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Prašo duonos ir koliojas.
BOLŠEVIKAI SAKO, KA
PITALISTAI NORI JUOS 

PASMAUGTI.

Pašalpa esanti tik priedan
ga kontr-revoliucijai.

Rusijos komisaras čičeri- 
nas oficialiai kreipėsi aną
dien į visas pasaulio šalis, 
prašydamas greitos pagal-|s 
bos mirštančiai nuo bado' ” 
Rusijai. Jisai nurodo, kadĮ^' 
dėl ilgos sausumos javai 10 i r 
gubernijų visai prapuolė ir H118,000,000 gyventojų tenai !^.00° 
neturi ką valgyt.*

Gorkis sovietų valdžios 
vardu taip pat buvo išleidęs 
į visą pasaulį atsišaukimą, 
prašydamas gelbėt Rusijos 
žmones. Tokį pat atsišauki
mą išleido iš Paryžiaus bu
vusiojo Rusijos Steigiamo
jo Seimo nariai, kuriuos 
komunistai durtuvais išvai
kė.

Kada bado šmėkla užgulė 
Rusiją; .kada bolševikai pra
dėjo šauktis pagalbos, pa
saulis užmiršo savo nesuti
kimus su jais ir skubinasi 
gelbėt žmones nuo mirties. 
Amerikos laivai, prikrauti 
maisto, jau plaukia 
gradan.

Bet komunistai 
komunistais, jeigu 
ketų žmoniškai kalbėti. Vie
toj dėkingumo, jie pradėjo 
koliotis. Jie kolioja ir keikia 
ras šalis, kurios siunčia 
jiems duonos. Maskvos "in
ternacionalas” išleido savo 
manifestą, smerkdamas ir 
keikdamas kapitalistiškas 
valdžias, kad jos nori sunai
kinti komunizmą Rusijoj. 
Girdi, pašalpos skraiste pri
sidengusios, jos nori sukur
ti naują kontr-revoliuciją 
Rusijoj. Komunistų orga
nas Rygoje, ”Novy Put,” 
rašo, kad Amerikos labda
rybė neturi daug vertės, 
nes tas maistas Amerikai 
esąs nereikalingas ir jis vis- 
tiek butų supuvęs. Bolševi
kų laikraštpalaikis nueina 
da toliau. Jis sako, kad 
Amerikos pašalpa tiesiog 
įžeidžianti komunistų "gar
bę," nes amerikiečiai nepa
sitiki komunistais ir patįs 
tą pašalpą badaujantiems 
dalina.

Vienu žodžiu, komunistai 
kandžioja tą ranką, kuri 
gelbsti juos nuo mirties. Ir 
jie sako, kad tuo norima pa
smaugti komunizmą. Juk 
tas komunizmas jau žlugęs. 
Jeigu ne kapitalistų pagal
ba, tai ir patįs komunistai 
išmirtų badu!

Petro

nebutų 
jie mo-

12,000.000 ŽMONIŲ RUSI
JOJ MIRŠTA BADU.
Amerikos laikraščių ra

šytoja Mrs. Harrison, kuri 
buvo uždaryta Rusijos ko
munistų kalėjime, dabar at
važiavo į Berliną ir sako, 
kad kuomet Amerikos šelpi
mo darbuotojai nuvyks Ru
sijon, jie atras nemažiau 
kaip 12,000,000 žmonių Pa- 
volgyje mirštančių badu ir 
apie tris syk tiek gyvenan
čių bado porcijomis.

MEKSIKOS VALDŽIA 
LAUKIA PRIPAŽINIMO.

Dabartinė Meksikos val
džia da nėra Suvienytų Val
stijų pripažinta. Bet pereitą 
savaitę sekretorius Hughes 
nusiuntė jai notą, kurioje, 
kaip spėjama, nurodoma 
pripažinimo sąlygos. Meksi
kos valdžia esanti įsitikinus, 
kad neužilgo ji jau susilauk
sianti pripažinimo.

streikuot.
RUSIJON SIUNČIAMA 

GALYBĖ MAISTO.
Revelio žiniomis, laivai 

su maistu ateina Petrogra
dą n beveik kas diena. Kaip 
bolševikų telegrafo agentū
ra "Rosta” praneša, šitas 
maistas bus skiriamas dau
giausia Maskvos ir Petro
grado darbininkams.

”Rostos” apskaitliavimu, 
‘Rusijon jau atsiųsta arba 
dar kelionėj randasi 3,000,-1 joj eina paprastu savo žiau- 

'000 pūdų kvietinių miltu, rumu. Pereitą sąvaitę Bald- 
‘ !,-pvin-Fells detektivu biuro
000,000 pūdų pupelių. 500,- šnipas Lively užmušė Welsh 
000 pūdų ryžių, 1,200,000 miestely du <..............
pūdų silkių, 200,000 pūdų 
riebalų ir daugybė kitokių 
valgomų daiktų. Vis tai A- 
merikos šelpimo organizaci
jos, kurios p. Hooveris yra 
galva. Jeigu jau Amerika 
ką daro, tai bus padaryta. 
Jokia kita šalis taip greitai 
badaujančios Rusijos mais- 

delto
ant

ŠNIPAS UŽMUŠĖ DU 
DARBININKU.

Klesų kova West Virgini-

I
I

badaujančios Rusijos 
tu neužverstų. Ir vis 
komunistai burnoja 
Amerikos'

POPIEŽIUS PRAŠO 
PAGALBOS RUSIJAI.

Popiežius išleido atsišau
kimą į visas krikščioniškas 
ir civilizuotas šalis, ragin
damas dėti aukų ir gelbėti 
Rusijos žmones nuo bado.

LENINAS ŠAUKIASI I 
DARBININKUS.

Bolševikų organas New 
Torke, "The Soviet Russia”, 
gavo iš Maskvos. Lenino 
telegramą, kurioje jisai šau
kiasi į visų šalių darbinin
kus gelbėti Rusijos komuni
stus nuo bado mirties. "Ba
das tūlose Rusijos guberni
jose yra toks baisus, kaip 
buvo 1891 metais,” sako Le
ninas. Nors jis kaltina užtai 
ilgą karę, bet taip pat pri
pažįsta, kad Rusija yra la
jai atsilikusi šalis, pramonė 
ir žemdirbystė dar neišvys
tytos taip kaip kituose kraš
tuose. kur kapitalizmas yra 
pasiekęs augšto laipsnio, ir 
mažiausias nepasisekimas 
neša jai badą.

LIUOSNORIU ARMIJA 
BULGARIJOJ.

Iš Sofijos pranešama, kad 
Aulgarijos valdžia nutaru
si dabartinę armiją paleisti, 
o jos vieton sudaryti liuos- 
norių kariumenę. Iki 1 spa- 
ių norima sudaryti nema

žiau kaip 12,000 iiuosnorių 
kareivių, bet sakoma, kad 
tiek Iiuosnorių nelabai atsi
rasią.

GENEROLAS
AREŠTUOTAS.

Vienos žiniomis, Belgra
de esąs areštuotas rusų ge
nerolas Komisarov, kuris 
prigulėjęs prie pasikėsini
mo ant Serbijos princo gy
vybės aną dien.

BUDAPEŠTO TERORE 
DINGO 600 ŽMONIŲ-
Ženevos žiniomis, Vengri

jos sostinėj per birželi mė
nesi dingo be jokios žinios 
600 žmonių. Manoma, kad 
oolicija juos nugalabijo, nes 
Vengrijoj dabar siaučia bai
sus buržuazijos teroras.

NUŠOVĖ ADVOKATĄ.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke norse Olivia Stone nu
šovė pagarsėjusį advokatą 
E. Kinkeadą. Suimta ji pa
sakė policijai, kad jis gyve
nęs su ja ilgą laiką kaip su 
tikra pačia, bet paskui ji 

ap- patyrė, kad jis yra vedęs su 
Jr-’ , ir užtai ji 

jam atkeršijusi. Ji visai ne
sigaili nudėjus jį.

Stoughtone nušautas lietuvis 
Leonas Statkus.Tarp 

ninku ir kompanijų 
eina ginčas ir labai gali būt, 
kad geležinkeliečiai .
skelbs visuotiną streiką, kita moteriške, 
Taip pranašauja geležinke
liečių brolijos vice-preziden- 
tas Planton. Pereitą nedėl
dienį jis New Yorke pasa
kė : "Darbininkas Suvieny
tose Valstijose gali būt kiek
vieno prakeikto daikto tė
vas, sūnūs ir dvasia šventa, 
jeigu tik jis nori. Organi
zuotas jis gali padaryt vis- 

darbininkų, ką. Paimkit, šią rezoliuciją,
’r 

kuri reikalauja 8 valandų 
i darbo laiko, ir parodę savo 
I bosams stačiai pasakykit 
jiems, kad mes dirbsime tik 

18 valandas į dieną, ir dau
giau nei minutos. Jeigu jie 
su tuo nesutiks, tuomet mes 
nusipirksime po meškerę ir 
eisime žuvaut — tegul tie 
ponai patįs dirba po 10 va
landų į dieną.

"Jus žinot, kad Suvieny
tų Valstijų. prezidentas su
šaukė anądien Darbo Val
dybą ir įsikė jai numušti 
darbininkams algas, o pas
kui. kelioms dienoms pras
linkus, jis sakė Hobokene 
prakalbą į parvežtus iš 
Francijos kareivių lavonus, 
ir atsisukęs į susirinkusius 
žmones užreiškė, kad Ame
rikos darbininkas turėtų 
gauti dorą algą pragyveni
mui ir galėtų pasidėt kiek 
juodai dienai. Bet kaip, po 
velniais, mes galime ką nors 
pasidėti juodai dienai, kuo
met jie mums algas numu- : 
ša?”

Ir jis ragino geležinkelie- . 
čius nenusilesti kompani
joms nei per nago juodymą. ‘ 
Jei tik mes laikysimės vieny- ' 
bėj, jis sako, tai mes viską ‘ 
laimėsime. Ir jeigu prisieis i 
streikuoti, tai ir streikas ; 
bus lengvai laimėtas. '

geležinkelių darbi- 
vis da

AREŠTUOTA PATI IR 
BURDINGIERIUS.

hlalfieldą ir Chambersą. Tai kurią mes tik ką priėmėm ir 
yra tas pats Lively, kuris1'"1’’ « ^io^„
apie 10 metų išbuvo anglia
kasių unijos viršininku, šni
pinėdamas darbininkų judė
jimą. Kada paskui teisme 
jisai nusimetė judošiaus 
kaukę ir pradėjo išdavinėti 
darbininkus, tai sąžinė pra
dėjo jį kankinti ir jam vis 
rodėsi, kad darbininkai ty
koja jį užmušti.

Taip jis sėdėjo anądien 
Welsh miestely ant teismo 
laiptų ir pamatė, kad linkui 
jo ateina du augščiaus mi
nėti unijistai su savo pačio
mis. Jam pasirodė, kad jie 
ateina jam atkeršyt, ir jis 
nieko nelaukdamas išsitrau
kė du revolveriu ir ėmė šau
dyt. Halfield ir Chambers 
krito ant vietos nuo žmog- 
žudingų šnipo kulipkų. Mo
teris užmuštų vyrų puolė 
ant šnipo šaukdamos ne sa
vo balsais, bet jis ištruko iš 
jų ir nuėjęs teisman pasisa
kė, kad užmušęs du žmogų, 
"gindamas savo gyvastį.”

NUŠOVĖ MOTINĄ.
Boonvillėj, Ind., tapo are

štuoti du broliai, Willie ir 
Dolly Defendollai, už nužu
dymą savo motinos. Willie 
papasakojo policijai šitokią 

į istoriją: "Aš ėjau su motina 
per girią voverių jieškoda- 

jmas. Karabino gaidys užsi
kabino už šakos ir karabi
nas netikėtai iššovė, patai
kydamas mano motinai į šo
ną. Ji krito. Nenorėdamas 
kad ji kankintųsi, aš ją pa
kėliau ir šoviau antim kar
iu. Ji vėl parpuolė, bet buvo 
da gyva. Tuomet aš šoviau 
jai da sykį į kaktą.

sakyti esąs nekaltas, ir to
dėl jo bylą turės išspręsti 
prisaikintųjų suolas. Dabar 
Poškevičius sėdi uždarytas 
kalėjime be kaucijos.

Ona Statkuvienė pastaty
ta po $25,000 kaucijos. Ji 
yra kaltinama prisidėjimu 
prie užmušimo Statkaus.

SUDEGĖ 16 ŽMONIŲ.
Netoli DeQuincy, La., pe

reitą panedėlį sudužo pre
kių traukinis ir kilo gaisras. 
Spėjama, kad ugnyje žuvo 
16 sužeistų žmonių.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA.

Amerikos valdžia šaukia 
didžiųjų valstybių konfe
renciją dėl nusiginklavimo. 
Konferencija ketina atsida
ryti Washingtone 11 lapkri
čio. Konferencijoj dalyvaus 
Anglija, Francija, Italija,: 
Japonija ir kitos. Ar Rusija 
savo atstovais prisius, da ne
žinia.

ORLAIVIS APŠAUDĖ 
PIKNIKĄ.

Rhode Island valstijos pa
kraščiu šį panedėlį perskri
do nežinia koks orlaivis, vi
su keliu smarkiai šaudyda
mas žemyn iš kulkasvaidžio. 
Skrendant jam per jūres iš 
tolo matėsi, kaip nuo kulip- 
kų eina į viršų vanduo. Ant 
kelio jam pasitaikė laivelis 
su penkiais žmonėmis, kurie 
buvo išplaukę ant pikniko— 
jis apipylė kulipkomis ir tą. 
Vienai merginai tapo per
šautos abidvi kojos, o laive
lis likos taip suvarstytas, 
kad vos tik spėjo į krantą 
išvažiuoti. Orlaivio numeris 
buvo 92. Spėjama, kad tai 
buvo karinis orlaivis.

Adolfas Poškevičius jau 
prisipažino prie kaltės.
Stoughtone, netoli Bosto

no, pereitos seredos vakarą 
lapo nušautas savo namuo
se gerai vietos lietuviams 
žinomas Leonas Statkus, 
kuris užlaikydavo tenai be
linę.

Kas ji nužudė, iš pradžių 
niekas nežinojo. Jo pati, 
Ona Statkuvienė, papasako
jo policijai šitokią istoriją. 
Jirdi, vėlai vakare kažin 
<as pabarškino į duris. 
Statkus nuėjo pažiūrėti, ir 
kaip tik atidarė duris, tuo
jaus iš lauko jį šovė. Stat
kus krito, o žmogžudys ar 
žmogžudžiai pabėgo. Bur
dingierius Poškevičius gulė
jęs jau lovoj. Ji prikėlusi jį 
ir liepusi bėgt policijai apie 
žmogžudystę pranešti.

Ir Poškevičius ištiesų bu
vo nubėgęs policijon pasa
kyt, kad jo šeimininką ka
žin kokie piktadariai nušo
vę. Policija apžiurėjo lavo
ną, išklausinėjo namiškius 
ir, rodos, 1 
baigė. ’ patvirtinti. Jis išvažiuosiąs

Pereitoj subatoj buvo lai- šio mėnesio pabaigoj. Ko- 
dotuvės. Statkaus kūnas bu- munistų galva norįs pasi- 
vo nuvežtas katalikų bažny- tarti su užsienio kapitalis- 
čion, nes tai katalikai žįmo- tais apie atnaujinimą santi- 
nės. ir su pamaldomis pal*i- kių ir atmokėjimą senų Ru- 
dotas. Bet grįžtant iš šer- sijos skolų Europos buržua- 
menų policija jau pasitiko arijai. Nors Trockis ir Bu- 
Statkuvienę ir nusigabeno charinas esą tam priešingi, 
ją teisman, kur buvo tardo- ;bet Leninas esąs tvirtai nu- 
mas jos burdingierius Adol- sistatęs keisti

I PUSMETI NUSIŽUDĖ 
7,000 ŽMONIŲ.

Lyga Gyvybei Gelbėt 
skelbia, kad bėgiu paskuti
nių šešių mėnesių Suvieny
tose Valstijose nusižudė šū
vi ršum 7,000 žmonių: 6,509 
suaugusių ir 507 vaikų. Tai 
reiškia, kad kas mėnesį apie 
1,160 žmonių atima sau gy
vastį.

Žudymosi priežastis yra 
bedarbė, nes pernai tuo pa
čiu laikotarpiu, kuomet dar
bai ėjo geriau, nusižudymų 
buvo kur kas mažiau: 2,770 
nusižudė suaugusių ir 22-5 
vaikai.

LENINAS VAŽIUOJA 
ANGLIJON.

Žinia iš Revelio sako, jog 
_______ paskalai, kad Leninas ren- 

tuo viskas pasi- giasi važiuoti Anglijon, esą 
-r • • 's • •

nės. ir su pamaldomis pal-si-

LAIVAS PLAUKĖ AME
RIKON 146 DIENAS.

Pereitoj subatoj Bosto
nan atėjo vėju varomas lai
vas iš Afrikos. Jis išplaukė 
iš tenai pereitą kovo mėnesį 
ir kelionėj išbuvo 146 die
nas. Buvo manyta, kąd jau 
žuvęs.

48 ŽMONĖS ŽUVO SU 
LAIVU.

Califomijos pakrašty, ne
toli nuo Eurekos uosto, pe
reitą subatą sudužo į uolą 
aivas "Alaska,” kuris plau

kė su 200 žmonių iš Portlan- 
do. Oregono į San Francis- 
co 48 žmonės žuvo, o kitus 
išgelbėjo kiti laivai. Nelai
mė atsitiko iš priežasties di
delio ruko ant jūrių.

’SALAVEIšIŲ” ‘KAPI
TONAS” NUSIŠOVĖ.
Pereitą subata Bostone 

nusišovė "šalaveišių armi
jos” "kapitonas” Sulzer. 
Manoma, kad suirusi svei
kata buvo jo saužudystės 
priežastimi.

BESIMAUDANČIUS SPY
RĖ PERKŪNAS.

Coney Island maudynėse, 
šalia New Yorko, pereitą 
nedėldienį perkūnas nu
trenkė tris moteris vande
nyje. Ant City Island, taip 
nat netoli Nevv Yorko, per
kūnas kirto Į buri žmonių, 
<urie buvo susirinkę pajū
ryje ir žiurėjo, kaip kiti 
plaukia. Keli vyrai buvo ap
svaiginti. o kelios moteris 
nuo išgąsčio apalpo.

MAURAI NAIKINA ISPA
NUS AFRIKOJ.

Ispanijos kolonijose Afri
koj sukilo maurai. Ispanų 
generolas Sylvestre andai 
buvo/sumuštas ir apsuptas 
su visu savo štabu nusižudė. 
•Jo vieton buvo nusiųstas ge
nerolas Navarro su naujo
mis spėkomis. Dabar atėjo 
žinių, kad sukilę maurai ap
supo jo kariumenę ant kal
no Arruito ir po kelių dienų 
kruvinos kovos visai ją iš
mušė.

mas jos burdingierius Adol- sistatęs keisti sovietų val- 
fas Poškevičius. Šis buvo džios politiką iš pat pamatų 
areštuotas jau pėtnyčioj po taikytis prie kapitalisti- 
pietų ir nuo keturių buvo ni° pasaulio, nes kitaip visi 
' ’ ” ” ; nuova- komunistai turėsią išmirt

badu.
Ta pati žinia priduria, 

kad visiems sovietų agen
tams užsienyje įsakyta su
stabdyti visą propagandą ir 
žiūrėti tiktai gryno biznio 
reikalų. Perkant kokias pre
kes, įsakyta pirkti vien tik 
tokius daiktus, kurie tinka 
maistui.

Paskutinis liaudies komi- 
paskambinęs Varpelį.'saiV mitingas nutaręs siųs- 

— ti užsienin iš viso tris dele
gacijas; viena jų aplanky
sianti Angliją, Suvienytas 
Valstijas, Franci ją ir Ispa
niją, o kitos dvi likusias Eu
ropos valstybes.

NUMOVĖ 80 AUTOMOBI
LIŲ RATUS.

Gloucesterio pajūry, ne
toli Bostono, pereitą nedėl
dienį vakarui sutemus vagis 
80 automobilių geriausias 
gumas pavogė nuo ratų ir 
susikrovę ant troko nusive
žė. Žmonės sustatę automo
bilius buvo suėję į vandenį 
maudytis.

RADO JŪRĖSE LAVONĄ.
Ties Liverpoolio prieplau

ka, Bostone, atrasta aną
dien nežinomo žmogaus la
vonas. Nuskendęs žmogus 
galėjo būt apie 52 metų am 
žiaus, plikas, nuskustais 
ūsais ir svėrė 174 svarus.

NORĖ JO APIPLĖŠT 
BANKĄ.

Iš nedėlios j panedėlį ban
ditai norėjo išplėšti Somer- 
ville, Mass. banką ant Teele 
sq. Policmanas pastebėjo 
plėšikus ir pasišaukęs dau
giau policijos i pagalbą suė
mė tris plėšikus.

C »| 1—1.1

Netoli Hamiltono, Ohio, 
banditai sulaikė ant kelio 
žmogų važiuojanti automo- 
bilium ir liepė pakelti ran
kas. .Jam to nepaklausius, 
razbaininkai tuojaus pradė
jo šaudyt ir ant vietos jį už
mušė. -Jo pati išliko sveika. 
Užpuolikai apiplėšė abudu 
ir pabėgo.

tardomas policijos 
doj per 8 valandas be per
traukos. Pusė po dvylikos 
naktį jisai prisipažino nušo
vęs Statkų savo ranka.

Poškevičius pasisakė, kad 
jis buvo jau iš kalno suple- 
navęs Statkų užmušti ir tuo 

• tikslu nusipirko Bostone re- 
, veiverį. Seredos vakarą 
■Statkus valgęs virtuvėj va
karienę, kaip jis, Poškevi- I X • - - -cius, i 
Statkus išėjęs prieangin ir 
paklausęs, ko reikia. Poške
vičius sakosi tuomet šovęs 
Statkų, ir šis šokęs virtuvėn 
atgal. Bėgdamas jis suklu
pęs ir parpuolęs — kulipka 
jau buvo perėjus jam per 
vidurius, 
nok, kad

POPIEŽIUS DALINA 
TITULUS.

Iš Romos pranešama, kad 
popiežius davęs amerikietei 
vardu Spottis princesos ti
tulą. Spottis paeina iš St. 
Louiso. Pirma jis buvo jai

Matydamas vie- 
pas Statkų yra d a 

gyvybės, Poškevičius sakosi 
paleidęs jam da du šuviu į 

z- W ' '-—ji 
turi mėsos 

krautuvę ir už tos krautu
vės ketverge buvo atrastas davęs grafienės titulą. Reiš- 
num^stas iššautas revolve- kia, katalikų bažnyčios gal- 

’ l žmones į tituluo
tus ir netituluotus. O Kris- 

už ką jis tus mokino, kad visi yra ly-
> gus.

galvą.
Poškevičius

G U'

ris. Tas ir atkreipė policijos va dalija 
nuožiūrą į Poškevičių.

Klausiamas. i
Statkų’ nušovė, Poškevičius 
atsakė, kad Statkus nuola
tos grasindavęs ir kiekvieną 
sykį praeidamas pro šalį 
grieždavęs dantimis.

Nors tardomas policijoj . ma, kad moteris bus nušo- 
Poškevičius prisipažino prie vusi vyrą, o paskui pati nu
kaitės, tečiaus vėliaus, ad-! sižudžiusi, nes šalia jos gu- 
vokato patariamas, pradėjo Įėjo revolveris.

Akrone, Ohio, atrasta sa
vo namuose nušautas poli- 
cistas su savo žmona. Mano-
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2 KELEIVIS

APŽVALGA D
PABALTIJOS SĄJUNGA 

IR RUSIJA.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Rusai siūlosi į Pa
baltijos Sąjungą, liabar 
"Lietuvos Ūkininkas’’ pa
duoda tuo klausimu ir iš
traukų iš komunistų organo 
"Novą’ Put,” kuris eina Ry
goje. Birželio 23 d. tame 
laikraštyje buvęs įdėtas 
straipsnis, kur tarp kita ko 
buvę pasakyta, kad—

"Ir Latvija, ir Lietuva, ir 
Estija, ir Rusija eksportuoja 
ir importuoja tarias pačias 
prekes. Joms butų naudinga, 
jei josios eitų pasauliu arenote 
ne kaipo konkurentai, bet kai
po sąjungininkai. Pagalios, ir 
tranzitiniai santikiai tarp šitų 
keturių respublikų galėtų bū
ti geresni ir greičiau galėtų 
būti sureguliuoti, jai tarp sa-1 
ves susitaikytu.”

Tečiaus "Lietuvos Ūki
ninkas” šitai propozicijai 
priešingas. Jis (N27) sako:

” ’Novy Put’ publicistai, ma
tyt. ekonominių reikalų skir
tumo tarp Rusijos ir Baltijos 
valstybių visai nepažįsta ir ne
mato. Jei bolševikai nori įro
dyti. kad ekonominiu atžvilgiu 
Baltijos valstybės nieku nesis
kiriančios nuo Rusijos, tad 
dažniausiai taip daro dėl to, 
kad galėtų atrasti naujų keliu 
ir priemonių sovietų sistemos 
propagandai skleisti. Juk ne
senai Maskvoje per komunis

tų internacionalo suvažiavimą 
buvo svarstomas klausimas 
dėl tokios propagandos Balti
jos valstybėse ir buvo pačiu 
bolševikų sutikta tą propagan
dą varyti visokiais budais ir 
per visokias organizacijas, ku
rios tik turi kokių nors santi- 
kių su Rusija. Ar šiaip ar taip 
jus, rusai, galvosite, o vis dėl
to jums rupi senoji ’nedelima- 
ja Rossiia.’ ”

Nors sykį aiškiai pasaky
ta. kodėl nenorima sąjungos 
su Rusija. Bijomasi bolševi
kų agitacijos.

w Bet jeigu rusams ištiesų 
taip jau rupi "ne dielimaja 
Rossija," arba kitaip sa
kant, pasiglemžimas Pabal
ti jos Valstybių, tai klausi
mas kįla, argi neįsileidimas 
Rusijos į Pabaltijos valsty
bių Sąjungą gali tą pavojų 
prašalinti?

Musų manymu, 
litika tik didina _ . 
Juk neįsileisdamos Rusijos, 
Pabaltijos valstybės jau pa
čios duoda Rusijai pamato j 
jas šnairuoti ir žiūrėti kai
po į priešų sąjungą.

Šitokia atmosfera visuo
met bus pilna fosforo, ir 
mažiausia f rikei ja visuomet 
galės pagimdyti eksplioziją.

Pabaltijos valstybių poli
tikams vertėtų geriaus pa
studijuoti istoriją. Jie turė
tų neužmiršti, kad Rusija 
per kelis šimtmečius laužėsi 
prie Baltijos uostų. Jie tu
rėtų atsiminti visas jos ka
res su švedais. Ji ėjo prie 
savo tikslo per žmonių lavo
nus, per kraujo upes — ir 
visgi savo tikslo pasiekė, 
švedai buvo sumušti. Buvo 
įkurtas Šliselburgas — rak
tas prie jūrių: buvo pasta
tytas Peterburgas, užka
riauta Ryga, ir tt.

Nejaugi Pabaltijos politi
kams rodosi, kad šitiek ko
vų pakėlusi, tiek kraujo 
praliejusi, Rusija dabar 
lengva širdimi savo užka
riavimų išsižadės? Nejaugi 
jie mano, kad sutvėrė nvkš- 
tutinę sąjungą jie galės 
prieš Rusijos milžiną atsi
laikyti, kada tas užsimanys 
vėl prie Baltijos uostų pri
eiti?

Bolševikų agitacija gali 
būt nepageidaujamas daik
tas. Bet prieš ją visgi gali
ma da kovoti, galima staty-

tokia po- 
tą pavojų.

mi, kad nuo tu keikimų su-' 
griusiąs kapitalizmas. Bet 
dabar jie pradeda pamatyt 
savo apsivylimą. Jų eilės 

įkas sykis darosi retesnės ir 
retesnės. Pagalios jau ir tie, 
kurie da pasilieka, pradeda 
tai šmeižtų vakchanalijai 
priešintis. Ir mes esame 
liai įsitikinę, kad jau nebe
toli tas laikas, kuomet jie 
nutars nebemokėti keikū
nams algų.

Kunigų siauti
mas Lietuvoj.

butų vedamos savivaldybių, 
o ne kunigo. Kunigo parei
ga tik sakramentą išpildyti, 
o ne tuos dokumentus rašyt, 
kurie paskui bažnyčiai visai 
nereikalingi, o vien liktai 
pasaulinėms įstaigoms (mo
kykloms, kariumenei, teis
mams, savivaldybėms ir 
taip toliau).

I^abai butų naudinga, kad Parazitas gali būti gyvūnas 
Į Steigiamasis Seimas išleis- ir galj būti augmuo; jis gali 
tų įstatymą, kuris varžytų būt neįžiūrimas gyvūnėlis, 
kunigų sauvalybę, kad pa- j arba lengvai

Socializmo Parazitas.
Kas tai yra parazitas?

Biologijos žvilgsniu, pa
razitu vadinasi kiekvienas 

f' gyvas sutvėrimas, kuris gy- 
i! vęna arba maitinasi kito 

jtriusu ar darbo vaisiais.

"Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

Musų kunigėliai ir jų lai
kraščiai nieko kito nedirba, 
kaip tiktai kolioja ir šmei
žia "Lietuvos Ūkininką” ir 
ju skaitytojus.

Pasisekė musų kunigė
liams laimėti rinkimus į St

ti savo agitaciją. Bet jeigu 
jie užsimanys pavartoti fi
zinę spėką, prieš ją Pabalti
jos valstybės neatsilaikys.

Taigi iš dvieju blogų rei
kėtų pasirinkti tą, kuris 
mažiau pavojingas.
• ---------------------------------------.

OPOZICIJA LIETUVOS 
VALDŽIAI AUGA.

"Vienybė Lietuvninkų” 
<N57) pastebi, kad Ameri
kos lietuvių nusistatymas 
Lietuvos klausimu pasta
ruoju laiku pradėjo žymiai 
keistis. Iki šiol beveik visi 
Amerikos lietuviai, išsky
rus vienus tik komunistus, 
rėmė Lietuvos valstybę. Da
bar lipas pradėjo keistis. Ir 
”V. L.” paduoda vieno savo 
skaitytojų laišką, kur sako
ma:

"Skaitant Amerikos ir Lie
tuvos laikraščius visgi žmo
gus išneši nuomonę, kad Lie
tuvoje ne viskas yra gera! 
Ypač liūdna, kad tenai viena 
partija (krikšė. dem.) paėmu
si politikoje viršų, stengiasi 
visas kitas žmonių sroves po 
savo kojom pamušti: per tai 
matosi iškilanti naminė karė, 
kuri pakol kas yra vedama tik 
ant popieriaus, bet gali priei
ti ir prie ginkluotos kovos. 
Kas tada butų? Tai butų tau
tos saužudystė. Tai reikštų, 
jogei Lietuva būtinai vėl pa
klius po kieno nors svetimu 
jungu. Dėl to man rodos, kari 
gerai daro tie. kurie jau atsi
žada finansiškai remti Lietu
va. iki tenai valdžia bus visų 
žmonių, o ne vienos partijos.”

Taip rašo dešiniųjų tauti
ninkų laikraščio bendradar
bis. Iš to galima suprasti, 
kaip į dabartinę Lietuvos 
valdžią žiuri kairesnės ame
rikiečių srovės.
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KRIKŠČIONIŲ DARBAI.
Lietuvos komunistų orga

ne "Tiesoj” randame šito
kią žinią:

"Gal nė vienoj Lietuvos 
apielinkėj taip žiauriai buožės 
nešėlo. kaip valsčiuose Kupiš
kio, Šimonių, Viešintų. Suba
čiaus, Gelažių, Salamiesčio ir 
Alizavos. Kiek buožių \ aidžios 
viešpatavimo metu nukentėjo 
tiek komunistų ir darbininkų- 
revuliucionierių:

"Sušaudytų 
"Areštuotų 
"Išplaktų 
"Kitokiais budais kan
kintų 30
"Merginų išgėdinta laike 
areštų 7”

Lietuvą šiandien valdo 
kunigu partija, kuri vadina 
save "krikščionimis demo
kratais." Taigi šitie kruvini 
darbai, tai krikščionių dar
bai.

Kunigai, žinoma, teisina
si, kad komunistus reikia 
galabyt, nes jie esą valsty
bės priešai, norį krikščioniš
ka valdžia nuversti.

ST “LT™ S >T. I«di™ negalima esą S kle- 
bono žemę atimti. Bet kažin, 
ar Dievui butų skriauda, jei 
klebono kišenius patuštėtų.

Taip pat turbut bedievy
bę skelbia tie, kurie sako, 
kad gimimo, mirties ir jung
tuvių knygos (metrika), 
kaip ir kitose valstybėse,
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owiako, kuriu keliolika bu
vo suimta didžiausiam suo- 
kalbvje prieš Lietuvos val
stybę ?

‘ i į "•kunigų sauvalybę, Kad pa-;arba lengvai matomas su-
beuną ir dabar jie non uz- rapijonams duotu teisės iš, tvėrimas. Pavyzdžiui, džio- 
Aayauti mokyklas ir pa- savo parapijos pašalinti vos bacilai, nuo kurių pa
vergti jnok\ tojus-. _ . tuos kunigus, kurie naikina reina džiovos liga pas žmo- 

Kumgai visur ir \ įsiems parapjjos turtą ir piktina; nes arba tuberkuliozas pas 
skelbia, kad \ abtiecių ^<Į- žmones savo blogais pasiek galvijus, yra mikroskopiški
jungos ir Mokytojų Profesi
nės Sąjungos nariai esą be
dievybės platintojai. Bet 
pažiūrėkime — kokią jie be
dievybę platina.

Kada mokytojas mokyk
loje vaikams aiškina, kad 
žemė sukasi aplink saulę, o 
ne saulė aplink žemę, tad 
tamsus tėvai piktinasi ii' 
sako, kad nebereikalo kuni
gėlis mokytoją vadinąs be
dieviu lokių herezijų skel
bėją.

Taip pat turbūt bedievy
bę skelbia tie, kurie sako, 
kad kunigams pakanka 6 
margų žemės, nes jie turi 

‘ gerą pajamų šaltinį iš viso
kių bažnytinių apeigų, im
dami už jungtuves ar laido
tuves po 100 ir net 600 auk
sinų. 0 kur dar "kalėda." 
Mat kunigėliams gaila atsi
skirti su dvareliais, kurie 
paliuosuoti nuo visokių val
stybinių ir savivaldybių pa-

gyveniman darbininkų kla
sės idealus.
Bolševizmas arba Komuniz

mas.
Ką mes suprantame ter

minais "bolševizmas” ir ”ko-
Įmunizmas”? Žinoma, tikro
ji jų prasmė yra skirtinga, 
l>et juk tas mums visai ne
apeina, 
dalykas 
mokslas apie žodžius, jų ki
limą, reikšmę, etc.). Mums 
svarbu, ką jie reiškia ekono
miniu ir socialiu žvilgsniu, 
čia mes panagrinėsime ter
miną "bolševizmas.”

Ištikrujų, kas yra bolše
vizmas? Nesigilindami į 
smulkmenas, mes pavadin
sime bolševizmą parazitu. 
Žinoma, kai kuriems tokis 
bolševizmo apibrėžimas ne
paliks, bet tiKrenybėj, kaip 
žemiau pamatysime, jis to
kiu yra. Bolševizmas yra 
parazitas dėlto, kad jis gy
vuoja ir laikosi ne savo, liet 
kitų triusu. Jis nori pasisa
vinti socializmo idėjas ir po 
jų priedanga vykciinti savo 
programą gyveniman. Tuo 
žvilgsniu bolševizmas yra 
socializmo parazitas. Tiesa, 

.j nėra gyvas 
bet jis yra gyvų

Tai etymologijos 
(etvmologija yra

gimais. Pavyzdžiui, parapi-^be stiklo neįžiūrimi) para- 
Jie gyvena žmonių ir 

1___ ; ir maitinasi
juo. Tokie ir kiti jiems gi
miningi parazitai vadinasi 
bakterijomis —tai mažyčiai 
kūneliai, priklausantįs aug
menų karalijai. Blakės, utė- 

s 
i yra parazitai.

Jie minta žmonių ir kitų gy
vūnų krauju. Juos mes leng
vai matome nuogomis aki
mis. Visokių rųšių grybe
liai, kurie auga ant medžių 
žievės, yra tipiški parazitai, 
nes jie maitinasi medžių sy
vais. Cholera, influenza, dif- 
terija, karštligė, šiltinė ir 
kitos panašios ligos paeina socializmas 
nuo tam tikrų gemalų-bak- riaiktas L 

J?LnUO?}na.J.^?£a^ žmonių’—darbhnnkų ’kla* 
............ 'f ? ’ jSės — tvariny& Taigi 

lai labaibolševizmui kaip tik parazi
to vardas ir atatinka.

Kaip augščiau minėjome, 
į ne visi parazitai yra žalingi.

jos G. gyventojai 10 metų zitai. 
vargo, kol pagaliau vysku- gyvūnų kūne
oas susimylėjo ir iškėlė kle
boną, kuris savo girtuoklia
vimu ir kitokiais nepritin
kančiais kunigui pasielgi
mais piktino žmones.

Mes ”Lietuvos Ūkininko” įlės, blusos ir jiems panašu: 
skaitytojai ir platintojai ti-'brudas irgi
kimės, kad už šitame straip
snyje paskelbtas ir nepas
kelbtas žinias busime ap
šaukti bedieviais, tečiaus 
tenusiminkime ir toliau 
skaitykime bei platinkime 
aip labai žmonėms naudin

gą "Lietuvos Ūkininką” at
gindami, kad Dievas moka 
atskirti grudus nuo pelų, 
įors ir kunigo sumaišytus.

kraują, ardo jo sveikatą ir 
pagamina mirtį, 
žalingi parazitai.

Parazitų randasi daugy- ■ 
bė rusiu: vieni jų vra ma- 
žiau, kiti daugiau bledmgi. Taigi butų įdomu sužinoti, 
\ ra labai žalingų parazi- prje kokios rūšies parazitų 
tų, nesančių daug žalos aug~. priguli bolševizmas: nau- 
memms ir gyvūnams. Bet dingų ar žalųigų? Tai la- 
tai jau potologijos (potolo- jengVa sužinoti. Čia nė- 

: ra reikalo būti parazitologi- 
; jos žinovu (parazitologija 
.yra mokslas apie parazitus). 
[ Užtenka pažvelgus į parazi-

NUTEISĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Tulsos mieste, Oklaho- 
noj, prisaikintujų suolas 
įasmerkė policijos viršinin
ką Gustafoną užtai, kad jis 
lieko nedarė sustabdymui 
•uodveidžių skerdynės ir 
kad buvo susitaręs su vagi
ms, kurie vogdavo automo
bilius, ir dalinosi su jais pi
nigais.

gija yra mokslas apie ligas) jj 
dalykas. Iš augščfau paduo-! 
tų faktų bus jau aišku, ką' 
reiškia žodis "parazitas.”
Kapitalizmas ir Socializmas to darbo pasekmes, iš kurių 

Kas tai yra kapitalizmas? ,- -- 
Kapitalizmu mes vadina-j 

me dabartinę draugijos for- 
mą. visuomeninio gyvenimo 
surėdymą. Draugija — tai i 
milžiniškas socialis organiz
mas. Lndividualai — tai yra 
vienutės, kurios tą sociali 
organizmą sudaro. Atskiros 
žmonių grupės, luomai, sro
vės ir partijos — tai socia- 
lio organizmo audiniai. 
Kuomet tos visos vienutės ir 
tie visi audiniai veikia su
tartinai organizmo labui, 
tuomet ir organizmas jau-l 
ciasi gerai. Kitaic 
tariant, tuomet ekonominis 
ir socialis gyvenimas drau
gijoje švelniai ein^. Bet 
šiandien yra kaip tik atbu-

ATGIJA PERKŪNO 
GARBINIMAS.

"Lietuvos Ūkininkas 
praneša, kad Lietuvoje pra
deda atgyti Perkūno garbi
nimas. Sako:

"Teko girdėti, 
susikūrė nauja 
rios šalininkai 
perkunininkais 
dais. Tos naujos religijos apaš
talas yra Domas Šidlauskas, 
kuris kitados koperatijos idė
ją buvo plačiai skleidęs, žmo
nės kalba, kad Perkūno garbi
nimas busiąs vėl atgaivintas 
ir taip pat businčios vaideliu- 
tės. Kauno Meno Kūrėjų drau
gijos būstinėje kas šeštadie
nis nuo 6 vai. ligi 8 vakaro D. 
Šidlauskas skaito paskaitas iš 
temos: Naujos religijos idė
jos. Būna ir diskusijų.”

Nėra abejonės, kad Per
kūno garbinimas yra daug 
racionališkesnis, negu gar
binimas Jehovos. Mes bent 
žinom, ką Perkūnas reiškia. 
Bet vistiek garbinti ką nors 
yra neišmintinga. Daug iš
mintingiau butų studijuoti 
Perkūną, kad pakinkius ji 
prie darbo.

KAME JŲ "REVOLIU
CINGUMAS.”

Kai kurie komunistai jau 
pradėjo 
šlykščių 
nuolatos 
"Laisvė” 
organai, 
sako, kad iš tų protestų nie
ko neišeisią, nes jei komu
nistų lyderiai liautųsi šmei
žė socialistus, tai tuomet iš
nyktų visas jų (tų "lyde
rių”) "revoliucingumas.” 

"Naujienos” rašo:
"Tik Įsivaizduokite, kad tie 

žmonės paliautų keikę, pravar
džiavę ir šmeižę Grigaitį, Her
maną. Michelsoną ir kitus so
cialistus: kuo tuomet jie gale-1 
tų parodyti savo 
gumą’ 
tuomet galėtų rašyti?

"Tas 
po vardu 
skelbė savo 
pasekėjams, 
kio kredito minių akyse; 
munistiški’ eksperimentai, ku
riuos bolševikai darė Rusijoje, 
atnešė blogiausių vaisių, ir 
pats bolševikų galva. Leninas, 
šiandien atsižada savo 'komu
nizmo:’ pranašavimai revoliu
cijų, kuriomis komunistų ra
šytojai diena iš dienos bovv- 
davo savo skaitytojus, neišsi
pildė. Kas-gi tuomet palieka 
tiems idėjiniems bankrutams 
daryti, kad dar bent kiek il- 
giaus palaikius savo įtaką tuo
se elementuose, kurie iki šiol 
aklai sekė paskui juos?

"Nieko kita nepalieka, kaip 
tiktai dar labiau sustiprinti 
keiksmų ir šmeižtų kanonadą 
prieš Grigaitį, prieš Hermaną 
ir prieš kitus socialistus.”

Mes tečiaus manom, kad 
galas tiems keikūnams jau 
nebetoli. Tokie barškalai, 
kaip Jukelis, Pruseika, 
Bimba, iki šiol darėsi iš kei
kimų neblogą pragyvenimą. 
Komunistai klausydavosi jų 
keiksmų, plodami jiems ir 
gerai apmokėdavo, manvda-'nežinos ka atsakyti.

protestuoti dėl tų 
šmeižtų, kokiais 
būna pripildyta 
ir kiti komunistu 
Bet "Naujienos”

’revoliucin-
ir net — apie ką jie

idėjinis mišinys, kuri 
'komunizmo’ jie 

’susipratusiems* 
senai neteko jo- 

’ko-

i

kad Kaune 
religija, ku- 

vadina save 
ir kitais var-

Nori pastatyt Rusiją ant kojų
Senatorius France, kuris ria, kad tas badas jaučia- 

važinėjosi po Rusiją, sugrį- mas tiktai tame ruožte, kiu
žes Amerikon ketina agi- šįmet nebuvo lietaus. Taigi 
tuoti, kad badaujantiems čia ne valdžios forma kalta. 
Rusijos gyventojams butų 
suteikta pakankamai pašal
pos ir duota sovietų respub- 

, likai didelė paskola maši
noms ir maistui pirkti. Jis 
yra įsitikinęs, kad tokia pa
rama daug geriau apsimo
kės, negu paprasta labdary- jog prie sovietų 

niekas daugiau, Rusijos

bet gamta. Kitose gi srity
se, kur oras buvo geresnis, 
javai užderėję neblogai ir 
vietomis žmonės turėsią da 
parduot duonos.

Senatorius France nesu
tinka su tais, kurie sako, 

valdžios 
bė. kuri niekas daugiau, Rusijos ūkis nupuolęs, 
kaip tik apsunkinimas viso Priešingai, jis sako, Rusijos 
pasaulio. mužikai dabar daug dau-

Gavę paskolos, rusai galė- giau padarą, negu prie se
tą nusipirkti reikalingų sau nosios valdžios, ir jeigu tik 
mašiną, pagerinti ūkį ir už- jie galėtų gauti moderniškų 
auginti daug javų pardavi- ūkio mašinų, vietoj primitv- 
mui. 0 turėdami parduoti vių savo pjautuvų ir medi- 
javų, Rusijos žmonės netik niu arklų, jie galėtų daug 
nereikalaus sau pašalpos, javų užauginti eksportui 
liet galės da ir kitoms Eu- ir visas savo skolas atmokė- 
ropos šalims duonos patiek- ti.
ti. Taigi tas tuojaus paleng- Senatoriaus France’o ap- 
vintų tarptautinę padėtį. skaitymu, Rusijai reikia 

Bet tai da ne viskas. Tu- nuo $2,(X)0,0()0,000 iki Sū
rėdami pardavimui javų, 600,000,000 paskolos, kai 
rusai galėtų pasidaryti ge- pastačius ją ant tvirtų eko- 
ro pinigo ir netik paskolą nominių kojų. Jis yra gana 
galėtų sugrąžinti, bet pra- geros nuomonės apie sovie- 
dėtų daugiau pirkti mašinų tų valdžią, kuri, pergyvenus 
ir kitokių Amerikos manu
faktūros padarinių. Tas 
reikštu Amerikos fabri
kams daug darbo. Rusija 
yra labai didelė ir visai tuš
čia šalis. Jai visko reikia, 
bet žmonės neturi pinigų. 
Taigi reikia padėti jiems 
padaryti pinigų, <

.. ....... . . , 7 met bus geri pirkėjai. i-ku^v uuviuuuc,
Taip protauja senatorius Rusijoj gali užlaikyti. 2e- 

. - -t . . .. . -. rrance. (mes klausimas Rusijoj esąs
Teikiant finansinę para- jau išrištas ir galutinai nu- 

mą, jisai pataria pripažinti statytas. Privatinė ukinin- 
ir sovietų valdžią, kuri da- kų nuosavybė pilnai įvykin

ta ir ūkininkai esą pilnai ja 
patenkinti. Nors jie nėra 

bet dabartinę 
valdžią remia, nes bijosi, 
kad jai griuvus dvarininkai 

[ neatimtų iš jų žemių. Todėl 
pripažįsta, nesą ko tikėtis ir laukti, kad

MATO GALĄ BAŽNYČIAI
”Kardas" nurodo, kad ti-j 

kėjimas. kuris rymo lik ant 
žmonių tamsumo, greitai 
nyksta ir kad neužilgo bu
siąs galas bažnyčiai. Jis ra
šo:

”Kad pamačius, jog bažny
čia prie to eina, reikia tik at
siminti j tai, kas buvo penkios 
dešimts metų atgal ir koks tuo 
laiku viešpatavo tikėjimas. 
Pasenusios to laiko dogmos ar
ba jau ilsisi kapinėse, arba j 
ten jau eina. Kas šiandien gir-

revoliucini karšti ir neiš
vengiamą ekonominę suiru
tę, dabar jau pradėjo tvar
kyti ir grįžta prie pusiau 
kapitalistinės sistemos. Ko
munizmas Rusijoj negali
mas dalykas, ir tą dabar jau 
pamatė karščiausi komunis- 

o jie tuo- (tai. Bet pusiau kapitalistinė 
i. tvarka, France’o nuomone,

Kas girdi apie šėtono dideny
bę? Kas girdi dabar apie prisi
kėlimą ir numirusių? Tos dok
trinos, kartu su didžiuma krik- 
feonBkis teologijos, jau 

sta‘ liucijos procesą ir dabar
Bažnyčios silpnybė yra į esanti jau visai ne tokia, ko- bolševikais, 

tame, sako ”Kardas,” kad ji kia ji buvo tuojaus paėmus 
negali prirodyti nei vieno bolševikams šalį savo kont- 
dalyko, kuriuos ji skelbia, rolėn. 
Paklauskite kunigo, kuri Senatorius i "r__ ___________ _____ ____
yra pekla ar dangus, ir jis kad Rusijoj dabar siaučia dabartinę valdžią kas nors 

•baisus badas, bet jis pridu- nuverstų.

įgalima lengvai spręsti apie 
i kalbamąjį parazitą. Taigi 

_ t surasti ar jis yra 
naudingas ar kenksmingas, 

į s ir iki kokiam laipsniui.
11 Bolševizmo darbo pasek- 
irnes mes matome Rusijoj, 
i Ten jam įsivyravus, Rusija 
visai susmuko, ekonominis 
gyvenimas tapo visiškai su
ardytas, produkcija nupuo
lė ant žemiausio laipsnio, 
transportacija visiškai su
iro. Rusijos liaudžiai žiuri į 
akis baisiausia bado šmėkla, 
žodžio ir spaudos laisvė ta-

ganizmas jau-Į^0 panajkinta, pįlnj kalėji- 
Kitais žodžiais i maį prikimšti nekaltų žmo-

nių. Bolševikai iaiko pasi
movę Rusijos liaudį ant 
raudonų durtuvų.

Tai tokios bolševizmolai. Draugija yra prispausta (| ^ ”ekmės Kusjjoj. Ar
sunkios kapitalizmo naštos; 
ekonominis suirimas ir 
anarchija, tai ryškiausios 
gyvenimo, žymės. Kapitaliz
mas čiulpia sau maistą iš so
ciali o organizmo — draugi
jos — audinių. Jis gyvena ir 
kraunasi milžiniškus lobius 
iš kitų žmonių triūso —dar
bininkų klasės darbo pro
duktų. Tuo žvilgsniu kapi
talizmas yra parazitas — 
baisiai žalingas draugijos 
parazitas. Socialiame ir 
ekonominiame gyvenime 
kapitalizmas pagimdė pasi
baisėtiną parazitizmo pa
dėti. kuri veda draugiją 
prie neišvengiamo supuvi
mo.

Socializmas yra nauja 
draugijos sistema, kuri 
Įvyks kapitalizmui žlugus. 
Jo užduotis yra nuversti ka
pitalizmą ir perorganizuoti 
draugiją naujais lygybės, 
brolybės ir solidarumo pa
matais. Jis yra tas vaistas, 
kuris sunaikins draugijos 
parazitą ir išgydys jos 
žaizdas. Socializmas yra 
socialės evoliucijos produk
tas, "išreiškėjas darbininkų 
dasės lygybės, brolybės ir 
solidarumo. Ir tiktai jis gali 
jaliuosuoti vargstančią ; 
žmoniją iš parazito — kapi- 
talizmo — nagų ir įvykdinti syje.

jos geros ar blogos? Nau
dingos ar pragaištingos 
diaugijai? Tik amžinai su- 
kvailėjęs, o ne protaujantis 
žmogus gali vadinti tokius 
dalykus gerais arba naudin
gais. Tik beprotis gali tvir
tinti, kad bolševizmo meto
dais galima įvykdinti socia
lizmą Rusuose. Nebepatai
somi fanatikai užgiria bol
ševizmo darbus. Tokios 
darbo pasekmės yra di- 
džiaųsis smūgis ne vien Ru
sijos liaudžiai, bet ir viso 
pasaulio darbininkų klasei 
—socializmui. Bolševizmas 
todėl yra baisiai žalingas 
parazitas. A. Dvylis.

§2 UŽ PAŽIŪRĖJIMĄ 
KAMBARIŲ.

Toronto mieste, Kanadoj, 
namu savininkai pradėjo 
imti po $2 už parodymą 
kambarių. Kas nori pasi
samdyti kambarius ir nori 
Įneiti pirma juos apžiūrėti, 
tas turi Užmokėt $2.

RUSIJA UŽSAKĖ 500 
VAGONŲ.

Rusijos sovietų valdžia 
užsakė Kanadoj 5l)0 vagonų 
aliejui vežti. Užsakymas bu
siąs gatavas lapkričio mėne-



Km nieko neveikia 
To niekas ne peikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Kcir.unistai gavo didelį 
smūgį.

27 d. liepos, tai buvo 
Brooklyno kriaučių politi
kos diena — rinkimas dele
gato. Artinantis tai dienai, 
kas vakaras ant kiekvieno 
gatvės kampo matėsi būriai 
kriaučių diskusuojant, ko
kis delegatas jiems butų 
geriausis. Vieni sako, kad 
Bekampio partijos, t. y. ko
munistų, negalima daugiau 
rinkti į delegatus, nes, gir
di, per praėjusį lokautą mus 
vadovavo komunistai ir tie-' didatais. į delegatus, 
šiai jie pasitarnavo lietuvis-! visus devynis kandidatus 
kiems kontraktoriams: jieįvaro visus 
davė jiems teisę nepatinka
mus darbininkus prašalinti 
iš dirbtuvių, numušti algas 
darbininkam tiek, kiek kon- 
traktorius nori ir tt. Kiti 
žmonės vėl giria Bekampio 
ir "Laisvės" peršamą rum- 
bini Jankauską, sakydami, 
kad jis moka Shiplakovą 
plūsti, tai jis bus geras dele
gatas.

Tai šitaip ir tam panašiai 
argumentavo kriaučiai gat
vėse. Na, o "Laisvė” tai jau 
sušilusi dirbo ir rūpinosi 
kriaučių delegatu. Rodosi,' 
kriaučių delegatas turi tar
nauti kriaučiams, o ne "Lai
svei," bet "Laisvė" daug 
daugiau rūpinosi, kas bus 
išrinktas delegatu, negu pa
tys kriaučiai. Ji ėmė kalbėti 
per savo špaltas apie dele
gatų tinkamumą ir agituoti pirmininku, 
už rumbinį Jankauską. Ir tą [su pritarimu Mockaičio, pa-’į 
ji darė beveik per kiekvieną[ sitarnaudavo samdytojams,! 
savo numerį iki paskutinių 1 0 ne darbininkams. Tie nu-i 
dienų rinkimo. Kriaučiai rodymai labai buvo faktiš- 
tuomet ėmė daugiau kalbėti, ki, kad nei Mockaitis su 
apie "Laisvę”, negu apie de-[ Buivydą nesistengė -
legatus. Einant Grandstry- čyti, bet tik raudo kaip vė- 
čiu beveik visur buvo girdi- žiai savo darbus, 
ma kriaučius kalbant: "Mat,• 
ateinančią žiemą laisviečiai 
jaučia labai šaltą, tie nuo 
1919 m. overkotai jau nu
plyšo, tad jie ir nori, kad 
butų Jankauskas delegatu, 
nes jie veikiausia padarė su 
juo kontraktą delei overko- 

’ tų, tad agituoja už jį.” Ki
tas priduria: "'Laisve' jau 
ir tiesioginiu budu, per sa
vo špaltas, iš kriaučių prašo 
pinigų."

Bet šiaip, ar taip, o jau 27 
d. liepos atėjo ir vakare 
kriaučiai traukė į nepapra
sta susirinkimą —. rinkti 
delegato. 7:30 valandą va
kare įeinu ir aš į svetainę: 
žmonių jau pusėtinai. Ant 
steičiaus sėdi visas kriau
čių komitetas, kuris suside
da daugiausia iš komunistų. 
Tarpe jų žiuriu sėdi žmogus 
su išpurtusią raudona no- 
sia. Aš prisiartinęs prie vie
no man gerai pažįstamo 
žmogaus užklausiau: "Kas 
ten per žmocus sėdi ant 
steičiaus?" Jis man atsakė: 
"Tai Balsys iš 'Laisvės.*'’ 
Tuomet aš gerai akis įsmei
giau ir pažinau. kad tai tas 
pats. Vėliau atsistojo mažas 
žmogelis ir paaiškino, kad 
tai čia yra atsiųstas iš "Lai
svės” redakcijos "draugas” 
Balsys, kaipo reporteris ir 
iis turįs nuo redakcijos pa
liudymą. Kriaučiai viens į 
kitą pasižiūrėję nusišypso
jo, bet sakyti niekas nieko 
nesakė.

Toliaus jau eina prie rin
kimo to vakaro komiteto. 
Pirmiausia, tai perstaty
mas tvarkos dabotojų, ar
ba kaip juos vadina "mar
šalkų”. Čion perstatyta be
veik visi komunistai arba 
jiems pritarianti. Toliaus 
rinkimas pirmininko. Kaip 
tik suminėjo pirmininką, pasakyti tiek: 
tuoj komunistai ėmė rėkti-' 
"Buivydą, Buivydą!" Bui
vydas atsistojęs galvą lin
guoja ir rėkia, kad jis apsi
ima. Bežiūrint į tai, tuojaus 
buvo galima suprasti, kad 
komunistai buvo gerai susi
organizavę ir

Km skaitė ir rašo
Tm duonos neprašo

skiepuose išrinkę, lik čia at- žmones, kaip kati daro aug-( HART, MICH. 
ėjo užtvirtinti. . . . asmenys. Lietuvių ūkininku piknikas

Užėmus Buivydai pirmi- išrinkimo, r. Kalpokas sa-i pavvko
įlinko vietą, po trumpų ne- kydamas trumpą prakąM- 
kurių perstatymų, atsidarė lę užreiškė, kad jam lygus 
nuominacija kandidatų į yra draugai darbininkai so- 
delegatus. Kaip tik spėjo 
pirmininkas pareikšti nuo- 
minaciją, tuojaus pasigirdo 
balsai: "Jankauskas, Jan
kauskas, Jankauskas!” Po 
Jankausko seka dar astuoni 
kandidatai; nes kaip 
met, taip ir šįmet, 
nuominūoti dęvyni, o 
vvnių tris daugiausia 
šiušieji balsų pasilie

visuo- 
buvo 

iš de- 
gavu- 

ria kaii- 
.Gayę 

iš- 
-------- -------- ; už durų ir ap
kalba, kuris iš jų tinka- 
įniausis. Tuojaus vienas, ki- "Laisve” 
tas iš komunistų ima girt tiiakla.
Jankauską, kad jis yra kai-i Tad, jeigu jisai nepasi- 
rus, kad jis smarkiai plusta duos provokatoriškoms kli- 
Jkmalgameitų viršininkus ir koms, tai linkėtina jam pa- 
tt. Po tam kalba iš kitos pu- sėkmingiausio darbavimosi 
sės kalbėtojai ir nurodo,! amalgameituose. 
kad Jankauskas jokiu buduį 
negali būti delegatu, nes,į 
viena, jisai nepažįsta jokio 
kriaučių darbo, kaip tik 
rumbes skėsti; antra, jis 
yra girtuoklis ir jau dabar 
su bosais girtuokliauja; 
trečias, ir tai svarbiausis 
argumentas, kurį kalbėto
jai vartojo prieš Jankaus
ką, tai buvo tas: kuomet tę
sėsi šis paskutinis konflik
tas tarpe 
samdytojų ir

Plačiai išgarsintas lietu
vių ūkininkų piknikas pa- 

cialistairkomunisiaT tauti- vyko puikiai. Subatoj buvo’ 
ninkai, katalikai ar kitos suloštas veikalėlis Dėdė at- 
kokios partijos žmonės, bi-|yažiayo. ’ Po lošimui buvo 
le jie yra darbininkai —jo šokiai. Ant rytojaus, nedė- 
draugai. Jisai savo kalboje ^°i’ Jau nu_°. ^9 
užreiškė, kad jis nevarinės. žmonės pradėjo rinktis į pa
lukių biauriū 'jiolitikų, ko-[skirtą vietą. Vienas pieme- 
kios dabar yra ir tt. Reikia n:?kas ūkininkas, kuris 
pasakyti, kad jis labai svei- s^lbė, kad pikniko nebus, 
kai pasakė, nes šitokiose Pa^s atsilankė, atsivežda- 
unijose, kur priguli įvairių m^s porą bomų, su kuriais 
pažiurti žmonės, nei negali- m^nė pikniką išardyt, bet 
ma kitaip veikti, ir žinoma! jaunimo gerą no-
jis veikiausia, to laikysis, ' .......
jeigu tik ji Bekampis su 

nepasigaus į savo!

riausius pietus iškėlė Girai- 
tienė ir Orentienė.

Atsilankiusiems tariame 
širdingą ačiū. Kitą metą su
rengsime dar puikesnį pik
niką.

Pikniko Rengėjas.

Kas girdėt Lietuvoj

Kalva.

SCRANTON, PA. 
lietuviai persiskyrė 

šiuo pasauliu.
Šiomis dienomis čia per

siskyrė su šiuo pasauliu tris 
lietuviai. Liepos 12 d. mirė 
po ilgos ir sunkios ligos Pet- 

jras Labinskas, suviršum 70 
T metu amžiaus lietuvis. A- 

darbininku j; jis išgyveno apie 30
ir Jankauskui"™aZil turl?- 

bebunant' tuo laiku streiko1"® Jaike krautuve ir puse- 
jis visuomet. Pralobo. Dabar viskas 

- - Miko vaikams. Buvo geras ir
j teisingas žmogus, paėjo iš 
[Suvalkų rėdybos, Seinų ap
skričio. Palaidotas ant Lie
tuvių Tautiškų kapinių.

Liepos 22 d. prie Mayfiel-

Tris su

NORWOOD, MASS. 
žilaitienė patraukta teis

man už liežuviavimą.
Nonvoodo ir apielinkės 

lietuviams gerai žinomas 
biznierius Povylas Babilas 
patraukė teisman Žilaitienę 

[(Vinco Žilaičio moterį) už 
neteisingą apkalbėjimą. Ka
dangi tos kalbos, sulyg 
skundėjo pranešimo, pada
rė jam skaudžių žaizdų šei
myniškam gyvenime ir nuo
stolių biznyje, tai jis teismo 
keliu reikalauja už tai nuo 
žilaitienės atlyginimo. Kuo
mi tas teismas pasibaigs, 
nežinia.

Nesenai 
vo rašyta, 
mas prie 
Taip ir atsitiko.

Gaila, kad progresyviai 
žmonės pradeda tarn savęs 
bylinėtis. Ar negeriau butu 
liežuvi sukąsti ir gyventi 
draugiškai? S. S.

Ledai. — žemės ūkio ir 
valst. turtų ministerijos sta
tistikos skyriaus pranešimu 
š. m. gegužės mėn. gale bu
vo ledų. Nuo ledų ypač daug 
vietų nukentėjo gegužės 28 
d. I.edai buvo stambus — 
karvelio kiaušiniu didumo. 
Tikiu žinių, kiek nuo ledų 
yra nuostolių dar nėra su
rinkta, bet iš pranešimų jie 
apskaitomi šimtais tūkstan
čių auksinų.

Daugiausia nuo ledų nu
kentėjo Rokiškio apskritis, 
būtent šie valsčiai: Pane 
munėlio, Juodupio, Kama 
jų, Svėdasų, Rokiškio. Di
džiausi nuostoliai padaryt 
Panemunėlio ii- Juodupio 
valsčiuose, kur daugely vie 
tų rugiai visai sunaikinti ii 
nupjauti pašarui. Praneša 
ma, kad Panemunėlio, Ro 
kiškio ir Juodupio valsčiuo 
se yra išmušta ledų api- 
5,000 dešimtinių rugių 
Kviečiai ir vasarojus yri 
nukentėję, bet mažiau.

Biržų—Pasvalio aps. Pu 
šaloto ir Joniškėlio valsčiuo 
se išmušė ledai žieminius ja 
vus ir daug žalos padarę va 
sarojui arti 20 kaimų. Cit 
kritę tokie dideli ledai, ka< 
užmušę keliolika gyvulių 
(ožkų 'ir gėriukų) ir daug 
paukščių. Labai aplaužyt 
sodai, daug išdaužyta lan 
sų stiklų. Ledų audros ruo 
žas siekęs 1—IV? varsto pla 
tumo. Išmuštus javus daug 
kas nupiovė pašairui, stip
resnieji gi ūkininkai, išari 
rugienas, pasėjo vasarojų.

Tą pačią dieną buvo ledi 
ir Panevėžio apskr. Nau 
miesčio, Panevėžio ir Pina- 
dos valsčiuose, mažiau Mie 
žiskių valsčiuje. Kupiškio 
valsčiuje buvo ledų gegužėm 
pradžioje (5 d.) ir vietomis 
žymiai apdaužė rugius.

J

nebeduoti kol bus suimtas 
nuo laukų naujas derlius. 
Šįmet rugiai veik visoje Lie
tuvoje labai gražiai atrodo 
ir laukiama labai gero der
liaus (Elta).

Cukrus pinga.
Nežiūrint i tai, kad mar

kės kursas puola, o cukrus 
į Lietuvą eina iš visų šalių, 
kurių pinigu kursas augš- 
las, vis dėlto birželio pabai
goje cukraus kaina pradė
jo labai kristi ir dabar vis 
cukrus pinga. Žinovai sako, 
cukrus dėl to pinga, kad jo 
kitose šalyse labai daug 
yra.

Kaune smulkaus cukraus 
svaras kaštuoja 4 auksinai.

si, turėjo išsinešt iš pikniko, 
į Ant kelio gi stovėjo didelis 
[ raudonas ūkininkas ir at- 
[ kalbinėjo žmones, kad neva- 
■ žinotų, nesą pikniko nėra. 
Vienok mažai kas jo klausė. 
Suvažiavę žmonės puikiai 
linksminosi ištisą dieną. O 
jau tu lietuviškų dainelių 
buvo be skaičiaus.

Į šį ūkininkų pikniką pri
buvo daug svečių ir iš toli
mų miestų, kaip tai: iš Chi- 
cagos — J. Beusas, Ketur
akis, Šniukienė su sumini ir 
duktere, Rudaitienė su 
dviem sunais, Jasulevičiene 
su sunum ir duktere, Moze- 
rienė su sunum, Jablonskie
nė su trimis sunais, A. Žalis, 
J. Žalis su motere, J. Remei- 
kis, F. Remeikis, K. Devei
kis, J. Martinkaitis, V. Ma
cijauskas, P. Balčiūnas, P. 
Masokas. M. Dundulienė, O. 
J. Mingelaitė, A. Grušiutė ir 
Mikolaitienė su dviem dūk-! 
terim muzikantėm; iš i 
Grand Rapids — A. J. Ber
notas, M. Stephen. G. Ma
kauskas, A. Augustinaitis, 
M. Šmiečkus, J. Juodeika, 
M. Ruseckas, A. Bagdonas, 
F Greičaitis ir Bernotienė: 
iš Racine, Wis.— J. Blabas 
L. Gečius. A. Untolis; iš 
Brockton. Mass. — P. Jaka- 
vonis ir V. Ambrozaitis. Bu
vo svečių ir iš kitur, bet jų 

! pravardžių nespėjome suži
noti.

Deklamaciias ir monolo- 
į gus gerai atliko ik Orenčiu- buvo uurvinos. * 
kė, S. Šimkiutė, T. Matuliu- i ............................
tė ir V. Černiutė. Duetus — išvažiavimuose i 
chicagiečiai Smukučiai. Ge- farmas arti. Pašalietis.

"Keleivyje” bu- 
kad liežuviavi- 
gero neprives.

I

i

n7cnn- u- P11“ maviiei-
n-,, va do miestelio, netoli Scranto-

no, anglių kasyklose tapo 
užmuštas Jonas Stelmokas. 
Jį užmušė nukritęs nuo vir-

i

i 
į
I 
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kad jau ko-,jį Vilniaus gubernijos, Aly-! 
u taus apskričio, Nemajūnų!

Po apkalbėjimui eita prie 
balsavimo. Balsuojant tuo-'šaus akmuo. Velionis paėjo 
jaus pasirodė, T 
munistų peršamas rumbmis taus apskričio, Nemajūnų 
nebus įslinktas, nes jati įei-jvalsčiaus, Indeliškių kaimo, 
nant į tris kandidatus dau-[Amžiaus turėjo apie 32 mė
ginusia balsų gavo F. Kai-[tu, Amerikoj išgyveno 12 
pokas. Buivydą su Mockai-;metų.- Buvo taupus ir doras 
čiu tatai matydami, ėmė [vaikinas: greitu laiku ple- 
jieškoti priemonių. kad|navo vesti ir važiuoti į Lie- 
kaip nors susukus, bet pub-įtuva, kur jo tėvas būtinai jį 

.kvietė. Laidotuves jam iš-* 
•kėlė brolis, Vincas Stelmo- _ 
kas. Palaidotas ant Tautiš-|"' 
kų Kapinių. Giminės ir pa
žįstami, norėdami platesnių 
žinių, gali kreiptis pas jo 
brolį šiuo adresu: V. Stel
mokas, 332- Theodore st., 
Scranton, Pa.

Ant Market gatvės tapo 
troko užmuštas Želionių 
vaikas Povilas. 6 metų am
žiaus. Tėvams buvo didelio 

[nuliūdimo ir širdies skaudė
jimo, nes tai buvo vienati
nis jų sūnūs. Palaidotas 27 
liepos ant Lietuvių Tautiš
kų Kapinių.

Lai būna visiems jiems 
lengva svetima žemelė!

Bačių Juozas.

I

CAMBRIDGE, MASS. 
Laisvės Choro piknike 
"munšainieriai” nosimis 

žemę arė
31 d. liepos Laisvės choras 

turėjo išvažiavimą ant Ka- 
bošiaus farmos, Bedforde. 
Tikėdamas, kad Laisvės 
choro išvažiavimas bus link
smas, su dainomis ir žaidi
mais, nuvažiavau ir aš pasi
žiūrėti. Vienok nieko pana
šaus ten neradau. Apart 
"munšaino” "geimių.” kito
kių pasilinksminimų man 
neteko matyt. "Munšaino” 
’geimiuose” ėmė dalyvumą 

netik vyrai, bet ir moteris. 
Viena "gražaus” vardo mo
terėlė, kuri sakosi myli 
"grybauti,” tiek "munšai-, 
no” prisilakė, kad pargriu-! 
vusi ėmė nosim žemę arti. ‘ 
Matėsi ir vyrų, kurių nosįs

v

Ginčai dėl apskrities 
centro vietos.

Pastaruoju metu ki’ę ašt-

Akcinė bendrovė linų pre
kybai ir pramonei.

Gavome patirti iš rimtų 
šaltinių, kad Lietuvos pre
kybininkai bei finansinin
kai yra sumanę steigti akci
nę bendrovę su kapitalu 
apie 5—10 milionų auksinų 
linų prekybai. Tosios bend
rovės tikslas butų ne tik li
nus tinkamai parduoti, bet 
ir linų pramonę pakelti. 
Mat, pasirodo, kad musų li
nai taip nevykusiai yra ap
dirbami, kad užsieniuose 
lel to už juos pigiai moka. 
Pavyzdžiui, Belgu linai bū
dami tinkamai padirbti, da
bar už Lietuvos linus bran
gesni apie 70 kartų.

Reikalauja pripažinti 
Lietuvą.

Anglų laikraščiai paskelbė 
pasirašytą penkių įtakingų 
Anglų parliamento narių 
raštą, kuriame reikalauja
ma, kad Anglų valdžia grei
čiau pripažintų Lietuvą de 
jure. Rašte sakoma, kad la
bai neteisingai didžiosios 
valstybės atideda 
aikui Lietuvos 

mą, vien dėl to,
niaus ginčas neišspręstas. 
Pasirašiusieji raštą, mano, 
kad geriausias Vilniaus gin
čo išsprendimo pagreitini
mas butų kaip tik tuomet, 
<ai Lietuva butų pripažinta 
de jure. ("Talka.”)

tolesniam 
pripažini- 
kad Vil-

lika labai atydžiai tėniyjo ir 
nedavė jiems jokių suktybių 
daryti. Einant galutinam 
balsavimui F. Kalpokas ga
vo 300 balsų: Jankauskas— 
150; Maknavičius apie 40. 
Tokiu budu delegatu tapo 
išrinktas F. Kalpokas.

Reikia pasakyti, kad čia 
komunistai gavo gana dide
lį smūgį. Jie prieš šituos 
rinkimus gana drūčiai or
ganizavosi ir beveik kiek
vieną vakarą skiepuose su 
žiurkėm laikė susirinkimus 
ir darė pienus, kaip tą rum- 
binį pravesti į delegatus, o 
atėjus tai dienai viską pra
laimėjo, ir dar gavo, gana 
skaudžių komplimentū.

Tai tik. nors kartą Broo- 
klyno kriaučiai’ paėmė pi
lietiškos drąsos ir davė 
skaudų antausį komunis
tams už jų provokatoriškus 
darbus unijoje. Po susirin
kimo visi kriaučiai kalba, 
kad jau nulaužė despotam 
ragus.

Beje pats rombinis Jan
kauskas nesvietiškai norėjo 
būti delegatu, net nesidro
vėjo fundyt ir prašinėt, 
kad už jį balsuotų. Dabar 
jis galės pasilikti šabanaus- 
ko vietoj ir kas metas kan
didatuoti į delegatus; o nuo 
išrinkimo gali būti spakai- 
nas ir skėsti rumbes.

Apie F. Kalpoką galima 
: Jis yra pra- 

monietis (aidoblistas) ir 
paskutiniais laikais buvo la
bai komunistų neapkenčia
mas. Taip pat jis yra daug 
švaresnio tipo, negu Jan
kauskas su Mockaičiu, ir jį 
(K.) niekad nebuvo girdėti nrie 1 * 

viską jau taip plūstant kitų pažiūrų draugijų.

STOUGHTON, MASS. 
Nušovė L. Statkų.

Rugpiučio 3, naktį, tapo 
nušautas jaunas lietuvis 
vertelga Leonas Statkus. 
Sulyg jo moters pasakoji
mo. Statkus parėjęs namo 
bolinę uždaręs apie 11 va
landą nakties ir sėdęs prie 
stalo valgyti naktipiečius, 
kuomet pasigirdo bildesio 
iš lauko i duris. Kaip tik 
Statkus atidarė duris pažiū
rėti, kas ko nori, pasipylė 
revolverio šūviai ir Statkus 
krito' mirtinai sužeistas.

Kas tą žmogžudystę pa
pildė ir dėl kokios priežas
ties, kol kas nežinia. Tečiau 
policija uoliai jieško žmog
žudžio ir be abejonės grei
tu laiku misterija išeis aikš
tėn.

Statkus buvo progresy- 
viškų pažiūru ir prigulėjo 

vietiniu pirmeivišku 
C. M. C.X.X. f.
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Gaila, kad dailės draugijų rjų ginčų dėl to, kur turėtų 
prisieina buti apskritys: Riržuose ai 

Pasvaly. Biržiečiai stovi už 
— Biržus, pasvaliečiai už Pas

valį. Dabar pusė apskrities 
Įstaigų Pasvaly, kita pusė 

[Biržuose. Tokia tvarka gy
ventojams labai nepatogi. 
Tikimasi, kad valdžia tą 
svaliečįų biržiečių ginčą 
trukus išspręs.

Jūsų kūdikis privalo turėti 
geriausi maistą

Lietuve motina iš Philadelphia rašo:
"Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandy
mo daugelio visokiu maistu, jai gydytojas užrašė

EAGLE,CCONDENSED MILK)
ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirs mėnesio laiko gyvenimo.”

Tire Bordcn Company
Bordcn Building

Iškirpk ši kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIANDIEN 
ir Rausi DAKAI musų knyjrą, KŪDIKIŲ 
GEROVE. kuri pauiškins. kaip užlaikyti 
kūdiki sveiku. Taipjf* Kausi maitinimo in
strukcijas jur-!.l kalboje. O10*>

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

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

]>a- 
ne

"Inkaro” bendrovė.
Ukmergėj įkurta "Inka

ro” bendrovė (ne koperaci- 
jos pamatais. Red.) su kapi
talu 500,000 auksinu. Bend
rovė stato ant Šventosios 
upės turbiną su išskaičiavi
mu, kad turbina duotų 20C 
jėgų (arklių). 100 jėgų ma
noma sunaudoti miestui ir 
jo apylinkei apšviesti, o 
jėgų pramonės tikslams.

100

Bitininkų kuisai.
Kretingoje yra "Bitės” 

draugija, kuri kasmet ren- 
jgia bitininkams kursus, šį
met taip pat "Bitės” draugi

ąja Kretingoje rengia biti- 
l ninku kursus nuo liepos 14 
■dienos iki 28 d. Kursų vedė
jas yra 
vienuolis

žinomas bitininkas 
Jeronimas.

Neduos leidimų rugiams 
išvežti.

Nežiūrint to, kad Lietu
voje rugių yra daug dau
giau. negu reikalinga jų iki 
naujam derliui, liet paskly
dus gandui, kad rugių išve
žama į užsienius, jų kainos

I spekuliacijos tikslui buvo 
pradėjusios kilti. Bei to, 
kiek teko patirti, valdžia 
griežtai nusistatė leidimų 
rugiams išvežti į užsienius

Krakęs (Kėdainių aps.) 
Milicijos sauvalė ir muši
mai. Krakių milicininkai, 
-utike žmogų N. einant per 
miestelį, pakvietė jį eiti su 
ais į namus. Vidun įsivedę 

uždarė duris ir vienas mili- 
einninkų nei iš šio, nei iš to 
niuktelėjo N. šonan taip, 
kad tasai vos kvapą atgavo. 
Toliau ėjo mušimas plašta- 
cais per veidą ir kumščiu 
per galvą. Užbaigę ekzeku- 
eiją, vienas milicininkų išė- 
o, antras, kėdėn atsisėdęs, 

"arė kaip nekaltas: "gali 
liti."

Va musų demokratinės 
nilicijos praktika.

M. Katkus.

Rumšiškis. Rinkimuose į 
savivaldybes senosios Ta
rybos dėdės darė viską, kad 
nebūtų mažažemių ir beže
mių sąrašo. Tuo tikslu pa- 
duotasai sąrašas buvo at
mestas. Rinkimuose buvo 
tik du sąrašu, — ūkininkų, 
buvusiųjų valsčiaus dėdžių 
ir žydų tautininkų. Ūkinin
kai laimėjo; bėdnuomenė 
nepatenkinta ūkininkais, 
laikas tai bėdnuomenei or
ganizuotis ir pradėti kovą 
su buožėmis. Rinkimai pra
ėjo be jokio gyvumo; iš 2 
tūkstančių rinkikų balsavę 
tik apie 600. Tai mat kokio
mis priemonėmis veikiama 
prieš savo priešus.

(”S.-d.”) Alkanas.



f

4 KELEIVIS

■ • • | i y • i Ii O I Utenos žvalgybom Mušė

Argi visame valdžia kalta;
----------  vandeniu, vėl mušė. Krūtinė 
bolševikų naudai. Tas duo- ir dabar tebesopa.’ Kitu du 
da progos priešingiems ko- dalininku, Valeikos Mykolas 
munistams elementams ra- i. ------- —

Lietuvos išgamų 
bendradarbiai

Pareiškimas Amerikos 
Lietuviams.

Gerbiamieji ! Labai man 
iiudna darosi si 
ri
liūdna darosi skaitant Ame- 'aidžia kovoti su Ru-
rikos darbininkų laikraštį agentais ir toje kovoje
-Keleivį,” kuriame dažnai nukenčia visas darbininkų 
tenka matyti nevisai teisin- - - - •
gų užmetimų ir pareiškimų' 
Lietuvos valdžiai.

Aš, kaipo Lietuvos pilie
tis ir teisybę mylintis žmo
gus, štai ką turiu atsakyti 
Amerikos lietuviams, gabe
nantiems South Omalta, 
Neb., į jų pareiškimą, tilpu
si "Keleivio” No. 24.

Gerbiamieji! Nemanykit, 
kad aš esu koks valdžios 
tarnas ir kalbu už valdžią, 
dengdamas juodus jos dar
bus. Ne! Aš esu darbo žmo
gus ir dirbu gana sunkiai 
po 14 valandų į dieną, bet 
esu šiek tiek apsišvietęs ir 
matęs, kaip kultūringoj šaly 
darbininkai gyvena. Aš gy
venau 15 metų Anglijoj ir 
gerai ten prisižiūrėjau dar
bininkų gyvenimui ir jų rei
kalų sutvarkymui. Supran
tama, pas mus, Lietuvoj, 
dar toli gražu nuo to.

Gerbiamieji! Jus protes
tuojate. kad Lietuvos val
džia nedalina ponų dvarų ir 
neatiduoda jų darbinin
kams. Turiu pasakyti, kad 
valdžia dvarus dalina ir 
daug jų jau yra išdalinta. 
Pirmiausia dalina tokius 
dvarus, kuriuose ūkis visai 
nupuolęs. Tik reikia žinoti, 
kad tas darbas taip greit 
neina, kaip riestainį suval
gyti. Pavesti gi dvarus, 
kaip jus kalbate, darbinin
kams. jokiu budu negalima, 
nes Lietuvos dvarų darbi
ninkai dar nėra prie to pri
augę. Atidavus dvarą dar
bininkams kiltų tarp jų di
džiausios muštynės ir dvaro 
jie jokiu budu tarp savęs 
nepasidalintų. Taigi dabar 
valdžia, atiduodama dvarą į 
darbininkų rankas, padaro 
jame visą tvarką: padalina 
kiekvienai šeimynai po kiek 
margų žemės, sulyg galimy
bės ją apdirbti, o kas lieka 
nuo dvaro žmonių, ta žemė 
atiduodama bežemiams ar
ba mažažemiams. Nors že
mė tikron nuosavybėn dar 
nėra duodama, ją išnuo- 
muoja, bet nuoma labai ma
ža. tik po 20 svarų bv kokių 
javų nuo margo. Kuomet 
Seimas išris žemės klausi
mą. tuomet žemė pereis į 
jos nuomininkų nuosavybę.

Kaip nurodžiau, nors ir 
tvarkingai dvarai dalinami, 
bet pažiūrėkime, kas dedasi 
žemės ūkio ministerijoj ir 
pas žemės įgaliotinius. Ka- 
dien raštinės prisikimšusios 
dvarų darbininkų-nuomi- 
ninkų su įvairiais tarp sa
vęs skundais, kad vienam 
davė žemę blogą, antram 
nedavė, kur jis norėjo, tre
čiam neduoda Jonas kelio į 
savo lauką įeiti, ketvirtam 
Baltrus išarė rubežių ir tt.

Taigi, šitam dvarų dalini
mui reikia gabių ir prityru
sių matininkų, kad jie suge
bėtų tinkamai žemę išdalin
ti. kad visi darbininkai butų 
patenkinti. O pas mus da
bar kaip tik trūksta tokių 
specialistu, todėl dvarų da
linimas labai lėtai eina.

Toliaus protestuojat, kad 
Lietuvos valdžia neduoda 
k’<’*tis darbininkų organiza
cijoms ir kad Profesinės 
Sąjungos organizatorius 
persekioja ir į kalėjimus 
kemša.

Taip, draugai, tas yra tie
sa. Bet aš turiu pasakyti, 
kad Lietuvoje Profesinės 
Sąjungos tik vardas gražiai 
skamba, o jos aiškaus pro- 
gramo nėra. Pasidėkavo- 
jant tam į Sąjungos organi
zatorius įsiskverbia Sovietų 
Rusijos agentai komunistai 
ir stengiasi visą Lietuvos 
darbininkų judėjimą kreipti

y y dažnai nukenčia visas darbininkų

damas, kad vienu žemės re
formos kritikavimu toli ne
nuvažiuosi, pasinaudoda
mas visokiomis Tautų Są

jungos ir lenkų daromomis 
pinklėmis, pradėjo skleisti 
žinias, kad valdžia ir Sei-' 
mas norį Lietuvą parduoti i Siame straipsny pagvil- 
lenkams ir už tokį nusikalti- densime kiek plačiau spau
da reikią valdžią nuversti, dos svarbą ir jos rolę darbi- 
Nuvertus dabartinę valdžią, ninku judėjime. Tema gana 
kaip pats Voldemaras sako, j plati ir tinkamai ją apkalbė- 
kitos valdžios greit negali-^; reikėtų pašvęsti daug vie- 
ma busią sudaryti. Taigi ša- ; "
lis butų be valdžios.

Lenkai dvarininkai ir tol-' 
ševikai padarytų viduje su
mišimų, jiems pagalbon at
eitų dvarininkų legionai, 
pastatytų valdžią su Smeto
na ir Voldemaru priešakyje. 
Lietuvos išgamos turėtų 
Lietuvos vairą ir žeme savo 
rankose, o vargdieniai vėl 
galėtų eiti jiems baudžia
vas.

Štai ko trokšta "Lietuvos 
Balsas." Tą labai gerai su
pranta valstietis ir darbi
ninkas, tiktai nesupranta ir 
nemato daugelis musų leng
vatikių inteligentų. Aš esu 
tikras, kad Lietuvos liau
dies Seimas ir jo pastatyta 
valdžia Lietuvos lenkams 
neparduos, bet 
dvarininkams 
ir Voldemaru 
musu žemės neatiduos.

("L. U.’’) Valstietis.

Spaudos svarba darbi 
ninku judėjime.Lietuvos žemė, kurią se

novėje lenkai užgrobė sykiu 
su gyvenančiais joje žmonė
mis, padarydami žmones 
vergais baudžiauninkais ir 
įkurdami joje savo dvarus, 
tai ir yra tasai obuolys, dėl 
kurio dabar kovoja lietuviai 
su lenkais. Lietuvos dvari
ninkai nubėgo į Varšuvą, 
užstatė bankuose Lietuvos 
turtus, sukrautus Lietuvos 
darbininkų kruvinu prakai
tu ir pasamdė legionus, ku
riais nori vėl pavergtį lietu
vį ir jo prakaitu savo dva
rus atstatyti. Bet veltui bu
vo dvarininkų pastangos, 
lietuvio kardas, lietuvio pa- 

i neatiduoti savo 
— maitintojos iš

blaškė dvarininkų legionus. 
Daugumą dvarų, einant St. 
Seimo išleistais įstatymais, 
Lietuvos valdžia jau iš dva
rininkų atėmė ir tiktai lau
kiama žemės reformos įsta
tymo, kad tas žemes išdalin
tų tiems, kurie ją dirba, ku
riems ji seniau priklausė ir 
kuriems dabar turi priklau
syti.

Kada žemės reformos įs
tatymas buvo jau beprade
damas svarstyti Seime, dva
rininkai jau buvo visai nusi
minę, bet čionai jiems atėjo 
pagalbon senas jų draugas 
ir visose nelaimėse gelbėto
jas, Pažangos partija su 
Smetona ir Voldemaru pry
šakyje. Dabar jie neturi val
džios savo rankose, tai jie 
pradėjo leisti "Lietuvos 
Balsą.*’ "Lietuvos Balsas" 
oasistatė savo tikslu žmo
nių akyse išniekinti Seimą, 
patraukti žmones savo pu- 
:ėn ir tuo pasinaudojus pa
tiems į savo rankas valdžią 
paimti ir tada, be abejonės, 
žemė paliktų dvarininkų 
rankose, o lietuviai vėla lik
tų jų bernais. Ir "Lietuvos 
3alsas" beveik nuo pirmo 
savo numerio žemės refor
mai paskiria po 2—3 straip
snius šaukdamas visokiais 
balsais, kad žemės reformos 
įstatymas esąs netikęs, kad 
r žemės ūkio ministeris ir 
Seimo nariai esą bepročiai, 
siūlydami tokį žemės refor- 
nos įstatymą. "Lietuvos 
Balsą” siuntinėja visiems 
Ivarininkams, kurie jį duo- 
la nemokamai skaityti savo 
kumečiams — ordinarnin- 
kams. Kai kurie dvarinin
kai išrašo net po keliolika 
Lietuvos Balso’’ egzemp- 
iorių, kad tiktai geriau ap- 
’upintų tuo šlamštu savo 
larbininkus. Mat dvarinin
kai labai gerai žino, kad 
prastas žmogelis spausdin- 
-u žodžiu šventai tiki. O kur 
gi netikėti tokiais ”augš- 
tais,” "garbingais žmonė
mis. kaip buvusis preziden
tas Smetona ir buvusis mi* 
aisteris profesorius Volde
maras ! 
težino, 
žmonės yra 
sies melagiai ir šmeižikai.

Nežinau, kiek jie tais sa
vo begėdiškais melais su
klaidino varguolių, bet mu
sų lengvatikių inteligentų, 
pasirodo, yra labai daug su
klaidintų. Panevėžio inteli
gentai protestuoja prieš tai, 
ko valdžia visai nemanė da
ryti. bet apie ką melagingai 
rašė "Lietuvos Balsas." Ka
da "Lietuvos Balsas" para
šė, kad Seimas turi versti 
dabartinę valdžią, tai Kau- leisi i“ 
no inteligentai sugužėjo Į Ir Lietuvos valdžia, 
Seimą pažiūrėti, kaip Sei- kaudama savo 
mas vers valdžią, bet pasi- čiams, p. Vileišį atšaukė, o 
rodė, kad vieton valdžios, jo vieton atsiuntė p. Čarnec- 

kį, kunigų partijos žmogų. 
Klerikalai turbut mano, 
kad dabar jiems jau ir ne
reikės atskaitų visuomenei 
duoti. Bet visuomenė turi 
reikalauti, kad klerikalai

ir Adomas —du broliu—nu
siskundė: ’Mane, Adomą, 
Utenos žvalgyboj sumušė 
iki nustojant sąmonės. Aš 
atsigavau tik tuomet, kai 
nugabeno mane kalėjimam’

" ’Mane. Mykolą, labai su
mušė. Mušė spardydami ko
jomis. Namų savininkė, žy
dė, mums, Adomui ir Keco- 

i riui <o Kecoris jau gulėjo 
i primuštas, kai atgabeno A- 
jdomą ir Mykolą Valeikas) 
Įpylė ant galvos vandenį ir 
įdavė gerti Mušė, spirdami 
; prisipažint, kad esam ko
munistai.’

"Panašius parodymus da
vė Adomas Dikinis, Juozas 
Zamauskas ir Aleksandra 
Kalasauskas.

"Jonas Jaškauskas šiaip 
!nusiskundė: 'Tardė mane ir 
' mušė Utenos žvalgyboje, 
j Tardant, klausė, ar aš esu 
j komunistas. Man atsakius^ 
Į kad ne — žvalgas Vargas 
man rėžė kumšte per galvą: 

■pargriuvus spardė kojomis. 
Į Atsistojus vėl paklausė, ar 
i esu komunistas. Man atsa
kius—ne. vėl mane mušė 
kumšte per ausį ir man pa
svirus. pagriebė mane už 
plaukų, parbloškė ant žemės 
ir ėmė spardyti. Po to įrėmė 
revolverį į krutinę grasin
damas nušauti... Išpeštus 
plaukus matė kalinys Kazys 
Gruodis, su kuriuo buvau 
kameroj.’ ’’

Taip aprašo Požėlos kal
bą Seime pačiam Kaune lei
džiamas "Socialdemokra
tas.” Ar tas irgi neteisybė?

O štai ir daugiau faktų 
apie barbariškus krikščio
nių demokratų valdžios 
darbus. B. Cirtautas, kitas 
Steigiamojo Seimo narys, 
buvo nuvykęs 29 balandžio 
Kauno kalėjiman. ir ve ką 
jis anie tai rašo 20-tam ”So 
cialdemokrato” numery:

"Iš septynių suimtųjų ke
turi, —Petras Ilčiukas, Jo
nas Petkevičius, Jurgis 
Rapšys ir Vincas žitikis — 
pareiškė, kad buvo žiauria’ 
sumušti Panevėžy sausio m. 
18 d., miesto milicijoje, vado 
kambaryje.

"Mušę keli žmonės: iš 
pradžios kumščiais per vei
dą; paskui paguldžius ii 
vienam atsisėdus ant gal
vos, kitam ant kojų mušę sv 
nagaikomis. Burną užkimš- 
davę rankšluosčiu, o galva 
apsukdavę drabužiais. Mušę 
per nuogą kūną, o kai vie
nam mušamųjų — Jonui 
Petkevičiui—pradėjo trikš- 
ti kraujas, apklojo jį su šla
pia skara ir vėl mušę, per 
skarą. Jis buvęs netekęs 
žado ir dargi neatsimenąs, 
ar pasirašęs protokolą ar 
ne. Ant kūno užsilikę da 
mušimo žymių. Vincui Žiti- 
kui. be ko kito, šompolais 
laužę pirštus... Jurgis Rap
šys, 17 metų, apie sausio m. 
27 d. buvęs antrą kartą muš
tas Utenoj. Mušę pakartą 
už rankų. Jisai norėjęs atsi
sakyti nuo pareiškimų, su
rašytų Panevėžio protoko
le. nes nesakęs nieko to, kas 
surašyta, o tardžiusieji ra
šę, ką norėję. Tai surašę 
antrą protokolą, taipogi vi
sai ką kitą, negu jis sakęs, 
ir grasindami nušauti pri
vertę pasirašyti, kaip ir pir
mąjį protokolą Panevėžy j.

"Apie šituos skundus pra
nešta Armijos Teismo Vals
tybės Gynėjui.”

Ir akvvaizdoje tų baisių 
faktų da atsiranda žmonių, 
kurie mano, kad Lietuvos 
valdžia nekalta. Tai kas gi

I O kaslink karo stovio Lie
tuvoje reikia pasakyti, kad 
jis tuom tarpu dar yra rei
kalingas, nes karė su len
kais dar neužbaigta ir įvai
raus plauko šnipai ir agen
tai dirba priešais Lietuvos 

'nepriklausomybę. Tikriems 
lietuvos piliečiams karo sto
vis nieko nekenkia.

Taigi, broliai, Amerikos 
lietuviai, nesmerkite savo 
šalies, neištyrė tikrojo da
lyku stovio. Turėkite kant
rybės ir palaukite. Nusira
minus išlaukiniams Lietu
vos priešams, bus daugiau 
teisybės ir jos viduje. Tada 
ir jus galėsite sugrįžti ir pa
silsėti ramioj prigimtoj vie
telėj. J. Kantanavyčius. 

i Teisingumą šio rašinio 
(liudija Pranas Žebrauskas, 
i V ilkaviškis 
I Liepos 12, 1921.I

Nuo Redakcijos.— Talpi
name šį straipsnį, nes pri
pažįstame visiems teisę iš
reikšti savo nuomonę. Te- 

Ičiaus su išreikštomis čia 
'mintimis nesutinkame. Vi- 
|sų pirma, musų numanymu, 
(skaldymas dvarų į smulkius 
ukius yra netikusi žemės re
forma, nes kaipgi padalysi 
dideles dvaro triobas ir ma
šinas? Dvarą suskaldžius, 
tuojaus visiems reikėtų sta
tytis atskiras triobas ir tai
sytis naujų mašinų, o kurgi 
tie nauji ūkininkai gaus 
tam pinigų, jeigu jie iki šiol 
ir sklypelio žemės neturėjo?

Toliaus, negalima sutikti 
su ta nuomone, jog karės 
stovis yra reikalingas dėlto, 
kad su lenkais eina karė. 
Tuk visi mato, kad nuo ka
rės stovio kenčia ne lenkai, 
bet Lietuvos piliečiai. Žmo
nės areštuojami, mušami ir 
šaudomi, bet tai vis Lietu
vos darbininkai, o ne lenkų 
šnipai. Visiems aišku, kad 
klerikalai naudoja karės 
stovį tiktai savo partijos 
priešams persekioti. Taigi 
karės stovis yra visai nerei
kalingas ir tuojaus turėtų 
būt panaikintas.

Straipsnio autorius sako, 
kad "Keleivyje’’ labai tan
kiai neteisingai smerkiama 
Lietuvos valdžią. Bet tą pa
tį juk rašo ir Lietuvos laik
raščiai. Tą patį kalba ir St. 
Seimo nariai Socialdemo
kratų frakcija juk buvo įne
šusi Seiman net interpelia
cija dėl kankinimo politiniu 
kalinių Utenos 
Atstovas Požėla, 
tą interpeliaciją, 
sakė:

"žvalgyba kai 
savo skyriuose ne kartą jau 
yra pasižymėjusi ne tiek 
areštais, kiek mušimais. Bet 
tokių mušimų, kaip įvykę 
Utenoj, gal senai jau yra 
buvę. Muštuosius teko ap
žiūrėti Panevėžio kalėjime. 
Apžiūrint dalyvavo dakta
ras ir prokuratūros atsto
vas . Teko suimtuosius iš
klausinėti ir po to sustatyti 
orotokolą tu skundų, kurie 
buvo pareikšti klausiamųjų.

"Girdžiu iš dešinės klau
siant: kuriam gi tikslui iš 
26 žmonių 24 buvo mušti? 
Tuojau pamatysit... Žvalgy
ba. suėmusi tariamą kalti
ninką, pirmon eilėn, — ar 
kaltas, ar nekaltas, — ima 
tuojaus mušti: prisipažink, 
girdi, kad esi kaltas. Taip 
buvo pasielgta ir su Utenos 
piliečiais. Čia jau teko Tam
stoms minėti tris tokius at
sitikimus. Bet jų yra daug- 
giau.

"Imkim Juozą Raslaną, je randasi kalėjimai, 
Tarp kitko jis pareiškė: ne valdžios? Kaip tad gali- so” žemės reformą gynė. 
'Mušė mane atgabenę vėlai ma ją teisinti? ( "Lietuvos Balsas." matv-

tos ir laiko. Sutaupymui 
vietos ir laiko, mažesnės 
svarbos dalykus visai išlei
sime; apkalbėsime tik pa

sius svarbiuosius," ;—’

tvirtus, nesugriaunamus 
mokslui pamatus.

Be abejonės, šita žygiuoto 
buvo labai sunki, gal daug 
sunkesnė negu šiandien mū
siškė. Vienok jie nepaisyda
mi jokių kliūčių nuolat žen
gė pirmyn. Jų darbai su
drebino visą tamsųjį, prie
taringąjį pasaulį. Tamsybės

ypač apaštalų, arba dvasių gar-
I tuos, kurie ankštai rišasi su bintojų minios pastojo jiems! 1  1 * •  - _ __________— -^11* T F ■» . » 1 V • •

siryžimas 
žemelės

žvalgyboj, 
remdamas 
Seime pa-

kuriuose O tie nelaimingieji 
kad tie "garbingi" 

paskutinės rū

nuvirto nuo kėdžių Seimo 
dvarininkų atstovai lenkai 

_____ ___ ___  __ ____ J Smetonai su Voldemaru tur 
tuomet kaltas? Keno Įsaky-<byl labai širdį gėlė dėl to
mu žmonės areštuojami, jei- Ldos jų sėbrų nelaimės, nes 
gu ne valdžios? Keno žinio- tiktai lenkų dvarininkų ats- 

įeigu lovai Seime "Lietuvos Bal-

ir Lietuvos 
su Smetona 

pryšakyje

Kur klerikalai 
dėjo aukas?

Visi atsimena, kaip kleri
kalai rinko Amerikoje au
kas Lietuvos "laisvei pirk
ti.’’ Jie pradėjo rinkti tas 
aukas dar nuo 1914 metų. 
Įsitaisę savo "Tautos Fon
dą," išpradžių jie rinko pi
nigus neva nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvos žmo
nėms šelpti, bet ir tuomet 
jau trečia dalį aukų jie atsi
imdavo savo patamsio poli
tikai, nors viešai to niekad 
neskelbdavo.

Vėliaus ’gi. kuomet revo
liucija nušlavė caro valdžią, 
kurią kunigai visuomet taip 
uoliai remdavo, musų kleri
kalai pradėjo rinkti aukas 
jau Lietuvos "laisvės išga
vimui."

Darbai Amerikoje tuo
met ėjo gerai, pinigų žmo
nės turėjo daug, ir jie auka
vo klerikalams šimtais. Bu
vo tokių, ką dėjo po §500.00. 
Per vienas prakalbas kleri
kalai. būdavo, surenka po 
tris-keturis tūkstančius.

Išnaudodami žmonių pat
riotizmą. tie juodvarniai 
pi isilupo tuomet pinigų kai 
šieno.

Bet paklauskite, kur jie 
tuos pinigus dėjo? Jie rinko 
juos Lietuvos- "laisvės išga-1 
vimui,” ir žmonės ; 
vien tuo įsitikinimu, kad už

kasdieninio musų gyvenimo 
reikalais. Parankumo delei 
temą padalinsime į sekamas 
atskiras dalis: spauda ir 
darbininkų judėjimas: spau
dos reikalingumas tvėrimui 
organizanijų ir palaikymui 
jų čielybėj; spaudos reika
lingumas švietimui organi
zacijos narių: spaudos rolė 
skelbime ir platinime darbi
ninkų klasės idėjų; spauda nieko 
kaipo svarbiausis kovos 
įrankis darbininkų klasės i ______ ________
su savo priešais ir išnaudo- Tuomet persigandusių juod- 

1P VIPT1: i’ovniii rromAo

kelią. Kad sustabdžius jų 
žygiuotę arba atgrasinus 
juos nuo žengimo pirmyn, 
juodosios minios pradėjo 
grūmoti jiems pekla ir pra
garu. Vienok žmones, iš
blaškiusius gyvenimo rukus 
ir pamačiusius šviesos spin
dulius, nebuvo galima sulai- 

lė kyti grasinimais. Turėdami
• savo rankose spaudą, jie 

nepaisydami žengė 
pirmyn, laužydami savo 
priešams nugarkaulius.

tojais. Dabar kiekviena tų varnių gaujos susijieškojo 
” _ ’š eilės trumpai pa- talkininkų idalių iš 

gvildensime.
I.

Spauda ir Darbininku 
Judėjimas.

Visų pirma reikia susipa
žinti su pamatiniais spau
dos ir darbininkų judėjimo

ir puolė ant tei
sybės ir šviesos jieškotojų iš 
visų pusių. Prasidėjo aštri, 

j kruvina kova; biauriausios 
| priemonės buvo vartojamos 
prieš progresą ir mokslą. 
Ta kova dar tebesitęsia ir 
šiandien, ir užsibaigs tik

dėsniais Kitais žodžiais ta- tuomet kuomet teisybė pa- 
riant, mums būtinai reikia;-nis galutiną viršų. Kovoto- 
žinoti kuomet mes tariame IJd didžiausis jrankis buvo ir 
"spauda” ir "darbininku I tebėra spauda, ir jie sten- 
judėjimas,” tikrąją tų žo- ^asi visais galimais budais 
džiu prasmę. Kitaip mes ga-i
lime netikėtai susipainioti Darbininkų kovoj su įs- 
ir vieton nuosekliu diskusi- naudotojais spauda taip pat 
ju logiško klausimo gvildė-! ^a nepavaduojamas gink- 

‘ didžiausi i las.nimo, padaryti 
mišini. Darbininku judėjimas ap-

Spauda reiškia spausdin- mia visas darbininkų klases 
tą žodi išdėstvmą minčių. veikimo formas. Jis praside- 
arba idėjų raštu, tot ne kal-j^a minių švietimu ir jų or- 

-- - ’ • ’ 1 --- (ganizavimu, ir tankiai bai-
Igiasi kruvinomis revoliuci- 
| jomis. Kaip kiekvienas gy
venimo įvykis, taip ir dar
bininkų judėjimas turi savo 
priežasčių. Jo priežastis yra 
ekonominės. Jis yra pasek
mė buržuazinės ir kapitalis-

bą. Nedaro skirtumo kokio
je formoje arba pavidale ir 
kur tas žodis yra atspaus
dintas — knygoje, laikraš
tyje, lapeliuose, ar kitur — 
jis vistiek yra spauda, pasi
lieka spausdintu žodžiu, nes, 
jis perduodamas minioms . _ . .
pavidale rašto, bet ne kai- f nes priespaudos, produk
to j e. ’.

Raštas yra taip senas, jos. 
kaip žmonijos pirmyneigosi 
istorija. Žinoma, jis šian
dien nebetokis, koks buvo 
senovėj. Iš paveikslinio, 
ženklinto arba simbolinio 
rašto jis išsivystė į moder
niška raštą civilizuotų tau
tų; iš iškapotų primityvio 
žmogaus minčių ant ak
mens. į stebėtiną šių dienų' 
spauda. ' , . .

Spaudos išradimas buvo imas arba jų perga e pri- 
milžiniškas žingsnis pirmyn klauso nuo darbininkų or- 

i------—-----ir jos
Todėl

i

tas besivystančios draugi- 
. Darbininkų judėjimas, 

tikroje to žodžio prasmėje, 
yra darbininkų klasės kova 
su savo pavergėjais ir iš
naudotojais; kova už lygy
bę draugijoje, už pasilmo
savimą iš alginės vergijos, 
už tobulesnį ir augštesni 
draugijos surėdymą — So
cializmą.

Susipratę darbininkai nu- 
! mato, kad tos kovos laimėji-

aukavo’ žmonijos istorijoj. Žmogaus ganizacijos.tvirtumo 
vien IU(J įsiuKuninu kad už svajonės, neįvykdomi pir-Į1 anų apsišvietimo 
. c , . U ,uz> J tikrais apsisviestesnieii. labiau su-jų sunkiai uzcirbtus centus ma dalykai virto tikrais > darbininkai stenma- 
Lietuva bus laisva Bet kaio gyvenimo faktais. Apsvietap;P . . . g
i i -i i • b. i t • T rrnkcia« tano nastnmėti;S! suorganizuoti visas dar- klenkalai tas aukas Lietu- ir mokslas tapo pastūmėti .

u;™ šuoliais pirmyn. Paprastos' oimnkų_ minias į vieną tvir-
I mokyklos, kolegijos, akade- tą politinę orgamzaciją- 
’mijos. universitetai ir kitos Socialistų Partiją - ir vi- 

iv* loviriimn 1 M 1 -

ir šuoliais pirmyn. Paprastos'vos laisvei sunaudojo, 
'riek jų sunaudojo, kiek jų 
liko, kiek buvo surinkta iš- _ , 
viso.—niekas, o niekas ne- švietimo ir lavinimo įstai- 
žino! Kuomet buvęs Lietu-*gos pradėjo dygti Kaip gJT; 
vos atstovas p. Vileišis pa- Lai po lietaus. Laikraščiai 
reikalavo, kad klerikalų ir knygos buvo, pirmieji 
Tautos Fondas išduotų ats- spaudos produktai. Žmonės 
kaitas iš tų aukų, kurios bu-stvėrėsi skaityti. Skaity- 
vo renkamos Lietuvos vals- mas naujų raštų atidengė 
tvbės vardu, tai klerikalai jiems neregėtą pasaulį, pa- 
pradėjo jį užtai visaip šmei- rodė kelią prie šviesos, pa- 
žti ir žemiausių intrigų 
prieš jį daryti. Ant galo jie 
pradėjo tiesiog reikalauti, 
kad Lietuvos valdžia p. Vi-

i iš Amerikos atšauktų.
, patai- 
vienmin-

sais galimais budais lavinti 
ir šviesti jos narius. Spauda 
yra svarbiausis ir sekmin- 
giausis minių organizavimo 
ir švietimo Įrankis. Darbi
ninkai tatgi supranta ir lo
dei visais galimais budais 

i stengiasi Įsigyti ir palaikyti 
tvirta savo spaudą. Tiktai

I t" Itj |/1 iv O V IVCVUj Į.7C* . . - . Iii

akstino protavimą. Šukei-^i'S’oi-ganizavę kaipo klasė , 1 , _ . — iv* f'Mv/'id o v-vs i rvivtn CTimvin
tas žingeidumas stūmė 
žmones jieškoti priežasčių 
nesuprantamiems ir neiš
aiškinamiems apsireiški
mams gamtoje ir kasdieni
niame jų gyvenime. Tas pa
gimdė daug mokslinčių, 
įvairių tyrinėtojų, filosofų 
ir teoretikų, kurie pagelba 
spaudos išblaškė tamsius 
gyvenimo rukus, pradėjo 
rauti prietarus iš šaknų, be- 
gailestingai triuškinti vieną 
dogmą po kitos, jieškoti tik-1 

pasakytų, kur jie dėjo žmo- ruju priežasčių gyvenimo 
nių aukas? įvykiams, žengti nuo žino-!

Vienas aukavusių, mo prie nežinomo ir tiesti

ir turėdami tvirtą spaudą, 
darbininkai gali sėkmingai 
kovoti su savo išnaudoto
jais, atmušti antpuolius sa
vo priešų ir, ant, galo išeiti 
iš tos kovos pilnais pergalė- 

; tojais.
i (Sekamas straipsnis bus 
i "Spauda ir darbininkų or
ganizavimas.”)

A. Dvylis.
I

I
PERKŪNAS TRENKĖ 

BAŽNYČIĄ.
Packervillėj, Connecticut 

valstijoj, pereitą sąvaitę 
perkūnas trenkė bažnyčią ir 
sudegino ją ligi žemės.
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LIKA?
Tarp Merkinės ir Varėnos 

kadugiais ir krūmais apau
gusių smilčių kalnelių tarpe 
teka upė Merkys. Skurdžios, 
nederlingos apylinkės augi
na resvus žemučius rugius

kuopa. Permečiau akimis tą Pajieškau brolienės Teofilės Stru- 
f , . dienes, po tėvais Stankiutes, kun 11\ patyilg<| kanumenę. Čia kietų atgal pabėgo paoiimdama 10 

stovi beūsis jaunuolis, O ša- lrlctų vaiką Jos vyras Mikola* Stru- 
v , i- a* oas mirė 1. rugpiučio, 19a^, pahkda-ha jo — palinkęs senelis. Čia 
basas baltomis apdriskusio
mis kelnėmis — o ten gra
žiai apsirengęs drąsuolis. 
Koks įvairumas drabužių, 
kepurių amžiaus... Bet visų 
akys ypatingai blizga ir vi
sų veidas reiškia pasiryži
mo.

Prakalbėjome mes. Ir jie 
prakalbėjo. Ir kaž kaip ar
timai pasijutome ir mes val
džios atstovai ir jie visuo
menės atstovai. Visų buvo 
mintis — gintis ik paskuti- 
nios. Nesutartingai, bet gi
liai ir nuoširdžiai padainavę 
Lietuvos 
nome su 
lika.“

himną, atsisveiki- 
Perlojaųs “respub-

P...S.
(”L.”)

KELEIVIS—s—.*
Pajieškau savo vyro Krano Gutaus

ko. Kaip tu rašai n»an laišką, tai aš 
nesuprantu, ar tu manai grįžt ar ne. 
Jei manai grįžti, tai kuogreičiausia 
duok man žinoti, nes aš tunu daug 
svarbių dalykų, kurių laikraštyje ne
noriu talpinti. Vytautukas paminė ir 
iš Lietuvos gavau laišką nuo 
draugo, kuris svarbius dalykus 
apie tėvų gyvenimą. Atsišauk 
nes aš su policija nejieškosiu.

Domininką Gutauskienė
Sta. 12. Box 471, Lawrence. Mass.

I
I
1

tavo 
ra&o 
pats.
(33)

Pajieškau Antano Sabaliaucko, 
Kauno rėdybos, Subačiaus parapijos. 
Seniaus gyveno Manangahela City,. 
Pa. Tegul atsišaukia ar kas apie jį 
žino lai praneša.

Bronislovas Tabaikęvičia
P. O. Box 4, Gailinei, Mass.

ANT PARDAVIMO
Readville Garden, Mass.. 4 kamba

rių namas, 5 dideli lotai, nedidelė 
grosernė. viena karvė, gražus daržas. 
Kaina $3,600. Kitas 4 kambarių na
mas naujas, 4 lotai, geras daržas, 
naujas Fordo automobilius, kaina 
$3,500.

DIDELES KARMOS Concorde, 
Mass. Taipgi gružus 7 kambarių na
mas su akru žemes Norfolke, Mass.

Namų turim pardavimui ir mieste. 
Platesnių žinių galima gauti ofise 
pas RUDOLF SAHLITZ, REAL 
ESI ATE. 3-1 Sehool st.. Ruoni 40, 
Boston, Mass.

5

( KARSI DUODA 2 ŠEIMYNŲ STLBA 
DORCHESTERY,

5 ir 8 ruimai, atviras plumbingas, 
naujas stogas, atskiri furnasiai, be
veik nauji, fronto piazai, skalbynės, 
maudynės. gesiciai ir angliniai pe
čiai, užtektinai vaisinių medžių. Že
mės yra 16300 kvadratinių pėdų, arti 
Ilarrison skvero, arti karų, patogu 
nuvažiuoti į byėius. Įeigų apie $850 į 
metus. Kaina $6,500. Mortgičius 
<3,300 ant 5 nuošimčio per du metu. 
Savininkas prisiims antrą mortgičių, 
jeigu bus reikalas. Jnešt $1,000. Atsi
liepkite po numeriu 5 Ashland st., 
'"'Uite 1, arti Harrison Sq. Dorchester.

P.'.RSIDUODA MAŽA DARBU 
SPAUSTUVĖ

su ”Garden” presu 9x12 ir įvairioms 
raidėms, kartu ir visi įrankiai dary
mui guminių antspaudų.

Taipgi reikalingas pusininkas prie 
import ir export, laivakorčių ir siun- 
tino pinigų. (32)

NATIONAL PRESS
8 Vine st.. Montello, Mass.

Petronė Kakcvičienč pajieško bro
lio Kazio Vasiliausko, Vilkaviškio 
apskričio, Vištyčio vaisė., ir mieste
lio. Jis pats, ar kas ji žino, teiksis 
atsiliepti, už ką busiu labai uėkinga. 
Mano adresas: (35)

Petronė Kakevičienė
413 Grand st., Brooklyn, N. 'i .

PARSIDUODA ČEVERYKU 
KRAUTUVE.

Geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
metus. Savininkas nori 
Lietuvon. Gera proga!

A S.MOLSKIS. K. MAČYS 
.1105 VVashington st., Norwood. .Mass

7
išvažiuoti 

(31)

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
1921 Overland, visai mažai važinė

tas. Pardavimo priežastis, važiuoju 
į Lietuva (34)

J. Mikolop
P. O. Box 136, Medwąy, Mass.

PARSIDUODA PAVEIKSLU 
GALERIJA.

Labai puikioj vietoj, pačiam vidu
ry miesto. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Vestuvių atsibuna gana 
daug. Lietuvių randasi 4 tūkstančiai 
su viršum. Biznio vieta žemai su sto
ju iš fronto, savininkas išvažiuoja į 
Lietuva. Sužinojimo reikale kreipki
tės ypatiškai ar laišku. (32)

Jonas A. Andružis
134 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

na resvus žemučius 
ir vos vos pakilusį, lietaus 
pasiilgusi, vasarojų. Mačius 
derlingus Suvalkijos laukus, 
kaž kaip gaila darosi bežiū
rint į šios apylinkės laukus 
ir i pakrypusias pasišiaušu
sias bakūžėlės.

Automobilis lengvai bėga 
lygiu, kaip stalas, plentu. 
Po dešinės matome didžiuli 
kaimą, pro kurio bakūžes 
nedrąsiai kyšo mažos medi
nės bažnyčios kuorai. Tai 
garsusis Perlo jus.

—Stokit!—Pasigirdo bal
sas.

Kluptelėjau. Įsimąstęs a- 
pie skurdžias apylinkes ir 
mažytes bakūžėles, visai ne
pastebėjau dviejų ginkluotų 
vyrukų, kurie stovėjo sar
gyboje.

—J Perlojų, sveteliai?! — 
paklausė jų vienas.

—Taip:
—Prašome!... Jų 

Įsėdo automobilin, o 
savotiškai atidavęs 
garbę šautuvu, pasiliko vie
toje.

Žiuriu Į nepažįstamą jau
ną musų palydovą. Mano 
mintys skrenda Į tuosius 
laikus, kada visa musų ka
riuomenė buvo panaši Į šitą 
ginkluotą vaikiną. Prastas 
drabužis, audeklinis šoviny- 
nas, aprūdijęs pantuku pa
rištas šautuvas... ir tasai 
Įdegęs veidas ir tosios drą
sumo spindančios akys... 
Taip tosios akys... tasai pa
siryžimas suburė tūkstan
čius gerai ginkluotos kariu- 
menės ir nutiesė šautuvais 
mėgstu tinklu šaulių orga
nizaciją. Ir naujo pasiryži
mo mintys galinga jėga ver
žės mano sielon ir sakė: iš
tvermės! — jus laimėsit...

—Kas čia?
—Tai musų apkasai! pa

sididžiuodamas atsakė vai
kinas. Iš tikro. Abipus plen
to matėme išraustas duo
bes. Strategas gal ne labai 
džiaugtųsi tokiais origina
liais apkasais, bet perlojie- 
čiams jie geri, nes savi.

—Tamstos sargybą pasta- 
tėte mums keliui rodyti Į 
Perlojų ?

—0 ne, tamsta! Mus sar
gyba stovi kasdien. Dabar 
“lenkai” aprimo, bet seniau, 
kada buvo neramu, mes prie 
kulkosvydžių ir miegojome.

—Na vyrai, jus vyrai! — 
tarė vienas mano bendrake
leivių. Įvažiavome Perlojun 
ir pamatėme tuos vyrus, ku
rie nepripažįsta lenkų ir ne
pažįsta lietuvių valdžios. Jie 
turi savo “komendantą,“ 
savo teismą—žodžiu—suda
ro atskirą respubliką. Jie 
turi įvairių rūšių ginklų.

Mums įvažiavus į “respu
bliką", iš visų bakužių pasi
pylė ginkluoti vyrai, susibū
rė aikštėje, išsirikiavo ir 
dainuodami nuėjo daryti 
“paradas”. Na ir gražus gi 
buvo tasai paradas! Prieš 
atsistojo keli šimtai gink- 1 
luotų vyrų.

Krikš. dem. ypačšakiai.
buvo sujudę, renkant į savi
valdybes. Jų darbas ėjo dau
giausia paslapčiomis. Nors 
ir nelygios buvo veikimo są-'’m

nias $700. Jis paeina iš Suvalkų gu
bernijos, Seinų pavieto, Liškavos pa
rapijos, Ricielių kaimo. Todėl tegu! 
ji pati atsišaukia, ar kas ją žino teik
sis pranešti, nes ji yra reikalinga dėl 
tų pinigų. Adam St rudas,

9 Gatės st.. Su. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
.-.eserą Julijonos Kienčų, Kauno rėd., 
Sulų valsčiaus, Tryškių 
Kiaulakių sodos. Meldžiu 
šiuo adresu:

Adomas Kinčus
P. O. Box 635, Lisbon Kalis, Me.

KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
savo Namus ar Karmų tegul atsišau
kia pas mane, 
žiuoja pa< mane 
kos 
Conn., . 
tai, kad 
Grumstas 
lenkiškai.

vienas 
kitas, 
mums

PRANEŠIMAS

33 Canal
parapijo.', 
atsišaukti

(32)

BALTIC STATĖS BANK

f

Pirkėjai farmų atva- 
:š visų šalių Ameri- 

ir Kanados. Karmos Maso., ir 
. valstijose yra geriausios už 

1 randasi daugybė fabrikų, 
prašau rašyti lietuviškai ar 

(42)
J. K. R1CHARD

st., So. Hadley Falls, Mass

Lietuvišką katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus 
atsišaukit į musu Bendrovę, gausite in
formacijas.

Waterbury Mali Corporation
X)2 VVilson St. VVaterbury, Conn.

Pajieškau dėdės Vincento Juknevi
čiaus. paeina iš Cigelnės kaimo. Gau
rės vaisė., Tauragės apskr. Malonės 
atsišaukti. (32)

Wm. Shimkus
116 Cherry st., Cambridge, Mass.

Pi’.jieš' au savo brolio Izidoriaus 
Kairio. Jau apis 4 metai kaip negau

nu-! i<> jokios žinios. Jis gyveno 
Cambridge, Mass. ir dirbo s''iesto 1? tsOS, teciaUS soc.-demokl. j (jįj į)T.jVę.. Jį Lietuvos paeina iš Kau- 

ir prof. sąjungų gana daug no radybos, Raseinių apsk.. Skliaus- 
■ ■ ---- ■ ‘ 1 - Tis pats lai atsišaukia ar-

_ __ anie jį žino, malonėkite pra- 
n- šti ženrau paduotu adresu. Taipgi 
musų giminės ir nažįstami.' kurie gy
vena Amerikoj, lai atsišaukia. Norė
čiau su visa;s -usirašyti. (33)

■Jos Kailis
P. O. Box 163, So. Derfleld, Mass.

laimėta. Vietomis, kur butą 
darbštesnių draugų, yra 
gauta net didžiuma. Tie, ku
rie pernai renkant į savival
dybes ir į Seimą balsavo už 
soc.-dem., šįmet nepakeitė 
savo nusistatymo, tie patys 
balsai ir šiuose rinkimuose 
krito soc.-dem. Tų draugų, 
net ir pragaro vartai negali 
kiton pusėn perkreipti.

Valstiečiai nors ir daug 
tikėjosi, bet mažai laimėjo; 
vietomis vos po vieną atsto
vą pravedė. Prieš rinkimus 
buvo gauta iš Kauno 2 N 
agitacinių lapelių. Kadangi 
iuose šmeižiami socialdemo
kratai, musų gi apskrityje 
pref. sąjungos dirba kon
takte su soc.-dem., todėl anų 
lapelių nebuvo galima pla
tinti. Susipratę darbininkai 
aiškiai rėmė soc.-demokra- 
tų taktiką, nes aiškiai mato, 
kad kiekvieną darbą dir
bant prisieina skaitytis su 
tomis pajėgomis, kurias tu
rime. Antra vertus.—darbi
ninkai nėra įrankis, kurį vi
sur galima bandyti, nežiū
rint ar jis luž, ar truks.

Žlega. 
(“S.-d.“)

I

I
I

Pajieškau b’olio Petro Stružo. Ke
tu.i metai atgal išvažiuodamas <š 
Gardner, Mass. sakėsi važiuojąs į 
Cincinnati, Ohio. Nesu gavęs nuo jo 
jokios žinios. Meldžiu atsišaukti arba 
kas jį žinot pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. (33)

Jonas Stružas
3C2 W. Brcad'.vay, Gardner, Mass.

Pajieškau savo vyro Jono Keima
rio, paeina iš Kauno rėdybos, Rasei
nių apskričio, Titavėnų miestelio, ke
turi metai kain persiskvrėme. Pir- 
mians gyveno Passaie, N, J. Manau 
važiuoti Lietuvon ir norėčiau apie jį 
dasižincti. Jis pats lai atsišaukia, ar
ba kas anie jį žino, malonės pranešti. 
Kas pirmas praneš gaus 10 dol. (32) 

Mrs. Katrina Reimarienč
258 Oak st., Passaie, N. J.

Pajieškau švogerio Antano Koms- 
kio. Kuino rėdybos, Raseinių apskri
čio. Titavėnų miestelio. Pirmiaus jis 
gyveno Chicagoj. Taipgi pajieškau 
Jono Vaitkevičiau-’. Kauno rėdybos, 
Šiaulių miesto. Malonėkite atsišaukti 
arba žinantieji apie juos pranešti 
šiuo adresu: (34)

Ignas Sabutis
1435 E. 31 st st., Tacoma, Wash.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui 

arba našlės, sutinkančios 
šliubą. Aš esu 33 metų, 
svaiginančių gėrimų, 
Užsiėmimas šiltučius.

Spuare Deal Shoe Repair Shop 
608 W. Federal st.. Youngstovvn, O.'

mergino-, 
imli civili 

nevartoju 
nerūkantis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 24 iki 30 
metų amžiaus. Mylėčiau, kad butų- 
nuo Jurbarko arba iš Stukių. Aš esu 
34 metų vaikinas. Kacra mylėtų gy
vent sveikam klimate ir puikiam ro
žių mieste, tai malonėkite atsišaukti 
prisiųsdamos savo peveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir paveikslą 
pareikalavus gražinsiu atgal. (32) 

J. C. Mitchell
347 — 11-th St., Poitlund, Oregon.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt ir gyvanašle 
kad ir su vienu kūdikiu, nesenesnė 40 
metų. Aš esu našlys 40 metų. Netu
riu vaikų, amatnmkas. Su pirmu laiš

ku meldžiu prisiųst paveikslėlį, kurį 
ant pareikala'v’’mo grąžinsiu. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

T. S,
Navai Hospital, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metu. No
rėdamos platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu: J. S. S.

P. O. Box 155, Heriin. Iii.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA STARAS. 

Savininkas apleidžia šią šąli, 
pigiai parsiduoda visas jo stekas, 
vertas $6.000. Tai yra nelabai toli nuo 
Nevvark. N. J. Turiu ir daugiau viso- 

ir dideliu. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku šiuo adresu:

Jonas Šneideris Mike Churinskas (Pd34)
Cosmopolitan Hotel, Paterson, N. J. Box 46. Sand Brook, N. J.

Pajieškau brolių Jurgio ir And
riaus šneideriu, kiek laiko atgal jie 
gy veno So. Bostone, paskui jie per
sikėlė į Chelsea ir nuo to laiko nieko 
nežinau. Jie patįs lai atsišaukia arba 
kas apie iuos žino malonėkite praneš- kių. mažų 
ti. (32) ‘ ‘

lodei

I

Pajieškojimai I 

i 
PERSPĖJIMAS. Adelija Krasaus
kiene. po tėvais vardu Gintaukiutė. 
kurios paveikslas čia yra pridėtas,

yra apleidus s ir pankus 6
metų mergaitę lapkričio menesyje, 
:920 m. Girdėjau ji buvo nuvaziavu." 
j Lisbon ralis, Me. ir apsiskeibė, kad 
ii yra mergina, išnaudoja lengvati
kius vyrus. Iš Lietuvos paeina Lauk- 
meniskių kaimo, Patiedeiio parapijos. 
Rokiškio apskričio. Apie tai perser
giu visus jos vyras. (32)

Vladislovas Krasauckas
99 Willow st.. I^iwrence. Mass.

I

Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuvių Bankas
Rytinėse Valstijose

KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS 
BANK4.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkiniui 
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
gai butų teisingai, be nuosto’ių ir greitai pristatyti, BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BANK, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.

KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NU0ŠIMČIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS J BALTIC STATĖS 
BANKĄ per paštą. Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 E1GHTH AVĖ.,

i $

»!k

NEW YORK, N. Y. į

Pajieškau brolių Kazimiero. Juoza
po ir Mykolo Baricevičių. Girdėjau, 
Kazimieras pirmiau gyveno Boston, 
?-lass.. o kitų dviejų nežinau kur jie 
randasi. Paeina iš Suvalkų rėdybos. 
Punsko parapijos, Mcrgotrukiu sodos-. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. _ (32)

Antanas Bariseviėe
Box 15. Winding GoJf, W. Va.

I 

f 
fajieškau savo oroiio /viessaiium ; 

Bemeckio. Telšių apskričio. Pavande-1 
nes parapijos, Pavikšnupės viensė
dijos. 8 metai atgal gyveno VVestvillc, 
111. Malonėkit atsišaukti arba ka-. 
apie jį žinote praneškite. (33) I

Antanas Berneckis
4727 So. Honore st.. Chicago, III. i■ ________________
Pajieškau pusbrolio Martino Jan- 

čulio, Suvalkų rėdybos. Seinų apsk., 
Kapčiamiesčio valsčiaus, Jančuliij

Pajieškau savo brolio Aleksandro

- • . — • r\id• n.ociu

luotų vyrų. Čia pat stovėjo k kimo. Turiu prie jo svarbų teiksią, 
visų gerbiami kulkosvydžiai I ai atsi^|Uix\.jinuchu^rcsu:
ir pilna kulkosvydininkų

.......................................... : •. (33);
rt-ux laiiuruii.

302 Washington st.., Freeląnd, .Pa.

PONAS KEPĖJAU!
KAM MOKĖTI už biznį, kuomet 

galima pasirendavot So. Bostone se
nai jau išdirbta vieta ant kampo? 
Didelis pirmos klesos piytų pečius, 
naujos rynos (plumbir.g) ir kostu- 
meiiai tik laukia, kada atsidarys du- 
rįs. Geram žmogui aš palenda vošiu 
tų vietą. Užpakaly yra 1 gyvenimas. 
Savininkas, Box 434, Hingham, Mass. 
Tel. 103-J. (M.

šiuomi pranešu gerb. Montello ir 
apielinkės lietuvių visuomenei, kad 
r.š atidarau fotografijų studiją. Nu
ritu fotografijas gerai ir už labai 
prieinamą kainą. Tad vietos ir 
linkės lietuvius kviečiu užeiti > 
studiją, kad prisižiūrėjus 
darbui.

J. A. MOTIEJŪNAS.
677 No. Main st., Montello, Mass.

apie- 
niano 
mano 
(32)

Nepaprastos 
Lenktynės 

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO" SKAITYTOJAI.

Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui" bent vieną naują 
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės 
knygų iš "Keleivio" kataliogo. Kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

BE TO DA. GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

TRYS EXTRA DOVANOS!
1—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimu apie šį veikalą turbut 
nereikia. Tai yra mokslas apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvį. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
Šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos.
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais, 
su auksuotu antgalviu. Tai yra 
mentas Lietuvos istorijai.

Tų raštų yra 1G

svarbiausis doku-

III—PILNA GEOGRAFIJA
arba mokslas apie žemės paviršių; tai yra aprašy
mas Įvairių šalių ir jų gyventojų, kalnų ir upių, saus- 
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk 
suolais apdarais apdaryta.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytoju ir 
prisius už juos pinigus, tas gaus 1-mą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus ll-rą dovaną. Trečias 
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertes knygų.

LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 
PASIRODYMO ' KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

'‘KELEIVIS,” 255 Broadwav, So. Boston, Mass.

I
Keliaujančiu Lietuvon Domei!

-• t ■F V j *
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Jei norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti Lietu
von. kurie parveš jumis tiesiog j Lietuvos žemėje esančias 
prieplaukas, kaip tai j Piliau. Karaliaučių ir Liepojų, apsi
lenkiant Dancigo arba lenkų juostos ir išvengiant daugelio 
nemalonumų ir išlaidų, tai kreipkitės pas mus ypatiškai ar
ba laiškais užsisakydami sau vietas ant geriausių ir grei
čiausių laivų išplaukiančių iš New Yorko Į viršminėtus 
portus.

Laivakortes Parduodame Kom
panijų Nustatytomis Kainomis.

Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kai
nomis. Užlaikome du viešbučiu parankamo delei iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik 
nei vienas atkeliaujantis arba iškeliaujantis neapsilenkia; 
ir kadangi čionai yra visokį parankumai ant vietos, k. t. 
Įvairios valdiškos įstaigos, o net ir patys laivai po pat musų 
durimis, suteiks jums daugeli parankumų ir sutaupys ne
mažai žygių ir pinigų.

Jei nori siųsti pinigų saviems Lietuvoje ar pasidėt juos į 
Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pa
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai Imi atidėliojimo kreip
kis pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą at
liksime ir jumis reikalingus liudymus pristatysime be laiko 
gaišinimo. Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų 
kurso, surašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingų 
informacijų, prisiųsdami laiške 2c. štampą.

ATVAŽIAVĘ NEW YORK A N. PAŠAUKITE MUS ANT 
TELEFONO. O MES. REIKALUI ESANT. PRIBUSIME 
SAVAIS AUTOMOBILIAIS JUMIS IR JŪSŲ BAGAŽUS 
PARSIVEŽTI.

George J. Bartašius Iirmigrant Seivice Cor
498 Washington St.. (Cor. Spring St.) New York, N. Y. 

Telephone: Spring 9537.

PRANEŠIMAS DETROITO 
LIETUVIAMS.

Darbininkų ir kapitalistų Sovietų 
Rusijos ir Bolševikų kratomi paveiks
lai bus rodomi paveikslų teatre 4031- 
4035 Dix avė., Dix Theatre ant West 
Side, Detroit, Mieli. 5 d. Rugsėjo- 
Scptėmber. Labor Day. Pirmas rody
mas prasidės 1 vai. po pietų; antras 
lodymas 3:30 vai.; trecias—6 vai.; 
ketvirtas—8:30 vai. įžanga 10 ir 20c. 
Meldžiu pribūti.

Aš rodau geriausius krutamus pa
veikslus kožną dieną nuo 6:30 vaka
re, nedčliom nuo 1:30 iki 11 vai. nak
ties,

GERA PROGA pirkti arba invėty
ti. Aš reikalauju pusininko (partne
rio), gero lietuvio, kuris turi ma
žiausia nors $10,000 pinigų ir norėtų 
įstot į moving pieture biznį. Alano 
teatias yra geriausioj vietoj, kur ga
lima padaryt gerai pinigų. Aš teatrą 
galiu parduot bile kada ir gaut gerai 
uždarbio, bet aš žinau, kad kitą tok) 
sunku rasti. Todėl aš noriu pusę par
duoti. nes man reikia pagal kontrak
to 1 d. spalių išmokėti $4,000, o aš 
daug pinigų išleidau ant pataisymo 
teatro ir kilų didelių bilų. Teatro kai
na, namas ir visi įtaisymai $40,000. 
O gal kas norėtų man paskolinti 
$4.000, aš mokėčiau 6 nuoš. ir isduo- 
čiau savo notą pasižadėdamas pasko
lą atmokėti j vieną metą laiko arba 
greičiau. Šita proga tik lietuviams. 
Žydų ir kitokių tautų meldžiu nera
šyt. šita proga yra gera iki 1 d. Rug- 
sčjo-September. (35)

Su pagalba
ANT. W. BUTONAVIčE 

4031-4035 I)ix avė., Dix Theatre 
Detroit, .Mich.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis. pirmininkas
943 Bank St.. Waterbury. Conn.

J. M. Buchinsky. sekretorius
52 Glenwood avė., 

Binghaniton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas 

Great Neck L. I., N. Y.

“KANKLES”

Į

Ilgai lauktos "KANKLES” vėl 
pradeda kankliuoti. Ši meta kvmp. 
MIKAS PETRAUSKAS ieidžia ne
tik šių metų "kankles”, bet ir visų 
Keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 

o Kaip tik apleis spauda (uz trijų 
sąvaičių) bus "KANKLIŲ” 

kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
769 BroaJway, So. Boston, Mass.
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Brooklyno komunistu 
atsidusimas.

ŽMOGUI.i

Žmogau! Paklausk savo 
proto,

Sustok valandą, pamąstyk. 
Kur eini, i kokią puotą. 
Koks tavo siekis pasvarstyk

RlLElVIJK
12

I
—O kas žino ką jis butų 

kalbėjęs, už Jankauską, ar 
prieš. Jeigu butu kalbėjęs 
už—gerai—bet jei prieš, tai 
butų dar daugiau suspoiil-

nęs, nes Jonaitis daug dau-, 
giau žino apie Jankauską,

Nors musų komunistai ir 
laikė keletą "repeticijų" 
prieš kriaučių delegato rin
kimus, bet visviena, gavo 
nuo kriaučių toki smūgi, 
nuo kurio trečioj dienoj at
siduso.

Trečioje dienoje po tlele- negu visi kiti.
gato linkimų, tūlame "ka- —Ką jis žino—smarkiai 
barete” susirenka "žymes- surinka pašokęs Polesius, 
nieji" Brooklyno komunistų —Kas čion per provokaci- 
lyderiai. kad suradus prie- jos?
žastis, delko jiems nepavy
ko išrinkti komunistą žuvy
tę delegatu. Susirinkimui 
prasidėjus pats Jankaus- 
kas-Žuvytė atsistoja susi
rinkimui pirmininkauti ir 
užreiškia, kad nelabai sma
giai jaučiasi po "šerengai". 
})er kurią kriaučių susirin
kime lapo pervarytas. Pir
miausia pradeda kaitinti 
buvusi delegatą Alockaiti, 
buk šis neužtektinai stengę
sis, kad jis (Jankauskas) 
butų išrinktas delegatu. 
.Viockaitis teisinas neturėjęs 
užtektinai energijos. Mat 
"fabričnoji" sunku gauti, o 
namie daryta netokia gera. 
Tuomet ex-kandiaatas užsi
puola ant buvusiojo pirmi
ninko "Rigjonio” ir ant ki
lų : nusiskųsdamas, kad jam 
daug kaštavę rinkimų kom
panija, o pasekmės buvo tie
siog netikėtos.

Kada susirinko viso apie 
13 "draugų”, tai prasidėjo 
tikros imtynės 1 daugiausia 
ex-kandidatas "kočiojo" 
tuos, kurie susirinkime vi
sai nekalbėjo — nevarė agi
tacijos už Jankauską.

Pirmutini iš tų, kurie bu
vo užsukti, kad ant mitingo 
"šnekėtų", pasigavo Bolesių 
ir "valiai” akėti. Pastarasis 
teisinasi, kad jis norėjęs 
"šnekėti," bet i 
gauti baiso, nes pir 
kas negerai vedęs susirinki
mą—vyčiai ir smalaviriai 
daugiau gavę kalbėti negu 
"mus draugai" — aiškinasi 
Boiesius. Čion vėl visi su
urzgia ant buvusio pirminir. 
ko "Bigjonio," bet jis ir len
gvai nepasiduoda.

Iš eilės pasigauna "drau
gą" Černių. Ex-kandidatas 
žuvytė tuojau klausia: "Ai 
nepasiaiškintum draugas 
Č., kodėl pereitam susirin
kime nieko nešnekėjai ? 
"Draugas" Č. atsistoja ir. 
nusigandęs, pradeda aiškin
tis : "Aš, mat norėjau šne
kėti, bet pirmininkas... ne
labai gerai mitingą vedė 
Dar daugiau" — tęsia Č. — 
"aš... aš, mat dagirdau, kač 
draugai iš manęs juokiasi 
sakydami, kad aš galiu kal
bėti tik apie komunos barš
čių rūgšti, kiti vėl sako, kad 
mano "nevisi namie", tai dėl
to aš nei nekalbėjau..." Pa
kampėse tykus niurnėjimas.

Dabar pakviečia "drau
gą" Brieduką, kad pasiaiš
kintų, kodėl jis nevarė agita 
rijos už "draugą" Jankaus
ką. Bi iedukas atsistojęs 
aiškinasi, kad publika ne
duoda jam kalbėti, o pirmi
ninkas nenustabdo publi
kos." Čion vėl kaltas "Bigjo- 
p.is”. Mockaitis daugiausia 
žvairuoja i "Bigjoni," tik ci
garą pakramto, pakramto 
ir vėl padeda; veidas atrodo 
kaip mėnulis, išbalęs.

Kuomet visus išklausinė
jo, tai ir vėl užsipuola ant 
buvusio pirmininko, kad jis 
perdaug davė kalbėti ki
tiems ir varyti agitaciją 
prieš ”drg.’’" Jankauską.! 
Pirm, vėl aiškinasi, kad jo 
pagelbininkas buvęs vytis ir 
negerai paėmęs balsus tų, 
kurie norėjo kalbėti.

—Bet kodėl tu nedaviai 
kalbėti Jonaitukui — klau* 
šia rumbinis. 
surėžęs spyčių. tai butų vis
kas pasitaisę.

”4

Ką toj kelionėj tu atrasi, 
!’ą gyveninis puošia 

digliais?
Ar laimę kada nors sura

Ka

—N usi raminkit, d ra ugai. 
—prašo Mockaitis.

U žsi ba igus ' " m i t i ngu i' " 
Mockaitis išrėžia spyčiti ir 
visi draugai pripažįsta, jog 
didžiausia kaitė, kad drau
gą rombini neišrinko dele
gatu, yra pirmininko. "Bet 
dabar" — sako Mockaitis— 
"neužilgo turėsim kitą dide
li unijos mitingą ir reika- 
iausim "Laisvei" aukų, to-» 
dėl, kad atitaisius šitą klai
dą "drg." "Bigjonis’* turės' 
vėl būti pirmininku ir pasi
stengti. kad išgavus nors 
porą šimtų. O jus visi tu
rėsit stengtis daugiau agi
tacijos varyti.

šiuomi komunistų lyderių 
milingas užsibaigė ir si-, lyg 
nutarimo, rengsis prie atei
nančio mitingo, kad dar ge
riau atsidusus, ir išgavus 
"Laisvei" aukų. Aš. kampe 
sėdėdamas, misliu sau: dū
lią jus gausit, bet ne aukų.

Viskas perėjo kaip ir ne 
butų buvę ir draugas Jan
kauskas ir ant toliau pasi
lieka rumbių skėsti ir bla
kes vaikyti iš rumbių.

Viso labo, "drauge." tavo 
sunkioje procėje.

žaibo Rykštė.

I

vien tik džiaugsies! 
vargais?

Sustok ir paklausk savo
proto.

Pažvelgi; i šalis, apsidairyk 
Ka.- laukia tavęs, kokia

puota,—
O mielas žmogau,—

pasvarstyk.
L. Studentas.✓

Europos vaikai

pirmyn. 15,090,000 senmergė
Garsus Vokietijos statis- 

:ikas dr. Schiveischiner ap
skaitė. kad dabar Europoj 
•andasi 15,000,000 merginų, 
<urios trokšta apsivesti, bet 
negauna vyrų. Vadinasi, tos 
merginos turės palikti sen- 
nergėmis ii mirti neragavę 
ženvbinio gyvenimo laimės. 
• os paliko nelaimingomis, 
nes jų vaikinai krito ant ka
rės lauko.

Rytinės ir Centralinės 
Europos vaikai »>eveik nuo
gi. Nesenai American I<>- 
lief Administration pasakė 
apie Eurojjos padėjimą se
kančiai: "Maisto padėjimas 
geresnis, bet drapanų aršes
nis."

Ateinančio] žiemoj var
gas pasieks augščiausią lai- 

(psni. Daugelis Europos 
žmonių dėvi drabužius nuo 
1915 metų. Nauju nusipirk
ti negali, šeimynos, kurios 
kadaise buvo gerame stovy
je. dabar paliko nuskurė- 
liais.

Svarbiausia priežastis, 
kodėl europiečiai negali 
pirkti drapanų, tai jii pini
gų vertės nupuolimas. Pa- 
vvzdin, jeigu seniau buvo 
skaitoma gera alga Vienoje: 
—15,0Q0 kronų arba, musii 
pinigais $3,000 i metus, da
bar sumažėjo iki $30.00. 
Lenkų pinigai nupuolė tris 

•syk žemiau už Austrijos pi
nigus; Varšuvoj 10,000 mar
kių, kadaise verti $2,500 
amerikoniškais pinigais, da
bar atneša $10.00. Rytinė ir 
Centrafinė Europa turi im
portuoti drapanas iš šalių, 
kurių pinigai normališki.

jeigu 
no
tas

statistiko, didelė didžiuma 
tų merginų yra kaimietės. 
Jeigu ne karė, jos butų apsi
vedę ir turėję, vidutiniškai 
imant, po 5 kūdikius kiek
viena. J e i g u daktaro 
Sc h we i sc h in e r a psk a i t y m a s 
vra teisingas ir penkiolika 
milionų moterų neturės 
progos palikti motinomis, 
.ai iš priežasties karės pa
rauks nustojo 75 milionų 
žmonių ir jų gentkarčių.

Vienok Francijos senmer- 
šitos priežasties 

nenusimena. Jos

■Jis kad butų

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVYNĘ

■
Iš HAMBURGO

tiesiai j
[DANCIGĄ irVARšJ

Naujais laivais
< ORBITA Rugp.

i visas 
maistas 
l'/dary -

Greitas Pasažferi'.is Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS 

Laivai eina tiesiai per Gothenburįt, Švedijos į Liepoją. It.vvą 
eigą. Persikėlimas ant, vandens nuo laivo ant laivo.

S. STOCKHOLM Ru^piučio 20 
DROTTNLNGHOLM Rugsėjo 3 

Trečia k lesa i l.iepujų $145; i Ry« S15U ir $5 taksų. 
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2-4-6 lovas. 
Švedijos viza nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.

3E

FARMOS!!

17
24

S.
S. s.

22
15
Pirkite

FARMOS!
lietuvių į 

.............. .. v... - -- j—j ——.... —. j, u r \ r -1 , 
ipsipirkt“ 463 lietuviai. Čia apsigvve- | i , ----- . ---- - |
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 B PO AbU'AY . M W YORK N- v

FARMOS!
Pirkit farma- (tulžiausioj 

ūkininkų kolonijoj Amerikoj, 
■I ‘ ‘ . 
nę jausitės kaip senoj tėvynėj.

*_au 5 kaimai yia lietuvių apgyventa, 
via yra labai geros žemės, todėl toks 
didelis lietuvių skaičius apsigyveno. 

I Užinteresuoti farmonns alsišaukit 
laiškais. (33)

J. A. ŽEMAITIS 
R. L Fountain, Micn.

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno iš didelių laivų Red 
Star Linijos. W hite Star Linijos 
arba American Linijos.

Artimi susisiekimai 
dalis Europos. Geras 
ir apsčiai jo duodama,
tos kajutos. Visi moderniškų 
levų patogumai.

Amerikos
2-1 Statė Street, 

New York.

OROPESA
ORDINĄ 
l’ždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.
THE ROY Y L M Ai L

STEA.Vl PAGRET CO. 
26 Broadivay. New York. 
arba pas vietos agentus.

FINLAND
i

Lietuvių keleivių mygiamas laivas gerai žinomas dėl savo či- 
dsmo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko bus 37 d. Rugpiučio.
Kaip papras'tai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti 

Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių White Staf Linijos buvo 
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš New Yorko sekančiai:

Į PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ IR ANTWERPĄ: ♦ 
FINLAND .................................................. Rugp. 27, Spalių 1
ZEELAND .................................................. Rugp. 6, Rūgs. 10

’KROONLAND .......................................... Rugp. 13, Rūgs.
L’AFLAND .............................................. Rugp. 20, Rūgs.

Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ: 
GOTHLAND .......................................... Liepos 30, Rūgs.
SAMLAND .................................................. Rūgs. 1. Spaliu
Žemos kainos paduodama į visas Lietuvos vietas, 

savo laivakortes nuo

^Red Star Lins^Z 
WtanSDUiU>iE W AmcocarIikiINTKMNATIONAL MsRCAMTt&B MAMINS COM»AWT

Bostono ofisas: 84 Statė St., Boston, Mass. 
arba prie vietinių musu agentų.

pinigai 
Tokiu budu, Vienoje, 
universiteto profesorius 
ri pirkti kostiumą, jam 
kainuoja trijų mėnesiu al
ga.

Motinos negali prirengti 
kūdikiams drapanų ir ligon- 
bučiuose vartojama ponieri-

■ niai raiščiai. Amerikos Rau-
... donoje Kryžiaus darbinin-* 

i kai spėja, jog bus milionas 
, motinų be jokių prirengimų 
kūdikiams. Tūkstančiai vai- 

: kų bus be čeverykų. jeigu 
j Amerikos mielaširdingos 
Į draugijos neateis pagelbon.

F. L. I. S.

PARSIDUODA FARMA.
Rytinėj daly Connecticut pieninė 

farma 2<»0 akrų, 75 akrai dirbamos ir 
apvalytos nuo akmenų, likusioji ga
nykla ir miškas. Daugybė visokios 
rūšies vaisinių medžių, 13 ruimu 
stuba su dubeitavais porčais ir 4 rui
mų skiepu. Earnė 40x84 su užtvaro
mis dėl 27 karvių ir 5 arklių, vieta 
dėl 75 tonų šieno; vištininkai ir le- 
'iaunė, iš kurios vanduo bėga Į jardą. 
Visi bildingai yra pirmos klesos sto
vyje. Yra 13 galvijų, 4 arkliai, J 
kiaulės, 1 kuilys ir apie 50 vištų. 
Visa reikalinga mašinerija ir ūkės 
padargai, vežimai, karietos, pakinkai 
n tt. šita farnfa yra užsėta avižomis, 
kornais, bulvėmis ir daržovėmis. L'a- 
bar šienaujama. Randasi tik apie vie
ną mylią nuo 
dviejų mylių atstume 
moningų miestelių. Iš priežasties se-i 
natvės savininkas parduos ją tik uzj 
$7,8li0. Gali pirkti partneriai, nesi 
stubą galima lengvai perdirbti antį 
2 šeimynų. Jeigu esat užinteresuotas* 
šia puikia proga, tai tuojaus atsilan-.

|

I

gelžkelio stoties ir 
nuo trijų pra-

is ją tiK u: 
Gali pirkti partneriai, 

galima "lengvai
2 šeimynų. Jeigu esat užinteresuotas*

kykit pažiūrėt, o persitikrinsiu kad 
tai yra stebėtinas pigumas. Ant san- 
Ivgų bus galima susitaikyt. ( ?)

RAdNES FARM AGENCY 
Danielsen. Conn.

arba DAVĖ LFAVTS,
1600 Broad"ay, Ne» York. N. Y. 

Sc Active Sunplv Co.t'c

I LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran- 
kumai, didelė vieta ant deko. Vi
soki modemiški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

V7 Red Star Ims
Laivai išplaukia kas savaitę nuo 

Piero 5S—62 No. River. Ne\v York.

Samland 
Gotland

1
i 
i
I

Kronland 
Zeeland 
Lapland 
Finland

Tiesiai į 
Dancigą

Iš 
N’e« York

Antvverpą I

Rūgs. 1
Rūgs. 22

Rugp. 13
Rūgs. 10
Rugp. 20

Rugp. 27

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEVV YORKO 
Per LIBAVA Arba HAMBURGA-EITKUNUS 

Į LIETUVA UiT£’,Xk“ 
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:— 

S. S. ESTONIA Rngpiučio 17 S. S. LITUANIA Rugsėjo 7 
S. S. POLONI A Rugpjūčio 24 S. S. LATVI A Rugsėjo 21

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Taipgi nauja tiesi Kelionė tarpe LIEPOJ A US-DANC1GO IR 

HALIFAK. CANADA

PARSIDUODA FARMA
18 akių apvalytos lygios žemė;,' ; 

palei stoti, dideli miesteliai, šaltinio! ~ 

tižių ir gero miško, 6 ruimų akmeni-. J 
nė stuba. didelė barnė, vežimams 
šiurė, vištininkas, kornams aruodai.. 
I)e!ei greitesnio pardavimo senn.vja 
savininkas prideda arklį, 2 karves,IX 
75 vištas, vež:mus, pakinkąs ir visus!# 
javus. Už viską tik 82.800, iš ku- 

. rių 8!'<M) gali pasilikt ant mortgi. ‘ 
čiaus. (32) JS

GEORGE PLEPIS >>
I’ennsburg. Montgonierv County. Pa.

Amerkan Ūke
Manchuria New Y'ork ■ Rugp. 25 
Mongolia į Rūgs. 8
Minnekahda Hamburgą Rūgs. 22 

ir Dancigu.
INTERNATIONAL MER-
CANTILE MARINE CO.,

116 laivu — 1.250,1)00 tonų.
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

nduo. daugybė Įvairių vaisinių me- * !

Tek S. B. 2488.

Dr.J.C. Landžius Seyinour
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
'• S 506 Broadvvav & G st*.

• 4 SO. BOSTON, MASS.

i

Dykai! lAriilii Dykai!

UNiTED BMER1C AN LINES
JOINT

i

ges delei 
perdaug 
sako, kad jeigu karė išplėšė 
mums musu vaikinus, tai 
cas dar nereiškia, kad mes 
negalime palikti motinomis. 
Vadinasi, jos priverstos bus 
svetimvyrauti.

Kaiė atmaino daug pap
rastų gyvenimo tiesų, at
maino ji ir pažiūras i poli
gamiją. Jeigu prieš karę po
ligamija buvo skaitoma di
džiausiu prasižengimu, tai 
po karei tūlose valstybėse ji 
tapo tiesiog legalizuota. Su 
ja dabar nekovoja nei kuni
gai, nei kiti "dorininkai.”

Šitokie apsireiškimai ne 
naujiena. Jie atsikartoja po 
kiekvienos karės, po kiekvie 
no didesnio žmonių išžudy
mo. Tuomet visi "dorinin- 
kai” šaukia, kad tautai rei
kia žmonių ir užsimerkia 
prieš dorą.

Darbininkas.

i

NAUJAUSIS IŠRADIMAS
LAIKRODIS PALIKO GARSUS PASAULY DELEI PUIKIOS MUZIKOS 

busite nustebinti ir užžavėti, kai išgirsite 
istam !aik- 

šip puikiai skanr- 
jiiius 

praleist sunkiai uždirbtų pinigų įsigiji 
šios klesos 
grafų, rolių ir rekordų, 
taip, kad jis pavaduoja 
sos instrumentų.

Jis grajina puikiausias 
artistų ir jus galite turėti 
užsukdami sprenžiną ir paspausdami 
Tas laikrodis pagrajis jums taip puikiai, 
jus ir jūsų draugai negalėsite atsigeiėti. 
grajina parinkimus arti 20 minutų ir norint ga
lima sustabdyt.

šis laikrodis padarytas iš bronzo ii subudavo- 
tas gana stipriai. Storai paauksuotas su artis
tiškais padailinimais. Išrodo kaipo brangus ir 
gražus stelbus papuošalas. Jis yra padarytas 
Vokietijoj- ir todėl jo ėjimas yra getesnis, negu 
bi!e kokio kito )aikrodž;o.

,0,NT TARP NEW YORKO IR HAMBURGOJ
Trumpiausias Susisiekimas su Centraline Europa.

S. S. "’Mount CarroH" (naujas) Rugpjūčio 18
S. S. "Mount Clrftton" (naujas) Rugsėjo 1

Ruimai su 2. 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Soe 
cialiai valgomieji ruimai.
ruimai ir pasivaikščiojimui (lepiai, visas tas patvarky 
mas trečios klesos pasažierianis.

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių 
perkalbėto jum.

275 svarus bagažo veža dykai iki rubęžiui. 
Naujosios Anglijos Generalis Pasažierinis Agentas 

____  JULIUS ROTTENBERG. INC.
WITH 264) Hartover St.. Boston. Mass.

S
E

rūkymui ruimai, sėdėjimui
4

l

WTTH

•Jus
skambėsi puikios muzikos naujai išra 
i .,dy. Jeigu jus norite turėt šią puii 
bančią muziką ■Kreikia 

_ . . ,lu* sug-
instrumentų. kaip tai pianų, fono- 

Sis laikrodis padarytas 
bile vieną atlystos k*e-

jusų namuose,

meliodijas gersiau 
smagumą išgirst: 

guziką. 
kad 
Jis

Muzika įtaisyta apatinėj laikrodžio daly, taip 
kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir 
išduoda puikius skambančius tonus.

Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. Jis 
netik laikrodis, bet ir puikus rnuzikalis instru
mentas, gvarantuotas ant 25 metų.

Jis yra vertas daugiau kai 25 doi., vienok laike 
3o dienų nuo šio paskelbimo parduosime tik už 
$8.00. Neuzmiiškite. kad šis pasiūlymas yra tik 
ant tiumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduo
damas po $20.00. L’žsisakykit tuojaus!
Nesiųskit pinigų iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir pasiuskit mums kartu su 50c. starr- 
pomis dėl persiuntimo lėšų, o už laikrodi užmokėsite, kai aplankysite jį savo namuose. Ši laikrodi mes duodam 10 
dienų išbandymui justi namuose ir jeigu jus nebusite juomi užganėdinti, tai sugrąžinkite mums, o mes atiduosime 
jūsų pinigus. Rašykit šiandien! UNION SALES COMPANY (,»5)

673 W. Madisou Si., liepi. 188. CHICAGO, II.LINOIS.

t
I

i

J

K

HftMBdRG AMEHMN CINE

I

■

-

4 - ~ L-.--įM
--- -----

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausi? linijų.

SVARBU ŽINOTI
Musų atstovai išvažiuoja i Lietuvą bėgiu keliu savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokiu informacijų ir galės pasikalbėti su Just, draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG. Ine.
260 HANOVER ST.. BOSTON. MASS.

RED STAR LINE. BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA, 
L. S. MAI1. STE.AMSHIP CO.

l’NTTED AMERICAN ELNES. ŠVEDIJOS-AMERIKOS LINIJA.

ANT VISŲ PAMINĖTŲ LINIJŲ ŠIFKORTES 
PARDUODA. PRIŽIŪRI PASPORTŲ IR 

LEIDIMŲ 
GENERALIAI AGENTAI

Po šiuo adresu: (35)
INTERNATIONAL BANKERS CO. 

103-105 Salėm St., Boston, Mass.
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. Miestas .

ror besi rėkuti: 
Socorr# Keros.

ir 
be

-i.

Henry L. Doherly it Companv E'oreign 
12 Beari Street, Neu

Meldžiu prisiųsti, be jokių man 
poziciją.

Vardas ..
Gatve ....

(Keleivis*

šildytojus suteiks 
mažus kaštus.

4 deginimo 
jo. Gauna-

Ar jie atneša jums $8.00 metinio pelnu? Jeigu ne. 
tai matykit milinis.

Mes užtikrinam. kad jusu $100 (ar daugiau) bus 
pilnai apsaugoti ir ant visados apsaugoti.

Mes taipgi užtikrinam, kau tas $100 atneš jutus 
mažiausia $8.00 ant metų, o gal ir daugiau.

Jeigu neturit užtektinai pinigų gatavais, galite 
pirkti šėrus ant išmokesčio.

Jeigu jus negalite ateiti pas mumis ypatiškai. t 
išpildykit ir prisiųskit žemiau nurodytą kuponą.

Ar Jus Turit $100.00?

MALT t

Buffles galiui* gauti visose aptiekose po 65c. bouky, arba tiosiog 
iš išdirbeju per paštą už 75c. boitką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. 35th St. Brooklyzi. N. Y.

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juo3 ? g
NAUDOKITE į^U^flSŠ !

Užlaikymui savo plaukų Kaziais ir tankiai* 

NAUDOKITE
Užlaifcymuu galvos odos įveikiu ir Tvariai 

NAUDOKITE jgttjjles

GARSUSIS
SUDBURY

SALYKLŲ EXTRAKTAS
VISIŠKAI TYRAS.

NETURI SAVYJE MAI.IASO. GLUKOSO NEI JOKIU 
KITOKIŲ NETIKRŲ PRIEMAIŠŲ.

Gerumą Atminsit Ir Tuomet, Kaip Kainą Užmiršit.
Visuomet toks pat jo gerumas ir kaina

MALONUS-PRIIMNUS—GARDUS

\TM dens lietaus bačkų uodai’V Q1SL£11 IV apSlS3UgOJimss lyra randami, bet ir kitos! 
' i | veislės, ypatingai drugį ne-įnuo uoaų. ! šantįs uodai Anopheles.

|Kai-kurios tų veislių veisia
si ten,’ kur tik randa van- 

jdens.
Visose augščiau pažymė

tose vietose, kame gyvena- 
;mos vietos yra atskirai nuo 
i kitų, kame nėra aplinkui 
pelkių ir butų, patys namų 
savininkai yra kalti, kad jų 

I namuose randasi uodų. Te
ičiau yra vietų, kuriose už 
uodų veisimo vietas miestas 

atsakomybėje. Ir tos 
yra ne fontanai, re- 

Iservorai arba peikęs. Pake- 
Įlvje atviros rynos» ar grabės 

, i gali išauginti kelias šeimy-
uodų įkandimo.‘nag įvaįrių veislių, ne- 

i išskiriant nei drugio uodų, 
i Ant ganyklų, kame velėnos 
vra išimtos duobėse prisi
renka vandens, kuriame 

gio uodai ir veisiasi. Vi
sos tokios vietos turi būti 
pripildant žeme panaikin
tos.

Larvų nakinimas.
Nors geriausiai yr 

naikinti tas vietas, kuriose 
uodai veisiasi, kaip augš
čiau buvo minėta, tečiaus 
dažnai pasitaiko, kad van
dens nei nuleisti, nei kitaip 
kaip nudžiovinti negalima, 
tuonTct prisieina daryti kas 
nors kitas, kad uodu larvas 
išžudyti. Buvo bandyta 
daug dalykų, ir išskyrus kai 
kuriuos specialiai sutaisy- 

kad paėmus tus mišinius, niekas neduo-

Nuo to laiko, kuomet su
žinota, kad uodai yra netik 
įkyrumas, bet. ir platina ar
ba perneša drugio, geltono
jo drugio, filiariso ir dan
gos karščio perus, daugel 
darbo padėta kaip pavienių, 
taip ir bendrai susijungusių 
žmonių, kad išrasti prieš 
juos vaistų.
Apsisaugojimo skystimai.

Kamparo spiritu išsitry- 
nus veidą ir rankas arba už- 
silašinus kelius lašus ant 
priegalvio nakčia galima 
apsisaugoti nuo uodų per 
kiek laiko. Tą pat ypatybę 
turi ir palėjų aliejaus (oil of 
pennyroval). Nei vienas iš 
tų dalykų ilgai neužsilaiko; 
tai yra, vieną kartą juos pa
naudojus užtenka tik vienai 
nakčiai. Mėtų aliejus, citri- 
no sultys ir uKsusas taip pat 1 
buvo patariami. Kaip kurio- ' 
se apielinkėse degutas taip 
pat buvo vartojamas, ypa
tingai ten, kur uodų daug 
randasi. Citrinų aliejus (Oil 
of C'itronella) yra vienas 
geriausių priemonių. Kai- 
kurie žmonės nemėgsta jo 
kvapo, tečiaus jis pasekmin
gai apsaugoja nuo uodų per 
keliatą valandų. Geriausias 
mišinys, kurį rašytojas yra 
bandęs, buvo jam prisiųstas 
C. A. Nasho iš New YorkoJ 
ir vra sekančiai sutaisytas:

Oil of Citronella 1 unc. 
Spirits of camphor 1 unc. 
Oil of Cedar ' _> unc.
Paprastai keletas lašų ant 

abruso, užkabinto ant lovos 
galvų galo, neprileidžia pa
prastųjų namų uodų. Kur 
jų yra labai daug ir kur jie 
labai įkyrus, užtenka su ke
letu lašų išsitrinti veidą ir 
rankas. Tečiaus, ir tas miši
nys nustoja savo jėgos, jei 
stovi per visą naktį. Gelto- 

tamPojo drugio uodai Aedes 
Stegomyia) calopus, Meig, 

v- papratę pradėti kandžioti 
švintant iš ryto. Tuo laiku 
dauguma žmonių kietai 
miega, o mišinio veiklumas 

turj^iD tik tuo laiku sumažėja, 
pu giW pietų valstijose, kame 
4 juodai randasi, manoma, 

kau tas apsaugojantis miši
nys nėra taip geras, kaip 
šiauriuose. Tečiaus tas mi
šinys gali būti vartojamas 
išryto, prieš pat aušrą ir 
tuomet jis bus taip veikius, 
kaip ir kitose aplinkybėse. 
Mišinys, kurį pataria E. H. 1 

Ganė, iš New 
sekantis:

Castor Oil 
Alcohol 
Oil of Lavender 
Tas mišinys yra 

dėlto, kad neturi nemalo
naus citrinų aliejaus kvapo.

Oscar Samistz. iš Austin, 
Texas, pataria sekančią for- 
mulą:

Citrino aliejaus 1 unc. 
‘Skystos vaselinos 4 unc. 
Tas mišinys sulaiko citri- 

• nų aliejaus garavimą. B. A. 
Reynolds pasekmingai var- 

‘ toja New Orleans mieste 20 
minimu citrinų aliejaus ir 
vieną unciją vaselinos arba 
lanolino.

Yra patarimų vartoti 5 
procentų potašiaus sulfato 
soliuciją arba kasijos aliejii 
(oil of cassia). Ant Filipinų 
salų labai plačiai vartoja
mas tyras kerosinas.

Sieteliai.
Nereikėtų smulkmeniškai 

nei aiškinti tokių visiems 
žinomų priemonių, kaip dė
jimas sietelių namuose, var
tojimas tinklų lovoms. Sie
teliai turi būti indedami la
bai atsargiai, gerai pritai
kinti, suveriami, sulenkia- Į 
mi, arba pakeliami. Langų i 
ir durų sieteliai niekada ne-j 
gali būti per standriai indė-! 
ti; ir su gerai pritaikintais o______r ___ ____
sieteliais uodai dažnai turi} čia paminėtose 
progos ineiti; visuomet turi netik namų uodai apie ku
kuti žiūrima ir saugojama, riuos kalbėjome, arba van-

I

I

!

kad jie neįeitų. Kai kuriais 
meto laikais? uodų apgyven
tose apielinkėse jie bando 

į Įeiti net per sietelius ir daž
nai įeina. Kur jų yra labai 
daug, vielų sieteliai turi būt 
atsargiai ištepti kerosimi 
arba citrinų aliejumi.

Kaip langų taip ir kituose 
sieteliuose svarbu, kad butų 
tinkamas tankumas. Per 
dvidešimts vielų tankumo v.!ij 
viename colyje uodai neįei-įviei0S 
na, bet nėr penkiolika kai- 
kurie Įlenda.
Vaistai nuo i

Geriausis vaistas, 1 
yra rašytojui žinomas iš jo I 
paties patirimų, yra šlapias 
muilas. Sušlapinti galą pap-; 
rasto prausiamojo muilo ir įi-ui 
lengvai ištrinti juo vietą, 
kur uodai Įkando, niežėji
mas tuojaus pranyks. Kiti 
labai giria paprastąją na-} 
muose esančią amoniją, ai-’ 
koholių, ar gliceriną. Vie
nas rašytojas pataria varto-, 
ti šmotelį indigo; kitas nef- 
talino kandžių gumulėlius, 
kitas iodiną„ Kunigas R. W. 
Anderson iš VVando, S. C. 
sako, kad niežėjimas nuo 
uodų greitai pereina, jei' 
laikai ranką viduje degan
čios lempos cilindros.
Veisimosi vietų naikinimas.

Yra žinoma, J 
visus uodus abelnai, jų vei- da tokių gerų pasekmių, 

> vartojimas aliejų. Iš 
visų aliejų, geriausis yra 

__ ___ _____ _ ..... ........ ’ , paprastasis ke- 
ose vietose. Kai kurios vei- rosinas, kuris duoda geriau- . .

simosi vietos .yra labai skir- kain 
Tečiaus, kai kurios visųt ingos. ---------- , ---------------

veislės veisiasi tik tam tik-. petroleum,
v
X-------------------  _------ ----------------------------—---------------------

sies tik medžių skylėse; ki- Sias 
tos vandenyje, 
prie augančių 
medžius kempinių, arba pa
našių augalų; kitos veislės

______ ’ i pasekmes, atsižiūrint 
kuris stovi, ve*klumą ir lesąs.
apie kitus Gamtiškieji uodų priešai. 

Paprastosios auksinės ir 
sidabrinės žuvytės išnaiki-

HENRY L. DOHERTY AND COMPANV 
Foreign Language Investor Department 

HA.NS RIEG, Manager.
12 Pearl Street, New York.

Iškirpk ir pasiųsk šiandien:

Lengva yra kepti
vėsioj ir švarioj virtuvėj.
JUS neprišildot visos virtuvės, kuomet k epu t su 
Nauju Perfectidn Kerosiiiiniu Pečium. Jis sutei
kia karštį tik toj vietoj, kur jus norit . Jus galit 
nureguliuot jį!
štai kodėl taip lengva padaryti išsiputusius kei
kus, gražiai apgruzdusius pajus ir traškius ska
nius piragaičius! Jums nereikia vaikščioti apie 
pečių. Jus visur galit pasiekt, kur tik norit— 
greitai ir lengvai.
Nereikia malkų, nei anglių atnešti, nei pelenų iš
nešti, nei užkurti, nei valyti.
Naujas Perfection Vandens 
jums karštą vandenį greitai ir už
Naujas Perrectioii padarytas 2, 3, 
šaižų, su šildomuoju kabinetu ar 
mas visur didesnėse krautuvėse.

k||
------------------tį

NEW PERFECT1ONB®
Oil Cook Stovės and \\ater Hedters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

KER05ENE
OIL

Yorko yra

1
1
1

unc. 
u ne. 
unc. 
geras

. veisiasi vėžių uolose mariiį na uodų larvas ir jos turėtų 
pakraščiuose. Kitos veislės 
veisiasi daug plačiau ir bile

' kur. kur tik randas vandens. (topminnows) pasekmingai 
. Kitos veislės veisiasi tiktai yra vartojamos keliose vie- 

suraus vandenio pelkėse ir tose, ir jos gerai naikina 
deda savo kiaušinius dumb-!uodų larvas. Kai kurios vei- 
le. Kitos deda savo 
nius -ant vandenio viršaus.
Kai kurios veislės šiaurinė- dingomis. 
se valstijose veisiasi tik 
kūdrose, kurios pasidaro 
tirpstant sniegui ir kadangi tose vietose, 
jos atsiranda tik viename kerošino 
metų laike, tai tik viena ge- savo darba gerai atliko, 
neraei j a tepasirodo ir po-i 
tam kiaušiniai yra dedami ~ 
vidur-vasari arba vėliaus I 
tokiose duobėse ant žemės, 
kurios yra pripildomos van
deniu nuo tirpstančio snie
go ateinantį pavasarį. Kita 
veislė, kuri yra dažnai labai 
Įkyri, veisiasi tik kai kurio
se nuolatinėse balose, kame! 
larva gyvena prisikabinusi 
prie vandens augalų. Dari 
kitos veislės veisiasi vidu je i 
ansuotinių žolių (piteher-i 
plaut. Sarracenia).

Culex pipiens, L. šiaurėje 
ir Culex quinquefasciatut 
Sav ir (Stegomyia) Aede 
ca lopus, Meig. pietuose vei 
siasi ten, kur tik randa šiek- 
tiek vandens apie gyvena
mas vietas ir kad juos išnai
kinti, reikia panaikint visas' 
tokias vietas, kuriose van
duo stovi.

Kame yra reikalinga tu
rėti lietaus vandens bačkas 
arba lietaus vandens kubi
lus, jie turi būti uždengti. 
Apie namus visos apleistos 
vietos turi būti gerai išjieš-- 
kotos, kad nebūtų blėkiniu 
dėžių, butelių, medinių arba 
blėkiniu skrynių ir panašių 
dalykų, kame vanduo gali 
užsilaikyti. Kur augštų me
džių šakos svyra ant stogų, 
ten tas pats gali atsitikti 
nuo krintančių lapų ir šakų. 
Vištoms gerti indai, vanduo 
naminių gyvulių loviuose, 
vandens puodelis ant tekėlo 
yra vietos, kame uodai vei
siasi, ir reikia žiūrėti, kad 
vanduo juose nestovėtų il
giau kaip viena dieną.

; vietose

būti veisiamos tvankiniuo
se. Keletas veislių gružų

kiauši- sies nuvežtos iš Texas i Ha- 
waii pasirodė esant nau- 

Kai kuriose ki
tose vietose, kitos veislės 
buvo bandytos, ypatingai 

kur negalima 
vartoti, jos visur

L. O. ITovąrd. Ph. D.

I ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESI AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Buildtng

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

ir

Ar Jus Kankina Pieiek.rvo* ? 

NAUDOKITE igvzfflčS 
Ar Jum* Galve* Oda. Niešli? 

naudokite
Ar Jų.Plaukai 3:eaka? 
NAUDOKITE j

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tik už §6.00

”Aps isaugok padirbimų—visuomet reikalauk Sudbury” 
Supiltas švariam (juetn puode.

Kaina $1.3S už puodą.
SU KETURIOM UNCIJOM RINKTINIU APYNIU $1.50 

(PER PARCEL POST UŽMOKĖSIT APLAIKĘ) 
ši kompanija visuomet užlaiko tikrą maistą pagal liesas 

SIUSK ČEKI ARBA MON’EY ORDERI

SUDBURY MALT PRODUCTS CO
Telephone 75 SUDBURY ST, (35)

Havmarket 549 BOSTON 14. MASS.

(oflno

. iap- 
patrukimo 
ir žolių, 

geriausius 
gerus 

numeriu

BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingu vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo 
dėl vyro ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame 
daktarus per telefoną uždvką. Todėl jeigu norite gaut 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite i APTTEKĄ po

100 SALĖM STREET,

Reikalauk šiandien ant šio paventslo parodytų daiktų ir kuomet juos 
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę.

Jeigu nori įsivaizdini didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga is šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantis.

Sis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abėjojimo. Tik. iš
kirpk šitą paveikslėlį, paiašyk aiškiai savo vardą ir adresą, j.tėk 5(ie. stiĮn- 
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos dulkiu*’, kurie-čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus taedėjo, pui
kus rankų darbo išpiąustymai. Viskas geriausio darbo ir. ųkčškiįirfas. Įsą.l 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes 
rantuojamas,

2.
yra

o« 
žiai 
ant

4.
5.

ryt ar už keliu dienų. Jis panašus į name!;, kuriame gyvena vyra 
lis; kada gražus oras, tai išeina laukan lėle moteris, 
moteris pasislepia nameliu, 
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai. 1 " ___
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu -tiek verti. ... ’ j. r
nigus. šis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (35)

UNION SALES CO.
673 TV. Madison St.. Dept. 232

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Kam rašyt su plurjfcsna, 

kadangi už mažus pini
gus (jai ima riusipiikt ma
šinuke drukavimui, ’TY- 
PEAVRITER.” kuri para
šys geriau ir aiškiau, ne
gu su plunksna. Ant tos 
mašinukės kiekvienas ga
li rašyt teisingai ir grei
tai laiškus ir dokumen
tus ir tam nereikia jokio 
mokslo. nes kiekvienas 
gali operuot tą mašinėlę. 
Labai 
nam. 
tvirtai 
kerta.

kiai. taip kaip ir brangi mašina. Turi didžiausias ir mažiausias raides, nu
merius ir ženklus. Tokią mašnukę turėtų įsiteikti kiekvienas, 
parankumas. Prie mašinukės pridedant dykai visus 
operuoti.
Kaina No. 2 ..................................... 
Daug didesnė No. 4 ..................................................................
Siunčiant mums užsakymus, atminkit paduoti numerį 
rite, taipgi 81.00 rankpinigių, o palikusius užmokėsite 
ant jusu adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu:

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dept 91,

NUSIPIRK REVOLVERI
TIK Už $3.00.

Reta proga gaut 22 kalibro puikiai 
nikeliuotą Revolverį. Musų Revolve
ris yra geriausio darbo ir tūli agentai 
paiduoda jį po $8.00. Jis šaujamas 
Nr. 325 B-k patronais. Jei negalėtum 
gaut patronų savo mieste, gali par
traukti iš mus. Paprasta kaina yra 
$(>, bet Jei pirksi šį mėnesį, galėsi 
gaut musų Revolveri tik už Už
tiek jo niekur negausi. Kožnas revol
veris musų gvarantuotas. Iškirpk šita 
apgarsinimą ir prisiusi; su savo ad- 
lesu ir 30 stampom ar sidabru. Kai 
gausi Revolveri damokėsi ręstą. Už
sakymai už S. V. turi būt apmokėti 
is kalno. Nelauk. Parašyk šiandien, 
jei nenori šios progos praleisti. (35)

, VVESTKRN SALES CO.
1330 N. TVesteriKa'e.. I>er,t. 30, 

__________ CHICAGO. ILT-__________  

| IŠRADĖJAI! | 
♦ Prisiųskite man savo braizi- J 

nius išradimo išegzaminavimui.V 
Reikalaukite išradimų knygų-*’* J tės "Patarimai Išradėjams,” $
kuri duodama dykai. A

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

1. M A.RTIN LABINER Y Būtent Atty.

Yad-*>

?, Y15 PARK ROW. NEW YORK C*

ANT RENDOS 2 kambariai ir virtu
vė. Gera vieta, maža renda. Kreipki
tės prie .J. Perry (32)

101 Silver st., So. Boston, Mass.

naudinga kiekvie- 
I’adaryta gražiai, 
ir niekad neužsi- 
Rašo švariai, aiš-

nes dideli* 
nurodymus kaip ją

........................... §5.5') 
......................... $7.75. 
katrą mašinukę ne
kaip mašinukė ateis

(Pd33)
I

CHICAGO. ILL.

f

i. Augsios vertes Gegutes l.aikrodis, padarytas is brangaus medvo. Din 
kus ranką darbo išpigustymai. Viskas geriausio darbo ir aviški'r irta s. jtei.. 

... , laikas nustatomas pagal vogus, lįiia-
kad laikys visa jūsų gyvenimą. . t

Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip’ jie 
šukuojami.
Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose. :gra- 
išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laikų ir gvarantuotas 
daugelio metų.
Paauksuotas žiedas su įusų vardo pirmomis raidėmis.
Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus 

ir mote- 
jt-igu bus lietus, tai 

o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtu įdo- 

apdarais, su veidrodžiu ant viršelių.

nes tik sykiu par

mos sugrąžitisini jums pi-

Todėl

CHICAGO. II*T

■1I

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

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

> SEREDOMIS ir
PETNYČIOMTS

nuo 5:30 iki 8 vai. vakar*.
BRŪZGOS APTIEKOJB 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST, 
BOSTON, MASS.

i i

Kodėl žmones išgeltę?
Kaip masina be elektros negali judėt, taip žmogaus kūnas be kraujo butų l>e gyvasties. Jeigu kraujas 
yra pertirštas ar perskystas, žmogus yra išgeltęs ir daugiausia išbertas spuogais-votimis.

Tas yra teisybe, ypatingai vasaros metu, nes kraujas yra pilnas nečystybės, kurią surinko laike žiemos. 
Tuomet žmogus yra silpnas, neturi ambicijos ir pajiegos, pageltęs ir paprastai silpnas. i’as labai ken
kia sveikatai ir žmogus išrodo negražus. Tą visą blogumą prašalins Salutaras l:it« -is. Kaina $1.25. 
Tūkstančiai moterų mums dėkuoja už sugrąžinimą sveikatos, todėl mes rekomenduojam moterims, ku
rios daug'kenčia nuo lyties ligų, kad vartotų Reguliatorių dėl moterų. Kaina S’.Oo.
O kas yra labai svarbu, tai kraujo valytojas, kuris yra taip rei-kalingas, kai alyva mašinai. Kaina $1 
Galima gauti Gumbo Lašų,Širdies Lašų, ir daug kitokių gyduo-lių, kurios čia negalima suminėt. 
Reikalauk musų gyduolių passavo Aptiekorių, o jeigu negali gaut,kreipkis pas mus.

Mes išpildom receptus iš Ame-rikos ir Europos su didžiausia atyda. Reikalauk musų vaistų ir žolių sura
šo. — Siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
į 1707 S. HALSTED STR., Dept. 107. CHICAGO, ILL.
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1 tarę jau Įsirašvt Simono 
Daukanto Mokyklon, kad 
išmokytų juos skaityt ir ra
šyt.

PASTABA: Kiekvienai šio miesto skalbėjai. Paprašyk namų šeimininkes, kad duotų skalbimui pakeli pui
kaus naujo produkto. Atmink vardą — RINSO.

Dar Mokyklos reikalu.
Simono Daukanto Mokyk

lai ši sezoną labai gerai ei
nasi.

Mokykla miesto name, 
gražioje ir patogioje vieto
je, o mokytojai, tokie, kad 
galima sakyti, geresnių ir 
gauti nebūtų galima. Vai
kų lankosi daug. Mokinasi 
lietuvių kalbos ir rašybos, 
penkias dienas Į sąvaitę.

Ši mokykla yra Įkorpo- 
ruota ir turi čarteri iš Mass. 
valstijos. Ji turi atsakyti už 
kiekvieną centą netik prieš 

rėmėjus iršios draugijos
aukautojus, bet turi išduoti 
pilną atskaitą ir Mass. vals
tijai. Prie to, kiekvienai 
draugijai ar pavieniui, au
kavusiam nemažiau kaip 
penkis dolerius, bus atskai
tos pasiųstos skyrium pasi
baigus mokslo sezonui. Mo
kykla suorganizuota tais 
pačiais pamatais, kaip ir A- 
merikos viešos mokyklos. 
Vaikai priimami visi, kurie 
tik nori lankytis. Nieko pas 
juos neklausiama, tik moki
nama lietuvių kalbos ir ra
šybos. Mokytojai imami tik 
tokie, kurie gerai pažįstai 
lietuvių kalba ir žino kaip 
mokyt. Lankymas Simono 
Daukanto Mokyklos vai
kams nieko nekaštuoja. Vis
ką padengia mokykla. Todėl 
ji turi išlaidu. Ji užsilaiko 
tik iš gerų draugijų ir pra
kilnių tėvynainių aukų. To
dėl, mes prašome ne vien So. 
Bostono draugijų ir pavie
nių. bet ir apylinkės prakil
niu pasiturinčių lietuvių pa
dėt mums pabaigti mokyklą 
iki galo.

Čekius galima rašyt ant 
pirmininko J. Žardecko. ar 
iždininko Stasio Norkūno 
vardo, ir siusti raštininko 
adresu: Bronis Kontrim,
361 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Teismo žinios.
•Juzė Barauskaitė, sulen

kėjusi lietuvė, yra kaltina
ma antro laipsnio žmogžu
dystėj už pasmaugimą savo 
kūdikio. Pasmaugto vaiko 
kūneli policmanas andai ra
do Įkištą krūmuose prie 
Charles River.

Juodveidis John VVilliams 
yra kaltinamas pirmo laips
nio žmogžudystėj už užmu
šimą restorano savininko 
pereitą sąvaitę Alstone.

Policmanas' Wilbur Har- 
ris yra kaltinamas Įsilauži
me i svetimus namus ir plė
šimą.

Tūlas John Henry yra 
akinamas nužudyme savo

pačios. Jis ją pasmaugęs 
namuose ant Sterling st.

Užpuolimas.
Vienas plėšikas aną vaka

rą užpuolė ant Washingto- 
no gatvės keturis žmones ir 
grasindamas jiems revolve
riu prispyrė prie sienos ir 
jau buvo pradėjęs kraustyti 
kišenius, kaip tuo tarpu 
užėjo policmanas. Plėšikas 
leidosi bėgti, bet buvo pa
gautas ir areštuotas.

$100 bausmės už pažiūrėji
mą per langą.

Brightone aną vakarą bu
vo areštuotas tūlas Peters. 
20 metų vaikinas už tai. kad 
žiurėjo per langą i svetimus 
namus. Teisėjas uždėjo jam 
užtai $100 pabaudos, bet 
vaikinas neturėjo iš ko užsi
mokėti, tai nuėjo kalėjiman.

*

A ao
. u
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1ŠTARPYK — Kiekvie- I 
nam kubilui drabužių I 
ištarpyk pak. Rinsu I 
2 kvor. karsto vandei s j

•m di

SUPILK l KUBILĄ 
drungno vandens ir ge
rai išmaišyk. Piik s*>- 
liuciją kol bus tiršta.

Tada sumerk savo dra
bužius — ir grumdyk be 
sunkaus trinimo —

Mirkyk valandą, dvi valan
das. arba ii visą naktį, kiek 
jums parankiausia. Sis mui
luotas vanduo paliuosuoja 
purvą nuo drabužių. Grum
dyk drabužius tol, kol van
duo iš jų bėgs tyras.

r

LIETUVIS DE.NTISTAS

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 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

I ----- ---------------------— ■•=

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

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽIUS.

Parsamdome automobilius
1 uždengtus ir atvirus ant va- č 

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

2353 MASS. AVĖ., 
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

-s- 1

i
-

-

K .

Tas naujas sensacinis produktas 
atims jums daug sunkių valandų 
strėnas laužiančio nuobodaus trinimo

»

TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEOMAM
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIG V.
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

LIGAS.

Šeimynų skalbiniams—išvalo drabužius be sunkaus trynimo

I

st.

IŠDIRBTA

LONGINAS BUIN1S

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

I

i

silpnų, nervuotų. su nudėvėtą svei
katą ir kentančiu vargingais ir ne- 
regularškais p«rjodais, aplaika pa- 
geibą per vartojimo

Gydytojas 
ir Chirurgas ■

t

Savininka.-
(33)

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašaiin skausmų 
ir reguiųjo moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26. 
Gaukjte pas sava Aptiekoriaus ar 
rašykite pas

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

’ Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

1 ei. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lų iki 1.

81 C ANA L S L. BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Norint pirkti arba parduot NAMA 
ar ŪKE visuomet kreipkitės pas mus, 
o mes suteiksime greitą ir teisingą 
patarnavimą. (34)'

LITHl’ANIAN IIOME BLILDERS 
CO.. INC. 

and Reai Esi ate
366 Broad'vay. R<x>m 1, 

So. Boston. Mass.
Telefonas So. Boston 1878-J.

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAI? ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

!

Draugijos remia Simono 
Daukanto Mokyklą.

I pereitą Lietuvos Balso 
Draugijos susirinkimą atsi
lankė Simono Daukanto Mo
kyklos atstovas su laišku, 
prašydamas paramos moky
klai. Susirinkimas vienbal
siai nutarė laiška priimt ir 
davė delegatui balsą plačiau 
paaiškinti apie Mokyklos 
stovi, šiam paaiškinus. Du
ja nutarė prisidėt prie Mo
kyklos palaikymo ir išrinko j 
tris atstovus prie mokyklos, i

Žinoma, atsirado ir kelia-Į 
tas nesusipratėlių, kurie vi
somis keturiomis Mokyklai 
priešinosi ir kaip Įmanyda
mi ją niekino. Tai yra tie 
žmonės, kurie šiandien vis
ką griauja ir viskam prie
šingi — priešingi net patįs 
sau. Bet išmintingi Draugi
jos nariai tu priešginų ne-j 
paisė 
darbą

So. 
liečiu 
riškai

ir nutarė 
remti.

Bostono 
Kliubas 
pasielgė, 

tris savo atstovus 
mono Daukanto Mokyklos] 
ir paskyrė $10.00 auką.

Girdėjome, kad švento 
Kazimiero Draugija rengia
si subytyt visus ir paaukaut' 
Simono Daukanto Mokyklai i 
bent $50.00.

Vytauto Draugija taipgi j 
išrinko atstovus ir reikia ti
kėtis, kad prisidės pinigais. 
Juk ji visuomet pasižymi 
apšvietos rėmimu.

Visi Mokyklą remia ir 
džiaugiasi ja. tik vieni ko
munistai eina prieš ją pieš-Į 
tu. Sulyg jų komunistiško' 
razumo, mokslas yra bur
žuazijos išmislas, todėl mo
kyklos negalima remti, nes 
visi mokytojai esą buržujai. 
Taip bent jie kalbėjo iki 
šiol. Bet dabar girdėt, kad 
ir jie pradeda savo nusista
tymą mainyt. Sakoma, kad 
keli komunistu lyderiai nu-1

Jurininkas supjaustė 
policmaną.

Pereitos pėtnvčios naktį 
ant Alden gatvelės. Bosto
ne., jurininkas Harliss labai 
pavojingai supiaustė polic
maną Caverly. Pribuvęs ki
tas policmanas suskaidė ju
rininkui galvą ir areštavo 
ji.

Baltveidžiai susimušė su 
juodveidžiais.

Ant Kast Lenox ir Reed 
•gatvių, Roxburyje, pereitą 
sąvaitę kilo muštynės tarp 
juodveidžių ir baltveidžių. 
-Juodveidžiai pradėjo rink
tis iš visų gatvių ginti savo 
kraujo brolius. Vienu tarpu 
jau rodėsi, kad gali išsivys- 
tyt tikra skerdynė, tečiaus 
pribuvus policija besipešan
čius numalšino.

ačiū:
šiuomi tariu ačiū So. Bos

tono Lietuvių Labdarystės 
Draugijai už surengimą 
prakalbų ir parinkimą aukų 
mano vaikų pašalpai: taip 
pat ačiū aukavusiems ir kal
bėtojams. kurie nupiešė ma
no ir mano vaikučių nelai
minga padėti. Tikiuos, kad 
geraširdė visuomenė ir to- 

kulturos P*aus rems niane per Labda- 
rystės Draugiją.

j i^tuviu Pi- ‘ L. lindai as.
taip pat vy- parsiduod\ gerai
Jis išrinko I u grocęrnę q- Į - lee cnests ir veidrodi., 

pi'ie Oi- I turi išvažiuoti kitur.
467 Shawmut avė,-Boston. Mass.

' ------------ '

Tūkstančiai 
Moterių

I

SEVERA’S 
REGULATOR

NeRA reikalo praleist jums ilgas valandas strėnas lau
žiančio trinimo ant lentos.
Didžiausi muilo išdirbėjai sviete, po ilgu metų patiri- 
mo. išdirbo toki muilo produktą, kuris palengvins jums 
darbą skalbimo dienoj.
Tas sensacinis produktas vadinamas Rinso. paliuosuoja 
purvą kad ir nuo labiausia susidėvėjusių drabužių, be 
jokio kenkimo audiniams. Jums nereikia trinti, išski
riant rankoves ir kalnierius ir tai labai mažai.
Nesunaikink prie trinimo drabužių savo jaunystės. 
Gauk pakeli Rinso šiandien jūsų grocerlo arba departa
mento krautuvėj. Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

->■ Tel.: Richmond 2957-M.

i Dr. David W. Rosen?
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir , 

A Rusiškai.
Z GYDO CHRONIŠKAS
| SLAPTAS
f VALANDOS:
S Nuo
T Nuo
S Nuo
I 321

SKALBIMO MAŠINŲ 
SAVININKAMS. Padaryk 
gražiai baltus drabužius 
su Rinso, pridedamas 
Rinso soliucijų pirm skal
bimo. Rezultatai puikus.

LIETUVIS GRABORIDS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai ar ba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 7U2 E. 5th 
Tel. So. Boston 1891-M.

Nepaprastas susirinkimas.
Lietuvių Labdarystės Du

ja turės nepaprastą susirin
kimą šią seredą, 10 rugpiu- 

• čio, 7:30 vai. vakare. Lietu
vių Salėj. Kviečiami ateiti 
visi nariai. Sek. A. Matulis.

Teisingiausia
R E AL ESTĄTE 

AGENTŪRA.
ANGLIS PABRANGS!
Pirkite anglus dabar, nes i 

trumpą laiką bus daug branges
nės, o vėliaus gal bus labai sun
ku gauti. Musų anglys yra ge
riausios ir pigiausios, todėl pir- 

j kitę pas (33)

LITHL AM AN AGENCY
•351 Broaduav, So. Boston. Mass 

1 Tel. So. Boston 605.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

AI’TIEKA
•»■■■■'■■■■»■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■ ■ ■

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

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikaiingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką .................................................... $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ..........................................   50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ........................................................ $1.25.
Plotkelčs nuo Šalčio ir Grippo ................................................................. 50c.
Perfumai ................................................................................ $5., 54., $3.. J2, $1
Muilai .......................................... 50c., 25c, 15c.. 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendroves "VAISTUOS” 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, Kampas E st, SO. BOSTON, MASS.

i »

i

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, | 

i BOSTON, MASS. |

MeeasseaeeeasafiMasaMMai

Dr. L. J. Podder
Iš- Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarkiet 3390 ,

Tel. So. Boston 506-VV
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS*
LIETUVYS DENTISTAS

VALANDOS Nuo 9 iki 12 
>ntr

Nuo 2 iki ' Ik.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D at. 
SO. BOSTON. MASS.

RUSAS DAKTARAS

N. GLEB0W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
881 M AI N STREET 

CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: n to 1
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak. 

Nedėldieniais ir šventadieniais 
tik nuo 1 iki 2 po pietų.

Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET 

JAMAICA PLA1N. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 9 iki

10 vai. ryte.
Telefonai:

Jamaica 3150
Cambridge 8175-J

- ■ Aiį

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

CAMBRIDGE. MAS3.
Tel. Cambridge 7322


