valstybė iš- 
kam daugiau darbininkai spaus milijonines sumas.

i

♦c

♦

laiko Ministeris Alekna. Jau 
ketvirta diena eina šiaip ki
tų atstovų kalbos. Jie visi 
I*e perstojimo kartoja, kad 
dvarininkai yra žmonių 
siurbėlės, kad jie yra šalies 
išdavikai, kad iš dvarininkų 
reikia dvarus atimti. Ir tuo 
pačiu laiku patys narina 
virvę darbinikui ant kaklo.

Sąmoningesnieji krikščio
nių-demokratų, darbo fede
racijos, liaudininkų ir vals
tiečių sąjungos atstovai, 
keldami Seime triukšmą dėl 
dvarininkų, nori nukreipti 
visų domę tik į dvarininkus 
i)* tuo budu įkinkyti darbo
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Atsišaukimas i Progre- 
syvę Amerikos Lie
tuviu Visuomenę

kambarių nuomą, jeigu šei- kraščiai rašo. Valsčiaus ko- 
mynoj atsiranda naujas ku- mitetas kontroliuoja milici-. 
dikis. Kai-kurie namų savi-’jantą (uredninką) ir už ma

ma, kad šiomis dienomis te- ,linkai buvo jau pradėję taip žiausį prasikaltimą turi ga
nai atvykęs japonų laivu ge- daryt: kaip tik atsiranda Ję prašalinti jį. 
nerolas Semionovas, pagar- nau4a.s "gyventojas,” tuojau N ~ T „
sėjęs savo laiku juodašim- tai šeimynai pakelia nuomą, ko trūksta, bet jau daug nu- 
cių vadas Sibu-e.

Semionovas pradėjo veik
ti Sibire tuojaus po 1917 me
tų revoliucijos. Kaip tik bol-.~ 
ševikai paėmė valdžią į savo Atviras laidas ‘ Keleivio 
rankas, jisai kartu su kitais • 
kontr-revoliucionieriai tuo
jaus paskelbė opoziciją Mas
kvai. Tečiaus kuomet bolše-1 
vikai išdraskė Kolčako lizdą1 
Omske ir sumušė jo armiją, 
Semionovo kariumenė irgi 
subirėjo. Čitoj ir Vladivos
toke tuomet susidarė prie
lankios Maskvai valdžios. 
Dabar, kuomet revoliucinė 
valdžia Vladivostoke vėl ta- 
įk) nuversta ir miestą užėmė 
socialistų priešai, Semiono
vas vėl tenai pasirodė. Bet 
žinios sako, kad aiiantų ko
misijos tenai jam neprita
riančios. Vladivostoko val
džios galva dabar esąs pas- • 
kirtas tūlas Merkulovas.

Senams »el ittįje.
Iš Vladivostoko praneša-

—

Nors Lietuvoje dar daug

Ir žmogus priverstas mokė- veikta ir vis veikiama. Žino
ti, nes gauti kambarius Bos- nes šiandien geriau gyvena, 
tone dabar labai sunku. (negu pirm karės po rusų 

— valdžia. Mes, amerikiečiai, 
tik dirbkime Lietuvos labui, 
kaip dirbome iki šiol, o lai
kui bėgant pamatysime 
tvirtą ir gražią Lietuvą.

Petras Bartkevičius.
I

Redaktoriui

Aš, Jieva Mieliauskienė, pajieškau Pajieš' au Petro Bab •'<> ir Antano 
savo vyro Jono Mieliausko-Viencv. 1 Kaz tauškiu, Kauno redjbus, Tryškių 
Jis vartoja šitas dvi pavardes. Jis parapijos. Jumis - J-'-*------
apleido mane Yorke su trimis Babelis iš Lietuvos,
mažais vaikais 3 <i. kovo, 1920 m. 
Aš gavau iuo jo laišku, kad jį de
portuoja į Rusiją, todėl norėčiau tik
rai žinoti, ar jį išdeportavo ar ne.

Jumis jiešr.u daktaras
Taipgi meldžiu 

Misei- 
(24)

atsišaukti Prano ir Kazimiero 
cių ir kitų pažįstamų.

Jonas Navickas
8418 VVashington St.. Akron, Ohio

Waterburio Progresyviij 
Draugijų Sanryšis savo su
sirinkime, laikytame 24 d. 
gegužės, 1921 m., nutarė at
sišaukti į progresyves lietu
vių organizacijas bei veikė
jui, kviečiant apsvarstyti 
klausimą: ar nevertėtų pa
baigoje šių metų sušaukti 
progresyvių Amerikos lietu
vių organizacijų bei veikėjų 
suvažiavimas? šį klausimą 
meldžiame visapusiškai ap
svarstyti susirinkimuose ir 
savo nuomones paskelbti 
laikraščiuose.

Waterburio Progresyvių 
Draugijų Sanryšis savo už
manymą šaukti tokį suva
žiavimą pamatuoja tuomi, 
jogei yra reikalas progresv- 
vei Amerikos lietuvių visuo
menei susirišti i bendrą ryšį, 
išrenkant centralį komitetą 
vedimui progresyves visuo
menės reikalų.

Šiame laike yra daug ben
dro apkalbėjimo vertų rei
kalų, surištų kaip su Ameri- Į 
kos, taip ir su Lietuvos žmo
nių gyvenimu.

Mes manome, 
gresyvė . 
visuomenė, susirišus į bend- ninku, bet per gazus ir karš- 
rą ryšį su centru priešakyje, ti jau per puse mylios nega- 
galėtų tikslingiau remti Lie- Įima buvo prieiti prie ug- 
tuvos žmones ir kovoti suįnies.
savo priešais. : Sakoma, kad gaisras ki-

Todel dar kartą meldžia- les iš kompanijos kaltės, nes 
me progresvvę lietuvių vi-elektros vielos negerai bu- 
suomenę x-----
klausime

nu
Gerbiamas Tamsta:

Pereitam "Keleivio” 
mery tilpo mano papasako
jimas apie Lietuvą. Kas te
nai parašyta, viskas yra tie
sa, tik dalykas tame, kai 
neviskas parašyta. Skaitau 
tą aprašymą, išrodo, kai 
Lietuvoje vieni tik blogu
mai. Tuo tarpu gi yra tenai 
ir gerų dalykų. Taigi leiski
te šiame "Keleivio” numery 
papasakot man ir apie gerą
sias Lietuvos puses. Aš tu
riu pasakyti ve ką:

Lietuva turi puikią ir 
narsią kariumenę. Ji gerai
aprėdyta ir gerai išlavinta. 
Drąsiai galiu pasakyt, kac 
vienas lietuvis kareivis gali 
stoti prieš 10 lenku. Lietu- Illmojaus valstijoj, netoa karininkai žmonps mo- 

Mark miestelio. Chicago,1?0!- “ • žmones mo 
Milwaukee ir St. Paul “psiema gražiai su ka-
žinkelio kasykloje 10 birže-',elvlals !r su emh”8 zm0' 
lio kilo gaisras už kokios iT . x . .
nusės mvlios nuo didžiojo: Toliaus, Lietuva turi jau 
šafto ir "užtvėrė angliaka- fe,r.ai sutvarkytus gelezm- 
siams išėjimą. Apie 600 an-i gelius. Traukiniai išeina ir 
gliakasių pabėgo atsargos atęma paskirtu laiku. Vago- 
šaftais. Pribuvus gelbėtojų,nai Sana svaras ir yaziavi- 
komanda uždarė visas sky-'P13® nerangus Girdėjau,

Gaisras kasykloj.

Jau Išėjo iš Spaudos 
LIETUVOS RESPUBLI

KOS ISTORIJA IR 
ŽEMLAPIS.

Užsisakiusiems iš kalno 
ši knyga bus tuojaus išsiun
tinėta. Persikėlusieji gyven
ti kitur malonėkite kuogrei- 
čiausia prisiųsti savo nau
jus adresus.

Knygos kaina su gražiai 
spalvuotu Lietuvos Žemla- 
piu tik 1 doleris. Kas dar 
neužsisakėt pasiskubinkit 
užsisakvti.

"Keleivis”
255 Broadwav,

So. Boston, Mass.

r v

Čia telpa ir jo paveiksiąs.
Jis turi -:nt (airės rankos dideli? 

a iždą. Iš Lietuvos jis paeina iš 
radybos, Alytaus apskričio. 

Marcinkonių parapijos, Zervynų ka:- 
.vteldziu j<> paties atsišaukti ai

man apie ji praneš, gaus 20 
atlyginimo. Kas v kitę šiuo

4 24 i

no.
»a kas 
ioleriu 
įdresu:

Jeva Mie’iauskienė
30 Gregory St.. Nevv Haven, Conn,

Pajieškau Damės Shugdinis, Pele- 
konių kaimo, .Jez.no parapijos. Yra 
vedusi, bet po vyrui pravardės ne
šinau. (24)

Pranciška Shugdinis
P. O. Rox 38, West Frankfort, II).

APSIVED1MAL
Pajieškau apsivedirnui mergino;. 

Aš esu 26 metų, vidutinio ūgio, dai
lios išžiuros. b’skį prie kapitalo ir 
turiu gerą darbą. Pas mumis visai 
nėia merginų, o vaikinų yra labai 
daug, todėl esame priversti pasijieš- 
l.oti ir kitur. Katra mylėtų apsives
ti ir norėtų turėti gerą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. (Z9‘

A. Bal
P. O. Box 197. Kenosha, VVis.

Visų Žiniai.
Būdamas barbenu per daugybę me

tų aš esu surinkęs keletą tuzinų ge
riausių inportuotų britvų.

Prie kiekvienos britvos 
pritaikęs minkštą geriausio išdirbinio 
pustą. Kaina britvos ir pusto, abu- 
lu kartu imant. 5 dol. Bet galima 
pirkti ir atskirai: britva 3 dol.. pus
tas $2. Turėdami viena is mano britvu 
ir pustų, galėsite kad ir kiečiausią 
oar-zdą nuskusti be jokio skausmo. 
Visos britvos yra gvarantu;*tos. Pas 
mane taip-pat galima pirkt visokios 
rūšies žirklaičių ir plaukams kirpti 
mašinaičių, apie kurių kainą klaus
kite lais ais. Pinigus ir 
siųskite šiuo adresu:

L. PAULAUSKAS
B-»x 9. Princeuton Depot.

Pajieškojimai

Pajieškau dėdės J. Tarasevičiaus, 
Vilniaus gub., Traku apskričio. Palie
pių kaimo. Jis ilgus metus gyveno 
Hnltimcre. Md. dirbo prie' kriaučių. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie ji 
•inote m Idžiu pranešti, nes turiu 
■varbų reikalą.

Antanas Žvirblis
9-to pėstininku I.. K. Vytenio pulko 
I Kulkasvaidžiu kuopa, Lithuanin

les i kasvklą, kad tuo budu kad Keistučiu! Šliupui vado-

9 | _

jogei pro-1 rėio leistis kasvklon pažiu-

užtroškinus ugnį. Ar visi vauiant kur ten apie Šiau-V l ».'04X1*1 (.4^111, X V 104 w • • •

angliakasiai išsigelbėjo, tik- nau^a ^e'
ra i nežinia. Gelbėtojai no- ležinkeiio linija.

_____________  t___ Paskui, Lietuvoje jau pri- 
Amerikos lietuvių i rėti, ar nėra likusiu darbi- steigta daug mokyklų ir 

jaunimas entuziastiškai mo
kinasi. Daug kaimų išdaly
ta jau į viensėdžius, kas ap
saugoja ūkininkus nuo ug- 

; nies.
Nors degtinė ir alus Lie

tuvoje parsiduoda viešai, 
vienok girtų man neteko 
matyt. Kaimo žmonės labai 
svetingi. Miestuose nestin
ga inteligentų. Jeigu Lietu
voje nebūtų stokos namų, 
tai tenai butų gerai gyventi. 

Duonos ir mėsos Lietuvo
je nestinga, o didesniuose 
miestuose krautuvės ir dra
bužių pilnos.

Aš nieko neturiu užmesti 
Lietuvos ministeriams arba 
valdžiai—jie dirba gerais 
norais ir kaip jie geriausia 
išmano. Valdžia nėra tokia 
jau žiauri, kaip nekurie lai-

I

išreikšti tame vusios suvestos. Ta pati 
savo nuomonę kompanija valdanti ir Cher- 

spaudoje ir, jei rasis ganėti- ry apieiinkėj kasyklas, kui
no pritarimo, rengtis prie ]2 metų atgal sudegė dau- 
suvažiavimo, nuskiriant lai- giau kaip 200 angliakasių, 
ką ir vietą. Per plauką tik ir dabar ne-

StaSys Senkus, iškepė keli šimtai darbinin- 
Waterburio Progresyvių kų.

Draugijų Sanryšio sekreto
rius

1162 Bank St.,
Waterbury, Conn.

Išeikvojo bilijonus dolerių.
Suvienytų Valstijų senate 

buvo paduotas anądien su
manymas paskirti valdžios 
laivyno valdybos reikalams 
*50,000,000. Senatorius King 
tam sumanymui pasiprieši
no ir pridūrė, kad valdyba 
susidedanti iš netinkamų 
žmonių ir kad jie "priešinosi 
valdžios laivų pardavimui, 
bijodami netekti darbo.”

"Pirma, negu duosime tai 
valdybai bent vieną dolerį, 
pažiūrėkime kiek ji išeikvo
jo pinigu tam laivynui.” tę
sė jis toliau. ”Į penkis metus 
valdžia išleido apie $3.700,- 
000,000.

”0 ką mes šiandien turi
me užtai? Apie 300 niekam 
netinkamų medinių laivų; 7 
mūriniai (konkreto) laivai,! 
kurie taip pat neturi jokios 
vertės, ir 1,400 plieno laivų, 
kurių vertė labai abejotina.”

Tie laivai buvo pastatyti 
prie Wilsono valdžios kariu- 
menei Francijon gabenti. 
Tam laivynui tvarkyti buvo 
sudaryta tam tikra valdyba 
—-Shipping Board. Dabar 
tie laivai stovi be jokio dar
bo, tečiaus valdyba ima sau 
algas ir dar reikalauja $50,- 
000,000 visokioms išlaidoms. 
Po karės norėta tie laivai 
parduoti, bet valdyba tam 
priešinosi, todėl senatorius 
King ir sako, kad ji prieši
nosi bijodama netekti ”džia- 
bo.”

ISTATYMAS PRIEŠ 
"VAIKŲ RENDĄ.”

Massachusetts valstijos 
gubernatorius užtvirtino įs
tatymą, kuriuo draudžiama 
namų savininkams kelti

P" j iešką u savo pusbrolio Adeksan- 
!ro Šerkšnio. Paeina iš Kauno rėdy
tos. Šiaulių apskričio. Duėkų kaimo. 
Vštuoni metai atgal jisai gyveno 
Montreal. Canada. Vėliaus iškeliavo 

> Amerika ir po šiai di: nai neturiu 
nuo jo jokios žinios. Meldžiu atsi
šaukti arba jeigu 'kas žino apie ii. 
malonėkite man pranešti, nes turiu 
labai svarbų reikalą (25)

Viktorius šerkšnis
1579 Ontario E St. Montreal Canat'.a

Pajieškau savo kaimyno Adomo 
i-apuko, Kauno rėdvbos. T’ 
parapijos, Užkalnių kaimo. Jis dirbai 
inainose. Luzerne, I’a. Norėčiau —; ; 
rašyti su juo, nes turiu svarb’ų rei- i 
kalų. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu 

•John Jotas (25)
Dox 53, Three Forks, \V. Va.

Kurtavėnų i 
.l'« Čirba j 

susi- (

i

Aš, Elena Mockiene, pajieškau sa
vo brolio Viktoro Jokimavičiaus. Jis 
paeina iš Kauno rėdvbos, Raseinių 
apskričio. Gii-kalnio parapijos, Parai- 
tono kaimo. 4 metai atgai jis gyve
no Nokonis, >tir paliko savo pa
lšą su vaikais ir išvažiavo nežinia.
ur. Kas aoie ji žino, mnlonekiu ■ 

nan pranešti. (25) j
E. Mockienė

Box 11. Virden, III.

Pajieškau -Jurgio Glodėno. Lindiš- 
io kaimo. Kuršėnų vaisė. Raudėnų 
r.sto. Šiaulių apskričio.

•Juoz.-s Plekavič'us
6 Netvbur^y St.. Aubum, Me.

Aš, Kazys Davnis, 
ėiaus, Kemsių sodos, pajieškau savo 
giminių, pažįstamu ir i 
Malonėkit atsišaukti.

Chas W. l)av:s
224 E. €2nd st.. Los Angeles, Calif. |

Pajieškau Silvestro Šeštakauske, 
seniau gyveno Montreal, Kanadoje. 
Jis pats malonės atsišaukti arba kas 
apie ji žino praneškite. (25) i

Jozef Mrovką, A. R. Co. Ciunp 1. 
Roek\vood, Maine.

Pajieškau apsivedirnui 
talikės arba laisvamanės 
nuo 18 iki 22 metų, t_,_____
vidutiniškai rašybą ir mokančio 
glų kalbą, 
prisilaikanti

’ieno vyro, linksmo ir 
tarpe J10 ir 135 
pėdų ir augštesnės, 
iantų. vidutiniškos 
lute laišką < taip, 
-uskaitvti ir nrisiu^’-ite 
slą. - 
kur 
ant

laisvos ka- 
merginos 

suprantančios 
. . _____ >s an-

Turi būt padori mergina, 
teisingos meilės prie 

meilaus budo, 
svarų sunkumo, 5 

šviesios, sveikų 
spėkos. Rašy- 

kad butų galimu 
savo paveik- 
pažvmėkite. 

bažnyčioj ai 
(24)

laiš <us 
(2

Mass.

Siųsdamos laišką 
norite imti šliubą. 
korto.

Jonės St.,
J. D. L.

Newark, N. .J.

Pajieškau apsivedirnui merginos 
•rba našlės, nuo 30 iki 10 metų. Aš 

esu 38 metų. Malonu butų, kad at- 
sišauštų ne iš toli. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo peveik.-lą.

M. J. J. U.
27 W. North st., Danville, III.

Pajieškau apsivedirnui merginos 
erba našlės kad ir su vienu vaiku, 
tarp 24 ir 28 metų. Aš esu 29 me
ti;. turiu Lietuvoj puikią tėvyškę ir 
manau neužilgo ten važiuoti. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa- 
eikslą.

S. Y. \V.
Sta 12. Box 530, Lawrence, Mass.

Pajieškau apsivedirnui laisvos mer- 
t inos arba našlės, kad ir su vienu 
1 udikiu. Turi būti nemažesnė kaip 
5 pėdų ir 5 colių ir r.esenesnė kaip 

Žagarės vals-: metM- Aš esu amatninkas 42 me-
nJ- P*rmu laišku meldžiu prisius, 

parapijom-.'f' paveikslą, kurį ant pareikalavimo
* į sugrąžinsiu. 

M r. T. S. T.
Novai Hospital, Flusiiing Avė.. 

Brookiyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FOKMČJAl 
metus vartoti forničiai 4-riems

“KANKLES”
Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl 

pradeda kankliuoti. Ši m. tą komo. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metu "kankles”, bet ir visų 
Keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi
nių išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 
o kaip tik apleis spaudą (už apie 
dvieju mėnesių) bus "Kanklių” 
kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
769 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pranešimas

Pajieškau brolio Ignaco Mitkaus 
Palimšių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Meldžiu atsišaukti a*ta kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti. Turiu 
svarbų reikalą.

Marė Mifkiutė-Sar.tnanskiei'ė i 
4 Eighth St-, E. Cambridge, Mass.

Tik
1 ambariams parsiduoda labai pigiai 
i i priežasties išvažiavimo Lietuvon.
1 alima pirkti viską sykiu arba ats- 
1 irais daiktais. Matyt galima nuo 
5 ligi 9 vai. kas vakarą.

J Daleckas
46 Clark st., . Cambridge, Mass.

X'
i 
D
11

Pajieškau bro’io .Jono .J. Daugino, 
ie’džiu atsišaukti ar kas jį žinote 
/meskite; turiu svarbų reikalą, 
nnisiava K. Stakienienė (Stankus) 
25) " Dayard, W. Va.

PARS1DI 4)D\ LAIKRODŽIU 
KRAUTUVĖ.

Biznis išdirbtas per 15 metų, par
siduoda pigiai, savininkas važiuoja 
JJetuvon. Dziegormeistcriui gera pro
ga. Klauskite šiuo adresu:

A. J.
255 Bror.dway, So. Boston.

(24)

.Mass.

BRANGI DOVANA

Ketinantiems Keliauti 
Lietuvon.

BALTIC STATĖS BANKAS, 
kaipo Lietuvių įstaiga, visados 
rūpinasi, kad atsikreipę Į jį A- 
merikos Lietuviai rastų čia kuo- 
geriausį patarnavimą. Ypatin
gai mums rupi, kad keliaujanti 
Lietuvon musų broliai amerikie
čiai butu pilnai patenkinti, bū
tent: KAD KELIONĖJE NE
TURĖTŲ VARGO. KAD BUTŲ 
SAUGIAI APRŪPINTI MUITI
NĖSE ANT RUBEŽIŲ, KAD 
KELIONĖJE NEREIKĖTŲ 
KLAIDŽIOTI IR LIKTI NU
SKRIAUSTAIS ir t. p. Taigi 
tinkamam aprūpinimui mus ke
leivių, MES SIUNČIAME SAVO 
PALYDOVĄ, DRAUGE SU VI
SU BURIU KELEIVIŲ,—tuo 
palydovu aprinkom gabų ir dorą 
vyrą pil. VYTAUTĄ ŠAUKLĮ, 

,iš Ansonia, Conn.
Vyt. šauklis važiuos pabaigo

je liepos mėnesio. Jisai pasitiks 
keleivius New Yorke; pridabos 
visų bagažą, kad nežūtų ant do
kų, drauge lankysis su jais į Su
vienytų Valstijų Muitinę dėl - 
”lncome Tax”: kelionėje priger- 
bės, kur bus reikalinga; drauge 
su musu atstovais Liepojuje ir 
Mažeikiuose, Latvių Muitinės, 
prižiūrės, kad musų keleiviai 
bagažo ir pinigų reikaluose ne
būtų nuskriausti; palydės juos 
gelžkeliu nuo pat Liepojaus i 
Lietuvą.

PRANEŠDAMI APIE TAI 
SPAUDOJE. MES KVIEČIAME 
KETINANČIUS KELIAUTI Į 
LIETUVĄ, KAD KUOVE1- 
KIAUSIAI PER MUSŲ BAL-* 
TIC STATĖS BANKĄ UŽSISA
KYTŲ SAU VIETAS KELIO
NEI SU MUSŲ PALYDOVU.— 
TAI BUS GERIAUSIA IP. 
SMAGIAUSIA KELIONĖ!

Visi, kas keliavo per musų 
BALTIC STATĖS BANKO tari 
pininkvstę, RAŠO MUMS PA
DĖKOS LAIŠKUS Už TEISIN
GĄ PATARNAVIME. Už GE
RUS PATARIMUS KELIONEI, 
Už DRAUGIŠKUMĄ IŠLY
DINT KELEIVIUS. Musų RAIŠ
TIS STATĖS BANKO vardas 
yra žinomas.—ir
kuogreičiausiai aprūpinti kelio
nę. nes esame arti New Yorko 
jiorto ir turime gerus ryšius su 
Europos portais ir teisingomis 
Lietuvos įstaigomis.
PASISKUBINKIT UŽSISAKY
TI VIETAS DABAR JAU. NES 
PASKUI BUS PER VĖLU!

Parsiduoda
Geriausia Grosernė ir Mėsos 
storas Lietuvių dalyje šiame 
mieste. Reikia parduot dėl dau
gelio priežasčių. Kiekvienam 
čia gali būt geras pasisekimas, 
nes biznis pastatytas gerai. 
Reikalinga imokėt $3,500. 
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai. (24)

N. J. KRINZMAN & SON 
217—lst st., Elizabeth. N. J.PO gražią puikią dovaną gaus kiekvie

nas, kas užsisakys didžiausią lietuvių 
dienraštį NAUJIENAS vieniems metams ir už

simokės nustatytą prenumeratą. Mažesnės bet 
taipjau geros dovanos bus duodamos tiems, ku
rie užsisakys Naujienas pusei metų arba trims 
mėnesiams.

Dovana No. 2
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PASISKUBINKITE PASINAUDOTI!
* Siuskite tuo jaus reikalavimą dovanų sąrašo, kad 

pampėtumėte pasinaudoti Jums patinkamesnėmis dova
nomis, kol jų yra. Savo užklausimus adresuokite šiaip:

Naujienų Dovana No. 2 yra gražus nikelinis šveicariškas 
laikrodėlis nešiojamas ant rankos, .-u diržuku, vyriškas arba 
moteriškas. Auksinių daiktų krautuvėse toks laikrodėlis yra 
parduodamas ne mažiau kaip už $5.50. — ši dovana yra duo
dama tiems, kurie užsimoka metinę Naujienų prenumeratą — 
$7.00. Tarp kitų Naujienų dovanų yra auksinė rašomoji plunk
sna, sidabrinis laikrodėlis, perkolatorius kavai virti ir tt. Visos 
dovanos yra neabejotinai geros.

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Lietuvos Respublikos

NUO 1905 METŲ REVOLIUCIJOS IKI 
ŠIŲ DIENŲ, SU SPALVUOTU 

ŽEM LAPIŲ.
šitoj knygoj telpa visi faktai ir doku

mentai, kurie parodo, kas ir kaip kovojo 
už Lietuvos paliuosaviir ą iš po caro val
džios, kas tą valdžią sugriovė, kas paskui 
norėjo prijungti Lietuvą prie Vokietijos, 
l.as norėjo uždėti ant Lietuvos vokiškąjį 
karalių, ir kodėl visi tie pienai nenusisekė. 
Toliaus veikalas parodo, kaip buvo ap
skelbta Lietuvos Respublika, kaip buvo 
šaukiamas Steigiamas Seimas, kaip Lietu
va kariavo su bolševikais, kaip ji su jais 
susitaikė; paskui, kaip ant Lietuvos už
puolė lenkai ir kare su jais.
GRAŽUS SPALVUOTAS ŽEMLAPIS, 

t uris parodo šiandieninius Lietuvos Ru- 
bežius sutartimi su Rusais, Latviais ir 
kitais kaimynais. Vienas tik Žemlapis, 
perkant atskirai, vertas dolerio.

Kaina $1.00.
•Jeigu norėtumėt gaut tą knygą 

apdalyta audimu, kaina................... $1.50.
Pinigus galite siųsti popierini dolerį 

laiške. Tik aiškiai užrašyk savo adresą 
atgal.

Naujienv dovanos bus duodamos 
tiktai iki rugpjūčio 1 dienos, 1921 m.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III,

REIKALINGI AGENTAI
Vienas New Vorko mieste, o kitas 

Brooklyn, N. Y. Geram darbininkui 
gera propozicija. Rašyk tuojaus:

PIERCE YANKOOS
324 K- Fayette St.. Syracuse. N. Y.

HARTFORDO LIETUVIU ATYDAI.
Gerbiamieji broliai lietuviai, gyve

nantieji Hartforde ir apieiinkėj, jei
gu kurie iš jūsų turite stubas ir no
rite jas malevoti iš vidaus arba iš 
lauko arba popiėriuot: arba kokį 
karpenterską darbą turite, taipgi 
jeigu norite nuvarnišiuoti savo for- 
niėius arba sutaisyti, kreipkitės prie 
manęs. Aš tamstoms patarnausiu 
kuogenausiai, nes tuose darbuose 
esu išsilavinęs ir nadarau gerai ir 
pigiau negu kiti. Mano adresas: 

Vincas Ramanauskas (25)
82 Sheldon St, Hartford, Conn.

STATAU NAMUS!
Statau naujus ir pataisau senus. 
Darną vedu visoj Newarko apylinkėj. 
Darbas greitas ir gvarantuotas. iš 
toliau galit kreiptis laišku. (24)

JURGIS PUSHINSKAS
39 Kingsland avė.. Kearney, N. J.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negai lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra j Lie
poja, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei ) Lietuva. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Monev Order. Rašydami pri
dėkite 2 et. štampą ir visados 
adresuokite: (25)

P. MIKOLAINIS.
53 Hudson Avė. Brooklyn N. Y.

mes galime

BALTIC STATĖS BARK
BALTIC STATĖS BANK 

291 Eighth Avė..
(Cor. 25th St.)

New York. N. Y.
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10 ryto-
3 dieną.
8 vakare.

Visokio didumo ir formos. Taingi 
varinės ir blekinės triubelčs visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hydro. 
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (25)

SKLAR & LEHRMAN CO.
36 Portland St

Jeigu užinteresuotas,
(?)

FARM AGENCY
DANIELSO.N. CONN.

Ruimai su 2,4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specia
liai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečios 
klesos pasažieriams. »

Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam Agentui 
arba

30 BROADWAY,

ge-

NEW YORKO IR 
HAMBURGO

Parankiausia kelionė rusams 
lietuviams. Dideli dviejų sriubų 
laivai.

M1NNEKAHDA Birželio M 
MANCHURIA Liepos 14 
MONGOI.IA Liepos 28
3-čia klesa tiktai išplauks 
Birželio :>o

Red Star Line
Tarpe N*w Yorko ir Hamburg 
ir tarpe Dantingo ir Liepojaus 
SAMI. AM) Liepos 16

Tik 3-čia klesa. • • .
Kreipkitės j kompanijos ofisų

BOSTON, M ASS.
84 STATĖ ST.,

arba j vietos agentus.

Trumpai paaiškinus apie valstijos kalėjiman ant kele- 
’ ’ ’• <o metų.

Pasitaiko, kad vyras, su-

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
Rusiškai. •

GYDO CHRONIŠKAS IR 
LIGAS.

The Piyine Co., Ine.
Paw Avė., Troy, N. Y.

Prisiunėiu $1.00. Prisiuskit man di
delį siuntinį Pixine Pilė Gyduolių. 
Jeigu jos man negelbės, aš sugrąžy
siu jas atgal it privalau gaut atgal 
savo pinigus.
Vardas ..
Adresas .
Miestas ..

.Amerikos teismus gal skai
tytojams bus kiek lengviau _______ ,___ __ „__
surasti pagelbos atsitikime areštuotas už koki nors di- 
kokio nors nesmagumo.

Federaliai teismai randa- atgabentas prieš

Laivui ”HANSA” (Ex-Deutsch- 
land), ”BAYERN” (naujas) ir 
”W UEI^TTEM BERG ” (naujas)

pradės plaukiot Birželyje.

PARSIDUODA FARMA
Arti lietuviško miesto

1 ir pusė mailės į Montello, 2 mai- i 
iės nuo Brocktone. 4 minutės iki ka

limi. Viršminėtuose miestuose randa- (£• 
| si čeverykų dirbtuvės ir kitokių iš-»3 
> dirbvsčių. Gali gaut darbą vyrai ir, 
' moterys. 18 akrų geros žemės, biskis J;, 
Į miško. 45 vaisingi medžiai, taipgi r’J 
agrastų ir žemvuogių. 10 kambarį’.: A 
stuba dėl dviejų šeimynų, miesto van- ,? 
duo. liarnė ir vištininkai. 2 geros kar- P 
vės. 1 didelis arklys, vertas $300. 1<> 

: vištų, pakinkai, vežimai, ir visi pa- .7
dargai. Vasarinė salė dei šokių, upe
lis teka per fariną, gera vieta dėl an
čių. ši vieta tinkama uždėjimui krau
tuvės, nes aplinkui duug gyventojų. 
Parsiduoda tik už S6,.W.). I mokėt 
.>2,tk>». ar daugiau.

A. ŽVINGILAS
26 Broaduay. So. Boston. Mass.

t

“ Nereikia daugiau kankintis be miego
f per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,^

ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovą.”
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vnduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magumą.

B I KT O
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siusti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Bocoogh oi Brooklyn, New York Gty.

delį prasižengimą, liekasi 
‘i žemesnio 

si visur Suvienytose Valsti- teismo teisėją. Toks teisėjas 
jose; juose išrišama nesusi- arba sudžįa negali tokį žmo- 
pratimai link federalių tie- j-—~* , _ 
sų konstitucijos arba ginčai 
tarpe įvairių valstijų pilie
čių.

Valstijiniai teismai riša 
klausimus link valstijos tie
sų ir išklausinėja ginčus 
tarpe žmonių įvairių tos 
valstijos miestų.

Vietiniai teismai arba jū
sų miesto teismai yra tai 
teismai, kuriuos mes 
riausiai pažįstame ir į ku
riuos prisieina tankiausiai 
kreiptis.

Civiliai ir kriminaliai 
teismai.

Viršminėti teismai yra 
padalyti į civilius ir krimi
nalinius teismus. Kuomet 
vienas žmogus įžeidžia kitą 
taip, kad jam galima pini- 
giškai atlyginti, tai tokis da
lykas yra priimtas į civili 
teismą. Pavyzdin, jeigu 
žmogus savo automobilium 
Įvažiuotų į kieno nors veži
mą ir vežimą sudaužytų, tai 
vežimo savininkas kreiptų- 
ti į civili teismą, reikalauda
mas atlyginimo už padarytą 
jam nuostolį.

Bet jeigu automobilius 
pervažiuotų krautuvninko 
vaiką, jį sužeistų arba už
muštų, tuomet prisieitų už
vesti kriminališką bylą už 
a ” *_

išloštų tokią bylą, tai auto-

gų teisti, bet pasiunčia į ka
lėjimą iki tokiam laikui, ka
da augštesnis teismas galės 
Jį teisti.

Žemesnio teismo teisėjas 
nevisuomet nuteisia kalti
ninką pinigine bauda arba 
kalėjiman. Jeigu pasirodo, 
kad tai kaltininko pirmuti
nis prasižengimas, tai teisė
jas suspenduoja nuosprendį 
ir paleidžia prasikaltėlį pa
žiūrėti ar jisai pasitaisys, ir 
toks paleistas prasikaltėlis 
turi, pagal teismo įsakymą, 
karts nuo karto ateiti į teis
mą ir prirodyti, kad jisai 
tinkamai elgiasi arba užsi
laiko.
Apsivedimo ir persiskyrimo 

teisės.
Kaslink persiskyrimo ir • 

apsivedimo jx) persiskyri
mui, tai esama įvairių tiesų, 
ir nors tos tiesos skirtingos 
įvairiose valstijose, vienok 
tūli dalykai yra vienodi vi
sur.

Kad apsivedimas butų le- 
gališkas (sulyg tiesų), tai 
reikia iš teismo išsiimti ap
sivedimui daleidimą (lais- 
uius). Gavus tokį daleidimą, 
bile kunigas pripažintos re
ligiškos sektos, katalikas, 
grekas, žydų rabinas, pro- 
testonu ministeris, gali at-

rašymui tam tikrų doku
mentų ir liudininkų parašų 
patvirtinimui. Svarbus do
kumentai turi būti prie no
taro parašu paliudyti, ir ku
ris po pasirašymui prideda 
arba prispaudžia savo ant-: 
spaudą. Toks notariušas ne
gali stoti teisman savo klien
to apgynimui, kaip kad ad
vokatas gali. Nepadarykite 
tokią pat klaidą, kokią ne
vienas svetimžemis padaro, 
t. y. nemokėk notarijušui už 
nieką kitą, kaip tik už tokį 
darbą, kurį jisai, pagal tie
sas, gali atlikti, nes jisai nė
ra advokatu ir negali advo
kato pareigas atlikinėti.

Advokatai.
Reikalui prisėjus samdyk Į S, 

vien tiktai atsakantį advo-'^ .- 
katą. Pasirūpink gauti in-:"'“’ 
formacijų pirma, negu ad-j 
vokalą samdysi, nes kad ir' 
vieną kartą su juo pasima j 

:tysi, tai turėsi*jam užmokė-i 
|ti nežiūrint, kad vėliau pasi
rodys, jog io patarnavimas 

lyra nereikalingas.
Geriems advokatams nėra 

reikalo jieškoti žmonių, ku
rie pakliuvo į nelaimes; 
jiems nėra reikalo tai dary
ti.

PARSIDUDA FARMA!
44 akrai lygios žemės, dalis gero 

miško, daugybė įvairiu vaisinių me- 
šaitinio vanduo, 2 stubos. didelė 

____ _ valininkas, kiaulininkas. Prie 
2 arkliai. 2 karvės, vištos, veži- 

' mai, pakinkai, mašinerija, visi javai. 
■ Už viską tik $2,800. pieši $1800. 
Pasiskubinkite. (28)

GEORGE PLEI’IS 
Pennsburg. Montgomery County, Pa.

Pažink teises ir kaip 
naudotis teismais.

Amerikos teisės yra pada
rytos pačių šios šalies pilie
čių apgynimui savęs ir visų 
gyventojų. Teismai yra tam, 
kad prasikaltėlius nubausti 
ir teisybę pripažinti kam 
teisybė priklauso; teismai 
apgina ir prigelbsti i nelai
mę papuolusius ir duoda pa-' 
tarimus tiems, kurie patari-' 
mų reikalauja. Naudokis tą- FARMOS! 
ja proga. Pasisteng pažinu 
‘ _____ » savo miesto

duotas su- į tiesas, kurios esti maž-daug

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit farmų prastų arba pu<- 

tvnčse, pakol nepamaivsit Lietuviu 
Ūkininkų Kolonijos žemių. Dabar yra 
geriausias laikas išsiskirti gerą ūkę, 
nes žemė nati save parorlo javų na
šumu. Atvažiuokit ir pamatykit, 
kaip pas mumis puikiai kviečiai, do
bilai ir kitoki javai auga. Lietuviai, 
kurie pirko farmas šį oavasarį, pa
sakoja, kad miestuose daugelis Įmo
nių nori pirkti farmas, ale bijosi,
kail nereiktu uždyką pravužineti ti- 
kietai. Aš užtikrinu, kad jūsų kelio
nė i musų kolonija nebus uždyka. 
nes čia yra geriausios rųšies žemės, 
molis su juodžemiu, auga visoki ja
vai. Tai yra ne girimas ar viliojimas 
žmonių, bet teisybė. Tik pamislykit. 
suvirs 400 lietuvių pirko farmas mu
sų kolonijoj. Tas aiškiai parodo, 
kad yra tinkamiausias kraštas ūki
ninkavimui. Norintieji apsigyventi 
tarp lietuvių ir turėti gėrę ūkę, rei
kalaukite farmų kataliogo. (26)

J. A. Žemaitis 
R ], Fauntain. Mich.

Tiesus susisiekimas tarpe

R. M. S. P.
Paranki kelionė tarpe 

NEW YORKO ir HAMBURGO 
ORDŲ N A Birželio 18, Liepos 30 
ORBITA Liepos 2. Rugpiučio 27 
OROPESA Liepos 16, Rugpiučio 
Geriausias patarnavimas trečios 
sos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Broadway, NEVY YORK.

Dr.A-Christian
SPECIALISTAS

UNCTED AMffiKflN UNES
IMTNEW YORKO IR UNBIRGO

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis 
('cnt ratinės Europos.

S. S. ”Mount Clay” Birželio 23
S. S. ”Mount Carroll” (naujas) Birželio 30
S. S. "Mount C'linton” (naujas) Liepos 7

(BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
".........................................

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per UBĄ VA Arba HAM BURG A-EITKUNUS 

IT TE’T’TTTT A Laivai išplaukia kas Lil£l 1 U V A 14-tą dieną.
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

S. S. ĖSTOM A Birželio 22 S. S. LITUI ANIA Liepos 20
S. S. POLONI A, Liepos 6 S. S. ESTON1A Rugpjūčio 3
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJAl'S-DANCIGO IR 

HAL1FAK. CANADA

Generaliai Agentai dėl CENTRAL1NES »r RYTU EUROPOS 
NORTH - C.ERMAN LLOYD BREMĖN.

- j e likti ženybos ceremonijas, ti paprastasžmogžudystę Jeigu tęva* CiviHs šliubas> ... ......._
islostų tokią bylą, tai auto- džios arba kjt0 kokio valdi-! tokios jau, kaip bent kur vi- 
mobilistcis otitii ninlęo ■tT"***> I—•_ —
kalėjiman ir tokiame atve- - ’ & •
jyje tėvai negauna jokio pi- 
nigiško atlyginimo. Bet, jei
gu tėvas panorėtų pinigiško 
atlyginimo už vaiko sužeidi
mą, tai jisai privalo užvesti 
kitą byla civiliam teisme.

Augštesni ir žemesni teismai
Apart padalinimo teismų 

į civilius ir kriminalius, jie 
toliau dar dalinasi ir yra ži
nomi, kaipo -’augštesni ir 
žemesni teismai.”

Augštesniam teisme atsi- 
buna bylos už didesnius pra
sižengimus, k. t., už žmog
žudystę, išgavimus pinigų 
neteisotu keliu, vagystes ir 
tt. Augštesniame teisme yra 
sudžia ir eilė prisaikintujų 

. ir kaltinamasis privalo turė
ti advokatą savęs apgyni
mui. Jeigu toks kaltininkas 
neturi iš ko samdytis advo
katą, tai sudžia palieps arba 
Įsakys bent vienam advoka
tui tą bylą paimti be jokio 
atlyginimo iš kaltininko pu
sės.

Žemesni teismai yra tie, 
su kuriais mes esame labiau 
apsipažinę. Čion nagrinėja
ma tokios bylos: už girtuok
liavimą, neaprupinimą šei
mynos; neužsimokėjimą 
randų, peržengimą gatvinių 
teisių, pardavinėjimą svai
ginančių gėrimų be daleidi- 
mo (laisnių) ir tt. Tokie 
teismai gali nuteisti vyrą 
arba moterį kalėjimu, bet 
negali tokius prasižengėlius 
pasmerkti valstijos kalėji
man. Pavvzdin: jeigu du vy
rai susipeša ir vienas kitam 
duos kumščia į žandą, tai 
tie gali kreiptis į žemesnįjį 
teismą, kur teisėjas gali 
juos pasiųsti kalėjiman ant 
kiek tai dienų, sąvaičių ar
ba mėnesių. Bet, jeigu vie
nas vyras užpuls kitą su pei
liu arba kitokiu ginklu, ku
riuo galėtų viens kitą už
mušti, tai toks prasižengi
mas skaitomas kriminaliŠ- 
ku ir tokia byla turi būti 
prisaikintujų išnagrinėta. 
Jeigu prisaikintieji atranda, 
kad žmogus yra kaltas, tai 
augštesnio teismo sudžia 
ąali kaltininką pasmerkti gus oficialiai paskirtas su-

Y1*? teisotas. ąOje šalyje. Jeigu taip pa
imant šliubą būtinai reikia i darysi ir prie to pasinaudosi 
turėti nors du liudininku. i iš čion paduotųjų nurodv- 

Jeigu vyras arba , moteris j mų, tai rasi, kad gyvenimas 
Amerikoje jums pasidarys 

:daug lengvesniu.
F. K I. S.

I

yra legaliai persiskyrę, tai 
reikia pristatyti persiskyri
mo popieras. Persiskirti be 
teismo negalima. Reikia ne
užmiršti, kad teismo Įsaky
mas vyrui ir moterei atski
rai gyventi, nėra legalis per
siskyrimas. Ęagal toki Įsa
kymą vyras nei moteris ne
gali vėla apsivesti, kol iš 
teismo negaus persiskyri
mo popierų.

Atsitikime, kur vyras su 
motere pasimeta, tai nei vy
ras. nei moteris negali vėl 
apsivesti, nepaisant kaip il
gai juodu atskirai gyventų. 
Norint apsivesti reikia būti
nai iš teismo gauti persisky
rimo popieras.

Žydų rabino išduotas per
siskyrimas neturi jokios 
vertės šioje šalyje: norint 
legaliai persiskirsti reikia 
kreiptis i teismą. .Jei ketini 
apsivesti su vyru, kurs yra 
jiėrsiskyręs arba kurs sako
si esąs persiskvręs, tai pir
mų pirmiausiai paprašyk 
vpatos, kuri pažįsta tiesas, 
kad peržiūrėtų jo popieras. 
Reikia žinoti, kad apsivedus 
su vyru, kuris yra vedęs, ga
lima patekti Į kalėjimą, nes 
pagal tiesas vyras tegali tu
rėti tiktai vieną moterį, o 
moteris tiktai vieną vyrą. 
Pasitaiko, kad vyras, pame
tęs moterį vienoje valstijoj, 
nuvažiuoja i kitą valstiją ir 
tenai nuduoda .jaunikaitį ar
ba nevedėlį, arba pasisako, 
kad yra našlys. Taipgi yra 
atsitikimų, kur vyras paliko 
savo moterį užrubežvje, o 
čion atvykęs vėl apsiveda. 
Tad, norint apsivesti, reikia 
šį-tą sužinoti apie žmogaus 
praeitį.

Taipgi reikia neužmiršti, 
jeiku vyras pasimetė su vie
na motere, tai paprastai yra 
neatsargu kitai su juo vesti.

Notariušai.
Europoje notariušas yra 

advokatas ir teismo pripa
žintas valdininkas. Ameri
koje notariušas yra tai žmo-

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA. fret, Conn.,
100 akerių žemės. 40 akerių dirba

mos, laukai apsėti, 60 akerių ganyk
los ir dailaus miško. 7 ruimų stuba, 
2 barnės, 2 vištininkai> 50 vištų, 2 
arkliai, 2 kiaulės, 7 karvės ir visi 
ūkio įrankiai, triobos geros. Savinin
kas parduoda iš priežasties ligos 

į tik už $3,500. Tmokėt ^reikia tik 
1*1,800. Norėdami platesnių 
kreipkitės šiuo adresu: 

K. Skarin
North Windham, Conn.

PARSIDUODA FARMA.
30 akrų farma. parsiduoda labai 

pigiai, apie 12 akru žemes apdirbi- 
■ mui, likusioji ganyklos ir miškas. 
' puiki 6 ruimų stuba. barnė, vištinin- 
i kai, viskas geriausioj tvarkoj, kele- J 
: tas vaisinių medžių, labai patogi 
i vieta laikyt vištas, tik 2’-2 mylių 
į nuo miestelio. 4 mylios nuo didelio 
miesto, 10 minutų eit iki dideliam 
ežerui pasižuvauti. Geri kaimynai. 
Kaina greitai parduodant tik $1,500,- 
įmokant $1000 arba už $1100 viską 
ant syk užmokant. Laiškus rašykit 
tik angliškai. (25) i

WE!SLER’S FARM AGENCY
• 11 Schco! St.. Danieison, Conn.

FARMOS!
FARMA DALINAI APSĖTA.

Connecticut Pieninė Karma. 175 
akeriai žemės, 40 akerių dirbamos, li
kusioji ganyklos ir apie 500 ar 600 
kordų malkų. Vien tik malkos gali at
simokėti už vietą: J ruimų stuba pir
mos klesos stovyje; dvi didelės bar- 
nės, kuriose yra užtvaros dėl 20 kar
vių; iedaunė, dirbtuvėlė, vežimams 
pašiūrė, kiaulininkai, vištininkai, 7 
karvės, pora arklių, kiaulės, vištos, 
mašinerija ir visoks padargai, gera 
vieta, viena mailė r.uo vieškelio, baž
nyčios, krautuvės ir mokyklos, R.F.D. 
palei duris; keturios ir pusė mailių 
nuo gelžkelio. Šita farma dalinai ap
sėta. Kaina už viską tik $6.500 ant 
lengvu išlygų.

RAGINE FARM AGENCY. 
DANIELSON. CONN.

i PUIKUS NAMELIS randasi Pom- 
I , šalę vieškelio, graži vie

ta. arti mokyklų, krautuvių ir bažny
čios, 2 mailės nuo didoko pramoningo 
miestuko, 11 akerių žemės, visa dir
bama, be akmenų, puiki 9 ruimų stu
ba. Kaina tik $1,800.

PUIKI PROGA pirkti farma 39 ak
rų žemės, tinkamai padalinta i dirba
mą, ganyklas ir mišką. Randasi prie 
pat vieškelio, puikiausia vieta, vaisi
niai medžiai, kaip tai: obelys, grv- 
šios, vyšnios, grepsai, avietės. Puiki 
6 ruimų stuba. gražiai atrodo iš lau
ko, barnė 30x40, užtvaros dėl 7 galvi
jų, vištininkas, malki ny čia. Viskas 
geroj tvarkoj. Kaina $2,20v. Tai yra 
puiki proga, 
rašyk

RAC1NE

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir 
PETNYČIOMIS 

nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST„
BOSTON. MASS.

iDr.L. J. Podderij
$ Iš Petrogrado. , ;
' 1 GYDO SLAPTAS VYRŲ IB |' 
; ; MOTERŲ LIGAS. i
1 Į Taipgi Kraujo ir Odoa Liga*. ' '

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
] į iki 9 vai. vakare. į į
i1 Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2) !

69 CHAMBER ST, BOSTON. | į

Telephone: Haymarket 3390 '

r 
l 
I 
j
> 
l

Iš NEW YORKO TIESIAI į

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJ V
Laivai plaukia tiesiai į LIEPI) Jį' per Dancigą. Tiesus persi mainy

mas nuo laivo ant laivo. x
PRINCESS MATOIKA Birželio 11, Liepos 23. Rugsėjo 7. 

POTOMAC (buvęs Antigonne) Birž. 15. Liepos 28. Rugsėjo 14
HUDSON—Liepas 13, Rugpiačio 3ų ir Spalių 15

Iš NEW YORKOJ CHERBOUBGĄ IR BREMENĄ TIESIAI
Greičiausiais ir didžiausiais laivais, plaukiančiais po Amerikos vė
liava:

AMERICA Birželio 22, Liepos 23, Rugpiučio 24
GEORGE H ASH1NGTON Liepos 30, Rugpiučio 27 ir Rugsėjo 21

Kreipkitės: 99 Statė st., Boston, Mass. arba prie Vietos Agentų.

»RAUDONOSIOS GYSLOS
NESMAGUMAI GALI 

BŪT PRAŠALINTI.
Ar jus kenčiate nuo nesmagumų 

Raudonosios Gyslos? Bereikalingas 
kentėjimas, nes jie gali būt praša- 

nTr.i-. * • į Luti su Pixine Pilė Gyduolėm. TaiPARSIDUODA FARMA yra receptas garsaus gydytojo. Be 
160 akrų turtingos ir lygios že-! '>Pe.racijos, be daktaro

mes, 45 akrai dirbamos, likusioji ls >et namie
ganykla su šaltinio vandeniu ir mis-!'Ia JO’dymas, kuri 
kas. Vien tik miškas vertas du syk 
daugiau, negu užmokėsi už ' ' 
farma, 12 ruimų labai gera stuba. 
vežimams pašiūrė, malkinvčia, auto
mobiliui garadžius, 3 vištininkai, vi
soki vaisiniai medžiai, 2 arkliai, 3 
karvės, 40 vištų, visoki ^farmos j- 
rankiai, pjovimui inžinas ir kitokia 
mašinerija verta 81200, viena mylia 
į vieškelio krautuves ir bažnyčias, 
mokykla netoli farmos, 3 mylios iki 
gelžkelio ir pramoningo mietelio. Iš 
priežasties nesutikimu šeimynoje 
parduosime su dideliais nuostoliais 
tik už $3.400. Jnešt $2,000, likusius 
ant išmokėjimo. Turi bųt parduota 
tuojaus. (24)

M. Heiman
33 Reinolds SU Danieison, Conn.

! skausmo,
išlaidų, bet namie beriedant. Tai 

i yra gydymas, kuri kiekvienas gali 
t vartot. Išpildyk apačioj nurodytą ku- 

- l-cną :r prisiųsk $1.00 per paštą, o 
■ ‘ ; splaikysite didelį siuntinį Pix>ne Pilė

I Gyduolių. Jeigu tos gyduolės jums 
negelbėtų, pinigai bus sugrąžinti.

%

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER
\ aizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad tirėtu Ikare (Anchor) 
Vaizba žeaklĮ.’

y: SLAPTAS
f VALANDOS:
A Nuo 8 iki
| Nuo 2 iki
® Nuo 7 iki
f 321 HANOVER ST, f
| BOSTON, .MASS. |

i

i
1I1
I

Ar nori susipažint su vi>ų tautų Dievais? Jei nori, i
1 *2. 1 1perskaityk knyga 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25. 
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj 

255 Broadway, So. Boston, Mass.

FARMOS! PARMOS!
Ant pardavimo ir apmainymo Lie

tuvių Kalonijoj. Michigano valstijoj. 
Aš turiu 200 farmų didelių ir mažų, 
nuo 40 iki 640. akrų žemės. Kaina 
nuo $500 iki $20,000. Taipgi turiu 
farmų su užsėtais javais, padarais ir 
gyvuliais. Kokios kas tik reikalauja, 
gali gauti pas mane pirkti arba 
mainyti ant miesto propertės. Aš 
duodu farmas ant lengviausių išmo
kėjimui. Norėdami gauti daugiau 
žinių rašykite laišką arba atvažiuo
kite pas mane.

JOSEPH* STANKS 
Farm Agency 

Route 2, Bos 49. .. ■ • Branch,

HENRYfF. MILLER & SONS piano co:-
Kiekvienas, kuris turėjo 

progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. M1LLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus. ' 
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų. 
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

'HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
patj skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & 8ons Piano Co.
395 BOYI^STON STREET, BOSTON, MASS.

IŠRADĖJAI!
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite ^išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

’ M4RTIN LABI N E R
15 PARK ROW, NEW YORK 

Registr. Patentų Adv.

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogų geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (27)

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

1219 NORTH 1RVJNG AVĖ. 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.

variniai virinimo
PUODAI.

I■
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reikšta teologija, natui alinė gerą ardinariją, didesnę, darbininkų vienybę ir tar-( pamokslų, bet.stengsis savo 
, f izi- negu kiti darbininkai. nauja dvarponiams. T JI"

ka, mechanika, magija, ma- į _ __ ______
tematika, psichologija ir eti- kų padėjimą, tai turiu paša- po kelis šimtus,rublių, kad 
ka. Pradinė filosofija gvil-1 * 
dena tai, ką mes dabar vadi
name minties Įstatymais ir 
kategorijomis. Metafizika 
"jieško amžinų ir nesimai
nančių formų kūnų” ir gvil
dena mierius, siekius ir ga
lutinas priežastis. Galutinos 
priežastys neturi vietos fizi
koje. Demokritas ant jų lai
ko neeikvojo, todėl Bacon 
sako, jis gilesnis tyrėjas, ne
gu Platonas ar Sokratas, 
kurie buvo paskendę jieško-

JVO. a»LU1X1O tau iuuvvj V*C*U' .. . / . *

giau medžiaga, negu forma.gautinų ^pnezascių.

TP T T r? T7 T T A 'reikšta teologija, natirlLOZOriJA.
Dr. A. J. Karalius.

naujo organo protui, naujo 
įnagio, naujos mašinos—no- 
vum organum. Mums reikia 
susipažinti su gamta, reikia 
surasti priežastys. Senovi
nės metodos šio tikslo atsiek 
ii negali—reikia naujos, t.y. 
induktyvės metodos.

žinijos tikslu yra surasti 
formos arba tikrieji skirtu
mai. Bacono formos, tai ab
straktinės formos arba idė
jos. Mums turi rūpėti dau-

negu kiti darbininkai. nauja dvarponiams. Tūli
Kaip klausi apie darbinin- dvarponiai moka kunigams

Francis Bacon.
Galinga savo laiku scho

lastinę filosofija negalėjo 
laikyti pavergus žmonių 
protą ant visados. Jos ver
giškas pasidavimas katali
kų bažnyčios autoritui, jos 
gudrus žaidimas žodžiais, 
kuris nužemino visą logikos 
mokslą— negalėjo pasilikti 
ant visados. Žmonės pradė
jo nujausti prigavvbę, pra
dėjo jieškoti tiesos ir reika
lauti pasiaiškinimo iš tų 
”tėvų”, tų "neklaidingų” 
dievo žodžio mokytojų. 
Žmonės pradėjo patys pro
tauti ir neklausyti bergž
džių žodžių visokių bažny
čios tarnų.

Kaip tik tokiu laiku atsi
rado vyras, kurio raštams 
buvo lemta sukelti revoliu
ciją moksle ir filosofijoj, ir 
nukreipti žmonių mintis į 
naujas tyrinėjimo vėžes. 
Nors jo tyrinėjimai lietė 
daugiausia fizikos mokslus, 
tuomet labiausia apleistus, 
vienok jo metodą tiko visai 
žinijai. Tas drąsus vyras 
buvo francis Bacon, gimęs 
sausio 25, 1561 metuose, 
Londone. Anot biografo, 
Bacon iš pat pradžių nusta
tė protavimo dėsnius savo ir 
busimoms gadynėms. Jis ėjo 
pareigas augšto viršininko, 
bet ant senatvės intrigantai 
jį apjuodino ir Įkalino. Mi
rė jis 1626 m.

Baron išdirbo induktvvę 
metodą tvrinėjimams, kaipo i 
vienintelį- pamatą tikrajam ^^^Suvira

oriieVr.1 ypatybes neouvimą.
! 3) Pagalios, tikra forma to- 
ikia, kada ji paima duotą 
į ypatybę iš kokio nors šalti- 
| nio esybės, kuri Įeina i dau- 

ypatvbių, 
žinoma

kyti, kad darbas jau yra tik tie panaudotų visų savo 
pradėtas pagerinimui dar- įtekme darbininkų vienybės 
bininkų būvio. Socialdemo- ardymui. Vienok darbinin- 
kratai dirba iš visų pajėgų ku susipratimas kasdien ky- 
už darbininkų reikalus, tik la ir ateis laikas, kada jie 
visa bėda, kad kunigai ardo neklausys tamsos apaštalų

i

buvj pagerinti.
Su pagarba

B. Sidaravičia.

Kapčiamiestis, Seinų aps
kričio. Baltgudžių batalio
no, kulkasvaidžių komandos 
karininkas pabėgo prie len
kų su jiora valdiškų arklių.

Jį turėjo teisti karės teis
mas už prasikaltimus, tad 
bijodamas, kad nebūtų nu
teistas, pabėgo į I^enkiją.

Seinų apskrityje. Kapčia
miesčio valsčiuje žmonės 
pradėjo sirgti juodais rau
pais. Liga diena iš dienos vis 
labiau plečiasi.

J. Gulbelė.

gamtoje nėra nieko apart 
atskirų kūnų, kurie veikia 
pagal tam tikrą įstatymą. 
Tai Bacono forma; pv., šal
tis ir šiluma tai veikiančios 
formos gamtoje, šilumos 
forma, tai šilumos tiesa, tai 
nuo ko šiluma priklauso. 
Kas pažįsta formas, tam ai
škus panašumas skirtingų 
substancijų; tam aišku, kas 
gamtoje patvaru, amžina ir 
visuotina. Bacon sako, kad 
šilumos forma yra judėji
mas.—judėjimas mažų da
lelyčių kūne. Tyrinėjimas 
formų (priežasčių)—amži
nų ir patvarių—priklauso 
metafizikai.

Todėl mokslas turi surasti 
svarbiausias priežastis arba 
formas indukcijos keliu. 1) 
Forma ypatybės (pv. šilu
mos) tokia, kad žinant for
mą, ypatybė pati išsiaiški
na. Ji visuomet randama sy
kiu su ypatybe. 2) Forma 
tokia, kad ją atėmus, ypaty- 

ibė išnyksta. Niekuomet jos 
■ nėra, kad ypatybės nėra.

I

Galutinų priežasčių jieško- 
jimas neturi vertės, bergž
džias darbas. Žmogaus <hu- 
maninė) filosofija tyrinėja 
kūną ir dūšią; koks skirtu
mas, ypatybės, etc.; kur 
randasi išminties buveinė, 
kaip protas valdo kūną etc.

Bacon tečiaus negali se
novės prietarų visai atsi
kratyti. Jis kalba apie dūšią 
dvejopą: materialinę ir ne
materialinę (arba dvasią). 
Dvasinė dūšios pusė, jis sa
ko, priguli religijai, ir moks
las nieko bendra su ja netu
ri.

Norintiems susipažinti su 
F. Bacono folosofija, reikia 
paskaityti jo raštai. Iš šito 
trumpo straipsnelio skaity
tojas gali tik suprasti, kad 
Bacon neužsiganėdino scho
lastikų begaliniais argu
mentais, o stengėsi jieškoti 
tiesos ten, kur ji galima ras
ti.

(Bus toliaus.)

Ką žmones rašo 
iš Lietuvos.mokslui. Šiuomi jis atsisky 

rė nuo senovinės scholasti 
kos, kurioje svarbiausią ro 
ie lošė gudrus žodžių sudės 
tymas, t. y. žaidimas žo-lįįau-vpaįvbiu;‘ir j.^ ?e. 
dzmis. Ra,ęon stoja pnesats „aturali^j
Anstoteli ir atveda žmonių.daiktutvark of
protą j tiesų kelią. Bakom-, § duoda muiSs gali
nemetodą, eina vmi kitas nBži.
keliais, negu viduramžių su- „ant atvbe pirmiausia 
darkyta Aristotelio dėduk- . •1 ‘ va’Zti viska
tyrė metodą. Bakenui pri- k™7ai 
klauso titulas naujovinės fi- e?4ėi> nri^ inžsi Tai 
Įosofijos tėvo. Bacon patie-^^ BįanPduo|io 2j pL 
ke geresnę ty nnejimo mete- kpk turime peržiūrėti atsiti-i 
dą, geresnę logiką, gu ’Kįmus, kuinuose duotos vpa- 
anstoteline arba syllogisti- ,ybfe nėra. Tuo budu paly
de metodą, jo logikos - gjnam negativus su afirma- 
las ne parūpinti argumentų įį . skirtu_
ginčams, bet tiru Ir taip toliaus.
ir tvnnejimu prieiti prie r, r , D 
tiekos J r į Filosofija, sako Bacon,

e * ™ n- Jai išminties darbas; ji per-i Kaip žadi pai-važiuoti Į
Sa\o veika e i u t- kratinėja abstraktines sa-'Lietuva, tai aš nedraudžiu, 

ganum jis, apart kitų daly- vokas> kurias suteikia žemės galėsi gauti, jei ne ki- 
kų, nurodo pa -.^^iai ir jausmai, ir jos užsi-! taip, tai ant išmokesčio ir
kuTj0?,aP£auna P- ėmimas tai išdalinimas bei pragyvenimą šiaip taip pa-
paklaidas jis va ' • sutvarkvmas tu sąvoku. Fi- sidarysi. Aš dabar tarnau-
Is tokių ldol^^kftlaidM-.lisofija‘ apima šfoos moks- ju dvare kaipo meistras, 

įlus: pradinė filosofija, ap-Gaunu nemaža kvaterą ir

Kunigai tarnauja dvarpo
niams.

Domininkas Sidaravičia, 
iš Šiaulių apskričio, štai ką 
rašo savo draugui J. Ostek į 
Nelson, B. C. Canada:

Gerbiamas Drauge' Ga
vau nuo tavęs laišką, kuria
me praneši, kad užrašei man 
"Keleivį.” Ta žinia man yra 
labai smagi, nes aš pasiilgęs 
"Keleivio.” Pereitais metais 
aš ji skaičiau ir jis man la
bai patiko. Tai vra geriausis 
darbininkų laikraštis. Kad 
visi Lietuvos darbininkai tu
rėtų progos jį skaityti, tuo
met Lietuva visai kitokia 
virstu.

ia tribus—paklaidos rasės, i 
kurios priklauso žmogaus ■ 
prigimčiai; idola specus— 
atskiro žmogaus paklaidos; 
idola fori—paklaidos žmo
nių santikiuose ir vartoji
me žodžių; idola theatri—. 
neteisingo protavimo pa
klaidos. Antroj knygoj Ba-; 
con paduoda naujosios logi-j 
kos dėsnius, kuriems čionai,> 
žinoma, neturime vietos iš-J 
dėstyti. Visuose raštuose jo 
pavyzdžiai imti iš prigim
ties mokslų.

Bacon atmeta senovės au- 
toritus ir bažnyčios autori- 
tą. Mums reikia, jisai sako, 
pažvelgti į pačius daiktus ir 
juos tyrinėti. Praeitis nieko 
nesuteikė, nes jos metodos 
ir pagrindai buvo klaidingi; 
mums reikia nusikratyti se
novinių prietarų ir nuomo
nių; liautis kartojus tuščius 
žodžius—mums reikia pa
tiems protauti. Klaidinga 
protavimo metodą sulaikė 
progresą; užtai mums rei
kia pradėti visas darbas iš 
naujo, atbudavoti mokslas 
ir dailė, ir visą žiniją pasta
tyti tvirtais pamatais. Tai 
yra Bacon’o Instauratia 
magna. Visuomet reikia 
stengtis, kad tiesa neštų 
naudą žmonijai.

Mums reikia, sako Bacon,
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THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION 
kuri yra nuosavybėje Henry’ L. Doherty & Company, žinoma kaipo Investment House po numeriu 
60 Wall Street, Ne\v York.
Konservątyviškas apkainavimas vertės šių nuosavybių yra $5,259,500.00.
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HENRY L. DOHERTY & COMPANY
siūlo dėl saugių ir pelningų įdėlių Dviejų Milionų vertės 6G sukrautinų akcijų AMERICAN GATE- 
WAY REALTY7 CORPORATION bile kokioj kiekybėj. Kaina už šėrą $100.00; šėro tikroji vertė 
$100.00. Galima užmokėt ant syk arba dalimis.

' l

6 NUOŠ. SUKRAUTINO PELNO
išmokama dalimis kas mėnesis, kurie bus pasiųsti jums pirmą dieną kiekvieno mėnesio.

TAI YRA JŪSŲ AUKSINE PROGA
Patyrinėk, o tikrai paliksi dalininku. Įdėlių Departamentas Svetimkaibiams Henry L. Doherty & 
Company pagelbės jums.

■: 2* - j iri ir 
Tf

SAUGUS INDELIAI
Paveikslas parodo Battery Park ir Castle Garden New Yorke tokiais, kokiais jie buvo tuomet, kai 
jus arba jūsų tėvai atkeliavo Amerikon. Sulyginkit tą paveikslą su tuo, kaip jie atrodo šiandien, 
tuomet įgausite supratimą vertės Tikrosios Nuosavybės kaipo idėliaus.
Battery Park rubežiuojasi su augštais ofisų namais, kūnų vertė kas metas kyla ir neša didelį pelną 
savininkams. Verčiausieji iš tų visų namų yra:
BATTERY PARK BUILDING, MARIT1ME BUILDING,

CHESEBROUGH BUILDING.
Tie namai, po numeriais 19, 2! ir 23 Pearl Street, 22 ir 24 Whitehall Street ir tikrai pelningas namas 
po numeriu 8 Statė Street priklauso Realty Corporation; Battery Park Land Corporation ir South 
Ferry. Building reprezentuoja palaikas

KAIPO PRIEDO JUS GAUSIT
dividendus sekančiai: Už kiekvieną dolerį dividendų nuo šėro ant Abeliių Akcijų 50c. už šėrą bus iš
mokėta ant Paaugštintų Akcijų. Paveiždan, jeigu Abelnų Akcijų (Common Stock) bus išmokėta 
dividendų po $4.00 už šėrą i metus, tai už Paaugštintas Akcijas (Preferred Stock) bus išmokėta po 
$2.00 už šėrą i metus. Pridėjus tą prie reguliario pelno 6G i metus pasidarys $8.00 už šėrą arba

8 NUOS. ISMOKAM KAS METAI
Paaugštintų Akcijų savininkams.

Įplaukos dabar gvarantuoja išmokėjimą extra 2' 
dividentų. Pelnas gal bus dar didesnis už įdėlius.

Tie namai, kurie via užtikrinimu Paaugštintų Akcijų (Preferred Stock), yra pilnai ir nuolatiniai 
apgyventi augštos klesos randauninkų, tarp kurių 5 geheraliai konsulai, 33 Laivų ir Persiuntimo 
kompanijų ir daugybės exporto ir importo dalykų. Visi randauninkai turi leas’us nuo 5 iki 10 metų, 
kas gvarantuoja nuolatines įeigas.

DIDIELIS PARDAVIMAS!
Numuštos Kainos!

Geras laikrodėlis kiekvie
nam dėl darbo dienų. Geiuo. 
se nikeliniuose lukštuose, ge
rai ir stipriai padarytas, tei
singai rodo laiką, išlaikys 
per daugelį metų. Šis laikro
dėlis vertas mažiausia. $4.00. 
STEREOSKOPAS geriausio 
išdirbimo, per kurį žiūrint paveikslai atrodo kaip 
gyvi. Prie kiekvieno Stereoskopo mes duodame 
po lOo įvairiausių jiaveikslų, kaip tai iš Pasauli
nės Karės, Histcriškų Vietų Amerikoje, iš Kris
taus gyvenimo. Dideliu Amerikos Miestų, įvairus 
vaizdai iš Palestinos ir Šventos žemės, taipgi 
gražiausi vaizdai iš viso pasaulio. Tai labai gra
žus ir užinteresuojantis daiktas, kurį jus galite 
laikyti atminčiai per visų justi gyvenimą. Stere- 
oskopas su 100 paveikslų vertas mažiausia 84.00. 
Vienok laike šio didelio išpardavimo mes par
duosime viršuj minėtą Laikrodėlį ir Stereoskopą 
su 1OO paveikslų tik už $4.95. Užganėdinimas 

gvarantuotas arba pinigai grąžinami. Prisiųsk mums $1.00. kaipo depozi
tą, o likusius užmokėsi aplaižęs daiktus. Rašykit tuojaus, kol šis pasiuly- 
I mas yra geras. Adresuokite: (24)
1 PRACTICAL SALES COMPANY

1219 NORTH 1RV1NG AVfž, Dept. 40, CHICAGO. ILL.
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Foreign Language Investor Department

HENRY L DOHERTY & COMPANY
12 PEARL STREET, NEW YORK.

Manager.

Išpiidykite šalę 
esantį kuponą
ir pasiųskite jį

tuojaus.

l*l*l*l*l*»*l*l*

X
FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPARTMENT

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
12 Pearl St, New York.

Be jokių lėšti 
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8 KELEIVIS
(dėlto, kad Tautų Lyga nėra 
jos pripažinusi.

2. Dėlto, kad airiai reika
lauja pripažinimo Airijos 
RespuoliKos. Amerikoje ai
riai yra labai stiprus, turi 
Įtekmingų organracijų ir 
politikierių, tečiaus Ameri
kos valdžia nenorinti Airi
jos Respublikos pripažinti, 
nes nenorinti su Anglija su- 
sipykt. O jeigu Amerika pri 
pažintų Lietuva, tai Ameri
kos airiai tuojaus pradėtų 
šaukti, kad ir jų respubliką 
pripažintų. Tai esanti antra 

kodėl Amerika 
pripažinti nei 

nei kitų Pabalti- 
valstybių.

Vietinės Žinios
Simono Daukanto Mokyk

los prakalbos.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

Lietuvių salėj buvo Simono 
Daukanto Mokyklos rūpes
čiu surengtos prakalbas. 
"Keleivio" redaktorius Mi- 
chelsonas kalbėjo apie rei
kalingumą mokyti vaikus 
savo kalbos. Jis nurodė, kaip 
lietuviai kitąsyk buvo galin
gi. pavyzdžiui, ties Žalgiriu 
sutriuškino kryžeivių orde- 
ną, kurio 
jokia kita tauta: laikui bė
gant tečiaus lietuviai taip 
nupuolė, kad pasaulis buvo 
jau ir jų vardą užmiršęs, o 
teutonai, to kryžeivių orde- 
ro ainiai, išaugo į tokią di-i 
dėlę ir galingą tautą, šian-į 
dien vokiečiais vadinamą, j 
kad visas pasaulis per pen-! 
kis metus su ja kovojo ir tai 
vos-vos tik nugalėjo. Kode! 
gi teutonai taip sustiprėjo, 
o lietuviai, buvę kitąsyk už 
juos galingesni, taip nusmu
ko? Todėl, sako kalbėtojas, 
kad pas teutonus buvo lais
vesnis tikėjimas (jie atmetė 
Romos popiežių), ir pas 
juos buvo sparčiai plėtoja
mas mokslas. Lietuviai gi 
susidėjo su katalikiškais 
lenkais, priėmė krikštą, ku
nigai su ponais įvedė bau
džiavą, pagalios Lietuva pa
teko po Rusijos valdžia, ši 
uždraudė lietuviu spaudą, ir 
taip lietuviai paliko beraš
čiais baudžiauninkais. To
dėl miestuose, kur buvo pri
einami svetimtaučių raštai, 
lietuviai savo kalbą visai už
miršo. Ir štai šiandien Vil
nius, Lietuvos širdis, nemo
ka lietuviškai, nes niekas te
nai nemokino lietuvių kal- 
’bps. Jeigu kuris lietuvių ir 
išėjo augštesniuosius moks
lus. tai svetimtaučių kalbą 
mokinęsis, jis pas svetim
taučius ir pasiliko. Tai ve 
priežastis, kodėl lietuviu 
tauta taip atsiliko ir bemaž 
ko visai neišnyko. Taip bus 
ir su Amerikos lietuvių vai
kais, jeitru mes nepasirūpin
sime mokvti juos savo kal
bos. Bet šituo rūpinasi Si
mono Daukanto Mokykla. 
Kain U’k miesto mokyklos 
užsidarys, Simono Daukan
to Mokykla South Bostone 
tuojaus atidarys lietuvių 
kalbos kursus, ir kalbėtojas 
ragino visus tėvus leisti te-1 
nai savo vaikus. Daug tėvų i 
pasižadėjo leisti.

Toliaus kalbėjo parvažia-j 
ve iš YVashingtono dele-za-’ 
tai. Plačiausia kalbėjo advo-, 
katas Bagočius. .Jis pasakė, i 
kad dabar lietuvių reikalai 
Washingtone stovį daug ge
riau, negu pirma, kuomet 
lietuviu tauta tenai "atsto
vavo” česnulevičiukas. Pak- 
štukas. Bielskiltis, ir kiti 
klerikalų "ambasadoriai.” 
Lietuvių vardas tuomet bu
vęs taip diskredituotas, kad 
kuomet nuvykusi anuomet 
lietuvių kunigų delegaciia 
pas Wilsoną, tai netik Wil- 
sonas jos neįsileido, bet ir; 
durų sargas juodveidis ne-! 
noreles su ja kalbėtis.

Tečiaus nuo to laiko, kaip į 
į Washingtoną atvažiavo į 
Lietuvos atstovas p. Vileišis, 
AVashingtono diplomatai kur nesenai buvo ” 
pradėję į lietuvius jau visai ninko” spaustuvė ir redak- 
kitaip žiūrėti. Ir dabar, kuo-jciia. Ugnis pasirodė ant sto- 
met nuvykusi lietuvių dele- go. Atpvškėjo ugniagesiai 
gacija į Baltąjį Namą, pre->su savo aparatais ir ugnį 
zidentas Hardingas ir vals- tuojaus užgesino. Bet nesu- 
tybės sekretorius Hughes prantama buvo gaisro prie- 
maloniai ją priėmė ir išklau- žastis: kaip galėjo užsidegti 
sę lietuvių prašymo pripa- visas stogas, kuomet po sto* 
žinti Lietuvos Respubliką. Igu niekas nedegė? Pradėta

Fe to, delegatai pasidaliję tyrinėti, ir paaiškėjo, kad 
nedideliais būreliais aplan- buvusioj "Darbininko” pa
ke kiekvieni savo valstijų 
kongresmanus ir senatorius. 
Iš jų tekę patirti, kodėl A- 
merika iki šiol da nėra pri
pažinusi Lietuvos Respubli
kos. Tam esą trįs svarbios 
priežastjs, būtent:

L Amerika nenori pripa
žinti Lietuvos Respublikos

., priežastis, 
negalėjo įveikti; nenorinti 

į Lietuvos, 
jc _ .

3. Republikonai, kurie da
bar kontroliuoja Amerikos 
valdžia, prieš rinkimus bu- 

ivo pastatę save obalsį:
Europos politiką nesikišti.” 
Ir tuo obalsiu jie buvo iš- 
• inkti. ”Taigi,” sako repub- 
likonai, "jeigu mes dabar 
nuo šito obalsio nukrypsime 
ir pradėsime kištis į Euro
pos dalykus, tai demokrata1 
pradės rėkti, kad mes lau
žom savo pažadėjimus, ap- 
"•'udinėjr.m balsuotojus.' 
Tai esanti trečia priežastis, 
kodėl Amerikos valdžia ne
siskubina pripažinti Lietu
vos respubliką.

Juodveidis užpuolė žydą.
Ant Lo\vell streeto Bos

tone aną vakarą juodveidis 
plėšikas sulaikė einanti žy
la Morrisą Nereski ir paki

šęs jam po nosia blizganti 
revolveri pareikalavo ati
duot visus pinigus. Žydas 
leidosi bėgti. Juodveidis šo
vė, tečiaus žydas nesustojo, 
bet da greičiau ėmė bėgti. 
Pamatė policmanas besive
janti su revolverių rankoje 
iucdveidi, ir liepė jam susto
ti. Juodveidis tuomet pats 
leidosi bėgt. Policmanas ji 
šovė, bet banditas pabėgo.

Sugavo tris kalinius.
Aną sąvaitę nuo Deer Is- 

iand buvo pabėgę tris kali
niai. Visi tris išplaukė per 
juves ant sausžemio, bet tuo 
tari'u pasivijo juos salos sar
gyba ir suėmus vėl sugrąži
no visus tris ant salos. Daug 
kalinių tenai jau prigėrė, 
bandydami išplaukti, bet ši
tie, matyt, buvo geri plauki
kai.

?<uteisė lietuvį už degtinės 
pardavinėjimą.

Romaldas Petruškevičius, 
gyvenąs po N r. 89 B st.. pe
reitą sąvaitę buvo nuteistas 
So. Bostono teisme ant 30 
dienų kalėjiman ir užsimo
kėti Š50 baudos pinigais už 
pardavinėjimą "munšaino."

Petruškevičius buvo pa
puolęs į bėdą jau antru kar
tu. Pirmą sykį jis buvo su
imtas kovo mėnesy ir užsi
mokėjo *100 bausmės. Polic
manai dabar liudijo, kad jie 
nuolatos daboję Petruškevi
čiaus namus ir nuolatos ma
te žmones einant tenai ir iš
einant su degtine. Petruške
vičius apeliavo.

Buvusiam "Darbininko” na
me varė "munšainą.”

Priešais "Keleivi” pereitą 
sąvaitę užsidegė tas namas, 

diplomatai kur nesenai buvo "Darbi

J. Vileišio išlei 
stuvės.

Lietuvos atstovas J. Vi 
leisis grįžta Lietuvon, 
daugi Bostono lietuviai gar
bingai priėmė pirmutinę 
Lietuvos misiją, todėl jie no
ri garbingai su ja ir atsi
sveikinti, ir perduot Lietu
vos liaudžiai musų troški
nius. Tuo pačiu laiku sutikt 
ir naują Lietuvos atstovybę.

20 BIRŽELIO, t. y. atei
nantį panedėlio vakarą Bos
tono ir apielinkės lietuviai 
tuo tiksiu rengia išleistuves 
Lietuvos atstovui J. Vilei* ■ 

j šiui ir kartu priėmimą nau-1 
| j ai atstovybei.

Visi, kurie norės dalyvau- 
7 išleistuvėse, teiksitės už-' 
iregistruoti iki Subatos, 1S 

birželio vakaro. Galima už-! 
-Įregistruoti ir gauti infor
macijų sekančiose vietose: 
'Sandaros” Redakcijoj, ir' 
”Keleivio” Redakcijoj. Su 
•egistracija malonėkit nesi-į 
sėlinti, nes laikas trumpas, j

Komisija, j

I1

-IŠSIDUODA DIDELIS FttONTINIS; 
KAMBARYS.
vietoje, 5 nuimtos iki ■ 

vienos vpatos. Kreipkitės į 
Burnett, 198 Lawn St., 

i

Gražioje 
parko. dėl 
pas John 
Roxburv. (20)

Ka-: NAUJIEM. SKAITYKITE! ,
Pianešam vietiniams ir apieiinkės 

Lietuviams, kad So. Bostone yra pir- 
mutinė geriausia lietuviška Bolling 
Alley, Billiardas ir Pool Ruimis, ran
dasi geriausioj vietoj no num. 326- 
328 lir.>ad»ay. tarpe D ir E gatvių. 
Pirmiau* buvo airiai savininkai, to
dėl daug austa lankosi maišytos pub
likos. Musų noru ateityje padaryt tą 
didelę vietą tikrai lietuviši.a. todėl ir 
kviečiame lietuvius pas mus atsilan
kyti. Savininkai

M. J. Versiackas,
A. 'lankus

326 Broadway. So. Boston.

Lietuviai baigę augštesnins 
mokslus.

šiomis dienomis keliatas 
Bostono lietuvių baigė augš- 
esniuosius mokslus, būtent: 
Aembinas—elektros inžinie- 
iaus, p-lė Z. Puišiutė—tei

sių, A. Gumauskas—danti- 
iinkystės, F. Ringaila—me- 
ticinos. ”Keleivio” redakci
ja linki jiems dabar kuodau- 
riausia pasisekimo jų profe- 
4 jose.

Lietuvių Muzikos Konser- 
atorijos Mokinių semestri- 
įis koncertas bus 3 d. liepos, 

3 v. vakare. Lietuvių Svetai
nėje. Malonu butų, kad vi- 
uomenė kreiptų Į muzikos 
neno vystymosi didesni do- 
nėsĮ ir gražus visuomenės 
kekiras atsilankytų pareng- 
an minėtan koncertam—

i
I
ai

i 
i 
i
i 
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» 
»
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LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštų.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9

I

Ant South Stationo tapo 
areštuotas Expreso tarnau
tojas Thornton už vogimą 
iuntinių. Suimtas jisai pri

sipažino išvogęs 100 baksų.

Parsiduoda dailus namas.
Dviejų šeimynų namas.1 

garažas, dailus sodas, labai 
gražioj vietoj, netoli Bosto- 
ono, parsiduoda už pusę 

kainos. Platesnių žinių gali
na gauti "Keleivio” redak
cijoj-

i

Parduodu Gerą Automobilių
Hudson Super Six, 3 sėdynių 
upe; parsiduoda pigiai.

FELIX P. TOUCHUS 
628 E. 4-th st.,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBI- 
MUS "Ford Coupe” labai pigiai. 
Matyti ir visas informacijas ga
rite gauti pas Mr. F. RusselI. 
t roadvvay Garage. 541 Broad- 
vay. So. Bostone.

PARSIDUODA 4 kambarių ge
ri rakandai, pigiai. Reikia ap
leisti Bostoną urnai. Matyt gali
ma prieš piet ir nuo 6 iki 8 va
karais.

F. Stropienė
30 Broadvay, So. Boston, Mass 

(vienais laiptais.)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Buče Tie ir Grosernė puikioj vie

toj. lietuviais tirštai apgyvento], 
prie pat byčių maudynių. Biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo bus 
pranešta atsilankus-ems pirkti. (25) 

('•75 E. 8-th St.. So. Boston, Mass.

Kas moka laikrodžius taisyt
Pasiduoda auksinių daiktų krautu

vė. mokančiam laikrodininko darbą 
gera proga. Kreipkitės pas (25) 

A. MIZARA.
361 Broadvvay So. Boston, Mass.

būreliais aplan- buvusioj "Darbininko 
bravoro, ir $ 

- 5

iI
I t k

stogėj butą 1 
“munšainą” bedarant jis 
užsidegė. Žmogus nusigan
do? ir nežinodamas ką dary
ti. išnešė deganti spiritą ant 
stoiro (stogas buvo plokš
čias) ir paliejo. Kaltininkas 
buvo areštuotas ir nuteistas 
užsimokėti $50 baudos.

LIETUVYS GRASOMUS
Patarnauju prie^ numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. V iską padarau pagal žmo
nių noi^. Aš guriu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie Oii- 
so ir r.amų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai aiba per telefoną.

Petras Akimevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3S1 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1S91-M.

Si.

AR JŪSŲ STOGAS 
PATAISYTAS?

Apskaitliavima duodu ant 
visokių stogų (rūtų) patai
symu. (33)

JOHN MARTIN & CO.
63 GATĖS ST'..

SO. BOSTON. MASS.
Te’ 184-M. Uždėta 1886.

PRANAS JONAITIS.
Pentiną ir išbaltina namus, 

ir pataiso viską kas tik reika
linga.

Darbas užtikrintas, kaina 
prieinama. 129)
Namų adresas: 565 6-th St. 
Ofisas: 332 Broad'vay

SO. BOSTON. MASS.

Kepta višta — gražiai ir 
lygiai rusva aplinkui.

LABAI LENGVA yra kepti su Nauju 
Perfection Pečium. Iškepa greitai ir gra
žiai. Pasuk knatų ant tiek, kol liepsna tu
rės baltus liežuvėlius—jie duos didelį kar
štį. Ir ilgas mėlynas kaminas trauks visą 
karštį į pečių—nuo to virtuvėj nebus šilta. 
Nėra jokio nesmagumo kepti su Nauju Per- 
iection. Nereikia malkų nešti nei kapoti, nerei
kia anglių pilti, nereikia pelenų nei dulkiu išnešt. 
Suviiš trj- inilionai šeimininkių jau vartoja Nau- 
ją Perfection Kerosininį Kepimo Pečių.
Naujas Perfection Vandens Šildytojas suteiks 
jums šilto vandens, kiek tik stuboje reikalinga. 
Gerai padarytas, ilgai laiko.
Padarytas dviejų, trijų ir keturių degimo šaižu, 
su šildymo kabinetu ir be jo. Parsiduoda visose 
didesnėse krautuvėse.
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For btal ruulU 
Soįįmf Ktr

§ Tel. S. B. 2488.

>

Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.

LONGINAS BU1N1S
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26 SCH00L ST, . 
CAMBRIDGE. :MASS.

Tel. Cambridge 7322
I
i NEW PERFECT1O

OiJ Cook Stovės and Water Heaters 
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
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506 Broačhvay: & G st. !
SO. BOSTON," MASS. j !

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOU1S G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

262 VVASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

ir

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

TeL So. Boston 506-W I
DAKTARAS I

A. L. KAPOČIUS!
LIETI VYS TIENTISTAS. ‘ 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. I

Nuo 2 iki 9 v ak. t 
NENELIOMIS I 

iki 1 v. po pietų. | 

Seredomis iki 12 dieną. j
Ofisas "Keleivio” name j

251 Broadwav, tarpe C ir D st. į 
SO. BOSTON. MASS. Į
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Tel. Beach 6933
t

OR. N. M. FRIEOMAI
SPECIALISTAS VENGRIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IK MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST.

BOSTON, MASS. k.■$'*■><

t

t 
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Tel. Haymarket -1154
Gyvenimo Tel.: Cambrioge 6003.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

ligų.Specialistas Slaptų
VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 
Šventadieniais nuo lo

81 C ANA L ST.. BOSTON. 
Kuom 215 ir 216.

7:30 
iki 1.

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai. $

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- Z 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip $ 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. JJ

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- X 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo y 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. (į!
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką ............................................... $1.50. S
Lietuviška Trejanka, pakelis ............................................................... 50c. m
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ...........................................     $1.25. &
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ........................................................... 50c.
Perfumai .............................. n................................... .. $5., $4.. $3.. ?2., $1J
Muilai ........................................................................... 50c., 25c., 15c., 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, Kampas E SL, SO. BOSTON, MASS.
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos 'sveikatą.

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
twarkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol 
(pirmiau vadintas ševero Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei—su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas. paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo masto. Tam tikras vaistas 
dėl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Prekė 85 centai. Aptiekosė visur.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka |
. . —----------- — I

i!i
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 160 Salėm s t,, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučiu, r.uo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo- visokių slap
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dei vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriaušiai. pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir suččdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
I
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MASS. AVĖ. GARAGE, Ine. ’
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽIUS 

ParsamcLme automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVEL.
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.
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Šviežiena!
vėi išdirbau 2 naujas atviru- 

Viena, kaip Žulikovskis vin-
Jau 
tęs. 
duojamas iš Vilniaus, antrą, kaip 
iš Žulikovskio ašarų pasidarė upė.

Turiu ir daug kitokių k. t. Žuli
kovskis Vilniaus spąstuose. Lietu
vis aria pūdymą su lenkiška kiau
le. Lenkiškas elgeta. "Baltoji viš
ta". "Panie-panie.” Paderevskis su 
pianu ir Išlavintas.

Taigi jei mylit patys gardžiai 
pasijuokti ir kitus pajuokinti, tai 
parsitraukite šių atviručių. Jos la
bai gražiai padarytos. Kaina 6 už 
30c., 12 už 50c. Adresuokite:

UTHIANIAN PRESS
199 New York Avė.,

Nework, N. J.
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LAIVAKORTES ATPIGO
— ❖ i 1 'fl ■■■'■ ■ fl ——fl —

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laivakortes sta
čiai į Hamburgą, Eitkūnus, Kauna ar Liepojų. Pašportus pa
rūpinanti kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia lie
tuvių agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, je 
norit turėti pigią ir malonią kelionę j Lietuvą-Tėvynę.

LITHUANIAN TRAVĖL BUREAU,
136 E. 42-nd St, New York, N. Y.

...” ,'ft.... i ■ :-.r"7, B

Aš Esu Skilvio Daktaras.
Taip, aš esu skilvio daktaras, ir aš žinau, kad žmonės serga daugiausia, kada skilvis nevei
kia gerai. Ypač žinoma, ka.i skilvis yra žm°Kaus mašinerija. Jeigu skirvis neveikia, tas la
bai kenkia žmogui ir puldo jo sveikatą. Kad skilvis gerai veiktu, vartokit Salutaras Bite
lis. Kaina §1.50.
REGULIATORIUS DĖL MOTERŲ, kurios kenčia betvarkę lyties. Jos pačios save pagydyt 
negali ir reikalauja išlaukinės pagelbos, kurią mes manom kiti vaistai negalėjo pagelbėt. 
Todėl mes rekomenduojam Salutaras Reguliatorių dėl moterų. Kaina $1.00.
KRAUJO VALYTOJAS, kurio pats vardas išaiškina reikalingumą. — $1.00. 
SALUTARAS LINIMENTAS. dėl visokių kaulų gėlimo.—$.50.
TREJANKA, kas-gi nežino tos garsios musų namų gyduolės?
Jeigu negali pas savo Aptiekorių gauti musų gyduolių, kreipkis pas mus. 
Reikalauk musų surašo vaistų ir žolių, siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 S. HALSTEDSTR.. Dept. 107. CHICAGO, ILL.
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