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Vokiečiai pradėjo 
lupti paliokus.

ŠAUDĖ J DEGTINĖS 
ŠMUGLERIUS.

Pereitą nedėldienio naktį 
apie Lovelli policija saugo-

Reikalauja paskirti Amerikos 
Konsulį Lietuvon.

PRANCŪZAI I LEPIA VO
KIEČIAMS SUSTOTI.

Bėdinas sako, jis negalįs 
suvaldyt žmonių, kaip Var

šuva nesuvaldo Korfanto.

J

t

norių dalis apvalė nuo tų 
vagių Grossteino miesteli ir 
atėmė iš jų du kųlkasvai- 
džiu.

Lenkai banditai ' išplėšę 
Starlso ir Stubendorfo mies
telius.

Pereitos subatos vakarą 
tarp lenkų ir vokiečių Sile
zijoj prasidėjo jau tikra ka
rė. Susiorganizavę vokiečiai 
puolė ant lenkų dviem ko- 
lumnom: viena nuo Loviets- 
ko, o antra nuo Krapitzo ir 
Gogolino, ir nugrūdo juos 5 
mylias atgal.

Prošepanai paliko savo 
pozicijas ir leidosi bėgti, 
šaukdami vieni kitiems „Pa- 
notvie, do lasu!” Jie subėgo 
Grossteniero miškan, bet te
nai juos pasitiko kitas vo
kiečių būrys, kuris buvo pa
sislėpęs su kulkasvaidžiais.

Prie Gogolino vokiečiai 
paėmė 4 lenkų armotas, 8 
kulkasvaidžius ir 150 kara
binų. »

Sakoma, kad vokiečiams 
padeda ir italai, kurie tenai 
buvo nusiųsti tvarkai dabo
ti. Ratiboro mieste italai ap
ginklavę tris vokiečių liuos- 
norių korpusus. Ratiboro 
geležinkelio tarnautojai 
taipgi esą apginkluoti kara
binais.

Bavarų ir reiniečių būriai 
Silezijoj sako, kad jeigu 
jiems ir bus įsakyta nusi
ginkluoti, jie nepadėsiu gin
klo patol. pakol lenkų armi
ja Silezijoj nebus nugink
luota.

Londono „Times” kores
pondentas telegrafuoja iš 
Silezijos, kad Rcsenbergo, 
Kreuzburgo, Ratiboro ir 
Krapitzo apieiinkėse mūšiai 
eina be paliovos ir daug esą 
užmuštų ir sužeistų. Kores
pondentas sakosi pervažia
vęs per lenkų pozicijas ir 
matęs, kad lenkai gauną 
daug sustiprinimų iš Lenki
jos. Nuolatos ateiną dau
giau kariumenės ir artileri
jos. Lenkų vado Korfanto 
paskelbimas apie jo nusi
ginklavimą ir pasitraukimą 
iš Silezijos esąs vienas tik 
juokas, arba stačiai apga
vystė.

Vokiečiai taipgi turį arti
lerijos, sako koresponden- 
tas.Beto da jie turį daug re
volverių ir po vieną karabi
ną ant dviejų žmonių.

Berlino žiniomis, pereitą 
nedėldienį buvęs smarkus 
mušis su lenkais ties Rosen- 
bergu, kur daug ginkluotų sykių anglį Lenkijai ir siūlo 
lenkų atėję Silezijon iš Len- Silezijos anglį Austrijos 
kijos. Bet paliokai buvę pri- pirkliams. Prieš tai francu- 
versti pasitraukti iš kelių zai nieko nesako, 
kaimų. I -----------

Į Neustadtą atvežta 60 KARIUOMENĖ KONTRO- 
sužeistų vokiečių iš Gogelio LIUOJA ALBANY MIES- 
apielinkės, kur paliokai bu
vo smarkiai sumušti. Su
žeistieji vokiečiai sako, kad sausio mėnesio streikuoja 
tarp užmuštų lenkų esą gatvekarių darbininkai, ta- 
daug francuzų oficierių, po pašaukti New Yorko val
kūne veda lenkų bandau stijos kazokai, nes paskuti- 
prieš vokiečius, gyvento jus. nėmis dienomis tenai prasi-

Žinios priduria, kad Šar-Įdėjo riaušės ir streikininkai 
yuotas vokiečių traukinis sunaikino kelis karus. Da- 
išvijęs lenkų gaujas iš Ko- bar miestą kontroliuoja ka- 
menzo. Kita vokiečių liuos- riuomenė.

FRANCUZAI LIEPIA VO
KIEČIAMS PADĖT 

GINKLĄ.
Francuzų premjeras 

Briandas Paryžiuje pasi
šaukė vokiečių atstovą May- 
erį ir pareikalavo, kad Bėr
imo valdžia tuojaus sustab
dytų Silezijos vokiečius, ku
rie gindamiesi pradėjo muš
ti lenkus, jeigu ji nenorinti 
užsitraukti bausmės iš są
jungininkų pusės.

BERLINAS NUSIPLAU- 
JA RANKAS.

Vokiečų valdžia atsakė 
francuzams, kad ji neturi 
galios uždrausti Silezijos 
gyventojams gintis nuo len
kų užpuolimų, nes tą kraštą 
valdo patįs sąjungininkai. 
Berlinas sako, jog atsako- 
mvbė už kraujo praliejimą 
Silezijoj puola ant sąjungi
ninkų komisijos, kuri yra 
pastatyta tenai tvarkai pa
laikyti.

Šitą atsakymą vokiečiai 
davė Į francuzų reikalavi
mą. kad Vokietija uždarytų 
ties Silezija savo rubežių, 
taip kaip Lenkija padariusi. 
(Bet tai yra melas; Lenkija 
nuolatos siunčia sustiprini
mu Korfantui.) Vokietijos 
valdžia sako ji savo kariu- 
menės Silezijon neleidžianti, 
bet. ji negalinti uždraust pa
tiems gyventojams gintis. 
Sąjungininkų kariumenė jų 
negina, todėl jie turį teisę 
patis gintis.

Vokiečių laikraščiai tei
singai nurodo, kad francu- 
zai visai kitaip žiuri Į lenkų 
ginkluotas gaujas. Jie netik 
nereikalauja, kad lenkų 
liuosnoriai Silezijoj butų 
nuginkluoti ar atšaukti, bet 
jų oficieriai dar broliuojasi 
su ginkluotais lenkais ir 
sveikinasi su jų vadais. Ber- 
lino „Tageblatt” išspausdi
no visą eilę prirodymų, kad 
lenkų banditams francuzai 
pristato amuniciją ir net 
kulkasvaidžius.

Iki šiol visai da nesimato 
kad lenkų razbainikų vadas 
Korfanty manytų trauktis 
atgal. Priešingai, jisai pra
dėjo rekvizuoti Silezijos ka-

Į

Austrijos

zai nieko nesako.

TĄ.
Albany miestan, kur nuo
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Metai XVI.

jo degtinės šmuglerius, nes DABAR AMERIKOS AT- 
Ibuvo gavus žinių, kad iš Ka- STOVAS YRA TIK RYGOJ 
inados ateina didelis auto- 
' mobilius su degtine. Ir apie 
vidurnaktį pasirodė ant ke
lio milžiniškas vežimas. Po
licija liepė važiuojantiems 
sustoti, šie leidosi bėgti, o 
policija savo automobilium 
vytis ir šaudyt, šmuglerių 
automobilius, užgesinęs vi
sus žiburius, pradėjo bėgti 
70 mylių į valandą. Bėgdami 
šmugleriai mėtė bonkas su 
degtine laukan. Policija 
šaudydama vijosi per visą

Iš Lietuvos sunku jį pasiekti 
ir daug lėšuoja.

Gegužės 16 dieną Ameri
kos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Tarybos vardu 
lapo išsiuntinėta visiems Se
nato ir Atstovų Rūmų na
riams, o taip-pat ir Valsty
bės Sekretoriui Hughes tam 
tikra rezoliucija, kurioj rei
kalaujama, idant Amerikos 
valdžia greičiau nuskirtų 

_ savo konsulus ar konsulia- 
Lo'.vellį, bet išbėgę į laukus riŲ agentus Lietuvon, 

i šmugleriai dingo tamsoje, i

SUGAVO SENĄ NAŠLĘ 
SU JAUNU VAIKĖZU.
Lakevillės apielinkej, 

j Massachusetts valstijoj, pe
reitą nedėldienį buvo sugau
ta 40 metų amžiaus našlė E. 
H. Whitten, kuri buvo pabė
gus į girias su 16 metų am- 

I žiaus mokiniu Terry iš Ass- 
onet miestelio.

Jau pirma buvo patėmyta,
■ kad šita moteris turi neleis- 
’ tinų santikių su tuo vaikė- 
! zu, ir vaikino tėvams reika
laujant, policija buvo įsa- 
‘ kius jai iš to miestelio prasi- 
i salint. Apie 10 dienų atgal ji 
i prapuolė, bet kartu dingo iš
■ namų ir jaunas Terry. Per 
į 10 dienų ju jieškota ir nega- 
! lėta surasti. Tik pereitą ne- 
i dėldienį žmonės pastebėjo 
Į iuos girioje besislapstant.
Kada juodu suėmė, abudu 
buvo labai nuvargę ir susi
vėlę. Kelias paskutines nak
tis jiedu buvo nemiegoję ir 
nėr dvi paskutines dienas 
nieko nevalgę. Policija abu
du areštavo ir pastatė po 
$500 kaucijos kiekvieną, 
kaltindama juodu už „nemo
rali gyvenimą.” Moteris at
virai pasisakė teisme, kad ji 
mylinti tą vaiką ir kas tarp 
iuodviejų buvę, dėl nieko ne
sigailinti.

Šiuo laiku Lietuvos žmo
nėms, kurie turi kokių nors 
reikalų prie Amerikos Kon
sulo, prisieina keliauti Ry- 

i gon, nes tik ten yra toksai 
i konsulas, o reikalų atsiran- 
!da visa daugybė, tai delei 
išgavimo leidimo arba vizos 
važiuoti Amerikon, tai delei 
parsiuntimo kokių doku
mentų ir tt. Parvvkus Lie
tuvon tiems lietuviams, ku
rie yra patapę Amerikos pi
liečiais, lygiu budu prisieina 
susisiekti su konsulu, o kad 
nuvažiuoti Rygon, prisieina 
išsiimti pasas ir šiaip pada
ryti daug išlaidų, neskai
tant jau sugaišties. Delei 
šių tat priežasčių ir delei to, 
kad Lietuvos Respublika 
gyvena jau suvirs 3 metai, 
kaipo atskira nepriklauso
ma valstybė, Tarybos Di- 
rektoriatas ir yra sustatęs 
tam tikrą rezoliuciją, kuri, 
su parašu Adv. J. Lopatos 
kaipo Tarybos Direktoriato 
pirmininko, ir Adv. F. Ba- 
gočiaus, kaipo sekretoriaus, 
buvo išsiuntinėta.

Tub tarpu jau gauta yra 
nuo daugelio senatorių ir 
šiaip atstovų daug atsaky
mų, kuriuose pažadama tą 
klausimą paremti, kaip tik 
jis bus Įneštas svarstyti, ir 
tai gal šios sesijos metu.

Liet. Inform. Biuras.

i MARCINKONIŲ KAIMIE-r I • •• • 1 11 ■av pareiškimas. yy. Virginijoj apskelbta
Lietuvos vynausybė yra, vJ * • *

gavusi lenkų okupuoto Mar-1 
cinkonių kaimo pareiškimą 
šio turinio:

„Mes M. kaimo gyvento-;^ 
jai, neišskiriant žydų, krei- ■ 
piamės į Lietuvos valdžią, 
prašydami atkreipti domės 
į mus, nuskriaustus našiai-

karės stovis
FRANCIJA DABAR KON

TROLIUOJA 2,000,000 
VYRŲ PO GINKLU.

Washingtono žiniomis, 
čius, likusius be savo globė- į Franci ja ir Lenkija dabar

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
SENATORIUS VAŽIUOJA 

I RUSIJĄ.
Suvienytų Valstijų sena

torius France iš Marvland 
valstijos važiuoja Į Rusiją 
tirinėt šalies padėjimo po 
sovietų tvarka. Senatorius 
France sakosi, jogei jo ke
lionė nėra surišta su jokia 
valdžios įstaiga. Jis važiuo- 
iąs savo liuosu noru tirinėt 
Rusijos padėjimą ir parvež
ti teisingų žinių savo drau
gams. „Galbūt mano kelio
nė prisidės kuomi nors prie 
suartinimo šių dviejų tautų 
ir atbudavojimo pasaulio,” 
pasakė senatorių? France.
MIRĖ DIDŽIAUSIAS PA

SAULYJE ŽMOGUS*
Sioux City mieste šiomis 

dienomis pasimirė tūlas 
Bernard Cayne, kuris buvo 
skaitomas didžiausiu pasau
lyje žmogumi. Jis turėjo 8 
pėdas ir 1 colį augščio. svėrė 
300 svarų, dėvėjo 24 saizo 
čeverykus.

EGIPTE SUKILIMAS.
Egipto gyventojai vėl su

kilo prieš Anglijos valdžią 
tenai. Per pereitą sąvaitę 
Aleksandrijos mieste 23 
baltveidžiai buvo užmušti ir 
130 sužeista. Iš Kairo pra
nešama, kad 1,500 ginkluotų 
bedujinų eina Ramleh linkui 
dalyvauti revoliucijoj. Daug 
telefono vielų nutraukta.

ANGLŲ KARIUMENĖ 
SILEZIJON.

Londono žiniomis, Angli
jos valdžia nutariusi kuo- 
greičiausia siųsti Silezijon 
kariumenę.

DAR APIE GARSIĄJĄ 
WALL STREETO EKS- 

PLIOZIJĄ.
Pastaromis dienomis tapo 

suareštuotas tūlas vežėjas 
De Filipis, kuris, sakoma, 
nuvežęs bombą ant Wall 
Streeto. Šnipai surado net 5 
liudininkus, kurie buk tai 
matę De Filipį ant Wall st. 
tuojaus po ekspliozijai. Vie
nok minėtas vežėjas ginasi, 
sakydamas kad jis apie tą 
eksplioziją nieko negirdėjęs, 
net nežinąs, kur Wall Steet 
randasi. De Filipis laiko-

LIETUS NUNEŠĖ MIES
TELĮ.

Idaho valstijoj užėjo toks
smarkus lietus, kad visas_______ __ ___________
Grandevillės miestelis likos mas kalėjime po didele ap- 
nuplautas. sauga.

jos tėvynės Lietuvos. Nuo 
pirmo vokiečių Įžengimo i 
Lietuvą mes nebuvom laisvi 
nuo Įvairių okupantų. Vie
niems pasitraukus, ateina 
kiti, plėšia, grobia menkuti 
mus turtą, gabena Į savo 
kraštą. Ypač tuo pasižymėjo 
lenkai dabartiniu laiku. Jie 
rekvizuoja musų gyvulius, 
javus, surašinėja musų lau
kus, plėšia musų turtą. Da
bar lenkai leidžia gandus, 
kad musų kaimas pasirašė 
lenkų valdžiai. Tai yra gry
nas lenkų prasimanymas. 
Lenkai nerasdami dieną gy
ventojų namie, atvykdavo Į 
kaimą naktį, versdavo gy
ventojus pasirašyti, laiky
dami juos uždarę po tris die
nas šaltam kambaryje. Bet 
gyventojai, supratę lenkų 
norą apgauti, nei vienas sa
vo parašo nedavė, nežiūrint 
i didelę prievartą.

”Mes, kreipdamiesi i Lie
tuvos valdžią, pareiškiame, 
jog esame tame nekalti. Ir 
šiandien dėl to vargstame, 
vos iš bado nemirštame, nes 
lenkų kariumenė žiauriai 
mus apiplėšė, viską iš mus 
atėmė, nepalikdama nei 
maisto šeimynoms.

”Todel mes, prašome Lie
tuvos valdžią leisti nusipirk
ti musų šeimynoms maisto 
artimiausiam miestelyje, 
esančiam Lietuvos valdžios 
žinioj, nes lietuviai kareiviai 
ir šauliai neduoda mums iš
vežti.

„Prašome Lietuvos val
džią mus neapleisti, išklau
syti musų pasiskundimo 
balsą, nes visi mes norime . 
priklausyti tėvvnei-Lietu- 
vai ir laisvai joje gyventi. . 
Mes pasitikime, kad tėvynės . 
meilės neišplėš iš musų len- ! 
kai, kaip tai nepavyko pra
eityje rusams.

„Te gyvuoja laisva Lietu
va!”

Pareiškimas pasirašytas 
visų kaimo gyventojų.

Liet. Inform. Biuras.

REIKALAUJA UŽDRAU
STI CIGARETUS.

Šiomis dienomis Indiana- 
polio mieste įvyko suvažiavi 
mas taip vadinamos United 
Brethren bažnyčios atstovų. 
Tame suvažiavime tapo iš- 

. nešta rezoliucija, reikalau
janti uždrausti šioj šaly iš- 
' dirbinėti ir pardavinėti ci- 
geretus (papirosus).

—
MILIONIERIAUS MOTE
RIS KALTINAMA VAGY

STĖJE.
Chicagoje tapo suareštuo

ta milionieriaus J. S. Heil 
moteris už įvairias vagys
tes. Toji poniutė parsisam- 
dydavo turčiams kaipjo tar- 

■ naitė ir apvogdavo jų na
mus. šitokiu budu ji apvogė 
apie pusę tuzino namų. Poli
cija rado pas ją daug pavog
tu daiktų.

NORIMA ŠLIAUŽYTI 
ANGLIAKASIŲ STREIKĄ

Kompanijų galvažudžiai 
šaudo iš kalnų Į miestelius.
Mingo apskrity, West 

Virginijos ir Kentucky pa
sieniu, kur jau nuo dviejų 
sąvaičių eina šaudymas, gu
bernatorius Morganas aps
kelbė karės stovį. Daug „pi
liečių” buvo prisiekdinta ir 
apginkluota kaipo „valsti
jos policija,” skelbia kapita
listų spauda.

žinios sako, kad Merri- 
maco miestelis vėl buvo ap
šaudytas nuo Kentucky val
stijos kalnų, ir kompanijos 
streiklaužiai, kurie taisė te
nai motorą, turėjo pasitrau
kti. Plutokratų spauda dėl 
to šaudymo kaltina darbi
ninkus.

214001 Angliakasių organizaci- 
30 000 .i°s atstovas Robb pasiuntė 

160*000 justicijos departamento gal- 
56 000 vai Dougherty šitokią tele- 

200*000 gramą:
35,000 į „Spauda skelbia, kad tam- 

100,000 j sta esi pasakęs, jog suirutę 
i A.'finoiiol'ri'tnr oTirrci —

turi daugiau vyrų po gink
lu, negu bent kokia kita val
stybė Europoj. Paduodama 
čia lentelė parodo, kiek kuri 
šalis dabartiniu 
kareivių, būtent:

Austrija
Belgija 
Bulgarija 
čeko-Slovakija 
Danija 
Finlandija 
F rancija 
Graikija 
Italija 
Ispanija 
Jugo-Slavai 
Lenkija 
Norvegija 
Olandija 
Portugalija 
Rumunija 
Švedija 
Šveicarija 
Vengrija 
Vokietija _ ....
Taigi, dabartiniu laiku! Jmgo auskrity^ kelią suJa'

laiku turi

30,000
105,000
33,000 

147,000
15,000 
35,000 

809,652 
250,000 
300,000 
190,675 
200,000 
600,000

15,400

Europoje vra daugiau kaip žiavę tenai iš Alabamos, Co- 
3,500,000 kareivių, ir apie Į^ad°s ir kitų valstijų agi- 
du trečdaliu šitų spėkų kon- tatonai - kurstytojai. Jeigu 
troliuoja Francuzijos mili-■ tams^a. istiesų esi taip sa- 
tarizmas. Lenkai yra pilnoj k?s’ *ai as tamstai
francuzų militaristų kont- pranešu, kad pas mus nėra 
rolėj, taip pat jų kontrolėj i™ vieno agitatoriaus is nu
yra Belgijos, čeko-Slovaki- n.etų valstijų. Visi angliaka- 
įos, Rumunijos ir Jugoslavi-isia1’ kurie priklauso pne 
jos armijos. i musH organizacijos, yra se

ni ir ramus sios apielmkes 
gyventojai. Musų organiza
cija norėtų, kad tamsta šitą 
dalyką ištirtum.”

Angliakasių unijos 17-to 
distrikto pirmininkas išlei
do atsišaukimą į visus ne- 

I unijinius angliakasius West 
j Virginijoj ir Kentucky’je, 
Į kad jie tuojaus mestų darbą 
ir streikuotų, o unija duo
sianti jiems paramos. Atsi
šaukimas priduria, kad ka
syklų baronai, norėdami su
laužyt organizuotų anglia
kasių streiką, parsigabeno 
iš kitur streiklaužių ir pri- 
sisamdė šimtus galvažudžių, 

į kurie šaudydami nuo kalnų 
i nori suvaryti streikuojan- 
į čius darbininkus į kasyklas.

NUŽUDĖ NEGRĄ JŪREI
VI.

Portland, Me. pereitoj su- 
batoj kilo muštynės ant lai
vo Mary W. Barrett Gauja 
baltveidžių užpuolė penkis 
negrus jūreivius ir pradėjo 
•uos mušti. Kuomet mušis 
užsibaigė, tai iš 5 negrų at
rasta tik 4. Manoma, kad 
vieną jų baltieji primušę 
Įmetė Į vandeni.

I

GAISRAS SUNAIKINO 
DAUG MIŠKO.

South Graftone, netoli 
Worcesterio, pereitos pėtny- 
čios naktį užsidegė miškas. 
Iki vidurnakčiui gaisras ap
ėmė apie 125 akerius miško i 
ir jau tuojaus butų pasiekęs 
10,000 kordų sukirstų mal
kų. Vistik pasisekė gaisrą 
-ulaikvti. Nuostolių priskai- 
toma apie ant $15,000.

MIŠKŲ GAISRAS GRE
SIA MIESTELIO GYVEN

TOJAMS.
Apielinkėje Suncook, N. 

H. smarkiai dega miškas. 
Liepsnos vis eina artyn prie

AREŠTAVO RUVITST FT O- 
RIDOS GUBERNATORIŲ.

Pereitą subatą Albany 
mieste, Georgijoj, buvo 
areštuotas buvusis Floridos 

i valstijos gubernatorius.. J| 
kaltina laikymu vergijoj 
juodveidžių darbininkų.

i
LAKŪNAI J PUOLĖ Į 

JŪRES.
Ties Narragansett’u pe- 

. nedėldienį skraidė 
virš jūrių orlaivis su dviem 
lakūnais. Staiga mašina ap
sivertė augštyn kojomis ir 
įpuolė į jūres. Lakūnai, ku
rie buvo prisijuosę diržais 
prie sėdynių, atsidūrė netik
tai po vandeniu, bet da ir 

__ , ________ ________ /galvomis žemyn. Tečiaus 
Trakijoj, francuzų kariu- diržus abudu atsirišo ir ne- 
■nenė suėmė 300 turkų ban- trukus išplaukė ant viršaus, 
ditų. Jų vadas pulkininkas Nuo kranto žiurėjo tukstan- 
Rušdi taipgi paimtas. •čiai žmonių.

miestelio Suncook. Gyvento- „ . • v • • « i • i _• i • J v l
oi r»iz-v vvHinprnliA rOtlA OTMmtl . .. £ai šio miestelio tapo apimti 

didelės baimės. Dideli ir ma- 
ži kasa aplinkui revus, kad 
tik sulaikius gaisrą.

SUĖMĖ 300 TURKŲ.
Konstantinopolio žinio

mis, čataldžos vakaruose,

■M
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NEDARBAS AUGA.

Bedarbių armija Ameri
koje nuolatos auga. Tai pat
virtina oficialės skaitlinės. 
Skleidžiamas kapitalistų 
spaudos žinias, buk nedar
bas žymiai sumažėjęs, griež
tai užginčija Suvienytų Val
stijų Samdymo Darbuotės 
direktoris Skimmer, kuris 
sako:

"Nežiūrint prasiplatinusios 
nuomonės, busią balandžio pa
baigoje darbai pagerėję, su
rinktos Darbo Departamento 
žinios parodo, kad balandžio 
pabaigoje bedarbiu buvo 4 
nuošimčiai daugiau, negu kovo 
pabaigoje.”
Daugiau kaip 4,000,000 

žmonių dabartiniu laiku A- 
merikoje yra be darbo. Iš 
kiekvieno šimto, 35 nedir
ba. Daug pasenusių vyrų ir 
moterų neturi iš ko gyventi. 
Jiem reikia drapanų, reikia 
maisto, ir jie nori dirbti, bet 
negali, nes fabrikai ir kiti 
darbo Įrankiai priklauso

"Visgi, galime pasidžiaugti, 
kad amerikiečiai yra padarę 
neblogą pradžią pramonei Lie
tuvoje. Su laiku ji išbujos ir 
teiks darbo visiems lietu
viams, kuriems nebereikės 
klajoti po svietą ir jieškdti 
duonos kąsnio svetur.”

Kad be pramonės šalis ne
gali gyventi, tai jau visi ži- 

: no. Tik geistina butų, kad 
’prie tos pramonės kėlimo 
daugiau dėtųsi patįs darbi
ninkai. Tuomet jiems ir pel- 

i nas eitų, ir nereikėtų ver
gauti kapitalistams.

BABSONAS PALEIDO 
KATĘ Iš MAIŠO.

Ar esat kada nors girdėję 
apie Babsoną? Vargiai. Tai 
yra kapitalistinio biznio ži
novas, kuris turi netoli Bos
tono milžinišką statistikų 
biurą ir teikia kapitalistams 
reikalingu žinių. Statistiko
mis pasiremdamas, jis iš 
kalno jiems pasako, kada 
reikia tikėtis kainų puolimo 
arba kilimo; kada reikia me-saujalei kapitalistų; kapita- dž; irkti k kes

listai gi neduoda dirbti, nes „jįįg kad’a dar.
neturi užsakymų. Tai ve ką „
reiškia kapitalizmo tvarka,, 
kur pramonė pastatyta ant 
pelno pamatų.

DARBININKŲ VALDŽIA
ELGIASI KITAIP.

Darbininkų laikraštis 
”New Jersey Leader” 14 ge
gužės numery rašo:

”New South Wales (Aust
ralijoj) darbininkų valdžia pa
skelbė, jog nei vienas darbo 
vyras, moteris ar vaikas dėl 
nedarbo nebadaus. Valdžia iš
leido įsakymą, kad kiekvienam 
vedusiam darbininkui butu 
mokama iš valdžios iždo pini
gų pakankamai jam ir jo šei
mynai pragyventi; kad neve
dusieji, kurie užlaiko senus 
savo tėvus ar ką kitą, butų 
priskaityti prie vedusiųjų ka
tegorijos, ir kad pavieniai ne
vedusieji gautų taip pat pa
kankamai savo pragyvenimui 

Miestuose steigia-

listai gi neduoda dirbti, nes

pašalpos.
mieji specialiai maisto biurai 
kur kas diena duodama pašai- 
pa.
Amerika yra daug tur

tingesnė šalis negu Austra
lija, tečiaus apie darbinin
kų šelpimą krizio metu čia 
niekas nesirūpina. Vieto; 
mokėti badaujantiems dar
bininkams pašalpą, kapita
listinė valdžia čia skiria 
"tyrinėjimo komisijas” ir iš
moka milionus dolerių "blo
gumų tyrinėjimams.” Bet 
nuo tų tyrinėjimų bedarbių 
padėtis nei kiek nepalengvė- 
ja.

AMERIKIEčIŲ BENDRO
VĖS IJETUVOJE.

"Vienybės Lietuvninku 
pranešimu, senesnės ameri
kiečių bendrovės, kurios jau 
pradėjo Lietuvoje darbą, 
turi gero pasisekimo. Ji sa
ko:

"Seniausi yra Lietuvos At
statymo B-vė; ji įvesdino da
lį savo kapitalo į ūkio mašinų 
dirbtuvę ir aliejaus spaudimo 
bendrovė. Pramonės B-vė ren
gia kelmų distiliavimo dirbtu
vę. Prekybos ir Pramonės B- 
vė verčiasi prekyba ir yra įs
teigusi šoferių mokyklą Kau
ne. kur mokslas dėstomas ni
šų kalba. P>eto, ji varo auto
mobilių susisiekimą tarp Kau
no . ir Mariampolės. Nesenai 
susiorganizavusi bendrovė 

'Drobė’ jau varo popieros fab
riką, kurioje išdirbama kar
tonas, stora popiera ir rengia 
audimo ir verpimo fabriką.

"Kitos bendrovės yra įs
teigtos kad čeverykus gamin
ti, audeklus austi, bet jos, ant 
kiek mes žinom, dar nepradė
jo savo darbo Lietuvoje ir te
bekelia kapitalą Amerikoje.

bininkams algas pakelti, o 
kada numušti; kada darbi
ninkai gali streiką laimėti, o 
kada ne, ir tt.

Šitų žinių jisai teikia tam 
tikrais laiškais, ir prie to da 
leidžia laikraštį, kuris vadi
nasi "Barometru" ir kainuo
ja $125.00 metams, nors eina 
tik sykį į mėnesį.

Taigi pasiklausykit, ką 
ponas Babsonas sako:

"Karė parodė samdytojų 
klesai, kokios didelės galybės 
turi plačiai vedama propagan
da. Imperialistinė Europa jau 
žinojo apie šitą galybę. Bet 
Suvienytoms Valstijoms ji bu
vo naujas dalykas. Dabar, 
kuomet mes turim ką nors A- 
merikos žmonėms parduoti, 
mes jau žinom kaip tai par
duoti. Mes išmokom. Mums i 
priklauso mokykla. Mums tar
nauja bažnyčioje sakykla. Ir 
samdytojų klesai priklauso 
spauda- Suvienytose Valstijo
se praktinai 
stambesnio 
netarnautų 
lams.”
Įsidėkite 

gerai galvon: 
reikalams tarnauja netik vi
sa stambioji spauda, bet ir 
mokykla, ir sakykla. Ponas 
Babsonas žino ką šneka. 
Pas jį viskas paremta fak
tais ir skaitlinėmis. Dabar 
jus turbut suprasite, kodėl 
tokie "dideli” žmonės, kaip 
Rokfeleris ir kiti, aukauja: 
bažnyčioms milionais. Jie 
remia tikėjimą nedelto, kad 
jie patįs tikėtų, bet dėlto, 
kad tikėjimas tarnauja jų 
bizniui ir padeda geriau iš
naudoti darbininkus. Ponas 
Babsonas pasakė tai labai 
aiškiai.

į KĄ ŠELPIA RAUDONAS 
KRYŽIUS?

"New Jersey Leader” 11 
gegužės numeryje šašo:

"Akyvaizdoje baisaus Euro
pos sunaikinimo karėmis ir 
blokadomis. Amerikos darbi
ninkai buvo prašomi gausiai 
aukauti, kad palengvinus tų 
šalių skurdą.

"Europai šelpti Amerikoje 
buvo surinkta milioaai doleriu. 
Bet kiek gi tų pinigų buvo su
naudota darbininkų klesai?

»>p- -- .........—
mo. Raudonas Kryžius sude
gino tenai $2,000,900 vertės 
medicinos reikmenų, kad jos 
nepatektų i darbininkų val
džios rankas.

"Archangelske $10.000.000 
vertės reikmenų supuvo, bei 
badaujantiems ir mirštan
tiems rusams Raudonas Kry
žius jų nedalė.

"Bet taip dedasi ne vienoj 
tik Rusijoj. Vengrijoj. Austri
joj, Italijoj ir kitose šalįse su
sipratę darbininkai yra apleis
ti ir badauja, nes politiniai jų 
įsitikinimai Raudonojo Kry
žiaus ponams nepatinka. Taip 
pat yra ir Airijoj, kur nelai

mingoms Anglijos vadžios tero
ro aukoms Raudonas Kryžius . 
neduoda jokios pagalbos.”

Aštriai kritikuoja Raudo
nąjį Kryžių ir Chicagos 
"Examiner." gausio 11 d. 
savo editoriale jis rašė:

"Jis (Raudonas Kryžius) 
buvo įsteigtas gelbėti nuken
tėjusius, kur tik nukentėjusių 
yra. Bet dabar, matyt, jis yra 
pasiryžęs nešti pagalbą tik 
tenai, kur politikieriai nutars, 
kad pagalba reikalinga, bet jo
kiu budu neduoti pašalpos te
nai. kur jie neturi simpatijos, 
kaip pavyzdžiui Rusijoj...”
Tai ve jums "bepartyvė 

kapitalistų "labdarybė!"

tukai kišenius apgynimui 
savo organo!

nėra nei vieno 
laikraščio, kuris 
samdytojų reika-

šituos žodžius
kapitalistų

LENKAI APIPLĖŠĖ KUN. 
ŽILINSKĄ.

Kun. Tarnas Žilinskas, bu
vęs So. Bostono lietuvių pa
rapijos klebonas, parvažia
vęs Lietuvon papuolė i len
kų rankas ir likos apiplėš
tas.

Apie tai mums papasakojo 
sugrįžęs iš Lietuvos J. Va- 
lukonis, kuris kartu su Ta
rnu Žilinsku buvo nuvažia
vęs Vilniun. Grįžtant iš Vil
niaus, sako Valukonis, neto
li Lietuvos rubežiaus lenkai 
pastebėjo, kad kunigas turi 
Amerikos dolerių. Lenkų 
cficierpalaikis įsivedė abu
du savo buklėn ir pareikala
vo 10 dolerių. Kada kunigas 
nenorėjo duoti, lenkas išsi
raukė revolverį ir įrėmęs 
cunigui krūtinėn sušuko: 
"Dawaj prędzej!” Kunigas 
oabalęs iš baimės ir visas 
drebėdamas atidavė lenkui 
10 dolerių.

Nors klerikalų "Dar-kas" 
kiek drūtas stengiasi užtar
ti tuos lenkų razbaininkus, 
kurie, įsiveržę Lietuvon, 
plėšia ir kankina ramius gy
ventojus, bet kartą ir jis bu
vo priverstas pasakyti tei
sybę apie tuos savo "brolius 
tikėjime.” Viename savo nu
merių "Dar-kas" pasakė: 
“kad lenkų kareiviai nors ir 
katalikai, bet jie su lietu-

Bėgant Vrangeliui iš Kry- ^iais elgiasi daug aršiau ir
už bolševikus."

Ar žinote, kode! "D-kas” 
taip atsivertė? Ogi kad 
"pernai per šv. Baltramie
jaus atlaidus Giedraičių baž
nyčioje laike suplikacijų 
‘ lenkai kaip ožiai pradėjo 
•au lenkiškai giedoti. Kada 
klebonas su tuo nesutiko, 
tai jie paėmę ji išsivežė ir 
nei šiandien nežinia kur ji 
padėjo."

Kad taip lenkai butų pra
dėję giedoti "kaip ožiai” ne 
enkiškai, bet lotyniškai ir 
kad vieton kunigo jie butų 
išsivežę kokį nors bedievi ar 
socialistą, tuomet jie butų 
buvę "tikri broliai Kristuje” 
ir "Dar-kas” prieš juos ne- 
jutų murmėjęs.

Dešimtame komunistų su
važiavime .Leninas pripaži
no, kad lengviau yra įvyk- 
dinti komunizmą ten, kur 
kapitalizmas labiau išsivys
tęs.

Vadinasi, Leninas patvir
tino tą teisybę, kurią socia
listai senai skelbia. Bet mu
sų lietuviškieji komunistai 
be paliovos sukaudavo, kad 
einant prie socializmo tvar
kos kapitalizmo galima ap
silenkti. (

Padubysio

Vyčiai ir komunistai gė
dijasi savo tikrojo vardo.

X. Y.Z.

Ifcroką da gyvaus 
vergįs.
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BULOTĄ NORĖJO UŽ
MUŠTI.

Šiomis dienomis parvažia
vęs Bostonan iš Lietuvos 
vienas amerikiečių bendro
vės atstovas papasakojo 
mums, kad būnant jam Ma- 
riampolėj vienas karin. no
rėjęs nušauti A. Bulotą. Tai 
buvę restorane, kur mini
mas amerikietis ir keli kari
ninkai vakarieniavę. Visi 
buvę jau gerai išsigėrę, kaip 
tuo tarpu įnėjęs Bulota. Vie
nas karininkų tuojaus išsi
traukęs mauzeri ir, sušukęs 
"Lietuvos išdavikas," šovęs 
į jį. Ir jei Bulota išliko gy- Į 
vas, tai tik ačiū amerikie- ivas, tai tik ačiū amerikie
čiui, kuris laiku nutvėręs 
karininkui už rankos ir su
vis suėjęs žemėn.

PANAIKINO BYLĄ 
PRIEŠ PHILADELPHI- 

JOS KLINIKĄ.
"Vienybės Lietuvninkų” 

pranešimu, valdžia panaiki
no bylą prieš Philadelphijos 
kliniką, nes nebuvo prirody
mų, kuriais pasiremiant bu
tų galima ją persekiot.

Tos klinikos vedėjai buvo 
areštuoti Philadelphijoj 
1915 metų birželio mėnesy, 
ir lietuvių laikraščiuose tuo
met buvo daug apie tai ra
šyta, nes ji labai plačiai 
tarp lietuvių skelbdavosi ir 
jop menedžerium buvo J. 
Naujokas, žinomas "Raisto" 
ir kitų knygų leidėjas.

VALSTYBIŲ SKOLOS.
Paduota žemiau lentelė 

parodo kai kurių valstybių 
skolas, po kiek dolerių iš
puola kiekvienam 
jui. Ir taip:

Brazilijoj
Danijoj
Šveicarijoj
Argentinoj

gyvento-

$33.00
$83.65 
$92.71 

$111.90 
Suvienytose Valst. $227.83 
Kanadoj 
Australijoj 
Anglijoj 
Francijoj .

$275.08
$324.29
$827.29 

$1,107.95

(Nors ši korespondencija 
buvo rašyta pirm rinkimų, 
tečiaus talpiname ją kad pa
rodžius "Keleivio" skaityto
jams, kokių pragariškų 
priemonių ėmėsi Italijos ka
pitalistai su kunigais, kad 
nedalėidus socialistų prie 
rinkimų.—Redakcija.)Į

j Roma, 17 balandžio.—Per 
J pastarąsias septynias rinki

mų kampanijos dienas bal
tasis teroras pasiekė tokio 
laipsnio, jog daugelis Itali
jos Socialistų Partijos vadų 
pradėjo reikalauti, kad Par- 

jtija atsisakytų šitoj prievar
tos kampanijoj dalyvauti ir 
apskelbtų rinkimams boiko
tą. Rinkiminiai mitingai 
prasidėjo septynias dienas 
atgal susirėmimais tarp so
cialistų ir fascistų (juoda-' 
šimčių) po visą Italiją, ir 

Airikos tuose susirėmimuose daug

j 
i

Necivilizuotose ____ _________________
vietose dar tebežydi pilna žmonių buvo jau užmušta ir 
vergija. Toje Afrikos daly- sužeista.
je, kuri vadinasi Moroko. Nuo to laiko kasdienat- 
gyyuoja net ir prekyba ver- ejna žinių apie deginimą 
gais= yra tam tikros rinkos, darbo rūmų, vogimą ir mu- 

j darbininkų atstovų, 
naikinimą darbininkų namų

Komunistiškųjų provoka- 
lorių partija buvo plačiai 
paskleidusi lapelius, kuriuo
se ragino savo pasekėjus 
int 1- d. gegužės sukilti ir 
-pėka nuversti Amerikos 
žaidžią, o vietoų jos įsteigti 
komunistų diktatūrą.

Bet ar žinote, kodėl komu- 
įistų "užorderiuotoji" revo- 
iucija neįvyko? Ogi todėl, 
tad prieš tą dieną smarkiai 
□radėjo lyti ir nuo šalto Kė
laus komunistų karštos gal- 
.elės taip greitai atvėso, 
<ad jie visai užmiršo apie 
"užorderiuotą". revoliuciją 
r diktatūrą.

Artojas.

kur vergą arba vergę gali- Šimą 
ma nusipirkti ir parduoti.

Tūlas laikas atgal morai ir užpuolimą ant darbinin- 
tenai sugavo ispanų jurinin- kų mitingų. Visą šitą terorą 
ką, Francisco Salludą, ir pa- veda policija ir fascistai. 
reikalavo iš jo tėvų 4.000 pe- Daugelis socialistų sako, 
satų, sakydami, kad kitaip kad toliaus dalyvauti rinki- 

, • .. kampanijoj bus nebega
lima. Vakar šitą klausimą 
svarstė "Avianti” laikrašty
je Vinzenzo Vacirca sociali
stų partijos vadas, kuris

UUIUU * MUKI VI •

buržuazijos 'demonstracijos 
parodo, jog buržuazinė kle
sa jaučia savo galą štai jo 
žodžiai:

"Aš sakau, kad visuome
nės klesa, kuri jau nebeįs
tengia apsiginti savais įsta
tymais, savomis įstaigomis, 
savo policija, savais teisė
jais, kuri pati išeina iš dis
ciplinos ribų, kurią ji buvo 
įsteigus savęs išlaikymui 4r 
kurią ji buvo prievarta dar
bininkų klesai užkrovus, y- 
ra klesa, kuriai atėjo aršiau- 
sis krizis."

Italijos komunistai, kurie- 
rinkimams buvo priešingi 
iki jų Trečias Internaliona- 
ias nenutarė, kad viso pa
saulio komunistai privalo 
rinkimuose dalyvauti, žada 
eiti balsuot per kovą, nepai
sant jokių pavojų. Jie sako, 
kad spėkos vartojimas rin
kimuose geriau išlavins dar
bininkus revoliucijai. Jų va
dai sako, kad fascistams 
reikią padėkot už vartojimą 
spėkos, nes tik jų atakuoja
mi darbininkai suprasią, jog 
revoliucija nelengvas daly
kas ir kad be spėkos nieko 
nelaimėsi. Jie sako, jog bur
žuazija, griebdamosi žiau
riausio teroro, pati prirodo 
teisingumą to tėzio, kad no
rint ką atsiekti, reikia var
toti spėka.

Per pirmutinę rinkimų 
agitacijos sąvaitę naminėj 
karėj buvo 50 žmonių už
mušta ir keli šimtai sužeista. 
Kovai einant aštryn, reikia 
tikėtis da atkaklesnių už
puolimų.

(šita korespondencija paro- „ 
do, prie kokių sąlygų ėjo par- 
liamento rinkimai Italijoj. 'O 
vis dėlto socialistų buvo iš
rinkta apie pusantro šimto.— 
Red.)

parduosią jį vergijon.
Šitas grąsinimas atkreipė 

Associated Press’os kores
pondentas domę, ir jis nuvy
ko tenai patyrinėti, kaip to-Tve^ /SoZ. irTtai ii kaiP° * darbinin:
ii« nrancša- -' ‘ organizatorius yra geraiJ Balti žmonės ver<ni rin- žin(,mas ir Suvienytose Val- 
kose Darsiduoda laba? retai stl.1ose. Jisai rašo, kad diena bet KtiuSlveidžiafe tam at^ Jisai kalbė^s kai’ 
dna Knanlačfcri Kas tik susirinkime- Ragu-

tt £•.

r.ai nusipirkti sali vergą, ku-f«ir. A»„<, 
rj jisai laiko savo patarna
vimams.

Nupirktas vergas lieka 
privatinė pirkėjo savastis. 
Jeigu šeimynos galva, nusi
pirkęs vergą, miršta, tai jis 
palieka jį savo vaikams, ar
ba gali kam dovanoti, ly
giai taip kaip gyvulį ar kito
kį savo daiktą.

Vergų savininkas gali 
duoti savo vergui ir pačią iš 
vergių tarpo, kurios perka
mos taip pat kaip ir vyrai 
vergai. Vaikai tokių vergų 
skaitosi jau pagal gimimą 
vergais, ir užaugę priguli 
tam pačiam savininkui, ku
riam prigulėjo jo tėvai. Ži
noma, jei savininkas nori, i 
jis gali savo vergą paliuo- 
suoti.

Kaina vergams būna vi
sokia. Perkant vyrą vergą, 
žiūrima daugiausia jo am
žiaus: kaip ilgai bus galima 
jį išnaudoti: perkant gi mo
teriškę vergę, kainą visuo
met nusveria jos gražumas. 
Už gražią merginą mokama 
iki 750 pesatų (apie 100 do
lerių). Bet tai skaitosi labai 
augšta kaina, ir tiek galima 
gauti tik už jauną ir labai 
gražią merginą. Jeigu par
duodamas žmogus turi jau 
34-40 metų amžiaus, tai 
daugiau niekas už jį neduos, 
kaip 400 pesatų (apie $55).

Perkant vergą ar vergę 
paprastai yra daroma su
tartis, kad jam ar jai nie-

I

■ šauti, o daug sužeista. Jisai 
pats pabėgęs beveik per ste
buklą. Užpuolimas ant to 
susirinkimo buvęs organi
zuotas po policijos akių ir ji 
nei piršto nepajudino, kad 
suėmus bent viena žmogžu

dį.
Vacirca stato klausimą, 

ar šitaip terorui siaučiant, 
socialistai turi moralės tei- 

' sės vesti proletarus ant mir
ties.

"Aš pats esu pasirengęs 
paaukoti savo gyvastį už 
darbininkų teises,” rašo Va- 

; circa, "bet ar mes turim tei- 
jsės statyti pavojun darbi- 
| ninku gyvastis kovoje su
■ ginkluotos reakcijos šėli
mu?"

Kelios dienos atgal buvo 
užpulta laikraščio "Giusti- 
zia dėl Reggio Emilia” re
dakcija. Šitą laikraštį re
dagavo Camilo Prampolini, 
' vienas seniausių Socialistų 
Partijos narių ir didžiausis 
taikos šalininkas. Net bur
žuazija streiko metu imda
vo iš jo laikraščio ištraukas 
ir skelbdavo ant stulpų ir 
savo spaudoje kaipo argu
mentą prieš kurstymą prie 
revoliucijos. O vis dėlto fas- 
cistai jo laikraščio redakci
ją užpuolė ir sunaikino. Ir 
jis pats vos tik gyvas išliko.

Po šito užpuolimo, Pram
polini paskelbė, kad jis su 
savo šalininkais rinkimuose 
nedalyvausiąs, nes socializ- 

kas .įtarikfe. Visų jirma nJ£
jis. turi visus dantis.Paskuij^ią.^toS^inki^uo- 

kuosmulkiausia apžiūrima kur ridikas eidamas 
kiekyiena kūno dalis, apčiu-ip^ vjenoj rankoj tu.
pinejami visi muskulai, is-, neatį gavo baisa, o antroj lups ir pinigus pavogs, 
ankstomi nariai ir reika-lrevoIver1 Pereit, metą siunčiau dvi

Iaujartia užtikrinimo, kad u į šiandie Claudio Traves, pori čeverykų: vieną moti- , 
ar jis nėra aklas bei kurčias., kuris priguli prie dešiniau- nai, o kitą broliui. Motinai 

Perkama mergina papra- sio socialistų sparno, pasakė atidavė, o brolio pavogė. . 
štai imama ant trijų dienų' ”11 Tempo" korespondentui, Tas parodo, kad Lietuvoje 

verkšlena, kąd, "išbandymui." Jeigu ji pir- kad jeigu Socialistų Partija nėra jokios tvarkos, jeigu

Netrukus turėsime dar 
/ieną Susivienyjimą. Komu- 
įistai, kazirninkai ir mun- 
lainieriai pradeda vienytis. 
Naujojo Susivienvjimo kuo
jos jau tapo suorganizuotos 
>o. Bostone, VVaterbury ir 
Brooklyne.

Vyrai, dėkitės prie Lietu
vių Komunistų, Kazirninkų 
’r Munšainierių Susivienyji- 
■no Amerikoje?

Antikomas.

Komunistai mano, kad jie 
ižduoda skaudžiausį socia
listams smūgi, kuomet juos 
pavadina "smalaviriais.” 
Man tas atrodo tikras 
menkniekis. Kuomet Lietu
voj, būdavo, kaimo moterė- 
ės išsikolioja kiek tik gali ir 
n stiek savo priešo nenuvei
kia, tuomet viena antrai 
"užpakalį" parodo ir... kova 
užbaigta. "Laisvės” gi re- 
iaktorius, negalėdamas vi
siems socialistams savo "už
pakali” parodyti, graibstosi 
Įvairiausių pravardžiavimų 
ir koliojimų. Aš duočiau jam 
gerą patarimą: lai pasikvie
čia iš Rochesterio Lumbį ir 
lai duoda jani nupiešti savo 
"užpakalį." Tuomet lai tą 
"’pikčių” padeda ant pirmo 
"Laisvės" puslapio, ir tuo
met kova šiur bus laimėta.

žaibo Rykštė.
■_ ♦

i 
l

I

Darbininkai ir darbinin-( žiūrima vergui j bumą, ar g
kės, vvaterburiečiai! Kaip 
iųs jaučiatės po tos audros, 
kuri palietė musų "gabiau
sius” darbininkų vadus? 
Juk jie buvo "kelrodis” Wa- 
terburio darbininkams! Ar 
jus norite eiti tuo keliu, ku
riuo jie nuėjo?

ff.

UETUVOS VALDININ
KAI VAGIA AMERIKIE

ČIŲ SIUNTINIUS.
Gerbiamoji "Keleivio" re

dakcija, aš norėčiau, kad 
įdėtumet Į savo laikraštį šį 
straipsnelį apie Lietuvos 
valdininkų vagystes.

Aš siunčiau kelis kartus 
pinigų savo broliui regisU 
motuose laiškuose, ir kiek
vieną kartą jie mano laiškus 
apvogė. Trijuose laiškuose 
siunčiau po $20, tai tuos išė
mė, o įdėjo tik po $2. Ketvir
tam laiške siunčiau $30, tai 
įdėjo $3. Iš viso siunčiau sa
vo broliui 90 dolerių, o jis 
tegavo 9 dolerius.

Kuomet šitokios vagystės 
daromos, net apdrausti laiš
kai atplėšiami ir pinigai iš
vagiami, tai kitaip juk ne
gali Lietuvos valdininkų 
pavadinti, kaip tik vagimis.

Ir visa to akyvaizdoje 
Lietuvos valdžia dar šau
kiasi į Amerikos lietuvius ir 
prašo, kad ją gelbėtu. Ame
rikiečiai jau rėmė Lietuvos 
valdžią gana gausiai, bet ką • 
jie iš to turi? Jie ir pašalpos 
savo giminėms negali nu
siųsti—Lietuvos valdininkai 
pavagia.

Kaip yra kituose apskri- 
čiuose, aš tikrai nežinau, 
bet į Luokės ir Telšių paš
tus patariu amerikiečiams 
pinigų nesiųsti, nes išrodo, 
kad tenai valdininkai tik 
sėdi ir laukia, kada ateis iš 
Amerikos laiškas su pini
gais, tai jie tuojaus jį at
lups ir pinigus pavogs.

J ’ ėv ’ "" * KJUtMIUJlUUl. JI pi- nau s Ws «* jvnavo v v kvo,
dainininkas Miša Forenza kėjui nepatiks, po trijų die- dalyvaus šituose rinkimuo- apdraustų siuntinių raidžia 
apskundė ją ant $10,000 už' nų jfe g»ji ją gražinti pir-se, tai ji los į valdžios ran-, negali adresatui pristatyti, 
boikotavimą jo koncerto. ; mutiniam savininkui ir nei kas, nes jos dalyvavimas le-, Paskutinį duonos kąsnį ga- 

Kam čia verkšlenti? Juk skatiko nemokėti. fgalizuos reakcijos vartoja- tavi atimti biednam žmogui,
tai gera proga paagituoti * T8i šitokie dalykai dedasi mą spėką ir prievartą. Tra- j Jonas Matulionis, 
už "Laisvės" popieros fon- šiandien Morokoje, kurią ves pareiškia, kad tos žiau- ~ 918 Westem aye., 
dą. Lai pakrapšto komunis- valdo francuzai ir ispanai, rios baltosios gvardijos ir Peorįa, UI. 4



©f AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
PITTSBURGH, PA. 

Lietuvių vargai.
Pittsburgho lietuviai nie

kuomet nebuvo skaitomi 
veiklesniais už kitų koloni
jų lietuvius. Jei kas, būdavo, 
nenusiseka— atleistina, nes, 
girdi, Pittsburgho durnų de
besys savo spaudimu nema
žai visuomeniško darbo pa
laidoja. Vistiek bėgyje pra
ėjusių dešimties metų Pitts
burgho lietuviai pasirody
davo gana darbštus, nepai
sant sunkių darbo aplinky
bių. Jie sutvėrė nemažai 
draugijų, kurių didžiuma 
pusėtinai gyvuoja.

Laikraščių buvo įsikūrę 
apie 3 ir visi mirė. Du jų bu
vo visai silpni, striukai pa
sakius, McKees Rocks Baro
no ir S. Side’s Pūko laikraš
tukai. Jais lietuviai darbi
ninkai neužsitikėjo ir nerė
mė. Jie trumpai pagyvenę 
išnyko. "Dilgėlės" buvo pa
juokos laikraštukas, vėliau 
jos "surimtėjo," paliko "ap- 
švietos šluota,” su kuria J. 
Baltrušaitis apie per 10 me
tų plakė atsilikusius lietu
vius. Pagalios ta "šluota” 
nusidėvėjo, pavirto tikru 
"ražu.” Gimė "Tiesa," bet ir 
ta pasisekimo neturėjo. 
"Mes be Baltrušaičio ir jo 
laikraščių dar geriau galim 
kunigą už kalnieriaus nusi
tvėrę į priekį atsukti"-—pa
sakė vienas S. S. parapijo
nas.

Kitados, kuomet "Dilge
lės” dar buvo jaunos. Pitts
burgho žmonės prie visuo
meniško veikimo buvo tin
kamesni: jie rengdavo dau
giau prakalbų, kviesdavo 
mokytus, atsižymėjusius 
kalbėtojus ir remdavo apš- 
vietos darbus. Su aukomis 
irgi nesiskupėdavo. O publi
kos visokiuose parengimuo
se būdavo gana daug.

Kas gi šiandien? Pasi
kviečia kokį kalbėtoją, žino
ma ne "buržujų,” bet klau
syt jo kalbos susirenka visai 
mažai publikos, nežiūrint 
kaą rengia — komunistai, 

s- tautininkai ar parapijonai. 
Nesumeta nei kalbėtojaus 
kelionės lėšų padengimui. 
Draugijų vadovai riejasi 
vieni su kitais ir nieko gero 
negali nuveikti. Dauguma 
lietuvių sau ramiai vaikšti
nėja šiuose bedarbės laikuo
se ir jieško progos kūr-nors 
"munšaino" .paragauti arba 
pulruimiuose ant sienų 
spiaudo, o laikraščių‘vistiek 
neturi kada skaityti. Sako, 
” 'Naujienos’ netikusios, 
'Keleivis’ ištvirko, ką be- 
skaitysL..”

Parapijonų progresas nuo 
amžių čia buvo menkas. Bet 
užtai dabar jię tikisi, kad su 
vienu sykiu parapijonų visi 
vargai pranyks. Gaila, kati 
parapijonai mažai . tokių 
laikraščių skaito, kurie neša 
šviesos spindulį į žmones. 
Jie tankiai atmeta laisvų 
pažiūrų gerus laikraščius, 

4 neskaito jų, bet platina kle- 
rikališkus šlamštus.

Paskutiniu laiku Pitts
burgho lietuviai parapijo
nai jau išėjo į atvirą kovą 
su savo kunigu Sutkaičiu. 
Jau buvo byla teisme už 
muštynes bažnyčioje. Bylą 
parapijonai laimėjo, bet to
li gražu savo parapijos rei
kalų jie nesutvarkė. Ir ne-J 
sutvarkys, kol skaitys kle- 
rikališkus laikraščius ir ti
kės jiems. Klerikalų laik
raščiai gina vyskupų intere
sus, o ne lietuvių parapijo
nų reikalus. "Draugas," 
"Darbininkas” ir kiti kleri
kalų lapai slepia nuo para- 
pijonų tikrą tiesą , ir tyčia 
klaidina juos. Tuo keliu ei
dami parapijonai savo rei
kalų neapgins. Jie m-ivalo 

• laikytis vienybės, nedaleisti 
išmesti iš parapijų laisvee-

nius ir daugiau protaujan
čius parapijonusl Tik per 
vienybę ir protavimą, o ne 
per peštynes jus galėsite at
riekti to, prie ko einate.

Soho lietuviai, pagalvoki
te, ar jums verta prisidėti 
prie naujai tveriamos para
pijos?

Nekurie tos miesto dalies 
lietuviai susirūpinę. Jie. už
ėję į savo klipbą, geria po 
vieną "eėrką” mažiau. Gir
di, reikia Čėdyti, kad butų 
galima prisidėti prie naujos 
parapijos. *

Kas iš to. kad jeigu prisi
dėję prie naujos parapijos, 
eisite tuo pačiu keliu, kaip 
ir seniau vaikščiojot — iš 
bažnyčios į karčemą, iš kar
čemos į bažnyčią—tai ge
riau naprisidėkite!

Soho Parapijonas.

YOUNGSTOHN, OHIO.syviškus laikraščius. Komu-I CAMBRIDGE, MASS.
•a nistai, matydami, kad jiems' —

iš visų pusių nesiseka, pasi
samdė sau advokatą ypato-, , « .-a

je Jos. A. Ribinsko, kuris;respondencija iš Cambridge, 
moka gana gerai veidmai-i^uri, matomai, tūlos rusies niauti. Prie gisvamaniy jis žmonėms labai nepatiko, 

1 būna laisvamanis, prie kata- kad tenai buvo pasakyta tei- 
įlikų—katalikas, prie kito-|?yb® aP1€ nekunuos vyčius 
kių jis ir vėl savo kailį mai- Jr kunigo nezmystę. Vyčių 
no. Pirmiau jis buvo lenkų fetfebelis V. širsukas, 
klerikalų laikraščio admi- perskaitęs tą koresponden- 
i'istratorius, o kaip pas len-'Y1^ ,v'os negavo

w
iš
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EL1ZABETH, N. J.
Komunistų darheliai ir 

advokatai.
Komunistai pradėjo

naudoti ir savaji "Pliuškių 
Khubą". Vienas to Kliubo 
narys man pasakojo, kad; 
komunistai už Kliubo pini-į 
gus nusipirk© tikietus ir Į 
važinėjasi New Yorką. Mat; 
už "Pliuškių Kliubo" pini-į 
gus pirmiau buvo palaiko-: 
mas choras, kuri išsyk mo-s 
kino Kriaučiūnas, polam.! 
Ereminas. Taigi vardan 
choro mokytojaus komunis
tai nusipirkdavo ir sau ti-j 
kietą, su kuriuo galima va-! 
žinėti 50 sykių ir paskui tą kuomet komunistai, Ribins- 
tikietą tarpe savęs dalinosi, kui girdint, "Keleivį" visaip 
0 kuomet buvo išduodamos! niekina, tai jis jiems ne- 
ehoro užlaikymo atskaitos, j prieštarauja. ..
tai komunistai tiesiog paša-į Ribinskas sako, kad " 
kydavo, kad choro mokyto-!tas žmonių i

kus darbo neteko, tai apsiė
mė komunistams advoka
tauti. Ir ot, kad gavus "Ke
leivyje" vietos komunistų 
užtarimui, jis "Keleivį" va
dina rimtu laikraščiu. Bet

Teisybė duria akis.
"Keleivio” Nr. 16 tilpo ko-

V. širšukas,

šaukdamas kooperacijos di
rektorių extra susirinkimus, 
kad išnešus protestą prieš 
"Keleivio" leidėjus, kam jie 
tą korespondenciją talpiną 
Susirinkę kooperaeijos di
rektoriai bent per kelis kar
tus vis tą patį išvedimą pa
darė, kad tilpusioji "Kek” 

Savo laiške korespondencija teisinga, 
kele- bekūne direktorių pastebė-

rašymo, tai ir tamstai reikė
jo pasirašyt tikra pravarde, 
jeigu jau ne kitaip, tai ben 
V. širšukas.

Dėl geresnio persitikrini
mo, kurioj pusėj yra teisy
bė, kurie buvote minėtoj va
karienėj,^paimkit "Keleivio” 
Nr. 16 ir sulyginkit mano 
korespondenciją su Varg
dienio korespondencija, til
pusią "Dar-ko" N r. 52.

Papartis.
____________t

HAVERHILL, MASS. 
Atsakymas Skaitytojui.
"Keleivio" Nr. 17 tilpo iš 

Haverhillio melaginga ko
respondencija po antgalviu 
’Parengimai l>e publikos," 
po kuria pasirašo tūlas 
Skaitytojas.

Toje korespondencijoje 
Laisvės Choro parengimą 
jisai vadina komunistų pa
rengimu. Keista, kad tasai 
Skaitytojas negalėjo ar ne
norėjo perskaityt plakatų, 
kuriuose buvo garsinta, kad 
vakarą rengia Laisvės Cho
ras. O juk visi Haverhillio 
žmonės žino, kad Laisvės 
Choras nėra komunistų cho
ras, bet laisvos jaunuome
nės. Prie jo priklauso pa
žangioji, mylinti dailę jau
nuomenė. Taigi Laisvės 
Choras su komunistais nie
ko bendra neturi. Jisai susi
organizavo 1918 metais, tai 
yra tuomet, kai komunistų 
dar nebuvo. Choro užduotis 
—dirbti pagal išgalę-dailėje 
ir savo dainelėm žadinti 
miegančiąją liaudį iš letar
go*

Kokiu tikslu tasai Skaity
tojas rašo į laikraščius šito
kias melagystes ir įtarimus 
—nežinau.

Toliaus tasai korespon
dentas rašo apie solistus, 
buk jie negerai dainavę. Jei
gu ir butų negerai dainavę, 
tai, juk nuo mokinių ir nega
lima tiek daug reikalauti, 
kaip nuo senų artistų. Bet 
aš manau, kad ir tas Skaity
tojas* mažai, apie dainas iš
mano ir todėl nėra kompe- 
tentiškas dainininkus kritu 
kuoti.

Ant pabaigos jisai sako, 
kad išėjo dainuoti P. P. — 
komunistų "komisaras." 
Kuomi Skaitytojas vaduo
jasi įtardamas P. P. komu
nistu?

Štai tam Skaitytojui išly
ga: jeigu jisai priparodys, 
kad 16 d. balandžio buvo ko
munistų parengimas ir kad 
P. P. yra komunistų "komi
saras," tai. aš duosiu 25 doĮ 
darbininkų reikalams, o jei 
neprirodys, tai lai prisiima 
vardą melagiaus.

P. Pečikonis.

i

PITTSBURGH. PA.
*, Pabėgo.

Žinomas Pittsburgho lie- 
tuvys-J. I. Alex, kuris yra 
daug pasidarbavęs įvairiose 
draugijose, pradžioje gegu
žės mėnesio pabėgo iš Pitts
burgho, išsiveždamas drau
gijų ir banko pinigų. Ban
kas jojieško ir draugijos 
taipgi daro tyrinėjimus, 
kiek jis joms prasikalto. 
"Munšainieriai” irgi jo jieš- 
ko, nes daugeliui jis suteik
davo reikalingų informaci
jų

♦

J. Br.

kydavo, kad choro mokyto-į tas žmonių palei duris U°» ^ad korespondentas dar 
įui išmokėta tiek ir tiek —i smarkiai susiginčijo, kuriųJYĮską aprašė, nes parda- 
ir atliktas kriukis. Jie nes- i tarpe buvo ir Degutis. Vie- vJnčjant toniką pinigus dėjo
kelbdavo atskirai, kiek mo-inas komunistas Degutį iš- 
kytojui išmokėta už kelionę| stūmė per duris. Tas atsiti- 

tuomet kliubiečiai butų pa
matę jų klastas.

Musų komunistai, netekę 
visuomenėje įtekmės, visus 
savo parengimus garsina 
svetimais vardais. Taip, ant 
G d. gegužės, pasislėpę po i 
vardu "Elizabetho Progre
syvi!] Draugijų”, jie suren
gė teatrą ir įžanga buvo dy
kai, kad tik kūodaugiausia 
patraukus publikos. Prieš 
teatrą "deklamavo" koks- 
tai Mizara, kuris labai su
pykdė publiką. Publika ne
tik kad neužsiganėdino, bet 
pasibiaurėjo iš* tokio komu
nistų parengimo.

Nors komunistai atgavi
mui savo nusmukusios įtek
mės varo per savo organą 
"Laisvę" didžiausią agitaci
ją, šmeiždami ir niekinda
mi sau nepatinkamus žmo
nes, bet vistiek musų koloni
joj JŲ įtekmė dar labiau 
puola. Žymiausias šioj ko
lonijoj lietuvių laikraščių 
platintojas drg. Bočkus at
sisakė pardavinėti "Lais- ' 
vę". Jis pardavinėja "Ke
leivį”, "Naujienas”, "Social
demokratą” ir kitus progre-

■ ko taip ūmai, kad mažai kas 
iš publikos ir patėmyjo”. 
Viskas, ką čia Ribinskas pa
sakė, yra melagystė. Kodėl 
Ribinskas nepasakė, kad 
kuomet kalbėtojas buvo 
prispirtas prie sienos ir ne- 

j žinojo ką atsakyt, tai vidu- 
Iry svetainės atsistojo Kra
sauskas ir pradėjo visokiais 
žodžiais plūsti nekurtas v- 
patas ir kartu "Keleivio” 
redaktorių. Po to plūdimo 
komunistas prišoko prie 
draugo Degučio ir kirto 
jam per ranką, kuomet tas 
buvo iškėlęs ją prašyti bal
so. Paskui stūmė Deguti, 
taip kad tas smarkiai Į duris 
atsimušė. Ant rytojaus pats 
Ribinskas pas daugeli žmo
nių klausinėjo, ar Degutis 
sveikas ir kaip jis namo 
parėjo, nes, anot jo, taip 
smarkiai stumiant žmogų 
galėjo užmuštu Vienaip su 
žmonėmis kalbėjo, o kitaip 
Į laikrašti parašė. .Na, ar 
neaišku, kad jis yra komu
nistams parsisamdęs? Aš 
manau, kad advokatauti 
Ribinskui nesiseks.

Sausininkietis.

kiekvienas sau Į kišenių. Vy
čiai buvo, prirengę ir tam 
tikrą rašt^. atšaukimui mi
nėtos korespondencijos, bet 
po tuo raštu nesirašė nei 
vienas direktorius, išski
riant patį V. Š. ir kitą žmo
geli. Pralaimėjus susirinki
me.ir kad bent kiek save su
raminus V. Š., prisidengęs 
Vargdienio vardu, prirašė 
škaplerninkų organo "Dar
ko" Nr. 52. daugybę mela
gysčių, apie kurias neužsi
moka čia kalbėti ir laikraš
tyje rietą užimti. Pažymė
siu tik nekurias jo nesąmo
nes. Rirmiausia apie vyčių 
triukšmą. Vargdienis sako, 
kad tai taip ir reikia, nes, 
girdi, ir buvo pasilinksmini
mo vakaras, o ne šermenys. 
Mat, pas juos jei nenusika- 
poja pirštų, nesusipiausto 
rankų ir riesusibraižo nosių 
—tai ne pasilinksminimas. 
Na, tiek to, tegul pas jumis 
būna ir tokie "pasilinksmi
nimai," bet jeigu jau taip 
linksma buvo, tai kam atė=- 
jus Į susirinkimą reikalauti 
atlyginimo už žaizdas?

Toliaus Vargdienis klau
sia, kodėl slapukas nepasi
rašė tikra savo pravarde 
kaipo J. J. Jeigu norėjai 
tikros mano pravardės pasi-

MILLINOCKET, ME. 
šis-tas apie darbus ir 

lietuvius.
Čia randasi didoka Grės* 

North Co. Įiopieros dirbtu 
vė, kurioje dirba virš tūks
tančio darbininkų. Ši dirb
tuvė savo darbininkams al
gų nenumušė. Ji padarė su
tarti su unija pilikti tokias 
pat algas ant visų metų, že
miausia alga 59c. i valandą 
o aukščiausia 1 dol. Ateivia 
užima sunkiausius darbus 
Reikia pripažint, kad dirb 
tuvė yra Įtaisyta modemiš 
kai, turi daugybę maudy
nių, daktaro priežiūrą ir t.t

Didžiuma lietuvių šioj ko 
Jonijoj gyvena gana gražiai 
Keletas šeimynų tdri nuo 
savus namelius. Supranta 
ma, kaip visur, taip ir čia 
yra tokių ką myli "šamo 
dielką”. Nekurios lietuvės 
kūmutės, pasikišusios p<? 
pažasčia pustuzini kiauši 
nių, bėga pas italijonkas ap
mainyti juos ant stiklelio 
svaigalo. Pas tokias kūmu
tes ir stubos apleistos ir šei
myniškas gyvenimas blo 
gas., Laikraščių čia pareina 
visokių, tik ne visi juos 
skaito. Kits tik kišeniuje 
laikrašti nešioja, kad nuda- 
vus "apšviestu”, bet kas 
laikraštyje rašoma, jis ne
žino. Daugelis jaunų vyru
kų, kurie laikraščių neskai
to, liuosa nuo darbo laiką 
praleidžia prie kazyrų. Ka- 
zyriavimu daugiausia atsi
žymi lietuviai ir gudai.

Aną sąvaitę čia lankėsi 
iš Norvvood, Mass. dūšių ga
nytojas. Jo tikslas buvo 
nesusipratusias aveles ap
kirpti. Vienok tasai kuni
gėlis šįmet pas mumis ma
žai ką pešė.

Pavasario žiedas.

Septyni Svarbus Dalykai 
Išpopulerizuoja Mazolą

Septyni svarbus dalykai išpopulerizubja Mazolą 
Tyras ir sveikas daržovių aliejus.
Lygi su olive aliejum iš 

patyrusių virėjų.
visų atžvilgių ir sutaisyta daugelio

reiškia, kad .Mazola yra liuosa nuo 
turi būti užmokėti už Įvežimą olive

ičViAmerikos išdirbinys, kas 
augštų Įvežimo mokesčių, kurie 
aliejaus.

Gerumu lygi sviestui; geresnė už taukus.
Valgis išverda greitai be Įsigėrimo aliejaus Į jį.
Labai ekonomiška. Iškepus vieną valgį, galim? kepti kitą tam 

pačiam aliejuj be jokio permainymo valgio kvapsnio. Tą pačią Mazolą 
perkraus galima vartoti keiksų kepimui.

Visados šviežia ir neatsimaino prie jokių oro bei temperatūros 
atmainų, užtaigi nereikia laikyti ant ledo.
. • Nusipirk blėšinę Mazolos, šiandien ir persitikrinsi, jogei
reiškimai yra teisingi.

< Kiekvienoj geresnėj groserio ir delikatesseno krau
tuvėj parsiduoda Mazola po pusę kvortos, kvortą, pusę / 
galiono ir galioną mieros blėšinėse.

Kas trukdo lietuvių veikimą
"Keleivio" Nr. 1& tilpo iš 

šios kolonijos koresponden
cija, kurioje tūlas Miris ne
iškentė nepamynėjęs tūlų 
vietos veikėjų, padaryda
mas jiems keletą neteisingų 
priekaištų. Jeigu minėtos 
korespondencijos padavėjas 
butų pasirašęs tikra savo 
pravarde, tuomet butų gali
ma žinoti, ar daug jis pats 
yra nuveikęs.

Turiu pasakyti, kad šios 
kolonijos viešą veikimą dau
giausia trukdo vietos kuni
gas. Jisai savo užsispyrimu 
suardė vienybę tūlose drau
gijose ir tuomi nemažai už
kenkė Lietuvos nepriklauso
mybės darbui. Matomai, 
musų kunigas nemyli nei 
Jetuvos, nei lietuvių kalbos. 
Tas teko patirti iš jo apsiė- 
iimo ir darbų. Jisai priešin
gas visokiems parengi- 
nams, kurie neša naudą lie- 
uviams arba Lietuvai.
Iš visų organizacijų tik 

Lietuvių Kliubas šį bei tą 
parengia. Taip, ant 28 ge^ 
gūžės rengia balių, ant 29 
geg. prakalbas, teatrą ir 
koncertą.

I. P. Kiduliauskas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Reikalinga lietuviams 

svetainė.
Cambridge’aus lietuvių 

kolonija gana didelė. Čia 
zra įvairiausių organizaci
jų, kurioms veikti yra dirva 
įlati. Vienok neturėjimas 
nuosarios svetainės pastoja 
kelią geriems organizacijų 
.įorams ir plačiam veikimui. 
Klerikalai turi susiviję sau 
gusta prie bažnyčios, bet 
progresyviai neturi sau tin
kamos vietos, išsiblaškę, iš
simėtę po visas pakampes. 
Ligšiol viešiems susirinki
mams jie daugiausia naudo
davo sulūžusią Y. M. C. A. 
svetainę po num. 7 Burleigh 
st. Dabar jau tą svetainę 
žada griauti. Beto, čia yra 
progresyvių draugijų palai
koma vaikų draugijėlė, kuri 
irgi neturi tinkamos vietos 
mokinimuisi. Per žiemą dar 
buvo galima gauti kambarį 
ant Moore st. Neighborhood 
namely. Dabar gi, kuomet 
visos vakarinės klasės užsi
darė, tasai namelis irgi liko
si uždarytas ir vaikų drau
gijėlei vieta atsakyta. Rei
kia imti ilgas vakacijas ir 
laukti vėlyvo rudens, pakol 
tasai namelis vėl bus atida
rytas. Per penketą mėnesių 
vaikučiai ir vėl viską pa
mirš, ką buvo išmokę. O*juk 
laike vakacijų butų pato
giausia juos mokinti. Ir vai
kų mokyklai labai sekėsi, 
ypač nuo to laiko, kuomet 
>uvo pakviestas mokytojau- 
i J. Neviackas. Mokyklą 
ankė apie 50 vaikų ir risi 
jie žymiai progresavo.

Žiūrint į tą viską, neno- 
roms kįla klausimas: kodėl 
negalėtų Cambridge’aus lie
tuviai pasistatyt sau svetai
nę? Reikia tik susitarimo ir 
gero noro, o pinigų svetai- 
: įei atsiras, šitas klausimas 
urėtu būti tuojaus pakel

tas draugijų susirinkimuo- 
Jeigu daug mažesnės lie-

BRIGHTON, MASS.
Kooperacijos prakalbos.
15 d. gegužės čia atsibuvo 

prakalbos, parengtos Lietu
vių Kooperacijos. Prieš pra
kalbas puikiai pagrajino D. 
L. K. Keistučio orkestrą iš 
Lvnno. Atidarant prakalbas 
Kooperacijos pirmininkas 
Rimkus paprašė, kad orkest
rą pagrajitų Lietuvos him
ną. Grajinant visa publika 
atsistojo. Net komunistai ir 
tie atsistojimu pagerbė Lie
tuvos hymną.

Vėliaus pirmininkas per
statė kalbėti J. Neviacką iš 
Bostono. Kalbėtojas papa
sakojo apie kooperacijos is
toriją, kaip kooperacijos 
idėja gimė ir kaip plėtėsi po 
visą pasaulį., nešdama kuo- 
didžiausios paramos darbi
ninkų klesai. Nurodinėjo 
praktišką kooperacijų nau
dą lietuviams darbininkams 
Amerikoje ir ragino darbi
ninkus remti kooperajas. Jo 
kalba buvo populiariška, ai
ški ir darė malonų įspūdį į 
klausytojus.

Ant galo dar pirmininkas 
privedė keletą gražiu nuro
dymų apie kooperacijų nau
dingumą ir tuomi prakalbos 
užsibaigė. Žmonėms skirs- 
tanties grajino maršą D. L. 
K. Keistučio orkestrą.

Atsilankiusioji į šias pra
kalbas publika buvo labai Kartoti gi ta patį neapsį. 
patenkinta. K. G. moka.

šie pa-

I

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvu inkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY

IT Battcty Plaee, New York.

se. Jeigu daug mažesnės lie
tuvių kolonijos turi savo 
svetaines, tai kodėl Camb-' 
ridge’us negalėtu turėti?

J. B—s.

Redakcijas Atsakymai.
J. Vilčinskienei.—Ačių už 

jrisiųstas žinutes, bet i "Ke- 
eivį" jų nedėsime, nes pla
čiai visuomenei jos nelabai 
domios.

Padubysiui. Tūlas jūsų 
pastabas išleidome, nes pa
našios jau tilpo "Keleivyje."
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Rusų Revoliucijos Aušra
(Petrapiliečio Atsiminimai.)

'pintas Chabalovo—Petrapi
lio apygardos karo viršinin
ko—įsakymas, šis caro bu
delis jau ruošėsi pradėti 

i kruviną puotą, jau džiaugė- 
1917 metų pradžioje ypa-jimo, nustojo proto, apako, ras. Žandarai joja. Minia si nugalėjęs darbininkus. I-

tingai tvanku pasidarė Bu- nemato galo. Manė krau- stori iš vietos nesijudinda- sako liautis streikuoti Kas 
sijoj. Carizmo lavonas pu- juose paskandinsią darbi- ma, stovi tartum kokia šie- nesiliaus, mirtimi grąsina.

Kaip Išrodo Lietuva Amerikiečiui.

vo, trūnijo ir skleidė dvo
kiančias dujas, kurios nuo
dijo šalies orą. Karas, šim
tų, tūkstančių gyvybių mir
tis, kraujas, kančios fronte.. 
Nuo fronto veržėsi šalies ri- 

, dun sužeistųjų aičiojimai, 
žustančiujų keiksmai, lė
baujančiųjų aficierių, gene
rolų šukavimai... O čia pat 
šalies viduje bangavo tėvų, 
motinų verksmai, našlaičių 
aimanavimai.. Ir pynėsi tie 
įvairiausi atgarsiai į vieną 
nelaimės, bado ir vargo de
jonę. Liaudis dejavo...

O carizmas dūko. Reakci
ja šėlo. Areštai, cenzūra, 
persekiojimai, papirktosios 
spaudos klyksmas...

ninkus, o patys toliau vieš- na ir laukia. Prijoję žanda
rai sušuko: skirstykitės! 
Minia tik rūsčiai, griežtai 
sumurmėjo ir nepasijudino 
iš vietos. Žandarai raiti įsi- 
malė minion, jodinėjo, suki
nėjosi, vis stengdamiesi iš* 
sklaidyt darbininkus, tečiau 
darbininkai nesiskirtė. Ne 
tik nesiskirstė, bet vis dau
giau ir daugiau jų rinkosi.

patausią...

Tvanku buvo. Jautėsi au
dra.

Sausio 14 ,d. susirinko 
Valstybės Durna. Apie tą 
14*tą dieną daug kalbėjo. 
Visi jos laukė—vieni su bai
me, kiti su viltimi. Kalbėjo, 
Įvyksianti tą dieną demonst
racija, busią streikų ir tt. 
Tečiaus nieko ypatinga ne
atsitiko.

Pradėjo posėdžiauti V. 
Durna. Liaudis, karo nuvar
ginta, užguita, be žado, su
varžyta, atsidėjusi klausėsi, 
kas Durnoje kalbama. O ten 
kalbėjo, tuomet tiesos žodį 
sakė Kerenskis, čcheidze. 
Caro bernai budriai saugo
jo, kad neišspruktų iš Tau- 
rydos rūmų nė vienas jųjų 
griežtesnis žodis. Tečiau vel
tui. Jųjų kalbos tūkstančiais 
platinosi tiesos žodžio iš- 
troškusioj minioj.

Minia nerimavo, minia 
degė.

Vasario 23 d., ketvirtadie
nis. Oras tvankus. Po mies
tą jodinėja patruliai. Vaikš
čioja žandarų būriai. ”Rieč” 
—išėjo pusiau balta. Kadetų 
organas vedamajame straip 
snyj užkimusiu balsu šau
kia, „susipraskit,” nes žino
jo, kad drauge su caru ir 
jiems galas ateis.

Putilovo fabrike įvyko 
darbininkų susirėmimas su 
policija. Sustreikavo kele
tas Vasyliaus saloje fabri
kų. Rytoj ketina visi darbi
ninkai streikuoti.

Vakare įvyko įvairiuose 
miesto rajonuose vaikų ir 
moterų demonstracijų. De
monstrantai laikėsi ramiai. 
Reikalavo duonos ir taikos. 
Vienur policija išsklaidė tas 
demonstracijas, kitur jos 
pačios išsiskirstė.

„Košės bus,”
gultų manė buržuazinis Pe- 
trapilys. „Kova prasidėjo”, 
— tarė darbininkai drėgno
se lindynėse rytdienos be
laukdami.

eidamas

5

Carizmas nemanė pasi
duoti. Jis rimtai ruošėsi ko
vai. Sustiprino žandarme
rijos kadrus. Bokštuosna ir 
namų aukštuosna kulkosvy
džių prigabeno. Uždraudė 
kareiviams išeiti iš kareivi
nių. Sutraukė Į miestą iš a- 
pylirikių kazokų dalis. Ir 
laukė...

Darbininkų demonstraci
ja tęsėsi ištisą dieną. Ji bu
vo stichinė. Lyg kokia ne
matoma, paslaptinga jėga 
traukė darbininkus iš aprū
kusių, dulkėtų, purvinų 
priemiesčių Į auksuotą, žvil
ganti, stiklini miesto centrą. 
Suvargęs, bet jau pabudęs 
darbo pasaulis ėjo prie lėbu- 
nų rūmų savo teisių ješkoti. 
Ėjo ir skelbė tinginiams, 
turčiams, despotams kovą. 
Darbininkai, metę sunkų dal
bą, tvankius fabrikus, drėg
nas rusis, ėjo miesto centran 
griauti auksuotą, bet jau 
supuvusi- carizmą ir jojo 
ramsti kapitalizmą. Galiū
nai aukso rūmuose dirbdino 
darbo liaudžiai jun
gą, kalė retežius. Darbo 
liaudis susirinko čia pat, 
prie tų rūmų, laužyti savo 
jungą, traukti retežius.

nesiliaus, mirtimi grąsina. 
žada ugnimi ir kardu "tvar
ką” palaikyti.

Ramu mieste. Darbinin
ku centre nematyt. Jie na
mie. Ar gi jau baigta?...

Ne. Tai tyla prieš audrą. 
Dešimta valanda. Girdisi 

šūviai. Viens, kits... daž
niau. Kas tai?... Nejaugi 
pergalėtojai keršija savo au
koms?... Griežia marselietę! 
Dairosi, žvalgosi aplink pa
vieniui vaikščiojantieji dar
bininkai. Ausims savo ne
tiki. Marselietės garsai stip
rėja. Retkarčiais juos per 
traukia šūviai. Nerimauja 
„faraonai”. Renkasi kuope
lėmis darbininkai. „Farao
nai” jų nebevaiko. Aiškiau 
ir aiškiau girdisi marselie
tės garsai. Atskirti darbi
ninkai, ištisi jų būriai sku
bina į tą kraštą, iš kur plau
kia. netikėti, malonus, 
džiaugsmingi garsai. Šū
viai...

"Kareiviai sukilo! • Už 
d arbininkus stojo!” — Kaip 
žaibas, ši žinia skrenda per 
miestą. .Audrina jausmus, 
džiugina širdis...

Šiomis dienomis sugrįžo 
iŠ Lietuvos vienas amerikie
čių bendrovės atstovas, ku
ris apvažiavo tenai daug 
kaimų, miestelių, gyveno 
apie porą mėnesių Kaune, 
turėjo reikalų su įvairiais 
valdininkais, todėl galėjo 
susipažinti su jų tvarka ir 
darbuote.

„Na, pasakykite, kaip 
Lietuva išrodo dabar parva
žiavusiam iš Amerikos?” pa
klausė rašantis šiuos žo
džius.

Klausiamasis susiraukė ir 
papurtė galvą.

„Geriau kaip pirma buvo, 
ar blogiau?”

„Blogiau! Daug blogiau!” 
buvo atsakymas.

Amerikiečiui lietuviui, 
pripratusiam prie demokra
tinio gyvenimo, sunku esą 
Žiūrėti i Lietuvos valdinin-

Priespauda, despotizmas, 
ašaros, ligos, mirtis... Prie 
tų visų nelaimių prisidėjo 
dar ir badas. Pritruko duo- 
nuos. Prie krautuvėlių, kur 
darbininkai už kruvinus 
grašius juodą duoną pirkda
vo, pradėjo rinktis išblyškę 
moterys ir vaikai. Išstovė
ję ilgas valandas, grįždavo 
namon tuščiomis rankomis, 
duonos nebuvo. O restora
nai buvo pilnučiukai saldu
mynų, lūžo nuo skanėstų. 
Juodos tiktai duonos nebu
vo, darbininkams duonos 
pritruko.

Bet rūmuose lėbavo...
Darbininkų kvartaluose 

bado šmėkla siautė, o bliz
gančiuose rūmuose puotau
jančiųjų kliksmas skambė
jo.

Iš darbo minių gilumos 
veržėsi duslus, bet galingas 
murmėjimas.

Turčių gaujos, caras, jo
jo bernai nusigando. Ir ry
žosi dar stipriau darbo liau
dį suspausti, surakinti, jąją, 
neduoti jai nei žodžio ištar
ti, nei sudejuoti. Padidino 
žandarmeriją, .išleido žval
gų gaujas, sustiprino cenzū
rą...

Vasario 24 d., penktadie
nis. Visų fabrikų darbinin
kai sustreikavo. Tiktai 
tramvajai vaikščioja, bet ir 
tai tik pašaliais, nes svar
besnėse gatvėse darbininkai 
juos stabdo. Elektros sto
tis dar dirba.

Nevos prospektas pilnas 
darbininkų.

Darbininkai renkasi mie
sto centran. Policija jų ne
leidžia. Kyla susirėmimų. 
Putilovo darbininkai norėjo 
prasiveržti į miestą, policija 
juos sulaikė, jie pasiprieši
no, susišaudė, buvo sužeistų 
ir užmuštų.

Darbininkai, negalėdami 
būriais eiti centran, traukia 
pavieniui. Pavienių asme
nų policija netrukdo.

Nevos prospekte minia 
didinasi ir didinasi. Ji rami. 
Darbinnkų veidai rimti. 
Liūliuoja didžiulė darbinin
kų minia, jos galo nematyt.

...» cn ■

Vasario 2-5 d., šeštadienis. 
Anksti rytą vėl pradėjo dar
bininkai rinktis Nevos pros
pekte. Vėl jų burių būriai 
plaukė miesto centran. Dar
bininkų ūpas pakilęs. Žan
darai pradėjo griežčiau elg
tis. Mušė, su arkliais trypė 
demonstruojančius darbi
ninkus. Tačiau darbininkai 
laikėsi ramiai. Panikos ne
buvo. Tiktai dažniau iškil
davo raudonos vėliavos. Da
žniau skambėjo revoliucinės 
dainos.
Žandarai dūko. Juoba, kač 

kareiviai ir kazokai pra
dėjo broliautis su minia, 
štai pasileidžia kazokų bū
rys į minią. Minia persiski- 
ria. Kazokai vienas paskui 
kitą prajoja. Minia džiaug
smingai šūkauja kepurėmis 
mojuoja. Kazokai šypsosi 
žvalgydamiesi Kazokų afi- 
cieris pyksta, keikiasi, grū
moja kazokams ir miniai. 
Jis įsako dar sykį pulti de
monstrantus. Kazokai el
giasi taip pat. Minia tatai 
mato ir džiaugiasi.

Į pavakarę įsiutę žanda
rai neapsiėjo be kraujo. 
Kulkosvydžiais šaudė į be
ginklių, ramią minią. Kelio- 

Buvo nuKur-ne-kur pasirodo maža' se viet^se šaudė, 
raudona vėliavukė. Pasiro- ]<autų sužeistu. 
Jo, suplevėsuoja ir vėl pra* — -* -
dingsta...

Kraujas, mirtis darbinin 
kų nenugazdino. Ne. Dar

•Iš Petrapilio pusės daug jiems davė drąsos

karo—Pramonės komite
te areštavo 10 darbininkų. 
Uždarė darbininkų kopera* 
tyvus. Metalo dirbtuvėj įvy
ko bruzdėjimų, dalinu strei
kų. Sujudo Putilovo darbi
ninkai. Nėra duonos. Prie 
kepyklų stovi dienų dienas 
moterų ir vaikų virtinės. 
Tjaikraščiai išeina be teksto, 
tiktai straipsnių antgal- 
viais. Reakcija siaučia. Šim
tai areštų, kratų. Kerens
kis, čcheidze Durnoje sako 
karštas kalbas, nurodinėja 
žusiant carizmą, kviečia 
liaudį rengtis... Miliukovas, 
Maklakovas prašo, meldžia 
caro oligarchiją susiprasti, 
nežengti be atodairos į be
dugnę. Veltui! Caras, jo ber-

mus ėjo, ir vėliavą nešėmės, naširvžimo kovoti ligi galo. 
—kalba vienas darbininkas. ’ *
—bet perėmė mus "farao-! L\ '_
nų” būrys, pradėjo šaudyti, 
o mes ginklų neturėjom... 
išsiskirstėm... Visi mes su
sirinksim... —baigia jisai. 
Išklausė jo šalę stovintieji 
darbininkai ir visų jų vei
duose matyt pasiryžimo.

—O mus ant Liteino tilto 
sulaikė... Daug mus vibor- 
giečių ėjo, bet „faraonai” 
ant tilto plikais kardais 
mums kelią pastojo... Mes 
per ledą perėjome, nespėjo 
sulaikyti... risi čia atgužė- 
jom... — pasakojasi 
darbininkas.

Vadų nėra. Minia viena. 
Ir siūbuoja ji Nevos pros
pekte galinga ir baisi savo 
priešams.

kitas

I Vasario 26 d., sekmadie- 
’ nis. Vėl darbininkai skait

lingais būriais ėmė rinktis 
Nevos prospekte ir priėję 
esančiose aikštėse.

Bet žandarai jau buvo pa
siruošę. Caro budeliai per 
naktį ištroško kraujo. Ir vos 
tik pradėjo darbininkai tirš
čiau grupuotis, kaip sykiu 
keliolikoj vietų sutarškėję 
kulkosvydžiai. Krito kelios 
dešimtys darbininkų, pasi
pylė nekaltas kraujas. Pra
sidėjo laisvės aukos.

Išsiskirstė darbininkai... 
Tyloje paskendo miestas. 

Audringa tyla...

Vasario 27 dieną, pirma-
Štai išsipila iš šalutinės dienis. Ramiai, be trukšmo 

gatvės raitų žandarų būrys, pabudo miestas. Tylus ry- 
Zovada joja minios linkui, tas. Gatvėmis tik patruliai 
Minia nenusigando, nenusi- slankioja, žandarai jodinė- 
minė, bet dar ankščiau susi- ja. 
glaudė ir rūsčiai sužiuro Ant sienų, ant tvorų, kie- 

naf išsigandę minių brūzdė- tūkstančiais akių į žanda- kvienoj aiškesnėj vietoj išli*

Vasario 27 d. sukilo gvar- 
• dijos Voliniaus pulkas. Pul

kininkas, kai kurie aficie- 
rai bandė sulaikyti sukilė
lius, bet... už savo bandymą 
gyvybe užmokėjo. Kiti ka
rininkai išbėgiojo, netruk
dė kareivių. Sukilę karei
viai tvarkingai, išsirikiavę 
išėjo miestan. Ėjo kuopo
mis, su orkestru, kurs grie
žė marselietę. Susirėmimų 
nebuvo. Nebuvo kam mal
šinti kareivius. Žandarai, 
oolicija išbėgiojo, išsislaps
tė. Sukilusieji minėto pulke 
kareiviai paliuosavo iš o- 
-..-hrankos kalėjimo politi
nius kalinius, užėmė vyriau
sią artilerijos vadovybę, a- 
reštavo ten 8 generolus, iš
statė Liteino rajone save 
sargybą ir tvarkoje grįžo į 
kareivines.

Žinia apie Voliniaus pul
ko sukilimą žaibo greitumu 
aplėkė visą miestą. Tuoj 
orie jų prisidėjo gvardijos 
Litovski, Semionovski ir Iz- 
mailovski pulkai. Į pavaka
rę veik visa Petrapilio įgu
los kariuomenė prisidėjo 
prie sukilusiųjų. Tiktai Fin 
liandijos pulkas ilgai svyra
vo. Vėlai vakare ir jis stojo 
drauge su visais kareiviais 
ir darbininkais prieš carą.

Ministeriai, generolai ir 
kiti caro budeliai susispietė 
i Admiralteistvą. Iš ten ma
nė gintis. Turėjo dar ištiki
mi kareivių ir aficierių sau- 
jalę. 11—12 v. nakties juri- 
įinkai ir kareiviai lengvai 
)aėmė paskutinį caro tarnų 
iždą.

Prasidėjo ministerių, val
dininkų, generolų areštai. 
Maža kam pavyko išspruk- 
i. Sukilusioji liaudis sugau
dė visus savo engėjus. Areš
tuotuosius gabeno į Taurv- 
los rumus, kur kųrėsi Ka
reivių ir Darbininkų Tary
ba. Taurydos rūmai tapo 
revoliucijos širdimi.

Antradienį, vasario 28 d., 
visas Petrapilis jau buvo 
revoliucinių darbininkų ir 
kareivių rankose.

Tarškeno dar kulkosvy
džiais palėpiuose pasislėpu
sieji žandarai, bet tai jau 
mvo paskutinė carizmo a- 
gonija...

Išaušo Revoliucijos aušrą, i 
Darbo liaudis nuvertė caro l.— 
sostą, pasiliuosavo nuo dės*, mane tiesiog užgavo ir aš 
ootizmo. j stačiai pasakiau, kad visuo-

Bet liko dar vienas josios menės tarnai neprivalo taip 
priešas. Dar liko kapitaliz- elgtis. Ir, kad žinotumėt, 

i valdininkas baisiai įsižeidė, 
i kad aš jį pavadinau ’visuo- 
(menės tarnu.’ Aš, girdi,

tamstai tuojaus parodysiu pieros. Ją reikia pirkti už- 
tarną. Ir pasišaukęs sargą sienyje. Tuo tarpu girių pil- 
jis jau liepia paimti mane na Lietuva. Medžiai par- 
už sprando ir išmesti už du- duodami į užsienį pigiai, o 
rų. Atsiprašau, sakau, su už popierą mokama labai 
'metimu' taip greit nesisku- brangiai. Jeigu Lietuvoje 
binkit, ir parodžiau įgalioji- butų popieros dirbtuvė, iš tu 
mą nuo Lietuvos Atstovybės medžių butų galima dirbti 
Amerikoje. Tuomet valdi- popiera ant vietos. Lietuvos 
ninkėlis nusigando ir prade- darbininkai turėtų uždarbio 
jo atsiprašinėti. Jis, mat, ir dirbtuvei butų gero pelno, 
nežinojęs, kas as esąs- j Pragyvenimas, skaitant 

Ir šitokia dvokiančia biu- Amerikos pinigais, Lietuvo- 
rokratizmo dvasia esą per- je esąs labai pigus. Apie 
sisunkę visi Lietuvos valdi- Biržus už 10 centu esą gali
ninkai ir visos įstaigos, ’ ma gyventi 3 dienas. Gerą 
kaip valdžios, taip ir pnva- vištą galima nusipirkti už 2 
tinės. Į centu. Kaune valgomieji

Musų amerikietis turėjęs daiktai brangesni, bet vis- 
porą prenumeratų „Sočiai-j tiek už 10 centų galima gau- 
demokratui.” Bet kada nu-, ti gerus pietus. Tik kamba- 
ėjęs to laikraščio kontoran,1 nų Kaune stinga. Karė6 me- 
tarnaujanti tenai mergina tu daug namų buvę sunai- 
atsisakiusi priimti pinigus, I kinta, o gyventojų susispie- 
nes buvę jau tik 10 jninutų tė daugiau da negu pirma.

Keistai amerikiečiui išro- oirai, 'M T 
rytoj, šiandien jau I

"Pervėlu” pinigus už laik
raštį priimti! Ar gali kas ši
tokį dalyką įsivaizdinti A- 
merikoje?

Nerangumas, tingėjimas, 
kvaila fanaberija—tai visų 
Lietuvos inteligentų ypaty
bė. Už tai gi visur esąs 
skurdas, nedateklius ir be
tvarkė. Ir pakol Lietuvoj 
neišmoksią gyventi, pakol 
jie neatsikratysią tos juo
kingos minties, kad inteli
gentui sarmata darbas dirb
ti, patol Lietuvoje nebusią 
nieko gera. Amerikoje uni
versiteto profesorius pasi
ima špatą, grėblį, šakes ir 
nuėjęs į daržą prisisodina 
daržovių, palaisto jas, nura- 
vėja, aptaiso sodą, nušluoja 
kiemą, ir tą darbą jisai skai
to sau netik smagumu, bet 
ir garbe.

Lietuvoje gi inteligentė
lis vaikščios 
prie darbo rankų nepridės. 
Jų supratimu, darbas že
mina žmogų.

Užtaigi Amerika yra tur
tinga ir visko pilna, žmonės 
gerai pavalgę ir gražiai ap
sirengę, o Lietuva panaši į

tinės. (____  _____
Musų amerikietis turėjęs' daiktai brangesni,

_ 1 t ZV   a__  

Kelių nerangumą ir panieką, iki 4-tai valandai, kada jų! 
su kokia jie atsineša į pa- kontoras užsidaro, 
prastus piliečius. Girdi nuei- ateik i. 
na žmogus valdžios įstaigon, „nprvčhv 
ai išstovės dvi-tris valan-Į — 

das be kepurės, o valdinin
kas rūkys sau papirosą arba 
gers arbatą, kalbėsis su 
mergomis apie šokius, apie 
vakarėlius, bet į žmogų, ku
ris stori jo laukdamas jau 
auo valandos, ir žiūrėt ne
pažiūrės. Ir taip išstovėju
siam kelias valandas žmo
gui ant galo pasako: „Ateik 
rytoj; šiandien ponas laiko 
neturi.”

Amerika ne Lietuvos no
simi valstybe, o bet tokio 
pasiputimo ir išdidumo pas 
valdininkus nėra. Čia pap
rastas pilietis gali nueiti 
pas patį gubernatorių, ir be 
kepurės stovėti jam nerei
kia. Gubernatorius tuojaus 
paduos jam kėdę ir pasikal
bės kaip lygus su lygiu. Ar 
žmogus nueis į valstijos įs
taigą, ar į miesto, ar į fede- 
valę, laukti jam niekur ne
reikės: valdininkas padeda 
Į sali visą savo darbą ir atė
jęs pas žmogų mandagiai 
pasilenkia ir klausia, kuo jis 
gali jam patarnauti. Jis el
giasi kaip tikras visuome
nės tarnas.

Taigi, pripratusiam prie ubagą, 
šitokios demokratvbės, Lie- Pavyzdžiu gali būt kad ir 
:uvos valdininkų kvailas iš- laikraščiai. Tokį laikraštį, 
lidumas darosi tiesiog ne- kaip „Keleivis,” kuris turi 
pakenčiamas. Ypač nuosta- apie 20,000 skaitytojų, gali 
bu žiūrėti, kaip tarnystės, suredaguoti, sustatyti, at
metu jie ruko papirosus ir spausdinti ir išsiuntinėti 4— 
geria arbatą. Jeigu Ameri- 5 žmonės; tuo tarpu prie to
goje valdininkas atsisėdęs kio lapelio kaip „Lietuvos 
ofise pradėtų rūkyti cigarus Ūkininkas,” vien tik prie re- 
ir gerti kavą, tai piliečiai dakcijos esą apie 15 inteli- 
tuojaus pareikalautų išmes- gentų! Tas pats esą su "Lie
ti jį laukan. j tuva,” „Laisve” ir kitais jų

Lietuvoje esą kaip tik at- laikraščiais. Redaktorių esą 
hulai. Tenai valdininkas ga-' po keliolika, ir pasimatyt su 
iįs išmesti iš ofiso pilietį jais gali tik paskirtu laiku 
aukan. "Taip atsitiko ir su —paprastai tik vieną valan- ___r  i._ a :_______________ ’ ± jii r\ x:....: 4.^

„rimtus” laikraščius—vieni 
„Lietuva,”

nuskuręs, bet

■ <
Į;
manim,” sako tariamas mu- dą į dieną. O pažiūrėt į jų 
sų amerikietis. „Aš buvau
[galiotas Lietuvos Atstovy- niekai! Užtaigi
Sės Amerikoje nueiti su ofi- ’ valstybės organas, turįs vos 
daliais reikalais į užsienio 
reikalų ministeriją. Nuėjęs 
klausiu sargo, ar yra minis- 
ieris? 'Yra,' sako. Ar valia 
pas jį įneiti? ’Nevalia!’ at
sako. Tai kada aš galėsiu jį 
pamatyt? 'Negaliu žinot’ 
atsako sargas. Tai kas man 
dabar daryt? 'Palauk,’ pa
aria sargas. Atsisėdau ir 
aukiu. Sėdžiu valandą, sė
džiu antrą—nusibodo! Per 
visą tą laiką niekas ministe- 
rio kanceliarijon neįnėjo ir 
niekas iš tenai neišėjo. Aiš
ku, kad žmonių su reikalais 
pas jj nėra. Netekau kant
rybės ir einu į vidų. Kance
liarijos direktoris, ar kas jis 
ten buvo, kalbasi su mergo
mis apie rengimą vakarėlio, 
šitoks pareigų nepaisymas

tik 5,000 skaitytojų, o „Lie
tuvos Ūkininkui” užtenką ir 
2,000, kuomet "Keleivis” A- 
merikoje eidamas turi dau
giau kaip 3,000 skaitytojų 
Lietuvoje.

Lietuvos laikraštininkai, 
jeigu juos galima taip pava
dinti, negalį suprasti, kaip

do Lietuvos „laisvė” ir ”de- 
mokratybė.” Eidamas Kau
no gatve sykį jis susitikęs 

į Skibirdį, kuris apie porą 
(metų atgal dirbo So. Bosto- 
tone S. Vilaišio bučernėj. 
Karės metu jis paspruko iš 
čia nuo kariumenės ir dasi- 
gavo sovietų Rusijon. Da
bar jisai esąs vyriausiu bol
ševikų ambasadoriaus Kau
ne sekretorium. Musų ame
rikietis sakosi užkalbinęs jį 
kaipo seną pažįstamą ir nu
ėjęs su juo bolševikų atsto
vybės raštinėm Bet išeinant 
jam iš’ tenai tuojaus jį sulai
kę slapti valdžios agentai ir 
areštavę. Ir žmogus buvęs 
tąsomas po nuovadas vien 
dėlto, kad kalbėjosi su rusų 
atstovybės raštininku. Jei
gu toji atstovybė yra tokia 
baisi įstaiga, tai kodėl jos 
sekretoriai vaikščioja lais
vi? O jeigu rusų ambasada 
Kaune yra legalė instituci
ja, tai kaip tuomet išaiškin
ti tokį areštą?

Kitas nepaprastas atsiti
kimas buvęs Mariampolėje. 
Musų amerikietis, susipaži
nęs su keliais karininkais, 
nuėjęs restoranan ant vaka
rienės. Prie vakarienės bu
vę išsigerti ir visi įsismagi
nę. Tuo tarpu atėjęs Bulota 
su žmona ir keliomis kito
mis moterimis. Jie susėdę 
prie kito stalo. Karininkas 
S., kuris sėdėjęs su ameri
kiečiu, išsitraukęs revolverį 
ir gaidį atlaužęs, pradėjo 
taikyt į Bulotą. Amerikietis 
nutvėręs karininkui už ran
kos. ir šūvis nuėjęs žemyn: 
kulipka Įlindusi į grindis 
Bulotai po kojų. Sykį sulai
kytas, karininkas vėl pakė
lęs mauzerį ir norėjęs antrą 
sykį šauti. Bulota esąs Lie
tuvos „išdavikas” ir jį rei
kią užmušti. Vos pasisekę tą 
karininką perkalbėt. Resto
rane kilusi panika ir Bulota 
tuojaus prasišalinęs. Ameri
koje toks karininkas tuojau 
butų suimtas ir atiduotas 
karės teismui, bet "laisvoj” 
Lietuvoj—ne.

Taigi žiūrint į Lietuvos 
gyvenimą ir jos „laisvę” da
rosi šiurkštų, sako ameri
kietis.

I

t

amerikiečiai įstengia leisti SV ^IM Ų r? *
tokius didelius laikraščius Į BALTUOSIUS NA« 
taip pigia kaina. O paslaptis 
čia aiški: amerikiečiai nesi- 
sarmatija ir netingi dirbti!

Lietuvoj esą puikių progų renka kasdieninį žinių ir 
pirklybai ir pramonei, bet editorialų rinkinį iš ameri- 
apsileidę Lietuvos žmonės koniškos presos, apimant 
nemoką jų išnaudoti Buvęs visus svarbesnius laikraš- 
Amerikoje K. Norkus da čius. šis rinkinys duodamas 
nesenai parvažiavo, o jau prezidentui kasdien, idant 
pusėtinai pralobęs. Roma- apsi pažintų su žmonių balsu 
nas, kitas amerikietis, jau per laikraščius. Svetimų 
milionierium esąs. J. B. Kalbų Informacijos Biuras 
Smelstorius, nors ne biznie- (Foreign Language Infor- 

• mation Service ) gavo leidi-

MUS.
Per daugelį metų Baltųjų 

Namų ekzekutyvis ofisas

Svetimų

F S.
("Aušrinė.”)

rius, o vis dėlto uždirbąs su-
viršum 3,000 auksinų į mė- mą siųsti prezidentui, per 
nesj, kuomet kiti ir minis- ekzekutyvį ofisą, sykį sąvai- 
teriai daugiau negauną. i * 2

Dabar Lietuvoje nėra po- timų kalbų spaudos.
tei rinkinj editorialų iš sve
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Lietuvos Atstovybės 
Amerikoj pranešimas.

I

J ŪSŲ kritika musų patarnavi
mo, prieš mumis, pagelbės 

pagerinti musų patarnavimą.
. .Tas, ką musų draugai pasako 
mums apie musų trukumus, rei
škia tą patį, ką ir pagelba kelio
nėje vieno motoristo antram.

Tkt Edita* Eloetrie

ŠAUKIAMAS ANTRAS A 
M ERIKOS LIETUVIŲ SU 
VAŽIAVIMAS VVASHING

TONAN.
Amerikos Suvienytu Vals- paskolos realizavi-

tiju Prezidentas Warren G.'m.uJ.kiek.Pag€res- }uuoXpU 
Hardingas vra sutikęs pri-finansine pagelba Lietu- 
imti gegužės 31 dieną Bal-'^s Respublikai yra reika- 
tamjame Name Amerikos' ir/ar swo vasaros lai- 
lietuvių delegaciją, kuri pri- pradedant nuo birželio 
statvs jau seniau surengtą menesio, kaip spėjama, gali 
su įAilionu parašų Amerikos _ ^a b^ų išparduoti Lietuvos 
piliečiu peticija delei Lietu- H*-15?3. Paskolos bonų nors 
vos Valstybės pripažynimo.' aPle kokią ketvirtą dali mi-

Tok^i atsakvmas buvo'110n0 doL’talp kad V1S0S pir' toksai a s • , mosios paskolos butu par-gautas nuo Valstybes bekre- /5nnfa 
tariaus, per kūno ofisą Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
yra prašiusi 
cijos priėmimo.

Prašydama

deniop, kuomet gal ir pačios

duota apie du milionu dole
riu. Kiekviena esamųjų sto- 

i ’tokC dė££ turėt« dar Šluoti 
& (apie dvidešimtą dalį tos kvo

tos, kuri buvo iš pradžios 
kiekvienai nuskirta. Spėja
ma, jog taip maža suma 
lenktyniuojant galima grei
tai sukelti. Tokiam Laisvės 
Paskolos bonų pardavinėji
mui norima išrinkti nuo vi
sų paskolos stočių tam tik
ras iš kokių trijų asmenų 
Centralis Paskolos Stočių 
Komitetas, kuris duotais su
važiavimo Įgaliojimais turė
tų tą dalį paskolos sukelti, 
iki galės prasidėti darbas 
prie antrosios Lietuvos Gy
nimo paskolos. Todėl šian 
su važia viman Washingto-
iian yra kviečiamos visos 
paskolos stotis prisiųsti sa
vo atstovus minėtam pasi
tarimui ir išrinkimui cent- 
ralio paskolos stočių komi
teto.

Be to, prisieis aptarti 
nu.s- klausimas apie būdą išmo-

Prašydama nuskyrimo 
dienos tokiai delegacijai, 
Lietuvos Atstovybė yra nu
rodžiusi, jog parinkimui 
šios delegacijos ir aptarimui 
visokiu kitų Amerikos lietu
vių reikalų bus sušauktas 
visų kolonijų lietuvių suva
žiavimas Washingtone, jog 
kartu su lietuviais yra pra
šyti toj delegacijoj dalyvau
ti ir latviai ir estai, kaipo 
Amerikos piliečiai, kad ben
drai iškėlus klausimą apie 
visų trijų Baltijos valstybių 
pripažinimą.

Delegacijon galės Įneiti 
kuo 12 iki 20 žmonių, išimti
nai Amerikos piliečių. Spė
jama. jog tame skaičiuje su
tiks dalyvauti kai kurie įžy
mus Amerikos veikėjai ir 
kongresmanai. Pati priėmi
mo valanda dar nėra j 
kirta. Be to galima tikėtis, įėjimo nuošimčių 1 liepos š. 
jog ,bus,d^I^ija m vjsiems pirkusiems bo- 

Tam tikslui Lietuvos 
Atstovybėje yra laikomi pi
nigai, bet jau daug kas yra 
atsišaukęs, kad jis šių metų 
ir net kitų metų kuponus 
arba kai kurie ir pačius bo
nus nor paaukoti valstybės 
reikalams.

Jau šiandien numatoma, 
jog pirmasai posėdis nyks 
3 v. po pietų, antrasis 8 vai. 
vakare; be to, bus nuskirti 
du posėdžiai 31 dieną spe
cialiai paskolos reikalams. 
Susirinkimas bus teisėtas, 
neveizdint kiek narių at
vyks. Dienotvarkė bus pas
kelbta ir priduota ant vie
tos atvykstantiems nariams. 
Jeigu kas norėtų pakelti ko
ki klausimą ir Įnešti Į dieno
tvarkę, prašomas pranešti 
Lietuvos Atstovybei iškalno 
ir apskritai visais klausi
mais delei šio suvažiavimo 

prisiųsti Washingtonan sa- ,prejptis prie Atstovybės ofi- 
vo atstovus 30 gegužes die- g0 Washingtone.
r.ą š. m. Atvykstantieji, kaip j. yj|eišjs
vyrai taip (Atstovybės adresas: 1925
prašomi isireps ruotinuo F j, w Washington,
Kokios kas organizacijos at- n p \ 
vykęs, ar šiaip patsai be Įga-( 
liojimo, Lietuvos Atstovy-i 
bėję (1925 F street, Norta 
West, ant kampo 20-tos gat-

ir prie Valstybės Sekreto- nus 
riaus ir gal kitų asmenų. i

Norėdama tinkamai pa
gelbėti Amerikos lietuviams 
atlikti ši svarbų darbą, be to 
ir visus kitus, kurie gali būti 
Amerikos visuomenei svar
bu aptarti, Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje šiuomi turi 
garbės prašyti visų Ameri
kos lietuvių organizacijų 
(Paskolos stočių, Lietuvių 
Piliečių Sąjungos skyrių, 
abiejų Susivienyjimų. Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos ir 
kitų, Amerikos L. R. Kat. 
Federacijos įstaigų, A. L, 
Tautinės Sandaros kuopų, 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jų, Lietuvos Vyčių, Liet. Mo
terų Sąjungų, Lietuvai Gel
bėti" Draugijų skyrių, Liet. 
S. Sąjungos ir tt.) ir šiaip 
Įvairių draugijų ar Įstaigų, 
kurios panorės išrinkti ir 
prisiųsti Washingtonan sa-

l^enkų užpuolimai neutralėj 
zonoj.

Gautomis žiniomis, balan
džio 9 d. Smalėnų kaimo 
lenkų žandarai 3 vai. po 
pietų puolė Vaitakiemio 
kaimą i Punsko valsčiaus, 
musų pusėje. Suėmė asme
nis: A. Kuosą, 28 metų, M. 
AdukanskĮ, 60 m., R. Adu- 
kanskĮ, 70 m., K. Gaidzinski, 
55 m., P. BubkanskĮ, 36 m., 
š. Lukaševičių, 60 metų, ir 
kaimo seniūną, J. šupinską, 
kurį smarkiai sumušė. Su
imtuosius nuvarė į Smalė- 
nus. Per dvi dienas reikala
vo pasakyti, kas yra šauliai 
ir kas suėmė balandžio 8 d. 
2 lenkų žandarus. Nieko ne- 
išgavus, visi ūkininkai buvo 
paleisti sąlyga, kad po trijų 
dienų butų paleisti suimtie
ji balandžio 8 d. lenkų žan
darai, 
sė sudeginti 
sunaikinti turtą, 
ūkininkus buvo suimti jų 
arkliai ir laikomi dvi dienas 
neėdę. Ūkininkai buvo taip 
sumušti, kad, sugrįžę, nebe
gali dirbti, nes serga.

Lenkai iki šiol dar nesi
liauja ' plėšę, kratų darę ir 
kankinę vietos gyventojus. 
Nuolat varo i pastotes. Vy
rus persekioja— tuo budu 
verčia juos slapstytis ir ne
duoda galimumo dirbti lau
kų darbus.

Balandžio 9 d. atvyko Į 
Punską dvi lenkų kareivių 
kuopos, perėjo Curzon’o li
niją ir žygiavo Svidižių-Ro- 
diškių kaimų link. Balan
džio 13 d. buvo susirėmimas 
su lenkais Rodiškių kaime, 
po kurio lenkai iš to kaimo 
pasitraukė. Du musų karei
viai dingo be žinios. Į ne
laisvę paimtas vienas lenkų 
24-to pulko kareivis.

Balandžio 14 d. lenkai pa 
sitraukė iš Svidiškių-Rodiš- 
kių ruožto.

Balandžio 13 d. lenkų 
žvalgai apšaudė musų sar
gybą ties Giedraičiais ir pa
sitraukė. Į Paširvinčių dva
rą buvo atėjus lenkų kuopa. 
Atsiskyrus jos dalis atėjo Į 
Širvintas, 
gyventojus ir primetę pro
klamacijų, pasitraukė.

Pajieškau savo švogerio Juozapo 
Jakavonio, Alytaus apskr.. Merkinės 
valsčiaus, Maksi ruonių kaimo. Pirma 
gyveno So. Bostone. Meldžiu atsišauk
ti, nes gavau nuo tamstos tėvo laišką, 
kurį jis prašo perduoti tamstai. (22) 

Pranas Stravinskas
Sta. 12, Box 386, Latfrenee, Mass.

Pajieškau apsivedinioi t<: įgino
I nuo 19 iki 35 metų amžiaus. As esu ; 
Į 27 metų . Meldžiu atsišaukti, stsa-!
i l'.yrną duosiu kiekvienai. (21)

Geo Biauu
Box 92,

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Kastanto Pa- 

liuliopio, Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, žudžių kaimo. Turiu svar
bią žinią iš Lietuvos. (22)

Anastazija Palilioniutė
Box 316. Peatiody, Mass.

Už nepaleidimą grą- 
visą kaimą ir 

Suimant

ir kur, apiplėšę

"žemaičių Teatro Rūmai.*’
Telšių miesto gyventojai 

ima rūpintis daile ir menu. 
Sudaryta tam. tikras prie 
"Kanklių” dr-jos Komite
tas ir išdirbtas Žemaičių 
Teatro Rūmų statymo Tel
šiuose piniginio fondo sta
tutas, kuris jau Įregistruo
tas valdžios Įstaigose. Ma
noma per kelis metus su
rinkti apie 250,000 auksinų 
ir pastatyti pageidaujamus 
Bumus.

Balandžio 17 d. "Kanklių’’ 
dr. skaitykloje Teatro Rū
mų statymo Komitetas pa
ruošė pirmą parkaitą "Dailė 
ir dailininkai.”

Aš.
save _
Trylika metų atgal jis 
L'anada — ----
randasi.
ūžiu atsišaukti ant š<o adreso:

Antanas Žemaitis (21)
24 Unthank Road, Bellshili, Scotland

Ar. tanas Žemaitis, pajieškau 
švogerio Motiejaus Koi bato. 

_ > išvažiavo į
ir dabar nežinau, kur jis 
Turiu svarbų reikalą, mel-

Pajieškau brolių Antano 
įso Ratiekevičių, Suvalkų 
Bartininkų parapijos. Ožkabalių 
no, 28 metai Amerikoj. Kas 
iuos žino meldžiu man pranešti 
oatys lai atsišaukia įiuo adresu: 
Agota Kiedžiutė-Shiulk štier.e 
5 Tiioma-s St., Kingston,

ir Mate- 
rėdybos 

kai- 
apie 
arba

(21) 
Pa.

As, Bernardas Naujokas, pajieškau 
Jurgio Andriukaičio, paeina iš Su
valkų rėdytos, Kuduiių valsčiaus, 
Pervazni-.kų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą.

Bernardas Naujokas
893 Bushviek Avė., Brookiyn, N. Y

Aidukevičiaus, 
Jam yra laiš- 
vaikų. Kurie

Pajieškau Jurgio
Pažaislio Panemunės, 
kas iš Lietuvos nuo 
apie jį žinote, meldžiu man pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (21)

Jurgis Kevalas
102 VVillow St.. E. Cantbridge, Mass.

Pajieškau pusbrolių Juozapo, Jono 
ir Vinco Kudarauskų, iš Lietuvos pa
eina Gudakiemio kaimo. Merkines 
valsčiaus, Vilniaus gub. Yra 'abai 
svarbus reikalas iš Lietuvos, jie patįs 
lai atsišaukia arba kas apie juos žino 
malonėkit pranešti. (21)

Martinas Kudarauskas
14S D st., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumu tikėjimo, 
tarp 20 ir .'{n metų amžiaus. Aš esti 
29 metų. Mylinčias dorą šeimyniš
ką gyvenimą meldžiu atsišaukti ir 
su pirmu laišku pii-iųsti paveikslą, 
'■urį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Vyrus meldžiu nerašinėti. (21)

D. F. Dcnipskv
P. O. Box 388, Rockford. Ii!.

Pajieškau 
arba našlės, 
ik i 
šliubą.
pėdų 7 
ginančiu 
meilų 
mą. 
kais.

kasiki r t:u MFaS FAVINCEVO- 
Jl.MO DAINAS.

Gali rašyti bite kas, tos dainos bus 
I atspausdintos ant laiškų dėl rasy mo į 
į Lietuvą. Tad nelaukdamas nieko su- 

Odanah, Wis. * rašyk trumpą dainelę apie savo kraš
tą ir prisiųsk mums, o mes atspaus- 
uinsini laiškus. (22)

S. F. JANUOS
P. O. Box 640, New liaven, Conn.

apsivedimui merginos' 
kad ir su vaiku, nuo 25 . 

33 metų, sutinkančios imt! eivib 
Aš esu 33 metų, šiaurius. 5 

colių didumo, nevartoju svai- 
i'ėrimu ir nerūkau, myliu 

ir teisingą šeimynišką gyveni-
S-

Patarinės mergina ius ir moterim* 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Paraše M. H. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. Su paveikslais. 
Reikalaudami virš minėtos knygos 
siųskit išpirko inoney orderį ar popie
rinį dolerį laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Bruaduay, So. Boston. Mass.

la

STATAU NAMUS!
Statau naujus ir pataisau senus. 
1‘arbą vedu visoj Neivarko apylinkėj. 
Darbas greitas ir gvarantuotas. iš 
toliau galit kreiptis laišku. (24) 

JURGIS PUSH1NSKAS
39 Kingsiand avė., Kearney, N. J.

Jieškau savo dėdžių Petro ir Jur
gio Antanaičiu. Prieš keturis metu.- 
ie gyveno: Petras Bostone, o Jur

gis Philadelphijoj. Iš Lietuvos jie 
ra Kauno rėdybos, Panevėžio aps

kričio, Pumnėnu valsčiaus, Smilgelit 
ainio. Meldžiu atsišaukti arte ka 

tpie juos žino, meldž'u man pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

Varom Jenkevičienė
8014 Souinski Avė., Cleveiaiaj, Ohio.

Aš, Andrius Globis, pajieškau save 
■rolių Antano ir Petro, paeina iš 
Kauno rėdybos, Tauragės apskričio 
taurės parapijos, Zuikiškių kaimo 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jt:o> 
‘:inote man pranešti.. nes yra laba 
.vai bus reikalas iš Lietuvos.

Andrius Globis
2018 Forbes St., Pictsburgh, Pa.

Pajieškau lietuvės ar lietuvaitė- 
prie gaminimo valgių. Butų laba 
geistina, kad galėtų kalbėti angliškai, 
'ietuviškai ir lenkiškai, nes aš turiu 
krautuvę, bus reikalingas jos patar- 
tovimas ten. Kur ios mylėtą tok; 
darbą, meldžiu atsišaukti laišku arba 
patiskai. Užmokestis gera.

W. Petkevičia
103 Lincoln avė., East Saugus, Mass

As. Juozas Brįdzevaitis. pajieškau 
ivogerfo Stanislovo Medelinsko, iš 
Lietuvos paeina Suvalkų radybos, 
\u! štosios Panemunės parapijos, a- 
oie’S motai Amerikoj, apie metai at
gal gyveno Waterbi:ry, Conn. Malo- 
ičkit atsišaukti arb:> žinantieji apie 
iį praneškįt, nes vinių labai svarbų 
•eikaią. (221

Juozas Bridžt vaitis
3929 C St., Deiroit, Mieli.

Pajieškau švogerių Jono ir Jurgio 
Karkovskų, nes motina Parota nie- 
:o apie savo sūnūs nežino jau nuo 
1915 m. Antrašas:

Petras Glemža 
Pačeraukstės I d1”., Eudbergio vai s, 
Pasvalio apskritis, Lithųania

Pajieškau Aleksandro Statkaus, 
Kauno gub., Šiaulių apskr., Papilės 

.‘arapijos. Gaminu kaimo. Apie 9 me
lai gyveno Chicagoj; turiu svarbų rei- 
;alą, meldžiu pranešt kas apie- ji žino 
ar pats lai atsišaukia.

Kazimieras Joniškis
7 Hubbeil avė.. Ansonia, Conn.

Aš. Antanina Budrienė, pajieškau 
savo vyro Vincento Budiiaus. Jis pa- 
■ina iš Kauno rėdybos, Šiaulių apsk., 

Tryškių miesto, apie 13 metų kaip 
Amerikoje, pirmiau gvveno Pennsyl- 
vanijos valstijoj, o dabar nežinau kur 
jis randasi. Meldžiu atsiliepti arba 
duoti man žinią, ką tu nori daryt kas- 
iink musų gyvenimo. Jeigu kas apie 
j; žino, meldžiu man pranešti, už kę 
busiu labai dėkinga.

Antanina Budrienė
4 Wilkie st., Providence, R. I.

Mergina ar našlė apie 35 metą am
žiaus, kuri ketina ausi vesti, malonėk 
susipažinti su maniui* Rašykit sekan
čiu adresu:

B. Bustonieti-’
255 Broadivay, So. "Boston, Mass.

PARDAVIMAI

(22)

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
-’etro Grikšų, Tauragės apskričio, 
šviekšnos miestelio, apie septyni ma
to! kaip išvažiavo į Great Fails, Mon- 
ana. Meldžiu atsišaukti arba žinan

tieji pranešti, už ką busiu dėkinga. 
Turiu svarbų reikalą. (22)

Agnieška Lukošiene
P. O. Box 294, Three Rivers, Mass.

APSf\ ĖDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

minkančios imti civilį šliubą,ir lais
to pažiūrų. Aš esu 2S metų amžiaus, 
vidutinio ilgio vaikinas, iš amato 
mašinistas, bet šiuo laiku esu bizni- 
:e. Merginas, norinčias apsivesti, 
meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. * (21)

J. Nainis
3264 So. Morgan st„ Chicago, 111.

Noriu susipažinti su mergina arba 
ašie b? vaikų ne senesne 25 metų, su 

kuria norėčiau apsivesti. Turiu pasto
vų darbą ir kiek sutaupęs pinigų. Ma
lonėkit arčiau susipažinti laišku.

I. Maltison
309 E. 87-th st., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nedaugiau kaip su vienu 
vaiku. Geistina, kad mergina arba 
našlė butų tarpe 23 ir 27 metų am
žiaus. Aš esu 30 metų, turiu vieną 
mergaitę 13 metų. Turiu farma ir 
galiu varyti visokį oiznį. Geistina, 
kad atsišaukusios turėtų bent biskį 
turte. Kurios norėtų 
gyvenimą, lai atsišaukia, 
mos savo paveikslus.

Peteris Motus 
P. O. Hurley. Wis.

turėti gerą 
prisiusaa- 

(22)

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
35 ligi 45 metų; aš esu 40 metų. Tur
to turiu vertės 515,000; šeimynos vi
sai neturto. Vaikinas turi turėti ver
tės apie 82,000. Su pirmu laišku ir.el- 

t ir paveikslą. Platesn?.-

j
I
i___ _________z_.
i džiu jirisiųst
• žinias gausit per laišką.

Mrs M. U. V.
1117 S. West st.. Rockford, 1'1.

i

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką t i išėjo iš spaudos nauja knyga

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 

; les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li- 
|gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
i užvardyjiniais, taip kad kožnas gali 
■jas gauti bite aptiekoje. Apart to, 
lyra daugybė gerų pamokinimų, slap* 
i lybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
Į koznam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAiriS (35)
451 Hudson ave„ Rochester. N. Y.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR
GROCFRNĖ labai pigiai. Biznis ge
rai išdirbtas ir geroj vietoj, lietuvių 
apgyventai. Savininkas važiuoja Lie- FVTR . , PĮ» . ......y
tuvon. M. Brendo (21) *?X1KA. 1 RANEsLM.Vs tLsIEMS.

115 Laivrence St.. Lawrence. Mass. knv?a ir Sekretai.”
----------------------------------------------------- i i Apsisaugojimas nuo įvairiu ligų). 

PARSIDUODA FOTDGRAFBU- L Nuo viso) ią epidemijų, kokios ne- 
STL’DIJ A------------------- i tut. Nuo visokių užsikrečiamų ligų;
savo Stūdiią su visu! skul?s >r .nei-vų ligų ir visokių ro- 

ir slapty- 
; suaugusiems 

Dabar padi- 
Kaina, 1 dol.

knygos už 2 
trumpo laiko. 

Jau iš Lie- 
padčkavončv

I tut. Nuo visokių
Parduodu savo Studiją su visusku™s ir nervų ligą ir 

bizniu, kuris yra gerai išdirbtas pet | )ra daug
14 metu. Gera vieta, nebrangi ran-, Tinsama visiems

• ■ -• vyrams ir moterims.
inta, turi 410 receptų, 

j 25c. Platintojams 3 
• dol. 25c. Tik ant I 
I Siųskite ją į Lietuvą. 
I tuvos ateina padėkavonės. Tik už 
j 2-Jc. registruota į Lietuva nueina, 
i Dar gausit 3 receptas dęvanų: 1) 
j Panaikinimui komų nuospaudų, 2) 
■ Nuo karpu, 3) nuo nervų romatizmo^ 
i valymo kraujo ir nuo užsisenėjusiu 
! ligų. Fix up corn in 5 minutes. Tai 
laba geras nuo įsipiovimo ir nuo vi
sokių skaudėjimų. Gydo puikiai vis
ką. Vaistai gaunami biie kurioj da 
ly svieto, bite aptiekoj. Su svarbiais 
reikalais regi sunoki te laišką, bet 
ne visus Pas kožną mokytą turėtų 
rastis "Ideal” Pompa ir Prancūziška 
Spessarija arba taip vadinamas '.Varno 
suporter, gumbo užlaikytojas geroj 
sveikatoj. Paimk adresą, daugiau 
nebus garsinama. Adresuok.it: (21)

W.M. U MATULIONIS 
i P. O. West Frahkfort. Iii. U. S. A.

la, randasi pačiame centre lietuvių. 
Dėlei informacijų kreipkitės prie į1. 
"Keleivio", 255 Broaduąy So. Boston. 
Mass. (21;

PARSIDUODA PAVEIKSLU 
GALERIJA.

laibai puikioj vietoj, pačiam vidu
ry miesto ir vienintelė galerija tame 
nveste. Miestas turi 15,000 gyven
tojų. Parsiduoda pigiai. Randa ma
ža. tik 15 dolerių mėnesiui. Prie
žastis pardavimo-važiuoju j Lietu
vą. Kaslink susižinojimo kreipkitės 
laišku arba vpatiškai. (21)

ALBERTAS NAVICKAS
793 Bank st., IVaterbury. Corn.

Visų Žiniai.
Būdamas bai bėriu per daugybę me

tų aš esu sulinkęs keletą tuzinu ge
riausių inportuotų britvų.

Prie kiekvienos britvos aš esu 
pritaikęs minkštą geriausio išdirbinio 
pustą. Kaina britvos ir pusto, abti- 
-iu kartu imant. .5 dol. Bet galima 
pirkti ir atskirai: britva 3 dol., pus
tas $2. Turėdami vieną is mano uritvų 
ir pustų, galėsite kad ir kiečiausią 
barzdą nuskusti • be jokio si ausmo. 
\ isos britvos yra gvarantuotes. Pas 
mane taip-pat galima pirkt visokios 
rųšies žirklaičių ir plaukams kirpti 
mašinaičių, apie kurių kaina klaus
kite laiškais. Pinigus ir 
siųskite šiuo adresu:

L PAULAUSKAS 
Bax 9, Princenton Depui. Mass.

*

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinu j Lietuvą nusiusti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim bėgai lenkty
niuoti; visiems pinigu siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra i Lie
poj-:, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei į Lietuva.
Padarymas lietuviškų doku

mentu.
Pinigus siuskite per pašto 

Moriev Ordcr. Rašydami pri
dėkite 2 cL,štampą ir visados 
adresuokite: (25)

P. MIKOLA1NIS.
53 Hudson Avė. Brooklyn N. Y.

Lietuvė motina iš Clevelando rašo:

Su keturiais moky-

« 
i

< t KAD GYVENIMAS BUTŲ liZGANEDIN UTIS 
REIK A TEISINGAI PRADĖTI

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešama,____ , . _ . . jog 

vės), kur bus suteiktos atva- antrasai Amerikos lietuvių 
žiavusiems visos jiems rei- suvažiavimas Washingtone 
kalingos informacjos link^Lithuanian Conventionj 
jiosėdžių vietos, apsigyveni-Į įvyks viešbuty ”Wash- 
mo ir tt. !ington” ant 15th Street ir

Tarp kitų darbų šiame su- Pennsylvania Avenue. Salė 
važiavime bus paranku at- pasamdyta trims dienoms, 
likti ir tolymesnis darbas Gegužės 30 ir 31 ir, reikalui 
delei Lietuvos paskolos. Su- atsitikus, Birželio pirmą 
manytoji antroji Lietuvos dieną.
gynimo paskola dar nėra I Atvykusieji galės veikiau- 
Steigiamojo Seimo patvir- šia gauti, kaipo suvažiavimo 
tinta ir pati Lietuvos Misija nariai, tame viešbuty butą ir 
tai paskolai vykinti dąr nė- ten pat Įsiregistruoti prie 
ra nuskirta. Spėjama, jog dežuruojančio asmens.
ji tegalės atvažiuoti tik ru- Liet. Atst. Amerikoje.

Liaudies Mokyklos Telšiuose
Paskutiniais trimis me

tais liaudies mokyklų ir mo
kytojų skaičius žymiai pa
didėjo.

1918- 1919 mokslo metais 
Telšių apskrity butą vos 19 
mokyklų su 22 mokytojais.

1919- 1920 mokslo metais 
jau buvo 41 mokykla su 57 
mokytojais. Iš šių mokytojų 
butą lietuvių 51, žydų 5 ir 
rusų 1. 
tojais buvo 1 mokykla, su 
trimis 3, su dviem 5 ir su 
vienu mokytoju 32 mokyk
los.

1920- 1921 mokslo metais 
yra jau 52 mokyklos su 84 
mokytojais. Iš šio skaičiaus 
yra lietuvių 73 mokytojai, 
žydų 8 ir rusų 3; 2 mokyto
jai yra baigę mokytojų se
minariją; 4 yra rusų laikais 
jgiję mokytojų teises; gim
naziją baigusių yra 4; 7 bai
gę gimnazijos 6 kl., vienas 5 
kl.. 17 baigę gimnazijos 4 kl., 
kiti mažesnio mokslo. Su

”Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos visus ant

EAGLE BRAND
( CO^DENSED MILK}

Ji toliau patėmija:
”Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas.

Borden Building

The Borden Company
Ncw York

Iškirpk šį kuponą 
ir gausi DYKAI 
GEROVĖ, kuri 
GEROVE, kuri 
kūdikį sveiku, 
strukcijas jūsų kalboje. 
Vardas .............................

DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
musų knygą, KŪDIKIŲ 

paaiškins, kaip užlaikyti 
paaiškins, kaip užlaikyti 

Taipgi gausi maitinimo in- 
0105

Adresas

BALTIC statės bank
Kapitalas $250,000.00.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablc- 
gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuoš. 
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES. $5 metams.
PARDUODAME 
vos. Keleiviams 
Kredito lėliškus.

LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir is Lietu- 
parduodame Draftus, Keleivių Čekius ir

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame 
teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS—NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vai. po pietų Užsienių
Skyrius a (.Garas kasdien nuo J v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki 7 v. 
vakare.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., Kamp. 25 gatv NEW YORK.

Adresuok.it


p

v

šileikių Mikas.

♦2

Juozas Gelmė.

' *

i

PAVASARIS.
Kaip išaušta ankstus 
Dangaus skliautas platus. 
Kai rasa ribuliuoja rytais

Deimantiniais lašais.
Žemę rūbais palšais 
Apšarmoja tarytum burtais,

Tai nukakus diena, 
Kai rožė viena,
Malonia šypsą sau kvėpuoja,

Ir subarus audras,
Ir numaldžius juras, 
P9 lapą vis varto-dėlioja.

Ir ji skaito rimtai. 
Nors be žodžių, slaptai,
Ir pasakų knvgon vis rašo.

Kiek sudvla jausmu,v V fc 7

Kiek pi ažųva skausmų.
Kas laisvės—lygybės sau prašo.

Pavasario Vėjui.
Pasikelk galingaisiais sparnais 
Ir. per žemę, su vėtrų trenksmais 
Lėk į ten, kur slaptai pasakysiu...

Ar matai, tai aušrėti rytai.—
Susimąstę gauroti skliautai...
Ruoškis lėkt—aš trenksmų paklausysiu.

Rytuose, kur vien dunkso kalną! 
O virš jų tik skrajoja arai— 
Aušros deivę tenai tt: sutiksi.

Ji išeis iš miglyno gelmių, 
Pasipuošus šv iesos karteliu— 
Tu gerbtuoju svečiu jos paliksi.

Subildenk. kad drebėtų kalnai. 
Kad iš baimės vaitotų miškai.—
Tik tada jai pradėki sakyti:

—Tavasai numylėjo žvaigždes 
Ir. pro jų slepetingus skraistes. 
Akys jo vakaruose neajoja...

Jisai stengiasi užmiršti tave.
Nori pergalėti širdį—save— 
Sielos žirgu kas nakt pas jas joja...

Juozas Gelmė.

Pavasario Laimužė.
Vos pavasario duosnumas 
Mane jauną palytėjo,
Kaip it pempė, kaip ir stirna 
Nulėkiau drauge su vėju...

Kas man brolių guodžios raudos, 
Jei jaunystės pašėlimas 
Kelia sielą į padanges...— 
Gamtoje džiaugsmų klykimas...

Nors ir skaudžios vargo durnos.
Kaip visus, taip mane kremta,
Bet pavasario laimužė
Man linksmiau sutikti lemta...

Juozas Gelmė.
18.III.1921.

♦ * *

Nuo gėlių pavasarinių.
Saulės spindulių auksinių 

apsvaigau...
Iš pavasarinio rojaus 
Išėjimo, nors j ieško jau,— 

neradau.
Kas dabar atskjrti gali
Nuo dangaus gelmuotą šalį— 

nežinau.

♦ $ ♦

Per naktį blaškiausi, per naktį budėjau. 
Ramumo man neteikė mano pylis... 
Pamišęs, pro langą, į aušrą žiurėjau, 
Tada amžiams geso manoji viltis.

Aš sveikinau dangų—varsoms vainikuotą 
Ir žvelgdama žvaigždespi ramumo meldžiau...

Nuo amžių žilųjų dangus mėlinuoja 
Ir žvaigždės vilionės nūn spindi baltai.
O juodąją žeme vargai vainikuoja 
Ir margina, puošia karštuoliai—kapai...

Per naktį blaškiausi, per naktį budėjau, 
Ramumo man neteikė mano pylis...
22. III. 1921. Juozas Gelmė.
Mariam polė. (Tyšlevas).

| MSYMMK1S? PARMOS! h m F RITA N
Sapnas vra klaidžiojimas1 J. Si'’ush-,«n- iuesimo. Ifl L l\ I 11

’> v 1 * . .. , J . 2u skėrių farma, L> a kortų diruamos. į
j J žmogaus minčių, daugiau likusieji miškas, aO vaisinių medžių, į™zmOgaUS minčių, daugiau Ūkusieji miškas, JO vaisinių medžių. į 

niekas. Reikia žinoti, kad Jvrui'"'',;tub^u‘rcIvarval T, , 
žmojiciiis mintis veikiu įyjjuii, v^/-****. *taiu tncšimo, u.
miegant, kaip ir nemiegant. ::k7 ‘G'nn? 'tu-- - ° r & V'stim.ikas 10n3d. lo va:snuy mr-

I
T . ~~ w" i> ’ i •• v — y':>'chiifu\us iv\.w, io nir-Jeigu salta naktį žmogus džių.

1 nusitrauks nuo koiu antklo- ’“,sJTcr J*-4.237-4■ “ į Stoagraon. $2,600 uz 4 ait rius ge
ros žemės miestelio centre. 8 ruimų 
stula, 50 vaisinių medžių, geras tvar
tas, vištininkai. $500 -nešt. Galima 

_ matyt nedėliomis. <22)
j! skaitęs pirma apie keliones. Wra- 3VTLER
Jijirip čpmAS imliu tai in min- 
1 

Ž

». 
g!

Į

i! 
’»?- 
;j 
i!

i!

į______________,, . .......
j; dę, jis gali sapnuoti, kad jis i 
j? vaikščioja basas- po sniegą * 
j;!’arba ant ledo: jeigu jis buvo 
d r. 1-...r.-, r. ******* 1 ->

t 70 Saaver su. Stcugliton, Mass. 
237-1.prie žemės polių, tai jo min- Tei 

tis gali atsidurti net tenai.
Vienas žmogus daug skai

tė apie Aetnos ugniakaini ir 
kada jis tą pačią naktį eida
mas gulti pasidėjo i lovą 
bonką karšto vandens, kad 
kojoms butų šilčiau, tai už
migęs pradėjo sapnuoti, kad 

■ iš Aetnos užniakalnio ėmė 
i plaukti deganti lava, o jis 
basas bėga iš to ugninio po- 
tvinio ir negali išbėgti. Tuo 
tarpu gi prie jo kojų buvo 

įtiktai bonka su karštu van
deniu.

Kitas žmogus, taip pat pa
sidėjęs šiltą daiktą i lovą, 
sapnavo, kad Italijos plėši
kai degina jam padus ugni
mi. reikalaudami: kad jis pa- 

j/sakytų, kur yra paslėpti jo 
p, turtai. Mat pirm to jis bu- 
p vo skaitęs tokią pasaką kny- 
Jjįgoj. 
p> Tikintis katalikai, kurie y- 
;«,ra daug skaitę arba girdėję 
;'j apie pragarą ir velnius, labai 
A 1 L’7 oi ovnica T31/NO i’m

1
;'v|
•! 
i?

Į

t? 
i!
•>

TARP NEW YORKO IR

PARMOS! FARMOS!
150 Kar ną parsiduoda nuo 10—200 

akrų labai derlingos zen.čs, tarp upių 
ir ežeru su gyvuliais ir įrankiais, ant 
lengvų išmokėjimų; 35 mylios nuo 
Ne.vark. N. J. Kreipkitės laišku: 122) 

MIKE CHURINSKAS
įlos 46, Sand Breok. N. J.
Nenorėdami patys jieškot, kreipki

tės pas F. Yasiunas, 301 John sL, 
Harrison. N. J., kuris pristatys į vie
tą.

KARMA
Turi bat tuojaus parduota.

!(■<) a&erių geros žemės, 40 akerių 
įdirbimo^ likusioji gera ganykla ir 
miškas. •Vien ti miškas gaii apmo
kėt už farmę. Gera 12 ruimą stuba. 
sena barnė, 0 vištinirkai, įrankių 
ruimas, malkoms pašiūrė. 12.000 žio
gelių, kai kurie stubos rakandai, 
smetenos skynėjas, keli akrai sieno
ją; 4 mylios nuo pramo:ungo mies
čiuko, 6 mylios nuo gelzkelio stoties. 
Kaina už viską greitai parduodant 
tik $3200. J-aešt $2000. Parsiduoda 
be agentų. Tai yra geras pirkinys 
ir todėl naudokitės proga. (21)

MUS BELLV DEMBO
9 SCHOOL ST. DAMELfSON CONN

1 $ 

(ii

Tiesus susisiekimas tarpe 
NEW YORKO IR 

HAMBURGO 
Parankiausia kelionė rusams ir 
lietuviams. Dideli dvieių sriubų 
laivai.
MANCHl’RiA Birželio 2 
MONC.Oi.lA Birželio 16 
MANCHURIA (naujas) 
3-čia k lesa tiktai išplauks 
Birželio 3o
Kreipkitės į kompanijos ofisą

BOSTON, MASS.
84 STATĖ ST,

arba i vietos agentus.

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

PAIN-EXPELLER
VaiLbaienklis cires- S. ' . Pat. Oiae.

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

Reikalauk, kad turėtu Ikaro ( Anclior)
Vaizbaženkiį.’

SVARBU MOTERIMS!

Trumpiausias susisiekimas su visu mis dalintis 
(t n t rali nėt> Europos.

S. S. ”Mount Clay** Birželio 23 
S. S. ’Mount CarrolT (naujas) Birželio 30 
S. S. “Mount C’linton" (naujas) Liepos 7

Laivai ”HANSA” (Ex-Deutsch. 
land). ”RAYERN” (naujas) ir 
”\V U ERTTE MBERG” v naujas >

pradės plaukioc Birželyje.

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

Reikale rašykit bile vienam musų autorizuotam Agentui 
arba
30 BR0ADWAY, NEIV YORK CITY

FARMOS! FARMOS!
KARMA DALINAI APSĖTA.

i Connecticut Pieninė Karma. 175 
į akel iai žemės, 40 akerių dirbamos, !•- 
! kušloji ganyklos ir apie- 500 ar 600 
I kortių malkų. Vien rik malkos gali at- 
•: įmokėti t’ž vietąt š ruimų stuba pir- 
I mos klesos stovy je; dvi didelės bar-
■ nes, kuriose yra užtvaros dėl 20 kar- 
■vių; iedaunė. dirbtuvėlė, vežimams
pašiūrė, kiaulininkai, vištininkai. < 
karvės, pora arklių, kiaulės, vištos, 
'•ifišinerija ir visokį padargai, gera 
vieta, viena marlė r.uo vieškelio, baž
nyčios, krautuvės ir mokyklos. R.K.D. 

keturios ir pusė mailių 
. šita farma dalinai ap

sėta. Kaina už viską tik $0,500 ant 
•ngs-ų išlygų.
PUIKUS NAMELIS randasi Pom- 

fret, Conn., šalę vieškelio, graži vie
ta, arti, mokyklų, krautuvių ir bažny
čios, 2 mailės nuo didoko pramoningo 
miestuko, 11 akerių žemes, visa dir
bama, be akmenų, puiki 9 ruimų stu
ba. Kaina tik Si.800.

PUIKI PROGA pirkti farmą 39 ak- 
nai. Bet kaip tik Amerika : žemės tinkamai padalinta į dirbą- 

t; , . <. • i • ganyklas ir mišką. Randasi p neJy. bUVO atrasta ir Kaip tlK pa- pat Vieškelio, puikiausia vieta, vaisi- 
sklvdo pasakos, jog indiionai riai medžiai, kaip tai: obelys, gru- fr. *. • i. i- • j- j. • mos, vyšnios, grepsai. avietes. Puiki♦) pSSigaVę balt\ eidl tuojaus c,, ruimu stu’oa, gražiai atrodo iš lau- 

£ nulupa galva, tuomet Euro- barnė 20x40. užtvaros dei 7 galvi- 
L . t . ,.f - , , ’ių, vistinmk.is, malkmvcia. Viskas
P kaip tik suskaudo Kam geroj tvarkoj; Kaina $2.200. Tai yra 

1 _ ------- a* • . puiki proga. Jeigu užinteresuotas,
■ rašyk ( ?)

RAGINE KARM AGENCY
DANIELSON. CONN.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEVV YORKO 
Per UBĄ V A Arba H AM BURGA-EITKŪNUS

IT TTZ’T’TTTT’ A Laivai išplaukia kasLilEi 1 U VA 14-tą dieną.
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

S S. MTL ANIA Birželio 1 S. S. POLONI A. Liepos 6
S. S. ESTONIA Birželio 22 S. S. L1THU AN1A Liepus 20

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

tankiai apie juos ir sapnuo
ja. Davatkoms, kurios daug 
svajoja apie dangų, labai 
tankiai sapnuojasi, kad dan
gus atsidaro ir didelė šviesa 
pasirodo. Kitiems sapnuo-1 d>,r^.
jasi ”panelė švenčiausia.” i pijo grižkeiio.

Niekas negali sapnuoti-^ 
apie visai naują dalyką, ku
rio jis niekuomet nebuvo: 
matęs nei girdėjęs. Pakol A- 
merika nebuvo atrasta, nei 

•i; vienam europiečiui niekuo-;
met neprisisapnavo indiio-į 

“ ' Bet kaip tik Amerika:

j

Generaliai Agentai dėl CENTRĄ LINES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GERMAN LLOYI) BREMĖN.

: galvą, pradėjo sapnuotis in- 
į dijonai su savo peiliais.

JĮ i Sapnai būna tokie fantas- į 
tiški ir nesilaiko tikrų gy

li venimo aplinkybių dėlto,' 
| i kad jie neturi vadovaujamo 

i tikslo. Jie primena nutru
ki
i

si&
$
ji
;♦ į na. Jeigu galvoje pradeda 
įkilti kitos mintis, mes sten- 
iligiamės jas išblaškyti. 
•)į visą savo d ome kreipiame 
»■! į tik vienon pusėn ir Į vieną 
»! į koki nors dalyką.

Sapne gi tokios minčių 
? i koncentracijos negali būt. 
j! į Mintis tenai kila ir pinasi 
j- ’ be jokios tvarkos, tverda-. 
•‘į! mos keistų-keisčiausių vaiz-; 
$idų žmogaus galvoje. Todėl 

sapnai neturi jokios reikš-' 
mės ir jiems nereikia tikėti. ' 

Iksas.

tikslo. Jie primena nutru
kusi nuo pavadžio arklį. Ne
žabotas ir niekeno nevaldo
mas žirgas kelio paprastai 
nežiūri ir gali atsidurti bile i 
kur. Sapnas, tai ir yra jodi- į 
Dėjimas ant tokio žirgo.

Nemiegodami mes pap
rastai turime pasistatę prieš 
save koki nors tikslą ir sten
giamės vesti savo mintis tuo 
keliu, kuris prie to tikslo ei- į 

i I
i 
| 

Mes
I

Pamėęinkite naujo

• Su xxžregistrac4u vaisb^ž^nkliaSuT. Vaist. 
1’aUatu Biure.

Naujame niėiynanie pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čias ypatybės šiame vaiste idėtos, 
sn priemaiša priimniai švelnaus 
Įvėpalo.

Ruffles yrn įsoai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaiaytojas. kuris 

patiks kad 
ir gačnian- 
si&iypatai.

♦
Aptiekoae 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ii 
labara- 
torijos.

Ratilai 
reikalas* 
kitę 
šitokio 
pakelio* 
Žiurekfte,' 
kad birtų 
INKARO 
vais- 
baženklrs.

naujausią 
issiuviuejomvi,J

Musų kompanija 
mašiniuke įvairiam 
kuri padarys tą pati darbą kaip ir 
didelė mašina. Bet musų mašiniukė 
vra daugeliu atžvilgių geresne ir už 
dMelę mašiną, n<s užima labai mažai ■ 
vietos ir nėra nieko tokio, kas galėtų ; 
pagestL Su pagalba musą masiniu- • 
■ ės galima išdirbinėti ir Įvairias kare 
petas. Iš«.iirbinčjiinui karpetų reika- i 
lingu tam tikra adata, kuria prisiunš ; 
čiame kartu su mašinuke. Taipgi : 
kartu su mašiniuke išsiunčiame ir ’ 
širdų išbandymui. Viską kartu su ‘ 
mašinuke parduodame už 4 dolerius, j 
Parduodant ją už 4 do:. galima sa- j 
kyti atiduodame kaip ir dykai. Ne- ! 
norime ant jų uždirbti pinigą. Ati- i 
duodami beveik dykai mašiniuke mes j 
manome, kad jus visuomet pirksite j 
nuo mus . ir siutus išstuvinėjimui. ' 
Dabar laikai nepergeriausi ir kiek-; 
viena moteris nori kiek-nors užsi- j 
dirbti su pagalba išsiuvinėjimo. Su ; 
musų mašiniuke jus išsiuvinėsite 15 : 
kartų daugiau, neiju rankomis. Esa- 

, me tikri, kad busite labai užganėdin- 
l tos musų mašiniuke. Apie neužsiga- 
‘ nėdinimą negali būti nei kalbos. Mes 
tikimės, kad kiekviena moteris, ga
vusi nuo musų tą mašiniukę, prikal
bins mums daugybę kostumierių. 
Jeigu norite tokią mašinukę aplai- ■ 
kyti, jai iškirpkite ši apskelbimu, ! 
i- - - - lri-
; adresą, įdėkite J kor.vertą už 35c. Į 

j užsakymą pasiųskite mums, 
i sius pinigus užmokėsite aplaikę 
I šiniukę. Už ribų Suv. Valstijų 
j siųskite visus pinigus iskalno.

Adresuokite: 
WESTERN SALES CO.

i Dept ”D. Z.”
T 1330 N. Western avė.. Chicago. 
|-------------------------------------------- —

l

Iš NEVV YORKO tiesiog i BR EMEN.į-DANClG.^-LlEPOJV. Tie
sioj: i LIEPOJ U per Dancigą, tiesus perplaukimas perlipant 
laivo į laivą. Laivai išplaukia sekančiai:
S. S. Hi'DSON—Gegužės 28. Liepos 13. Kugpiučie .39
S. S. SUSpl'EHANNA—Birželio s. Liepos 23. Rugsėjo 7
S. S. i'OTOMAC tex Antigen e) Birželio 15. Liepos 28, Rūgs. 14

Iš NEVfc YORKO į PlYMOllH-CHERBOlliG-EREMEN 
AMERiCA Birželio 22, Liepos 23. Rugpiučio 27

Kreipkitės: 99 Statė st.. Uosto n, Mass. arba prie Vietos Agentu.

1
-........ ______________„

' užrašykite savo vardą, . pavardę ir 
j adresą, įdėkite J kor.vertą už 35c. 
• štampų dėl persiuntimo lėšų ir tą 
I ..x—i_.—n pasiųskite mums. Liku- 

ma- 
pri- 
(23)

Iii.

J
I
I Kiekvienam prisiusime 4 fotogra- 
i fijas gražiausių merginų, taipgi ka- 
’ talogą geriausiai padarytu laikro- 
; dzin, fonografų ir kitokių daiktų. 
: Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (27)

PRACTICAL SALES
COMPANY

1219 NORI H IRVINO AVĖ. 
IlEPT. K. CHICAGO. ILL.
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Stokime į Kovą su Priešu!
Mes šiandien gyvenam didžiausiam žmonijos istorijos judėjime. Kovojam už pagerinimą 

būvio, bet kad kova butu laimėta, mes turim žiūrėt, kad musų kūnas butų sveikas, nes tik su 
sveiku kunu galim gerai kovot su savo priešu. Musų priešas—tai yra musų ligos.

Mes išdirbam gyduoles pagal Europos ir Amerikos specialistus. Visose gerose Aptiekose 
visoj Amerikoj galima gauti šias musu gyduoles:

SALUTARĄ-BITERĮ.
REGULIATORIUS DĖL MOTERŲ.
KRAUJO VALYTOJAS, kurio pats užvardijimas išaiškin.i reikalingumą.
SALUTARO LINIMENTAS, dėl visokių kaulų skaudėjimų ir kitokių skausmų. 
TREJANKA, kas-gi nežino musų garsios namų gyduolės?
Jeigu negali pas savo Aptiekorių gauti musų gyduolių* kreipkitės pas mus. 
Reikalauk musu surašo vaistu ir žolių—siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.
17«7 S. HALSTED STR.. ~’ Dept. 107. . CHIC AGO, ILL.Dept. 107. .

»
1 
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HENRY F. MILLER & SONS 
.PIANO CO.
Kiekvienas, kuris turėjo 

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

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

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

Parduodami mušti ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller &, Sons Piano Co

395 BOY1JSTON STREET, BOSTON, MASS.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingą vaistų zemonM kainoma, tai visada eik 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų bqo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjnno, ano užrisenėjoaie iw 
mutizmo, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plėš
rių. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir gerbusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
tetų. Dielių iš Lietuvos ir įvairią šaknų ir žolių. Mes jums patari 
sime kuogeriausiai, pašaukiame g iriausius daktarus per telefonų 
dyką. Todėl jeigu norite gaut geras vaistus ir sučėųyt pinigus, 
ateikite į APTiEKĄ po numerio

1G0 SALĖM ST, ŠOSTON, MASALAIVAKORTESa^oTt
Tt

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt šipkortes sta- 
A čia: j HAMBURGĄ. EIDKUNUS, LIEPOJŲ ar KAUNĄ. Paš-

portus kožna.n gauname. Finigus siunčiam LIETUVON pigiau
siai ir išmokant greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreip
kitės tuojaus šiuo antrašų

LITHUANIAN 136 E. 42-ND ST.
X TRAVEL BLREAU NEW YORK. N. Y.

*|^^^*M**^M*^M*********^********M^1

| PINIGUS TELEGRAFU



1 • • *1 j i mų atydžiai turi būti išjieš-1 ^VAl I 5-1 Ikota. Vien tik letenų lėkš-
A K V/AAC4O į k-/ V V^X CV ■ tumas, kitų kokių nesvei-

-.................  r...............  j kūmų gali neturėti jokios
Net ir tuomet, kuomet buvo ir dabar pagydyti ar- svarbos.
. 1 w * 1 Į-^ • • 1 . •] * ___ • , • J *ant karės laukų Europoje j’oa tik palengvinti, varto- 

žuvo tūkstančiai gyvybių,} jant tinkamas medikales 
šimtai tūkstančių mirė čia 
pat namie nuo ligų, kurių 
lengvai galima buvo išsisau 
goti. Karė užsibaigė. Bet 
kova su didžiausiu ir nuola
tiniu žmonijos priešu-liga 
dar neužbaigė. O tą kovą 
mes turime laimėti.
Kajp nuo ligos išsisaugoti?

Nėra jokių slaptybių, ku
rios butų reikalingos, kad 
išsisaugoti nuo ligos, šva
rus namai, švarus mais
tas, 
rus dantys, 
nas, l_____
ras oras, sanitariškos išėji
mų vietos, kova su musėmis 
ir uodais—visa tai mažai 
tekainuoja, tečiau atlieka 
pastebėtinus dalykus ir ap
saugoja nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo^dali 
atlieki?

Ar užlaikai savo namus 
švariais ir gerai išvėdin
tais? (

Ar geri tik švarų tyrą 
vandenį? Jei jis semiamas 
iš šaltinio ar šilinio, ar tik
rai žinai, kad Į jį nesiplauja 
vanduo iš išėjimo rietu, su- 
trynų, mėšlyno ar tvartų?

Ar pienas, kuriuo peni sa
vo kūdikius, yra virintas ar 
pasterizuotas? Ar gauna 
kiekvienas kūdikis po tris 
stiklus kasdieną?

Ar kūdikis penimas krū
timis, kaip turėtų būti? Ar 
jis švariai užlaikomas? Ar 
jam suteikiama užtektinai 
tyro oro ir ar jis nelaikomas 
karštoje, troškioje virtuvė
je? Ar žinai, kad iš bonkos 
penimi kūdikiai turi gauti 
orandžių sulčių kasdieną po 
pirmam mėnesiui?

Ar žinai, kad musės ir uo
dai nešioja ligas ir ar nuo jų 
apsaugoji savo namus vai
todamas tam tinkančius sie
telius?

Ar žinai, kad visos slogos 
yra limpančios ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, 
ypatingai vaikus?

Ar žinai, kad liga dažnai 
gali užsikrėst nuo nešvarių 
rankų? Ar visuomet nusi
plauni rankas prieš valgy
mą ar maisto čiupinėjimą?

Kuomet kuris nors šeimy
nos narys serga skarlatina, 
tymais, difterija, koklišu, 
karštinėmis, džiova ar kita 
kokia liga, kurios galima iš
sisaugoti, ar visuomet pra
neši sveikatos prižiūrėtojui, 
kad jis galėtų neleisti ki
tiems tos ligos Įgauti?

Ar namuose Įvestos ry-

STANDĄRD OIL CO. OF NEW YORK

NEW PERFECTIONoa. cook srove and WAra? heatu
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Lengvumas. Per didelis 
lengvumas gali kilti iš nere
guliarių papročių valgant ir( 
miegant ir iš nesimankšti- 
nimo. Eik-pas gydytoją, ar 
j dispensari, ar kliniką, kad 
jie ištirtų ar neturi kokios 
nors svarbios ligos (ypatin
gai kirminų ar džiovos). 
Valgyk užtektinai maisto, 
nuo kurio einama riebyn, 
kaip nurodyta sekančiame 
paragrafe.

Persunkumas. Kuodau- 
giausia mankštinkis. Tegul 
daktaras atydžiai ištiria ar 
neturi kokios ligos. Per di-' 
delis sunkumas, ypatingai 
viduramžyje, yra priežasti
mi tiek pat mirčių, kiek ir 
širdies liga. Nevalgy k ? e- 
buman einančio maisto raip 
tai, duonos, sviesto, . cuk
raus, taukų, bet jų. vietoje 
vartok daugiau daržovių ir 
vaisių.

Trūkis. Nuo trūkio pata
riama operacija. Pasitei
rauk apie tai su savo šeimy
nos gydytoju arba eik i ge
rą ligonbuti. kame gausi ge
rų patarimų ir vaistų.

Hemoroidai. Hemoroidai 
(pilės) atsiranda dęl vidu
rių užkietėjimo ir nesi- 
mankštinimo. Nesipratink 
nuolatos vartoti vaistų, kad 
pavalninti vidurius. Valgyk 
pakankamai rupaus maisto, 
rupios duonos, vaisių, Salo
čių, spinakų, neraugintų ko
pūstų, ropių, celerų, tomatų, 
cibulių ir kitų daržovių, tai 
neturėsi "kietų vidurių.”

Jei hemoroidai yra skau
dus, operacija palęngvins, 
bet pirmoji priežastis turi 
būti prašalinta, vartojant 
tinkamą maistą.
‘ Garankštuotos gyslos (ve- 
ricose veins). Garankštuo- 
tos gyslos dažniausiai atsi
randa ant kojų blauzdų. Jos 
gali būti palengvintos, var
tojant gumines pančiakas 
arba juostas. Kaip kada pri
sieina daryti operaciją (čia 
reikia didelio atsargumo, 
pasiteirauk apie tai savo 
šeimynos gydytojo).

Pūslės, inkstų ir šlapumo 
nesveikumai. Eik pas savo 
gydytoją arba i dispensari, 
ar ligonbuti ir pasiduok pil
nai gydytojaus valiai. Gal 
būti nieko daugiau nereikia, 
kaip tik prisitaikyti rieno- 
kito patarimo dėl valgymo, 
darbo ir abelno veikimo, bet 
turi būti laikas nuo laiko 
daktaro peržiūrimas. Kaiti
mai šlapumę gali pasirodyti 
tik laikinai, bet kuomet jie 
pasirodo, visuomet turi būti 
atydžiai ištiriami. Jei abejo
ji apie savo inkstų sveikatą, 
geriau būti atsargiu ir vesti 
blaivai ir sveiką'gyvenimą, 
saugojantis alkoholiaus, ' 
jierdaug mėsos, ir abelnai 
persivalgymo. Eik laikas ; 
nuo laiko pas daktarą. Jei ; 
šlapume randas cukraus, tu
ri pilnai pasiduoti daktaro 
ištyrimui ir sekti visus gy
dytojaus patarimus 
maisto dalykų.

Iš ausų tekėjimas, ausų 
ligos. Eik pas ausų specialis
tą, arba i ausų kliniką. Ne
atidėliok tokių dalykų, ku
rie gali užkrėsti visas kitas 
kūno dalis.

širdies murmėjimai, šir
dies ligos, žmogus su nesvei
ka širdžia negali dirbti sun
kaus darbo, bet prisilaikant 
valgymo,mankštinimos, 
darbo ir poilsio taisyklių jis 
gali sulaukti senatvės. Jei 
uri širdies ligą, saugokis 

svaigalų ir tabokos, atsar- jamas, 
pai vartok kavą ir arbatą, vikrumo,

pnemones.
Gerai padarysi, jei šiuos 

patarimus atydžiai perskai
tysi; jie gal padėti pagerin
ti jūsų pačių ar jūsų vaikų 
gyvenimo sanlygas.

♦

Tautos jaunuomenės svei
kumas arba geriau sakant, 
sveikumas visų jos piliečių 
yra didžiausis kiekvienos 
tautos turtas.

Neužmirškime karėje Į- 
gytų pamokų, nes už jas 
mes turėjome perbrangiai 
užmokėti.

Kaipo priderystę sau, sa
vo šeimynai, ir visai šaliai 
turi stengtis būti sveiku, pa
gerinti, kaip galima geriau
siai, savo sveikatą, prisidė
ti prie darbo, kad padarius 
tvirtą tautą, kad ji tiktų 
ateinantiems dideliems dar
bams, ir linksmybei ir pla
tesniam gyvenimui, kurio 
karės nuvargintoji žmonija 
taip labai laukia.

Netobulas regėjimas. Ne
užmiršk tai, kad jei kas nors 
yra negera su akimis, jos 
turi būti tinkamai pataisy
tos-gerai pritaikintais aki
niais. Tai padaryk pas akių 
specijalistą, akių dispensarv 
ar akių ligonbutije. Neban
dyk pats prisitaikinti pigius 
akinius prie savo akių. Lai
kui bėgant netinkamai pri
taikintais akiniais gali labai 
susilpninti regėjimą ir svei
katą.

Dantys. Išpuvusios dantų 
šaknys, užkrėstos smege
nys, išpuvę dantys, nelygus 
dantys, kuriais negalima su- 
kramtyt maisto gal būt prie 
žąstimi daugelio svarbių li
gų ir visa tai turi būti kuo- 
greičjausiai pataisytą. Insi- 
dėk dirbtinius dantis, jei 
nesukramtai kaip reikia 
maisto, turėsi už tai atsaky
ti savo sveikata. Išvalyk 
dantis mažiausiai du kartu 
dienoje. Jei turi skausda- 
mus ar išpuvusius dantis 
arba daug auksinių dantų 
ar kitaip lopintų dantų, žiū
rėk ar šaknys yra sveikos, 
duok juos su X-spinduliais 
ištirti. Tai ypatingai svar
bu, jei turi reumatizmą ar 
kitą kokia sąnarių ligą, ku
riai negali kitokios priežas
ties surasti.

Nosies kataras, adenoi- 
dai, sutinę tonsilai, smarvė 
iš burnos. Tai visa dažnai 
atsitinka kūdikystėje, taigi 
tėvai turi atydžiai savo ku- 

___________ ___ .... dikius tėmyti. Dažnai tai 
nos? Jei ne, tai’ar turi iš- galima pagydyti labai ina- 
einamąją vieta, prie kurios žomis operacijomis. Jei pa- 
musės neprieitų?__________ silieka neišgydytais, jie gali

Ant galo ar pats ir visa prisidėti prie blogai išaugu- 
šeimyna esate sveikais? Iš sios burnos ir nosies, silpnos ; 
kur apie tai žinai? Ar buvo krutinės ir nuolatinių silp- i 
jie sveikatoje ištirti, kaip numu. <
kad kareiviai yra tyrinėja- 
mi

Ar žinai, kad metinis j SVeikumo dėl sužeidimo ir p. 
daktaro perziurenmas yra ( rjaUguma kojų jjgų paeina 
labai naudingas, kad susek-1- negerai pritaikintos ava- 
ti pradžia kokios ligos ir tuo. ijnes, netinkančio stovėjimo 
prailginti gyvenimą? Arrjr vaikščiojimo, nesimankš- 
gah atsakyti taip į visus tinimo ir padų muskulų silp- 
tuos klausimus, ir ar. tikrau numo Gerai pritaikinti Če
žinai, kad jūsų kaimynas verykai, geros ir tinkamos 
gali ta patj atsakyti. Ne- +ormos daug prisideda prie 
leisk, kad jis neatsargiai gy- pataisymo silpnų letenų, Į- 
vendamas pastatytų kitų vairjų nuspaudimų, ”kor- 
sveikatąj pavojų. Tame di- jr skaudamų sąnarių, 
deliame reikale vyriausybe Mankštink kojų pirštus, 
ziun 1 visus gyventojus, kao jkščiodamos • ”ant pirštų 
jie ją visame paremtų. :galų”, keliatą kartu dienoje 

_ , . . . [ir kitokiais budais. Mankš-Pataisymas paviršutinių _ tink kuną Plauk kojag 
netobulumų. kasdieną. Jei tai negelbsti,

Imant į kariuomenę me- eik pas chirurgą. Krautu- 
dikaliai tyrinėjimai parodė, vėse perkamieji, lenkimų 
jog trečdalis visų vyrų ture- Carches) pelengvintojai, 
jo kokį nors paviršutinį fi- tiek tegali pagerinti, kaip 
zišką netobulumą, dėl kurio kad raišam kriukis. Sukum-___________ , .
jie netiko i kariuomenę. Di- pusius pirštus, nuospaudas saugokis visokių susierzini-(Smegenys ir dirksnių siste- 
delės dalies tų atrastųjų ne- ir daug kitų ligų chirurgaiĮmų, valgyk vidutiniškai, ne- ma valdo visą kuną: Netik, 
tobulumų visai nebūtų, jei lengvai prašalinai Kojas ga- valgyk perdaug prieš einant kad alkoholis sumažina vei-

švarios rankos,
> švarus 

švarus vanduo,

musės neprieitu?

Iškepk gerai ir rusvai jjį,

mais- 
šva- 
pie- 

. ty-

Kojos. Be paralyžiaus, iš
krypusių kojų, ar kitų nė-

dėl

Kam nusialsinat kiekvienų lier.a ke
pant karštoje virtuvėje" The New 
Perfection Oi! Cook Pečius suteiks 
Jums smagumų už mažus iškasėtus— 
kepimą, taip kad pati motina tur 
nusistebėti.

Pečius moksliškai subudavotas taip 
kad šlapgaringas virimas visai nega
limas. Iškepus duonų nuuo.nu riekti, 
pyragaičiui būna trapus ir rusvi, ir 
keiksi šviesus ir minkšti.
The New Perfection Oi! Cook Pečius 
vartoja 3,000.(><><> žmonių. Jie gauna
mi su 1, 2, 3 ir 4 degtuvų didumo.
Klauskite jūsų pardavėjo apie Nev, 
Perfection Vandens šildy tojus.'

Uot Wafcr

dieną atvirame ore, bet da- nuolatinių alkoholio varto- 
rvk tai atsargiai, kad per-' tojų, net ir tarp tų, kurie ii 
daug neivargintumei savo į vartoja su saiku, miršta be- 
širdies ir kraujo cirkuliaci- į veik du kart tiek, kiek tų, 
jos. Pasivaikščioti ir išleng- i kurie jo visai nevartoja, 
vo laipioti po kalnus yra i Girtuoklystė, beabejonės, 
sveika, bet tik netuomet, ■ suteikia Įvairių nelaimių, 
kuomet jauti skausmą kru-1 net ir vargingą mirti, 
tinėje ar troškuli. Saugokis 
paleistuvystės ir perdidelio 
išdykavimo. Jei turi svaigu
li, troškuli ar esi suputęs, 
turi atsiduoti daktaro atsar
giai priežiūrai. Visos ne
sveikos širdis turi būti dak
taro peržiūrimos mažiausiu 
kartą i metus. Nereguliaria 
širdies mušimas kai-kada 
nieko nereiškia, kai-kada jis 
yra labai pavojingas ir rei
kia eiti kuogreičiausia pas 
daktarą.

Kraujo spaudimas. Perdi- 
delis kraujo spaudimas gali 
būti tik laikinas, bet toks 
žmogus turi būti prižiuria- 
mas ir turi vesti savo gyve
nimą kaip aukščiau buvo nu
rodyta, ypatingai turi sau
gotis persidirbimo ir paleis
tuvystės. Saugokis svaigalų, 
rūkymo ir persivalgymo.

Plaučių ligos. Kame tik 
nužiūrima džiova, tuojaus 
reikia eiti pas gerą gydyto
ją ir elgtis pagal jo Įsaky
mus. Svarbiausis dalykas 
nuo džiovos gydantis, tai ty
ras oras ir maistingas val
gis duona, sviestas, grudai, 
taukai, bet nereikia užmiršt 
ir šviežių daržovių ir vaisių. 
Saugokis alkoholiaus ir ta
bokos. Nevartok patentuotų 
gyduolių, garsinamų vaistų 
ir neik pas apgavikus dak
tarus. Saugokis nuovargio, 
kaip fiziško, taip ir protiš
ko. Nieko nelauk. Pranešk 
apie save sveikatos viršinin
kui arba savo distrikto svei
katos departamentui. Jie 
mielai sutiks duoti gerų pa
tarimų.

I
Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, I 
perskaitvk knyga j

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO I
SENOVĖJE? ;

Kaina $1.00; audinio apdarais $1.2eL |
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj 3

255 Broadvvay, So. Boston, Mass. 3

i

Dirksnių ir proto ligos. 
Tokios ligos turi būti aty
džiai gydomos gero gydyto
jaus arba kokiame nors ner
vų ligų ligonbdtyje. Kaiku- 
rios dirksnių ligos kyla iš 
įegerų papročių, baimės, 
įesistengimo pasiimti gyvy
bės pilnai Į savo rankas, ir 
užmiršti savo vargus. Daug 
dirksnių ligų paeina iš pa
viršutinių sąlygų, kurios su 
oagelba gero daktaro ir 
priežiūros turi ir gali būti 
surastos ir prašalintos.

Įvairios ligos. Nosies ir 
gerklės ligos, tulžies, ligos, 
kroniškas apendicitis, odos 
ligos, visi tie dalykai turi 
būti greitai ir gerai daktarė 
ištirti. Jei neturi šeimynos 
daktaro, arba jei esi netur
tingas, kreipkis Į ligonbuti 
ar i dispensarį.

Nevargk per riša gyveni- 
mą su ligomis, jei jas gali 
lengvai prašalinti.

Am. Raudonas Kryžius.

MASS. AVĖ GAGAGE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIU 
s GARAŽIUS-

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

2353 MASS. AVE_
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Uamb. 2593.

l|Dr. L. J. Podder
III
I
t

Sunku yra darbas 
gauti, bet kudel nepra
dėti savo bizni ? Kodėl 
nepasiliuosuoti nuo be
darbes ant visados?

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ I> 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Lieta.

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakar*. 

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 
69 CHAMBER ST, BOSTON. 

Telephone: Haymarket 3390

BEDARBIŲ ARMIJA 
AUGA.

"TIESUS KELIAS PRIE TURTO” 
parodo aiškiai, kaip zerkole, kaip su 
keliais doleriais gali oradėti savo biz
nį bile kur ir tapti laimingu.
'TIESUS RĖMAS PRIE TURTO” 
suteiks tau darbo ant visados ir už
mokės už tavo darbų šimtų kartų 
daugiau, negu dabar tu gauni.
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO” 
parašytas lietuvių kalboj ir kainuoja 
i ik 1 doleris.

Pinigus meldžiu siųsti ir.oney orderiu arba popierini dolerį laiške. 
Adresuokite šitaip:

W. YURKEVICH
2.326 S. HALSTED ST..I CHICAGO. ILL.

GERIAUSIOS KRAUJO VA- 
LYMUL GYDUOLES.

štai laiškas, kuris parodo, kaip žmo
nės atsiliepia apie Fisher’io Indi jo
niškas Gyduoles;

Pterce Yankoos,
324 E. Fayette St., 

Syracuse, N. Y.
Brangus Pone! šiame laiške siun

čiu Jums 1 dolerį už viena baksiuka 
Fisher’io Indijoniškų Gyduolių. Ma
lonėkite pasiųsti greitai, kad panedė- 
ly gaučiau. Aš atradau, kąd šios 
gyduolės yra geriausios dėl kraujo iš 
visų kokias aš tik bandžiau. Aš no
rėčiau jas ir ant toliaus valioti, kol 
visiškai pasveiksiu.

Sų pagarba 
Wm. Wells, Box 37 

Jonopah, Ncv.
Brangus Skaitytojau, panašių laiš

kų aš gaunu šimtus tūkstančių ir 
. _. -. j visuose aukštai apvertinamos musų

■ KeumatlZmaS. J1S gali pa- ; Fisher’io Indijeniškos Gyduolės, ku- 
- - - ■ , jos atrastos iš indi joniškų sekretų.

Vartodamas Fisher’io Indijouiškas 
. ___ niekad neturėsi galvos
1 skaudėjimo, romatizmo. stveriu skau
dėjimo ir pilvo bei .vidurių nesmagu
mų. Siųsk 1 doleri, o apturėsi bak- 

Nelauk nei minutes, tuojaus 
sustabdyk savo kentėjimus.

PIERCE YANKOOS
324 E. Fayette St., Syracuse, N. T’.

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tik už $6.00

eiti iš užsikrėtusių dantų ¥arwu 
tonsilų, nosies ir kitų kūno ' Gyduoles 
dalių. Linimentai jo nepra- ..... 
šalins. Eik pas daktarą ir ££ 
dentistą ir, jei galima, pra- 
šalink priežastis.

Lyties ligos. Nuo lyties li
gų reikia atydžiai ir nepasi
liaujant gydytis tol, kol tik 
nepasigydyti. Tai reikia da
ryti, kad apsisaugot save 
patį, savo šeimynos narius 
ir visą apielinkę. Didžiuose 
miestuose tiems, kurie netu
ri iš ko išsimokėti, yra sutei
kiamos klinikos veltui.

Alkoholiu^. Alkoholius, 
kaip paprastai jis yra varto- 

nepriduoda kunui 
bet ji silpnina.
• * • _ A

butų buvę doma atkreipta Ii skaudėti dėl nesveikų dan- gulti, alsuok ^pakankamai klumą. bet gyvybės apsaugų | 
jaunystėje, kitus dar galima tų, tonsilų, tokių nesveiku- tyru oru, mankštinkis kas- prityrimas parodo, kad tarp &

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimu* sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL j

TEL. BULEVARD 2160.

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktu ir kuomet juos 
rausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę.

. Jeigu nori įsivaizdini didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiulvn-.o, o tada tu busi musų reprezentantas.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš. 
kirpk šita paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adrese, idėk 35c. stam- 
poniis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Tziikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus rani*i darbo išpiausty:nai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laika rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gva- 
rantuojamas, kad laikys visa jūsų gyvenimą.

2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yra šukuojami.

3. Gelzkeliu mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laika ir gvarantuotas 
ant daugelio metų.

1. Paauksuotas žiedas su justi vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro. koks bus 

ryt ar už keliu dienų. Jis panašus i namel), kuriame gyvena vyras ir mote
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai 
moteris pasislepia namehn, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprasta daiktų ?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, su veidrodžiu ant viršelių. 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos dailę, 
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsm jums Pi
nigus. šis setas tikrai užinteresuos jusų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kita sėt*. Todėl užsisakyk tuoj. (22) 

IJN'ION SALES CO.
673 W. Madieon SL, Lept. 450. CHICAGO, ILL.
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Vietinės Žinios
Ką rašo P. Bartke\ičius iš 

Lietuvos.
P. Bartkevičius, gerai ži

nomas Cambridge’aus ir 
Bostono lietuviams biznie
rius, kuris apie porą mėne
sių atgal išvažiavo Lietu
von, dabar atrašė šitokį laiš
ką:

• "1 laivą sėdau 26 d. kovo, 
ir po 10 dienu buvau Rotter- 
<:ame. Kelionė antra klesa 
buvo gera, nes maistą duoda 
gerą ir yra gana visokių pa- 
rankumų. Rotterdamo mies
tas išrodo gana švariai ir 
krautuvių yra nemaža. Bu
vau inėięs vienon didelėn 
drapanų krautuvėn, tai kai
nos augštesnės negu Ameri
koj. Valgyklose tenai visur 
parduoda alų ir kitus gėri
mus.

"Rotrerdame turėjome 
gauti vokiečių vizas ant pas- 
portų, ir turėjome užmokėti 
už jas po $6.00. Važiuoti per 
Olandiją ir Vokietiją nėra 
patogu, nes traukiniai labai 
prasti ir šalti, o nuo pusės 
nakties da ir šviesas pritrūk
sta, reikia važiuoti tamsoje. 
Važiuojant šituo keliu, ge
riausia važiuoti ant Eitkūnų 
ir Berline nakvoti. Berline 
apsistojus, galima aplankyti 
ir Lietuvos Atstovybę.

"Kaunas yra nemažas ir 
panašus i miestą: yra gerų 
namų, krautuvėse galima 
gauti audeklų ir kitokių pre
kių. Bet Lietuva eina labai 
mažu žingsniu pirmyn. Til
tai netaisomi, fabrikų nėra, 
o namų irgi niekas nestato. 
Kaimo ž monės yra pripratę 
prie skurdo, tai taip ir gyve
na. Maisto Kauno restora
nuose galima gauti gero ir 
nebrangiai, bet kaimuose 
valgis netikęs, duona juoda, 
negardi. Amerikiečiams ne
patartina važiuot i Lietuvą, 
nes gailėsis. Mėsa kaimuose 
netikusi, surūdijusi, tik su 
kopūstais galima ją virti, 
bet valgyt jos negalima.

"Kaune aplankiau aukš
tuosius valdininkus ir visur 
priima maloniai. Kalbėjausi ( 
ir su užsienio ministeriu p. i 
Purickiu. Tarp kitko jis pa
sakė:'Galimas daiktas, kadi 
Tautos Fondas Amerikoj su
rinko daug pinigų Lietuvos i 
reikalams, liet gaila, kad j 
Lietuvos valstybė tų pinigų 
nemato ir negauna.’ O anie' 
Gabrį jis pasakė, kad tai 
'Lietuvos išdavikas.” Kimi-i 
gą Bartušką, jis sako, 'irgi 
turėjome išvyti iš Lietuvos.' j 

"Apie Lietuvos Atstovą 
Amerikoje p. Vileišį užsie-| 
nio ministeris yra geros i 
nuomonės. Jis sako: 'p. Vi-j 
leisis Amerikoje daug nau
dingo darbo padarė iras 
jam įsakiau, kad jis butų 
Misijos galva, ir jeigu matys 
adv. Mastauska tinkamu 
dirbti prie Misijos, tai tegul 
duoda jam darbo.'

"Ministeris Purickis yra i 
labai dėkingas Amerikos lie
tuviams už finansinę para
ma.

"Kariuomenės ir karinin
kų tipas geras, ir visi tiki, 
kad Lietuva bus laisva ir ne- 
prigulminga.

”P. Bartkevičia.”

Simono Daukanto Mokyklos 
prakalbos.

Ateinanti nedėldienį, 29 
gegužės, nuo 8 valandos va
karo Lietuvių Salėje bus 
prakalbos. Simono Daukan
to Mokykla žada atsidaryti 
tuojaus. kaip tik užsidarys 
miesto mokyklos. Todėl i 
šias prakalbas kviečiami su
sirinkti visi tėvai, kurie tik 
nori 
lietuvių kalbos, rašybos, Lie
tuvos istorijos ir kitų daly
kų, kurių miesto mokyklose 
nemokina. Kalbės "Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas, 
A. Ivaškevičius ir kiti.

S. D. M. Komitetas.

Dideli karščiai.
Pereitoj subatoj ir nedė- 

( lioj Bostone buvo nepapras
tai karsta. Subatoje vidur
dieny buvo 93 laipsniai karš
čiu, o nedėlioj 92. Apie pusė 
miliono žmonių išėjo iš mie
sto. (ieškodami vėsesnių 
vietų parkuose ir jūrių pa- 

; kraičiuose. Revere Beach 
i maudynėse maudėsi dau- 
igiau kaip 2.600 žmonių, o 
j ant Charles River plaukiojo 
apie 3.000 vaiteliu; du vaiki- dę darvti, 
’r.ai......................................valtelių prigėrė ir apie 
10 skęstančių buvo išgelbė
ta Įvairiose vietose. Visi ke
liai Bostono apielinkėj buvo 
pilni automobilių; vien tik 
Revere pajūrio bulvaru pra
ėjo 50,000 automobilių. Te
čiaus nežiūrint šitokio dide
lio judėjimo, nelaimingu at
sitikimu 
tik nuo 
žmonių 
mirė.

buvo labai maža, 
karščio keliolika 

apsirgo ir vienas

Nupuolė nuo piazos.
Chelsea'je nupuolė nuo 

?ntių labų piazos Ona Rez- 
nikienė. Ji nusilaužė sau nu
garkauli ir pasveikti jai nė
ra vilties.

LSS. 60 kuopos mitingas.
Ateinančioj pėtnyčioi, 27 

gegužės, vakare bus LSS. 60 
kuopos susirinkįmas "Kelei
vio” name. Visi draugai 
teiksis susirinkti, nes šiame 
susirinkime būtinai reikės 
užbaigti buvusio baliaus ir 
teatro atskaitas.

Komitetas.

Nueiki! pasižiūrėt operos 
"Pirmoji Gegužės.”

Ateinančioj subatoj, 28 
regužės Dudley St. Opera 
House bus perstatyta puiki 
kompozitoriaus Petrausko 
opera "Pirmoji Gegužės." 
Patartina kiekvienam lietu
viui darbininkui pamatyt tą 
veikalą.

Aniliunu vaikas prigėrė.
ši pariedėti Brightone pri

gėrė S metų amžiaus Aniliu- 
ių vaikas Vilimukas. Jisai 
u kitu lietiniu vaiku žuva

vo užsilipęs ant tvoros ir 
retekes lygsvaros jisai 

’.ruolė upėn. Toj vietoj yra 
15 pėdų gilumos, ir pakol 
>iibiivo pagalba, Vilimukas 
■rigėrė. Policija graibė upę 

visą valandą, pakol surado 
kenduoli.

Ekspliodavo "munšainas.”
Ant North Endo pereitą 

subatą ekspliodavo žydelių 
‘taisytas degtinės bravoras. 
E kspliozija buvo taip smar
ki, kad du "munšaininku” 
Išmetė per langą laukan, o 
trečią sunkiai sužeidė vidu
je. Pribuvo policija ir rado 
fla 44 galionus gatavo, spiri
to.

Ruhu fabrikantai keliasi iš 
Bostono.

Negalėdami su savo dar
bininkais susitaikyt, kai ku
rie rūbų fabrikantai pradė
jo kraustyt savo dirbtuves 
iš Bostono i Glousteri ir 
Hinghamą. Keliolika firmų, 
prigulėjusių prie rūbų fab
rikantų asociacijos, jau su
sitaikė ir pasirašė su rub- 
siuvių unija sutartį, bet at- 

: kablesnės jų nenori nusileis
ti darbininkų unijai ir būti
nai nori Įvesti savo dirbtu
vėse’open shop" sistemą.

i

riai. Vieni jų landžioja po 
žeme, kiti ant žemės, treti f 
viršum stogu laksto. ;

Bostone yra tokių laiptų, jj 
kuriais nenuliptum žemyn, 
kad ir visą savo gyvenimą 
lytum. Tartum šėtono ’ma-• - - eis
gana.

Po Įvedimui blaivybes bu
vusiuose Bostono saliunuo- 
se vienur pradėjo duoną 
kepti, kitur aiskrymą ir so- 

o dar kitur val
gius gaminti. Bet yra ir to- 
K ių saliunų. kur "munšaino” 
šaltiniai veržiasi iš žemės ir 
tiek.

Pastebėtina tas. kad užsi
darius saliunams ir bažnv- ,, 
čios pradėjo eiti tuštyn. Tas | 
narodo. kad tarp saliunų ir ;♦ 
bažnyčių buvo gana didelė 
kombinacija. Mačiau, jau 
anie tris bažnyčias nugrio- 
vė, kitas dar rengiasi griau- į 
t i. Daugelis bažnyčių vieton i.’ 
poterių Įvedė "monkipik- i’ 
čius.” kad kaip nors pa-!») 
traukus daugiau kostume- •! 
rių. O reikia atminti, kad j ji 
Bostonas yra airišių ir kito-‘j! 
kiu katalikų sostapilis. $

Bostone, kaipo Įdomiam jį 
mieste, yra Įdomių ir žmo- j 
nių. Užvis įdomiausi yra lie- į

I

tave traukia atgal ir |

|
į
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i
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44Pirmoji Gegužės”
Puiki Opera f

Trijuose aktuose, penkiuose atidengimuose 
žodžiai V. Stagaro, Muzika M. Petrausko

PERSTATYMAS ĮVYKS SUBATOJE,

28 Gegužės-May, 1921
PRADŽIA LYGIAI NUO 8 VAKARE.

Dudley Opera House
113 DUDLEY STREET 

R0XBURY, MASS.
Veikalas puikus, perstoto Rusijos reyohuciją ir 

vertimą. Dalyvauja chorai, soli.t.ai ir sinifenijos 
diriguojant kompozitoriui M. Petrausku^- Nusipirkite-"tikie- 
tus iš kalno. Galima gauti ir "Keleivio” ^Administracijoj.

Gerbiamą publiką kviečia atsilankyti GABiJA.
■s ' U
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LIETUVIS DENTISTAB

Dr. M. V. Casper 
(K.ASPABAV1Č1U8)

425 Broadwav. priešais pašto. 
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
Ufiao valandos;

Nuo 8:80 iki 12
• 1 “ f
• 6:30 • •

2 Tel. S. B. 2488.

i Dr. J. C. LMdžias SayaoirC UETUVY3
3 Gydytojau ir Chirurgą*.
9 506 Broadway & G st.
1 SO. BOSTON. MASS.

T«L Haymarkat 4184 
Gyvenimo TeL: Cambridga 8088.

DR, AL FIDERUEIICZ,
GYDYTOJAS IB CHJBUBGAB.

Specialistas Slaptų liga. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 8 Hd 7:89 
Avontadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST. BOSTON. 
Room 218 ir 818,

11< i
<

I

»

H. JDLTOS SUJiatT
GYDO VENERIKAS. 

CHIBVBGIŠKAS TB VAIKŲ 
LIGAS.

PričfldHMD
Nuo 2 iki 3 po pieto
Nuo 7 iki 8 vakare.

Ant pareikalavimo važiuoja 
i namus.

29 NcLen Street
NSNR.IUSS.

ir I 
!
!

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

tuviai komunistai. Jų kar
tais čia yra labai daug, o 

• kartais, kai užsideda ”ne- 
matomą kepuraitę” (šapku- 
nevidimku), tai nelieka nei 
vieno. Vienos draugijos su
sirinkime jie. norėdami ap
ginti savo bravarninką. pa
sikvietė į talką ir ”munšai- 
nierius,” bet čia jiems atsi
tiko nelaimė: netik savo 
bravarninko neapgynė, bet 
ir juos pačius ”munšainie- 
riai” prarijo. Dabar jei no
ri rasti komunistą, tai da
ryk ”munšainieriui” opera
ciją.

Teko girdėti, kad komu-; 
nistu bravarninkas su savo 
pasekėjais ir visu bizniu 
nusikraustė i "kakručių liz
dą”. Vyrai, lukaut. nes jūsų 
"džiustis of di pys” jau kar
tą "Laisvėje" rašė, kad aš 
esu "šnipas", taigi apsisau- 
gokit ’

Į So. Bostoną atsibalado- 
lo iš Lavvrence o tūla ”Blak 
Merė" ir sutapo su vietos 
komunistais. Vienok jai ko
munistų dar neužteko. Ji 
prisiplakė prie šiaip vedusio 
vyro ir atskyrė ji nuo pa
čios. Tai šitaip/ pasižymi 
komunistės "veikėjos”.

Bostono priemiesty Hyde 
Park randasi komunistinė 
L. D. L. D. kuopa. Prie jos 
priklauso tris "memberiai”: 
labai karštas komunistas V. 
K., jo pati ir jo brolis. Pažy
mėtina, kad tas jo brolis yra 
nariu netik L. D. L. D., bet 
priklauso ir prie Amerikos 
Legijono. Puiki kombinaci
ja!

Raulinaitis.

PiknikaS
IR ATIDARYMAS

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
KEMPĖS.

Methune, Mass.

19-tas Metinis Balius!• -4. '. v
ŠV. PETRO IR POVYLO DRAUGIJOS* 

Bus Panedėly

30 d- Gegužės-May, 1921
(Decoration Day)

Nuo 2 vai. iki 11:30 nakties

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR SILVER ST. SO. BOSTON, MASS. 

Grieš Algirdo Orkestrą iš Montellos.

Nušoko nuo trečiu lubų.
Tūla Galabudienė, turbut: 

lenkė, nušoko pereitą nedėl- 
dieni Lynne nuo trečių lubų 
ant gatvės ir mirtinai susi
žeidė. Jos vyras. Andrius 
Galabuda, buvo tuo tarpu 
virtuvėje ir, kada išgirdęs 
klyksmą nubėgo Į frontrui- 
mi prie lango, moteris jau 
gulėjo už lango ant šaligat
vio. Spėjama, kad tyčia iš
šoko, norėdama nusižudyti.

PARSIDUODA KRAUTUVE
Grocerio, sausos mėsos, tabako, ken- 
<<žių, "aiskrymo” ir kitokių smulkių 
daiktų parsiduoda pigiai. (22) 

89 N’ewton st.. Somcrviile. Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Labai patogioj vietoj lietuviu 
apgyvento]. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastis pardavimo—sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon 
Atsišaukite arba ateikite ant 
šio adreso: (22)

Wm. NASTOR...........
95 C St., So. Boston, Mass.» t It I I I t t » I »I t» ♦

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir T1ESV AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—6" Journal Building

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

ir

I

I
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NORIU PIRKT

PEKARNĘ.
Providence, Broektone arba bile 

kur Bostono apielinkėj kur daugiau
sia apsigyvenę lietuviai. Norintieji 
parduoti rašykite kuogreičiausia, nes 
pirkikas laukia. (21)

A. IVAŠKEVIČIUS
361 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 605

Pasportai į 
Lietuvą..

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavų 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patrnavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštų į LIETUVA.

čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Rankų 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bankers
Cmpoiy

103-5 SALĖM ST, 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.

:

POOLRUIMIS
5 STALAI -8550.

Lengvos išlygos. Geras biznis. Dėl 
platesnių žinių kreinkitės:

A. J. KUPSTIS.
J}32 Broadvay, So. Boston, Mass.
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Tel. Beach 6933

DR. R. M. FRIEDM1R
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

AR JŪSŲ STOGAS PATAI- « 
SYTAS?

Apskaitliavimą duodu 
visokių stotfų (rufų) 1 
symų.

JOHN MARTIN &
63 GATĖS ST„

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 184-M. Uždėta 1886.

ant 
patai- 
121) 

CO.

Kuris spaęializuoja gydymu 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode Mkančiomia 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakar*.
BBUZGOS APTIEKOJB 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

481 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nue 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NENELIOMIS 

iki 1 v. po piet«.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broad**?. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

gRM
TeL: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba LietuviAkei, LenHftkai ir 

RusiikaL
GYDO CHRONIŠKAS IB SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dioną.
Nuo 7 iki 8 vakaro.

821 HANOVER ST. 
BOSTON. MASS.
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Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Per daugeli metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- X 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. įf

_ Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- •• 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime kų prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.kų.........
Lietuviška Trejanka, pakelis ........ ............
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų.............
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo ............ ..

e i f umax
Muilai ................................. 
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY,Kampas EsuSO.BOSTON,MASS.

.................  $1.50.
Kflr• •••• — — •••••• ••••«••

•••••• ••••••••••■••
• •••••• ••••»•«•••••• o0c« 
........ • $5., $4., $3., $2., 
........ 50c., 25c., 15c.. 10c. 
prisiunciame pareikalavus.
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South Boston Trust Co.
įsteigta 1891 m.

474 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

235 TREMONT ST„ kampas Eliot st„ BOSTON, MASS.

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

____________________________ '___ >ATSIDARYMAS ĮVYKS

28, 29 ir 30 Gegužes
Subatoje ir Nedėlioję pik

nikas prasidės po pietų. 
Panedėlyje, prasidės iš ryto.

Į

Atgaivinkite 

sava nervus.
Nusižudė profesorė.

Pereitą sąvaitę nusinuo
dijo Įhlė Mary Murrav Hop- 
kins. išbuvusi Smith Colle- 
gijoj 15 metų astronomijos 
profesore.

Nedėlioję dainuos P. M. 
Choras ir bus daugiau Įvai
rių pamarginimų.

Parkas šiais metais gra
žiai išpuoštas.—

Tai bus graziausis pasilinksmini
mas ir linksmas susidraugavimas vi- 

linkės lietuviai malonėkite atsilankyt.
Su pagarba kviečia

L. T. PARAPIJOS KOMITETAS.
—------------ I

PASTABA. Važiuot is kitų miestų 
"ii: karais arba automo- 

dievaičio perkūno trankia- b:!į’js ke,iu <Lawrence-Lo-, r . . . , .. well) iki Sawver corner ir Sawver
mi ^atvekanai ir elęveito- ..atv<- tiesiai i pikniką.

Bostono įdomybės.
Bostonas Įdomus miestas.

savo vaikus mokinti Jis pabudavotas iš plytų, ge- ........... .. ..
mpdžiii ir akmonn ’ sy lietuvių. Todėl visi vietos ir apie -vZlvSj ITlvdZl J 11 HKIll via vly linL'Ait Httfjiviai molr»noL--.ta* ai 

stovi ant kranto didelės ba
los, vadinamos Atlantiku.

Viduj po miestą vaikščio-1 t' A. I A A

ja ir laksto senovės lietuvių reikia sekančia
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Jeigu jaustite pavargus, aržus, ner
vuotis, lengviai sujudintas, jaustas 
nuo triunksmu, negalite miegoti — 
tada nepadansite giariaus imdamas

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy
vules dO tokiu negali*. Jie nutildė 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
PrekC $1.25. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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LONGINAS BUINIS
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST .

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322

t

TAI YRA STIPRIAUSIU SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

šioje Bankoje yra sudėję suvirž 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suvirsum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekių) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRS $3,600,000.00.

Mes turime savo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų*

VIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO
VAUJA LIETUVIUS.

•JL

_• i.

ii
!
!
!
!


