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Vilniaus klausimas tuoj 
busiąs išrištas.

A

TAIKOS PLANAS ESĄS NANSENAS NEGALĖJO 
JAU GATAVAS. .

Su juo sutinkanti Lietuva ir 
Lenkija. 1

PALIUOSUOTI AME
RIKONŲ.

Amerikos valstybės de- 
„ .. , ... ... partamentas stengėsi pa-

Biržeho 28 d. atėjo iš Že- Kursuoti per norvegų tyri- 
nevos šitokia telegrama: nėtoją ir diplomatą Nanse-

Šj panedėlį Tautų Lygos amerikiečius, kurie ran- 
Tarybos posėdžiui čia buvo bolševikų nelaisvėj. Iš

..5:.I?5an!Si dabar pranešama,
kad sovietų valdžia pareiš
kusi, jog su Nansenu ji ne- 
turintV'jokio reikalo. Ame- 
ka žinanti kur yra Rusijos 
valdžia, ir jeigu Amerikos 
vyriausybė noripti savo pi
liečius išgauti, tegul ji krei
piasi tiesiog į Maskvą, o ne 
įieško kokių ten Nansenų 
tarpininkystės. Bolševikai 
pasakę, kad jie mielu noru 
sutiktų paleisti iš kalėjimų 
amerikiečius, jeigu Ameri
ka paleistų iš savo kalėjimų 
komunistus.

išrišti planas, su kuriuo su
tinką ir Lietuvos ir Lenki- 
S‘ s delegatai. Jį įteikė Paul 

ymans, Belgijos atstovas 
Tautų Lygoj, kuris pirmi
ninkavo lenkų-lietuvių de
rybose Briuselyje.

Sulyg šito plano, Vilniaus 
kraštas turi būt autonominė 
vienata Lietuvos federaci
joj. Tai reiškia, kad nami
nius’ savo reikalus Vilniaus 
gyventojai tvarkys kaip 
jiems patinka, bet bendruo
se riebaluose turės tartis iš
vien ’su Katino lietuviais, ir 
gali būt, kad turės vieną 
behdtą parliamentą.

į Lenkai Sutinką generolo 
Želigovskio kariumenę iš 
Vilniaus krašto atšaukti. 
Apie susitaikymą lietuviai 
turėsią tartis tiesiog su Vil
niaus gyventojais.

LYGA ATIDAVĖ FINAMS 
ALANDŲ SALAS.

Tautų Lygos taryba Žene
voj nutarė pripažinti Alan
dų Salas Baltijos Juroj Fin- 
liandijai. Pirma tos salos 
prigulėjo Rusijai, bet Rusi
jai subyrėjus, jas pradėjo 
savintis švedai ir finai, nes 
jos guli tarpe Švedijos ir 
Finlandijos. Klausimą 
prisiėjo išrišti Tautų Lygai, 
ir dabar ji pripažino Fin- 
liandijai pirmenybę. Šve
dijos atstovas Brantingas 
protestavo prieš šitą Lygos 
nutarimą, bet ant galo suti
ko su juo.

LONDONE TRŪKSTA 
VANDENS.

Dėl nepaprastai karštos 
vasaros ir- didelio sausme
čio, Anglijoje labai nuseko 
upės ir valdžia bijosi, kad 
Londonui nepritruktų švie
žio vandens. Miesto gatvės 
jau nebelaistomos ir gyven- 
tojai nuolatos raginami ne
eikvoti vandens be reikalo. 
Jeigu greitu laiku neužei
siąs lietus, tai Londone pri
sieisią dalyti vandenį porci
jomis. •

PAVOLGYJE IŠDŽIUVO 
VISI JAVAI.

Rygoj gauta iš Maskvos 
^žinių, kad Volgos paupiu 
esanti baisi padėtis. Saus
metis esąs toks didelis, kad 
keliose gubernijose, per ku
rias plaukia Volga, išdžiuvo 
visi jayai ir gyventojams 

* gręsiąs badas.

ŠAUKIA NUSIGINKLA
VIMO KONFERENCIJĄ.

Nusiginklavimo komisi
jos pirmininkas Viviani šau
kia Paryžiuje 16 liepos kon- 
ferenciją i 
ir įaugimui aptarti.

SUDEGS 11 ŽMONIŲ 
ANT FARMOS.

Netoli Mayfield, Ky., su
degė farma, kurioj žuvo 11 
žmonių, penki suaugę ir še- 

iši vaikai. Spėjama, kad 
žmonės bus nužudyti kokių 
piktadarių ir namas padeg
ta, kad paslėpus pėdsakus, 
nes prieš gaisrą kaimynai 
sakosi girdėję tenai kelis 
šuvius ir moterų klyksmą. 
Paskui, kuomet pasirodė 
ugnis ir kaimynai subėgo 
gelbėt, įneit į namą per liep
snas jau nebuvo galima, bet 
vienas įlipęs medin matė 
per langą, kad žmonės vidu
je gulėjo ant grindų.

Nors lavonai buvo labai 
apdegę, bet tyrinėjant juos 
paskui pasirodė, kad .vienos 
moteriškės galva buvo pra
mušta kokiu tai aštriu įran
kiu. Moteris turėjo po sa
vim suspaudus glėbyje ma
žą kūdikį ir jo drapanaitės 
buvo visos kruvinos.

Vienam kambary, kur gu
lėjo keli lavonai, atrasta 
revolveris su šešiais tuščiais 
patronais, karabinas su 
dviem iššautais patronais, 
šruotinis šautuvas, kirvis 
pamestas ant lovos sprenži- 
nų, ir didelė kana nuo kero- 
sino, kuri visuomet būdavo 
laikoma daržinėj. Gabalai 
da nesudegusių drapanų po 
lavonais liudijo,, kad gaisrui 
kilus tie žmonės da nebuvo 
nusirengę gulti ir todėl ug
nis negalėjo juos miegan
čius užtikti.
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GOMPERSAS VĖL 
IŠRINKTAS.

Amerikos Darbo Fedara- 
cijos konvencija vėl išrinko 
atžagareivį Gompersą savo 
prezidentu.IŠVISO NUTEISTA 11 
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Socialistų Suvažiavi
mas Detroite.PERKŪNAS SPYRĖ BE

VIELIO TELEGRA
FO STOTĮ.

Birželio 26 naktį perkū
nas spyrė į didžiąją Ameri
kos jūrių bevielio telegrafo 
stotį Ąriingtone ir pridarė 
daug blėdies. Per kelias 
dienas neturėtą jokio susi
siekimo su laivais ant jūrių. 

2,090,132 DAUGIAU VYRŲ 
NEGU MOTERŲ.

Cenzo biuras praneša, 
kad Suvienytose Valtijose 
yra 2,090,132 daugiau vyrų, 
negu moterų ; tas reiškia, 
kad ant kiekvieno 100 mote
rų išpuola 104 vyrai De
šimt metų atgal, tai yra 
iries karę, čia buvo 106 vy
rai ant kiekvieno 100 mote
rų. * <

Teismas atrado juos kaltais 
plėšime Toledo pašto.

Amerikonų laikraščiai 
praneša, kad federalis teis
mas pasmerkęs 11 žmonių 
dėl išplėšimo pašto Toledo 
mieste, Ohio valstijoj. Už
puolimas ant pašto buvo 17 
vasario, kuomet banditai 
pagrobė apie $1,000,000 pi
nigų ir bondsų.,

Sąryšy su tuo plėšimu tuo
jaus buvo areštuoti sulen
kėję lietuviai broliai Urbai- 
čiai ir jų sesuo Vanda, visi 
trįs karšti katalikai ir baž
nyčios "veikėjai.” Vėliau 
pasirodė, kad prie to plėsi
mo yra prisidėjęs ir katali
kų kunigas Gorėk, pas kurį 
Vanda Urbaičiutė buvo už 
gaspadinę. Policija jį areš
tavo, kuomet jis bandė iš
keisti pavogtus bonus ant 
pinigų.

Iš viso policija buvo suė
musi diel to plėšimo 5 mote
ris ir 13 vyrų. Viena moterų 
buvo išteisinta, o keturios 
nuteistos. Kunigo Goreko 
gaspadinė Urbaičiutė su sa
vo broliais taipri nuteista, 
bet bausmė jiems dą nepas
kirta.

Apie kunigą Goreką ka- 
oitalistų spauda nieko nesa
ko, bet veikiausia jis irgi 
bus nuteistas; nes jau anks
čiau laikraščiai rašė, kad jis 
prisipažinęs prie bondsų vo
gimo.

Kaip išrodo, tai šitas drą
sus banditizmo darbas buvo 
suplenuotas *ir atliktas vie
nų tik katalikų, ir prie to da 
su "dvasiškojo tėvelio" pa
galba.

DIRBTUVĖN kirto 
PERKŪNAS.

Attleboro miestely, netoli 
bostono, šį panedėlį perkū

nas trenkė į Horton Angel 
Jo. dirbtuvę ir apsvaigino 
keliatą darbininkų. Dina
mos ir kitos elektros maši
nos likos visai sugadintos.

INFLUENZA ŠLUOJA 
AFRIKĄ.

Iš pietų Afrikos praneša
ma, kad dabartiniu laiku la
bai baisiai siaučianti influ- 
enza. Kas diena krinta tūk
stančiai žmonių.

STREIKUOJA POLICIJA 
IR UGNAGIASIAL

Pereitą subatą Kanados 
mieste Quebec sustreikavo 
policija ir ugniagesiai. Vai
kėzai, kurie mėgsta triukš
mą, pajutę pilną laisvę, tuo
jaus pradėjo daužyti gatvių 
lempas, langų stiklus ir 
skambinti alarmą į ugna- 
gesių departamentą. Mies
tas samdydavo 140 policma- 
nų ir 190 ugniagesių. Jie 
reikalauja po $1.50 daugiau 
algos sąvaitei.

ANGLIJOS MAINERLAI 
TARIASI SU SAVI

NINKAIS.
Šį panedėlį Anglijoj pra

sidėjo angliakasių derybos 
su kasyklų savininkais. An
gliakasių streikas tęsiasi 
jau trečias mėnuo ir Angli
jos pramonė baisiai daug 
nuo to nukentėja Kapita
listų spauda pranašauja, 
kad darbininkai su savinin
kais susitaikysią.

NUŠOVĖ ANGLIJOS 
VALDININKĄ.

Dubline airių revoliucio
nieriai nušovė hotely pie
taujantį Anglijos valdinin
ką Good. Kitą Anglijos val
džios atstovą, kuris pietavo 
su juo, sužeidė.

NUMUŠA VISIEMS GE
LEŽINKELIŲ DARBI- 

NINKAM8 ALGAS. 1 _____
Valdžia leido beveik vi- ginos stovi kariumenės la

itams numušti darbininkų mokindamosi šaudyt, pradė- 

celiams jau pirma buvo sprogstančiais" " šoviniais, 
oks leidimas duotas. Dabar daug tos degtinės buvo su- 

210 geležinkelių apkapos naikinta. Vakare, šaudymui

--------—v------- .-.-f;-.“ — .šimčių mokesties, sutaupy- dėjo rinktis girion, bet dau- pti skelbia, kad jis surinkęs atsidaryti. Alga jiems likos Bergeris pajuokė komu- 
feitticiją nusiginklavimo darni sau t— -......... - ’« ------ ------------------------------%—^---•-•” ~ ~

000,000 ant metų.

LENKAS KATALIKAS 
UŽMUŠĖ NAŠLĘ.

West Henmpstead, N. Y. 
— Pereitą seredą čia tapo 
nužudyta ant farmos poni 
Bartlett, turtinga našlė. Po
rcija nužiūrėjo jos darbi

ninką, Lauriną Kublą, ir a- 
reštavo jį. Prispirtas jis 
tuojau prisipažino, kad jis 
tą moterį užmušęs. Kuomet 
buvo viena pati namie, jis 
užklupęs ją ir pareikalavęs 
$500. "Kuomet ji išsitrau
kė auksinę savo pluksną ka
žin ką rašyt," sako Kubel, 
"man užėjo noras ją užmuš
ti, ir aš daviau jai kaltu į 
galvą."

Kubel yra gimęs Lenki
joj, dievobaimingas katali
kas, turi pačią ir du vaiku. 
Jam gręsia mirties bausmė.

UGNIS NUŠLAVĖ VASA
ROTOJŲ MIESTELĮ.

New Hampshirevalstijoj 
pereitą nedėkKenį sudegė 
Hampton Beach, kur tur
čiai suvažiuodavo ant vasa
ros gyventi, šeši viešbučiai 
ir 20 paprastų namų nuėjo 
su durnais. Sakoma, kad 
ugnis kilusi iš netikusiai 
suvestų elektros vielų vie
nam hotely.

ARTILERIJA SUNAIKI- 
NO DAUG DEGTINĖS. 
Apie Buffalo šmuglerių 

buvo prikavota daugybė 
degtinės girioje. Netoli tos

siems dideliems galežinke- gerai ir kuomet artilerija, 
liams numušti darbininkų mokindamosi šaudyt, pradė- 
ilgas. Kai kuriems geležiu- jo anądien į tą girią svaidyt 
lėliams jau pirma buvo sprogstančiais šoviniais, 
.oks leidimas duotas. Dabar daug tos degtinės buvo su-

savo darbininkams 12 nuo- apsistojus, šmugleriai pra-

UŽDRAUDĖ TRUMPUS 
ANDAROKUS.

Chicagos geležinkelio 
kompanija uždraudė savo 
ofisų tarnautojoms dėvėti 
prie darbo trumpais anda- 
rokais ir dažyti veidus. 
Merginos, kurios to įsaky
mo neklausys, bus atstaty
tos nuo darbo.

ATMETĖ KOMUNISTŲ pereitą 
PASIŪLYMUS. komuni

Vartos generalį streiką ka
rėms stabdyti.

Pereitoj subatoj Detroite 
atsidarė Amerikos Socialis- . . .-
tų Partijos suvažiavimas. Komunistai atidėjo savo re- 
Delegatų pribuvo iš 26 vals- voliuciją ant 6 gegužės. Bet 
tijų. Klausimai, kurie šuva- 6 gegužės vienas policmanas 
žiavimui paskirta išspręsti, suėmė du komunistu, kiti jų 
buvo šie-*

L Susivienijimas su Mas
kvos internacionalu arba 
Vienos darbininkų unijų in
ternacionalu.

2. Proletariato diktatūra.
3. Generalis streiką^.
4. Politiniai streikai ir tie

sioginis veikimas.
5. Sabotažas.
6. Minių veikimas.

7. Sovietų tvarka.
8. Ateivybė.

9. Partijos santikiai su uni
jomis.

10. Propaganda tarp mo
terų ir švietimo darbas.

Kol kas daugiausia ginčų 
suvažiavime buvo dėl susi- 
vienyjimo su Maskvos inter
nacionalu ir dėl proletariato 
diktatūros. Komunistų šali
ninkas Engdhal ir keliatas 
jo šalininkų būtinai spyrėsi, 
kad partija dėtųsi prie Ru
sijos bolševikų "internacio
nalo,” bet po karštu diskusi
jų jie buvo sumušti

Paskui jie įnešė porą re
zoliucijų, siūlydami užgirti 
proletariato diktatūrą. Jie 
motivavo, kad darbininkų 
klesa turi teisę įvesti prole
tariato diktatūrą, idant už
tikrinus socialistinės revo
liucijos pasisekimą, ir kad 
darbininkų pareiga esanti 
neleisti niekam trukdyti 
jiems būti viešpataujančia, 
klesa. Taip argumentavo 
Engdahl ir Kruče, komunis
tų šalininkai iš Chicagos.

Bet Hillųuitas, Bergeris, 
Algernon Lee ir kiti nurodė, 
kad Amerikos visuomenės 
supratimu "proletariato dik
tatūra” yra neatskiriamas 
daiktas nuo teroro, ir kaip 
tik už ją pasisakysi, visur 
sutiksi pasipriešinimą. Pro
letariato diktatūra gali būt 
reikalinga darbininkams 
tiktai revoliucijos metu; bet 
dabar juk revoliucijos nėra 
ir greitai negalima jos tikė
tis,—kam tad dabar kalbėti 
apie proletariato diktatūrą 
ir bauginti ja visuomenę? 
"Koks .reikalas diktuot 1921 
metuose žai, ką musų vaikų 
vaikai turės daryti 1980 me
tuose?” pasakė Bergeris.

New Yorko delegatai nu
rodė, kad jau ir Rusijos ko
munistai naikina "proleta
riato diktatūrą.” "Mes čia 
liejam šventintą vandenį 
ant proletariato diktatūros 
ir norim padaryt ją košer, 
bet sovietų Rusija juoksis iš 
to. Patįs komunistai; kurie 
tokią diktatūrą buvo įvedę, • 1 • ... • • •----------------- — — [ 

pasakė delega-

LIGONIAI ALAUS 
NEGAUS.

Žemesnysis kongreso bu
tas šį panedėlį 250 balsų 
prieš 93 priėmė bilių, kuriuo 
draudžiama pardavinėti alų 
ligoniams. Mat, alaus šali
ninkai su tūlų daktarų pri
tarimu pradėjo skelbti, kad 
alus yra "vaistas” ir sergan
tiems žmonėms galima, jį 
pardavinėt.

MERGINA PERPLAUKĖ
40 MYLIŲ.

Amelia Gade, 22 metų am
žiaus mergina, pereitoj su
batoj apiplaukė aplink Man- 
hatteno salą, ant kurios 
stovi dalis New Yorko, pa
darydama apie 40 mylių į 15 
valandų ir 57 minutas. Pir
mutinė moteris plaukikė, 
kuri apiplaukė apie tą salą 
1915 metais į 11 valandų ir 
35 minutas, buvo Ida 
Elionsk.

Amelia Gade yra danė ir 
atvažiavo čionai iš Danijos 
tik pereitais metais. Dani
joj ji taipgi yra pasižymėju
si tolimu plaukimu ir turi 
keliatą medalių užsipelnius.

AIRIŲ PREZIDENTAS 
BUVO SUIMTAS.

Dubline, airių sostinėj, 
pereitą sąvaitę buvo areš
tuotas da nepripažintosios 
airių respublikos preziden
tas De Valera. Kareiviai jį 
suėmę nežinodami kas jis 
per vienas, tečiaus paaiškė
jus, kad tai De Valera, jį 
tuojaus paleido.

ANGLIJOS ^AUDĖJAI 
SUSITAIKĘ.

Anglijos audėjai, kurie'-----r --------- _____ r__
buvo išėję streikan, jau su-'juoksis iš mus,, nes jie jau 
sitaikė su darbdaviais ir šią panaikino," ]---- —

JUODVEIDŽIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Detroite juodveidžiai turi 
šią sąvaitę suvažiavimą. A- 
tidarydami savo konvenci
ją, jie įtaisė didelę demons
traciją, reikalaudami, kad 
butų išleistas įstatymas 
prieš lincą, kuris Amerikoj 
taip tankiai yra minios var
tojamas juodveidžiams žu
dyti.

DARBAI GELEŽINĖSE 
MAŽĖJA.

Geležies pramonė Ameri
koj dabartiniu laiku pergy

vena sunkų krizį. Užsaky
mų fabrikai neturi ir dar
iai vos tiktai juda, o nuo 
iepos mėnesio daug dirbtu

vių Pittsburge žada ir visai 
užsidaryti pataisymams.

SURINKTA $7^50,000 
KYNAMS ŠELPTI.

Amerikiečių komitetas ( 
badaujantiems Kynams šel-J sąvaitę dirbtuvės ketina vėl tas Orr.

Kesties, suuupy- dėjo nnkps girion, bet dau- pti skelbia, kad jis surinkęs atsidaryti. Alga jiems likos Bergeris pajuokė komu- 
tuo budu $400,- gelia jų savo degtinės jau iš viso $7,250,000 ir savo J numušta 3 šilingus ir 10 pe- nistų "revoliuciją.” Girdi, 
metų. neberado. darbą likviduojąs. ’nų ant kiekvieno svaro. pas mus, Milwaukee mieste,

balandžio mėnesį 
..omunistai išmėtė lapelius, 
kad 1 gegužės busianti re
voliucija. Jie rengėsi sukilti, 
nuversti dabartinę valdžią 
ir įvesti proletariato dikta
tūrą. Bet 1 gegužės lijo.

.nusigando, ir jų "revoliuci
ją” neįvyko iki šiai dienai. 

Pasiūlytos Engdahlio rezo
liucijos už proletariato dik
tatūrą gavo viena 4 balsus, 
kita šešis.

Suvažiaviman įnešta re
zoliucija, kuri pataria su
šaukti ateinančiais metais 
visų Amerikos darbininkų 
organizacijų suvažiavimą ir 
sudaryti stiprią sąjungą,* 
kuri generaliu streiku galė
tų sulaikyti karę. Jeigu 
angliakasiai ir geležinkelių 
iarbininkai tokion sąjun- 
gon įneis, tai karę sustabdy
ti butų visai nesunku.

ITALIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

šį panedėlį rezignavo vi
sas Italijos ministerių ka
binetas su premjeru Giolitti 
priešakynnes naujasai par
liamentas išreiškė jam ne
pasitikėjimą.

CUKRUS DA DAUGIAU 
ATPIGO.

Smulkiojo cukraus kaina 
pereitą sąvaitę da daugiau 
nupuolė. Kelios didelės kom* 
panijos nustatė savo cukrui 
$5.40 už 100 svarų.

NUTARĖ tRĄžINT 
2,000,000 RUSŲ.

Lygos taryba Ženevoj nu
tarė grąžinti atgal 2,000,000 
rusų pabėgėlių, jeigu užin- 
eresuotos šalįs sudės tam 

reikalui 250,000,000 frankų.

PAGAVO 250 SVARŲ 
ŽUVĮ.

Lawrence’o gyventojai 
patėmijo anądien Merri- 
mack upėj nepaprastai di
delę žuvį, kuri paskui kas 
diena beveik pradėjo išsi- 
celti ant viršaus. Tuojaus 
susirinko medžiotojai su 
carabinais’ žuvininkai su 

savo prietaisom ir pradėjo 
ablavą. Po kelių dienų pasi
sekė pagauti tinklu 250 sva
rų arškėtą, kuris angliškai, 
vadinasi sturgeon. Ta žuvis 
juvo atėjusi iš jūrių.

SEMIONOVAS TAIKO 
Į MASKVĄ.

Juodašimčių generolas 
Semionovas, kuris dabar 
sukasi apie Vladivostoką, 
daro pienus eiti ant Mask
vos. Jo štabas susidedąs iš 
23 generolų.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija Denvere 
nutarė pareikalauti, kad- A- 
merikos valdžia pripažintų 
Airijos respubliką, ir nu- 

, siųsti Anglijos valdžiai pro- 
pas mus, Milwaukee mieste, testą dėl airių persekiojimą
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’zai "protestavo" prieš Želi- dvarininkams už žemą. Krlkž- 
govskio žygi ir kaip Varša- tonyn bankferiai (broliai Vai- 
_______________ !_!*• 2_____1--1L T ••

OETUVOJE LAUKIAMA 
SVARBIŲ NUOTAKIŲ.

>" nu
mery buvo pranešta, jog 
Washingtone užsidarė Lie
tuvos Informacijų Biuras, 
kuris iki šiol teikdavo Ame
rikos lietuvių spaudai žinių 
apie Lietuvą.

Kodėl ta įstaiga užsidarė? 
Todėl, kad jai uždrausta pa
skelbti, kas pastaruoju laiku 
Lietuvos politikoje darosi

Kas tenai pasidarė, tikrų 
žinių da nėra, bet jeigu val
džia slepia savo politiką, tai 
jau reikia tikėtis, kad tenai 
nėra nieko gera.

Mums teko girdėti, kad 
Lietuvos valdžia žada dėtis 
su Lenkija vienon unijon. 
Lenkų ir lietuvių katalikai 
norį įsteigti vidurinėj Euro
poj didelę katalikų valstybę, 
kad sustiprinus klerikaliz
mą. Kad Lietuves klerikalai 
prie to linksta, tai paliudija 
ir "Lietuvos ‘Ūkininkas,” ku
ris sako: "Mūsiškiai krikš
čionys demokratai taip ir 
varys krikščioniškąją z uniją 
su lenkais, kaip kad ir dabar 
daro, per Varšuvą siekda- ' 
mies su popiežium." '1

Lenkų spauda ; dabar pas
kelbė, kad Briuselio konfe
rencijoj, kuri buvo sušaukta 
neva Vilniaus klausimui riš
ti, tikrybėje buvo svarstoma 
Lenkijos ir Lietuvos unija. 
Ir kaip tik tuo pačiu laiku. 
Washingtone užsidaro Lie
tuvos Informacijų Biuras, 
nes jam draudžiama pa
skelbti teisybę apie Briuselio 
derybas. Buvusi Briusely 
Lietuvos delegacija nenori, 
kad lietuvių visuomenė žino
tų, kas tenai buvo tariama, 
ir lenkų skelbiamų žinių ji 
neužginčija.

Jeigu Lietuvos valdžia su- 
sidėsianti su Lenkija tokion 
unijon, apie kokią svajoja 
Lietuvos kunigai, tai Lietu
voje galėsianti kilti revoliu
cija. Liaudis negalėsianti to 
pakęsti ir pradėsianti šluoti 
dabartinę valdžią laukan. 
Galimas esąs daiktas, kad 
liaudį parems ir armija.

B Pereitam "Keleivio

i tiek, kaip vasaros laiku vabz- 
! džių, jie visur viską ardydavo, 

griaudavo, papirkdavo girtuo
klius rusų karininkus. Vokie
tija būdama kelius kartus ma
žesnė už Rusiją visur rusus su
triuškino, nors rasai didvyriš
kai iš kailio nėrėsi ir kaulais 
nuklojo netik Karpatų kalnus, 
bet ir visus laukus.”

_______ Vokiečiams sekėsi dėlto, 
Kad” skaitvtojui butu aiš- Kad pas juos buvusi labai 

iriau, kokia yra šnipų reikš- gerai organizuota šnipavi- 
mė ir pareigos valstybės gy- mo sistema; apie rusus jie 
venime, "Kario” rašytojas žinoję geriau, negu patįs ru- 
priveda šitokių pavyzdžių: jsal P“ /

"Kiekvienas karys, tuo la-į . .-

PATARIA GERBTI 
ŠNIPUS.

Lietuvos generalio štabo 
leidžiamojo organo "Kario” 
22-ram numery yra išspaus
dintas Įdomus straipsnis 
apie šnipus. Šnipus reikią 
pagerbti, sako to straipsnio 
autorius, nes jie esą labai 
naudingi ir reikalingi vals
tybei žmonės.

Rusai gi apie vokiečių 
_  M J karės paslaptis mažai teži- 

biau buvęs fronte, puikiausiai. negalėję
žino, kad prieš pradedant kovą ! 
visuomet yra daroma žvalgyba 
išaiškinti priešo skaičiui, vie
tos Įsistiprinimo ir tt., tuo 
tikslu priešo link yra siunčia
mi-kareivių būreliai, kurie ga
li išaiškinti tiktai priešakinių 
priešo vorų padėti. Eet kad 
priešą lengvai nugalėti, būti
nai reikalingą turėti žinių apie 
priešo užpakalį—rezervus, ka
reivių ūpą, išsilavinimą, apsi- 
šarvavimą, susisiekimą, sudėtį 

vadovybės viršininkų, štabų
vietas ir tt.

"Taigi ištirti tam, kas čia 
minėta, yra siunčiami į užfron
tę slapti žvalgai—šnipai. Įsi
vaizduokime sau, jeigu tūlam : 
-kareiviui vadas lieptų nueiti 
užfrontėn atlikti įsakytą už
davinį ir skubiai vėl sugrįžti; i 
man rodosi, kad ne kiekvienas 
su tuo sutiktų, nors ir di
džiausi atlyginimą už tai pri
žadėtu. žinoma, dabartiniame

A partizanų kare pereiti frontą 
ne taip jau sunku, bet praeita
me didžiajame kare kiekvienas 
žino, kad buvo tokie frontai, 
kur rodos ir žvyne negalėjo 
nematant pereiti, bet slapti 
žvalgai—šnipai rasdavo būdą 
pernešti arba perduoti žinias. 
Kiekvienam aišku, kad sunku 
pereiti fronto liniją, bet ir per
ėjus liniją, uždavinys dar ne
atliktas, nes juk negalima lan
džioti pro kariuomenės stovyk
las, štabus ir klausinėti, kokia 
čia dalis stovi, kiek kareivių ir 
ar tam panašių dalykų, nes 
tokį žioplį tučtuojaus pagautų, 
na ir kaip šnipą be pasigailė
jimo sušaudytų. Bet gudrus ir 
sumanus šnipai nepastebėti 
surenka žinias, netik apie ka
riuomenės skaičių ir stovyklas, 
bet dažnai parneša žemlapius 
su pažymėta fronto linija, ar
ba net planus operatyvio sky
riaus. Kitą ^artą, negalint 
pereit fronto, žinios būna siun
čiamos visokiomis kombinaci
jomis. Taip jeigu yra upė te
kanti reikalingon pusėn, žinios 
būna siunčiamos pavandeniu 
stiklo bonkose, arba per 
išlavintus pašto karvelius, ra
diogramomis ir kitokiais bu
dais. Taip man būnant vokie
čių austrų fronte Karpatų kal
nuose buvo pagauta moteriškė, 
kuri iš vieno aukšto namo sau
lėtą dieną su veidrodžiu perda- 
vinėjo žinias priešui. Bet ka
da su minėta moteriške rusų 
karininkai pradėjo meilautis 
pasirodė, kar tai buvo vokie
čių generalio štabo karininkas. 
Arba vėl buvo pagautas vokie
čių šnipas, kuris kryžke'lyje 
pardavinėjo bulkas, ir, žinoma, 
praeinančiti kareivių kol par
duodavo bulką viską išklausi- 
nėdavo. Po tardymo pasirodė, 
kad tai buvo vokiečių pulkinin
kas. Galop turbut dauguma 
yra girdėję, kad Rusų armijos 
Sandėliuose vietoje duonmilčių 
arba parako rasdavo smėlį, pa
trankų šoviniai nesprogdavo, 
traukiantis kariuomenei atgal, 
visi tiltai ir telefonai kokios 
tai nematomos jėgos būdavo 
pagadinti. Reikalaudavo į 
frontą šovinių, o gaudavo šiltų 
rūbų arba pilnus vagonus ble- 
kinių kiaušinių, kuriuos carie- 
nė prirengė kareiviams kaipo 
dovaną: visų atsitikimų.ir ne
aprašyti ir vis tai buvo vokie
čių šnipų darbai, kurių buvo j

i vokiečių Įveikti.
"Kiekvienam aišku, kad 

svarbu yra žinoti priešo padėtį 
ir sumanymus, bet dar svar
biau, kad priešas taipgi nežino
tų musų padėties. Jeigu mes 
pas priešą siunčiame slaptus 
žvalgus, tai ir pas mys priešas 
savus siunčia.”
Kad užkirtus svetimiems 

šnipams kebą, pafrontėj esą 
laikomi slapti žvalgai. Bet 
pagauti priešo šnipą sunku, 
ir kaip nesaugosi, jis vistiek 
įsigauna valstybės gilumon. 
Kad tokie šnipai negalėti) 
laisvai veikti ir rinkti/ži
nias, laikomi savi vidujiniai 
šnipai.

Taigi šnipų pareigos dali
jasi i tris dalis: užsienio, pa
sienio ir vidaus.

Svarbiausia pareiga esan
ti vidaus šnipų, nes—

"Lengviausias būdas su
griauti, nors ir stipriausia val
stybė, tai viduje tos valstybės 
suorganizavus stiprią ginkluo
tą pajėgą, panašiai kaip pas 
mus Lietuvoje pernai metais 
buvo susisukę lizdą lenkai, taip 
vadinama ’Polska Organizacia 
Wojskowa’, arba paskutiniu 
laiku bolševikai... Tūlas pasa
kys, na čionai tai jau visai ne
reikalingi šnipai, nes jų rietą 
gali užimti kariuomenė ir mi
licija. Duokim sau kad tai tie
sa, bet pažiūrėkim, kas jau bu
vo išgyventa. Pernai metais 
lenkai P. O. W; kol buvo pa
gauti veikė daugiau kaip me
tus, nekas jų ir 'nežinojo, nors 
jie turėjo savus susirinkimus, 
susirašinėjiipus ir net sandė
lius, ir tik tada, kada žvalgyba 
juos susekė padavę kariuome
nei narių sąrašą, kariumenė 
galėjo visus sugaudyti. Arba 
vėl bolševikai dinamitą atga
beno ir dar gal gabena iš Ru
sijos, musų kariuomenė ir mi
licija kontroliuoja visus įva
žiuojančius ir išvažiuojančius, 
na ir kodėl nepagavo nė vienos 
bonkutės su dinamitu, o sura
do net ir keliolika pūdų dina-i 
mito tiktai slapti agentai.”

Taigi, sako "Kario” rašy
tojas, šnipai yra valstybės 
‘akis ir ausįs." Be jų, vals- 
:ybė negalėtų žinoti savo 
oriešų sumanymų ir pasikė
sinimų.

Bet šnipų amatas esąs la- 
>ai pavojingas, nes kad su
žinojus priešų pienus, reikia 
šiškverbti į jų tarpą, o pas
tarieji, sužinoję, kad juos 
■eka, labai tankiai šnipą už
muša. Todėl šnipu galįs būti 
iktai labai narsus ir gudrus 
smogus; beto jis turįs būt 
pasišventęs savo Valstybei 
r nebijoti savo gyvastį pa- 
lukauti. "Taigi gerbkime 
tuos, kurie aukodami savo 
gyvastį, dirba tėvynės la- 
iui,” baigia ’^Kario" 
tojas.

Bet šitas rašytojas už
miršta, kad šnipai persekio- 
:a nevien tik valstybės prie
dus, o ir valdžios oponentus. 
? juk valdžia ir valstybė 
zra toli gražu ne tas pats. 
Jeigu valdž& gina gyvento-

vos valdžia apskelbė jį "mai
štininku.”

Ar gali būti biauresnė 
veidmainybė?

GRAMAT1KOS KLAIDA.
"Kario" Nr. 20 vienoj vie

toj skaitome šitokį dalyką:
"Apie P. O. W. organizaciją 

gerai yra žinoma, kad jos tiks
las yra organizuoti Kaune su
kilimą prieš Lietuvos valdžią, 
kurios centras randasi Varša- 
voje, o jos priešakyje stovi Ge
neralio štabo 2-os informacijų 
(kontržvalgybos) skyriaus 
viršininkas papulkininkas Mat- 
činskis.”
Verskit šitą sakinį kaip 

norit, o vis išeina, kad Lie
tuvos valdžios centras ran
dasi Varšuvoj; tuo tarpu 
mes gerai suprantame, kad 
rašytojas Čia norėjo pasaky
ti, jog savo centrą Varšuvo
je turi P. O. ”W. (slapta len
kų organizacija), kuri .nori 
nuversti Lietuvos valdžią.

Tai ve, kokios pasidaro 
klaidos, kuomet rašytojas 
nepažįsta arba nepaiso gra
matikos reikalavimų. Jis 
galėjo parašyti tą sakinį 
taip:

"Apie P. O. W. organizaciją, 
kurios centras randasi Varša- 
voje ir kurios priešakyje Sto
vi Generalio Stabo 2-ros infor
macijų (kontržvalgybos) sky
riaus viršininkas papulkinin
kas Matčinskis. gerai yra ži-| 
noma, kad jos tikslas yra or
ganizuoti Kaune sukilimą 
prieš Lietuvos valdžią.”
Tie patįs žodžiai, tik kito

kioj tvarkoj sustatyti, ir jau 
visai kita prasmė.

Šauliai tikrai esą nusistatę 
prieš vienijimąsi su lenkais.

Tai tokia esanti nuomonė 
pusiau oficialėse sferose, ku
rios turi gerų informacijų 
apie slaptą Lietuvos diplo
matiją.

KAS JVEDfe VJLNRTN 
ŽELIGOVSKĮ?

Kapitonas J. Pleirys, ra
šydamas "Kario” 20-tam 
numery apie lenkų intrigas 
Lietuvoje, tarp kitako sako: 

"Rugpiučio menesyje 1920 
metuose, bolševikams trau
kiantis nuo Variavo®, Belvede- 
re buvo lenkų generolų pasita
rimas, kuriame buvo nutarta 
užimti Vilnių, nežiūrint į tai, 
kad Vilnius, remianties sutar- 
tfifii su bolševikais, buvo užim
tas lietuvių.

"Rugsėjo 20 dieną praeitų 
metų, Pilsudskis su Zeligovs- 
kiu ir kitais generolais, kame 
dalyvavo ir franeuzų karinin
kai, Lydoje nutarė užimti Vil
nių, ir generolas Želigovskis 
buvo skiriamas taip vadina
mos Vidujinės Lietuvos virši
ninku, ir įsakyta Pilsudskio 

painfti Želigovskiui Vilnių. 
Spalių 9 dieną tas planas ir 
buvo. Įvykintas. Paėmus Vil
nių, vasario mėnesyje Želigov
skis išvažiavo Varšuvon išaiš
kinti finansų klausimo ir pa
dėties tarp Želigovskio armijos 
ir latvių, nes Želigovskis manė 
taipgi okupuoti ir nekuria* 
vietas Daugpilio srityje.

"Stepe Želigovskio ir jo ka
rininkų būna dažnai nesutiki
mų ir dauguma karininkų bėga 
Lenkijon, bet iš ten jie grąži
nami atgal kaipo dezertyrai, 
nes lenkai bijo Želigovskio ar
mijos demobilizacijos.”
Taigi pasirodoį kad žuli- 

;ų mažumos 'reiklius, tai kovskis užgrobė Vilnių ne 
uomet ji yra valstybei savo iniciativa, bet Lenkijos 
kenksminga, ir jeigu šnipai prezidento Pilsudskio “ 
ją gina, tai ne gerbti juos franeuzų nutarimu. O bet gi 
reikia, bet naikhni! visi atsimena, kaip francu-

t

n*

KLERIKALAI DŪKSTA 
LIETUVOJE.

Iš tų žinių, kurios perei
tam "Keleivio" numery ir 
kiek anksčiau buvo per
spausdintos iš Kauno "So
cialdemokrato," skaitytojai 
galėjo matyt, kad "laisvoj ir 
demokratinėj” Lietuvoj 
dabar siaučia baisus tero
ras. Klerikalų dūkimas pri
ėjo jau iki to, kad Lietuvos 
žvalgybose, tose krikščio
niškose "črezvyčaikose," 
pradėta praktikuoti tikra 
inkvizicija. Areštuotus ku
nigų partijos priešus muša 
tenai iki kraujo^ Ir kuomet 
socialdemokratai Steigia
majam Seime nori pakelti 
orieš tai protestą, tai kleri
kalų didžiuma tuos ptdtes- 
,us atmeta.

Lietuvos žmones apgavu
sį, melagingais pažadėji
mais daugiausia savo atsto
tų į Seimą pravedėsi, kuni
gų partija dabar jaučiasi 
tikra šalies šeimininkė.. Pa
leisti jos "komendantai" ir 
šnipai ardo darbininkų mi- 
ingus, persekioja kitokių 

Įsitikinimų žmones, o Seime 
-usirinkę jų atstovai balsuo
ja už atlyginimą dvarinin
kams už žemes ir aiškiai 
traukia prie unijos su kata- 
ikiškai reakcine Lenkija.

Šita šlykščia klerikalų po- 
’itika piktinasi net valstie
čių sąjungos organas, ‘Lie
tuvos Ūkininkas,? kurio 
oerdideMu kairumu niekas 
negali įtarti. Tik pasiklau- 
?ykit, ką 22-ram numery jis 
rašo:

"Dešinėje 
liaudininkų 
demokratai, 
demokratai,
liai žymiai skiriasi nuo musų.

"Skaitytojui jau yra Žinoma, 
kokios kalbos ėjo Seime žemės 
klausimu. 59 krfk&ionių gal
vos, patekę Seiman padedant 
kunigų agitacijai ir moterėlių 
maldingumui, Mikui bėgant 
parodo mums nuostabių daly
kų. Pažiūrėkime iž pradžių, 
kad ir į krikžčionių4temokratų 
žemės klausimo ’rfilmą’. Barz
dotas kunigas Krupavičius il
gai aiškino popiežių nusistaty
mus žemės klausimu, šnekėjęs; 
nieko nepasakė dėl Atlyginimo

lokaičtai) prašė Seimo užmo
kėti dvarininkams 'nemaža pi
nigų, surinktą* žinoma, iŠ vals
tiečių. Kunigas PUrickts su 
Simonauftku drįso pasisakyti, 
kad nereikią dvarininkams pi
nigų mokėti Pagaliau krikš
čioniškos galvos ausivaidinę ir 
dar'daugiau savo tarpe dalyką 
apdemdę, nusinešė sumanymą 
į komtaiją. Krikščfc>nių-demo- 
knitų tarpe yra ir ’monarchis- 
tų, kurie "Darybos nešiojo naš
lio Uracho ir jo vaikų paveiks- 
his, įkalbinėdami žmonėms li- 
gą-monarehiją.”

Bet to da negana:
"Kitur krilrščionys-demo- 

kratai užimti lenkų garbinimu 
už tai, kad lenkai priėmė die
vobaimingą konstituciją, pa
matinius įstatymus ("Laisvė* 
Nr. 110). Krikščionlms-demo- 
kratams, matyti labai patin
ka, kad Lenkai Dievu .pradėję 
ir Dievu baigę engs kitas tau
tas, kol patys nusprogs (mes 
taip manom), o mūsiškiai 
*krikšeionys’ taip ir varys sa
vo krikščioniškąją uniją su 
lenkais, kaip kad ir dabar da
ro, per Varšuvą siekdamies su 
popiežium. Kitur jie išvien 
kaip susitarę su musų kontre- 
voliuciniiikais smetoninkais 
pučia į vieną dūdą, užtaryda
mi dvarininkus pykdami ant 
tų, kurie "škraudžia” dvarinin
kus, nepripažindami atlygini
mo arba menką atlyginimą 
duodami.

"Krikščionys demokratai, 
skelbdami kunigų karą su cici- 
likais, 'Laisvėj Nr. 312 aprašo, 
kaip kunigas Telšių bažnyčios 
sakykloj, virtęsx mitinginiu 
bačkos kalbėtoju, taip įbrido 
politinę agitaciją, keikdamas 
tuos, jeurie pernai balsavo :už 
socialistus ir valtiečių sąjungą, 
kad jau pradėjo bažnyčioj agi
tuoti į antrąjį Seimą. Kunigu 
'Laisvė* nejausdama tai rašo. 
Į ką .gi pavirs sakyklos, kada 
ateis iš tikrųjų rinkimai į Sei
mą?

"Steigiamajam Seime tris 
kartus krikščionys demokratai 
atmetė socialdemokratų inter
peliaciją dėl mušimų areštuo
jamų.”

Kaip ilgai ta juodoji ar
miją po Lietuvą dūks, paro
dys ateitis, bet pakol sukilę 
žmonės ją iššluos, blėdies ji 
galės pridaryt labai daug. -

kūmų socialdemokratai bu^i > __ ___ a.
vo įnešę Seimui tris kartus Ar 'StlIOC? 1GSG“ 
interpeliaciją, bet "krikščio- ...
nių demokratą" didžiuma pirmag Europoj laikraS- 
kiekvien* jyki U mterpe- tis buvo giei8to9 1S20 me-
liaciją atmetė.

Tai ve, ką reiškia "krikš
čioniškos doros mokslas!"

tais Venecijoj, Italijoj.

Didžiausis sviete medis 
yra Tulore, Kalifornijoj. Jis 
turi 275 pėdas augsčio ir 106 
pėdas aplinkui liemenį.

SOCIALDEMOKRATAI Iš. 
ftJO Iš SEI MOKOM ISIJOS

Kuomet socialdemokratai 
įnešė Seiman interpeliaciją 
dėl politinių kalinių kanki
nimo, ir kuomet drg. Požėla 
pasakė prakalbą tą interpe
liaciją remdamas, Seime 
prasidėjo diskusijos, ar tą 
interpeliaciją priimti, ar ne. 
Už interpeliaciją balsavo 
socialdemokratai ir liaudi
ninkai, bet krikščionys de
mokratai (klerikalaF), pasi
šnabždėję tarp savęs, stojo 
orieš interpeliaciją. 0 ka
dangi klerikalai sudaro Sei
me didžiumą, tai jie paėmė 
viršų ir interpeliacija buvo 
atmesta.

Interpeliaciją atmetus, sa
ko “Karys", Seime kilo dide
lis triukšmas:

"Atstovas Kairys, užėjęs 
sauvaliai ant tribūnos, reiškia 
didžiausio pasipiktinimo ir. 
protestuoja prieš interpeliaci
jos atmetimą. Soc. demokra
tai rėkdami: ’judošiai,’ ’žvaL 
gybos agentai* —apleidžia sa
lę...”

Apie šitą triukšmą rašo ir 
‘Lietuvos Ūkininkas,” bet 
jis sako, kad sociatdemokra-' 
saig Sehno virai nepeši-',Mom?

Apleisdami posė- tupi 3937 pgdas gflio. 
Izio salę jie pareiškę tiktai _______
orotestą prieš juodašimtis- Augščiausias vandenpuo- 
ką klerikalų politiką^ Bet|Iis ^ete Yosemite, Ka- 

. -L -Ūkininkas prnraria,».ijfomijoj. Ten vanduo ,puo-
/•kari socialdemokratai išėję. ---- —
‘ š vįsų Seimo komisijų.

1881 metais tapo parga
benta į Angliją 30,000 lavo
nų kaulų nuo karės lauko 
Rusijos su Turkija 1877 m. 
Anglija tuos kaulus sumalė 
ir užkrėtė savo laukus.

Variniai pinigai pradėta 
vartoti prieš 1184 metus 
pirm Kristaus. Sidabrinius 
pinigus pradėjo daryti Phe- 
don iš Argos 862 metais 
pirm Kristaus.

Didėji siena Kynuose yra 
pastatyta 200 metų pirm 
Kristaus. Ji yra 1250 ang
liškų mylių ilgio, 20 pėdų 
augsčio ir 25 pėdų pločio. 
Kiekvienas trečias žmogus 
iš visos Kynų valstybės 
gyventojų turėjo dirbti prie 
tos sienos. Iš dirbusių pusė 
miliono mirė badu.

Giliausios kasyklos sviete 
yra Amerikoj, vadinamos 
Tamarack, kur kasa varį.* * a " * A .rafDarbininkai leidžiasi į že
mės vidurius 5100 pėdų.

Giliausios anglių kasyklos 
yra

traukę.
ižio salę jie pareiškę tiktai
iA t_______1__ _______ ;

Belgijoj, vadinamos 
Jos

la 2555 pėdas.

Kryžius bažnyčioje pirmu 
kartu tapo Įstatytas 431 me
tais.

musų valstiečių 
•yra krikščionys* 

kairėje — social- 
Vienų ir kitų ke-

TEISINA KUNIGĄ VAGI.
Apie Chieagą valdžios 

agentai andai sugavo lenini 
katalikų kunigą Gorėk?) 
jjardavinėjant bonus, kurie 
laivo pavogti per užpuolimą 
ant Toledo pašto. 5 Laikraš
čiai pradėjo apie tai plačiai 
rašyti. Lietuvių kunigų or
ganui "Draugui" tas nepa
tiko, ir 145 numery jis sako:

"Jei socialistų laikraščiai 
dėl vieno kunigo šmeižia visą 
katalikų dvasiškiją, tai jų pap
rasta dainelė. Jie pratę taip 
elgties. Tokiu pasielgimu jie 
mano daug pelnysią savo par
tijai. Nemanome. Musų žmo
nės pradeda skirti asmenį nuo 
luomo, vieno kaltės neprimeta 
visi&ns to -ptft luomo žmonėms. 
Pasakysime daugiaus. Smelk
dami blogą pasielgimą, moka 
pašigafiėti, pateisinti, dovano
ti asmeniui.

"To reikalauja kriščioniškos 
doros mokslas, kurio stinga 
musų socialistams ir jų plauko 
sėbrams.”
Bet šitas "krikščioniškas 

(lotos mokslas" gailisi, teisk 
na ir atleidžia asmeniui tik 
tuomet, kuomet tas asmuo 
yra artimas katalikų bažny
čiai, o ypač jeigu jisai kuni
go rūbuose. Kitokių Įsitiki
nimų asmens kunigų jisai 
netik "nesigaili ir neteisiną, 
bet jeigu įmanytų, tai šauk
šte vandens paskandintų. 
Štai, Lietuvoje -švenčiam
darbininkams tarptautinę 
savo šventę 1 gegužės mili
cininkai areštavo ir sumušė 
daug nekaltų žmonių. Dėl 
šitų valdžios atstovų žvėriš-

KOMUNIZMAS RUSIJOJ 
BAIGIA GARJUOT.

Iš to didelio politinio šu- 
no, knris pavadinta "komu- 
lizmu," f 
kas beliko. Maskvos komu- 
listų organo "Izviestija” re
fektorius Bucharinas jau 
irisipažįsta, kad komunistai 
pavargę. Londono žiniomis, 
Leninas jau sutinkąs šaukti 
steigiamąjį Seimą, kurį 
inais metais jis liepė išvai
kyt. Su užsienio kapitalis- 
ais Maskva jau daro sutar- 
is ir pasižada nebevaryti 
iries juos agitacijos. AngH- 
:os ir Amenkos stambiam 
kapitalui siūloma riebų pri- . . .
zilegijų. duodama privilegi- diem Dabar jis įseitla tns 
ų steigti Rusijoj fabrikas sytaus l d^ną. Is ryto 
r išnaudoti proletariatą. į spausdinamas ant geltonos 
dalbos apie "visasvietinę popferos, dieną ant baltos,

Pirmasis garlaivis per- 
n^ng'pl«*ė Atlantiką(S Euro-

pos Į Ameriką) 1819 metais.

Suvienytose Valstijose 
medvilnė auga ant 20,000,- 
060 akrų žemės.

Seniausias laikraštis svie
te išeina Pekine, Kynuose. 
Jo vardas Kin Pen. Jis gy- 
vuoja jau daugiau kaip 1060 
metų. Iki 1301 m. jis iš
eidinėjo kartą Į mėnesį, pas
kui išeidinėjo kas šąvaitė, o 
nuo 1830 m. pradėjo eiti kas

o vakare ant pilkos.•evoliuciją” Maskvoje jau 
įutilo. "Beprotis butų tas, 
kas tikėtu Į amų revoliuci- 
’os įvykinimą,” pasakė *«ną- 
lien Leninas.

Namie jau pradėta gaivin- 
i smulkioji privatinė pra- 
none ir steigiami bankai 
vesta mokestis už naudoji- 
nąsi geležinkeliais ir pastų <
tiki šiol tie dalykai Rusijoj" hm«. Ihdeji gatve yra 4 
buvo nemokami). WĮ"J

Taigi komunizmas Rusi- 40 iki 300 pėdų pločio.. Tūlos 
■oi jau baigia išgaruot. Jei- gatvės tun krikštolo rr kie- J i fu •nnltronpin akmeni! sifc-

Suvienytose Valstijose, 
85 mylios Į pietvakarius nuo 
Louisville, randasi taip va
dinama Mamuto Lindynė 
(Mamoth Cave), kuri, turi 
apie 100 angliškų mylių il
gio ir kurios šonuose yra 
gatvės, upės ir vandens puo- 

mylių ilgio ir vietomis nuo

?u da liko kas. iš jo, tai tik 
žardas. Su laiku ir tas iš- 
•įyks.

- -fcimta ■ i .i.

JEI ŠIRDĮ TURBčfMJ.
Jei širdį mergelės 
krūtinėj turėčiau. 

Tuomet aš begalo 
Mylėti galėčiau...

Nes širdis jos pilna 
Yri meilės ir jausmo;
R myli, ji glaudžia— 
Ji sutveria džiaugsmą.

Daržely ji myli 
ledelį kiekvieną, 
’rie meilės vadina 

Nuliudusią sielą...

Jos širdį krūtinėj 
Jei vargšas turėčiau, 
Kiek sielos troškimų 
Aš tada išliečiau.

L St—-s.

tų žvilgančių akmenų sie
nas. Toje lindynėje yra ke
li ežerėliai ir upės, kurios 
teka į Žaliąją (Green) upę. 
Didžiausia upė vadinasi 
Echo. Ji turi 450 mąstą il
gio ir tūlose vietose iki 200 
pėdų pločio. Oras toje lin
dynėje yra tyras ir sveikas. 
Temperatūra veik visados 
turi apie 54 taip. F. Daugelis 
keleivių lanko tą lindynę.

PASTABfeLfi.
Kažin kiek pelno atnešė 

"Laisvei” Kapsuko "mir
tis”. Sakoma, kol Kapsukas 
iš '‘numirusių atsikėlė,” ji 
spėjo parduoti kelis tūks
tančius jo paveikslų.

Ar nevertėtų tad ir kita 
koki komunistų "šventą#* 
paskelbti mirusiu, gal tuo
met "Laisvės” deficitas su
mažėtų? X. Y. Z. _



h
M1LLIN0CKET, ME> .

Girtuoklystė— nelaimių 
priežastis.

Mfflinocket miestelis yra 
gana gražus. Vasaros laiku 
jį puošia daugybė medžių ii* 
žolynų, švarumas čia irgi 
užlaikomas geriau negu ki
tur. Gyventojai čia gyvena 
be jokios baimės, nessvalka- 
tų bei plėšikų nesiranda.

Tik viena šio miestelio gy
ventojų bloga ypatybė—tai 
girtuokliavimas. Tarpę gir
tuokliaujančių žmonių lietu
viai irgi gana tankiai pasi
žymi.

Kartą tūlas liętuvys S. P. 
nakties laiku pasikvietė į au
tomobilį porą girtuoklių ir 
2 kūmutės ir leidosi jieškoti 
"satnodielkos”. Bet darbas 
buvo veltui Nesuradę skys
timėlio užgesinti troškulį, 
važiavo namo nuli Be
važiuojant vienam ok- 
h'ui atėjo mintis į gaivą su; 
stoti pas vieną senį lietuvį 
"pustelninką,” gyvenantį gi
rioje. Tasai senis -iš visokių 
šaknelių sutaiso gana stipru 
gėrimą. Ten brasą keliaunin
kai pasistiprino ir ant kelio
nės pasiėmė "džiogą” alaus. 
Linksmi leidosi namo. Bet ir 
vėl nelaimė! Jiems kelią pa
stojo aniuofei sargai ir pra
dėjo kratyti. Išsigandę jie 
"džiogą” metė į rėvą, bet tas 
nesudužo. Blaivybės agentai 
paėmė jį sveikutėlį ir links- 
mią kompaniją areštavo. 
Ant rytojaus buvo teismas. 
S. P. tapo atrastas kaltu už 
girtuoklių vežiojimą. Teisė
jas nubaudė jį 100 dol. užsi- 
mokėt piniginės bausmės ar
ba du mėnesiu patupėt kalė
jime. Kaltininkas apeliavo.

Nepersenai susivaidijo trįs 
girti dzūkai. Vienas dzūkas 
smogė antram dzukui per 
ausį, o trečias dzūkas tik 
Murėjo. Ant rytojaus buvo 
jų teismas. Tas, -kuris mušė, 
turėjo užsimokėt 25 dol. bau
smės, o tas, kuris niūrėjo. 14 
dol Pastarasis dzūkas skun
džiasi, kad Už pamatymą 
dzūkiškų "sorkiųl’ perbran - 
giaa už tikietą reikėjo užsi
mokėti.

Tųlas laikas atgal iš musų 
miestelio lietuviai važiavo 
ąutomobilium į kitą miestelį, 
kelionėje patiko juos baisi 
nelaimė. Bevažiuojant auto
mobilius apvirto. Vaclavas 
Gudas likosi ant vietos už
muštas. kitas liętuvys sun
kiai sužeistas, kuris mirė be
vežant įJigonbuti. Petravi- 
čienė ir jos du vaikučiai išli
ko gyvi, tik labai apdaužyti 
Yra viltis, kad jie pasveiks. 
Sakoma, kad šios nelaimės 
priežastim buvo irgi gir
tuoklystė.

, Vasaros Gėlė.

SCRANTON,PA. 
Afše pikniką ir darbus.

30 d. gegužės atsibuvo tau
tinės parapijos piknikas ant 
J. Runo farmos. Publikos 
buvo daug ir piknikas pavy
ko visais atžvilgiais. Buvo 
ir lietuviška muzika po va
dovyste Igno Peekaus. Pelno 
nuo pikniko atliko net 650 
dolerių, kurie paskirti tauti
nės bažnyčios naudai

Reikia pasakyti, kad tau
tinei parapijai čia sekasi la
bai getai. Nors Romos agen
tai jai užvycK ir stengiasi pa
kenkti, bet žmonės ją remia. 
Mat tos parapijos kunigas 
Gritėnas yra pažangus Ima
gus ir daugiau taikosi prie 
žmonių. Jis ragina savo pa
rapijoms prie apšvietos, nes, 
anot jo, prastas yra katali
kas iš to žmogaus, kuris ne
moka nei skaityt, nei rašyt

Anglių kasyklose darbai 
šiuo tarpu eina gerai Žmo-

Amėrikos ir darbą gauna vi
si

I

|©Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
Tik kareiamninkams da

bar užėjo prasti laikai. Mat 
žmonės beveik kiekvienoj 
stuboj dirba degtinę ir ahj, 
taip kad į karkiamas niekas 
nenori eiti

Iš lietuvių laikraščių pas 
mus daugiausia yra išsipla
tinęs "Keleivis.” .

EržvflHetis.

I

—r.....-—j------------------

SCRANTON, PA.
Mirę lietuviai.

O

CHICAGO, ILL.
"Bolševikai” kalbėtojai 

plūdo "menševikus.”
19 d. birželio North Side 

Draugijų Sanryšis turėjo 
pikniką Jeffersono miške.

Prasidėjus programui 
pirmiausia buvo perstatytas 
kalbėti dr. Montvidas, kuris 
daugiausia kalbėjo apie 
sveikatą. Antras kalbėjo T. 
Kučinskas, šitų dviejų kal
bos buvo švarios ir rimtos. 
Sudainavus keletą dainelių 
chorui, buvo perstatytas 
kalbėti "bolševikas” Palevi- 
čius, kuris tuojaus ėmėsi 
"kritikuoti” daktaro Mont- 
vido kalbą. Paskui išėjo kal
bėti tūlas Pakaušis, kuris 
daugiausia smerkė Lietu
vos "buožių” valdžią už per
sekiojimą darbininkų. Ant 
galo kalbėjo "bolševikas” 
Kazlauskas, kuris nieko ge
ro nepasakė, o vien tik plūdo 
dr. Montvidą ir T. Kučins
ką.

Žmonėms, norintiems pra
kalbose išgirsti ką nors 
rimto ir pamokinančio, o 
girdint vien tik pliovones ir 
phidimus. darosi nejauku. 
Ištikro, tie musų "kairieji” 
turbūt niekuomet nesurim- 
tes.

Pasibaigus prakalboms 
gražiai sudainavo Kanklių 
choras. Paskui prasidėjo 
žaidinmai.

Northsicfietis.

• v iš

WATERBURY, CONN. 
Lietuvių (tomai. .

New England Workers 
Ass’n lietuvių skyrius savo 
susirinkime, laikytame -13 d. 
birželio, po numeriu 775 
Bank st, nutarė paskelbti 
laikraščiuose, kad buvęs to 
skyriaus iždininkas Povilas 
Macalis viešai susirinkime 
prisipažino, jog pas jį ran
dasi 47 doleriai unijos .pini
gų, kurie buvo suaukauti 
streikieriams, ir kartu už- 
reiškė, jog jisai sutiks su
grąžinti tuos pinigus tiktai 
tada, kada ir kiti sugrą
žins. Matomai P. Macaliui 
yra žinomi ir tie kiti, bet jis 
atsisako juos išduoti. Kaip 
jau žinoma, unijos streiko 
šelpimo fonde trūksta 
$863.69.

Unija daro tirinėjimą, 
pas ką randasi daugiau pi
nigų ir kaip greit bus suras
ta, taip greit jie bus atiduoti 
į atatinkamas rankas.

N. E. W. Ass’n Liet. Skyr. 
Sekretorius

A. Kantautas. 
775 Bank st., Waterbury, 
Conn.

CICERO, ILL.
Lfetaviai rengiasi statyt . 

svetMffę.
Cicero lietuviai ant žūt

būt nutarė pasistatyt nuosa- 
vią svetainę. Tam tikslui 
yra sutverta Bendrovė, kuri 
rūpinasi svetainės pastaty
mu.

17 d. birželio toji bendro
vė surengė prakalbas ant 
nuošavų lotų. iCalbėjo S. 
Dargužis, S. Stankevičius ir 
T. Kučinskas. Visi jie agita
vo už svetainės reikalą. Šio
se rakalbose griežė ir lietu
vių beitas.

Kiek teko iš šalies prisi
klausyti, tai ciėeriečiai ma-

nių privažiavo iš visų kampų no šiais metais pasistatyti
svetafftę.

/ ovccibs.

* .

Žilabobės pagelbininkais 
_______ yra du "kairieji” vyrai Vie-

Pastaruoju laiku musų Ras jaunas, o antras
mieste pasimirė šie Keiti- aęysenis "rimtas” veikėjas, 
viaj. ; Liuosame nuo darbo laike

Pranciškus Valantiejus įįe, darbuojasi Jšsi juosęant 
mirė F . ' . . ’
Paėjo iš Kauno rėdybos, Ba
takių valsčiaus, Užsešuvio 
kaimo; turėjo 46 metus am
žiaus, Amerikoj išgyveno 20 
metų, visą laiką dirbo ang
lių kasyklose. Paliko pačią 
su dviem vaikais —Vytautu 
ir Biruta. Buvo susipratęs 
ir inteligentiškas žmogus,

balandžio mėnesyje, i liežuviayimo dirvoj Kaip
4 Kauno rėdvbos. Ha- tlk toji bot*1* 8370 liežuviu

mylėjo skaityt knygas ir čiaose.
laikraščius. Skaitė "Kelei
vį”, "Laisvę” ir "Vien. Lie
tuvninkų.” Paliko nemažai 
turto. IJkosi palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų ant 
angliškų kapinių.

Jonas Jurkus mirė po il
gos ir sunkios ligos 10 d. bir
želio. Paėjo iš Kauno rėdy
bos, Viduoklės parapijos. 
Amerikoj išgyveno apie 28 
metus, turėjo apie 65 metus 
amžiaus. Visą laiką dirbo 
anglių kasyklose. Paliko ve
dusią dukterį ir sūnų. Buvo 
"Keleivio” skaitytojas per 
daugeli metų. Palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų ant 
angliškų kapinių.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė.

3. Petrikvs.
NORWOOD, MASS. 

Pletkininkai
Kuomet pietkavoja pap

rastos davatkėlės, tai pa
žangesnieji žmonės į tuos 
pietkus neatkreipia jokios 
atydos. Bet pas mumis pas
taruoju laiku atsirado plet- 
kinmku ir "progresyvių” 
tarpe. Užvis labiausia piet
kus nešioja tūla Žflabobė 
nuo Washington gatvės. Jos 
liežuvis, kaip to malūno 
sparnai, be paliovos sukasi. 
Iškišus galvą per langą ji 
žvalgosi po? visą South Nor- 
woodą ir iš mažiausios skie
drelės priskaldo didžiausi 
vežimą. Ypač ji užvydi, jei
gu pamato, kad gražesnieji 
vyrai ar vaikinai kalbasi su 
kitom moterim, o ne su ja. 
Mat ji irgi dar jauna yra, ir 
iai butų malonu su vyrais 
"paštukavoti.

Al 
ta Lietimas.
..'Į*.

priskaldo kokį pusvežimį 
skiedrų, tai tuojaus tiedu 
vyrai ir išnešioja jas po vi
są Norvvoodą.

Jeigu tie pletkininkai sa
vo amato nemes, tai vėliaus 
paskelbsiu jų vardus ir ne
gražius pasielgimus laikraš-

U žūna ris.

PAREMKITE GERĄ 
DARBĄ.

šiomis dienomis Joniškio 
(Šiaulių aps., Kauno gub.) ir 
apielinkės laisvesniujų paž- 
valgų piliečiai atsišaukė į 
Amerikos lietuvių laisvama
nius, prašydami jiems pagel
bėti savo centais įsigyti lais
vas kapines, kur jie numirę 
galėtų, be kuningu malonės, 
laisvai pasilaidoti

Ant šio joniškiečių atsi
šaukimo turėtų atsiliepti vi
si lietuviai laisvamaniai o 
ypač iš Joniškio ir jo apielin- 
kių paeinantieji Amerikos 
lietuviai, nes tas suteiktų ne 
tik joniškiečiams laisvas ka
pines, bet ir gyvą pavyzdį 
duotų kitų Lietuvos vietų 
gyventojams.

Taigi laisvamaniai ir jo
niškiečiai, atsiliepkite, savo 
skatikų ant Joniškio draugų 
atsišaukimo ir pagelbėkite 
jiems įsigyti laisvas kapines.

A. Brijunas.
P. S. Šiomis dienomis 

Chicagoje susitvėrė laikinis 
komitetas, kuris ir šaukia 
Chicagoje ir jos apielinkėse 
gyvenančius joniškiečius ir 
laisvamanius atsilankyti į 
susirinkimą, kuris atsibus 
pėtnyčioj, 8 d. liepos, 1921, 
"Aušros” svetainėje, prie 36 
gatvės ant Halsted st. 8 vai. 
vakare.

A. Brijunas, kom. rast. 
3236 So. Emerald avė., 

Chicago, Ulinois.
Butų malonu, kad kiti lai

kraščiai perspausdintų šį 
atsišaukimą. — A. B.

ŠIANDIEN

mm

Ukfrpk iį kopra* DABAR—4r prisėsk 
ir tauri DYKAI knyn. KŪDIKIŲ 

* GEROVE, ktfri paaiikina, kaip užlaikyti 
kūdikį Mrika. Tripri tausi maitinimo in
strukcijas jus* kalboje. 0105

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

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

SVEIKI IR LnrKSMI RUBIKIAI YRA 
BžSfiNKDfllIMa MtTMMIS

Lietuvaitė motina iš Milvaukee Rašo:
’Ter daugelį savaičių titano kūdikis verkė beveik 
be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nejau
čiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau' 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus mano gydy
tojas patarė

Pasaulyje gyvena įvairių 
tautų, kalbančių įvairiomis 
kalbomis. Ir jei kiekvienas 
žmogus temokėtų tik savo 
gimtąją kalbą, tad negalėtų 
su kitų tautų žmonėmis su
sikalbėti. Todėl noroms ne- 
noroms tenka žmonėms mo
kytis kitų kalbų, kad galėtų 
savo reikalus patenkinti.

Įvairių kalbų yra daugy
bė. Ir gabiausias žmogus 
negali išmokti tos daugybės 
kalbų, o daugelis žmonių ne
turi nė laiko svetimų kalbų 
mokytis. Tokioms aplinky
bėms esant priimta papras
tai pasaulyje vartoti tos 
kalbos, kurių žmonės yra 
praskynę didesnius kelius 
kultūrai. Tos kalbos yra 
šios: anglų, franeuzų ir vo
kiečių. Bet šiandien ir vi
sas šitas tris kalbas mokė
damas ne visur gali prieiti, 
nes.šiais laikais augant tau
tų susipratimui vis daugiau 
ir daugiau randasi žmonių, 
norinčių, kad jų kalba nebū
tų niekinama ir kad kitai 
kuriai kalbai nebūtų duoda
ma kokių nors privilegijų 
arba pirmenybių. Jei tarp
tautiniams reikalams pa
saulis vartotų kurios nors 
tautos kalbą, tada toji tau
ta—kurios kalba butų tarp
tautinė—butų statoma į pri
vilegijuotą padėtį, tai tautai 
turėtų lenktis kitos tautos. 
Visa tai butų priešinga de
mokratizmo dvasiai štai 
delko ligi šiol nė viena tau
tos kalba netapo tarptauti
ne, nors tas dalykas atrodė 
kai kam lengvas esąs.

Kitokio išėjimo iš šios pa
dėties nėra, kaip tik vartoti 
viena nertralinė kalba ir 
dar tokia neitralinė kalba, 
kuri galima butų visiems 
lengvai išmokti O tokia 
kalba tėra viena pasaulyje. 
Tai Esperanto kalba, kuri 
turėdama jau 33 metus am
žiaus giliai įleido šaknis ir 
po šio didžiojo pasaulinio 
karo pradėjo smarkiai plės
tis visose šalyse. Šita kalba 
pasirodė esanti tokia turtin
ga, kad ją galima išreikšti 
visos žmogaus mintys lygiai 
taip, kaip ir gyvąja tautos 
kalba. ■

Nekalbant apie šių dienų 
esperantinės literatūros 
turtingumą ir Esperanto 
kalbos mokėjimo naudą, ga
lima čia pabrėžti tas fak
tas, kad musų tėvynės rei
kalams ginti jau teko gana 
sėkmingai pavartoti Espe
ranto kalbą.

Kai ėjo dar didžiausios 
beturiu kovos su priešais 
lenkais ir kai lenkai užsie
nių spaudoje platino visokių 
melų apie Lietuvą,-—tada vi
si Lietuvos veikėjai šokosi 
ginti savo tėvynę kas kuo 
gali. Ypač buvo didelio rei
kalo dėti pastangos tam, 
kad galima butų sumušti ir 
išsklaidyti lenkų leidžiami 
prasimanymai ir melai Mu
sų publicistai bei rašytojai 
bandė rašyti prancūzų, ang
lų ir kitų tautų laikraš
čiams, bet jų straipsnių be
veik niekas nepriėmė, nes 
lenkai jau buvo už akių už
bėgę ir daugelį laikraščių ar 
užsienio publicistų papirkę, 
kad tik jų naudai rašytų. 
Musų rašytojai tada skun
dėsi tuo, kad jiems esą sun
ku prieiti prie užsienio 
spaudos.

Tą sunkią Lietuvai valan
dą kai kurie Beturiu espe- 
rantų pamėgino tą visą in
formavimo darbą atlikti su 
Esperanto kalba. Ir tas dar-

jie padėtų lietuviams espe- 
rantistams išsklaidyti lenkų 
melus ir nušviesti tikrąją 
Lietuvos padėtį. Buvo nu
siųsta tiems užsienio espe- 

Į rantistams visokių žinių 
apie Lietuvą, o tie esperan- 
tistai išsivertę visa tai į savo 
tautos kalbą pasistengė vi
sas tas teisingas žinias pa
skleisti savo laikraščiuose. 
Tokiu budu Esperanto kal
bos dėka galima daug leng
viau prieiti ten. kur kartais 
daugeliui atrodo neprieina
ma.

Štai tik keli pavyzdžiai, 
parodantieji didelę Espe
ranto kalbos reikšmę tarp
tautiniams santykiams, ši
ta kalba netolimoj ateity be 
abejojimo bus plačiai prasi
platinusi visame pasaulyje. 
Esperanto kalba ne naikins 
kitų kalbų, bet apsaugos jas 
nuo visokių kėsinimąsi ir 
tuo budu sustabdys ištauti- 
nimo darbą, kuri šiandien 
kai kurios imperialistinės 
valstybės dar tebevaro. Lie
tuviai neturi ir negali atsi
likti nuo bendro žmonių sie
kimo prie visų tautų bei val
stybių solidarumo, kuris te
galės įvykti. tik tada, kada 
tarptautiniams" reikalams 
bus vartojama viena neit
ralinė kalba.

Kitaip sakant— lietuviai 
turi mokytis tosios Espe
ranto kalbos. Bet visa tam 
reikalingi tam tikri vadovė
liai, kurių mes neturime dar 
atsispausdinę, nes jau paga
mintų vadovėlių rašytojai 
neturi lėšų išleisti jiems. 
Būtinai reikia tuojaus iš
leisti esperantiškai-lietuviš- 
kas, o paskui ir lietuviškai- 
esperantiškas žodynai. Šiem 
reikalingiausiem vadovė
liam išleisti Lietuvbs Espe- 
rantistų Sąjunga neturi lė
šų.

Todėl L. E. Sąjunga krei
piasi Į geros valios Ameri
kos lietuvius, kurie jau yra 
parodę savo meilę ir pasiau
kojimą Lietuvos gynimo 
reikalams, prašydama ir 
šiuo kartu neatsisakyti pa
remti didelės svarbos reika
lą. O mes prašytume gerbia
muosius Amerikos lietuvius 
suaukoti šiam reikalui tik 
500 dolerių.

Gerbiamiems aukotojams 
ras dėkingi ne tiktai vieni 
ietuviai, bet ir viso pasau- 
io esperantistai, t. y. įvairių 
autų žmonės. Visų aukoto

jų sąrašą pridėsime prie pa
les žodyno, kad tuo budu 
busimosios kartos galėtų 
matyti ir gražiu žodžiu pa
minėti visus tuos, kurie savo 
ranką buvo pridėję prie 
žmonijos meilės bei taikos 
įvykdymo.

Lietuvos Esp. Sąjunga
Dr. A. Dambrauskas, pirm.

A. Klimas, vice-pirm.
J. Mažeika, sekretorius 

Antspauda.
1921 m. gegužės 15 d.

Antrašas:
Kaunas, Vilniaus gatvė 34. 

Lithuania.

K* parodė cenzas.
1920 metų cenzas, kuris 

tik šiomis dienomis buvo 
galutinai užbaigtas, parodė, 
kad Suvienytose Valstijose 
yra 105,710,620 gyventoju, 
kurie dalijasi šiaip:

Baltvekižių 
Juodveidžių 
Indijonų 
Kyniečių 
Japonu 
Visokių kitų

94,822,431
10,463,013 

242,959 
61.686 

111,025
9,506 

daugiausia 
nes išviso

Juodveidžių 
yra Georgijoje, 
1,206,365, o mažiausia Ne va
doj, nes vos tik 346.

Kyniečių daugiausia yra 
Califorai joj, nes 28.812, o 
mažiausia Delercarėj, nes 
tik 43.

Abelnai visų gyventojų 
daugiausia yra New Yorko 
valstijoj, būtent 10,385,227, 
o mažiausia Nevadoj, nes 
vos tik 77,407.

Farmų Suvienytose Vals
tijose yra išviso 6,448,366; 
jų vertė įkainuota $67,795,- 
965,381.

Aitan Rm»d» laiškas 
iš lietms.

Žinomas Norwoodo biz
nierius Antanas Neviackas, 
kuris pradžioj gegužės iš
važiavo į Lietuvą, dabar ra
šo iš ten laišką savo broliui 
Juozui.

Mielas Broli!
Į Lietuvą parvažiavau lai

mingai. Namiškius radau 
visus gyvus ir sveikus. Teko 
aplankyti daugelį Lietuvos 
kampų, žmonės visur maž
daug vienodai vargsta. 
Abelnai imant, Lietuvoj 
žmonėms duonos netrūksta. 
Daugely vietų žmonės nusi
skundžia ant valdžios, bet 
kartais jie patys būna kalti, 
nes didžiuma neskaito jokių 
laikraščių ir nežino kas ša
lyje dedasi. Jiems rupi tiktai 
bažnyčia ir kunigai, ant jų 
visą savo triūsą, visus pini
gus sudeda. Kad pagerint 
savo gyvenimą, pataisyt na
mus, kelius, tai tas jiems ne
apeina. Aš tau, broli, į Lie
tuvą važiuot nepatarčiau, 
nes čionai skurdas ir vargas 
ir linksmumo jokio nėra. Aš 
pats nemanau ilgiau būti, 
kaip kokia pora mėnesių. 
Blusų čia visur pilna, o utė
lių taip pat netrūksta. Pata
riu nei vienam amerikiečiui 
nevažiuoti Lietuvon, kuris 
bent šiek-tiek apsigyvenęs 
Amerikoj.

Tavo brolis
Antanas.

PASTABOS.

ŽODIS SLAPUKUI.
Tenka matyt "Laisvėj” ir 

nepersenai pastebėjau "Ke
leivy,” kad koks ten žmogus 
pasisavino mano slapyvardį 
ir pasirašo kaipo Slapukas.

Patarčiau jam pasirinkti 
kolų kitą slapyvardį, o ne 
mano vartot, nes mano sla
pyvardį gana senai žino 
"Keleivio" ir "Naujienų" 
skaitytojai.

C Slapukas.
Tūli rašytojai mokina 

darbininkus, kaip apsisau
goti nuo džiovos.

Veltui!
Džiova yra kapitalizmo 

tvarkos liga. Kol gyvuos 
kapitalizmas, tol džiova 
smaugs kas metas šimtas 
tūkstančių darbininkų. Iš
nykus kapitalizmui išnyks 
ir džiova.

Darbininkas.

Brooklyno Šukys seniaus 
vadindavosi "socialistų tė
vu”. Kažin kokiu "tėvu" jis 

bas pilnai pasisekė. Buvo vadinasi dabar? 
kreiptasi prie užsienio rašy- X. Y. Z.

MtMm y nMl •

Tėvynainiui, New Bri- 
tain, Conn.— Jeigu minėta 
korespondencija tilpo ”A- 
merikos Lietuvy”, tai tame- 
pat laikraštyje galėjot ir at
sakymą duoti Talpinti ju- 
tių atsakymą "Keleivyje”, 
musų supratimu, neapsimo
ka, nes galbūt tie žmonės 
ką skaito "Keleivį”, neskai- • 
to "Am. Lietuvio”.

Jurgiui-Spurjriui, Pitts- 
burgh, Pa.— Nesuprantam, 
ką jus norit pasakyt
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Ar nužudys juos?
Dedham’o teisme, netoli | per langą visai nežiūrėjęs ir 

Bostono, dabar eina didelė 
byla. Ant kaltinamųjų suo
lo sėdi du italu darbininku, 
Nocola Sacco ir Bertolomeo 
Vanzetti. Valdžia kaltina 
juodu plėšime ir žmogžudy
stėj ; gynėjai gi sako, kad 
jiedu tokio prasižengimo 
nėra papildžiusiu, ir kad tie 
kaltinimai yra tyčia sufab
rikuoti, taip kaip buvo su
fabrikuoti kaltinimai prieš 
Tarną Mooney, prieš Ettorą 
ir Giovannittį, ir prieš dau
gelį kitų darbininkų vadų.

Sacco ir Vanzetti taipgi 
yra pasižymėję tarpe italų 
darbininkų kaipo veiklus 
darbuotojai ir organizato
riai. Jiedu visur vadovavo 
didesniuose streikuose, or
ganizavo gynimo komitetus 
ir rinko aukas suimtiems 
darbininkams ginti. Kuo
met 3 gegužės pereitų metų 
New Yorke nukrito ir ant 
vietos užsimušė italas Sal- 
sedo, kuris buvo suimtas 
kaipo radikalas ir kankina
mas justicijos departamen
to šnipų ant 14-tų lubų, 
Vanzetti tuojaus nuvyko 
New Yorkan pasamdyti ge
rą advokatą ir ištirti Sa Įsė
do mirties priežastį. Justici
jos departamento agentai 
sakė, kad Salsedo pats iššo
kęs per langą, bet tarpe dar
bininkų buvo toks įspūdis, 
kad šnipai išmetė jį per lan
gą, nes nenorėjo, kad jis iš
ėjęs išpasakotų, kaip justi
cijos departamente jį kanki
no.

Ir kaip tik Vanzetti atva
žiavęs iš New Yorko sušau
kė kartu su Sacco Brockto- 
ne protesto mitingą dėl Sal
sedo mirties, policija tuo
jaus areštavo juodu kaipo 
"raudonuosius," ir mitingas 
neįvyko.

Suimtieji buvo uždaryti 
- kalėjiman ir sėdėjo tenai 

kaipo politiniai kaliniai. 
Tai buvo tuo laiku, kada po 
visą Ameriką siautė reakci
ja ir vadinami "raudonieji” 
buvo areštuojami šimtais.

Tą patį pavasarį, 15 ba
landžio, 1920 metų, Braint- 
ree miestely, netoli Bostono, 
banditai užpuolė vienos če- 
verykų kompanijos kasinin
ką, kuris vežėsi $18,000, nu
šovė du sargu ir pagriebę 
pinigus pabėgo automobi
liu.

Kapitalistų spauda pra
dėjo smerkti policiją, kad ji 
negali apsaugoti stambaus 
biznio reikalų nuo paprastų 
plėšikų. Taigi, kuomet Sacco 
ir Vanzetti, kurie neturi 
įtekmingų draugų ir užtarė
jų, buvo areštuoti po trijų 
savaičių kaipo "raudonieji," 
vuriausybei buvo gera pro
ga suversti ant jų kaltę už 
minėtą užpuolimą ir tuo bu
du užsipelnyti geros "tvark- 
darės” vainiką.

Valdžia rengėsi prie by
las apie metus laiko. Prasi
dėjus dabar bylai, ji pastatė 
visą eilę liudytojų, kurie ne
va matę plėšikus užpuolimo 
laiku ir liudija, kad Sacco ir 
Vanzetti esą tie patįs žmo
nės. Svarbiausis valdž. liudi
ninkas buvo Louis Pelser, 
darbininkas Rice and Hut- 
chins čevervkų dirbtuvės, 
ties kuria įvyko tas užpuoli
mas ir šaudymas. Pelser 
liudijo, kad 15 balandžio pe
reitų metų, kuomet pasigir
do šaudymas, jis atidaręs 
dirbtuvės langą ir pamatęs 
du gulinčiu žmogų ties dirb
tuve. Jis gerai įsitėmijęs 
banditus, nes jie ir jam gra
sinę revolveriais, liepdami 
užsidaryti langą, ir esąs tik
ras, jog Sacco ir Vanzetti 
esą tie patįs žmonės.

• Bet gynimo advokatas da
bar pastatė visą eilę liudy
tojų iš tos pačios dirbtuvės, 
ir visi jie sako, kad Pelser 
meluoja. Šaudymo metu jis

I lango nebuvo atidaręs, bet 
palindęs po varstotu ir visą 
laiką tenai tupėjęs, bijoda
mas, kad kulipka per langą 
jam nepataikytų, tik kitus 
raginęs: "Užrašykit auto- 
mobiliaus numerį! Užrašy
kit automobiliaus numerį!” 
Jis išlindęs iš po varstoto ir 
priėjęs prie lango tik tuo
met, kai kiti pradėję žiūrė
ti ; bet banditai tuomet buvo 
jau nuvažiavę, tik nušauti 
sargai gulėję.

Kiti valdžios liudininkai 
taip pat buvo sumušti; kai 
kurie jų patįs save sumušė, 
kada gynimo advokatai 
pradėjo juos egzaminuoti. 
Visi jie išrodo papirkti ir 
primokyti, kaip tai buvo 
Mooney byloj, tečiaus ne
žiūrint visa to, kapitalistai 
daro pastangų nusiųsti Sa- 
cco ir Vanzetti tenai, iš kur 
jau niekas negrįžta.

Ar pasiseks jiems tuodu 
vyru ir mažų vaikų tėvu nu
žudyti, neužilgo pamatysim.

Lietuva, Pakaitės Są 
junga ir Rusija.

Dabartinę Pabalcė-’ vals
tybių užsienių politiką, jų 
tarptautinę padėtį nusako 
Vakarų santikiai su Tarybų 
Rusais, šie santikiai yra 
tos ribos, kuriose, vystosi 
naujai susikurusių .valsty
bių politinis ir ekonominis 
gyvenimas.

Pabaltės valstybių padė
tis žymiai atsimainė po to, 
kai Tarybų Rusai likvidavo 
visus ginkluotus kontr-re- 
voliucijos puolimus ir ėmė 
kurti ekonominės koperaci- 
jos santikius su kaimynais, 
o taip pat ir su kai kuriom 
didžiosiom Vakarų valsty
bėm. Tarybų Rusai padarė 
prekybos sutartį su anglais, 
pagaliau bus užmegsti ry
šiai ir su kitom valstybėm.

Tose Rusijos sutartyse 
vieną žymiausių vietų uži
ma Pabaltės valstybės. Pa
laikyti Rusijai su šiom vals
tybėm gerus kaimyninius 
santikius — tai yra vienas 
svarbiausių dalykų rusų 
tarptautinei politikai: ru
sam reikalinga taika, jiem 
reikalingi prekių mainai, 
reikalingas tranzitas. Šituo 
žvilgsniu Pabaltės valstybės 
turi Rusijai didžiausios 
reikšmės. Tuo tarpu kada, 
Klemanso manymu, Pabal
tės valstybės turėjo būt bar
jeru tarp Rusijos ir Vakarų 
Europos, tas barjeras virto 
tarpininku ir jungėju tarp 
minėtųjų šalių.

Iš visų Pabaltės valstybių 
Lietuva daugiausia reiškė 
noro sudaryt su didžiausiais 
rytų kaimynais gerus santi
kius. Šitai parėjo nuo to, 
kad Lietuva yra ramių žem- 
dirbių-ukininkų šalis, kuriai 
svetimos visokios tendenci
jos varyti karingą avantiū
rų politiką. Lietuvos užsie
nio politikoj atsispindėja 
griežtas priešingumas, kurį 
randame gyventojų santy
kiuos su lenkų dvarininkais.

Savo keliu Lietuva ran
das revoliucijos ir Vakarų 
imperializmo politikos sfe
roj. Visų šalių kontr-revo- 
liucinė spauda melais ir 
šmeižtais stengiasi dar sy
kį sukelti karą prieš Tarybų 
Rusus ir išbandyti laimę. 
Francuzijos politika griež
tai skiriasi nuo Anglijos po
litikos. Francuzai vis dar 
tebesitiki šiokiu ar tokiu bu
du nuversti Tarybų valdžią. 
Ir tam tikslui pasiekti visų 
visaip stengiamasi sudaryt 
didžiulę Pabaltės valstybių 
sąjungą su Lenkija priešą-. __ —...---------- '

Lietuvą panaudoti savo tik
slam. Jie nori, kad mes pa
tys savo rankomis sukurtu
me ugnį ir joje sudegtume, 
ir Vakarų Molochas butų iš
aukštintas bei pagarbintas.

Praeity Lietuvos santy
kiai su rusais buvo lojalus, 
ji buvo prieš visokias koali
cijas, kurios galėtų ją įtrau
kti į karą su Tarybų val
džia. Ir šitai musų valdžia 
viešai rusam patikrino. Bet 
nežiūrint Rygos sutarties, 
Entantės viršūnės vis dar 
tebesitiki galėsią supiudyt 
lenkus su rusais. Tuo tikslu 
Lietuvą stengiamasi kaip 
nors sujungt su Ienkija, ke
liant eikštėn įvairius šių ša
lių reikalus; bet jei Lietuvai 
ir yra naminių reikalų su 
lenkais, tai Ententai ne jie 
rapi, bet bendro fronto su
darymas prieš rusus. Lenkų 
dvarininkų globa žemdirbių 
Lietuvai butų papiutis. Kad 
ir kažin kokių nusileidimų 
Briusely Lietuvai lenkai da
rytų, bet tai tik butų Lietu
vai prisivilioti. Lenkija 
daug galingesnė už Lietuvą 
ir šią ją kaip bematant pasi
vergtų. Įsigydami naujų a- 
vantiurininkų talkininkų 
mes prarastume senuosius 
draugus, kurie mus jau yra 
neveidmainingai rėmę. Kad 
ir kaip nekaltai butų mas
kuojama didžiulė Pabaltės 
valstybių sąjunga, bet pavo
jus Tarybų valdžiai aiškus 
ir jinai reaguos.

Musų nepriklausomybė 
negali nerūpėti Tarybų Res
publikai. Jinai dėlto turi 
tnįL,svarbus rusų svetimų 
reikalų politikos veiksnys. 
Šitai patvirtina nesenai pa
skelbtoji čičerino nota. J 
Želigovskio avantiurininkus 
nišai tebežiūri po senovei ir 
negali leisti spiestis Vilniuje 
Tarybų valdžios priešam. 
Nemažiau rusam svarbu ir 
tai. kad Lietuva neliktų Va
karų Europos kapitalistų 
vasalu.

Nežiūrint beprincipių 
musų dešinėsės spaudos už
sipuldinėjimų ant Tarybų 
Rusijos, Tarybų Rusai bet 
gi yra šiandien mum visų 
prielankiausi ir kiek mum 
-priešai-stengias mus piudyt 
su rusais, tiek mes patys tu
rim vertinti taiką su rusais. 
Kiek žinome rusų valdžia 
taip pat brangina draugiš
kus santikius su Lietuva ir 
stengsis, kad ateity, ypač 
gresiant naujam pavojui, 
tie santikiai dar pagerėtų, 
jei ikišiol buvo nesusiprati
mų dėl to, kad rusai mažai 
kreipė domės į musų tremti
nių grąžinimą, į Lietuvos 
turtų reevakuacija ir tt, tai 
tokiu aktualiu momentu 
musų valdžia gali šituo 
žvilgsniu nemaža pasiekti, 
jei darys atatinkamų žings
nių, nes ir Lietuvos ir Rusi
jos tikslai šiandien yra vie
nodi: geri draugingi santi
kiai, taika, kūrybos darbas.

("Socialdemokratas.”) ..

Kaip Lietuvos “žvalgyba” kankina politinius kalinius.
kumštėmis ir revolveriu. 
Nosis buvo sukruvinta. Ma
tė tokie ir tokie. Atgabeno j 
Dusėtus (jis iš Jūžintų vals
čiaus). Milicijoj mušė šom- 
polais nuovados viršininkas 
ir žvalgas Vardas. Po to 
nugabeno i kalėjimą ir vėl 
mušė tas pats Vargas, o Gri
gaitis šompolu; reikalavo 
parodyti, kas priguli prie 
komunistų.’

"Jonas Jaškauskas šiaip 
nusiskundė: Tardė mane ir 
mušė Utenos žvalgyboje. 
Tardant, klausė, ar aš esu 
komunistas. Man atsakius, 
kad ne — žvalgas Vargas 
man rėžė kumšte per galvą; 
pargriuvus spardė kojomis. 
Atsistojus vėl paklausė, ar 
esu komunistas. Man atsa
kius—ne, vėl mane mušė 
kumšte per ausį ir man pa
svirus, pagriebė mane už 
niaukų, parbloškė ant žemės 
ir ėmė spardyti. Po to įrėmė 
revolverį į krutinę grasin
damas nušauti... Išpeštus 
ūlaukus matė kalinys Kazys 
Gruodis, su kuriuo buvau 
kameroj.’

"Jonas Morkūnas, naujas 
nukentėjusių, buvo suimtas 
vas. 24 d. tos pačios Utenos 
žvalgybos. Tardant — sako 
jis — ’mušė mane žvalgas 
Vargas. Mušė kumšte. Ap 
kurtau. Aš nesislėpiau ir ne
sislepiu, kad esu komunis
tas.’ (krikšč.-dem.: ha-h?^ 
gerai!).

”Jųs sakot ’gerai’! Ar su
prantat ką kalbat? Kas ma
tė, kad šioj įstaigoj, kurią 
vadiname St. Seimu, butų 
pritariama mušimams. (De
šinieji kelia triukšmą; pir
mininkas šaukia prie tvar
kos). Toliau Požėla pasako
ja, kaip Morkūnas trijų mė
nesių tarpe keturius kart 
buvo suimtas ir vėl palei
džiamas ir tris kartus buvo 
muštas.

"Dabar tikiuos— sako Po 
žėla—bus aišku, kuriam tik
slui mušė! Taip daro Lietu
voj komunistus iš tų, kurie 
silpnesni... Jie, netekę va
dos, apimti baimės, gelbė
dami savo gyvybę, jie muša
mi prisipažino esą komuni
stais. s

"Jokūbas Mališka, kuris 
tapo suimtas sausio 20 d. 
Utenos žvalgybos, taip pat 
buvo sumuštas. 'Žvalgyboj 
—sako jis—pamačiau su
muštus Valeikas, tėvą ir sū
nų Kecorių ir Raslaną. Nu
sigandau ir sakiau visa, ko 
reikalavo iš manęs. Todėl 
tur būt toj pačioj žvalgyboj 
manęs nebemušė, bet mušė 
areštavę.’

"Taip pat parodė ir Jonas 
Mališka.

"Tokie yra komunistai, 
kuriuos padarė komunistais

pliki-nuogi. Tariamieji tvar
kos ir teisėtumo dabotojai 
pasisakė prieš interpeliaciją 
kad ir tokiuo skandalingu 
atsitikimu. Girdi, teismas 
ištirsiąs. Daugelis jų nemo
kėjo susilaikyti iš džiaugs
mo, kai klausė, kaip žvalgy
bininkai mušė komunistus.

Krikščionys! Pasimokin-

NORĖČIAU.
Prie šlamesio girių 
Norėčiau čiulbėti, 
Čiulbėti dainelę—
Lyg paukštis linksmus, 
Kad troškimus širdies 
Galėčiau išlieti 
Ir ilgesiais sielos 
Prikelti miškus...

.> v"

•Norėčiau da kartą 
Dainelę dainuoti, 
Tylią ir kiltingą— 
Kaip trokšta širdis... 
Troškimus krutinės 
Į dainą sudėti, 
j dainą jausmingą, 
Ką pina mintis!

Norėčiau nueiti 
Prie gėlių gražiųjų, 
T rūtų darželį 
Tyrą ir kvapsningą; 
Norėčiau dainuoti 
Tarp žiedų gaiviujų. 

kyje, priešingą rusam koali-' Mylimą dainelę— 
ciją. Imperialistai nori, tarp Tylią ir jausmingą, 
kitų naujakurių valstybių ir L. Studentas.

Kauno "Socialdemokra
tas” 17-tam numeryje rašo:

Kauno kalėjime sėdi sep
tyni žmonės, suimti Utenos 
Žvalgybos kaipo komunis
tai, gegužės mėnesį. Jie ža
da būt teisiami karo lauko 
teismo.

Panevėžio kalėjime laiko
ma apie 30 žmonių iš Utenos 
ir Rokiškio apskričių, suim
tų taip pat Utenos Žvalgy
bos. Jie irgi neužilgo žada 
būt teisiami karo lauko teis
mo.

Visus suimtuosius "tar
dė” ir jų kaltinimą surašė 
pati žvalgyba. Teismas eis 
uždarytomis durimis ir be 
gynėjų. Savo sprendimą tei
smas rems Žvalgybos su
rinktomis "žiniomis.” Tat 
pravartu priminti platesnei 
visuomenei, kaip ėjo tas 
žvalgybos "tardymas.” Tam 
tikslui paduodame žemiau 
ištraukas iš dr. Požėlos kal
bos, Seime pasakytos, kuo
met s.-d. frakcija siūlė Sei
mui interpeliaciją dėl Ute
nos žvalgybos agentų darbų. 
Požėla be ko kita sakė:

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

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

"Imkim Juozą Raslaną. 
Tarp kitko jis pareiškė 
’Mušė mane atgabenę vėlai 
Utenos žvalgybom Mušė 
šompolais iki nustojant są
monės. Apsilpau. Ajliejo 
vandeniu, vėl mušė. Krūtinė 
ir dabar tebesopa.’ Kitu du 
dalininku, Valeikos Mykolas 
ir Adomas— du broliu—nu
siskundė : ’Mane, Adomą. 
Utenos žvalgyboj sumušė 
iki nustojant sąmonės. Aš 
atsigavau tik tuomet, kai 
nugabeno mane kalėjiman.

" ’Mane, Mykolą, labai su
mušė. Mušė spardydami ko
jomis. Namų savininkė, žy
dė, mums, Adomui ir Keco- 
riui (o Kecoris jau gulėjo 
primuštas, kai atgabeno A- 
domą ir Mykolą Valeikas) 
pylė ant galvos vandenį ir 
davė gerti. Mušė, spirdami 
prisipažint, kad esam ko
munistai.’

"Panašius parodymus da
vė Adomas Bikinis, Juozas 
Zamauskas ir Aleksandras 
Kalasauskas.

"Va tie atsitikimai, saky
čiau vienaeilio mušimo kai 
kurių suimtųjų. Bet Utenos 
žvalgyba yra pasiekusi aug- 
štesnio laipsnio,— ji moka 
mušti sistemačiai. Jai nebe
užtenka Utenos žvalgybos 
buto, to urvo, kur tyčiojasi 
iš žmogaus.

"Jonas Juosponis taip nu
pasakojo: ’Mane suareštavo 
sausio 26 d. Utenos žvalgas 
Vargas ir kratė.’

"Bus pravartu atminti, 
kad tas interpeliacijoj mini
mas Vargas, jis dažnai 
minimas ir vėliau, — yra ne 
Vargas, bet Lepertas (IŠ 
kairės: Buvęs vokiečių šni
pas!) gyvena pseudonimu. 
Jonas Juosponis toliau sa- _ ------- — „ _ .. .. -
ko: ’Suėmė mane, mušė belius ir pasirodė publikai mą dieną. Interpeliacija bus

pastatyta Seimo svarty- 
mui priimti ją ar nepriimti, 
artimiausiuose posėdžiuose.

Atstovas d. Venclauskas, 
Frakcijos siųstas Panevėžin 
ištirti profesinių sąjungų 
uždarymo priežastis, Frak
cijai pranešė: Panevėžio ka
ro Komendantas, pasigau- 

a? jsistiss «=?. ssa 

laikui profesinių sąjungų 
veikimą. Tikroji sustabdy
mo priežastis esanti ta, kad 
Kopiendanto žiniomis są
jungų priešaky stovi komu
nistai, arba juos užjaučian- 
tieji. Nutarta padaryti val
džiai paklausimą.

Gautomis iš Panevėžio ži
niomis, gegužės 9 dieną, ka
ro teismas išnagrinėjo Ute
nos bylą ir nutarė: 22 ištei
sinti, vienas nuo bylos pa- < 
liuosuoti ir 22 nubausti įvai
riomis bausmėmis. Tarp nu
baustųjų 3 pasmerkti mi- 
riop: Dikinis, Motejunas, 
Petrauskas.

Miriop pasmerktieji pa
davė e. Valstybės Preziden
to pareigas prašymą suteikt 
iiem malonės aktą. Gavusi 
apie tai žinoti S.-D. Frakci
ja padarė visų galimų pas- 
stangų, kad paremtų tą pra
šymą valdžioje. Iškarto gau
ta pasižadėjimo, kad ekze- 
kucija bus sustabdyta ir 
sprendimas dėl malonės ak
to peržiūrėtas. Bet vėliau 
patirta, kad teismo sprendi
mas miriop nuteistiem iš
pildytas. Valdžios atstovų 
buvo paaiškinta, kad nebe- 
suspėta dėl techniškų prie
žasčių laiku ekzekucijos su
stabdyti.

pas Utenos žydę, kuri girdė 
vandeniu sumuštuosius.

Daugiau faktų apie kalinių 
kahkinimą.

B. Cirtautas, Steigiamojo 
Seimo narys, 20-tam "Soci
aldemokrato" numery rašo: 

"Socialdemokrato" 17 Nr. 
buvo išspausdinta ištraukos 
iš dr. Požėlos kalbos Seime, 
kurios rodo, kaip buvo tar
domi Utenos žvalgybos jos 
suimtieji. Ten buvo kalba
ma apie kalinius, laikomus 
Panevėžio kalėjime. Jie jau 
nuteisti karo teismo.

Nesenai pas mane buvo 
atvykusi žmona vieno sepy 
tvniį suimtųjų toj pačioj 
Utenos byloj, bet laikomų 
Kauno kalėjime ir skundėsi, 
kad juos taip pat žiauriai 
mušė. Todėl balandžio 29 
dieną nuvykau kalėjiman ii* 
juos taip pat išklausinėjau.

Iš septynių suimtųjų ke
turi, — Petras Ilčiukas, Jo
nas Petkevičius, Jurgis 
Rapšvs ir Vincas Žitikis-— 
pareiškė, kad buvo žiauriai 
sumušti Panevėžy sausio 
mėn. 18 d., miesto milicijo
je, vado kambaryje.

(Čie kelios eilės išbrauk
tos cenzūros.)

Mušę keli žmonės: iš- 
pradžios kumščiais per vei
dą; paskui paguldžius ir 
vienam atsisėdus ant gal
vos, kitam ant kojų mušę su 
nagaikomis. Burną užkimš- 
davę rankšluosčiu, o galvą 
apsukdavę drabužiais. Mu
šė per nuogą kūną, o kai 
vienam mušamųjų —Jonui 
Petkevičiui—pradėjęs trik- 
šti kraujas, apklojo jį su 
šlapia skara ir vėl mušę, nėr 
skarą. Jis buvęs netekęs 
žado ir dargi neatmenąs, ar 
pasirašęs protokolą ar ne. 
Ant kūno užsilikę dar muši
mo žymių. Vincui Žitikiui, 
be ko kito, šompolais laužę 
pirštus. Mušeikos, mušda
mi, užklausdavę karininko-

•

DALINS FARMERIAMS 
SPROGSTAMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ.

kumštė, nagaika, šompolai kyti nuo pareiškimų, sura- 
ir brauningai...” pytų Panevėžio protokole,

Tiek iš dr. Požėlos kalbos, nes nesakęs nieko to, kas 
Prie to žiauraus vaizdo sun- surašyta, o tardžiusieji ra
ku kas bepridėti. Krašto ap- šę, ką norėję. Tai surasę 
saugos ministeris nekartą iš antrą protokolą, taipogi vi- 
Seimo tribūnos yra pasakęs, sai ką kitą, negu jis sakęs, 
• ’ • '** - —--į ir grasindami nušauti pri-

rnąjį protokolą Panevėžyj.

Suvienytų Valstijų val
džia turi daugiau kaip 12,- 
000,000 svarų atlikusios nuo 
karės pikrinės rūgšties 
(picric acid). Tai yra smar
kiausia sprogstamoji me
džiaga, kokia tik yra moks
lui žinoma. Neturėdama kur 
tą medžiagą dėti, valdžia 
buvo jau nutarus išvežti ją 
ant jūrių ir suversti ją į 
vandenį, bet kasyklų biuro 
patarimu dabar tapo nutar- 

šS ‘a įšdalyti » farmeriams,
vesda pridėt Mušusiujų pa- P* sunaudoti ją ak-
vaidžip jie nežiną; gir- nmnims ir kelmams sprog- 
dėje tik. kad vieną jų kiti dlnt- 
vadinę Račys, ir spėją, kad Pikrinė rūgštis turi gels- 
mušusiųjų tarpe buvo ir Pa- vos druskos pavydalą ir yra 
nevėžio miesto milicijos va- 18 kartų stipresnė už 40 
das. Jurgis Rapšys, 17 me- nuošimčių nitro-glicerino 
tų, apie sausio mėn. 27 d. jdinamitą. Dabar ji randasi 
buvęs antrą kartą muštas sukrauta sandeliuose Spor- 
Utenoj. Mušę pakartą už w x‘
rankų. Jisai norėjęs atsisa-

ta, Wis.,-ir Wingate, N. M. 
Farmeriams ją dalins viešų
jų kelių biuras ir žemdirbys
tės (agrikultūros) departa
mentas visai dykai, tik už 
persiuntimą reikės užmo
kėt Apie 1 liepos jau busią 
galima jos gauti.

j .1 ■ ■■■— ■ ■ ■■»■■■■—

kad jam nežinomi mušimų i „ .
atsitikimai žvalgyboj. P. mi- verte pasirašyti, kaip ir pir- 
nisteris, matomai, menkai mąjį protokolą Panevėžyj. 
pažįsta savo žvalgybą. Kas t .. . -. „
taip moka "tardyt" kaip U- nešta Armnos Teismo Vals- Kraujo upes plovė žemę— 
tėnos žvalgai, tas turi pir- tybės Gynėjui. ,6iarwiu»n Uic™ jot,
ma gerai pasipraktikuoti. 
Ir praktikuojasi, gal būt ir 
ne taip toli nuo p. ministe- 
rio. Dabartinė valdžia ir 
musų "krikščionys" kviečia
si savo tarnybon Vargus. Iš 
Vargo tuo tarpu vargas 
tam, kas pakliūva į jo na
gus. Bet atsiminkit Vargų 
patronai, kad kumščiu pa
remtos valstybės yra labai

AUŠRA.
Brėkšta rytas, nors aptemęs, 

Apie šituos skundus^ pra- Mirguliuoja ateitis.

Šiandien laisvė jau prašvis... 
B. Cirtautas.

Steig. Seimo narys. Priešo kardas mus globojo,
----------- Gyvus grumė pražutin.

Ką veikia Steig. Seime Vargdienėlis nebsvajojo
Socialdemokratai. Laisvą darbą vest pirmyn.Socialdemokratai.

Gegužės 11 dieną atstovo _
St Kairio įteiktas Vidaus. Bet aušrine patekėjo. 
Reikalų ir Krašto Apsaugos Piktadėjai, jus šalin! 
Ministeriam paklausimas Ja” i5fik5aH '
dėl Rokiškio Ap. Viršininko 

___ „ ir karo Komendanto veiki- 
silpnos. Ir kai ta kumščio mo prieš pirmos gegužės 
tvarka griūva,—griūva ant dieną, 
galvų tiems, kas ją yra su- Gegužės 13 dieną S.-D. 
daręs.____________________ Frakcija Įteikė Seimo pre-

Musų "krikščionys" toj zidiumui interpeliaciją val- 
interpeliacijoj nusimetė pa- džiai dėl valdžios agentų el- 
skutinius "sarmatlivus” ru- girnos vietose gegužės pir-

Jau išskėsti sparnai vėjo, 
Skrisim draug su juo 

augstyn.

Brėkšta ry tas, nors aptemęs, 
Mirguliuoja ateitis.
Kraujo upės plovė žemę,— 
Šiandien laisvė mums 

prašvis... 
žagaras;

("Aušrinė.”) į
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APSIVEDIMAI

Pajieškojimai

(26)

Pajieškau brolio Bernardo Poškos.

žirnų registruotojas. Mass. Ėį

Baltic Statės

✓
J

294 Eight Avė., New York, N. Y.

Visokios žinios.

Pajieškau savo sesers sūnų Povilo 
ir Julijono Nutautų. Ji* paeina iš 
Kauno rėdyboa, * Kiaulių apskričio.

busiu dėkingas.
Ą. S. Butler

110 Ana st, llartford, Conn.

iie mėffO nerdauir T.aigV mietas švogerėii, meldžiu duoti PARSIDUODA
. , -, • . .. . ® žinoti ar'ji randasi pas tamsta. Kas Biznis gerai taurom* ir geroj v re.karės metu nieko neveikęs, greitai važiuoti ir buvo pa- man apie ją praneš busiu labai d«- toj. Priežastis pardavimo—išvažiuo- 
Teismas leido pasakyti jam vojingi 
ilgą kalbą ir išaiškinti, ko- liams.

Liepos 4 d. vietos lietuviai Tnrškių parapijoj Meldžiu atsišaukti 
t Valo,

tybės atbudavojimą. Ap-| 
vaikščiojimas prasidės nuo j

i DUONKEPYKLA. 
išdirbtas ir geroj vie.

kitiems automobi- Pte,„^25’ <2”
P. O. Coalport, P*. Klerfield Co.
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KOMUNISTAI VAGIA 
LAIVUS ANT JŪRIŲ

Bėgiu šešių pastarųjų mė
nesių Amerikos pakraščiuo
se prapuolė daugiau kaip 20 
šios šalies laivų. Valdžia il
gai tyrinėjo, bet apie jų liki
mų jokių žinių nerado. Me
teorologijos biuro rekordai 
apie oną parodo, kad kai ku
rie tų laivų galėjo žūti nuo 
audrų, nes jiems išplaukus 
ant jūrių siautė dideli vėjai; 
bet kiti jų dingo tokiu laiku, 
kada oras buvo ramus ir 
nuo audrų jie negalėjo žūti. 
0 bet-gi jie išnyko ir jokių 
pėdsakų po jų neliko.

Dabar susida/ė teorija, 
kad tuos laivus pavogė ko
munistai. Washingtone ma
noma, kad visi tie laivai da
bar randasi sovietų Rusijoj. 
Šita nuomonė juo labiau su
stiprėjo, kad šiomis dieno
mis paaiškėjo, kaip komuni
stai buvo užgriebę sovietų 
valdžios vardu vieną vokie
čių laivą. Buvo taip. Balan
džio 21, 1920 metų, vokiečių 
žvejybos garlaivis ”Senator 
Schroeder” išplaukė iš 
Hamburgo žuvauti. Ant lai
vo buvo kapitonas, du virši
ninkai, 8 darbininkai ir 3 
pasislėpę komunistai: Apfel, 
Jung ir Klahre. Išplaukus 
laivui į atviras jūres, komu
nistai išėjo aikštėn ir juri
ninkui Kneufkenui vado
vaujant, suėmė kapitoną, 
viršininkus, uždarė juos į 
jurininkų kambarius, ir po 
10 dienų kelionės dasigavo 1 
gegužės į Rusijos uostą 
Murmanską, 'kur Kneufken 
pareiškė, kad jis sovieto! val
džios vardu tą laivą konfis
kuojąs.

Suimti laivo viršininkai 
buvo uždaryti Murmansko 
kalėjime, kur jie išsėdėjo iki 
5 gegužės; paskui sovietų 
valdžia atvežė juos trauki
niu į Petrogradą, ir birželio*1 
mėnesį jiems duota leidimas ; 
grįžti atgal Vokietijon. 
Maištininkų vadas Kneuf- ■ 
ken irgi sugrįžo Hambur- 
gan, rodos, jau po svetima 
pavarde. Čia jis buvo areš
tuotas ir uždarytas kalėji
man.

UTICA, N. Y. 
Didelė Lietuvių šventė!

kiais motivais jisai sukėlė 
ant jūrių maištą ir išgrobė 
laivą. Kneufken aiškino,. _ a
kad Kappo sukilimas, kariu-1 apvaikščios Lietuvos Vals- 
menės veikimas ir kiti poli
tiniai nuotikiai Vokietijo, 
tuomet privedę jį prie įsiti
kinimo, jog politinė padėtis 
Vokietijoj buvo tokia, kad 
apie ją būtinai reikėję pra
nešti Rusijai. Kadangi nu
vykti Rusijon kitokio kelio 
nebuvę, tai jis pasiūlęs tok į 
planą: paslėpti ant laivo 
tris komunfetų atstovus, o 
išplaukus ant jūrių nuveikti 
laivo viršininkus ir nuplau
kti Rusijon, ką jis ir pada
ręs.

Teismas nuteisė Kneuf- 
keną 5-kiems metams kalėji
mo, jo sėbrą Heydę pusant
rų metų nelaisvėn, o trečias 
kaltinamas pabėgo nuo teis
mo.

N era abejonės, sako' Wa- 
shingtono valdininkai, . kad 
šitokiu keliu nuėjo ir Ame
rikos apie 20 laivų, kurie 
prapuolė ant jūrių be jokios 
žinios.

pagal stovylą. Kalbės mies
to mayoras O’Conor ir adv. 
F. J. Bagočius iš Bostono. 
Vadovaus apvaikščiojimą L. 
Jankevičius ir P. Dobilis. 
Visi Uticos ir apielinkės lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti.

Po apvaikščiojimui visi 
ant prosze panų dirvono į 
New York Mills ant pikniko.

Reikia priminti, kad čia 
nepamirštumėte ir Lietuvos 
darbo žmonių, kurie nuken
tėjo apgindami laisvę.

V. B—nat.

, TEISIA POLICMANĄ 
DĖL ŽMOGAUS 

UŽMUŠIMO.
Ši panedėlį Bostono kri- 

minališkam teisme prasidė
jo byla policmano Steinhau- 
serio, kuris tūlas laikas at
gal nušovė žmogų dėl bon- 
kos degtinės. Nušautasis 
vadinosi Louis Quitt Jis 
yra turėjęs kitąsyk saliuną, 
ir kuomet užėjo blaivybė- 
pas jį liko daug neišparduo- 
tos degtinės. Taigi dabar jis 
pardavinėjo ją slapta. Pa- 
tėmijo tai policmanas Stein- 
hauser ir pasiryžo tą žmogų 
suimti. Persirengęs civilėm 
drapanom, .jis nuėjo pas 
Quittą ir ' paprašė bonkos 
degtinės. Gavęs degtinės, jis 
pareiškė areštuojąs Quittą. 
šis nenorėjęs pasiduoti ir, 
sakoma, sumušęs tą bonką 
degtinės, kad nebūtų priro
dymo. Policmanas perpykęs 
išsitraukė revolverį ir šovė. 
Ouitt krito ant vietos negy
vas. Quitto pažįstami ir gi
minės sudėjo pinigų ir pa
samdę advokatą išėmė va- 
rantą ir policmaną areštavo 
už žmogžudystę. Policija, 
žinoma, laiko Steinhauserio 
pusę, bet kadangi bylą spręs 
prisaikintųjų žmonių suo
las, tai gali būt, kad žmog
žudys bus pasmerktas.

HART, MICH.
Trijų dienu linksmybė.

Hart, Michigano Lietuviui Ūkininkų 
Draugija rengia trijų dienų links
mybę.

Subrtoj, 2 Liepos, vakare bus tea
tras "Dėdė Atvažiavo” ir ”Quecn of 
Hearts”.

Nedėlioj. 3 Liepos, piknikas su vi
sokiais žaidimais. •»

Panedėly. 4 Liepos, žvejojimas ir 
maudymasis ant gražaus ežero.

Norintieji praleist smagiai laiką 
atsilankykite, o pamatysite gražių 
ūkių, puikiu javų ir gražiausią lietu
vių koloniją. Dabar atvažiavimas 
pigesnis. Draugijos komitetas lauks 
ant stoties.

L. U. S. D, 119 Washington St, 
Hart. Michigan.

skričio, Garždų miestelio ir valsčiaus. 
Prašau atsišaukti arba kąs žino man 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą- 

Franciškas Justas (27)
13 E. 21st st, Box 108 Bayunne^N. J |

Aš, Antosė Blažiutė, pajieškau sa
vo susiedų Jono ir Antano Mačiulių, 
paeina iš Kuturių kaimo. Jurbarko 
valsčiaus, Raseinių apskričio. Mel
džiu atsišaukti arba apie juos žinan-! 
tieji malonėkite pranešti man apie jų 
padėtį ir sveikatą, nes aš turiu svar
bių žinių iš Lietuvos. Taip pat pa
jieškau ir kitų pažįstamų. (26) 

Miss Antosė Blažiutė 
49 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugų Broniaus 
Liutkevičiaus, Rozalimo par. (sykiu 
buvo Rusijoj, Ekaterinoslavo rėd., 
Petrovskam zavodie). 2 Kastanto Aid- i 
lausko Tverų par., 3 Kaz. Pociaus, . 
Rietavo par., 4 Antano Praniaus 1 
Barstyčių par., 5 Silvestro Songailos , 1 
Naujamiesčio par., (1907 m. išėjo į i 
S. V. kariunienę, nuo to laiko nežinau I 
kur būna), 6 ir 7 Jono ir Kazimiero 1 
Jankevičių (Jankų) Šeduvos par., ir 
miesto, visi Kauno rėd. Jie patįs arba ' 
kas apie juos žino malonėkit pranešti 
šiuo antrašu: (26)

ANTANAS J. GN121NCKAS 
P. O. Box 502, Johnston City, III.

PARSIDUODA ČEVEEYKV TAI
SYMO DIRBTUVĖ su visom maši
nom ir įrankiais. Priežastis pardavi
mo—važiuoju Lietuvon. Kas nori įsi
gyti tokį Inznį, o nemoka ant mašinų 
diibti, aš apsiimu išmokinti. (28)

S. I ŽD Ą V IMS
189 E. Merrimack irt., Loaell. Mass

PUIKI VIETA PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS:

Prie upės ir geros maudynės, salė 
šokiams gražioj vietoj, taip kad labai 
paranki ir smagi vieta pasilinksmini
mams.

4 LIEPOS nuo 2 popiety toj vietoj . 
bus imtynės, o po imtinių šokiai prie 
geros muzikos.

Kurie norėtumėte paimt salę šo
kiams ar piknikams malonėkite kreip
tis šiuo adresu: (27)

J. P. PUPKIS 
Bok 52 Shaaeetie River Pk.

B1LLERICA, MASS.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

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

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

Binghamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas 

Great Neck L. L N. Y.

POST CARO PHOTOS. 
For n*en oniy

Each card is a genuine photo- 
graph, artisticaly finished. perfect 
in execution and the coloring is the 
very best rich and pleasing to the 
^ye. High gloss finish. 
dred diffeient subjects in 
r "____~
two alike postpaid—$1.00.

K. P. URBLS
P. a Boa 670, * Hart,

One hun- 
Nude and 

Hathing girta Sample sėt of 12—no 
(26)

NORĖČIAU SUSIRAŠYTI
Su lietuviais, gyvenančiais Vokieti

joj, Belgijoj ir Franci jo j.
Ben Yonaitis

American Y. M. C. A.
Mayen, Germany A. F. G.

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

A. Bal
P. O. Box 197. Kenosha, Wis.

JUSTINAS SIMONAVIČIA. seniau 
gyvenęs 5420 So 65 ct., Chicagoje.
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškite. Jo motina jieško iš Lietu- j 
vos, kuri gyvena dabar Mitkaičiuose,; 
Viekšnią pasta, Mažeikių aps.,

L. Sudentas
255 Broadwav;. So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolių Anasto ir
Juozo Jankevičių, Suvaiką i ėdy bos, rusą ir anglą kalbas, ir kuri yra dir 
Naumiesčio apskričio, Bublalią kai
mo.

John Taukevičia 
Horton, Wyo.

Čia jo ir paveikslas.

SUĖMĖ DIDELĮ BRA
VORĄ.

Blaivybės agentai anądien 
užuodė Maldene bravorą ir 
per dvi paras saugojo tuos 
namus, nes negalėjo gauti 
varanto kratai daryti. Ko- 
misionierius Hays kažin ko
dėl buvo priešingas daryti 
tuose namuose kratą. Tik po 
dviejų dienų jis davė varan- 
tą, ir kuomet blaivybės 
agentai tenai įsilaužė, rado 
du katilu degtinei varyti ir 
17 bačkų užraugtos brogos. 
Visa tai buvo išversta nuo 
viršutinių lubų per langą į 
kiemą, bačkos suskaldytos 
kirviais, durįs sulaužytos ir 
visi bravoro įtaisymai su
rakinti. Bravoras buvo ant 
pat viršutinių lubų, kurias 
namų savininkė buvo išnuo- 
muojusi kokiam tai degtin
dariui ir gaudavo po $100 
rendos mėnesiui. Degtinda
ris pasislėpė.

Pajieškau apsivedimui merginos 
iki 2-u mėtų, kuri galėtų vartoti lenkų, 

bus restauruotuose. Aš esu 26 metų 
vaikinas, buvęs kariumenė] karės lai
ku. Prisiųskit savo paveikslą, kurį 
pareikalavus sugrąžinsiu. (27)

- W. D. K.
157 W. Canton st., Boston. Mass.

' Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 35 metų amžiaus. Aš esu 
28 metų. Meldžiu atsišaukti, duosiu 

' atsakymą kiekvienai. (27)
j W. Beten
Į 25 S. Washington st, lcwa City. lovva

» Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 ir 28 metą amžiaus. Aš esu 
32 metų, sveriu 175 svarus, esu 6 pė
dų 8 colių augščio, juodų plaukų, bal
toj veido, 10 metu užsiimu bizniais, 
turiu namą vervės 25.000 dolerių. 
Noriu gauti merginą, kuri turėtų ne-

• mažiau kaip 2000 dolerių. Kuri mer
gina mylėtų gražų gyvenimą, meldžiu 
prisiųsti laiška ir savo paveiksią.

S F M
388 Lafayette st., Bridgeport, Ct.

Kauno gub., Grinkiškio par., Vaitie
kūną sodos; jau trečias metas kaip 
nežinau kur jis gyvena, paskutinį lai
šką gavau iš Omaha, Nebraska, jis 
tada važiavo į kitą miestą. Kas žinot 
apie jį ką nors, malonėkit pranešti 
už ką busiu labai dėkingas, arba pats 
lai atsišaukia. (27)

M. Poška
1737 E. Reynolds st.. 

Springfield, III.

Jurgis čepelis. siuvėjas, paeinantis 
iš Kauno rėdybos, Zarasą apskričio, 
Rokiškio valsčiaus, iki 1917 gyveno 
Philadelnhiioj. Kaip galima greičiau 
prašo rašyti jo .brolis Liudvikas is 
Vladivostoko. Rusijoj. Jis pats ar kas 
:j žino, malonėkite map pranešti. Su
teiksiu informacijas ir antrašą jieš- 
kančio. Rašykit šiuo antrašu: (28)

M. K. Miškinis
101 Oak st, I-awrence, Mass.

Aš, Franciška Endraitienė, pajieš
kau savo sunaus Jono Endraičio, l.air- 
kuvos parapijos, Selvestrą sodos, Ra- 
seĮnių pavieto, Kauno rėdybes. Guo
dėjau, gyvena Argentinoj; Jeigu kas 
apie ji žino, malonėkite' pranešti, bu
siu dėkinga. (27)

Mrs. Franciška Endraitienė
Box 333, Wash Co^ Daisytown, Pa.

Pasilikę Rusijoj jurinin
kai gyveno nekurį laiką po 
komunistų valdžia. Bet ne
patiko jiems tas gyvenimas 
ir jie nutarė grįžti atgal 
Vokietijon. Išplaukę sykį 
apie Murmanską žuvauti, 
jie suėmė naujus savo virši
ninkus ir, paėmę laivą Į savo 
rankas, leidosi namo. Pake
lėj jie sustojo Norvegijos 
uoste Tromso, paskui Ber
gene, ir ant galo pasiekė 
Hamburgą. Jie tikėjosi, kad 
jiems bus dovanota, bet vąl- 

1 džia juos suėmė kaipo maiš- 
| tininkus ir jūrių plėšikus. Gi 
f’ trįs komunistai, Apfel, 
f Jung ir. Klahre, kuriuos 
| Kneufken buvo ant laivo pa- 
| slėpęs, pasiliko Rusijoj kaipo 
I atstovai vokiečių komunistų
■ partijos. 
B Kneufkeno ir jo draugų 
K byla buvo nagrinėjama 
B Hamburge gegužės mėnesy, 
K šių metų, prieš nepaprastąjį
■ prisaikintųjų suolą, kuris
■ sprendė komunistų bylą dėl
■ pereito kovo riaušių,
■i Kneufken teisme prisipa-iiumuuniavu tciuuuub ■^.. i • I . v pas savo broli Adomą Si voką i New■ žino, kad jisai yra komunis-'nius) važiuoti automobl- Britam. Conn. Aš jo adreso nežinau, 
■tas iš persitikrinimų, bet liais, nes ;

Pajieškau savo brolio Bronislovo 
Godęiiausko. Jisai paeina iš Kauno 
rėdyhos. Telšių apskričio, Varnių 
parapijos, 15 mėnesių atgal gyveno 
Pennsylvania valstijoj, o dabar neži

nau kur yra. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žinot, pranešti, bu* atly
ginta. (27)

Stanislovas Goddiauskas 
422} TV. Camden st.. Baitimore, Md.

Phjieškau pusbrolio Antano Kairio, 
Patiltės kaimo, Raudėnų parap., Šiau
lių apskr. Jei kas apie jį žino malonė
kite pranešti arba pats lai atsišaukia. 

Jurgis Kairys (28)
65 I sL, So. Boston, Mass.

Aš, Juozapas Pisarauckas, pajieš
kau savo moters Mortos Piširauckie- 
_nės, abudu paeinam iš Suvalkų rady- i 

~ - Vn »• • I uw®» apsoiicio. Aš išva-valstljoje atėmė D0-Ciai au-,žiavau uždarbiaut ir parvažiavę* jos 
tomoNHstu .Hrtmm.

ATĖMĖ 50 LEIDIMŲ 
AUTOMOBILISTAMS.
ši panedėlį motorinių ve-

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 29 metu. 
Mylėčiau, kad butų nuo Kupiškio ar 
Panevėžio. Norinčios gauti gerą, 
linksmą ir gražų vyrą atsišaukite pri- 
siųsdamos savo paveikslus. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. (27)

Mr Paul A. U.
East Nonvich, L. L N. Y.

. Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 40 
ritėtų, be skirtumo tikėjimo. Aš esu 
35 metų našlys. , Turiu gerą darbą, 
uždirbu pas 2 sąvaiti po 125 dolerius. 
Kurios norėtų atvažiuoti iš Lietuvos, 
gali atsišaukti. Geistina, kad su pir-. 
mu laišku prisiųstų ir savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą ant pareikalavimo sugrąžin
siu. (28)

John Leturkis
P. O. Box 46, Glen White, West Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 28 iki 35 metų. Aš 
esu 29 metų vaikinas. Man butų ma
lonu. kad atsišauktų ne iš toli, pri- 
siunčiant su pirmu laišku savo pa
veikslą. John J. Lukas
311 West 29-th st., New York, N. Y.

Jieškau apsivedimui merginos arb 
našlės be skirtumo tikėjimo nuo 25 
iki 30 metų senumo. As esu 34 me
tų senumo. Meldžiu su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, o platesnių 
žinių suteiksiu laiškais 

J. S. Vendavti
P. O. Box 401 Hanitnond, Ind.

Pirmą syk pajieškau apsivedimui 
merginos. Meldžiu atsišaukti, aš atsa
kymą duosiu kiekvienai. Esu geras 
inekanikas ir turiu vilų, kad mergai
tė bus laiminga su manim apsivedusi. 
Platesnes žinias gausit per laišką.

P. U žalai ti s
F. O. Box 158 Rockford* Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 36 metų amžiaus, iš prigi
mimo lietuvy*. Aš norėčiau gauti 
pačią tarpe 25 ir 40 metų amžiaus, 
nepaisant tikybos ir tautos. Plates
nių žinių suteiksiu laiškais. Atsaky
mą duosiu kiekvienai (27)

Mike Biveinis
12314 Deųuindre SU Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 35 metų. Ku
ri norėtų įsigyti gerą gyvenimą, ma
lonėkit atsišeaukti ir paveiksią pri
siųsti, kuri ant pareikalavimo sugrą
žinsiu. (26)

J. P.
818 Wa*hington avė., Du Beis, Pa.

COMMONVVEALTH 
OF 

MASSACHUSETTS 
Suffoilc. *s Superior Court

!■ Eąuity 
No. 18387 

į. Attorney-Generul
vs

Jbseph Kowal & Company, Ine, et ąl

LIETUVIŠKI LAIŠKAI
.Tuoj išeis iš spaudos nauji lietu

viški laiškai rašymui į Lietuvą, la
bai dailiai padaryti, su visokiais pa
gražinimais ir su gražiais pasveiki
nimais tėvo, motinos, brolio, seserą^ 
ir giminių. Užtat nei vienas nepra
leiskit šitos progos nenusipirkę Laiš
ką, o pradžiuginsit savuosius tokiu 
linksmu laišku. Siųskite užsakymą 
tuojaus. nes vėliaus gali' nebelikti 
Kaina 10 laiškų 75c.; 25 laiškai už 
$1.50. Agentams specialės kainos.

S. F. J a neoš (28)
P. O. Box 640, New Haven, Conn.'

“KANKLES”
'ligai lauktos "KANKLĖS” vėl 

pradeda kankliuoti, ši metą kemp. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metų "kankles”, bet ir visų 
kęturių praeitų metų bus naujai 

peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi- 
iniu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 
« kaip tik apleis spaudą (už apie 
dviejų mėnesių) bus "Kanklių” 
kąina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
/ 769 Broadway, So. Boston. Mass.

TOLESNI ĮSAKYMAI 
PRIRODYMUI REI

KALAVIMŲ.
Viršui užvardytu reikalu, tolesnei 

įsakoma, kad David J. Malonąy, Es<]., 
nuskirtas Receiveris, duotų: tolesnį 
pranešima visoms y pa toms, turin
čioms reikalavimus:' priešais Joseph 
Kowal & Company, Ine., kurie dar 
neprirodė savo reikalavimų, kad pri
statytų juos į ofisą minėto Receive- 
rio 196 Hanover st, Boston, Mass., 
Ruimas 305, delei leidimo, pirmą ar 
prieš pirmą dieną Rugsėjo, 1921 m. 
arba bus sulaikyta, pakol teismas, 
prirodžius gerą tikslą, duos kitokį įsą- > 
kymą, šis pranešimas bus duotas 
skelbti per tris sąvaites, vieną šyla' 
kas sąvaitė Boston Traveler taipgi 
lietuvių laikraščiuose Keleivyje ir 
Darbininke, išeinančiuase Bostone ir 
rusų laikrašty Russfcy Gblos, išeinan
čiam New Y orką, bet turinčiam tam 
tikrą skaičių savo skaitytojų Bosto
ne; paskutinis paskelbimas tuose 
laikraščiupbe bus mažiausia 30 dienų 
prieš pirmą dieną Rugsėjo, taipgi bus 
Pasiųstas apmokėta pasta išspaus
dinta kopija advokatui ant rekordo ir 
kiekvienam kreditoriui minėtos kor
poracijos, kurie bus žinomi Receive- 
riui ir kurie dar nėra priparodę savo 
reikalavimų ir potam padaryti prie- 
siegtą paliudymą paklusnume šio įsa
kymo.

Per Teismą, 
Franci* A. Campbell, Clerk

Birželio 23, 1921

Kopiją 
' - Paliudyja:

Francis A. CampbeU, Clerk.

i! 
i! 
i!
Į!
i!

NUO 1905 METŲ REVOLIUCIJOS IKI 
ŠIŲ DIENŲ, SU SPALVUOTU 

ŽEM LAPIŲ.
šitoj knygoj telpa visi faktai ir doku

mentai, kurie parodo, kas ir kaip kovojo 
už Lietuvos paliuosavimą iš po caro val
džios, kas tą valdžią sugriovė, kas paskui 
norėjo prijungti Lietuvą prie Vokietijos, 
l.as norėjo uždėti ant Lietuvos vokiškąjį 
karalių, ir kodėl visi tie pienai nenusisekė. 
Toliaus veikalas parodo, kaip buvo ap
skelbtą Lietuvos Respublika, kaip buvo 
šaukiamas Steigiamas Seimas, kaip Lietu
va kariavo su bolševikais, kaip ji su jais 
susitaikė; paskui, kaip ant Lietuvos už
puolė lenkai ir karė su jais.
GRAŽUS SPALVUOTAS ŽEMLAP1S, 

kuris panūdo šiandieninius Lietuvos Ru- 
bežius sutartimi su Rusais, Latviais ir 
kitais kaimynais. Vienas tik žemlapis, 
perkant atskirai, vertas dolerio.

Kaina $1.00.
Jeigu norėtumėt gaut tą knygą 

apdarytą audimu, kaina....................$1.50.
Pinigus galite siųsti popierinį dolerį 

laiške. Tik aiškiai užrašyk savo adresą 
atgal.

g/C| C1V7|C 255 BROADWAY, 
KELE1 V 10 SO. BOSTON, MASS.

KELIONE I LIETUVA SU 
PAUDOVO

Si BALTIC STATĖS BANKO KLEMAIS ilnSmu 
PALIDOVAS II «w Turku j LlCtu ą.

Kad musų keleiviai butų 
kuogeriausiai aprūpinti 
kelionėje, kad jie gautų 
tinkamą ir draugišką pa
tarnavimą muitinėse ir 
t. p., siunčiame drauge 
palydovą pilietį
VYTAUTĄ ŠAUKLĮ

jis iškeliaus su mu
sų KELEIVIAIS PA
BAIGOJ LIEPOS (AR 
PRADŽIOJE RUGPIU- 
ČIO). VISI KELEIVIAI 
BUS APRŪPINTI SU 
PASPORTŲ, VIZŲ IR 
IŠGAVIMU ’TNCOME

Kur seniausi*,' 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 
flaenturA 
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visą pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S ■ !fi
Pinigus siunčia { Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juo* garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje viš
toje nn4> prMmšjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

§ ■
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

) pigiai ir gražiai. • 
opausaina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliam* tikietua ir tt.

S ■
” VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spansdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietneos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
”TARKA”

AMERIKOJE 83-50 MBT. 
LIETUVOJE ........... 4^0

S ■ ši
Pirkite “Vienybės” Ben
drovės šėras. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S ■ S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

BAGAŽO REIKALAIS IR SU 
TAX” KVITŲ NEW YORKE.
KAS NORIT TURĖTI RAMIA, GERA IR LINKSMA KE
LIONE Į TĖVYNĘ LIETUVA,, TAS TUOJ UžSISAKY- 
KIT SAU- VIETĄ. TT ĮR - *
Užsisakydami vietą ir klausdami informacijų, prisiųskite 
mums iškirpę šį paskelbimą.
UŽSAKYMUS SU PINIGAIS SIŲSKIT ŠIUO ADRESU:

Reikalaukite platesniu in
formaciją apie viską, ra
šykite mums laiškus, rei
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUANlAN 
VILNYK HJBL 60.
193 Grand Si. w 
BrooKIun, N. y.

Kur vtenyM, 
Ten galybė.

*
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Išaiškino. 
:— Pasakyk
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per

Tik mėsa j dangę eina.
Geru katalikų vaikui te

ko apsilankvti pas savo dėdę 
daktarą. Viename kamba
ryje jisai pamatė žmogaus 
skeletą.

—Kas tas?—klausia dak
taro nusistebėjęs vaikas.

—Tai yra žmogaus kaulai 
—paaiškino daktaras.

—Ar tai po smert žmo
gaus tik mėsa eina i dangų, 
o kaulai palieka ant žemės?

Klausimas.
Kaip ilgai Amerikos

Skirtumas.
—Koks skirtumas tarp 

komunisto ir socialisto?
— Kaip vieno taip ir kito 

kūnas tas pats. Skirtumas 
tarp jų tik galvose: komu
nisto galvoj revoliucija, o 
socialisto galvoj protas.

Senų Laikų Sknis
GERAS UŽDARBIS
Klausk apie teritoriją

FRUIT PRODUCTS 
TRUST

Kept. D. 451, 8-fb Douglas st.
Boston. 27. Mass. (2S)

žuvimo aiero, iw ruimų stuba, viso 
7 budintai, gyvuliai ir padursi. Prie 
fttrtnos yra malūnas j*van>s malti ir 
paduodama gyvuliams graną, ledų 
biznis ir tartoka* lentoms piauti. Ma
lūnas ir tartokas varomi vandeniu. 
Parduodu pigiai. Kreipkitės yratiškai 
irba laišku.

ANTANAS SAMALIUS
P. O. Box 24, ‘Brooklyn, Conn.

Moteriškė yra tvirtesnė 
už vyrus. Ji bile vyrą gali 
paklupdyti.

REIKALINGI

IŠD ALINTOJAI
TIEM. KURIE DABAR UŽLAIKO 

SELYKLAS IR APYNIUS 
PIRMENYBĖ 

GERIAUSIA LINUA 
WH0RSELI0 GROCERIŲ

PRANAS JONAITIS.
Pentiną ir išbaltina namas, 

ir patais? viską kas tik reika
linga.

Darbas . užtikrintas, kaina 
prieinama. 129)'
Namų adresas* 565 6-th St. 
Ofisas: 332 Broadvray

SO. BOSTON. MASS.

Dievas uždraudė Jievai 
valgyti bananą, grąsinda- 
mas išvyti iš rojaus. Ir Die
vas žinojo, kad Jieva neiš
kęs neparagavusi. Betgi jis 
tą bananą pakabino taip že
mai, kad Jieva galėjo pa
siekti.

Motina:— Kodėl tu nerė
ki, kai Jonas tave bučiuoja?

Duktė:— Kaip aš galiu 
rėkti, kad jis man grasina.

Motina:— O kaip jis tau 
grasina?

Duktė:— Jis sako, 
aš rėksiu, tai jis pas 
daugiau neateisiąs.

Atmintis taisosi.
—Na tai kaip, Jurgi, ar 

tavo atmintis jau taisosi po 
ligos?

—Dar nevisai, bet jau po 
biskutį taisosi. Ot, žiūrėda
mas i tave tuojaus prisimi
niau, kad tu esi skolingas 
man Denkis dolerius.

žino ką daro.
—Kodėl tamsta savo pa

čią laikai visuomet namuo
se uždaręs? Neišleidi nei i 
prakalbas, nei i teatrą.

—Koks gi butų išrokavi- 
mas palikt tuščius kamba
rius, kuomet randa tokia 
brangi.

Dasitarnavo.
Tūlas fabrikantas aprodė 

visą savo fabriką iš kitur 
pribuvusiam jo svečiui ir, 
pagalios, norėdamas paro
dyt, kaip gerai jis apmoka 
savo darbininkams ūž dar
bą, pašaukė vieną iš senes
nių darbininkų ir klausia:

— Ką tu turėjai, kaip pra
dėjai pas mane dirbti?

— N ieko, — atsakė liūd
nai darbininkas.

— O ką tu turi dabar?
— Džiova...

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIRA V A Aite HAMBURGA-E1TKUNU8 / 

{LIETUVA
Dideli dviejų sriubą pašto laivai išplauk*:—

S. 8. POLONI A. Liepas « & S. ESTON4A RagąjaMa 3
S. & LYTRUANtA Liepos 2* S. S. Palonu Rutptoeto 17 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klasos telriVisaM 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJ A US-DANCiOO IR 
, KALIFAS. CANAbA

■ ■ ■■ ■.■■■■■■>■<■<11 ■ ■ ■ , q ■ ą ■

Kodėl?
— Kodėl tūlos "pagarsė

ję” lietuvės dainininkės va
dinas merginų pravardėmis, 
nors jau keli metai kaip ve
dusios? *

— Tai yra ženklas, kad su 
savo vyrais jos ilgai nebegy
vens.

Agento gudrumas.
Viena šeiminįnkė davė 

sau žodi niekuomet nieko 
nepirkti nuo agentų.

Karta užėjo pas ją agen
tas ir siūlo visokių mažmo- 
NTO zių.

—Ne, man nieko nereikia, 
aš nepirksiu. Gali sau tams
ta eit iš kur atėjęs—piktai 
užreiškia šeimininkė.

—Šitaip! Dabar aš pats 
matau, kad tamstos kai- 
mynka teisybę apie tamstą 
sakė— pastebėjo agentas.

—O ką ji sakė?— pasitei
ravo šeimininkė.

—Ji sakė, kad tamstos vy
ras yra ant tiek sktrpus, kad 
nepavelina tamstai pirkti 
nieko nei už penkis centus.

—A, ta sutrė, melagė!* 
Duok man daiktų už čiehis 
du doleriu. Aš parodysiu, 
kad mano vyras nėra toks 
skupus, kaip jos.

Patarimas tinginiams.
Tūlame laikraštyje tilpo 

šitokis apskelbimas:
”Kas tingi dirbti ir nori 

puikiai gyventi, lai prisiun
čia 5 dol., o aplaikys patari
mą kaip galima gyventi be 
darbo.”

Tūlas žmogelis, matomai 
tinginys, pasiuntė 5 dol. ir 
IK) kelių dienų gavo šitokį 
atsakymą:

”Buk toks gudrus kaip aš 
ir jieškok tokių kvailių kaip 
tu, tai nereikės dirbtu

Apsisaugojo.
Tūla Chicagos moteris, 

perskaičiusi Brooklvno ko
munistų išleistą knygelę 
"Kaip apsisaugoti nuo kū
dikių,” pagimdė dvynukas. 
Kažin kiek kūdikių ji butų 
pagimdžiusi, jeigu tos kny
gelės nebūtų skaičiusi?

;____ i___ -_________ v; : ĄKAtinA —
Bučernėj. Į Jeigu nori, kad mergina STREIKAS SVEIGAHIMS

I Jauna gaspadinė įėjus į tave mylėta turi pataikyti į
> bučernę, norėjo nusipirkti jos širdį. Bet pirma reikia 

vištą. Pačiupinėjo vieną, an- atsiklaupti ant kelių, 
trą, trečią, penkta ir vėl iš- 
naujo visas čiupinėja. Buče-1 
ris, kuriam tas čiupinėjimas. 
nepatiko, sako: J

—Ar tamstą vyras taip-, 
pat ilgai čiupinėjo, kol išsi
rinko sau už pačią?

Pažįsta juos.
Tūlas nigeris buvo pašau 

ktas į teismą už vogimą viš 
tų.

— Ar turi advokatą?— 
klausia teisėjas.

— Neturiu, 
gėris.

— Ar nori ii turėt?'
— Ne.
— Jeigu neturi pinigų už

mokėt, tai advokatas patar
naus dykai.

— Labai ačiū, nenoriu.
— Tai kodėl? w
— Aš pažįstu advokatus, 

—atsako nigeris.— Jie tuo
jaus norėtų pasidafyt su 
manim vištomis, kurias aš 
pavogiau.

EAL ta 
MG* trW»AVA

Vaikas 
mama, kodėl mano pape tu
ri taip mažai plaukų ant 
galvos?

Motina:— Todėl, sunau, 
kad jis daug mislina.

Vaikas:—Tai kodėl, ma
ma, ant tavo galvos tiek 
daūg plaukų?

Matina (susimaišius):— 
Eik, sūneli, laukan, aš netu
riu laiko tau atsakinėti

Visų Žiniai.
Bodamas barberin per daugybę me- 

. _ , tų aš esu surinkęs keletą tuzinų ge-
lietuviai klerikalai vadins riaušių inportuotų bntvų. 
naują Lietuvos atstovą j

lauš iš Tautos Fondo atskai-

ĮDOMI KNYGA.
šiomis dienomis išėjo iš spau

dos labai žingeidi knyga: "Nu- 
teriotos Lietuvos Draugų Komi
teto Veikimas.” Knyga graži, 
su paveikslais, didelėmis raidė
mis, aiški, lengva kalba, turinti 

man netoli šimtą puslapių ir visa pri- 
’ pildyta įdomiais rašiniais ir nu

šviečia So. Bostono lietuvių išti
sų metų veikimą Lietuvos nau
dai. šioje knygoje telpa daug 
šių dienų dokumentų, Lietuvos 
valdžios atsišaukimų, Lietuvos 
Gynimo Komiteto telegramos, 
prašymai ir kiti naudingi pasi
skaitymai, kurie bus naudingi 
kol Lietuva gyvuos. Žodžiu sa
kant, yra didelės atgimstančios 
Lietuvos istorijos — atmintis 
ant visados. dflR

Šioje knygoje yra visų veikė
jų, darbuotojų, aukotojų, Lietu
vos paskolos honų pirkėjų var
dai, pavardės, iš kur paeina iš 
Lietuvos ir kiek kuris aukojo, 
arba už kiek bonų pirko. Kiek
vienas hetuvys. o ypač Bostono 
ir apielinkės, turėtų šią knygą 
Įsigyti, nes iš jos galima daug 
ko pasimokinti, daug ko dasiži- 
noti. Kaina 50 centų. Galima 
gauti "Sandaros”, "Keleivio” 
Redakcijose ir Baltic Statės 
Rankoje. Visas pelnas eina Lie
tuvos šauliams.

N. L. D. K. Kasininkas
Juozapas Šokas,

380 4-th St., So. BostOn, Mass.

K AL 1 i l()S AM[ PIKOb LiNijĄ
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Natijieny dovanos bus duodamos 
tiktai iki rugpjūčio Į dienos, 1921 m.

/co.
CfflCAGO, fLL.

mimo gyduolės neturi briti 
vartojamos. Atsitikimuose, 
kada žmogus -nasinaodigįa 
rūgšties nuodais, alkalinis 
priešnuodis (kalkės, amoni*

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laivakortes sta
čiai į Hamburgu, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų. Pašportus pa
rūpinant kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakanėiausia lie
tuvių agentūra. Raižykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei 
norit turėti pigių ir malonią kelionę į Liethvų-Tėvynę.

LFTHUANIAN TRAVEL BUREAU, 
136E. 42-nd SL, . New York, N. Y.

'ant mazgotės ir duoti ligo
niui kvėpintu

Į Matant, kad burna ir lu- 
i pos neišgedę ar .nenudegę ir 

s nežinant koks nuodas buvo 
1- vartojamas, tai atsargiausia 
•- duot vaistą, kuris priverstų 
>. ligonį vemti, kaip tai gars- 
». tyčių šiltam vandenyje, po- 
i- tam aliejaus piene su mil

tais maišyto, arba baltymą 
į. kiaušinio, išplakto piene, 
s Fosforo nūsinuodyme rei- 
i- kia duoti stiprios arbatos 
i gerti. Narkotiškuose nusi- 
i nuodymuose reikia vartoti 
i stiprią kavą.

Atsitikimuose karboli-
- nės rūgšties nusinuodymo 
s reikia vartoti alkoholiaus 
3 arba alkoholinio gėrimo, po-
- tam aliejaus (castor) arba į 
s karčiosios druskos, žalių
- miltų (Paris Green) nusi- 
!' nuodime reikia muiluotu!

vandeniu išplauti bumą, ir 
. gerti aliejaus ir amonijos 
. spirito (šaukštuką stikle 
. vandens). J
j' Visuose atsitikimuose nu-l
- sinuodymo reikia kuogrei- 
i čiausia kreiptis gydytojaus
- pagelbos, bet iki gydytojas 

galima prisišaukti, šie nuro-
' dymai turi būti vartojami.

Ptomaine nuMnuodymas. | 
, Visai ne retenybė šiomis r 

dienomis skaityti laikraš-l 
čiuose ptomaine nusinuody-į

■ mo atsitikimus. Ptomaine r 
nusinuodymo priežastim pa-

_ prastai būna aštrių nuodų 
’ chemikalų plėtojimąsi vai-r 

gomūose daiktuose. Šie che-| 
’ mikalai beveikiant pradeda F
■ pudinti maistą. Daugelyje į 

atsitikimų, kur dalykas bu
vo iš giliaus nagrinėjamas, 
tapo surasta, kad bakterijos 
ar net kokios ligos gemalai 
per neapsižiūrėjimą pateko

I maistan, ir tuomi maištą pa
vertė nuodingu.

Papraščiausi gemalai, ku
rie maistą pūde, yra šiltinės. 
Galvijų cholera, kitos rūšies 
gemalai, kurie tankiai ran
dasi ptomaine nuodinimo j 
priežastim. Galvos skaus
mas, ir viduriavimas papra
sti apsireiškimai šio nusi
nuodymo, ir geriausias bū
das to visko išvengimui yra 
pusėtinas virimas ar kepi
mas maisto. j

Valymas ir apsižiurėji- 
mas vartojant ar gaminant 
maistą, palaikas užlaikant 
šaltai, maisto pusėtinas vi
rimas ar kepimas yra tvirti Į 
ir užtikrinanti nurodymai 
išvengimui ptomaine nusi
nuodymo. ■

Lengva yra tepti
vftrtoj ir Svarioj virtuvėj.
JŲS'necrišHdot visos virtuvėm, kuomet kejKit su 
Nauju Ferfection KerosihmiuPeėium. Jis sutei
kia karštį tik toj vietoj, 'kur jus'norit . Jus galit 
nureguliuot jį!
štai kode) taip lėngva padaryti išsiputusius kei
kus, gražiai apgrobusius pajus ir traškius ska
nius piragaiėius! Jurus nereikta vaikščioti apie 
pečių. Jus visur galit'pasiekt, kur tik norit— 
greitai if lengvai.
Nereikia malkų, nei anglių atnešti, nei pelenų iš
nešti, nei užkurti, nei valyti.
Naujas Perfection Vandens 'šikiytojas suteiks 
jums karštą vandenį greitai ir už mažus kaštus.
Naujas Perfection padalytas 2,,8,ir 4 deginimo 
šaižu, su šildomuoju kabinetu ar be jo. Gauna
mas visur didesnėse krautuvėse.

Dabar k« Uk HCJa ii pa ■paa4w

Nauja Lietuviška

BI

NAUJIENOS
įrašo. sil,. cmhp,k

LAIVAKORTES ATPIGO

Tel.: Kiehmond 2957-M.

W.^dW.tMen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 

Rusiškai.
GYDGCHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS. į
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nno 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST„ 

BOSTON. MASS. '

Į J.

Tel. Havmarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

M AL FINRUEMCZ,
GYDYTOJASk IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST., BOSTON. 
Room 21i;#r 314.

Nors apsaugojimas kūno NusiHUOdyinaS. 
priduos jums šiek-tiek var- ------- -—
go, bet vištik geriau yra tą Daugelis žmonių yra tos 
"vargą” kentėti esant svėi-'nuomonės, kad vėmimas yra 
ku^negu praleisti kelis mė-į geriausias būdas pagelbos 
nesiūs lovoje ir daugeli pi-' nusinuodymo atsitikime. Tai 

yra klaidinga nuomonė, nes 
daugelyje -atsitikimų vėmi
mas yra labai pavojingas. 
Nusinuodymo reikale viskas 
priklauso nuo to, koki nuo
dai buvo vartojami, nes įvai
rus nuodai reikalauja įvai-

Ąf kada nors girdėjai 
apie džiovą arba sausligę?

Žinoma, girdėjai. Suvirs 
150,000 ypatų Suvienytose 
Valstijose kasmėt miršta 
nuo džiovos, fr daugumas S 
mus pažįsta nors vieną džio
va sergančią y patą.

Džiova sirgti tai pavojin
gas dalykas, bet lengva ap- 
tisaugotįnuo tęs ligos. Ap
sisaugojimas reikalauja, tru
putį noro, bet ką tas reiškia 
sulyginant su praleidimu 
kelių mėnesių'Iovoje!

šiame straipsnelyje nors 
paviršutiniai pasimokinsi
me, kaip apsisaugoti nuo 
džiovos. Yra keli dalykai, su 
kuriais visi privalo susipa
žinti

Kode! mes galime džiova 
apsirgti?

Užvis pirmiausia todėl, 
kad kas nors, kuris džiova 
serga, buVo neatsargus, ir 
antra, dėl silpno musų kūno 
padėjimo.

Priežastim džiovos yra 
gemalai. Gemalai toki maži, 
jog mes negalime matyti jų 
be mikroskopo. Tie gemalai 
įeina į kūną per burną arba 
nosį. Jie randasi musų val
gyje, ant musų rankų, ir net 
ore, kurį mes įkvepiame. 
Gemalai, paprastai, apsisto
ja plaučiuose, ir jeigu kūnas 
negana sveikas ir drūtas, 
gemalai sunaikina plaučius.
Iš kur gemalai atsiranda?

Džiova sergantieji spiau- j 
dvdami ant grindų arba ša- ; 
fygatviu baršto milijonus ! 
gemalų. Rankos juos paima, 
arba plaučiai įkvepia, ir tuo 
būdų įie įeina žmonių kū
nus. Tas paprasčiausias bū
das jų išsiplatinimo. Svarbu, 
kad nei viena ypata nespiau- 
dytų, nečiaudėtų ir nekosė- ( 
tųięur kitur, kaip tik Į ske- i

NB^PERFEbOit
00 Cook Stovės and Mis*
STANDARD OIL CO. OF YORK 1 

===S==SS========4J=SB=SSS^

nigų, kad įgyti sveikatą. |
Štai svarbiausi sveikatos 

įstatymai Jie gana lengvi.
Maistas. Maistingai val

gyk. Ne visuomet tą patį j 
valgį. Turi valgyti daržovių 
kaip tai: žirni& pupų, lęšiu
kų, bulvių, spinakų, salotų,' riu gyduolių. 
indrkvų ir kernų. Mėsos val-Į Jeigu burna ir lupos nu- 
gyk vidutiniškai. Visuomet degę ar išgedę, tiri ženklas, 
valgyk duonos ir grudų. į kad paimta labai stiprios 
Pidnas ypatingai geras vai- rūgšties nuodai (žibanti ta
kams. Gerk daug vandens, pylai ar kita kokia rūgštis),

Miegos. Miegok mažiau-arba alkalimai nuodai 
šia astuonias valandas iš ■ (šarmdruskė, potašius, šafr- 
dvideŠimtš-keturnĮ. Nakti-mas, amoni ja). Ir kaip tik 
nis miegas geriausias, bet tokiuose atsitikimuose vė- 
jeigu prisieina dirbti nak
čia, tai miegok nors astuo
nias valandas per dieną.

šviežias oras. Vėdink vi
sus savo gyvenamus kamba
rius. Visuomet miegok ty-j jos spiritas, šaukštukas stik- 
rame ore; kada galima, ant Ie. vandens), dviangterugštė 
lauko. Langus pakelk vasa- druska turi būti vartojama, 
fąir fiemą. Gauk kiek tik'Atsitikimuose ^kalinio nu
gali tyro oro kasdien. I sinuodymo, rūgšties prieše

Mankštinimasis. Svarbu nuodis (citrina, uksusas pu- 
marikštintfe. Jeigu dirbi ne- 'siau su vandeniu) arba apel- 
pėrtoli nuo namų, vaikščiok amų rūgštis turi tarti naudo- 
į darbą kasdien pėkščias. tjama.
Jeigu pertoli, tai kasdieni Pirmiausia priešnuodžiu 
marikštinkis nors penkioli- turi išptetiti burną, paskiau 
ha minučių. Eik pasivaikš- po truputį iš palengvo gerti 
čiotpo vidurdienio valgio. Už kokio pusvalandžio Hgo- 

Pu'žiiiMiiiaas. Nepersi- Inisturi gerti aliejaus, arba 
dirbk. Aštuonios valandos į grietinės su miltais išplak-'

i Lietuviškai - Lenkiška Aptinka
j ) Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
.' ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
IK visokių ligų, kaip tai: nuo^ gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
jji reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
X plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
7 tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 

dėl vyrų tr moterų. Dietių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
A Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
Ję daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut geras 3 vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 

f 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.



pakol pastatė ant savo, ir
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DOVANOS!
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giusiems mokslą laimingos

e 
i

1

So. Bostone po Nr. 250 
8-th street iškrito per langą 
nuo trečių lubų 3-jų metų 
vaikas. Jis turbut mirs.

i4 
i 1 
I
4
I

REIKALINGA: Moteris kuri tur 
patyrimą išsiuvinėt kvietkas j čeve 
rykus (beadinp shoes) užimt agenta 
vimą. Atsišaukit pas

Lowell. Little & Co, 
Newboryport. Mass.

Automobilius susikūlė su 
gatvekariu.

Ant Massachusetts avė..

PRAKALBOS.
Seredos vakare, birželio 29 d.

LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Bottau 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9

Roxburyje vienas vaikas 
bežaisdamas su revolveriu 
peršovė kita vaiką. Peršau
tas jau mirė.

NAMAS Už $250.
įmokėdami $250 liksite savininki 
šeimynų, 7 kambarių medinio na 

Bostone 
platės nit 

(27,

žaizdas, ir Antanavi- 
ant

paaiškės da daugiau nedo
rybių iš ištvirkusio kapitali
stų gyvenimo ir jų vadina
mos ”doros.”

t

j

t

AR JŪSŲ STOGAS i! 
PATAISYTAS? ! Į■ >

• i visokių stogų (rufų) patai- i Į 
] • symų. (33) ' į
i!
i!
i!

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
□K "M

---------------------— .v—ev

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikea 
ar Eurofea daktani, fi^dldeaii teMnfąi-

Per daugeli metų praktikos, gerai susipsžin—ir so lietuvių visoodi
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmtmimi reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėmė iš Lietuvos visokių gydančią žolių, iaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums sm 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime kų prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už boritų.................................................|1JM.
Lietuviška Trojanka, pakelis ............................................................  Me.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų.....................................  91.25.
Plotkelės nuo žalčio ir Grippo ...................................  Me. -
Perfurnai ..................................................................  9&, 94^ 92^ $1 i
Muilai .......................................................................... 50c, 25c, 15e, 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prishmČisms pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės ”VAI8TUOS* 

Jr užlaikome visus jų prepaflttus.
Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklėli atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROV1ZORIU8

373 BROADIVAY.KampM em,SO. BOffi

TEISINGIAUSIA
REAL ESTATE AGENTŪRA

Norintis pirkti arba parduot NA 
MA ar ŪKE visuomet kreipkitės pa: 
mus. o mes suteiksime greitą ir te: 
singą patarnavimą. (29)
LITHUANIAN HOME BUILDERt

Co, 1NC. 
and Real Estate

366 Broadway, Room 1. 
So. Boston. Mass.

Telefonas So. Boston 1878-J.

j KELEIVIS
e

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
"Ford Coupe” labai pigiai. Matyti i j 
visas informacijas galite gauti pat 
M r. F. Rusaell, Broadvray Garage 
541 Broadway, So. Bostone.

IŠSIDUODA DIDELIS FRONTINIS 
KAMBARYS.

Gražioje vietoje, 5 minutoa ik 
parko, dėl vienos ypatos. Kreipkite' 
— John Burnett, 108 Lawn St. 

(20)

tenai upeliais, muzi-

gtiię ?,dželtemanai” su ”lei-

pbilius pereitą nedėldienį su- 
, >ikulė su gatvekariu ir 6 
žmonės likos sužeisti.

vakaro pirmininkas st Ras-
• —i u 11 •_ _ »

Bet vis js pastangos nuėjo atsilankyti. Mitingo pradžia stu^aŠ!’ Foto’
niekais. Politiniai prokuro- bus 8 valandą. ' 453 Br»Mwa/ s«. Bcuou, m*m.

► Apskaitliavimą duoda ant ' >

1

Baisus skandalas tarpe 
"doros” sargų.

Bostone išeina į aikštę 
baisus skandalas, į kurį yra 
įveltas apskričio prokuro
ras Tufts ir daug kitų žy
mių vyrų ir moterų. Liepos 
11 d. prasidės byla, kurio, 
bus reikalaujama prašalinti 
prokurorą Tufts iš vietos. 
Tūli žmonės tos bylos bai
siai bijosi ir pylė pinigus 
tūkstančiais, kad ją užglos- 
čius, bet politiniai jų priešai 
nenusileido ir byla bus. Kas 
toj byloj paaiškės, kol kas 
nėra tikrai žinoma. Iki šiol 
iš tyrinėjimų paaiškėjo ši
tokie dalykai:

Tūli "doros ir tvarkos" 
dabotojai, kurie taip mėgsta 
kaltinti socialistus "laisvoj 
meilėj,” susitarę įkūrė Wo- 
burno miestelyje, netoli Bo
stono, nedorybės namus, 
kur per naktis buvo kelia
mos didžiausios ištvirkimo 
orgijos. Susirinkę augšti 
valdininkai, teisėjai, kuni
gai, fabrikantai ir kitokie 
"augštos kilmės” žmonės te
nai netik gėrė ir paleistuva
vo per .ištisas naktis, bet 
nuogi išsirengę su mergo
mis ir svetimomis moteri
mis ėmė paveikslus nedo
riausiose pozose. Toj sodo
moj dalyvavo netik profe
sionalės paleistuvės iš Nevv 
Yorko ir kitur, bet ir,tūlos 
"šoeįęty lafdies,” ta tikroji 
kapitalistinės visuomenės 
Smetona. Šitais blaivybės 
laHęąis šampanas, ir vynas 
pjrlėdf tenai upeliais, muzi
ka rėžė "džiazą" ir įsisma-

dfeūpšs” turėjo \tgood timė” 
tikroj to žodžio prasmėj.

sYfca tai fljuyo daroma, sa- 
kępia, ,’su prokuroro Tufts 
iri kitų Smarkos dabotojų’’ 
žinia. ;Tiepis' namams vėsti 
buvo pastatyta tūla mote
ris, kuri spaudoj dabar yra 
žinoma kaipo "Brownie” 
Kennedy, o tie namai vadi
nasi "Mishavum Manor.” 
Tenai ta moteris priimdavo 
milionierius iš visos Naujos 
Anglijos ir suvesdavo juos Į 
pažintį su svetimomis "lei- 
demis.” Kada jie nusilakda
vo ir kuomet prasidėdavo 
tokie dalykai, kurių spaudo
je minėt negalima, tuomet 
juos nufotografuodavo. Sa
koma, kad fotografijų esą 
'tokių, ant kurių tūlos poros 
nutrauktos visai nuogos.

Ir štai, kada tų paveikslų 
daug surinkta, tuomet 
tiems žmonėms pasakyta: 
"Sudekit $100,000, tai vis
kas bus užglostyta; kitaip 
apie jūsų darbus žinos visas 
pasaulis. Ve, musų rankose 
fotografijos, ir jos bus pa
skelbtos laikraščiuose. Suži
nos tada viską jūsų šeimy
nos, ir prie to da jus eisite 
kalėjimam”

Nusigando garbingi po
nai ir ponios, ir susirinkę 
sudėjo $100.000 kad tik butų' • 1 rr ?_ •__ I
sakoma, paėmęs prokuro-^

,ro priešininkai varėsi patol,j 15,000,000 tuzinų kiaušinių.' 
! pakol pastatė ant savo, ir j Sveikatos komisionierius 
prokuroras Tufts likos pa- Mass. valstijai skelbia, kad 

įtrauktas teisman. |Bostone ir kituose Mass.
i Reikia tikėtis, kad teisme miestuose dabartiniu laiku 

yra sudėta šaltuose sande
liuose 15,000,000 kiaušinių 
ir 30,000,000 svarų mėsos ir 
ir sviesto.

Gazas užmušė žmogų šuliny
Roxbury’je pereitą suba- 

tą buvo šitoks atsitikimas, 
italas vardu Guinta išsikalė 
savo darže šulini daržovėms 
laistyti ir įtaisė tenai pum- 
pą. Pradėjus jam vandenį 
pumpuoti, pumpa pagedo ir 
jis nusileido į šulinį pataisyt 
ją, bet apie vandeni užuodė 
stiprų gazą ir turėjo tuojau 
išlipti atgal. Papasakojęs 
apie tai savo draugui, Guin
ta vėl nusileido i šulinį, bet

Gaisras ant South streeto.
Ant South streeto. Bosto

ne. šį panedėlį buvo didelis 
gaisras. Užsidegė didelis 
namas, kur buvo odų sande
liai. Keli ugniagesiai buvo 
sužeisti ir tik per plauką 
nežuvo liepsnose. Nuostoliu 
ugnis pridarė į $100,000.

daužau iau nefeliDo Kuo |East Le^ingtone, automo- uaugiaujau neisnpo. ikuo-,biKnc =n.
met jo draugas pamate, kad. 
su Guinta nebegerai, jis no
rėjo lipti šulinin jį gelbėt, 
bet gazo buvo jau taip daug, 
kad negalėjo per jį prieiti.' 
Pagalios buvo pasaukti ug
niagesiai ir jie maskas užsi
dėję ištraukė Guintą.nebe- “‘5’. ? n-UIlų g™f’™ “mu* vcjęzov c - dėsi jurese. Per tą susigrū

dimą buvo pasimetusių nuo 
tėvų 10 vaikų.

Policmanas pašovė juodv eidį Chelsea’je pereitą nedėl-
Pereitos pėtnyčios naktį dieni susikūlė vienas auto- 

Cambridge’ujė policmanas mobilius su gatvekariu. Va- 
pašovė 16 metų amžiaus žiavęs automobilium žmo- 
juodveidi ir paskui areštavo gus likos mirtinai sužeistas 
jį. Policmanas sakosi radęs 
juodveidi įlindusi per užpa
kalines duris į aptieką ant 
Massachusetts avenue ir no
rėjęs jį areštuoti, bet juod- 
veidis nenorėjęs pasiduoti ir 
pradėjęs muštis. Negalėda
mas kitaip ji įveikti, polic
manas peršovęs jam ranką.

į Revere Beach pajūryje 
pereitą nedėldienį buvo su
važiavę apie 150,000 žmo
nių, iš kurių apie 3,000 mau- 

gy^ Jis paliko žmon, ir 6 
mažus vaikus.

Užmigo važiuodamas 
automobilium. I

Mikolas Antanavičius, ku- ___________
ris gyvena So. Bostone, pa- Lietuvių Svetainėje kalbės Dr. 

D. Alseika ir adv. F. J. Bago
čius. Kurie indomaujate apie 
jjadėtį Lietuvoje, ir norinti iš
girsti daug ko naujo, patartina 
kiekvienam atsilankyti į šias 
prakalbas.

Rengia Sandaros 7 kuopa.

sisamdęs automobilių važia
vo peFeitą nedėldienį Į No. 
Hansoną ant savo farmos. 
P-evažiuo^amas jisai užmi
go ir užvažiavo ant medžio. 
Antanavičius pabudo jau 
po automobilium ir vos išli
jo iš po jo. Daktaras netoli 
to atsitikimo vietos užsiuvo 
jam 
čius dabaigė važiuoti 
savo farmos.

Studentų vakaras.
Bostono Lietuvių Studen

tų Kliubas buvo surengęs 
Westminster Hotely vakarą 
atsisveikinimui su baigu
siais mokslą savo draugais.

Svečių susirinko keli de- 
sėtkai. Be studentų, buvo ir 
šiaip nemaža inteligentijos, j 
Visi jautėsi geram upe ir 
vakaras buvo labai smagus, j 
Prieš vakarienę susirinku-, 
šieji sudainavo Lietuvos 2 šeiinyny . mifiu 
himną p. M. Petrauskui va- mo, geroj vietoje, south 
doyaujant. Po vakarienės, W

! A. J. KUPSTIS
tenis pakvietė eilę kalbėtojų *12 BRgį{?JI4^OCTOji
pasakyti kalbų. Kalbėjo 
"Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas, "Sandaros” re
daktorius V. Šliakys, M.‘ 

viskas ramu. Tuos pinigus, Michelsonienė, filosofijos 
sakoma, paėmęs prokuro-'daktaras Hermanas iš New 
ras. Tuo gal butų viskas ir j yorko, baigęs dabar inži- 
pasibaigę, jeigu prokuroras, nieriaus mokslą Denbinas- 
butų lygiai tais pinigais su baigusi teisių mokslą p-lė 
savo pagelbininkais pasida- puišiutė ir kiti graduantai; 
linęs. Bet jis norėjęs vienas ant pat galo gražią prakal- 
perdaug pasinaudoti, ir jo bą pasakė adv. F. .J. Bago- 
sėbrai, supykę, pradėjo kel- cius. Kalbėtojai linkėjo bal
ti triukšmą. giusiems mokslą laimingos

Taip šitas skandalas išėjo ateities, bet ragino juos taip 
j aikštę. Kadangi į jį yra pat neužmiršti musų darbo 
įvelta labai daug "didelių” I žmonių, netarnauti vien tik 
ir "garbingų” žmonių, kurie doleriui, bet dirbti visuome- 
turi netik savo šeimynas, nej į. padėti liaudžiai kovoti 
bet ir visuomenėj užima la- už geresnį būvį, 
bai augštas vietas, tai buvo 
daroma didžiausių pastan
gų, kad šitą skandalą už-j 
glosčius. ”Brownie” Kenne-1 
dy, svarbiausia tų orgijų liepos, "Keleivio” 
UUUUllukė, vuujaua uuigu. JjSS. Gv kuvpvo ousnumi- pis Jotu 
Sakoma, kad kaltininkai la- mas, kad galutinai sutvar-jRo«to»v<__________________

daug jai užmokėję, kius išvažiavimą ant jūrių, reikalingas namo prižiurr-

MUZIKOS INSTRUMENTAI.
Darau naujus ir taisau armonikas 

smuikas. koncertinkas ir kitokiu: 
muzikos instrumentus. (29)

Joe Burbulis
116 Dorchester A v. So. Boston Mass

KAMBARIAI ANT RENDOS.
Butai po 4 kambarius, $10.00 an 

menesio. East Cambridge. Kreipki 
tės pas: 128)

Mrs. J. Chevis, suite 2, 17 Warrei 
St, E. Cambridge.

CAMBRIDGE, ant Wiih»w St.,prie; 
pat Parką. 2 šeimynų namas. 5 ir f 
kambarių, gazai. šiltas ir šaltas van 
duo, atskira ieiga, naujai nupenty 
tas, parankus prie dirbtuvių ir fabri 
kų. Parsiduoda už 94500.

T. Conaay
580 Mass. Avė, Cambridge, Mass.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Šios pėtnyčios vakarą, 1 

name bus 
liudininkė, tuojaus dingo. LSS. 60 kuopos susirinki- 
b 
bai daug jai i ...
kad ji prasisalintų iŠ Čia. Todėl draugai teiksis VISI TOJAS (Janitor), kuriz nuprastų apie

Smagus Piknikas!
RENGIA AM. LIET. TAUT. SANDAROS N. A. APSKRITYS.

4 Liepos-July, 1921
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki 10 vaL vakare.

LAKE lAOSMKUN FAKK, FIANDKIM, MASS
GERBIAMIEJI:

■ Vienas iš smagiausių ir didžiausių piknikų Naujoje Anglijoje. Viršminė- 
tas parkas yra vienas iš gražiausių parkų Mass. valstijoje. Randasi ant 
<ranto didelio ežero, aplink didelis ir gana puikus pušynas, viduryje parko 
andasi puiki pieva visokiems žaislams..

Taipgi didelė salė, kunon telpa PENKI ŠIMTAI PORŲ ŠOKIKŲ. Bus 
vairių žaislų. Apart to dar bus puikius programas, kurį išpildys D. ir M. 
D-jos "GABIJOS” choras, po vadovyste gerb. komp. M. Petrausko ir kiti 
horai. Taipgi, prakalbos įžymių svečių ir geriausių kalbėtojų. Kalbės P. 

I. ŽIŪRĮS. Sandaros Centro Pirm, ir DR. D. ALSEIKA ir kiti. Išgirsite 
tuikiai skambančias dainas, įdomių žinių iš Lietuvos ir smagiai pasišoksite.

TAD VISI VALIO 1 PIKNIKĄ! KVIEČIA RENGĖJAI.
’ PASARGA:—Važiuojant iš Bostono imti Park Sq. karą ar Park St Sub- 
vay Chestnut Hill ir davažiavus Chestnut Hill mainytis ant Framingham 
aro arba nuo South Stoties trukiu. Karais ir trukiais važiuoti iki Fra- 

ningham stoties ir išlipus eiti Hollis St, ir Parkas. Iš Worcesterio imti 
Iioston karą ir išlipti viršminėtoje vietoje. Iš So. Bostono nuo Broadtvay ir 

l st eis Specialiai Karai dėl patogesnio nuvažiavimo. Kviečiame visus 
ižsiregistruoti pas A. Matuli, A. Juodgudį, J. Lekavičių arba "Sandaros" 
Administracijoje, 327 E Street, So. Boston, Mass. (26)

A

Pinigų Kursas 
Nupuolė

Knrie norite slysti pinigus Lietuvon, sijokite tnojans, 
dabar yra gera proga.

Persiunčiame iki artyariausioo Lietuvoje potoo

U! 915.75-1000 Auksinų
Mums galite prisiųst Money Orderiu arba čekiu, arba 

kreipkitės ypatiškai.

KONCERTAS!
Lietuvių Muzikos. Konservatorija 

vadovaujant komp. Mikui 
Petrauskui, - rengia

MOKINIŲ KONCERTĄ
LIEPOS 3 D., 1921 M, S V. V.

LIETUVIŲ SALĖJE
• E St., So. Boston.
• šiame koncerte dalyvaus L. 

M. K. Mokiniai ir Wor- • 
k cester’io Skyriaus. ■ / 
\ Tikiety kaina 50c. / 
\ Tikietus galima / 

gauti pas L. M. / 
K. mokinius

"Gabijos” 
narius. 
Kviečia .• 
L.M.K. •

»<

Norintiems keliaut 
Lietuvon

MES REKOMENDUOJAME ČIONAI PADUOTOS LAI
VUS, NES TAI VRA DIDŽIAUSI LAIVAI PASAULYJE.

Išplaukia tt New Yorko sekaatose dienose:
Liepos 16, OLYMPIC 6 dienas pro Southampton į Antverp 

■ ' Liepos 26, AQUITAN1A 6 d. pro Southampton į Antwerp
Liepos 30, BERENGAR1A 6 d. pro Southampton į Liepojų

■ Liepos 30, ROTTERDAM 8 d. tiesiog j Rotterdamą 
: Rugpiučio 3, ADRIATIC 7 d. pro Southampton j Antverp
- Rugpiučio 9, NEW AMSTERDAM 8 d. tiesiog į Roterdamą $100. 

11, MAURETANIA C d. pro Southmapton j Antw. 9100.
Rugpiučio 13, OLYMPIC 6 dienas pro Southampton j Antw. 9100. 
_ ............' 9100.

9145. 
9100. 
9100.

Pasiskirkite bile dieną kada parankiausia yra Jums išvažiuot ir 
' praneškite BALTIC STATĖS FINANCE CO, prisiųsdami rankpi

nigių 525.00, o mes pasistengsime, kad Jums ar Jūsų šeimynai butų 
užtikrinti geriausi kamoariai.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.

Baltic Statės Finance Co.
LIETUVIU BANKINE ĮSTAIGA

357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 1061.

•i Rugpiučio
:'r .? "

Rugpiučio 20. LAPLAND 8 d. tiesiog j Antverpą
- Rugpiučio ' ------- ■-
į Rugsėjo 3, ROTTERDAM 8 d. tiesiog i Rotterdamą 

Rugsėjo 3, OLYMPIC 6 dienas pro Southampton į Antwerp

31, AUR1ATIC 7 <L pro Southampton i Liepojų

1100. 
9100. 
9145.
9100. 
9100.

j Parsiduoda dailus namas.
Dviejų šeimynų namas, 

garažas, dailus sodas, labai 
gražioj vietoj, netoli Bosto
no, parsiduoda už pusę kai
nos. Platesnių žinių galima 
tauti "Keleivio" redakcijoj.

UETDVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akuievičres
Ofisas: 258 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St. 
Tel. So. Boston 1891-M. *

RUSAS DAKTARAS

N. GLEBOW
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE 
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
884 MAIN STREET 

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

Nedėldieniais ir šventadieniais 
tik nuo 1 iki 2 po pietų.

Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET 

JAMAICA PLA1N. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 9 iki 

10 vai. ryte.
Telefonai: 

Jamaica 3150 
Cambridge 8175-J 

r

Sfaftcnyrujt w

šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 
BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šė- 
rininkai skiria dovanas tiems, kurie atves j minė
tą Banką didesnį skaitliu naujų depoziiorių per 
ŠIUOS DU MENESIU, š. m.

Dovanos skiriamos sekančiai: pinu* dovana 
$50.00 auksą; antra dovana $25.00; trečia <—910.

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias 
dovanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias ypa- 
tas: M. Venį—bankoje, K. Šidlauską—aptiekoje, 
A. Ivaškevičių, F. J. Bagočių ir J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena tt šen 
saugiausių Banko Bostone. įsteigta 1891 
suvirtom 3Vi miliono depozitu ir tari pervirto 
$300,000.90.

SOUTH BOSTON TRUST CO.
474 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Joe A. Maynard, prezidentas; K. Šidlauskas, Vie-prezidentas.

c33) : 1
JOHN MARTIN & CO. [
63 GATĖS ST..

SO. BOSTON. MASS. f
Tel. 184-M. Uždėta 1886. S MASS. AVĖ. GARAGE, IMC.

J. MATHUS. TREA& 
PIRMUTINIS LIETUVIU 

GARAŽIUS- 
Parsamdome automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujos ir pertai
sytus automobifios.

2353 MASS. AVĖ, 
NO. CAMBRIDGE, MASS. 

Telephone: CamK 25*3.

Tel. So. Bostoe 506-M
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVY8 DENTISTAS. 

VALANDOS Nm * iki 12 rimą.

Nm 2 iki * vak 
NENEUOMI8 

iH 1 v. *• statą.

Šaradomis iki 12 dieną, 
leivio" namu 
tarps Cir-D st

-

1
! ---------


