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Lietuvių Delegacija pas 
Prezidentą Hardingą.

LENKAI KAREIVIAI NE- 
! UTRALĖJ ZONOJ.

Gegužės 27 dieną gautas 
yra toksai kablegramas iš 

įteikta peticija turi daugiau Kauno nuo Vakarų Depar
tamento direktoriaus B. Ba
lučio:

"Dvidešimts penktą gegu
žės dieną pastebėta neutra
lėj zonoj apie trisdešimts 
lenkų raitelių, besirenkan
čių apie Širvintus. Penkioli
ka persirėdžiusių žandarų

'PRAŠO PRIPAŽINIMO 
LIETUVOS RESPUBLI

KOS.

"ELTOS” ŽINIOS.
Balandžio 25 d. Varšuvos 

radio paskleista žinia iš Vil
niaus, buk "Vidurinės Lietu
vos" valdžia gavus Lietuvos 
vyriausybės pasiūlymą pra
dėti Vilniuje tiesiogines de
rybas, neturi jokio pagrin
do, nes musų vyriausybė to
kio pasiūlymo Vilniaus len
kų valdžiai visai nėra dariu
si.

Paliokų valdžia 
pairo.

ANGLIJA DAVĖ JAI 
TARPŲRAGĖN.

GENERALIS STREIKAS I ^rue translation filed with the post-master at Boston, Mass., on JuneRCI JOJ masftr at Boston, Mass., on June October 6, 1917.

Gautomis New Yorke ži- 
niomis, pereitą sąvaitę Nor
vegijoj prasidėjo generalis|

Lenkai uždarė lietuvių 
mokyklą.

Lydos apskr. Nočios kai
me (Į pietus nuo Varėnos ! 
lenkai šiais metais uždarė 
lietuvių mokyklą. Jos vieton 
nutarė atidaryti lenkinimo 
tikslams 
Mokytoją parsikvietė 

buvo pasiųsta suimti Širvin- Poznanės. Lenkų mokyklos 
tų kontrolės komisijos pa
statytą miliciją, kunigą ir 
šiaip žymesnius žmones.,Mi
licija ir kunigas prasišali
no.”

Kitame kablegrame pra
nešama, jog gegužės 22 die
ną išvažiavęs Amerikon 
Vold. Čarneckis.

Liet.-Inform. Biuras.

kaip 1,000,000 parašų.
Šį utarninką, 31 gegužės, 

Amerikos lietuvių delegaci
ja apsilankė pas prezidentą 
Hardingą ir įteikė peticiją, 
kuri prašo, kad Suvienytų 
valstijų valdžia pripažintų 
Lietuvos Respubliką. Po šita 
peticija yra daugiau kaip 
1,000,000 parašų. Didesnė 
jiarašų skaičium peticija bu
vo pristatyta į Baltuosius 
Rumus tiktai Amerikos su- 
fragisčių, kuoir/jt jos reika
lavo pripažinimo moterims 
balsavimo teisių, šiaip gi 
jokia organizacija nėra to
kios milžiniškos peticijos pa
gaminusi.

Parašai prie lietuvių peti
cijos pripildo 140 tomų. Su
dėti vienas ant kito, jie pa
daro 14 pėdų augščio krūvą 
knygų. Ir visi šitie parašai 
buvo surinkti beveik i sąvai
tę laiko. Pasirašiusių tarpe 
vy2l valstijų gubernatorių, 
įvairių tikėjimų kunigų, se
natorių, kongresmanų, ma
jorų ir kitokių municipalių 
valdininkų, daug mokytojų 
ir universitetų profesorių. 
Kumštininkai Jack Demp- 
sev, Jess Willard ir Jack 
Ray taipgi savo parašus pri
kergė. Republikonų vadas 
senate Henry Cabot Lodge 
irgi pasirašė.

New Yorko mieste parašų 
surinkta į 50,000; Bostonas 
davė 72,000 vardų; Clevelan- 
das, 48,000: Worcesteris 40,- 
000, o Philadelphia 20,000. 
Illinojaus valstiją atstovau
ja 102,000 vardų; Connecti- 
cut, 71,000: Massachusetts 
gi apie 137,000.

. Peticija skamba šitaip:
"Kadangi Lietuva per am

žius yra buvusi nepriklauso
ma valstybė ir jos gyvento
jai, kurie sudaro atskirą 
tautą, niekados nėra savo 
teisės prie nepriklausomy
bės atsižadėję;

"Kadangi Įsteigimas ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės žymiai prisidėtų prie 
pasaulio ramybės ateityje;

"Todėl mes, žemiaus pasi
rašiusieji, prašome Lietuvos 
žmonėms pripažinti tą apsi
sprendimo teisę, kuri buvo 
paskelbta Suvienytų Valsti
jų karės tikslu ir kuri kitų 
kraštų prislėgtom tautom 
yra jau pripažinta;

"Mes nuolankiai meldžia
me, kad Suvienytų Valstijų 
prezidentas ir valstybės se- 1 
kretorius formaliai pripa- i 
žintų Lietuvos valdžią, ne' 
vien dėlto, kad to reikalauja 
tiesa, bet ir dėlto, kad jai . _ ._______
lengviau butų gintis nuo da- kvon tyrinėti darbininkų didatą į nuolatinę komisiją, 
bartinio Rusijos rėžimo ar gyvenimo sąlygų, taidimo Musų1 vyriausybės deklara- 
kokios kitos svetimos vai- Įvažiuoti Rusijon jie da ne- cija dėl susisiekimo Nemu- 
džios pastangų užkrauti ant turį, bet tikimasi, kad bol- nu buvo labai palankiai su- 
Lietuvos savo valdžios for- ševikų konsulis Rygoje leis tikta ir įrašyta oficialiniam 
mą." _ jiems įvažiuoti. komisijos raporte.

TURKAI PAKORĖ ANG
LUOS ŠNIPĄ.

Angoros mieste turkų na
cionalistai viešai pakorė 
Anglijos šnipą Mustafą Sa- 
kirą. Jisai buvo indų kilmės, 
bet tarnavo Anglijos val
džiai. Iš Londono jis buvo 
atvažiavęs per Konstanti
nopolį į Angoros miestą, kur 
randasi vyriausioji turkų 
nacionalistų valdžios sėdy
ba, ir iš čia pradėjo rašinėt 
Anglijos valdžiai laiškų ne
matomu rašalu. Turkai jį 
sugavo tą darbą varant ir 
areštavo. Kartu su juo suė
mė dar 20 oficierių ir civilių 
žmonių, ir tie da sėdi kalėji
me. Sakiro byla tęsėsi 18 
dienų.

ALIANTAI GALI APS
KELBT TURKAMS KARŲ

Konstantinopolio žinio
mis, Francuzija ir Anglija 
galį apskelbti turkų nacio
nalistams karę ir padėti 
graikams mušti juos, nes 
dabar aiškiai posirodė, kad 
turkų nacionalistai susivie
niję su Maskva ir gali "už
krėsti bolševizmu visus Ar
timuosius Rytus. Negana to.

lenkų mokyklą, 
iš

paskyrė balan

Francuzija irgi turėjo pasi
priešinti jos banditizmui.
Paliokų ministerių kabi

nete įvyko krizis. Premjeras 
į Witos padavė rezignaciją, 
j Užsienio reikalų ministeris 
Sapieha taipgi atsistatydi
na. Prezidentas Pilsudskis 
dar prašo premjerą pasilikti 
ir sudaryti naują valdžią, 
ar jis pasiliks, nežinia.

Suirutė prošepanų val
džioj įvyko dėlto, kad jos 
banditizmo politikai Silezi
joj užduota skaudus smūgis. 
Anglija pasakė, kad lenkų 
Šėlimas turi būt sulaikytas, 
ir nusiuntė savo kariumenę 
Silezijon. Anglija griežtai 
prieš lenkų grobimus nusis
tačiusi, Francija irgi panau
dojo spaudimą ant Varšu
vos valdžios.

Dabar Silezijoj tvarką da
rys anglai, italams ir fran- 
cuzams padedant. Mūšiai 
tarp lenkų ir vokiečių apsis
tojo. Aliantams reikalau
jant, Varšuva turėjo užda
ryti savo rubežių nuo Silezi
jos ir maišto daugiau ne
kurstyti. Siležijos klausimą 

i spręs sąjungininkų konfe
rencija.

atidarvmą 
džio 11 d. Pirm to mokytoja 
su žandarais vaikščiojo po 
kaimus, surašinėdama vai
kus. Reikalingi mokyklai 
suolai paimti iš vietos žydų 
sinagogos.

Naujas geležinkelis.
Nesenai važiavo iš Telšių 

i Kauną delegacija tartis su 
ministerija apie tiesimą ge
ležinkelio linijos per šiau- 
lius-Telšius-Plungę- Kretin- 
gą-Palangą. Iš sugrįžusių 
delegacijos narių teko suži
noti, kad vaisiai esą geri. 
Geležinkelio tiesimui val
džia pritaria, bet nori, kad \ 
susidarytų viena Draugijų PERŠOVĖ SVETIMĄ VY- 
koncesija (? Rd.), kuri pra-iRĄ prie SAVO MOTINOS 
dėtų šį darbą. Toliau darbą Websterio miestelv, netoli
varysianti valdžia, taip pat Rostono, pereitą nedėldienį 
ir visą medžiagą ir mokesti buvo toks atsitikimas. Tūlas 
teiksianti. ... George Was, 19 metų am-

Jei tokia Draugijų konee- žiaus vaikinas, parėjo vaka-
■ 1 ■" tl • namo lr ra^° du vyru: 
eiezmkeų i Yįenas laukė virtuvėj, o ant-

George Was, 19 metų am-
sija susidarys, tikimasi per 
metus-dviejus g1 
busiant nutiestą.

tankai neutralėj zonoj.
Varšuvos Generalio štabo

I re namo ir rado du vyru:

ras buvo su jo motina mie
gamam kambary. Vaikinas 

_______________ _ inbršęs išsitraukė iš kiše- 
radio praneša, buk 1) balan- revolverį ir pradėjo
džio 17 d. Lietuvos partiza- j sve£ius šaudyt. Vienam su- 
nai 150 durtuvų skaičių- varė dvi kulipkas krūtinėn, 
je puolė lenkų sargybą ties ? kitam pilvan. Abudu tur- 
Kreivėnais; 2) balandžio 12 mirs. Vaikinas tapo 
d. Lietuvos partizanų dalis atestuotas. Jo tėvas nusižu- 
200-tų žmonių skaičiuje Por3 mėnesių atgal, 
puolus lenkų sargybą ties GREAT NORTHERN GE- 
Pele-Ogorki-Volynco srity. LEŽINKELIS UŽDARO 
Visos tos vietos, be Pele, ku- j 
ris neutralinėj zonoj, esą 
lenkų teritorijoje.

Reikia pastebėti, Kreivė
nai yra

Vaikinas tapo

Rusijoj prasidėjo
streikas, kurio tikslas esąs j "■ 11 t- 111 ti

nuversti dabartinę valdžią 1131111 SUKllllHclL
Sustojęs visas judėjimas, tik _____________ '_________ ____________
geležinkeliai veikią. Valdžia 
mobilizavo kariumenę.

STREIKAS APĖMĖ 
EGIPTĄ.

BUVUSIEMS AMERIKO
JE ŽMONĖMS PALENG

VINTA GRĮŽIMAS.
Sulyg naujų imigracijos

KONTR-RE VOLIUCIO- 
NIERIAI PAĖMĖ VLADI

VOSTOKĄ.

Egipto miestuose sustrei- Įstatymų,^ kurie įneis galion 
kavo valdžios arsenalų ir ge- nu0 $ birželio, Amerikon ga- 
..................................................kas mėnesį 
ninkaf Bandoma" ’ sustabdy-,kiekvienos ta.utos žmonių 
ti geležinkelius ir visą šalies nedaugiau, kaip tuose įsta

įežinkeliu dirbtuvių darbi- !e?_ įvažiuoti

judėjimą. Krautuvės užda
rytos ; žmonių ūpas labai 
Įtemptas.

MĖTĖ BOMBĄ I BULGA
RIJOS KARALIŲ.

Pereitą sąvaitę į Bulgari
jos karalių Borisą buvo mes
ta bomba, kuomet pro jo rū
mus buvo vedama vaikų pa
roda ir jis išėjo jos pažiūrėt 
Tečiaus karaliaus bomba ne
pasiekė, tik keliatą vaikų 
sužeidė. Areštuota daug ko
munistų.

RUSŲ SUTARTIS SU 
TURKAIS.

Atėnų žiniomis, bolševikai 
padarę su turkų tautinin
kais sutartį, kurios tikslas 
esąs paliuosuoti Turkus ir 
kitas Rytų tautas iš po 
aliantų jungo.

WEST VIRGINIJOJ ŠAU- 
DOSI.

Nors West Virginijoj ap
skelbta karės stovis ir visą 
streiko apskritį kontroliuo
ja kariumenė, tečiaus šaudy
mas vis dar nesiliauja. Pe
reitą pėtnyčią buvo nušauti 
du žmonės.

20 PLĖŠIKŲ UŽPUOLĖ 
TRAUKINI.

Aną subatos rytą netoli 
North Tonawanda, New 
Yorko valstijoj, 20 ginkluo
tų banditų užpuolė ir apiplė
šė prekių traukinį. Sunkiai 
prikrautas, traukinis bėgo 
sau povaliai, kaip staiga ant 
garvežio laiptų užšoko du 
banditai ir atkišę revolve
rius į mašinistą liepė trauki-

DIRBTUVES.
Great Northern geležin-!

Į kelio valdyba paskelbė, kad n į sustabdyt. Kaip tik trau- 
.. .. . nuo 27 gegužės užsidaro vi-• kinis sustojo, tuoj'aus jį api-

neutraiinej zonoj sos jos dirbtuvės ir daugiau puolė kiti banditai ir pasipy-LlillUUolUO -L v V tuo. INUgdlld IU. ~~~~ j 1 • • ]• • puvic XY1V1

turkų nacionalistai dabar anapus demarkacijos Imi- 3 000 darbininkų atlei-Įlė per vagonus liepdami pa- 
da pakorė Anglijos pavaldi- -*os.’ vj*Iynec~n®utraleje zo- džiama nuo darbo. Dirbtu-i kelti rankas visiems tamau- 
nį Mustafą Sakirą, kas duo- n0J demarkacijos unijos, Vgg atsidarysiančios 5 liepos. • tojams ir detektivams, kurie

Dirbtu- Į kelti rankas visiems tamau-

kas mėnesį

tymuose nurodyta. Tečiaus 
tiems, kurie Amerikoje yra 
iau gyvenę, daromas išėmi
mas. Tokie ateiviai, jeigu 
tik nebus sulaikyti dėl kokių 
kitų kliūčių, galės įvažiuoti 
Amerikon nežiūrint skai
čiaus, kįek jų tautos žmonių 
bus jau Įleista.

I

Kaukaze sovietų kariuome
nė prisidėjo prie maištinin

kų.
Praėjusi ketvergą buvusi 

generolo Kailelio kariuome
nė paėmė Vladivostoką. Ta
po užimtos kai kurios val
džios įstaigos ir geležinkelio 
stotis. Japonų kariuomenė 
pasilieka neutralė. Kelios 
dienos pirm to Kapelio ka
reiviai užėmė ir Nikolsko 
miestą, netoli Vladivostoko. 
Jų vadas paskelbė, kad juos 
pakvietę tenai turtų savinin
kai. Daug buvusios milicijos

i pasidavė juodašimčiams, o 
kita dalis pabėgo. Steigia
mojo Seimo nariai buvo tuo- 

į jaus areštuoti, bet japonams 
užprotestavus, vėl paleisti. 
Visos krautuvės uždarytos.

Kapellininkai paėmė taip
gi Pkrovką, Razdoinoje ir 
kitus miestus Vladivostoko

PRISTATĖ 1,000.000,000 
MARKIŲ.

Iš Berlino pranešama, kad 
Vokietijos valdžia iau iš
siuntusi Paryžiun traukinį 
su 840,000,000 aukso mar
kių, kas su anksčiau įmokė
tais pinigais padarys jau 
pirmą bilioną markių mo- j mtus miestus Vladivostoko 
kesčių. Jeigu Vokietija butų i apielinkėjBolševikai visur 
mokėjusi visą bilioną mar-į išvyti.
kių ant syk, tai aukso butų: Rygos žiniomis, ant Kau- 
lyg’iai 40 vagonų. į kazo taipgi prasidėjo sukili-

! mas. Pasiųsta bolševikų ket- 
■ virtosios divizijos trečioji 
: brigada sukilo Stavropoly ir 
atsisakė maištininkus ata
kuoti. Tuomet buvo pasiųsta 
antroji brigada sukilusiems 
kareiviams apsupti, bet ir 
šita sukilusi. Paskui abidvi 
brigados pakrikusios bū
riais.

Dagestano kalnuose, Kas-

TEISIA KARĖS PIKTA
DARIUS.

Vokietijoj jau pradėta 
teisti buvusius karęs pikta
darius. Leipzige tapo nuteis
tas 6-šiems mėnesiams kalė
jimo kapitonas Mueller už 
kankinimą karės belaisvių 
-----  — - - ĮFrancuzijoj. Prokuroras kai 
tino jį spardimu, mušimu ir _______ _____ ____
vertimu prie darbo sergan- pijos jūrių apielinkėj\ pra- 
čių belaisvių. dėjęs siausti koks tai kuni-

Sąvaitė atgal buvo nuteis- gaikštis Chamyl. 
tas 10-čiai mėnesių kalėjimo 
seržantas Heine už žiaurų 
apsiėjimą su anglais belais
viais.

dėjęs siausti koks tai kuni-

musų pusėj. Kontrolės ko-1 
misijos 1920 m. spalių 5 d. j 
paskyrimu Suvalkuose, ne-

da Anglijai da daugiau pa
mato prie turku kabintis. 
Sakoma, jog turkai šitą pa- f“»Yr?nu -'uvamuure,ne- 
vojų numatydami norėję tą utrahne zona yra po 6 kilo- 
šniDą paleisti, bet Rusijos 
bolševikai būtinai reikalavę 
jį nužudyt, ir jis buvo pa
kartas. Kadangi francuzai 
turi Syrijoj apie 80,000 ka
reivių, tai turkai esą labai 
nusigandę.

DU UNIJŲ ATSTOVAI 
VYKSTA MASKVON.
Iš Berlino pranešama, 

kad tenai atvykę Amerikos noj, įvykusioj susisiekimo 
tarptautinės mašinistų uni- konferencijoje atstovas p. 
jos atstovai, pirmininkas Sidzikauskas praneša, jog 
Johnston ir advokatas Mul- trims Pabaltjurio valsty- 
holand, kurie važiuoja Mas- bėms pavykę pravesti kan-

metrus į abi puses nuo Cur- 
zono linijos. Taigi lenkų ka
riumenė neturėjo teisės būti 
nei Kreivėnuose ir Volynec. 
Musų žiniomis, lenkams už
puolus Kreivėnus, vietos 
jauni vyrai pabėgę iš lenkų 
mobilizacijos, užpuolė len
kus.

■ Dėl susisiekimo Nemunu.
Musų delegatas Barcelo-

DAKTARAS UŽMUŠĖ 
SAVO KONKURENTĄ.
Daytono mieste.

važiavo ant traukinio kaipo 
sargai. Suvarę visus tarnau
tojus į krūvą, šeši banditai

Daytono mieste, Tenn. pasiliko juos saugot, o kiti 
valstijoj, daktaras W. P. i pradėjo laužti vagonus ir 
Allen užmušė buvusį kari- jieškot brangių prekių. Jų 
ninką Gardenhire’ą, su ku- ; vadas atsistojęs ant vagono 
riuo jisai gėrė per visą nak- stogo ties traukinio viduriu 
ti. Iš ryto abudu buvę labai ; komendavo visą darbą. Bu- 
girti ir daktaras paėmęs į vo atplėšta iš viso 17 vagonų 
bonką pradėjęs savo "fren- ir išgrobta apie $70,000 ver
tą” mušti per galvą. Tas su- tės prekių, daugiausia šilkų, 
griuvęs su perskeltu pakau- čeverykų ir guminių apval- 
šiu, o daktaras nuėjęs gulti, kų automobilių ratams. Visa 
Pagulėjęs kiek, daktaras tai banditai susikrovė į tro- 

į kus, kurių turėjo apie 10, ir 
I nuvažiavo Buffalo linkui.
I 
I

iI

REIKALAUJA NUSIGIN
KLAVIMO.

Suvienytų Valstijų Sena
tas vienbalsiai priėmė taip 
vadinamą nusiginklavimo 
bilių, kaipo pataisymą prie 
laivyno biliaus. Su tuo patai- 
svmu laivvno bilius nustato «. v
laivyno didumą, tečiaus įga
lioja prezidentą sušaukti A- 
merikos, Anglijos ir Japoni
jos atstovų konferenciją ir 
pasitarti apie sumažinimą ir 
aprubežiavimą ginklavimo
si.

turi, bet tikimasi, kad bol- nu buvo labai palankiai su

Pagulėjęs kiek, 
vėl atsikėlęs ir pribaigęs ka
rininką. Sakoma, kad kari
ninkas buvęs daktaro kon
kurentas prie jo pačios.

RENGIA ORLAIVIŲ 
LENKTYNES.

Amerikos lakūnų kliubas
Nevv Yorke tariasi surengti su $60,300. Ten pat gulėjo 
antras baliunų lenktynes dar $418,000, bet plėšikai to 
per Ameriką. > nepatėmijo.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Newcastle, Pa. — Penki 

ginkluoti banditai pereitą 
sąvaitę išplėšė čia Union 
National Banką ir pabėgo

KRUVINOS RIAUŠĖS 
EGIPTE.

Aleksandrijos mieste, E- 
gipte, buvo didelių riaušių 
prieš anglų valdžią. Į dvi 
dienas 48 žmonės (12 euro
piečių ir 36 egjptėnai) buvo 
užmušta ir arti 200 sužeista. 
Kairo mieste užmušta dau
giau kaip 30. Suimtuosius 
žmones plakė policijos nuo
vadose rykštėmis ir virvė
mis. Beto anglų valdžia išli
pino proklamacijas, įsaky
dama žmonėms, tuojaus eiti 
namo, kaip tik gatvėse pasi
rodys kokios demonstraci
jos, nes policija esanti pasi
ryžus daryti "aštrių prie
monių’’ prieš demonstran
tus.

PETROGRADE NERAMU.
Kopenhagos žiniomis, Pe

trogrado darbininkai parei
kalavę, kad valdžia butų su- 
daryta iš visų partijų atsto- 

! vų, o komunistų diktatūra 
ant darbininkų panaikinta. 
Prasidėję streikai ir de
monstracijos. Komunistai 
uždraudę laikraščiams rašy
ti apie tai. Geležinkelio sto
tis ir visi keliai apie Petro
gradą esą apstatyti sustip
rinta sargyba. Alkanų žmo
nių demonstracijose daly
vaują ir kereiviai. Maskvoj 
taip pat esą badas ir kazo-' 
kai nuolatos krikdo badau
jančių žmonių susirinkimus. 
Kas diena esą laukiama re
voliucijos išsiveržimo.

i

RYGOJ AREŠTUOTA 
KOMUNISTŲ CENTRAS.

Rygos policija, karabinais 
apsiginklavus, apsupo Ko
munistų Partijos Centro 
būklę pereitą ketvergą. Ko
munistai pradėjo šaudyt is 
vidaus iš brauningų. Užmu
šta penki žmonės, du ar tris 
praeiviai. Daug komunistų 
areštuota i r paimti visi 
dokumentai!

Užpuolimas ir krata pa
daryta dėlto, kad paaiškėjo, 
jog Maskvos valdžia per sa
vo atstovybę Rygoje siunčia 
komunistams agitacinę lite
ratūrą ir organizuoja sukili
mą prieš Latvijos valdžią.

f
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OI APŽVALGA ID
KAIP KOMUNISTAI VY
KINA RINKIMUS RUSI

JOJE.
Komunistų spauda andai 

gyrėsi, kad pastaruose rin
kimuose Rusijoj komunistai 
turėję labai didelių laimėji
mų. Bet dabar atėjo aiškes
nių žinių apie tuos rinkimus, 
ir pasirodo, kad priešingos 
komunistams partijos visai 
negalėjo savo kandidatų sta
tyti. Vokietijos nepriklauso
mųjų socialistų organas 
„Freiheit,” kurį cituoja 
„Naujienos,” rašydamas 
apie tuos rinkimus, sako:

"Naujieji Maskvos sovieto 
rinkimai davė 1025 vietas ko
munistams ir 168 vietas ne- 
partiniems. Įdomus yra rezul
tatai naujų rinkimų i Kijevo 
sovietą, kur nepartiniai gavo 
150 vietų, o komunistai 36-1. 
Vyriausias Maskvos "Izvesti- 
ja’ redaktorius, Stekiov, mėgi
na prirodyt. kad komunistinė 
didžiuma Maskvos soviete pa
tvirtinusi darbininkų pasitikė
jimą sovietų valdžia. Bet tas 
pats laikraštis pripažista. kad 
balsavimas buvo atviras, ir tai 
tiktai pagal komunistinius są
rašus. Kai-kuriose Įmonėse, 

nekomu- 
sąrašai, darbininkai

Kad šitaip rinkimus ve
dant komunistai „laimėjo,” 
tai visai nenuostabu; bet ar 
galima tokiais „laimėjimais” 
girtis?

Kai-kuriose 
kur buvo pasiūlyti 
rastiniai 
bijojosi pasakyti vardus tų 
žmonių, 
prirengė, ir todėl jie buvo su
naikinti. Maskvos ’Pravdoje’ 
nesenai buvo paskelbta val
džios patvarkymas, kad Įžy
mus komunistai ir komisarai 
ttttį. būt pastatyti prie parti
jos darbo atskirose Maskvos 
miesto dalyse tarpe balandžio 
10 d. ir gegužės 1 d. Tuomet 
buvo neaiškus šito patvarky
mo tikslas, bet dabar paaiškė
jo, kad ta priemonė tapo pa
vartota, idant galėjus tuos ko
munistų vadus padėti prieša
kyje kandidatų sąrašų atatin
kamose miesto dalyse. Labiau
sia palinkusiai opozicijon mie
sto daliai tapo paskirtas Leni
nas.”

Kad prašalinus nuo rinki
mų priešingų partijų žmo
nes, tiesiog areštavo juos ir 
grūdo Į kalėjimus. Tik pasi- 
klausykit, ką sako socialde
mokratų protestas, įteiktas 
Maskvos komunistų komite
tui:

"Besiartinantys rinkimai i 
Maskvos-Sovietą vyksta tokio
se sąlygose, kurios atima visą 
reikšmę šitiems rinkimams.

"Maskvos darbininkai gerai 
žino, kad net rinkimų kovos 
laiku socialdemokratiniems 
darbininkams nėra jokios žo
džio ir susirinkimų laisvės. Jie 
taip pat gerai žino, kad sovie
tu rinkimuose komunistu is- 
taigos visuomet vartoja falsi
fikacijų, priespaudos ir gąsdi
nimų sistemą. Bet tokio pasi
tyčiojimo iš Maskvos darbi
ninkų rinkikų valios, koks ap
sireiškia dabartiniuose rinki
muose, dar nebuvo net Mask
vos sovietų istorijoje. Neužil
go prieš naujuosius rinkimus 
tapo be jokio pamato ir be jo
kio kaltinimo suimti ir sugrus
ti į kalėjimą 100 vadovaujan
čių narių socialdemokratų par
tijos, tuo tikslu, kad prašali
nus musų partiją nuo rinkimų 
kovos.

"Toje valandoje, kada Mas
kvos darbininkai konferencijo
je ir visuose susirinkimuose Į 
reikalauja rinkimų laisvės, tai 
tūkstančių tūkstančiams dar
bininkų atimama jų teisė iš
reikšti savo valią išrinkimu 
socialdemokratų vadų, šita 
valdančios komunistų partijos 
taktika rodo, kad ji bijosi do
ros ir atviros kovos.”
šitą protestą išspausdino 

tas pats nepriklausomųjų 
socialistų organas „Freih- 
eit.” „. ‘ _

kurie tuos sąrašus

RUBSIUVIAI DAR KO
VOJA.

Lietuvių rubsiuvių orga
nas „Darbas” 20 gegužės nu
mery rašo:

"Jau 24 sąvaitės kovoja 
Nexv Yorko Amalgameitai 
prieš samdytojus, pasimetu
sius sugriauti jų organizaciją 
ir sugrąžinti baudžiavą, koki 
viešpatavo siuvinio pramonėj 
seniau.”
Tečiaus darbininkai ima 

viršų, nes—
"Daugiau, kaip 450 dirbtu

vių jau susitaikė su Amalga- 
meitais unijinių dirbtuvių iš
lygomis. Tos dirbtuvės šiuo 
laiku dirba. JatJ prisidėjo ru
dens sezonas ir samdytojai, 
kurie vis dar nepameta bergž
džios vilties sunaikinti Amal- 
gameitų uniją, turės prakišti 
dar vieną sezoną.

”Bvla po bylos tapo atmes
tos teismuose. Taigi ’open 
shop’ bosai dabar jieško kito
kių būdų kovai prieš Amalga- 
meitus.

”Yra leidžiami paskalai, buk 
jau atsiekta susitaikymas, ši
tų paskalų siekis yra niekas 
kitas, kaip pastangos sulaiky
ti unijos narius nuo mokėjimo 
duoklių Amalgameitų Apsigy
nimo Fondąn.

"Šiuo perspėjama musų or
ganizacijos nariai, idant jie 
netikėtų leidžiamiem paska- 
lant. Kova vis dar tebesitęsia! 
Kovos fondai vis dar yra rei
kalingi. Piketavimas turi būti 
atliekamas ir toliau. Parama 
ir piketavimas šiandien dar 
yra lygiai reikalingi, kaip kad 
iki šiol.”
Fabrikantų papirkti žmo

nės leidžia visokių paskalų 
prieš unijos valdybą, kad su
kėlus kriaučių organizacijoj 
nesutikimų. „Darbas” per
spėja kriaucias, kad jie tų 
oaskalų neklausytų. Amal- 
gameitams patariama klau
syti tiktai tų žinių, kurias 
skelbia unijos ofisai.

nedarbas yra visus lygiai pri
slėgęs, tai iš kaimynų ji nega
li gaut jokios pašalpos, nes vi
si jie labai biedni. Tik ačiū 

krautuvninko mielaširdystei 
šita šeimyna gaudavo iki šiol 
pieno ir duonos, už ką ji jam 
įsiskolino jau iki $160.

"Taigi dabar šita motina 
sM» pardavimui dvi savo duk
raites, vieną 2Yt, o antrą 4!1 
metų, kad išgelbėjus nuo bado 
kitus valkos. Ji pasakė verk
dama: ’Jau nieko kita nebeli
ko, kaip tik parduoti savo ma
žyčius, arba mirti badu.’ ”

Šitokių nelaimingų moti
nų, kurios norėtų parduoti,, 
savo vaikus, jei tik juos kas 
pirictų, Amerikoje šiandien 
galima butų rasti ne vieną 
tūkstantį. Tai vis plėšriojo 
kapitalizmo aukos. Dėlto 
nhitokratų spauda ir ne
mėgsta apie tai rašyti. Jai 
tik gaila, kad Kynuose tėvai 
parduoda vaikus.

! LENINO KOMPLIMEN
TAS KOMUNISTAMS.I •
Anot brooklyniškės „Lais- 

: vės,” 10-tame komunistų su
sivažiavime Maskvoje Leni
nas. kalbėdamas apie tarp
tautinę revoliuciją, pasakęs: 

"Tarptautinė revoliucija k|- 
la ir ji kila paraleliai tam eko
nominiam kriziui visoj Euro
poj, kuris vis labiau aštrėja. 
Bet jeigu iš to mes darytume 
daleidimą, kad trumpu laiku 
galima 
tarinės
butume 
tainėje, 

. niy nėra.”
Taip Lenino žodžius pa

duoda pati „Laisvė.” Bepro
tis butų tašx sako Leninas, 
kas tikėtų, jog trumpu lai
ku pasaulyje gali kilti pro
letariato revoliucija! O mū
siškiai komunistėliai iš „Lai
svės” abazo jau tris metai 
atgal laukė pasaulinės revo
liucijos. Taigi, sulyg Lenino, 
.iie buvo „bepročiai.” Gražus 
komplimentas!

Į

laukti tikrosios prole- 
revoliucijos, tai mes 

bepročiai, o šioje sve- 
aš manau, tokių žmo-

SKAITYTOJŲ PASTABOS
Kunigai, norėdami išvy- 

lioti iš darbininkų sunkiai 
uždirbtus jų centus, žada 
jiems dangišką rojų po 
smert Vienok patys kunigai 
į tą rojų netiki, nes kuomet 
apserga, tai kuogreičiausia 
aukiasi bedieviškąjį dakta- 
•ą, kad tik ilgiau pagyvenus 
uit šios „ašarų pakalnės.”

Panašiai elgiasi ir. komu- 
ristai. Jie irgi renka iš dar- 
jininkų pinigus, kad įkurus 
mt žemės komunizmą ir vis 
lirštų rodo, kaipo pavyzdį, 
i Rusiją. Bet kuomet šios 
šalies valdžia kartais nori 
juos į tą jų rojų išvežti, tai 
įie purtosi ir šaukiasi pagal
bos advokatų, kad tik ilgiau 
kapitalizmo tvarkoj pagyve
nus.

Artojas.

Kaip “Laisvės” Redakcijoj 
velnius pardavinėjo.

Laisvė” labai myli pri- ant gatvės, o vieną kartą sa- 
darbūs liūne. Kiekvieną sykį jis ma

ne ramino, kad aš gausiu 
garą velnią ir daugiau man 
dirbti nereikėsią.

Suėjus mėnesiui laiko aš 
jau nuėjau į "Laisvės” ofisą 
atsiimti velnią. Tą vyrą, su 
kuriuo buvau padaręs su
tartį, radau skiepe ką-tai 
spausdinant ant mašinukės. - 
Vienok jis velnio dar netu
rėjo. Esą, tavo orderis pa
reis kartu su kitų už sąvai
tės laiko. Bile tik pareis, sa
kau jam, tai jau palauksiu 
tą sąvaitę.

Bet kuomet nuėjau dar už 
sąvaitės laiko, tai netik vel
nio neradau, bet ir pats „vel
nių agentas” buvo pasislė
pęs. Pradėjus teirautis, kur * 
dingo M., administratorius 
man atsakė, kad jis išvažia
vo "nežinia kur.” ą

Taip ir dingo velnių agen- . 
tas, išviliojęs iš manęs pas- i 
kurinius pinigus. Ir tas atsi
tiko „Laisvės” pastogėje. | 
Kokiais ryšiais jis buvo stij 
”Laisve” surištas— nežinau. 
Tik tiek žinau, kad jis ten 
dirbo ir draugavo (saliu - 
nuošė gerdavo) su „Laisvės” 
redaktoriais ir administra
toriais.

Nors buvau apgautas la
bai nešvariu budu, tečiaus 
šita apgavystė atidarė man 
akis ir aš pradėjau protauti. 
Šiandien aš esu jau laisvas 
nuo visokių tamsybės prie
tarų ir žinau, kad jeigu pa
tįs darbininkai neapsišvies 
ir savo reikalų neaprupins, 
tai jokie velniai ir jų agen
tai jiems nepadės.

Apgautasis. 1

kaišioti nešvarius 
kitiems, bet kas jos pačios 
pastogėje dedasi, apie tai ji 
tyli. O jos pastogėje yra at
likta ir labai nešvarių dar
bų. Dėl pavyzdžio paimki
me kad ir-velnių pardavinė
jimą.

Kaip, daugelis kitų tamsių 
lietuvių, taip ir aš tikėdavau 
netik į dievus, bet ir į vel
nius. Daug kartų girdėda
vau žmones kalbant, kad 
jeigu kas pasigauna velnią 
ir priverčia jį sau tarnauti, 
tai tokiam daugiau niekuo
met nereikia dirbti: velnias 
prineša visokių turtų į va
lias. Nors šitokios žmonių 
pasakos man atrodė abejoti
nos, bet dirbdamas cukemė- 
je sunkų darbą ir gaudamas 
mažą atlyginimą, daug kar
tų pamislydavau: ot, kad 
taip pasigavus velnią, gal 
tuomet ir palengvėtų mano 
gyvenimas.

Mintis apie įsigyjimą vel
nio kas kart vis tankiau 
ateidavo į mano galvą. Pa
likau kaip ir beprotis. Tei
rautis apie velnius pas kuni
gą sarmatinausi, o kalbėti 
apie tai su kokiais agentė
liais bijodavau, kad jie ma
nęs neapgautų. Tuomet jau 
buvau girdėjęs apie laikraš
tį „Laisvę.” Daugelis man 
pasakodavo, kad ji stoja už 
vargšų reikalus. Maniau 
sau, kad jeigu velnius gali
ma pagauti, tai mokyti žmo
nės turi geriausia apie tai

Visos Amerikos lietuvių 
aukos, pakliuvusios į kleri
kalų rankas, išėjo Lietuvai 
ant „garbės,” o kunigams 
ant naudos. X. Y. Z.

LIETUVIŲ SUVAŽIAVI
MAS WASHINGTONE.
Lietuvos Atstovybė su

šaukė Amerikos lietuvių su
važiavimą į Washingtoną, 
kad išrinkus delegaciją pas 
prezidentą Hardingą, kuris 
pasižadėjo priimti lietuvių 
piliečių atstovus 31 gegužės. 
Keliatas lietuvių išvažiavo 
dviem automobiliais ir iš 
Bostono, jų tarpe adv. Ba -

ras Kapočius.
„Naujienos” sako:

"Mes nemanome, kad iš šito 
pasimatymo su Hardingu bus 
kokios naudos. Jungtiniu Vai „ _ . .
stijų prezidentas ir visi jo se- New Chicagoje, Ind.,.O.kiti 
kretoriai veikiausia žino labai buvo paslėpti bažnyčioje ir 
mažai apie Lietuvą, o dar ma- j klebonijoje. Kaip policija je- 
žiau rūpinasi tuo, ar Lietuva! gamasti Gureką gerai užku- 
bus nepriklausoma: ar bus po i rė, tai jis parodė visas vietas 
svetima valdžia. Jeigu Ilardin- i ir detektivai surinko visą 
gas ir valstybės .sekretorius! grobį.
Hughes žino, kad Lietuva ran
dasi ne Balkanuose, o seno
sios rusu imperijos teritorijoj, 
tai juodu nepritars Lietuvos 
nepriklausomybei tol, kol šios 
šalies valdžia neišsižadės min
ties atgaivinti Rusiją senosio
se jos ribose.

"Bet jeigu ir duotų kokių 
rezultatų ta audijencija pas 
prezidentą, tai vargiai yra rei
kalo delei to rengti visuotiną 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mą Washingtone. Kam leisti 
tiek daug pinigo ir gaišinti 
žmonių laiką?”
Tokios nuomonės yra ir 

„Keleivio” redakcija, todėl 
ji savo atstovo Į suvažiavi
mą nesiuntė.

Iš Chicagos mums prisius-Į no parapijonų ^dabar dirba 
ta iškarpa iš „Saturday 

i Blade” 21 gegužės numerio, 
'' kur yra išspausdinta kataH-

gočius,- apt. Šidlauskas ir d- k^ kunigo Gureko išpažintis

i
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PARDUODASAVO 
VAIKUS.

Amerikos kapitalistų 
spauda lieja krokodiliaus 
ašaras dėl žmonių vargo Kv- 
iuose. Milionai kyniečių ba
lau ją ir skurdas pasiekęs 
jau tokio laipsnio, jog tėvai 
parduoda savo vaikus.

Bet šita spauda nemato, 
tas darosi kapitalistinėj 
Amerikoje, kur apie 5,000,- 
X)0 darbininkų su šeimyno
ms neturi darbo. Tik pasi
klausykite, ką rašo viena 
noteriškė Pennsylvariijoj į 
Bradfordo laikraštį „Erą:” 

"RedaktoriauAš noriu 
atsišaukti per tamstos laikraš
ti į visuomenę ir paprašyti pa
ramos labai neturtingai ir su
vargusiai šeimynai.

"šita šeimyna gyvena Cla- 
rence, Pa., ir jos padėtis labai 
apgailėtina. Vyras mirė nuo

1
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TIK KAPITALIZMAS GA
LI IŠGELBĖT KOMUNIZ

MĄ.
Kalbėdamas paskutinia

me komunistų suvažiavime 
Maskvoje apie koncesijas, Į 
Leninas pareiškęs šitokį da
lyką:

"Centrahnis komitetas, sa
vo daugumoje, stoja už tai, 
kad koncesijos (užsienio kapi
talistams) yra būtinos, ir mes 
meldžiame jūsų savo autorite
tu užgirti tą poziciją. Tai rei
kalinga mums deito, ka<j savo 
spėkomis, be pagelbos iš užsie
nio, be mašinų ir technikinės 
pagelbos mes negalėsime at- 
steigti iširusį ūkį.”

influenzos 1918 metais, o žmo- Ir šita Lenino kalbą pi 
na paliko su devyniais vaikais, i duoda Brooklyno „Laisvė.

apie tai, kaip jis pavogė 
§85,000 vertės Amerikos 
valdžios bonų.

Dalis tų bonų buvo užkas
ta kunigo Gureko darže,

• «

Norėdamas išsimeluot, ši
tas „doros mokytojas” da
bar pro ašaras pasakoja, 
kaip jis buvęs ”biednas,„ 
kaip jam reikėję pinigų, 

; kaip jo parapijoj biznis da
bar nupuolęs, nes vos tik še- 

; ši vyrai iš jo parapijonų te- 
' dirbą, kaip sunku buvę jam 
•bažnyčią užlaikyti, skolas 
išmokėti, ir tt. žodžiu sa- K 
kant, jis ėmęs tuos pinigus 
ne sau, bet savo parapijonų 

į ir jų vaikų gyvenimui pa- 
įlengvint. Tečiaus paėmęs jis 
nei vieno cento parapijo- 

įnams nedavė, bet tuojaus 
užkasė žemėn, kad niekas ir 
užuosti negalėtų.

Tie bonai buvo pavogti 
laike apiplėšimo Toledo paš
to pereitą rudenį, kuomet iš
viso buvo pagrobta apie $1,- 
000,000. Dėlto plėšimo tuo
jaus buvo areštuoti broliai 
Urbaičiai, lietuviai katali
kai, ir jų sesuo Vanda, taip 
pat didelė katalikė. Urbai
čiai ir dabar sėdi kalėjime 
po $100,000 kaucijos kiek
vienas, bet jų sesuo buvo po
licijai ir rankų išsprukus, ir 
ilgą laiką negalėta jos pa
gauti. Dabar ji jau vėl suim
ta.

Tuo laikotarpiu, kaip ji 
buvo nuo policijos pabėgus, 
Urbaičiutė nuvyko pas ku
nigą Gureką, kurio bažny
čioje ji kitą syk giedodavo,
t
I

tik šeši vyrai. Daug šeimy
nų staęiai badauja. Pradė
jau mąstyt, kaip daug butų 
galima jiems tais pinigais 
pagelbėti.

„Per dvi dienas ir naktis 
as negalėjau užmigti. Mano 
akįse nuolatos stovėjo tie 
bonai. Aš mačiau tuos bonus 

i ir kartu mačiau suvatgu-žinoti ir todėl nutariau už- 
sių savo parapijonų veidus, eiti j -Laisvės” . G;; 
badaujančius jų kūdikius. Roebling St. pasikalbėti. 
Čia buvo gana išmokėt visas j . . f. radau

skolas ir visą parapiją pada- JL/r *Viryt laimingą. Aš galvojau irįkampUtyJprie dekos^o ki- 
galvojau, pakol man apsisu-Į ižArrotu Užsimi-ko galva. O kaip buvo toliau, • 38 &u o u . gr tų.

u’į nūs man apie tuos dalykus, 
’ * Jf.U . U >. . . !tas,kąužgrotųstovėjo,nu-

Toliau buvo taip: kunigas sijuokė, bet antras, kuris 
nedavė alkaniems savo pa-į vadinosi M., pakilo iš kam- 
rapijonams nei cento, bet po nuo savo deskos ir priėjo 
nunešė 75,000 dolerių vertės prje manęs arčiau. Pradėjo- 
bonų ir užkasė savo darže, o me mudu kalbėtis. Jis 
likusius iškavojo klebonijoj įman atrodė labai rimtas ir 
ir bažnyčioj. Pasišaukęs du daug žinantis. Jis papasako- 
istikimu savo parapijonų, J.;j0 daug visokių sekretų apie 
Bartinovskį ir J. Pauleką, velnius ir pasisakė, jogei ga- 
kumgas įdavė Jiems $1,140 us velnią pagauti ir man 
vertės kuponų, kad iškeistų parduoti. Aš nudžiugau, 
ant pinigų. Gavęs pinigus ir kad suradau tokį žmogų, ko- 
namatęs, kad gerai einasi, kio norėjau. Man pasiteira- 
įis įdavė jiems daugiau ku- vus apie velnių kainą, jis pa- 

cagon. ajšjdno, kad gerą ir seną

eiti j „Laisvės” . ofisų ant

Įėjęs i ofisą, radau du

Hygienos įstatymi. i
1. Vėdink savo visus gy

venamus kambarius.
2. Dėvėk liuosus, minkš

tus rubus, tinkančius prie 
laiko, oro ir darbo permai
nų.

3. Jei viduje dirbi, neuž
miršk prasimankštinti atvi
rame lauke.

4. Visuomet miegok ty
rame ore; jei* galima, ant 
lauko.

5. Kuomet kosi ar čiau
di, prisidėk nosinukę prie 
nosies ir burnos ir žiūrėk, ' 
kad kiti tą patį darytų.

6. Visuomet prieš valgį 
nusiplauk rankas.

7. Nevalgyk perdaug. Y- 
patingai saugokis persival
gyti mėsos ir kiaušinių.

8. Neužmiršk valgyti ir 
rupaus maisto bei vaisių, i

9. Valgyk išlengvo, gerai
sukramtyk. į .

10. Gerk kasdieną užtek
tinai vandens. I

11. Eik reguliariškai lau
kan. i

12. Stovėk, sėdėk ir vaikš-' - 
čiok išsitiesęs.

13. Neleisk nuodams ir li
goms ineiti į kūną.

14. Laikyk dantis, smege
nis ir hežiuvį švariais.

15. Dirbk, žaisk, ilsėkis ir 
miegok su saiku.

16. Buk Naivus. Rupesnis 
yra priešas sveikatos. 
Stengkis susieiti į draugiš
kumą su kitais žmonėmis.

17. Nesigydyk pats savęs. 
Saugokis patentuotų vais
tų ir prigavikų.

18. Eik pas daktarą pasi
teirauti apie sveikatą ma
žiausia kartą į metus. Taip- 
pat kartas nuo karto pasi
klausk dentisto patarimų.

F. L. I. S.

ris įdavė jiems daugi; 
ponų ir nuriuntė CnF _ o 
Bet čia detektivai juodu su- _ velnią galima pagauti tik 
ėmė. Nežinodami kame da-į Brazilijoj ir todėl toks atsi- 
’ykas parapijonai tuojaus einąs gana, brangiai, bet 
pasisakė, kari juos atsiuntė jaunikli galima pagauti 
su tais kuponais jų parapi- cja pa^* jr parduoti daug pt- 
jos klebonas, kunigas Gurėk giau Esą kaip nuo tavęs, 
(lenkas). Kunigas tuojaus paprasto darbininko, aš 
buvo suimtas ir prisipažino, daug neimsiu: už senį 300 

Nors jis sako Urbaičiutė dol., o už jauniklį tik 150 dol. 
įdavusi jam tuos bonus visai Nusiminiau aš, kad nega
lam nežinant, kas tenai bu- lesiu taip greit įsigyti vel- 
vo, tečiaus policija tam ne- nio, nes pinigų tiek neturė- 
tiki ir laiko „dvasiškąjį tė- jau, o nusileisti jis nenorėjo 
velį„ po kaucija. Jeigu jis ir ir ant išmokesčio nedavė* 
prirodytų, kad priimdamas Taip mudu ir persiskyrėm. 
bonus jis nežinojo ką jis pri- į Ant rytojaus aš ir vėl užė- 
ima, tai visgi jis bus kalti- iau su‘ ju0 nasikalbėti. Iš 
namas vagystėj, nes pats "Laisvės” ofiso jis nusivedė 
prisipažino skaitęs laikraš- mane į tūlo vokiečio saliuną 
čiuose apie Urbaičiutės ant Plaza. Ten išsigėrėme 
areštą dėl pašto apiplėšimo, mudu po vieną-kitą stiklelį 
ir atidaręs jos paketu radęs jr jjs pasakė man linksmą 

ii- noJnvė “io'm 85000' ty”}18- "ls žinojo, kad žinią, jogei gavęs nuo savo

džiąi apie tai nepranešė, bet dabar yra „bargain” ant 
tuojaus juos paslėpė ir sten- velnių ir jis galįs pristatyti

a-
pa- sako, kad ji jam nesakiusi 

i.„įkas tame pakete buvę, tik 
Reiškia, komunistų tėvas prašiusi jį palaikyti ir ne
prisipažįsta, kad tik užsie-! žiūrėt Į vidų. J i s-padėjęs jį ir 
nio kapitalistai gali išgelbėt, užmiršęs apie jį. Bet pama- 
komunizmą. „Savo spėko- tęs vėliaus laikraščiuose ži
rnis,” jis sako, „be užsienio nią, kad Urbaičiutė areštuo- 
pagnlbos, mes negalėsime ta sanryšy su Toledo pašto 
atsteigti iširusį ukį!„ Tai ve,'apiplėšimu, dasiprotėjęs kas 
prie ko priėjo komunistai! tame pakete galį būt, ir tuo- a s ii i • « • • • ■— •

neturėdama kuo juos maitinti. 
Du vaikai buvo pradėję dirbti 
anglių kasykloj it nekurį laiką 
šita šeimyna gyveno nedideliu 
jų uždarbiu. Bet užėjus pra
monės kriziui, kasykla tapo 
uždaryta, ir nuo to laiko šita 
moteris kenčia didelį vargą su 
savo vaikais. Jie jieškojo dar
bo visur, bet veltui. Tik vienas 
vaikas nedėidieniais parduoda 
’Sunday North American,’ ir 
tik tais nikeliais ir penais šei

myna laikosi.
i „Kadangi tas mažas mies-
, čiukas yra apgyventas vienu, visur išnaikinti—kas, tada Turite suprast, kad mano 

darbininku, kuriuos, dabartinis komunistus gelbėtų? parapija labai biedna. Iš ma-

Apskelbę kapitalizmui vi- jaus nuėjęs pažiūrėti, 
suotiną išnaikinimą, dabar „Aš atrišau paketą ir ra
sinio jam * koncesijų, kad jis dau bonus,” pasakė kunigas 
juos gelbėtų! Na, o kas butų, policijai. „Pradėjau juos 
jeigu komunistai butų už- skaityti, ogi pasirodė di- 
valdę visą pasaulį, jeigu ka- džiausis turtas. Aš pradėjau 
pitalistai šiandien butų jau galvot, kas su jais daryt.

gesi iškeisti ant pinigų. Į man bile velnią už pusę kai- 
„Draugas” andai aiškino, nos, t. y. senį už 150 dolerių, 

kad apie Chicagą esą daug o jauniklį už 75 dol. Neturė- 
plėšimų dėlto, kad viešose damas 150 dol., nutariau 
mokyklose vaikai nėra mo- pirkti jauniklį. Užmokėjau 
kinam! „krikščioniškos do- jam pinigus ir mudu persis- 
ros” ir kad žmonės atsitoli- kyrėm. Atsisveikinant jis 
nę nuo Dievo. Gal „Drau- man užtikrino, kad x už mė- 
gas” malonėtų dabar paaiš- nėšio laiko aš turėsiu velnią, 
kinti savo skaitytojams, ko-’ Po nupirkimo aš palikau 
dėl toj „doroj” išauklėti ka- nerviškas ir negalėdavau 
talikai apiplėšė Toledo pas- naktimis užmigti, vis sapna- 
tą, ir kode! pas „kriksčioniš- vosi velniai, vienok kant- 
kos doros” mokytoją polici- riai laukiau. Keletą kartų aš 
ja atrado paslėptą išplėštąjį tą „velnių agentą” iš „Lais- 
grobį? vės” redakcijos pasitikauvės" redakcijos pasitikau

Susiaiekimo ministerijos 
pranešimu, pajamų Lietu
vos gelžkelių srityje buvo 
covo mėnesi viso 4,925,332 
auksinų 28 šk. _ ___ 4
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Tm^mum neprašė

PHILADELPHIA, PA. 
„Sorkės” tautininkų 

prakalbose.
Asmenįs:

Dr. Alseika iš Lietuvos;
Dr. Dambrauskas;
Dr. Stankus su šunim; 
Miklas, vakaro pirminin

kas;
Keli bolševikai ir policija. 
Laikas, 16 gegužės, 9.30 

vai. vakaro.
Vieta: Lietuvių svetainė, 

928 E. Movamensing Avė.
Šitą atsitikimą užvardino 

„sorkėmis” pats tautininkas 
Dambrauskas.

Apie 8.30 vai. vak. Lietu
vių svetainėje jau buvo apie 
200 žmonių, kurie laukė iš
girsti dr. Alseikos prakalbą 
apie Vilnių ir Lietuvą.

Pasirodo ant scenos Mi
klas kaipo pirmininkas ir 
perstata kalbėtojų, sakyda
mas, jog šį vakarą yra susi
rinkę gražus žmonės ir jis| 
manus, kad neatsitiks taip 
kaip vakar atsitiko dr. Al
seikos prakalbose ant Rich- 
mondo. Išvadinęs tuos, ku
rie kėlė tenai triukšmų, iš
gamomis, užleido kalbėti dr. 
Alseiką. Dr. Alseika kalbėjo 
agitatyviškai už karų su 
lenkais su ginklu rankoje. 
Nekurtose vietose papasa
kojo gerai, bet daugiausiai 
kalbėjo visai kitaip, negu 
kad dabar lietuvių laikraš
čiai rašo. Ant galo užtikri
no, kad Lietuvai pavojaus 
nėra. Rusai negalėsiu už
imti, nes pas juos pačius esą 
sumišimų; kad taika su ru- . 
sais padaryta ir yra pildo
ma. O lenkų politika nusmu
kusi ir jų francuzai daugiau 
neremią. „Duokit pinigų, o 
mes Vilnių atvaduosim su 
ginklu . rankoje”. Ragino 
šauliams aukauti kiek ga- < 
lint. Baigdamas pasakė, kad 
po pertraukos daugiau kal
bėsiąs.

Miklas, pirmininkas, vėl 
pradeda nedrąsiai dzukuo- 
damas, ilgų litaniją apie Lie
tuvos kūną ir širdį, ir ragi
na aukuoti. Dar primena, 
kad čia geri žmonės susirin
kę ir ragina visus aukuoti.

Kuomet prakalbos prasi
dėjo, nesimatė nei vieno bol
ševiko. Tik beveik apie vi
durį prakalbos trįs atėjo ir 
susėdo tarp žmonių. Miklui 
raginant aukuoti, vienas 
bolševikas paprašė balso.

Bolševikas (atsistojęs pii^ 
mininkui): Noriu balso!

Miklas: Jeigu kurie norit 
kokių klausimų duoti, para
šykit ant popieros.

Bolševikas vėl rėkia „bal
so”. Miklas paklausia jo, ko • • _• A >jis nori?

Bolševikas: Draugai, kas 
bus atsakomybėj už tuos su
rinktus* pinigas? (nori dau
giau kalbėti, bet Miklas ne
duoda.)

Miklas: Na, tai užteks. 
(Pradeda barti bolševikus, 
kad jie nori susirinkimų su
ardyti.)

Bolševikai (keli sustoję 
rėkia): Balso, draugai, bal
so! Mes laikraščius ir Lie
tuvos turime, žiūrėkit, ką 
ten rašo.

Dr. Alseiką: Jeigu jus to
kius klausimus statote, aš 
jums atsakysiu. (Pradeda 
kalbėti. Tuom tarpu aukų 
rinkėjai pradeda rinkti. Dr. 
Alseika kalba ir nori už- 
tęst pakol užbaigs rinkę au
kas. Bolševikai rėkia kiek 
galėdami. Vienas net aukų 
rinkėjui davė per kepurę, 
kam jo prašo. Dambrauskas 
nulipo nuo scenos ir atėjęs 
prie bolševikų prašo jų nu
siraminti. Miklas išbėgo po
licijos.)

l)r. Dambrauskas (užsili- _ 
pęs ant scenos aiškina): Ku- ką Dr. Alseika pasakys. O 
rie aukausi* du doleriu, gau- Dr. Stankus užsirioglinęs 
šit mažiuką paliudijimą, o ant scenos su savo buldogu 
kurie daugiau aukausi*, betvarkę kelia, ir žmonės

gausit didesnį. (Vienas bol- negali girdėt, ką kalbėtojas 
ševikų atsistojęs prieš pub
likų rėkia apie „buožių val
džią’’. Paskui bolševikai su
silipo ant scenos; tautinin
kai nori juos nuvaryti, o šie 
nori skaityti laikraščius iš 
Lietuvos apie valdžią. Pas
kui bolševikai nulipo nuo 
scenos. Dr. Stankus bando 

, kalbėti, tie jam rodo laik
raštį.)

Dr. Stankus: Vaje, vaje, 
yč tikro, koky ty žmonis! 
Tun gazeta lenkas užmokė
ją ir išdrukava. Balamuta, 
ko jus norėt?

Bolševikas (rankas iškė
lęs): Balso, draugai, balso! 
(Kitas laibu balsu): Dėl 
šventos ramybės, balso! 
(Tuom tarpu tai Dambraus
kas, tai Miklas bėga laukan 
)X)licijos jieškoti, bet neran
da. Vėl vienas iš bolševikų 
rėkia): Jeigu jus čia neduo
date balso, tai tokia po vel
niais pas jus valdžia ir Lie
tuvoj! (Publikoj kai-kurie 
ploja, šiuom tarpu bolševi
kai užėmė svetainę. Vienas 
viename kampe rėkia, kitas 
kitame. Miklas su Dam
brausku jieško policijos ir 
vis negali surasti.)

Dambrauskas (į rėkiantį 
bolševiką): Sėsk, taip sa
kant, tamsta, nes mes čia 
turim policiją apsirengusią 
civiliais rūbais: pasakysim, 
ir suareštuos.

Bolševikas: Turėkit nors
15 policistų, tegu areštuoja, 
aš nebijau.

Bolševikai: Draugai, jei
gu tie ponai neduoda balso, 
eikim laukan!

Dalis publikos sustoja 
ir eina prie durių. , —r ------------
ni švilpia, kiti rėkia tre-! kas ketvirta moteris tai gy
ti juokiasi. Laukan bolše-; vanašlė. Daugelis tokių gy- 
vikai neišėjo, bet jau užval-Į vanašlių, negalėdamos Wa- 
dė visa svetainę. Tvarkos, terburyje pragyventi, atya- 
žiurėti nebuvo kam, nes Mi- žižvo į Brooklyną, nes čia 
klas su Dambrausku jieško-.knaučiai jau pradėjo dirbti, 
jo policijos. Bolševikai tu- Jos_ čia vadinasi Bostono 
turėjo užėmė salę apie pusę. ’ šešiolikinėmis. Bet aš esu 
valandos ir jie ten darė ką gyvenęs Waterburyje ir ži- 
norėjo. Vieni viename kam-.nau» kas jos per vienos, 
pe rėkė, kiti kitame su Stan-1 ^augelis Brooklyno kriau- 
kum lermavosi, o trečias crakų apie tas tnjų kryželių 
ant krėslo pasilipęs skaitė sesiolikmes” suka ir joms 
kokį ten laikraštį iš Lietu-. iundina. Kriaučiai, apsisau- 
vos. Tuom tarpu atvažiavo gokit! 
policijos vežimas. Miklas su f 
Dambrausku nurodė, ku
riuos areštuoti. Suareštavo 
7 komunistus, bet sykiu išsi
vežė Dr. Alseiką, Dr. Stan
kų, Dr. Dambrauką ir Mik
lų. Nuvežė visus į policijos • 
nuovadą. Dr. Alseiką tuo
jau paleidom Paskui atvažia-' 
vo Mankus ir išsivežė visus 
tautininkus, o paskui sugrį
žęs išėmė ir tx>lševikus.

Ant rytojaus buvo teis-' 
mas. Tautininkai turėjo sa-' 
vo advokatą Horan ir kalti
no bolševikus, kad šie suar
dę jau antras prakal-, 
bas. Bolševikai turėjo kitą 
advokatą. 3 jų liko paliuo
suoti, 3 sulaikyti ir padėti 
po $800.00 kaucijos, o vieną, ’ 
iskųstą kaipo „slekerį”, per
davė federalei valdžiai iš
tirti. Taip tos „sorkės” ir( 
užsibaigė. |

Kas ką nori tegul sako, 
bet Philadelphijoj tautinin
kams, tiems „mokslo vy
rams,” nesiseką. Kuomet ką 
rengia, tai publikos nėra, o 
jeigu kada yra daugiau, tai 
pasidaro kokis nors triukš
mas. Seniau to nebūdavo.1 
Tautininkai, norėdami atsi
griebt Philadelphijoj turėtų 
iš darbininkų gyvenimo, ko
ki nore veikimą pradėti, ir 
turėtų pritraukti prie savęs 
Švarių ir įtekmingų papras
tų žmonių, nes čia tokių yra 
daug. Nes kamgi gali pa
tikti, pavyzdžiui, kad ir ši
toks dalykas: Per šias pra
kalbos žmonės nori išgirsti,

kalba — šuva apie Stankų 
ant scenos džiką šoka!

Negalima pagirti nei bol
ševikų už triukšmo kėlimų. 
Ardyti tvarkų ir drumsti 
ramų žmonių susirinkimų, 
tai nedovanotina piktada
rystė.

Cukerninkas.

j

HART, MICH.
Gaisras lietuvių kolonijoj.
Nedėlios ryte, 16 gegužės, 

apie 9 valandų Juozas Žu
kauskas pamatė, kad jo kai
myno Kazimiero Vasiliaus
ko stubos stogas dega. Ug
nis, matomai, prasidėjo iš 
kamino. Vasiliausko gražus 
gyvenimas tarp kitų penkių 
lietuvių: K. Matulio, J. Žu
kausko, P. Karnecko, A. 
Pieniaus ir J. Andriulio. Vi
si kaimynai, lietuviai ir sve
timtaučiai, subėgo - gesyt 
gaisrą. Rakandus išgelbėjo 
ir kitas triobas apsaugojo 
nuo užsidegimo, bet stuba 
sudegė. Stubos vertė ap
skaitoma ant $4,000, o ap
drausta buvo tik ant $1,900. 
Taigi, Vasiliauskas panešė 
didelius nuostolius. Jis pri
buvo i čia iš Racine, Wis. ir 
jam gerai sekėsi gyventi.

Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
Apsisaugokit Waterburie 

„šešiolikinių.”
Kad VVaterburyje yra 

daug gyvanašlių, apie tai 
„Keleivyje” jau buvo rašyta. 
Lyginai kaip New Yorke 
kas ketvirtas žmogus tai 

Vie-'žydas, taip Waterburyje
• - - *» • ••• . •

ROSELAND, ILL. 
KoMuistų piknikas.

Nedėlioj, 22 gegužės, 
Gardners Parke buvo Rose- 
lando Lietuvių^Darb. Rate
lio piknikas. Kuomet aš atė
jau, jau buvo prasidėjęs 
programas. Radau bekal
bant jau antrą kalbėtoją 
Andriulevičių, kuris kalbėjo 
apie Paryžiaus komuną, 
Lietuvos „buožių valdžių” ir 
socialistus. Žinoma, neapsiė
jo nepaminėjęs ir dienraščio 
„Naujienų.” Bet reikia pa
sakyti, jog baigdamas savo 
kalbų kalbėtojas išsireiškė, 
kad jis neraginąs darbinin
kus ginkluotis šautuvais, 
nes, anot jo, ”tai butų kvai
las dalykas daryti sukilimus, 
kol tokiems sukilimams dar 
nėra pribrendęs laikas. Dar
bininkai turi šviestis, organi 
zuotis ir kuomet jau bus re
voliucijai pribrendusios są
lygos, tai tuomet nuversti 
kapitalizmą ir įsteigti darbi
ninkų valdžių.” Tai šitaip 
dabar kalba Andriulevičius. 
Gi keli mėnesiai atgal Mil
dos svetainėje, Chieagoje, 
kalbėjo tas pats Andriulevi
čius ir Jukelis. Tada jiedu 
kaip drūti šaukė: „Tik 'Ke
leivis’ ir 'Naujienos’ trukdo 
revoliuciją, nes jie Įkalba 
darbininkams nekelti revo
liucijos, sakydami, kad lai
kas revoliucijai dar neatėjo, 
darbininkai dar nėra ganėti
nai apsišvietę. Taigi Grigai
tis su Michelsonu mums lie
pia šviestis ir šviestis, dar 
tokį šimtų metų nekelti re
voliucijos. Darbininkai, ne
klausykite tų socialistų, ku
rie migdo revoliuciją. Mes 
įdarykime taip, kaip Rusi

jos draugai padarė. Visus 
inteligentus, kaip tai dakta
rus, mokytojus, redaktorius, 
visus išvarysime gatvių 
šluoti, o į jų vietas pastaty
sime darbininkus.” •

Kaip greitai mainosi lai
tai, taip greitai ir musų „di- 
džiumiečių” taktika maino
si. Jau ir „karštasis” And
riulevičius pradeda nuo 
karštligės pasveikti ir tokių 
nesąmonių nekalba, kokias'

WORCESTER, MASS. 
"Salomėja’’ scenoje.

Gegužės 26 d. draugijos 
i „Birutės” pastangomis čia 
; buvo statoma scenoj pagar- 
* _ — •___ • _______ nm ■»_____ ’__

Salomėja.” Pirmu syk lie
tuvių scenoje šitą veikalą 
statė So. Bostono socialistai, 

į ir jis taip puikiai jiems išėjo 
i kad ir worcesteriečiai, kurte 
buvo nuvažiavę į So. Bosto
ną jo pasižiūrėt, nutarė . į 
vaidinti. H erodo rolei lošti 

i worcesteriečiai buvo pasi
kvietę adv. F. J. Bagočių iš 
So. Bostono, o Salomėjos ro- 
lėn pastatė p-lę Čaplikiutę, 
vietos merginą.

„Salomėja” buvo jau pla
čiai bostoniečių išgarsinta 
ir publika tuo veikalu įdo
mavo. 'Vorcesteriečiams ne
reikėjo daug ir pastangų 
dėt, kad žmones sutraukus, 
užteko tik paskelbti, kad 
„Salomėja” vaidinama, ir

žįsta, kad revoliucija nesi-! 
daro pagal keno nors užsa-j 
kymą, bet ją iššaukia tam 
tikros ekonominės šalies są 
lygos. Socialistai tą visuo 
met sakė ir šiandien sako. . , -,

Pabaigus Andriulevičiui ^U.S1 ^Ide o drama
kalbėti Kanklių Mišrus Cho
ras ir Komunistų Vyrų Cho
ras, po vadovyste A. P. Kve
daro, maloniai sudainavo 
keletą darbininkiškų daine
lių. Vėliaus kalbėjo JJundu- 
lis apie „zuperį.” Jo kalba 
buvo be senso. Anot jo „vi
sas darbininkų judėjimas iš
augo iš pasaulio zuperio.” 
Ant kiek aš suprantu, tai 
pasaulinis darbininkų judė
jimas išaugo iš žmonių min
čių, iš progreso, o ne iš „zu
perio.” Lietuvoj’ paprastai 
„zuperiu” vadina sumaltų 
kaulų miltus. Tai yra trąša 
arba mėšlas. Nors ir nesą
mones Dundulis kalbėjo, 
vienok komunistai jo kalbos , 
atydžiai' klausėsi. Mat jis j . x -. . . , , . . x.,
pagyrė komunistų darbus. Į svieto prisirinko, kiek tik 
Dundulis visuomet juos gi- i galėjo salėn tilpti.
ria, nežiūrint, kad tie laiko' Tečiaus vaidinimas Wor- 
jį „proletariato diktatūrai” eestery nepavyko. Jeigu ne 
neištikimu. i Bagočius ir čaplikiutė, tai

Žmonių piknike buvo ne- iš to gražaus veikalo visai 
perdaugiausia.,

šapos Darbininkas.

i

turi aiškų ir skambų balsų, 
ant scenos laikosi liuosai ir 
neužmiršta savęs. Ir šokis 
išėjo jai neblogiausia. Iš jos 
gali būt da gera lošike, tik ji 
turėtų daugiau lavintis.

Svečias.

MONTELLO, MASS. 
„Apšventino” poetų.

Po lietuvių kolonijas Bos
tono apielinkėj tankiai lan
kosi su krepšeliu savo „po
ezijos” tūlas išsimiltavęs 
poetas. Jo „vandravojimo” 
tikslas įsiūlyti kam-nors sa
vo „poezijos” ir prisimeilin
ti prie gražios šeimininkės.

Tasai poetas nepersenai 
buvo apsilankęs ir musų ko
lonijoj, bet čia jam ^biznis” 
nekaip oavyko. Kuomet jis 
nachališkai pradėjo lysti 
prie tūlos moters, tai ta, ki
taip negalėdama atsikraty
ti; nugriebė butelį pieno ir 
paleido poetui į muturzę. 
Moters vejamas jis išbėgo 
ant gatvės ir pradėjo rėkti: 
„O Jėzau, ką aš pasidariau! 
Verčiau bučiau nėjęs...”

Patartina ir kitų kolonijų 
moterims su tuo poetu būti

kalbėjo keli mėnesiai atgal, j atsargioms.
Dora Moteris.Snaudžiu ant kėdės. | šiandien ir jis jau prisipą-,

j nieko nebūtų išėję. Kiti lo
šėjai nesuprato net savo ro
lių; todėl išmoktus žodžius 
kalbėjo labai nedrąsiai ir be 

j jokio nudavimo. Kartais net 
■ negalima buvo suprasti, kat
ras jų „lošia”—stovi kaip 
nulieti, tiktai iupos juda. 
Aktorius privalo jausti ka 

■šneka, *ir tą jausmą jis turi 
parodyti tinkamu judėjimu 
ir veido išraiška.

Aprėdalai taipgi buvo ne
vykę. Pavyzdžiui, vergė bu
vo aprėdyta taip kaip pati 
kunigaikščiutė Salomėja. 
Kareiviams galvos buvo ap
juostos kaspinais. Žydas be 
barzdos, o romėnas, Tigeli- 
nus, su barzda—kaip tik at
bulai. Seikėtų žinoti, kad 
romėnai barzdų nenešiojo.

Prie to da viską gadino 
ankšta vieta. Visiems akto
riams ant scenos suėjus, ap
sisukti nėra kur.

Grįžtant prie aktorių, rei
kia pasakyti, kad p-lėj Čap- 
likiutėj yra geros medžia
gos, tik reikia ją išcfirbt. Ji

j

CLEVEDAND. OHIO.
Pasmirdęs vyčių „teatras.”
Vyčių armijos 25 kuopa 

sumanė perstatyt kokį-tai 
veikalą apie sumušimą kry- 
žuočių. Dar niekuomet ne
buvau matęs, kaip vyčiai te
atrus lošia, todėl nuėjau pa
sižiūrėti. Na, ir buvo gi „te
atras,” kurio ir šiandien ne
galiu užmiršti. Mat, vyčiai 
„padailinimui” savo teatro 
buvo pasisamdė nuo žydelio 
porų kumelaičių ’genero- 
lams” po steičių pajodinėti. 
Kad kumelaitės butų žvales
nės, tai vyčiai prieš lošimą, 
matomai, jas perdaug prišė- 
rė. Kuomet „generolai” išjo
jo ant steičiaus, tai tos „be
sarmatės” žydo kumelės ap
teršė netik steičių, bet ir ne
kurtuos aktorius. Pasidarė 
smarvė. Publika nuo pirmų
jų sėdynių pradėjo kilti ir 
bėgti laukan. Tūli žmonės 
pradėjo spiaudyti, o kiti 
juoktis. Vyčiukai laksto po 
steičių ir nežino kas darytį. 
Bet vienas jų „generolas,*' 
<aipo mandriausias akto
rius, čiupt kepurę nuo gal
ios ir uždengė vieną mėšlo 
cruvą. Publika pasileido 
juokais. „Nesijuokit, jau 
nesimato!” — šaukia susi
nervavęs „generolas.”

Po teatrui išėjo kalbėti 
coks-tai iš Akrono kalbėto
jas. Kaip tik jis pasakė, kad 
kalbėsiąs apie dailę, tai pub
lika ir vėl pradėjo juoktis ir 
rankomis ploti, taip kad 
kalbėtojas turėjo neštis nuo 
steičiaus su visa savo *’dai- 
e.” \

Dabar pas mumis žmonės 
kaip tik prisimena apie vy
čių „dailę,” tai ir juokiasi.

Lapelis. .

✓
Telef. VVatkins 2M2.

-—t

BALTIC STATĖS BANK
i 
a

Iškirpk šį kapMy DABAR — ir prMųnlt ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI mt»y knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVft, kuri paaiškins, kaip užlaikyti . 
kūdikį sveiku. Taipgi gani maitini 
atrakcijas jasp kalboje

Vardan

Adresas

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP 
—GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM 
NETINKA. JEIGU ^NEGALI ŽINDYT 
SAVO KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARP- 
STA ANT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO —DUOK 
JAM

EAGLE R AND
(CONDENSED

Tai yra įkaistas, koris pasekmingai išaugino 5im- 
tas tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengimni—tik 
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta.

The Bortai Company
Barde* Building

Kapitalas $250,000.0(7.
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke. 

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kable- 
gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai. 
PRIIMAME PINIGUS- DEPOZITAMS ir mokame 4 nuoš. 
Nuošimčiai kas mėnuo pr įskaitom i prie sumos. Pinigus, 
pasidėjimni galima siusti paštu. Musų Banke laiko pini
gus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Depart- 
mentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos. 
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams. 
PARDUODAME LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir iš Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir 
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame 
teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITfiS J MUS—NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 va), po pietų Užsienių 
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 va). Sukatomis iki 7 v. 
vakare.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AV1L, Kamp. 25 gatv., NEW YORK.

PITTSBURGH, PA. 
„Nezaležninku” prakalbos.

16 d. gegužės Lietuvių 
Mokslo svetainėje atsibuvo 
lietuvių ”nezaležninkų” pra
kalbos. Kalbėjo kunigai Gri- 
tėnas ir Tautas. Jiedu savo 
kalbomis skatino žmones 
tverti naujų katalikiškų tau
tiška parapijų, bet sykiu 
perspėjo, kad naujoji para- 
)ija nepaskirtų sau už kle- 
)oną kun. Delianį, kuris, 
anot jų, yra nupuolęs ir gali 
suvadžioti parapijonus.

Tie „doros gelbėtojai’’ 
daug prikalbėjo ir žmonių 
. ų prakalbose buvo nemažai. 
<un. Delianis sugėdintas 

apleido salę, sakydamas, 
tad jis nepripažįstąs nei ši
tų kunigų, nei jų vyskupo.

J. B.

MARTINDALE, PA. , 
Mirė Petras Bernotą.

17 d. gegužės nuo plaučių 
džiovos pamirė Petras Ber- • 
nota. Velionis buvo nevedęs, 
turėjo 43 metus amžiaus. Jis 
išbuvo džiovininkų ligoninėj 
Cresson, Pa. 4 metus ir 1 
mėnesį. 20 gegužės tapo pa
laidotas ant katalikų kapi
nių Cressone. Velionis paėjo 
iš Suvalkų rėdybos, Vilka
viškio. apskričio, Pajevonio 
parapijos, šakių kaimo. Jis 
turėjo brolį Lietuvoje ir gi
minių bei pažįstamų Ameri
koje. Jeigu giminės ar pa
žįstami norėtų ką-nors dau
giau sužinoti apie velionį, lai 
atsišaukia šiuo adresu:

P. Martinkaitis,
R. F. D. 1, Box 186, 

Portage, Pa.

(Korespandencijų tąsa ant
5 puslapio.)



4 KELEIVIS
I

Koperaciju Apžvalga. S77 kr. t. y. 3)4 milijonais 
daugiau kaip 1916 m.

Finansiniams reikalams 
sąjunga priima iš savo na-

Koperacijos sistema Estuose išrodė 5,500,000 f r. apyvar-'rių bendrovių indėlius.
19-tojo šimtmečio galas ir t°s. 1918 m. pradžioje 60 

20-tojo pradžia pasižymėjo nuos- visų koperatimų krau- 
Estuose nepaprastu indivi- tuvių priklausė prie bąjun- 
dualiniu pakilimu ir išsiplė- Šu kilimu pieno ūkio, 
tojimu ekonominėj ir inte- : em.e ^ursus P1®110 ^°Per^\‘ 
lektinėj srity. Tas pakilimas vai, kurių 1917 m. buvo 138. 
pirmiausia apsireiškė suku-1 Pienines-patiekę sviesto

• ’• i >•-- ir kitų suristų su juo pro-
I dūktų keletui milionų fran- 
* kų. Jos labai sėkmingai kon- 
i kuravo su privatinėmis 
pieninėmis ir sunaikino tą
sias. Centrinė sąjunga "Es- 
tonia" pieno produktams iš
vežti buvo sukurta 1912 m. 
Prieš karą ji vežė sviestą Į 
daugeli šalių — Į Anglus, 
Vokiečius ir Rusus.

Be tos visos svarbos, kuri 
čia buvo parodyta, Estų ko- 
peratyvai turi dar ir kito
kios reikšmės. Kiekviename 
sodžiuje jos duoda progos 
taisytis pagerintųjų Įran
kių, laikyti gerųjų veislių 
gyvulių stočių ir ūkio kont
rolės sąjungų.

Visoms šitoms Įstaigoms 
prižiūrėt ir laikyt buvo Įtai
sytas tam tikras departa
mentas 1913 m. Tas depar
tamentas laiko inspektorių 
ir leidžia laikrašti "L'kiste 
gewuseleht,” leidžia kalen- ; 
dorių, šiaip jau knygų ir 
prekybos knygų.

Raginti privatinei inici- 
tyvai, buvo sukurti žydimai 
studijuoti sodžiaus okono- ■ 
mikai ir šalia dviejų centri- 1 
nių draugijų "Sodžiaus Eko- . 
nomijos Dr-ja Revaly" ir 
žiemių Livonijoj dar dar
buojas daug mažesnių drau- ; 
gijelių, kurios moko sodie
čius intensingesnės kultiva- ! 
eijos. Jos laiko pavyzdin- ■ 
guosius laukus (bandomuo- J 
sius laukelius) ir leidžia lai
krašti.

Metinės tų dviejų draugi
jų apyskaitos siekia 550,000 ’ 
frankų. "Elta."

Rugsėjo m. pereitaisiais 
1919 m. 21.506 nariai buvo 
Įdėję 8.641.024 kronas. Tie 
indėliai buvo sudėti dau
giau kai 200-tų bendrovių.

Atsakymas L. P. Są*
ir danu pirkti pigiai parduo
damas Lietuvos Piliečių tei- __ » *

► K

jungos nedraugams.
jaus iš pakampių subruzdo 

ir atsilikėlių gaujos

sės.”

I

Iš Steigiamojo Lietuvos Seimo.
177 posėdis balandžio m. 5 d^ mo kunigus mokytis, liute- 

Mes pareiškiame, jogei L.'78 posėdis balandžio m. 8 d. rionių—pas liuterius ir tt 
P. Sąjungos nariai yra ir 79 posėdis bat m. 12 d. *^au tie laikai praėjo, kuo- 
darbščiausi lietuviai už ir Pirmiausia ministeris pir- m^t cerkvinėse mokyklose

rimu galingos kredito ir, 
krautuvių koperatinės or- j 
ganizacijos, kurios tikslas į 
buvo nusimesti tą jungą, į 
kuri pajungė Estų tautą 
germanų baltų kapitaliz
mas. šių koperativių orga
nizacijų dėka Estų valstie
tis nustojo buvęs vokiečio 
barono nuomininkas, o Es
tų amatninkas nustojo vadi
nęs save kitos tautybės žmo
gumi, ką jis darė pirmiau, 
norėdamas gauti kredito iš 
vokiečių bankininkų.

Savitarpinio Kredito Ben
drovės yra suvaidinusios 
didžiuli vaidmenį tautinės 
Estų civilizacijos augime, 
nes,* be grynai ekonominio 
pasitarnavimo šaliai, jos 
patiekė gana lėšų meno ži
diniams sukurt ir žmonėms 
šviest. Visuose miestuose ir 
daugely didesnių kaimų sa
vivaldybės rūmai ir teatrai 
buvo pastatyti tik tų bend
rovių dėka ir vienas tų rū
mų pastatymas yra atsiėjęs 
daug tūkstančių rublių.
'žymiausieji tų rūmų yra 

"Estonia" Revaly, su teatro 
ir koncerto salėmis, pasta
tyti vėliausios teknikos ir 
arki tektų ros reikalavimais, 
gali sutalpinti 2500 žmonių. 
"Vanemuine" Tartuose, 
"Endla" Pernavoj ir "Koit” 
Keline ir Valke.

Savitarpinio . Kredito 
Bendrovės ne vien yra pa
tiekusios lėšas šiems rū
mams pastatyti, bet ir tam 
tikrais pelno mokesčiais jos 
palaiko teatrus, pradžios 
mokyklas, Tautos Muzėjų ir 
Literatinę Draugiją, kuri 
gali prilygti Petrapilio Mo
kslo Akademijai. Veik visas 
koperatinių bendrovių pel
nas, siekiąs metams kelių 
šimtų tūkstančių rublių, 
yra suvartojamas žmonėms 
sviesti. Šie šaltiniai sukėlė 
Vokiečiuose legendų apie 
"Anglų auksą," kuris esąs 
pilamas Estams. Pasak jų, 
tendrovės neturėjusios sa
vo lėšų, bet buvusios Anglų 
laikomos, — tokiomis pasa
komis buvo norėta Vokiečių 
okupacijos laikais suniekin
ti Estų atsipalaidavimo sie
kimai.

Centrinio Estų Koperaty
vų Biuro žiniomis Revaly 
1917 m. buvusios 99 savitar
pinio kredito bendrovės su 
42,606 dalininkais ir 134,224. 
000 frankų apyvartos. Tai 
buvo vien padėtųjų jose 
žmonių pinigų naudojimas. 
Jų finansinės operacijos da
vė 894,781 franką grynojo 
pelno. Kiekviena apygarda 
turi savo savitaiųnnio kre
dito bendrovių sąjungą, ku
rios patenkina žmonių rei
kalavimus ir teikia paramos 
geriems visuomenės dar
bams.

Ranka su ranka su Kre
dito Koperatyvais ėjo ir 
krautuvių koperatyvų augi
mas. To pačio Centrinio 
Biuro žiniomis 1916 m. bu
vusios 98 kop. bendrovės su

Koperacija šveduose.
Vartotojų koperacija Šve

duose paskutiniais keleriais 
metais padarė didelių žings
nių tolyn. Skaičius, varto
tojų bendrovių Įstojusių Į 
sąjungą, pakilo iš 606 19b 
m. iki 845-kių 
gruodžio mėn. 
1919 metų gale jų skaičius 
siekė 900. Bendrovių narių 
skaičius iš 106.583-jų 1919 m. 
pakilo iki 203.600-tų 1918 m. 
Prekių pardavė bendrovės 
L914 m. 40.850.840 kronų, o 
1918 m. už 134.871 785 kr. 
Narių skaičius dviejų drau
džiamųjų bendrovių, prisi
dėjusių prie sąjungos, 1914 
m. buvo 46.971 ir 1918 paki
lo iki 20.108. Tos bendrovės 
draudžia gyvybę nuo gaisrų 
ir nelaimingų atsitikimų. 
Draudžiamojo kapitalo 1918 
m. turėjo bendrovė drausti 
nuo ugnies 230.993.500 kr., 
gyvybės 58.775.544 kronas.

Koperatyvių Sąjunga i- 
kurta 1899 m., pradėjo par
davinėti prekes 1904 m.

Prekių parduota:
m. už
99

99

99

99

1918 metų
31 diena.

99

99

99

99

99

7.621.304 kr.
9.889.252

16.497.640
22.013.041
21.802.603
27.989.733

??

99

99

99

99

1913
1914
1915
1916
1917
1918
Per aštuonis mėnesius 

1919 m. parduota prekių už
15,052 dalininkais ir 12 ūkio ,44.878.810 kr. ir per visus 
koperatyvų su 2018 narių ir metus tikimasi parduot už 
devyniomis prekybos sekei-. 70 milionų kronų, neatsižvel- 
jomis prie šių. Tų 110 kopė- giant i kainų kritimą 1919 
ratvvų knygos rodė 20,612,- 
352* frankus apyvartos su 
984,811 frankų (1916 m.). 
1917 m. po revoliucijos lai
kinoji Rusų valdžia patvir
tino Estų Koperatyvų Są-

m. Priežastis tokio staigaus 
augimo yra reorganizuote 
prekių pirkimo, kursai yra 
padalintas trimis skyriais, 
nelygu prekių rūšys, ir pir
kimas pervestas trim speci- 

jungos Įstatus, kurių nieku aliniam direktoriam. Be abe- 
budu nenorėjo tvirtinti se- jojimo, vartotojų koperacija 
noji rusu‘valdžia. (plėtosis dar labiau, jei ga-

Ta.is pat metais liepos m. lės lakyti apyvartoje dides- 
Sąjunga pradėjo savo pre- nių kapitalų. Gale 1918 me- 
kybos operacijas Revaly, ir tų bendrovės ir Sąjunga tu- 
per vieną mėnesi jos knygos rėjo savojo kapitalo 14.777.-

Sunku yra sugyventi ir 
susikalbėti su žmonėmis, 
kurie jokios teisybės nepri
silaiko; kurie su faktais ne
siskaito ir Kurių uždaviniu 
yra vien tik meluoti, keršin- 
ti ir nuolatines suirutes kel
ti . _____ _ _____ ,_______ ,_______ ____________ „„„___

Laikome sau už pareigą Kryžiui Neturinčių Liet. Į rikos Rusijos piliečiams bol- 
I.. P. Sąjungos skyriams n J Bono arba neaukavusių mi- ševikams ir anarchistams 
spaudai pateikti ŠĮ praneši- nėtoms Įstaigoms jeigu ir (tai yra tokie žmonės, kurie 
mą ir paaiškinimus Į L. P. yra, tai labai mažai ir gal jokios valdžios nepripažĮs- 
Sąjungos nedraugų neteisy- būti tik toki, kurių materia- ta) ir grįžtantiems iš Vokie
tes, leidžiamas tuo tikslu, lės sąlygos neleido kitaip tijos bolševikams. Atsaky-

________ ____ ___ , Jau tie laikai praėjo, kuo-
Pirmiausia ministeris pir- “J**. cerkvinėse mokyklose

Koperacija Rusuose.
Dabartinė koperacijos pa 

dėtis yra tokia: visa šalis 
nuklota koperacijos sąjun
gų ir vartotojų bendrovių 
tinklu. Nėra sodžiaus, kur
sai neturėtų savo vartotojų 
b-vės, ypatingai Rusų vidu
ry. 1919 m. kovo 20 d. dek
retu vartotojų bendrovės 
buvo priverstinai sujungtos 
Į vieną koperacijos organi
zaciją, ir darbininkų kope- 
ratyvai sulieti su paprastai
siais. Štai svarbiausi dekre
to punktai:

1. Kiekvienas asmuo pri
valo tapti regureriniu varto
tojų b-vės nariu.

2. Narių pajai naikinami ; 
operacijos atliekamos iš 
žmonių suneštų avansų;

3. Propagandos ir švieti
mo dalykai perduodami Au
klėjimo Departementui, pri
valo būti prižiūrimi, finan
suojami ir kontroliuojami 
to pačio departamento:

4. Ne risi gali dalyvautu 
b-vių valdybose ir būti ren
kami; rinkimo teisių suvar 
žymas toks pats kaip ir vi
soje Respublikoje.

1920 m. 27 dienos buvo iš
leistas naujas dekretas, pa
pildas senaji dekretą 1919 
m. kovo m. 20 d. Tuoju de
kretu Įvairios atskiros ko
peracijos lytys — ar centri
nės ar vietinės (kredito 
b-vės, gamintojų b-vės ir 
kit.)—buvo naikinamos ir 
turėjo susilieti su vartotojų 
bendrovėmis. O jų centri
nės organizacijos turėjo su
sijungti su "Centrosojuzu" 
ir pavirsti jo sekcijomis, 
kad toks sujungimas ne
kliudytų darbui, buvo siūlo
ma atlikt ji pamaži.

Visi senieji Koperatinin
kai nepagyrė abiejų tų dek
retų. Jie manė, kad tie de
kretai ardo pagrindinį ko- 
peraijos pradą: pastangos 
ir darbuotė tų pačių narių, 
kurie stengiasi savo reika
lams koperacijos- bendrovę.

Pažiūrėt, koperacijos or- 
ganizuočių labai daug pri
augo. Bet jų kokybė su
menkėjo dėl jų dirbtinio au
gimo ir dėl Įtakos žmonių, 
kurie visiškai svetimi kope
racijos judėjimui. Komu
nistų partija nusprendė, 
kad kiekvieno jos nario yra 
pareiga Įstot Į koperatyvus 
ir Įsigilint Į jų darbuote. Šie 
svetimi elementai Įnešė Į 
koperacijos judėjimą • tary
bų politikos metodus ir pra
dus. ‘ ,

Rinkimai i valdybas 191911... _m o-uIp ir 1990 m“ nradrini skyriai, nuo gruodžio mene-Luvių organizacijai, tai jau m. gale u 1.-0 m. pradžioj . . metu iki dabar, toks darbas nevien galimai
buvo atliekami, darant di-‘1 ‘t • 1 ų i T loi; cTvniHimo /-iotnc torrk,/vlsokiems Lietuvos valsty- butų, Darpminko žodžiaisj spauaimą vietos taiybų b reikaIams sukėlė virš Pavadint "žemiau kritikos,” 
valdžiai, atvirai nusizen- ; . _ . -
giant Įstatams ir prisilai- 
<<ant paprastu vietos maiti- 
nimo „komisaro . taisyklių, ^e^ki” ^‘rik^l m^ " “StatL iSri^ 
Neatsižvelgiant į visą tai .Vw.iJkad būdami teisingais. L. P.
sodžiuose 
daugiausia 
ratininkus.

Tikrieji 
daugiausia T_________ , „
gu tęsti koperacijos darbą jimo galima pelnyti visas DARO PINIGUS Iš POR- 
naujose sąlygose. Jie ben- ................ * ’ “ ^”:”r * *
drai dirbo su Įstojusiais ko
munistais ir nepamatė tos 
Įtakos, kurią turėjo. Todėl 
koperacijos bendrovėse bu
vo palikti seni darbo prak
tikos metodai.

Dabartiniais Įstatymais Amerikoje niekad nėra pa
einant, didžiausias kopera- dariusi. Tai "Darbininko" 
tyvų darbas—skirstymas redakcijos nukalta neteisy- 
produktų maitinimo komi- bė. Ir ant tos savaip padirb- 
tetų nurodymu, priversti- tos melagystės pasiremda-

dėl Lietuvos valstybės. L. P. mininkas atsakė Į generolo stačiatikių popas visų tikė- 
Sąjungos nariai veik visi Galvvdžio-Bikausko paklau- ....... 11
yra pirkę L. P. Bonus ir au- simą, kodėl laisvai leidžia- 
kavę Liet, šauliams, Gyni- ma Įvažiuoti ir gyventi Lie- 
mo Kominetui, Raudonajam tuvoje išvaromiems iš Ame-

idant Piliečių Sąjungai pa- pasielgti, 
kenkti. Šiame pranešime, \ _________
ypatingai, kalbėsime apie tojai (koki ir kur?) 
pareiškimus, •—i - - - ------
'Darbininko” N r. 54, re-1 mokėjęs S3.00, arba net ir J daromi Į Kazlų-Rudos sto-

iimų vaikams dėstė vien tik 
savo pravoslavų tikybą. To
dėl ir musų pradedamoje 
mokykloje katalikų kunigas 
nebegalėtų visiems aiškinti 
katalikų tikybos, nes i mo
kyklas eina visokių tikėji
mų vaikai ir todėl jei tikyba 
butų mokykloje dėstoma, 
tai Įvairių tikybų kunigai 
turėtų lankyti mokyklas,- damas d-ras Grinius nuro- turėtų lankyti mokyklas,

Vėla sakoma buk "kalbė-,do, kšd visiems tiems asme-( J1 orėdami savo tikėjimo vai-

l vienam kunigui tektų mo- 
j keti algą, duoti stuikas nu- 
I važiuoti i mokyklas. Viskas 
l tai dar labiau apsunkintų 
(ūkininkus, kurie'jau ir da
bar yra stuikomis išvargin
ti ir turi nemažus mokesčius 
mokėti. Be to atsirastų ir 
tokių tėvą, kurie patys no
rėtų savo vaikus tikybos 
mokinti. Tokiems tėvams 
visai nereiktų, kad mokyk
loje tikyba butų dėstoma.

Dėl pradedamųjų mokyk
lų per tris posėdžius kalbėjo 
daugybė kalbėtojų. Visų jų 
kalbų dėl trukumo vietos ne
galima paduoti.

Kupčiūnas savo dviejose 
kalbose pabriežė, kad kr. 
dem. atstovai reikalauja, 
kad visiems butų leista, kur 
tik panorės, steigti prade
damas mokyklas. Su tuo esą 
negalima sutikti. Jau dabar 
yra pristeigta privatinių 
mokyklų, bet beveik joms 
visoms valdžia turinti pini
gų duoti, nes jos pačios ne
pajėgiančios išsilaikyti. Tie 
patys kr. d. reikalavo, kad 
mokykloje tikyba turinti 
būti visiems dėstoma ir vi
siems privaloma. Demokra- 
tybės pagrindai visai ko ki
to reikalaują.

žygelis nurodo, kad kal
bamojo projekto silpnoji pu
sė esanti ta, kad jame nenu
rodyta mokslo metų pra
džia ir pabaiga. Dėl to mo
kykloje esanti didelė maiša
tis—vieni mokyklą pradeda 
lankyti nuo rudens, o kiti 
tik nuo Kalėdų ar ir dar vė
liau ; tas labai apsunkina 
mokyklos darbą. Taip yra 
dėlto, kad neturtinguosius 
vaikus turtingesnieji sam
dosi iki Kalėdų ir todėl jie 
neturi galimybės anksčiau 
mokyklos lankyti. Reiktų įs
tatymu numatyti, kad vai
kus tegalėtų samdyti iki 
mokslo metų pradžios.

Daug kalbėtojų kalbėjo, 
kad būtinai reikia Į mokyk
lą tikybą Įvesti ir tik tuo
met mokykloje viskas bus 
gerai. Lygiai taip pat seniau 
kalbėjo Rusijos caro pakali
kai ir jie pristeigė daugybę 
cerkvinių mokyklų. Ęrie ko 
tokios 
Rusiją _ ___ ________
mokyklos buvo netikros mo
kyklos, o tik iškreiptos mo
kyklos pavyzdis, nes ten 
daugiausia pravoslavų tiky
bos mokė. Todėl su tais, ku
rie sako, kad tikyba mokyk
loje turinti būti priversti
nai dėstoma, jokiu budu su
tikti negalima. Esą negali-

. v... ........... ......, viešai1 nims neleidžiama laisvai gy-'^^J^ybą dėstyti. Kiek-
tilpusius , kad kiekvienas užsi- j venti Lietuvoje. Jie visi už-

—.7 7 ‘H re~ mokėjęs 83.00, arba net ir, daromi Į Kazlų-Rudos sto-
dakcijos rašte "Piliečių Są- 50c. bus taip pat geras kaip vykią ir paskui su sargyba1 
jungos Nuopelnai." Žodis jrpirkęs L. P. Boną, ypač išgabenami Rusijon. I
nuopelnai parašytas svetim- jeigu boną pirkęs butų kata-J Toliau I ir II skaitymais! 
ženkliuose, matomai, su kalikas". Virš cituotas Da- buvo paimtas "Gamtos tyri-. . . , . su talikas". Virš cituotas pa-, buvo paimtas "Gamtos tyri-
tikslu "Darbininko" skaity- reiškimas yra taipgi niekuo' mo stoties Įstatymo suma- 
lojams Įkalti Į jų smegenis neparemta ir pačios "Darbi-' nymas.” Nuo šių metų prie 
blogą opiniją apie naudingą ninko" redakcijos nukalta Švietimo ministerijos stei- 
piliečių organizaciją, kurios neteisybė. L. P. Sąjungos giama gamtos tyrimo stotis, 

’ Į kalbėtojai šitokių pareiški- t. y. tokia Įstaiga, kuri tyri
mų niekad ir niekur nėra nės musų krašto gamtą. Js- 
padarę. Ypatingai partiji- taiga labai naudinga, nes da 
nės ir sektinės diskriminaėi- mes patys nežinome, kokių 
jos L. P. Sąjungoje nėra. L. gamtos turtų yra Lietuvoje. 
P. Sąjungoje nėra demokra- Po to svarstė "Pradedamo- 
tų, socialistų, kr.-demokra- sios'mokyklos Įstatų suma- 
tų, kaip lygiai nėra liuterio- nymą."
nių, katalikų, laisvamanių, o Šis Įstatymas sukėlė labai 
yra tik lietuviai, Amerikos daug ginčų. Net ištisus tris 
ir Lietuvos piliečiai, kurie posėdžius Seimas ginčijosi, 
liuosu noru pildo savo pri- kol ŠĮ Įstatymą priėmė pir- 
gimtas pareigas, gelbėdami muoju skaitymu. Ginčai ėjo 
Lietuvą darbu, aukomis, pa- tarp dešinosios (krikščionys 
skola, etc. demokratai su paklusnia

L. P. Sąjungos statutas ir jiems krikščionių ūkininkų 
vyriausios valdybos prane- 

! Šimai yra tai iįiktai, su ku
riais susipažinęs kiekvienas 
gali rasti, jogei "Darbinin
ko" redakcijos raštas yra 
niekas daugiau, kaip tik 
žiupsnis keršto, kolionių ir 
neteisybių. Vyriausios val
dybos pranešimus "Darbi
ninkui" reguliariai siunčia
me, bet nei vieno jų netalpi
no.

«

Nežiūrint kaip "Darbi
ninkas” ir kiti L. P. Sąjun
gos nedraugai keršina, me
luoja ir trukdo; nežiūrint 
blogų laikų koki dabar yra 
iš priežasties bedarbės, L. P. 
Sąjunga eina savu užbrėžtu 
keliu, nešdama Lietuvos vi
suomenės Įstaigoms pagal- 

__ _______ bą ir vis auga ir didėja. Lie- 
vos labdaringoms visuome- Į tuviams pilietybės idėja yra 
nės Įstaigoms ir dabar užsi-Į Prakihiiir brangi ir, užtik- 
ima, ant kiek dabartinės ap- rinam, jogei "Darbininkas" 
linkybės bedarbės laiku fei-su visomis savo "krikščio- 
džia______________________ niskoms neteisybėmis ne-

Tik ačiū L. P. Sąjungos Pajięgs šitos idėjos nuslo- 
skyrių veikimui ir dabar au- Plnti. 
kos plaukia Lietuvos labda- Meluoti yra nuodėmė. Jei- 
ringoms visuomenės istai- gu šios nuodėmes kas dasi- 
gcms. Kas dabar remia* Lie- leidžia nežinant ką daro, tai 
vuvos Šaulius. Gvnimo Ko- ir jos svarbumas nėra toks 
miteta ir Raud.' Kryžių? didis. Bet kuomet "Darbi- 
Rasite, kad veik išimtinai ninko" redakcija saužiniai 
L. P. Sąjungos skvriai. L. P. meluoja norėdama padaryti 
Sąjungos organizatoriai ir blogo rimtai Amerikos lie-

uždaviniai ir jau nuveikti 
darbai yra rimti ir prakil
nus.

"Darbininko” redakcija 
rašo = "Kas dėl Piliečių Są- 
ungos, tai nėra reikalo jos 

kritikuoti, nes pakenkdama 
L. Bonų pardavinėjimui ji 
pati save pastatė žemiau 
kritikos."

Jeigu taip, tai "D-ko" re
dakcija labai išmintingai 
pasielgtų, jeigu tylėtų ir Pi
liečių Šąpungą ignoruotų. 
Bet, matomai, "Darbinin
kui" ne tas rupi, jis, kaipo 
neteisybių gaminimo profe
sorius, ir čia išeina su me
lagyste. sutiksiu L. P. Są
jungą diskredituoti, pareik
šdamas. kad "L. P. Sąjunga 
pakenkė L. bor ų pardavinė
jimui."

Mes pareiškiame, jogei L. 
P. Sąjunga L. bonų pardavi- 
nejimui nevien nepakenkė, 
bet labai daug gelbėjo, nes 
pakol dar paskola nebuvo 
o!'daliai Lietuvos misijos 
sustatyta, kaip L. P. Sąjun
gos organizatoriai, taip ir 
skyriai visur paskolos kėli
mo darbu uoliai užsiėmė. į

L. P. Sąjungos organiza
toriai ir skyriai ir po to, kai 
Liet, misija išvažiavo Lietu
von, užsiėmė kėlimu paskoi- 
los ir rinkimu aukų Lietu-1

užsi- prakilni ir brangi ir, užtik-

trisdešimts tūkstančiu dole- bet ir žemiau doros princi- 
Todėl pareiškimas: po, kurio Įterpretavimu 

blėdies mus tėvynei ori- "Darbininkas" taip labai

teisinga insinuacija akyvai-1 kad būdami teisingais, L. P. 
senuosius kopė- zdo>e Pr*vestM fakt«'

1 Toliau sakoma: "Kuomet 
koperatininkai tik buvo paskelbta, kad už__

išrado reikalin- $3.00 Piliečių Sąjungon Įsto-|

Sąjungos darbuose jokio 
blogo nerastumėte.

L.P.S-gos Vyr. Valdyba.

piliečių teises ir dagi gėrės-1 CELIANO.
nes, negu turi tie, kurie vra Vokiečių porceliano dirb- 
pirkę L. bonų, ir šiaip tėvy- tuvė Saksonijoj daro Guate- 
nei aukavo šimtais dolerių" malos valdžiai porceliano 
Tokio pareiškimo, L. P. Są-| pinigų pavyzdžius. Guate- 
jungos vyriausia valdyba, 
neigi Liet. Resp. Atstovybė

> Guate- 
mala yra vidurinės Ameri
kos respublika ir oras tenai 
yra toks, kad popieriniai pi
nigai negali but vartojami. 
Dabar tenai pinigai yra da
romi iš kietos gumos. Sako- 

_ __ . ma, kad porceliano pinigai
nai imant mainais už prekes ma, "Darbininko” redakcija gali but Įvesti ir Vokietijoj, 
javus, sviestą ir kitus pro- pila kibirą savo "krikščio-j Porcelianas yra balta persi- 
duktus. niškų” srutų, ant L. P. Są-. šviečianti medžiaga, iš ku-

("Talka.") jungos narių, būtent: ”tuo- rios daromi indai.

sąjunga ir dar paklusnesne 
darbo federacija, prie jų 
taip pat prisidėjo ir lenkų 
frakcija) ir kairiosios pusės 
(valstiečių sąjungos ir so
cialistų liaudininkų demo
kratų frakcijų bloko ir so- 
cial-demokratų). Krikščio
nys demokratai norėjo pra
dedamųjų mokyklų Įstaty
me Įdėti tokį punktą, kad vi
sose pradžios mokyklose bu
tų tikyba visiems priverčia- 
mąi dėstoma. Kitaip sakant, 
jie nori Lietuvoje Įvesti to
kią pradedamąją mokyklą, 
kaip seniau rusų popai buvo’ 
pristeigę Lietuvoje "cerkov- 
no-prichodskasias” mokyk
las. Visi mes gerai atsime
name, kaip popai tose mo
kyklose Į galvas kalte kalė 
mokiniams stačiatikių tikė
jimą ir liepdavo, kaip Die
vą gerbti rusų carą Mi
kę. Pravoslavų tikėjimo 
turėdavo mokintis visi mo
kyklos mokiniai, 
mokyklose buvo nemaža 
katalikų, luterių ir 
žydų. Jie visi buvo kito tikė
jimo, bet vis tiek turėdavo 
popo klausyti, kaip jisai nie
kina jų tikėjimą, o giria tik 
savo pravoslavų. To negana 
—mokiniai turėdavo išmok
ti visokius blevizgojimus 

1 ant savo tikėjimo ir pravos
lavų tikėjimo pagyrimus ir 

'popui visą tai papasakoti. 
Ne kitaip ir dabar bus, jei 
pradedamoje mokykloje bus 
priverčiamai dėstoma tiky
ba. NeprošalĮ bus pažymėti, 
kad lenkų frakcijos kun. 
Liausas savo perkuningoj 
kalboj taip pat reikalavo, 
kad pradedamoj makykloj j 
tikyba butų priverčiamai ma žmonių sąžinės laisvės 
dėstoma. Jei ir lenkai to rei- varžyti.
kalauja, tai jau aišku, kad 7------ .——r —.
iš to kas nors tikisi naudos, reikalauja leisti mokilfių tė- 
bet tik ne Lietuvos darbo ’ vams, jei jie to panorės, per- 
žmonės. Krikščionys demo-1 kelti mokytoją Į kitą moky- 
kratai net sušilo tam lenkui klą arba ir visai nuo vietos 
beplodami. Mat, patiko jiem pašalinti. Čia labai pavojin- 
jo kalba. Iš to jau matyti, gas žingsnis esąs. Tėvai su 
kad krikšč. dem. ne tik su mokytoju visados galėtų ge- 
lenkais, bet Dievas žino su ruoju susikalbėti, jei nebūtų 
kuo gali dėtis, kad tik savo kurstymų iš klebonų pusės, 
tikslo atsiektų. . j Ųž tat jei kr. dem. rūpinasi

» 
jus kilnoti, reiktų tokią pat 
teisę parūpinti ir parapijo- 
nams, kad jie galėtų iškelti 
iš savo parapijos kleboną, 
kuris jiems nepatinka. 
("L. Uk") Vyt. Jautru tik *

Tose

net

mokyklos privedė 
■visi matom. Tokios

Toliau nurodo, kad kr.cL

Kairioji Seimo pusė reika- duoti teisės tėvams mokyto- 
lavo, kad tikyba mokykloje 
nebūtų dėstoma, o kiekvie
nas vaikas tikybos mokytų-

ouiĮfąifp tijfĮiBąnyĮ 
•aCoįoXuzeq snŠuiniĮ snd įs
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“KELEIVIS”
GKIAU818 DARBO iMONlV 

LAIKBA1TIS
PRENUMMLATOS KAINA
Metaną* .......................... 12.00
Pusei metų ...................... ŠL2S.

iSMdoj ir liirubežiuoM: 
Metams .......................... 13.00
Pusei metų ..................... |1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant j Redakciją, rašykit iitok 
įdresa:

"KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boaloa. Mase.

idėjas ir atsakysiu kiekvie-!tis J. Bimbos laiškas ir kiti rai užlaikąs savo žmoną. Ji landą vakare, po Nr. 260 No. 
nam kaip ir visuomet.,. Jjai dokumentai, kuriuos persta- esanti "labai išlavinta mote- Clarion st.
dabar kiek apsiramina, bus tė detektivai, aiškiai nušvie- teris ir tinkanti tiktai pui- Mitingai laikomi regulia- 
aukų rinkimas Vilniaus at-! tė kas jie yra ir prie ko šie- kiam gyvenimui,” o kun. riai antrą panedėlį kiekvie- 

Buck White parsivežęs ją no mėnesio. Taigi nariai ma- 
ant 30 akrų savo farmukės, lonėkit atsilankyt ir naujų 
i prastą ir ankštą namelį, atsivesti. Komitetas.

vadavimui, o paskui galėsite kia. 
duot man klausimus.” Bet 
komunistai rėkia ir nusira-: 
mint nemano. Vienas jų 
klausia: ”Kas už tuos pini-' 
gus atsakys, ką čionais ren-

S. G.

Pajieškau darbo lietuviškoj lieker- 
uioj. Moku kepti visokias duonas, i 
nes esu dirbęs bekemios darbą per i 
20 metu. Kreipkitės laišku arba v- 
patiškai pas (23)

Peter Kracėiuna.-.
1 Page Court So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.

KORESPONDENCIJOS
PHILADELPI1IA, PA.

Dr. Alseikos prakalbos 
ir komunistų triukšmas.

Gegužės 15 d. čia buvo pa
rengtos D-rui Alseikai pra
kalbos 2-rą vai. po pietų ant 
Richmondo. Susirinkimą ve
dė J. Teleiša. Nors diena 
buvo labai karšta, bet publi
kos prisirinko daug. Dr. Al
seika taip puikiai piešė Lie
tuvos padėtį, kad klausyto
jai aplodismentų nesigailėj. 
Kuomet užbaigė pirmą dalį 
prakalbos, tuoj apie 20 ko
munistų pradėjo visi kartu 
šaukti, kelt triukšmą, kad 
kuogreičiausiai duot jiems 
”klausimų” statyt. Pirmi
ninkas J. Teleiša užreiškė, 
kad į klausimus bus atsaki
nėjama po prakalbų, ir pa
prašė, kad rėksniai dabar i Paskui keli komunistai, 
apsiramintų. Bet kur tau!'subėgę ant estrados, žiuriu 
Kelia dar didesnį triukšmą, 'jau stumdo rengėjus; jau jie 
Dr. E. Klimas išėjęs ant pa- patįs prakalbas sakysią, o 
grindų pasakė, kad kurie jus, Lietuvos valdžios buo- 
triukšmą kelia, lai apleidžia' žės, laukan, 
svetainę, lai palieka tik tie,

Z * £

kur aplinkui vaikščioją viš
tos, karvės ir nuolatos gir
dėt kiaulės žviegimas, ir per 
visą laiką jis maitinęs aris
tokratišką franeuzaitę vie
nais kiaušiniais ir pienu. 
Negana to, jis norėjęs "už
krėsti ją savo teorijos bak
terijomis.” Tik pamislykit, 
koks tai žiaurumas! Todėl 
šita panaitė susipakavo 
anądien savo kraiti i valizą 
ir išėjo i artimiausi koteli. 
Nuėjus ji tenai tuojaus ap- 

Taslabai
lingas jokis egzaminas nei ? ’
liudininkai !tarė uztai Sltam kuni^ul at'

| Paduodant aplikaciją ant ker^yt‘ 
antrų popierų reikia užmo
kėt 4 dol.: reikia dviejų liu-

ti Su v. Vals. piliečiais, kad 
tuo reikalu kreiptus į Essex 

• County Court House, ant 
kampo Appleton ir Common

LAYVRENCE, MASS.
Pranešimas.

Šiuomi pranešame tiems

šia, bet Dr. Alseika, kad už-
ganėdint juos ir numalšint 
riksmą, atsakinėjo. Bet vie- 
K-s.

Folcii nAcnrMAn/M' Vifncs Irrt | Vai. pO pietų IT nUO 3 Vai. PO balsu nesąmones. Kitas ko- . t -ki 5 j vakare. Suba- 
mumstas vėl kokj ten laik- „ tA JiJ n/: >raštnalaiki suripriehps cite-ĮJOTOMS nuo 10 vai. ryte iki 1 rastpaiaiKj susigriebęs sue- j • t pirmos popie_ 
bizuodamas kaz-ką skaito ;'rn;
trecias ant dėžės ar bačkos 
pasilipęs "prakalbą” drožia, 
—už sovietus agituoja. $a-( 
kau, toks lermas, kad ir ap-' 
rašyt sunku. Dr. Alseika,

čiomis nuo 10 vai. ryte iki 1

A’

užbaigęs atsakymą Į pirmą kuu^Xnas atsibus
klausimą, klausia, kas dau-, XKgZ£ 0 X 
giau turi klausimų? Jau _
munistai klausimų neduo
da, bet patys po kampus 
"spyčius" drožia. Rengė
jams nei žodžio ištart ne
duoda, tik "apgavikais," 
"sukčiais” ir ’ru...” vadina ir 
grūmoja kumščiomis. Vie
nok 525.00 surinkta Vilniaus 
atvadavimui.

klausimą, klausia, kas dau-)V-liai, o nod™.
i tinis egzaminas Court’e, pa- 
i nedėly, rugsėjo 12 dieną.

Aplikacijų blankas galite 
gauti Lavvrence Americani- 

jzation Office, 31 Jaksbn st., 
I ant antrų lubų.

Chas S. Bodwell.

subėgę ant estrados, žiuriu
Visokios žinios.

NUMUŠĖ SPAUSTU V- 
NINKAMS ALGAS.

Nashvillėj (Tenn.) spaus- 
tuvninkai pareikalavo 
daugiau algos i dieną, o 
spaustuvių savininkai netik 
atsisakė šitą reikalavimą iš
pildyt, bet nutarė $1 dar nu
mušti. Kilo streikas ir gin
čas buvo pavestas išrišti 
valstijos iždininkui. Jisai 
nusprendė, kad pragyveni
mui, dabar atpigus spaus- 
tuvninkams gali but numuš
ta 50 centų Į dieną.

IšSMALAVO KUNIGĄ. 
Gauja juodašimčių už- j 

puolė šio panedėlio naktį ku-; 
nigo Charles Buck White d., iš artilerijos centralinės 
namus, ištraukė jį iš lovos ir!kepyklos kamino kilęs gais- 
užrišęantjo virvę išvedė Į ras sunaikino prie Gedemi- 
laukus, o tenai nuplėšė nuo ’ no gatvės 37 namus, kurių 

turi ir jų-riksmo nieks ne- riai esą.) Rengėjai priversti. apibarstė plunksnomis, su-,ko be pastogės apie 1,500

Gaisras Kaune.
Dar galutinai nepatikrin

tomis žiniomis, balandžio 27
. . t Taip isisiubavo "laisvės

kurie nori išgirsti ką nors skelbėjai?’ kad jokiu budu 
žingeidaus apie Lietuvą.1 numalšint nebuvo galima.
Komunistai vis rėkė. Bet (Mat, jie jautė čia pilną_____ 7 ________ r______ ___e_______ _______ r
matydami, kad užtarėjų ne-"laisvę,” nes jie tos salės na-! jo drapanas, ištepė smala, dauguma buvo mediniai. I 
turi ir jų-riksmo meks ne-riai esą.) Rengėjai priversti Apibarstė plunksnomis, bu-.Av 1,5^
klauso, rėkdami ura įs- buvo šauktis policijos, nes mušė ir paleido, įsakydami žmonių. Neskaitant gyven- 
maršavo laukan. Dar prieš nė vienas nebūtų tikrinęs, 
prakalbas buvo dalinami la- kad kils kraujo praliejimas. ____
peliai, kuriuose agituojama Moters su vaikais pradėjo dinamos ______________ ____ v
prieš Lietuvos valdžią ir ra- bėgti klykdamos iš svetainės cijos Bažnyčios” kunigas.'aukos, 
ginama visur steigti sovie- laukan. Kuomet pribuvo po- Jisai yra socialistinių pa- • 
tuo Pociracn ’i m T) k'nmi. ii/.i<*tni< salės gaspado- žvalgų žmogus ir savo baž-;

rius J. Sigelis, stovėdamas nyčioje skelbia teorijas apie 
Kalbama, kad lauke šalę ant laiptų, išskėtė rankas, socialę revoliuciją. Todėl’

”gerai vaišinti savo pačią.” (tojų turto didelių nuostolių, 
Buck White yra taip va- kurie tuo tarpu dar nesu- 

-■“"---3 "Sočiaiės Revoliu- skaityti, buvę trys žmonių

tus. Pasirašo ”LDLD. Komi- įleistai, 
tetas."

sdlės tas pats komunistu bu- norėdamas sugrąžinti poli- 
rys buvo užpuolęs J. Telei-' «stus atgal. Bet policistai 
šą, ir jeigu ne policija, tai mato, kad salėj triukšmas, 
Teleiša gal butu paragavęs ir mėję suėmė triukšmada- 
komunistų "laisvos kumš-' ««s. Tuomi butų ir užsibai- 
čios". Jų tikslas buvo sukelt viskas. Publikos pasiliko 
triukšmą, išardyt susirinki- dar gana apsčiai ir butų ga
mą ir išeit. Bet jų planai Įima prakalbas baigti jeigu 
neišdegė j Sigelis nebūtų ^skundęs

Po triukšmo buvo renka-dviem detektivam ir poli- 
mos aukos ir surinkta' efetui Dr. Alseiką, Dr. Stan- 
$55.00, ir dar literatūros K. Miklą, sakydamas: 
kiek parduota. Paskui kai- Mokėkite su jais gerai pa- 
bėjo Dr. Stankus, Dr. Danį- teigti jie čia didžiausį riks- 
brauskas, Dr. Klimas ir J. mą sukėlė. ’ Kuomet detek- 
V Grinius itlvai ir pokostas užėjo ant

Antru atveju Dr. Alseika1 estrados ir norėta jiems pa
kalbėjo apie dalinimą žemės siaiskint,9°^.ai f.en£e~ 
Lietuvoje. Klausytojams JaJ ir kalbėtojai, Migelis pa- 
taip patiko, kad iki'pat pa- tylomis uzreiskė: Imkit, jie 
baigos kuo ramiausiai užsi- kalti. . ienas vai..inas ne
laikė. "Varpo” akcijų taipat rėjo užprotestuoti bet poli-

PHILADELPHIIEČIŲT 
DOMAI.

Todėl šiuomi pranešama Phila- 
džigai jo nekenčia. Ir dabar, delphijos lietuviams, kad 
kuomet jisai parvažiavo iš Lietuvių Laisvamanių Fede- 
Francijos apsivedęs, jie pra- racijos 28-tos kuopos mitin- 
dėjo ji kaltinti, kad jis nege- gas ivvks 13 birželio, 8 va-

baigos kuo ramiausiai užsi- kaĮti.” Vienas vaikinas no-

cistas atsakę: "Tu tylėk; 
salės gaspadorius žino ką 

Gegužės 16(i. buvo antros'^įo.” I
D-ro Alseikos prakalbos1 Nuvykus į policijos stoti, t 
Lietuvių Tautinėj Svetai-' visus komunistus surasė ir ( 
nėj, 8-tą vai. vakare. Susi- uzd^į o mums liepė ofise 
rinkimą vedė K. Miklas. Dr.1 pasėdėt, kol ateis leitenan- 
Alseika ir čia savo užduotį tas- Paskiaus liepė eit namo, 
atliko puikiai. Prakalba bu- tik rytoj but magistrate 9-tą 
vo labai interesinga. Ypač vai ryte. Tai taip prakybos 
kuomet Dr. Alseika kalbėjo pzsibaige pietų pusėj. Visą 
apie žemės klausimą Lietu-' tų tragi-komediją mačiau 
voje, visi atydžiai klausėsi. saY®. akimis. i
Bet kaip tik pabaigė pirmą' Utarninko rytą magistrą- 
dali prakalb®, tas pats ko-, įsklaus^s vienos ir kitos, 
mumstu būrys pradėjo ar- buses, sesis komunistus, kai- 
dyt susirinkimą; kelt riks-'P» tvarkos , ?r,l>'*0JUS. >
mą, reikalaut neva "klausi- mlan susipilkime, kas Ame-, 
mų" ir tt. Pirmininkas 
Miklas gražiai jų prašė nu- 
siramint, i

parduota už kelis šimtus.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Kastanto Pa- 

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

Anastazija Palilioniutė
Box 316, Peabody, Mass.

Aš. Juozas Bridževaitis. pajieškau 
švogerio Stanislovo ?>!edelinsko, iš 
Lietuvos paeina Suvalkų rėdybos, 
Aukštosios Panemunės parapijos, a- 
[>ie S metai Amerikoj, apie metai at
gal gyveno Waterbury, Conn. Malo
nėkit atsišaukti arba žinantieji apie 
ji praneškit, nes turįų labai svarbų 
-eikalą. (22)

Juozas Bridževaitis
3929 C St.. Oetroit, Mich.

Pajieškau savo švogerio Juozapo 
lakavonio, Alytaus apskr. Merkinės 
valsčiaus. Maksimonių kaimo. Pirma 
ryveno So. Bostone. Meldžiu atsišauk- 
i, nes gavau nuo tamstos tėvo laišką. 
;urį jis prašo perduoti tamstai. (22) 

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

VINCENTAS DOBROVOLSKĮ.
Tuojaus atsišaukite į Suffolk Su- 

l>erior Court Boston, Mass. (Pember- 
tcn Souare), į Divorce klerką, nes ta
me teisme yra užvesta prieš Jumis 
divorce byla per Jūsų moterį Heleną 
iiobrovolski paduodant šias priežas
tis: žiaurų apsiėjimą, girtuoklystę ir 
neužlaikymą. Ji taipgi reikalauja, kad 
teismas pavestų jai judviejų keturių 
metų mergaitę. Paskutinis sykis apie 
j; girdėti buvo iš Rumford, Me. Jei 
■tas apie ji žino, praneškite: F. J. BA- 
GOČ1US. 253 Broadway, So. Boston, 
Mass. (Dobrovolskienės advokatas.)

ANTHONY B EN ILSIS
Tuojaus atsišaukite i Suffolk Su- 

perior Court. Boston. Mass. (Tember- 
toą Square). į Divorce klerką, nes ta
me teisme yra užvesta prieš Jumis 
divorce byla, per Jūsų moterį Uršula 
Juiia Beniušis. paduodant šias prie
žastis: žiaurumą, girtuoklystę ir ne- 
užlaikymą. Paskutiniu sykiu girdėt: 
apie jį buvo iš Waterbury, Conn. Jei 
kas apie jį žino ar girdėjo, praneškite.
F. J. BAGOČ1US, (Beniušienės ad

vokatas) 253 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

APSIVEDIMAI.
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 farmą ir

' galiu varyti visokį biznį. Geistina, 
apie 13 metų kaip kad atsišaukusios turėtų bent biskį 

— ... — . . turėti gerą
prisiusua- 

(22)

I
i 
Į 

I

Aš. Antonina Budrienė, pajieškau 
.avo vyro Vincento Budiiaus. Jis pa- 
ina iš Kauno rėdybos, Šiaulių apsk. 

Tryškių miesto. .' . ’
Amerikoje. pirmiau gyveno Pennsyl- . turto. Kurios norėtų —----- j_v------------------- •==----- gyvenima, lai atsišaukia,

mos savo paveikslus.
Peteris Motus

P. O. Hurlev, Wis.

•’anijos valstijoj, o dabar nežinau kur 
jis randasi. Meldžiu atsiliepti arba 
iuoti man žinią, ką tu nori daryt kas- 
ink musų gyvenimo. Jeigu kas apie 

:j žino, meldžiu man pranešti, už ką 
tusiu labai dėkinga. (22)

Antonina Budrienė
4 Wi!kie st., Providence, R. I.

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
*etro Grikšų, Tauragės apskričio, 
’viekšnos miestelio, apie septyni me
si kaip išvažiavo į Great Fails, Mon- 
ana. Meldžiu atsišaukti arba žinan- 
ieji pranešti, už ką busiu dėkinga, 
turiu svarbų reikalą. (22)

Agnieška Lukošiene
I’. O. Box 294. Three Rivers, Mass.

Pajieškau Petro Babelio ir Antano 
vazlauskio, Kauno rėdybos, Tryškių 
•arap'jos. Jumis jieško daktaras 
Tabelis iš Lietuvos. Taipgi meldžiu 
Įsišaukti Prano ir Kazimiero 
ių ir kitų pažįstamų.

Jonas Navickas
868 Washington St., Akron,

Misei- 
(24)

Ohio

Pajieškau Domininko Dovidaičio ir 
larijonos Igudrienės, ’Ęrumputelių 
odos. Grušėdų valse.. Šiaulių apskr., 
>irmiau gyveno Baltiniore, Md. Kas 
pie juos žino malonėkit pranešti ar

ia patys lai atsišaukia šiuo adresu: 
Ignacas Navickas

62 Breinvood Avė. Bridgeport, Conn.

Pajieškau Motiejaus Maldziuvito. 
■’aeina iš Rimaišiu kaimo, Žabaiiš- 
ių valsčiaus, Vilniaus apskričio. 

Turiu labai svarb:ų žinių iš Lietu
vos. Malonėkite atsišaukti šiuo adre- 
u:

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 28 iki 35 metų. Aš 
esu 29 metų vaikinas. Man butų 

! inalonu, kad atsišauktų ne iš toli, 
i prisiunčiant su pirmu laišku savo pa- 
I veikslą.

•John J. Lukas
311 West 29-th St., New York, N. Y.

Pajieškau apsi vediniui merginos 
arba našlės kad ir su vienu vaiku, 

I tarp 20 ir 35 metų. Aš esu vaiki- 
l nas 26 metu, blaivas, nerūkau ir ne- 
jreriu. Mylinčios apsivesti meldžiu 
: tsisaukti. Laiškus sugrąžinsiu kiek
vienai. S. Bagdonas

Box 55, Beilwood, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 iki 40 metų; tu- 
į iu gera darba. Malonėkite su pirmu 
laišku prisiut savo paveikslą, atsa
kymą duosiu kiekvienai ir pareikala
vus grąžinsiu paveikslą. (23)

J. W.
720 S. 4th sL.Kansas City, Kansas.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 26 metų, vidutinio ūgio, dai
lios išžiuros, biski prie kapitalo ir 
turiu gerą darbą. Pas mumis visai 
nėra merginų, o vaikinų yra labai 
daug, todėl esame priversti pasijieš- 
koti ir kitur. Katra mylėtų apsives
ti ir norėtų turėti gerą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. (29'

A. Bal
P. O. Box 197, "Kenosha, Wis.V. Čekanauskas

261 Clinton St, Binghamton, N. Y.

COLUMBIJOS GRAFONOLŲ BALSAI
Kurie lengvai perkeliami iš vienos vietos kiton

Su.eikia Gražiausi? Įteik? ant Piknikų, šokių ir įvairių Pasilinksminimų 
DIDŽIAUSIA IR GERIAUSIA GRAFONOLŲ KRAUTUVĖ NAUJOJ ANGLIJOJ, KURI 

UŽLAIKO VISUS LIETUVIŠKUS REKORDUS
Čionai paduodam keletą populiariškų lietuviškų rekordų, kuriuos galime Jums prisiųsti 
tuojaus per Paštą ar Expresą gavę nuo Jūsų Money Orderį Jeigu norite mes galim Jums 
prisiųst C. O. D. Reiškia, užmokėsit pinigus priimant Rekordus.

4

LIETUVMKI REKORDAI. 10 COLIŲ—85c.

E-436‘‘ ’ sutemos vakarą. Valeas.
) Jau saulutė leidžias. Įgr. Colum or.

Mielaširdystė. ”Prie Balt, krašto."
Vai verčia, laužo. Įdain. M. Petr.

v.

| AR JŪSŲ STOGAS
PATAISYTAS?

Apskaitliavimą duodu 
visokių stogų (rufų) 
symų.

JOHN MART1N &
63 GATĖS ST,

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

ant 
patai- 
(33) 

CO.

LIETUVIS BEMISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9

ij

Tel.: Richmond 2957-M. Ž

Dr. David W. Rosen I

Rrikalinsos Merginos prie siuvamų 
mašinų. Mokestis gera, virš 25 do- 
ltrių į sąvaitę. Linksmas miestelis, 
gražus parkai, muzika grajina. Dar
bas ant visados.

Mr. Tam Tempei
Bielis Kniting Co., Fort Pla:n, N; Y. 

Laiškus rašykit ant Box 16.

REIKALINGAS LIETUVIS VY- 
RAS DIRBU AN T PARMOS. Vieta 
graži, prie miesto ir geižkeiio, dar
bas nesunkus, mokestis gera. Atsi- 
šaukit tuojaus šiuo adresu:

(Kartės VViibur
K. F. D. 3, Cincinnatus. N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LAIKRODŽIU 

KRAUTUVĖ.
Biznis išdirbtas per 15 metų, par

siduoda pigiai, savininkas važiuoja. 
Lietuvon. Dziegormeistcriui gera pro
ga. Klauskite šiuo adresu: 1 (24)

A. J.
255 Broaduay, So. Boston. Mass.

RAŠYKIT TRUMPAS PAV1NČEVO- 
JIMO DAINAS.

Gali rašyti bile kas, tos dainos bus 
atspausdintos ant laiškų dėl rašymo į 
Lietuvą. Tad nelaukdamas nieko su
rašyk trumpą dainelę apie savo kraš
tą ir prisiųsk mums, o mes at-spaus- 
dinsim laiškus. (22)

S. F. JANCOS
P. O. Bot 640. New Haven, Conn.

Patarmės merginant* ir moterim* 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Parašė M. H. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. Su paveikslais. 
Reikalaudami virš minėtos knygos 
siųskit išpirkę money orderį ar popie
rinį dolerį laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broadway. So. Boston. Masą.

STATAU NAMUS!
Statau naujus ir pataisau senus, 
paroą vedu visoj Newarko apylinkėj. 
Darbas greitas ir gvarantuocas. Iš 
toliau galit kreiptis laišku. (24)

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

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti 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 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Hudson avė.. Rochester. N. Y.

Visų Žiniai.
Būdamas barbenu per daugybę me

tų aš esu surinkęs keletą tuzinų ge
riausių inportuotų britvų.

Prie kiekvienos britvos aš esu 
pritaikęs minkštą geriausio išdirbinio 
pustą. Kaina britvos ir pusto, abw- 
au kartu imant, 5 dol. Bet galima 
pirkti ir atskirai: britva 3 dol, pus
tas 82. Turėdami vieną iš mano britvų 
ir pustų, galėsite kad ir kiečiausią 
barzdą nuskusti be jokio skausmo. 
Visos britvos yra gvarantuotos. Pas 
mane taip-pat galima pirkt visokios 
rųšies žirklaičių ir plaukams kirpti 
mašinaičių, apie kurių kaina klaus
kite laiškais. Pinigus ir laiškus 
siųskite šiuo adresu: (25)

L. PAULAUSKAS
Box 9, Princenton Depo t, Mass.

i
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MASS. AVĖ. GARAGE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIU 
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. AVĖ, 
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.
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K rikoje pedaleistina, padėjo; 
po $800 kaucijos, o vieną su-1 

‘SZ, laikė Visai be. kaucijos. Byla 
klausimai busią duodami po ema 1 au^taJI teismą. | 
prakalbų, galėsią visi gaut1 Detektivai atsiprašė mu- 
balso ir klaust Kiekvienas sų už vakarykštį nesusipra- 
klausimas busiąs pagerbtas timą ir prieš teisėją liudijo, 
ir atsakytas. Bet kur tau! kad Dr. Alseika, Dr. Stan- 
Kaip pradės - komunistai kus, Dr. Dambrauskas ir K. 
riksmą kelti, rėkt, baisus Miklas paimti kaipo liudi- 
dalvkai darėsi! Dar turbut ninkai prieš triuksmada- 
kaip Philadelphia stovi, to- rius. Nors komunistai-triuk- 
kio riksmo niekas nėra gir- šmadariai bandė aiškintis 
dėjęs. Dr. Alseika taip-pat prieš teisėją, kad jie nieko 
prašė, kad nusiramintų; sa- bendro su triukšmu neturi, 
ko: ”Aš gerbiu kiekvieno bet rastas pas juos kurstan-

E-4474 j 

r i jie f Vestuvių Valeas. Columbia orch.
fc*4416 ( Mylimoji polka.

E-3291 P,anl<ia sau bive,is-
1 I I/opšinė. Įdain. M. čižauskienė.

E 4717 1 Virbalio Polka. Kaim. orchestra.
) Sesutės Valeas. Įgrajino kvartetas.

Mes užlaikome visus lietuviškus dainų ir šokių Rekordus. Pilną Lietuviškų Rekordų 
Katagiogą prisiunčiame ant pareikalavimo.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS 
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo
Nuo
Nuo
321

IR

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dieną.
7 iki 8 vakare.
HANOVER ST,

BOSTON. MASS.

ir

i

II
E-7025 J

E 2656 ^nt Dunojaus bangų. Valeas.
) Jūrių melsvumas. Įgr. Colum. orch 

Plaukė žąselė per Nemunėlį.
Noriu miego. J. Butėnas, basso.

E-1717 ’ Yirbalių polka, orchestra
j Sesutės valeas. įgrajino kvartetas. 

E-3243 ' raudona. Įdain. choras.
’ / Karvelėli mėlynasis. 

E 2359 ■' ^,cmuno Vilnis. Valeas.
I Sudiev. Mazurka. Įgr. orchestra. I

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

DI. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 2i6.

THE GRAFONOLA
174 TREMONT ST.,

Telefonas: Beach 1893-1894.

PARDUODAME COLUMBiA GRAi ONOLAS‘
$30 $200.

C0>IPANY OF NEW ENGLAND
- (Kaį^vAyery)

■Žt t"' '

BOSTON, MASS.
-Atviras Subatos vakarais iki 10.

Dr. L. J. Podder
U Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ H 
MOTERŲ LIGAS.

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

iki 9 vai. vakare. 
Kalbu Raškai ir Lenkiškai. (2) 

•9 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

V

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

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

. rašais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Lie- 

poju, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei i Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Mon«v Order. Rašydami pri
dėkite 2 et, štampą ir visados 
adresuokite: (25)

P. MJKOL.MNLS.
53 lludson Avė. Brouklyn N. Y.

s

i



KfiLETVIS

VIENRANKIS.
Iš sodžiaus į sodžių, iš gričios į grįeią, 
Iš miesto bažnyčios į kaimo koplyčią 
Kių>rotas vienrankis kasdien vaikštinėjo, 
Mažturčių žmonių išmaldų prašinėjo.

s

imnamm waHBKwa« savo lizdus ir perduos ki-'iNAUDINGI PATARIMAI-J0^ ^8 SnaiGns pilnas į 
■; ________ kolonijas. P
i Kaip rankose hikyti kūdiki? ž

{kolonijas.
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Kepurę nusiėmęs jis galvą lingavo, 
Žegnojosi, meldės, Dievo maldavo 
Ilgiausios sveikatos, didžiausių gerybių 
Suteikusiems auką—visokių linksmybių.

Vienrankis apskaręs, loi>ais apdabintas,
Dėl duonos plutų dviem krepšiais apkabintas, 
Lazda stora pasiremdams, strapinėdams, 

’jis daug jau svieto spėjo stovinėdams.

Plaukai jo pražilo, barzda iškerojo. 
Įdubusios akis vienok da liepsnojo;
Krūtinė sudžiūvo, kupra ėmė augti, 
Jaunam da vienrankiui prisiėjo badauti.

■

/
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Kaip mažas jis buvo, žąsų pulkus ganė. 
•Kasdien šeimininkas už ausų ji tąsė; 
Paaugęs jis kaimenę gavo ganyti, 
Per ilgas dienas jis turėjo lakstyti.

Jis džiaugės gavęs sunkesnį darbą dirbti 
Liovės šeimininkas į kaili jam pilti.
Jis gyvulius šėrė ir arė, akėjo;
Šienavo jis, kirto ir javus pasėjo.

Žiemos vakarais jo sukutis cvpėjo,
Nuo pusnakčio kluone jo spragils tauškėjo, 
O dieną j girią, malūną važiavo—
Taip jaunas, gražus ant ūkės jis tarnavo.

Gražus buvo oras, smarkiai darbas ėjo, 
Dvare kulamoji tik staugė, dundėjo; 
Pristatė ji šerti besotę mašiną— 
Iš dulkių ištraukė vienranki vos gyvą.

Neteko jis rankos, spėkas palydėjo, 
Šeimyną maitinti jis jau negalėjo. 
Žmona neilgiausia vaikučius maitino— 
Vienrankiui krepšius ant pečių užkabino.

Išėjęs iš gričios stovi atsistojęs, 
Apsiverkė žmogus ilgai neraudojęs. 
Kaip ĮkastaSjStulpas sustiro išbalęs : 
Prieš jįjį bedugnė, o čia liepto galas.

Dėjavims pačios, verkimas vaikelių 
Parklupdė vienranki prie slenksčio ant kelių. 
Jis meldė dangaus visogalio padėti, 
Mažučių vaikų ir pačios pagailėti.

Kentėt apsiėmęs, vienrankis išbučiavo 
Žemelę, šeimyną ir eidams verkšleno, 
Bet badas nuožmiausis už jo jam grąsino, 
Žemiausia maldauti, prašinėt mokino.

Prie muro bažnyčių ar medžio koplyčių, 
Ar prie apdraskytų, suklypusių grįčių 
Jis mylistos svieto kasdien prašinėjo, 
Bet kam elgetaujančių eilės rūpėjo?

Berankių, bekojų pulkai atsirado,
Visiems jiems grūmoja baidyklės jau bado. 
Vienrankis silpnėjo ir greitai paseno, 
Lėčiaus ir lėčiaus per sodžių jis žingsniavo.

O kartą pailsęs per sniegą kaip ėjo, 
Ant kapų kranto pasilsėt norėjo.
Ir sėdint ant kapo negyvą j j rado— 
Sustingo senelis nuo šalčio ir bado. *

Sušalo vienrankis tėvynėje savo, 
Derlinguos laukuos, kuriuos jisai šienavo, 
Kur ganė, akėjo, kur arė ir sėjo,
Vaikai su žmona tik lavoną lydėjo...

Petras Keleivis.
Sibiras.

♦ * ♦

Vargas yra tam, 
kuris vietoj širdies 
akmenį nešioja 
savo krūtinėj.

♦ * e
Laimingas yra tas, 
kuris meilės šaltinį 
išlieja į aukso bangas.

♦ ♦ *

Jeigu mokykloj prakaito neliesi, 
Tai jei ir šimtą metų gyventum, 
O mažai, mažai žinosi... ✓

Šileikis Mikas.
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- - mus ir saldžius daiktus; tie
' Kūdikis turi-būt atsar- visi daiktai turi būt laikomi 
giai kilnotas. Kaulukai vis visuomet uždengtais. Stalus 
da pusiau kremzlės ir leng- ir lentynas visuomet. nu- 
vai lenkiasi ir gali lūžti. Ki- šluostyk. F. L L S. 
tos blogos pasekmės tan-l----------------------- :------- - —
kaus ir neatsargaus kilnoji- IT1 A 
mo yra skaudus muskulai,' F |C 1VIv 7 31 
kurie pykdina kūdikį. Tuoji ' 1

ii! 
r_____________ į I

neatsargaus kilnoji- F* A D K A f ■;r A KMUol l
OUilV į/J H.V14UCI X UVJJ « .
nn valaiiii IrudiVi vi^oi I Stoughtou. $3,500, dalis Įnešimo, už ( f ' aiglUl KULllhį V įsai ne- j 20 skėrių farma, 15 skėrių dirbamos. ; , 
reikia kilnoti. Kratymas pa-i,ikusi°ii miškas. vaisinių medžių, ! ■ 
lieka kūdikį sujudintu ir Tel. 237-4.'j i
nervuotu. stoufhton. $2;200. dalis įnešimo, už ' '

kndilrk naša J ak«n »»ės *u puikia 7 ruimų Mu- Į !ludZdj. KULUKlb negali pats b3. Vistmmkas 10x30, 15 vaisinių me- l 
apsiversti. Muskulai pails-; 
ta, jeigu ilgą laiką pasilieka:TaSiuTįeV; i 
vienoje vietoje. Kuomet jj$ ros žemės miestelio centre, 8 ruimų < 
vra nakpltas dal nAnoiimn ‘stuUa> 50 vaisinių medžių, geras tvar- J ■ \ ra paKClEab u Oi pcnojlmo f ;as^ Vistminkat $500 į nešt. Galima S 
arba valymo, pozicija turi matyt nedaliomis. <22> 1
būt permainyto nuo vienos į 70 SeaveM/sSton. Mass. 
pusės į kitą, arba jeigu gu*!Tel- ?37~l
Įėjo ant pečių tai reikia pa-'r*minei vadu/km 1 guldyti ant pilvelio. Bet |
suomet galvelė SU petukais akrų labai derlingos žemės, tarp upių 
turi būt laikomi tiesiai, o 
rankutės ir kojukės liuosos. 
Auselės turi būt laikomos: 
tiesiai ir lygiai prie galve-i 
lės. Akelės reikia saugot; 
nuo šviesos. Norint laikyti' 
kūdikį ant vienos rankos,1 
reikia paguldyti ant savo 
kairios rankos, laikant 
sprandą ir galvelę su delnu 
ir pirštais, į 
kūdikio kūną prie savęs su 
kaire alkūne. Niekuomet ne
laikyk kūdiki ant savo pe
čių.

Nepratinkite kūdikį kelti 
galvelę, pakol nesulauks ke
turių mėnesiu ir nepratin
kite sėdėti pakol nesulauks 
šešių mėnesių. Nugarkau
lis, sprandas ir galvelė vi
suomet turi būt paremti. 
Niekuomet nepakelk 
rankutėms. Tvirtai 
kūną arba petukus, 
tinėjant su vaikais, 
nevaikščiok.

nervuotu.

j 150 Fąrmų parsiduoda nuo 10—200

ir ežerų su gyvuliais ir Įrankiais, ant 
lengvų išmokėjimų; 35 mylios nuo 
Newark, N. J. Kreipkitės laišku: (22) 

MIKE CHURINSKAS
Box 45, Sand
Nenorėdami patys į 

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

FARMOS! FARMOS!
FARMA DALINAI APSĖTA.

Connecticut Pieninė Karma. 175 
akeriai žemės, 40 akerių dirbamos, H- 

. ... kusioji ganyklos ir apie 500 ar 600
png’laudŽiant kordų malkų. Vien tik malkos gali at- _ 

simokėti už vietų; 9 ruimų stuba pi r- Į 
mos klesos stovy je; dvi didelės bur
nos, kuriose yrą užtvaros dėl 20 kar
vių; iedaunė, dirbtuvėlė, vežimams 
pašiurę, kiaulininkai, vištiniukai, 7 
karvės, pora arklių, kiaulės, vištos, 
mašinerija ir visoki padargai, gera 
vieta, viena mailė r.uo vieškelio, baž- 

, nyčios, krautuvės ir mokyklos. R.F.D. 
'palei duris; keturios ir pusė mailių 
i nuo gelžkelio. šita farma dalinai ap
sėta. Kaina už viską tik $6.500 ant 
lengvų išlygų.

RAGINĖ FARM AGENCY. 
DAN1ELSON. CONN.

PUIKUS NAMELIS randasi Pom- 
fret, Conru, šalę"vieškelio, graži vie-

id Brook, N. J. 
jieškoc, kreipki-

kūdiki. artj mokyklų; krautuvių ir bažny- 
paimk «os. 2 mailės nuo didoko pramoningo 
VoiL-č 'raiestuko» 11 akerių žemės, visa dir- 
V RlivS-, hama, be akmenų, puiki 9 ruimų stu- 
greitai l*a- Kaina tik $1,800.

PUIKI PROGA pirkti farmų 39 ak
rų žemės, tintaaųai padalinta j dirba
mą, ganyklas ir'mišką. Randasi prie 

Koin ičnjiikiiiti eknirdpl^c- P®1 vieškelio, puikiausia vieta, vaisi- n.aip įsnaiKinu shruzcieies: niai medžiai> kaip tai: obelys, gru-
Skruzdėlės rali būt na-! šios» vy*nios- Krepsai, avietės. PuįkiOKruzueieb gan uui pa ruimu stuba> ?r>žiai atrodo 

vyzdis darbštumo ir taupu- ko, bamė 30x40, užtvaros dėl 7 gaivi
no, bet nei viena -V-sk“uiy, ucv nti vicua semi-, j tvarkoj. Kaina $2>J. Tai yra 
ke nenori rasti tą ypatingą puiki proga. Jeigu užinteresuotas, 
pavyzdi savo namuose; Suv. rašykR4CIXE FARM agency ?)RAC1NE FARM AGENCY 

DANIELSON. CONN.| Valstijų žemdirbystės Dė
to partamento Entomologijos 
j; Biuras duoda sekančius pa- 
j' mokinimus kaip išnaikinti 
!;.jas:

Geriausias būdas skruz-i 
! I,dėlių išnaikinimo tai pir-l 
lomiausia rasti jų lizdą ir iš-l 
k J naikinti jį su karbon bisulp-; 
I hid, benzinu, gazolinu ar-1 . .
!;-ba kerosimi. Bet jeigu ne-jT*,,yt I**** *•**•*—**
įgalima rasti lizdą, galima j

: sekti jas lig plyšio ir kur PATRUKĘ ZNMES 
f įėjo. Galima plyšį užkišti' 
1 su įmirkyta kerosinoj vata.

Norint surinkt daugeli

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užrąg. S. V. Pat.

Garsas per daugiau kaip

Meskit šalia paraiščfas!
Tūkstančiai žmonių rado sau pa- 

gelba nuo patrūkimo ir paraiščiais 
. susivaržymo kančių, vartodami 

skruzdėlių i krūva patarti- stuarto moksliškas adhesif f , ,PLAPAO PADUJKAITES. Persitik- 
na apslapillt saldytu vande- .įn(į ir mesk šalin savo seną paraištį.

LINE
Tiesus susisiekimas tarpe

NEW YORKO IR 
HAMBURGO

Parankiaasia keiioaė rii'iint ir 
lietuviams. Dideli dviejų sriubų 
laivai.
MANCHURIA Birželio 2
MONGOLU Birželio 16 
MANCHURIA (naujas) 
3-čia klesa tiktai išplauks
Birželio 3o

Red Star Line
Tarpe New Yorko ir Hamhurg 
ir tarpe hancingo ir Liepojaus 
GOTLAND Birželiu IS 
SAMLAN1) Liepus 16

Tik 3-čia klesa.
Kreipkitės i kompanijos ofisų

BOSTON, MASS.
84 STATĖ ST.,

arba j vietos agentus.

tii
t;

niu maža pinti ir padėti kur Salin su pkeno arba gurno suvarzy- 
j . *- j % • i__ inais, kurie daro nesmasrumo ir skau-randasi daugiausia skru2- srao. Mes pasiusime jums 

dėlių. Cukraus pritrauktos išbandymui dykai plapao 
JOS įlVS 1 pintį. lada pm-| kuomet. Pa^elykit mums prisiųsti 
ti galima Įmest į karšų.iė'M? 
vandeni ant keliu minucilj. {tiems. Pavelykit prisiysti jums musų 

Pasekmingas būdas, bet
pavojingesnis, tai yra sla- šia nepakenčiamą ligų, kurių jus ne
įpinti ninti «?n sironu tsiro- ^‘not Mes turifne prisiektas paliudy- pmu pinų su sirupu į)nus ant ranku iš visos šalies, kad
pa# padarytas su vienu sva- plapao paduskaites prašalino 
m ištiimvtn cukvans kvor-i *sus Pav°ius» kokie paeina nuo pat- ru įsiarpvLo cukraus, Kvor )iKOS nelauk ir neati-
tos karsto vandenio ir apie dėliok nei minutos. Pasiųsk 

iinmino ”ai-onJsaV0 vardą ir adresą šiandien. Mes Ketvnrt-aaiio uncijos arse- dykai išbandymui plopao
nete OI soda ). Skruzdėlės 'r knygų apie patrūkimą. Adresas: 
neš tą nuodytą skystimą i PLAPAO co- -1®5*
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SVARBU MOTERIMS!

Trumpiausia* susisiekimas su visomis dalimi* 
Cc-atraiinėa Europos.

S. S. MMount Clay” Birželio 23 
S. & "Mount Carroir (naujas) Birželio 30 
S. S. ”Mount Clinton** (naujas) Liepos 7

Laivai "HANSA" (Ex-Deutach- 
land). "BAYERN” (naujas) ir 
”WUERTTEMBERG" tnaujaa) 

pradės plaukiot Birželyje.

Ruimai su 2,4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specia
liai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas taa patvarkymas trtčiaa 
kims pasažieriams.

Reikale rašykit bile vteaam musų autorizuotam Agentui 
arba

30 BROADWAY, NEW YORK CITY.
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ffiMBORGAMGRlMICINE
*

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
L <> t'MOAUU -'• ■' . s

Generaliai Agentai dėl CENTRALINES ir RYTU EUROPOS 
___________NORTR • GERMAN LLOYD BREMEN.

IŠ NEW YORKO TIESIAI |

BREMENĄ, DANCIGĄ IR HEROJŲ

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per URA VA Arba HAMBURGA-EITKUNUS

Į LIETUVA
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—

S. S. ESTONI A Birželio 22 S. S. LITU VANIA Liepos 2«
S. S. POLONI A. Liepos 6 S. S. ESTONI A Rugpjūčio 3

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

Musų kompanija turi naujausių 
mašiniukę įvairiam išsiuvinėjomm, 
kuri padarys tą patį darbą kaip ir 
didelė mašina. Bet musų mašiniukė 
yra daugeliu atžvilgių geresnė ir už 
didelę mašiną, nes užims labai mažai 
vietos ir nėra nieko tokio, kas galėtų 
pagesti. Su pagalba musų mašiniu
kės galima išdirbinėti ir įvairias kar- 
petas. Išdirbinejimui karpe tų reika
linga tam tikra adata, karią prisiun- 
čiame kartu su mašinuke. Taipgi 
kartu su mašiniuke išsiunčiame ir 
siutų išbandymui. Viską kartu su 
mašinuke parduodame už 4 dolerius. 
Parduodant ja už 4 do:. galima sa
kyti atiduodame kaip ir dykai. Ne
norime ant jų uždirbti pinigą. Ati
duodami beveik dykai mašiniukę mes 
manome, kad jus visuomet pirksi te 
nuo mus ir siulus išsiuvinėjimui. 
Dabar laikai nepergeriausi ir kiek
viena moteris nori kiek-nors užsi
dirbti su pagalba išsiuvinėjimo. Su 
musų mašiniuke jus išsiuvinėsite 15 
kartų daugiau, negu rankomis. Esa
me tikri, kad busite labai užganėdin
tos musu mašiniuke. Apie neužsiga- 
nėdūūraą negali būti nei kalbos. Mes 
tikimės, kad kiekviena moteris, ga
vusi nuo musu tą mašiniukę, prikal
bins mums daugybę kostumierių. 
Jeigu norite tokią mašinukę atlai
kyti, tai iškirpkite šį apskelbimą, 
užrašykite savo vardą, pavardę ir 
adresą, Įdėkite į konvertą už 35c. 
štampų dėl persiuntimo lėšų ir tą 
užsakymą pasiųskite mums. Liku
sius pinigus užmokėsite aplaikę ma
šinukę. Už ribų Suv. Valstijų pri- 
siųskite visus pinigus iškatno. (23)

Adresuokite:
WESTERN SALES CO. 

DepF”D. Z.” 
1339 N. IVestern avė.. Chicago, III.

1

Laivai plaukia tiesiai i LIE1*OJŲ P*r Dancigą. Tiesus persimaiay- 
mas nuo laivo ant laivo.
HUDSON—Liepas 13. Rugpiaeie 3ą ir Spalių 15 
SUSQUEHANNA—Birželio 8, Liepos 23. Rugsėjo Z

POTOMAC (buvęs Aaligonae) Biri. 15, Liepos 28. Rugsėjo 14
IŠ NEW YORKO I CHERBOUFGĄ IR BREMENA TIESIAI 

Greičiausiais ir didžiausiais laivais, plaukiančiais po Amerikos vė
liava :

AMERICA RiržeKo 22. Liepos )x>s 23, Rugpiučio 24 
GEORGE W ASHINGTON Liepos 34t. Rugpiuėio 27 ir Rugsėjo 24 

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

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINfi
•Cit neveria mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki i aptiekę ir 
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virduri^ die

gimą Ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Ksilitai mėgsta j|! Jie prašo da^iaasF*

Motinos! Jeigu jųs^ aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
M Arenu* A 35tb Strecb Boraegb <d Bfosfciyn, Nour YmkCRr-

i
I Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori,
I perskaityk knygą

. KOKIUS DIEVUS žMONfiS GARBINO 
SENOVĖJE?

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

255 Broadway, So. Boston, Mass.

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausiu merginu, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džiu, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (27)

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

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

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 musą kūnas butą sveikas, nes tik su 
sveiku kunu galim gerai kovot su savo priešu. Musą priešas—tai yra musą ligos.

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

SAL UTAR4-BITERĮ.
REGULIATORIUS DĖL MOTERŲ.
KRAUJO VALYTOJAS, kurio patš už vardijimas išaiškina reikalingumą.
SALUTARO LINIMENTAS, dėl visokią kaulą skiudėjimą ir kitokių skausmų. 
TREJANKA, kas-gi nežino musų garsios namą gyduolės?
Jeigu negali pas savo Aptiekorią gauti musą gyduolių, kreipkitės pas mus. 
Reikalauk musų surašo vaistu ir žolių—siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 S. RALSTED STRM Dept 107, CHICAGO, 1LL.

■

—mutj

I 
t

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA* 
LIŲ F. M1LLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metą. 
Bet ne* skaičius metą 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 penktą sami Ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augSčiausio laipsnio, o 
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tnbulumB.

■" Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
■ lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertą ir pdtys 

nusiperka dėl savęs.
Parduodami musų ROJALIŲ daugeli, mes pasidi

džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. Mlller & Šono Piane Co.
3K B0Y1ST0N STREET, BOSTON, MA88. -jr

«
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MES KVIEČIAME JUMIS
7PRADĖT SAVO TAUPYNA

BANKA VISIEMS ŽMONIMS ’

7

per BALTtC STATĖS FINAN- 
;CE COl. S. RMtene, vėl iškeliau
ja skaitlingas būrelis musų bro
lių į Lietuvą. Juos palydės musų 
atstovas iki pat Kauno. Visi jie 
palieka savo draugus Ameriko
je, todėl dei žingeidumo paduo-

APraiyiMB mano kelionės 
R Amerika j Lietuvą.
Malonus Draugai! Kiek 

galėdamas aprašysiu jums 
mano iš Amerikos į Lietuvą 
kelionę ir ką patyriau. New 
Yoricą apleidau • 16 d. kovo, 
1021 m. ir iškeliavau Ameri
can Buitie Line laivu Esto* 
nia. Tas laivas prieš karę 
priklausė Rusijai, bet karės 
laiku papuolė aliantams ir 
dabar, rados, priklauso Da
nijai, bet tik laikinai Laivas 
neaptaisvtas ir važinėja pa- 
sažierius be jokio patogumo. 
Pasažieriams keliavimas 
tilo laivu labai nuobodus, 
valgis trečios klesos taipgi 
nepagirtinas, ypač vaiku
čiams, kurie yra priversti 
valgyti netikusį valgį kartu 
su suaugusiais. Kelionė ilga, 
per tai, kad laivas stoja 
Hamburge ir Dancige, kur 
turi palikti pasažierių ir 
prekių. Iš New Yorko iki 
Liepojaus važiavome 17 die
nų.

Priplaukus Hamburgą te
ko pamatyti vokiečių žm°- _______ __ _
nes. Kiek man išžiūrėjo, -r jo jju^ymo į tar-lfi. Gegužienė, 41) J. Baranaus-
jie atrodo gerai: veidai ne- įymo protokolą visiškai ne- xas, 42) J. Genevičia, 43) A. 
surargę, apsirengę gerais jtraukė. Kritusioji kumelė! Genevičienė, 44) A. Genevičiu-I 
rūbais, smagus. . .likosi aptaksuota ant 10,0001 tė, 45) J. Genevičius, 46) S. Būt

Priplaukus Liepojų pasi- rutįjų įr milicijantai išva-lkevičius, 47) D. Butkevičienė, 
rodė skurdas daug didesnis, žiavo. 18) St. Butkus, 49) J. Stanči-
negu Vokietijoj. Latvių val-> xrptruk to žemaitai-1kas- 50^ v* Kuzinavičius, 51) 
dininkai, kūne pasitiko rnu- . lJĮfraillJa> Tnrtrplpvičiv I Baltrukonis, 52) A. lytaus- 
sy taivą, atrodė tikri skur-,k53) V. Venckus. 54) V. 
džiai, net netun laiptų pa- apskričio teisman, reiKaiau į A
dėti prie laivo keleiviams iš- damas is jo 10,000 rublių at-

nos iš vidurių pradėjo eiti- 
Vaicekauskutis parbėgo na
mo ir pasakė tėvui Atbėgęs 
tėvas sumanė verst bėdą ant 
Pijušo Jurgelevičiaus bu
liaus. Kadangi peršautos 
kumelės savininkas Anta
nas Žemaitaitis (girios gąr-pame čionai jų vardus: 
gas) yra Vaičekausko šutvi- 1) Pranas švelnikas, 2) Pet
riukas, tai jis irgi sutiko ras Aukštikalnis, 3) Oiga Aukš- 
Verst bėdą ant Jurgelevi- tikalnienė, 4) Alena Aukštikal- 
eiaus buliaus. Vąičikauskas niutė, 5) L. Grušauskienė, 6) 
pasikvietė Į liudininkus ir Pranas RepSus, 7) Ona Daval- 
daugiau degtinistų partijos gienė, 8 Andrius Davaiga, 9) 
žmonių: Juozą Milžinską, Getruda Davalgiutė, 10) Jonas 
Joną Totoraitį, Praną Va-Į Visockis, 11) Domininkas šapo- 
hicką (Jurgelį), kurie išpra- kas, 12) A. Kukis, 13) J. Kukis, 
džios nenorėjo pripažinti, 14) A. Mockus. 15 B. Mockienė, 
kad* Imlius butų kumelę nu- i 6) D. Rutkauskas, 17) A. Rut- 
duręs, bet Vaičikauskui kauskas. 18) A. Rutkauskiutė) 
prašant sutiko liudyt, kad i9) K. Minkauskis, ' 20) J. Min- 

ir buliaus ragą kru-j kouskis, 21) J. Vaitekūnas, 23) 
" * |F. Staniulis. 24) O. Naudžiunie-

jie matę ir buliaus ragą kru
viną. Po kelių valandų ku
melė krito ir skūra buvo nu-1 nė, 25) A. Naudžiuniatė. 26) T. 
lupta. Milicijantai padarė ĮBadževičia, 27) P. Badževičienė, 
tardymą, žemaitaičio pie- 28) G. Badževičiutė, 29) J. Jozė- 
meniui buvo įkalbėta, kad kas. 30) m. Jozėnienė, 31) A. 
jis liudytų, jog bulius nudū- Jozėnas, 32) R. Jozėnas, 33) O. 
rė. O Jurgį Remenčių, ku-1 >urvilienė, 34) J. Survilas, 35) 
ris liudijo, kad kumelė buvo I D. Stripinis, 36) K. Puriis, 37) 
nušauta, milicijantai išvarė V. Sadauskas, 38) J. Milikaus- 
nairio, sakydami, kad jis kas. 39 Vaclovas Gegužis, 40)

Į w Mi11 w1
' t - t

Hi Mažiau darbo visiems
Nereikia malkų nešti nei kapoti, ne
reikia anglių pilti, nereikia Įielenų nei 
dulkių išnešti. Naujas Perfection Ke
rosimais kepimo Pečius suteikia jums 
gatavą ugnį, kuri dega tik tuomet, kai 
jus reikalaujat. '.
Sis parankus ir moderniškas virimo 
ir kepimo pečius parodu savo vertę 
3,000,000 vartotoju. Jis priduoda sma
gumo valgių gaminime ir palaiko šva
resnes virtuves. Karštis galima visiš
kai nutaikyti pagal valgio kepimą— 
galima padaryti stiprią arba silpną 
ugnį—su didele ekonomija. Naujas 
Perfection Kerosininis Kepimo Pe
čius gaunamas 1, 2, 3, ir -i deginimo 
šaižų.
Dar vienas didelis parauk urnas. Nau
jas Perfection Vandens Šildytojas su
veiks jums šiltą vandenį ant viršaus. 
Greitai ir lengvai pridedamas. Klausk 
pardavėjo.

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

Boston National Bank
• *

Jus atrasite, kad Šitas bankas yra moderniškas, 
šių dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris vra pa
sirengęs patarnauti jums kiekviename reikale.

MISŲ TAUPYMO SKYRIUS
ant padėtų pinigų 
moka nuošimčių

MUSU UŽRUBE2IO SKYRIUS
Tori tiesioginius susinešimus su Lietuva per 
Direction der Disconto-Gesellsehaft, Kaune; 
Litauische Bank fuer Handel und Industrie, 
Kaune.
Mes siunčiame pinigus j visas dalis svieto ir j 

Lietuvą su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
NARYS FEDERAI.ES REZERVO SYSTEMOS.

f LAIVAKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau trautumet šipkortes sta-4& 

JL čiai j HAMBURGĄ. EIDKUNUS. LIEPOJŲ ar KAUNĄ. Paš-A 
Ž pertus kožnam jfauname. Pinigus siunčiam LIETUVON pigiau- J
_ šiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreip-*ę* 

, kites tuojaus šiuo antrašų 4
, LITHUANIAN 136 E. 42-ND ST. <
’ TRAVEL BURBAU NEW YORK. N. Y. 4

DTNYflTC siųskite f 1 i" III U □ TELEGRAFU |

| šapuliauskas, 55) A. Demzlis, 
-56) A. Dąjnzlienė. 57) P. Demz
lis, 58) V. Gilis. 59) K. Gilienė, 

. Daržins- 
kienė, 62) V. Valiulis, 63) Z. 
Olseika. 64) A. Olseikienė, 65) 
P. Olseika, 66) M. Banis, 67) E. 
Banienė. 68) A. Banis, 69) J. 
šeškas, 70) J. Klibas, 71) A. 
Sinkevičia, 72) J. Balčiūnas, 
73) M. Balčiūnienė, 74) J. Bal
čiūnas, 75) P. Kokauskas, 76) 
P. Kokauskienė, 77) J. Vaitkus, 
78) G. Skerstonienė, 79) St. 
Skerstonas, 80) O. Skerstoniutė, I 
31) P. Motiejūnas, 82) L. šerė-l 
nas, 83) E. šerenienė, 84) L. 
Šerėnas, 85) P. Šerėnas, 86) P.

ii«ti -lyginimo už kritusią kūme-^z"en!;?‘,TZ
lipti. >' Taiomo rkio I ^ls» 58) V. G111S. 59) K

Važiuojant gelžkeliu prieš TnSt P°) A- Giliutė’ 61> M-
Mažeikius latvių valdininkai p^enčius nriMŽinOJ S‘kien«- 62) V. Valiulis.

■ništad, taipgi klausė pinigu
kas, Jonas Totoraitis ir 
Pranas Valuckas (Jurgelis) 
liudijo, kad jiems piemuo sa
kęs, jogei kumelę bulius nu
dūręs. Ir. šita paprasta byla 
buvo net du kartu nagrinė
jama Mariampolėj ir vis be 
pasekmių. Po antram na
grinėjimui šutvininkai, pra-l 
dėjo sakyti, kad kumelė bu . Ix o . - o.
vusi nušauta, o ne perdurta, 87) "• s»
bet tuojaus ir vS viskas ap-Į®-
štilo. 4 d. kovo š. m. ta byla P- 91> T;„šn?nį;92)
buvo trečiu kartu nagrinė-ĮA‘ Strazdauskas, 9->) J. Straz- 
jama Vilkavišky. Julele- P“**™'. >■ Strazdauzkiu-
vičia nusivežė ‘liudininkus, P--®5.’. J- ??®’?oįas: “!' a 
kuriems Žemaitaitis prisi-1*""",1"’-„
pažino, kad kumelė buvo L'. B.e-r4a,n^V.<i’,,99) S’ 

___________ i^ršautA ir rodė skūra, bet Berzansklute’ l<M»O.Venckie- liauti, nes esąs karės stovis. 1^ Krasauskas neleido iu *

mano namiškiai papasakojo atWėtjL siuo ttJsmas
man apie Ęrteitos kares bai- paj^jojo ar įyo guvio gali 
9eny^ 1S2.l,bl?TLJt krist kumelė ir reikalavo 
dSS po^^mui'a  ̂ (gydytojaus) pa-
Fta^SštMfe fa^namt' Tai matot, kiek meklem-į 
čKK’ bSdK««tik šitoj Ht“ 

jaut žemės dalinimo daly- n0» byI(* 1
kuose. Net man smagu pasi-1 
darė, kad viskas atliekama,-------- =
lietuvių kalboje. Šiame mies- ledikm 
telyje, kaip ir kituose, tvar- J______
K..da£O- J- Knčinskui.-Straips-
niine, kaip patyriau, apsiei- io neSpaU8dinsime, nes ly- 
r,aJ5U- zmonemis graziai. ginti juos prie šunų butų ne-Tai tiek toom terpu, malo-,«uosaJku pYra da* ri *tes-

* švelnesnių argumentų, 
kuriais galima parodyt jų, 

tj Keleivį , o ^^n£?1U0';nesUbrendimą. Daug butų 
si ir daugiau naujienų jums y.i

per jį suteikti.
Su tikra pagarba 

F. F. Montrema*.
NeVarėnai, Telšių apskr., 

Lietuva.

bagažo, krėtė tik paviršuti-

ar neturi daugiau, kiek pa
sakei išlipdamas iš laivo, bet 
į kišenius nežiūrėjo, patikė
jo žodžiui.

Parkeliavus į Mažeikius 
pasitiko mumis Lietuvos 
valdininkai, kurie taipgi pa
darė kratą musų bagažų. 
Patėmijau muitą imant, bet 
tik nuo tu, kurie veža daug 
naujų daiktų. Muitinyčios 
valdininkai apsieina su ke
leiviais labai mandagiai. 
Nuo Mažeikių man buvo rei
kalas važiuoti arkliais į Ne
vartotus, bet kadangi buvo 
nakties laikas, tai vienas iš 
valdininku man paaiškino, 
kad neleidžiama nakčia ke-

tnė, 101) J. Tamulevieia, 102) S. 
Paplauskas, 103 M. Paplauskie
nė, 104) M. Paplauskas, 105) P. 
Paplauskas, 106) J. Paplauskas.

! Kurie turi pasportus ir norėtų 
i sykiu keliauti su šiuo buriu, 
kreipkitės tuojaus, o mes pasi
stengsime aprūpinti visais rei-j

>
DRAUGAI, platinkite "KefeivT tarpe savo draugą, 
kaipo tikrą darbininką laikraštį, kaina metama

• vLietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeijrn norite teisingu vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų, Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, - pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sūčėdyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
■te*

BEDARBIŲ ARMIJA 
AUGA.

Sunku yra darbas 
gauti, bet kode! Įkepta- - 
dėti savo bizni? Kodėl 
nepasiliuosuoti nw> be
darbės ant visados?

"TIESUS KELIAS PRIE TURTO* 
parodo aiškiai, kaip zerkole, kaip su 
keliais doleriais gali pradėti savo biz
ni bile kur ir tapti laimingu.
'TIESUS KELIAS PRIE TURTO* 
suteiks tau darbo ant visados ir už
mokės už tavo darbą šimtą kartų* 
daugiau, negu dabar tu gauni.
"TIESUS KELIAS PRIE TUfcTO* 
parašytas lietuvių kalboj ir kainuoja 

* tik 1 doleris.
Pinigus meldžiu siųsti money orderiu arba popierinį doleri laiške. 
Adresuokite šitaip:

W. YURKEVICH
3326 S. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

Tel. S. B. 2488.

BrJ.C.lMlžiu$SųflNr
LIETUVYS 

Gydytejas ir Chirurgas. 
506 Broadvvay & G st. 

SO. BOSTON, MASS.

EUHU D. STONE
Bepremfitantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civiliškas ir 
kriminaliikas.
66—67 Journal Building 

262 VAMHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
T«L Main 3334

TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAR
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO* PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeii daiktai tik už S6.00

LONGINAS BU1N1S

į. Važiuojančius per mus kelei- 
irius, musę- atstovas palydi iki 

į |laivo, sutvardo bagažus ir ap-
Irupina keleivius visais reikalin- 
h^ais daiktais kad neturėtų jo
kiu kliūčių. Išlipus iš laivo pasi
tinka ir aprūpina tolimesne ke-j 
lione iki pat namų.

Sekantis didelis laivas su mu
sų keleiviais išplauks 14 d. Bir
želio, ant kurio taipgi yra užsi
registravęs skaitlingas būrys! 
lietuvių. Todėl kurie manote va
žiuot Lietuvon ar kur nors ki
tur, klauskite pas mus paniški-Į 
nimų.

BALTIC STATĖS FINANCE
CO.

357 Broadvay,
So. Boston, Mass. f

Atsakyki.

buvę geriau, jei butumet 
pilnai aprašę, kaip jie buvo 
ant Jus užpuolę. Tuometi1? 
visuomenė butų galėjus p” 
spręsti apie juos iš jų pačių 
pasielgimo. Bet jeigu {dėtu
me šitą jūsų straipsnį, tai 
ne vienas pasakytų, kad mes 
juos šmeižiame.

Peabodiečiui. Delei tokio 
menko dalykėlio neverta 
tiek daug ant tų žmonių 
bartis.

J. K. Lankyti vakarinę 
anglų kalbos mokyklą nėra 
blogu daiktu ir todėl iš tų 
moterų juoktis neverta.

pažiūrėt ar pataikė ir pa-’ Artojui. Ačiū už pastabas.

Lietuvos teisinai.
Kokie dabar pas mumis, 

Lietuvoje, teisinai, "Kelei
vio” skaitytojai lengvai ga
lės suprasti iš sekančios ži
nutės.

Plokščių valsčiuje, Stul
gių kaimo giraitėje Jurgis 
Remenčius padėjo kepurę 
ant kerplėšos, o Viktas Vai- 
čikauskutis šovė j ją. Nuėjo! 
paifurėt ar pataikė ir pa-’ 
matė už kerplėšos sužeista Geresnes patalpinom, men- 
kumelf besisukant, net žar- kesnes išleidoięe.

Naujas Patarnavimas Bal- 
tic American Linijos. Į

Naujas ir greitas pasažie- 
rinis laivas LATVI A iš
plauks iš Libavos ir Danci
go f Halifas, Canada, pabai- (■ 
goję birželio mėnesio.

Sis naujas ^kelias suteiks! 
patarnavimą rusams, len-Į; 
kams, ukrainams, lietu-'; 
viams ir kitiems, važiuojam'] 
tiems per Libavą ir Dancigą.;

*

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

CAMBR1DGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

.

Tel. So. Boston 506-W
-DAKTARAS

A.ktAPOCHJS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Noa 2 iki P valu 

NEKĖLIOMIS 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadoay, tarpe C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodyta daiktų ir kvomet juos 
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul Jb* spreMfla 
apie juih vertę. "

Jeigu nori jsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, huk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada ta busi mnsų reprezentantas.

Sis pasiūlymas taip aiškus, kad jams nereikia jokio abejojimo. Tik iš
kirpk šita paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, įdėk 35c. įtam
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus rankų darbo išpiaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas, nustatomas pagal vogas. Gva- 
rantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimų.

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

3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuos*, gra
žiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gvarantuotas

* unt daugelio metų.
4. Paauksuotas žiedas ra jūsų vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus 

ryt ar už kelių d^enų. Jis panašus į namelį, kuriame gyvena vyras ir mote
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai 
moteris pasislepia namelm, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprastų daiktų?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skaros 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 daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra da sykiu tiek verti, mes sugrąžinsiin jums pi
nigus. Sis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitų setų- Todėl užsisakyk tuoj. (22) 

UNfON SALES CO.
<73 W. Maltam St.. Bupt. «•. CHICAGO, ILL

FEDERAI.ES


8 * KELEIVIS

Visokios Žinios
butų uždraudus perstatymą,1 Sužeista 5 žmonės, 
jeigu žymesnieji lietuviai Tarpe Andovero ir Re-

FRANCIJA MAŽINA SA
VO ARMIJĄ VOKIETIJOJ

Francuzijos valdžia įsakė 
paleisti namo vedusius ka
reivius iš okupuoto vokiečių 
krašto Pareinėj. Vokiečiai 
pasidarę tokie paklusnus, 
kad tvarkai palaikyti užtek
sią ir likusių kareivių.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO. _ _ _ A iklIUV,VIU __

Netoli Burlingtono, New su P^gelba keletos ameriko- ydingo miesteliu, netoli Bos- 

dėldienį’TusikuU "Ttiantic gį^ai veikalo'turinį ir už- 
Citv traukinis. F 
likos užmušti ir 8 sužeisti.

Jersey valstijoj, pereitą ne- nebuty,1 ^i'iu išaiškinę tono> pereitos seredos naktį 
dėldienį susikūlė Ariantis policijai veikalo turinį ir uz- automobilius užvažiavo ant

Du žmonės tikrinę, kad jokių suiručių vežimo ir sudaužė ji. Penki

KUNIGAS PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

neįvyks.
Kas skundė, da nesužino

ta, bet yra keletas aiškių 
faktų, kurie priparodo skun-

žmonės buvo sužeisti.

Užgyrė ”kazokų’’ bilių.
ši panedėli Deu oite kata- ir apie ui parašysime >
:ii kunigas Jonas Kovai. ve**.au- . Buvo panaudoti net * “?_ .V“x.. lt?? IriiMic i X

IMPORTAVO 160,000,000 
SVARŲ MĖSOS.

Nežiūrint kad Amerika 
yra didžiausia mėsos gamin
toja. pereitais metais i Su
vienytas Valst. buvo Įvežta 
160,000.000 svarų mėsos iš 
kitų šalių, daugiausia iš 
Australijos avienos.

liku kunigas -Jonas Kovai- , • ", -14, vr. iIcvibiiliiiriir>s hilin kuris dnorbiA’is (turbut lankas) 7okl€ dalykai, kad 1 tarpą ^uianjos Dinų, Kuris auoaa,4.ib (turbut lenkas) perso- ,ron, t „LizA? i gubernatoriui galios paskir-
ve iš revolverio žmogų, ku-P. 7 .P0.*®“.a~lsaV ‘ “
ris buvo atėjės pas ji anksti f *“*“1 “VM’*'t"“1^VJV\n‘ullc liciios dar 50 "kazoku” kaKi- rvta su kitu vvni kokiais tai buvo paskleisti pirm 1-mos adr w kszoku Kapi1 > 5.3 *u. R15u v J tai kuriuose buvo ra-1 tahstU nuosavybei ginti
reikalais ir susiginevio. Ku- ir tunuose ouvo ra-. ątreiko metu „Reikalui”ginama nuversti Amerikos metu. nemanu

valdžia. Programai su Uis esa?K>5a.>es 
atsišaukimais buvo išmėtyti palk,rJ‘. 100 ka2okų-

nigas teisinasi, kad atėjusie
ji norėję ji "užmušti” ir 
svaidę vazonais. Peršauta
sis turbut mirs.

PIETUS PO $100 YPATA1.
Amerikos airiai turėjo 

anądien pietus Astorijos lie
telyje New Yorke, kur už 
torielką. mokėta po $100, ir 
ant tų pietų buvo 2,000 sve
riu. Surinkti pinigai sunau
dota Airijos žmonėms šelp
ti.

UŽMUŠĖ PAČIA, KAD 
UŽBAIGUS JOS KANČIAS

Portlande. Oregono vals
tijoj, tūlas J. Andersonas, 
70 metų amžiaus vyras, už- 
mužė kirviu savo pačią, kad 
užbaigus jos skausmus. Ji 
senai jau sirgo ir nuolatos 
kalbėjo, kad norėtų mirti, 
nes liga buvo neišgydoma. 
Kaimynai sako, kad Ander
sonai visą amžių gyveno su
tikime, todėl aiškinama, 
kad užmušėjistės motyvas _ 
buvo ne piktumas, bet meilė Dr-ja Latvių salėje, vado- 
ir užuojauta. Valdžia te- vaujant komp. M. Petraus- 
čiaus areštavo Andersoną ir kui, perstatė operą ”Pirmo- 
kaltina pirmo laipsnio 
žmogžudystėj.

P* Kalamų lapu r
kiniai lietuvių kalboje, kurie i f? P.n® valsS®t ra,t"sį°.s P0' 95 c St,

PARSIDUODA BUČERNE IR 
GROSERNĖ

‘ Labai patogioj vietoj lietuvių 
' apgyvento j. Biznis gerai išdirb- 
; tas. Priežastis pardavimo—sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon 
Atsišaukite arba ateikite ant 
šio adreso: (22)

Wm. NASTOR,..........
So. Boston, Mass.

Darbininkų unijos prieš 
  šita biliu labai protestavo, 

Suėmė 2,000 galionu degti- kapitalistų atstovai jį 
x , priėmė ir gubernatorius pa- 

„ , ,________, . tvirtino. Dabar darbininkai
broke miestelyje, ne- puošiasi paduoti šitą įstaty- 

........  ‘ mą gyventojų referendu
mui.

salėje. Nepatriotas.

nes.

toli Bostono, blaivybės agen
tai užklupo italų koloniją ir 
padarę keliose vietose kratą 
konfiskavo 2,000 galionų 
namie darytos degtinės. 
Reikėjo trijų didelių trokų, 
kad išvežus suimtąjį ”mun- 
šainą.”

Parsiduoda bučernė ir grosernė. ■ 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuvių ap- i 
gyventa vieta. Vertas daugiau s 
kaip $1.800.

10g Harvard St, Cambridge, Mass.

PIRMUTINIS

PIKNIKAS
Rengia Birutės Kanklių Chbraa

NEDF.I.IOJE

S Birželio - Jone, 1921
D. L. K. Keisučio Draugijos darže 
O AK GROVE. DEDHAM. MASS.

Prasidės nuo 10 vai. išryto.
Bus ir programas, kurį išpildys B. 

K. Choras. L. L. iiatelio Choras ir 
Laisvės Choras. Daržas gražus ir 
gražioj vietoj, todėl nepraleiskit pro
gos.

P. S. Važiuokite iki Forest Hills, 
ten paimkite karą Washington st. to 
Grote st. ir važiuokite pakol sustos, 
ten bus pastatytas žmogus, kuris nu
rodys kur eiti.

Grocerio, sausos mėsos, tabako, ken. 
džių, "’aiskrymo” ir kitokių smulkių 
daiktų parsiduoda pigiai. (22) 

89 Newton st, Somerville, Mase.

H

visouc Receptai, nežiūrint er jie yru j
•r Europos daktarų, itpildomi teisingai.

1 i i
Per daugelį metą praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- [ 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip * > 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. | Į

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 bonkų ................................................ 31.50. i Į
Lietuviška Treja nka, pakelis ................................................................. 50c. . i
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų............................ .*...................... 31.25. J
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ...................................................   50c. 1 >
Perfumai ........................................................................ 35., $4.. 33.. 32, 3L į
Muilai ............................................................................ 50c., 25c, 15c.. 10c. j |
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. , * 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” ] • 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS < i

373 BR0ADWAY, Kampa, e st,SO. BOSTON, MASS. ! •

South Boston Trost Go.
Įsteigta 1891 m.

474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

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

i

i
ir išbaltina namus.

Š. Mat. 8, 24.

<

W. F. SEVERĄ CO

CEDAR RAPIDS. IOVVA

Šėrininkų tokiose Rankose visai nėra ir vi
sas pelnas koks pasidaro iš apyvartų, eina 
vien tik depozitoriams.

damas ekonomiškai ir neštų depozitoriams 
savitarpinės naudos. Kiekvienas depozito- 
rius Savitarpio Taupymo Banko podraug ir 
dalinis savininkas.

I i

"Tas Bankas tvarko patyrę, konservatyviai 
žmonės, kurie žiuri, kad BANKAS butų ve-

Savitarpinio Taupymo liauka 
gyvuojantį daugiau 60 metų. 
Nuošimtis už, padėtus pinigus 

priskaitoma kas mėnesį.

nuo triunksmu. negalite miegoti — 
tada nepaaarisite giariaue imdamas

GROVE HALL 
Savings Bank

589 WARREN ST, 
R0XBURY, MASS.

inkorporuota 1869 m.
Valandos nuo 9 iki 2 diena. 
Subatomis nuo 4 iki 7 vakare 

'tik padėjimui.

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.
■___________‘Z 6

TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

Malden Savings 
Bank

MALDEN. SQUARE
MALDEN, MASS.

"'Priima ir saugiai užlaiko su- 
taupytus žmonių pinigus."

Tai tokiam reikalui toji Banka 
uždėta ir to prisilaiko iki po šiai 
dienai.

East Cambridge 
Savings Bank

292 CAMBRIDGE ST, 
E. CAMBRIDGE. MASS.

Taupymo Banka per šešiasde- 
šimts-šešis metus.

Valandos nuo 9 iki 2 dienų. 
Ketvergais nuo 6—8 vakare tik
tai padėjimui pinigų.

I■
g Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner- 
| vuotas, lengviai sujudintas, jausies 
I - ..

9
II■
1II
iI
II

Su $1.90 galima pradėt 
taupymą.

Atvira Subatos Vakarais.

HOME SAVINGS 
BANK

75 TREMONf STREET
BOSTON, MASS.

SOMERVILLE DISTmrnON 
FOK SAVITOS

88 BROADWAY, Somerville. 
Skyrius ant Teele Square.

Depozisoriai Scheol Savings 
Banke*.

Valandos nuo 9—1 diena. Suba-.. 
tomis nuo 9 iki 12 diena. Pane- 
dėlio vakarais nuo 7 iki 8:30.
Seredomis nuo 2—4 po pietų.

užtikrintas, kaina
129)

565 6-th St.

PRANAS JONAITIS.
Pentiną

ir pataisa viską kas tik reika
linga.

Darbas 
prieinama.
Namų adresas: 
Ofisas: 332 Br«>adwav 

SO. BOSTON. MASS.

FRANKLIN
S A VINGS BANK

6 PARK SQlARE
BOSTON, MASS.

Jūsų Taupymai

"Pirmoji Gegužės.*’
Gegužės 28 d. ''Gabijos

Užtikrintas Saugumu.
Nuošimtis už padėtus pinigus 
prasideda su 15-ta diena kiek
vieno mėnesio.

savo parengimams samdyti 
Lietuvių svetainę.

1 Žiūrėtojas.

Parsidnoda Grosernė.
Didelis groser storas su seniai 

išdirbtu bizniu: daug ta voro ir 2 
vežimai, geras arklys, ir Ford tro- 

Dirba tris vyrai, padaro api-

Sunkaus jūsų darbo vaisiai PRIVALO BŪTI SUDĖTI 
TENAI, KUR JIE BUS PILNAI APSAUGOTI ir neš 
nuolatinį nuošimtį.

n

tu*

A-

Bank

kui. perstatė operą "Pirmo
ji Gegužės.” Istorijos ir dai- ________ _____  ______
lės žvilgsniu, ji daug skiriasi nelių E. Narinkaitė. Choras 

i nuo kitų operų, bet apie jos irgi ] ‘
ypatybes neparanku kalbėti. ~' 
Čia paminėsiu vieną dalyką, 
kad blogų norų žmonės ne- 

i teisingai Įskundė policijos dainuoja.
viršininkui, buk operos turi- 

! rys kursto nugriauti Ameri
kos valdžią ir visi rengėjai

Įstatymams. Policija, gavus

100 MYLIŲ Į VALANDĄ.
Ši panedėli Indianapoly 

buvo automobilių lenktynės. 
Kelias ėjo aplink Indianapo- 
Ji. Lenktynes laimėjo tūlas 
Tommy Milton, kuris pada- 
darė 500 mylių i 5 valandas, 
34 minutas ir 44 sekundas. 
Tai beveik 100 mylių i valan- t _

- dą. Jis gavo už tai §36,000 toki skundą, pradėjo tyrinė- 
dovanų. ti ir galimas daiktas, kad

Bažnytinio choro koncertas
■ ir teatras. i vežimai, geras arklys, ir Forą tro- 

26 d. gegužės Bažnvtinis kas- Dirba tris vyrai, padaro api-
• -L- •• j- ‘ — i vartos apie $l,50o kas savaite,cnoras (kiti ji \adina vyčių Raudos moka už krautuvę ir 3 kani-

ehoru) buvo parengęs Lie- barius 840 į mėnesi. Krautuvė yra
tUA ĮU S\ etaineje koncertą ir ; arti Bostono. Biznis vertas $4.500.
teatrą. Lošimas ir dainos oet savininkas labai nori parduoti 
pavyko neblogiausiai. Ypač 
gražiai sudainavo porą dai- “nt bontn; ir turėti gerą bizni tad 
* — -- - - - —- ,1 nepraleiskite šitos progos. Kreip

kitės i
LITHUANIAN AGENCY

361 Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 605 or 1337.

pusėtinai sudainavo. 
Viskas kas man nepatiko, 
tai choristų sėdėjimas ant 
steičiaus, kuomet solistai 

t 
Smagu yra pažymėti tas • 

faktas, kad jau ir bažnyti-, • 
_ _ niai žmonės pradeda iš po I

ra priešingi Suv. Valstijų bažnytinio skiepo išlysti ir į

”Ir užėjo didelis Metus, ir pakilo vandenis, ir pradėjo pusti vėjai. (laužydami tą 
namą. >xit namas nesugriuvo, r.es pastatytas buvo ant uolos.”

yra kaip ir tas pamatas, ant kurio jus statot savo gyvenimui namus. Staty
kit juos ant tvirtos uolos.

Žmonės nuolatos yra viliojami gražiais pažadėjimais, kad dėtų sutaupytus 
savo pinigus Į neatsakomingas rankas.

Apsaugokite savo 
Pinigus

Atgaivinkite 

sava nervus.

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules dėl tokiu negalų. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegų ir atgaivin nervu systemą. 
Prekė <$1.25. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

s
SM1

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

Už padėlius, paskutiniu gOk 
laiku yra mokamas

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $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.

Cambridgeport 
Savings Bank 
689 Massachusetts Avė. 
Centrai Sq, Cambridge.

‘BANKA GERO 
PATARN AV IMO.”

Wildey Savings

Geresnes vietos jūsų Pinigams nėra, kaip 
Savitarpines Taupymo Bankos

v

NES SAVITARPIAI TAUPYMO BANKAI
YRA SAUGUS, TVIRTI IR PASTOVUS.
Jie yra vedami sulvg Valstijos Įstatymų, 
kurie kontroliuoja kievieną investrnentą, 
koki tie bankai daro.

PRADEKITE TAUPYT—TUOJAUS DABAR 
Nueikite j arčiausį SAVITARPĮ TAUPYMO BANKĄ ir išsiimkite 
bankinę knygutę. Ji bus brangiausis jums daiktas. Jus galit pradėti 
taupyt nuo $1.00.

Kiekvienas šitų Savitarpių Taupymo Bankų mielai jums patarnaus ir 
paaiškins, kaip paranku tenai taupyt pinigus.

52 BOYLSTON STREET 
BOSTON, MASS. 
inkorporuota 1892 m.

Nuošimtis prasideda su 15 die
na kiekvieno menesio.


