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Bolševikų Ministeris 
Londone.

GALI UŽLIEPSNOTI VISI 
RYTAI.

Persija, Indija ir Turkija 
skaito Rusiją savo liuosuo- 
toja iš po Anglijos jungo.
Persijos nacionalistų va

dai Šveicarijoj tvirtina, kad 
pradėjus rusų raudonajai 
armijai eiti ant Teherano 
<persų sostinės), Persijoj 
prasidės visuotinas sukili- 
mas. Nors tuo tvirtinimu . y 
daug remtis negalima, nes 
persų nacionalistai yra di
deli Anglijos priešai ir gali 
daug ką pasakyti vien tik iš 
neapykantos, bet visgi fak
tas, kad bolševikai Persijon 
jau įsiveržė ir iš Enzeli uos
to anglų kariumenę jau išvi
jo, ir nėra abejonės, kad tai 
gali būt jau pradžia to di
džiojo ofensyvo, kuris karei 
pasibaigus buvęs suplenuo
tas Berline ir Maskvoje 
prieš Anglijos viešpatavimą 
Rytuose.

Šiomis dienomis Ženevoj j 
buvo persų ir kitų Rūtų na-

• sovietų Rusija, o dabar ir 
Armėnija taikosi.

į Susivienijus Rusijai su 
j Kaukazu, su Rytų naciona
listais, su mahometonais ir 
■ indais, plėšriajam Anglijos 
Iimperializmui gali būt ap
skelbta mirtina kova. Gali 

iužliepsnoti visi Rytai.
i Leninas vienoj savo pra
kalbų Maskvoje vra paša-

Sovietas yra mirtinas 
priešas visų dabartinių val
džių, bet už vis dadžiausis 
priešas Anglijos, kurios vi- 
sasvietinis imperializmas 

[būtinai turi būt sunaikin- 
! tas.”

———————————

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
2, 1920, as re'iuired by the Act of 
Oetober 6. 1917.

BOLŠEVIKAI NORI IŠ
VYTI LENKUS Iš LIE

TUVOS.
Varšuvos laikraščiai ra

šo, kad paskutinėmis dieno
mis per Lenkiją perlėkė Ru
sijos linkui 8 vokiečių zepe- 
linai. Ix?nkų kariumenės vy
riausybė šitą žinią patvirti
na. Taigi lenkai dabar susi
rūpinę, ar tik ne generolų 
vokiečiai bolševikams siun- rij Krasinas, 
čia. Jeigu rusams padėtų vo- jos prekybos ir pramonės 
kiečių generolai, tai lenkam ministeris, ir jo draugas 
gali prisieiti riestai. Kliško. Anglijos valdžios

Varšava sako, kad bolše
vikų ofensyvą prieš lenkus 
dabar vedąs buvęs Rusijos 
kariumenės vadas genero
las Brusilovas. Šito ofensy
vo tikslas esąs išvyti lenkus 
iš Lietuvos ir susisiekti su 
Rytų Prūsais.

KRASINAS KALBASI Sl 
ANGLI JOS VALDŽIA

Paskui bus konferencija 
su francuzų ekspertais.
Londonan atvyko Grego- 

sovietų Rusi-

i

M ILSONAS LIEPĖ PA- I 
LEIST Iš KALĖJIMO 

KATE O’HARE.
Pereito j subatoj Wilsonas 

liepė paliuosuot Kate O’Ha- 
re, kuri buvo nuteista 5 me
tams kalėjimo už pasakytą

r Pranašauja 
didelį badą.

kares metu prakalbą, kurioj pusĖ FARMų ESą NEj_
ji ragino motinas neleisti 
savo vaikų kariumenėn. Ji 
išsėdėjo nelaisvėj jau dau
giau kaip metus. Ji buvo 
viena iš tų kalinių, kuriuos 
pastaroji socialistų konven-

,SĖTA.
Akli žmonės šito pavojaus 
nemato, sako žinovas.

__________________ Amerikai gręsia didelis 
cija New YorkrVreikaiava'b»das< sako Herbert My-

AMERIKA NEGLOBOS 
ARMĖNIJOS.

Wilsonas kreipėsi aną
dien į kongresą su prašymu, 
kad šis leistų jam paimti 
Armėniją Suvienytų Valsti
jų ”globon.” Kongresas šitą 
prašymą atmetė.

Dabar ateina iš Pary
žiaus žinių, kad šitas Wilso- 

UUVU [JCI OU IX IY1VU IVUVl^ XXV* v . •

cionalistu susirinkimas, ir prašymas nustebino v i»ą 
tenai paaiškėjo, kad pieną ] Amerikos am įasadą Pary- 

- - - : nadares ziuje. Diplomatai negali su-
Rytu Departa- prasti, kur gali būt Wilsono 

Paverc- protas imtis dabartiniu lai- 
kurį įs- ku V r ,L ” *“ 

užsienio nie^ pastaroji j 
reikalų komisaras Čičirinas. sovietų valdžią.
Sulvg šito pieno bolševikai menkos diplomatų . Paryziu- 
dabar ir pradėję PersijonĮJe pasakė: .Jeigu Amerika 
veržtis, kad išmušus iš tenai |^a'bar Įlįstų Armenijon, tai

Anglijai užpulti 
Vokietijos ’T_ 
mentas” kartu su ” 
tujų Tautų Biuru,” kurį įs
teigęs bolševikų i

iku "globoti” Armėniją, kuo- 
išsirinko jau 

Vienas A-

rimą, kad visi sodintų dar
žus ir augintų visokių dar
žovių. New Hampshire val
stijos gubernatorius Bart- 
let ragina žmones daryti tą 
pati, nes kitaip galįs būt ba
das.

Valdžia apskaito, kad šį
met kviečių bus surinkta ne 
daugiau kaip 400,000,000 
bušelių, kuomet pernai buvo 
surinkta arti 800,000,000 bu
šelių.

rick, Amerikos ūkio reika
lų žinovas ir laikraščio 

1V1LSONAS ATMETĖ TAI ”Farm and Home” redakto- 
KOS REZOLIUCIJĄ

Kongresas buvo priėmęs 
senatoriaus Knoxo rezoliu-l

paliuosuoti.

Kliško.
galva Llovd George priėmė 
juodu oficialėj savo reziden
cijoj ant Davvning streeto. 
ir tenai jie turėjo pasikalbė
jimą. kuriame dalyvavo An
glijos ministeriai Bonar 
Law, Lord Curzon. Sir Ro- 

jbert Horne ir Gecil Harms- 
Avorth. Tai buvo pasitari- 

L1ETUVIAI NESUSITAI- mas apie atnaujinima pre- 
KO SU RUSAIS.

Lietuvos delegacija pra-, 
neša iš Maskvos, kad ji ne
galinti susitaikyti su rusais, 
delei rubežių. Mat, Lietuvos 
valdžia reikalauja, kad prie 
Lietuvos butų priskaitvtas 
netik Gardino miestas, kur 
lietuvių kaip ir nėra, bet ir 
visa Baltgudija. Sovietų 
valdžia sako, kad lietuviai 
neturi teisės Bakgudijos 
reikalais kalbėt. Jeigu Balt
gudija norės prie Lietuvos 
orisidėti, tai Rusija prieš tai 
nieko neturės, bet tą turi 
nutarti patįs Baltgudijos 
gyventojai, o ne Lietuvos 
valdžia.

Nekurie Lietuvos delega
tų dabar išvažiavo Kaunan 
pasitarti su savo vyriausy
be.

kybos santikių tarp Rusijos 
ir vakarų Europos. Šituo 
reikalu bus atidaryta didelė 

js konferencija, kurioj daly
vaus ir francuzai.
I____________________

•iją. užreiškiančią, kad karė' 
tarp Vokietijos ir Amerikos 
turi skaitytis jau pabaigta 
ir visi karės metu išleisti įs
tatymai atšaukti. Bet ponas 
VVilsonas atsisakė po ta 
zoliucija pasirašyti.

re-

ANGLIAKASIAI NU
TARĖ NESTREIKUOT.

rius.
Šiandien jau sunku gauti 

|už 30 centų svarą cukraus, 
jis sako. Ateinančią žiemą 
gal jau nebus galima gauti 
už $2 tuzino kiaušinių, už 
340 bačkos miltų, už $10 iki 
315 bušelio bulvių, už $2 sv. 
sviesto ir tt.

Paklaustas, kuomi jis tokį 
pranašavimą pamatuoja, 

ekonomistas Myrick davė 
šitokį paaiškinimą:

Maisto šiandien stinga 
ant viso žemės kamulio. Su
vienytose Valstijose padėji
mas taip pat labai prastai 
išrodo. Naujoje Anglijoje 
iki šiol da pusė laukų neįsė- 
ta, ir tuojaus jau sėti bus 
pervėlu.

Kodėl tie laikai neįsėti? 
Visų pirma todėl, kad šįmet 
buvo vėlyvas ir šaltas pava
saris, o paskui todėl, kad 
farmieriai negali gauti dar
bininkų. Didelės algos ir 
trumpos valandos fabrikuo
se sutraukė darbininkus iš 
farmų į miestus. Netik sam
domi darbininkai pametė 
farmas, bet daug ir farmų 
savininkų išpardavė savo 
galvijus ir pametę ūkį išva
žiavo jieškoti didelių uždar
bių miestuose. Vienoj tik 
Vermonto valstijoj šį pava
sarį tapo apleista apie 1,000 
farmų.

Jeigu oras per vasarą ne-

MILŽINIŠKI ANGLIES 
TRUSTO PELNAI.

Minkštosios anglies -tins
tąs padarė karės metu pusę 
biliono ($500,000,000) gry
no pelno. Reiškia, šita raz- 
baininkų šaika apiplėšė 
kiekvieną šios šalies šeimy
ną ant $25.

Pagaminimas tono ang
lies, skaitant algų pakėlimą 
ir kitas "ekstra” lėšas, pa
brango karės metu tiktai 54 
centus, gi anglies trustas 
pakėlė kainą $2.19 ant tono. 
O tečiaus kada minkštosios 
anglies maineriai rudenį su
streikavo, reikalaudami ke
lių centų daugiau algos, tai 
teismas išleido prieš streiką 
”injunctioną” (uždraudi
mą), paaiškindamas, kad jų 
reikalavimai neteisingi.
Darbininkams neteisinga 
reikalauti kelių centų, o 
anglies trustui teisinga nie
ko nepadarius paimti 500,- 
000,000 dolerių pelno!

Susirinkusi Wilkes Bar- 
rėj kietosios anglies maine- 
rių konvencija nutarė pa
vesti algos klausimą arbi- 
tracijos komisijai, kurią pa
skirs iš trijų žmonių Wilso- 
nas.

Mainieriai derėjosi dėl al
gos su kasyklų savininkais 
beveik per tris mėnesius. 
Buvo laikomos bendros kon
ferencijos New Yorke, pas
kui Washingtone, bet susi
taikyt darbininkų atstovai 
su kasyklų savininkais ne
galėjo. Todėl dabar buvo su
šaukta Wilkes Barrėj kon
ferencija. kad nutarus, kokį 
žingsnį daryti toliaus. Dele-! 
gatų pribuvo daugiau kaip 
500. kurie atstovavo 175,000 
kietosios anglies mainerių.

Darbo sekretorius R. Wil- 
sonas pasiūlė angliakasių 
konferencijai priimti kont-jbus geras, tai ateinančią 
raktą, kuris užtikrina jiems]žiemą pritruks duonos ir 

” 5 mes galime tikėtis bado 
riaušių.

Akli žmonės šito pavojaus 
nemato, nors jis išrašytas 
ant dangaus liepsnuojan- 
čiais žodžiais. Plėšriųjų 
trustų smaugiami, farme 
riai atsisako gaminti mies
tams maistą ir tas veda visą 
šalį prie katastrofos. Pasta
ruoju laiku maisto trustas 
numušė galvijų, kiaulių ir 
kitokių farmos produktii 
kainą iki pusės to, ką buvo 
pirma, o miltus, mėsą ir ki
rus daiktus pabrangino. Ką 
farmieriai turi parduoti, tą 
turi atiduoti trustams pus
dykiai, o kas reikia farmie- 
riui nupirkti, trustai lupa 
jam užtai devynis kailius. 
Taip dalykams stovint, uki- 
ninkystė Amerikoje darosi 
beveik negalimas daiktas 
To pasekmė yra tokia, kad 
miestai auga, o farmos nyk
sta ; valgytojų skaičius didi
nasi, o maisto gamintojų— 
mažinasi. Senovėje tokios 
sąlygos beveik vusuomet 
vesdavo prie valstybių puo
limo.

Apie gręsiantį Amerikai 
badą su nuoganda kalba vi
sa spauda ir susirūpinę įvai
rus valdininkai. Massachu
setts gubernatorius Coolid- 
ge j>askelbė žmonėms pata-

M ATERBl RYJE AREŠ
TUOTA 140 ŽMONIŲ.

Waterburyje, kur strei
kuoja apie 20,000 darbinin
kų, pereitą savaitę ištiko su
sirėmimas tarp policijos ir 
streikierių. Pribuvo keli 
trokai daugiau policijos, ap
supo buri darbininkų ir vi
sus areštavo. Išviso nugabe
no nuovadon 140 žmonių. 
Daugelis jų buvo suskaldy
tomis galvomis ir reikėjo 
daktaro pagalbos. Tarpi su
imtų daug yra lietuvių.

•Jeigu Amerika 
‘ ‘ i

ji turėtų siusti tenai 200,000 
kareivių armiją ir laikyti ją 
tenai mažiausia 10 metų."

Anglijos imperializmą.
Vienas persų nacionalis- 

cų vadų pasakęs:
”Kaipo socialė doktrina, 

bolševizmas neturi Persijoj 
jokių šansų. Persijoj nėra 
miestų proletariato ir ko
munistų teorijai ji yra plika 
dirva. Bet iš kitos pusės, 
Persijos žmonės skaito bol
ševikus savo liuosuotojais iš 
Anglijos vergijos, kurion 
juos įkinkė dabartinė Persi
jos valdžia savo sutartimis 
su Anglija. . Pati Persijos 
valdžia tiek kariumenės ne
turi, kad raudonąją armiją 
atrėmus. Anglų okupacinė 
armija yra gana stipri, kad 
palaikius Persijos liaudį 
vergijoj, bet ji persilpna, 
kad atsispyrus bolševikų 
spėkoms.’’

Kad Persijos liaudis ne
prisidėtų prie bolševikų, sa
ko tas persas, tai reikėtų 
tuojaus sušaukti Persijos 
parliamentą. Bet parlia- 
mentas taip pat atmestų 
Anglijos sutartį su Persijos 
valdžia.

Sakoma, kad tuo pačiu suokalbį ant valstybės mi- 
laiku sovietų Rusija spyria nisterio gyvybės. 
Afganistano emirą užimti 
šiaurės Indiją ir tuo budu 
paremti bolševikų veikimą 
Persijoj.

Paskutiniai nuotikiai To
torijoj (Azerbaijane), kur 
valdžią paėmė turkų nacio
nalistai, sustiprino naciona
listų judėjimą Turkijoj ir 
tenai da daugiau pradeda 
priešintis sąjungininkų tai
kos išlygoms.

Gruzijos respublika Kau
kaze jau padarė sutartį su

ARMĖNIJA TAIKOSI SI 
BOLŠEVIKAIS.

Francuzų užsienio minis
terijoj gauta žinių, kad Ar
mėnija, viena Kaukazo re- 
publikų, priėmusi bolševikų 
pakvietimą ir nusiuntusi 
Maskvon savo delegatus tai
ką daryti.

Žinia iš Tiflizo sako, kac 
Gruzija (kita Kaukazo res
publika) jau padariusi su 
Maskva sutarti. Gruzijos 
valdžia Tiflize pasižada 
saugot Gruzijos teritoriją, 
kad jos niekas negalėtų var
toti |>a|>ėde užpuolimams 
ant sovietų Rusijos.

I

RUSIJA PRIPAŽINO 
LATVIJĄ.

Londone gauta žinių, kad 
rusų ir latvių taikos derybos 
Maskvoje eina pasekmingai. 
Rusai pripažino pilną Latvi
jos nepriklausomybę ir pa- 
laryta sutartis jau dėl ru
džių. Lieka tiktai keliatas 
smulkmenų apdirbti.

RIAUŠĖS BRISTOLYJE.
Netoli AVaterburio yra 

Bristolio miestelis, kur 
streikuoja robo fabriko? 
darbininkai. Pereitą savai
tę apie 100 streikierių nuėjo 
neleisti skebų į darbą. Kilo 
muštynės. Kompanijos gin
kluoti sargai pradėjo šau
dyt į streikierius iš revolve
rių. Trįs italai tapo perša ir
ti, vienas mirtinai. Darbi
ninkai įniršę pradėjo štur
muoti fabriką, kur pasislė- 

jpė galvažudžiai. Gubemato- 
įrius tuojaus pašaukė kariu- 
imenę ir apskelbė mieste su-

r i

VĖL NORĖJO UŽMUŠTI 
TURKŲ MIMSTERI 
Konstantinopolyje areš

tuota artilerijos generolas 
Kasad Riza Paša, buvęs tur
kų kariumenės vadas Dar- 
daneliuose Michad Paša ir 
keliatas kitu žymių vyrų už

Jie buvo 
nutarę nudėti ji pereitą ket
vertą. Jau kelintu kartu da
roma ant jo pasikėsinimas, 
ir tai vis už tai, kad jis pa
taikauja sąjungininkams.

SENA BOMBA UŽMUŠĖ 
VISĄ ŠEIMYNĄ.

Francuzijoj .netoli Tiile. 
ūkininkas bekaskadas savo 
daržą, užkabino šakėmis se
ną bombą žemėje. Bomba 
sprogo ir užmušė visą ūki
ninko šeimyną, 5 žmones.

KAIP AUGA AMERIKOS 
MIESTAI.

Šių metų statistika paro
dė, kad nežiūrint, jog ate- 
vystė per karę buvo sulaiky
ta, Suvienytų Valstijų mies
tai per tą laiką smarkiai pa
augo.

Baltimorėje šįmet yra 
733,820 gyventojų, o 1910 m. 
buvo tik 558,480.

Lovvel, Mass., turi 112,479 
gyventojų, arba 6,185 dau
giau negu 10 metų atgal.

Portland, Ore., paaugo 
i>6,000. Dabar yra 255,288.

Springfield, Mass., į 5 me
tus paaugo 16,000 gyvento
jų. Dabar yra 130,000.

truputį daugiau kaip 15 
nuošimčių pakėlimą algbs, 
ką jau patįs kapitalistai 
jiems buvo prižadėję, ir prie 
to da "pripažįsta” uniją. 
Bet tas "pripažinimas" bu
vo tiesiog juokingas, nes jis 
palieka ”open shop,” t. y. at
daras duris kasyklose kaip 
unijistams, taip ir neunijis- 
tams ir atmeta taip vadina
mą • ”check-off” sistemą, 
tai yra tokią tvarką, kur 
mokant darbininkams algą 
yra atimamos inokestįs uni
jai.

Šitą pasiūlymą angliaka
siu konferencija, žinoma, 
atmetė. Kitas darbo minis- 
terio pasiūlymas angliaka
siams buvo — pavesti savo 
ginčą su kasyklų savinin
kais arbitracijos komisijai, 
kurią nuskins prezidentas. 
Angliakasiai svarstė, ar ne
būtu geriau apskelbti strei
ką ir per kovą priversti ka
syklų baronus išpildyti dar
bininkų reikalavimus.

Po ilgų diskusijų konfe
rencija tečiaus priėjo prie 
išvedimo, kad prie dabarti
nių aplinkybių, kuomet vai

šini ta i žmonių liko be džia yra kapitalistų ranko- 
Apie Halifaxą se, streiką laimėti beveik i 

' Dabar|negalima tikėtis, todėl nu- 
ugnis gresia Prestono ir tarta pavesti ginčą arbitrą- s 
Dartmoutho kaimams. cijos komisijai išrišti. i

iSAKO. CARRANZA PATS 
NUSIŽUDĘS.

Meksikos prezidento Car- 
•anzos jau nebėra. Jis pate
ko politinių savo priešų ne- ... „ _________
aisvėn ir tenai užbaigė gy- kilimo stovi. Dabar miestu- 
>enimą. Išpradžios buvo sa-'kas išrodo kaip karės lau- 
coma, kad jį nužudė jo prie- kas 
uninkai, dabar gi skelbia
ma, buk jis pats sau gyvastį 
atėmęs. MARTENSO BYLA ATI

DĖTA.
Gegužės 25 d. VVashingto- 

ne turėjo prasidėti sovietų 
valdžios atstovo Martenso

FRANCUZAI PRASILAU- 
ŽĖ PRIE AINTABO

Iš Londono oficialiai pra- ... , . -
nešama, kad francuzų koliu- deportavimo bvla. bet jo aa- 
nna Svrijoje prasilaužė prašant, ji likos ati-
>er turkų eiles prie Aintabo birželio-
miesto, kur buvo apsuptas " *
francuzų garnizonas, ir tuo DEGA 12.000 AKRŲ MIš- 
budu savuosius paliuosavo.

VVILSONAS SIŪLO PAL- 
MERUI MOTERJ.

Prezidentas Wilsonas no
minavo Annettę Adams’ienę 
generaliam prokurorui Pal- 
meriui į pagelbininkes. Tai 
yra pirmas atsitikimas, kad 
moteris butų skiriama į to
kią augštą vietą federalėj 
valdžioj. Dabar Adams'ienė 
užima valdžios advokato u- 
rėdą šiaurėj Califomijoj.

BOMBA WATERBU- 
RYJE.

Waterburvje prie milio- 
nieriaus Gosso namų eksp- 
1 lodavo bomba, bet bledies 
daug nepadarė. Spėjama 
iog bombą padėjo detekti- 
vai, kad butų kuo kaltinti 
streikuojančius tenai dar
bininkus.

KD.
Kanadoj pereitą sąvaitę 

supleškėjo 12.000 akrų miš
ko ir gaisras eina vis platin. 
Ugnis pasiekė Londond.ery 
miestą ir sunaikino tenai 48 
triobas, tų tarpe 4 bažny
čias. L... 
pastogės, 
sudegė 3 tartokai. 
ugnis gresia Į. - - 
Dartmoutho kaimams.

REIKALINGAS 
ZECERIS 

kuris srali vesti visą spaustuvę, 
moka sutvarkyt laikraštyje ap
garsinimus. išverst į lietuvių 
kalbą apgarsinimus ir tt.

Taipgi gali atsisaukt ir norin
tis mokytis zecerio amato; pa
geidaujama kad pažintų nors 
biski lietuvių rašybą.

•KELEIVIO” ADM.
255 Broadway, S. Boston, Mass



0 APŽVALGA D
DRAUGIJA MOKSLEI

VIAMS ŠELPTI.
Pažangesni Amerikos lie

tuvių tautininkai organi
zuoja draugiją Lietuvos 
moksleivijai šelpti. Savo 
pranešime jie sako:

"Lietuvoje — 
moseivių. 
buvo sutrugdžiusi. Nekuriems 
iš jų tik meto-kito reikėjo mo
kslo užbaigimui. Klerikalai sa
vo plauko moksleivius aprūpi
na, sau pasekėjų medžioja bei 
savo partijos palaikymui jie- 
gas gamina. Gi progresyviams 
moksleiviams yra tiesiog tra
giškas likimas: Lietuvoje
augštoji mokykla dar tinka
mai neįsikūrė, o dabaigt moks
lą užrubežiuose jie negali dėl 
lėšų stokos. Mokinasi tik tie. 
kurie gauna darbą užsienyje 
arba pusbadžiai gvvendami• I ’ 1*

stengiasi Įgyti mokslo cenzą. |b3S galimas, 
idant tapti naudingais pilie-i 
čias Lietuvai.

"Atjauscami ši reikalą pro-{ 
gresyviai 
visuomenės 
kelis šimtus dolerių ir pasiun
tė Šveicarijon idant pagelbėt 
progresyviam Lietuvos jauni
mui išeiti augštus mokslus.”
Tarp aukavusiųjų mini

mi vardai Račkausko. Karu 
žos, J. Strimaičio, V. Bučin
sko, P. Žurio. A. Ivaškevi
čiaus, K. Šidlausko, Petrau
sko, Bagočiaus, Dr. Jakima
vičiaus ir kitų. Beveik visi 
davė arba pasižadėję duoti 
po $100.

Kad butų aiškiau, kaip 
šitokia organizacija reika
linga, jos sumanytojai skel
bia gautą iš Šveicarijos nuo 
moksleivio V. Sidzikauskio 
laišką, kuris tarp kitko ra
šo:

”Su dideliu džiaugsmu kons
tatuoju, kad Amerikos pažan
giųjų lietuvių tarpe tveriasi, o 
gal jau ir susitvėrė, organiza
cija lietuviams moksleiviams 
šiapus vandenunc šelpti. Lie
tuva gyvena dabar pirmąjį ku
riamojo valstybės gyvenimo 
periodą ir uštai yra be galo 
reikalinga pasiruošusių darbi
ninkų. Tiek amžių nešę sveti
mųjų jungą, tiek vargo ir prie
spaudos iškentę, maža tetu- 
rim savos inteligentijos, kuri 
tinkamai sugebėtų ir norėtų 
visu atsidavimu tiest musų at
gimusiai tėvynei naujo gyve
nimo kelius. Visose musų vals
tybės, visuomenės ir kultūros 
gyvenimo srityse jaučiama 
spragų, kurioms užpildvt rei
kia paruošti darbininkai. Sa
vos augštos mokyklos neturi
me, taigi tais darbininkais ga
lės būti pirmoje eilėje užsie
niuose mokinusiosi musų jau
nuomene. Lietuvos klerikalai 
puikiai suprato tą reikalą; ko
vodami už pirmenybę Lietu
vos valstybės vadovavime, jie 
ruošia visomis išgalėms savos 
klerikališkos jaunuomenės ko- 
drus, teikia jiems galimybės 
eiti mokslą užsieniuose ir tt. 
Vien Šveicarijoj jie turi su- 
spietę netoli 30 moksleivių, ku
rie laikomi vien amerikiečių 
pingais — Amerikos lietuvių] 
katalikiškųjų organizacijų. 

Tuo tarpu kai šio plauko vi
suomenė rengia sau inteligen
tų, kurie jų siekius Lietuvoje 
vykdintų, pažangioji musų 
moksleivija daugumoje savo 
dirba valstybės įstagose ir vi
suomenės organizacijose, ir 
laukia dienos išbrėkštant. ka
da ir jiems pavyks užsienin iš
sprukti ir pradėtas mokslas 
užbaigti. Kliūtis — pinigai. 
Vokietijoje nors ir visa kas pi
giau, bet dėl tenykščių apys- 
tovų daugeliui negalima jon 
pakliūti. Kiti stačiai negali pa
kelti įsivyravusio vokiečių uni
versitetuose reakcinio ūpo ir 
svetimšalių neapykantos.” 
Šveicarijon gi Lietuvos • 

moksleiviai dabar negali va-, 
žiuoti dėlto, kad Šveicarijos

pinigai daug augščiaus sto
vi. Kuomet priseina lietu
viškus auksinus į šveicarų 
frankus išmainyti, tai labai 
mažai tegauni. Todėl ir no
rima. kad čia ateitų su pa
galba amerikiečių draugija, 

yra daugybė Moksleivius šelpti yra 
kuriu mokslą gražus ir naudingas darbas, 

i bet tam reikia ne vien tix 
gerų norų, o ir pasiturinčių 
žmonių. Kitaip tokia drau
gija negyvuos. Ne viena jų 
pas mus buvo ir visos mirė. 
Iš pradžios vienas kitas en
tuziastas paaukauja, vienas 
kitas užsimoka paprastą 
mokestį, bet kuomet tas at
sieina taip sunkiai, tokia 
labdarybė žmogui greitai 
nusibosta ir pradėtas moks- 

turileivių šelpimo darbas 
sustoti.

Pas klerikalus toks 
' j*’* , nes pas

dar- 
juos 

yra didesnis susiklausimas 
[ir geresnė disciplyna. Kuni
gas pasako, kad reikia pini- 

Amerikos lietuviai ir katalikai kloja šimti- 
veikėjai sudėjo (nes. Progresvvė musų vi- 

dalis to nepada- 
"sugadinta."

suome 
rvs:

i

’ Tolia us kalbėjo mok. Stul- 
gaitis ir St. Jazdauskas. Aiš
kiai priparodė. kokiais keliais 
yra ėję krikJčionįs demokra
tai istoriškai, ir kokiais dar
bais užsiimdinėdavo k ai-kurie 
rusų caro laikais. Kaip žmonės 
kentė dėl ‘oh rankos’ ir kad 
toksai kunigas Olšauskis ir ko. 
joje tarnavo. Davė suprasti, 
kad ne kunigai, bet socialde
mokratai visą laiką siekė prie 
nepriklausomybės ir dabar 
štai iškovojo, o daug jų dėl 
Lietuvos ir savo galvas yra pa
dėję. Kvietė kunigėlius, kad 
ateitų i mitingo vietą ir pra
kalbėtų. bet tieji kaipo žiurkės 
i urvą Įsitraukę kiurksojo.”
Šitie žodžiai patvirtina 

tai, ką mes esam jau pasa
kę : jeigu socialdemokratai 
Lietuvoje butų turėję dau
giau progos mitingų laikyt, 
tai klerikalai butų buvę su
mušti rinkimuose.

NEREIKS MOKĖT 
KESČIŲ

MO-

KUNIGAI AGITA
VO LIETUVOJE.

‘Naujienų” koresponden
tas praneša įdomių žinių 
apie tai, kaip Papilėj. Šiau
lių apskričio, kunigai varė 
bažnyčioj agitaciją už savo 
partiją prieš Steigiamojo 
Seimo rinkimus. Nusimetę 
bažnitinius rubus ir užgru- 
dę savo "dievą" į kampą, 
klebonas su kamendorium 
pasimainydami kalė žmo
nėms į galvas, kad jie bal
suotų už "krikščionių demo
kratų" partiją. Korespon
dentas sako:

”žmonės labai pisipiktino. 
ir atsirado tokių, kurie kunigo 
paprašė išeiti ant gatvės mi
tinguoti; net ir senos moteris 
barėsi, kam kunigas be stulos 
pamokslą sakąs. Kunigas į 
tuos žodžius neatkreipė domės 
ir išraudonavęs varė toliau sa
vo darbą, tik liepė socialistams 
išeiti lauk; ir išėjo pusė žmo
nių, pasipiktinusių tokia 
agitacija, žmonės nei kiek ne
atkreipė savo domės, kad ir vy 
skupo raštas buvo paskaity
tas, kuris ragino balsuoti tik 
už krikščionių demokratų par
tiją...

”Kuomet mitingavo kunigas 
Strumila, tai jis stengėsi kaip 
galėdamas išaiškinti socializ
mą ant savo kurpalio. Gązdino 
tikinčiuosius, jog nebebusią 
jungtuvių; kad vaikus gimu
sius nuo tėvų atimsią ir auklė- 
sią ne pagal Kristaus mokslo;j 
kad bažnyčias išgriausią ir ka
talikų tikėjimą panaikinsią: 
kad neleisią nieko turėti nuo-; 
savybėje ir tt.”
Toliaus:
"Išėjus iš bažnyčios, vieti

niai inteligentai ėmė kalbėti, j 
kad esąs dar nebaigtas mitin-j 
gas ir kad reikia jį užbaigt, j 
Susirinkus miniai, pirmas pra
dėjo viršaitis, šis ėmė aiškinti 
rinkimų tvarką ir kaip nevie-i 
toj kunigų buvo daromas mi-i 
tingas. Išvedė aiškią liniją! 
tarp socialdemokratų ir krikš
čionių demokratų, pastatyda
mas tašką kaip reikalinga tas 
visiems suprasti. Sufflušė vi
sus kunigo melus ir šmeižtus, 
kurie ant socializmo buvo ver
čiami. Aiškino, kaip socialistai 
negriauna ir nemano griauti 
bažnyčių ir tikėjimo, bet kad 
patys kunigai pasivadinę Kris-į . , .
taus pasekėjais ją griauja.' Philadelphijos pnemies- 
brolį prieš brolį siundydami iridyje F rancforde . sudegė 
pasmerkdami nors ir ideališ-' Barret Manufacturing. Co. 
kiaušius žmonijos troškimus, fabriką. Vienas darbininkas 
Prisiminė, kam reikalinga au-irt^isre žuvo, šeši apdegė. 
Įdėjimo, globojimo namai j»-į gan Antonio~miestelyje, 
vargieliams. vaikams, ir ką Meksikos pasienyje, užsi- 
reiskia kunigo ir laisvas sus..- du Amerfkos lakunak 
jungimas. _______

”žmonė« tam pilnai pritarė Japonijos Mikado sunkiai 
ir suprato. serga.

I

Trįs Iritaciios.
"Keleivis’’ savo laiku(D 

pranešė savo skaitytojams, 
kad kokia ten liet, komunis
tų kuopa nutarusi nudaigot 
Įžymesnius LSS. narius. Tas 
pranešimas sukėlė daug ter
ma, nes nebuvo paremtas > kaip Bagočiui ant Town of
faktais ’ 1 ”

(2) "Keleivio” Nr. 17 dg. 
C. H. Hermanas rašo ilgą 
straipsni, kuriame nurodo 
asmens vardą, įtardamas jį 
kaipo buržuazijos tarną, bet 
gvvaji fakta pasilieka sau.

(3) "Keleivio” Nr. 18 dg. 
J. S. Prašalaitis paduoda 
kokį ten laišką, iš kurio ma
tyt, kad drg. Prašalaičiui 
komunistai kuria "pirtį”. 
Bet faktus ir d. Prašalaitis 
slepia nuo plačios visuome
nės akių. Tas palieka laišką 
be vertės.

Todėl žiūrint į tokius "do
kumentus,” kitaip juos ne
galima uždadint, kaip tik 
skaitytojų iritacija.

Mano supratimu, jeigu 
kas gauna tokių juodran- 
kiškų laiškų, turi juos išti
kai paduot spaudai, dagi su 
kelių liudininkų parašais. 
Tik tada skaitytojai galės 
daryti tikrą sprendimą.

Be to, toks dokumentas

faktų apie grasinimus nega
li ir būti.

Kalbant andai Chicagoje 
"Keleivio” redaktoriui, ko
munistai ant visos salės šau
kė: ”Padaryt ir jam taip,

Lietuviai paliuosuoti nuo 

“Income Tai” mokesčiuII II

Lietuvos atstovas p. Vi- 
leiišis praneša iš Washing- 
tono. kad jam pavyko pa
liuosuoti Ameirikos lietu- 
kius nuo tų mokesčių, kurie 
imami nuo nepiliečių. Sulyg 
įstatymo, visi ateiviai išva
žiuodami iš Amerikos pri
valo užmokėt 12 centų nuo 
kiekvieno uždirbto dolerio 
už 1918 metus, ir po 8 centus] nuteiks progą ir komunis- 
— ..x mm moa ams apvalyt savo organi-

zaciją nuo juodrankių. Mes 
Turime suprast, kad nevisi 
komunistai tam pritaria. 
Nėra abejonės, kad darbi
ninkų priešai naudojasi pro
ga. Mat jie mato, kad dar
bininkai pjaujas, ėdąs tarpe 
savęs kaip kirminas su kir
minu. Jiems tas yra naudin
ga. Todėl jie ir pila alyvos į 
:ą suirutę, kad tik ji ilgiau 
ęstusi darbininkų tarpe.

Tečiaus kaip ištiesų yra. 
įegalima pasakyt. Tik tada i 
bus aišku, kada dokumentas 
bus vertu vadinti dokumen
tu.

Laisvės Mylėtojas.

nuo dolerio už 1919 ir 1920 
metus. Jei žmogus, pavyz
džiui, per pastaruosius tre- 
iis metus uždirbdavo apie 
$20 i savaitę, tai išvažiuoda
mas jis turi užsimokėt $280 
mokesčių. Kitaip jis negau
na leidimo išvažiuoti.

Bet ne vien tik išvažiuo
jant reikia tokius mokesčius 
mokėti. Reikia juos mokėti 
ir čia gyvenant, jei tik žmo
gus yra pasakęs, kad jis ne
ketina čia gyventi. Kartais 
dirbtuvėj iš algos tuos mo
kesčius išskaito.

Dabar gi lietuviai nuo to
kių mokesčių, kaip praneša 
p. Vileišis, bus paliuosuoti, 
nes jis raštu užtikrinęs šios 
šalies valdžią, kad Lietuvoje 
Amerikos piliečiai irgi pa- 
’iuosuoti nuo tokių mokes
čių.

Lietuvos atstovo apskai
tymu, šitas paliuosavimas 
sutaupys lietuviams apie 
>43.000,000 į metus.

VIS GILIAU I PURVY
NĄ.

Koliodama socialistus, 
"Laisvė" tolyn vis gilyn bren 
la i šmeižtų purvyną. Kaip 
nuplyšta nuolatos valkioja
mas 
taip

kiekvienas skuduras, 
nusidėvėjo "social- 

biaurybės," "socialjudošiai" 
ir kiti jos vartojami argu
mentai prieš socialistus.

Dabar anarcho-komunis- 
tų organėlis pradeda skolin
kis "argumentų” jau iš ru- 

i siško koliojimosi žodyno. 
27 gegužės numeryje "Lai
svė" vadina socialistus jau 
"svoločiais.”

Kitam savo numeryje 
(26 gegužės) "Laisvė" vadi
na Grigaitį, Michelsoną, 
Smelstorių, Liutkų, Herma
ną ir Prašalaitį "glindomis, 
kurioms nelemta išsivystyti 
iki utėlių.”

Tam pačiam numeryje ši
tas šlamštas liepia "Naujie
nų" redaktoriui eiti "kiau
lių ganyt.” *

Nei vienas klerikalų laik
raštis, nei vienas jų keikū
nas nėra taip šlykščiai ant 
socialistų pliovojęs, kaip da
bar daro komunistų orga
nas.

KOMUNISTŲ 
GRĄSINIMAI.

Lake,” tai yra — primušti.
Taigi pasirodo, kad tie 

grasinimai yra ne atskiras 
kokio pusgalvio išsišokimas, 
liet plačiai vartojamas ko
munistų kovos būdas. Kad 
toks būdas daro komunis
tams gėdą, tai nėra reikalo 

į nei kalbėti. Ir komunistai 
'patįs labai gerai tatai su- 
; pranta, nes kaip tik apie to
kį grasinimą pasirodo laik
raštyje žinia, jie baisiai 
pyksta ant to laikraščio. 
Skelbimą tokių žinių jie va
dina "provokacija." Ir tuo 
pačiu laiku jie reikalauja 
"faktų.” Bet paskelbsite lai
šką, paduosite grąsinančius 
komunistų kalbėtojo žo
džius, parodvsit faktus—jie 
vėl šauks: "tai provokaci
ja!"

Reiškia, jie supranta, kad 
grąsinimas yra biaurus ir 
žemas darbas, bet kovoti su 
iu.o jie nenori. Jie tik nori, 
kad niekas apie jį nežinotų.

Žinoma, butų labai x neiš
mintinga manyti, kad jau 
kiekvienas komunistas yra 

j "juodrankis.” Bet idiotų yra 
kiekvienoj srovėj ir kiekvie- 

i name judėjime. Ar senai bu- 
ivo tie laikai, kuomet katali
kai užpuldinėdavo socialis
tų kalbėtojus? Ar senai jie 
sumušė Perkūną Hoosick 
Fallse? Ar senai buvo krau
jo pralėjimas Detroite?

Tai dėjosi vos keli metai 
atgal, kuomet kunigų laik
raščiai be paliovos šmeižė 
socialistus. Ne visi katalikai 
užpuldinėjo musų kalbėto- 

Įjus, bet buvo tokių silpna
pročių, kurie savo spaudos 

! kurstymams pasidavė ir 
prisidėję į kišenius akmenų 

'ėjo savo "vieros nepriete
liams" atkeršyti.

Tokių pat silpno proto 
žmonių yra ir pas komunis
tus. Kuomet toks žmogus be

I

i

• ?! - m r paliovos skaito savo orga-
^■sves Mylėtojo stanpsrelrį kad socialistei vrasdi. 
3 .nracijos, kur jis kalba . nevidonai ’ iudo.

įpie komunistų gesinimus. LJai išdavikai ir da kitokie, 
!o nuomone, tuos grasini- kad s ė vij0
nūs rašinėja. socialistams u k ir žlldo darbi- 
le tikn komunistai, bet pro- :,inkus _ kuomet šitokiu 
/okatonai, arba, kaip jis beDro+vsžiu tamras žmo^- juos vadiną, ”juodrankiai,-, prisiskti.
ęunų tikslas yrą pjudyti ; nejaučia.
larbminkus Todėl jis pata-,^ isJužsid'e neaįvkan. 
™ii ]eiP*-,kas gauna tokių frJ adeda įminti kum- 
juodrankiskų grąsmimų, H s
turi juos ištisai paduoti | Taigii kad sulaikius gr?- 
-pau ai... ...... . .sūrimus, pirma reikia sulai-

Bet reikia atsiminti, kad kyti beprotišką kurstvma 
okie grasinimai nevisun- 
net daromi laiškais. Pavvz- 
ižiui, apie Worcesterio ko
munistų nutarimą "praša- 
inti” žymesniuosius LSS. 
veikėjus, papasakojo vienas 
tų pačių komunistų. Kitokių 
faktų apie tai nėra. Paskui, 
Nonvoode vienas komunis
tas grąsino socialistą Liut
kų paplausiąs. Čia vėl nieko 
kita negalima paskelbti, !r__ ______ __________
kaip tik jo žodžius. Chica-ijos prezidentas Deschanel. 
goję vienas komunistų kai- Kadangi traukinis bėgo ne- 
bėtojas savo prakalboj pa- smarkiai, tai ponas prezi- 
^akė, kad kaip tik jie, komu- (lentas nedaug nuo tos ne
kistai, paimsią Į savo ran- laimės nukentėjo. Trauki
mas šios šalies valdžią, tai nis nubėgo nieko apie tai 
Grigaitis, Michelsonas ir ki- nežinodamas, tai preziden- 
ti "socialbiaurybės" busią tui prisiėjo eiti pėsčiam 
pakarti ant pirmutinio lem- apie pusę mylios, iki sutiko 
pos stulpo. Čia vėl grąsini- relių darbininką. Tas nuve- 
mas, bet ne raštu, ir kitokių dė jį prie signalų stoties ir 
faktų per laikraštį negali-Į pašaukė iš Montergis mies- 
ma parodyti, kaip tik pa- telio automobilių, 
skelbti to komunisto že- x—- *—A :s
džius.

Drg. Prusalaitis Water- 
bury je gavo laišką su per
spėjimu, kad komunisti nu-j 
tarė jį nužudyt. Tas laiškas

šitokiu

nevisuo- yrjeg socialistus, koki dabar 
i varo "Laisvė’’ ir kiti komu- 
tų organai. Šituo turėtų pa- 
.sirupinti rimtesni komunis- 
| tai.
ii
j FRANCUZIJOS PREZI

DENTAS išpuolė iš 
TRAUKINIO.

Užpereitą nedėldienį neto
li Montargis stoties išpuolė 
per traukinio langą Franci-

Sulyg Suvienytų Valstijų 
įstatymų apie mokestis nuo 
įplaukų (Income Tax Law) 
visi svetimtaučiai neišsiėmė 
Su v. Valst. pilietvstės popie- 
ru ir atvažiavę čion tik dėl 
uždarbio, o ne apsigyveni
mo, yra skaitomi neapsigy
venusiais svetimtaučiais 
• nonresidents aliens).

Neapsigyvenę svetimtau
čiai, pagal įstatymus, turi 
mokėti valstijai dvyliktą 
nuošimtį (12G) viso savo 
uždarbio 1918 metais ir-aš
tuntą nuošimtį viso uždar
bio 1919 ir 1920 metais. 
Taip, svetimtautis uždir
bantis tūkstantį dolerių į 
metus (apie 20 dol. į savai
tę) privalo mokėti 120 dol. i 
taksų už 1918 metus ir po 80 
dolerių taksų už 1919 ir 
1920 metus — be jokių pa- 
liuosavimų, jeigu nėra tam 
tikrų sutarčių tarp to sve
timtaučio valstybės ir Su
vienytų Valstijų, šiton ka- 
cegorijon iki šiol buvo įskai
tomi ir lietuviai.

Norėdama paliuosuoti 
Lietuvius piliečius nuo šio 
mokesčio, Lietuvos Atstovy
bė yra raštu pareiškusi, 
iog Lietuvoje panašių mo
kesčių neimama nuo Ameri
kos piliečių, ir kad todėl 
Lietuvos piliečiai Amerikoj 
irgi turėtų būti nuo jo pa- 
iiuosuoti. Po tūlų pertrak- 
tacijų su Valstybės iždo de
partamentu, pastarasis su
tiko paliuosuoti Lietuvos pi
liečius nuo to mokesčio ly
giai tais pačiais pamatais, 
kaip yra paliuosuojami A- 
merikos piliečiai, būtent:

Jokių mokesčių neims nuo 
pirmo tūkstančio dolerių už
darbio.

Vedusiems ir gyvenan
tiem su pačiomis nebus ima 
na jokių mokesčių nuo pir
itų dviejų tūkstančių dale- 
rių.

Turintiems nepilnamečių 
vaikų (mažiau kaip 18 m.) 
ir užlaikantiems silpnus ar 
nesveikus ir negalinčius už
sidirbti tėvus ar ką kitą, 
duodama paliuosavimas nuo 
mokesčių nuo .dviejų šimtų 
dolerių už kiekvieną užlai
komą ypatą.

Dėl patogumo 
rengiasi važiuoti 
ir kuriems reikia 
liudijimą, jog jie yra užsi
mokėję visas mokestis, pa
duodame ištrauką iš Valsty
bės iždo Departamento pa- 
davadijimų, kurie buvo pri
siųsti Atstovybei. Patarti
na šiuos padavadijimus išsi
kirpti ir nusinešti su savim 
kuomet norėsite gauti paliu
dijimą apie mokesčių užmo
kėjimą.
TREASURY DEPARTAMENT 

Commissioner of Internal Re- 
venue

tų, kurie 
į Lietuvą, 
gauti pa-

žo-. Tik jau turi būt liurbis iš 
to žmogaus!

6 ŽMONĖS APIPLĖŠĖ 
BANKĄ.

24 gegužės apie pietus še- 
buvo paskelbtas ”Keleivyj” ši ginkluoti plėšikai užpuolė

Washington. 
Representative of Lithuania in 
America. 703 Fifteenth Street, 
N. W.. Washington, D. C.

Sir:
You are advised that in as 

much as Lithuania imposes no 
ineome tax. it satisfies the simi- 
lar credit reouirement of Sec- 
tions 216 (e) of the Revearae 
Act of 1918. and nonresident 
aliens as to the United Statės, 
whe are citizens of Lithuania. 
are entitled to a personai ex- 
cmption and credit for depen- 
dents m determining their tax 
liabiBty to the United Statės.

Respectfully
(Signed) Wm. K. WHliaJns 

Commissioner.

Ką š^k paliuosavimas lie
tuvių nuo mokesčių reiškia

000 lietuvių apleis Ameriką. 
Kiekvienas jų uždirbo ma
žiausia po $1,000.00 ant me
tų. Reiškia, $5,000,000 iš vi
so. 12G mokesčių nuo šios 
sumos už 1918m. yra $600,- 
000. Mokestis už 1919 ir 
1920 būt buvus po 8%, arba 
po $400,000 už kiekvieną 
metą. Reiškia, iš viso tie 
5,000 išvažiuojančių lietuvių 
butų turėję užmokėti vieną 
milioną ir keturis šimtus do
lerių.

Čionai gyvenantis nepilie- 
čiai lietuviai butų buvę taip 
gi priversti mokėti šias mo
kestis su sekančioms pasek
mėm: „

Amerikoje yra priskaito- 
ma apie 150,000 lietuvių ne- 
piliečių. Jų mažiausias me
tinis uždarbis yra apskait- 
liuojamas i $150,000,000 per 
metus. Jų mokestis be pa- 
liuosavimo už šią sumą bu
tu buvus keturiasdešimtis 
du milionai dolerių. Dabargi 
visi šie inigai pasiliks lietu
viu kišeniuje.

J. Vileišis.
Liet. Atstovas Amerikoj.

i
i
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SŪNS TESTAMENTAS.
Didžiajam karai Lietuvoj 

siaučiant, prie vieno dides
niųjų vieškelių, einančių per 
Lietuvą nuo Vilniaus Berli- 
no linkui, po kelrodžio ran
ka buvo rastas pasikoręs šu
nelis, nasruose' laikąs šitokį 
rašvta testamentą:

e

"Aš vargšas šunelis, Mar
gis, nuo gimimo dienos per 
10 metų ištikimai savo šei
mininkui tarnavau savo 
drabužiu, savo avaline,—ne 
tik dienomis, bet ir nakti
mis. Algos nesiderėdavau ir 
negaudavau nieko. Šiam ka
rui ne dėl mano kaltės paki
lus, ir vokiečių kaizeriui pi
nigų pritrukus tolimesniam 
karui vesti, pareikalavo ir 
už meno galvą iš manęs 10 
markių. Mano šeimininkas 
taip buvo neturtingas ir ka
ro suvargintas, jog vos va
liojo už savo galvą užsimo
kėti. O man nieks tam rei
kalui pinigų neskolino. Bu
vo žadėjusi višta mane gel
bėti, ir jau buvo besudedan- 
ti slaptoje vietoje kokias dvi 
dešimtis kiaušinių, bet ma
no nelaimei, vokiečiai jos 
padėlį atrado, ir nemitę ža
lius sugęrė.

"Nebuvo kas toliau beda
ryti. Nenorėdamas toliau 
savo šeimininką varginti, 
nutariau čia pasikarti.

"Bet nenorėdamas, kad 
dėl mano palaikų kiltų ko
kių nesusipratimų, savo li
kusį turtą šitaip paskirstau: 
savo odą paskiriu savo myli
mam šeimininkui kailiniam; 
lovelį, iš kurio aš ėsdavau, 
pavedu šeimininkei mažiem 
paršeliams šerti; savo mėsą 

į paskiriu alkaniems vokiečių 
kareiviams konservams dir
bti; savo budelę ir patalinę 
pavedu savo geradarei-viš
tai kiaušiniams dėti; o vir
vę, kuria būdavau pririštas, 
paskiriu vokiečių kaizeriui, 
karą pralaimėjus pasikar
tu"

Paaiškinimas, šis šuns 
testamentas tikrai, vokiečių 
okupacijos metu, rastas 
šuns nasruose. Vokiečiams 
įsakius mokėti šunų savi
ninkams po 10 markių nuo 
šuns pagalvę, jaunimas 
"šposą” padarė: pakorė šu
nį ir į jo nasrus įdėjo šį tes
tamentą. Vokiečių žanda-

!

ištisai, tik išleisti komunis- banką Finleyvillėj, netoli1 Amerikos lietuviams, gali- rai, radę šį testamentą, nu- 
pagriebę ma bus matyt iš sekančio gabeno jį į Šakių komenda-I

tų vardai. Pittsburgo, ir i _
Tai kokių dokumentų $115,000 pabėgo. Kasierių apskaitliavimo: 

daugiau reikia? Juk kitokių užrakino į geležinę šėpą. : Šiais metais mažiausia 5,-'
turą.

("Darbo’*' Priedas.)



KELEIVIS

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Maloniai šviečia

skyrė iš iždo 25 dol. politiš
kų kalinių sušelpimui. Tai 
yra melas.

Pasirodo, kad tie rėksniai 
labiau bijosi Rusijos, kaip 
žydas krikšto. Jie visomis 
keturiomis spiriasi, kad tik 
įu nedeportuotų į tą "rojų.' 
Jie kaip tie "dvasiški tėve
liai,” kurie parapijonams 
siūlo dangų ir sako, kad ten 
'dus labai laimingi, bet patįs 
to daugiaus visai nenori.

Kuomet komunistai taip 
rėkia ir trokšta tokios tvar
kos visame pasaulyje, o į 
Rusiją nenori važiuoti, tai 
kasžin kur jie dėtųsi, jeigu 
nors ant juoko paimtų ir su
sitvertų panaši tvarka 
merikoje ?

Dechsteris.

BRIDGEPORT, CONN. 
Parapijonų "revoliucija” 

pralaimėta.
Jau buvo minėta "Kelei

vio” Nr. 17, kad parapijo
nai čia rengia prieš savo dū
šelių ganytoją "revoliuciją. ’ 
Bet dūšių ganytojas taipgi 
nesnaudė. Gegužės 16 dieną 
švento Jurgio Draugystės 
turėjo būti mėnesinis susi
rinkimas parapijos svetai
nėj, o kas prie švento Jur
gio Draugystės priguli, tas 
turi būti ir geras parapijo
nas. Prasidėjus susirinki
mui, pribuvo į svetanę kuni
gas ir klausia, kas jumis ši
čia.pavelijo susirinkti? Ir 
liepė kuogreičiausia išsineš
ti. Vieni tuojaus spruko per 

: vienas duris, kiti per kitas. 
Svetainė pasiliko tuščia. 
Tada jie pamatė, kad jie ne
galės dūšių ganytoją išvyti, 
jeigu jie patįs nuo jo turi

•^e':?u. kas norėtų plates
nių žinių, tekreipiasi šiuo 
adresu;

George Kugin, 
2005 Morgan st 

Aberdeen, Wash.

!BROOKLYN, N. Y. organe ”Darbe." Unijos or- 
Komunistai neaUiekė sa- S5?nas sako,turi gintii darbi- 

., , lunkų teises, o ne kokių ten
votiKsio... anareho-komunistų. Ir, ži-

Gegužės 21 dieną vietos noma, jeigu B. panašiai elg- 
kriaučių unijos 54-58 sky- sis toliau, tai jis neteks tos 
riai laikė nepaprastą mene-'šiltos vietelės, ką jis pats ge
sini susirinkimą. Komunis-rai jau žino: todėl jis ir no- ; 
tai žinodami iš angsto, jog ” 
yra šaukiamas kriaučių su
sirinkimas, sušaukė slap
tą savo konferenciją "Lais
vės” ofise ir nutarė reika
lauti, kad kriaučiai išneštų 
protesto rezoliuciją prieš 
"Keleivį” ir "Naujienas," 
kam tie laikraščiai viešai 
pasako apie unijos organo 
"Darbo" redaktoriaus Bim
bos daromas klastas kriau
čių organizacijai. Kad ap
mulkinus darbininkams a- 
kis, ir kad jie protestuotų 
prieš tuodu laikraščiu, kurie 
gina darbininkų klesos rei
kalus, komunistai atsivedė 
ir patį Bimbą į susirinkimą, 
manydami, kad kriaučiai 
geriau protestuos prieš mi
nėtus laikraščius. Atsistojo 
Bimba ir pradeda verkda
mas kalbėti: "Aš raudonas 
jie buržujai, išgamos, par- 
davikai" ir tt. Bimbai kal
bant "L." i. 
šokinėti iš džiaugsmo, kaip 
beždžionės, kada žmogus 
joms pynacą parodo. Jie ma 
nė. kad atsieks savo tikslą 
ir užurpavę kriaučius, iš
neš unijos vardu savo pro
testą prieš "Keleivį" ir 
"Naujienas.” Bimba nusto
jo kalbėjęs, o komunistai ke
lia didžiausi lermą, šaba- 
nauskiniai tautininkai jiem 
turavoja. Žmonės liepia pir
mininkui leisti nubalsuoti tą 
klausimą; o komunistai rė
kia, staugia, lyg laukiniai 
girioj. Iš šalies žiūrint atro
dė, kad tie žmonės, kurie va
dina save komunistais, yra 
da toli nuo civilizacijos ir 
žmoniškumo atsilikę. Vie
nok pamatę, kad darbinin
kai supranta jų daromas 
klastas ir prieš "Kel.” ir 
"Naujienas" negalės užpro- 
testuot, komunistai pradėjo 
prašyti, kad susirinkimas 
nors užgirių dabartinę 
"Darbo" pakraipą. Tūlas 
Meškys, kuris sakosi esąs 
komunistas, bet nemoka nei 
savo pavardę pasirašyt, pa
šokęs nuo sėdynės, lyg kad 
kas bu:ų jam karšto van
dens už apykaklės užpylęs, 
pradėjo šaukti: "Subank- 
rutikime ’Keleivio’ raudon- 
dvarį, tai musų šventas tik
slas, draugai.” (Tai komu
nistų tikslas, bet ne darbi
ninkų. P.)

Pirmininkas leidžia nu
balsuoti ir liepia kelti ran
kas, kurie už giria "Darbo’’ 
pakraipą. Komunistai vėl 
pradėjo nesavais balsais 
šaukti: "Ura!., ura!... visi!" 
Žmonės pradėjo juokties ir 
tuo tarpu neva užgyrė "D.” 
pakraipą. Dabar paaiškin
siu plačiaus apie tai, kodėl 
Bimba su savo pasekėjais/ 
"Laisvės’’ giželiais, norėjo, 
kad vietos kriaučiai išneštų 
protestą prieš "Keleivį” ir 
"Naujienas." Mat, Bimba 
jau taip toli nuprogresavo, 
kad jo šmežimams socialis
tų ir visų tų darbininkų, ku
rie yra atsidavę darbininkų 
klesos reikalams, jau nebu
vo ribų. Kiek įmanydamas 
šmeižė "Keleivį" ir "Naujie
nas." Kurie nesutinka su 
bimbiškai komunistiška 

taktika, tai ant tų Bimba 
vertė kalnus visokių bjaury
bių, ir tiems savo juodiems 
darbams jis naudojo unijos 
organą. Kadangi jis tokį 
juodą darbą varė prieš so
cialistus, tai apie jo elgimą
si buvo pranešta A. C. W. of 
A. unijos centro valdybai ir 
drg. Shliosbergis, unijos 
centro sekretorius, pasišau
kęs Bimbą pasakė, kad dau
giau taip nerašytų unijos

: ri, kad darbininkai užgirių 
dabartinę "Darbo’’ pakrai
pą ir ant toliaus jį ten palai
kytų. Bimba išgirdęs, kad 
unijos centro valdybai yra 
priduotas skundas ant jo ir 
jis turės apleisti tą šiltą vie
telę, buvo nuvažiavęs į Bos
toną ir tenai taipgi lietuvių 
delegatų prašė, kad tie jį už
tartų., kuomet bus pakeltas 
klausimas apie jį ir apie 
kriaučių organą "Darbą.” 
Bet pasirodė, kad tie lietu
viai delegatai, kurie dalyva
vo A. C. W. of A. unijos kon
vencijoje, Bimbos negalėjo 
užtarti, ir pats Bimbos pese- 
kėjas Imbavičius pasakė, 
kad skundas, kuris yra pri- bėgti. Taigi jie nutarė atsi
duotas dėl Bimbos juodų ir ‘ 
purvinų darbų, yra teisin
gas. Bimba matydamas, 
kad jis kituose lietuvių uni
jos A. C. VV. of A. unijos 
skyriuose, kaip antai Bosto-.

giželiai pradėjo' ne, Chicagoje ir Baltimorėje
• paramos neturi, tikėjos, kad jus komitetų norite rinkti į 
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imti visus savo daigtus iš 
svetanės ir kartu pasiėmė iš 
bažnyčios švento Jurgio ka
rūną.

Taigi 23 gegužės kunigas 
išplūdo per pamokslą visus 
"maištininkus.” Sako, kokių

A-

SAGINAVV, MICH. 
Kunigėlio biznis smunka.
Šis . miestelis guli tarpe 

Detroito ir Grand Rapids. 
•Apgyventas jis daugiausia 
lenku, nors ir lietuvių yra į 
j 00 šeimynų. Lietuviai ap
sikrikštijo save dviem var
dais: vieni vadinasi katali
kais, o kiti bolševikais. Ka
talikais vadinasi tie, kurie

SCRANTON.
1 ..Užmušė pačią, kad buto 

pabėgus su kitu vyru.
David Jonės, jau 56 me

tų amžiaus senis, čia užmu
šė jauną savo pačią, kad jai 
geriau patiko kitas vyras.— 

Jonesienė prasišalino nuo 
savo vyro jau apie tris mė
nesiai atgal ir gyveno su ki
tu. Seniui buvo pavydu ir 
pikta. Taigi anądien jis pa
siėmė revolverį ir nuėjo jai 
atkeršyt. Jis rado ją ant 
antrų lubų ir išsitraukęs 
revolverį pradėjo jai gra
sinti. Prasidėjo kova. Už
pultai moteriškei į pagalbą 
atėjo 70 metų amžiaus senu
kė Willetts. Ji nutvėrė jam 
už rankos, kurioj jis turėjo 
revolverį, ir įsikabinus į ją 
laikėsi Visomis spėkomis. 
Jonės antra savo ranka tuo 
tarpu smaugė pačią. Beko
vodami visi tris jie nuvirto 
laiptais žemyn. Paliuosa- 
vęs savo ranką, Jonės tvojo 
senukei per galvą ir apsvai
gino ją. Tuomet jis išvilko 
savo pačia į kiemą, prispau
dė ją pečiais prie tvoros ir 
šovė jai į pilvą.

Užmušęs moterį. Jonės 
liėgo, bet buvo suimtas ir 
areštuotas.

jg I^IIS negali būt pasekmin
gu. jeigu jis taip sukasi kaip 

tekielas, nors tas tekielas ir ge
rai galąstų.

Kaipo žmonių organizacija ir 
turėdami su žmonėmis reikalų, 
męs stengiamės pažinti jų norus 
ir reikalavimus.

Męs visados mėginame savo 
reikalu vesti teisioginiausiu ir 
parankiausiu jums budu.
• Jei iųs matote kad nėra taip, 
malonėkite pranešti mums.

Tas gali būt naudinga, nes 
daug svarbiu patarimų pereina 
nuo musų zostumerių.

The Edison Electrie
llluminntinsj Comuany of Boston

tiki, kad jie numirę gyvens 
ir užlaiko kunigą su bažny
čia, o bolševikai—tai tie, ką 
užsiima degtinės varymu ir 
per naktis ją gerdami iš pi
nigų lošia. o kaip kada su
rengia da šokius, tai ir visas 

j lietuvių veikimas.
Lietuvių biznierių čia yra 

tiktai 'ienas rubsiuvis. 
Šiaip gi beveik kožnas turi 
savo namelį, o kitas ir pini
gų pusėtinai turi pasidėjęs.

Darbai čia eina labai ge
rai. bet uždarbiai, tai kaip 
danguje, taip ir ant žemės. 
Čia vra 5 anglių kasyklos ir 
25 fakrikai, ir darbininkų 
visur reikalauja, bet kadan
gi namų gyvenimui negali
ma gauti čia pasisamdyti, 
tai žmonės neapsistoja.

Parapijai biznis eina visai 
'prastai ir prabaštelis negali 
nei gaspadinės sau užlaikyk 
0 kunigas be gaspadinės, 
tai taip kaip cibukas be pyp
kės.

MONTELLO, MASS. 
žiurinsko "prakalbos." 
Gegužės 9 d. čia buvo pa

rengtos knvgino naudai 
prakalbos, bet kažin kodėl 
pakviesta kalbėti toks žmo
gus. kuris apie'knygas nie
ko neišmano ir nieko nepa
sakė. Eks-komunistas Žiu- 
rinskas, kuris turėjo sustip
rinti knyginą, agitavo tik
tai prieš darbininku isteig-

‘ ‘ . l/”Pro-
c________ ir liepė ne-
prigulėti prie jokių bendro
vių. Bet jis turbut užmiršo, 

prie 
turi 
kitu

Brooklynas jį palaikys, bet bažnyčią? Ar jus nežinote, ta čeverykų dirbtuvę, ’ 
vargšas Bimbelis apsivylė, kad bažnyčios komitetus pa- 2ress Shoe Co./ ‘ ’
Nes Brooklyno du ogulai skiria pati dvasiškąja? Jei- ‘ 
nieko nereiškia prieš kitų-gu jums da mažai 8-nių v- 
miestų ogulus.

Petralis.

Reporteris.

KLAIDOS PATAISYMAS.
"Keleivio" Nr. 18 tilpo d. 

Laisvės Mylėtojo straipsne
lis "Lietuvos darbininkų li
kimas," bet per spaustuvės 
darbininkų neapsižiūrėjimą 
io vardas buvo padėtas po 
žinia "Tveriasi laivų kom
panija,” gi jo straipsnelis 
išėjo be jokio parašo. Taigi 
šiuomi paaiškinimu tą klai
dą atitaisome. Redakcija.

__________
KLAIDOS PATAISYMAS

"Keleivio” Nr. 20 tilpu- 
sioj iš Pittsburgo korespon
dencijoj padaryta klaida. 
Tenai pasakyta, kad klebo
nas buvo patrauktas teis
man. ir kad primokintos jo 
davatkos kreivai prisiekė, 
idant "dvasišką tėveli” iš
teisinus.

Ištikrujų gi ne klebonas 
buvo apskustas, bet tos da
vatkos, ir ne jos neteisingai 
prisiekė, bet kunigo sesuo. 
Kunigas nebuvo visai atė
jęs, sakydamas, kad su ”be- 
dievais” jis nieko neturįs. 
"Bedieviais” jis vadina savo 
parapijonus, kurie reikalau
ja atskaitų iš parapijos pini
gų.

~ — ---- jis įuruui uz
i natų, tai aš paskirsiu da ke-i kad jjs p?ts priguli 
i lėtą, bet jus patįs neturit’pusžvdžio ”bankos” i 
i drįsti kištis į bažnyčios reL:)risipirkęs šėru i ’ 
kalus. j ■

Toliaus pradėjo katalikus,
. vadinti bedieviais, < ” aw„lwu.^
1 ivius girti.^ Sako^ jųs , bedie- priešingas kiekvienam 

bizniui, jeįgU ~g jmanv_ 
tų, tai įsakytų, kad žmonės į 
neitų pas jokį biznierį. Bet i 
tuo pačiu laiku jis pats yra j 
biznieris ir tik laukia, kad 
------ ---------------- ’ pas jį at
eitų. Aš sakyčiau, jeigu jau 
buvęs komunistėlių lyderis 
Žiurinskas nori išnaikinti

ROCHESTER, N. Y.
Komunistai pasižymėjo.
Šis miestelis yra labai 

gražus, ant hgios žemės, §vent0 Jurgio karūną
..arj) Supenor ir Ei įe ežerų, g bažnyčios išplėšei ir nu- 

nesėt į kokio smuklininko 
tvartą. Jus žinote gerai, kad

kurie yra suvesti Erie kana
lu, per miestą.

s‘ .............................
ka Genesse i 
vandenpuoliu. A’oelnai, vi
sas miestas tartum gojus, 
apaugęs gražiais medžiais. 
Vasaros laiku čia linksmas 
gyvenimas.

Čionai yra nemaža ir lie
tuvių, kurie skyriasi i dvi 
dali: tikinčius ir laisvama
nius. Iš laisvųjų nekurie va
dinasi ''komunistais." Jų 
darbai — vien tik užsipuldi
nėjimas ant kitų srovių 
žmonių ir jų veikimo. Jie tik 
išrodinėja kitų blogus pasi
elgimus, nežiūrint kiek ka
me tesvbės yra, o apie save 
tai nei žodžio, rodosi, kad jie 
iš dangaus butų iškritę.

Bet reikia pasakyti, kad 
ir jie tokie pat, kaip ir kiti. 
Nesenai vienas "komunis
tų” šalininkas, būdamas DL 
K. Gedemino draugijos pir
mininku. išvažiuodamas iš 
Rochesterio ir atsisveikin
damas su dr-ja, nusmaukė 
80 dolerių, kas vėliaus buvo 
susekta. Kitas, tai jau tik
ras "komunistas,” valgydai- 
mas restorane, sumanė ne
užmokėti už pietus. Kuomet 
oatamautoja pasakė, kad 
mokėtų, tai "komunistas" 
atsakė, kad jis užmokėjęs. 
Restorane suprato jo "prin
cipą" ir apdaužą snuki išme
tė gatvėn. Dar vienas, irgi 
tikras "komunistas." suma
nė apgauti šeimininką. Iš 
ryto, kuomet šeimininkas 
išėjo darban, komunistas 
pradėjo darbuotis, kad pa
mėginus užginto vaisiaus 
savo gaspadinės, bet, ant ne- 
aimės, šeimininkas kasžin 
kokiu reikalu sugrįžo ir už
tiko kaip tik bevalgant už
draustą obuli.

Čia irgi buvo padarytas 
naminis teismas: komunis- 
;as likos apdaužytas ir išvy
tas laukan. "Laisvėj" apie 
tai nesimatė nei žodžio, nors 
apie kitų blogus darbus ji 
abai mėgsta rašyt O gal 

apie šitų komunistų "pasi
žymėjimą" ji nežino? Jei ži 
notų, gal būt ir paveikslą 
nupieštų. Dobilėlis.

ir 
šėrų ir iš 

kompanijų.
Bet tai ne viskas, žiurin-net ietį iic vioikčib. Z-iuuii-

0 u j-e” Skas, kaip ir visi komunis-
Ponas Gervė.

Skersai kanalo taipgi te- ta karūna vra pašventvta! riK ...
0 “ą jus turite valdybą S“kUmeris”
savo draugystėje! Nemoka
te apsieiti su žmonėmis! 
Pasižiūrėkite į D L K Vv- 
rauto draugystę, _ kokią jie i)asau]vje bizni, tai visu pir- 
gerą valdžią turi, ir kaip 
moka gerai tvarkytis. O juk 
tenai priguli visi socialistai 
ir bedieviai.

ma jis turėtų apskelbti ko
vą pats sau.

1 Apie apšvietą.
Skęstantis ir už britvos J-vn° reikalus, 

griebiasi. Nepersenai tas -^pasakė nieko, 
pats dūšelių ganytojas ir iš v^ską į krūvą, kas tik jam x~__ y*_  _ 1-1_____ i- noc

apie kny- 
Žiurinskas 
Jis maišė

??■

tos pačios sakyklos išplūdo 
bjauriausiais žodžiais DLK. 
Vytauto draugystę: išva
dino ne žmonėmis, bet dras
kančiais vilkais. O kada su- drovių 
pyko ant savo parapijonų, 
tai juos lygina prie gyvulių, 
o Vytauto Dr-ja jau gera. 
Kurgi pas tą žmogų dora ir 
pastovumas?

Gelgaudiškis.

NORWOOD, MASS. 
Kodėl jie bijosi?

Nuo to laiko, kaip Rusijoj 
Įvyko sovietų tvarka, tie 
komunistai ėmė džiaugtis 
ir ant vienos kojos šokinėti, 
sakydami, kad Rusijoj da
bar esąs rojus ant žemės. Ir 
jie pradėjo nesavu balsu 
šaukti, kad jie norį tokios 
pat tvarkos visam pasaulyj. 
Bet kuomet šios šalies val
džia juos sugaudė ir neku
rtus jų išsiuntė į Rusiją, jie 
pakėlė didžiausi lermą ir ė- 
mė rašinėti pašelpinėms 
draugijoms laiškus, prašy
dami pinigų vedimui bvlos 
prieš deportavimą. Nesenai 
tūlas Norwoodo komunistas 
parašė Keistučio draugystei 
laišką ir susitaręs su savo 
sėbrais nutarė paskirti 25 
dolerius komunistų bylos 
vedimui; bet draugystės ko
mitetas neišdrįso laužyt 
konstituciją ir kitas taisyk
les—atsisakė komunistams 

minėtą sumą išmokėtų
Viešai komunistai ne

drįsta pasisakyti, kad jie 
renka pinigus komunistų 
tikslams. Taip ve, tūlas ko
munistėlis rašo "Laisvėje" 
kad minėta draugystė pį.

ant seilių užėjo. Temos pas 
jį jokios nebuvo ir apie ką 
jis kalbėjo, jis pats nežino
jo. Tai šaukė, kad prie ben- 

žmonės nesidėtų 
(pats prie jų prigulėda- 

Imas!), tai skundėsi sveika
tą ant "Deer Island" pali
kęs, tai už bažnyčios kabi
nosi, tai Kristaus mokslo 
jieškojo, vienu žodžiu— 
maišė žirnius su kopūstais.

Kam tokius "kalbėtojus" 
kviesti ir kam jais publiką 
erzinti, sunku suprasti. Ne
gyvai, kad pradėjus tokiem 
nežinieliams "prakalbas" 

sakyti, žmonės pastaruoju 
laiku jau nebenori į susirin
kimus lankytis.

Montellietis.

ABERDEEN, WASH.
Žuvo Martinas Kūginis.
Gegužės 8 d. čia buvo sun

kiai prie darbo sužeistas 
Martinas Kūginis ' 
sės valandos mirė, 
tas 11 gegužės.

Nors velionis neprigulėjo 
prie jokios draugystės, te
čiaus draugai susidėję nu
pirko gėlių vainiką ir gra
žiai palydėjo į kapus. Laido
tuvėse dalyvavo net 13 au
tomobilių.

Amerikon Kūginis atvy
ko 1313 metais, buvo neve
dęs, ir susilaukęs vos 27 me
tų amžiaus, žuvo. Jis jiaėjo 
iš Kauno gubernijos, Pane
vėžio apskričio, Biržų para
pijos, Juodžianių kaimo. 
Lietuvoje turi senus tėvus, 
brolį ir seserį, o Amerikoje

PITTSBURGH, PA.
Kaip kunigai siunčia pini

gus.
Kiek atgal, aš gavau iš 

Lietuvos laišką, kad mano 
namiškių viskas sudegė; to
dėl nuėjau pas bankieriu 
Miliauską, kurio pagelbi- 
ninku yra kun. Sutkaitis. ir 
klausiu, ar eina Lietuvon pi
nigai. O kaipgi, sako, eina; 
mes užtikrinam, kad už 
dviejų-trijų mėnesių gausi 
ir atsakymą.

Aš tuojaus užmokėjau už 
1000 kokių ten rublių 304 
dolerių ir gavau kvitą. Kas 
ten ant tos k vi tos parašyta, 
aš pats nepažįstų, o kitam 
tuojaus neparodžiau, nes 
maniau, kad kunigai neme
luos. Bet išėjo 8 mėnesiai, o 
mano pinigų namiškiai da 
negavo. Ir dabar išsiaiški
no. jog ant tos kvitos kleri
kalų yra parašyta, kad už 
pristatymą pinigų jie ne- 
gvarAntuoja. O kada siųs
damas klausiau, tai sakė, 
kad pinigai tikrai nueina. 
Tai ve. kaip daro kunigai!

Juozas Batrunas.
Redakcijos pastaba: Jei

gu už 1,000 rublių kunigą 
bankas naėmė 104 dolerių, 
tai buvo nesąžiniškas tapi
mas. Apie 8 mėnesiai atgal 
už $104 turėjo būt ne 1.GO0 
rublių, bet mažiausia 5,000 
rublių.

i

Parapijonas.

ir už pu-
Palaido

ja 
čia

ROCKFORI), ILL. 
Streikas.

Jau 4 sšvaitės kaip
Jau 4 savaitės kaip 

molderiai. Vietiniai darbi
ninkai laikosi gerai, bet 

pradeda privažiuoti streik
laužiu ir skverbiasi dirbt 
Kada seniau būdavo kitur 
streikai, Rockfordo molde
riai niekur skebauti nelin
do. Todėl laikas jau darbi
ninkams susiprasti ir duo
ti -vieni kitiems pagalbą ir 
stoti i vienybę. Kitokios 
pagalbos mes neprašome, 
tik neikite skebaut ir pa
dėkit atkalbinėt tuos, ku
rie norėtu eit dirbt ir už-oron ir seserį, o nuiw»vj5 . .

tris brolius: Petrą, Jurgi ir imti streikienų vietas.
Adomą. ---------K. Skučas.

Pastabu • Pastabelės
[Originalės ir skolintos]
Sakoma, kad vienas ko

munistas įsivaizdino sau, 
buk jis žinąs, kaip pagedusi 
pasaulį pataisyti, tik reikė
tų, kad žmonės jo patarimų 
paklausytų. Bet niekas jo 
neklausė. Todėl supykęs ko
munistas užlipo ant didelio 
kalno ir atsigulė, manyda
mas, kad nuo tenai jis ga
lėsiąs matyti, kad nedėkin
gas jam pasaulis eisiąs vel
niop, o jis tuomet galėsiąs 
pasityčioti iš tų žmonių, ku
rie nenorėjo jo klausyti.

Bėda su tokia "komunis
tiška" programa yra tame, 
kad ji negali niekam nieko 
nageibėti. Jeigu pasaulis 
"eis velniop," tai su juo tu
rės eiti viskas. Tai vra tain

• *1 * kaip su influenza: jkuomet 
ji prasidėjo Kvnuose. tai 
visas svietas turėjo čiaudyt 
—ir komunistai ir ne komu
nistai !

I

Redakcijos Atsakymai
Just. Kranauskui. — Už 

prisiųstą laišką tariame 
ačiū, bet laikraštin jo nedė- 
me, nes jis rašytas da prieš Į 
Steigiamojo Seimo rinki
mus ir dabar jau savo ver
tės nustojęs.

J. Baltrūnui. — Nueikite 
į tą banką, iš kur pinigus 
siuntėt, ir paklauskit, ką jie 
mano daryti. Mes nieko ne
galime pagelbėti.

KUN. MOCKUS 
Nuteistas 2 metams 

kalėjimo.
Byla dabar yra perkelta į 

vyriausi Maine'o valstijos 
teismą ir bus tenai nagrinė
jama ateinanti liepos mėne- 
sj. Reikia nemaža pinigų. 
Vien tik prirengirnas ir at
spausdinimas dokumentų 
atsieina per $700.00, neskai
tant advokatų ir liudininkų 
lėšų (liudininkų buvo virš 
20), kas atsieis Į $800.00. Su
rinkta yra tik $100. Da daug 
trūksta . Todėl visi žodžio 
laisvės draugai prašomi pa
remti Laisvės žodžio Gyni
mo Fondą. Aukos bus kvi
tuojamos per "Keleivį.”

Iškirpkit paduotą žemiau 
blanką ir pripildę ją prisiųs
kite Fando adresu:

Musų "draugams" komu
nistams rodos, kad jie išra
do "bolševizmą," kas reiškia 
visai naują pasaulio surė
dymą. Jie nežino, kad "nau
jo pasaulio surėdymo" ne
galima išrasti, taip kaip ne
galima išrasti naujo medžio, 
naujos kalbos arba naujos 
šeimynos sistemos. Šitie da
lykai išsivysto, bet 
darni.

neišran-

Mockus Defence Fund,
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Šiuomi pasiunčiu nuo savęs 

auką..........dol. ir............ centų
Laisvės žodžio Gynimo Fondan, 
kad 20-tam amžiuje inkvizici
jai nebūtų vietos.
Vardas ...........................................
Adresas ..........................................

Ir "bolševizmas" 
rastas dalykas. Tai 
etas tos taktikos, kurios lai
komi Rusijos bolševikai, ir 
daugiau nieko. Ir tokia tak
tika revoliucijos metu yra 
paprastas apsireiškimas. 

Revoliucijos upui perėjus, 
ta taktika išnyksta pati 
savaimi, kaip ji jau yra 
tūkstanti sykių panašiuose 
•įsitikimuose išnykus. Ga
biausi žmonės tenai pasiliks 
valdonais ir ims geriausias 
algas, o prasčiokai kaip 
kniso žemę, taip ir knis. Ir 
pasirodys galų gale, kad ko
munistai neišrado nieko 
naujo.

nėra iš
yra var-

Dechsteris.

Vyrai juokiasi iš tų mer
gų, kurios miltuoja ik male- 
voja savo veidus. Bet jeigu 
jos nedarytų, tai kaip 
atskirtumet pliauškala 
rimtos merginos?

jus
nuo

x
>

t

i
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Imas Fahrenheito termomet-' 
ras. Tarp Fahrenheito ir' 
Celzijaus termometrų yra 
tik tokis skirtumas, kad ant 
Celzijaus termometro tirp-1 
stančio ledo temperatūra o . ...
paženklinta zeru (0), o ant1 komisija
Fahrenheito pažymėta 32< a 
(32 k Verdančio vandens' 
temperatūra ant Celzijaus 
pažymėta 100 laipsnių, o ant 
Fahrenheito 212 laipsnių. 
Taigi. Celzijaus termomet
ras nuo šalimo punkto iki 
virimo turi 100 laipsnių, gi 
Fehrenheito termometras 

tarp tų pačių punktų turi 
net 180 laipsnių. Dabar, jei
gu 100 dalelių Celzijaus ter
mometro lyginasi 180 dale
lių ant Fahrenheito termo
metro, tad vienas laipsnis 
Celzijaus lyginasi 9—olaips- 
nio Fahrenheito. Todėl, no
rint tam tikrą laipsnių su
mą Celzijaus termometro 
paversti Fahrenheito temo
metro laipsniais, reikia tik
tai padauginti tą sumą ant 
9-5 ir prie rezultato pridė
ti 32 laipsniu. Pavyzdžiui, 
mes turime 30 laipsnių ant 
č’elzijaus termometro ir no
rime sužinoti, kiek tai butų 
ant Fahrenheito. štai ką 
mes padarome:

30 C - (9-5 X3O) +32
- 86' F.

Tai reiškia, kad 30 laips- 
i Celzijaus padauginame 

žemiaus zero. paženklinama ant 9-5, pridedame prie 
šimtu (100) ir paskui tas vi-'gauto rezultato 32 laipsniu,

j Fahrenheito. Tai labai pa- 
s;_ pratstas ir lengvas darbelis.

• Bet štai, daleiskime. mes 
norime tam tikrą Fahren
heito laipsnių sumą paversti 
Ce’zijaus laipsniais, ką turi
me daryti? Pastaroji už
duotis taip jau lengva ir pa
prasta, kaip ir pirmoji. Pa
vyzdžiui. mes turime 98.6 
laipsnio Fahrenheito ir mes 
norime sužinoti, kiek tai bu
tų. jeigu tai skaityti Celzi- 
ia ;s laipsniais. Padarykime

»s:
98.6 F =- 
:^.7 c- 
Čia panaudojame biskį ki- 

tokesni procesą, negu pirma 
jai užduočiai. Ten prideda
me 32 laipsnius prie Celzi
jaus laipsniu, o čia prie Fah
renheito. Ten dauginame 
gauta skaičių ant 9-5. o čia

TERMOMETRIJA.
(Iš fizikos mokslo srities.)

Tiek padarius, beabejo, 
belieka tiktai padalinti triu- 
belę i lygias daleles, laips
niais vadinamas. Tai pada
roma šitaip. Daromas ter
mometras įstatoma į tirps
tančius ledus ir laukiama 
iki gyvasis sidabras apsi
stos. Suprantama, kada ter
mometras buvo šildoma, tai 
gyvasis sidabras buvo išsis
kėtęs ir iškilęs, gi dabar, ka
da termometras 
gyvasis sidabras 
si ir puola žemyn, 
tikroj vietoj jis 
Ta vieta ir būna paženklinta 
noliumi (0). Paskui tas nau
jai ruošiamas termometras 
būna įstatomas Į verdanti

Ką reiškia aplamai tem
peratūra ?

Jeigu mes paliečiame ko
kį daigtą ir jaučiame karšti, 
tai sakome, kad temperatū
ra yra augšta. Bet jeigu 
mes paliečiame kokį daigtą 
ir jaučiame šaltį, tad mes 
sakome, kad temperatūra 
yra žema. Tokiu ve budu, 
žodis temperatūra varto
jamas nužymėjimui karščio 
ar šalčio stovio.

Prieš Galileo laikus (1564 
-1642) niekas nevartojo jo
kio instrumento temperatū
rai matuoti. Žmonės savo 
pajautimais sužinodavo šal
čio ar šilumos augštesnį ar 
žemesnį laipsnį. Karšta ar . . _ _
šaltą kuna juk galima palie- vandenį. Čia gyvasis sidab- 
sti, o palytėjimo jausmas 
mums tuoj ir pasakys, kad. 
ve. tas kūnas yra šaltas ar
ba karštas. Bet prie Įvairių 
aplinkybių šitokis tempera
tūros nujautimas yra labai 
nepalikėtinas. Pavyzdžiui, 

jeigu musų ranka pabus 
kiek karštame vandenyje, 
tai ištraukus ją ir Įkišus į 
apyšilti vandenį, tas atrodys 
šaltu. Arba vėl. kambarys 
gali būti šiltas tam. kuris 
ateina iš lauko, bet tas pats 
kambarys gali būti šaltas 
tam. kuris jame jau gerą 
valandą sėdi.

Taigi matome, kad savo 
palytėjimo jausmu mes ne

šaldoma. 
traukia- 
Bet tani 

apsistoja.

ras kila ir. suprantama, tani 
tikroje vietoje vėl apsistoja. 
Ta vieta būna paženklinta 
šimtu (100). Tas visas tar
pas nuo 0 iki 100 tuomet pa
dalinama Į šimtą lygių da
lių. Tos ir vadinasi laips
niais. Bet ne tik augščiau 
zero tam tikras tarpas būna 
padalinamas i 100 lygių da
lių: taip padaroma ir že
miau zero. Tai paimama ly
giai tokio išnašumo 1

I

tarpas t’dų

sas tarpas padalinama i Iv- na. ir gauname 86 laipsnius 
gias šimtines daleles. jr ahrenheito. Tai labai pa-

Dabar, jeigu gyvasis si
dabras kila trubelėj. tai rei- 

galime tikrai temperatūros škia. kad ir temperatūra kį- 
nusakyti. Negalėjo padaryt la. arba darosi šilčiau: bet 
to ir senovės žmonės. Ir pri- jeigu gyvasis sidabras triu- 
siėio jiems rūpintis, kad su- belėj puola, tad reiškia, kad 
radus kokį nors mechaniz- ir temperatūra puola, daro
mą.šilumos ir šalčio (tempe- si šalčiau. Pavyzdžiui, jeigu 
raturos) matavimui. Ir iš- mes pastatom už lango ter- 
rasta šiokis-tokis pabūklas mometrą ir gyvasis sidab- 
(instrumentas). Kas prie ras pakils 20 laipsnių augš- 
to daugiausiai prisidėjo? čiau zero. tai reiškia, kad jis

Galileo buvo pirmas žmo- rodo 20 laipsnių šilumos: o . 
gus. ką sugalvojo termome- jeigu gy vasis sidabras triu- 
trą. Žinoma, jo sugalvotas belėj nupuola 10 laipsnių 
termometras buvo 
vertės, 1 
temperatūrai matuoti Įran
kis yra galimas, ir kad ank- 
ščiaus ar vėliaus jis bus pa
gerintas ir plačiai vartoja
mas. Kaip tik taip šiandien 
ir yra: termometrai yra la
bai plačiai vartojami ir jie 
pasiekę gana augšto ištobu
linimo laipsnio.

Paklauskime dabar: ant 
kokio principo termometrai 
subudavoti?

Straipsnyje "Vanduo, le
das. garas ir kitos substan
cijos” nurodinėjau, kad maž 
ne visi kūnai turi išsiskėti- 
mo ir susiraukimo ypatybę. 
O tai yra labai svarbu ter
mometrų stitvj. Sakysime, 
jeigu nuo karščio kokis kū
nas išsiskečia, tai pagal laip
snį jo išsiskėtimo galima 
sužinoti ir šaVio laipsnį.

Kaip tik taip ir daroma. 
Kiekvienas termometras 

ruošiama ant to principo, 
kad medžiaga prie augštes
nės temperatūros išsiskečia, 
o prie žemesnės susitraukia. 
Termometrų sutaisvmui ga
lima vartoti gazus arba tam 
tikrus skysčius. Dažniausiai 
vartojama gyvasis sidabras. 
Gyvasis sidabras, mat, yra 
labai parankus šitam tiks
lui. nes iis labai vienodai 
skečiasi šilumai augant.

Keikia paimti stiklo dū
delę. žinoma, su tam tikru 
kaklu, ir pripildyti ją gy
vuoju sidabru. Čia reikia 
tiek pastebėti, kad dūdelės 
skylė turi būti labai vieno
da. Kada tokia triubelė yra 
pripildyta gyvsidabriu, rei
kia gerai gyvąjį sidabrą pa
virinti. kad tuo budu išva
rius visas oras iš triubelės. 
Paskui triubelės viršutini 
galą galima jau užtaisyti. 
Tai galima atlikti Įkaitinus 
ta triubelės vietą, kurią no
rime aklai užtaisyti. Tokiu 
budu dirbant, triubelėj pasi
lieka tik gyvasis sidabras.

(98.6—32) 5-9
mažos žemiau zero. tai reiškia, kad 

bet jis parodė, kad jis rodo 10 laipsnių šalčio. į
I^abai dažnai, vietoj rašy

ti žodi "šiluma”, statoma 
pliuso ženklas -r, o vietoje 
žodžio ”šaltis,” statoma mi
nuso ženklas —. Taigi, jei 
skaitydami kur randate pa- _ n + + A. Y - 'f- + .lėta +25. tai reiškia 25 laip- ™ tekis skirtams-
snius šilumos; 
pažimėta —25. 
kia 25 laipsnius šalčio.

Jeigu mes tėmijame 
mometrą ir pastebime, 
gyvasis sidabras pakila 
na laipsnį, tai reiškia, 
gyvasis sidabras termomet-i 
ro kakle išsiskėtė 1-100 
(vieną i 
giau, negu prieš tai jis buvo. 
Bet norint, kad kūnas skės- 
tusi. reikia aukštesnės tem
peratūros, daugiau šilumos. 
O jeigu gyvasis sidabras iš
siskėtė viena šimtadali dau
giau. tai aišku, jog tempera
tūra pikilo vienu laipsniu.

Čia kalbėjau tik apie taip 
vadinamą šimtalaipsnį arba 
centigradinį termometrą. 
Jis yra vadinamas šimta- 
laipsniu termometru todėl, 
kad jis yra padalintas i šim
tą dalių, šita termometrą 
yra išradęs švedų moksli
ninkas Celsius (1742). todėl 
jis tankiai yra vadinamas 
da ir "Celzijaus termomet-• • ru.

Celzijaus termometras 
yra parankiausias. Nestebė
tina todėl, kad mokslo srityj 
jis ir yra vartojamas viso 
civilizuoto pasaulio. Kuri 
tik šalis priėmė metrinę 
skaitliavimo sistemą, ta pri
pažįsta ir šimtalaipsnį ter
mometrą. Kaip tik išnyks 
begalo dabar iškilęs fanatiš
kas patriotizmas (daugiau 
šovinizmas, negu patriotiz
mas), manoma, kad Cel
zijaus termometras, kaipo 
parankiausias, bus visur 
vartojamas.

Anglijoj ir Amerikoj da
bar daugiausia yra vartoja-

. u.., lis. daugiau nieko.
tai i?ii reiš-1 Bet -ali kas Paklausti, ko-

1 - i dėl reikia pridėti ar atimti
32 laipsniu? Vai todėl, kad 

.e j šalimo punktas ant Celzi- 
*. pjaus temometro pažymėtas 

zeru (0). o ant Fehrenheito 
•— 32 laipsniais.

Da yra vartojamas 
— Nlvvįtokis termometras,šimtinę dali) _dau-' .. -- - t ’

ir ki- 
ypač 

l Rusijoj. šitas termometras 
vadinamas Reaumuro ter
mometru. Jis tiek skiriasi 
nuo Celzijaus termometro, 
kad jo tarpas nuo ledo tirpi
mo iki vandens virimui pa
dalytas Į 80 laipsnių.

Čia mes vis kalbėjome 
apie gyvsidabrinius termo
metrus. Bet yra termomet
rų iš kitokiu medegų. Paga
linus. gyvsidabrini termo
metrą negalima prie visų 
aplinkybių ir vartoti, nes 
prie —39 laipsnių Celzijaus 
gyvasis sidabras jau sušąlą, 
žemesnes temperatūras pri
sieina jau matuoti alkoholi
niais termometrais, nes al
koholis užšąlą tik prie —130 
laipsnių Celzijaus. Gyvasis 
sidabras verda prie 360°C.: 
todėl augštesnės tempera
tūros gyvsidabriniu termo
metru irgi negalima matuo
ti.

Šiandien plačiai yra žino
mas 
uis) hvdrogeno termomet
ras 
mo 
čius, bet gazas (hvdrogeno 
arba vandendario dujos). 
Šitokiu termometru galima 
mieruoti kad ir žemiausią 
temperatūrą.

Tai tiek šiuo tarpu apie 
temperatūrą.

Algirdas Margeris.

taisyklinis (pavyzdi-

I

o. Šito termometro veiki- 
principas yra ne skys-

I i prezidentus
Wa-

[kiek kurio politikieriaus 
kandidatūrai į-emti yra su-j 
dėta pinigų. Pasirodo, kadį 
pelnagrobiai remia dau
giausia Hooverį ir gen. Wo- 
odą, kurie ”runija” Į1 prezi
dentus. Milionierius Procter 
iš Cincinnati prisipažio ’’pa- 
aukavęs” \Voodo kandidatū
rai net $->90,000.00.

Tyrinėjimas parodė, kad 
reakcininko Woodo kandi
datūrai remti kapitalistai 
yra sudėię jau $2,000,000. 
Užklaustas, kokie pelnagro
biai tuos pinigus aukavo, 
\Voodo politinės kampani
jos galva Procter gudriai 
atsakė, kad žmonės, "kurie 
duoda dideles sumas, neno
ri, kad ju vardai butų skel
biami.’’

Bet kodėl jie to nenori? 
Nejaugi jie neskaito sau už 
garl>e aukauti pinigus, kad 
generolą padarius preziden
tu?

Hearsto laikrtaščių bend
radarbis Brisbane rašo: 
“Jie daro didžiausias pa
stangas, kad pravedus ge
nerolą Woodą Į prezidentus, 
ir nenori, kad žmonės apie 
tai žinotų. Kogi jie sarma- 
tijasi? Kas jiems buvo ža
dama už tuos pinigus, kuo
met jie rašė savo čekius? 
Nejaugi jiems buvo žadama 
tokių dalykų, kad jie nedrį
sta savo vardų paskelbti 
viešai ?

"Ir kiek jus manot gene
rolas Voodas turi šansų pa
tekti i prezidentus, jeigu 
iau dabar visuomenė žino, 
kad nespėjus jam da kandi
datūra pastatyt, o geri 
žmonės’ jau sukrapštė du 
milionu jam remti?"

Wooda i?emia republiko- 
nų t rustai,’ Jis yra didžiau- 
sis reakcionierius ir milita- 
ristas.

Bet ne vienas tik VVoodas 
yra pelnagrobių mylimas 
žmogus,

”New York American" 
korespondentas Lang sako, 

kad pono Wilsono žento 
McAdoo kandidatūrai rem
ti demokratų valdomi tras
iai sudėjo net $5,000,000.

Ar manot, kad trustai au
kauja milionus už dyką? 
Ne, pelnagrobiai neįvesdins 
nei cento tenai, kur jie ne
mato sau riebiu ”retums." 
Anot pono Brisbane’o. jiems 
jau iš kalno prižadėta, kad 
už aukaujamus jų pinigus 
bus gerai atlyginta, atlygin
ta, kuomet remiamas jų 
kadidatas bus išrinktas pre
zidentu.

Vadinasi, demokratų ir 
republikonų kandidatai yra 
iškalno jau nusamdyti mi
sionierių tarnai.

Šitą turi žinoti kiekvie
nas darbininkas. Atėjus rin
kimams, kiekvienas darbi
ninkas privalo balsuoti už 
socialistu kandidatą Debsą. 
Jo kandidatūrai trustai ne
išmetė nei surūdijusio cen
to. Ji net kalėjiman uždarė, 
nes jis ėjo prieš jų reikalus. 
Jis stojo už darbo žmonių 
reikalus. Taigi ir darbinin
kai turi jį remti.

DIRBTUVĖS UŽSIDARO.
Mariboro, Mass. — šią 

seredą užsidaro didelė Rice 
and Hutchins čeveryku dirb 
tuvė. Aiškios priežasties 
kompanija nepaduoda, bet 
spėjama, kad tuo budu ka
pitalistai pradeda' gąsdinti 
darbininkus, kad jie ne
streikuotų. nes štai, ir be 
streiko fabrikai turi užsi
daryti.

Jefferson Manufactu- 
ring Co. uždarė tris savo 
vilnoniu daiktų dirbtuves 
Jeffersono miestelyje ir Į 
vieną Worcesteryje.

Naujosios Valstybes.
A HERMANC

•-

Pelnajrobiij kandidatai i
i I a 
I 
i 
lT

(JV DABARTINĖ PADĖTIS IR GALIMA 
ATEITIS.)

1. Įžan gos žodis: ši -mik n l?l>ai daug kal
bama apie naujas šaiis. Vien+e i 'uropoje 
susidarė astuonios naujus šalis, o Azijoje— 
devynios. Penki metai atgal valgiai kas 
svajojo, kad Rusijos. Austrijos ir Turkijos 
pavergtosios tautos šiandien bus neprigtu- 
mingos. Be. dabar tai jau riiktas. Iš Rusi
jos, Vokietijos ir Austrijos dalių susitvėrė 
Lenkija; iš Ru sijos ir Austrijos dalių - Uk
raina: iš Rusių s ir Vokietijos dalių — i ie- 
luva; iš Rusijos ir l’uruije-s daliu —\'-t tiziia 

Armeja; iš Rusijos, Turkijos ir Persijos 
Azerbajanas (Totorių); be to, ir bu

vusios Rusijos teri -u ij : ■ susitvėrė Suomi
ja, Estoniją ir latvi a. is buvusios Austro- 
Vengrijos dalies — Čeko- Slovakija ir -Jugo
slavija: iš b. vusios Ind ijos reritorijos
tveriasi Arabija. Palestina, Synja. Aiezo- 
potamija, Assyrija ir Kurdistanas. Ant syk 
iškilo septiniolika naujo šavi-tovių valsty
bių.

KĮ a klausinius, kaip tos miį. 
sitvarkyti ir kokia ateitis jų la 
biau mums žingeidu. kad tarp 
yra ir musų gimtinė — Lietuvi 
tad bus susipažinti su tų šaka 
padėjimu ir paži reti į galima

u 
daliu-

I

a. N e p rokai i
i dabartiniu
i ateitį. Per- 

žvelgt kiekvieną tų šalių skyrium, deiei sto
kos vietos, čia negalima. Čia bus pri kraty
tos tiktai tos aplink;. bv -, ku ios maž-daug 
lygiai paliečia vi as šalis, y< alingas ju są
lygas apleidžia!::. Susipažindami su aplin
kybėmis, kuriose pisiliiKoi vusios tautos 
randasi. mes gausime aiškesnį supratimui 
ir apie Lietuvos dabartinę padėtį ir jos ga-‘ 
įima ateiti.

Pradėsime savo apžva'gą nacionaliniu 
judėjimu XIX šimtmet; ie ir tais pasaulio į 
karės nuotikiais, kurie davė progos kai-ku- 
■•ioms pavergtoms tautoms pasiliuosuoti. 
Po to bus galima eiti prie tų Pautu dabarti
nės padėties ir kalbėti apie jų galimą ateiti.

no Į vieną valstybe visų vien us tautos apgyv
entų teritorijų, prasidėjo pereitame šimt- 
netyje. Pamatinė to judėjimo priežąstis 
buvo ekonominio pobūdžio — plėtojimasis 
kapitalizmo. Pirm kapi.aliz ai išsipiėtoji- 
mo pavergtųjų taut
eisią i ir neturėjo ekonominė -.

rastai veik visa žemė 
pavergėjų rankose, 
žmonės, neturėdami 
ra ėjo turėti nei poli inės gali 
izmui besiplė Lojant, ir pavi : 
gabesnieji žmonės pradėjo 
ba, Įgvjo ekonominės ga c?

i žmonės buvo visai be
galės. Pap- 

ir vietos turtai laive 
Pavergtosios tautos 
ekonominės galės ne- 

;. Bet kapita- 
■gtųjų tautų

.užsiimti preky- 
s ir pradėjo reika- 

apšveta davė pa
ti i šk t u s su p rali mo 

s ir parodė pa-

auti sau teisių. Įgyta
.ergtų tautų žmonėm:
;pie daromas jiems skriaudų 
vergtųjų tautu k liūtini ir oolitinį atsiliki
mą nuo tų tautų, km ios turėjo savystovybę. 
Tas sukėlė nacionalinį +mą ir išsau
kė reikalavimą, kad pavergtosios tautos bu- 
,ų iš po svetimtaučių jungo paiiuosuotos.

Praeitas šimtmetis yra pimas kovų už 
lai tų išsiliuosavimg. Ne v-soms tautoms, 

iškiliuos;loti, pa isekė savo 
Bet nekurtoms visgi pasise- 
pasi ekimo tm ėjo Italija. Ši 
i,-, buvo i 'ėdimą i septynes 
ju valde įvairus monarchai, 

\ustrija, o kitoje 
metų svetirasa

Į

kurios si .ngc i 
tikslo pasiekti, 
kė. Daugiausia 
-alis 1859 metu 
dalis. Penkias 
vienoje dalyje viešpatavo / 
popiežius. Bėgiu vienuolikos 
iiai tapo išvyti ir visos septynios dalis tapo 
suvienytos po vienos valdžios vėliava. Taip
gi. ačiū svetimų šalių isimaišymui. pasek
mingai sau neprigulmybę nuo turkų iška
ldavo graikai, serbai, rumunui ir bulgarai. 
Bet vengru, lenkų ir kitų tautų sukilimai 
nenusisekė.

3. Pasaulines kares iškilimas: Nors XIX 
šimtmetis ir matė daugeli pavergtų tautu 
išsiliuosuojant, liet jis taip-pąt'jau buvo liu
dininku ir daugelio tautų pavergimo. Viena

1

------------- ----------------------------- ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■—

Anglija praėjusio šimtmečio- bėgiu pavergė 
daugiau kaip 300 milionu žmonių! Franci- 
ja. Vokietija ir Rt ija tuo pačiu laikotarpiu 

paėmė savo globon” irgi apie 50 milionu. 
Nekurios pavergtųjų tautų buvo jau pasie- 
kusios augšta kultūros laipsnį. Prie tokių 
priklausė nekvrios tautos Indijoj, Kaukaze 
ir Šiaurėj Afrikoje: pirmoje vietoje užvieš
patavo Anglija, antroje—Rusija, trečioje— 
i .-•uncija. Pavergtųjų tautų šalįs buvo iš- 
iiaudojamos kaipo pigios medžiagos šalti
niai ir kaipo turgavietės pavergėjų prekėm 
j!., n'avinė.i.

Besiplėtojančio kapitalizmo verčiamos, 
didžiosios L\ ropos valstybės tiesiog lenkty
nėmis ėjo mažųjų tautų vergti. Išlaikymui 
konkurencijos s:i kitos šalies pramone, 
kieKviena kapitalistinė šalis stengėsi įgyti 
nauju teritorijų, kuriose butų galima savo 
pramonei kuopigiausia Įgyti žalios medžia
gos ir (i’.rė i užtikrintą turgavietę savo ša
lies atliekamiems išdirbiniams. Užgriebia- 
ji.ieji žemės plotai buvo arba visai prisisa
vinami, arba gaunant leidimą iš vietinės

, valdžios šalį išnaudoti, tiktai dalinai pri
jungiami. Ga ima sakyti, jog pereito šimt- 
i> cčio bėgiu vi. as žemės kamuolis tapo iš
dalintas tarpe kapitalistinių šalių. Vos tik 
kelios šalįs dek i vienokių ar kitokių prie- 
žasčių liko liepa verguos. Deiei tų likusių ša
lių tat kilo tarpe kapitalistinių valstybių 
aštrios varžytinės, kurios ir nuvedė prie 
Pasaulinės Karės.

4. Pasaulinės Katės pasekmės: Pačioje 
> karės pradžioje- buvo pradėta kalbėti, kad 
karė vedama prieš imperialistinę Vokietiją 
ir Austro-Vengriją, tas tautų pavergėjas. 
Karei besitęsiant, po revoliucinės Rusijos 

. paudimu. buvo pradėta kalbėti ir apie 
"tautų a.j>sisprendimo teisę". Karei pasibai
gus ta "tautų apsisprendimo teisė” vienok 
buvo visai pamiršta. Tiesa, sutverta daug 
naujų va’stybi'i, bet jos sutvertos ne ”tau- 
t’i apsisprendimo teisės" principu, bet ali- 
<’.ntų imperialistinių diplomatų išrokavimu, 
bud sutriuškinus savo priešus. Neiviena 
irujų va stybių nėra sudaryta iš pergalėto- 

i teritorijos. Anglija skubinosi pripažinti 
beveik kiekvieną naują valstybėlę, bet nei 
nršto nepakėlė, kad davus neprigulmybę 
jos pačios pavergtai Airijai, Egiptui ir dau
geliui Indijos tautų, kurios jau senai irgrie- 
štai reikalauja neprigulmybės.

Visos naujosios valstybės, aliantams pa
dedant, buvo sudarytos iš sugriuvusiųjų 
Austro-Vengrijos, Turkijos ir Rusijos že
mių. Pirmosios dvi, kaip kad ir Vokietija, 
buvo aliantų priešai, ir užtai jau karės lai- 
.<u aliantai rėmė kiekvieną tose šalyse se- 
pmatizmo (atsiskyrimo) judėjimą, kad su- 
rilpninus savo priešą. Rusija gi buvo alian
tų talkininkė, bet po revoliucijos, kuomet 
Anglija ir Francija atsisakė jai duoti rei
kalaujamą pai-amą. ir paskui, Įvykus joj da 
kitam ^litiniam perversmui, ji pasitraukė 
iš karės. Tokis Rusijos žingsnis, prisidėjus 
la kitoms -aplinkybėms, labai nepatiko ali
niams, kurie ir pradėjo remti kiekvieną 

nacionalistini judėjimą Rusijoje, kad su
die,ninus jos galybę. Bet jeigu Rusijoje su
darytų aliantams pageidaujamos rūšies 

valdžia, tai labai gali būti, kad Anglija ir 
r rr.ncija da atsiimtų savo pripažinimą bu
vusiu Rusijos tautų neprigulmingomis, iš
skyrus Lenkija ir Suomiją. Kaip matyti iš 
VVashingtmio žinių, tai šios šalies valdžia ir 

i,'»abai atsisako pripažinti Estoniją, Latviją 
b- Lietuvą, nes jai nepatinka tokis Rusijos 
teritorijos skaldymas.

i

B. KOVA Už SUSTIPRINIMĄ SAVY'- 
STOVYSTĖS.

5. Stengimasis nustatyti savo valstybių 
rubežius: Naujųjų šalių padėtis toli gražu 
nepavydėtina. Nuo pat jų įsikūrimo veik vi
sos jų turėjo daug spėkų eikvoti nustatymui 
rubežių. Vienos jų turėjo daryti didžiausių 
(iiptoniaeijos pastagų. kad gavus tas teri
torijas. kurios joms pagal teisybę priklau- 
so. Taip ve Čeko-Slovakija ir Lietuva turė
jo susirėmimų su Lenkija: pirmoji

(Bus toliau.)
deiei

*
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darbą. 
(22)

geru Elektrikus Patarnavimu 
Ar jus esate Kostumeriu?

Aš apsiimu 
į mokslą.

J. U-s 122

2 šeimynų Namas su daug žemes prie H. 
Second gatvės. Prekė ?*į00 ir $150 įmokėti.

3 šeimyną, 14 kambarių kampinis Namas, 
su maudynėmis ir kitokiomis vigadomis, 
prie F gatvės. Prekė $4500 ir lengvos iš
lygos.

3 šeimyną. 15 kambarių medinis Namas, 
su naujos m ulos maudynėmis, šiltas ir šal
tas vanduo, skalbynės, nauji pečiai ir pija- 
zos. prie E. Seventh St. Prekė $6,700. su 
$1500 įmokėjimu. Savininkas yra priver
stas parduoti dėl stokos pinigų reikalingų 
bizniui.

3 šeimyną Namas, 11 kambarių, gazai. 
toiletai, skalbynės, pijazai dėl kožnos šei
mynos. arti lenkų Bažnyčios. Prekė $3,300, 
įnešti $500.

3 šeimyną. II kambarių Namas, toiletai 
ir gazai dėl kožnos šeimynos, prie Dresser 
gatvės.- Prekė $2,200, reik įmokėt $300.

Jos Brazoski
218 E. 4th st.. Homestead, Pa.

d

3 šeimyną, 16 kambarių Namas, su mau
dynėmis ir visomis kitomis įtaisomas, ran
dasi visai arti pamario. Prekė $4,800 ir 
$1.000 įmokėti; likusią sumą galima išmo
kėti ramiomis.

3 šeimyną Nantas, pekarnė ir išdirbtas 
lietuviškos duonos biznis. 2 trokai. miltai, 
kepimui duonos masinos ir kiti įrankiai. 
Prekė $11,500 su labai lengvomis išlygomis, 
Prežastis pardavimo—savininkas yra mi
ręs, o giminės nenori laikyti biznio.

<■

Stanislovas Mickevičius (23)>
255 Broadwav, So. Boston, Mass.

3 šeimyną. 14 kambarių Namas, su gu
zais, ir toiletais dėl kožnos šeimynos. Ban
dos neša suvirs $400 per metus. Prekė 
$2,700 su S5OO įmokėjimu. Savininkas nori 
greitai parduoti dėlto, kad gyvena labai toli 
nuo Bostono. Namas yra asabniai budavo- 
tas prie Silver gatvės arti krautuvių ir lie
tuvių apgyventoje vietoje.

Pajieškau brolio Viktoro Radžiūno. 
Suvalkų gub.. Vilkaviškio miesto; 
meldžiu atsišaukti. (22)

John Radžiūnas
2215 Hamilton avė., Cleveland, Ohio

Du Namai; Vienas 2 šeimynų, kitas 3 
šeimynų su garage dėl 15 automobiliu. 
Ramios neša $225.00 per mėnesį. Prekė 
$19,000 su lengvomis išlygomis.

3 šeimyną Namas. 18 kambarių, su 3 
priemenėmis (reception Dalis), šiluma ir 
elektrikos šviesa: garage dėl 5 automobilių. 
Bandos atneša, dabar—$167.00 per mėnesi, 
bet galima lengviai gauti $200.00 į mėnesį. 
Preki $14.000. Geriausioje vietoje Dorche- 
steryje—milijonierių apgyventoje vietoje. 
Savininkas išvažiuoja į kitą valstiją.

Pajieškau pusbrolio Juozo Asijavi- 
čiaus ir švogerio Jurgio Simakausko, 
gyveno W. Va valstijoj. Meldžiu atsi
šaukti arba juos žinantis pranešti. 

Ig. Kvietkauskas (22)
1806 Peoria st., Springfield. III.

Pajieškau pusseserės Magdalenos 
Cibirkaitės Suvalkų gub.. pirmiau gy
veno Brookiyn, N. Y. Malonėkite at
sišaukti. (22)

Magdalena Leseckiutė
50 River st., Haverhill. Mass.

Pajieškau merginos susipažinimui. 
Mergina kuri sutiktų apsivesti civi
liu šliubu ir kuri mylėtų skaityti lai
kraščius meldžiu atsišaukti ir prisių
sti paveiksią. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (23)
A. S.. 44 Bates st., Providence. R. I-

MUSŲ KOSTUMERIAI UŽ
LAIKO MUS

MES stengianiėsi aprūpinti juos
«u

PARSIDUODAGERAAS BIZNIS.
Čeveryką. Vkrišką drabužių ir Naminių 

Rakandų (Furniture) Krautuvė. Biznis iš
dirbtas Į h-r suvirs 10 metų, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Turi būt parduotas nevėliau 
kaip iki 15 Birželio (June). Preke ir išly
gos labai pigios. Savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą.

(24)
Domininkas Uenslovičia

Box 466. Paulsboro, N. J.

r
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I

i

.Pajieškau brolio Petro Kuliešio ir 
sesers Marijonos; Vilniaus gub., Ali- 
taus parapijos, Domantorių kaimo. 
.Atsišaukite, nes aš išvažiuoju L.ietu- 
von. (22)

Petronė Zajankauskiene
23 I)ear. st., Norwood, Mass.

PROGA VISIEMS!
Kas nori išmokt padaryt PAVEIK

SLUS, kreipkitės prie manęs, aš 
prisiųsiu lekciją kaip vartot kamerą, 
sutaisyt šarmus (chemicalus) ir ki
tus reikalingus nurodomus. Lengva 
suprasti. Su laišku prisiųskit $2.00. 

JONAS A UGAIT1S <23) 
3054 W. 46-th st., Cleveland, Onio.

Pajieškau sesers Onos Višniauskiu- 
tės, Druliškės kaimo, Garliavos Į»r_ 
Suvalkų gubernijos. Pirmiau gyvęno 

$50.00 ATLYGINIMO kas pirmas Bostone. Yra svarbus reikalas,kas 
praneš apie STANLEY N. SEDICK, apie ją žino malonėkite praneštL~ 
rusas. apie 25 metų ir MERY KUM- 
ČIUTF.. J I metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2o kovo Sedick išviliojo ma-

, brolio Vincento Žvingilo, gyvenančio 
Amerikoje. Girdėjau buk gyvenąs 
Collinsville, 111. Jis pats ai kas apie 
jį žino praneškite. (22)

Jonas Žvingilas
Dapkiškią sodžius. Gižų vaisčius. 

Vilkaviškio apskritis, Eithuania.

VINCAS KISIELIUS, Utronio vien
J siedis. Skemonių valsčiaus; malonės 
l atsiliepti. (22)

Petras Kietis. Robe, Wash

Pajieškau apsivedimui merginos 
j arba našlės nuo 30 iki ,5 metų. Aš 
esu 4.> metų vaikinas, staliorius, turiu 
savo namą ir mkandus. Mergina ar 

, moteris gali atsišaukti ir su vaikais, 
juos užlaikyti ir leisti 

(22) 
North 1-st st., Basemant 

Brookiyn, N. Y.
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“KELEIVIS
GERIAUSIĄ DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje: 
Metams .......................
Pusei metų .................

Kanadoj ir Užrubežiuoee 
Metams ........................... $3.00
Pusei metų ......................  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit šitok; 
adresą:

“KELEIVIS“
255 Brvadway. So. Boston. Mass.

Prasišalino mano pati su dri*”* 
! rusais ir išvežė trijų metų mergaitę, 
ant kairiojo žando juoiias plemukas, 

| viršutiniai dantis auksiniai per vidun 
sausukas dantukas; balto veido, ne
didelio ūgio. Kas patėmys tokius 

' niaionekite pranešti, už ką atlygin- 
> šią. (22)

tokius 
’ <in-

Maloniai šviečia
J. Lagūnas 

1705 E. Matheny aveM 
Spnngfield, ML

Pajieškau brolių Viktoro ir And
rejaus Varkalių, taipgi dėdės ir Jūtų 
giminią bei pažįstamų. Aš tuoj išva
žiuosiu Lietuvon, atsišaukite. (24) 

Juozas Varkalis
1125 Hancack avė., Bridgeport, Ct.

KELEIVIS
REIKALINGAS VARGOM-* 

NINKAS kuria mokėtų vesti 
chort ir nedėJdieniais tarnauti 
bažnyčių, prie Liet. Taut. Kat. 
parapijos. Matonėkis atsišaukti 
šiuo adresu:

Rev. J. Grittenas
301 Oak St., Scrantin, Pa.

Trečias Internacionalas 
atmetė kairiuosius

Vokietijos komunistus
SAKO, TIE "REVOLIU

CIONIERIAI” SĖBRAU
JA SU JUNKERIAIS

Jie atsimetė nuo Sparta
ko, nes tas buvo jiems per

daug "opurtunistiškas.”
Pastaruoju laiku Vikieti- 

joj susitvėrė Komunistų 
Darbininkų Partija. Ji susi
darė iš tos frakcijos, kuri 
atsimetė nuo Spartako Są
jungos, nes spartakin inkai 
jai buvo perdaug "opurtu- 
nistiški.” Nauja komunistų 
partija tuojaus jiasiskelbė 
einanti su Trečiuoju (Mask
vos) Internacionalu ir pa
reiškė. kad ji esanti vienati
nė "tikrai revoliucinė parti
ja" Vokietijoj.

Bet štai, dabar pasirodo, 
kad tie "tikrieji revoliucio
nieriai” flirtuoja su junke
rio Kappo oficieriais ir ta
riasi su jai? pakelti naują 
maištą prieš dabartinę Vo
kietijos valdžią.

Vokiečių spartakininkų 
organas "Die Rote Fahne" 
(Raudonoji Vėliava) dabar 
praneša, kad Maskvos In
ternacionalo sekretoriatas 

Vakarų Eurojioj jau apme
tęs tos naujos partijos apli
kaciją, ir tai dėl šitokių 
priežasčių:

1 Ji susidėjo su Kappo 
oficieriais ir tuo budu pada
rė pavojų, nes šnipai gali iš
provokuoti naujų maištų.

2 Susidėjus su tais Kap
po oficieriais. ji vėl padarė, 
nacionališkam bolševizmui 
koncensijų ir prie to da pa
rėmė nacionališkojo bolše
vizmo judėjimą, nes priėmė 
savo tarpan tokių grupių, 
kurios stoja už nacionalis
tiškąjį bolševizmą.

3 Ji stoja už atskirų 
žmonių terorą ir sabotažą.

4 Ji skaito svarbiasia sa
vo pareiga kovoti visokiais 
budais, net ir teroru, prieš 
Vokietijos Spartako Sąjun
gą, kuri yra susivienijus su 
Trečiuoju Internacionalu, i

Tai ve, prie ko priėjo tie 
ekstra "kairieji!" Jau net 
Lenino Internacionalas 
juos atmeta, 
pasakyti, kad lygiai tokiais 
keliais eia ir Amerikos ko
munistai !”
PREZIDENTO ARTIMAS 

ŽMOGUS PAVOGĖ 
$50,000,000.

Svarstant kareivių šelpi
mo bilių, republikonas kon- 
gresmanas Mason iš Illino- 
jaus 27 gegužes atstovų bu
te pasakė, kad "Barnev Ba- 
ruch, didžiausis ir artimiau- 
sis prie Suvienytų Valstijų 
prezidento žmogus, vien tik 
iš vario pelno pavogė 
000.000 visuomenės pinigų.”

JVEDA ORO PAŠTĄ-
Tarp Londono ir Amster

damo jau atsidarė pa
stovus oro paštas. Orlaiviai 
lakstys tarp Olandijjos ir 
Anglijos tris syk į sąvaitę, 
vežiodami netik laiškus, bet 
siuntinius ir žmones-

Jeigu šita Įmonė veiks, tai 
vėliau oro linija bus Įvesta 
tarp Olandijos ir Vokietijos 
su Danija, o paskui ir visoj 
šiaurės Europoj. Kelionė iš

Pajieškau savo žmonos Aiberces 
Švedienės j>o tėvais Zablockaitės; ji 
apleido mane 24 Vasario, palikdama 
su mažais vaikučiais. Girdėjau gyve
no Jersey City. bet dabar išvažiavo į 
Brauki v n. N. Y. Čia jos ir paveikslas.

Qeo. Matulewich
ATT0RNEY-AT-L0W

8M Natioaal Statė

APS1VED1MAL

PHILADELPHIA, PA. 
Prakalbos.

6 birželio-June, nedėlioję, 
Lietuvių Neprigulmingas 
Tautiškas Kliubas (Laisvės 
Kliubas) rengia dideles pra
kalbas. Kalbės Adv. F. -J. 
Bagočius iš Bostono. Pra
kalbos Įvyks Liet. Salėj, 928 
E. Moyamensing Avė. Pra
sidės 2 vai. po pietų.

Žinote, kad Bagočius yra 
vienas iš geriausių kalbėto
jų Amerikoje ir kuomet 
daug žmonių rugojo, kad• i i * • 4 j r> Aieiaziu pačios atsisauKu irniekas nepakviečia Adv. Ba- iėt siratų-kudikių arba kas pat^my: 
gočiaus Į Philadelphią kai- malonėkit pranešt už ką gausiai 
, .-ji • •« atlyginsiu. {■SfL

,o - jonas ŠVEDAS
256 A mes st., Mostelio, Mass

81t Broad Street 
NEWARK, N. J.

Pajieškau pusseseries Marijonos 
Kazlauskienės, Kauno gub.. Skirsne- 
taunės parapijos, Vensioviskių kai
mo. Girdėjau gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą pranešti is Lie
tuvos. * (23)

Marijona Stuliutė-Giedraitienc 
170 Kingo Higbway,

Bridgeport, Conn.

gočiaus į Philadelphią kal
bėti, tai dabar visų noras iš
sipildė ir Bagočius kalbės. ____ _________
lodei, kurie norit Rago- Juozas Brazauskas pajieškau drau* 

Č12US prakalba išgirsti, ne-|-« J(,no Rudzinskio, Rudaminos par.
■ -i- i 4. -2: -T : Strumbagaliu kaimo, ouvalkų gųoSivėlmkii, ateiti, nes vėliaus Prašau atsišaukti arba kas apie jį ži 

ateie negalėsit isigrusti i sa-fo malonėkite pranešti. (23) 
- J . *■ • vv f-'-'0ię. Pertraukose gnezs rusų 
balalaikų orchestra. Įžanga 
dykai. Pajieškau pusbrolio Juozapo Po

rinus. Kauno gub.. Vanagiškių kaimo, 
Kkiečia L. N. T. Kliubas. Viduklės parapijos; gyveno Wilkei 

Barre, Pa. Malonėkite atsišaukti.
Joe Pocius (22)

8117 Simo n avė., Cleveland, Ohio.Anglies kompanijos vir
šininkas Dalgenkolb užmo- pajieškau giminaičių Onos Alęk- 
kėjo teisme Svracuse mies- saitienęs ir Juliunos Pitautaitos, jau 
- ei - -i • i j '• metai kaip išvažiavo Į Chicagą.
te $1,000 bausmes Užtai, kad Kas apie jas žino malonėkite pranešt 
gabeno iš Kanados degti- ^įr'|,pačX’ni2i‘ą atsišaukia’ turiu Dės. | svarių rei

no dukterį į teatrą ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 VVood avė.. Įlydė Park. Mass.
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Pajieškau draugo Jono Valiuko, 
Kauno gub., Telšių apskričio. Kret;n- 

. gos parapijos. Jokūbavo miestelio, 
i Kas apie jį žino malonėkit pranešti.

j. A. Stankus (24)-
801 Statė st., Racine, Wis.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Domi- 
r.into žvingilų, čižunų dvaro, Kauno 
redybos ;gyveno apie Chicagą. Mel
džiu atsišaukti arba kas juos žinote 

praneškite. (22)
Teklė Galeckiute-Guntorienė .

219 Millbury st., Worsester, Mass

Pajieškau Vinco Samulio, gyveno 
(Vaterburyj; turiu svarbų pranešim* 
apie tamstos moterį ir vaikučius. At
sišaukite. :

Mat. Mališauskas (22) 
8<) Sheldon st., Hartford, Conn.

Pajieškau dėdžių Prano, Jono ir 
Martino Šalčių. Jie gyvena apie 
Pennsylvanijos mainas. Kas apie juos 
žino, tegul praneša šiuo adresu.

Mikalina Šalčiuke (22) 
28 Cleveland avė, Montello, Mass.

Pajieškau Jono Gudanavičiaus, gy
veno Scanton, Pa. dabar nežinau; 
Garlevos parapijos. Mauručių kaimo. 
Malonėkite atsišaukti arba kas api-.> 
jį žinote praneškite (22)

Povilas Girdauskas
16 E. 14th st., Georgetown. f 11.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Pet
rausko. gyveno Chicagoj; ‘ Kauno 
irub., Plungės parap., Narvaišių sod. 
Kas apie ii žino malonėkite pranešt 
nes yra svarbus reikalas, ^arba pats 
'ai atsišaukia.

Steponas Petrauskas
4 Dovnen Park. So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Judei- 
kio. apie 13 mtou atgal gyveno Wor- 
cesterv; Kauno gub., Šlapgirių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žino pranešti.

Jonas Judeikis (23)
35 Carbin st., So. Lawrence, Mass.

Pajieškau seserų Kieofatos. Jeno- 
fos ir Valerijos Mazrimučią, girdėjau 
visos 3 ženotos; paeina iš Grisaičią 
: aimo. Ilakių parapijos. Teisių apsk.. 
Kauno gub. Visos pirmiau gyveno 
vVaterbury. Conn. Kas apie jas žino 
malonėkit pranešti arba pats lai at
sišaukia. nes turiu svarbų reikalą 
pranešti. (24)

Kazimieras Mažrimas
1627 E. 33 st.. Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolių Domininko ir 
Franciš^us Andnjių, Puškoriškės 
kaimo, Kelmės parapijos. Gavau fotį- 
ką nuo tęvų ir tariu jiems pranešti 
svarbų reikalą. Kas apie juos žino 
malonėkite pranešti arba pats atsi- 
šaukit šiuo adresu-

Antanas Šimkus
24 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau draugo Jurgio Budriko. 
Tauragės' apskričio. Pagramantės 
sodybos, pirmiau jis gyveno Saganio- 
re. Pa., nr.ainose. Turiu labai svarbųco i iuurjA/j. . re_ i*a„ mamose. įunu tanai svaroų

Amsterdamo į Londoną oru’reikalą. Kas apie jį žino malonėkite 
ima tris valandas ir atsieina pranestl- Mikas zemetskis * 
150 florinų. • 14;*9 s- 501,1 ave > Cicero, Iii.

Pajieškau apsivedimui mergino.-: 
arba našlės nuo 30 iki35 metų, e.-u 36 Į 
metų vaikinas, šiaučius, malonaus 
bodo. J ieškau tokios kuri sutiktų at- 
,-ažiuoti pas mane. Malonėkit susipa- 
,mti ir su pirmu laišku prisiųst pa
veikslą* (2° >

Adomas Grigaliuuas
61 North Pleasant st, Kenosha. Uis..

Pafieš ikau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų senumo; esu to 
metų, tariu nejudinamą turtą ir pini 
gųj Norėčiau susipažinti su dorau- 
tiudo ir švelnaus apsiejimo mergina. 
Norint platesnių žinių klauskite pet 
laišką. (24)

Leopoldas Wenchovich
P. O Box 466, Paulsboro, N. J.

Pajieškau apsivedimui įietuvaito.-, 
nutinkančios apsivesti civilišku šlu
bu, nuo 25 iki 30 metą As esu 32 m. 
senumo ir tunu savo namą $2,000 
.ertčs. Meldžiu kreiptos laišku. atsa
kymų duosiu kiekvienai. (23)

Peter Urbutis.
L. Box 117. Westville, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 26 iki 31 metų, be skirtumo tikė
jimo- Aš esu 31 metų. Atsišaukdamos 
prisiųskite paveikslą. Su pinigais ne
reikalaujama. (22)

J. W. L.
5706 W. 64 Pl_ Chicago. 111.

Norėčiau susipažinti su lietuvaite 
mergina ir apsivesti; nuo 20 iki 28 .n. 
amaus budo, tikyba nevaržoma, ir 

kuri-mylėtų dorą šeimynišką gyveni
mų. Aš esu 28 metų vaisinas, amat- 
ninkas. Atsišaukite. (22)

A. J. S.
51d So. Wilson sL. Waterbury. Ct.

Pajieškau apsivedimui merginos 
•įuo 17 iki 25 metų. Aš esu 27 metų. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišku. 

P. Karvelis (24)
Gen. Delivery, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 20 iki 30 m. 
l’ųri būt laisvų pažiūrų. Esu 30 me
tų vaikinas. Platesnes žinias suteik
siu per laišką. Merginos malonės pri
siusi ir savo paveikslą, kurį pareika
lavus sugrąžinsiu. (24)

J. A. Stankus
804 Statė st, Ratine. VVis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, tarp 24—30 m. 
Aš esu 30 metų vaikinas. Kurios no
rėtų susipažinti lai atsišaukia prisius 
dainos pavaikslėlį. Vyrų meldžiu ne- 
<*ašinėti. (23)

P. Varnagiris
Box 37, Glen White. W. Va.

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui. 
nesenesnės 25 metų. Esu kalvis, vai
kinas ir kur dabar gyvenu lietuvaičių 
nėra. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Su pirmu laišku malonės pri
siusi paveikslą, paveiksią sugrąžinsiu 

J. S„ Box CT4, Hermansviile. Mich.

Pajieškau draugės nuo 18 iki’l<» m-- 
turėtų turėt kiek nors pinigų, esu 26 
metų, pasiturintis ir noriu važiuoti į 
Lietuvą ir ten užsidėt biznį. Norin
čios arčiaus susipažinti malonėkit su
sirašyt ir prisiųst savo paveikslą, kū
rę ant pareikalavimo grąžinsiu. (23> 
S. C. 1026 Štate st, Youngstown. O.

daktaras namuose.
Ka tik išėjo iš spaudos nauja kny

ga DAKTARAS NAMUOSE. Kny- 
gutėje aprašoma visokias vaistiškas 
žolės, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokiu 
ligų ir kaip vartojama. Su lotimškais 
užvardijimais, taip kad kožnas ga i 
ias gauti bile aptiekoje. Apart to. yra 
daugybė gerų pamokinimų, slaptybių 
ir receptų. Tokia knygutė yra koz- 
nam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. 2UKAIT1S. (23)
451 Hudson aveM Rochester. N. i.

Mokinkimės Ui Esperanto!
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje 
jau plačiai vartojamą kalbą ESPERANTO.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; 'įdutiniš- 
sai prasilavinęs žmogus ja sali išmokti i vieną dieną laiko. Knjga susideda iš 170 pusikių, mie™ 5x7 D nust colių. Kaina su prisiunti- 
mu tiktai $1.00. Kas pirks šių knygų tam priedų dykai duosiu P«a,sk'’ 
nimą kaip galima į trumpų laiką išmokti Esperanto kalbą. Užsaky
mus ir pinigus siųskite šiuomi adresu:

A. S. TREČIOKAS
l»j ADAMS STK1SKT, \EWARK, N. J

i

I

I’ajieškau apsivedimui merginos Papieškau apsivedimui merginos, 
.nuo 22 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo; esu 30 metų vaikinas. No
rinčios arčiau su manim merginos 
susipažinti, malonėkite atsikreipti 
per laišką ir prisiųsti savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
Vyrų meldžiu nerašyti.. (22)

Domininkas Krasnovskis 
1532 — 9-th st, Roekford, III.

arba našlės nuo 20 iki30 metą. Malo
nėkit atsišaukti ir prisiųsti su pirmu 
laišku paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J. Mahlo
-12 Comnior st., Hamtramck, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, nuo 25 iki 30m. 
As esu 31 metų moku gerą 
Atsišaukite.

J. L.
103 Grand st., Box 144, 

Brookiyn, N.
PRANEŠIMAS.

PARSIDUODA STORAS, 
NAMAI IR GARADŽ1US, turiu par
duot į trumpą laiką, nes savininkas 
turi išvažiuoti į Lietuvą. Biznis iš
dirbtas gerui, apgyventa lietuviais 
vieta. Geriausiai pirkti tokiems ku
riems nusibodo dirbt sunkų dalbą, 
nes galės padaryt lengvą gyvenimą. 
Kreipkitės pa..: (23)

J. SAVICKAS
68 Hovendon avė.. Montello, Mass.

ri

LAIKA BAKGENAS
Artistiški nuogų merginų pveiks- 

•ai. Kuomet pamatysi, tai reikalausi 
daugiau. 8 už 50c.; 20 už $1.00. Rei
kalaukite pas: (22)

CHAS. P. URBAN AS.
042 W. 34-th st.. (hieago, Iii-

PARSIDUODA NAMAS ir pėkar- 
nė, biznis grai eina. Priežastis par
daviau—išvažiuoja į Rusiją. (23) 

C. Kriauše
01 Bolton st., So. Boston, Mass.

IĮ
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Pirmutinė ir dabar didžiausia LIETUVIŲ AGENTŪRA kuri parduoda 

NAMUS. KARMAS, ir BIZNIUS BOSTONE ir visose apielinkėse NAUJO
SIOS ANGLIJOS. Mes turime tūkstančius NAMŲ ir šimtus puikių ŪKIŲ ir 
išdirbtų BIZNIŲ ant pardavimo. Parduodame pigiai kas savaitę po ke
lias dešimts Namų. Ūkių ir Bizniu: todėl visi savininkai namų, ūkių ir biz
nių. kurie tik nori greitai parduoti, žino musų ofisą kaipo GREITO PARDA
VIMO AGENTŪRA ir todėl pirmiau negu kas kitas gauna ant pardavimo 
Namus, Ukes arba Biznius, MES GAUNAME PIRMIAUSI, dėlto, kad MES 
PARDUODAME GREITAI. Todėl, kurie norite pirkti Namą. Farmą arba 
Biznį atsakančiai ir pigiai, praneškite Į musų ofisą iš anksto, kur ir kokioje 
vietoje norėtumėt pirkti ir kada turėtumėte laiko išvažiuoti pasižiūrėt gerų 
pirkinių. Pavyzdžiui męs čionai nurodome sekančius:

103 akerią Fauna; apie 80 akerių dirba
mos ir 23 akeriai ganyklos; dvi didelės upės 
teka per vidurį Karmos su daugybe žuvių ir 
labai patogiu laikyti žąsų, ančių ir kitokių 
paukščių. Mūrinis narnas. 9 kambariai; 
naujausios mados kute dėl 35 galvijų; dide
lė daržinė šienui; kubilas (šilo) dėl raugi- 
nimo kornų karvėms. 20 karvių, 1 jautis. 4 
kiaulės, 2 veršiai. 2 arkliai, 3(1 vištų ir viso
kie reikalingi įrankiai ir vežimai dėl apdir
bimo žemės. Šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Boston, Mass. Savininkas labai 
nori parduoti arlia išmainyti ant namų Bo
stono apielinkėje. Su preke ir įnešimu bus 
labai lengva susitaikyti, nes savininkas la
bai nori parduoti.

Mūrinis Namas susidedantis iš 50 šeimy
nų: gazai. toiletai dėl kožnos šeimynos. 
Lietuvių apgyventa vieta, South Bostone. 
Bandos neša suvirs $4,000 per metus. Pre
kė $25,00(1 ir $3,000 įmokėti, o likusieji ant 
lengvų išlygų. Savininkas sūkiai serga ir 
nori kuogreičiausiai parduoti arba išmai
nyti ant mažos farmukūs arba nedidelio na
mo. Toksai namas turėti geriau negu auk- 
sinės mainos, todėl kad daugiau randų ne
ša per metus, negu reikia įmokėti.

Turime taipgi daugybę ir kitokių NAMŲ ir FARMŲ ant pardavimo vi
sose apielinkėse Bostono. Galima išvažiuoti pamatyti bile kada, t. y. kada 
tik jus turite laiko, prastomis dienomis, vakarais arba nedėldieniais. Musų 
Agentai su automobiliais gali išvežti jus su šeimyna apžiūrėti Namų arba 
Farmų bile kada . Jeigu parodytos vietos nepaliktų, tad nereikės pirkti, nė 
atlyginti už pavažinėjimą.

Musų advokatas yra William F. J. Hovvard (Kavaliauskas), jis apžiūri 
raštus ir gvarantuoja kiekvieną pirkimą nuo skolininkų ir giminių.

MUSŲ AGENTAI YRA SEKANTYS:
A. IVAŠKEVIČIUS, J. BALUšAITIS, J. B. GAILIUS,

B. B. STEPAN, F. V. STARINSKAS, A. V. TURNER,
B. KONRIMAS. J. BALANDIS,

Yra keletas Extra Agentų, kurie dirba ne pilną laiką, bet yra gatavi 
pagelbeti musų Namų ir Ūkių pirkėjams per musų ofisą.

MUSŲ MECHANIKAI DĖL VISOKIŲ DARBŲ:
J. KRUGEL. švinorius (Plumber)

J. M. PARKS, Architektas.
C. HOLDERRIED, Elekt. Medi.

Z. IVAŠKEVIČIUS, Pentorius.
J. IVAŠKEVIČIUS, Kaipenteris, 

P. PLEVOKAS, Ruferis,

Visokius darbus dėl budavojimo arba statymo Namų atliekame pigiai, 
greitai ir atsakančiai. Ir jeigu kuris pirks Namą per musų Agentūrą, ne
reikės rūpintis apie sutaisvnią, nes męs gvarant’.iojame kiekvieną darbą i 
pirkimą.

Mes skoliname pinigus visiems, kurie jierka namus j»er musų agentūrą 
ir gvairan tuoj ame ”mortgage’us,” nes A. Ivaškevičius yra direktorius ban- 
kose ir todėl labai lengvai gauna paskolas per musų, didžiausią Lietuvių 
Agentūrą.

Lithuanian Agency
A. IVAŠKEVIČIUS, SAVININ

315 Broadway, So. Boston, Mass
Telephone: So. Boston 605.
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ELGK1MES KAIPO
VALSTYBES ŽMONES
Paskutiniu laiku kai ku

rios lietuvių organizacijos, 
neatsižiužėdamos į tai. kad 
musų Valstybė turi čion A- 
merikoje įsteigus savo at
stovybę. tiesiog kreipiasi 
įvairiais reikalais prie Ame
rikos valdžios įstaigų, arba 
skelbiasi duodančios patari
mus įvairiais valstybės rei
kalais.

Be to, kai-kurie Amerikos 
lietuviai betarpiai kreipiasi 
prie Lietuvos vyriausybės 
įvairiais sumanymais, kurie 
liečia visų lietuvių reikalus, 
neteikdami apie tai net jo
kių žinių esančiai Ameriko
je Lietuvos Atsovybei.

Kitų valstybių piliečiai 
taip nėra pripratę daryti 
Kreipianties bent kokiais 
Lietuvos piliečių reikalais 
prie Suvienytų Valstijų val
džios, reikia kreiptis ne ki
taip, kaip tik per Lietuvos 
Atstovybę Washingtone. 
Kitaip darydami, mes paro
dytume vien tik savo valsty
binį nesubrendimą, ir prie 
to tas dar kenkia tiems pa- j 
tiems reikalams, kuriais tuo 
budu į valdžią žmonės krei
piasi.

Taip pat kreipianties ko
kiais nors reikalais prie Lie
tuvos vyriausybės, prašome 
kreipties per Lietuvos At
stovybę, nežiūrint kokie tie 
reikalai nebūtų: ar kokie pa 
siūlymai, ar nutarimai, ar 
pagalinus ant pačios atsto
vybės nusiskundimai. Už
tikriname, jog visi raštai 
bus Lietuvos vyriausybei be 
jokio sulaikymo įteikti.

Taip paprastai <iaro kitų 
valstybių piliečiai. Taip rei- 
rėtų ir mums daryti.

II. Delei pasų vizavimo.
Patartina, kad visi, kurie 

rengiasi keliauti Lietuvon, 
iš anksto pasirūpintų išgau
ti ir pasą ir vizą. Nereikia 
tą atidėlioti iki paskutinės 
dienos. Tankiai Atstovybei 
visai nepažĮstami žmonės 
kreipiasi Į Atstovybę, kad 
jiems i vieną ar kitą dieną 
pasus užvizituotume. Pasai 
yra vizituojami ne tam, kad 
paėmus nustatytą mokesti, 
bet kad užtikrinus, jog tok
sai pilietis ar pilietė turi tei
sę išvažiuoti. Gal būt viso
kių prasikaltėlių, kuriems 
duoti vizą negalima. Todėl 
reikalingas yra šioks-toks 
ištyrimas, kuris reikalauja 
laiko ir tai maždaug dviejų 
sąvaičių laiko. Delei šių 
priežasčių reikia iš anksto 
apie vizą pasirūpinti ir ne- 
atidielioti iki paskutinės die 
nos. Be to, kiti nurodo, jog 
Lietuvos Atstovybės nusta
tyta už vizą mokestis yra 
augštesnė, negu kitų valsty
bių. Tai ne tiesa. Rusų lai
kais prie išdavimo paso bu
vo imamas mokestis tai 
Raudonajam Kryžiui, tai 
tam tikroms labdarybės įs
taigoms. Kitos valstybės ir 
šiandien paima prie tos pro
gos tai valstibinį mokesti, 
tai mokesti už perėjimą per 
sieną ir tt. ir jeigu viską su- 
rokuoti, tai tais mokestis toli 
gražu viršija 5 dolerius. 
Lietuvos Atstovybė paima 
tikrenybėj išviso tik du do
leriu. nes $2.50 reikia pa
skaityti žyminį mokesti ir 
50c. už prisiuntimą, blankas 
ir tt.

J. Vileišis.
Lietuvos Atst. Amer.

PLAUKAI!!!
Kas 1 u’ite nušipusius plaukus 

ar .ežėjimą galvos odos, plei
skanas, puolimą ir žilimą plau
kų, retus plaukus, taipgi spuo
gus arba šašus, duokite savo ad
resą ir 2c. štampą. (25)

WESTERN CHEMICAL CO.
Box 9, VVilkes Barre, Pa.

LIETUVIŲ AUDYKLA 
JAU SUSIORGANIZAVO.

\Vhitehead. buvo pasiųstas j 
kelias audimo išdirbystes. Da
bar jau yni padaryta speciališ- 
ka sutartis su LovveiP Textile 
School, kur Kazlauskas gaus 
speciališkas instrukcijas per 

ir vilno
niu audimu ir taipgi ant audžia- 
n>uiu mašinų. Planuojama

Galutinai Lietuviška Audiny- 
•ia jau tapo sutverta gegužės 
Lt. 1920, Bostone. Mass.

Senai laukė Lietuvos valdžia 
r vusuomenė. kad Amerikos lie
tuviai griebtųsi prie tvėrimo j
tudinyėios. Dabar Lietuvos vai-> profesorius ant lininiu 
•žia ir Lietuvos žmonės yra pra
šomi, kad neįleistų Lietuvon, 
•įvetimtaučių statyti audinyčias.

Inkorporuota Massaehusetts 
valstijoje ant $100,000, visasgi 
’Common Stock,” po $10.00šė- 
as. Po vardu THE \MEK1CAN 
i L1THUAMAN T£XTILE 
CORPORAT-ION.

Organizavimo maršrutas jau 
iraside.io po visas audinyčių ko- 
'onijas, kur tik randasi lietuvių. 
Pirmos šios organizacijos pra
kalbos buvo surengtos Lowe!l, 
Mass.. gegužės 9 d., didžioje 
Poloniai Theatro salėje. žmonių 
buvo prisirinkę pilna salė. Po 
prakalbų prisirašė 47 šėrininkai 
ir užsirašė nemažiau, kaip po 
Unitą dolerių, o kiti net iki pen
kių 
sižadėjo trumpoj ateivyje pris
toti. Ura Loweliečiai! Jus pir
mame numeryje dabar stovite, 
ir saugokitės, kad kitos koloni
jos jus nepralenktų.

Kalbėtojas P. J. Kazlauskas 
iš Bostono, kuris per du metu 
tyrinėjo audimo išdirbystę. Bos
tono Unitersitete būdamas, at
liekamą laiką pašvęsdavo dau
giausia komercijos muzėjuie, 
ant vilnonių, lininių ir bovelni- 
nių išdirbinių Amerikoje ir kitu 
šalių. Vėliaus per profesorių

i Newtone šį panedėlį su-j 
degė daržinė prie River st. 
Paskui atrasta tenai sude
gusį žmogaus kūną. Mano
ma. kad tai bus John Cunn-j 
iff, 65 m. amžiaus senukas, 
kuris neturėjo nei giminių, 
nei namų, ir toje daržynėje 
nakvodavo.

• Didelis nųpiginimas. 225 akeriai. 
, —- ------------ --- >, »«*i

greičiausia siųsti atstovus Lie-!di;te’£*s sūrios eglių ir kietmedžių, 
. > - i • geros ganyklas su upeliais. 2 myliosIuUVOn. kad padarius kuogrei- • miestuką. 12 kamuarių siūba, 3 
čiausiai sutartį su Lietuvos vai- ban,ės ir mažesni budinkai, 9 karvės, 
i--, i i ..j- .»• ii- arkliai, pakinkai, vežimai, masinosdzia, kas link audinjeios Statv- įr įjįį farmos įrankiai, triobos vienos 

> mo. Dabar prasidėjo rinkimas raugiau ve-tos negu prašo už visą 
kapitalo 11 darbininku. Darbi-1 $4,900. Savininkas turi kitą bizni už- 

1 ninkai vra renkami pagal kle- :ad ta5P pigiai parduoda.
1 KITA FARMA: 135 akeriai, apie 

, ?as. kOZllAs koki darbą moka.' (Jo dirbamos geros žemės kitkas giria 
! Subskripcijos blankas jau yrailr ganyklos: rugių ir kviečių užsėta 
krata\ os. Norėdami prisirasjmo oarių stuba apšildoma garu ir visi 
blankų ar daugiau informacijų,! įtasymai; didelė barnė su skiepu, 

■ .1 s-. * t sailio, ir kiti mažesni eudinkai; pusė)rasokite Į Ofisą. Nutarta yra mailės į miestuką su fabrikais audė' 
kas pirmas prisirašys, t__  gi
rnas užims vietą Lietuvoje. ivistQ-

Atsišaukia šiuomi dabartinė viską oarduoda sykiu už $7,000; įmo 
valdyba prie visų Amerikos ir 
Anglijos audinyčiose dirbančių, 
darbininkų, formanų. superin- 

imtų. Dar šimtas narių pri-įiendentų ir chemikų kad po 
naujų metų bus visuotinas 
šėrininkų susivažiavimas, ta
da. galėsime išrinkti pilną ir 
gabią valdybą iš patyrusių j 
amatninkų.

Su pagarba.
F. J. Kazlauskas. Preziden., 
Kaz. Urbonas, Vice-prez., 
Nikodimas Radavičius Ižd. 
Zigm. Dzedulionis. Rast.

Adresas: '
AMERK AN & LITHUANIAN 

TEYTILE CORPORATION, 
218 Tremont St.. Boston. Mass.

i

I

tas pir- nyčiomis. 2 geri arkliai, 4 karvės, l9 
vištų, žąsų ir snėių; visokių farmos 
mašinų, vežimų ii- mažesnių įrankių. 

m ■■■: __ ■_ ~ ■ ■ 7—yį •*
1 kėt $4,000. šita farraa netoli nuo 

_____ , <3onn.
A. žVINGILaS

20 Broadvvav So. Boston, Mass.

Fauna turi būt parduota 
tuojaus.

55 akeriai, 20 akerių ariamos že
mės, kitkas ganyklos ir miškas, gera 
7 kambarių stuba, 2 barnės, vištinv- 
čios, viskas gera. Šioji farnia geriau- 
sis bargėnas kokį tik kas nors galėtų 
būt matęs. Turi būt parduota nevė
liau kaip 19 birželį—June, 1920 ir 
apsimokėtų kiekvienam apžiūrėt 
Farma randas tik 2 mailios nuo mie
stelio. netoli mokykla, storai, bažnv-j 
čia ir geros turgavietės Kaina greit 
parduodant $1.200. Įmokėt $»' • >. j 
smulkmenų klauskite. (23)

NATHAN IVEISLER
9 School st.. Dauielson, Conn.

I
I

MOTERIMS PLAUTIS
čIRKŠLe $1.95

>

Kaip jie važiavo 
Lietuvon.

Jonas Seresevičius. kuris! 
gynena So Bostone po N r. į 
35 West Sfecond st., atėjęs 
■'Keleivio” redakcijon papa
sakojo šitokią istoriją:

”Aš ir keliatas kitų lietu-i 
vių buvom išvažiavę 9 gegu
žės Lietuvon- Agentas sakė, 
kad ių kompanijos laivas iš
eina iš Ne\v Yorko į Lietuvą 
11 mojaus. Taksų, sakė, ne
reikėsią jokių mokėti. Bet 
kaip nuvažiavovom į Ne\v 
Yorką, tenai visu pirmą rei
kėjo taksas užmokėti už 
1917, 1918 ir 1919 metus. 
Pasakiau, kad per tą laiką 
uždirbdavau po $20 į sąvai- 
tę, tai reikėjo užmokėti išvi
so $72,00. Bet kada taksas 
užmokėjom, tada pasakė, 
kad ant laivo nėra vietos- 
Liepė laukti, pakol kitas ši- 
pas eis. U tuo tarpu patarė 
apsigyvent pas lietuvį agen
tą B. Už nakvynę tenai ima 
po $1 į parą. Tokių žmonių, 
ką laukia laivų, tenai daug, 
tai agentas daro didžiausi 
biznį, nes užlaiko degtines 
ir ima po pusę dolerio už 
stiklelį- Žmonės praleidžia 
didžiausius pinigus. Aš iš
buvau nuo nedėlios iki pėt- 
nyčiai, ir jeigu išbūčiau visą 
sąvaitę, tai jau nebūčiau tu
rėjęs kuo ir Bostonan par
važiuoti, butų reikėję šif- 
kortę parduoti.

„Sugrįžęs pėtnyčioi (13 
gegužės) į Bostoną, n-jėjau 
pas agentą pasiklausti, ko
dėl jis mane taip apgavo. Jis 
teisinasi, jog jis esąs nekal
tas, kad 'ant šipo 
kai sustreikavę.’ 
tu, sakau, liepei 
žiuoti? Koks tu 
])o šimtais jei nežinai, kad 
ta'o kompanijos darbinin
kai streikuoja? (Bet tai me
las! Jokio streiko nebuvo.) 
Atiduok, sakau, man pini-i 
gus už šifkortę.

"Nenorėjo visus atiduoti, 
bet man užsispyrus, atidavė 
visus”

Nors už laivakortę pini-į 
gus Seresevičius atsiėmė, < 
tečiaus nuostolių jis turėjo i 
gana daug. Kelionė New| 
Yorkan ir atgal jam lėšavo

i
kėjo -$72. sugaišta sąvaitė 
laiko $20—išviso $111-86. 0 
kiek lėšavo pas agentą B. 
špapšas. tai Seresevičius 
jau ir sakyt nenori.

Ir taip buvo ne jam vie
nam, brt visiems, kurie sy
kiu su juo buvo išvažiavę. 
Visi jie turėjo iš New Yo^ko 

, grįžti atgal ir 
' keikia agentą.

—O pas kokį 
jūsų laivakortės 
tos? — buvo 

į klausimas.
—Ogi iš ”baksinės bend

rovė' !"—atsakė Seresevi- 
čius.

šaltis platinasi 
ir platina influenzą 
prašalink šalti 
tuojaus su

HlLL’S
CASCARAįJ>QUININE

visi dabar

gi agentą 
buvo pirk- 
pastatytas

į

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo- ? 

je — saugios, tikros — . 
prašalina šalti į 24 va

landas — gripą i 3 I 
dienas. Geras bak- I 
vsukas turi raudo ' 

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekose.

•H* čirtilę takztančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoją. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, Įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, eirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plsuja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $14)5 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

F1SHLEIGH & CO.. Dept. M4, 
CHICAGO. ILL.

a.
patarmės merginoms apie 

LYTIES DALYKUS JAU 
SPAUDOJE.

Minėtą knygą parašė M. H. San- 
ger, vertė J. Štropus iš anglų kalbos.

i Antroj laidoj bus prirengta naudin-: 
; gų, naujų patarimų, kokių nebuvo j 
i pirmoj laidoj, šiuose patarimuose bus ' 
parodyta, ką daryti, kad būti sveika 
ir laiminga. Taigimoterjs, kurios dar 
neužsisakėt laukiamos knygos, tai 
užsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
juodyla (ne paišiuku). Išpirkit money į 
orderį, ar popierinį dolerį įdėkit į, 
laišką, užrašę kam ir nuo ko siun
čiama.

PASAULIŲ RATAS.
Astronomiškas aprašymas musų i 

saulinės sistemos. Moksliška knyga 
su paveikslais. Vertė iš rusiško J. 
Stropus. Ją galima tuojaus apturėti 
tik už 25c.

2. Kovotojas Už Teisybę. šioji 
knygelė parodo kiek prisiėjo nukentė
ti už teisybę, kada nurodę tų veid-; 
mainių niekšystę. kuriems žmonės 
aklai tikėjo. Minėta knygelė išleista 
F. Milošauskio. Jos prekė 25c.

3. Kerštinga Meilė. Trijuose aktuo
se tragedija, iš šeimyniško gyvenimo. 
Parašė F. -Juškauskienė-F. J. Stro- 
pienėnė.. Minėtas veikalas lengvas 
lošti, tik 4 knygelių reikalinga. Jos 
prekė tik 10c.

Virš paduotas knygas galima tuoj 
gauti; laukt nereikės ir ui ;ia pa

galima pašto ženkle- 
ar 3 centus ^nt var-
STROPUS 
So. Boston, Mass.

žymėtas ’.nvgas 
iiais siusti po 2 
•Jo:

F. J. 
S Lcring st..

ŠEŠI TEISINGI TARNAI

Silpnybės, pasinsnėios nuo persidirbiiuv, pailsimo, sąnariu ir rauuieuu 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinuuios, vartojant

PAIN-EIPELLERI
“ Draugą Reikale ”

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančia jiega, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik ▼ienas Puiu-Expelleris ir dtl jusu apsaugojimo, jis yra paženklinta* I 
iuumu vaisbaženkliu

A.NOHOR (Įk.aras)
Jeigu ant {tokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po :J5e ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RlCHTER & CO., 326-330 Broxdway, New Vark J

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka | 
r Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite įH
. ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų uuo vi- > 
| šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-!|į 
1 matiznio, kuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- H) 
J ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu Ii- T. 
{ gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- Kj 
j terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- * 
| sime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefoną už- jlj 
j dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad $ 
j ateikite į APTIEK Ą po numeriu 

[j 100 SALĖM ST
. *~*=?»s*

GR1NZKITE LIETUVONi
Į

BOSTON. MASS.

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šim
tais Lietuvių i Tėvvne ant HAMBURGO, FRAN- 
CUZUOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO 
ir t. t. Pasportus kiekvienam gaunam i kelias die
nas. Laivakortės labai pigios. Rašykit arba va
žiuokit stačiai pas mus.

Skubėkit siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gauname 
iš Lietuvos kvitas kaip tik pinigai aplaikomb Gvarantuojame kož- 
ną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus. J

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
136 East 42-nd Street, New York, N. Y.

✓

darbinin- 
Tai kam 
man va- 
agentas.

Pagarsėjas poetą Rudyard 
Kipling parašė sykį tokias 
eiles: ”Aš turiu šešis teisin
gus tarnus, (Jie mokino ma
ne visko ką aš žinau); Jie va 
dinosi Kas, Kodėl ir Kada, 
ir Kai]) , Kur ir Kas.” Šitie 
teisingi tarnai jus taipgi ga
li išmokyti visko, kas reikia 
žinoti, būtent: Kas Ameri
koniškas Trinerio Karčiojo 

j Vyno Elixiras. Kodėl? Nes 
jis yrstgeriausis vaistas nuo 
visokių vidurių ligų. Ka
da? Prieš valgį ir einant 
gulti. Kaip? pagal nurody
mą ant bonkos. Kur? Jūsų 
aptiekoje arba pas vaistų 
pardavėją. Kas? Joseph 
Triner Čompany, 1333—45 
So. Ashland avė., Chicago, 
III., gvarantuoja šito vaisto 
čystumą, vienuodumą ir ge
riausi gatunką. Taip pat 
puikus ir kiti Trinerio vai
stai: Angelica Bitter Tonic 
grąžina išeikvotą energiją 
ir sustiprina niervus; Trine
rio Linimentai gydo reuma
tizmų, neuralgiją ir kitas li
gas; Trinerio Antiputrinas 
puikus burnos plovimas, žai 
zdų valytojas ir tt.
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“ - i!$17.86, nakvynė pas agentą j J 

B. $5, taksų bereikalo užmo-

TIK VYRAMS
Turime iš Francijos ir iš 

kitur gražiausių merginų 
artistiškų paveikslų. Pa
siųskite $1.00, o aplaikysi- 
te 10 labai gražių paveiks
lu (24)

W. M. LUNY & VENO CO.
P. O. BOX 103, 

PEABODY, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, 1.... 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūtijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso užSb.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųsi 
ir štampomis. _

J. RIMKUS.
antO- BOX 36, HOLBROOK, MASS.

VIENATINIS LAWRENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki 
tur. Todėl reikale užeikite ir per 
sitikrinkit, o visuomet busit užga 
nėdinti. Adresas sekantis:

P. Valiulis
42'/2 HAVERHILL ST. 

LAWRENCE» MASS.

| KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO

| IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS I 

LIETUVĄ per plačiai, žinoma virš 40 metų
| LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St. NEW YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
KUR
KUR

šio
KUR

GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant paluku. 
GALITE pasiųsti pinigus j Lietuvą sulyg žemiau- 
dienos kurso.
GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

!

Žmogre kasosi galvą, 
kad paleng-vint niežėjimą. 
Kasimasi pąsidaro papro 
ėiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. <r

Vyrai ir moterį? kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumu, 
ivvkstanėių nou pleiskanų.

R U P F L K S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais stivilgvmas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RL’FFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų. ,

į Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bor.kutę. Mes taipgi 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gaubime nuo jūsų 75 centus pačto 
į markėmis ar monev order. kuriuos siųskite šiuo adresu: C

AP. RtCHTER & CO., 326-33C Broadvay, New York ——
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Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

Ji parsiduora 
mus gauna$ ?$Į

f
&

MARGERIO KNYGYNE 
GALIMA.GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
lė ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu
galų Minyškos Meiliškų Laiškų knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
>Oc. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- 3 
gėlės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote- g 

riškos ir Vyriškos grynu Figūrų Studijos — tai ’ nyga, kurioje ran- 
dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode- J 
liai), bet ir paviršutine anatomija (kūno subudavojimas), karna $8.00. J 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- J 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis (dar J 
spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00. $ 
Siųsdami orderi, kartu siųskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo g 
adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVĖ., CHICAGO, ILL. g

Kuris parodo valandas, rninutas, dienas savaitės, ku
ris uiėnesis. menesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa
rankamas visam amžiui.. Lukštui to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamate 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikus kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perką laikrodėlį masinei? drukavot 
laiškus (typwriter‘, kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raide?, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot., kaip 
ant brangios maši-

PRACTICAL SALES CIMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dep. 300. CHICAGO. ILL

e®®©®©©®©©©©©©©®©©©®©©®©©©©©^^ 1®®®^©©®©©©©©©©©©®©©©®

Siutus, Overkotus Į 
ir kitokius Rubus j

pas
perka laikrodėlį-, 
nam užganėdinimą arba

po $5.00 ir brangiau, o 
DYKAI. kas

Užtikrinant kiekvie-
gražinam pinigus. 

Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namas. Adresas: (23)

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Me« ožtikrinam. kad Jų* •učėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽUS R C BUS- Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl manų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR^GERAL
TAIPGI IŠ VALO M IR IšPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolio Rotasis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tslefonaa: So. Boston—11*1*

<
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Delei Kriačuių Organo
JO ŠMEIŽTAI PASIDARĖ šmeižimą, kurį Bimba yra

NEPAKENČIAMI

Kaip žinia, kriaučių uni
ja leidžia lietuviams rubsiu- 
viams lietuvių kalba laikra
štį, kuris vadinasi „Dar
bas.” Iš pradžių tą laikraštį 
redagavo drg. Jurgelionis. 
Bet kriaučių tarpe yra ne
maža ir komunistų. Jurge
lionis jiems nepatiko, nes jis 
ųekomunistas ir daugiau už 
juos žino. Taigi jie susitarę 
pradėjo reikalauti, kad uni
jos valdyba Jurgelionį pra
šalintų. meluodami, buk vi
si rubsiuviai Jurgelionio ne
nori. Vietoj Jurgelionio, 
komunistai pradėjo piršti 
anarchistėlį Bimbą. Nors ši
tas asmuo neturi nei reika
lingų redaktoriui gabumų, 
nei žinojimo, pagalios ir ra
šyt gerai nemoka, bet ko
munistams tas nevsai'bu. 
Žinojimas ir mokslas, tai 
juk buržuazijos išmislas. 
Anarcho-komunistai tokių 

dalykų nepripažįsta. Bim
ba yra jų plauko žmogus— 
ir to užtenka.

Rubsiuvių didžiuma jo
kios domos į tai neatkreipė, 
ir komunistams pavyko sa
vo tikslo pasiekti. „Darbo” 
redaktorium tapo pastaty
tas Bimba, žmogus be jokio 
išsilavinimo ir didelis gru- 
bijonas.

Kada pastaruoju laiku 
neaiškiais veidais žmonės 
pradėjo ardyti tarpe darbi
ninkų vienybę ir skadlyti 
socialistų judėjimą, tai prie 
to darbo prisidėjo ir Bimba. 
Paskutiniuose „Darbo” nu
meriuose tasai profanas 
ėmė šmeižti socialistų įstai
gas ir asmenis tiesiog kri- 
minališkai. Pavyzdžiui, vie
nam „Darbo” numeryj jisai 
pliauškia, buk „Naujienų” 
ir „Keleivio” redaktoriai 
mokiną savo skaitytojus 
vogti: kitam numeryje jis 
kolioja juos „judošiaiis,” 
„parsidavėliais” ir kaip į- 
manvdami kursto prieš 
juos žmones.

Dėl šitų šmeižtų „Naujie
nos” ir „Keleivis” kreipėsi į 
gęneralį rubsiuvių unijos 
sekretorių Schlossbergą, 

klausdamos, ar unijos val
dyba žino, ką Bimba rašo 
unijos leidžiamam laikraš
tyje, ar ne; ir, jeigu žino, ar 
ji užgiria tokius šmeižtus, 
ar ne?

Unijos sekretorius Schlo- 
ssberg, kuris pats lietuvių 
kalbos nepažįsta ir apie 
„Darbo” turinį nieko neži
no, pareikalavo, kad Bimba 
jam paaiškintų, ką jis tenai 
pliauškia per tą laikraštį.

Bimba pajutęs, kad jis 
gali netekti džiabo, pradėjo 
prašyti savo sėbrų komunis
tų, . kad tie pasirūpintų 
kriaučių susirinkimuose 
„užgirti” dabartinę „Dar
bo” poziciją. Iš štai, anar- 
cho-komunistų organas 
„Laisvė” jau džiaugiasi, 
kad per kriaučių konvenci
ją Bostone „visi lietuvių de
legatai” susirinkę į atskirą 
kambarį ir „Darbo” pozici
ją užgyrę.

Iš Brooklvno vėl prane
šama, kad tenai kriaučių 
susirinkime susiorganizavę 
Bimbos sėbrai irgi tokį ”už- 
gyrimą” pravedę.

Reikia pastebėti,

r A

varęs per „Darbą.” Bimba 
vra tenai prirašęs, kad „Ke
leivio” ir „Naujienų” redak- 
tofiiai mokina žmones vagy
stės amato. Už toki šmei
žimą įstatymai baudžia ka
lėjimu. šmeižikas čia yra 
tik vienas žmogus—Bimba.

*
Aišku, kad įis čia turi ir at
sakyti. Bet štai, komunistai 
ima ir įpainioja uniia. -Tu 
suagituota, unija užsdria 
„Di rbo” poziciją. Reiškia, 
ii užgiris Bimbos šmeižta ir 
turi už ii atsakyti lygiai 
kain ir Bimba.

Aš nežinau, ar „Keleivis” 
su „Naujienoms” skųs 
kriačių uniia už plėšimą 
uems garbės ir sradinima 
biznio, ar ne: bet kada uni
ia tokius šmeižimus uženria, 
t ai reikia prinažinti. ko d ap
šmeižtiems kitokio išėjimo 
nėra, kaip tik i ieškoti teisy
bės teisme. Nekitain ei eitų
si ir komunistai, jeigu iuos 
kas taip biauriai apšmeištu.

Taigi, kad unijai nenasi- 
daryti nereikalingų 
nesmagumų, aš 
kriaučiams tuo jaus 
ti tuos nutarimus,
iie užgvrė dabartinę „Dar
bo’’ poziciją, ir priversti 
Bimba visus tuos šmeižtuos 
atšaukti.

Kriaučius.

lėšų ir 
patariu 
atšauk- 
kuriais

=
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STANDARD OIL CO. OF NEVV YORK

nežiūrint kompanijų pa
skelbimo. audėjai streikuos.

AUDĖJAI IGNORUOJA viršininkus ir tegul jiems 
KOMPANIJŲ SKEL

BIMĄ.

DYKAI!
KIEKVIENAS GAI I GAUT DYKAI TA GRAŽU VALGIAMS SETĄ. 

PADARYTĄ Iš PERMATOMAI BALTO PORCELENO.
Setas susideda iš 28 šmotų. —o didelės sriubai torieikos. C didelės 

pietums torieikos, 6 torieikaitės, <3 puodukai, vienas bliudas, vienas gi
lus bliudas, ir viena cukrinyčia.

KEIEI”IS

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

>
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artistišky paveiks
lu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriai 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 St. K.ul Av«._____________Oic«a>. Ui. Į

praneša apie tai formaliai. 
Bet kompanijos mat su dar
bininkų organizacija skai- 

Tulas laikas atgal audėjų <ytis nenoriu Gali būt, kad 
unija Naujoj Anglijoj pa
reikalavo pakelti darbinin
kams 17 ir pusė nuošimčių 
algą. Kompanijos į audėjų 
unijos reikalavimus nieko 
neatsakė, bet paske’bė vie
šai, kad jos pakelia algą 15 
nuošimčių. Rhode Island 
valstijos audėjai šitą pas
kelbimą tečiaus ignoruoja.

MAINE DEGA MIŠKAI
Aroostok paviete, Maine 

valstijoj, dega miškai. Gais
ras siaučia keturiose vieto
se ir pridarė jau milionusj 
dolerių nuostolių. Vienoj 
vietoj ugnis pasiekė Bangor

i Daktaru Ofisai:
I I I l i i I i I ♦ 

Primų egzeminacijų ir kraujo J 
.-‘-'I

Nuo 9 iš ryto iki J •

-MEDICAL OFFICES
22 TREMOM RWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimų.

r ' . . ‘ ‘ 
išbandymų esant reikalui pada
rome dykai.

V ataudus :
9 vakare.

KRIAUČIAI NEDAVĖ 
BIMBAI KALBĖT.

■Jie sako, jeigu kompanijos ,-Aroostook geležinkelį ir 
ištiesų sutinka pakelti dar-;per tūlą laiką buvo sulaikyti 
bininkams algą, tai jos žino ant tos linijos visi trauki- 
darbininkų organizacijos niai.

SVEIKAS ir LINKSMAS KŪDIKIS YRA
džiaugsmas koznai motinai

Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkamą maistą, tarps 
gerai ir išaugs i tvirtus ir kuningus. Jeigu ne
gali žindyti savo kūdikio, kam rizikavot! su tokiu 
maksiu . kuris sugadina vidurius. Pirmiausia ju
ru mintis turi būti

■->

EAGLE BRAND

SUTAUPYK VIRTUVES VALANDAS

(CO.MDEN5ED AflLK)

Tai maistas, ką buvo "pirma mintimi” trijų gent- 
karčių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai 
progresuoti, kaip tik padedami ant Egle Brand.

Jeigu turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeigu 
jis neauga kaip įeikia, verkia atkaklus ir nesma
gus—pasiųsk mums šiandien kuponą apie maiti
nimo instrukcijas jūsų kalboje, tuojaus penkias
dešimts keturių puslapių knygos apie kūdikius, 
gausit dykai, kurioje paaiškina kaip užlaikyti kū
dikius tvirtais ir sveikais.
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusi
pirkt dėžę Eagie Brand šiandien ir naudokit jį 
ant stalo ir valgius gaminant, kavoje ir šokolade 
—faktinai, visokiems tikslams kur paprastai rei
kia pieno ir cukraus.—Jis yra pigesnis ir skalses
nis, ir delei jo atsakantumo jis yra GERIAU
SIAS ant jūsų stalo vartojimui.

Parsiduoda Geruose Aptiekose 
ir Groserių Krautuvėse

The’Borden Company
108 HLDSON STREET

NEW YORK.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Nereikia daugiau jieškoti malonios ugnies. 
Nereikia daugiau anglies prisipilti ir pelenų 
nešioti, ir nėra daugiau suodžių.. Tas viskas 
padarydavo virtuvės valandas sunkias, ilgas. 
The New Perfection Aliejinis Virimo Pečius, 
duoda gerų kaitrą virimui kokia tik reikalau
jama.
Specialiai pabudavotas kaminėlis, Virimo 
Pečiaus, sukoncentruoja karštį reikalingai', 
vieton. Per 30 minutų galima gaut didžiau
si karšti—tik uždaryk damferį ir pasuk deg- 
tuvą. Visa šiluma susilaiko kaminėlyje iki 
valgis nebus paduotas.
The New Perfection Aliejum Virimo Pečius 
turi 3,000.000 sartotojų. Jie yra su 1, 2, 3 ir 
4 degtu vai s.

Šis kabelis ir Vardas 
v ra Jums Gvarantija

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslų 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST.
J. Baltrūnas, . prof. 

Wm. BRUKNIS. Sav. 
1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL. ” *

l'/.laikom žoles nuo visokių ligų.
Šitų apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasitikt

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
norimą knygutę ir prisiųk 
jį mums ŠIANDIEN.
Mrs ........................................
Street ...................................... ;
City .......................................... Į
Štate ....................... (8);
..Nurodymai apie Vaigius 
....Kūdikiu Gerovė.

Per kriaučių suvažiavi- 
>ną Bostone vienas vakaras 
buvo pašvęstas specialiai 
lietuviams. Kompozitoriui 
Petrauskui vadavauiant bu
vo surengtas grandioziškas 
koncertas. Pertraukose bu
vo ir prakaltu. Komunistai 
darė didžiausias pastangas,, 
kad kalbėtų jų Bimba. Pats 
Bimba irgi norėjo tos gar
bės. Juk tai nenaprastas su
sirinkimas. Tai vakaras, i 
kurį susirinko anie 2,000 
žmonių. Bidžiuolė miesto 
salė Drisikimšųs žmonių ku- 
oinai. Ant galčriios taipgi 
net braška. Simfonijos or- 
kestros muzika liejasi žavė
tančiais akordais ir tirpsta 
klausytojų ausyse. Bimba 
atmakleno ir užlindės ki
tiems už akių atsisėdo ant 
suolo, laukdamas, kada jį 
vakaro komitetas pakvies 
ant pagrindų pasakyti pra
kalba. Komunistai irgi iš
tiesę kakarines žiuri iš visų 
kamoų, kada jų Bimba pra
dės bimbėti.

Bet kriaučiai Bimbos ne
leido kalbėti. Jie pakvietė 
delegatą iš Chicagos kuris 
kalbėjo angliškai, o lietuviš
kai kalbėjo vietinis. Tai bu
vo toks skaudus komuni
stams smūgis, kad jie kelias 
-dienas vaikščiojo lyg mer
gina vainiko netekus.

Nebūčiau apie tai rašęs, 
bet kada komunistai be jo
kios gėdos pradėjo pasakot, 
buk kriaučiai užgiria Bim
bos poziciją, tai aš nutariau 

į parodyt, kad tikrenybėj 
taip nėra. Kriaučiai komu
nistai, žinoma, gatavi pabu
čiuot Bimbai kažin kur, bet 
didžiuma kriaučių visgi yra 
rimti žmonės ir ant komu
nistiško arkliuko iodinėt jie 
nemėgsta.

j

kad 
kriaučių .didžiuma visai ne-

R — is.

žino kame čia dalykas. Jie.• Laikrašfiai kad A-
nežino, kad čia yra knmina- merįkoje popieros trūksta. 
.. reiktas- Ppe to, dauge- q betgi tuo pačiu laiku kiek- 
hs ki įaucių Darbo visai vienas milionierius mirda-
neskaito ir apie jo poziciją 
neturi jokios nuomonės" 
Avies kailiu prisidengęs ko
munistas paaiškino susirin
kime, kad „Darbas musų 
laikraštis, turime jo pozici
ją užgirti—ir didžiuma už- 
gyrė. Didžiumai ir j galvą 
čia neatėjo, kad tuo užgyri- 
mu ji prisiima ant savęs at-

vienas milionierius mirda
mas palieka visoms savo pa
čioms po didžiausi testa
mentų.

Washingtono valdžia pra
dėjo tyrinėti cukraus bran
gumo priežastį. Ir tai nebus 
veltui. Jus pamatysit, kad 
po tų tyrinėjimų cukraus 

, - -, „ . , . -. trustas pakels cukrų iki 35sakomybę uz tą kriminalj centų.-

NEVV PERFECTION
01L COOK STOVE AND \VATER HEATER

INSTEIGTA 1S57 M.

Kiti BORDEN
Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Produktai:
Borden’s Milk Chocolate
Borden’s Malted Milk

Tai yra proga gaut DYKAI tą Gražu Valgiams Setą kiekvienam,; ir 
tokia proga vargiai bent kada atsikartos.

Kiekviena moteris, duktė, vyras ar sūnūs, gali gaut ta setą NEIŠ
LEIDŽIANT NE VIENO CENTO.- Jeigu jus važiuosit į Europa, jus ga
lėsite pasiimt su savim kaipo dovaną.

Viską ką mes prašome, tai supažindyti jusu draugus su musu 24 uus- 
apių Uždarbiu, Pamėgimų ir Premijų Kataiiogu. kuriame yra dideli bar-
genai; tą gali padaryti kiekvienas, 
IR NEREIKIA JOKIU IŠLAIIDŲ.

Mes turime tūkstančius tų Val
giams Setą išdalinimui DYKAI. Bet 
buk pirmas jusu kaime gauti vieną. 
MES IŠDALINOME. MES NORI
ME VIENĄ DUOT IR JUMS. Ne- 
oasivėluokite! Išpildykit šį Kuponą 
ir prisiųskite mums jį tuojaus.

HOME SUPPLY CO.
110 Nassau st., Dept. 300. 

New York, N. Y’.
Send me your FREE Dir.ei

Sėt offer.
Name ...........................................
Address .......................................
City ...............................................

Statė ..................................

HOME SUPPLY COMPANY
110 Nassau Street New York, N. Y.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų našta, skaudėjimų, arba 
kaip jus jų nepavadintume t? Teisingai sakant, tą naštų žmonės patįs 
palaiko — paremdami jų kaipo griūvančią sienų — paduodami jai ne
teisingą pagalbų. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliacijų ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas ir kiekvienas, kuria kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turiPLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokių 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.
. ■ ,PL V* *° PADUŠKAITfiS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
tnnti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas _  lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok, uždaiyt patrukuaias vietas taip kaip reikiant, o bari vi«a- 
dos sveiku. Prisiųskite sbvo varde ir na varde šiandien į PLAPAO COMPANY Bįock 3058. St. Loub M P‘ jie Jums prisius Pl^mo ir 
nurodymus DYKAI art Išbandymo J
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GEGUŽES 15, LAIVAS FINLAND.
Rafolas Daigins
Leonas Barkauskas

GEGUŽES 29. LAIVAS FRANCE.
Jonas Seba
Jonas Seba
Ona Sėbiėnė
V. Jablonskis 
Jurgis Klimavičius 
Adomas Vaivadas 
S. Urbonas 
Kazys Kaupis 
J. Jokubauskas

BIRŽELIO 5. LAIVAS KROONi.AND
Ramaida Tauteris
Antanas Pilvinis 
Andrius Venckus 
Vaclovas Venckus 
Ona Venckiene 
Antanas Paškevičius 
Antanas Tamošiūnas 
Agota Tranavičiutė 
Kotrina Tranavičiutė

BIRŽELIO 7. LAIVAS LA LOKAiMk
Kazys Dydas

BIRŽELIO 10. LAIVAS LA lOURAINE.
Adomas Vasiliauskas 
Viktoras Vasiliauskas 
Edvardas Vasiliauskas 
Zofija Vasiliauskienė

BIRŽELIO 10. LAIVAS ROTTERDAM.
Aptiekorius K. Šidlauskas 
Su žmona .Minija Šidlauskiene

Mačiukas
14. LAIVAS 1MPERATOR.
Nevinskas
Nevinskas

■'
■

»

; >
►

l;.

►

I

LIETUVIŲ ĮSTAIGA.
(Inkorporuota Massachusetts Valst.) CAPITAL STOCK $100.000.00 

ši Korporacija likosi sutverta geresniam aprūpinimui keliaujančių Lie
tuvon Lietuvių reikalų.

Parduoda Laivakortes ir Siunčia Pinigus i Lietuvą.
LIETUVIAI IŠVAŽIAVĘ IR UŽSISAKĘ VIETAS ANT LAIVŲ PAS MUS.

BIRŽELIO 19. LAIVAS MANCHUR1A
Domininkas Balčiūnas 
Jurgis Šimkus 
Jonas < ereška

V Jonas Vėbra 
Mikas Baronas 
Kristus Naktinis 
Stasys Dagys 
Don Levine 
Antanas Gudinąs 
Antanas Sideravičius 
Martinas eigas 
Liudvikas Guščiunas 
Jonas Ulevičius •

LIEPOS 7. LAIVAS NEW AMSI ERDA.M.
Adv.n'. J. Bagočius
A. K. Neviackas iš Norvrood, Mass.

LIEPOS 31 D.. LAIV AS AUUTANIA.
Komf>. Mikas Petrauskas 
Garsus Solistas A. Sodeika 
Dr. . Jonikaitis
K. Norkus ex Sandaros Red
B. Juodris, Narys Progresą Shoe Mr'g. Co.

RUGSĖJO 3. LAIVAS CARONIA.
Pranas Milišiunas 

. Juozas
RUGSĖJO

J uozas 
Stasys

' Aleksandra Nevinskas 
Juozas Nevinskas 
Marė Nevinskaitė 
Viktoria Nevinskienė

KURIE MANOTE VAŽIUOT J LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos ant laivų. Laivai išeina 
šiomis dienomis sekančiai:

Birželio 5, 7, 10, 12 ir 23JŠ New Yorko į Havre, Francuziją. 
Liepos 17, 19 ir 31 iš New Yorko į Hamburgą.
Rugpiučio (Aųgust) 1, 7 ir 11, iš New Yorko į Hamburgą.

Nuvažiavę į Hamburgą lengvai pasiekti Lietuvą. Užsisakydami laiva
kortę prisiųskite $25.00. Pasportus mes parūpiname gyventojams Bostono 
ar netoli Bostono. Iš tolymesnių miestų norėdami gaut infomiacijaų, kreip
kitės pas mus laišku.

Cor. Broadway & E Street, - So. Boston, Mass
1 4 i ^»t>t*|*w*>*W*W^>***WM*^>*<»>*<»>*^W*W*^
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CAMBRIDGE, MASS.
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L. D. L. D. 8 kuopos pareiš
kimas.

Gegužės 33 d. LDLI) 8 
kuopa buvo surengusi pra-j 
kalbas.

Prieš prakalbas tūli blo-i 
gos valios žmonės paskleidė 
lapelius, užvardytus "Pers
pėjimas visuomemei,” ku
riuose LDLD 8 kuopa vadi
nama "netikra kuopa,” ”de- 
sorganizatorė" ir kitokių 
nesanmonių prirašyta, kad 
nubaidžius visuomenę nuo 
prakalbų.

Po lapeliais pasirašo neva 
"tikrosios” kuopos valdyba, 
iš kurios du žmonės yra bu
vę LDLD. 8 irLSS. 71 kuopų 
nariais, bet vėliaus pakliuvę] 
į šnipų-provokatorių užties-į 
tą tinklą pavidale "komu
nistų partijos;” kiti du nėra 
buvę nei nariais tų kuopų.

Nors tie lapeliai mažai ar 
visai prakalboms nepaken
kė, bet kad jau musų ”kai- 
riasparniai” ir čia pradėjo 
"kovot” žmones apgaudinė
jančių budu, tai LDLD. 8 
kuopa rado reikalingu pa
rodyti visuomenei tikrąjį 
dalyką.

Musų LDLD. 8 kuopa yra 
ta, kuri laikėsi ir laikosi L.
D. L. D. konstitucijos irto, 
tikslo, kurio draugija buvo] 
suorganizuota. O kadangi 
draugijų čerteriai visada 
pasilieka prie draugijų įsta
tų, tai aišku, kad ta draugi
ja yra teisėta ir legališka. 
Taigi aišku, kad musų yra 
ta kuopa, kuriai priklauso 
vardas LDLD. 8 kuopos, o 
ne kokiems ten "tikriems.” 
kurie nori nešioti jį kaukės 
vietoj.

Negana to, tie "persergė- 
tojai" yra sumynę visas LD
LD. taisykles ir norėjo už
dėti ant draugijos šnipija- 
dos diktatūrą. Knygoje "At
mosfera” pirmininkas rašo:

”LDLD. suvažiavimas už- 
gyrė komunistų kontrolę 
ant LDLD. leidžiamų raštų, 
tuo tikslu, kad LDLD. nenu
toltų nuo komunistų sąjun
gos.”

Kadangi dabar jau visiem 
žinoma, kad komunistų par
tiją gimdė ir įstatus jai ra
šė šnipai-provokatoriai, kad 
sudemoralizavus socialistų 
judėjimą, kas jiems išdalies 
ir pavyko, tai aišku, kad šni
pų vedamos organizacijos 
kontrolė butu nuvedusi ir 
LDLD. tenai, kur nukeliavo 
musų komunistai. Tą per- 
matydami rimtesni d r-jos 
nariai pasiskubino draugi
jos reikalus sutvarkyti, kad 
prie to neprileidus. Ir ačiū 
jiems, mes turime draugiją, 
nors apardytą, bet tą pačią 
ir su tuo pačiu tikslu. Taigi 
šita draugija yra tikroji 
draugija.

Darbininkai turi į pana
šius dalykus atidžiai žiūrėti. 
Dabar kapitalistai pradėjo 
vartoti naujus budus ardy
mui darbininku organizaci
jų. Iš lauko jie to nebegali, 
tai griauna iš vidaus. Todėl 
reikia daboti tuos ”rrrevo- 
liucionierius,” greitai ir 
daug žadančius. Tarpe jųjų 
slepiasi daug neaiškumo.

LDLD. 8 kuopos valdyba:
Pirm. L. Paulauskas,
Rast. J. A. Valeika,

... Fin. Rast. W. V. Aniesta. 
Kas. S. Zdanauskas.

šovė "judrankį.”
Praėjusio panedėlio vaka

rą ant Hanover ir Prince 
gatvių pasigirdo šaudymas. 
Tuojaus susirinko įninia 
žmonių ir pribuvo policija. 
Paaiškėjo, kad šaudė italas 
Antonio Agre. Ptdicija jį su
ėmė. Nugabentas nuovaden 
jisai papasakojo šitokią is
toriją: "Tūlas laikas atgal 
italu juodu rakių draugija 
pradėjo grasinimais reika
lauti iš manęs pinigų. Ir da
bar, einant man gatve su 
žmona, prisiartino vienas 
juodrankis ir sako, kad as 
da neišpildęs jų reikalavi
mo. Aš ji sukoliojau — ir jis 
griebėsi už manęs. Tuomet 

revolveri ir
nu- 
mi-

Lalui. Draugijos susirin
kimas.

Birželio 2 d., 7:30 vai. va
karė bus La Mary bes Drau
gijos susirinkimas Lietuvių 
Salėj. Visi nariai prašomi 
susirinkti, 
reikalų.

Sekr. A. Rasimavičius.

FORNIČIAI PARS1DCODA-
Peukių kambarių foniniai. v<» tii-- 

mėnesiai kaip nupirkti, parsiduoda 
pusdykiai, nes savininaas važiuoja 
Lietuvon. Kreipkitės pas; (21)

Frauą Milišunų
301 n Broąduay. S. Boston. Mass.

PARSIDUODA GERI toRNklAI.
išvažiuoju Lietuvon 

matvt 
1231

nes vra svarbiu 3 L«b»ria»s.
*■ noriu parduot, greitai Gauni.i 

'Lile laiku, ant ’• tų lubų.
.1. Bl’TKEVK H.

36 Stanford St.. Bo-tim.

r.H'
; du m 

Kiei 
1 2” I

Suėmė pinigų dirbėją.
Slaptos jiolicijos agentai 

bostone suėmė falšivų pini-! 
yų dirbėją G. Hermance’ą, 
turi jie atsekė čionai iš New! 

<>rko. Pas jį rado $11,000 
dastuotų pinigų ir $1.900 
.erų. Jis yra belgas ir tar
ia ves karėje "didvyris.”

PARSIDUODA '\1M I 
triokas (truck. vartota.- tik 
nešiu. Turiu greitai parduoti, 
kitės:

F rauk Brazdis
190 Athen st.. So. B ist >u.

Ma'.-j

Parsiduoda 3 LOTAI į Slin«' •'>* 
River Park. Ma -s. žeme ge a. I» ’ i l 
nedirbama. Parsiduoda pigiai ir uiei 
tai, nes savininkas isvaziu' a l L'*’ 
tuvą. Galima matyt bile iaiku. Kn'ip 
kitės <_?:»

Veronika Sinki ; ich
210 Rroadway So. B >si,«n. V’

i

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAV1CIU8)

<24 BRUADWAY. SO. BOSTON 
Tel. S« Boatoa 17 

Ofiso valandoa:
Nuo 9:30 iki 12
” 1 ” S
" 6:30 * »

Nedeliomis nuo 1 iki I

Į

aš išsitraukiau revol. 
šoviau jam i kojas, kad 
gązdin u s. Susini n kusio i 
nioj užpuolikas dingo.”

Vis kelia cukraus kaina.
Cukraus t rustas kelia 

cukraus kainą beveik ka 
diena. Pereitos savaitės bė
gyje jis pakėlė ją tris kar 
rus. Jei atsiminsime, kai’ 
cukrus eina milionais svarų, 
tai pakėlimas kiekvieno cen
to ant svaro trustui reiškia 
milionus dol. Jau po 10 cen
tų svarą parduodamas cuk
raus trustas susikrovė auk
so kalnus, o dabar pakėlė da 
iki 30 centų, ir da nesimati 
to smaliugo godumui galo!

Kuomet darbininkai pa
reikalauja iš trusto kelią 
centų daugiau algos, tai val
džia apskelbia juos "bolše
vikais” ir kemša kalėjimam 
Bet kuomet trustai plėšia 
visuomenę, tai valdžia nieko 
nedaro. Kam ji tuomet tar
nauja?

Lietuvos Laisvės Bonai jau 
atėjo.

Ilonai yra prisiųsti visiems. 
;.rie pilnai yra užsimokėję nuo kitės; 
ausin 1 iki 10. 1920. Dabar ga
nia pasiimt pas Bostono stoties 
ekreiorių Joną Valukonį

Baltic Statės
•tise. kampas Broadvvay 
■treet, So. Bostone.

FARS1DCOD A TONIKŲ IšDIR- 
' BYSTE —bizni, gerai i..di; i>t k. I' 
siduoda greitai už prieiiuii.u; z.iiną 
Savininkas važiuoja Lietu-.“i.. Ki»'ii>- 

; (25)
I 461 Nlillbury st„ IVorcester. Mas-;.

GERI DARŽAI.
Bostono priemiestyje. 10 c. :• i i... 8 

minutas eit nuo karo. Daržai parsi- 
r inance C Oip. lotais r.uo $79 ir augseiau. $10

ir E įmokėti, 5 dol. kas mėnuo, ’l aipgi tu 
rime stubų ant pardavimo. Atvažiuo
kite nedėliotus ar subatoms. Imkite 
kaų-ų Arlington Heights iki sustos.

P. Sl.M ANAVICU S.
115 Mass. Avė.. E. Levington. Mass. 

I -
”THONER f

i• i i t •
...........—........................— ! • 
Dėl pirmos klesos pagel- j

SAVITI H” IŠDIRBĖJAI 
MAŠINISTAI 

aipgi pagelbininkai 
r MARTENS. Atsišaukit
163 Commercial st.. Boston

IR
REIKALINGI

GĖRIAI ŠIA LIETI-
VIŠKA BUČERN E.
Visus tavorus 

pijriau negu Kitur, 
svarų $11.00; apynių po 
prisiunčiu visur

K. Grigas
238 D st.. So. Boston. Mass.

pardundame
•. Salyklus mo 

lik. ir
K1LVIŲ PAGELBINTNKAI REl- 

vALlNGl. 1 .
: gera mokestis prie VEŽIMŲ {

)ARVMO. >
I. '.1.1. Y EROS CO. ‘

•>»: V\. Kirst St.. So. Boston. Mass. L

i Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Builcting

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

I«l. Haymarket 4164 
Gyvenimo Tek: Cambridg* 6098.

DR. AL FIDERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 216 ir 218.

PARSIDUODA ČEVERYKU 
KRAUTI V Ė.

Biznis eina gerai, nes per 
daug metŲ išdirbtas. Parduoda
ma už prieinamą kainą. Jeigu 
kuris norėtų pirkti, o nėra ap
sipažinęs su biznių, aš apsiimu 
išmokinti. Atsakymus ir infor
macijas suteiksiu kiekvienam.

A. SURVILAS
1105 VVashington St„

.. Norwood, Mass.

Tel. So. Boston 1771

Dr. J. Jonikaitis
Chirurgas ir Gydytoias

Ofisas: 495 E. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
nuo 7 iki 9-tos vakare.

Šerai! Šerai!

Pabėgo iš kalėjimo.
Iš Charlestovvno kalėjimo 

pereita sereda pabėgo tris 
piktadariai: Barney. Mans- 
ter ir iudveidis Ward. Bar
ney ir Manster buvo užmu
šę p<> policmaną: vienas jų 
buvo nuteistas 20 metų ka- 
ėjimo. o kitas iki gyvos gai

vos. .Juodveidis Ward buvo 
nuteisas ant 30 metų už už
puolimą moteriškės.

Vis tris jie yra pavojingi 
desperatai. Manster. kuris 
1918 metais peršovė raitą 
policmaną per galvą, prisi
pažino išplėšęs 30 namų ant 
Back Bay.

Juodveidis Ward’as. kuris 
buvo nuteistas nuo 30 iki 40 
metų kalėjimo, turi paprotį 
tamsiose vietose užpuldinė
ti baltveid.es moteris nedo
rais tikslais. Jis yra užpuo
lęs apie 10 merginų ir mote
rų.

Barney 1919 metais už
mušė Chelsea policmana, 
kuomet tas norėjo ji areš
tuoti. Jis paskui buvo suim
tas New Yorke ir pargaben
tas Bostonan. Išleistas sykį 
kalėjimo kieman pasi
vaikščioti. jisai peršoko per 
30 pėdų sieną ir pabėgo. Bet 
po dviejų dienu jis buvo su
gautas ir vėl pargabentas.

Dėl jų pabėgimo dabar li
kos pavarytas kalėjimo sar
gas.

East Bostone ir Hyde Parke 
stinga namų.

Apie 3,000 darbininkų, 
kurie dirba Hyde Parke, 
yra priversti gyventi kitur 
nes ant vietos negali gauti 
namų. Apie 3,000 E. Bosto
ne darbininkų taipgi turi 
kas dieną važiuoti į darbą, 
nes ant vietos nėra kur gy
venti.

Inteligentai važiuoja Lie
tuvon.

Liepos mėnesyje iš Bosto-| 
no išvažiuos daug inteligen
tų Lietuvon. Tarp kitų, A- 
meriką apleidžia Dr. J. Jo-'vi^jf konfiskavo.'

KONFISKAVO 3.330 
KVORTŲ DEGTINES 

Federaiės valdžios agen- 
j tai Providence mieste su- 
|čiupo visą troką degtinės ir 

. i »>^<* i. ’v. Suskai-
nikaitis, komp M. Petį aus- y.jus pasirodė 3,330 kvortų 
kas. apt. K. Šidlauskas, adv.l • i
F. J. Bagočius, dainininkas ‘ ’_______
Sodeika (iš Scrantono) ir Lavvrence, Mass. — Kazio 
K. Norkus. Visi jie važiuoja Vinickio namuose policija 
per Baltic Statės agentūrą, čia užtiko slaptą bravorą, 
garlaiviu "Aąuitania.” Vinickas areštuotas.

REIKALINGAS ATSAKAN- - 
T1S Dl NKEP1S.

;:is mokėtų sierai kepti Lietuviškų 
’uor.a. Kreipkitės: (23)

17 \tner st.. Monteilo. Mass.
IŠSIRENPUOJA KAMBARYS dėl i 

ie-o ar dviejų vyrų, taipgi’yra vie-į 
:. vienam, būt su kitu vyru. Vieta' 

■ raži ir rami. Ateikite pamatyt ant 
ntrų lubų, 69 G sL, So. Bostone.

Parsiduoda
ANGLINE

Parsiduda Anglinė (Coal Su
sinės) geroj vietoų su gerais 
taisymais ir su vienu troku 
Itruck) Taipgi parsiduoda ke
letą farmu gražioj vietoj prie 
pat miesto, žemė gera, yra vi
si įtaisymai ir gyvuliai (25)

A. K. Neviackas
Kcal Estate & Insurance Agent
1118 \Vashington St., 
NORVVOOD, MASS.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

2i

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHROMŠK AS IK 

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

3 2 1 H A N O V E R S T.
BOSTON. MASS.
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Abelnas Tonikas.
Nei vienas nesiginčis su tuo. kad 
aosknta sveikata didžiumoje pri
klauso nuo prideramo suvirškinimo. 
Jei šitas darbas susilpnėja, sulėtėja, 
ar pasidaro neužtenkamu, tąsyk gali 
kilti kitos negalės. Taigi kiekvienas 
mes turėtume saugotis ir žiūrėti, kad 
virškinimo darbas butų normalis.

Severas 
Balsam of Life
(Severos Gyvasties Baisamas) yra 
pageidaujamu tonikų, kuris, kaip ži
noma. suteikia kuogeriausias pa
sekmes. Jis apskritai paasktma ir 
jo vertė yra priparodyta gydanties 
nuo nevirškinimo, dispepsijos, netu
rėjimo noro valgyti, vienvalinio vi
durių užkietėjimo, ir apskrito nusilp
nėjimo stovio. Kaina 85c ir 4c 
mokesčių, visose apūekose.

i

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntini vaisto ’*

' pos gavome ir dabar turime 
i įvairiausių vaistų, kokie tik pa- 
' šaulyje vartuojami.
Į ..Jeigu negauni kitur, ateik pas 
i mus. męs turime. Receptus iš- 
1 pildome visokius, Amerikos ir 
! Europos daktarų.
i Taipgi užlaikom visokių iš- 
Į dirbysčių ir patentuotų prepa- 
i ralų. Kadangi visokių vaistų 
' tarime labai daug, todėl vardus 
! ir kainas tik kai-kuriu 
' duodam.

Kraujo Valytojas
Nervų Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plaukų 

pleiskanų .................
Tikra Lietuviška Trajanka 5Oc. 
Nuo niežų ir parkų ..
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo 
Bobro lašai .............
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, $1, $5. 
Muilai................ 25c. 50c. ir 75c.

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adre’uokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
373 Broadway,

So. Boston, Mass.

čia pa-
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IŠEINU IŠ
BIZNIO

IŠPARDUODU
Visą Tavorą

Forničiai, Pečiai ir kito
kie Namų Baldai.

M. OLIM
388 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS. IOWA

Jos uždarbis bus išmokamas kas ber
žinis metų, taip, kad visi pilnai užsi
mokėję šėrininikai galėtų pasinaudoti 
iš Kompanijos pelno.

Šerai parsiduoda unitais iš 10, 20, 30,

Nuolatinis, Pastovus Darbas dcl Protingų ir 
su Ambicija Merginų.

Lengvas Varstoto Pririnkimas Švarus Darbas 
šviesioos gerai vinteiiuotos kvafieros. 

Pailsio kambarys ir Moterims parankamai.
48 Valandos Savatėje. Gera Mokestis Pradedant.

Pakėlimas mokesties slilyg padaryto darbo. 
Proga iraut Bonus sumaniems darbininkams.

Wc$terti Etectric Cotttpatty
Three minute, from 385 SuHltnCT Street Take Summer Street 

c Oopotite Co<nmonwe«lth Pier Exten,ion

BUCK RUN OIL AND 
REFINING COMPANY 
parduoda šėras po $5.00, 
aš parduosiu po $3.00 ir 
pigiau; kas norite atsi
šaukite pas
PETER YAKAVONIS

8 VVinter street,
Room 412

BOSTON, MASS.

i

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c, o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
j popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. Beacli 6933

DR. N. M. FRIEOMIH
SPECIALISTAS VENERISKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 W ASH1NGTON ST. 

BOSTON, MASS.

i

IDr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. '

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto

< į iki 9 vai. vakare.
! ] Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 
į; 69 CHAMBER ST., BOSTON.
į 1 Telephone: Haymarket 3390
! Tel. So. Boston 506-W »

DAKTARAS • 

i A. L. KAPOClUSi 
• LIETUVYS DENTISTAS. |
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. »

Nuo 1 iki • vak. ♦

N1D1UOMI8 
Ud 1 t. »o

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

t
• ______________ ___________

{ 251 Broadway. tarpe C ir D St*.
• 80. BOSTON. MAM.
a - — — — į-. r~1 ~ -----------■ ~

International Service Co., Ine.

Suorganizuota dėl žmonių
progos.

Kapitalo vertybe
INTERNATIONAL SERVICE KOM

PANIJA, INC. per pirmus šešis mė
nesius savo gyvavimo, gali pranešti vi
siems šėrininkams ir abenai visuome
nei apie stebėtinas pasekmes gavime 
gerai apmokamo biznio Į taip trumpą 
laiką.

Dabar ji turi procentus atnešančią 
paskolų suvirs $50,000, ir abelnai ban- 
koje yra nuo $15,000 iki $20.000. Bilų 
gaunamų turi beveik $60,000. Liberty 
Bondų turi $4,400. Rcal estate mokė
jimo prekė apie $185,000. Rakandai ir 
Įtaisymai jos šešiose ofisuose apie 
$9,00(1. Tokiu budu viso turto yra apie 
$323,400; o viso atsakomybė yra ir bi- 
los išmokėjimui yra tik $171,266. Re
zervo j yra $15,000; neišdalinto pelno 
suvirš $6,<H)0.

Kovo 4 d. išmokėjo iš Kompanijos už 
darbio pirmąjį dividendą už bertainį 
metų 2’/e procento. Birželio 3, visiems 
išmokėjo antrą bertaininį dividendą 3 
procentus visiems šėrininkams ant re
kordo buvusiems gegužės 27 dieną, 
1920 m.

VYRIAl’SIS OFISAS I

i

$3,000,000.00
40 ir taip toliau, po penkiolika ($15.00) 
dolerių už šėrą, ir gali būt užmokama 
sekančiai. Už kiekvieną dešimtį Šerų, 
keturiasdešimts ($40.00) dolerių pini
gais, o likusieji lygiuose mėnesiniuose 
mokesčiuose po $5.00 kiekvienas.

Ši Kompanija yra inkorporuota pa
gal Massachusetts valstijos Įstatymus 
ir turi čarterį, kuris nors yra konser- 
vatvviškas, vienok yra platus veikime, 
ir turi tarptautiškus pobūdžius.

Biznis pradėtas Lapkričio 10 d., 1919 
m., mažame ruimelvje ant 10 lubų VVin
ter Building, 8 VVinter Street, dabar 
jau užima tris ketvirdalis viso ketvirto 
augšto to paties namo, ant ko turi tie
są ant'penkių metų.

Biznis susideda iš įdėlių į šėras, bon- 
dus, mortgačius ir nejudinamąją nuo
savybę.

Jei jus turite pinigų Įdėjimui, mes pa 
tariame negu jkišite juos kur kitur, pa
sitarkite su mumis.

Mes nuoširdžiai prašome visus musu 
šėrininkus ir draugus atsilankyti j mu
sų ofisą, ir užtikriname malonų priė
mimą. Jei jums parankiau, mes ant pa 
reikalavimo, prisiusime pas jumis savo 
atstovą bile kokios tautos norite, kuris 
dalyką išaiškins nuodugniai.

INTERNATIONAL SERVICE COMPANY. Ine
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8 WINTER ST., BOSTON, MASS
FILIJŲ OFISAI:

!x)well—147 Centrai st., Room 218. 
Worcester—518 Main st., Room 608-10

Fitchburg -520 Main st.. Room 18.
Lynn—31 Exchange st., Room 4344.
Springfield—145 Statė st., Room 509.

» ♦

1
r

baltveid.es

