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Mirtis ir kalėjimasIMA NAG«v“CMMEI-žinios»Lietuvos d nų
Rusijos popams.

I

8 NETEKS GALVŲ, 
O KITI LAISVĖS.

POPIEŽIAUS PAŠALPA 
RUSIJAI.

Senatorius Borah Wa- 
ishingtone pradėjo atakuoti 
Kerenskio valdžios "amba
sadorių” Baehmetjevą ir 
podraug valstybės departa
mentą, kuris tą "ambasado
rių" toleruoja ir leidžia jam 
eikvoti Rusijos pinigus, ku-

Iš Romos pranešama, kad riuos §i šalis buvo Kerens-Pripažinti Sovietų Respu
blikos išdavikais ir neprie

teliais.
Prieš Revoliucijos Tribu- 

nolą Maskvoje prasidėjo po- įdėliui ištikrujų "rupi xltoKiems manams 
pji byla, kurioje jie kaltina- šelpti revoliucine Rusiia7 į\ll0*c.iems uKsiams, _ nii knnfis- » revouucmę KUSlją. tlk tiems, kune yra zinonmi uz priešinimąsi Komis- oT nej jam rupi tik pa- vaUtvha- ripnartampntni 
kavimui bažnytinių turtų traukti savo ousėn Rusiios n. i 7? ąepartamentui . hadai! ianriii nAalnai V?p- > RUSIJOS kokie tle tikslai, kūnebadaujančių pašaipai, vie- žmones ir nesant jiems ne-1, 
tomis popai daug turtų pa- va pašalpą, platint Romos ^ta^entni 
slėpė, o vietomis sukurstė kataliku tikėjimą. Tai yra I,drwmentU1’ 
žmones priešintis komisą- , ne labdarybės darbas, bet 
rams ir ginti cerkves iki pa- {gudri jezujitizmo politika.

i . nU0s si saus buvo Kerens-
i popiežius nutaręs siųsti Ru- i^jo valdžiai paskolinus. Pri- 
sijon burj jęzujitų su pasai- ’spirtas prie sienos, Bach- 
pa badaujantiems zmo*'metjevas pradėjo teisintis, 
nems. Gal manot, kad po- ^a(j jisai pinigų neeikvojęs 

su- Atokiems tikslams, "kaip 
žinomi

yra "žinomi valstybės de- 
*/’ tai niekas 

nežino. Ar prie to priguli 
rėmimas Kolčako ir kitokių 

'banditų, ar tik šelpimas ca
ro činovninkų, kurie kilus 

! revoliucijai išbėgiojo į už
sienius, tai ponas Bachmet- 
jevas aiškiai nepasako. Tai
gi senatorius Borah parei
kalavo, kad valstybės de- 

y .““"““A partamentas aiškiai pasais žmonių suaręmime tarp J t kokfems „.ains 
kariaujančių frakenų Tai i BLiBnetjevas Rusijos žmo- 
yis dėl tikėjimo. Katalikai ,ni ini^ |eidži kiek jis 

keli artivvskudaL Kai ku 'faud? P^ijųKleido, kiek jų da lieka,
keli arkivyskupai. Kai Ku- tonai katalikus. Ar ne lai- g valstvbės deDartamen- nems ju gręsia mirties miniresni airiai butu 4e: Įr ar vaistyoes aeparwmen 
bausmė. Užsienio buržuazi- j bažnyčios klausimo pas juos B,acl?me jevą
ja ir dvasiškija kelia didelį nebūtų? 
triukšmą dėl tų juodašim
čių bylos.

8 DVASIŠKIAI NUTEISTI 
MIRIOP.

M a slfva_ —Šiandipn R
gužės, revoliucijos tribūno- Streikas kilo^delto, kąd lai- 
las nuteisė miriop 8 dvasiš-'vų kompanijos numušė al
kius, 2 svietiškiu ir 1 mote- gas. Darbininkams sustrei- 
ie_ .2 . _ \
nių turtų rekvizicijai ir samdė streiklaužių. Tarp 
kurstymą prie riaušių. Visi streikuojančių ir streiklau- 
nuteistieji turi teisę apa- liaujančių darbininkų pe- 
liuoti į vyriausį tribunolą. —*x-

kaltinamieji nuteisti kalėji- riose buvo sužeista ir keLa- 
man įvairiam laikui. Penki tas policmanų. Dėl tos prie- 
seni žmonės, kurie buvo at- žasties policija paskui ap- 
rasti kaltais, likos paliuo- supo unijos salę, kur strei- 
suoti dėl jų seno amžiaus. Iš kieriai turėjo susirinkimą, 
visu kaltinamųjų prieš re- ir areštavo 200 žmonių. Visi 
voliucijos- tribunolą, dvasiš- išlieti Eti
kių buvo 20 žmonių.

TŪKSTANČIAI LAVONŲ 
PO SNIEGU.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad atėjus pavasariui ir 
pradėjus sniegui tirpti, Ru
sijos laukuose, ypač pake-

skutinio lašo kraujo. Dėl ši
tų kurstymų vietomis buvo
didelių riaušių ir kraujo AIRIAI PIAUNASI DĖL
praliejimų, kuomet sovietų 
valdininkai atėjo su karei
viais imti bažnyčių auksą ir 
sidabrą.

Taigi dėl šitų riaušių bu
vo daug popų areštuota ir 
apkaltinta išdavystėj. Jų 
tarpe yra daug vyskupų ir

TIKĖJIMO.
Iš Dublino pranešama, 

kad Kilkeney miestelyje, 
Airijoj, 3 gegužės užmušta1

nebūtų?
i
| AREŠTAVO 200 STREI- 

KIERIŲ.
Montreale, Kanadoj, strei

kuoja dokų darbininkai.
I

K1US, Z, SVltll&MU U J- UIVIV '
rį už priešinimąsi bažnyti- kavus, kompanijos prisi-’ 

a__ i_ ___ 1_ 2__ Tom 1

reitą sąvaitę jvvko susirė- 
Dvidešimts ‘devyni kiti mimas ir kilo riaušės, ku-

areštuoti buvo iškrėsti, bet 
krata tiktai parodė, kad 
streikuojantįs darbininkai 

! buvo visai be pinigų.
iiI

Rusijos ambasadorium, ar 
ne; jei taip, tai kokią val
džią jisai čia atstovaują ir 
kur toji valdžia randasi?

IŠVIJO 7 VELNIUS, BET 
VAIKAS MIRĖ.

Laikraščiai paduoda įdo
mių žinių apie religinių be
pročių sektą, kuri vadinasi 
"Holy Rallers’’. Žmonės, ku
rie priguli tai sektai, yra 
baisiai prietaringi ir pilni 
visokių burtų. Jie tiki į vel
nią, į dievą ir kitokius nebū
tus daiktus. Melsdamiesi jie 
voliojasi po žemę, šokinėja 
augštyn ir šūkauja Į dan
gų, šaukdamiesi "šventos 
dvasios”.

Viena "rolleriu” kolonija i e?ancias 
yra Maine’o valstijoj, Tarr =

VOKIEČIAI APSIVYLĖ
RUSAIS.

Darydami su rusais su- 
lims" įSsirodė’bąusus 
nys • ------ - - ............
rie per žiemą gulėjo ap
snigti.

Ridge kaimelyje. Jų tarpe 
tenai buvo 17 metų amžiaus 
suparaližuotas vaikas. 
"Rolleriu” supratimu, jis 
nevaldė savo kūno dėlto, 
kad jį velniai buvo apsėdę. 
Pereitą sąvaitę atvažiavo 
tenai vyriausis jų kunigas, 
Seth Arnold, ir apsiėmė vel
nius iš vaiko išvaryti. Pasi-

— nelaidoti lavonai, ku- si? raktą į Rusijos aukso dėjęs ant stalo bibliją Jis 
aruodus ir galėsią gerai pa- pradėjo melstis, paskui eme 

Apie Aktubinską, sipelnyti. Bet dabar vokie- voliotis po grindis, paskui 
Kirgizų respublikoj, pri- nai pamatė savo apsivyli-'šokinėti ir šauktis šventos 
rinkta jau keli tūkstančiai Sugrįžę dabar iš Rusi-,dvasios. Laike šitų cere- 

J jos vokiečių ekspertai pra- monijų jis tiesiog pakvaišo
neša, kad Rusija neturi nie- ■ ir ėmė kalbėti pats nežino- 

> parduoti, išskyrus gal damas ką jis kalba. Pabai- 
miškus, bet tais negalima gęs savo rituolą jisai pareiš- 
pasinaudot, nes nėra kaip kė, kad 7 velniai iš vaiko 
juos iš Rusijos gilumos iš-'tapo išvaryti ir nubėgę 
gabenti. Rusijos geležinke- kaukdami per laukus, ir 
liai esą taip suirę, kad juos kad vaikas esąs jau sveikas, 
pataisyti imsią mažiausia Kada namiškiai nuėjo į 
15 metų laiko ir po $500,-'vaiko kambarį, pasirodė, 
000,000 kapitalo kas metai.'kad vaikas buvo miręs.

lavonų.
FRANCIJA NEPRIPA- ko. 

ŽINS RUSIJOS.
Paryžiaus žiniomis, fran- 

euzu * valdžia nepripažin- 
sianti sovietų Rusijos patol, 
pakol jos nepripažins Ame
rika. Nežiūrint ką Genujos 
konferencija nutars, Fran
cija savo nusistatymo Rusi-

* - > • • • « •

LENKŲ PASIŪLYMAS 
LIETUVAI DERĖTIS.
Lenkų užsienio reikalų 

ministeris Skirmuntas pri
siuntė Lietuvos užsienio mi- 
nisteriui kun. Jurgučiui ši
tokį pasiūlymą:

”Pone Ministeri! Lenkų 
vyriausybė visoje eilėje no
tų, pasiųstų Jūsų Ekselenci- 
jai paskutinių mėnesių lai- 
kotarpyj, ne kartą yra pa
reiškusi noro draugingai su
tvarkyti klausimus kas dėl 
geros kaimynystės santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

"Lenkų vyriausybė nepa
keičiamai nori išvengti kiek 
galima greičiau kliūčių, ku
rios gali pakenkti nustaty
mui ir tolimesniam išsiplė- 
tojimui betarpių santykių 
tarp musų arba kurios yra 
likusios drumsti nelaimingu 
budu musų santykius. Iš ki
tos pusės Lenkų vyriausy
bė laikosi nuomonės, kac 
neitralinių zonų, nustatytų 
Suvalkų ir Vilniaus srityse, 
gyventojai negali toliau bū
ti laikomi nepakenčiamose 
izoliacijos sąlygose, neturė
dami atsakomingos val
džios, kuri jiems laiduotų 
saugumą.

”To dėliai Lenkų vyriau
sybė pilnai yra ,persiėmusi 
nuomone, kurią yra pareiš
kusi Tautų Sąjungos Tary
ba 1922 m., sausio 13 d., kas 
dėl naudingumo laikinai pa
dalinti neutraiinę zoną, 
esančią tarp demarkacijos 
linijų Suvalkų ir Vilniaus 
srityse. '

"Įkvėpiama noro sutvar
kyti visus klausimus, kurie 
gali kilti tarp Lietuvos ir 
Lenkijos betarpio susitari
mo keliu musų 2—(neįskai
toma) Lenkų Vyriausybe 
siūlo Lietuvos Vyriausybei 
pradėti derybas, kad pakėl
us neitralines zonas, dabar 

esančias Suvalkų ir Vil- 
, provizorine 

{demarkacijos linija.
"Teikitės priimti ir Lt. 

Skirmuntas. 
1922-III-18 d.’’

Vadinasi, prisijungę Vil
nių, paliokai nori jau panai-, 
kinti neutralę zoną, o jos 
vieton pravesti tarp Kauno 
ir Vilniaus gubernijų aiškų 
rubežį ir "draugingai” gyr 
venti.

Panašų pasiūlymą Lietu
vos valdžia gavo ir nuo Tau
tų Lygos mekleriaus Hy
manso. Ką tuo klausimu 
mano daryti Lietuvos ‘ val
džia, tuo tarpu neturime 
žinių.

289,534 a. 
864,737.40 

į Tepalų .................... 206,185 a.
Audimų .................. 135,074 a.
Smulkių prekių .... 93,240 a. 
Gyvulių produktų
Odos ir jos gaminių 68,817 a. 
Chemijos produktų
Avalinės .................. 18,145 a.
Galanterijos .......... 17,575 a.
Siūlų ir mezginių .. 12,618 a.
Kosmetikos ............ 11,675 a.
Stiklo ir jo dirbinių .. 343 a.
Vaistų.................. 20 a.

I 
j

90,547 a.

29,271.87

98,718,992.56 
.. 58,011,154 
. 27,557.307 
24,007,677.47

.. 7,889,668 

.. 3,324,000 

.. 3,819,090 
2,073 291.10 
.. 1,110,865 
.... filU.St9 
.... 579,206
... 377,119 
... 296,201 
... 285,781

148,721 
128,056
92.895 
59,36®

Išviso 24,007,677,47 a.

Kadangi išviso tuo laiku 
įvežta prekių Į Lietuvą už 
789,927,254.50. tad importas 
iš Amerikos sudarė 3% viso 
Lietuvos importo.

Indomu patirti, kiek iš 
įvairių šalių įvežta pereitais 
metais prekių ir kokioj eilėj 
tos šalys eina:
Iš Vokietijos įvežta 

už .......... 555,698,988.99
Iš Mažosios Lietuvos

UZ •••••<
Iš Dancigo už 
Iš Olandijos už 
Iš Amerikos už
Iš Latvijos už .. 11,856,233.11 
Iš Anglijos už .
Iš Rusijos už ..
Iš Japonijos už 
Iš Lenkijos už . 
Iš Šveicarijos už 
IšEstonijos už . 
Iš Suomijos už . 
IšFrancijos už . 
Iš Vilniaus už .. 
Iš Švedijos už . 
Iš Danijos už ..
Iš Čeko-Slovakijos už 
Iš Portugalijos už .. 
Iš Italijos už ..........

Tokiu budu matome, kad 
Lietuvos importe Amerika 
užėmė penktąją vietą, kuo
met Anglija užėmė septin
tąją vietą, nors ji yra Lie
tuvai daug artimesnė kai- 
minka.. Viena Amerika da
vė Lietuvai prekių daugiau, 
negu Latvija, Rusija, Švei
carija, Estonija, Suomija, 
Francija, Švedija, Danija, 
Čeko-Slovakija, Portugali
ja ir Italija krūvon sudėtos.

Visa tai parodo, kad Ame
rika galės drąsiai ateityje 
conkuruoti savo prekėmis 
Europoje. Reikia tikėties, 
tad savo valiutą įvedus ir 
Europos taikai nusistovė

jus Lietuva galės plačiai iš
riesti savo prekybą su Ame

rika.

NUSIŽUDĖ LIETUVIS.
Anglų laikraščiai prane

ša, kad Montelloje, netoli 
bostono, pereitą sąvaitę nu

sižudė lietuvis Leonas On- 
gis (pavardė, matyt, iškrai
pyta). Jis buvęs 50 metų 
amžiaus vyras ir turėjęs 
džiovą. Jis paliko pačią ir

jos klausimu nemainysianti. gyrėsi, kad jie turi
Francuzai esą įsitikinę, kad pardavimui daug brangių 
Genujos konferencija nega- kailių ir odų: bet vokiečių 
lės su bolševikais susitaikyt ekspertai apžiurėjo juos ir 

_______ sako, kad nuo ilgo gulėjimo
tos prekės jau sugedo ir nie-

KALNAS NUSMUKO — 
10,000 ŽMONIŲ BE 

PASTOGĖS.
Italijoj, netoli Adriatiko, 

nusmuko didelis kalnas, su- 
■ namų.

MIŠKAI DEGA. !os PreK*s Jau sugedo ir me- ---------- _
Apie Sandwich, Mass., nevertos. A beInai iman t, naikindamas daug namų, 

smarkiai dega girios. Ugnis jos eksportas da-l^p^ 10,000 žmonių pasiliko
kilo nuo Lombardo farmos, bar siekiąs tik 875,000. Jbe pstogės. Valdžia išsiuntė 
kur farmerys uždegė savo. Bolševikai dabar esą jau buri inžinierių, kad suruo- 
pievą, nerėdamas nudeginti susirūpinę, kad vokiečiai šus benamiams kokią nors 
pemykščią žolę. neatsimestų nuo sutarties, prieglaudą.

KĄ LIETUVA PERKA 
AMERIKOJE.

Dėl didelio pinigų skirtu-
mo, atrodo, I 
nieką negalėtų pirkties A- xuu viu w
merikoje. Tečiau faktai pa- kjnjenė *irgi bandė nusinuo- 
rodo kitką. Pereitais me- ,| t tet iigonbutyje j, al
tais, per nenuoliką menesių „įivin0. JosB vvras mirė pe- suvirsum Lietuva jsivezę J^it mėnesj ’ 
Amerikos prekių išviso uz * _______
24,007,677 auksinų ir 47 
skatikus, būtent: SKERDYNĖ KALĖJIME.
žibalo už .......... 10,680.441 a. , South Caroiinos kalėjime
Cukraus už ........ 5,182.531 a. sukilo prieš žiaurius valdi-
Maisto už .......... 5,156,289.20 ninkus 150 kalinių prie dar-
Mašinų ir įrankių 2,298,675 a. bo. Kaliniai uždegė kėdžių 
Ūkio mašinų..........C

ka^, Lietuva vaikus.
Tuo pačiu laiku O. Miš-

Genujos konferencija 
turbut pairs.

DARBAI GERĖJA.
Washingtono žiniomis, 

pramonė Amerikoj pradeda 
atsigauti ir prie fabrikų, 
kur pirma iškabos buvo iš
statytos su parašais "Dirb
tuvė uždaryta", dabar jau 
kabinama parašai: "Reika
lingi darbininkai."

Darbo sekretorius Davis 
savo apžvalgoj už balandį 
sako:

"New Yorko valstijoj be
darbių skaičius žymiai su
mažėjo.

"Naujoj Anglijoj indus
trija taip-pat atgyja, nežiū
rint, kad audeklinės užsi
darė.

”New Jersey valstijoj 
prasidėjo dideli statybos 
darbai.

"Ohio ir Pennsvlvania ro
do pramonės atgijimą.

"Indianoj darbai eina 
geryn. .. .

"Washingtono valstijoj 
daug darbininkų reikalau
jama ant farmų ir vietomis 
jų jau stinga.

"Darbai prasideda Minne- 
sotoj, Iowoj, Missouri, 
North Dakotoj, South Da- 
kotoj, Nebraskoj ir Kan- 
sase."

KUNIGAS NUSIŠOVĖ 
DĖL MERGINOS.

Maine’o valstijoj, Marš 
Hill miestelyje, nesenai nu
sišovė kun. C. R. Carlton. 
Dabar išėjo į aikštę, kad jo 
sa' žudystės priežastis buvo 
jauna mergina. Buvo taip. 
Vieną vakarą prieš šventes 
kunigas su savo parapijo- 
nimis puošė bažnyčią. Pra
dėjus temti, visi parapijonįs 
išėjo ir kunigas liko bažny
čioj su 13 metų mergaite 
vienas. Neužilgo bažnyčioj 
pasigirdo bildėsis ir mergi
na išbėgo laukan spiegdama 
ne savo balsu. Pradėjus 
klausinėti, kas atsitiko, ji 
pasakė, kad būnant jai ant 
kopėčių, kunigas netinkamu 
budu pridėjo prie jos kūno 
savo rankas ir ji persigan- 
dus nugriuvo nuo kopėčių 
žemėn. Paskui kunigas no
rėjęs da pagauti ją į glėbi.

Parapijonįs tuo pasipikti
nę liepė kunigui Carltonui 
išsinešti. Vietoj rezignuoti 
iš parapijos, kunigas palei
do sau kulipką galvon.

KUNIGAS PADEGĖ 
BAŽNYČIĄ.

Lawton, Okla. — Čia tapo 
areštuotas kun. Thomas J. 
Irwin už padegimą savo pa
rapijos bažnyčios. Sakoma, 
kad jis padegęs ją tuo tiks
lu, kad galėtų užtai apkal
tinti savo priešus.

KALĖJIMAS Už MUN- 
ŠAINĄ.

Marijona Janovskienė, 
turbut lenkė, Worcesteryje 
likos nuteista pusei metų 
kalėjimo ir užsimokėti $50 
pinigais užtai, kad per ma
žą mergaitę pardavė paintę 

687,000 a. dirbtuvę. Sargai pradėjo Į |munšaino vienam vyrui, ku- 
Spaudos gaminiu .. 413,588 a. kalinius šaudyt ir 14 jų su- rį policija tyčia buvo nu- 
Mineralinių dirbinių 327,980 a. žeidė, du mirtinai. siuntus.

RUSIJOS KLAUSIMAS 
NEIŠRIŠAMAS.

Kapitalistų išlygos bolševi
kams perdaug sunkios.
Genujos konferencija, ku

ri ketino išgydyt serganti 
pasaulį, turbut pairs nieko 
nenuveikus. Ji užspringo 
Rusijos klausimu, ir negali 
jo nei nuryt, nei iškosėt.

Kapitalistų valstybės, su 
Anglija priešakyje, įteikė 

!* j Rusijai raštą, kur išdėsty- 
’ tos sąlygos, kuriomis jos su

tiktų paskolint Rusijai pi
nigų. Tarp tų sąlygų visų 
pirma yra reikalavimas,kad 
Rusija prižadėtų sustabdyti 
visokią agitaciją prieš kitas 
valstybes ir prieš dabar esa
mus valstybių rubežius. To
liaus reikalaujama, kad ji 
nesikištų į Turkijos ginčus 
su Graikija. Paskui, Rusija 
turi gyarantuoti užsienių 
kapitalistų agentams pilną 
laisvę ir asmens neliečiamy
bę Rusijoj, ir, žinoma, turi 
pasižadėt ir duoti užtikrini
mą, kad ji užmokės visas 
senąsias skolas kitoms vals
tybėms.

Jei Rusija visus tuos rei
kalavimus priimtų, tai pasi
rašiusios po tuo raštu vals
tybės duotų jai 300,000,000 
aukso frankų paskolos, bet 
ne grynais pinigais, o pre
kėmis ir kitokiais daiktais, 
kurie reikalingi Rusijos at
statymui Pinigais aliantai 
nenori duot, nes bijosi, kad 
bolševikai nesunaudotų jų 
kitokiems reikalams.

Francija ir Belgija po ši
tuo raštu tečiaus nepasira
šė, sakydamos, kad jis per- 
mažai iš Rusijos reikalauja. 
Jos norėtų daug sunkesnių 
išlygų Rusijai pastatyti.

Bet Rusija ir šitų sąlygų 
turbut nepriims. Nors ofi- 
cialio atsakymo Maskvos 
delegacij’a da nedavė (jis 
busiąs gatavas šią sąvaitę), 
tečiaus jau žinoma, kad sa
vo susirinkime bolševikai 
nutarė tuos reikalavimus 
atmesti. Ypač jie priešingi 
pirmutiniam punktui, kuris 
draudžia jiem varyti agita
ciją prieš kitas valstybes. 
Antras dalykas, rusai nori 
Kur kas daugiau paskolos. 
Jie reikalauja 3,000,000,000 
rublių, tai yra 25 kartus 
daugiau negu aliantai jiems 
siūlo. Ir prie to da rusai no
rėtų gauti paskolą grynais 
pinigais.

Taigi dabar laukiama ofi- 
cialio rusų atsakymo. Jei 
tik tuo atsakymu rusai 
aliantų reikalavimus atmes, 
ai konferencija, veikiausia, 
>us uždaryta ir visi delega

tai važiuos namo.
BULGARAI KETINA Iš- 
SPROGDINT AMERIKOS 

AMBASADĄ.
Amerikos legacija Bul

garijos sostinėj, Sofijoj, ga
vo grąsinimų, kad jei Ame
rikos valdžia nepaleis iš sa
vo kalėjimo dviejų komu
nistų, Sacco ir Vanzetti, ku
rie yra nuteisti miriop, tai 
Amerikos legacija Sofijoj 
busianti išmesta į padanges.
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rado kitas duris, kurios jau 
Į vedė i patogią pravėdinamą 
i rūsį, kuriame ir rasta visi ti- 
; pografijos intaisai, raidės, 

medega ir stirtos jau gatavos 
literatūros. Panašus spausdi- 
niai seniau buvo importuoja
mi iš Rusijos, dabar, matyt 

i sumanyta susikurti pačioje 
Lietuvoje. Iš tos nusies buvo 
dar kitas slaptas išėjimas.

"Buvo suareštuota keletas 
komunistų. Valdžia energingai 
veda tardymus.

"Kad taip kas sugebėtų tų 
lietuviškų svetimdvasių ener
giją ir darbštumą nukreipti i 
tautos ir ypač darbininkų gy
nimą nuo pasikėsinimo lenkų 
prieš jų laisvę ir gerbūvį — 
tai butų padarytas tikrai ge
ras darbas.

"Daug jie turi gabumų, gu
drumo, pasišventimo, energi
jos, — tik kaip gaila, kad tas 
viskas nukreipta prieš save ir 
savuosius.

"Liūdnas nesusipratimas.”
Bet kas čia pasakyta apie 

 komunistus, tas lygiai tinka 
jos valdinin-. ir Lietuvos valdžiai. Ji taip- 

Jie eis per kelias sa- gi parodo nemaža gabumų, 
~ •__—J------ pasišventimo ir

___ ____________    - tik kaip gaila, 
kį.” Patartina tuos ^dalykus kad visa tai kreipiama ne 
gerai sekti, nes tai istorinės prieš Želigovskio legijonus, 
svarbos faktai._________ * 0 Pr^ savo darbininkus --

---------- i komunistus.
LIETUVOS DEBITAS, | Ištikro, liūdnas nesusipra- 
Lietuvos Atstovybė Ame- ^iraas- 

rikoje išsiuntinėjo laikraš
čiams Lietuvos pereitų me
tų importo apžvalgą. Iš tos 
apžvalgos pasirodo, kad į 
11 mėnesių pereitais metais 
Lietuva įsivežė iš užsienių 
už 789.927,254 auksinų 
prekių.

Kiek Lietuva į tą laiką 
eksportavo prekių, tai yra, 
kiek ji pardavė savo pro
duktų Į užsienius, šita ap
žvalga neparodo. Gi netu
rint eksporto skaitlinių, ne
galima pasakyti, ar Lietu
vos prekyba laimėjo ką 
nors, ar pralaimėjo.

Imant tik vieną importą, 
jis yra šalies debitas, tai 
yra skola kitiems. Juo dau
giau šalis perka užsienyje 
daiktų, tuo didesnis darosi 
jos debitas, tuo didesnės aii- 
ga skolos, tuo labiau krinta 
jos pinigai.

Taigi Lietuvos Atstovy
bės paskelbtomis skaitlinė
mis lietuviai negali pasi
džiaugti.

LIETUVOS ŽVALGYBOS 
PASLAPTIS.

"Keleivio" redakcija gavo 
pluoštą įdomių p. Pilėno už
rašų iš tų laikų, kuomet jis 
tarnavo Lietuvos žvalgybo
je. Įdomus tie užrašai yra 
tuo, kad jie parodo, kad 
Lietuvos žvalgyba yra nie
kas daugiau, kaip tik antro
ji kopija buvusios caro 
"ochranos", ir kad ją veda 
Lietuvoje krikščionis demo
kratai. Todėl visi kitų par-J 
tijų vadai, net tokie kaip 
premjeras Dr. Grinius, bu
vęs premjeras Šleževičius. į 
A. Rimka ir kiti liaudinin- • 
kai, žvalgybos rekorduose ■ 
yra užrašui kaipo Lietuvos 
valstybės priešai. Tuo tarpu 
Lenkijos ir Francijos šni
pai, tikrieji Lietuvos ne- i 
prieteliai, broliuojasi su 
Žvalgybos viršininkais ir 
naudojasi jų informaci
jomis.

Šituos užrašus pradedam 
spausdinti šiame "Keleivio” 
numeryje po antgalviu 1 
"Lietuva ir . 
kaj”e 
vaites. Rodos, bus įdomių gudrumo, 
faktų ir apie kunigą Puric- energijos,

shingtone nuo kapitoliaus1 
laiptų jisai pasakė:

"Milionai rusu neturi mais
to. Milionai Amerikos meeha- ■ 
nikų ir darbininkų neturi dar
bo. Milionai Amerikos farme- 
rių (ūkininkų) neturi kur dč* i Kauną ėjo 3 savaites, 
savo produktų ir parduoda js-
vus pigiau negu jų užaugini-1 tūkstančius rublių pašto 
mas lėšavo. - markių. Pažįstamas drau-

"Su išvažiavimu 
iš Rusijos yra didžiausias 

savais i vargas — šalies transportas

Devynios galybes 
formalybių.

Į

Nesenai gavau iš Rusijos 
laiška. Laiškas iš Maskvos i 

Ant
(laiško prilipinta už penkis

markių.
"Rusijos žmonės mielu noru gas rašo 

pirktu iš mus mašinas ir mais
tą. mokėdami už tai 
produktais. Tai butų didelė pa-1suiręs, formalybių reika- 
gelba musų iarmeriams, me-paujama devynios galybės, o 
chanikams ir darbininkams, ir norinčių išvažiuoti daug, 
tuo pačiu laiku butų didelė pa-, šiaip viskas nepergeriau- 
ramą pačiai Rusijai. \

"Taigi aš nesuprantu, kam 
reikia bausti Amerikos ir Ru
sijos žmones ir trukdyti juos 
nuo susiartinimo vien tik dėl
to, kad saujalė rusų su Leninu 
ir Trockiu priešakyje nutarė 
pakeisti savo valdžią?”

Senatorius Johnson sta
čiai sako, kad Amerikos val
džia, atsisakydama pripa
žinti Rusijos respubliką, lo
šia Anglijos naudai. Nes 
kuomet Amerika nuo Rusi
jos purtosi, tai Anglijos ka
pitalas jau baigia užimti 
Rusijos aliejaus šaltinius ir 
greitai siekia kitų sričių.

iai eina. M. N.
Su tomis nelaimingomis 

' formalybėmis ir Lietuva ne-
i

ne-

KA REIŠKIA VALSTY
BIŲ SUTARUS?

Sumušę Vokietiją ir jos 
talkininkes, aliantai Įkūrė 
Tautų Lygą, kurion jie pri- 
ėmė tik savo šalininkus, i_ 
tuo budu tikėjosi diktuoti 
visam pasauliui. Vyriausis 
jos tikslas buvo neduot pa
sikelti nuo žemės sumuštai 
Vokietijai ir suirusiai Ru
sijai.

Bet štai, Rusija padaro 
su Vokietija sutartį—ir na
bagams aliantams jau pra
deda drebėti kinkos. Tautų 
Lyga kažin kur dingo ir jos

KARĖ IŠTVIRKINO 
PASAULI.

Turbut da niekuomet 
buvo tiek ištvirkimo ir pik
tadarybės pasaulyje, kiek 
dabar. Amerikos teisininkų 
draugija raportuoja, kad __________ __ o__
pastaruoju laiku visuomenę! mašinerija liovėsi veikus, 
apėmė tiesiog negirdėta iri TX-V- - 
nesuprantama piktadarybės 
manija. Beprotiškas lėbavi
mas ir palaidumas verčia 
jieškoti lengvų pinigų, kas 
veda prie negirdėtų sukty
bių ir vagysčių, o iš te vėl 
kįla žmogžudystės.

Bet kas tame kaltas? Į 
tą klausimą atsako rašyto
jas Brisbane. Girdi:

’Ter penkis metus visas pa
saulis dėjo visą savo energiją 
žudymui nekaltų žmonių. Bu
vo paimta 20 milior.ų jaunų 
vyrų nuo naudingo darbo ir 
mokinama žmogžudy bes ama
to. Tas buvo daroma lygiai 
Amerikoj kaip ir kitose krikš
čioniškose valstybėse. Per 
penkis metus jiems buvo aiški
nama, kad negali būt nieko 
prakilnesnio, kaip reikalui 
esant žudyti kitus. Ir jiems 
taipgi buvo aiškinama, kaip 
lengva tatai padaryti, žmog- 
žudybė pasidarė žaislu. AV ga
lima tad stebėtis, kad šiandien 
taip daug žmogžudysčių?

"Karė yra piktadarybė ir 
vien tik piktadarybės mo
kina.”
Visai tai yra tiesa, tik da 

atsitikime, jeigu butų užklup- nepilna tiesa. Ponas Rrisba- 
ti netikėtai. Kai-kurie iš tų iš- r.e nepasako, kodėl kįla ka- 
ėjimų vedė iškastais požemi- rėš. Jei mes pakamantinesi- 
niais koridoriais tarsi kata- me šitą klausimą, tai atrasi- 
kombomis, vienas vedė per ke- me, kad viso pikto priežas- 
lių namų augštus (paiėpėn).

"Viename iš tų augštų bu
vusi intafey ta spausdinamo j i 
mašina. Bet ypatingai gudriai 
buvęs paslėptas sandėlis įvai
rios spausdinamosios medegos 
ir jau gatavų spausdinių. 
Daug vargo reikėję padėti lie
tuviams detektyvams, kol tą 
sandėlį surado. Kieme tarp 
purvų ir mėšlynų stovėjo tro- talistai nori, kad Rusijoj

I

Į
LIETUVOS VALDŽIA IR 

KOMUNISTAI.
Lietuvos Informacijų 

Biuras paduoda daugiau 
smulkmenų apie susektą 
slaptą komunistų spaustuvę 
Kaune ir pažymi, kokia ap
sukri Lietuvos valdžia, jei 
surado taip gerai paslėptą 
komunistų lizdą. Girdi: (

"Susektoji komunistų gusta 
turėjusi net 15 slaptų išėjimų,

gali nusiskųsti. Sakysim, 
kad ir minėtas M. N., sulyg 
reikalavimo gavo iš savo 

i valsčiaus paliudyjimą, kad 
tikras Lietuvos piletis ir ro
dos to reikėtų užtekti įva
žiavimui i Lietuva. Bet tapo 
pareikalauta gimimo metri- 
ko; paskui tą metriką, vals
čiaus paliudyjimą, prašymą 
•ir t.t. vis žyminiu mokesniu 
’ po 10, 20 auksinų pareikala
vo apmokėti. Na. ir tuos vi
sus mokesnius apmokėjus 
tik už mėnesio, ar pusantro 
mėnesio žada kai-ką daryti.

Visi žino ir kalba, kad 
Rusijoj nekoks gyvenimas, 

,bet savuosius netik iš ten 
į kuogreičiausiai ištraukti 
j nesiskubina, o dar "devy- 

ir uies galybes formalybių” 
ireikalauia išnildvti...

Na. ministeriams bei 
aukštiems valdininkams 
šmugeliui varyti tai jokių 
formalybių nėra. Jie savo 
’tavorą” čielais vagonais 

veža Į Rusiją arba iš Rusi
jos. o su piliečiais ką čia be
siskubins — juk iš jų, nusu
susiu, ne ka tebeišpeši!

Pi. br.

i

Dabar vėl ateina žinių, 
kad Italija, buvusi Lygos 
narė, padarė slaptą sutarti 
su turkais prieš Angliją. 
Tai yra ta pati Italija, kuri 
buvo Įnėjus Tautų Lvgon su 
Anglija ginti 
reikalus.

Toliaus, yisi atsimena,kad 
nelabai senai 
buvo nusiginklavimo kon
ferencija, kur tarp kitų ir 
Japonija pasirašė sutarti, 
kad per 10 metų nestatys 
jokių karinių laivų ir suma
žins dabartini savo laivyną. 
Dabar gi laikraščiai prane
ša, kad kuomet Amerika ir 
Anglija rengiasi savo laivy
nus mažinti arba jau suma
žino,tai Japonija slapta sta
to daugiau laivų ir ne juo
kais rengiasi i karę.

Taigi pasirodo, kad viešos 
valstybių sutartis nedaug 
reiškia. Jos daromos tik 
tam, kad apgavus pasauli. 
Po tų sutarčių priedanga 
daromos slaptos sutartis, 
kur slepiasi tikri imperia
listų pienai ir tikslai.

Amerikos spauda 
apie Lietuvą.

viena kitos

Washingtone

rios buvo spausdintos cyri- 
lišku alfabetu, bet tas nie
kad nesisekė.

Senoviška šios valstybės 
sostinė yra Vilnius. Jo siau
ros ir besisukančios gatvės, 
akmeniniai sąlygątviai ir 
arkliniai tramvajai priduo
da viduramžinę atmosferą. 
Nors dabartinė valdžia yra 
Kaune, bet daugelis dideliu 
riuotikių Lietuvos istorijoje 
sukasi apie Vilnių.

Vilnius buvo Gedimino 
Įsteigtas prie subėgimo Vi
lijos ir Vileikos upių ir yra 
geležkelių linijoms sujung
tas su Petrogradu ir per 
Varšuvą su diduma Euro
pos sostiniu. Kuomet Napo
leonas perėjo per tą miestą 
1812 metais eidamas i Mas
kvą, tai Lietuvos didžiūnai 
atidavė jam priderančios 
garbės, nes buvo tikėta, kad 
jis atstatys seną Lietuves 
valstybę.

Tris pirmiau buvusios Ru
sijos provincijos, Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų, iš kurių 
susidaro diduma dabartinės 
valstybės, nėra taip puikiai 
išrodančios, kuomet lygini 
su kaimynėmis vokiečių ir 
lenkų žemėmis pietuose. Jos 
yra žemos ir padengtos gi
riomis. Ir girios yra tokios 
didelės, kad jos sudaro vie
ną iš didžiausių tos šalies 
natūralių šaltinių. Agrikul
tūrų yra vyriausia industri
ja, ir perviršis nekuriu pro
duktų, kaip medžių, odų, ir 
linų, kurių jos kaimynai ne
turi, būna išvežama.

Jaunikiai Lietuvoje, ne
žiūrint manymo, jog švel
nus pavasaris sukelia jaus
mus, tik rudenio metu ren
kasi sau mergeles, nes žie
mos laiku reikia apsivesti. 
Suvirs 90 nuošimčių lietu
vių vestuvių atsibuna šaltos 
žiemos laiku, nes vestuvės 
tęsiasi po savaitę ai* dau
giau laiko, taigi negalima 
gaišuoti nuo laiko darbų, 
kuomet užeina sėjimo ir 
piuties sezonas, žiemos lai
kas yra pokilių laikas šioje 
mažoje šalyje, kuomet žie
ma paverčia kiekvieną eže
rą ir pelkes i gražu kelia.

F.L.I.S.

Kodėl Amerika nedalyvauja 
Genujos konferencijoj?

Genujos kor.ferencijon bu- laikymą kariumenės Vokie- 
vo kviečiamos visos šalis, įtijoj. kai kurie aliantai iš 
l>et Amerika atsisakė tenai to prašymo tik nusikvatojo. 

"Kiti gi, jų tarpe ir Fran
ci ja, labai supyko dėl musų

Kai kurie aliantai iš

važiuoti.
Kodėl? i _ .
Todėl, kad Amerikos ka-i^““0- Kasmes tokie per 

pitalistai nemato sau jokio vįe™> kad drįstame pi asj c 
konferencijoj. ,Mu.ms ouro paša-

tyjus ir ji negali nieko Ame- °. munis v^e^?s 
rikai duot; priešingai, ji no- ^ 
ri da daugiau iš Amerikos 
paramos. Bet ji negali už
mokėti procentų Amerikai 
da už senas skolas. Koks tad 
išrokavimas Amerikos ka
pitalistams kišti tenai dau
žiau savo pinigų?

Amerikos pelnagrobiai 
gana jau nusidegino nagus (1 
Europoje per karę. Jie pa- , — -
dėjo santarvei parblokšti ir 
apiplėšti Vokieti ją, o kada j 
prisiėjo grobiu dalytis, jie 
gavo špygą.

Kaip jie dabar jaučiasi,!Jie iškolektuos iš- Vokieti
jai labai aiškiai pasako jos auksą iki paskutinės 
Hearsto laikraščių bendra- markės, o kiek truks, tai te- 
darbis ArtMur Brisbane. Jisgul Amerika jiems primo- 
rašo: ka, dovanodama visas sko-

" Aliantai dalijosi anądien las. Gudrus vyrai, ar ne?" 
atimtomis iš Vokietijos: Tai ve, kaip žiuri Ameri- 
aukso markėmis. Suvieny- kos plutokratai į savo bro- 
tos Valstijos paprašė, kad liūs Europoje. Dėlto jie ne- 
jie duotų joms apie porą priėmė ir jų pakvietimo Ge* 
šimtų milionų dolerių už nujos konferencijon.

OlZniO tOJ kviizvt ivj. ę — ’. , . .....
Europa dabar nusibankru- ^yta, kac prie pasidalinimo —u--------- z. nėra.

reikia. 
Kokiems galams mes pali
kom savo kariumenę Vokie
čių žemėj karei pasibaigus 
ir be jokio reikalo ją tenai 
maitinom, kuomet maži kū
dikiai tenai miršta iš bado? 

"Ko mes prašome, mes ne
gauname: mes negausime ir 
tų 11 bilionų dolerių, ku-

linom. Europa pataria 
mums panaikinti tas skolas, 
tuomet jie sumažintų Vo
kietijos mokesčius Franci- 
jai ir kitoms valstybėms.

Iš angliakasių streiko.
sigailėjo. Daug skebų likos 
sukruvinta. Kelios moteris 
tečiaus buvo areštuotos ir 
nuteistos užsimokėti po $10. 
Pabaudą užmokėjo unija.
Kansas maineriai laimėjo.

Kansas valstijos pluto- 
kratai nesenai Įsteigė taip 
vadinamąjį "pramonės teis
mą" (industrial court) dar
bininkams teisti ir išleido 
tam tikrą Įstatymą, kuris 
draudžia darbininkams 
streikuot, jei tas teismas 
nepripažins, kad streikuoti 
jie gali. Kansas valstijos 
angliakasiai kreipėsi Į fede- 
rali teismą, prašydami nu
spręsti, ar toks "pramonės 
teismas", kokį turi jų vals
tijos kapitalistai, nepriešta
rauja šalies konstitucijai, 
kuri gvarantuoja pilie
čiams pilną laisvę. Ir fe- 
deralis teisėjas Pollock pa
reiškė, kad' darbininkai 
turi teisę pamesti darbą 
kada tik jie nori, ir valstija 
neturi galios klausinėti jų, 
kodėl jie jį pametė. Tai yra 
didelis smūgis "pramonės 
teismui", kurį tos valstijos 
pelnagrobiai su savo guber-

Anglis jau baigiasi.
Štai gera angliakasiams 

naujiena: anglies pirkliai 
Deleware valstijoj turėjo 
pereitą sąvaitę Wilmingto- 
no mieste susirinkimą ir iš 
ių raportų pasirodė, kad 
kietosios anglies atsarga 
pas juos visai baigiasi ir 
vargiai jos išteksią iki bir
želio mėnesio. Sussex’o ir 
Kent’o apskričiuose anglis 
jau pasibaigusi. Tas reiškia, 
kad kapitalistai neužilgo 
bus priversti taikytis su 
streikuojančiais anglia
kasiais.

Užsidavė 32 koksų 
išdirbvstės.

Pennsylvanijoj, Pittsbur- 
go apielinkėj, dėl angliaka
sių streiko užsidarė jau 32 
koksų išdirbystės su 5,996 
su krosnimis. x

Moterįs išpėrė skebams 
kailį.

Uniontovn, Pa. — Apie 
200 • moterų, kurių vyrai 
streikuoja, užpuolė anądien 
darbininkus, kurie dirba 
prie Tower Hill kasyklos, ir 
pradėjo juos mušti. Tuojaus 
pribuvo policija, betZir tai;_ _ 
teko. Moterįs bėrė į akis pi- natorium buvo įsikūrę dar- 
pirus, druską ir pagalių ne- * * * *

Į ----------------------
Išleistame iš Washingto- 

no "National Geographic 
Society” buletine štai kas 
rašoma apie Lietuvą:

Lietuva, pietinė' Baltiko 
įšaliu ir atskirta iš prieška
rinės Rusijos, užėmė rietą 

i prie pasaulinio tautų stalo, 
: priimdama įstatymus Per- 
įmanent Court of Intema- 
i čionai Justice, bet atsisakė 
dalyvauti šauktoj konferen
cijoj Baltiko Valstybių nu
sistatymui atsinešimo kas
link suvažiavimo Genujos 
mieste.

Nors Suv. Valstijos dar 
nepripažino Lietuvos, kaip 
ir daugelio kitų mažesnių 
Europos valstybių, vienok 
daugelis tos respublikos val
džios principų yra skolinti 
iš Amerikos.

Po visą Lietuvą, kuri ka
daise buvo didžiausia vals
tybė Europoje, nusitęsusi 
nuo Juodųjų jūrių iki Balti
ko, Vokietijos ir Rusijos ar
mijos perkeliavo kelis sy
kius pasaulinėje karėje. Vo
kietija tankiai užpuldinėjo 
tą kraštą užgrobimui galvi
jų, ir rusai atakavo, idant

I

LIETUVAITĖ PASMAUG
TA, POLICIJA JIEŠKO 

TĖVO.
Wilkes Barre. Pa. — Šio

mis dienomis čia buvo at
rasta pasmaugta ir i vande- 
nf jmesta 6 metų padei-vti morali įspūdį kur
lietuvių mergaite, kūną te- kl-tnr ' t r t
vai Straigiai buvo atidavę 
auginti kitiems žmonėms. 
Valdžios daktaras išravida- 
vojo jos kūną ir atrado, kad 
ji buvo jau negyva į vande
nį įmesta, nes plaučiuose 
vandens visai nebuvo; ; • ic 
to, ant jos kaklo buvo pirštų 
ženklai; iš to ir spėjama, 

bikė, nelyginant tvartai (štai- butų ivesta pilna plutokra- kad pirma ji buvo pasmaug-
tija, tai yra, kapitalo vieš- ta, o paskui įmesta vande- ..............

To nori, mato- nin, kad žmonės manytų, Kalbai ir visiškai yra skir- 
j°£ ji prigėrė. Dabar poli- tinga nuo slavoni^kos, te- 
cija pradėjo jieškot jos tė- utoniškos ir lotyniškos šei-

tis yra kapitalizmas.

AMERIKA IR RUSIJA.
Valstybės sekretorius 

Hughes pasakė, kad Ameri
ka nepripažins Rusijos pa- 
tol, pakol ji nesusitvarkys. 
Kokio susitvarkymo jis no
ri, jis aiškiai nepasakė, bet 
tas nesunku suprasti. Kapi-

į

*

dai).
"Tečiau inėjus j vidų, atras- patarimas.

ta dailus, švarus kambarys su rnai, ir Amerikos republi 
gražiais rakandais ir naujo- komi valdžia.
mis, stipriomis grindimis. Tos
grindys pasirodė detektyvams
intartinos. Kada jas atplėšė, džiui, senatorius Hiram 
vienoj kertėj surado pakelia- Johnson, žymus republiko-

kitur.
Ar jų kalba seniausia?
Šitie šviesiaplaukiai, mė

lynakiai žmonės, kurių su
virs vienas milionas atva
žiavo Į šitą kraštą, sako jie 
vartoja kalbą, kuri sulyg 
kalbų žinovų yra seniausia 
iš gyvenančių kaibų šian- 

Ji panaši Sanskrito

Tečiaus ne risi republiko- vo, Antano Straigio, nes jis mynos Visos tautos, kurios 
nai taip nusistatę. Pavyz- staiga kažin kur prapuolė. ,JŽėmė ir valdė kraštą?

Policija spėja, kad jis galė
jo atimti jai gyvastį, kad 

mas duris. Tečiau duris pakėlę nų šulas iš Californijos, sto- gavus apdraudos pinigus, 
— pamatę tik žemę. Bet ėmę ja už Rusijos pripažinimą, nes mergaite buvo ;

Wa- drausta.tą žemę kasti ir gana giliai su- Kalbėdamas anądien

I nuolatos bandė išnaikinti ti- 
krą lietuvių kalbą, reikalau- 

’ap- damos, kad vaikai vartota 
kr.vgas ir maldaknyges, ku-

VISUR TAS PATS.
J. Hinton’as su savo žmo

na ir dviejų metų amžiaus 
dukrele apleido Čaliforniją 
Kalėdų dienoj su 15 centų 
turto. Jie apkeliavo 3,800 
mylių kelio, bet nuolatinio 
darbo niekur negavo. Jis sa
ko: "Kur tik mes ėjome, vi
sur stengėmės gaut darbo, 
bet retai kur galėjom gaut 
Aš pamenu," — sako jis — 
"vieną seną ūkininką, kuris 
sėdėj'o ant gonkų ir skaitė 
bibliją. Kada aš jo papra
šiau darbo, tad jis padėjo 
bibliją, kad mus išspyrus 
lauk iš savo kiemo." Nuo bi- 
blijinio fanatiko negalima 
ko daugiau ir norėt.

Dabar Hintonas randasi 
Philadelphijos apielinkėj.

L. M.

Skaitytoją Pastabos
bininkams persekiot.

ŽEMĖ BUNDA.
Sužaibavo
Ir
Perkūnas
Nutrinkėjo Į bedugnę.
Ugnį šventą
Ugnį savo
Susikūrėm... 
Sužaibavo.
Dunda: 
žemė bunda.
Suliepsnavo
Ir
Nušvito.
Amžių rūkas
Išblaškytas.
Džiaugsmo lietų 
Ašaroja
Tūkstantinės
Minios....

A. Šimėnas.
(Iš ”D.”)

Keli metai atgal man teko 
dalyvauti ”I>aisvės’’ Ben
drovės šėrininkų suvažiavi
me. Tuomet V. Paukštys 
šaukė: "Aš negaliu būti re
daktorium! Jei norite, kad 
aš atsilaikyčiau prieš Gri
gaiti ir Michelsoną, tai leis- 
dte mane bent penkis me
tus j mokyklą!..."

Nors "Laisvės" Bendrovė 
Paukščio i mokslą neleido, 
bet jis ir be mokslo "moky
tu" paliko. Tik pažiūrėkite, 
taip "moksliškai" savo prie
šams jis atkerta.

Kai Pilėnas paskelbė, kad 
Feliksą Miškinį-Vyturį pa
tįs komunistai Lietuvos val
džiai išdavė, tai musų 
’aukštukas per "Laisvę” 
sušuko: "Čirik, ’Keleivis’ 
kaltas f’

Kai Pėdelė begirtuokliau
damas Bostono apielinkėj • • W V V > V • •

važiavime ji su Stilsonu kal
bėjosi, tai Paukštukas ir vėl 
čirškia "čirik, ’Keleivis’ 
kaltas!’’ Kaziukas.

Vienas So. Bostono komu
nistų lyderis, atsilankęs į 
tarptautinę darbininkų kon
ferenciją, kad ir nemokėda
mas anglų kalbos, sumanė 
sudrožti "spyčių” angliškai 
Pakėlė jis ranką vieną kar
tą, kitą, trečią, bet pirmi
ninkas neatkreipia į tai aty- 

, dos. Tuomet narsusis musų 
į komunistas supyko ir atsi
stojęs garsiai sušuko: ”Mis- 
ter džerman, gimi vois!" 
Susirinkusieji pasileido juo
kais, o musų komunistas su- 
sisarmatinęs atsisėdo. Taip, 
vargšas, ir negavo išbandyt 
savo "voice".

Darbininkas.
Vyrai, užrašykite kur- 

nors neišdildomis raidėmis 
A.L.D.P. vardą, nes kitą 

/metą šiuo laiku komunistai 
susirgo, tai Paukštukas ii* j ją suskaldys ir vieton jos 
vėl sušuko: "čirik, ’Kelei- Sutvers kitokiu vardu parti- 
vis’ kaltas!" Į ją. Juk žinot, kad komunis-

Kai tūla Eastono bobelė tų progresas nesuvaikomas. 
pasigyrė, kad "Laisvės" su-' Lukšių Juozas.

M. «.
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Km nieko neveikto 
To niekas nepeikia

Km skaitė ir rate 
Tu duonos nepratęAMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Atidarymas A.C.VV. of A. 

namo.
28 d. balandžio buvo ati

darymas Amalgameitų Įgy
to namo, kuriam duotas 
vardas "Amalgamated 
Temple". Atidarymas buvo 
pažymėtas koncertu ir pra
kalbom. įėjjimas buvo 
Amalgameitams veltui, nes 
Uhetai buvo išdalinti per galiraa trum.
delegatus dirbtuvėse. pai v>argiai

Prisiartinus man prie Jungtinėse Valstijose’ 
Arion Place, kur randasi dasi iškalbingesnis iš 
"Amalgamated Temple” na- listų tarpo oratorius, 
mas, žmonių jau būvu galy- jis. 
bės: vieni grūdasi i svetai-j pankinas kalbėjo 
n.-’ nesjtiKėdąmi iau abelną darbininkų judėji-
tilpti, šiaip vaikščioja ir gė- mą, primindamas ir kitu 
risi švariu namu. kalių darbininku bei socia

listų judėjimą. Pagalios pri
ėjo prie Amalgameitų ir Įro
dė, kokią svarbią rolę lošia 
Amalgameitų unija Ameri
kos darbininkų judėjime ir|-] 
abelnam pasauliniam darbi
ninkų judėjime. Pankinas 
pareiškė, kad Amalgamei- 
tai netik tarpe Amerikos 

nutįJauTėbuvo'šėdjmių’ir. unijų yra pažangiausi ir ra- 
žmonės grūdosi pasieniais, dikališkiausi, bet ir kitų ša- 
Prisirinkus žmonių gal su-Į^ų . unijos dar kai-ko gali 
virš trijų tūkstančių, polici- pasimokyti iš Amalga- 
ja užstojo duris ir daugiau 
neleido. Prietam dar kaiku-' Pagalios Pankinas gėrė- 
riuos ankštai bestovinčius josi Amalgameitų namu ir 
policija reikalavo išeiti lau
kan. Lauke žmonių stovėjo 
gal apie penki tūkstančiai.

Tai tiek apie publiką. Da
bar apie pati vakarą. Pir
miausia tai šio vakaro pir
mininkas Joseph Schloss- 
bergis, generalis. Amalga
meitų sekretorius, pasakė 
trumpą prakalbėlę, perbėg
damas Amalgameitų istori
ją ir kovas su rubsiuvių 
magnatais. Pabaigęs savo, 
kalbą pranešė, kad pirmiau-! 
šia griežš balalaikų orkes-J 
tra. Sugrajijus pora kavai- me įuvo įvairių tautų; bet 
kų, trumpoje pertraukoje f]aUgjaUsia buvo žydų, italu 
pasigirdo .aūke- gatvėje įr voksiu Publikoje užsi-
tnuksmas, delnų plojimas }aįfcvinas buvo labai geras, 
ir sauksmas, sveikinant tei-į " , , . . , ,
sėja Pankin. Tuo tarpiu Butų labai gerai, kad mu- 
drg.'J. Pankin Įeina svetai- komunistai ir aarbieciai 
nėn ir čionais visa publika janK.x^’dsl tokiuose susirm- 
sustoja. Sustoja ir balalai-iklI^uose: 11
kų orkestros muzikantai — moktų žmoniškiau uzsilai- 
visi teikia aplodismentus, kytl prakaloose n- kitokiuo- 
teisėjųi Pankinui, kaipo uo- parengimuose gal pas 
liarn’ socialistui. * pradėtų išgaruoti tas

i chuligamskumas.
Po balalaikų • orkestros: . ,

dainavo solo dainininkė, ku-- Vienaip ar Kitaip, bet rei- 
rios vardo nenugirdau. Bet kla pasakyti, Kaa garbė yra 
reikia pasakyti, kad ši dai-'Amalgameitams ir jų dar- 
nininkė turi nepaprastai iš- buotojams uz jų taktiką ir 
lavintą balsą, I 
ją net kelis kartus 
dainuoti.

Dabar jau prasidėjo pra-1 ”Laišves; 
kalbos. Pirmiausia šio va- smukėliai, kurie vedė ir te- 
karo pirmininkas perstato beveda šlykščiausią prieš 
kalbėti A. I. Shiplakovą,! Amalgameitų uniją ir jos 
New 5i orko Amalgameitų <;arbuotojus agitaciją,. šian- 
Bendrosios Tarybos gaspa- ^j^ galima drąsiai pasaky- 
dorių. Jam pasirodžius ant įj jiems, kad jų darbas nu- 
pagrindų kilo didžiausis ^jo anį šuns vuodegos. ši 
delnų plojimas, kuris tęsėsi organizacija auga ir bujoja, 
apie 10 minutų. Drg. Shipla- jr jos darbuotojai turi di- 
kovas kalbėjo apie Amalga- džiausią Įtekmę miniose, ką 

t._ ’-iI-' par(Mio jr šitas iškilmingas 
Y* Amalgameitų namo atida

rymas.
! Na, o kokioj pozicijoj stovi 
šiandien "Laisvės" peršami 
minioms vadovai — Bekam
piai, Jankauskai ir kiti nų- 
punlėliai iš komunistų?Juos 
šiandien švaresni darbinin
kai veja iš savo tarpo, kaip 
kokius niekšus. Daugiau 
protaujančios darbininkų 
minios jau mato komunistų 
melagingus ir provokatoriš- 
kus darbus, kurie per visą 
laiką rymojo tik ant šmei
žimų ir keiksmų.

Dar reikia pasakyti, kad 
už Amalgameitų augimą 
didžiausia garbė puola so
cialistams, kurie nuosakiai 

kai- ir nenuilstančiai dirbo ir

Aš-gi, apsidairęs lauke, 
visgi grudausi su minia Į 
svetainę, nes man rūpėjo 
pamatyti ir vidurį namo — 
svetainės. Šiaip-taip Įėjęs, 
radau jau pusėtinai žmonių, 
bet kadangi svetainė gana 
didelė, tai dar ir man prite- 
ko atsisėsti. Už dešimts mi-

kvietė visus bendrai dirbti 
delei jo užlaikymo.

; Shiplakovui užbaigus, per
statyta kalbėti teisėjas J. 
Pankinas. čia ir vėl prasi
dėjo triukšmingi aplodis
mentai ir jokiu budu publi
ką negalima buvo nuramin
ti. Pradėjus drg. Pankinui 
kalbėti, kiekvieną jo sakini 
publika lydėjo karštais del
nu plojimais. Apie Pankino

ran- 
socia-

kaip

linkėjo abelnų pasekmių ko
koje su išnaudotojais už 
tuojautini būvio pagerini
mą ir galutiną tikslą — So
cializmą.

Toliau dar kalbėjo kele
tas kalbėtojų Įvairiose kal
bose, tik lietuvių kalbėtojo 
nebuvo. Taip pat dar buvo 
keletas ir dainų. Abelnai c

i imant, vakaras buvo pra
kalboms ir dainoms gana 
turtingas.

Publikos šitame "Amal
gamated Temple” \atidary-

triukšmas, <
ir šauksmas, sveikinant tei-l 
sėją Pankin. Tuo tarpuI

, tad gal ir jie iš
moktu žmoniškiau užsilai-

NORVVOOD, MASS. 
Gegužinės įspūdžiai.

Nežinia, ar darbininkų la- 
’ bui ar nelabui, šįmet pas 

mus tuo pačiu laiku ap
vaikščiota dvi gegužines 
šventes. Mat, komunistams 
suskilus ir Įsikūrus čia jų 
naujos "partijos" kuopai, 

' jų tarpe užvirė tokia kova, 
kad ir darbininkų šventės 
negalėjo bendrai apvaikš
čioti. Nors šita šventė reiš
kia viso pasaulio darbinin
kų vienybę, komunistai tar
tum t yčia sėja nenutik'mus 
ir skaldo darbininku iiėgas.

Lietuvių ir finų ’Marbie- 
ėiai” parengė apvaikščioji- 
mą krutamujų paveikslų 
salėje ir su muzika, todėl 
žmonių prisirinko nemaža, 
nes publika jau pripratus 
tenai lankytis. Vienok "dar- 
biečiai” negali tuo pasigir- 
jti, nes ta publika jiems sve
tima. kuri jieško tik "fonių” 
ir šumo, o ne darbininkę 
šventės eina pagerbti.

Kairiųjų komunistų pra
kalbos buvo lietuviu salėje, 
ir publikos tenai susirinko 
nedaug, tik jau čia susirin
ko žmonės, kuriems Pirmo
ji Gegužės turi kokios nors 
reikšmės. Susirinkę jie čia 
apkaltino "darbiečius" už 
ardymą komunistų vie
nybės.

Programas kairiųjų ko
munistų butų buvęs neblo- 
giausis, jei ne jų kalbėtojas 
iš Gardnerio, kuris viską su
gadino. Tas žmogelis stovi 
žemiau kritikos, nes jei jis 
suprastų kritiką, tai jis, ne
būdamas jokiu kalbėtojum, 
nei savęs nevargintų, nei 
kitų savo "prakalba” neer
zintų.

Dainos išėjo gana gerai, 
ypač patikę publikai p-lė 
Putvinskaitė ir monte- 
lliečiai.

Einant iš prakalbų girdė
josi kaip žmonės apgailesta
vo, kad liko suskaldyta LSS. 
133 kuopa, kuri mokėdavo 
palaikyti darbininkuose vie
nybės dvasią ir solidarumą. 
Todėl, draugai darbininkai, 
pamastykime apie atgaivi
nimą socialistų kuopos. Tuo ] 
tikslu 14 gegužės bus pra- i 
kalbos L.S.B. Svetainėj kaip į 
5 vakare. Kalbės draugai iš < 
Bostono ir kitur. (

Papartis.

n,

• !

klausė, kuomi Amerikos' 
Darbininkų Partija skiriasi1 
nuo Socialistų Partijos. An-j 
driulis atsakė, kad Socialis
tų Partija nori pakeisti da-

BROOKLYN, N. Y.
Iš L.S.S. 19 kuopos 

darbuotės.
14 d. balandžio L.S.S. 19 

kartinę tvarka parlamenta- kuopa turėjo surengus dis- 
rišku budu, o ju partija ban- kusi jas temoje: "Suvienytas 
do šią tvarką prašalini kitu- darbininkų frontas". šitoj 
kiu budu (suprask, i 
spėka). Girdi, ..... „...... .
Darbininkų Partija esanti 
po kontrole slaptos Komu
nistų Partijos.

Taigi pasirodo, kad Ame
rikos Darbininkų Partija 
yra veidmainių partija. Ji 
viešai minioms skelbia vie
naip, o slaptai daro visai ki
taip. Kas nuo f 
slepia tikruosius savo tiks
lus, tas darbininkams yra 
pavojingas.

Komunistų slaptybės iš
varė iš šio pasaulio Vyturi- 
Miškini ir išdavė i valdžios 
rankas daugeli kitų nekaltų 
darbininkų. <

. Šitoj 
a, ginklo temoj "Darbo” redaktorius 
Amerikos drg. Poška skaitė referatą, 

kuriame nuosekliai išaiški
no delko darbininkai susi
skaldę ir delko jie vėl anks
čiau ar vėliau turės dirbti 
Išvien.

Po referato buvo keletas 
klausimų, i kuriuos drg. 

--------  Poška nuosekliai atsakinė- 
darbininku'jo. Kaip referatas, taip ir 
-----______ atsakymai Į klausimus pu- 

i bliką pilnai patenkino, nes 
i pas nieką nesirado noro ta
me klausime diskusijas tęs
ti. Dar pakalbėjus C.A. Her
manui apie 15 minutų, susi
rinkimas užsibaigė. Publi-

Chicagietis. kos buvo nedaug.
♦ * *

24 d. balandžio L.S.S. 19DETROIT, MICH.
Lietuvių kunigas atsisako kuopa buvo surengus pra
krikštyti katalikų kūdikius, kalbas. Kalbėjo "Keleivio" 

šv. Jurgio parapijoj nese- 1 faktorius. drg. S. Michel- 
nai paskirtas klebonas Bą- Pirmu atveju jis kal-
reišis iau ant tiek suspėio ^?J0.aPle Lietuvą. ^ia kak 
"sustiprėti”, kad ir katali- ni!pies^ kI!’
kų kūdikius atsisako krikš
tyti.

Atsitikimas buvo nedėlioj,
23 balandžio. Kūmai atvyko 
su kūdikiu Į bažnyčią ir pra
šė klebono Bareišio, kad pa
krikštytų kūdiki. Bet musų 
dvasiškas tėvelis atsisakė 
krikštyti, sakydamas, kad 
jam kūmas L. nepatinka.

Paširodo, kad be kunigo 
sutikimo tėvai negali ap
rinkti savo kūdikiams nei 
krikšto tėvų (kūmų).

Buvęs Zakristijoj.
Nuo Red. Jau laikas butų 

tėvams suprasti, kad nėra 
jokio reikalo kankint savo 
kūdikius krikštu.

'rikalų darbus, kokius jie at
lieka būdami valdžioje ir 
kaip jie vėl stengiasi patek
ti i valdžią ateinančiais rin
kimais, kad ir vėl galėtu at- 
sižymėt tokiais jau juodais 

i darbais ir gal dar daugiau 
galėtų vergti darbininkus, 
negu iki šioliai. Kalbėtojas 

: nurodė, kad. vien tik social- 
j demokratai Steigiamam 
i Seime buvo griežtoj opozi
cijoj prieš klerikalų nedo- 

! rus darbus.
Kalbėtojas kvietė visus 

pritariančius socialdemo
kratams paremti juos auko
mis, kad galėtų daugiau sa
vo atstovų pravesti ateinan
čiuose rinkimuose Į nuolati
ni Lietuvos parlamentą. Au
kų surinkta 19 dolerių su

jam kalbėti bent 15 minutų. 
Jo šalininkai reikalauja, 
kad leistų visą valandą! Su
prantama, jų reikalavimų 
nebuvo galima išpildyti, nes, 
viena, socialistai nepratę 
prie tokios betvarkės, kad 
parengti prakalbas ir leisti 
kam kitam kalbėt, kuomet 
jie vieni turi padengti pra
kalbų išlaidas, o antra, tai 
leidus Andriuliui, dešiniųjų 
komunistų kalbėtojui, kal
bėti, galėtų ir kairiųjų ko
munistų kalbėtojas to pa
ties pareikalauti. O, paga- 
iiaus, kodėl negalėtų reika
lauti ir tautininkai ir dar 
kiti, kurie su kalbėtojaus 
nuomonę nesutinka? Nelei
dus kalbėti Andriuliui, buvo 
klausimai. Klausimų buvo 
visokių, rimtų ir nerimtų, i 
kuriuos kalbėtojas atsaki
nėjo sulyg savo nuomonės.

Žmonių buvo nemažai.
■ « ♦ *

30 d. balandžio LS.S. 19 
kuopa turėjo draugišką va
karėli. Žmonių buvo nema
žai ir visi linksminosi iki 
vėlai nakties. Kadangi buvo 
visokių laimėjimui daiktų, 
kurie kuopai nieko nekaina
vo, nes buvo draugų suau
koti, tai kuopai liko pelno.

Abelnai, L.S.S. 19 kuopa 
pradeda atsigauti, nes vis 
daugiau ir daugiau narių 
prisirašo. Visa bėda Broo- 
klyne su svetainėmis, kurių 
mažai yra ir mažesnėms or
ganizacijoms beveik nepri
einamos. Jeigu nenorima 
publiką apkrauti didele 
Įžanga arba kolektomis, tai 
patiems organizacijos na
riams prisieina išlaidas pa
dengti, o tas atsiliepia gana 
sunkiai.

Kuopos Korespondentė.

; nu.

teko girdėti nei iš klerikalų. 
Reikia būti didžiausiu neiš
manėliu, kad patikėti, buk 
socialistai išduoda valdžiai 
savo oponentus. Ir pats kal
bėtojas negalėjo parodyt 
nei vieno fakto, kur ir ką 
socialistai išdavė. Tokio at- 
-itikimo jis visai nežino. 
Taigi jisai pliauškia niekus.

Vagis niekad netiki, kad 
pasaulyje yra teisingų žmo- 

Taip yra ir su komu
nistais. Kaip jie griebiasi 
žemiausių Įrankių kovai su 
savo oponentais, taip jiems 
’odosi ir kiti daro. Juk vi
siems yra žinoma, kas Phi- 
ladelphijoj Įskundė policijai 
sandariečius. Žino taipgi 
žmonės, kas VVilkes Barre’- 
iuose primušė žmogų. Gali
ma butu ir daugiau pana
šių darbelių komunistams 
orirodyt. Bet jus prirody- 
kit, kur taip pasielgė socia- 
:istai!

Šitokios prakalbos tiktai 
demoralizuoja darbininkus 
•r daro gėdą patiems komu
nistams. O betgi jie to nesu- 
sranta. Jie klausosi ir laižo

si iš džiaugsmo, kaip tas; 
pliuškius pliovoja ir kursto 
rienus darbininkus prieš ki
tus, ir tai daroma apvaikš
čiojant Pirmos Gegužės 
Šventę, kuri liepia visiems 
darbininkams vienytis. Tai
gi komunistai išniekino tą 
šventę ir purvinomis savo 
kojomis sumynė skaistų jos 
dealą. Senbernis.

__ buotojams už jų taktiką ir 
kad publika nenuilstanti veikimą. Viso- 

iššaukė ki Bimbos, Bekampiai, 
.Grikštai, Andriulevičiai, 
I Jankauskai, Kalpokai, 

ir kiti proto su-

meitų organizaciją. Jis kai-' 
bėjo gana energiškai f“ 
karštai ragino visus Amai-y 
gameitus būti solidariškais 
ir stot už viens kitą, neat
sižvelgiant tautos nei tiky
bos. Pagalios jisai pasakė, 
kad dar musų organizacija 
nėra labai tobula, ji nėra to
bula todėl, kad dar patis na
riai nėra užtektinai tobuli. 
Bet ši Amalgameitų unija 
yra tobuliausia ir radikališ- 
kiausia Jungtinėse Valsti
jose.- Shiplakovas kvietė vi
sus netik būti šios organiza
cijos nariais, bet ir palikti 
aktyviais jos veikėjais, ir 
pastatyti Amalgameitų 
ją, kaipo industrinę 
šalies uniją.

Toliaus Shiplakovas 
bėjo apie ši Įgytą ”Amalga- dirba šiai organizacijai, 
mated Temple” namą ir Pasvirkalnietis.

uni- 
šios

EASTON, PA.
Darhiečių prakalbos.
23 d. balandžio čia atsibu

vo prakalbos, kurias suren
gė darbiečių kuopa. Kalbė
jo visiems žinomas veidmai
nis, trečiasis "Laisvės” re
daktorius, Andriulis. Išsyk 
kalbėjo apie Afrikos maine- 
rių streiką. Paskui perėjo 
prie Amerikos mainerių ir 
smerkė visus unijų vadus, 
kurie tik nėra komunistiško 
plauko žmonės. Išgyrė jisai 
vien tik Darbininkų Parti
jos vadus, sakydamas, kad: 
tik jie vieni veda mainęjnus 
prie streiko laimėjimo ir iš- 
siliuosavimo iš po kapitalis
tinės vergijos. Liepė jis sa
vo pasekėjams rašytis prie 
unijų ir stengtis unijų vade
les paimti i savo rankas 
(tai reiškia sugriauti uni
jas’). Vienok jis'neragino 
tverti unijas ten, kur jų nė
ra. O kaip tik šiose prakal
bose ir buvo susirinkę be
veik vieni šilko audėjai, ku
rie neturi jokios unijos.

Ant pabaigos jisai ragino 
darbininkus dėtis prie Ame
rikos Darbininkų Partijos, 
sakydamas, kad tai esanti 
vienintelė politiška partija, 
kuri vedanti darbininkus 
prie išsiliuosavimo (geriau 
sakant, prie susiskaldymo!) 
Po prakalbų pasipylė klau

simai. Bimbiniai atakavo ji, 
kiek tik galėjo. Vienas už-

PAULSBORO, N. J.
Apie darbus ir munšainą. centais.
Darbai aliejaus išdirbys- 

tėj eina gerai. Priima daug sonas kalbėjo apie darbinin- 
naujų darbininkų ir moka kų judėjimą. Papasakojo, 
po 45c. i valandą. ' z \ *

Pastaruoju laiku priva-įmiesi bedarbe ir pačių dar- 
žiavo i čia labai daug rusų, 
kurie didžiumoje apsigyve
no pas lietuvius. Tie rusai 
išmokino lietuves moteris 
daryti munšainą, taip kad 
dabar tarp lietuvių jjrąsidė- 
jo neišpasakytas girtuoklia
vimas. Geria vyrai, moteris, 
vaikinai, merginos ir net 
maži vaikai. Prasidėjus gir
tuokliavimui pradėjo apsi
reikšti šeimynose nesutiki
mai. Mat, ruskeliai pradėjo 
tvirkinti lietuves moteris ir 
tuo budu ardo šeimynišką 
gyvenimą. Daugiausia gir
tuokliavimu ir nesutikimais 
pasižymi geri katalikai.

Senbernis.

Antru kartu drg. Michel-

kaip kapitalistai, naudoda-

bininkų peštynėmis, numu
ša jiems algas ir ilgina dar
bo valandas. Kadangi kalbė
tojas nurodė ir nekurtas ko
munistų^ klaidas, kurios ii 
buvo priežastim darbininkų 
susiskaldymu tai, žinoma, 
tas negalėjo patikti komu
nistams, kurių šiose prakal
bose buvo nemažai susirin
kę. Bet reikia pasakyti, kad 
ši syki jie užsilaikė nepaly
ginamai žmoniškiau, negu 
pirmesnėse socialistų pra
kalbose užsilaikydavo.

Pabaigus kalbėtojui pra
kalbą, V. Andriulis, "Lais
vės” redaktorius, reikalau- 

kad pirmininkas leistų

HUDSON, MASS.
Pliuškių pliauškalai.

Gegužės Šventei paminėti 
vietos komunistai surengė, 
atsiprašant, prakalbas ir 
kalbėti pasikvietė iš Wor- 
cesterio tūlą komunistą, ku
rio vardo nesužinojau. Užli
pęs ant pagrindų jisai pasi
sakė kalbėsiąs apie Pirmąją 
Gegužės, bet kaip pradėjo 
kalbėti, tai ir užmiršo savo 
temą. Jis tuoj nuklydo Į 
Čenstakavą, pradėjo pasa
kot apie kun. Macochą, apie 
ką visi jau senai žino, o pa
skui atsidūrė i "Keleivio” 
redakciją ir pradėjo šmeiž
ti "Keleivi” ir jo redakto
rių, vadindamas juos "di
džiausiais, darbininkų prie
šais”. Apie kapitalistus, ži
noma, nieko nesakė, tik so
cialistus keikė.

Bet aš pasakysiu, kad jei 
ne "Keleivis”, tai komunis
tų "Laisvė” šiandien ir re
daktorių neturėtų. Nes kuo
met dabartinis jos redakto
rius gyveno da Merkinėj ir 
plovė kanceliarijoj grindis, 
jis netik nieko neišmanė 
apie darbininkų judėjimą, 
bet ir rašyt da nemokėjo. 
Tik atvažiavęs Amerikon ir 
padirbęs prie "Keleivio” už 
zeceri pramoko rašyt ir da- 
sižinojo apie darbininkų 
reikalus. Dabar jis pasidarė 
tiek "mandras”, kad jau ir 
"Keleivi" imasi kritikuoti. 
Bet man rodos, kad jam rei
kėtų da daug iš "Keleivio" 
pasimokyti.

Bešmeiždamas socialistus 
šitas pliuškius priėjo prie 
tokių nesąmonių, kad ėmė 
tvirtint, buk socialistai iŠ-

; duodą darbininkus valdžiai. 
■ Ir jis pats, duodamas Bago-

RUSSELLTON. PA.
Iš lietuvių gyvenimo.

Lietuviai čia gyvena gali
ma sakyti ramiai, tik ret
karčiais nuo munšaino ap
svaigę paklykauia,tai ir vis
tas. Lietuvių čia yra ne
daug, apie 10 šeimynų ir ke
letas pavienių. Nekurie pa
vieniai perdaug arti glau
džiasi prie savo šeiminin
kių. Apsisaugokite, nes tas 
yra priešais vedusių konsti
tuciją. Kai šeimininkai da- 
žinos, tai Įtaisys pirtį pa
vieniams.

Vienas' vaikinas laukia 
sau merginos iš Lietuvos. 
Bus vestuvės.

Prošepanai čia turi savo 
kirpiką, tai ir lietuviai kai- 
kurie neša pas ji savo vil
nas. Ypač musų vilenski 
broliai prošepanų kirpiką 
myli.

Anglų kasyklos stovi už
darytos, nes angliakasiai vi
si priklauso prie unijos ir 
todėl streikuoja.

Lietuviai čia neturi jokios 
savo organizacijos, žadama 
tverti S.L.A. kuopą. Patar
tina. Girios Paukštis.

Redikcijos Atsakymai.
W. VVissnus.—Jums nepa

tinka, kad lietuviai priklau
so prie slavų šakos. Jus sa
kot, kad musų tauta paeina 
iš arijonų. Bet iš arijonų 
paeina visos dabartinės Eu
ropos tautos. Jos iškeliavo 
iš Arijos būriais, paskui pa
siskirstė Į grupes ir išsivys
tė i atskiras tautas. Taigi 
dabar ir kįla klausimas.prie 
kokio būrio bei šakos prigu
li lietuviai? Istorija parodo, 
kad lietuviai atkeliavo su 
tuo buriu, iš kurio vėliaus 
išsivystė slavai ir latviai. 
Jei jus tam netikite, tai 
gaukit Ridpath's History of 
he World ir I tomo pra

džioje rasite Rače Chart 
No. 1, kuris parodo, kaip 
tautos vystėsi. Tenai pama
tysite, kad jos stovi lygiai 
tokioj tvarkoj, kaip "Kelei
vyje” buvo paskelbta.

Pipirui, Brooklvn, N. Y.— 
Jus cituojate "Laisvės" re
daktoriaus laišką. Vienok 
mes abejojame, ar ten išti-

[čiui ir Michelsonui klausi
mų, kuomet jie Worcesiery- 
ije kalbėjo, nepasirašęs ant 
raščiuko tikros savo pavar
dės. nes bijojęs, kad tie kal
bėtojai neišduotų jį val
džiai.

Tokiu nesąmonių apie so
cialistus kalbėtojus man ne- krujų taip buvo parašyta.



KELEIVIS

Lietuva ir jos valdininkai
Kaip daugeliui Amerikos klausinėti, ar aš esu krikš- 

lietuvių jau žinoma, aš 1920 čionis demokratas? Kuomet 
metais nekurį laiką tarna-aš jam pasakiau, kad aš esu 
vau Žvalgybos Svriaus vir-'liuosas nuo partijinių ryšių 

i' su pulko ir, pakolei busiu Lietuvos 
vado laipsniu ir sprendžia-j valstybės valdininku, neke- 

zx L!aI> t.AKrmn '4-JvMl pi*10 jokios
buvau Piliečių Apsaugos partijos, nes man rupi beša-

šininko padėjėju 
vado laipsniu ir sprendžia-Į valstybes valu 
muoju balsu, o kiek vėliaus'tinu prisidėti 
n A ’ A**buvau j
Departamento Vice-Direk- liai eiti valdininko pareigas, 
torium. tai karininkas atsakė, kad

Einant savo pareigas man jisai esąs krikščionis demo- 
teko susidurti su daugybe kratas ir, kad jam esą ne- 
nemalonumų, bet noras suprantama, kaip Lietuvos 
dirbti Lietuvos valstybei da-i karininkas galėtų neprigu- 
vė man drąsos nieko nepai-Jlėti prie krikščionių demo- 
sant eiti tiesiuoju keliu. Bu-!V1*of" 
damas bepartyviu, aš greit 
patėmijau, kad Lietuvos 
valstybėje randasi daug val
dininkų, kurie savo partijų 
proteguojami, atlieka savo 
darbą nesanžiningai 
skleisdami 
sunaikinti 
partijas.

Užėmęs vietą žvalgybos 
Skyriuje, aš tuoj patėmijau, 
kad Mykolas Lipčius, laiki
nai einąs Žvalgybos Sky
riaus viršininko pareigas, 
yra negeriausiuose san- 
tikiuose su lietuviais kari
ninkais. Rusai karininkai 
užima aukštas vietas; lietu
viai gi karininkai nusistatę 
prieš juos — jų nekenčia.

Lietuviai karininkai buvo 
baisiai neužganėdinti žval
gybos sutvarkymu ir užves
ta rusų ochranos sistema. 
Jie tarnavo žvalgyboje ne- 
noroms, tiktai todėl, kad bu
vo joje priskirti ir, žinoma, 
jų darbas buvo nevaisingas. 
Už kelių dienų visi karinin
kai lietuviai buvo mano pu
sėje. Bet daug darbo turė
jau, pakol juos įtikinau, kad 
viršininkų Įsakymus reikia 
pildyti be pasipriešinimo, 
kad disciplina reikalinga 
kiekvienoj organizacijoj.

Šiaip rutinos darbą atlik
davo gerai, bet kaip tiktai 
prisieidavo ką areštuoti ar
ba daryti kratą, tai pakel
davo didžiausf lermą. Tiek 
apie karininkus.

Man buvo pavesta kon- 
tra-žvalgų dalis, išviršutinis 
tėmyjimas, ir kitos pana
šios pareigos. Kitais žo
džiais, aš automatiškai pa
sidariau Lietuvos ochranos 
viršininku. Kadangi Lietu
vos valstybė tuo laiku tebe- 
sikurė ir savo Įstatymų ne
turėjo, tai vaduotasi caro 
Įstatymais; anot pulkininko 
VI. Sizych’o, tai butų "žmo- 
niškiausi pasaulyje” Įsta
tymai.

Tokiais "žmoniškiausials” 
Įstatymais vaduodamiesi, 
Žvalgybos Skyriaus valdi
ninkai ir agentai nepati
krintomis žiniomis, tik 
"konfidencijaliais” praneši
mais pasiremdami, prikim
šo Žvalgybos Skyriaus re
kordus tokiais vardais, kaip 
A. Bulota, D-ras Grinius, A. 
Rimka, Šleževičius, Put- 
vinskas ir daug kitų žymių 
lietuvių, kurie buvo skaito
mi vis ”neištikimais” vals
tybei žmonėmis.

Susipažinęs su rekordais, 
aš supratau kame dalykas. 
Jeigu jau viršuj Įvardyti 
žmonės yra nužiūrimi kaipo 
"priešvalstybiniai elemen
tai”, tai kurie gi jau tie ge
rieji šulai valstybės? Neil
gai reikėjo laukti, kaip šitas 
klausimas paaiškėjo: M. 
Lipčius pasigyrė, kad jisai 
esąs kun. Maironio auklėti
nis ir kad kas rytas einąs 
klausyti mišių, nors uoliai 
dirbant žvalgyboje ir ne
daug laiko tėra. Prie progos 
užklausė manęs, prie kokios 
partijos aš priguliu. Kuo
met aš atsakiau, kad prie 
"jokios", tai Lipčius lyg nu
sistebėjęs man pasakė, kad 
jis prigulĮs prie krikščionių 
demokratų. Vos su Lipčium 
persiskyriau, kaip pas mane 
kabinetan užeina kitas ka
rininkas ir pradeda manęs

tai karininkas atsakė, kad

ir
melą stengiasi 
sau priešingas

kratų.
Parėjęs namon papasako

jau tą Įdomų incidentą savo 
žmonai ir ji išgirdus apie 
tai labai nusiminė.Mums bu
vo visai aišku, kad ramybės 
Lietuvoje neturėsim. Mano 
žmona pastebėjo: "Kazy, 
pasisaugok — watch your 
step!”

Nereikėjo ilgai laukti, 
kaip pamačiau, kad mano 
vieta — ne Lietuvos žvalgy
bos skyriuje: nėš čia žinios 
yra perkamos ir parduoda
mos, ir kas drįsta išsireikš
ti prieš šmugelį, šantažą, 
judošystę, tas yra neištiki
mas, nuo jo reikia atsikra
tyti.

Kad tas dalykas butų 
skaitytojui aiškesnis, aš čia 
paduodu nuorašą savo pa
reiškimo, kuris buvo paduo
tas Armijos Teismo valsty
bės gynėjui. Raštas kalba 
pats už save.

NUORAŠAS.
Slaptai 

Asmeniškai
K. A. M.
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Instruktorius.
PAREIŠKIMAS.

Lietuvos buvusioji valdžia padarė 
didelę klaidą, -vesdama savo šalyje 
ochranos metodą kovai su anti-valstv- 
biniais elementais. Lietuvos ochrana 
ix> vardu "Žvalgybos Skyriaus” iki 
šiam laikui dirba Rusų ochranos dar
bą ir vaduojasi buvusio žandarmeri
jos viršininko Varšavoje, Pulkininko 
Vladimir’c Sizych’o padavadijimais. 
taip kad visa Skyriaus darbuotė eina 
Lietuvos nenaudai. Remiuosi pati
krintomis žiniomis ir taipgi byla 
Bergmano, Dombrovskio, Solncevo ir 
Savino. kaltinamų špionaže, apgau
dinėjime Lietuvos įstaigų ir valdinin
kų, o taipgi ir skleidime po Lietuvą 
netikrų pinigų.

Kad apie tų asmenų veikimą žino
jo žymesnieji Žvalgybos Skyriaus 
valdininkai, abejonės būti negali, nes 
Pulk. Sizych gaudavo pinigų nuo 
Žvalgybos Skyriaus viršininko, p. 
Lipciaus, viršminėtiems kaltinamoms 
”algų” apmokėjimui. Apie tai, beabe- 
jonės. £urėjo žinoti ir Skyriaus tar
dytojas. kapitonas Prušakevičius.

Birželio 14 d., apie 9 vai. vakare, 
Bergmanas lankėsi p. Lipciaus na
muose ir tą patį vakarą nusiskundė 
tūlai vokietaitei, kad jisai yra perse
kiojamas ir busiąs areštuotas. Berg
manas (mano įsakymui likosi areš
tuotas Birželio 15 d., kartu su kitais 
jo bendrais. Daba, klausimas, iš kur 
Bergmanas sužinojo, kad jisai bus 
areštuotas? Kas jam apie tai gaiėjo 
pranešti? Kol kas kitokio darodymo 
r.ėra, kaip tik tas, kad jis lankėsi 
pas p. Lipčių 14 d. birželio, apie 9 
vai. vakare.

Karininkų Zareckio, Baikuno ir 
Matusaičio pareiškimai, įteikti bu
vusiam krašto apsaugos ministeriui. 
majorui Merkiui, parodo, jog Žvalgy
bos Skyriaus viršininkai žinojo arba 
turėjo žinoti ne tiktai apie Bergma
no, bet ir apie jo bendrų pragaištin
gus Lietuvai darbus.

Taipgi nėra abejonės, kad Žvalgy
bos Skyriaus viršininkai žinojo, jog 
ponia Sizych tarnauja Lenku val
džiai. Įtarimas ponios Sizych parem
tas sekančiais faktais: 19 gegužės 
tūlas Lenkų karininkas, kuris pir
miau tarnavo Lenkijoj kontra-žvalgų 
dalyje, tvirtina, kad žmona tūlo žy
maus Žvalgybos Skyriaus valdinin
ko, Kaune, tarnauja Lenkų valdžiai. 
Jam buvo parodyta ponios Sizych 
paveikslas ir užklausta, ar jam kar
tais neteko tos ponios matyti; jisai 
atsakė, kad su ja ir kitais kontra- 
žvalgų dalies karininkais teko keliau
ti iš Minsko Gardinan ir, kad toji 
ponia keliavo ne po savo pavarde; 
prieš iškeliavimą iš Vilniaus gale ba
landžio mėn., o gal pradžioje gegu
žės, minėta valdininko pati lankėsi 
Vilniuje ir, kad jisai butų gavęs pro
gą su ja susipažinti, jeigu nebūtų 
jam reikėję iš Vilniaus iškeliauti. 
Skyriaus rekordai liudija. Kad ponia 
Sizych važinėjo Vilniun gale balan
džio ir, pagal kitus šaltinius, ji su
grįžo iš Vilniaus su ponia Barkaus
kiene, žinoma l<enkų šalininke; sako
ma. jog ponia Sizych įr-gi lenkė. 
Šitos žinios buvo savo laiku pilnai 
konfidencijaliai įteiktos majorui Mer
kiui, tečiaus nežinia kokiu budu vis
kas, kas buvo sakyta ir rašyta maj r- 
tui Merkiui, išėjo aikštėn.

Toiiau, Pulk. Sizych ir tardytojas 
Prušakevičius xurado kokią tai žydę 
Kac, kuri atvesta valdininko Ciglerio 
įskundė karininkus Barkūną ir Za-

paduodu

reckj. buk jiedu bandė šantažu iš žy
dės išgauti 200,000 markių. Tas skun
das irgi pasiekė majorą Merkį, bet, 
vėliaus buvo užgniaužtas. Iš to ma-1 
tyti, kad Pulkininkas Sizych su tar-. 
dytojum Prušakevičium mėgino rasti 
būdą diskreditavimui jiems nepatin
kamų ypatų: karininkų Baikuno ir, 
Zareckio.

Aukščiau priduoti faktai parodo, 
ant kokio supuvusio pamato Žvalgy
bos Skyrius pastatytas. Kadangi, »u- 
lyg majoro Merkio įsakymo, man 
prisiėjo tuos dalykus iškelti, tai aš 
dabar esu užtai visokiais budais per
sekiojamas:

1) Pirmų-pirmiausiai sužinojau, 
kad sulvg viršininko Lipciaus reko
mendacijos sutartis link mano pa 
stojimo į tarnybą likosi visai sulau
žyta (nuorašas įsakymo pas mane 
randasi, kaip ir laiškai, kuriais susi
rašinėta prieš mano atvykimą Lie
tuvon).

2) Prieš porą d:enų teko sužinoti,
kad kariškas cenzorius sulaikęs vie- j 
ną buk mano laišką, kuris, suprantu, 
buvo paduotas Žvalgybos Skyriaus ■ 
viršininkui. Kadangi aš niekam ne
rašiau. tad buvo įdomu dažinoti apie 
kokį laišką kalbama. Išeina tokis da
lykas: Mano žmona rašė į "Amerikos 
Lietuvį” žinutę, kritikuooama ~ 
mietą Dr. Grinių už 1 _ .____
tos ir leidimą bolševikams laikyti su
sivažiavimą Darbininkų Kliube 23 ir 
24 berželio. Kadangi Lietuvoje nėra 
karės stovio ir, kadangi Lietuva yra 
respublika, kur žmonėms garantuoja
ma laisvė žodžio, spaudos ir rašto,, 
tad žingeidu. kodėl Lietuvoje, kaipo , 
laisvės šalyje, cenzūruojama Lietu- j 1 
mu tas daroma? Gal 
Skyriaus ?

I

Rusijoj.
soc.-dem. ima vadovybę vi
sų Kybartų darbininkų ir 
tarnautojų. Prašyti komen
danto išreikšti savo nuomo
nę, ar pageidaujamas toks

Ubagai ne vien dvasioje, 
bet ir kūne.

Bolševikų laikraštis "Prav- susirinkimas."
da” rašo, kad nesenai Bu- Na, kur čia bus pageidau- 
suluksko apskričio, Efi- iamas?
mov&ko Vaičiaus ūkininkas jr komendantas, reikšda- 
Muchmas laike teismo tar-1mas suverenę valią,

aymo prisipažinęs: Mano teik^ uždėti tokią rezo- seimynos penki žmones; h
duonos neturime jau nuo j . ,
Velvkų. Pirmiau maitino- .. Kadangi soc.-dem.. pąr- 
mfe medžių žievėmis, valgė- “J“ n«ra organizacija visų 
me arklieną, šunieną ir ka- Kybartu /‘esto darbininkų 
tieną. Musų kaime daug la- PT ^P^utojų, todėl susauk- 
vonų. Jie voliojasi gatvėse r1 susirinkimą leisti
arba sukrauti klėtyse. Aš nesutinku.
vakare paslaptoms Įlindau Į Matai, kaip išmintingai 
klėtį, paėmiau 7-nių metų parašė ponas komendantas, 

p,., valko lavonėlį, rogelėmis Tik gaila, kad abidvi re- 
laikymą prakai-.parvežiau namo, sukapojau zoliucijos nuėjo niekais, nes 

ma|us gab^lius ir išvi-1 minis toris atmainė vienu 
iriau. J porą dienų mes su-Lykiu abidvi. Mat, perdaug 
valgėme visą lavoną, liko |jau jos buvo gudrios.
tik vieni kaulaL Musų kai
me daug kas valgo žmogie- nuavęs saiyje, cenzūruojama Lietu-j u x x jii i x

v°s gyventojų laiškai, ir keno įsaky- Uą, bet tik tUOlTl daly'kU Ia-|' > i*.- Hfinic+o* - žvaini : bai slepiasi. Kaime beveik apsknUes ponam. Mimste-
Prie progos norėčiau priminti, kad ' ’ gU“ V1S31 nUSllpneję.

Žvalgybos Skyriuje ne viskas teisin- j Dirbti Ilieko neįstengia. Vi
gai atliekama, pavyzdin: D-ras Gri- kaimp beliko VOS 10mus cionais ant vietos registruotas Adinie UvilKU x Ufe iv

»■

• •

Vienas Amerikos lietuvių besikeliančiai bendrai moti* 
veikėjas parašė trumputj nai prašoma lėšų, bet au« 
straipsniuką Kauno Lietu- tvirtinimui krikščionių de- 
vos oficiozui "Lietuvai” mokratų, klerikalų ir viso- 
”apie visuomeninį ubagavi- kių buožių, kurie ėjo, eina 
mą”, pabraukdamas per no- ir nori eiti caro ir kaizerio 
sį tiems Lietuvos "veikė-'deržimordų numintais ke- 
iams", kurie nieko daugiau liais, kurie reikalauja gyvų 
nebesugeba, kaip tik aukų'žmonių aukų ir jų ašarų, 
prašyti Ir klausia: kada Senas šaulys sako, kad 
bus tam galas? į tą ameri-'elgetavimui... galas bus! Tik 
kiečio straipsnį, virš mene-' reikia to galo palaukti Tuo 
šio laiko praėjus, atsakė tu-į nelaimingu "galu" "tiešy- 
las Senas šaulys, kuris į jo’’ pasaulį maskolių caras 
smarkiai išbarė ir net apko-! Mikalojus (budem vojevat 
liojo amerikietį, kam jis pei-1 do pasliedniavo koncą—ca- 
kia "visuomenini ubagavi-Iro žodžiai karo manifestuo- 
mą”. Tas Seno Šaulio atsa
kymas tilpo Kauno "Lietu
vos” No. 57.

Senas Šaulys nurodo, kad 
daugumoje atvejų tie Lie
tuvos elgetos tai idėjos žmo
nės, kurie dirba visuomenės 
darbą dovanai, aukaudami 
savo karjerą ir sveikatą tė
vynės labui. Jis sako:

"Išelgėtauti pinigai tų 
elgetų asmens naštos ne tik 
nepalengvina, bet uždeda 
jiems dar daugiau pareigų, 
verčia dar daugiau dirbti ir 
aukoti save visuomenės 
labui.

"Žodžiai ’tokia turtinga 
šalis’ skamba pikta ironija. 
Išvarginta, sudraskyta, iš
degusi Lietuva yra turtinga 
vien tik saujos Tėvynės my
lėtojų vidujine jėga, ūkinin
kų gamintojų atkaklios iš
tvermės jėga, bet ne esa
mais turtais. Juk visos va
liutos visoje Lietuvoje, skai
tant doleriais, bus tik apie 
10 milionų. Juk musų auksi
nas turi buvusios kapeikos 
vertę. Musų valdininkai ir 
kariumenė gauna elgetų al
gas. Bet ne algų padidini
mui prašoma brolių ameri
kiečių pašalpa. Tikri patri- 
jotai nesiskundžia dėl men
kų algų, ir randa dar laiko 
aukoti Tėvynės išlaikymo 
reikalams tuo sunkiuoju 
metu, kada istorija sakė: 
dabar ar niekada, ar žūt ar 
būt. Tam Lietuvos atgaivi
nimo ir sustiprinimo reika
lui prašoma brolių pagai
los. Išgelbėti sukruvintą iš 
pusiau numirusiu jų besike
liančią bendrą Motiną pra
šoma lėšų. Ar autorius ma
no, kad yra malonu ištiesti 
prašančią ranką? Ne, tai 
nėra malonus darbas prašy
ti dargi iš brolio. Ir šiandien 
'elgetaujantieji’, žmonės 
verčiau numirtų, negu pra
šytų sau, bet Tėvynės meilė 
nugali gėdą. Ką idėjos žmo
gus nepadarys sau, pada
rys dėl idėjos. Toks ’elgėta’ 
yra didžiavyris ir tik bešir
dis gali jį už tai viešai plak
ti paniekos rykšte.”

Lietuvos lietuvių ubaga
vimas taip giliai Įsišakni
jęs, kad jei ir toliau taip tę
sis, tai Lietuva paliks tingi
nių ir liurbių šalis ir neiš
moks pati savo jiegomis gy
venti. Ir nebus elgetavimui 
galo, kol amerikiečiai savo 
sunkiai uždirbtus centelius 
barstys patįs nežinodami 
kur ir kam. Idėjos žmogus 
niekuomet aukų nereikalau
ja. Prasta idėja už pinigus, 
o ypač dar suaukautus... 
Turtinga šalis, tai tiesa tur- ir žydus (jų pilnos valdžios 
tinga, tik nevisiems. Netur- įstaigos) ir netrukus, jei 
tėliai tų aukų nemato, jei taip eis kaip eina, tikrasis 
bent koks giminaitis ar pa-Į lietuvis tik sostą laikys, o

šmugelninkai. Pr. br.

Aš turiu suraminimo žodį 
pasakyti abiem Vilkaviškio

visai nusilpnėje.1?8 i>#.Wkio nartmąinė. 
. Pls Pirmiau ilgai tarėsi su 

10 vietinės brigados vadu, o 
arkliu, o pavasarv dar buvofe1™1 /‘sargiai užklausė: 
2500 arklių, žmogienos sko-1 Kartai visai vokiečių 

įnio aš nesuprantu...” pasieny., ar neateis kartais
To pat valsčiaus ūkininkė ’ susirinkimą spartakai?

Cugunova tardoma papasa- .mas ,uz‘lk™‘»1”e. P-
tojo: "Aš esu našlė, tariu ““?bteP’. kai? spartakai jau 
ketvertą vaikų ir visos k?’* metai kal.P 
mergaitės 15,13,10 ir 7-niu . nusiramino,
metu. Jauniausios vardas "“.mstens bepartyvis, 
Pelageja. ši buvo gruodžio ?.D,e spartakus nieko ne- 
mėnesy labai susirgus, o|zino* 
man su našlaičiais nebuvo Caro gubernaotriai bur
kas valgyt. Vyriausioji dūk- vo visuomet taip galvodavo, 
tė sumanė papjaut Pelage- kad visa gubernija, tai yra 
ją ir aš ją nakčia, kuomet Jis pats — gubernatorius, 
ji miegojo — papjoviau. Iš Žmonės gi visi darbininkai, 
miegų ji nesipriešino ir ne- amatninkai tėra tik tam, 
daug berėkė. Vyriausioji kad jį, gubernatorių ir jo 
duktė Ona ją ismėsinėjo, iš- tarnus, maitintų ir dengtų, 
ėmė vidurius ir supjaustė Musų "gubernatoriai” ma- 
gabalėliais.” no lygiai taip, kaip anie ca-

,r. br. |rQ lajjjų Dėlto darbininkai, 
———————- įdarydami susirinkimus, vi- 
Lietuvos gabentatoriai. ,uom ‘L ?uk?!ia musf.” bernatonų širdyse pasipik

tinimą. Jie visuomet norė
tų, kad butų išnaikinti visi 
tie susirinkimai, savivaldy
bės, seimai. Ir turi vilties, 
kad tie senieji laikai grįž. 
Tik kažin, ar turi stipro pa
mato ta ju viltis. J. P.

(”S-tas”.|

kaipo Lietuvos valstybės priešas. Gai 
taip ir yra, vienok aš nepagiriu savo 
žmonos neatsargumo, man rodos, 
kad tam raštui buvo tik be reikalo 
popiera sugadinta. Iš kitos puses 
Dr. Grinius toks pat žn.ogus, kaip ir 
mes visi — nebe klaidų. Mano žmo
na, rašydama apie D-rą Grinių, rė
mėsi tuo, kad prieš karą jisai rašy
davo į bolševikų organą Amerikoje, 
•r tuo faktu, kad jisai dalyvavo neva 
Profesinės Sąjungos (žinodamas, kad 
tai bolševikų!) susivažiavime, o ne 
kuo kitu. O kiek tai daugiau yr^t 
žmonių įtrauktų Žvalgybos Skyriaus 
rekorduose, kaipo valstybės priešai 
ir dauguma tų žinių kuo kitu nepa
remtos, kaip tiktai slaptais prane
šimais.

Iki šiam laikui tardymai daromi 
prie uždarytų durių. Per septvnioli- 
ką su viršum metų aš beveik kas die
ną lankausi teismuose ir ėmiau da- 
lyvumą tardymuose, kaip Anglijoje, 
taip ir Amerikoje, tečiaus tenai visi 
tardymai daromi viešai ir kaltina
mieji turi teisę šaukti savo apgynė
ju — juristus. Čia. Žvalgybos Sky
riuje, dalykai kaip tik atbulai veda
mi. Kokios gi teisybės galima tikėtis 
nuo tardytojo, kuris tardydamas da
ro slaptai?

Pirmomis mano tarnybos dienomis 
žvalgybos Skyriuje pastebėjau, kad 
skyriaus viršininkas perdaug lengvai 
įtiki viskam, kas jam pranešta. Pa
vyzdžiu: Kabinetan pas p. Lipčių už
ėjo du vyrai, "kapitonas” Orto Sprin- 
ger, persistatęs Suvienytų Valstijų 
Amerikos viršininku, ir Jurgis Ba
landis. persistatęs kaipo Prūsų Lie
tuvos tarybos narys. Pasirodo, kai 
jiedu gaudavo nuo p. Lipciaus dide
lių pinigų už neva "didelės svarbos 
žinias”. Paskutinį kartą jiems atsi
lankius. jie reikalavo nuo p. Lipciaus 
15,th>00 markių už kokius tai doku
mentus. kuriuos jie ketino iš kur tai 
"auti (buk tai vokiečių generalinio 
štabo h Aš išklausęs tų žmonių pasa
kų griežtai užsispyriau, kad jiems 
jokių pinigų nemokėti, ir už poros 
Jienų paliepiau pas Springerį, Balan
oj ir Rosenkrancą padaryti kratą. 
Krata parodė, kad visi trįs buvo pa
prasčiausi apgavikai. Balandis i>- 
Springeris pabėgo, o Rosenkrancui 
buvo įsakyta apleisti Lietuvą. Taip 
tai Lietuvos žmonių pinigai sunaudo
jami !

Dar vienas dalykas: Naktį, iš an
tradienio j trečdieni (6-7 liepos), mu
sų dalies spinta likosi atplėšta; toje 
spintoje buvo ir mano asmeniški do
kumentai. Dalykui paaiškėjus pasiro
dė. kad tai buvo darbis p. Lipciaus, 
skyriaus viršininko. Tokį tai pavyzdį 
i>. viršininkas duoda savo pavaldi
niams. Toks pasielgimas vargiai bu
tų toleruojamas net ir notentotų ša
lyje.

Mano, kaipo skyriaus instrukto
riaus nurodymai, kaip patogiau sky
riaus veikimą sutvarkyti, buvo ne 
tiktai ignoruojami, bet tiesiog profa
nuojami. Nepaisant to, kad Krašto 
Apsaugos ministerio (sakymu Žval
gybos Skyriaus viršininkas, p. Lip
nius, turi visokiuose dalykuose pasi
irti ir, kad tokiuose dalykuose man 
buvo suteiktas sprendžiamas balsas, 
viskas daroma be mano žinios, slap- • 
tai, jau kelinta savaitė, kaip negaunu 
pranešimų, nei-gi savaitinių san- i 
traukų.

Nors aš ir Lietuvos pilietis, tc- 
čiaus čionais į mane žiūrima kaip į 
rašalinę ypatą ir Žvalgybos Sk. įsa
kymuose aš esu praneštas kaipo 
laisvai samdomas”. (Keno uarėdy- 
rnu? Kaip gali būti karininkas "lais
vai samdomas?”); tuo tarpu pulk. 
Sizych, tardytojas Prušakevičius, ka
pitonas Dunajevas ir kiti rusai; 
Weingard’as ir von der Ley (Duone
laitis) vokiečiai, čia skaitomi kari
ninkais ar karo valdininkais. Visi mi
nėti svetimžemiai užima aukštesnes 
vietas. Taigi nenuostabu, kad sveti
mos valstybės naudotojai musų sky
riaus surinktomis žiniomis! Pavyz
džiu: nesenai ties Jurbarku suimtas 
;;nt rubežiaus f rančų žvalgas prane
šė, kad musų skyriaus valdininkai, 
Ertmonas ir Karazija, pardavinėja 
irancams musų skyriaus paslaptis. 
Šį rytą pas mane kabinetan užėjo 
valdininkas Ertmonas ir prisipažino 
pastojęs f rančų tarnybon ir prie pro
gos man pranešė, kad .viskas kas yra 
skyriuje daroma, žinoma >ne tiktai 
l’iancuzams, bet taipgi ir vokiečiams. 
Įdomu man butų žinoti, kode! tad aš 
?su dabar priskirtas prie Žvalgybos 
Skyriaus "instruktorium?” Gal dėl
to, kad galėčiau pamatyti, kaip p. 
Lipčius su svetimžemių pagciba kni
sasi po Lietuvos pamatais?..

As neprašau, bet kaipo Lietuvos 
pilietis reikalauju, kad tokiems bėgė- tilKZa mintis* 
dišk>ems !r Lietuvai pragaištingiems • °
darbams butų pastotas kelias.

(Toliau bus.) ,nera, bet nuostabu, delko mergina.

Mat 
tai

Kybartų miesto socialde
mokratų organizacija pa
davė Vilkaviškio apskrities 
viršininkui pranešimą, kad 
kovo 19 d. Kybartuose šau
kiamas visuotinas (t. y. vie
šas) darbininkų susirinki
mas, kur bus kalbama klau
simu: iš kur atsirado pra
gyvenimo brangenybė, kaip
ta brangenybė atsiliepia Į Į MILIONAI FALŠYVŲ 
darbininkų gyvenimą ir BONU
kaip su brangenybe kovoja >
kitur ir pas mus. I Kongresmanas Johnson

v • , . . . is Illmois valstijos pasakėKaip tamstos matote, diena kongrese, kad jis 
klausimas, kur) „ Kybartu urJodysiįs oficialiais do- 
draugai įskėlė, šiuo metu kumentais. kad VVilsono 

valdžia išleidusi milionus 
! falšyvų bonų. Demokratai 
šoko protestuoti prieš tą 
pasakymą, bet Johnsonas 
tikrina, kad jis turįs faktus 
ir prirodysiąs, kad demo
kratai apvogę šalį. Mano
ma, kad dėlto aną dieną iš 
valdžios spaustuvės Wa- 
shingtone buvo iššluoti visi 
demokratai viršininkai.

i

ir tarnautojam labai svar
bus. Reikia jieškoti išėjimo 
iš tokios padėties, nes tuo 
tarpu, kaip Kybartų miesto 
darbininkai arba kad ir ge- 
ležkelio tarnautojai dėl 
maisto produktų brangumo 
badauja, kiti Kybartų pilie
čiai, kaip pavyzdžiui Pra
puolenis, gabena maistą Į 
užsienį vagonais ir iš to tu
ri pelno. Kodėl vieniem ba
das, o kitiem iš bado ge- 
šeftas.

Bet manote, kad krikščio- j 
niškai demokratingoj Lie
tuvoj, kur neva yra susirin
kimų ir žodžio laisvė, pana
šus susirinkimai kaip ky- 
bartiečių — galimi? Anaip
tol. Mes visi iš prityrimo 

įgerai žinome, kad eusirinki- 
mas įvyksta, jei komendan-

.Kana^j.
neturi ir jei milicija netruk- miestelyje, policija suėmė 
do. šiuo žygiu susirinkimas|,u^ Brentą, kuns nftfė vah-

no dalis.Kitos dalįs buvo su- _ 
mestos jau upėn, o galva ir ja bausmes užmokėti. Reiš- SI • A • 1 A T*1 *<•

ORO LINIJA TARP 
MASKVOS IR BERL1NO.

Tarp Maskvos ir Berlino 
Įsteigta oro linija. Orlaiviai 
lakios tarp tų dviejų miestų 
tris kartus Į sąvaitę. Pirmu- 

ge-tinė kelionė padaryta 1 
gūžės.

RADO SUKAPOTI 
ŽMOGAUS KINĄ.

Kanadoj,

nepatiko nei apskrities vir-|~ 
šininkui, nei karo komen
dantui.

Apskrities viršininkas ky-lma 
bartiečių pranešimą pasi- to. ~ .
skaitė, pagalvojo ir iš po j° 
plunksnos išėjo tokia išmin-

i

žįstamas saviesiems kokį 
dolerpalaikį parsiunčia, bet 
ir tas mažas dovanėles pač- 
talijonai, "išravidavoja”, ir 
jei nepavagia, tai reikalau-

/.uuz-iai Aitru niduuesiuo- 
’se), tiešyjo kaizeris ir abu
du nusirakamolvjo ligi pa
skutinio galo (do poslied- 
niavo koncą). Ar tik to ne
susilauks ir tas iš "Lietu
vos” Senas šaulys su savo 
nelaimingu "galu”. Atsime
nu rusų žemėje jau po pat 
nosia revoliucija šmėkšojo, 
o caras manifestą leisdamas 
dar apie ”netoli esantį lai
mingą galą” kalbėjo.

Ne iš nenuilstamo brolių 
amerikiečių duosnumo Lie
tuva kįla, bet iš savo darbo, 
pasirižimo, tvėrimo gyvų ir 
negyvų jiegų, iš kovos už 
laisvę ir savitumą, ką ame
rikiečių aukų trokštantieji 
ir ias be soties ryjantieji, 
visokiais budais stengiasi 
užgniaužti ir Įnešti caro bei 
kaizerio laikus, kad toki pa- • 
našus Senajam šauliui galė
tų viešpatauti caro valdi
ninkų numintais takais vėž- 
liodami. Senas šaulys sako: 
kurie turi akis ir žino, kam 
ir kokiam reikalui duoda. 
Čia reikia pasakyti, kad 
duodantieji dolerius kaip 
tik nežino, kur jų pinigėliai 
eina. Jeigu tie Amerikoj gy
venantieji lietuviai, tie gau
sus aukotojai atvyktų Į Lie
tuvą ir pamatytų, arba ir 
savo kailiu patirtų, ko Lie
tuvos buožė (klerikalas, 
didžlaukis ir aukštesnysis 
valdininkas) siekia, tai nei 
sulūžusio cento neduotų. 
Tos aukos, stiprinančios 
buožių valdžią, Lietuvos be
žemiui, mažažemiui ir, dar
bininkui naują ant kaklo 
jungą deda. Jau dabar Lie
tuvoje išsiplatinus nuomo
nė, kad tie Amerikos au
kauti, dovanoti ir paskolin
ti doleriai Lietuvos auksiną 
taip nuliežė,. kad Valdinink- 
palaikėlis,. gaudamas 2,000 
auks. algelės, negali nei tiek 
nupirkti, keik prieš karą 
nupirkdavo už 20 rublių.

Šiaulių vadai, gaudami is 
visuomenės pašelpos, ne
kviesti, neprašyti pasirūpi
na ir pakraipą šauliams 
duoti. Na, o dabartinės Lie
tuvos valdžios pakraipa — 
kumščios pakraipa visiems 
žinoma. Na, o kai ta "tėvy
nė" stipriai į kojas atsistos, 
tai tada, anot to prūselio — 
"pulk ant kulnų ir skųsk į 
krumus”.

Baigdamas turiu pasaky
ti: Lietuvos valdžia šaulių 
remiama arba, antraip sa
kant, šauliai valdžios re
miami toleruoja savus šmu- 
gelninkus (iš jų didelį pelną 
turi), palaiko to paties plau
ko rusus, lenkus, vokiečius

34 centai už rublį.
"Karys” 4-tam numeryje 

_ rašo: "Esamomis Užsieniu
rankos buvo suvyniotos Į kia, lupa nuo to plikučio (Reikalų Ministerijos ypa-

aišą ir gulėjo da ant kran- žmogelio, kiek tik, sū Dievo 'tingam skyriuj žiniomis \iž 
i. Manoma, kad Brentas pagelba, lupasi. ‘sudėtus ligi 1915 m. rugsėjo

2 d. Rusų Taupomosiose ka
sose Lietuvos piliečių indė
lius, galima tikėtis atlygini- 

. . -c - -------- ---- ---------------  ------r-— mri P° 34 centus už kiekvie-
"Nors formalių kliūčių (padarė anais metais su savo peiką pavirto. Neišgelbėti ną indėlio rublį. Tuo klausi- 

yiot-o Rziė roinoėnkit zlollrrk mAt*onnn. sukruvintai iš mimirnvinin mn rlir oinn rLpvkno

Krikščionių demokratų už 
pojęs lavoną dalimis norėjo nosies vadžiojama valdžia 

................................. _ j nugyveno, 
auksinas (o0 kap.) Į ka-

sumesti upėn, taip kaip ku- taip tą Lietuvą 
nigas Šmitas New Yorke kad auksinas (5<

sukruvintai iš numirusiu jų mu dar eina derybos.
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KELEIVIS S

I laivo “America” buvo labai gO-l Pajieškau Kazimiero Pociaus. Jisai I j ... . . . ' i.aein> ii Raudėnų naraniios. Kauno
• 1^1 ------- ——-----» - ivujuvd. taipgi pajicsaau cmvinvo

’• bariai švarus, ruimingi. Breme-' Tilenaitės. Ji paeina iš Kuršėnų pa- 
ne pasitiko visus Jūsų pasažie-

25 LAIVAI SU DEGTINE. ’rius atstovas ir parūpino mums
Blaivybės sargybos laivas J visas reikalingas vizas ir išleido 

”Hohn” praneša, kad į dvi!bagažus. Lenkų koridoriaus vi- 
dienas jisai susitiko Ameri-' sai kaip ir nematėm, tik vienas 
kos pakraštį 25 laivus su lenkų konduktoris perėjo ir pa- 
svaigalais, kurie plaukia ne-'žiurėjo musų pasų. Trūkis, k»uį 
va iš Bermudos į Kanadą.

Visokios žinios i: vatais kuogeriausias, tam-
I rapijos. Kauno rėdytos. Meldžiu at- 
. sišaukti, turiu svarbą reikalą.

Viktoras Terminas
P. O. Boa 8, Millinocket, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našHs be vaiką, nuo 28 iki 35 
metų seniūno. Ai esu 38 metų vaiki
nas, nevartoju svaiginančių gėrimų. 
Kurios mylit šeimynišką gyvenimą, 
malonėkit atsišaukti. (20)

A. B. C.
26 So. Laflin st, Chicago, 111.

Pajieškau draugo Prano Sasko ir 
kitų pažįstamų Paklonių parapijos; 
meldžiu atsisaukt šiuo adresu: 

Andrius Muraika
R. R. 1, Uright, Minn.

MILIONIERIUS NU
BAUSTAS Už DEG* 

TINĘ.
Automobilių fabrikanto 

sūnūs, John D. Dodge, Mi- 
chigano valstijoj likos nu-

Jus parūpinote, visai nesustojo 
niekur. Tokiu budu mums buvo 
labai gerai. Per Vokiečių sieną į 
Lietuvą irgi perėjome gerai, 
muito nemokėjome ir viską par
sivežėme.

Vėliname, kad šimtais par- 
duotumėt laivakorčių ir išleis-

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

iš Bostono apielinkės, tarp 2» ir 37 
metą. Aš esu vaikinas 37 metą. At
sišaukit. J. B. P.

6 Staniford st., Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu gero budo, jaunas vaikinas, 
moku amata ir turiu patyrimų biz-

baustas ant $1,000 ir me- tumei taip, kaip išleidote
tams kalėjimo UZ peržengi- musų būrį Kovo 11. Taigi čia ir greitai. Taipgi butų geistina, kad »u 
nų blaivybės įstatymo. j«r laikraštį padėkoju ir mel- ™

------------- Idžiu lawrenciškių kreiptis tik
REIKALAUJA KALĖJU 1 pas Urbša, Sekį ir Ko.

MO AUTOMOBILISTAMS.) Su godone>
Toledo, Ohio. —— Vietos Pranas Zibolis.

I Viską užlaikysiu paslaptyje ir atsa
kymą duosiu kiekvienai.

J. M. Vitkus
3264 So. Morgan st., Chicago, III.

Toledo, Ohio. ____
teisėjai reikalauja išleisti Kaimas Galaež^riai, 
tokį įstatymą, kuriuo pasi- Paštas obeliai, 
remiant butų galima sodin- Apskr Rokiškis. 
ti kalejiman tuos ”bepro- ' 
čius”, kurie pergreitai važi-į 
nėjasi automobiliais. ”Tuos 
bepročius reikia sodinti ka- 
lėjiman,” pasakė teisėjas 
Young. "Piniginė pabauda 
jiems nieko negelbsti ir kas 
diena būna vis daugiau ne
laimiu.”

A. A. ANTANAS MIKUTaITIS.
Balandžio 28 d. po trumpos ligos 

mirė mano gerbiam.-is vyras Antanas, 
palikdamas dideliame nuliūdime savo 
žmoną. 1 sūnų. 3 dukteris ir broli 
Lietuvoje. Jam sukako 50 metų am
žiaus, Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Buvo darbštus pažangus žmogus, ir i 
tik»as geradarys savo šeimynai.

Jeigu giminės norėtų ką nors žino- ; 
ti lai atsišaukia prie manęs.

I

Pajieškau apsivedimui mergino? 
nesenesnės kaip 27 metų. Aš esu 27 
metu vaikinas, turiu biznį. Merginos 
mylinčios gyventi prie biznio, malo
nėkite atsišaukti. Geistina, kad mo
kėtų anglų kalba.

J. A. Longo
Main st., Box 528, Westernport Md. 

----------------------------------------------------- 1 
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nuo 26 iki 30 metų se
numo. Aš esu 29 metų pasiturintis 
vaikinas. Atsišaukit prisiųsdanios 
paveikslą. '

M. Prarirski
695 White st., Conneaut, Ohio.

MERGINOS IR N .ULĖS!
Kurios tikrai norite greitai apsi

vesti, tai musą kliube yra daug jau
ną, dailių inteligentiškų ir pasiturin
čių vaikiną. Taipgi yra ir profesiona
lą, kurie nori greitai apsivesti. Nesi- 
.armatykite, rašykite, čia viskas yra 
užlaikoma slaptybėj (confidentiall. 
Kiiubas tik paima jūsų vardus ir vė
liau supažindina vaikinus su mergi
nomis ir merginas su vaikinais. Šis 
Kiiubas tai kaip telęphonc . centrai. 
Nejuokaudamos parašykite pilnai 
apie save ir kokių laikinų norite, 
laipgi įdėkite už 2c. štampą, o gau
site daugybę laiškų nuo vaikinų. Vai
kinai ir našliai taingi kviečiami ra
šyti, įdedant už 2c. štampą. (20)

Lieiavią Susipažinimo Kiiubas
P. O. Box 250. Johnson City. N. Y.

AR NORI APSIVESTI?
Vaikinai ir merginos, našliai 

našlės, kurie norit tikrai apsivesti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių negalite 
susirasti sau draugės arba draugo, 
pasiuskit 2c. štampą dėl paaiškini
mą, ir prisirašyk prie. Lietuvių Susi
pažinimo Kliubo, P. 0. Box 250, 
Johnson City, N. Y. (21)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
j nuo 25 iki :t0 metų amžiaus. Aš esu

MILIONIERIUS NU
BAUSTAS Už DAUG

PATYSTĘ.
New Yorke likos nuteis

tas kalėj iman už daugpatys
tę fabrikantas Virginius 
Mayo. Jis yra jau 62 metų 
amžiaus senis, bet turėjo 
kelias pačias.

mintis.
MRS M. MIKCTAITIENĖ 

15

n.u.ų .. J' 6 J±-mėlynų akiu, gelsvų plaukų, sveriu
200 svarų, nevartoju svaiginančių gė-

.V1IV0 m. JI1A.I IZllilUalD V ‘ • -a. X
5 Old Ro«d. Grane., Mas.<. ™S„K""S-J>»

Pajieškojimai
manim susipažinti meldžiu rašyt 
laiška prisiunčiant paveixs)a.

J. S. z
1641 W. \Vashington Boul„

Chicago, Iii.

PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.
Didelė Studija, puikioj vietoj, biz

nis išdirbtas per daug metų. Lietuvių 
1,000. Kolionija ir vienintelė Lietuvio 
Galerija Amsterdame. Savininkas iš
važiuoja Lietuvon. Fotografai, kas 
pirmas, naudokitės puikia proga. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku. (21) 

JONAS ANDRUSIS
134 E. Maią st, Amsterdam. N. Y.

REIKALAUJAM VYRU ir MOTE
RŲ. kurie yra ar nėra patyrę prie 
pardavimo kasdien vartojamų pro
duktų. Produktai ir kompanija yra 
žinomi gerai. Galima uždirbti nuo 
*5000 i metus ir daugiau. Visą arba 
dalį laiko galima pašvęst šitam dar
bui. Teritorija yra aprūpinta kuoge
riausia kiekvienam. Rašykit greit dėl 
platesnių informacijų. (20)

WELTON CO.
150 E. Main st. Waterbury, Conn.

I

Geri!

I

cigaretai

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 13 d., subatoj, nuo 8 

vakare, Gedemino Lietuvių Sa
lėje, 575 Joseph avė., bus žy
mios prakalbos. Visi kviečiami 
atsilankyti. Rengėjai.

KAS GREITESNIS — TAS 
PIRMESNIS!

P1ERCE-ARROV septynių sėdynių 
lainuzin-automobilius parsiduoda už 

i laba: prieinamą kainą. Turėdamas to
kį automobilių jautiesi esąs milionie- 
riurn. Dabar yra patogiausia pro«a 
J) įsigyti. Neatidėliok, bet skubiai 
kreipkis pas (21)

PRANĄ ŽILINSKĄ
204 East Main st.. Amsterdam, N.Y.

ATVIRUTĖS!
I IK l)EL V Y Rį • Gražesnės už vi

sas kitas atvirutes, jaunų merginų 
paveikiai, ne kopijos, bet originališ- 
šjm, nufotografuotos ir kožna skirtin- 
rJ: Siųskit dolerį laiške, tuojaus pri
siųsiu už du doleriu vertės. Viena pa
žiūrėjimui 20c. ir už 2c. štampą.

J. GABRYS (23>
P. O. Bo. 249. Brooklyn. N. Y.

PARSIDUODA ČEVERYKV TAI
SYKLA. Biznis gerai išdirbtas tarp 
lietuvių. Parduodu pigiai, nes turiu 
išvažiuot Į Californiją. (21)

J. G.
1173 IVashington st-

So. Norwood, Mass.

Pajieškau savo dėdės Vinco Abar- 
čio, paeina iš Kauno rėdybos, Kretin
gos apskričio. Ažaičių sodos, 10 metų 
gyvena Amerikoj. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinot praneškit, bu
siu už tai dėkingas.

i S. Srebalius
Box 632, Millinocket, Me.

Pajieškau Jurgio Vogulio, pirmiau 
jis gveno Whitingsville, Mass., Ro- 
gars Ilouse, o dabar nežinau kur jis 
randasi. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žinot praneškit, busiu dė
kingas. Stanislovas Augevičius

46 Water sL, Lawrence, Mass.

Pajieškau savo pačios Marės Bal- 
čiunytės—Tanavičienės. Prasišalino
nuo manęs 17 d. balandžio su vaiku 8 
metų ir mergaite 7 metų, pasijmdama 
su savim visą mano turtą. Ji patina 
iš Lietuvos: kaimo Kudonių, vaisė. 
Žiežmarių. Turi ant veido, žemiau 
—j 
pusėj .5 karpas. Jei ji pati atsišauktų 
ir prie manęs sugrįžtų, tai už viską 
atleisiu ir dovanosiu ir vėl tįaip gra
žiai gyvensime arba tuoj važiuosime 
j Lietuvą. Taipgi mylėčiau, kas pate- 
mytų viršminėtą mano moterį, ta L 
man praneškit, gražiai tiems atly
ginsiu. Jonas Janavičius

101 Oak st., Lawrence, Mass.

ST. CHARLES, ILL. 
"Keleivis” toliaus lieką 
Vytauto D-jos organu. 
Laikytame 30 balandžio 

D.L.K. Vytauto D-jos pus
metiniam susirinkime buvo 
pakeltas organo klausimas. 
Kilo diskusijų: ar palikti 
organu ”Keleivį”, ar apsi
rinkti kitokį laikraštį. Po 
diskusijų buvo balsuojama zicziti<i ___  ____
ir didžiuma balsų nutarta, aklų,"vienoj pusšj'V karpas o kitoj 
kad organu ir toliaus butų 
"Keleivis”.

Taigi šiuomi pUanešu D. 
L. K. Vytauto D-jos na
riams, kurie gyvena kitose 
kolonijose, kad visi, norin
tieji gauti į savo namus 
"Keleivį”, malonėtumėt pri
siųsti į Draugijos iždą po 
75c., o "Keleivis” tada eis 
kaip ėjęs. Pinigus siųskite 
Draugijos raštininkui šiuo 
adresu: P. 0. Box 16, St. 
Charles, III. Tik prašoma 
nesivėlinti, prisiųsti šiame 
mėnesyje, nes birželio pra
džioje Draugija turi jau iš
siųsti prenumeratą laikraš- nin VAHakriinn i Pajieškau dviejų pusbrolių Antano(.10 reudnA-ljUii. I jr JUOzapo Mačiulių, taipgi pussese-

Nuo savęs aš noriu ' pa- rėš Maėiulikės, paeina iš Kauno rė- 
kari tinkampsnio dybos, Raseinių apskričio, Jurbarko Driežu^ Kaa unKamesnio parapijos. Jokubačių kaimo. jie patįs

laikraščio UZ Keleivį as ar kas juos žino malonės pranešti se- 
nerandu. Netik jo skaity- kančiu anr ^u:c. Mitcheli 
mas man patinka, bet ir, 347—nth st., Portiand, oregon. 
vardas labai gerai pritaiky-' 7.™
tas, nes kas tik gyva. Viskas Kimšo, paeina iš Kauno rėdybos. Uk- 
keliauja, viskas progresuo-'™er^.? ^imomų valsčiaus,
ja, todėl ir 
kia nuolatinį progresą pir- daug ^^į'r^£spra^ei

Aš, Antanas Bartusas, pajieškau 
pusbrolio Jono Jonaičio, Kauno rėdy
bos, Kauno pavieto, Velėnos parapi
jos, Bukčionių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti, nes yra svarbus reikalas.

M. Anthony Bartusas
25 Laffettie st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Kazimiero Kuni- 
gėno, girdėjau, kad gyvena Philadel- 
phia, Pa. Gavau laišką iš namų nuo 
tėvų ir rašo, kad tenai pasidarė di
delių permainų. Malonės tuojaus at
sisaukt arba kas žino teiksis pranešt. 

Vincas Kunigėnas
i 255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Keliauja, P^ ^'riAn.erikoj gyvena apie 18 metų. Ke-ja, todėl ir Keleivis reis- turi metai atgal gyveno Chicagoj.

mynžangą. Jis visuomet gy
vas, visuomet po svietą ke
liauja neša mums žinių. Jis 
nieko nesibijo ir niekam ne
pataikauja. bet drožia tei
sybę visiems. Jis labai daug 
teisybės parašo apie musų 
kunigėlius, ir nors aš esu 
katalikas, bet nepykstu už
tai, nes kas teisybė, tai tei
sybė, ir ją reikia visiems ži
notu Jis duoda gerų pamo
kinimų darbininkams; jis 
užvažiuoja Lietuvos val
džiai, kuri spaudžia savo 
žmones, ir praneša kas da
rosi visam pasaulyje. Taigi 
skaitykime ir platinkime 
"Keleivį”, nes ir mes patįs 
esame keleiviai.

K. Tamošiūnas.

lzlCLUVVOf 13 VVTIOOVV, mas***

jums butų labai naudingi. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot pra
neškit, busiu dėkinga-

Amelia Kačinskienė (
913 W. 20 sL, Chicago. Iii.

Pajieškau savo draugo Mike Kimi
nus, gyveno Amerikoj, paeina iš 
Naumiesčio, Tauragės apskričio. Mel
džiu atsišaukti.

Anthony Erickson
Box 216, Sydney Minos,

N. S. Canada.

(20)

Pajieškau pusbrolio, Izidoriaus 
Liesčauskio. Kauno gub., Šiaulių ap
skričio, pirmiau gyveno Brooklyn, N. 
Y. ir dirbo už buėerį pas lietuvį Pa- 
gojų, paskui ilgą laiką dirbo pas kitą 
lietuvį ir turėjo daug draugų Broo- 
klyne. Girdėjau, kad 1920 metais jis 
apleido Brooklyną i) dabar 
gyvena Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukti arba jo draugai, jeigu apie 
jj žinot, praneškit. busiu labai dė
kinga. Turiu prie jo svarbų reikalą iš 
Lietuvos, noriu susirašyti. (20)

Stefanija Pralgauskaitė-tValent
P. O. Bos 50, Rumford, Me.

VIEŠA PADĖKA. 
Urbšos ir Sekto Agentūrai, 

Lawrence, Mass.
Šiuo pranešame, kad kelionė 

irtusų buvo kuogeriausia. Per 
vandenį važiavome 10 parų. Ant

Aš, Katrė čiupalienė su savo sū
num, pajieškau savo vyro Vinco Čiu- 
palo. Jis paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Traką apskričio, Onuškiu parapijos, 
Žukliju sodžiaus. 11 metų kaip Ame
rikoj, ‘ 13 metų atgal gyveno Fair 
PJain. N. Y. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot praneškit žemiau 
nurodytu adresu, busiu labai dėkingu.

S. Tūbinis (21)
355 Park st., Hvlyoke, Mass.

i LIETUVIŠKI REKORDAI

REIKALINGI AGENTAI
Kurie galėtų laikyt prakalbas 

ir važinėt per lietuvių kolonijas. 
Atsišaukit į Bendrovę

WAT MAIL ORD. CORP.
793 Bank st.. Waterbury, Conn.

Ar Slenka Plaukai?
Dandruff Remover laike 
septynių dienų panaikina 
pleiskanas, sustabdo niežėji
mą galvos ir sustabdo slin
kimą plaukų. Tai yra vais
tai, kurie savo greitu gydy
mu nustebina kiekvieną ir 
savo gerumu neturi sau ly
gių. Kaina 1 doleris, 

čiame į visas dalis Amerikos, 
suokite:

L. J. PAULAUSKAS
102 Miiibury st., Worcester. Mass.

Siun- 
Adre- 

(20)

TEGUL MUZIKA SUTEIKIA JUMS GEGUŽĖS LINKSMUMĄ
Juoktis, dainuoti, padaryti draugus linksmais — tai paso

dinti rožes į gyvenimo darželį.
Muzika ant Columbia Rekordų suteiks jums puikias svajo

nes apie pasakišką svietą.
Išgirsk sekančius Columbia Rekordus Lietuvių kalboj.
Gauk pilną Columbia Rekordų Lietuvių kalboj katalogą 

nuo bile vieno Columbia pardavėjo.
10 Inch—75c.

E-7093

E-4796

*

E-4416

E-3905

E-3624

—

Visi lipo, visi lipo. Šocas. 
J Trepukas, šokis.

Orkestrą.
*
Nedėlios rytą. Polka.
Dėl musą jaunime. Polka.
Orkestrą.

Mylimoji. Polka. 
Vestuvių v a leas.
Orkestrą.

Ant tėvelio dvaro. 
Nesigraudink mergužėle.
Mišrus Choras.

šienapjūtė. Polka-maz. 
Kur upelis teka.
Armonikų duetas.

E-7026

E-4474

E-4238

E-3625

E-3350

Lietuviška polka. 
Per vinutę. Polka.
Armonika solo.

Mielaširdystė. 
Vai verčia, laužo.
Mikas Petrauskas. tenr.

Rūtų darželis. .Mazurka. 
Jaunimo polka.

Columbijos Genas.

Sudiev Lietuva. 
Miškas ūžia.

Marė Karužiutč, sopu.

Naujoji gadynė.
Dainius.
Mikas Petrauskas, tenr.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

žiūrėkit kad butų 
Columbia Vaizba- 
ženklia ir paminėk 
numerius Columbia 
Rekordų—

Columbia Lietuvis* 
ki rekordai yra tik* 
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuviškų 
artistų.

I
GRAŽIAUSI IR NAUJAUSI

REKORDAI!
Me-) visuomet užlaikome visus CO

LUMBIA NAUJAUSIUS LIETU
VIŠKUS REKORDUS su naujausiais 
šokiais ir dainomis. Orderius siun
čiam savo kaštais į visus miestus. 
Rekordų katalogus siunčiam dykai 
visiems.

CEO. MASILIONIS
GENERAL STORE

233 BR0ADWAY, SOLTH BOSTON, MASS.

»

*.
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ATVIRAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI!

Gerbiamieji Tamstos:— Šimtai lie
tuviu priėmė mano patarimą ir nusi
pirko labai naudingą knygele, do var
du "TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. Ji parašyta lietuvių kalboj, pa
rodo kaip su keletą dolerių gali pra
dėti savo biznį ir tapti turtingu. Ji 
išaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Anioniją, Mui
lą, Lazurką, Ketčupą, Syrupą, Gy
duoles ir daug kitų visokių gudrybių.

Šita knygelė turi rastis kiekvieno 
lietuvio stuboj. Ji nėra didelė, bet 
verta yra tiek aukso, kiek ji pati sve
rta. Ji kaštuoja tiktai vienas doleris. 
Nesiųsk pinigų, bet tuoj, dabar, ra
šyk man sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu "Tiesos Ka
lias Prie Turto”. Aš prižadu užmo
kėti pačtoriui viena dolerį, kaip at
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20/
WALTER YURKEVICZ

3842 So. Unitui Ava. Cbicaga. III.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS I LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS. DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGU8 
VISADA KREIPKITfiS I 

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠI. INO.

Grand st- Estensioa. 
BROOKLYN. N. T.

»l

*

Extra Proga Visiems!
Kadangi Aušros Spaudos Bendrovė yra atsipirkusi A. Oiszewskio knygyną su verte kny

gų $145,000 (šimtą keturisdešimtis penkis tūkstančius) ir kaip visiems yra žinoma, kad 01- 
szewskio (buvusio "Lietuvos” leidėjo) knygynas yra vienas iš tų knygynų, kuriame randasi 
geriausios knygos, kaip tai šerno raštai, Lalio žodynai ir šimtai tomų kitų gerų knygų, ku
rios tik nuo dabar yra galimos gauti Aušros Knygyne arba pas agentus, kurie ima knygas iŠ 
Aušros Knygyno ir kadangi šitų knygų nupirkimas ir tų knygų perkėlimas naujon vieton 
nuo Birželio-June 1 d.. 1922 metų atsieina Aušros Bendrovei tūkstančiai dolerių, todel-gi 
Aušros Sp. Bendrovė iki Birželio 1 d., 1922, padarė didelį pasiaukavimą, numažindama kai
nas dėl visų tų, kurie ims už didesnę sumą knygų. Kadangi protaujančią j ai visuomenei yra 
reikalinga gerų knygų, o Aušros Bendrovei, Įėjusiai naujai i šitą milžinišką knygų biznį ir 
norinčiai būdavot! tą bizni da didesniu ateity, reikalinga daug pinigų, todelgi Aušros Ben
drovė ir padarė tą nepaprastą nupiginimą knygų.

Tokios progos, tokio pasiaukavimo daugiau iš Aušros Bendrovės nebus, todelgi, draugai, 
nepraleiskite neišnaudoję šitos progos. Jei Jus nepajiegsite vienas užsisakyti knygų už di
desnę sumą, tai susidėkite iš krūvos su draugais — tokiu budu jums knygos atsieis visai 
pigiai.

čia žemiau seka parodymas ant kiek tamsta gausi pigiau knygas ir ant kiek Aušra 
žiną savo knygų kainas imantiems už didesnę sumą iki Birželio 1 d., 1922 m.

numa-

>

Knygų vertės 
Knygų vertės 
Knygų vertės 
Knygų vertės

$10.00 ... ............ už $ 8.00 Knygų vertės $30.00 .................. už
$15.00 . .. ............ už §12.00 Knygų vertės $15.00 ................ UZ
$20.00 ... ............ už $15.00 Knygų vertės $40.00 .................. už
$25.00 ... ............ už §18.00 Knygų vertės $15.00 .................. už

žemiau seka knygų sąrašas, kurių galite

$20.00
$22.00
$23.00
$25.00

žemiaū seka knygų sąrašas, kurių galite pasirinkti dėl užsisakymo, taipgi visų knygų yra 
pažymėtos kainos, už kokias kainas yra ir bus imama už mažesnę sumą negu $10.00. Daleis- 
kime sau. Jus pasirinksite knygų iš žemiau pažymėto knygų sąrašo už $40.00, o Aušrai pri
siusite tik $23.00, taip kaip yra viršuj pažymėta.

Visų knygų yra galima imti po tiek egz, po kiek kas nori. Visos žemiau surašytos knygos 
Tamstai dėl pasirinkimo yra apdarytos ir kainos pažymėtos sulyg katalogo.

Knygos vardas
Lalio Žodynas (abi dali) ....
Tikėjimo Istoriją ..................
Žodynas Angl.-Liet. (dalis II) 
Etnologija ..............................
Geografija ..............................
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių Bei Velnių 
Rymas. Garsus Romanas apie Vatikaną 
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai . 
Istorija Abelna .........................................
Gyvenimo Mokykla .............................
Istorija Suvienytų Valstijų .. ..................
Lietuviškos ~
Lietuviškos
Lietuviškos 
Lietuviškos
Raistas, garsi apysaka ....

Pasakęs (dalis I)* . 
Pasagos (dalis Ii) 
Pasakos (dalis III) 
Pasakos (dalis IV)

Knvgą kaina
......... $10.00

$7.00
$6.50
$4.00
$4.00
$2.75
$2.50
>2.50
$2.75
$2.50
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25

K*ygwKnygos vardas
Rašto Istorija ............................... .
Trumpa Senovis Istorija ....................
Apsireiškimai Atmosferoje ................
Gamtos Istorija ..................................... .
Gamtos Pajiegos ...........................^....
Kada Kokiu budu Svietas Susitvėrė . 
Kada Kokiu budu Svietas Pasibaigė . 
Istorija Chicagos Lietuvių ..................
Biblija (pilna) sykiu su pilna rodykle 
Bedievių šventraštis (apie 500 paveiksiu) .. 
Lyties Mokslas (nauja khyga apie lyties dal.) 
Rankvedis Angliškos Kalbos ..........................
Kaip Rašyti Laiškus Liet, ir Angį.....................
Iš Mano Atsiminimų .........................................
Sapnininkas ........................................................
Valgių Gaminimo knyga ........... -...................

kaina 
$2.50 
$2.50. 
$1.75’ 
$1.50 
$1.75 
S1-&0 
$1,50 
$1.75 
$4.00 
$4.00 
$7.00 
$2.50 
$2.00 
$2.00 
$1,70 
$2.00

knygų, tiems tik bus nuleidžiama 10 centų antJei kas ims mažiau negu už $10.00 vertės 
dolerio. Knygų persiuntimo lėšas apmokės Aušros Knygynas.

Atsiminkite, kad šitas nepaprastas nupiginimas knygų bus iki Birželio 1 d., todėl visi 
kviečiami pasiskubinti išnaudoti šitą progą. Pinigus siųskite už knygas sekamu antrašu:

Aušra Publishing Co.
1614 W. 46-th St. Dept. 2 Chicago, ūl.
P. S. Aušrai reikalingi yra agentai pardavinėjimui knygų, užrašinėj imui šėrų ir t.t. Nuo

šimtis gana geras. Dėl informacijų kreipkitės laišku Aušros Bendrovėn.
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Katalikiški katukai.
i atnešė vaikas i kle

boniją porą katukų ir prašė, 
kad kunigas juos pirktų.

—Pirk, kunigėli, tai yra 
katalikiški katukai, labai 
geros veislės — gyrė juos 
vaikas.

Kunigas nepirko.
Už savaitės laiko kataliku

! kunigas nuėjo pasisvečiuoti 
K pas protestonų kunigą. Jam 
ll tenai beviešint atėjo ir 
H pats vaikas su savo 
M tukais. 
Br —Kunigėli, gal pirksi
* tukus? Tai yra tikri protes-
• toniški katukai, labai geras 

veislės.
j Katalikų kunigas, norė
damas susarmatinti vaiką, 
sako:

—Tu, vaike, meluoji! Pe
reitą savaitę tu buvai atne
šęs šituos katukus pas mane 
ir sakei, kad jie yra katali
kiški, o čia sakai, kad pro- 
testoniški.

—Ne, kunigėli, nemeluo
ju — atkirto vaikas, — Pe
reitą savaitę šitie katukai 
buvo dar akli, o dabar jie 
jau mato.

tas 
ka-

ka-

Kaip popiežius Fius XV 
pateko j dangų.

Nukeliavo popiežius į dan
gti ir ėmė belsti i dangaus 
vartus.

—Kas ten? — klausia šv.
Petras.

—Tai aš, Dievo Įpėdinis 
nuo žemės, popiežius Pius 
XV. Atidaryk greičiau 
vartus.

—O ką gi gero būdamas 
ant žemės tu padarei?—vėl 
klausia šv. Petras.

—Aš esu padovanojęs 
Amerikos prezidentui Wil- 
sonui brangų paveikslą ir 
paaukavęs didelę sumą pini
gų palaikymui paliokų ka- 
riumenės.

—Palauk, aš pažiūrėsiu 
knygose, ar tu tikrai tai pa
darei,—užreiškė šv. Petras.

Po kiek laiko šv. Petras 
prisiartinęs prie dangaus 
vartų sušuko:

—Tavo darbai yra pada
ryti papiktinimui Dievo. 
Eik i peklą!

Nusiminė popiežius ir 
verkšlendamas ėjo žemyn. 
Pakeliui pasitinka ji žydas 
ir klausia:

—Ko verki, šventasis 
tėve?

Popiežius papasakojo jam 
savo nelaimes-vargus.

—Nusiramink, šventasis 
tėve, — sako žydas, 
mokėsi man už ”ekspresą 
ir aš tave i dangų nunešiu. 
Lisk Į maišą.

Popiežius Įlindo i maišą. 
Žydas užsidėjo ji ant pečių 1 
ir prinešęs prie dangaus 
vartų pabeldė. *

—Kas ten? — klausia šv. Jurgio mergina? 
Petras.

—Atnešiau švento Juoza
po bagažą, kuri jis pamiršo 
— sušuko žydas.

Šv. Petras pravėrė vartus, 
o žydas Įmetė i dangų maišą 
su popiežium.

Už-

W. D
Netnri užtektinai mėšlo.
Vieno farmerio vaikai li

pino iš molio Įvairias žmo
giškas figūras. Tuo tarpu 
ėjo pro sali airys kunigas ir 
susidomėjęs vaikų darbu 
klausia:

-Ką iųs čia lipinat, vai
kučiai ?

—Mes darom visokius 
žmones — atsako didžiausis 
Vaikas.

—Kas tas per vienas? — 
klausia kunigas, rodydamas 
lazdele i vieną figūrėlę.

—Tas tai džermanas.
—O kas tas?
—Italijonas.
—O tas?
—Tas anglas. y
—Kodėl jus, vaikučiai, 

nenulipinat geriausio sviete 
žmogaus — airišio?

Poterėlius kalbėdama 
Kunigėlio laukia...

Kad iš peklos išgelbėtų 
Griešną jos duselę,
Viso turto negailėti! ' 
Už dangaus kampeli.

Kunigėlis Barbei žada 
Visą dangų duoti

Ir iš ”ėvščiaus” per tris 
[dienas 

Dūšią išvaduoti...
Nors ]x> šmert ugnis su- 

[ kurta,
Bet nėr ko bijoti, 
Kunigėliui mirštant turtą 
Turi paaukoti...

Nieks nežino kaip ten 
[Busią 

Už tą turtą brangų.
Kunigėlis Barbės dūšią 
”Pasiuntė i dangų”.

Jokūbas iš Pupu. 
(Iš ”J. K.”)

FARMOS! FARMOS!
FARMA 87 akrų žemės, 24 akrai 

itiamos. didelis miškas, geros gany
klos, o!>eiių. uogų, geras namas su 
naudykle, burnė. Kalvė, vištininkai, 3 
karvės, 3 telyčios, arklys, 5o vištų, 
kiaulė, automobilius, inžinas mal
koms pjauti, vežimai ir visokį far- 
,->os įrankiai. Gera vieta. Parsiduoda 
tik už $4500: jmokėt $2000.

FARMA 12 akrų žemės, naujas 4 
kambarių namas, guadžius, akras 
dirbamos žemės, miskas dėl malkų, 
arti Worcesterio. Kaina 81600.

Turiu daug gražių farmų. Klauski
te informacijų.

j. BUROKAS
25 Millbury st„ M'orcester, Mass.

FARMOS! FARMOS!
KAS NORI PERSITIKRINI'. PA

MATYT. arba PIRKT FARMĄ. te
gul kreipias ypatiškai arba per laiš
ką pas mane. Apie mus yra geriau
sia apielinkė fermeriams, laukai der
lingi, aš esu pirmutinis lietuvis far- 
’Ueris ir gyvenu 13 metų šioj lietuvių 
kolonijoj.' (19)

KRANK P.I TTAS
ROUT 1, FEEESOLL.' MICH.

ŠVEDUOS
AMERIKOS

UHUA

FARMOS!
PARSIDUODA KARMA.

40 akru geros žemės, skersai lauką 
bėga nedidelis upelis, gera ganyki?., 
septynių kambarių stuba. visi budin
tai neblogi, 70 geriausiu obelių so- 

m testą, 
rašykit

PARSIDUODA FARMA.
EAST BRIDGEVaTER, arti mo

kyklų ir gel-keiio stoties; 10 akrų ly
gios žemės prie gatvekarių; 3 mailės 

; 2 šeimyną 14 ruimą stu- 
ir vištininkai; 20 vaisi
aus Malfieid River. Kai-

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI L1EPGJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJ V
S. S. STOCKHOIJM

Geg. 27. Liepos 6 ir Rugpiučio 19
S.S. DROTTNINGHOLM 

Birželio 10, Liepos 15 ir 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGU -------------
I DA.YZ1GA ir PILIAVĄ 
J LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trecios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

SVVED1SH AMERICAN LINE, 
21-24 Statė Street. New York City.

R u “s. 9

l $10X50;
$106.50 
— $107

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite i Lietuvą tik per l'rbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
"8AMARIA* Gegužio 31 

HAVERFORIT Birž. 15 
PITTSBI RGH” Birž.21

Užsisakykite ant šių laivų 
kuogeriausiai ir greitai.

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 
paklausti kainų ir dienų išplaukimo.

Siunčiame pinigus j Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius įgaliojimus, daviernastis. ūsarne registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitu miestų klauskite patarimų 
laiškais.

"SAMARIA” .... Birž. 28 
"LACONIA” .. Liepos 2K 
”PITTSBCRGH” Liep. 29 

vietą iškalno. Parvažiuosite

URBšA, SEKYS IR KO.
101 OAK SI' LAWREN( E, MASS.

•tas, tris 
Xorėdą m i 
laišką.

R. i.

n-.ailės i geriausi 
platesnių žinių

JON AS SOLOKIS 
Ludington, .Mich.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda- 

• vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi Xew Jersey valstijoj, netoli 
Nevarių N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINŠKi (26)

Box 46, Sand Brook. N. J.

Kunigo pamokslas.
—Mieli mano parapijonai, j 

nežiūrėkite mano darbų, o 
klausykit mano žodžių! Ar 
jus žinot, kas tai yra penki 
kūno pajautimai? Nežinot! 
0 tai yra: regėjimas, girdė
jimas, pauostvmas ir dasi- 
lytoj 1IB3S 3rba pnciupmcjl- davimo: Su gyvuliais ir visais pad; 
mas. — tai vra bjauriausi 
gnekai, uz kuriuos degsite mielu noru

FARMOS! FARMOS!
Pas mus, šioj lietuvių apielinkėj, 

aš žinau daug visokių ŪKIŲ ant par- 
. „. " ’ . r-ba

rais, sodnais, užsėtais laukais ir tt. 
Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 

t viską teisingai aprašysiu.

i Brocktoną 
ha, pašiūrė 
nių medžių 
na

M. C. EW ALT
21 Chestr.ut st.. Mest Ne«ton. Mass

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kati jus išgydyti nuo 
bylos. Ji yra taip padaryta, kad kartai 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge-' 
resno negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LAEORATOR1ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

LINKSMA NAUJIENA!

Tel. 70581.

I Lietuvą, 
j visas

CARONIA 
SAKOMA

J Lietuvą ir iš Lietuvos 
Piliavą, Klaipėdą, Liepoją, 
Hamburgą ir visus kitus por- 
tus. Parduodame ant visų lini
jų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Išgauname pašpor- 
tus ir taksų paliudijimus. La
biausia visame kame aprūpina
me atkeliavusius iš kitų mies
tų ir šeimynas. Keliaukite Lie
tuvon su šimtais kitų per mus, 
neturėsite vargo!!!

UTBOAIHAU TRAVEL BUREAU
136 East 42nd St.,

Siunčiame pinigus Lietuvon 
paštu, telegrafu ir čekiais po 
pi Ha gvarantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiame 
laike. Užganėdinam tūkstan
čius, užganėdinsmi ir jus. Ra
šykit ar atsilankykit, o nesi
gailėsite!!!

JNTERNATIONAL 
TRAVEL BUREAU

NEW YORK, N. Y.

Greičiausi moderniški laivai pasauly 
Geriausias patarnavimas pasažie 

riams.
į Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
Lenkiją. Rusiją, Ukrainą, 
Baltijos Valstybes ir~Į 

Hamburgą.
.........................Gegužės 
...................... Gegužės 

Kambarys $130.00— 
3-čia klesa $103.50 
Karės taksų $5.

Per Cherbourg. Southampton, 
Liverpool ir Glasgom :

CARMENIA .................. Gegužės
CARONIA (į Hamburgą) Gegužės

Iš Bostono:
CARONIA ..................... Gegužės
ASSYRIA ........................ Gegužės

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Southamp- 

tone j Danzigą, Piliavą ir 
' Liepoją;

MAURETANIA Geg. 16 ir Birž. 6 
AQU>TANIa........ Geg. 23, Birž. 13
BERENG-AR1A Geg. 30 ir Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą i Danci
gą $106.50; į Liepo.ių $107. Taksu $5.

KA TI K PAGERINTAS - SUSTI- :

per amžius pekloje ir jūsų 
kančioms nebus galo! Pir
mas jau regėjimas po mir- e<omai
ties sunkiai baudžiamas:; Gi^KA rAKMA.

filc n 11TP i i f fnoi 117 100 akrų, apit- -±0 ak. gc.cs denin-Kaip Uh numirsiie, tuoj uz- „os žemėSj kiu ganykla ir miškas,
simerks jūsų akis ir jau i prie didelės upės, mailė ir pusė i dy-
dpiiansii "npkipifi:}fv'-ii- kambariu stuba, 3 bari.ės. le-uaugiau nieKO neoemaiysi- jaunė. dideiė vištinyčia, saitio, maši- 
te.' Pauostymas yra nešva- ^a kornam supjaut. gesinis ir.džinas 
mo cri'ipl.fi'C įiiiiti Impi pjuslas n<alkom pjaut. — \ezimai,ras griehas, apie^ Kurj nepi i- , sunkus ir lengvi pakinkai, 
tinka Čia nei aiškinti. Juk plūgai, kalaveiteris, akėčias, mašina 

ir n^ti« ta yinntp- knriiienui PJaut’ sn-eblys. kalvio įrankiai, jus ir paiib tą zmoie. Kuri12 j,eru karvių> , baHu& L u;de!i 
nekvepia, ten nepntmka ir iaum arkliai. Biznis varomas 1S pie- 
uostyti. Abelnai imant, už "° suvirs per ; u metų‘ Senvhs nor* 
visus penkis kūno pajauti-a « a a a > Įvei-

am-
FARMOS! FARMOS!
Vienas negaliu dvi ukes išlaikyti, 

; viena 80 akrų, o kita 40 akrų. Par
duodu bile katrą, taipgi sutinku mai
nyti ant namų mieste arba ant lotų RLAU 
geroj vietoj, Itlinois, Indiana, lova., KAMOMS LIGOMS, 
ir YVisconsin valstijose. Norėdami ge- ‘ Taipgi esame pasirengę išpildyt 
• ą ūkę pigiai įsigyti, kur yra geriau- visus norus bei užsakymus i trumpa 
šia žemė, atsišaukite pas mane iki ;aįką.
15 dienai gegužės (May). įsigiję ma- j Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- 
n<»_ ūkę nebijosite daugiau streikų, gausite, tai neimkite kitokio, bet rei- 
nei befiarbes. A. J. PAULICK (19) kalaukite tiesiog iš musų.
JL Lg°X SaLI TARAS DRUG & CHEMICAL

CO., DEPT. 18.
1707 So. Halsted st., Chicago, III.

mo griekus spirgins jus 
nias pekloje per amžių 
žius... Amen.
I ■

Viskas ne vietoj.
—Jonai, kaip tau patinka

—Man ji visai nepatinka.
—Kodėl? Ar negraži?
—Gražumo tai ji turi, bet 

taip pas ją viskas ne savo 
vietoj: plaukai balti, o dan
tys juodi; veidai balsgani, o 
nosis raudona.

Adresas:
JOSEPH GERIBO, 

Scottville, Mich.
(19)

grėbi _ 
vių. 1 bulius.

iaum arkliai. Biznis 
no suvirs per 30 metų.

Į parduot viską už $“,200.
Šita farma viena iš geriausių 

toj apielinkėi. Kreipkitės pas: 
A. ŽVINGILĄ

R. F. D. 1,

si

Skaityk šią naujieną. 
Ii daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Sa’utaras Kgas peša.

Sprintas ir praplatintas sa- , „ ivo budais delei daugelio
Jew«t City, Conn. įV.AIRIU I.IGU IŠĖJO SALUTA- 

RAS BITTERIŠ Iš MUSU CHE 
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTAKO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA>- 

'SIGERĖTI. NES YRA DAUG GE- 
PATVARKYTAS ATATIN-

i

K. 3, Box 1(M). Medford, Mis.

LINIJA 9Broadvay; Nev’^ork.NY

SeILIETUMV4 . PER hambuugą,piua\ą/ ARBA UEPOJU.
VAŽIUOKIT

-z Lietuviai

Ii

Bijo blakių.
Vienas pasiturintis far- 

mervs atvažiavo i miestą ir 
nuėjo i hoteli ant nakvynės. 
Užžiurėtojas padavė jam 
knygą, kad pasirašytų pa
vardę, bet farmerys pamatė 
ant knygos lapo bevaikščio- 
jančią blakę ir sako:

—Eikit i peklą su savo 
koteliu, aš čia nenakvosiu. 
Štai blakės jau išanksto 
jieško, kuriame numeryje 
aš miegosiu.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi-1 

mo, didelių ir mažų, su triobomis, so
dais, apsėtais laukais ir gyvuliais., 
Parduodu ar.t lengvo išmokesčio. (19);

TONA" ZABELO
P. O. Bos 1, Peacock, Mich.

PARSIDUODA FARMA.
100 akrų žemes, 39 akrai labai der

lingos ir dirbamos. Daug miško. 2 
i sodnai, 6 ruimų stuba, 2 barnės, 4 j 
kitoki budinkai, visi gerame stovyje.; 

(Taipgi 1O karvių, bulius, 2 arkliai, 
į 90 vištų, visoki padargai, mašineri
jos, vežimai, karietos ir pakinkai. Tik 

■ 2 mailės į dideli miestelio marketą ir 
i gelzkelio stoti, kur yra elektros gat- 
vekariai, dirbtuvės ir teatrai. Kaina 
už viską tik $4000. Įnešt SlsOO. Liku- 

i šieji ant lengvo išmokėjimo. Rašykit 
angliškai. (21)

MRS G. IVEISLER
R. F. D. No. 4, Putliam, Conn.

Pamėginkite

Ruffles
Su užrsgutruotn vaūbatonkUaSnT. Vsist. 

Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypaty)-čs šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša uriimniai švelnaus 
kvėjiolo.

Rnffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaieytojas, kuris

I

ii 
i t

i

‘•Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!”

I PILIAVĄ 
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai 
Orbita Geg. 13, Birž. 24. Kugp. 5 
V estris ...................... Gegužės 20
City of \ alencia Geg. 25 tiesiai j 

Hamburg
Oropesa Birž.l0.Liep.22,Rugp.26 
Orduna Ges. 27. Liep.S, Rugp.12 
Vandyck .. Birželio 17, Liep. 29 
A auban .....................  Liepos

Tiesiai i Cherbourg, 
Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirios kajutos. 
Nėra extra mokesčiu.

ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO. 

SANDERSON & SON INC 
AGENTS 

26 BROADWAY. NEW YORK 
117 W. Mashingion st., Chicago 

Arba pas viet. laivakorčių agentą

‘ PARANKIU KELIU
Lietuviai važiuojanti i Piliavą

/ aplenkia Lenkų karidorį.
3 KLESA ĘADALINTA I KAMBARIUS 

Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks
JLONIA .................................  Gegužės 17

ESTONIA ................................... Gegužės 31
TRECIOS KLESAS KAINOS: 

{'Hamburgą $103.50 1 Piliavą $106.50
I Liepoją ir Memelį $107. _

Delei laivakorčių ir žinių krepkitėa 
pas savo agentą.

United r™Hamburg 
American EE American 
Lirtes Inc.«_A Line A

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGES 
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų- 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, saiionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
laivai ”Hansa”, ”Bayern”, ”Wuerttemberg” ir ’’Mount 

Clay" turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų sriubų laivai 

RESOLUTE IR RELIANCE
išplauks kas antras utaminkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St„ Boston. Misa.

NORTH
GERMAN 

LUOTO
I LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa

• New York-Bremen 
S.S. SEY’DLITZ Geg. 2i 
S.S. HANNOVER Birž. 7 
S.S. YORCK Birželio 21 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 Statė St. Boston, Mass 
arba prie vietos agentų.

v

patiks kad 
ir gačniau- 
•iaiypatai.

i

Būtinai 
reikalu, 
kitę 
šitokia 
pakelia. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
val»- 
bažeaklis.

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu.
Išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu linijų. 
SVARBU ŽINOTI.

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę.' Siunčiami per mus pinigai, bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit rr pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

Aptiekoae 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
70e., tad 
atsiusime 
perpaitp 
tiesiog iš 
labora
torijos.

Žuvo dėl principų.
—Ar žinai, drauge, kad 

Jonas Karštaprotis vakar 
besimaudydamas prigėrė, 

f —Na, o kaipgi tas atsi
tiko?

—Jis nuplaukė per toli Į 
jūres ir nebegalėjo sugrįžti,

—Bet tenai juk yra valte
lių skęstantiems gelbėti.

—Taip, bet, tas valteles 
užlaiko buržuazija, o jis, 
kaipo komunistas, laikėsi to 
principo, kad jokios pagel-

airišio?
—Kad neturime užtekti

nai mėšlo — atsakė vaikas.

Katras daugiau žino.
Kartą susiginčino žydas bos nuo buržuazijos negali 

su lietuviu parapijonu. Lie- ma imti, neš tai butų sočiai 
tuvis sakė, kad katalikų ku- buržujizmas. Ir Jono Karš 
nigas daugiau mokslo turi, 
o žydas tvirtino, kad ra
binas. — -

—Ką tu čia lyginies su 
savo rabinu — šaukė lietu
vis — musų kunigas visus 
sekretus žino!

—Nu, tai kaip jis nežinos, 
kad jus per spaviednį jam 
viską pasakot! — atkirto 
žydas.

tapročio jau nėra.
—Tai mat, jis žuvo 

principų.
dėl

atkirto

Davatkos mirtis.
Barbei dūšia lend’ iš kūno, 
Barbė rengias mirti, 
Reikalauja kunigėlio 
Regėdama pirtj...

Dolerukus glamžydama 
Žada duoti aukų,

PARSIDUODA FARMA
Parduodu farmą visai pigiai, 

akrų dirbamos žemės, vanduo bėga 
•per lauką, triobos didelės ir geros, 
sodas didelis. Rašykit laišką, duosiu 
teisingą atsakyrna. Priežastis parda 
vimo — nesveikuoju.

J. STULGAiTIS
R. 1, Luther. Mich.

PARSIDUODA FARMA!
DIDŽIAUSIAS PIGUMAS ŠIAME 

SEZONE.
160 akrų puikios žemės, 10 akrų 

dirbamos, lygios ir derlingos, likusie
ji ganykla ir didelis miškas, 
$6000. Puiki 8 ruimu šluba, 
visti ninkai 
lis sodas visokių vaisinių medžių 
šoki farmos Įrankiai, vežimai, 
rietos, geras geriamas vanduo, 1 
fonas stnboj. Ši faęrpa randasi 

i miesto, prie marmėtų. Turi būt 
'duota tuojaus. Kas nori farmos, 
'geriausia proga. Parsiduoda tik už 
;!"3200. Jnešt $2900. Laiškus atsakom 
angliškai. <27 >

NATHAN ME1SLER
4 Bank st., New London. Conn.

vertės 
barni';, 

ir kitoki budinkai. Di-ie- 
i, vi- 

ka- 
tele- 
arti 
par- 
tarr.

FARMOS! FARMOS!
Aš turiu 200 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo- 
sit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du -pigiausia kaina ir su mažu įmokė
simu. Duodu ant h-ngvų išmokėjimu. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (22)

JOS. STANKUS, Kariu Agency 
FOUNTAIN. MICH.

^IŠRADĖJAI!
X
Xt X

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavinrai. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

NAKTIN LABINU

AMEIUCA UNK
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERDAM
" Gegužės 13 • —

m AMSIMAM 
n Birželio 3 1 ■

NOORDAM 
IV Birželio 10 I ■
Mošų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St„ Boston, Mass. '

Net ir mažyčiai žino, kad

B AM IK’O
▼aiztote akli* užrvg. S. V. P».t. OfiM

yra geriausia grdnolč visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
Ii uosti nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
leugvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labarutorijoe.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK
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Tie pieno dalykai, kurie 
kūdikiui padeda augti, paei
na iš žolės ir kitų žalumų, 
kuriuos karvė ėda. Tie patįs 
dalykai kiaušinyje paeina iš 
žaliojo maisto, kuriuo kiek
vienas geras vištų auginto
jas lesina savo vištas. Iš ža
lo maisto tie dalykai insi- 
?auna i pieną ir Į kiaušinio 
rinius. Tie dalykai, kurie 
aip reikalingi visiems jau
nėms gyvūnams, randasi ir 
klotuose, spinakuose, ir ki- 
ose daržovėse. Dėlto įvai
rios daržovės yra gera duo- 
i vaikams, ypatingai tuo- 
net, kuomet trūksta pieno 
r kiaušinių.

Kai-kurie kūdikiai ne
mėgsta daržovių,1 ir mažai 
era naudos, jei jiems jos 
duodamos nenoromis. Daug 
geriau yra jas indėti i sriu
bą, ar košę nieko apie 
nesakant.

Sakydami, kad vaikui 
reikia mėsos, vištienos, 
žuvies, jeigu jis gauna 
.ektinai pieno, mes nesako
me, kad tie dalykai iam bu- 
:ų nenaudingi. Svarbiausia 
dalykas yra, kad jie yra ne
reikalingi ir jei duodami 
sykiu su pienu jie yra berei
kalingas pridėčkas. Kaslink 
sveikatos, galima net labai 
jauniems kūdikiams duoti 
po truputi minkštesnės mė
sos, kaip žuvies, vištienos ir 
Lt. Tečiau nereikia duoti 
kietos mėsos, kurios jie ne
galėtų sukramtyti ir turėtų 
ryti dideliais šmotais. Ypa
tingai pavojinga ir nesveika 
duoti keptos mėsos. Jei duo
dama, tai duoti virtos.
Vartok šviežius arba džio

vintus vaisius.
Y'ra geras paprotys duoti

kitiems dalykams, pyragai
čiams ir t.t. Vaikams la
biausiai reikalingas trinys. 
Visa geležis, kuri yra kiau
šinyje randasi trinyje. Bė
ro, trinyje yrančiai- ko kito, 
kas taip-pat, kaip ir pienas, 
padeda vaikams augti.

Kiekviena motina nori, 
kad jos vaikas turėtų tiesias 
ir tvirtas kojas. Pienas ii 
kiaušiniai suteikia maiste 
išauginti tvirtus kaulus 
Vaikai, kurie tokio maiste 
negauna, bekeik visuomet 
gauna taip vadinamąją "an
gliškąją ligą" (rickets). Jų 
silpni kaulai negali išlaikyt? 
jų kūno ir sulinksta, arb< 
visaip išsikraipo.

Pienas greitai užsiteršia 
ir kuomet tik jis tampa su
terštas, labai sunku jį išva
lyti. Jis yra visai kitoniškas 
maistas, negu obuoliai ir 
orandžiai, nuo kurių nešva
rumus galima nušluostyti. 
Jei pienas yra neuždengtas 

_ _____ r____  ir dulkės ar kitokie nešvarų
jį jei galima* tai keturis.’ Jei-Tmai Į jį krinta, arba, jei jis 
gu jis tiek pieno gauna, o 
ypatingai jei jam duodamasi 
vienas kiaušinio trinys kas' 
diena, jis gali apsieiti te 
mėsos. Kai-kurios motinos 
visai te reikalo rūpinasi, 
kad neturinčios iš ko pirkti 
mėsos, žuvies, vištienos, ar 
kitokių mėsinių valgių savo 
kūdikiams, nes jos gali gau
ti pieno ir jo vieno užtenka, 
o jis yra daug pigesnis, ne
gu koks kitas maistas.

Kaip duoti kiaušinius.
Beabejonės atsiras tokių, 

kurie norės klausti kaip rei
kia duoti kūdikiams kiauši
nio trini. Ji geriausiai yra 
pridėti prie pieno košės; ki- 
tas-gi būdas yra kietai jį iš
virti, užsudvti, ir sutrinus 
užtepti ant duonos. Kiauši
nio baltimą gali suvartoti

' KAIP PENĖT MAŽUS 
VAIKUS.

Daugelis mums pripasa
koja ko vaikams neduoti 
valgyti, nuo ko juos drausti, 
bet jie užmiršta pasakyti 
kuo juos reikia penėti. Kuo 
reikia vaikus jjenėti, kad jie 
išaugtų i sveikus vyrus ir 
moteris, yra tyrinėjama 
Suv. Valstijų Žemdirbystės 
departmento šeimininkavi
mo ekspertų.

Svarbiausia iš visų mais
to dalykų yra pienas. Jame 
randasi dalykų reikalingų 
išauginti raumenis, kaulus 
ir dantis, ir tokių dalykų, 
kurie riekalingi kūdikio au
gimui. Nei vienas kūdikis 
neaugs taip greitai, ka?p 
reikia be pieno. Jis gali būti 
riebus, bet riebumas dar ne
reiškia tvirtybės. Jeigu jis 
negauna pieno, jis beveik 
visuomet bus silpnas.

Kiekvienas kūdikis turi 
gauti mažiausiai tris stiklus 
negraibvto pieno kas diena.

J

BI

pieno, ji gali vartoti švarų duok džiovintų. Juos gerai jmet duoti vaisių, ar tai švie- 
\ ",__ _’ L ’ ‘ ..1, kol žiu ar džiovintų su miltine

sviesto į vietą sme- bus minkšti. Jei vaikas yra koše, pienu, duona ir svies- 
, duok jam tik vaisių i tu. Duonos ir pieno arba ry- 

sulties, ai- minkštimų. Labai žiu ir pieno užtenka vaka- 
jauniems kūdikiams, kurie i rienei. Svarbiausis valgis 
vos tik pradeda valgyti ką-Auri būti dienos viduryje, 
nors kitą, negu pieną, reikia ! Tuomet galima duoti ir (Juo
duoti tik vaisių sultis. Tru-i ~ --
puti vėliau jiems galima 
duoti vaisių minkštimų. 
Sveikas vaikas mokyklos 
amžiaus gali valgyti obuo
lius, slyvas ir kriaušias su 
visomis žievėmis ir viskuo.

Kiekvienas vaikas turi 
gauti užtektinai geros duo
nos. Jeigu ji duodama be 
cukraus ir vaisių košės, nė
ra jokio pavojaus, kad jis 
nuo jos persivalgytų. Tau
pyk saldumynus po valgiui 
duoti. Kvietinė arba juoda 
duona padeda išsisaugoti 
nuo vidurių užkietėjimo. Tą 
pati darbą atlieka daržovės 
ir vaisiai. Motinos, kurios 
neišsigali duoti daržovių, 
arba vaisių, turi kartkartė
mis duoti vaikams rupios 
duonos. Miltinės košės, kaip 
avižinių’ miltų, kukurizinių, 
arba spragintų kviečių yra 
geras maistas vaikams; jos 
turi tiek pat maisto dalykų 
kaip ir iš krautuvės pirkti 
gatavai prirengti maisto 
dalykai ir daug mažiau lė- 
šuoja. Kieta duona, arba 
džiovinta duona (toast) yra 
vaikams gera duoti. Duona 
sudžiovinta ir trupučiuką 
ant ugnies pagruzdinta gali 
būti sulaužyta i mažučius 
šmotelius ir duota vaikams 
su pienu, kaip ir Įvairus 
pirktiniai grudai kad yra 
duodami.

Saldumynus duok tik tuo
met, kuomet vaikas nėra la
bai alkanas, ir kuomet jis jų 
daug nevalgo. Pigiausis sal
dumynas yra duona aptep
ta sviestu ir apibarstyta 
baltuoju ar ruduoju cukru- 

__ o___ , , „. , mi. Cukrus šmoteliais daug 
vaikui vieną vaisių kasdie- pigiau atsieina, negu kiti 
ną. Jei negali, ar neturi iš kokie saldumynai

■ Pusryčiams reikia visuo-

nos su sviestu, ir kiaušinio, 
ir Įvairių košių su taukais, 
ir daržovių, ir kitu dalyku.

F.L.I.S. ‘

i

r.Richter’ 
“PAIN 
EXPELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Paiu - Egpellerio, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

F. AB. RICHTER & C0. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn. N. Y.

«
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MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą — Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais,

Pristatomi paliudijimai

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO JDĖLIAI

telegramų arba muney orderiais, 
parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

su priėmėjo

tai

ne-
ar 

už-

[yra pilamas į nešvarų indą, 
[nešvarumai nueina į dugną 
[ir jų negalima atskirti Ne
švarus pienas teveik visuo
met susirgdina kūdikį, taigi 
reikia labiausiai rūpintis, 
kad pienas butų švariai už
laikomas. Tvartas, kuriame 
karvė yra laikoma, turi būti 
švarus; taip-pat ir indai 
ir melžėjų rankos turi būti 
švarus. Namuose pienas tu
ri būti atsargiai uždengtas 
ir laikomas šaltoje vietoje.
švaraus nugraibyto pieno 

vartojimas.
Negraibytas pienas yra 

vaikams daug geresnis, ne
gu graibytas, tečiau, švarus 
nugraibytas pienas yra ge
riau, negu suterštas negrai
bytas. Jeigu motina negali ~
gauti švaraus negraibyto ko pirkti šviežių vaisiuj

i

i
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AMERIKA LIETUVOJE!
Lietuvos-Amerikos Rubu Išdirbimo B-vė "RŪBAS”, susitvėrusi 1920 m. Chicago j e, 

KURIA "AMERIKĄ” Lietuvoje., steigdama FABRIKUS ir DIRBTUVES.

ĮSTEIGTA 
RŪBŲ SIUVIMO FABRIKAS

B-vė "RŪBAS" turi Įsteigus Kaune vėliausio išradimo mašinoms Įrengtą elektros jė
ga varomą DIDŽIAUSI KUBŲ SIUVIMO FABRIKĄ, kuriame šiandien dirba virš dvie
jų šimtų darbininkų.

L1 I

U

ĮSTEIGTA 
VANDENPUOLINIS ELEKTROS FABRIKAS 

B-vė "RŪBAS” pagal Tauragės miestą, Juros upėje, išbudavojo BETONO TVENKINĮ. 
Įrengė vandeniu varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STO'IĮ. kuri gamina elektros jėgą 
ir duoda Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEKTROS ŠVIESĄ nuo praeitų meta.

/ 0

$5.25 ”H&R” AUTOMATIŠKAS 
REVOLVERIS $5.25.

V
41 Bedford St., kampas Chauncey,

STEIGIAMA 
LINŲ VERPIMO IR AUDIMO FABRIKAS

B-vė "RŪBAS” prie elektros stotie?, Tauragėje rengiasi užbaigti statyti dar šiais me
tais PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FABRIKĄ, kuris talpins vėliausio iš
radimo verpimo-audimo mašinas ir visus kitus techninius parankumus.

Užbaigimui statvmuo fabriko ir tobulinimui linų pramonės, šiais metais B-VĖ "RŪ
BAS” PADIDINA KAPITALĄ IKI

B-vės ”RUP»AS” šėrai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15% ir dabar kainuoja 
vienas šėlas $11.50. Yra numatoma, kad greitam laike šėru kaina pakils. Kapitalas jau 
baigiamas kelti, tad visiems svarbu kolei dar galima užsirašyti sau šėru ir tuo pagerinti 
sau LAIMINGESNI ATBITJ. Kad suteikus geresnę progą Amerikos lietuviams likti 
Lietuvos PRAMONINKAIS šiuo taiku važinėja po lietuvių kolonijas B VĖS "RŪBAS” 
ATSTOVAI, todėl nei VIENAS NEPRALEISKIT PROGOS ĮSIGYTI ”RUB(F B-VĖS 
ŠĖKŲ.

e

I

Amerikiečiai Lietuviai Talkon! Bukim Lietuvos PRAMONINKAIS, mus laukia savoji 
Tėvynė ir GRAŽUS PELNAS!!

Norintieji platesniu informacijų kreipkitės sekančiai: (20)

Centro Raštine: Lietmj fieierak Fabriku
809 W. 35-th St 
CHICAGO, ILL.

Did. Vilniaus gatve Nr. 14 
KAUNAS

■ 
I I 
I1 
II »

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks e
Jeigu norite teisingą raistą žemoms kainoms, tai visada ateikite 5 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokią naminių vaistų, šaknų nuo J 
visokių ligą, kaip tai: nuo_ galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 3 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždetimo jį 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligą. Taipgi turime nuo visokių siap- S 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo C 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. S 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius S 

~ ___ r Todėl jeigu norite gaut gerus C
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu S

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. f

(!
i!
•fc Mes jums patarnausime kueirer 
$ daktarus per telefonų uždykų. 
t? vaistus ir sučėdyt piiugus, tad

z

Plėšimai atsitinka kiekvieną dieną. 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne
lauk, kol busi apiplėštas, bet tuojaus 
užsisakyk musą garsų ”H & R” au
tomatišką revolveri. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musą garsusis ”H i R" revolveris 
pilna; gvarantuotas. Paprasta jo kai
na $11.00, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
mes r.umušėm jo kainą iki S5.25. taip 
kad kiekvienas galėtą lengvai jį įsi
gyti.

Musą garsusis ”H & R” revolveris 
padarytas iš geriausio plieno ir sauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori: 22, 32 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
nori mėlyno plieno, ar nikeiiuotą. Iš
kirpk ši apskelbimą ir prįsiąsk jį 
mums su savo vardu, adresu, įdėda
mas už 35c. štampų jo persiuntimui, 
o $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
revolverį. NEATIDeLIGK — RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš kitų ša
lių prisiųskit pinigus iškalno. (?)

WESTERN ARMS COMPANY
Dept. P—98

2136 W. Chicago Avė.. Chicago, 111.

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų 

Pradek Dabar Pirkti 
STANDARD 

ir 

Challenge Pieną 
Rašyk bile vienu iš adresą esančią ant 
kitos leibeliu pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo. 
Apsimoka Taupyt Leibelius”

«

*

Boston, Mass.

ROSENBLUTH BROTHERS

BANKIERIAI
Pinigus siunčiam i visas Lietuvos dalis. Laivakortes 

parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų laivų.
Mes parūpinant pasportus išvažiavimui Į Lietuvą 

greitai ir be jokių kliūčių. (19)

1148 North Second Street
(2rid St. and Girard Avenue.).

PHILADELPHIA, PA.

►
►
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TO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DEPARTA
MENTO NEW YORKO VALSTIJOS KAIP SENI AUS.

TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES j Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausią ir geriausią laivą.
PARŪPINA PASPORTUS, pasirašymus konsulią ir su

teikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksiną ar laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington St New York, N. Y.

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington St. New York, N.Y.

šaudymo, taipgi

APGINK SAVE IR SAVO NAMUS!
Su geriausiu importuotu vokišku automatišku revolveriu.

Tikras vokiškas, au
tomatiškas revolveris 
"Oitgies" yra vienu iš 
geriausios rūšies auto
matiškų revolverių pa
saulyj, kuris yra gerai 
žinomas dėl jo greitai ___ , __
Darankumo ir saugumo išmetimui tuš
čių šovinių, kurie po šoviniui yra išme
tami laukan automatiškai ir ju vieton 
naujas šūvis pakliūva, kad tik šauti. Šis yra tikrai 
augštos rūšies automatiškas revolveris..jis naudoja -y- 
kalibro Coit U. S. patronus, kuriuos galima gauti vi
sur. sauja net 9 sykius, gana toli ir su didele jiega. 
Padirbtas iš mėlyno plieno su skroblaus rankena. Turi 
saugumo vieta rankenoje, lengvas nešiojimui ir suar
domas be jokių įrankių. Padirbtas labai gražiai ir ge
rai išrodo — geriausias vokiškas revolveris, kokie ka
da buvo šioje šalyje gauta. Parduodam visur po 15 dol.

Musą kaina 32 kalibro Tikras Ortgies yra $8.75 su prisiuntimu jums 
namus, tol, kiek mes ją turėsime.

Pnsiąsk jūsų antrašą su 25c. gi kitus $8.50 užmokėsi kada jį gausi. 
Pilna gvarantija arba sugrąžinsime pinigus. Rašyk šiandien. (20>

UNiON SALES COMPANY. Dept. 72,
11-17 S®. Desplaines St., ::: Chicago, III.

EXTRA!
Daiktai, kuriuos čionai mato

te, yra verti $15.00. bet kadangi 
mes nutarėm išparduot juos Į 30 
dienų, tai pasiūlome tuos 5 daik
tus žemesne kaina, negu ją pada
rymas atsieina, tai yra už $6.98. 
(1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laika rodo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rųšies laikrodžiams. (2) Geriausia 
importuota vokiška britva, su gra
žiais išmarginimais. (3, Automa
tiškas revolveris ”V anąuisher." 
padirbtas iš tikrojo mėlynai-juodo 
olieno, stipriai subudavotas, geras 
apsaugoto jas reikale. (4) Vyriš
kas žiedas, 11 karato auksu deng
tas, su gražiu akmenėliu, atrodo 
kai auksinis. (5) Kišeninė gyvate, 
kuri, paspaudus dangtul^ų, iššoka 
iš triubelčs ir nulekia apie 
bloko. Atrodo 

lengva su ja pridaryt juoką. Prisinsk 35c. stampomis 
tuos 5 daiktus už S6.98 C. O. D., kar e tikrai jumis 
tuojaus šiuo adresu: 
,ap— —--------- MAJEST1C TRADING CO.

1553 CORNEL ST, Dept. K. I,

pusę 
kai tikra gyvatė ir 
ir už 7 dienų gausi 
užganėdins. Rašyk

(21)

CHICAGO. ILL.

KORTOS! KOKOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos francuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortą su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu magi ką ir 
kazirninką. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugražinam atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: (19)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRV1NG AVE_ Dept. 200. CHICAGO, ILL.

3E

H DIDELIS NUPtGINIMAS GARSAUS MUSŲ
VICTOR BRAND TABAKO

RUSIŠKA MACHORKA laboka svaras .......
MACCABOY TABOKA (Rožių) ...................... ”
HUNGAR1ŠKAS PYPKIŲ TABAKAS pakelis

CIGARETV TABAKAS No. 1
99

99

SULTANA

99

Užsisakyk 
puikus.
Specialūs

išbandymui,

” ”2
” ”3

$1 už svarą. 
$1.50 
$2.00 99 •>

o persitikrinsi, kad

55c.
55c.
.',0c.

musų tabakas

(2J>Kainos pardavėjams ant aplikacijų.

V ICTOR COHN TOBACCO CO.
554 W. ROOSEVELT RD. Dep. t. CHICAGO, ILL.

£
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Vietinės Žinios
Tragedija milionieriaus 

šeimynoj.
Puošniuose milionieriaus 

Powell’o rūmuose ant 
Chestnut H iii pereitą sąvai
tę įvyko kruvina tragedija. 
Senis Powell, kuris buvo 
vedęs didžiųjų krautuvių 
savininko R. H. White naš
lę, įsivaizdino, kad vienas jo 
tarnų veda su jo žmona 
slaptą romansą. Taigi pasi
šaukęs i atskirą kambarį tą 
tarną ir pačią, pradėjo juo
du ’ spaviedot”. Pasakykit, 
girdi, ką judu veikėt vienu 
du užsidarę vienam kamba
ry? Ir besikarščiuodamas 
Powell išsitraukė revolverį. 
Pamatęs, kad gali būt blo
gai, tarnas rovė laukan. Už 
durų tuo tarpu buvo sutupę 
ir žiurėjo per rakto skilutę 
kiti tarnai. Bėgantis tarnas 
ant jų parvirto. Powel pra
dėjo paskui ji šaudyt. Nusi
gandę tarnai išbėgiojo. Pa
silikęs vienas su pačia, Po- 
well nušovė ją, o paskui ir 
pats nusižudė. ;

Tai ve, kas darosi pluto- 
kratų tarpe!

' Užklupo plėšikų lizdą.
East Bostono policija už

klupo apie Silver Lake plė
šikų lizdą ir daug grobio. 
Du banditai buvo suimti, o 
iu pabėgo — vienas auto- 
mobiliuje, o kitas vienmarš
kinis, basas ir be kepurės iš
spruko per langą ir nėrė į 
mišką. Tarp grobio policija 
paėmė 100 laikrodėlių, 50 
oransolietų ir daugybę kito
kių auksinių da’ktų, kurių 
vertė apskaitoma į keliolika 
pūkštančių dolerių. Ant sta
lo gulėjo keturi užtaisyti 
revolveriai, bet plėšikai ne- 
pikėtai buvo užklupti ir gin
klų paimti nespėjo. -<

U
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OPERA!
f Į PARDAVIMAI.
U| GERA PROGA PIRKT narnai ge* 
t i roj vietoj, prie kalniuko, 73 Old

Harbor st.. Šo. Bostone. Galima ma
tyt vakarais nuo 0. (19)

K. JANKLNAV1CIUS.

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISNEA SNALLNA

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadwa.v, So. Boston, Maus.

I
iI T«L 8. B. 2488. »

Iii Dr. J. C. LuNUIns^tpiNr |kA1

Tyrinės nedarbą.
Šios valstijos legislaturon 

yra įneštas biliuš,' kuris pa
taria gubernatoriui ‘paskir
ti komisiją ištyrimui Mas- 
sachusetts valstijoj nedar
bo, kokios jo priežastįs ir 
kiek žmonių nuo jo kenčia, 
o surinkus visas žinias, pa
sirūpinti surast kokį nors 
būdą bedarbiams pagelbėt. 
Bilius priimta svarstymui.

Klerikalu lyderis Pelletier 
nubaustas.

Buvęs Bostono apskričio 
prokuroras likos pripažin
tas sukčium ir gana skau
džiai nubaustas. Vyriausis 
valstijos teismas (Supreme 
Court) ši panedėlį prašalino 
jį nuo prokuroro vietos ir 
prie to da jam atimta advo
kato teisės. Bylos metu bu
vo prirodyta, kad Pelletier, 
būdamas valstybės gynėju, 
^rusinimais išverždavo iš 
piliečių milžiniškas sumas 
pinigų ir kitokių šunybių 
iridarė nemaža.

Pelletier yra katalikas ir 
vyriausis klerikalų organi
zacijos Knights of Colum- 
bus viršininkas. Kada jo šu
nybės likos iškeltas aikštėn, 
tai jau ir klerikalams pasi
darė nesmagu ir jie neri 
prašalinti ji iš viršininkų.

I
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DRAMOS IR MUZIKOS 
DRAUGIJA "GABIJA 

Stato po vadovyste 
MIKO PETRAUSKO,

Naują Dviejų Aktų 
Operą

VAIKAS AR MERGAITE?
IR LAŠA NO. 4
žodžiai V. STAGARO. 

Muzika M. PETRAUSKO.

SU BATO J

20 Gegužes
May, 1922

PRADŽIA 8 v. VAKARE

PLAUKŲ GYDYMAS.
, Pamėginkite musą gyduolių. Bon- 
kūtė 1 oz. tiktai už 65c.; dvi bonku- 
tės ,yž dolerį. Parašykite laiškelyje 
savo*plaukų ligą ir prisiųskite pini
gus. o greit gausite gyduoles. Neap
siriksite. ieigu pabandysite. Pasisku
binkite. Gyduolės nuo plaukų puoli
mo, šipinio, ž.ilimo, niežėjimo, panai
kinimui pleiskanų ir retiems plau
kams. (20)

VESTERN CHE.M1CAL CO.
P. O. Box 336. SVilkes-Barre, Pa.

DŪDLEY OPERA

113 Dudley Street 
ROKBURY, MASS.

Artistai vadovaujančiose roiese aaiyvau:
Neviackienė. Pauiina šarkaitė. J. Butėnas. Vincas Jenkiits-Jankaus- 
kas. Matas Biekša. Nadas Rastenis, ir 
aktoriai.

"Gabijos choras, kuris yra plačiai žinomas ir mylimas
linkėj. dainuos 
muzika.

s Tikietus
| Broadvvay; 
| Banke,

I

J. Butėnas
vadovaujančiose rolėse dalyvaus: J. C. Navadauskas. Z. 

„ Vincas Jenkins-Jankaus- 
. kiti gabus dainininkai ir

šioj apie- 
choralę dalį. Simfonijos Orchestros nariai išpildys

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti "GABIJA”.
ralima gauti: Lietuvių Muzikos Konservatorijoj. "69 
Sandaros” ir "Keleivio” redakcijose; Baltic Statas 

Ivaškevičiaus ofise, ir pas "Gabijos” narius.

I

I

Nauji Muitas Karinai!
KOMPOZITORIAIS A. ALEKSIO. 

Vienam bakui nrie furtepiano:
1. Rernužėl. Nevesk Pačios
2. O Pažvelki ........... ............
Dviems balsams prie fortepiano
3. Skrenda, įlekia Musų Minus
4. Trisdešimtis Lengvų

(a capella) Duetų ___
Mišram Kovui:

Pirmyn i Kovą .................
Keturiolika Dainų, vienam 

sąsiuviny ..................... 1.00
Reikalaujant adresuokite: (20)

A. ALEKS1S.
815 North 8th SlM Sprinicfield, 111. j

(PL'lšIUTĖ)

Ligoniai, kurie sergate.
Reumatu, Dusuliu (Athsina), Ner

vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
riškoms ligoms ir 1.1. Visų ligų ne
miniu. bet bile ligą turi, ar kas tavo 
šeimynoje turi, nuo didžiausios ligos 
iki mažiausiai; galite duoti antrašą, 
o gausite rodąs ir receptus dykai. 
Dėk už du centu štampą ir gerą an
trašą. Dabar geras laikas, pavasaris 
ir tiktai šitam laike jus patįs save 
namieje pagydysite. Bandykite na
minio gydymo — patįs sau. Čia tu
rite progą su gvarantavunu, bite tik 
jus tą darysite — pasveiksite. Rašy
kite pas:

ALEX R. SALVIS
P. O. Box 96, Dalas, Pa.

LIETUVYS 
Gydytoju ir Chirurgu. 

506 Broadway & G st 
SO. BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA SO. BOSTONE LIETUVIŲ

ČEVERYKŲ KRAUTUVE.
Užlaikom geriausių isdirbys- 
čių čeverykus, kaip tai: 
Commonwealt, Bostonia, Ha- 
milton, Brown, American, 
Lady and Gentleman ir kito
kių geriausių išdirbysčių. 
Prirenkam dėl visokių kojų. 
Taipgi užlaikom marškinių, 
pančiakų ir kitokių aprėdalų 
dėl vyrų ir vaikų.

Malonėkite užeiti persiti
krinti, o mes stengsimės geriausiai patarnauti.

KODIS SHOE STORE
37T W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.377 W. BR0ADW.a>,

Tel.: Šo. Boston 575-M-

t

Griūva 3.00$ šeimynų.
Vietos kapitalistų spauda 

skelbia, kad Cambridge’aus 
apskričio teisman yra pa
duota apie 3,000 persiskyri- 
mb bylų. Vadinasi, griūva 
apae 3,000 šeimynų. Tai yra 
kapitalistinės tvarkos, tei
singiau sakant, betvarkės, 
pasekmė. O vis dėlto piuto- 
kratai nesiliauja pasakoję, 
kad socializmas ardąs šei
mynas. Bet dabar socializ
mo nėra.

Pasiutęs šuo aprijo
8 vaikus.

Kevere miestelyje, tarpe 
Bostono ir Lynno. per pe
reitą subatą ir pėtnyčią bu
vo aprieta 8 vaikai, šuo esąs 
didelis ir iki šiol da liuosas. 
Jis esąs balto plauko ir ku- 
dlotas. į

I

PARSIDUODA. I malkos IR ANGLIS.
Didelis ”dry goods” storas lie

tuvių apgyventoj vietoj. Kaina 
tiktai $3.000. (19)

A. IVAŠKEVIČIUS
361 Broadway, So. Boston.

Muvinam fontičius ir kitokius 
daiktus.

Taipgi duodam .trekus ir automo
bilius piknikams ir kitokiems išva
žiavimams. (19)

O. DZINDZILĖTA
877 Cambridge st.. Cainhridge.Mass. 

Tel. University 9524-M.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIAUSTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.- 

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Alkanas streikieris nuteis
tas kalėjiman.

John Lynch, 17 metų am
žiaus vaikinas, kuris senai 
jau streikavo ir per dvi pa
skutines dienas buvo neval
gęs, įnėjo j vieno krautuv- 
ninko namus Waltham e. 
Šeimininkė pašaukė polici
ją. Vaikinas buvo taip silp
nas, kad nebandė nei bėgti, 
tik atsisėdo ant laiptų ir sė
dėjo, pakol policija ji pa
ėmė. Teisme jis pasisakė už
ėjęs i tuos namus vandens 
atsigerti, bet teisėjas vis
tiek nuteisė jį mėnesiui ka
lėjimo.

l)r. J. Federkievičia
Ilgus metus praktikavęs 

ligoninėse ir turįs gerus pa
tyrimus moterų ligose, da
bar perėmė ofisą ant 81 
Ganai st., Bostone. Tuom 
pačiu sykiu pastebi, kad iš
važiavus Alfredui Fiderkie- 
vičiui į Europą, visus senuo
sius pacientus jis priiminės 
be jokių permainų ir suteiks 
geriausi patarnavimą.

k

T'L So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway, tarpe C ir D it.
SO. BOSTON. MASS.

BR0ADWAY GARAGE
Parandavoju automobilius 

pasivažinėjimui ir per- 
kraustymui daiktų. Taipgi 
parduodu aliejus, tajerius Į 
ir visokias automobilių dalis

BROADM A Y GARAŲE 
Petras Jakimavičius, 

Savininkas,
543 East Broadvvay, 
South Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370

SALĖ PIKNIKAMS.
Tarp Brocktono ir Stoughto- 

no, netoli strytkarių. 30 gegu
žės tenai bus didelis piknikas, 
tai prašau atsilankyt, pasilinks
mint ir kartu vietą pamatyt. 
Adresas:

S. SHOPMAN (20)
849 Oak st.,

Brockton Heights, Mass.

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st.

MONTELLO. MASS.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkor. 

tę, arba rengiesi p3ts grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
* Bankieriai ir šifkorčią agentai 
85 Leverett St„ Boston, Man.

Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos , 

Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St.,

1

c

Mergina apvogė 8 krau
tuves.

Gambridge’aus policija su
ėmė tūlą Florenciją Collins, 
jauną merginą, kuri neturė
dama gana pinigu apsiren
gimui, eidavo per krautuves 
ir vogdavo visokius daiktus. 
Su laiku ji taip prie to pri
prato. kad pradėjo imti ir 
nereikalingus sau daiktus. 
Jos namuose rado už $800.- 
00 prinešta vogtu daiktų. 
Daiktai buvo sunešti iš 8 
krautuvių.

PARSIDUODA
ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ 

Norwoode.
Biznis išdirbtas per daugelį metų 

tarp lietuvių ir svetimtaučių. Kreip
kitės ypatiškai arba laišku šiuo 
adresu:

A. K. NEVIACKAS
1118 NVashingt.on st, Norwood. Mass

PRANEŠIMAS.
Šiuomi perspėju visus, kad Kristina 

Židefis, buvusi mano legališka mote
ris. tretį kartą apleidžia mane. Todėl 
nuo šio pranešimo už nadarytas per 
ią kokias nors paskolas aš nesiimu 
jokios atsakomybės. Ji išvažiuodama, 
paskutinį kartą balandžio 29 d.. 1922. 
pasiėmė kartu 5 metu dukterį Marytę.

ANDRIUS ŽIDELIS (19) 
(W Tudor st., So. Boston, Mass.

Namų Tel. Back Cay 52296 
Ofiso Tel. Haymarket 4154

DR. JOHN FEDERKIEIICZ
SPECIALISTAS MOTERŲ 

LIGŲ ir AKUŠERIJOS.
Valandos:

Nuo 12 iki 8 po pietų 
Nedėliomis nuo 10 iki lz 
Rytmečiais pagal su

tartį.
81 C ANAL ST. BOSTON..MASS

Rooms 215 & 216.

LIETUVIS DENTISTAS

Mirė sakydamas prakalbą.
Pereitą subatą East Bos

tone, Odd Fellows’ salėj mi
rė staiga mirei a C baries M. 
Stevens, kuris bu\ g atvažia
vęs iš Winthropū prakalti j 
pasakyt. Jis krite. 1 <.iuė- 
damas.

penėt 
kokio

Stato didelj mūrų.
Bostono Chamber of Com- 

merce (prekybos rūmai) 
stato milžinišką mūrą ant 
kampo Federal, Franklin ir 
Congress gatvių. Namas lė- 
šuos apie $5,000,000.

DUOK SAVO KŪDIKIUI 
GERIAUSI MAISTĄ.

Jeigu negalit motinos pienu 
savo kūdikį, tai nebandykit nei 
menkos vertės maisto, bet tuojaus
duokit jam tokį maistą, kuris išau
klėjo daug daugiau stiprių vyrų ir 
moterų, negu visi maistai sudėti krū
von — duokit savo kūdikiui Bordeno 
Eagle Rrand Pieną. ’

Tai yra maistas, kuris subudavoja 
stiprias kojas ir sveiką kūną. Visi 
daktarai jį rekomenduoja.

Jeigu jūsų kūdikis verkia nakčia, 
jeigu jis nerviškas ir neauga gerai, 
.ai sas nors su juo yra bloga.

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
jus rasite apskelbimą Borden's Eagle r 
*>rand Miik. Tai yra maistas, kuris : 
užaugino daugiau vaikų, negu visi ; 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk I 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden I 
Company, New York. o jie prisius 1 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj. kaip penėti kūdikius, arba kny- i 
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius vi ‘ 
gius. Pranešk, ko tu nori.
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Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.
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KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konserva- 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk Muzikos Moky- 
tojumi. Ui 10 lekcijų dainavi
mo — 15 do’. Už 10 lekcijų 
smuikos, piano, klarnetto, flau- 
to. cellos ar kontrabasso-13 dol.

L. M. Konsevatorija rengia 
artistus operai. Operinis Re
pertuaras: 10 lekcijų — 30 dol.

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway, 
South Boston. Mus.

i ■
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Tel. Beach 6933

DR- N. M. FRIEDMIN
SPECIALISTAS VENER14KŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Tel.: Riehmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

B'

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST. 
>STON, MASS.

5EVERŪ5 GYDU0LE5 UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

'Maudus

raibio ^relfži

Jei rcil^dldblęilc turėti pĮiil^ibs 
gldUlęUs ir pridlioduti jienjs 
sVelnUnp, n]i'qlęšfun|o ir žibėsią 
v*irfb\ire

5EVER 
hairpūMADE

Tdi yrd čjysids. sVeilędS ir 
ele^ti rj it šlęj s p|«jylędnjs lepu Lis.

KAINA 25*-
1^1 d U šlaite pa* dpftel^oribs.

W. F.SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

Boston, Mass.

4

Iš New Yorko j KAUNA per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CURNARD UNIJOS LAIVU

“BERENGARIA” J

BERENGARIA" išplaukia iš NEW YORKO Gegužės 30 dieną
Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

Iš Piliavos iki 
Eidkunų ir 

Kauno bus pa 
rengtas specia 
lis Lietuviams
keliauninkams
traukinys.

KAINOS:
Trečios Klesos 

>107.80
Antros Klesos 

$152 50
KARO TAKSŲ $5.00.

I

Norintieji važiuoti j Lietuvą "BERENGARIA” laivu ir turėti sau už palydo
vą JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukite visais kelionės reikalais į

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.




