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Maliarija šluoja
Sovietų Rusiją
—

EPIDEMIJA PAĖMĖ JAU 
4 5,500,000 AUKŲ.

■
Kovai su liga suvartojama 

čieli tonai chininos.

NUŠOVĖ JAUNUTĘ 
MOKYTOJĄ MAINE O 

VALSTIJOJ.
Amhersto kaimelyje, apie 

20 mylių į rytus nuo Bango- 
Maskvos žiniomis, sovietų T0, Pereitu sąvaitę tapo nu-

Rusijoj dabar siaučia baisi sąuta mokytoja Luise Ger- 
maliarijos epidemija. Perei-‘ ns.n» 19 metų mergina. Vai
tais metais šita liga paėmė kaj susirinko iš ryto prie 
5,500,000 aukų, o šįmet ji ža-;nio_k-vklos, bet mokytoja ne- 
da būt dešimtį kartų aršes-.a^J? mokyklos atidaryti, 
nė. Sibire, Uratuose ir pietų Nueita į namus, kur ji gyve- 
Ilusijos gubernijose ji pada-!?10- Moteris pasakė, kad mo
vė jau pasibaisėtiną pradžią, j kyt°Ja išėjo iš vakaro į mies- 
Dabar ji siaučia visu Pavol-: tuką laišką išsiųsti ir nebe-

• • • • — t 1 ClItYvlVA Un

j KOMUNISTŲ DEMONST
RACIJOS KAUNE.

I Kaune komunistai gegu-
: žės 1 dieną neiškentė viešai, 
inepasirodę. Apie 11 valan-į 

• j dą dieną, jų būrelis išėjo iš 
- [ senojo miesto ir leidosi Lais- j 

vės Alėja, dainuodami rusiš
kai internacionalą. Bet prie 
įgulos bažnyčios jų eisena 
pasibaigė. Visus čia milici
ja suėmė. Pasirodo, kad tar
pe demonstrantų buvo veik 
vieni žydukai ir žydelkaitės.

i CARAS ESĄS GYVAS. KRUVINAS KOMISARAS.
Poltavos mieste, pietų Ru

sijoj, dabar eina bolševikų 
žvalgybos komisaro Zukoro 
byla dėl jo žvėriškų darbų. 
Iš liudymų teisme paaiškė-j 
jo, kad šitas komunistų či- 
novninkas gaudė jaunas 
merginas ir paskui jas išža
ginęs galabijo. Jo namų 
skiepe ir kieme atrasta 28 
užkasti merginų lavonai.

Represents over 9,000 Lithuanians 
in the City oJf Boston, 75,000 in 
New England and abcut 1,000,000 

in the Umted Statės.

THE BEST AUVERT1S1NG 
MED1UM.

Advertising rates on application
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Metai XIX

sugrįžo. Farmeriai tuomet 
susirūpino ir pradėjo jieško- 
ti savo mokytojos. Ir jie at- 

____ •_________ ..2L1_____

vaistu gauti &ai*ykl°je> keliasdesimts 
i žingsnių nuo kelio, kuriuo 
jai reikėjo eiti. Mergina nu
jauta šruotais. Manoma, kad 
'ja bus užmušęs koks valka- 
į ta plėšimo tikslais, nes jos 
i laikrodėlis pavogtas ir kito- 
ikie daiktai nunešti. Farme- 
riai šituo atsitikimu labai 
sujudinti, nes jie tą mokyto
ją labai mylėjo ir jau antri 
metai ji mokino jų vaikus.

giu ir eina i šiaurės guber
nijas.

Kovai su ta liga esą su- . -
vartojama čieli tonai chini- ^aao1-^.nušautą ir užkastą 
nos. Daugiau 1 
sunku ir tolimuose kaimuo
se jų visai nėra. Daug leng
viau daktarams buvę kovoti 
su šiltinės ir choleros epide
mijomis, negu su šita liga. 
Cholera esanti jau beveik 
sulaikyta^ tik apie Rostovą 
buvę da 70 susirgimų.

Maliariją alba drugį dau
giausia išnešioja uodai pa
vasariui atėjus: todėl val
iąja stengiasi naikinti pel
kes netoli miestų, nes pelkė
se daugiausia uodų veisiasi. 
Maliarija apsirgęs žmogus 
visas dreba.

ŠOVĖ KLUXŲ VADA
HERRINO APIELINKĖJ.

Herrino apielinkėj, pietų 
Jliinojuje, pereitą sąvaitę 
nežinia kas šovė kluxų vadą 
Young’ą, kuris andai su 
gauja chuliganų darė tenai 
kratas ir siautė po visą apy
gardą, norėdamas išnaikinti 
naminius žmonių gėrimus. 
Young važiavo pereitą są
vaitę automobilium su savo
pačia, kaip iš kito automobi- j 
liaus kažin kas pradėjo į joj 
vežimą šaudyt. Young ir jo j . .
pati tapo sužeisti, o šaudęs i vonnkimuose/dalyvavo 10,- 
I A ...... . _ I 11 U i --»■»Ir i X. m 1

SLA. RINKIMŲ PASEK
MĖS.

„Tėvynės” pranešimu, S. 
L. A. rinkimai jau pasibai
gė ir jų pasekmės tokios: 
Prezidentu pasilieka S. Ge
gužis iš Sehnandoah’rio, o 
vice-prezidentu išrinkta V. 
Kamarauskas. P-lė P. Jur- 
geliutė pasiliko ant toliaus 
Susivienijimo sekretore, T. 
Paukštis iždininku, o i dak
tarus kvotėjus pateko Dr. 
E. G. Klimas. Iždo globėjais 
bus J. M. Danielius ir M. A. 
Raginskas.

NAUJAS ESTOMJOS 
PARLAMENTAS.

Dabartiniuose parlamen-

SUSEKTA NETIKRŲ 
LITŲ DIRBĖJAI.

„Klaipėdos Žinios” prane- 
ša, kad balandžio 25 d. Šiau
liuose susekta netikrų pini
gų dirbėjai, dirbę bankno
tus po 50 litų vertės. Dirbtu
vę turėjo įsitaisęs tūlas Juo
zas Venskus, gimęs Kipšių 
kaime, Meškuičių vai.

Banknotai padaryti be
veik kaip tikri ir tiesiog ne
galima atskirti nuo gero 
banknoto. Venskus sakąs, 
kad klišes gavės iš vietinio 
saldainių fabriko „Birutė” 
savininko p. Vaitkaus, šis gi 
policijos tardomas, kaltėje 
neprisipažino. Tardymas to
liau daromas.

Lietuvos stiklo fab
rikas uždaroma.

Stiklo fabrikas ties Kau
nu ' Petrašunuose, atidary
tas 1923 m. sausio mėn. ir 
išgyvavęs metus, jau užsi
daro. Fabrike dirbo apie 
300 darbininkų, kurių dau
guma kitašaliai. Per trum
pą savo gyvenimą, fabrikas 
daugiau prasiskolino, negu 
jo turtas vertas. Visa tai at
sitiko delei nesugebėjimo 
vesti fabriko administravi
mo. Vien tik darbininkams 
liko neišmokėta apie 70,000 
litų. Dabar darbininkai at
leisti nuo darbo, o fabriko 
nejudomam turtui uždėta 
areštas ir gegužės 5 d. turė
jo būt parduotas iš varžyti
nių. Pirmoje eilėje busią at
lyginta darbininkams, o pas
kiau skolintojams.

i juos automobilius pabėgo. 
Vėliaus policija patėmijo 
panašų automobilių ir norė
jo ji sulaikyti. Prasidėjo vėl 
šaudymas. Automobilius 
bėgdamas susikūlė su kitu 
automobilium ir apvirto 
aukštyn kojomis; vežėjas 
tapo sunkiai sužeistas, o bu
vęs automobiliuje kitas vy
ras buvo policijos peršautas 
ir tuoj mirė. Automobiliuje 
atrasta kulkasvaidis, kelia- 
tas karabinų ir revolverių. 
Policija dabar tyrinėja, kam 
tie ginklai prigulėjo ir ko
kiam tikslui jie buvo laiko
mi.

000 rinkikų. Naujojo parla
mento sudėtis tokia:

Švedai . 23,
Koalicija 38
Progresistai (pažan.)17 
Agrarijai (žemdirb.) 44 
Socialistai
Komunistai

60
18.

DĖL ŠILKINIŲ I’ANČE
KŲ SUŽEISTOS 8 MO

TERIS.
Viena šilkų krautuvė Nevv 

Yorke paskelbė pereitą są- 
vaitę, kad ji numuša kainą 
ant šilkinių pančekų ir kito
kių dalykų iki $1.00. Sekan
čia dieną iš ryto prie tos 
krautuvės susirinko tiek mo 
terų, kad besigrusdamos Į 
vidų įlaužė langų stik
lus ir tuomet pradėjo verž
tis per langus. Pasekmės 
buvo tohios, kad 8 moterįs 
buvo su .eisuos sutrukusiais 
stiklais, ai kurios gana 
sunkiai

SPROGDINA TRAUKI
NIUS.

Balandžio 24 d. ties N. 
Sončo stotimi, netoli Varšu
vos, beeinant greitajam 
traukiniui, sprogo ant gelž- 
kelio padėtos dvi milžniškos 
bombos, suardydamos gelž- 
kelio liniją. Jvyko traukinio 
katastrofa. Daug yra žmo
nių aukų. Spėjama, kad tai 
padariusi „Muchos šaika.”

NEPAVYKĘS SUKILIMAS 
LENKIJOJ.

Užsienių laikraščių žinio
mis, lenkų valdžia Volini- 
ioje susekusi didelį priešval
stybinį sąmokslą, kurio tiks
las buvo padaryti krašte su
kilimą. Sąkalbininkai turė
ję ryšių su atamanu Muc’na. 
žinptmu dvarų užpuldinėto- 
ju. Likvidacija šio sąmokslo 
privedusi prie ginkluotų su
sirėmimų. Suimta daug as
menų ir rasta _mklų sandė
liai.

45.000 LITU ŽUVO.
„Klaipėdos Keleivis” pra

neša, kad vienas Klaipėdos 
krašte muitinės valdininkas 
kurio pavardės laikraštis 
nenurodo, balandžio 14 d. 
Pajiegių stotyje, išeinamoje 
vietoje užmiršęs 4-5,000 litų. 
Pinigų dalis buvusi dole
riais ir litais, kurie buvo su
raišioti atskirais ryšuliais.

GAISRAI LIETUVOJ.
„Lietuvos Gaisrininko” ži

niomis, praeitais metais su
degė 18 fabrikų, dirbtuvių 
ir pramonės įstaigų, 39 mū
riniai trobesiai, 552 medi
niai trobesiai, 1206 sandė
liai, klėtys ir daržinės. Gais
ruose sudegė: 1296 gyvuliai, 
760 paukščiu, 32,042 centne
rių grudų, 55.122 centnerių 
pašaro, 13,632 štukos ap
dirbtos statybos medžiagos, 
1,470 žemės ūkio mašinų, 14 
žmonių. Nuostoliai siekia 
7,032,016 litų.

Evgenija Gajevskaja, se
na rusų aristokratė, kuri 
gyvena dabar<fSan Pranciš

koj ir užsiima fcalbų mokini
mu. gavo nuo buvusių savo 
artimųjų rusų iš Japonijos 
žinių, kad buvusis Rusijos 
caras Mikalojus Romanovas 
esąs tenai gyvas ir sveikas. 
Ir ji šventai toms žinioms ti
ki. Caras pabėgęs šitokiu 
budu. Vieną naktį, kuo
met jisai sėdėjęs su savo šei
myna išguitas Sibiran ir 
svajojęs apie savo likimą, 
staiga atsidarę durįs ir inė- 
ję keli kaimiečiai. Kaimie
čiai jie buvę drapanom, bet 
ne gimimu. Pasveikinę ca
rą sulyg visų etiketos reika
lavimų, jie padavę jam kai
mietiškas drapanas, sakyda
mi, kad jis turįs greitai per
sirengti ir bėgti su jais, o jo 
vietoje pasiliksiąs visai į jį 
panašus kitas žmogus, kad 
prižiūrėtojai negalėtų pa- 
tėmyti, jog pats caras pabė
gęs. Mikalojus nenorėjęs su 
savo šeimyna skirtis, bet bū
tinai spiriamas, sutiko ir 
leidosi kelionėn. Kelioms 
dienoms praslinkus, bolševi
kai sušaudę jo šeimyną ir li
kusį jo vieton kitą žmogų, 
kaipo tikrąjį carą. Iš visos 
caro šeimynos pasisekę pa
bėgti tiktar pačiam Mikalo
jui ir jo dukterei Tatjanai. 
Visi kiti žuvę.

BOLŠEVIKAI PRISIEK- I
DĖ 10,000 VAIKŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad bolševikai surinko prie 
Lenino grabo 10,000 vaikų ir 
prisiekdė juos būti ištiki
mais jo mokslui ir sekti jo 
pavyzdžius. Pamokslus sakė 
Bykovas, Trockis ir Kame- 
nevas.

Pirma tokiu pat budu po- 
oai saikindavo Rusijps vai
kus ištikimai tarnauti carui 
ir Dievui. Bet Rusija vis-L _
tiek nuvertė carą ir atmetė .į® , nepasisekė.
Dievą.

RUSAI IŠVIJO AMERI 
KOS LAKŪNUS.

Amerikos lakūnai, kurie • vietinis < , , ,
lekia aplink žemę, pereitą k.ad žydai nepanorėję čia ap-1 
sąvaitę buvo užklupti šiau- Tečiau dabar
rėje didelės audros ir turėjo laikraščiai praneša, kad 
nusileisti ant jūrių. Jų or- centralinė sovietų valdžia 
laiviai padaryti taip, kad ga-žydų respublikai paskyrusi 
H oru lėkti ir vandeniu plau- 'geriausią vietą Kryme, o 
kti. Norėdami pasislėpti Ukrainos valdžia šį planą 
nuo audros, amerikiečiai pradėjusi vykdyti, 
bandė išplaukti ant Beringo 
Salos, kuri priklauso Rusi
jai, bet bolševikų valdžios 
agentai neleido jiems nei ar
tyn prie salos prisiirti. Bol
ševikai išplaukė laivu ir pa
sitikę amerikonus jūrėse 
nranešė, kad jie jų neįsilei- 
sia. nes Amerika nenorinti 
oripažinti bolševikų val
džios. Pareiškę, kad ameri
konams nėra vietos ant rusų 
žemės, bolševikai nareika- 
]avo, kad lakūnai prasiša
lintu ir iš rusų vandenų. 
Amerikonai pasiaiškino, kad

i

INVALIDAMS NAMAI 
KLAIPĖDOJE.

Klaipėdos krašto invali
dams šelpti komitetas įsigijo; 
dviejų aukštų namą, kuria
me bus įrengta karo invali
dams amatų mokyk!' - • : o- ■ 
tuvės ir kt. 1

i

BOLŠEVIKAI NUTEISĖ 
17 ŽMONIŲ SUŠAU

DYMUI.
Bolševikų teismas Lenin

grade pereitą subatą nutei
sė sušaudymui 17 teisėjų ir 
kitokių sovietų valdžios val
dininkų už suktybes ir va
gystes. Iš viso yra teisiama 
300 žmonių, taigi reikia ti
kėtis, kad budeliams bus da 
daugiau darbo.

Vokietijos Rūre 
tikras pragaras.

SALA VIJOSI PASKUI ARTI 1,000,000 DABIN1N- 
KŲ BE DARBO.LAIVĄ.

Pereitą sąvaitę į New .....
5 orką atplaukė garlaivis Angliakasių moteris uzpuo-

* ................. • la streiklaužius ir muša
juos.

Vokietijos Rūras, į kurį

do tiesų kelią, o čia pasitai
ko sala. Kapitonas sakosi 

'prilaikęs savo laivą ir pasu
kęs į šoną, kad tą salą aplen

kus. Bet sala pradėjo pas- 
i kui laivą vytis ir prisiartino 
’ taip arti, kad kapitonas ir 
jo žmonės galėjo matyti bež
džiones medžių šakose besi- 

i karstant, girdėjo paukščius 
čiulbant ir matė net šlykš
čias gyvąteš ant žemės besi- 
rangant. Palmos ant tos sa
los buvo taip aukštos, kaip 
aukščiausi laivo stiebai.

I Laivas tuo laiku plaukė tar
pe Borneo ir Malajų pusiau- 
salioi. Kapitonas Pendlebu- 
rv sakosi plaukiojus jūrė
mis jau 36 metus, o tokio at
sitikimo da nebuvęs iki šiol 
matęs.

Geografinė Draugija 
Washingtone spėja, kad tai 

I buvusi plaukiojanti sala. 
Tokie atsitikimai esą ne 
naujiena. Laike didelių aud
rų jūrės kartais išraują prie 

' upių itakos dideli sklypą pa- 
į kraščio su visais medžiais ir 
• kitokiais augmenimis ir vė
jas nuneša tokias salas į vi- 

" durį jūrių. Pietų kraštuose, 
ypač kur jūrių pakraščiai 

_  pakelti, prie upių intakus 
p. jie būna sužėlę vienų šaknų 
1 a’ ir susipynę kaip kokios pin- 

todel atplėšti nuo
> gali plaukiot 

ir ilgai laikytis krovoje, te- 
~ i i' ' - j Jb|čiaus jūrių blaškomi jie ga-' labai nepalankus žydams į, {
elementas, kiti,-sutluPa ir isjra.

RUSIJOS KOMUNISTŲ j 
PARTIJOJ TIK 128,000 

DARBININKŲ.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

atsidarė Rusijos komunistų 
partijos suvažiavimas. Pil
domojo komiteto narys Sta- 
lin savo raporte pranešė su
važiavimui, kad pereitą mė
nesį partijoj buvo apie 600,- 
OGQ narių, bet -darbininkų 
vfos tik 128,000. Vadinasi, 
ant vieno darbininko, komu- 
riistų partijoj yra 5 nedarbi
ninkai.

ŽYDŲ RESPUBLIKA
. Sovietų Rusijos valdžia

■ visoms didesnėms Rusijos. 
tautybėms, kurios yra ne 
klajoklės, bet sėsliai gyvena, į 
pristeigė taip vadinamų tau
tinių respublikų, kurios vi-i 
sos kartu sudaro tajriamają! 
S. S. S. R. (Sąjungą Sočia-, 
listinių Sovietų Respublikų).j 
Pereitais metais bolševikų; 

^valdžia norėjo duoti žydų 
Į respublikai vietą,—Smolens
ko ir Mogilevo gubernijas — 
bet šioje vietoje antrą I _
iceuiJ4 Įmigti HCp<*blSCt\C. ,

i Dėl kurią priežasčių—nega- v ‘xn •• ■įima suvokti. Vieni tikino. :kr?,n‘°: J S
• ***11C* O u* V v/XkUl« V l V111

i kad šioje vietoje pasitaikęs

’ President Adams,” kurio 
kapitonas papasakojo įsta
bių dalykų. Plaukiant jo lai- w _____r *
vui pietų jūrėmis staiga pa- Francijos militaristai žiuri 
si rodė žemė, kurios sulyg jo kaip į kokį aukso aruodą, 
žemlapio neturėjo tenai bu- Šiandien yra panašus i tikrą 
ti. Iš pradžios kapitonas sa- pragarą. Negana kad apru- 
kosi manęs, kad jo žemlapis kę fabrikų dūmais mieste- 
nėra gerai padarytas: jis ro- liai ir pajuodę kasyklų kai

mai sudaro Šiurkščią to 
krašto išvaizdą, bet dabar
tiniu laiku tenai da apie 
1,000,000 darbininkų išmes
ta iš darbo ir neturi su savo 
šeimynomis ko valgyti.

Visų pirma kasyklų savi
ninkai, negalėdami su ang
liakasiais susitaikyt, apskel
bė jiems lokautą ir išmetė iŠ 
darbo 600,000 žmonių. Ka
sykloms užsidarius, sustojo 
fabrikai, paleisdami dar 
apie 400,000 darbininkų. Pa
dėtis pasidarė tokia rusti, 
kad kas diena laukiama ka
tastrofos.

Komunistę agitatoriai ši
tuo naudojasi ir kursto be
darbius imti į savo rankas 
kasyklas ir fabrikus, kaip 
1920 metais buvo Italijoj, ir 
nepasiduoti, pakol, savinin
kai nenusileis. Dėl šitokios 
agitacijos policija užklupo 
anądien Rūro komunistų sė
dybą ir daug komunistų 
areštavo.

Kasyklų savininkai norė
jo taikytis ir siūlė darbinin
kams vienodą mokestį už 
viršlaikio darbą kaip ir už 
paprastą darbą, bet darbi
ninkai šitą pasiūlymą atme
tė, ir kasyklų savininkai ap
skelbė lokautą. Jie dabar 
su jais visai nesiskaito ir 
samdo į jų vietas streiklau
žius. Streikieriai streiklau
žius atakuoja ir muša. Per
eitą sąvaitę būrys moteni 
užpuolė partiją streiklaužių, 
sumušė juos ir atėmė iš jų 
maistą.

Skurdas tarpe streikierių 
i labai didelis. Daug šeimynų 
jjau badauja ir miestų valdy
bos labai susirūpinusios, 
kad maži vaikai nepradėtų 
mirt i, badu.

DA VIENAS ANGLIJOS 
SOCIALISTŲ LAIMĖ

JIMAS.
Liverpoolio priemiestyje;

West Toxteth pereitą sąvai
tę buvo papildomieji rinki
mai į Anglijfs nariamentą, 
ir tapo išrinktas Darbo Par
tijos kandidatas Joseph Gib- 

ibens. Tuo budu Darbo Par-i 
tija laimėjo parlamente da i 

i vieną narį ir dabar socialis- 
Itų skaičius Anglijos parla
mente sieks jau 133.

Nuo to laiko, kaip Angli- Į -------- r-------- —
ioj buvo visuotini parlamen-[škotiškos degtinės ___

...........................   Jto rinkimai, buvo jau tri.io- esą galima gauti iš laivo už 
ir jo lakūnus. Tuo spinduliu so vietose papildomieji rin-

verpoolio priemiesty, ir iš tų vy nuo $30 iki $40.
trijų tiktai vienoj vietoj lai
mėjo atžagareivis: dviejose 
vietose praėjo socialistai. i 

šitie socialistų pasiseki- 
•mai rodo, kad juo ilgiau so
cialistų valdžia Anglijoj dar 
buojasi, tuo didesnis jai da
rosi žmonių pritarimas. O 
komunistai .r atžagareiviai 
pranašavo, kad socialistų 
va! .zia Anglijoj tuojaus 
.lagsianti. Bet šunies bal

das i dangų neina.

IŠRADO „MIRTINGĄ 
SPINDULI.”

Anglijos, mokslininkas 
WaII (ar Fall) Sheffieldo 
Universitete pasiskelbė išra
dęs būdą siuntimui elektros 
energijos be vielų pagalbos. 
Jo išradimu galima esą pa
leisti elektros srove i orą ir 
sunaikinti bile koki orlaivį

DEGTINE atpigo ant 
JŪRIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
pastaruoju laiku labai atpi
gusi importuota iš Škotijos 
degtinė, kurią anglų laivai 
parduoda ant jūrių ties A- 
merikos pakraščiais. Keisą 

* ; dabar

taipgi galima esą iš tolo su
stabdyti automobilius. Nela
bai senai toki išradimą buvo 

...... ...T___padaręs vienas anglas Fran-
jie čia atsiradę ne savo liuo- cijoj-
su noru, bet audros atvarv- --------------
ti, ir kaip tik bus galima, LATVIAI LIETUVIAMS 
tuojaus skrisią toliaus. Ir DIDINS MOKESNIUS, 
neužilgo amerikonai pakilo Lavijos vidaus reikalų mi- 
nuo jūrių ir nuskrido Japo- nisteris pareiškė spaudos at- 
lijos linkui, kur jie buvo la- stovams, kad ministerija nu- 
bai svetingai japonų priimti, sistačiusi nuo gegužes 1 d. 
Nekultūringu rusų pasielgi- padidinti mokesni už leidi-

..___ w 2....L“ ■ $19. I keisą eina 12 bonkų.
kimai, tokie kaip dabar Li- Kiek anksčiau keisas kaina-

■nu Amerikos spauda labai gyventi Latvijoje 
pasipiktinę. .us piliečiams.

AUDROJE ŽUVO 8 
ŽMONĖS.

Pereitos savaitės pabaigo
je Amerikoje buvo labai ne
ramus oras ir vietomis siau
bė pašėlusios audros. Illino- 
jaus pietuose ir Missouri 
pietryčiuose 8 žmonės per 
tas audras žuvo ir apie 15 
buvo sužeista. Meterialiai 
nuostuoliai apskaitomi j ke- 
liatą milionv dvierių.

I



KAIP BUVO LIETUVIU 

SPAUDA UŽDRAUSTA IR 

KAIP JI ATGAUTA.

Šįmet sukanka 20 metų 
nuo atgavimo lietuvių spau
dos. Lietuvos žmonės ren
giasi šitas sukaktuves iškil
mingai apvaikščioti ir ju 
laikraščiai jau pradeda rinl -l 
ii tam tikslui medžiagą. Į 

"Trimitas” jau išspausdino' 
trumpą musų spaudos už
draudimo ir atgavimo isto
riją, kurios įdomesnes vie
tas mes čia paduosime ir 
"Keleivio” skaitą tojams.

'Trimitas” sako:

v gos policijos j kelrodis ir ginklas. Bet pa
pam bekalns jau tiems Lietuvos darbinin

kams kol kas da sunku jis 
faktus,’išlaikyti. Jie neturi pinigų, 
bendra-.Jiems sunku užsimokėti pre

numeratą. Čia turėtų būti 
musų, amerikiečiu pareiga 
juos paremti.

. šitą paramą galima duoti 
dvejopu budu: (1) galima 
pačiam užsirašyti "Socialde
mokratą" i Ameriką, ir (2) 
galima ji užprenumeruoti 
savo draugams ar giminėms 
Lietuvoje.

1 jetuvoje "Socialdemok
ratas" kainuoja metams 12 
litu (81.20). o Amerikoje— 
S2.40. Pinigus galima nu
siųsti |)er paštą tarptautine 
perlaida (Internationa! Mo- 
ney Order). "Socialdemok
rato adresas toks: Keistučio 
gtv. 40, b. 1, Kaunas, 
Lithuania.

spausdintų knygą žmonės nei 
| Į rankas neima...

T895 metų 
valsčių sueigos 
protestų, 
mokintų 

. raidėmis
Tėvai ats
kti, o pirmines nupirkt 
no ir degino. Mokinių 
kas sykis eina mažyn..

"Maskolių valdžia matyda
ma. kad lietuviai bunda skai
tydami savuosius rastus. ima
si energingų ir griežtų priemo
nių. Prasideda neregėtas lie
tuvių spaudimas, nepaliauja
mos kratos ir areštai...

"Nepaj iegdami papli tusių 
lietuviškų raštų išnaikinti ir 
matydami, kad jų gabenimas 
iš užsienių ir platinimas Lietu
voje sparčiai didėja. massėLi 
grebiasi visai begėdiškos prie
monės. Jie stengiasi uždėti 
savo leteną ant lietuvių spau
dos Prūsuose. Ministerių Ko
miteto nutarime iš 1897 t..etą 
spalių mėn. 28 dienos, randa
me žinių, kad šiuo reikalu 
maskoliai vedė derybas s ; Vo
kietijos vyriausybe, o vokieti;; 
kaizeriui apsilankius Peterg- - 
fe, prašė jo uždrausti lietuviu
kų knygų ir laikraščių spaus
dinimą Prūsuose.

"Tas pats dokument
ba, 
lių 
tik 
mą 
saciju. nes rusų ministerių ko
mitetas šita kaizerio malone 
nepasinaudojo, buk tai dėl to. 
kad jam atėjusi galvon mintis, 
jog neleidžiant lietuviams sa
vo raštų spausdinti Tilžėje. 
Karaliaučiuje. Torne ir kitose 
Prūsų vietose, jie gali prasi
manyti nusikelti Saksoni.ion. 
Belgijon. Olandijon ar kiton 
plačiojo pasaulio valstybėm 
kur maskoliškos letenos nebe- 
uždėsi- O apie Ameriką, kur 
gal daugiausia spausdinama 
lietuvišku raštų, negali nei kal
bos būti.

"Todėl mintis uždrausti lie
tuviams spaudą ir Prūsuose 
buvo atidėta, o pasitenkinta 
Rusijos ir Vokietijos žanciari 
slaptu susitarimu bendradar
biauti lietuviu spaudos slopini
me. Vokiečių žandarai temy-

pabaigoje net 
pradėjo kelti 

mokyklose Be
kūnis

partijų pasidalijo šiaip: 
Socialdemokratų 
Vokiečių 
Komunistų 
Valdininkų 
Namų savininkų 
Piliečių Sąjungos’ 
Lietuvių patriotų 
Bespalvė grupė 
Šitie rinkimų daviniai 

skelbti 
numeryje. Iš jų matome, 
kad galingiausia partija 
Klaipėdoj yra socialdemok
ratų. Ar galima tad stebė
tis. kad Lietuvos klerikalai 
bijosi isileisti i Seimą Klai
pėdos krašte atstovus?

valdyti ir R 
4,759 pei fektas 
1,409 atstatytas nuo vietos.

Paminėjęs šituos f 
"Socialdemokrato” 
dar bis sake:

"šie Įvykiai, kurie daro gėdą 
kultūringai valstybei, tebuni 
pamoka ir Lietuvos proletaria
tui. Ne banditizmu, ne peiliais, 
ugnimi, rykštėmis, šmeižtu— 
bet tvirta organizacija, susi
pratimu kbvos darbininkai už 
savo teises. Chuliganizmas ge
riausiai liudija apie darbininką 
priešų doros stovį ir suirimą 
, ų liogeryja. Užkirskim Lietu
voje i<mksto kelią banditams 
—lavinkime kurni ir dvasią, 
kad reikalui ištikus galėtume 
duoti tinkamą atsparą tiems 
elementams, kurie kruvina dik
tatūra nori 
darbininku

2,103 
2,007

53-1
407
305
113 
pa- 

186-tame 'Trimito”
Iš ju

galingiausia

o, uoliai imtasi rusini-
Lietu- 

susi rūpino

k; i
v. ikų iš ru 

spausdintų \ adovelių. 
žadėjo tas knygas pir- 

is naiki- ■' 
skaičius

davo Fru igso lietuvių veikė- 
us be» kr gnesius ir Įduodavo 
uos rusų žandarams, kad su

imtų peržengus siena.
Be

rno pravoslavinimo. 
vių tautos likimu 
pats garsusis sinodo ober-pro- 
kuroras Pobiedonoscevas.

"Prasideda Lietuvoje cerk
vių statymas, pradedamosios 
mokyklos Pobiedonoscevo ru
pesniu ruošiama paversti cerk
vinėmis, kur lietuvių-kataiikų 
vaikai priverstinai turėjo būti 
pravoslavu tikybos mokomi.

’ 'Suėmus šitą viską—rašė 
Kudirka savo "Tėvynės Var
puose"—galva nulinksta nuo 
sunkiu mislių, o širdį spaudžia 
prijautimas didelės nelai
mės...’ ”

Įtekmėje, ir 1S64 metais Kori
kas paskelbė Įsakymą, kad 
pradedamosiose mokyklose bu
tų Įvesti rusiškomis raidėmis 
spausdinti vadovėliai, vietoje 
nuo seniau vartojamų lietuviš
komis raidėmis spausdintų 
knygelių.

"Muravjovo-Koriko įpėdinis 
r pasekėjas Kaufmann 1865 

metais tą paliepimą patvirtino 
ir pranešė vidaus reikalų mi- 
nisteriui Valujevui. prašyda
mas tolimesnių parėdymų.

"Valujevas, pritardamas 
pirmiesiems rusinimo apašta
lams, davė įsakymą visiem- j 
gubernatoriams, kad spaustu-’ 
vių savininkams uždraustų1 
spausdinti lotyniškai-lietuviš-I 
komis raidėmis bet kokius j 
lietuvių ar žemaičiu tarme ra
šytus leidinius, kad visą vai- j 
džios galybę sunaudotų užkir- ; 
tunui kelio pardavinėti seniau 
lietuviškomis raidėmis išspaus
dintus raštus, o jeigu kas nors 
butų sugautas 
tai tuos raštus

”1866 metais jau minėtasis | 
Miliutinas pasistengė išgauti 
paties caro manifestą, kad at-: 
eityje visi valdžios leidiniai; 
lietuvių kalba butų spausdina
mi įusų raidėmis.

"Tokiu budu maskoliai, anot 
Kudirkos betariant, nuo aukš
čiausiųjų činovmkų iki pasku
tinių pašlemėkų’ su savo caru 
viršūnėje, užgniaužė spausdin
tą lietuvių žodi, 'kad užbaigus 
tą. ką pradėjo rusų kardas.’ tai 
yra—užbaigti lietuvių tautos į 
naikinimą."

Tai taip buvo lietuvių 
spauda uždrausta. Dabar 
prasideda kitas šitos istori
jos lapas, prasideda lietuvių 
kova dėl savo spaudos atga
vimo. Iš pradžių šita kova 
buvo labai nedrąsi. Iš prad- 
džių tik vienas-kitas kuni-! 
gas platino tarp žmonių lie
tuviškas maldaknyges ir ka
tekizmų knygeles. Kuni
gams, žinoma, spauda nerū
pėjo kaipo apšvietos įrankis, 
o tik kaipo tikybos palaiky-

— _ - t
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nedrįso perdaug ir caro val
džiai nusidėti, juk, pagal jų

> Dievo ’ 

pateptinis.

"Taip tęsėsi iki 1883 metų, 
kol kovos arenon neišėjo už-1 
draudimo laikotarpyje išaugu
sioji karta. Tais metai lietu
viai ryžosi pakeisti kovos tak-' 
tiką. Jeigu iki šiol lietuviai 
tik pasingai priešinosi masko- 
iinimui ir gynėsi aniems puo
lant, tai dabar nrieita prie ak
tingojo apsigynimo ir puolimo 
žygių.

"Į kovos lauką išeina nauji 
Lietuves milžinai—Daktaras 
Basanavičius, Jonas šliupas. 
Petras Arminas ir visa aušri-

*
ninku eilė. Jie paskelbia tauti
nio lietuvių susipratimo obal- 
sius ir griežtą kovą Lietuvos 
priešams, išleisdami Prūsuose 
pirmaji lietuvių laikrašti 'Auš
rą.’ . !

šešeriems metams praslin
kus sugaudžia 'Varpas,’ dakta
ro Kudirkos ranka skambina
mas. Šis laikraštis ir apie jį 
susitelkusieji žmonės ne tik 
nekeičia aušrininkų taktikos, 
bet dar aukščiau kelia jų vė
liavą, dar platesnę varo vagą, 
jis šaukia lietuvių tautai: .....
Kas darbininkas ir kas dirbti 
gali .... Kelkitės! kelkitės! kel
kitės! kelkitės!...*

"Bunda musų tauta- Visuo
se kraštuose atsiranda vis dau
giau ir daugiau darbininkų, 
daugiau ir drąsesnių kovotojų. 
Sparčiai auga musų literatūra, 
knygos ir laikraščiai kontra
bandos keliais plaukia iš Prūsų 
ir paplinta visoje Lietuvoje.

"Kai lietuviai taip smarkiai 
kovoja, nesnaudžia nei priešas. 
Maskoliai vis daugiau knygų 
spausdina maskoliškomis raidė
mis ir stengiasi jas žmonėms 
Įbrukti, bet jiems tas nevyks
ta. Maskoliškomis raidėmis

i

i

"šešiasdešimts metų atgal 
Lietuva gyveno bene patį sun
kiausi savo istorijos laikotar
pi. Maskolių valdžia, sugniuž- 
dinusi lenkų maištą, kurs ir 
Lietuvoje buvo gana žymiai 
pasireiškęs, ryžosi nn:>ų kraš
tą surusinti-

"Užsimanę lietuvių tautą 
visai išnaikinti. maskoliai 
ėmėsi labai žiaurių visokerio
pos rūšies piiemonių. Daugy
be žmonių, nors šiek tiek suki
lime dalyvavusių, iškorę, kalė
jimuose numarino arba ištrė
mė i tolimuosius Rusijos kraš
tus; daugeliui atėmė žemę ir 
kitokį turtą, kuri dalino iš Ru
sijos atgabentiems masko
liams kolonistams-

"Pradėta naikinti Lietuvoje 
žmonių švietimas. Uždrausta 
mokykloms vartoti lietuvių kal
bą. Visos mokyklos apsodinta 
mokytojais rusais. Atimta 
daugybė bažnyčių ir paversta 
cerkvėmis. Prigabenta musų, 
kraštan daugybė pravoslavijos 
apaštalų popų, kad mus mas
koliais ir pravoslavais pavers
tų.

"Visos šitos aziatiškojo 
žiaurumo priemonės darė daug 
žalos musų tautai, bet pati 
niekšingiausioji ir kenksmin
giausioji priemonė buvo spau
dos uždraudimas.

"Lietuvių spaudos uždraudi
mo sumanytojai buvo du išga
mos: sumaskolėjęs lenkas Mi- ,

I
pardavinėjant, 
konfiskuoti-

. ______KUI*
buk kaizeris šitam nmsko- 
sumanymui pilnai pritarę.', 
regimai už tokį patarnavi- 
reikalavo dideliu kompen-

O vis dėlto pergalė artino
si. Pamačiusi, kad spaudos 
-./draudimas neina jai svei- 
katon, rusu valdžia pradėjo 
svyruoti. Kauno gubernato
rius 1898 metais savo prane
šime carui padarė štai kokį 
areiškimą:

"Pasitikėjimą rusu vyriau
sybei smarkiai pakerta paskli
dę gubernijoj kontrabandos 
keliu Įgabenami iŠ užsienio vi- 

spausdiniai lietuviu kal- 
Geriausis Įrankis pra- 

m.ištingai šių spausdiniu įtek
mei susi’pninti. tvirčiausiu ma
no Įsitikinimu, galėtų būti lei
dimas pačioje Rusijoje spaus
dinti lietuviškos knygos loty
niškomis raidėmis..."

4

Caro valdžia dar laikėsi 
teki laiką, teėiaus gavusi 
kandžių smūgių kare su ja
unais, suminkštėjo ir 7 ge

gužes, 1904 metų paskelbė, 
kad lietuviams leidžiama 
pausdinti raštai netik ru
pkėmis. bet ir lotyniškomis 
r kitokiomis raidėmis.

Tuo budu 40 metų kova 
ei spaudos atgavimo pasi- 
aigė pilniausiu lietuvių lai

mėjimu.

TAUTINIS CHULIGANIZ
MAS LATVIJOJ.

"Socialdemokrato” bend
radarbis E. Pušinis praneša 
iš Rygos Įdomių dalykų 
apie tai. kokiais chuliganais 
virto latvių tautininkai. Jų 
'tautinis kliubas” buvo su

rengęs net ginkluotą užpuo
limą ant Latvi io.- socialde
mokratų jaunimo vakaro 
Rygoje. Tai atsitiko 22 ko
vo, kuomet Seimo pirminin
kas socialdemokratas Ves- 
mans skaitė tame vakare, 
referatą. Koridoriuje stai
ga kilo triukšmas ir apie 100 
ginkluotų chuliganų, beveik 
visi "tautinio kliubo ' nariai, 
švytuodami peiliais ir revol
veriais, Įsiveržė salėn ir pra
dėjo mušti publiką. Penki 
žmonės buvo subadyti pei
liais ir daug susirinkusių su
mušta. Išvaikę publiką, tie 
chuliganai pradėjo keiti sa
lėj savo orgijas. Ir nežiū
rint, kad visa tai darėsi prie 
pat policijos durų, rengėjai 
negalėjo gauti jokios pagal
bos. Policijos viršininkai ir 
komendantai tyčia kažin 
kur pasislėpė.

Dėl šito chuliganizmo 30 
kovo buvo surengta viešas 
protesto mitingas, žmonių 
susirinko labai daug ir vien
balsiai buvo nutarta reika
lauti iš valdžios, kad kalti-

užgniaužti laisvąją 
dvasią, nors patys 

darbininku prakaitu minta!”

Mes, amerikiečiai, irgi ne
galime ramiai sėdėti, kuo
met musu draugams anapus 
jūrių prisieina taip sunkiai; . . .
kovoti su juodąją reakcija.! Maskvos oficialiais keliais, 
Mes turime remti Lietuvos ! visos teisybės apie Rusiją 
socialdemokratus, kurie ši- pasaulis negali sužinoti, nes 
toj kovoj visuomet stov i pir-' komunistų valdžia nepagei- 
mutinėse darbininku eilėse, Paujamus jai dalykus slepia.
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NECENZl RUOTOS ŽI
NIOS Iš RUSIJOS.

Iš tų žinių, ką ateina iš

PAREMKIME "SOCIAL
DEMOKRATĄ.”

Lietuvoje dabar yra tik no,e 

vienas laikraštis, 
singai nušviečia 
ninku gyvenimą

kuckis ir, rodos, čeku kilmės. m0 prjeraone. Beto, kunigai

kuris tei- 
jos darbi- 

... _____ir sunkią
jų kova su klerikaline reak
cija. Tą laikrašti leidžia 
Lietuvos socialdemokratų 
partija ir jis vadinasi "So
cialdemokratas.” Nėra jis 
taip didelis, kaip Amerikos 
laikraščiai, bet užtai duoda 
gerų straipsnių. Iš jo suži
nosi netiktai kas Lietuvoje 
darosi, bet ir kaip kitų šalių 
darbininkai kovoja su sa|’O 
skriaudikais. I

Dabartiniu laiku, kuomet 
organizuotų darbininkų ko
vą' su juodąją klebonijų re
akcija eina visu frontu ir 

ninkai butų surasti ir tinka- kas sykis darosi vis atkak- 
mai nubausti, kad "tautinis lesnė, be tokio laikraščio, 

chuliganiz- kaip "Socialdemokratas,” 
Lietuvos proletariatui butų 

.Jis yra 
toj kovoj

MUSU DRAUGAI KLAI
PĖDOJ GALINGIAUSI.

šiomis dienomis Klaipėdo-; kliubas.7 kaipo
’? buvo miesto tarybos rin- rno lizdas, butų uždarytas.
•rnai. Balsu išviso buvo pa- Vidaus reikalų ministeris sunku orientuotis, 
uotą 14,667, kurie sulvg. pasižadėjo chuliganus su- nepavaduojamas

Hilferding.
"šis pastarasis buvo anais

laikais gana žymus slavų gi- mokslą, caras buvo
minės tautų tyrinėtojas. Jis 
nenuilstamai dirbo slavų su
būrimui vienon šeimvnon ir 
manė, kad šio tikslo lengviau
sia bus atsiekti, jeigu visi sla- 

' vai (ne tik rusai, bet čekai. ■ 
serbai, bulgarai, ukrainiečiai, 
gudai, lenkai ir kiti) pradės 
vartoti vienodas raides savo 
raštams. Nuo vienodų raidžių, 
jis manė, bus lengva prieit! 
prie vienodos kalbos, vienodos, 
tikybos, o pagalios ir prie vie-j 
mos slavų valstybės, kuri bus. ’ 
didžiausia ir galingiausia pa-j 

šaulyje.
"Musų nelaimei, šitas svajo-' 

tojas atkreipė aki į musų tau-j 
tą. Teisingai pastebėjęs vy-i 
riausiuosius musų tautos pri-j 
valumus, musų moralę ir fizi-, 
nę stiprybę, musų patvarumą 
ir narsybę, pareiškusią 'lenk-' 
mečio’ sukilėlių tarpe, jis už-' 
piudė mus maskolinimo apaš-Į 
talais, primygtinai pažymėda
mas savo raštuose, jog sukilė
lių eilėse 'tūkstančiai lietuviu 
žemaičių kovėsi prieš rusus, o 
lenkų tarpe nebuvo narsesnių 
ir drąsesnių vvrn.’ CCielyje 
tysiači litvinov i žmudinov 
sražalis protiv nas i ne bvlo v 
polskich riadach bolieje stoi- 
kich i bezstrašnych boicov.’— 
Hilferdingo raštuose straips
nis ’Litovcy/)

"Hilferdingas pakišo suma
nymą galingiausiam tuomet 
Rusijos biurokratui grafui Mi- 
liutinui uždrausti lietuviams 
vartoti lotynų raides savo raš
tuose, o primesti jiems rusiš
kąją ‘graždanką’ arba kirili
cą.’ Tuo budu tegalima esą pa
salinti lietuvių neištikimybes 
pavojus. Šis sumanymas labai 
patiko tų laikų Vilniaus gene- 
ral-gubematoriui Muravjovui- 
įKorikui, buvusiam Mikuckio

“MANO DRAUGE, TAS
TEISYBĖ

KADA PADARYTŲ!”

Liggett ft Myers Topacco Co.

— TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS Iš BILE

Užtai gi darbininkų būrelis 
Maskvoje balandžio mėnesy 
išleido slaptą brošiūrą, ku- 

nušviečia Rusiją iš 
antros pusės. Tai yra necen- 
zuruotes žinios, štai stam
besni faktai:

"Petropavlovske (Vakarų 
Sibire) sušaudyta šeši darbi
ninkai, ištremti 1923 m. iš Je- 
katerinoslavo. Darbininkai bu
vo kaitinami už ginkluotą iš
stojimą prieš komunistų val
džią. bet teismas jiems neleido 
pristatyti liudininkus savo pa
siteisinimui. Vienas darbinin
kas net buvęs komunistų parti
joj.

"Suomijos pasieny parube- 
žinio pulko raudonarmiečiai, 
nebetekę kantrybės, nužudė 
politinį komisarą, kuris įvedė 
rykštes kareiviams, kėlusiems 
opoziciją prieš komunistų par
tijos parėdymus.

"Kovo mėn. streikai valsty
binėse įmonėse pasiekė masi
nio pobūdžio.
streikavo visoj 
stambiosios ir 
Įmonių.

"Darbininkų 
kviečia darbininkus susivieny
ti ir nurodo, kad komunistai 
vis labiau nustoja pasitikėjimo 
darbininkų, bet teroro priemo
nėmis stengiasi išlaikyti savo 
rankose valdžią.

"Opozicinių komunistų gru
pė padavė pareiškimą komu
nistų partijos Maskvos komi
tetui. kuriame Įspėja prieš Po
litinio biuro parėdymą priimi
nėti šnipais į tarnybą čato lai
kų ochrankos (žvalgybos) 
agentus. Pareiškime nurody
ta, kad vasario ir kovo mėne
siais i komunistų žvalgybą pri
imta 48 buvusieji caro och
rankos agentai.

"Komunistų valdžia socialis
tus persekioja taip pat. kaip 
caro laikais, net aršiau. Ji var
toja ne tik ištrėmimą Į Sibirą 
ir paprastą laikymą kalėjnniip- 

•se. bet dar sugalvojo Įrengti 
tolimoje šiaurėje, šiaurės ju
roje tarp ledų. Soloveco šalojė, 
koncentracijos stovyklą, kur 
laikomi areštuoti socialistai, 
atskirti nuo viso pasaulio. Tik 
trumpu vasaros laiku galima 
susisiekti jura su ta sala. So- 
loveco saloje sėdi užmūryti le
dais 252 žmonės (193 vyrai ir 
59 moterys), iš jų socialdemo
kratų 101 (82 v. ir 19 m.), so
cialistų revoliucionierių 101 
(81 v. ir 20 m.), anarchistų 34 
(19 v. ir 15 m.), kairiųjų so
cialistų revoliucionierių 46 (11 
v. ir 5 mot.).”

Šitos žinios buvo perspau
sdintos 18-me "Socialdemo
krato” numeryje.

Iki kovo 25 d. 
valstybėj 49 

164 vidutinių

grupes biuras

Girdėti, jog komunistai 
reikalauja, kad Pruseika 
,parašytų plūdimo žodyną, 
nes daug naujų žodžių "Lai
svėj” negalima suprasti.



iy E L r, I V I o S

Kas skaito Ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas Bepeikia

WORCESTER, MASS. 
Sandaros seimas.

10 d. gegužės čia buvo 
sandariečių seimas. Tame 
seime buvo keli delegatai iš 
kitur ir vietinė kuopa; viso 
40 galvų.

Daugelis sandariečių kal
bėjo lietuviškai, kas davė 
suprasti, jog anie buvo lie
tuviai. Bet buvo ir tokių, 
kurie tik sėdėjo ir tylėjo 
nukorę nosis. Gal būt kad 
tylintieji sandariečiai nemo
ka teisingai lietuviškai kal
bėti, tai nenoroms buvo pri
versti tylėti. Suprantama, 
neprigimtoj kalboj kalbėti 
viešai reikia daugiau drą
sos, negu žinojimo.

Vietos lietuviai žino, jog 
Lietuvos neprigulmybės die
noj, 16 d. vasario š. m. san
dariečiai susiliejo su šydais. 
Tat nestebėtina, kad sanda
riečių seime nekurie sanda
riečiai bijojo kalbėti lietu
viškai, nes žydiškai, beabe- 
jo, buvo uždrausta.

Laikraštininkų suva
žiavimas.

Kadangi sandariečių su
važiavime dalyvavo visi tau
tininkų redaktoriai, tai vie
nu žygiu visi penki redakto
riai turėjo slaptą pasikalbė
jimą. Bet ta paslaptis ne
daug kuomi skiriasi nuo 
pletkininkių bobų paslap
ties; tą pačią dieną paslap
ties maišas prakiuro. Mat, 
antrame posėdyje buvo leis
ta dalyvauti ir jųjų bendra-; 
darbiams. Redaktoriai, tar-; 
tum iš anksto susitarę, iš-l 

rinko Jokubyną pirmsėdžiu rius tuojaus parodo seno 
ir Pr. Bajorą sekretorium, amato atstovybės ženklą.

Visą pirmutinį posėdį re
daktoriai pašventė apie 
laikraštinę politiką, būtent: 
taktikos klausimas, laikraš
tinės etikos klausimas, ra
šybos klausimas ir kiti ga
lai, kurių betvarkė visados 
ir visiems matosi plačioj 
nuogybėj.

Ilgiausia ir skaudžiausia 
buvo išsireikšjta apie .rašy
bos dalykus, 
p. Jokubynas, 
nes suvilgė šluostydamas 
kaktą. Suprantama, nebuvo 
Įvardintas nei redaktorius, 
nei laikraštis šiame apkalti
nime. Taciaus pats kalti
ninkas ir be Įvardinimo jau
tėsi, kai ant skaurados. Tuoj 
jx> suvažiavimui Jokubynas 
ant greitųjų parašė straips
ni "Žymi klaida" ir Įdėjo 
artimiausiame "A. L." nu
mery (No. 20). štai kas ten 
rašoma:

"Pas

Visai kitaip buvo dveji 
metai atgal; tada jokios lin
dynės nebuvo tuščios. Iš ki
tų miestų atkeliavusiems 
neretai prisėjo ant "dypo" 
nakvoti iki suradę vietelę 
ant kampo įsiprašydavo. 
Lietuviai pribuvę iš kitų 
miestų gvoltu lįsdavo gyven
ti pas savo tautiečius, o jei 
kas tokius atstumdavo nuo 
durų, tai išgirsdavo to, ko 
niekuomet negirdėjo. Wor- 
cesteriečiai ilgai atmins tū
lą porą keliauninkų, kurie 
atkeliavo iš Cleveland, Ohio 
ir griaute griovėsi pas 
žinomą lietuvį. Buvo at
stumti... nepriėfnė nepažįs
tamų senelių, už ką dar ir 
dabar senukas pyksta, grū
moja.

Savotiškas pagerbimas.
Kuomet "Amerikos Lie

tuvį” redagavo pats M. Pal- 
tanavičia, tai "A. L.” rašti
nės languose matėsi malda
knygės, rąžančiai, škaple- 
riai, abrozdai ir kitokios 
"brostvos." Bet kuomet p-lė 
Avietienaitė pradėjo reda
guoti "A. L.”, tai raštinės 
languose pasirodė knygos 
"Kaip gaminti valgius.” Ka
da p. Avietienaitę pavadavo 
p. Baniulis, tai tuose pačiuo
se languose pasirodė Jokū
baičio dainuškų knygelės. 
.Vėliaus p. Baniulį pavada
vo p. Jokubynas ir tuojaus 
"A. L." raštinės languos pa
sirodė, nesukarpyti audeklai 
ir vyriškų drapanų stailai. 
Vadinasi, čia jau buvo 
kriaučiaus flagė. Taigi, 
kiekvienas naujas redakto-

i

Juokingas incidentas.
Nesenai būrys vaikų susi

rinko ir pradėjo svaidyti 
kas ką pagriebę į "Amerikos 
Lietuvio” spaustuvės duris. 
Redaktorius, p. Jokubynas

'du revoliucijos ir solidariš- 
įkumo, yra išsiimtus tūkstan
čius socialistų, sočiai revoliu
cionierių ir anarchistų į ka
lėjimus ir ten juos žudo iki 

! mirties.
"Toliau: ta pati Rusijos 

; valdžia pamindama no kojų 
visas žmoniškumo teises 

tos žmones, kurie 
. _ isa širdžia atsi

davę per metų eiles kovai 
dėl nuvertimo caro valdžios, 

žemesnės paniekos so
vietų valdžia juos yra ap-

sikelti į Worcesterį. Nešino- kad šitas mitingas yra pro-! 
ri tikėti tokioms paskaloms, testo mitingas prieš Rusi-j 
Juk dr. Mikolaitis turi Law- jos sovietų valdžią, kuri 
rence, Loveli ir Haverhill darbininkiška skraiste pri- 
prie daikto. Vargiai dr. Mi- sidengus žudo ištikimiausius 
kolaitis norės rizikuoti, kad darbininkų klasės žmones-' 

revoliucionierius. Vos tik' 
spėjo kalbėtojas įrodvtil 
daugiau sovietų valdžios vi.^ 
brutališkumo, kain tuojaus’ųarĮrįna 
sukilo apie dvidešimts ko-;į,gvo jr yra vi 
munistų ir ėmė šaukti, 
kad tuomi išardyti mitingą. 
Bet jų tas šūvis neužsidegė. i)e; 
Pasirodė, kad jie yra didelė-!___
j? mažumoje, taip kad jiems jaukus banditais ir kontre- 
apleidus svetaine kalbėto-, voliuciOnieriaiS. Tebūna nu- 
jas vėl tęsė savo kalbą. Ko- tarta: j;a;Į Baltimorės 
munistai savo bataliją kėlė -Jai bininkai, gimusieji Rusi- 
kurį laika už durų, o Pąs-Jjcj. Amerikoj ir kitur, susi- 
kiau vėl sulindo i svetainę; j įnkę gegužės 11 d. į šią sve- 
ir pradėjo kelti lermą prieš|įajng piktinamės Rusijos 
kalbėtoją, kuris tuo kart despotizmo valdžia, pasmer- 
kalbėjo žydiškai., Užbaigus ją kaipo viena iš žy-

" y , miausių barbariškai despo
tei statytas kalbėt senyvas:įjgkų valdžių. Kartu mes 

!..„ jįg atsišaakiam i viso pasaulio
įimtoj kalboj pirmiausia darbininkus, kad 
pabrėžė, kad čia eina kalba pasijos politiškus prasikal- 
apie Rusijos politiškus kali- tėlius;

• Tio tnin net nohrnvo __

dėl profesijinės idėjos pa
liktų savo vardą VVorceste- 
ry prie pabėgėlių surašo.

Kiti kalbina dr. Landžių 
persikelti iš So. Bostono i 
Worcesterį. Kadangi dr. 
Landžius labai gerai žino 
Worcesterį ir pats save, tai 
vargiai jis surinks tiek drą
sos pabandyti Worcesterį.

Čia tik tokis lietuvis dak
taras galėtų pasilaikyti, ku
ris visiškai galėtų apsieiti 
be lietuviu, o lietuviai nega
lėtu apsieiti be jo.

Sako, kad dr. Jonikaitis 
neužilgo atvažiuos. Grei
čiausia dr. Jonikaitis atva
žiuos tik pasisvečiuoti pas 
švogeri ir pasimatyti su gi
minėmis. Mat jis kaSmetai 
atlanko juos. Rep.

kalbėtoją, kuris tuo kart

šiam kalbėtojui kalbą, liko

žmogus anglas, 
įimtoj kalboj pirmiausia darbininkus, kad gelbėtu

I progresyviuose darbuose. Į darbuotis Lietuvių Ukinin- 
Už draugės, tokį žymų ir.kų Progresyvė draugystė, 
nuoširdų veikimą tenka tik j Pereito mėnesio susirinki- 
paačiucti ir linkėti geros ke- me, kuris atsibuvo 4 d. gegu- 
lior.ės ir laimingo sugrįžimo, žės, Round Imke Sheridan 

Township salėj buvo svars
toma naujai patiekta drau
gystės konstitucija. Per
skaičius konstitucijos punk
tus tapo nutarta išrinkti še
ši draugai, kurie atydžiai 
jieržiures šią konstituciją 
ir sutvarkę paduos i spaudą. 
Ant galo nutarta- parengti 
šokius dėl draugy stės labo 
toj pačioj salėj, kur laikomi 
susirinkimai.

Ūkininkas.

I

BALTIMORE, MD.
Protesto mitingas prieš Ru-__

sijos Sovietų valdžią, kur: protestavo _ r________
kankina ir žudo politiškus prieš tą autokratiją, kuri

mus. ‘Jis taip pat pabrėžė, p 
kad susipratę darbininkai| .«og * 

ir protestuoja k!ausjn)u';

veikėjus.

Netikėtai man pakliuvo į 
rankas anglų kalba spaus- sovietų valdžia šitame klau- 
dintas lapelis sekančio turi-'sime yra lygi su visų buria

mo: "Mas-Mitingas, rengia- aziškų šalių valdžiomis ir j 
mas Politiškų Kalinių Apgy- net nieku nesiskiria nuo bu- 
nimo Komiteto, 1” 
protestuoti prieš Rusijos sovietų 
Sovietų valdžią už kankini- pribaigia kankinti tuos pa
ntą pilitiškų oponentų. Mi- čius žmones, kuriuos caro

Po priėmimo šios rezoliu- 
jciios buvo leista statyti 

Z J___ 1_bet komunistai
I nebūtų komunistais, jei jie 
laikytųsi tvarkos ir steng- 

žmonių 
nuomonę. Jie, anot to ,po- 

”rėkė kaip drignių 
visą susi-

laiko ir kankina darbininku
vadus. Jis pasakė: Rusijos tssi pagerbti kitu ž

šakio,
j apsiėdė" ir ardė

7:71— .........”.---------------.t/.- ~ 1 rinkimą. Bet kalbėtojas, tu-
tikslu uz- vusio carizmo valdžios, KesĮr-(jamas - - -

valdžia dabar tik

tingas atsibus gegužės 11d.” valdžia da neužbaigė kan-Į
Kadangi šitokios rūšies kinti. Reikia pasakyt, kad; 

mitingas įvyko pirmutinis, Lotai kas gali tiek daug fak-, 
tad buvo žingeidu būti tam tu įrodytų kiek tas kalbėto-jutu uuvu žingsniu uuli tam

i mitinge. Įėjus į svetainę, .iąs Įrodė apie Rusijos sovie- 
nieko ypatingo nebuvo gali- tinę valdžią ir jos kruvinus 
ma pastebėti; žmonių neper- darbus. Komunistai. visą 
daugiausia, turbut užtai, laiką zurzėjo kaip girnom

i 
j 

i
I

daugiausia, -- . _
kad lietus smarkiai lijo, trinami, ir. 

Prasidėjo prakalbos. Pir
mininkė atidarė susirinki
mą, pareikšdama tikslus

daugybę faktų 
rankose, vargšus komunis
tus mušė skaudžiau negu su 
lazda, taip kad jie vienas po 
kitam apleido svetainę ir 
smuko pro duris.

T. Matuliauskienė išvyksta
i Lietuvą.

D-gė T. Matuliauskienė, 
gegužės 24 d. su "Naujienų” 
ekskursija išvyko į Lietuvą

; išėjęs norėjo nubaidyti ne-(mitingo ir kartu kviesdama 
naudelius vaikus, bet tas •Cpizjeijos šalininkus būti ra-j
nieko negelbėjo ir vaikai su įmiais, netrUgdj4i kalbėtojų, 

tesmu pasigardžiavimu L klausimus statyti po pra- 
Čia pimsėdis,!komkąrdavo redakcijos du-įkalbu, kad išvengus nesusi- 

net dvi nosi-j116 ze^eri?.nu^?^1-įpratimo ir betvarkės, kuri
; P° _k?£tą su sekančiu uzra-J galėtu išardvti mitingą.
su: FleaseShoottheDoor.V ’ v
Tada vaikai išsiskyrstė, pra-12 
sišalino. Vėliaus paaiškėjo, ; 
kad tą notą parašė ir prika- j 
lė prie durą pats redakto-, 
liūs, kad žmonės nepaliktų; 
atdarų durų. Matomai jis į 
norėjo parašyti please shut 
the door, bet parašė "shoot" 
(šauk). Vaikai greitai pa
matė "gerbiamo" redakto- 

iriaus klaidą ir tuojaus pra-: 
musų laikraščius ^i° dai\ti reikalingą ko- 

tankiai pasitaiko, jog jų ve- ie ** 

dėjai savo peštynėms pri-. Apie daktarus, 
trukę medžiagos, eina Nesenai čia buvo daug
k°tį.viena.s kJt0 klaidų laik- ]ietuvjų daktarų. Supranta-, 
rašeivose ir jas suranda. tai ma^ geriausjas tavoras/ 
skirsnelis ne vietoj tai P.kada jo būna perdaug,—at-1 
kur nors trūksta, tai kito- pjnga Užtat ir lietuviai 
!°?J£^ė,negu tmka ir ^daktarai

apkaltinimų p. mįestUOse. Tada visur gir-, 
priduria sa\o dėjosi tokie pajuokimai,'

panašiai.
Prie šių

Jokubynas 
pasiteisinimą: .

"Tai vis klaidos, kurias ( 
papildo ’silpni žmonės,’ ar piJ,nik().
tai dėl greitumo, ar neapsi
žiūrėjimo, ar kitokių prie
žasčių.”
' Kokios kitos priežastis, 

tai p. Jokubynas nutylėjo ir 
tas jam išeis ant sveikatos. 
Juk tas "kitokias priežas
tis” ir patįs skaitytojai žino, 
supranta, t.y. stoka apsipa- 
žinimo su rašybos taisyklė
mis.'

Namų statymas.
Šįmet matyt sparčiai dau

ginasi nauji namai. Stubų 
jau netrūksta, o krautuvių 
daugybė tuščių riogso po 
keliolika mėnesių. Tečiaus 
rendos vis dar aukštos. To
kis jau namų savininkų ne
mandagus užsispyrimas. 
Anglų laikraščiuose matosi 
Jaug namų pagarsinta ant 
jEnuomavimo.

n

To mes, žinoma, ir lauksi
me!

L.A.A. Kliubo koncertas ir 
atletika.

Gegužės 10 d. L.A.A. Kliu
bas turėjo ^įrengęs gana 
gražų vakarėli, susidedantį 
iš koncerto ir atletikos. Pro
gramą išpildė vietos daini
ninkės ir Kliubo atletai. Ir 
išpildė gana gerai. Iš mėgė
jų tai geriau nei reikalauti 
negalima. Pasižymėję solis
tai: p-lė A. Maženčiutė, ku
ri turi gana aukštą dailų so
prano; p-lė E. Montley-Gu- 
žauskaitė irgi dainuoja auk
štu soprano, ir jai sekėsi ga
na gerai, taip kad ji užpelnė 
net kelis bukietus už savo 
gražų dainavimą. P-as M. 
Rutilus, kuris dainuoja bas- 
so, šiuo laiku labai gražiai 
padainavo ir, kiek matyt, 
tai jo balsas žymiai progre
suoja. Sudainuota keli du
etai ir kvartetai gana vyku

siai. K-s.

r i gegužes 24 d. su .Naujienų '1
1 i ekskursija išvyko į Lietuvą! 

buvo no kelis! aplankyti savuosius. Ji ma-1 
kartus pertraukę kalbėtojui no ten praleisti keliata mė-j 
kalbą. Toliau kalbėtojas nešiu, o žiemą vėl grįžti Į: 
perskaitė protesto rezoliuci-.palaiminta Baltimorę. Rei-' 

ią prieš kurios priėmimą ki-’kia pasakyti, kad su išvyki-: 
k> didžiausias skandalas, mu draugės Matuliauskie- 
taip kad net ir kumštis bu- nės musu kolonija laikinai

SO. OMĄ HA, N EB.
Lietuvio gydytojo atsi

lankymas.
Vietos lietuviai buvo la

bai nudžiugę susilaukę lietu
vio gydytojo. Daktaras Ča- 
pas buvo užsukęs i musų ko
loniją ir pirmiausia apsisto

jo pas kunigą klebonijoj. 
Žaibo greitumu apibėgo vi

sus lietuvius žinia, kad kle
bonijoj yra lietuvis gydyto

jas. Daugelis ligoniu pradė
jo traukti į kleboniją. Kai- 
kurie, nedrįsdami eiti i kle
boniją, pasikvietė daktarą 
Čapą Į namus.

Dr. čapas išbuvo kleboni

joj porą savaičių ir buvo 
manęs čia apsigyventi, nes 

lietuviai ji labai prašė. Rei
kia pasakyti, kad dr. Čapas 
yra neišdidus, inteligentiš
kas. ir mandagus. Jis neda-

MILLINOCKET, ME 
Margumynai.

Great Northern Paper Co. 
darbininkai orikiauso .prie 
unijos. Kadangi daiįL 
ninku kontraktas su darb
daviais pasibaigė 1 d. gegu
žės, tai darbininkai išrinko 
delegatus ir pasiuntė į Bos
toną padaryti su kompanija 
naują sutartį Darbininkų 
delegatai reikalavo daugiau 
algos, bet kompanija griež
tai atsisakė pakelti, nurody
dama, kad ji turinti daug 
deficito biznyje. Unijos de
legatai. matydami, kad ki
tokio išėjimo nėra, sutiko 
panaujinti seną sutartį ant 
metų laiko. Pagal seną su
tartį mažiausia mokestis 45 
centai į valandą.

Šiuo tarpu pas mumis dar
bai labai sumažėjo. Daug 
darbininkų atleista iš darbo, 
žmonės su šeimynomis atsi
dūrė sunkioj padėty.

. . r---------•. .. .......— Kas. ir mandagus, jis neaa-
vo atkistos prieš opozicijos netenka vienos is žymiausių skirtumo tarn vienokiu
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j Pirmas kalbėtojas kalbė-Į 
jo rusiškai, pabrėždamas

i čia nutrotijo tą 
vertę, ko jie verti kituose.

tokie pajuokimai,' 
kaip antai: Daktaras ant 

, "baisikelio" parvažiavo nuo 
; dr. ištuštino du 

bliudu kopūstų lietuviškoj 
valgykloj; daktaro ofise su
simušė dvi bobos už dakta-! 
rą: daktaro marškiniai sky- ■ 
lėti; daktaras užrakinės ofi-. 
są šol;a su storomis bobo- ’ 
mis ant pikniko; daktaro fi-' 

rankos purvinos; daktaro 
čeverykai nušleivuoti: dak
taras jierilgai būna groser- 
nėj už sienelės; daktaro lo
voj daug moteriškų špilkų 
kas ten rado—ir taip be pa
baigos.

Aišku, kad daktarams tas 
pabodo girdėti ir jie prasi
šalino.

Dab&r daugelis worceste-' 
riečių važinėja po kitus 
miestus ir kalbina lietuvius 
daktarus apsigyventi Wor- 
cestery. Nekurie tikrina, 
jog dr. Mikolaitis žada per-

j

Nežiūrint to, didele lietuviu veikėju, šita sakau 
rezoliucija ne Jei pagiro, bet remdama- 

isis draugės darbuote LSS., 

i<xu* iu. Lietinių
Knygyne ir kituose visuose

nosis.
iidžiuma balsų 

liko priimta.
Rezoliucijos turinys. 'Kriaučių Unijoj.

"Rusijos valdžia, po var- I ___

ar kitokių Įsitikinimų žmo
nių, jam visi lietuviai lygus. 
Pagyvenęs čia porą sąvai-

Tūlas lietuvis su svetima 
motere nuėjo i girią parsi
gabenti uždrausto skystimo. 
Bet valdžios sargai sekė 
paskui juos. Nespėjo jiedu 
nei po gurkšneli ištraukti, 
kaip Valdžios sargai užklu
po juodu ir atėmė visą što- 
fą. Ant rytojaus buvo juo- 
dvieiu teismas. Vyras turė
jo užsimokėti 100 dol. baus
mės, o moteris 
sinta.

tipo išteis-

♦

moteris su-
;,čiu dr. Čapas pamatė.-kaip 
".vietos lietuviai yra kunigo 

supiudyti.

Kartą dr. Čapas apsilan
kė lietuvio B. M.'namuose, 

■kur gavo pasiskaityti "Ke- 
ileivi.” Tame "Keleivio”, nu

meryje buvo aprašyta, nuo 
kada kunigai išrado išpa
žinti ir kaip senai tapo įves
tas kunigų celibatas. Dakta
ras Čapas parnešė ta "Ke
leivio” numeri Į kleboniją ir 
padavė kunigui pasiskaityti. 
(Sekančiame nedėldieny ku
nigėlis iš sakyklos išgarbino 

1”Keleivi" ir uždraudė savo 
• arapijonams jį skaityti. O 
daktaras Čapas, pamatęs 
nesutikimus tarp kunigo ir 

onių, apleido musų kolo- 
Parapijinas.

F0UNTA1N, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo. 
Prašvitus pavasariui, 

ūkininkai pradėjo bruzdėti. 
Kurie buvo išvažiavę ant 
uždarbių į miestus daugu
mas jau sugrįžo ir pradėjo 
ūkininkauti. Taipgi ir naujų 
ūkininkų apsigyveno ir su
skubo žemę arti.

Nors pereita žiema buvo 

šaka, gili ir su daug pūgų, 
bet pavasaris išrodo gra
žus ir tankiai ramiai paly
ja. kas parodo, kad gali bū
ti geras javų derlius.

Sumažėjus miestuose ne
kuriu šakų darbams, jauni 
sporteliai atvažiuoja duo
nos jieškoti pas ūkininkus, 
nes pas ūkininką darbo ne
pritrūksta ir maisto nesto- 
kuoja.

Fountaino apielinkėj, po 
žiemos atostogų pradėjo

ir

❖ ♦

Viena lietuvė 
manė iš tūlo senbernio pa
daryti kunigą. Susivaidiję 
delei "uždrausto vaisiaus” 
jiedu pradėjo peštis. Mote
ris nučiupo nuo pečiaus po
kerį ir pradėjo skusti sen
berniui viršugalvį. Nu
skusta netik plaukai, bet ir 
oda iki kaului. Reikėjo 
šaukti gydytoją, kad sulo
pyti] odą. Sakoma, kad da
bar senbernio viršugalvy 
bus regli kunigiška žvaigž
dė.

C *

Musų miestelyje vrą .1^ 
dailių mergaičių ir visos jos 
norėtų gauti po vaikiną. 
Bet musų vaikinai visi nusi- 
bankrutiję ir prie mergai

čių bijo prisiartinti. A. B.

KINGSTON, PA. 
Pasilinksminimo vakarėlis.

Pas mus nėra jokių kito
kių pasilinksminimų, apart 
tų, kurie būna viešuose ir 
slajituose saliunuose. Tik iš- 
netyčių 27 balandžio tapo 
suruoštas tikras pasilinks
minimo vakarėlis. Per pasi
darbavimą M. Černiaus, S.
L. A. kuopa pastatė scenoj 
veikalą "Pirmi Žingsniai." 
Aktoriai savo roles atliko 
puikiai. Ypač pasižymėjo
M. Černius Murinskio rolė

je ir .J. Miliauskas Frickaus 

rolėj. Tarpuose aktų buvo 
dainų ir šoko klasiškus šo

kius jauna mergaitė (pavar

dės nesužinojau).

Draugui Černiui išpuola 
ačiū už tokio gražaus vaka

rėlio surengimą. Geistina, 

kad ir daugiau panašių va

karėlių butų surengta.

Ten Buvę*.

I
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SOCIALISTINES PASAULIOŽIU 
ROS PAGRINDAI.

(Tąsa) i progreso veiksniu materia-
Jokio bendro plano kapi- linių ūkio sąlygų plėtojimą-' 

tahstinei gamybai nėra, hį. ”Kiek tikslas turidau-' 
kiekvienas rūpinasi apie sa-jgiau svarbos už priemones,1 
' n- yiešpatauja principas: .vartojamas jam pasiekti,1 

Pigiau pirk, brangiau par- tiek pat istorijoj ekonominė 
duok. Įmonininkas išdirba santykių pusė turi daugiau 
tiikstančius nenaudingų ‘, . . _____ paniatir.ės svarbos už politi-
(iaiktu ir nerasdamas rinkos nę” (F. Engelsas).
^k^-i. l)a.r^uot^’. Priverstas Kapitalistinė gamyba tu- 
labriką uždaryti ir tukstan-Įri savyje vidujinių, neprašą- 

Imamų priešingumų, kūne 
' neišvengiamai veda kapita
listinį ūkį į aukštesnę for
ma.

Kapitalistinis ūkis turi 
vieną svarbią ypatybę—ga- 

įmybos ir kapitalo koncent- 
racijų.

XVIII a. pabaiga ir XIX 
a. pradžia yra žinomi eko
nominėj Anglijos istorijoj 
"'pramonės revoliucija.” Pri-' 
taikinimas garo mašinų fab- 
rikose padarė tikrą revoliu
ciją pramonėje. Viduram
žiais organizuotai veikė val
stybės palaikoma ir cechų 
globojama smulkioji pramo
nė, todėl stambioji pramonė 
negalėjo vystytis. XVIII a. 
pabaigoj cechai buvo panai
kinti ir atrištos rankos 
stambiajai pramonei. To vi
so rezultatu buvo susiskirs
tymas pramonininkų į dvi 
klases: kapitalistinę buržu
azija ir 
bendras 
smarkiai 
uramonė Amerikoje: išras
ta paprasto audėjo Hargre- 
aves (1764) verpiamo ii ma
šina ir darbininko Whitnev 
(1791) medvilnės mašina iš
stūmė audimo pramonę iš 
namų į dirbtuves. 1804 m. 
tebuvo tik keturios audeklo 
dirbtuvės. 1811 m. buvo 87 
dirbtuvės su 80.000 verptu- 
vų ir 4000 darbininkų. 1815 
m. audyklose buvo jau 76,000 
darbininkų.

Bet pramonės pažanga ne 
tik nepakėlė bendro darbi
ninku ištekliaus, bet dar la
biau ii numažino: juo turtin
gesni darėsi kapitalistai, juo 
labiau skandino į skurdą 
liaudies mases.

Stambioji pramonė auga 
ir koncentruojasi, tam pade
da kapitalu varžytinės ir 
kreditas. Bet besikoncent- 
ruodamas kapitalas suburė 
ir darbininkus ir pakėlė dar
bininkų klasės galybę. Pro
letariatas yra tiesioginai su
interesuotas kapitalizmo 
nuvertimu ir įvedimu nau
jos tvarkos. Visas sunku
mas Įgyvendinimo naujų 
pradų tenka darbininkų kla
sei ir tos inteligentijos da
liai, kuri perėjo jų pusėn.

Bet jeigu pramonės kon- 
centravimosi teorija atatin- 
ka šių dienų faktams, tai vi
sai ką kitą matome žemės 
ūkio srity: valstiečių ūkis 
nepasiduoda stambiajam ka- 
pitalistiniui ukiui, bet prie
šingai—smulkėja. Bet tas 
reiškinys visiškai nenaikina 
koncentracijos teorijos reik
šmės, tik ją silpnina. Smul
kusis ūkis išsilaikė įvairių 
technikinių ir ekonominių 
sąlygų dėka (didesnė žemės 
ūkio priklausomybė nuo 
gamtos, mažesnis pritaiky
mas mašinų ir darbo pa
skirstymo, žemės ūkio dar
bininkų stoka, traukiant 
jiems i miestus ir k.). Bet 
vis dėlto žemės ūkis kas kart 
duoda užsiėmimo mažesnei 
žmonių daliai ir bendrą vi
suomenės vystymosi kryps
nį nustato stambioji pramo
nė. Nepaisant žemės ūkio 
pasmulkėjimo proletariatas 
auga ir, apskritai imant, ga
myba koncentruojasi.

Kapitalistinio vystymosi 
proceso eigoje vis didėja 
darbininku eilės ir sociali-

I

jups parduoti, priverstas

tinės darbininkų minios at
siduria gatvėje/ Kapitalisti
nis ūkis pasilieka neorgani
zuotas, stichinis. Centrinė 
pajiega, kuri valdo kapita
listinės pramonės veikimą, 
yra rinka. Bet toji pajiega 
yra nesąmoninga, stichinė 
ir negali prašalinti varžyti
nių. Tiesioginė pramonės 
krizio priežastis yra visuo
met prekių kainų nupuoli
mas—negalėjimas surasti 
rinkos pagamintoms pre
kėms parduoti.

Nors kapitalistai organi
zuojasi į t rustus ir kitas 
stambias pramonės draugi
jas, bet vistiek jie nepanai
kina varžytinių ir nieko ne
padaro, kad visuomenės ga
myba butų labiau organi
zuota. Netvarkingas kapi
talistinis mainas nuolat var
žo visuomenės gamybos au
gimą.

Bet sunkiausias pasmer
kimas dabartinei tvarkai 
yra tai, kad ji neišvengia
mai gimdo gausingą skaičių 
visokių nusikaltėlių, elgetų, 
valkatų ir apskritai žmonių, 
kurie puola visuomenę ir ar
do ją. žmogaus būdas yra 
vaisius iš vienos pusės įgim
tos kūno organizaijos, o iš 
kitos pusės—apystovų, ku
riose žmogui tenka gyven
ti, o ypatingai augimo lai
ke. Todėl tie valkatos, elge
tos ir k. butų buvę visai kito
kie žmonės, kokie jie dabar 
yra, jei jie butų augę žmo
niškose sąlygose, jeigu jie 
butų tinkamai išauklėjami. 
Argi ant tujų nelaimingųjų 
guli prakeikimas? Nereikia 
rėkti dėl nuodėmių, pikty
bių. nusikaltimų—jau tūks
tančius metų girdime tuos 
šauksmus ir geradarybė be
šaukdama galėtų užkimti. 
Reikia surasti piktybės šak
nys, atidengti visuomenės 
nuodėmių ir nusikaltimų 
priežastis ir jos išnaikinti, 
sako Konsideranas. O tos 
priežastis kaip tik gludi eko
nominėje nelygybėje.

Kokia iš riša to išvada? 
Turėdami mes visa tai ome
ny. turime teisę daryti iš
vadą, kad vyraujant polici
nei kapitalo tvarkai yra žu
domas visuomenės organiz- 

.mas, negalimas visapusis as
mens plėtojimasis. Kada 
remiasi dabartinė tvarka 
vienos dalies gyventojų ver
guve ir eksploatacija, toji 
tvarka prieštarauja bend
riems interesams, kaip at
skirų asmenų, taip ir tautų. 
Senasis pasaulis reikalingas 
ne reformų, bet visiško pa
keitimo jo pamatų ir įgyven
dinimo naujų, teisingų pra
dų. Prieš mus stovi didelis 
klausimas—kaip organizuo
ti gamybą. Reikia toji orga
nizacija surasti ir išmėgin
ti. Štai didis žmonijos bui
ties klausimas.

¥ » ♦

Kad suprasti ateities gy
venimo sutvarkymą, reikia 
pažinti šių laikų ūkio pjėto- 
iimos dėsnius. Čia didžiau
sio nuopelno turi socialistai 
teoretikai K. Marksas ir F. 
Engelsas. Bendrindamas is
torinius vystymosi faktus, 
Marksas pasistengė išaiš
kinti. kokia kryptimi eina į 
prieki dabartinė visuomenė 
ir kokias naujas formas kų-

i

[darbininkai vis
• reikalauja
vaisiaus. Tai yra paskutinė 
spiendžiamoji kova. Ir ne
būnant pranašu, lengva įspė
ti, kad ta kova yra galutinė 
socializmo kova.

(Paabaiga bus)

Bet viskas iki

Kodel-gi ne?

proletariatą. Štai 
pavyzdis, kaip 
vystėsi audimo

Pajieškau savo tikro dėdės Juozo Aš. Magdalena Biaziutė. po 
Dvarecko, paeina iš Krikštonių kai- Vasiliauskiene, pajieškau savo 
mn, Seirijų vai 
dėdės atrašykite i manę, 
te-. JUEVA D\ ARECK1UTĖ

liarėiunai kaimus. Seiriju paštus,
Alytaus apskritis. Litnuania.

Pajieš'aa brelii Stasio. Ambrozai 
vio '.\nibrosel Jis buvo 
kai iuoineiivj, dalu- gy vena C’evclaiul, 
Ohm. As e-u nesenai atvykusi iš Lie
tuvos. Žvyru kaimo ir turiu daug 
svu’biu reikalų Maloni Gt pats tuo- 
juus atsišaukti arba kas žinot malo
nėkit man pranešti.

I’ ET R< >N ĖLĖ \ NG R A i’B 1E N Ė 
10_ C Street, So. Bos ton. Mąs

vj rui 
tikro 

rdingai prašau brolio Juozo Brazio. Paeina iš Bar- 
Esu našiai- dauskų kaimo, Suvalkų lėdybus. apie 

i 18 metų Kaip išvažiavo is Mahanoy 
’City, Pa., rodosi i Michigano valstijų 
i ir nuo to laiko nieko apie jį nežinau, 
i Tod< 1, broli, jei dar esi gyvas, lai pia- 
■ -au atsiliepti arba žinantieji malonė- 
' š ite man pranešti, uz ką busiu labai 
dėkinga.

Mrs. M. Vasiliauskier.ė-Braziutė 
1201'. U a Inu t St, F rėdanti. Pa.

A'nerikcS; *

APSIVEDIMA1

NEKROLOGIJ A.
0SCEOLA. MILLS. PA.

Mirė Antanas Mockevuuus
Kovo PJ d. 1921 čia pasimirė Anta

nas Mockevičius Paliko moterį su 6 
vaikučiais dideliam nuliūdime. Vy
riausias iš vaikų 9 metų, o jauniau
sias 16 ni’-nesių. Velionis priklausė 
prie šv. Antano draugystės ir prie S. 
1. A. 256 kuopos. Buvo laisvas zino- 
• us. mylėjo skaityti laikraščius. Tapo 
palaidotas 21 d. kovo, aut L. T. kapi
niu. i.ai buri , jam lengva šios šalies 

. neh-. J. J. Matačiunas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUČERNĖ IR 

GRDSERNĖ
Su namu ar be namu, labai pigiai. 

Priežastis pardavimo—- savininkas ei
na i didesni biznį. Rašykit greitai 
įdėdami už 2c. štampą. 122)

J. SMITU
145 Il niard St.. Brocklon. Mass.

PARSIDUODA LABAI GEKĄ. 
(.ROSERNĖ už prieinamą kainą. 
Vieta apgyventa lietuviais, randasi 
tarpe dideliu dirbtuvių. Platesnių 
informacijų klauskite. (22)

J. VALYSIMAS
I llope St., Br-joklyn. N. Y.

PARSIDUODA < EVERYKU 
TAISYMO KRAUTUVĖ

Mašinos yra visos, kokios tik rci- 
' aiing'.s dėl taisymo čeverykų, vieta 
una, aš toj vietoj dirbu per 15 me
tų. aut tol ižu s nebenoriu laikyti.

A. Ž1Ž1S
673 Na.Main St., Montello, Mass. 

(22)

PARSIDUODA
Tautiečiai, r.clickite prakaito dirb

tuvėse už mažą užmokestį, o stengki- 
tčs įsigyti savo biznį, iš kurio turėsi
te didelį pelną ir lengvą- pragyveni
mą. Turiu ant pardavimo ŠTOKĄ 
GROSERIU. TABAKO. VAISTU, 
SALDAINIU ir kitų visokių daiktų. 
Kizi i<> daroma nuo $490 iki $5<J0 į 
savaitę. Randasi geroj vietoj. Parsi- 
duoda prieinama kaina. Gaii pirkti ir 
nepatyręs biznio, savininkas išmo
ki..s Priežastis pardavimo savinin
kas eina i did-iį bizni. Daugiau infor
macijų klauskit laišku šiuo''adresu:

W DRAUGELIS < 24)
1818 So. YVater St.. Philadėlphia. Pa.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio, gaii būti ir su vaikais, btle 
tik butu turtingas. Su laišku meldžiu 
prisiųsti paveiksią. (22)

?.1ISS S. PI LIPS
255 — bth St.. Mihvuukee, Wis.

griežčiau tuo reikalu, 
viso savo darbo šiol buvo veltui.

Tokis darbas reikalauja 
daug finansinių spėkų; vie
nam arba dviem su mažu ka
pitalu sutvarkyti dalykas 
atsakančiai yra begalo sun
ku, nes reikalauja daug fi
nansų.

Kodel-gi mes, lietuviai, 
negalime tą pramonę išplės
ti tarpe *savęs, turėt savo 
krautuves, išdirbimo vietas

Daug kalbama ir daug jr imį pelną sau, negu duot 
dii bania visose pramonės sa- r jj kokiems ten svetimtau- 
kose, bet pianų, gramafonų čiams? ,
ir kitų muzikalių instrumen- ■ i)jrv-a yra didelė, amat- 
tų klausimo niekas is lietu- ninku tarpe lietuvių yra 
vių neliečia. ’daug ir atsakančių savo

Muzika musų dienose Io-‘darbe. Kodelgi nepradėt 
šia didelę rolę. Muzika žmo- darbas, 
gų ■ pravirgdina, palinksmi-' 
na nuliudimo valandoje, su-, 
kelia dvasią kovoje, sustip-'rėjų tam darbui, 
rina žmogaus energiją iri jog gerb. 
priduoda C_ o2__2_______ ‘
kovoje už būvį. '

Mes einam į bažnvčią ir,reikalui priėjus sušaukt su- 
ten randam muziką. Mat, ir siiinkimą ir apsvarstyt. 
Dievui malda be muzikos Taigi, draugai, kurie ma
ne taip svarbi. Einam į ka- tote svarbą šiame klausime, 
rėš lauką ir ten mumis lydi atsiliepkit!

Kazio
jam 
pat s 

noz.

Pranciška T<utKienė. J ieško brolio 
Kavaliausko irto .loti >sio. Yra 

laiškas "Keleivio” Redakcijoj. J 
lai atsišaukia arba kas apie 

lai praneša.
PRANĖ TAUTKIENĖ .. 

lįsiu 1 ainio. Joniškio pastas.
Šiaulių aps. Lll’HUANl.

K u

Aš pakeliu Šį klausimą .yra. 
viešai ir jeigu rastųsi prita- 
‘’ ", aš tikiu: 

"Keleivio’’ redak-1 
daugiau drąsos eiia sutiks mums duot vietos 

•padiskusuct šį klausimą, o
i 
Į 
i i iTaigi, draugai, kurie ma

•Ii

Petro .Uiacu ikes 
Proiis gyvent, 

nežinau kur jis 
valsčiaus 
žinantieji

Pajieškau brolio 
į ir savo pažįstamų. 
' Brookiyne, o dabar 

. Paeiua iš Leliūnų 
Meldžiu atsiįaukti iuba 
pranešk i*, besiu dėkingas.

I HAR'.ES APACĄNKA
i 7VI S. Uniou avė.. Chicago, 111.

Pajieškau draugo. Juozo šieivio. 
prieš karą gyveno Chelsea, Mass. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot-; 
apie jį, malonėkite pranešti (23) 

PETRAS UKBUT1S
738 W. 61st St., Cbicago, iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu karpenteris. Ki- 
as ž-nias suteiksiu laišku. Su pir

mu laišku prisiųskit it paveikslą.(22) 
J. ATKOCAITIS

83 Ja.nes St.. New Haven. Coniu

PAKSIDl ODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ ..

Su namu ir visais įtaisymais, gra
ži vieta, apgyventa lietuviais, lenkais 
įr ruskiais Biznis geras f (23) 

JONAS BARANAUSįAS
25 Bo« ne Avė.. Freehokfe N. J.

muzikos garsai. Vestuvėse, 
laidotuvėse, ir kur tik mes 
eisim, visur ir visuomet ra
sim tam tikra muziką, kuri 
vienus linksmina, o kitus 
virgdina. Net politikoje ir 
tai be muzikos neapseina- 
ma. Ir čia bandoma sn mu
zikes pagelba patraukti 
publikos atydą.

Kad mes galėtume su mu
zika žaisti, mums reikia ią 
studijuok O kad butų gali
ma geriau ją pažint, mums 
neužtenka su gaidomis apsi- 
pažint, bet reikia tam tikrų 
muzikalių instrumentų, ant 
kuriu mes galime išreikšti 
savo mintis, ne žodžiu, bet 
tam tikrais stygų virpė i- 
mais harmonijoje.

Kiekvienas iš musų, ar tai 
jaunas, ar tai senas, kuris 
tik norime lavintis muzikos, 
turime įsigyti koki nors mu
zikali instrumentą, ant ku
rio galėtume praktikuotis.

Įsigijimui to instrumento, 
ar tai butų armonikėlė, 
smuiką, vargonas ar pianas, 
mes turime eit pirkt ji pasi 
svetimtautį amerikoną ar
ba žydą ir atiduot jam savo 
sunkiai uždirbtus skatikus. 
Kodelgi tas pelnas negali 
būti musų pačių naudai? 
Kodelgi nepagalvot gerai 
apie šį dalyką ir padaryt ga
lutina nusistatvma? Kodėl- 
gi ne?

Man dirbant su viršum 
keturiolika metų prie pianų, 
netik dirbtuvėse, bet ir krau
tuvėse. teko gaut daug pa
tyrimo, kaip tai daryme pia
nų, taisyme, taipgi atsakan
čiai esu apsipažinęs su pla- 
yer pianais ir jų konstruk
cija, o dabartiniu laiku su 
pirkimo ir pardavimo reika-, 
lais esu apsipažinęs pusėti
nai. Daug kartų esu mąstęs 

roĮiui _________ ir nekurtuos kalbinęs, kad Į
istorinę filosofi- nemąžta, bet didėja. Ir [atidarius lietuvių kolionijo- 

a_ materializmą, drauge su kapitalo augimo jse muzikalių daiktų krautu-
kuris pripažįsta pamatiniu galybe auga ir darbininkų,ves, arba šutvėms tam tikrą 
ir sprendžiamuoju socialinio socialinė ir politinė galybė ir bendrovę, kuri rūpintųsi

i

ria gyvenimas. Marksas su- nis antagonizmas ne tik kad 
kūrė savo 
ją—istorinį

»

Aš. Pranas Baltrušaitis, pajieškau 
savo brolio Povilo Baltrušaičio ir se
sers Petronėlės Balt-ušaitytės. Jiedu 
yra kilę is Kauno rėdybos, Raseinių 
"apskrities, Kelmės valsčiaus. Išvyko 

|i Ameriką ir joki- s žinios nuo jų i:e- 
i raunu, nieko nežinau ar gyvi at gal 
i jau mirę. Meldžiu atsišaukti arba 
i ’-.-s apie juos žinot malonėkite man 

HAVERHILL, MASS. įpianesti. busiu labai dėk:ilgas. • 23/
. X- . i~. r. * t T*r> f TA A I’l'l Q

At.'ly.iniškas Kempės Atidarymas Tauragės "vaisčiau, 
r t - z- j- - 1ZI- i ! Tauragės apskriti:
e. L. Gedimino Kiiubas ren- lithuania.

gia pikniką ant 30-tos dienos Ge-i------------------ ,, t-.- - 1 Paiieška-j sesers Jievos Samuoliu-
gUZCs ii 1 (.ienos Birželio nuosa- Mariampolės apskričio. Kvietsis 
voj kempėj. 30 dieną Gegužio 'kk»-valsčiaus. Patašinės kain. >. 1 
bus ŠOKIAI ir Įvairus žaislai/"azitofi?’.iiX^i r.meč-iau^i- 
Pirmą dieną Birželio bus pui-' matyti, jeigu dai gyva. Kas apie ia 
klausias KONCERTAS, kuri iš- 
pildys "Laisvės” Choras su sa-i 
vo duetais ir solistais, taipogi 
daly vaus ir "Nemuno” Choras.
Koncertas prasidės kaip 3;.' ~ 
pc pietų.

širdingai visus kviečia
RENGĖJAI

P. S. Važiuojant reikia imti 
Gcorgetotvn karą. Da važiavus1 (1 ; u 
iki Brookside Avė. išlipt ir cit reikalą, 
po tiesiai.

I

li Simonavičius
90 VVhitehall St., 
Providence, R. I.

PRANAS BALTRUŠAITIS 
stotis Paže runai 
Kauno rėdyba.

ja
(26)

30
t i

i

Pajieškau brolio Blado Sk;;r:b:cki.», 
pirm 8 metų zyveno Sunderland, pas
kui išvažiavo i Bostonų ir nuo to '•> - 
ko daužia.: nieko netrirdėli. As 
atvažiavau iš Lietuvi s

STASYS SKAR1BK KAS 
i'. (>. Bcx 125. Sun-Jeriar.d, Mt

:a; • 
tik

a s

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau Onos Markeliutės. M<!- 
atsišaiikti greitai, turiu svarb i 

. J&igu laiško nenori rašyti 
tai pasiųsš telegramą nepasigailėda
ma Kelių centų Ir noriu žir.ot kaip 
sveika jus esat. >'

JUZĖ BL iNILNE
26 Sehool St.. Cambridge, Mass.

Pa ieškai, brolio Jono Kecurio. pa
eina iš Lietuv .- iš Kutronių l:a;n:u, 
Vaiio: Uų parari., Panevėžio apskričio. 
Apie 18 niet'i atkili gyveno Brooklj n. 
N. Y'., dabar nežinau kur. Kas zi:.ot 
tur jis gyvena, malonėsite tuojau 
man pranešti.

JOS. KECUR1S
5š L'oveit St.. Boston, Mass.

Pa’ieškau sc.-ers Mares 1 aiečkic- 
n<”. , kuri paeina iš Lietuvos iš Alovės 
parapijos, Alytaus apskričio Apie 12 

i metų atgal gyveno So. Bostone yė:ia-.» 
i išvažiavo i Čhicagą. dabar n< žinom'- 
kur yra. Taigi malonėsite atsišauki: 
arba kas žinot kur ji randasi, mai--- 
r.čkite p’-anešti, uz ką busiu labai dė
kingas ANTANAS Dl SAVIČIUS

6 V.’ail St. Boston. Mass (23)

Duktė <>:ii \ a.-dikait."-, iš Lietuvis, 
pajieško savo tėvo Juozo \ asiikio. iš 
A -menės riiestelio. .Mažeikių ap.si.r. 
Seniau gyveno Wateri>ury, C n 
ant Uank St. Turiu lalrii svarbų ri'- 
kala. atsišaukit. tėveli, 'pasigailė ;t 
savo visu ski iaudžiam->s dukters, ar
ba kiti ka ji žinot praneškit. uz !:.; 
busit; labai dėkinga.

<-NA KOVA IT Ė-KIRSLIE.NĖ 
IX Cottagc St., Bridgcv.-ater. ?ias .

Aš, Ann?. Ci rvtch. pajieškau savo 
biv.iių Vinco U'arpiot ir Liudviko je. 
Warpiot. Pi ruimus jiedu gyveno kas 
Chicag-o. III., o dabar nežinau kur jie j 
randasi. Taipgi pajieškau dviejų pus
brolių Aleksandro Jogmino ir Kaz.i- 
nvero Warpi«»t. Pirmiaus jiedu jpy-' 
veno Kensingtnn, Iii., o dabar nežinau ėin.-i:o. 
kur. Meldžiu visų atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą. Mano adresas:

MRS. AN.NA CISEVIUH 
3850 Doremus Avė., 

Hanitramek. Mieh.

Ona Urbanavičiūtė. Plungės mie
to, Kalino rėd.. 10 metų Amerikoj, 
pajieškau pusbrolio Juozapo Juod- 
kaus, pirm 10 metų gyveno Cliicajr- 
je. Jis paeina iš Kauno red, P 
parapijos. Gudaičių 
rėš (Inos čemauskiut 
tų gyveno Springf.eidc 
rapijos, Luknėnų sodos 
dus tai po vyro pavardes

i Onos ’ Sodai i s, Plungės 
| žvirb’aiėių sodos, gyveno 
j Petronės Krisčiuniutės, 
tap.. Ralaitų sodos.

Jie p.tjs malonė 
anie juos žino teiksis prane 

ona Urbanavičiūte
1 I W. Fayette St.. Kaltimore

lieta vos
■;<xios; pu>’scsc- 

pirm 1<> me- 
Retavos pa- 

jeigu apsi-^ - 
nczinau: 

parapij s. 
Chicagoj.-;

Plungės pa
gyveno ( hicag- 
; atsišaukti arba

M
I 

I

Iv.i

Geidžiu surasti sau gyvenimo 
draugę merginą arba našle, nuo 18 
,ki 26 metų, ir kad butų gerai atro- 
lanti. linksmaus budo ir šviesi, aukš- 
is virš 5 pėdų, neskiriant pažiūrų. 

Pageidaujama išgirsti nuo ypatos. 
kuri butų nasimokinus. Malonėkit 
prisiųsti paveikslėlį su pirmu iaisku, 
grąžinsiu ant pareikalavimo. Duosiu 
tinkama atsakymą kiekvienai. Katrės 
esate paskendę "mėnulio ašarose," 
tas meldžiu nerašyti. Aš esu vaikinas 
2!> metų amžiaus, 5 pėdų ir 7 colių 
aukščio. Platesnių žinių- suteiksiu per 
laišką. V. J. J-TIS

P. O I»ox 143, AV.'Frankfort, Iii.

Pajieškau jaunos protingos gaspa- 
dinčs, dirbti uz algą arl>a apsivesti; 
esu nasiys 29 metų, turiu vii ną vai
ką. dirbu visokius mechaniškus dar
bus. turiu ūkę: svaiginančių gėrimų 
nevartoju. Malonės atsišaukti laišku.

JOHN TUMAKUS 
Bertvyn, III.

Pajieškau apsivedimui moters, 
1 uri turi persiskyrimą nuo vyro. Ga
li turėti viena ar du vaiku. Gali atsi
šaukti ir suaugusios merginos. Aš 
esu 6 pėdų anksčio, sveriu 185 svarų. 
Kurios norėtų ištekėt, tegul rašo šiuo 
adresu: (22)

.1. JANUSKY
Box 53. Franees, W. Va.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Kazys Norbutas iš 

Detroito yra pabėgęs nuo savo pa
čios. o dabar randasi 2002 Canalport 
Avė.. Chicagoj. Jis via didelis raudo
nas vyras, 33 metų senumo.

Ten buvęs.

Reikalingi Darbininkai.
Prie operavinio a’umino dirbimo 

formų. Nuolatinis darbas, nėra jokių 
nesusipratimu su darbininkais. Aš- 

; tuonios valandos darbo į dieną, 56 va
landos į sąvaitę. Mokama po 50 į va
landa ir bonus. Geros pragyvenimo 

'sąlygos. Vyrai turi būt geros svei
katos, tarpe 20 ir 45 metų. Atvažiuo
kit arba rašykit. (23)

ALUM1NIM (OMPANY OF 
AMERICA

Massena. St. I.awrencc Co.. N. Y.

f

JUŠKAU TEISINGO VYRO
J pusininkus su mažu įnešimu, tur 

mokėt gaminti valgius restorane, biz
nis i dieną. Geistina, kad butu
nevedęs arba našlys nejautresnis -lu 
metų PasiskubinKite. nes vasarą 
daug biznio. Platesnes žinias suteik
siu per laišką

M S. DANELA
I’. O. Box 735. McAdrrr. Pa.

I

Pajieškau savo vyro I ovilo 
paeina iš Naujos Ra'iviliskęs, 

Pasvalio apsk. Noii-'i;.u z.irti ar iis. 
gyvas ar miręs. Kas pranešite apie 
jį busiu b’bii dėkinga. (23)

ELZBfETA KUčINSKIEN Ė
Naujas Radviliškis, Pasvalio ap-k.. 

LITIIUANIA.

Geros išžiums vyras ii-.kalini 
dno pardavėjas vyriškų siutų 
ošein. Gali raudot pusę ia.ko 
Iną. Ątsišaukit:

S’rathmorr Clothing ( n.
<;<■>."> tVashingt'n St.. P.oston. Mass

ir
ar

Pajieškau Marės Matusevičiūtės,
po vyrui Fejertienės, paeina iš Suval- . -____ - —
kų rčdyb'i. . Kalvarijos miesto. Ji jry-’vičiaus. Butkcnu G.imo. Metelių xa. 
vena anie Mahanoy ar Sher.andoah. čiaus. Alytaus apskričio. Meldžiu al
ps. Malonėsite atsišaukti ant šio ad- sišaukti šiuo adresu:
, so: JIEVA STREI.MTKIUTĖ | POVTL VI ADAS

15i2 -N. Hoyne uve., ChicaKo, 1U. Dox 138. Custlc Shanuvii. Ik'

l'a iešl'a’i savo drauco Joni Ju-c

ANTANAS PILVINIS
KKAL ESTATE. INSl RAN< E

Jeigu rv»rit pirkti, parduoti, mainy- 
i arba inšiurinti namus, kreipkitės 

(?-’)
i 
pas mane.

233 BkOKDWAY. 
oO. MASS.

PARSIDUODA NAMAS
Puikioj vietoj, oras kaip srnoj tė

vynėj. netoli mokyklos ir Bažnyčios, 
namas mūrinis. 4 ruimai GrKuje gy
venimui. apačioj štoras ir kitas dide
lis ruimas mitingams. Garadžius 2 
karams pradėtas statyti. Tik $4600. 
Netoli maudynių prie didelio vieške
lio; vasara suvažiuoja dau/; žmonių 
ant vakacijų, tad galima padaryt cc-1 
ia biznį. Aš liepos mėnesy noriu išš 
važiuot į Lietuvai t^d. paskubėkit-Ga-; 
lit- atšišHuhti laišku aT&a yplifilkal. 1

ANTANAS KIĖLAITI8* (Ž4Y 
Box 142 Eaat. Setaukct, L. 1^. N. V« ; 
----------------- ---------------------- " -t ---*' 

PARSIDUODA BRK.HTONE
Dvi vienos šeimynos stubos, po 5 ir 
kambarius kiekviena, vieta zara- 

anie 3000 pėdų žemės. Parsi- 
nijriai iš priežasties dalinimosi 
Atsišauki; šiuo adresu: 

"KELEIVIS"
Broaciuay, So. Boston. Mass.

6 
dziui. 
duoda 
turto.

255

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
CAMBRIGE’UJE

Pilnai įrengta, su dideliu pečium, 
ątsišaukit šiuo adresu:

SAWYER. Room 306,
43 Tremont St., Eos’ton. Mass.

PARSIDUODA DRAPANŲ ŠTOKAS
Apgyvento j lietuvių ir lenkų vietoj. 

Kreipkitės po No. 751 Main St..
( ambridge. Mass.

Parsiduoda moteriškų skry
bėlių krautuvė.

M. SI BARAUSKIENĖ.. 
727 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass (24)
TEL. PORTER 0035-J

HARDWARE
DIDELIS IŠPARDAVIMAS ŽE

MOM KAINOM atsakančių pirmos 
klesos maliavų, aliejų, varnišių, me- 
kaniskų irankiu ir visokių reikalinjrų 
daiktu dei namų, būtent Kitchen 
M are. Reikalaudami ?<rų penterių, 
knrpenterių ir elektros mekanikų 
kreipkitės pas vietiny (24)

J. II. SNAPKAUSKAS
851 Cambridse SU, Cambridge. Mass.

Pinigai Namuose
Nevvtnn Falls. Ohio, mes padary

sim didelį suvažiavimą aut 30 d., (re- 
gūžės (Dccoration Day). Bus 3 die
nos šventės, t'sh l galės suvažiuoti iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia
mi daug svečių, i’ą dieną daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta
tyt namus; l»e V>, nekurie norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
icpamirškit, kad ir mes mainom lo
tus į namus ir farmas. Turime gra
vių. gerų ir pigių namų N’cwton Kalis, 
A krone, Clevelande ir Youngstovvnc. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus
ti, arba tuojaus atvažiuok. (29)

STAR KEALTY CO.
I’. O. Bov 977. Ne*ton F..ils. Ohio.

? TEL. EMl’IRE . .65 S
|

$

i

s
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022 HOLBROOK A\ 
DETROIT. M K H. 
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L. D. L. D. REIKALAI.

LIETl Vir DARBININKU tume kuodaugiau partrauk- 
I ĮTEKA I ! ROS DRAUGI

JA IR "KULTŪROS” 
BENDROVE.

LDLD. tapo suorganizuo
ta 20 d. rugsėjo, 1015 m., tai 
yra arti devyni metai atgal.1 g;

ti "Kultūros" išleistų knygų, 
ir kuo plačiausia jas pa- 
kleisti tarpe lietuvių darbi

ninkijos.
Gal kas nors man pasa

kys. kad galima LDLD. kav
as leisti Lietuvoje ir par- 

ftodosi tai nėra ilgas laikas ct-benti į Suv. Valstijas, 
draugijos gyvenime, bet pa* Taip, tas galima, bet aš jau 
saulinis karas, žymiai pa- T ‘ 
keisdamas pasaulio padėtį. ,t 
padarė tą. su kuo mes šian-.r 
dien turime skaitytis, pri-'t 
taikydami savuosius idealus r,

.ir sava jį darbą taip, kad S-'kysim, kad LDLD. 
atatiktų dabartinėm aplin
kybėm ir duotų pageidauja
mų vaisių.

šitą 
mintyje 
tikslą—leidimą knygų Ame-ji 
rikoj. Tame laike, kuomet j' 
musu draugija tvėrėsi, mes;y 
Lietuvos, kaipo atski 
stybės, neturėjome. Knygų 
leidimas Lietuvoje tuomet 
buvo kain ir negalimas. To-' 
dėl mums prisiėjo čia, Ame
rikoj, dėti visas pastangas, 
kad kuodaugiausia sociali>- 
tiškos, mokslinės literatūrom 
išleidus ir paskleidus tarp 
Lietuvos liaudies. Trumpai 
sakant, tuomet visas kultū
rinis apšvietos darbas rei
kėjo imti ir diibti mums 
Amerikoj. šitame darbe 
mes nevien kad neturėjome 
kompeticijos iš anapus van
denyno. bet da turėjome di
deli parėmimą, ypač iš lite
ratiškos puses. Dabar-gi 
pas mus, Amerikoje, knygų 
leidimas kaip tik neišlaiko lė.um pagaminti ir išleisti.

Kad „Kultūros” išleistos 
knygos yra tinkamos musų 
draugijos nariams, tai drau
gai galit žinot iš gautos 
knygos „Iš tamsios praei- 

’ ?s į šviesią ateitį,” garsaus 
su rašytojo Rubakino. 
•bar LDLD. C-ro K-tas tu- 
pasiulymą iš „Kultūros”

• kalbėti varde musu 
ir kadangi šitas klausini 
apeina visus draugijos 
rius, todėl aš kviečiu kuo
pas ir pavienius draugus iš
reikšti kuoplačiau savo nuo
monę apie virš kalsima ii 

‘klausimą. Tiktai turint 
'draugijos narių opiniją, bu- 
galima I.DLD. C-ro K-tui 
nustatyt savo veikimą, pa
keičiant ^draugijos pirmes
ni nusistatymą. Taigi, 

draugai, pagalvokit apien.oziau, kad ras mus knv- taj •
v.isai maž?i L.D.L.D. Ižd. K. Liutkus.

kaito ir jas sunku išplaiin-
i kuomet Lietuvos jauni-: 
■'is prašyte prašo knygų.; 

'y'™, 1- j LDLD. išlei-' 
{•’ t oi O %• rv vVAmr, .

Į b

kalbėdamas turi;:'
LDLD. pabrėžtą!-’

Lietuvoje artinasi 
valdžios krizisd: ia 2 ar 3 tūkstančius egz. Į 

loiVgii ir pargabena jas į 
v. Valstijas. Ką-gi mesi 

turiu Y- su tiek daug knygų da- 
.'-im? Knygos turės gulėt 
• kelis metus ir pelėt, o 
» tarpu Lietuvos jaunuo-... , .

___  ■ šaukiasi į mumis veika- sax lva/dythų ištaigu 
iros vai-p ‘darni apšvietos. šitaip ‘Jatidėjimu trims 

, i-: ot-ciotnH,™ t menesiams. Kademų blo
kas.. žinoma, stengsis arba 
visai panaikinti savivaldy
bes arba tiek susiaurinti jų 
teises, kad jos paliktų vien 
patariamaisiais 
Liaudininkams, 
parėjusiems 
Įsitvirtinti, matomai, 
apleisti valdžios kėdę, 
priešingame atvėjy

"Socialdemokratas" rašo:
Po Velykų atostogų Sei

mui teks svarstyti kai kurie 
įstatymų sumanymai, suriš- 

iti su

i; : atsistotum prieš Lietu- 
v- ' liaudį, pildydami drau- 
< jos seniau nustatytus tiks- lt: .

Kad neįėjus i tokią nema
lonę padėtį, tai butų išmin
tingiausia, kad LDL1). ko- 

! operuotu su „Kultūros” 
E ve. „Kultuvą” išleidžia 
p-; ikių nauju mokslinių knv- 
g1 ir LDLD. gali pirktis 
tiek, kiek numato gali išpla- 
tmti. Prie co "Kultūros” 
B-vė musų draugijai kny
gas parduoda tik už tokią 
k; Iną. kiek jai knygos išlei- 
dknas lėšuoja. taip kad mes 
ii patįs leisdami tas knygas 
n vieną hiskį pigiau nega-

organais, 
visa laiką 
kademams 

teks 
>. nes 
jiems 

tektų būti savivaldybių žlu- 
gdytojais.

Yra ir antrasis 
krizio požymis, 
nelabai norėtu

biznio žvilgsniu kompetici-' 
jos su Lietuva, šiandien 
Lietuvoje yra senų ir jaunų 
gana gabiu literatų, o ir 
spaudos darbas ten atlieka
mas pigiau.

Kad tą viską 
pratus, aš 
rodysiu knygos i 
šas Amerikoj 
skaitant amerikoniškais pi- te- veikalą "Socialinių judė- 

, Sakysim, kad mes jimų istorija” arba pasaulio 
istorija materialistinėj švie
soj. Knyga bus tokio pat di- 

Tokio didudmo knygos dūmo, kaip ir pirmoji Ruba- 
_ ■ nėra abejo

nės. kad LDLD. nariai bus 
$1,500. šiaja knyga pilnai patenkin-

. tL
aiškiau su- rt 

čia maž-daug iš-!T;
•ei linio Te- ri

ir Lietuvoj, B-vės kitą nemažesnės ver

• .Į • 
įetri

S'

valdžios 
Kademai 

__ užtraukti 
Angių valdžios garantuotą 
paskolą gelžkeliams statyti. 
Jiems rūpėtų susipinti su 
privačiais kapitalistais ir "■ 
jų gauti 
statybai, 
mas yra 
nauskas 
pareiškė darysiąs 
jei kademai 
trukdysią geižkelių statybę 
Taigi bręsta valdžios krizis 
kademai jaučiasi esą tvirti 
aprūpinę valdančios kunigi 
jos reikalus.

1S 
išteklių geižkelių 
Pastarasis klausi- 

gana op\is. Galva- 
dar prieš Velykas 

' s išvadų 
nepriimsią a

Ne Sunku Mokėt
už Chevrolet

ir

t

i

TIK PATRINKU JUOM1
Kaomei jus kankina skauda atakas 

reumatinių skausmų, ar uži>«:ola iv.tt- 
r.dgija, st tėtulius Ii s skaudami . s%na* 
ri:d ir ratiskiiLti—kc.’ns neatras «»in.13 
pab'ngvinimas j-.:'.r-anu tvirtai |»atri-

Chevroic

i i
I

Regulin rišiąs 
Cofeate's 
bes jun:<

valymas savo dantų su 
Ribbon Deniai Cream pagel- 
lurėti sveikatą ir linksmumą.

i ofe.ite s vaio dantis pilnai ir saujjiai. 
Jis palieka burną švarią, vėsią ir <rai- 

vinanėią. Pirk triubeię šiandien.

GERI DANTYS GERA SV Ei KATA

kUDIKIu
GEROVes skYRIUŠ
DĖL APRŪPINIMO 

\‘j MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

nigais. Sakysim, kad mes 
leidžiam knygą 200 pusla
pių ir spausdinam apie 2000 
egz.
rankraštis (vertimas) lė- kino knyga, ir 
suos apie §200. Popiera ir 
spausdinimas apie $1,500.. šia ja knyga pilnai patenkin- 
Kuomet Lietuvoje šitas vi-ti ir reikš pasitikėjimo drau
gas darbas galima atlikti už gijai.

T' "-i Dabar da lieka pakalbėt, 
kas yra ta "Kultūros" B-vė, 
ir kodėl mes privalom su ja 
kooperuot ir ją remti.

- .’K?lIt4E°f..B-vė Va “'- kisti klaipėdiečius Lietuvos- 
Seiman. Kademai senai gal-’ 
voja neduoti Klaipėdos kraš
to atstovams Seime spren
džiamojo balso visais klau
simais: jie norėtu padaryti 
taip* kad tie atstovai turėtų 
balsą tik tuomet, kada bus j 

svarstomi vietos reikalai. I 
Šitokiomis žiniomis kade

mų „Rytas” nori paruošti 
Lietuvos visuomenėje dirvą, 
kad paskui toki savo nusi-' 
statymą, tinkamu budu pra-’ 
vedus. Kademai bijosi nu-i 
stoti Seime daugumos, nes 
klaipėdiečiai nerinks nei 
vieno atstovo, kurs remtų i 
ar pataikautų musų klerika-! 
lų politikai.

Lietuvos ir Klaipėdos; 
krašto darbininkai puikiai- 
supranta šituos kademų su
manymus. Mums aišku, kad 
ir šiaip Lietuvos ir Klaipė
dos krašto visuomenė bus 
su mumis tuo metu, kada 
kademai pasikėsins į demo
kratijos teises. Vien tik da
vatkos ir kunigai bijosi tik
ro žmonių baiso ir jų teisių. 

Kademai gali būti tikri, 
kad iš musų pusės tas jų žy- 
<ns susilauks griežčiausio 

Dulkė

kokį tūkstanti dolerių. Reiš
kia apie $700 pigiau.

Dabar da reikia pakalbėti 
apie geresniu knygų skaity
tojus. Musų čia gimę jau
nuoliai turi pakankamai ge
ros angliškos literatūros; 
jiems lietuviškos knygos ne- 
jduosi, nes retas j u moka 
lietuviškai skaityti. Tie mu
sų broliai ir seseris, kurie 
iš Lietuvos skaitė ir tebe- 
skaito knygas, jiems pasiū
lymas knygų nėra reikalin
gas, nes jie patįs žino, kur 
tinkamą knvo-ą gauti. Bet

sistačiusi leisti grynai moks
liškas ir dailiosios literatū
ros knygas. „Kultūros” 
tikslas kaip kad ir musų 
LDLD. tikslas, leidžiant 
knygas kartu šviesti liaudį. 
Reiškia, abiejų organizaci
jų tikslai vienodi, jei bent 
kiek principuose ir taktikoj 
skiriasi, bet kultūriniame 

_______ .... o___ v _ darbe mažai tas turi reikš- 
tie visi (o man rodosi, kad mes ir lengvai galima susi- 
ju yra didelė didžiuma), ku
rie visai neskaito jokių kny
gų, jie yra surembėię ir 
juos gali apkloti knygomis 
nuo kojų iki galvai, jie vis- 
vien ju nebeskaitys.

Kas kita su Lietuvos liau
dim. Senai yra žinoma, kad 
mažai kas ten skaito moks
lines knygas. Jie daugiau 
užimti skaitymu kantičkų, 
ir „didžiųjų šaltinių.” Bet „
tankiai mes skaitome laiŠ- vieno apšvietos ir kultūros 
kus ir tokių jaunuolių, kurie darbo rodo, kaip žymi, turi 
tikrai pageidauja mokslinių 
knygų. Ir ve. dėl Lietuvos 
jaunosios kartos labo ir ap
švietos mums tenka susido
mėti labai daug ir nustatyt 
savo veikimą, kad jis butų 
tikrai naudingas ir atliktu 
savo uždavinius. Tuomi aš 
nesirengiu pasakyt, kad mes 
turim užmiršti Amerikos 
lietuvių darbininkų kultū
ros ir apšvietos darbą. Aš 
turiu galvoj, kad "Kultū
ros” B-vės išleistos knygos 
pilniausia atatinka ir Ame
rikos lietuviui darbininkui, ma. 
tik mes turim labiau suvie- ] _
nyt savo spėkas, kad gale mutiniam

Nesenai Kauno „Ryte" 
tilpo žinutė, kad rinkimai 
atstovų iš Klaipėdos krašto 
į- Lietuvos Seimą teksią ati
dėti 2 metams arba dar iki 
rinkimų, jei jie tuojaus bu- 

,tų. reikėsią išrišti klausi
mas, kokiomis teisėmis įsi
leisti klaipėdiečius Lietuvos'

i
I

STR MPSNIS 74
i’ramokinimas Pūslės

? sunkiau kūdikių prome- 
oliucti savo šlapumo 

ta pati sistema sreia 
m i nėjom e S u p rai ita; r. u, 

iv.kia s.diliu daž- 
vaiandą. jei jis ne- 

J; "•alin u įpratin- 
jis noi i šlapintis, 
kibias.
isją skaityt! papra-- 

ries tai vier.atiris 
nai - iškia savo nu- 

jdiki patirs, t ad ver- 
s r.ur:, jis pripras 
e.i.ą vartoti. Suiikų 
uikii't:. L't via era- 
:au visko į.131 butų 
pavelijant jam ver- 

•Ict jei nuuiKis Vrisia 
jokios matomos prie-
",:u nužvelgti 

sis nori, kad 
liovytu.-:, 
tai iiirč s

i:gą. 
paimtų 

ir i<-i Hiotina 
itfcprizų, !epu-

Lovas Prišlapinimss. 
kūdikiai
> senku 
lovoje.

••I 
n

turi papratintų, ku- 
partaiki.nti kaip sia- 
l'as senesnius kucii- 
d> būt kokia <>c nors 

me. Ik- didunr j.' atvejų 
rėrmais mėnesiais nuola- 

itydr.us prutir.ir.o koutroiiuu- 
a-.o pūslę. Senesniems vaikams 

duoti skystimą veiai po pietų.
N u randa toj ai—Zubove ■>

■ aniir.tiių kūdikiui nereikia duo
ti :rt to. kad jie nešioja baktevi- 

-.<• daiktai guli iškraipyti kudi- 
-vaiztlą Piršto čiulpimas irgi yra 

piotiv. Reikia beatlaidžiai
- > burnos atimti, o kūdikio do- 

įeipti kur nors kitur, arba pri- 
pilkute rankoves prie šono.

taikyti. Iš išleistų "Kultū
ros” raštų mes matom, kad 
jie yra pilniausiai mums 
atatinkami ir pageidauja
mi. Prie „Kultūros” priguli 
žymiausia Lietuvos inteli
gentijos dalis, atstovaujan
ti visų politiškų nusistaty
mu idėjas, išimant kraštuti- 
nybes—klerikalus ir komu
nistus. šitokis Lietuvos in
teligentijos susitarimas prie

būt ta organizacija, kurioj 
sandarbininkauja žymiausi 
tautos žmonės. Yra labai 
.lengva suprasti, kad "Kul
tūros” B-vė ne vien tik iš 
vardo yra kultūrinė, 
yra kultūrinė ir savo 
tyje. Ir ve, draugai.

bet. ji' 
sudė- 

mesly c. 11 uiau^ai, mvo
kaip tik ir turim kooperuoti Prote-t°-
su gimininga mums idėjos 
organizacija. Remdami j 
„Kultūros” B-ve mes vemsi- ■ 

*. • « • • •• ____ ____  ♦

AR ŽINOT. KAD— 
( Per vasario mėnesį, 1921 

me patį svarbiausiąjį mrtsų'm., Lietuvos žmonės išgėrė 
uždavinį, dėl kurio musų už 3,000,000 litų degtinės. 
LDLD. buvo ir yra užlaiko-

Šių metų vasario rabaigo-
Kadangi man atsiėjo pir- je Lietuvoje buvo <>8,000,000 

šiuo klausimu litų apyvartoje.

I

PARSIDUODA DAUGYBĖ l-'ARMl !
DIDELĖS IR MAŽOS ( (>\ XECTi- 

YUT VALSTIJOJ.
Farmą su 6 budinkais. trioba su S 

kambariai, prie puštavo kelio, viešas 
nmrketas, prie durų jrasolinas ir alie

jaus stotis, pinifrai plaukia ka.-. die- 
. im. 2 arkliai, 27 karvės, vis >.s rejrisr- 
i luotus. 6 Kiaulė-, uurys vištų, "irios 
an.t 1000 kortų ir kiek statybos r.ie- 

didelis sodas, l’i i akrų žemės, 
didelė upė teka per žemę, žuvinga, 
smagus botelis pasivažinėjimu:. 1 
naujas trokas, 1 senas trokas, trakto- 
ris, visa farmos mašinerija, kas tik 
reikalinga. Kaina $17,500. 1 maiiė ; 
mokyklą, 1 mailė į paštą. 1 muile į 
mi-.-stelį, 2 noailės i dideiį miestu.

Karma už $12.()('O. 7 budinkai, trio- 
ba su 14 kambarių, elektros šviesos.

---------vanios, 13 karvių. 2 
-, burvs vištų. 2 di- 

duoda u:< obuolius 
125 akrai "eros že- 

iame miestelyje.

karštas vanduo, 
arkliai. 6 kiaulė 
delį sodai, kas 

kas metas, 
r.iės pači:

Karma už $l6,oiw.’6 budintai, trio- 
ba su 11 kambarių, elektros svfeso.-, 
karštas yasduo. maudynės, 3s karvės. 
6 arkliai. -.25 vištos, visa farmos r.ia- 
šinėrija. girios ant 5iKMi šortų, sta
čio rnateriolo pėdų. 7fcu akrų
žemės, prie trijų miestelių ;><> maČ 
les į kiekvieną miestelį 
Įima pirkti be stako a. ba kaip 
turi būti greitai parduota už 
kainą.

tą karma ga-
StOVi. 
žema

visų farmų čia negarsinsiu. Viso: 
armos baigiamos apset. Kiei,>I<itė. 
aišku ar ypatiškai. (23

A. SAKALUS
P. O. Box 55. Wauregan, Conn. 

Arba
J. YANUŠAS

•259 W. lth St., So. Bo-ton. Mass.

A
12

Kiekvienas nori turėt automobilių.
Kiekvienas sali užsimokėt už Chevrolet.
Kiekvienas gali turėt Chevrolet.
Jus galite nusipirkti Chevrolet. kaip ir kiekvieną būtinai 
reikalingą daiktą, Gal nėra nei vienus šeimynos iš tūk
stančio. kuri užmokėtų už namą visus pinigus iškilnu, 
jie išmoka rančomis.
Chevrolet galite nusipirl 
išmokėsi!
tinimas” 
susisiekimu-. sutaupys 
esanti 
teikia sveikai?, ir ištik;
Chevrolet pardavėjas
Gyti ir išalkinti, kaip 
tr išmokėti.

Kainos f
Superior Roacstcr - - !
Superior Tour-.nj
Superior Uriiity Coupe -
Superior 4-fh.Ssenjer Cout>e

Fiiiter Be

Lti taip pat. kaip ir namą. Jūs 
už jį bevažinėdami. Tai yra geriausias “įves- 

kielaier.ai šeimynai, kadangi jis paderins jums 
taika ir padarys visas vietas, 

• te!i už miesto jūsų žaidimo vietomis, kas su- 
•inumą visai šeimynai.
yra arti jūsų. Reikalauk jo paro- 
ienuvui jj galima įsigyti, naudoti

n h. Filnt. Michisran.
Superior Sc<oan - - •

495 Sv.-H. rior Ccrnmercial Chassis 395
b40 Superior Light Delivcry - 495
725 L tiiity Express Truck Chassis 550

:2.ej e.n a'.: Cloicd Mzdds

let Moto? Compony, Detroit, Mich.
£?;tė>.o.-i o/ CsrposuUcn

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni- 
v.><s jr Kišeninius urieinamiausia 

kainą. Reikale kreipkitės Xtc
CHAS ViNGRAlTlS

6fi G ST„ So. BOSTON.

Biure. «

-i- .;* jdžu.il ekJ’l- « 
r: mdomi sma-
i nėr.i reikalo ku tik i mis 

tokią tikrą jugulbą. • 
___  _ ir J 

jixa:______Hn-jo i*>*i'k.«ito-
žmoni” tt-r caiigelj 

\ isii.Ttnvt laikykite jo booką * 
vietoje. «.
oc. už bonkn aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO. I 
104-114 So. 4«h St.. Brooklyn. N. Y. .

• • • • • * • ♦ • • » t t ž. X t .

l 
l 

adresų: 
(25) I 

MASS.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKI S.
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tani tikra 
veikslais. Išleido K. J. Stronien, 
dedama naudingų patarimų ir mete 

I rims.
Kurios da šitos knygos neturit, 

tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja Sjl Obj 
Pinigus galima atsiųsti per money I 
orderį, arba įdėjus popierinį delerį ;1 
laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICII (—) i
506 N. Ellwood avė.. Baltimore. Md. •

nri Miujn.a
3 v h-:a. k
A : \
.; *O r..:..

Pain- Ezpclleria tikrai patMiV-s 
ms. 
icm

p-r..nk iojr
Sic. ir

PVRSIDUODA F\RMA
212 akrų ireriausios juodžtinės, 2 

namai—!o ir S kambarių, 3 narnės, 
didelė višt.nyėia, meilinė leduunė, 3J 
karvių. 2 arkliai, 2 >0 vištukų. 50 jau
nų kurkiu, 5<> vištų. 10 žusų.’bkių. di
delis sodnas, mašinos melžimui kal
vių Ir visos kitos mašinos, reikalinjros 
prie didelės ūkės, buainkai taip kaip 
nauji, visur elektros sviesos, labai 
<iazi vieta, prie Statė vieškelio ir tik 

meilės r.uo jreležinkelio; visus pro- 
sius "alima parduoti ant vietos. 

Kaitai $1S,‘i<k»; inešt sGi-rt), kitką ant 
išmokėjimų. Turiu dvi far- 

noriv pa; duoti. Jeąru no- 
mažesne, ta; parduosiu 
aitrų žemės, su getais bu- 
inventorium lain.ą. 

taipgi prie Stale
pas

••ngrvu 
mus, viena 
rėty pirkt 
li-.traja 1 Di
limais ir
kč. tik S2ihW> 

iio. Klauskit oas savininku.
D WO.JCIECI1OWSK[ 

R. F. D. 3. Boonville, N. Y.
Telefonas 308-R. 2.

jnao- 
vic-b-

Naujas Smagumas Dėl !_ 
Nuvargusiu. Persidirbusiu, ........................... ll

— - « 5nusKievcjasiems ju, 5 
nervams ir muskulam. . Budavoja rau-j5 
uctiaji kraujų, stipt ius, pastoviųjų 
nervus ir stebėtinai padidina jų 'š-j5 
tvermę. Suteikia gaivinanti miega, yt 
gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, lm-t^ 
ka ną vidurių veikimą, daugiau en.tu-i^ 
ziazmo ir ambicijos. Jei -Jus nesijau-lj* 
ė-at kaip reikiant, tai pats <1,1 savojjr.

išbandyti i

Nervuotų žmonių.
Nuga-Tone Atlieką Darbą ir 

Atlieki; Jį Gretiai.
Nugn-Tone st;ęrąžina gyvumą, veik 
olą ir pajie;

TELEFONAS 1C37

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS >

Valandos; nuo 2 iki 4 po piet*. i* 
nuo 7 iki 8 vakare. J 

107 Summer St, / 
LAWRENCE, MASS. | 

tai pats <iil
labo turit išbandyti iį. Jus negalit|
»r..»asti. Jums nieko nekalnos, jei ne-' 
•njCtibėtų. Jis yra malonus imti ir 
■ųs tuojaus i.radčsit jaustis treiiav 
Jei J tisu ęryd;. io ias dar nėra užrašęs 
o dę! Jūsų, tai r.ueikit pas Jusu ap-,^, 

■ ekoiii; ir nusipirk! Lankute Nuari -■ jį] 
<cne. Nepriimkit įkaito. Imkit ji P’’”:“] 

! citlų dienų ir jei Jus n-.sijausit gc-1 tų 
l iau, neatrodysi, geriau, nunešk liku-; 
! ia pakiuko dali nas aptiekorių ir jis

■carcžins Jums Jus ;. ;.-in:"t:s. lšuirbė- 
i ai Nutra-Tcne įsako visiems apueko-' 
! riams jrarantuoti ji ai- sugrąžinti Ju- ru 
įsų pini’zus jei Jus outumet neuž^anč- S 
unitas. Rekomenduojamas, <rararituo- 3 
jaunas ir parduodamas per visus ap- s] 

Į tiekorius. ' įH-

|-^ScS2S25HSH5BS2S2Sa5252SZS2Sa5?’J

Lietuvis Optemetristas

I

GRAŽI KARŠIA
150 akrų derlingos žemės, puikioj i 

apietinkėj, netoli nuo Bostono; Žfl 
karvės, 2 arkliai, kiaulių, vištų, an-j 
čių ir žąsų; didelis sodas, visi pilar- 
gai ir mašinos dėl dirbimo ži rr.čs. su i 
7 kambarių namu. Dei priė-.a-ties j 
mirties šeimynoj turi būti parduotai 
ši mėnesį nors už pusę kainos. SSOOO 
reikia įnešti.

A. I V A S
361 W. Broodn ay, So. Boston. Mass. i

r k-.-liata gc-ntkarčių tūkstančiai 
'■ !:i motinų išaugino savo.kudi-

■ ; Borden’s Eatrle Pienu. .Jos tą 
s<;o. kari jų draujrės rekcm-?n- 
t. pieną >r ~d"lto. kad rodo ji

anč’u. Bet, ant nelaimės, 
I.i.tuviu motinų niekados 

• pilnai informuotos kode! jos 
. > situ puikią rezultatu. Kairi'.- 

y a puikiausias ir jrryniaerias 
žio. saldaus, riebaus pier.o tin- 
■umaišvtas su rūpestingai ap- 

‘ ; cukrum, ir padaro kudi-
- maista. kuris yra geriausias 

kaila motinos pieno neužtenka.
■ ii- nėra tiek stiprinantis, kaip 
11.

v

t

kūdikio skūra yra lai ai dali- 
todel iųs privalote barstyti 

■_ Daby Tale, nes Colgrate’s 
Tal< yra padarytas pastai for- 

'■-iū srydytojų lijronbuciuosc. 
k ’i.io-ai oo išmaudynui: ir per-r>

-n t palukes.

: \:iitykl; šiuos straipsnius kas šą
li" Ir pa.-idėkit ateičiau

FARMOS

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit farmų prastų arba pusty- 

nėse. Norinti apsigyventi ant geru 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių 
kur yra suvirs 400 lietuviu ap.-ipirk 
farmas. tai didžiausia lietuvių ūki
ninkų kaioniia Amerikoje.

Fountain apieiinkėj yra geriausios 
žemės ir viršija visas iiitas žemes, 
kokios tik yra pardavinėjamos Mkh- 
igan valstijoj Tai yra nepasigyri
mas. bet gryna teisybė Aš, kaipo se
niausias ūkininkas šioj apieiinkėj ii 
jau 9 metai kaip patarnauju lietu
viams farmų pirkime, todėl i. šįmet 
surinkau suvirs ko farmu ant parda
vimo. su budinkais, gyvuliais, sodnais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda art 
lengvu išmokėjimų. Dabar yra ge
riausias laikas apsipirkti, nes matyti 
ku1- kokie javai augu, ir žeme 
pasirodo, ant kiek via derlinga, 
platesnių žinių rašykit

-JOHN A. ŽEMAITIS 
R. 1. Box 17 Fountain, Mich.

pati
Dėl 

(21)

‘BURTININKĄ’
"BURTININKAS” yra laisvos min
ties 16 puslapiu mėnesinis laikraštis. 
"BURTININKE” telpa: Senovė,
mokslininkų astrologų Burtai-m.mai; 

'Juokai; Patarlės; Mislys; Pia.ietos;
Amžinos nuodėmės: Burtininkų rate
liai; Baisus sapnai; Būrimai oro: 
Būrimai laimės; Kunigo gaspadmė ir 
bedievis, ir daugiau. "BLR’i’lNiN- 
KĄ” leidžia Lietuviu Švietimo Kny
gynas. "BURTININKO” kaina me
tams Sl.Oo. Nepraleisk mokslo šaltini 
ir dėk dolerį laiškan ir adresuok:

"BURTININKAS”
7-0 W. 33rd St.. Chicago, 1!L

Dept. 5. (25)

i. Išegzaminuoju akis, priskiriu
i akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 

! laiku.
J. L. PAŠAKARNIS O. D.
447 Broadvay, So. Boston, Mass
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BROLIAI LIETUVIAI!
PARDUODU KARMAS. Pragyve

nau čionai U metu ir suprantu kokia 
f; :-ra geriausia. Farmą turiu viso- 

Aiii , -t lengvų išmokėjimą su budir.- 
ka - "dais. prie vnnd*n.i. kur gali
ma z.vi jot. Nei vienas doleris ne- 
<i;:c s, l:ųrj jmokėsit už farmų..

Klauskite:
INTAKAS MACIŪNAS

R. 1. Box 5; irons. Mich.

(291

FARMOS! FARMOS!
Lietuviais apgyventoj kolonijoj. 

N 'v Jęrst- valstijoj, netoli Netvarko, 
turiu pardavimui ISO farmų. didelių 
ir m.i/.j, , :.:2.000 iri ^'.‘>.iM; i. Kick-
-i.’v’y p-, ;ririit š->rn m-

J'i- r-ini'l > lau .i. te (24)
P)NY MARTUNAS

B- x 11, ScrgvantsviilĄ, N. J.

PRADĖK DABAR
Kiekviena šeiimininkė st'-n’zia'-i su

mažinti pragryvenimo išlaidas. Taip 
darydama dali savo sutaupytų pinigu 
ii padeda bankan, kad svarbiam rei
kalui prisiėjus galėtą iš banko išim
ti ir iuos sunaudoti

BORDENO KO.Uf’VNIlA. norėda
ma supažii ciinti seimininhcs su <jau 
;flhi rūšių kondensuoto pieno ir su 
dovanomis, kokia.; su tuc pienu duo
da. padarė speciali nasiulyma. kuri- 
išspausdintas kitoj šio laikraščio vie
toj. Perskaitykit tą pasiūlymą aty- 
džiai. iškrrpkit kuponą ir apsipažin- 
kit su IJordeno produktais.

Jūsų ąrosernt.-v yia visokiu rvšiu 
3ordcn’;, Premium Condensed vlilk 
u, ir. yia iiiu-tlruotas ai.t apskelbimo 
■'■'k’il tukit Ucrder.o keno. kurie turi 

-sviJe vertinsiąs Icibeiius dovanom.-..

i

4

/X'
I

I

Galit dfvėti nauji: a-.iprns'ta airitn : Stikliniai tihančins ėevervkas- C Jhsų piritų našai gali būti pnikui napoliruoti. Ir .Vafai, bariai n.: La tas vt i.)ax 
bet—jei jūsų galva pilna ^he-katni tai tas .luga-litui liAą. ’

l<a tokiam atsitikime pamanys aoic jus josit nrylimojj pan->>"-’ Vim« jri- pas 
taneos. padaryti yvra impresiją, nueia niekais, jei jus prąrfetc kasvti Kč. ...t.., 
ir barstyti nesvarias pleiskanas po visą kanitiarp Naud*.ti, ”

[Gaaaaaa aptiekote ] Ruffles [ 65c. nž įninką | (
Pi.-.-: , i, pąh^l UOaikvkit «r.. kitą pagarboje. Tik n truputi,, patrin-- Č

k'''’';:,:ara k<*la ir 'laukan nen-i!..'-,
ZeMtnlis nns.in.ti ;av„ bite k.,r. l-leisl am~ ivuvk. vi.iškai i trw»..ą laika
,r ;«> tr,. v,Ji.,r k., rr-i.ia .l.,ry,i. tai retį.^oo pat inti ~a\o, 
' "'k .....-i p: -irk tuo. jut „ekaui.irs. Iv.;., skirtun,..„ l„v '

F. AD. RICtTTER A CO, 104.114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y 5

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST„ BOSTON
Specialistas nervu lijpj, Kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po piety. 
Nedėlcieniais:
Nuo U iki 1 po pietų.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

jd%25c5%25beu.il


KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Keistos varžytinės.
Apsilankius Lankeliškiuo

se, i 
patirti šitokių dalykų.—Ko
vo 26 d. į Lankeliškius buvo 
sukviesta visos eilės vals
čių, išskiriant Pajavonio' 
gyventojai miško medžiagos 
prisipirkti. Nežiūrint di- 
džiausiu potvinių, ištrošku
sių miško žmonių prisirinko 
nemažai. Bet Lankeliškiuo
se jokio miško nėra, ir po
nas Vilkaviškio miškų urė
das paskelbė, kad miškai 
parduodami Pajavonio gi
rininkijoj, t. y. už keliolikos 
ligi trijų dešimtų kilometrų. 
Čia pat buvo ir Pajavonio 
girininkijos girininkas. Jie
du su urėdu, ir paskelbė var
žytinių tvarką, aiškiai paro
dydami, kur koksai miško 
plotas, kiek medžiu ir t.t. 
Perkant reikia sumokėti 10 
nuošimtį suderėtos sumos, 
o likusius vietoje. Bet buvo 
pabrėžta, kad nuo varžyti
nių dienos girininkas neat
sako už nupirktuosius me
džius. žmones tokios sąly
gos truputi nugązdino, bei 

'jiems buvo trumpai pareikš
ta, kad kas bijo ir netiki— 
teneperka. 
miško reikia būtinai 
ko. Bet nusipirkę ir nuva
žiavę atsiimti kitas terado 
tik apie pusę visų nupirktų 
medžiu, kitas vieton medžių 
rado tik kelmus (pav. Keler
tas, Mazleveckas ir k.). Tiesą 
pasakius, jau. ir varžytinių 
metu žvirbliai ant stogų 
čirškė, kad parduodamoji 
miško medžiaga esanti tik 
ant popieros, ir kai kurie 
dėl tos priežasties nedalyva
vo varžytinėse. Bet kiti no
rėjo tikėti valdžios atsto
vams ir... skaudžiai nusivy
lę. Dabar pasipiktinimas 
didžiausis.

Čia kyla visa eilė klausi
mu: dėl ko varžytinės buvo 
paskirtos ne tik toj vietoj, 
kur jokio miško nėra, bet ir 
tokiu metu, kada dėl potvi
nio negalima prie jų prieiti; 
2) dėl ko varžytinių metu 
galėjo jau žvirbliai ant tvo
rų čirškėti, kad parduoda
moji medžiaga tėra tik kel
mai ir delko apie tai nieko 
nežinojo parduodamųjų me
džių atsakomingi sargai— 
girininkas ir urėdas? Kuria 
teise remdamies urėdas ir 
girininkas nuėmė nuo savęs 
atsakomybę už jų parduo- 
damuju" medžių čielybę 
anksčiau negu medžiai bu
vo atiduoti savininkams?

Manau, kad šituos klausi
mus išaiškinti turėtų ne kas 
kitas, tik valstybės gynėjas, 
nes kitaip žmonės bus pri
versti nustoti tikėti į val
džios atstovų teisingumą ir 
jos ištaigu teisėtumo gerbi
mą. ‘ A.K.

pasiųsk Redakcijai: jie gaus 
per ištisus metus veltui laik-

(Vilkaviškio apskj, teko /^^džiu neaplenkti h’
• . .. > . . ! 7__ • L'lol. PnlnMol/i A c» m .1 *■» u

Vienok—kitam 
ir pir-

Bostonietė užprenumeravo 
Lietuvos darbininkams JO 

”Socialdemokratų.”
Ką-tik atėjęs iš Kauno 

^Socialdemokratas” paduo
da sekančia žinią:

Veliuona ^kauno ap.). 
Linksma žinia Veliuonos dar 
bininkams.—Amerikoj, Bos
ton, Mass., gp-ena nuolati
nė "Socialdemokrato" skai
tytoja ir rėmėja drg. A. 
Skubytė-Liutkuvienė. kilusį 
iš Veliuonos. Tilpusi ”S-to 
10 No. žinutė drg. Veliuonie- 
čio apie tai, kaip kun. Pa- 
lunskis persekioja "Social
demokrato” skaitytojus.^ su
judino laisvos šalies pilietę. 
Ji rašo:

"Sveikinu Veliuonos ’ So
cialdemokrato" skaitytojus 
ir prašau remti musų darbi
ninkų klasę, kurioje gludi 
visas pasiliuosavimas. Aš iš
rašau "Socialdemokratą 
10-čiai skaitytojų. Tamsta

kleb. Palunskį. Aš manau, 
kad ir jam bus pravartu pa
siskaityti, jei jis myli teisy
bę. Man prisim^a gyveni- 

jmas senojoj tėvynėj, kada 
aš gyvenau Veliuonoj, prisi
mena klebono Jono Tomo ir 
jo gaspadinės Paulinos dar
beliai. Mano motutė buvo 
bažnyčios skalbėja, aš vos 
turėjau 14 metų amžiaus, 
bet jau buvau pristatyta 
prie sunkaus baltinių plovi
mo darbo, kurį turėjau at
likti kas trečią dieną.

ibi-------- — ................... ...... y. "ii w . nurrir

teises iškovoti. Užsibaigus nerasta, pats Ditrikas buvo 
vaidinimui ėjo šokiai ir žais-{nuvestas i policiją "pasiaiš- 
lai. Tvarka visą laiką buvo (kinti.” S.-d. kuopos iždinin- 
pavyzdinga. Tik vakaru::kas drg. Tumpa buvo Garle- 
baigiantis dežuruojantis po-.’voj balandžio 17 d. areštuo- 

ilicininkas A. I.izdenis, buda-'Toe ^'•*-**- -—.x
mas neblaivus, pradėjo kelti 
triukšmą, kas žmonėse su
kėlė pasipiktinimo.

Ar ne gėda, kad dežuruo
jantis policininkas, kurs tu
ri būti blaivus ir prižiūrėti 
tvarkos, pats daro netvarką.

Nubaudė apgavikus.
Kauno apygardos teismas 

nagrinėjo apgavikų grupės 
bylą, kurioj jie buvo kaltina
mi apgaudinėjime žmonių.

Jie kišdavo žmonėms i ry
šulius popierių vieton litu iri 
tik iš viršaus ir apačios bu-! 
(tavo tikrieji litai, o vidury iuu učxi w, aui i tuiuiiu . . 4 . •

likti kas trečia' diena. Po' P?Pler1?- A'lt,.vn'-sa“V?a‘‘r 
darbo Metanas pasitfčioda-!^ll',to™^.™,?e", s „bu.v0 Ta
rnas sakydavo, kad dabar ?yta “f !,u! ir,t-t-

‘kas ir krirn. pol. valdininkas 
buk tai atimdavo pinigus iš 
pirkėjo, kuris pirko pas ap-l 
gavikus sakydami, kad ne-l 
galima turėti netikrų pini
gų. Tuos pinigus vėl atiduo
davo apgavikams, tokiu bu
du jie apgavo daug piliečių. 
Teismas iššaukė apie 15 liu
dininkų, kurie apgavikus 
pažino ir apgavimą patvirti
no. Teismas juos nubaudė 
3 metams ir 6 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

I ■ ■ ■ ■

sakydavo.' kad dabar j1(!°.1^ jr “dS" 
galiu eiti į vakaruškas, nes 
baltos rankos, nors rankos 
būdavo kruvinos nuo <įa*’bo- 
Už darbą klebonas nemokė
davo, bet liepdavo eiti į pa
rapiją prašyti nuo žmonių 
užmokesnio. Motutės sutau
pytus skatikus klebonas kal
bindavo atiduoti bažnyčiai. 
Ir taip motutė vargo visą 
savo amželį, nematė šviesios 
dienelės, nes dar nebuvo tei
sybės skelbėjų. Sunki lete
na slėgė visus.. Gavėnios lai
ke kunigas liepė pasnikauti, 
aukoti bažnyčiai kiaušinius 
ir sviestą, o paskui tuos pro
duktus kunigo gaspadinė 
Paulina siųsdavo per laivų 

i kapitonus parduoti į Sere
džių ir kraudavo sau iš to 
pelną, kad namus pasista-

Pasikorė.
ERŽVILKAS. Balandžio 21 
dieną anksti rytą rado pasi
korusį po ąžuolo šaka V. 
Juščį 19 m. vaikiną iš Kark- 
ločių kaimo, Eržvilko vai. 
Pasikorimo priežastis nelai-urina, nau įminus pasisur . . , . .

tvti. Todėl klebonas Paluns- mm.el rae,le? santykiai.

i i

kis. matyti, ir dabar bijo, 
kad žmonės neskaitytų laik
raščio, kuris rodo teisybę ir 
atidaro darbininkams akis.’’

Butų geistina, kad šitos 
bostonietės moters pavyzdi 
pasektų ir kiti susipratę 
Amerikos lietuviai.

iI Per Kauno ponelių lazdas 
negalima gatvėmis praeiti. 
KAUNAS. Juokinga butų 
bet ką mokyti elgesio su 
lazdomis, deja daugelis taip 
"mandriai” su jomis jaučia
si. jog nesiskaito su praei
viais. Štai, pav. einu sykį 
Gedimino gatve. Pirm ma
nęs ėjo jaunas inteligentas 
vaikinas rankoj lazdą suk
damas. Jis sutiko pažįsta
mą ir sveikindamasis lazdą 
permetė i kairiąją pažastį 
ir padarė taip greit, jog aš 
nespėjau pasitraukti ir man 
skaudžiai sudavė į ranką. 
Kitą syki teko eiti Laisvės 
Alėja, kur taipgi jaunas vy
ras eidamas laikė pažastėje 
iazdą: jos galas buvo atsiki
šęs. Norėdamas užsidegti pa
pirosą, jis staptelėjo. Pas
kui jf bėgęs, vaikutis nesu
spėjo sustoti ir smarkiai 
dantimis susidavė Į lazdos 
galą, 
skaudėjo, nes suvaitojo.

Arba vėl reik kur nors 
skubėti, tuo tarpu pirm ta
vęs eina "ponaitis’’ rankoj 
lazdą sukdamas, iki prasi
lenki, tenka atsiprašinėti, 
arba nuo lazdos nukentėti ir 
iaiko sugaišti. Toks "spor
tas su lazdomis” gatvėje, 
rodo asmens neišauklėjimą.

Liepė tylėt.
Balandžio 25 d. man 

nant tarp Kauno ir Kaišedo- 
rių apsk., tarp Širvintų ir 
Budos kaimo pasitikau ei
nant geižkelių tris keleivius 
nuo Kaišedorių. Vienas jų 
buvo man pažįstamas, ant
ras su barzda—su 
kepure, panašus į

ei-

eigulio 
rusą, ir 

trečias jaunas, nedidelis vy
rukas. Susitikus jie mane 
sustabdė. Du išsitraukė 
brauningus pridėjo man 
prie krutinės, o trečias, at
segiojęs sagas, ėmė krėsti.

Staiga per gelžkelį pasi
rodė raitas žmogus, kuris 
pamatęs mus, jojo artyn. 
Plėšikai, pastebėję jojanti 
žmogų, sako: tylėk, arba 
mes tave nudėsim. Prajojus 
raiteliui aš prašiaus paleisti 
mane—ir jie paleido mane 
gyvą.

Klaipėdos krašte daug žmo
nių nukentėjo nuo potvinio. 

Nukentėjusiems nuo po- 
tvinio šelpti išleistas pasira
šytas Vyriausiojo įgalioti
nio p. Budrio. Krašto prezi
dento p. Gailiaus ir Šilutės 
apsk. viršininko p. Scheu 

. . ... atsišaukimas i gvventojus,
Vatgsui, ma y , t- urįame nušviečiama nu

kentėjusių žmonių nelaimė 
ir prašoma visuome
nės šelpti vandens paliestuo
sius. kas kuo gali. Esą su- 

■ naikintas dešimtmečių Įtem- 
11 tas darbas, apgriauti trio- 
cėsiai, nunešti sėjimai, iš
neštos ir pagadintos sėklai 
bulvės, grudai, išplauti ir 
f ^naikinti laukai. Tokio po- 
' vinio nei vienas gyvenantis 
('ar neatmena. Aukas pra

šoma siųsti aukų rinkimo 
rentran prie Šilutės apskr. 

’larybos (Apskr. valdyba, 
kambarys 16).

Į KLEOPĄ ŠJ\ V'.SARĄ

• i u.u
1:
S.

c

istijas. 
leitif:- 

L; iij:t 
Klsus- 

upi.- lui

*. Suvienytų VaJ-
■ tarpdėnys. Oro 
kambariai dėl 2. 
švarų' updangu- 
trosui. Gerai iš- 

Igis ir jo užtektinai. Daug 
dčnių vietos. Lk-iiv kca. 'tai kas
dien.

Pasiteraukit apie Amerikos lai
vus pirmiausia. D;-: kuinų, i.-p::u>- 
kimt ir kitų inrormucij-ų klauskite

EKSKURSIJA J LIETUVĄ.
I’.onas John \V. l.utli. vedėjas 

rau-i: Lietuviški savriaus. ve*
Lietuvių Ekskursiją laivu LtA’lA- 
TllAN, išpLiul-ianrili iš Nevv Tur
ko l.iepis 5-tij r hiaipėdų per 
Southar.iĮKOK’ų.

Ar esi, ar ne Ame' 
bet trnli važiuoti su i 

? išduos jum? liudymų 
!; lč-si saugiai sugrįžti i Amerika be 
I gy (> mėn. Klaus1: savo 

1 agento tuoj smulkmenų.
UNiTED STATĖS l.INEs 

;1 45 Uroad'vay, New ork City 
1 ai b i pas justi vietini agentą

75 Statė Street. Boston. Mass. 
; Managing Operators for
• Uniied Siatt-s Shippiną Buard

J

tas. jį iškrėtė ir ištaiką areš
tuotą daboklėje visą parą. 
?\uovados viršininkas žino
mas Kemeklis nieko gudres
nio nesugalvojo kaip susta
tyti protokolą, buk Tumpa 
buvęs girtas, kėlęs triukš
mą ir priešinęsis policijai, 
nors jis visai nebuvo gėręs 
degtinės. Negana to. Drg. 
Ditrikas gavo grąsinamus 
laiškus, kad jeigu jis neiš
stos iš socialdemokratų or- : 
ganizacijos, jam gręsianti ; 
mirties bausmė. Kitą dieną ; 
miestely ir dvare prie stul- ; 
pu buvo prilipdyti praneši- < 
mai. kad jeigu kas nužudys ! 
darbininkus Ditrika, Tuni- : 
pa ir L’ckų, apturės atlai
dus. Kiek dienų atlaidų bus 
už žmogaus nužudymą, ne- : 
pasakyta... Tai taip musų ; 
vadinamieji "krikščionys*’ j 
kovoja su savo politiniais ? 
priešininkais. Kol kas ju

AJOLS.ANA1 
} £ AMERICA UNE | 
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdam-ą, j ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
paraakuraai. 

Mes pagelbstim išgauti rei- 
ka’ir.gus dokumentus (šelpimo 
afideivitus>. Musų reprezentan
tai aprūpina pasažiemus visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai keliones. 

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiuiičiam ar>t pareikalavimo. 

Delei rezervacija ir informa
cijų kreipkitės prie Lile vieno 
vietinio agento arba j 
HCLLAND AMERICAN LINE 

8f> Statė Street. iioslon. Mass.' 
Seimo atsto-1 £xxxxNxvxvvNri^xvvvsK'Kxxxvx<f

rankos pertrumpos, bet ži-
nokite, draugai, jeigu musų 
kuniginiai įsigalėtų, jie per
eitų nuo žodžių prie darbų. 
Tad sustiprinkime savo 
i rontą prieš juodašimčių 
pasikėsinimus.

Viena ranka davė, 
kita atėmė.

I KM ERGE. Balandžio

Į n
ĮUU Jin < 
i įuimin./i 
J-ž:iio’:iii.
jr.agųs KL

naat i

S t LIETUVA
PEa I-iA>1bUP.GA.PiUA\A i 
/• ARbA. L1EPOJU. w į 
y Važiuokit visi parankių ir tiesiu keliu y 

Lietuviai važiuoja j Piltuvų *1
Aplenkia Lenkų juostą (i.uiniorių I H 

Mėsa padalinta i karnl>»- tl 
aut 2-jų. 4'rių, 6-šių ir 8-iiių lovų

.... Birželio! i 
........ l.u-pos 5 
Kaiuos į:

kles.i padalintu i Karul>a-
4-riy, 6-šių ir S-iiių lovų

MITAM \ ...
1 ((LOMA ....
Trečios Klesos

Hanilairrų $103.51) — Piliau $1#C.'>H
L'epojų ir Memeli $107.00

Delei laivų ir i.uių kreipkitės prie 
savo agentų.

kos piliečiu
Luth ir jis 

np. kad pa

vietinio

i

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojamų vi

sokių rūšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS AKMON1KUS.

1

>>XXXXXXXVXWŠXXXVXNXXXNM»>
ž - ". . . . . . . . . . . ~
z

Tel.: Richinond 141* J
Dr. David W. Rosen f

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i* 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS I» 
SLAPTAS

? alam>o».
8 ik!
2 i'xi
7 iki 
HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

LIGAS.

10 ryte.
3 dien*.
8 vfcxarr

sviete.Ta! yra geriausi armonikai 
Ant 10 metų gvpzantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. | 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- i 
kniauk katalogo, kurį pasiunčia™1 
DYKAI. (22)

RUATTA SERENELL1 & CO.
817 Blue Islaud Avė, Dept. 24. 

Chicaro. Ii!-

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretpų ir chro
niškų vyrų ir moterų liitų. 

18 I’armenter St, Boston, Aliu. 
(Prie Hanover St.)
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d. pas mus Liaudies Banke 
atsibuvo apskrities krikš- 

giau kunigu suvažiavimas— | 
pasitarimas priešakv su kun. < L'-JA;,‘ <

čionių demokratų, o teisin-

žiežirbininkų vakaras.
VIEKŠNIAI (Mažeikių ap
skr.). Balandžio 11 d. Viekš
niuose pil. Žvirblio salėj įvy
ko socialistinio jaunimo žie
žirbininkų vakaras. Vaidino 
”Blindą,” 4 v. Žemkalnio 
dramą. Vaidinimas puikiai 
nusisekė. Ypač gerai atliko 
savo roles čigonas, Uršė ir biasi klerikalai prieš susi- 
žydas, kurie savo vaidinimu,pratusius darbininkus. Čia 
darė į žiūrėtojus stipraus įs- buvo įsigalėjusi darbo fede- 
pudžio. Nepaprastai gra-{ racija, kuri dabar pakinko, 
žiai (pirmą syk Viekšniuo- Susipratę darbininkai ikurė 
se) buvo Įrengta dekoracija,|socialdemokratu kuopa ir 
ypač miškas. Po vaidinimo .prof. sąjungos skvriu. To 
sekė deklamacijos. Drg.'negalėjo dovanoti kunigai. 
Rimkevičius puikiai padek- ^ledera’ntai ir davatkos. Pra- 
lamavo Juliaus Janonio ei- ridėjo skundai ir represijos.

___________ . . les, kuriose nurodyta, kad Pas drg. Ditrika namuose 
surink skaitytojų vardus ir tik per kovą mes galime sau buvo krata, žinoma, nieko gal prapuolė.

«

"Krikščionių” darbeliai. 
GARLEVA (Kauno apsk.). 
štai kokių priemonių grie-

Krupavičium, T 
vais p. Galdikiene, kun. Da-: -- 
giliu ir vietos klebonu kun. \ 
Barakausku, pas kurį pas-, 
kui pietauta. Pasak vieno' 
kunigo dalyvio, tai buvo 
svarstyta savivaldybių ir 
katalikų veikimo klausimai. ’

Reikia pasakyt, kad čia' 
iki šiol krikšč,,.dem. gvvuo- ■ 
ja tik ant popierio ir apart I 
kunigų nei vieno bent kiek 
autoritetingesnio veikėjo i 
svietiškio neturi, todėl ir ne 
kokia ateitis jų čia taukia, 
žodžiu, kunigėliai apleisda- ; 
mi tiesiogines savo pareigas,: 
žaidžia sau ir tiek.

Draug su kun. Krupavi-: 
čiaus atsilankymu Ukmer- ’ 
gėj įvyko dar šit koks cha
rakteringas dabartinėj ku
nigų viešpatavimo gadynėj 
Įvykis. Vietos gana plačiai 
žinomam . ir pasižymėju
siam visuomenės veikėjui p. 
Kuzmai, kurs dar prieš ka
rą buvo išrinktas atstovu 
Rusijos Durnoje, parceliuo
jant dvarus apie Ukmergę 
ouvo valdžios duota prie 
miesto keliatas hektarų že
mės pasistatymui namelio 
ir užvedimui pavyzdingo žu
vies ūkio,

Praeitoj vasaroj p. Kuz
ma suspėjo pasistatyti sau 
medini namelį. Tik štai Že
mės Ūkio Ministerijai pate
kus i kitas rankas, papūtė 
r kitoks vėjas. Vietos kle
bonas kun. Barakauskas, 
turėjęs bažnytini palivarką, 
kiek toliau nuo miesto, pa
noj ėjo savo žeme išmainyt, 
tad gavus arčiau miesto, 
kas jam ir pasisekė. Dabar 
kun. Barakauskas. girdi, 
gavęs iš kun. Krupavičiaus 
parėdymą, p. Kuzmai duo
tai) žemės sklypą perleisti 
klebonui ir draug su savo 
namais keltis kur ten toliau 
įuo miesto pamiškėje, ant 
buvusios bažnytinės žemės, 
kur p. Kuzmai esą duoda
mas mainais tiek pat dide
lis sklypas. Valdžios gi už
manytas čia pavyzdingas 
žuvies ūkis, žinoma, lieka 
jau panaikintas. Ar teisėtai 
čia pasielgta, te sprendžia 
pats skaitytojas.

Rastas lavonas.
KAUNAS. Aną savaitę žve
jai ties Veršvos vasarnamiu 
ištraukė moteriškės lavoną. 
Spėjama, kad tai esanti Ka
laitė, kuri jx>ra savaičių at-
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NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS
Gauk Didelę Earąer.ų Kny 
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lova*, 
paduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės I 
žemintos. Mes 
jums musų 
ant 10 dienų i 
ir apmokėsime 
mo lėšas. Musų 

! riai užganėdinti visur. Rašyk 
I reikalaudamas Barmenų 
■ plunksnų sampalų.

American Feather A- I’illovv Co. 
Dept. C, Nashville. Tnn.|---------------------------------------------------

Kainos hu- 
s duosime 

plunksnas 
išbandymui 

persiunai- 
kostunie- 

ar.dien 
Knygos ir 

( —I

!► Tel. South Boston 3529 1 
J Residence Aspinvvail OS7J < 

: S. M. hiširtė-Shallna • 
I LIETUVĖ MOTERIS
> ADVOKATĖ ;
I 366 Broadway, So. Boston. Maaa. *
► Ruoni 2. ,

i
*i
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HAMBURGA'IERICANLINE
TRUMI’IAUSIS KELIAS j

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi musų laivai
”Rcss;ute.” "Reliance.” 

"Aihert Baliin." 
"Deatschland”

veža L II i" Ui Viešų pasažie- 
rius. Taipgi

' Clay
”\Vcs<ph.-Iia

"Thuringia.
UNiTED AMERICAN LINKS 

JULIUS ROTTKNBERG.
269 Hanover St. Boston, Mass. 

arba pas kitus agentus.

populeriai laivai 
’Uleveland.” 
R'-msa" ir

l 
į

a
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Telefonas 5112*W.

Or. A. Gormsn-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS
10—12 dier.%;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedeliomi* nuo 10—12 dienų.
705 N. Main st. kam p. Broad «L 

MONTELLO. MASS.

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURIU LIGŲ
VALANDOS: *

9 iki 11 ryte
l iki ." jwi piet
7 iki 9 vakare
.181 BROADVV AY,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. So. Boston 2831

It I

iI
II
į Tel. Richir.ond 668. (-)
; Valandos nuo 9 ryto iki 8 v»k.

Nedėldicniais iki 4 vai po piet.

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover St, Boston. Mass. 
Specialistas veneciškų ir inter- 
::a;.v lig'.?. Taipgi gydo krau
jo, .-kuro.; ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedčldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmonc! O3S0

i
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Neimkit kitokio, kaip uk aa muo 
nuvaikai u.

SaluUraa ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kūra tik vartoja Saiutanį!

Salųtar> Biterį žmonės vartoja Jas 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi įo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neraraia jam lygaus, nei už 
i? viršesnių. Pasistengs įsigyti jo 
butelį, o mea užtikrinam, kad su juo- 
tni nesiskirsi, kol gyvas bust Kokį 
tik vidurių nesmagumu jauti, kreip- 

; kis prie savo aptiekoriaus reikalao- 
; dainas tikro Salutaras, o jei jis netu- 
i retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adra- 

2 j <t. Mirguodama* 4ia>n- 
J] SALUTARAS

DRUG & CHEM1CAL CO, Ine, 
Dept 18

1707 Ilalsted St, Chicago, I1L
■. . J
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gCOLUMBI

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl- jo 
motina pareiškė, kad jis negaus, nė 

trupučio.

INO

Tel. So. Boston 506-VV

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena

Nuo 2 iki 9 vai; 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

.Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 Uroar|wav. tarpe <’ ir D St.
SO. BOSTON. M TSS.

LLOYD
Savaitiniai -išplaukimai į 

LIETUVA 
NEW YORK—BREMEN 

Ant'puikiu Laivų 
--------- S f į n o ART 

—MUNCHEN 
ir ant kitu vienos klesos lai
vų. I’agerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tu arba į

NORUI GERMAN 
LLOYD 

192 YVashington St, * 
Boston. Mass. /'

i
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Ireę. & V. Pat. Biure.
Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet ji sugaus motina? 

Motinos, nebauskite savo vaiku neturėji
mu Bambir.o po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

idėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
ip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne

pavojingus. pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 
•2GSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!

P. AD. PICHTER & CO, 104-114 So. 4th St„ BROOKLYN, N. Y, Į
KŪDIKIAI

KORTOS!
No. 1. Laimes Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Mariame Le N'or- 
manrl, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi- 
rod • teisingi. Kaladė Sitų kortų su 
oi:; .širmu kaip įspėti l.uniy. 
tik

No. 2. Suženklintos Kortos, j ku
rias žiūrint is užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausią magikų ir 

u. Kaina už kalade su 
uu kaip ja.s pažint*

Suženklintos kortos ge- 
irhii.i >. Kama su paaiš- 

s tik 82.25.
gv.>. .irsluojain už.gauedini- 

.'■•.įgrųžinam atgal pinigus.
Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu

merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi. ! ai aplaikysi kortas ssvo 
namuosn. Adrr-an: (22)

PRACT1CAL SALES < O.
121'J NtiRiiI IRVINU AVĖ, Dept. 200, CHiCAGO. 1LL
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Vietinės Žinios
Mokslo Draugijos koncer

tas pavyko.
Mokslo Draugijos kon

certas Lietuvių Žinyčioj 
pereito nedėldienio vakarą 
pavy ko labai puikiai. Artis
tu buvo daug, visi buvo geri 
ir vakaras išėjo labai Įvai
rus ir gyvas.

P-lė Endzeliutė iš Worces- 
terio skambiu ir aukštu sa
vo balsu vėl žavėjo klausy
tojus. P-lė Vaitkiutė ir p-lė 
Vinkšnaičiutė iš Montellos 
taipgi buvo puikios daini
ninkės ir sukėlė publikoj di
deli entuziazmą. P-lė Bane-

I reikalauti da daugiau algos. Tie auskarai buvo tokie sun- 
lšrodo, kad be streiko nela- Rus. kad kalinu ausis apuri- 
bai apsieis. Dabar aukš- be ir užsikrėtė. Kažkas at- 
čiausia mokestis, kokią gau- kreipė i tai donię Draugijos 
na tik po 20 metų ištarnavę Apsaugojimui Gyvuliu nuo 
kompanijos darbininkai, yra žiaurumo, ir Kazanjian bu- 
70 centų i valandą. Jaunesni vo pašauktas teisman. kuris 
darbininkai gauna tik po 40 nubaudė ji $20 už nereika- 
centų i valandą arba po $19.- linga katino kankinimą.
20 i sąvaitę. . I ' -------------

Mass. Valstijoe legislatu- 
ro.ie kilo sumanymas išleisti 
toki Įstatymą, kad visi auto
mobilių savininkai privers
tinai turėtų apdrausti savo 
automobilius nuo nelaimin
gų atsitikimų.

Dėl 10 centų kilo >15,000 
byla.

Apie keturi metai alga' 
tūlas Frankiin L Jordan ėjo 
su dviem savo draugais Į tu
nelį ant požeminio traukinio 
ir įmetė į baksą kelis (iešim- 
tukus. Moteris, kuri sėdėjo 
prie bakso, du jo draugu 
praleido, o ji sulaikė, sakyda
ma, kad jis įmetęs tik du de
šimtuku ir turįs įmesli tre
čią. Jordan tvirtino, kad jis 
įmetęs tris. Kilo ilgas gin- 

, Gėlių ant gatvės stovėjo gė- čas ir tuo tarpu prie lange- 
rimų prikrautas ir jau gata- lio susispietė didelis būrys 
jvas važiuoti trokas; tas irgi ' 
buvo suimtas ir trįs žmonės 
ant jo areštuoti.

Mokslo Draugijos vaikų mo
kyklos pamokos pertrauktos

Mokslo Draugijos vaikų 
mokykla iau užbaigė žiemo*

Sučiupo $40,000 vertės 
gėrimų.

Bostono prieplaukoj, žino
moj kaipo ’Tndia Warf,” 
blaivybės agentai pereitą 
sąvaitę užtiko vienam san
dėlyje sukrauta daugybė 
alkoholio, degtinės, šampa
no ir kitokiu gėrimų, kurių 
vertė apskaityta i $40,000 

_ i Tuojaus viskas buvo konfis- 
\iciute. irgi montelhetė. pa- kuota ir sandėlio savininkai 
sizymejo kaipo gera smulki-; areštUoti. Be to da ties san- 
ninkė. Apie baritoną Mosko 
nereikia jau nei kalbėti: 
griausmingas jo balsas lie
tuviams visados patinka. 
Vietiniai Mokslo Draugijos 
vyrai gerai sudainavo kelia- 
tą sutartinių.

Mokslo Draugija taria 
ačiū visiems artistams ir ly
giai dėkuoja atsilankiu
siems svečiams.

” i • -!vakariene“Buržujų kliubo'
Lietuvių 

bas.” kitaip 
“Lithuanian 
Uommerce,” 
sąvaitę Lenox Hotelyje va
karienę. Svečiai buvo: kvie
čiami speciališkais laiškais, 
ir susirinko apie 30 žmonių, 
daugiausia profesionalų ir 
biznierių. Vakarėlis buvo'gy- 
vas, nestigo ne? gero ūpo. 
nei humoro. Buvo" Raibu ir 
komplimentų, bet viskas 
angliškai. (Kitą syk musų 
inteligentai žada išmokti 
lietuviškai.) Beveik visi, ku
rie buvo toj vakarienėj, pri
sirašė prie kliubo.

Bartašius pasikorė.
Pereita sąvaitę ant savo 

farmos Randolph. Mass. pa
sikorė Bartašiųs, gyvenęs 
kitąsyk South Bostone ant 
Thomas Parko, žmonės, ku
rie ji pažinojo, sako, kad jis 
buvo nevisai normalis. Mėg
davo perdaug išsigerti ir 
susipykęs su pačia tankiai 
ją baugindavo žadėdamas 
pasikarti. Ir sakoma, kad 
jis nesykį jau bandęs pasida
ryti sau galą. Paskutini sy
kį jis irgi buvo gerai išsigė
ręs ir nuėjęs daržinėn ant 
šieno atsigulė. Kiek vėliaus 
pati nuėjo jo pažiūrėti, ir 
rado iau pasikorusį ant bal
kio. Po jo kojomis apačioje 
stovėjo kėdė, o prie kėdės 
gulėjo ant žemės baksas. 
Matyt, kad tą baksą jis bu
vo pasistatęs ant kėdės ir 
ant jo atsistojęs užsinėrė 
sau kilpą ant kaklo, o pas
kui jį nuspyrė.

Virvė buvo tuojaus nu
plauta ir .bandyta pakarok- 
lis atgaivinti, nes buvo dar 
šiltas, bet atgaivinti nepasi
sekė. Jo kišeniuje atrasta 
ir revolveris. Matoma, jis 
jau buvo tikrai pasiryžęs 
mirti.

“buržujų kliu- 
žinomas kaipo 
Chamber of 
turėjo pereitą

Gatvckaris užmušė vaiką.
Ant Huntington avė. aną 

vakarą vaikas važiavo pir
ma gatvekario dviračiu ir 
staiga nuo jo nukrito. Gat- 
vekaris nespėjo sustoti ir 
užvažiavo ant vaiko. Prisi
ėjo pakelti visas gatvekaris, 
kad išėmus iš po jo nelai
mingą vaiką. Kada ji išėmė, 
jis buvo jau nebegyvas.

žmonių.
j Po šito incidento -Jordan 
parašė kompanijai laišką, 
pareikšdamas, kad jis buvo 
tunelyje be reikalo sulaiky
tas, kad tuo tarpu vagis iš
traukėjam iš kišeniaus pini- 

. .......... ffUS’ kafl kompanijos kasier- 
sezona. Nuo pereitos pėtnv- ką pati prigulinti prieLi \a- 
-i >• ‘ igiu saikos ir kad ji tyčia su

laikiusi ji.
čios lietinių kalbos pamo
kos tapo pertrauktos. Atei
nančiam nedėldieny, 1 d. bir
želio. penkto skyriaus moki-

kad davus savo 
sėbrams progos iškraustyti 

..... . j'aIn kišenius. Šituo skundu 
niai laikvs kvotimus ir i=laj.:Pasiremdama, kompanija at

statė šitą kasierką nuo dar
be.

v.. •’ i^bar. praslinkus nuo to 
Kvotimai keturiems me-

kiusieji gaus diplomus. Kvo
timai bus vieši. Todėl tėvai 
ir pašalinė publika galės at
eit pasiklausyt. K.—_ __
prasidės 2 vai. po pietų. Lie- ^arn^’ sJta k^ierka patrau- 
tuviu Žinyčioj.

Rudenyje mokykla atsida
rys išnaujo ir pamokos tęsis 
vėl ištisą žiemos sezoną.

J. Neviackas, mokytojas,

Policmany teatras beturčių 
naudai.

Lynno policmanai surengė 
dainų ir juokų teatrą Casi- 
no salėj, kurio pelnas yrą; 
skiriamas1 Kalėdų dovanoms

t
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y i 
t t
Y
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T. - iY 
Ji arestuo- ♦♦♦

Y
— AAreštuotas anądien ant1 

D<‘ver streeto juodveidis iš-ij^ 
traukė policmanui revolveri:£ 
iš kišeniaus ir šovė ji. Bet £ 
revolveris neišdegė ir polio- £ 

.manas tuo tarpu kirto juod-Lt* 
veidžiui buože per galvą, 

i]
žemės.

Somervillėj i vieną resto
raną Įnėjo girtas žmogus ir 
nušovė sėdėjusi tenai prie 
stalo svečią. Žmogžudys 
areštuotas ir laikomas be 
kaucijoj ,

Ant So. Common streeto ♦♦♦ 
I.ynne buvo atrastas prie
menėj pamestas kūdikis. Po- 
’icija susekė, kad jo motina ♦♦♦ 
yra tūla Veronica Mahoney 4-* 
iš Salėm. Mass.
ta.

OPERA
“EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE

v •

I H

Miko Petrausko Opera šešiuose Aktuose
Stato Dramos ir Muzikos Draugija "GABIJA."

Petnyčioj. 30 d. Gegužes
Durs atsidarys 1 vaL; prasidės 2 vai. po pietų

Broadivay Theatre
BROADNVAY IK F ST.. SO. BOSTON. MASS.

kė Jordaną teisman, reika
laudama $15,000 atlyginimo; 
už nuostolius. Savo skunde 
ji sako, kad jis neteisingai; 
ją apšmeižęs, kad iš tos prie
žasties ji buvo atstatyta nuo 
darbo ir ligi šiol negalinti; 
gauti jokio užsiėmimo.

- - - - - I

parmušdamas ji be žado ant &
i
Y
Y
Y
Y
Y
Y •i*
<♦
t
Y
Y
Y

Louis Krockel
Pirmiau gyveno So. Bos

ton. Mass., o 1923 metuose 
dirbo ant laivų ant Didiiujų 
Ežerų (Great Lakęs) ir bu
vo kapitonu vieno iš tavori- 
nių laivų. Rudenyje 1923 jis 

i dingo nežinia kur ir nieko *♦* 
[ negirdėti. Kas apie ji žinote 
■ bent ka nors, tuojaus pra- 
(neškite.

Mrs. Helen Kroeckel
170 Bolton St.,

So. Boston, Mass.

BROLAU IR SESUO!
Daug kartų Tamstai buvo proga gtrėtis musų 

geru. komp. MIKU PETKAI SKO per "Gabiją" 
perstatomoms Operoms. Bet štai, ateina Lietuvių 
Tautai Istorinė diena, kurioje bus pirmu kartu ir 
pirmoji Lietuvių Tautos Opera perstatoma, tai 
"Eglė, žalčių Karalienė.” tai tikrai Lietuviu Ope
rų Karaliene- Jos vadovaujančią rolę los pats au
torius ir Lietuvių Muzikos Kūrėjas. Komp. MIKAS 
PETK AUSKAS. jam prigelbstint žymiausioms 
Amerikos lietuvių Dainininkų spėkoms, būtent: 
V. Putvinskaitė, Mildė Monikaitė. Zuzana Neviae- 
kienė. Julė Vyųkšnaitė. Sofia Vaitkaitė. K. Kriau
čiūnas. J. (\ Navadaik-kas, A. Bačiulis. P. Kripai- 
ti>. P. Apšiega.

Operos perstatymą lydės Simfonijos Orkestrą iš 
32 ypatų, kurini vadovaus STUART MASON. N. 
A. Konservatorijos Profesorius^

Tad brolau bei sese, nepamiršk tos dienos, nes 
lai bus pirmutinė proga pamatyti Pirmutinę Lie
tuvių Tautos Operą, o taipgi paskutinė proga ma
tyti scenoj musų komp. AI Petrauską.

Bilietus galima gauti: "Sandaros” Adm., "Re- 
•leivyje." "Darbininke,” Šidlausko aptiekcj, pas 
artistus ir Gabijiečius.

Bilietų kainos: 83c., §165, §2.20, §2-75.
MIKAS PETRAUSKAS 

Dainuos žalčiu Karaliaus rolę.

Per sąvaitę automobiliai 
užmušė 11 žmonių.

_ _ Per pereitą sąvaitę Bosto- 
beturčių šeimynoms. Per du ‘ no apielinkėj automobiliai 
A'ąkaru sa'lė buvo prisikim- .užmušė 11 žmonių. Xelai- 

i automobiliais būna 
noma. kad pelno bus neina- taip daug dėlto, kad dabar- 
žiau kaip $1.000.

vakaru sa'lė buvo prisikim- ' užmušė 11 žmonių, 
šus publikos kupinai ir ma- mių su

Mirė Rozalija Plioplienė.
Gegužės 22 d. So. Bostone 

pasimirė Rozalija Plioplie
nė. Iškilmingos laidotuvės 
buvo 26 gegužės. Palaidota 
ant Naujos Kalvarijos Ka
pinių. Tariu širdingą ačiū 
visiems dalyvavusiems jos i 
laidotuvėse, kaip tai drau
gams, pažįstamiems ir taip
gi graboriui Akunevičiui už 
gražų ir mandagų patarna
vimą.

Dr. J. C. Landžius.

tinės blaivybės laikais labai 
daug girtų žmonių važiuoja, i—
Nukando policmanui nosį.
Tūlas William Blood, 21 

metų vaikinas, nukando 
anądien policmanui Crane’ 
nosį, kada šis ji areštavo. 
Už tokį valdžios atstovo ap- 
šelmavojimą teismas nutei
sė Blooda pusei metu belan
gėn.

Ar skaitot “Socialde
mokratą”?

Ar jus skaitot Lietuvos 
socialdemokratų laikrašti 
“Socialdemokratą”? .Jei ne- 
skaitot, tai pabandykit, nu- 
sipirkit bent vieną numeri.

Mokslo Draugijos 
susirinkimas.

Ateinančio ketvergo vaka
rą. 29 gegužės, Lietuvių Ži- Tai yra vienatinis laikrašti 
nyčioj bus Mokslo Draugi- kuris 
jos susirinkimas.
riai prašomi susirinkti, nes 
reikia užbaigti koncerto at
skaitą. Susirinkimas prasi
dės lygiai 8 valandą vakare.

I
i 

teisingai nušviečia Į 
Visi na- Lietuvos padėtį. Kas savai- j 

tė galit ji gauti "Keleivio“ 
redakcijoj. Jis kainuoja tik' 
5 centus pavieniais nume
riais.

Sudegė 7 žmonės. Ant E. Springfield strec-
Canton miestelyje, netoli to po No. 15 atrasta aną ry- 

Bostono. nakties laiku perei- tą užtroškęs gazu to namo 
tą sąvaitę kilo gaisras ant savininkas Banson ir kitas 
Washington streeto. Ugnis nežinomas vyras, 
prasidėjo iš apačios, o žmo-j --------
nės miegojo ant antrų lubų.! Valstijos Arbitracijos ko- 
Policmanas ugnį patėmijęs misija nusprendė, kad Lyn- 
pradėjo belstis i duris, bet no batsiuviams butų numuš-
sumigusių žmonių negalėjo ta apie 20 nuošimčių algos., 
išbudinti. Pakol jis išlaužė Tas paliečia 39 čeverykų 
duris, visa namo apačia bu- dirbtuves, 
vo jau liepsnose. Pabudę --------
kai kurie žmonės iššoko nuo. Negalėdamas gauti darbo, 
antrų lubų jier langus ir bedarbis John Cloran Įšoko 
sunkiai susižeidė, o viena Į Walthamo prūdą ir prigė- 
moteris ir šeši vaikai žuvo rė.
ugnyje. --------

į

Nori numušti gatvekarių 
, darbininkams algas.

Bostono gatvekarių kom
panija pranešė savo darbi
ninkams. kad nuo 1 liepos ji 
ketina numušti jiems po 5 
centus į valandą algos. Lie
pos 1 d. pasibaigia kompani
jos sutartis su gat\ jkanų 
tarnautojais ir kompanija —------ - ---------- y, —
sakosi negalinti to’.aus da- tarė anądien papuošti savo ; Brightone pereitą savaitę 
baniniii algų imkjti. .Ke
lios dienos atgal s 
dari o .linkai r»uvx

-------------- Edisoji elektros komrani-
Įvėrė katinui auskarus--$20 ja atpigino elektrą pu 

panaudos. (cento už kilotvatto valandą.
Avedis Kazanjian, kuris 1925 metų pabaigoje da 

turi Can.oridge’uje valgo- daugiau atpigins, 
muių daiktų krautuvę, nu-1 --------

katina auskarais. Jis pra- nusišovė savo namuose Ad- 
rvekarių[dure jau. ausis ir įvėrė porą deliza L. Gribble. ii molų 

nutarė hdelių i>ahuotb Knyhkių. amžiaus moteris.

PARDAVIMAI
Barbernė Parsiduoda

Lietuvių centre, prie Bro- 
a-.Avay, netoli „Keleivio” 
Pigi renda, ilgas ”iease.” Pi
giai. Biznis geras. Parsiduo
da delei svarbių legalių prie
žasčių. Kreipkitės pas

Adv. F. -L Bagočius
2-53 Broadivay,

So. Boston, Mass. •
MUEARLAN SPORT KARAS 

Iz stovo, 
-larytas ant užsakymo.

ekstra
£ urna s.
ireram 
šaukus 
Bostone.

Minėtas automobilius pa 
jis kainavo 

trijų motų senumo. Turi 2 
ratus ir visi ratai turi gera- 

(ivarantuojama, kad karas 
vy. GaTima pamatyt atsi- 

ant 272 Broad'vay. South

PIGIAI PARSIDUODA
• šeimynų. 13 kambarių narnas, vi- 
nnnrovementai, geriausioj vietoj 

■•į:v P'inte, dėl greito pardavimo 
kaina ružeminta iki Sll.oOO.

*• šeimynų po 0 kambarius katrai, 
improvementai. puiki vieta Dor- 

■ia Šery arti Columbia Roau, de; 
. pardavime kaina $19,00* ; 
cash ir lengvos išlygos.

A. 1 V A S 
■361 AV. Broadvay.

So. Boston. Mass.

STOGDENGIAI (ROOEEKSY
Per 3ii metų užganėdinant kiekyic- 

kostumerį. mes gvarantuojam 
. i.iranti-e) savo darbą visados. (2-> >
Kreipkitės i

L1THUAN1AN AGENCY
\V. Broadway. So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston M*5.

A

DU FONTS MALIAVOS 
IR LIAKEKIAI

Puikios išdirby „tįs
$5.09 vertės DUPONT GRINDŲ 
LIAKERIS už $2.50. —- Išd'ŽHitla 
per vieną naktį ir ilgai laiko.
DUPONT CABINET LIAKERIS 
(tarni-h) viduje, galionas $1.98 
SHINGLE STA1N. galionas $1.25

SIETŲ MALIAVA <
GALIONAS. ..........  *•«<>..

•JU R ATIMIN A MALIAVA STOGAMS.
—Galionas T!?........?. SL25?

VISOKIE M.ALIAVOJ1MUI 
ĮRANKIAI

Dykai pristatėm j namus

GLOSS BALTA MALIAVA, iš vi-
> daus ir iš lauko, galionas $2.50 

DRAT1N4AI SlETAr V liTLN IN
KAMS IRT TVVRgkG. Ubai žema '

GERAS TYRAS tvrflTE LRaD.
ALIEJUS IR TURPETINAS 

BUDAVOJIMUI GELEŽINIAI 
DAIKTAI LABAI PIGIAI

Geriau Maliavok Dabar
nes musų kainos žemiausios Bostone!

i
SOUTH END HARDVYARE CO^ 1093 YVasbington St_ Boston. — Telephone Beach 5353 ir 5352

Lietuvis Kontraktorius

|

Statom naujausios mados namus 
ant 2 ir 3 šeimyną. Kas ,.o:i įsigy
ti gera naują namą, patartina užsisa
kyti pas budavotoja. kuris pabūdavo- 
pajai jūsų 
"iau, nejru pirks

Taipgi kurie norit pirkti gatavų 
namų, kreipkitės pas mane, nes aš tu 
riu po 2 ir 3 —
pradėtų bui'.aveti namų, 
kreipkitės po numeriu

751 Mam St.. Camhridge
Dienomis galiu- mane matyti 

namo, kuris baigiamas statyti.
17 Steilman Koad. 

Rosiindale. Mass.
CH AS I RBON. BU1LDER

Tei. University 8818-tV <23)

norą ir atsieis daug pi- 
seną namų.

norit

. 3 šeimynas naujų ir ką-tik 
bui'.aveti namu. Vakarais 

(23)

prie

! Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

I

LIETUVIŲ RAKANDU KRAUTUVE 
NAUJOJE VIETOJE.

DABAR MUSŲ IŠTAIGA RANDASI

326-328 W. Broadway, So. B.ston. Mass.

1 Lietuviu Rakandu Krautuvė pasekmingai tarnaudama lic- .
► Uiviu visuomenei‘išaugo taip, jog prisiėjo piešti bizni. Da- ; 
J bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stekas <
► taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuoriiclziausjas Musų ,
► krautuvė vra venatinė lietuviu rakandų krautuve, oet ji J ra ( 

\ iena didžiausiu So. Bostone. Pirkite pas saviškius, gausi- <
► te gera patarnavirr.a, kainos žemesnes, negu pas kitus. Rei- ,

► kalni esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams ,
► išfomišiuoti ir papuošti. ..... k-.-u > u-- *; ANTANAS AbMENShAS, Vedėjai. <

i

i MEDICINOS DAKTARAS

I Dr. LE0 J. P0DDER iš Petrogrado
I Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skuros. Kalba len

kiškai ir rusiškai.

(Telefoną* Haymarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSION, MASS.

>____________________________________________ _ .

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO
I

<

I KOKIĄ DIDELE VERTE TURI

i

Ž

NASH KARAI
IR KOKI PASEKMINGA PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JUSU REIKALUI. 

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTŲ KARŲ.

CITY POINT GARAGE—DAILEY’S HOTOR SHOP
PARSIDUODA UBAS B. BAILEY TAISO

454 BR0ADWAY 628-634 Fourth SL
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: So. Boston 223$
rr*:X3C3S368S5OU'

r
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