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Rubsiuvių konvencija 
Chicagoje.

NUTARĖ KURTI RUSI- daryti bendra darbininkų 
JOJ SAVO DIRBTUVES..

u------------------------

Ir stoja už suvienytą darbi
ninkų frontą.

Pereitos sąvaitės pradžio
je Chicagoje atsidarė amal
gameitų, t. y. suvienytų 
Amerikos rubsiuvių unijos 
konvencija. Ji renkasi kas 
du metai ir šita yra jau 
penkta iš eilės. Ji susirinko 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
reakcijos puolimai ant dar
bininkų organizacijų pasie
kė turbūt jau aukščiausio 
laipsnio. Silpnesnės unijos 
po tos reakcijos smūgiais 
jau suklupo, bet amalgamei- 
lų unija netik išlaikė savo 
poziciją, netik atrėmė visas 
atakas, bet dar pusėtinai 
nugrūdo savo priešą atgal. 
Ji yra šiandien stipriausia 
ir pavyzdingiausia darbi- 
mnkų organizacija Ameri
koje. Pradėjus organizuotis 
nuo 1913 metų, ji šiandien 
turi jau 140,000 narių, pasi
statė puikų namą Brookly- 
ne^ kitą turi Chicagoje, tre
čią Philadelphijoj, ir dabar 
rengiasi kurti savo banką 
Chicagoje. Jos turtas dabar 
siekia $470,000. Nuo 1 vasa
rio 1920 metų iki 31 sausio 
1922 metų ji turėjo daugiau 
kaip $3,600,000 pajamų ir 
apie $3,400,000 išlaidų. Vien 
tik streikams ir lokautams 
per 6 mėnesius ji išmokėjo 
pašalpos suviršum $2,200,- 
000. Užtaigi darbdaviai, ku
rie norėjo ją .sulaužyt, patįs 
likos sumušti.

Konvencijai atsidarius, iš 
visų Amerikos ir Europos 
kraštų pasipylė pasveikini
mai Daugiausia įspūdžio 
padarė atėjusi iš Rygos te
legrama nuo Rusijos Rau- 
donojo Kryžiaus viršininko 
Solovjovo, kuris pareiškia,, 
kad Amalgameitų Unija iš-i 
gelbėjo 36,000 rusų darbi
ninkų gyvybę, nusiųsdama 
laiku $200,000 pašalpos ba
do apygardom Telegrama 
skamba: „Rusų Raudona
sai Kryžius sveikina Amal
gameitų Konvenciją ir var
dan 36,000 baduolių, kurių 
gyvybę Amalgameitai iš-

frontą prieš išnaudotojus.
Rubsiuvių atstovams pa-' 

sveikinti atvyko iš*Milwau-! 
kee miesto ir socialistų ma
joras Hoan. Jisai kvietė de
legatus atsilankyti jo mies
tan i svečius, sakydamas, 
kad Miesto Rūmų (City 
Hali) durjs jiems busią pla
čiai atidarytos. Iš Chicagos 
į Mihvaukee tik pora valan
dų kelionės. Sveikindamas 
rubsiuvių atstovus drg. 
Hoan pabriežė, kad darbi
ninkams neužtenka turėti 
stiprią ekonominę organiza
ciją, kokia šiandien yra 
amalgameitų unija, bet po
litinė gale jiems taip pat 
reikalinga. Kaipo pavyzdį, 
ką darbininkams reiškia tu
rėti savo partijos valdžią, 
jisai nurodė savo miestą: 
"Jei Mihvaukee mieste po- 
licmanas pavartoja savo 
buožę prieš darbininką, tai 
ant rytojaus jis jau nebe 
policmanas,” sako drg. 
Hoan. Streiką metu tvarkos 
palaikymui tenai renkami 
taip vadinami „depučiai” ne 
iš kokių padaužų, bet iš pa
čių streikierių. „Injunctio- 
nų” prieš streikierius tenai 
kapitalistai taipgi negauna. 
Ir todėl nuo to laiko, kaip 
Mihvaukee miesto valdžia 
randasi socialistų rankose, 
tenai da nebuvo jokių riau
šių nei užpuolimų ant dar
bininkų.

Po visų kalbų ir sveikini
mų, konvencija pradėjo ti
krą savo darbą. Delegatų 
keli šimtai, iš vieno tik New" 
Yorko apie 80. Visi duoda 
visokių sumanymų ir rezo
liucijų. Bet darbas eina 
sparčiai. Žioplos rezoliuci
jos eina be jokio svarstymo 
tiesiog į gurbą.

Turbut svarbiausis klau
simas buvo kūrimas Rusijoj 
rubsiuvių dirbtuvių. Rapor
tą apie tai davė prezidentas 
Hillmanas, kuris pats nese
nai buvo Rusijoj ir kalbėjo
si su Leninu. Hillmano pra
nešimu, Leninas karštai pri
taręs tokių dirbtuvių stei- 

' gimui ir prižadėjęs duoti vi- 
_ „ . _ sokios pagalbos ir didelių
gelbėjo, siunčia jums, drau-; koncesijų. Rusų valdžia su- 
gai, širdingos padėkos, kad Į tinkanti pavesti amalgamei- 
patįs būdami varguose, pa- tų "unijai jau esamas Rusi- 
siėmėt ant savęs da daugiau joj rūbų siuvimo dirbtuves 
sunkenybių, idant padėjus jr audeklines, amerikiečiai 
kitiems savo broliams gy- turi tik parūpinti kapitalo 
venti. Reikalavimai da ne-’jr tinkamų žmonių toms 
patenkinti ir kova su badu dirbtuvėms vesti. Konvenci- 
da nelaimėta, bet jūsų pa- ja priėmė šitą propoziciją 
rama suteikė Rusijos drau- su didžiausiu džiaugsmu, 
gams naujos drąsos.” j Pagalios prieita ir prie

Su svečiais ir delegatais politikos klausimo. Čia buvo 
konvencijos salėje buvo į daug kalbų ir išsivystė gana 
5,000 žmonių. Platforma karštos diskusijos. Tūli de- 
buvo visa išpuošta rožėmis legatai stojo užtai, kad uni- 
ir vėliavomis. Kada kapeli- ja į politika visai nesikištų, 
ja užtraukė Marselietą ir \jew Yoriof atstovas VVeins- 
Italijos darbininkų hymną, tejn pasakė: „Kaipo organi- 
salėj užviešpatavo neapsa- zacija, mes politika neįdo- 
komai pakili valanda. maujam. Mums turi i*uį

Unijos prezidentas Sidney tiktai alga ir darbo vai; 
Hillman savo kalboje paša- dos.” Komunistai buvo įne-

komunistai paskui sarmati- 
josi už jį balsuoti. Jų rezo
liucija buvo atmesta.

Unijos valdybai buvo pa
daryta užmetimų, kad ji 
linkstanti prie komunistų 
nesenai suorganizuotos 
„darbo partijos’’.. Preziden
tas ant to atsakė, kad valdy- 

! ba niekuomet neketina 
jungti Amalgameitų Uniją 
su frakciniu judėjimu, o 
„darbo partija” ir yra tik
tai frakcija, ne partija.

Ant galo buvo priimtas 
valdybos pasiūlymas, kad 
generalei pildomai tarybai 
butų įsakyta ištirti visas po
litines darbininkų partijas, 
ir kuri jų atstovaus darbi
ninkų judėjimą, su ta pa
tarti unijai dėtis.

„Keleivio” Reporteris.

PAšOVĖ NEKALTUS 
ŽMONES NAMIE.

Lenkų konsulis prašo Rhode 
Island gubernatoriaus pa

siaiškinimo.
Rhode Island valstijos audi- 
nyčių savininkai su savo 
gubernatorium Souci Įtaisė 
andai streikuojančių darbi
ninkų skerdynę. Pašaukta 
milicija pradėjo šaudyt į 
streikierius ir mirtinai pa
šovė du lenkti, Povilą ir Jo
kūbą Pankeviciuš, kurie se* 
dėjo savo namie prie lango. 
Lenkų konsulis New Yorke 
dabar kreipėsi į Rhode Is- 
land valstijos ^gubernatorių, 
prašydamas apie šitą kruti
ną jo darbą pasiaiškinimo. 
Konsulis tyrinėjo šitą atsi
tikimą asmeniškai ir rapor
tavo apie tai per Lenkų At
stovybę Washingtone pa
čiam Valstybės Departa
mentui.

patįs būdami varguose, pa- tų "unijai jau esamas Rusi-

DĖBSO ATSIŠAUKIMAS.
Senelis Debsas išleido at

sišaukimą į darbininkus, 
ragindamas juos remti ba
daujančius Rusijos žmones. 
Pastaruoju laiku pradėta 
rinkti aukų sėklorhs ir ūkio 
Įrankiams, todėl ir Debsas 
rašo: „Dabar reikia ne vien 
tiktai maisto badaujantiems 
Rusijos žmonėms. Ūkio ma
šinos taipgi labai reikalin
gos ir tuojaus tam tikslui 
reikalingi pinigai. Mums 
pranešama, kad jei visos 
spėkos nebus įtemptos ne
laimės prašalinimui, tai 
ateinančiais metais vėl at
sikartos badas. Sėklos atėjo 
jau pervėlai laukams sėti. 
Mašinų žemei dirbti taipgi 
nebuvo, o arklius ir galvi
jus badaujantis žmonės su
valgė.”

Todėl, kad apsaugojus 
Rusijos žmones nuo bado 
ateityje, Debsas pataria 
darbininkams dėti pinigų ir 
pirkti už juos ūkio mašinų 
Rusijos kaimiečiams.

NUKRITO METEORAS.
Richmond, Va. — 12 ge

gužės naktį netoli Lawren- 
ce’o nukrito didelis mete
oras iš dausų, ir giliai įsmi
go žemėn. Reginys buvo la
bai įstabus: ant tamsaus

pėti dangaus Skliauto nusidrie- 
lan- kė šviesi ugnies sruoga ir

visa apielinkė nušvito taip 
kė, kad amalgameitų pienas šę rezoliuciją, kad amalga- kaip diena; plėšdamas orą 
yra suvienyti vienon orga- meitų unija prisidėtų prie meteoras baisiai ūžė, o ka- 
nizacijori visus adatos dar- Maskvos internacionalo, bet da nukrito, tai žemės pluta 
bininkus Amerikoje ,ir kar- šitas pasiūlymas buvo taip sudrebėjo per kelias mylias 
tu su kitomis unijomis su- sukritikuotas, kad ir patįs aplinkui.

Metai XVII

Iš streiku laiko. VARO STREIKIERIUS Iš 
NAMŲ.

Dubois, Pa.—Kittle Creek 
Coal kompanija išmetė čia 
iš savo namų i 
angliakasių šeimynas, 
gliakasiai čia gyvena nuo 10 
iki 30 metų ir yra išmokėję 
kompanijai tiek rendų, kad 
jos stubas galima butų pen
kis kartus nupirkti. Anglia
kasių unija tuojaus pradėjo 
statyti išmestoms šeimy-! 
noms šėtras ir šiaip geri J 
žmonės duoda jiems prie-

Baisus kapitalistų
įja išmėtė čia . Z"N1 • • •teroras Chicagoj

AREŠTUOTA 400 
UNIJISTŲ.I

glaudos ir maisto. Kompa
nijos pasielgimu piktinasi 
net ir kapitalistų spauda.

ŽVĖRIŠKI KAZOKŲ
’ DARBAI.

Scranton, Pa. — Dešimts 
valstijos kazokų čia įsilau
žė Į angliakasio Windbero 
namus, įrėmę revolverius 
išstūmė jį laukan ir išžagi
no jo moterį. Šitokį apkalti
nimą prieš Pennsylvanijos 

ikazokus išnešė buvusi čia 
pereitą sąvaitę Amerikos 
Darbo Federacijos unijų 
metinė konvencija, kurioj 
dalyvavo 250 delegatų iš 
Įvairiu šios valstijos miestų.
Konvencija pasiuntė valsti- DA VIENAS INJUNCTIO- 
ios gubernatoriui stiprų j NAS PRIEŠ STREI- 
iaišką, reikalaudama, kad į KIERIUS.
jis suvaldytų savo kazokui, Pawtucket, R. I. — Vy- 
ir tuojaus padarytų jų pik- riausiojo teismo teisėjas 
tadarystėms galą. Priimta j Tanner čia davė Home 

Bleach & Dye Works kom
panijai injunetioną, kuris 
draudžia streikuojantiems 
darbininkams daryti tos 
kompanijos streiklaužiams 
kokių nors trukdymų. Tai 
jau antras injunetionas 
prieš streikierius. Bet po
nas teisėjas nedavė da nei 
vieno injunetiono darbinin
kams prieš kompaniją.

tuo klausimu konvencijos 
rezoliucija skamba:

”Kadangi Valstijos pa
skirtoji geležies ir anglies 
policija skleidžia tarp Penn- 
sylvanijos kasyklų terorą;

„Kadangi 1 gegužės 10 
girtų tokių policmanų (ka
zokų) nakties laiku įsilaužė 
į privatinius jaunų lenkų 
šeimynos namus ip devyni • , .f, A - — --ĮĮ T - —
nuvijo vyrą ir jo broų laip
tais žemyn, o dešimtas su 
revolveriu rankoj užpuolė 
jo moterį lovoj, išmetė 7 
mėnesių kūdikį ir išžagino 
ių;

„Kadangi kitose vietose 
tie legalizuoti valstijos raz- 
baininkai užpuldinėja ir 
muša ant vieškelių niekuo 
nekaltus žmones, kaip tai 
atsitiko Somerseto, Cam- 
brijos ir Indianos kauntėse,

„Tai Pennsylvanijos Dar
bo Federacija nutarė ir 
reikalauja, kad gubernato
rius Sproul panaudotų savo 
galę šitiems žvėriškumams 
sustabdyti.” '

BATSIUVIAI NUTARĖ
STREIKUOT.

Cincinnati miesto batsiu
vių kompanijos nukapojo 
savo darbininkams po 25% 
algų. Darbininkų unija nu
tarė apskelbti streiką. Bat
siuvių čia yra apie 6,000.

RUSIJOS AUKSAS IR 
DEIMANTAI BOSTONE.

Praėjusį nedėldienį Bos
tono uostan atėjo laivas 
„Muskegon”, kuris tūlas 
laikas atgal buvo išplaukęs 
Rusijon su bulvėmis. Už tas 
bulves laivo kapitonas da
bar parsivežė iš Rusijos ga
lybę aukso ir deimantų, ku
rie buvo surinkti daugiau
sia iš cerkvių ir bažnyčių.

’ Vienas auksinis vyskupo 
| kryžius, išdabintas deiman
tais ir ametistais, ir prika- 

; bintas prie ilgo auksinio re
težio, esąs vertas kelių mi- 

jlionų dolerių. Gi bransolie- 
įtų ir žiedų ^deimantais pri- 
’ sodintų, kurių vertė ap- 
‘ skaitoma nuo $100 iki $10,- 
<K)0. parvežta keli bušeliai? 
žodžiu, šitiems turtams ne
są kainos. Ir visa tai buvo 
sunešta Į Feodosijos uostą, 

į prie Juodųjų Jūrių, ir ati
duota už paprastas bulves.

Bostono muitinė visas tas 
brangenybes konfiskavo, 
uesJapitonas jų neraporta- 
vo ir todėl įstatymo žvilgs
niu žiūrint, jos skaitosi kon
trabanda.

įšėlusi reakcija stengiasi su
naikinti darbininkų organi

zacijas.
Chicagoj užvirė mirtina 

klesų kova. Tenai senai jau 
streikuoja statybos pramo
nės darbininkai Teisėjas 
Landis nusprendė, kad sta
tybos darbininkų unija turi 
priimti numuštą mokestį ir 
grįšti darban. Unija pono 
teisėjo nuosprendį atmetė 
ir nutarė streikuoti toliaus. 
Tas netik užgauna kapita
listinio teismo unarą, bet ir 
didelių nuostolių neša ka
pitalistams. Ir štai praside
da provokacijos. Poroje vie
tų, kur namai buvo statomi 
su streiklaužių pagalba, 
sprogo kažin keno ranka 
padėtos bombos ir prie to 
da nežinia iš keno rankos 
paleisti šūviai užmušė du 
policmanų. To užteko, kad 
visos policijos ir šnipu spė- 

um-

I

PRASIDEDA 
ŠAUDYMAS.

Kaikuriose vietose 
sylvanijoj prasideda jau 
šaudymas. Sheanandoah’- 
rvje likos pašautas vienas 
lietuvis. Jis lošė kortomis su 
savo draugais ant tuščio 
loto, kaip staiga pasigirdo 
šūvis ir kulipka pataikė jam 
Į šoną. Kas šovė, nežinia.

Fayette apskrity, netoli 
Uniontowno, nežinia kas 
pradėjo šaudyt nuo kalnų į 
kompanijos kasyklą. Šaudy
mas tęsėsi per dvi dienas. 
Šerifai su konstebeliais pra
dėjo šaudyt Į kalnus. Darbi
ninkai mano, kad tai vis ka
pitalistų provokacija. Šau
do, veikiausia, kompanijų 
nusamdyti provokatoriai,

Penn-

VOKIEČIAI TURI PADA
RYT AMERIKAI ZEP- 

PELINĄ.
Amerika pareikalavo, kad 

vokiečiai padarytų jai nau
ją Zeppeliną, vietoj to, ku
ris jai buvo paskirtas kaipo 
dalis grobio, bet Vokietijoj* 
ekspliod^vo. Ir vokiečiai 
yra priversti padaryti nau
ją baliuną ir patįs turi at
gabenti jį Amerikon. Jį pa
daryti imsią apie 9 mėne
sius laiko.

I

REIKALAUJA PERŽIŪ
RĖTI SACCO IR VAN- 

ZETTI BYLĄ.
Sacco ir Vanzetti yra 

Amerikos italų komunistai. 
Laike ablavų ant komunis
tų, jiedu buvo areštuoti ne
toli Bostono kaipo paprasti 
radikalai. Paskui valdžia 
suvertė ant jų bėdą už už
mušimą ir apiplėšimą dvie
jų tūlos kompanijos agentų 
Braintree miestelyje. Val
džios liudininkai po prisie- 
ka liudijo, kad jie matė ta 
užpuolimą savo akimis, k .nenmauvi. ro
kad Sacco ir Vanzetti esą’“8"* menesmitempto dar- 
H. naf.,8 žmonft, kurie <ia-; bo;. vel P™®***? PO Visą 

Isaų streikai. Nors darbo 
Vokietijoj yra daug, bet gy
venimas nuolatos brangsta, 
pinigų vertė krinta, ir dar
bininkams sunku pragy
venti.

VOKIETIJOJ VĖL NE
RAMU.

Vokietijoj darbininkai 
pradėjo vėl nerimauti. Po 

! šešių mėnesi
tie patįs žmonės, kurie da
lyvavo tame užpuolime. 
Tais liudymais pasiremiant, 
Sacco ir Vanzetti buvo pa
smerkti miriop.

Bet dabar išeina aikštėn, 
kad valdžios liudininkai me
lavo. Louis Pelser, vyriau
sis valdžios liudininkas, jau 
prisipažino, kad visi jo liu- 
dymai nuo pat pradžios iki

kos užpultų darbini 
ja& Tuojaus prasidėjo 
tos ir areštai Pereitą savai
tę suimtą apie 400 unijistų. 
Aštuoni unijų vadai jau 
kaltinami žmogžudystėj ir 
nėra abejonės, kad kapitalo 
bernai stengsis juos pakar
ti Sakoma, kad dū suimtų
jų jau prisipažinę prie kal
tės ir išdavę kitus kaltinin
kus. Veikiausia tai bus bjau
ri provokacija, kurios tiks
las yra sulaužyti streiką ir 
sunaikinti darbininkų orga
nizaciją. Tie, kurie taip 
greitai „.prisipažįsta prie 
kaltės”, veikiausia bus kom
panijų apmokami provoka
toriai ir gali būt, kad jie 
buvo įsiskverbę net į kai 
kurių unijų viršininkus. Už 
„prisipažinimą” jie bus pa
leisti kaipo „geri patriotai”, 
o unija bus sunaikinta ir 
nekalti jos vadai' nubausti. 
Tokių atsitikimų yra buvę 
jau nemaža. Pavyzdžiu gali 
būt garsioji Haywoodo, 
Movero ir Pettibone’o byla, 
paskui byla Ettoro ir Gio- 
vannitti, byla Mooney ir 
Billingso ir daug kitų.

70,000 BENAMIŲ POTVI- 
NIO RUOŽE.

Mississippi ir Louisianos 
pabaigos buvo vienas tik valstijose baisus dalykai da- 
melas ir išmislas. Roy E. [ rosi. Išsiliejus Mississippi 
Gould, kitas valdžios liūdi- upei dėsėtkai kaimų ir mies- 
ninkas, kuris buvo netoli tdių likos nunešta nuo že- 
minėtojo užpuolimo ir liūdi- mės paviršiaus ir didžiausi 
jo, kad Sacco ir Vanzetti/.ėmės plotai pavirto jurė- 
esą tie patįs banditai, dabartis. Valdžios apskaitymu,

minėtojo užpuolimo ir liūdi- mes paviršiaus ir didžiausi 
• _ 1 J r*   •  TT_______ ' vom/in rtlnFoi

...to. Valdžios apskaitymu, 
pareiškė, kad jis buvo pri-! nemažiau kaip 70,000 žmo- 

* , j nių liko be pastogės. Apie
Taigi pasiremiant šitais 40,000 jų maitina ir globoja 

vokatai dabar padavė vy- 30,000 tebėra da išsimėtę ir 
riausiam teismui reikalavi-' negauna jokios pašalpos, 
mą, kad Sacco ir Vanzetti Ne vienas jų žus nuo bado 
byla butų peržiūrėta iŠ ir peršalimo, 
naujo.

EKSPLIOZIJA NUTRAU
KĖ ŽMOGUI GALVĄ.
Tauntone, netoli Bostono, 

sprogdinant uolą, eksplioczi- 
ja nutraukė darbininkui 
Kossanui galvą ir sudraskė 
jo kūną. Tas atsitiko aną 
panedėlį. a ju

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Ties Greenfieldu. netoli 
Bostono, šį panedėlį trauki
nis užmušė žmogų, kuris ėjo 
per geležinkelio tiltą. Už
muštasis vadinosi Monroe.

kad davus progos užsipulti mokytas taip liudyt.
ant streikuojančių darbi- r- - - 
ninku.
✓ ------------------

ANGLIES JAU TRŪKSTA
Iš daugelio vietų ateina 

žinių, kad miestų anglies 
aruodai jau tušti arba tuš
tėja ir tuojaus reikės pirk
tis daugiau kuro. Dirbtuvės 
taipgi baigia savo anglį ir 
kasyklų kompanijos turės 
daryti su maineriais sutar- vių, būtent: 383 vyrai 110 Kas juos nušovė, kol kas pa- tuvė. Apie 125 darbininkų 
tį, kitaip sustos pramonė. moterų ir 219 vaikų. slaptis. pasiliko be darbo.

liudininkais, nuteistųjų ad- Raudonasai Kryžius, o apie

NUŠOVĖ PROFESORIŲ.
South Carolinos universi-PER BALANOJ IŠVAŽIA- South Carolinos universi- 

VO 712 LIETUVIŲ. Įtete, Columbijos mieste, pe- 
Eltos pranešimu, per ba- reitą subatą atrasta nušau-,

SUDEGĖ ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖ.

Georgetown miestelyje, 
netoli Bostono, šį panedėlį

landžio mėnesį šįmet išva- tas profesorius Homes ir j sudegė Cass and Bailey 
universiteto maršalas Hale, kompanijos čeverykų dirb-žiavo iš Amerikos 712 lietu -

slaptis. pasiliko be darbo.



O APŽVALGA
LENINAS VARO 

LAUKAN KOMUNISTUS.
Mes gavome 4-tą numerį 

”Komunaro”, kurį leidžia 
Maskvoje Rusijos Komunis
tų Partijos Centro Komite
tas lietuvių sekcijai. Tarp 
kitų dalykų tenai randame 
ištraukų iš Lenino kalbos, 
pasakytos metalistų suva
žiavime 6 d. kovo. Toje kal
boje Leninas baugina ko
munistus, kad Rusijos pa
dėtis dabar neapsakomai 
sunki, kad savo pozicijos ji 
neišlaikys ir todėl reikia da
ryti netiktai didelių nusilei
dimų kapitalistams, bet rei
kia ir savo valdžia daugiau 
centralizuoti. Tuos komu
nistus, kurie tariasi esą ge
rais administratoriais ir vis 
tik naujus pienus daro, tik 
komisijas renka ir nori val
džią kontroliuoti — tuos 
komunistus Leninas vadina 
"Oblomovais” ir sako, kad 
juos reikia šluoti laukan. 
Šimtas tūkstančių tokių 
jau iššluota, da desėtkai 
tūkstančių tokių esą parti
joj. ”Nuo tokių komunistų, 
kurie mano administrato
riais esą, reikia apsivalyti,” 
sako Leninas, štai jo žo
džiai, taip kaip juos paduo
da "Komunaras”:

"Mes visiškai matome ir ne
slepiame, kad naujoji musų 
ekonominė politika yra nusi
leidimas; mes toliau buvome 
nuėję, negu galime išlaikyti, 
bet tokia jau kovos logika...

"Nematytai sunkiomis eko
nominėmis sąlygomis mes tu
rėjome vesti karą su priešinin
ku, kuris šimtą kartų daugiau 
už mus spėkų turėjo. Supran
tamas daiktas, kad tokiomis 
sąlygomis reikėjo toli nueiti... 
toliau negu reikėjo... Dabar 
mes sakome, kad tų pozicijų 
mes neišlaikysime; mes nusi- 
leidžiame...

”Mes žinome? kokie sunku
mai prieš mus stovi. Mes žino
me kas tai yra badas tokiam 
sodiečių krašte, kaip Rusija. 
Mes žinome, kad prašalint bė
das, kurias yra iššaukęs badas, 
mums da nepasisekė. Mes ži
nome, ką reiškia finansų kri- 
zis tokiame krašte, kuris pri
verstas yra pirkliauti ir kuria
me yra išleista tokia popieri
nių pinigų gausybė, kokios pa
saulis nėra matęs. Mes žinome 
tuos sunkumus, žinome, kad 
jie didžiausi. Aš nesibijau pa
sakyt, kad jie neaprėpiami.”

Išparodęs visus Rusijos 
pavojus, baisiai suirusį so
džiaus ūkį, badą, finansų 
krizį ir didžiausią betvarkę, 
Leninas priduria:

"Dėlto ir musų darbo užda
vinys dabar kiek keičiasi. Pas 
mus perdaug posėdžiaujama ir 
kalbamasi. Pas mus perdaug 
Oblomovų. Buvo toks rusų gy
venimo tipas — Oblomovų 
pramintas — Rusija tris revo
liucijas pergyveno, o Oblomo- 
vai vis gyvena, nes Oblomovas 
buvo netik dvarininkas, bet ir 
sodietis, ir netik sodietis, bet 
ir inteligentas, netik inteligen
tas, o ir darbininkas ir komu
nistas. Gana dirstelėt į mus, 
kaip mes posėdžiaujam, kaip 
komisijose dirbam, kad pasa
kyt, jog senaš Oblomovas liko 
ir reikia jis ilgai prausti, ilgai 
valyti, purtyti ir pliekti, kad 
iš jo kas nors išeitų... Reikia 
taip sutverti visą musų orga
nizaciją. kad komercinių įmo
nių priešaky stovėtų ne tie 
žmonės, kurie neturi patyrimo 
šioje srity...

"Kuomet pradėjom valyti 
partiją... geriau pasidarė. Apie 
šimtą tūkstančių mes
tėm, bet tai tik pradžia. Parti
jos suvažiavime mes apsvars
tysime šį klausimą, ir tuomet, 
manau, ištiks tas pats liKimas 
ir tuos desėtkus tūkstančių, 
kurie dabar tik komisijas ren

ka ir jokio praktikos darbo 
neveda.

"Blogiausias tas komunis
tas, kuris tik posėdžiauja, kal
ba, gudrius projektus rašo, 
milioninius ir trilioninius pie
nus daro, o kapeikos sutaupyt 
nemoka. Nuo tokių komunistų, 
kurie mano administratoriai 
esą, reikia apsivalyti.”

Reiškia, "proletariato dik
tatūra” turi eiti šalin, o jos 
vieton turi būt įvesta val
džios diktatūra. Eiliniai ko
munistai negali turėti balso 
valdžioje ir juos reikia mes
ti laukan iš partijos. Komu
nistų partija tuo budu virs
ta Rusijos valdininkų par
tija.

KIEK VERTI LIETUVOS 
BONAI.

Lietuvos valdžia per savo 
atstovybę ir finansų misiją 
Amerikoje išpardavė gana 
daug savo paskolos bonų. 
Juos pirko daugiausiai dar
bininkai. Užėjus dabar eko
nominiam kriziui, ne vienas 
norėtų Įsigytą boną parduo
ti. Tečiaus niekas tų bonų 
neperka, nes niekas nežino, 
kiek jie gali būt verti.

Paprastam darbininkui, 
kuris apie finansinius daly
kus neturi jokio išmanymo, 
rodosi, kad je bonas turi 
būt vertas $50, nes jis tiek 
už jį per prakalbas užmo
kėjo. Bet taip nėra. Bonų 
vertė paprastai skaitoma 
nesulyg to, kiek už juos bu
vo originaliai mokėta, bet 
sulyg to, koki jie neša nuoą 
šimtį ir kiek yra užtikrin
tas jų atmokėjimas. Štai, 
pora metų atgal Berlino ir 
Hamburgo bonai Ijuvo par
duodami Amerikoje po 
$25.00, o šiandien juos gali
ma pirkti po $2.

Tai kiek gi Lietuvos bo
nai gali būt verti ?

Šitą klausimą gvildena ir 
Kl. Jurgelionis "Naujieno
se”. Jis rašo:

' Norinčių parduoti Lietuvos 
bonus randasi vis daugiau, o 
pirkėjų jiems sunku surasti.

"Kokia yra rinkos vertė Lie
tuvos bonų? šis klausimas ke
blu atsakyti kada tiems bo- 
nams nėra rinkos, tai yra, nė
ra pirkėjų, kurie galėtų kokią- 
nors kainą už juos pasiūlyti. 
Chicagoj buvo keletas atsitiki
mų, kad buvo pasiūlyta apie 
$40.00 už šimtinį Lietuvos bo
ną. Tačiaus, kiek žinoma, ta 
kaina pardavimas neįvyko.

"Palyginant su kitų mažųjų 
šalių bonais, Lietuvos bonai 
žinoma nėra verti $100.00 už 
širr.tdolerinį boną. Czecho-Slo- 
vakija nesenai gavo didelę pa
skolą, ir tos paskolos bonai 
yra pardavinėjami čia pat ant 
pamato 814 procento. Palygi
nimui su šitais Czecho-Slova- 
kijos bonais; Lietuvos penk- 
procentiniai tonai turi vertės 
tiktai $59.00 už šimtinį boną. 
Kadangi Czecho-Slovakijos bo
nas turi daug patraukiamų 
biznio žvilgsniu sąlygų, o Lie
tuvos bonas tokių sąlygų vi
siškai neturi, tai jo vertė turė
tų būti dar mažesnė. Gal būt 
nedaug suklysime, jeigu Lie
tuvos bonus vertinsime kaipo 
pusę jų parašytos kainos. Jie 
turėtų būti perkami truputį 
mažiaus kaip po $50.00 už bo
ną. Tokia kaina nupirkti Lie
tuvos bonai, butų vidutiniškas 
spekulatvvis investmentas.”

Jei ištiesų butų kas moka 
už Lietuvos bonus po $50 
už $100, tai da nebūtų taip 
bloga dabartiniems bonų 
savininkams. Bet vargiai
galima tiek už juos gauti, 

išme-Įnes, musų manymu, jų ne- 
gab’ma pavadinti nei "spe
kuliatyviu investmentu”, 
bet stačiai spekuliacija, ir 
tai dar labai pavojinga spe
kuliacija. Mums yra žino
mas atsitikimas Bostone,

kur norint žmogui parduoti 
$50 boną, buvo pasiūlyta tik 
$4. Žinoma, žmogelis savo 
bono už tiek nepardavė, nes 
jam rodėsi, kad jis turi gau
ti už juos visus pinigus, bet 
pirkėjas nenorėjo daugiau 
duoti kaip $4.

Jei Suvienytų Valstijų 
bonai buvo nupuolę nuo 
5100 arti $80, tai ką jau 
šnekėti apie Lietuvos val
džią, kuri tiktai amerikie
čių aukomis laikosi ’ Kas ga
li užtikrinti, kad ji galės 
savo bonus atmokėti, jei Ji 
neįstengia procentų už juos 
užmokėti ?

ŠMUGELIUI NĖRA 
GALO.

Šmugelis Lietuvoje eina 
toliaus kunigo Purickio ta
kais. Šiomis dienomis buvo 
suimti du vežimai sachari
no, kurie buvo gabenami 
Vilniaus lenkams. Kadangi 
Lietuva su Vilnium yra ka
rės stovyje ir iš Lietuvos 
negalima nieko lenkų pusėn 
gabenti, tai pasirodo, kad 
Generalis Lietuvos Štabas 
buvo davęs speciali leidimą 
tą šmugelį Lietuvos prie
šams nugabenti.

* Socialdemokratai Kairys 
ir Požėla tuojaus įnešė Stei- 
giaman Seiman šitokį pa
klausimą valdžiai:

"Kovo 4 d. Vievio 
netoli pereinamojo 
Mlinek,
Itn. šeltenis sulaikė du vežimu 
su prekėmis. Vežimus lydėjo 
pil. Granickas Juozas, kuris 
pasisakė, esąs vežamųjų prekių 
savininkas ir vežąs 400 klg. 
sacharino Vilniun. Patikrinus 
punkte Granickio patiektus 
dokumentus ir prekes, rasta:
1) Virbalio muitinės 16 kvitų 

apmokėto įvežamojo Lietuvon

ir ”
,. ij įstatymams prasižengęs ir ("Keleivyje”. Bet stoka. vie-TX • 1 p

į gręsiamas didelės pabaudos? tos neleidžia mums visas I 1X7’1 rC 1
”6) Ką p. Ministeris mano' smulkmenas dėti, todėl pa- “ * HVlllVl

daryti, ] J - “ u ----- ‘ * . ................................ . ’ 11 --------------
kaltę asmenys 
atsakomybėn? ir

”7) Ką mano Vyriausybė 
daryti, kad panašiu atsitikimu 
neatsikartotų?

"(pas. Kairys ir Požėla,
"Steigiamojo Seimo nariai."

Balandžio 11 d. finansų 
ir krašto apsaugos (karės) 
ministeriai atsakinėjo į so
cialdemokratų paklausimą 
ir prisipažino, kad genera- 
lio štabo pasielgimas buvo Į 
"neteisėtas aktas" ir kad 
nusįkaltusieji busią pa
traukti atsakomybėn.

Bet kun. Purickis, tas ti
krasis šmugelio tėvas, iki 
šiol da nepatrauktas atsa
komybėn. Išrodo, kad Lie
tuva bus prašmugeliuota.

i

kad šioj byloj prasi- duosime čia tik bendras 
butų patraukti' sumas.

Pajamos:
Iš 1920 m. liko auks 7,501.77 
Narių mokestis........  3,205.00
Aukos:

Lietuvos .... 
Amerikos ... 
Švedijos .... 
kitur ...........

Is 
Iš 
Iš 
Iš

. 36,509.50
234,955.50
148,920.76
461,867.25

< .. 892,959.78

660,857.81
129,759.00

57,941.81
... 5,000.00

15,019.61

Viso
Išlaidos:
Kauno prieglaudos 

užlaikymas auks.
Gelgaudiškio ........
Kauno prieglaudos 
dirbtuvių įrengimui 
"žiburėliui”
L.M.G.K. reikalams
Sausio 1, 1922, ant 

rankų .................. 24,381.52
Viso .... • 892359.78

Norint su Moterų Globos 
Komitetu susirašyti, reikia 
adresuoti jo sekretorei: B. 
Grigaitytė, St. Seimas, Kau
nas, Lithuania.

LIETl VOS MOTERŲ 
GLOBOS KOMITETO 

APYSKAITA.
Pradžioje 1919 m. Lietu

voje įsikūrė Moterų Globos 
Komitetas tikslu šelpti ir 
globoti našlaičius ir šiaip 
nuo karės nukentėjusius. 
Šitą darbą Komitetas dirba 
r šiandien. Dabar jis užlai
do dvi prieglaudas, vieną 
Kaune, kur globojama apie 
]10 vaikų, o kitą Gelgaudiš
kio dvare, su 78 vaikais. Pa
augusius našlaičius Komi
tetas leidžia i mokyklas ir 
mokina amatų, kad užaugę 
galėtų sau duoną pelnyti ir 
butų naudingi žmonės vi
suomenei.

Šitoms prieglaudoms pa
laikyti. Moterų Globos Ko
mitetas renka aukų. Ka
dangi nemaža tam tikslui 
yra aukavę ir amerikiečiai, 

muito už 400 klg. sacharino, j tai Komitetas prisiuntė
2) Generalinio štabo leidimas j mums smulkią 1921 metų skirti, bet neatiduoti, ir da-
No. 150 kovo 1 dienos pereiti ' 1 -----j—*—
Granickiui demarkacijos lini
ją ir atgal grįžti, o tiek pat iš
sivežti 400 klg. sacharino ir
3) Kaišedorių muitines virši
ninko raštas pereinamojo 
punkto viršininkui No. 47 ko
vo 3 d. perleidus sachariną 
per demarkacijos liniją grą
žinti kvitus Kaišedorių muiti
nei. Vežimuose rasta 1G dėžių 
sacharino.

"Tie dokumentai pasirodo 
punkto viršininkui nepakan
kami ir neteisėti ir todėl sa
charinas su žinia vietos baro 
viršininko buvo sulaikytas, o 
Granickiui leista išvažiuoti 
Vilniun. Granickis grįžo atgal 
kovo 14 d., buvo ant linijos su
laikytas 7 p.p. štabe, bet vė
liau paliuosuotas važiuoti 
Kaunan. Byla dėl sulaikytojo 
sacharino kovo 16 dieną tapo 
perduota Trakų apskr. Admi
nistracinei Komisijai, veikian
čiai einant "Įstatymu apie lai
kiną prekybos suvaržymą Lie
tuvos pasieniuose”, ir kovo 17 
d. buvo tos Komisijos išpręs- 
ta. Sprendimo turinys toks: 
sacharino 400 klg. konfiskuoti. 
Granickį nubausti 3 mėn. ka
lėjimo ir uždėti pabaudos 1,- 
280.000 auks. Konfiskuotąsias 
prekes ir pabaudą padalinti ei
nant įstatymu.

"Pranešdami
klausiame p.p. 
Finansų, Prek. 
Ministerių:

"D Ar yra 
tas atsitikimas ir ar išdėsty
tieji paklausime faktai atatin- 
ka teisybei?

”2) Ar vyriausybės leidžia
mi bent kokie prekybiniai san

tykiai su Vilniaus sritim?
”3) Kokią turėjo teisę Ge

neralinis štabas duoti leidimą 
išvežti Vilniun 400 klg. sacha
rino, su kuriuo Lietuva yra 
karo padėty?

”4) Kuo remiantis Kaišedo
rių muitinės viršininkas pra
leido sachariną, žinodamas, 
kad jis vežamas už demarka
cijos linijos neteisėtu Genera
linio štabo ledimu?

"5) Ar turėjo teisės Vievio 
baro viršininkas leisti Granic- 
kiui važiuoti Vilniun po to, 1 
kaip paaiškėjo, kad jis yra

rajone, 
punkto 

punkto Viršininkas

įvykį.
ir

apie 
Krašto Aps 

ir Pramones

jiems žinomas

Balandžio 10 d. Italijoj, ninku sąjungas ir tuos, ku- 
Genujos mieste, susirinko rie neprisidėjo prie komu- 
pasaulinė konferencija, ku- nistinio Internacionalo, 

i. skelbti išdavikais. Komu- 
■ nistų pastangomis buvo su- 
• skaldyta vokiečių nepri- 
i klausomųjų socialdemokra
tų partija, franeuzų socia
listų partija, italų ir kt. Tai 
kitose šalyse, o Rusijoje ko
munistai tiesiog kimšo į ka
lėjimus ir šaudė socialisti
nių partijų narius tik už 
tai, kad jie nesutiko su ko
munistų taktika ir aiškino 
darbininkams, kad komu
nistai su savo taktika prieis 
prie to, kas jau dabar yra ir 
ką pripažįsta patys komu
nistai. Terorą vartoja tas, 
kuris jaučiasi pats silpnas, 
silpnas pasitikėjimu plačių
jų minių. Ir komunistai, 
jausdami tą silpnumą, pra
dėjo vartoti teroru priemo
nes net prieš savosios parti
jos narius: dar nepersenai 
buvo sušaudytas suomių ko
munistas Elijoranta iš vadi
namos darbininkų opozi
cijos. <

Skaldymas ir skaidyma
sis nuėjo taip toli, kad ir 
pačių komunistų tarpe atsi
rado visokiu sriovių ir srio- 
velių. Vokietijoje susidarė 
komunistinė darbininkų 
partija, kuri paskelbė 
Maskvos komunistus išda
vikais ir pareiškė, kad su jų 
organizuotu Internacionalu 
nenori turėti nieko bendro. 
Rusijos komunistų tarpe 
paskutiniuoju laiku irgi at
sirado žymesnių skirtumų 
ir jie neskilo iki šiol tik to
dėl, kad jų partijoj įvesta 
geležinė disciplina.

*Bet pagalios komunistai 
suprato, kad skaldymas so
cialistinių partijų yra nau
dingas tiktai pasaulio bur
žuazijai, ir paskutinis ko
munistinio Internacionalo 
kongresas išsitarė už vieną 
proletarinį frontą. Žinoma, 
dar peranksti kalbėti apie 
lai, kokią reikšmę, didesnę 
ar mažesnę, turės Berlyno 
konferencija. Bet pats fak
tas, kad Berlyne susitiko vi
sų trijų Internacionalų at
stovai, yra be galo reikš
mingas ir daug, svarbesnis, 
negu dešimts .Genujos kon
ferencijų.

Visiškai aišku, kad ^atlai
kyti reakcijos puolimus gali 
liktai tarptautinis proleta
riatas išlygintu frontu. Pa
saulio buržuazija konferuo- 
ja ir derina savo žygius, re
akcija neabejotinai stiprėja 
ir ją pažaboti gali tiktai or
ganizuota darbininkų klasė. 
Kiekviena organizacija turi 
savo centrą ir kiekvienas 
frontas — savo štabą. Be 
šių sąlygų negalima jokia 
rimta kova ir Berlyno kon
ferencija yra pirmas po ka
ro žingsnis sudarymui nau
jo proletarinės kovos štabo. 

Kliūčių tame darbe yra 
nemaža. Karas ir revoliuci
ja su praktiniu socializmo 
klausimo pastatymu iškėlė 
daug taktinių skirtumų so
cialistų tarpe. Pagalios te
roristinės komunistų prie
monės prieš kitas socialisti
nes partijas iškasė tarp 
darbininkų beveik neper
žengiamą bedugnę. Ir rei
kia didelio nuolaidumo ir 
užmiršimo savitarpy pada
rytų skriaudų, kad darbi
ninkų vienybė vėl galėtų bū
ti atstatyta. Bet tie, kurie 
pasaulinės revoliucijos rei
kalą stato aukščiau už savo 
partijos savimeilę, tatai su
gebės suprasti.

Buržuazija visuomet bu
vo stipri ne savo skaičium ir 
dargi ne savo kapitalo ga
lybe, bet tuo, kad ji geriau 
buvo organizuota už darbi
ninkų klasę. Bet jeigu prieš 
buržuazijos frontą darbi
ninkai sudarys savo frontą, 
jų pergalė neabejotina.

Juozas Girėnas.
C’S-tas”) ___ .

rioje dalyvauja beveik visų 
valstybių atstovai. Toje 
konferencijoje ponai diplo
matai nekalba apie tai, kaip 
sumažinti darbininkų ma
sių skurdą, kad atlyginti 
kruvinojo karo skriaudas 
arba kaip išvengti karų 
ateity. Ne, tos konferenci
jos tikslas yra įgyvendinti 
karo laimėjimus ir užti
krinti kapitalui viešpata
vimą.

Šičia reikšmingas dar vie
nas dalykas — tai dalyvavi
mas konferencijoj komu
nistinės rusų valdžios at
stovų. Komunistai žino, kur 
važiuoja. Jie žino, kad čia 
reikės kalbėti ne apie revo
liuciją, bet reikės kalbėti, 
dargi nė kalbėti, o tik iš
klausyti apie sąlygas, ko
kiomis Vakarų Europos 
bužuazija sutinka eiti Rusi
jon su savo kapitalu ir ap
sakyti, ar bolševikai sutin
ka kapitalistams garantuoti 
nuosavybės ir eksploataci
jos teisę. Nes gali] gale ka-

SLA. TAUTIŠKI CENTAI
IR UNIVERSITETAS.
Amerikos Lietuvių Susi

vienijime yra taip vadina
mas Iduusnu V'CllI.U AMU- * . .'i r T- 1 ...

;das, i kuri kiekvienas narysiPe ,s'ai .u* * *
'moka po '12 centu i metus.jburzuazijat, ktęk betėvi- 
Seimas paskui tu6s pinigus K.ai?'s- ,.Plr™*
paskirstosulvg savo nuo-'?IalP ^lp ESt 
žiūros visokiems kulturosl^, R“s,Jos’.tai pikams 

i reikalams. Dabar, artinan-if?“1^ukJ0„STaJ. j' 
ties SLA. Seimui P. Mikolai-i 
nis pataria "tautiškus cen
tus" paskirti Lietuvos vals

tybės universitetui. Jis sa-i 
ko: "Visi Susivienijimo na- 

I riai ir kuopos reikalaukime, 
;kad' Seimas surastų visus 
! Tautiškus centus’, kurie bu
vo kada kokiems reikalams

Tautišku Centu” fon- Pital° -ileidimas Rusijon yra įauiibKų ventą ion-, . , „.„„u,.-

j apyskaitą, kur parodyta iš bar esančius ižde, ir kad vi- 
kur kiekvienas auksinas*šus paskirtų Lietuvos Uni- 

! gautas ir kur jis sunaudo- ’ versitetui ir beturčiams 
{tas, ir prašo ją paskelbti studentams."
i

Kiek yra vertas žmogus?
Amerikoje labai madoj džiaga piramidoms statyti. 

’ apdrauda. žmonės apdrau- Pačioms gi piramidoms sta- 
■ džia savo gyvastį, kad ‘ '

Jiems mirus jų giminės gau- 
‘ tų pinigų. Katalikų kuni
gas Delorme Kanadoje tv- 

’ čia aptlraudė ant $10,000 ša- 
' vo pusbrolį, o paskui jį nu- 
' šovė, kad pasinaudojus ap- 
drauda. Miręs anądien Ne\v 
Yorke nuo operacijos ban- 
kierius Davison buvo apsi
draudęs ant $2,000,000. Ap
skaitoma, kad iš viso ame
rikiečių gyvasties apdrau- 
da šiandien siekia $50,000,- 
000,000. Klausimas, kiek 
tuomet verti risi Amerikos 
gyventojai? Apdraudos 
skaitlinės, žinoma, negali to 
pasakyti, nes apsidrausti 
žmogus gali ant tokios su
mos, ant kokios jam patin
ka. Bet vienas rašytojas vis- 
tiek bando į ši klausimą at
sakyti. Jis sako, kad Ameri
kiečiai yra verti tiek, kiek 
yra vertos visos Suvienytos 
Valstijos, jų farmos, fabri
kai, kasyklos, geležinkeliai 
ir kiti dalykai. Žinoma, tai 
yra materialistinis pagrin
das žmogaus vertybei nu
sverti; bet kitoks pagrindas 
vargiai butų teisingas. Ša
lis ir Jos žmonės visuomet 
yra vertinami sulyg turtų. 
Juk kuomet čia gyveno vie
ni tik indijonai, Amerikos 
vertė buvo visai nedidelė.

Amerikos milžiniškus tur
tus sutvėrė sunkus žmonių 
darbas. Taigi žmonės turi 
turėti vertės da ir kaipo į 
tveriamos jėgos šaltinis. Te- į 
čiaus šita jėga yra naudin-, 
ga tiktai tuomet, kuomet i 
jai vadovauja sveika išmin
tis. Sakoma, kad vienas 
Egipto karalius per dešim
tį metų turėjo pakinkęs 
100,000 žmonių prie muši
mo akmeninio kelio, kuriuo ir jos apšvietos. 
paskui buvo gabenama me-i

o sulvy savo nuo- 7 K v? H ® -i.,™,visokiems kultūroslbe. Rusijos ui bolševikams 
■galutinas ūkio suirimas ir 
badas ima už gerklės ir at- 
statymo Rusijos kapitalistų 
rankomis yra jiems gyvy- 

’ bės klausimas. Komunistų 
; dalyvavimas už diplomatų 
i stalo reiškia aiškią permai

ną jų politikos krypsnio, 
' krypsnio ne pasaulio revo

liucijos, bet kapitale linkui. 
Ir be reikalo Leninas sako, 
kad jie važiuoja Genujon 
kaipo pirkliai: ne, jie va
žiuoja ten nusilenkti kapi
talo galybei. O sugrįžus iš 
Genujos jiems reikės labai 
plonu liežuvėliu (diploma
tiškai) aiškintis prieš dar
bininkus, kad pakviesti Ru
sijon Vakarų Europos kapi
talistai darbininkų neeks
ploatuos...

Komunistų dalyvavimas 
konferencijoj reiškia per
mainą ir kapitalistų politi
koj. Francuzijos, Anglijos 
ir kt. kapitalistai galutinai 
nustojo vilties pavergti Ru
siją generolų pagelba, Įnešti 
Rusijon kapitalų ant durtu
vų ir jį įgyvendinti ant re
voliucijos griuvėsių. Tatai 
jiems nepasisekė ir dabar 
jie sumanė užkariauti Rusi
ją ramiu budu. Yra didelio 
pavojaus, kad tatai jiems 
gali pasisekti, pavojaus to
dėl, *kad Rusijos darbinin
kui vis tiek, ar jį naudoja 
savi "patriotai” ar svetim
šaliai "geradariai”, ir to 
skirtumo jis niekuomet ne
supras, nors ir kaip aiškin
tų lankstus į visas puses 
Leninas. Kai kuriems vis 
tik keista, kad Vakarų bur
žuazija, ta saugotoja "tvar
kos ir ramybės”, kviečia į 
savo konferenciją tuos pa
čius bolševikus, - kuriems ji 
buvo paskelbusi kryžiaus 

Bet nieko 'stebėtino

lyti buvo da daugiau žmo
nių darbo išeikvota, o nau
dos iš tų piramidų nei už 5 
centus šiandien nėra.

Per kelis šimtus metų 
Šimtai, tūkstančių žmonių 
dirbo Tr nieko nesutvėrė 
dėlto, kad jų darbui vadova
vo ne pažangus protas, bet 
kvailas tikėjimas. Egiptė- 
nai tikėj«, k^d žmogus turi 
dūšią, ir kad jam mirus, po 
trijų šimtų metų šita dūšia 
sugrįžta atgal į kūną; todėl 
jie balzamuodavo numirė
lius, kad jie neputų, kad su
grįžusi po 300 metų dusia 
galėtų rasti juos čielybėje. 
Žinoma, galėjo žūti ir mu
mija (taip vadinosi įbalza- 
muoti lavonai). Ją galėjo 
sunaikinti, tvanas, ugnis ir 
tt. Kad apsaugojus savo 
mumijas nuo pražuvimo, 
Egipto karaliai ir statyda
vo tas piramidas. Tai buvo 
milžiniški kalnai, pastatyti 
iš milžiniškų tašytų akme
nų, o jų viduryje išmūryti 1 
visokie urvai ir kambariai, ’„\ar3- _ 
kur buvo laikomi balzamuo- čia nėra atsimenant, kaci

pinigas kvapo neturi”, ki
taip kalbant — kapitalas 
susituoks kad ir su velniu, 
kad tik iš to butų naudos.

Tokia prasmė yra Genu
jos konferencijos.

Tą patį mėnesį (balandžio 
2 d.) Berlyne įvyko kita 
konferencija; tai konferen
cija trijų Internacionalų at
stovų. Sušaukta ji Vienos 
"tarptautinės socialistinių 
partijų sąjungos.”

Patys sumanytojai nesi
tikėjo, kad ji galės įvykti, 
nes komunistai įki šiol ven- 
*gė bet kokio bendradarbia
vimo su kitomis socialisti-

tį'kvailų karalių kūnai.
Prie Panamos Kanalo 

dirbo apie 30,000 žmonių 
apie 5 metus laiko ir pada
rė pasauliui daug naudin
gesnį darbą, negu visas 
Egiptas ir visos jo pirami- 
dos sudėtos krūvon.

Taigi matome, kad žmo
nių triūsas tveria naudin
gus dalykus ir tobulina pa
saulį tiktai tuotnet, kuomet 
jam vadovauja sveika ir pa
žangi mintis. Todėl ir sve
riant šalies bei tautos ver
tybę reikia žiūrėti ne vien 
tik saltos jos medžiagos, betlngmjs partijomis. Jie beve- 

’ ‘ . lijo skaldyti socialistines
Eks-Klierikas. partijas ir profesines darbi-

i

i
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BROOKLYN, N. Y. 
"Kornevilio Varpai" 

pavyko.
Gegužės 7

simus, pirmininkas V. Ro- 
manda atsako: "Deito ne
pagarsinome kas rengia, ba 
ant musų (komunistų) pra- 

d. Operetės kalbų publika nesilanko." 
Draugija statė scenoj operą Reiškia, prisipažino, kad 

------ :i.-„ norėjo publiką apgauti.
Toliaus atsako kalbėtojas 

’/^re- J. Tamsonas: "Mes turėjo
me pilną tiesą tverti L.P.K.

._ ------- . G. Fondą, taip kaip ir ’Lais-
jįa!. £’enIai?. nebūtų sulosę. v^s» štabas nieko nesiklau

sęs sutvėrė A. D. Partiją. *
"Viršutiniai" sukilo: 

!” Vėl pradėjo 
i kalbėtoją kritikujot ir tarp 
• savęs jieštis. Nesnaudė ir 

1, kad apgynus 
kalbėtoją. Jie sako: 

” ’Laisvė’ mumis apgavo, 
sunaikino Lietuvių Socia
listų Sąjungos turtą, o mu
mis nuvedė į skiepus ir da
bar nori vėl iš ten išvesti." 
Atsistoja A. Marcinkevi
čius, kuris buvo komunistų 
propagandos pagautas ir 

j delei to pakliuvo kalėjimai), 
į kur išbuvo apie du metu ir 
į dabar yra nuskirtas depor
tavimui. Jisai sako: "Žinau 
aš jūsų fondus! Ypač 'Lais
vės’ ir 'Moterų Baiso’ agi
tuojamus. Šelpia jie tik 
baltrankius inteligentus, 
kurių taip mažai yra kalė
jime. O papuolęs pūslėtom

"Kornevilio Varpai”, 
veikalas yra neparastai 
sunkus lošimui, bei 
lės Draugija ii taip sulošė, 
kad gal nei geriausi akto-

Pačiam lošime buvo septy
nios ypatos: K. Kriaučių-į 
nas, J. Valentis, M. Sida-’„n , , ,
briutė - Strumskienė, P.' • baiso;
Bukšnaitis, M. česnavičiu- 
tė, F. Morkus ir K. J. Kriau- ...
čiunas. Abelnai, visi septy - į Požeminiai, 
m lose gana gerai. Geriau-’-.- . ’
šia lošė rodosi tai K. Kriau
čiūnas grafo rolėj, Strums
kienė — Žerminos, ir P. 
Bukšnaitis — Gasparo.

Žmonių prisirinko pilna
McCaddin svetainė. Mat 
jau Brooklyno publika žino 
Operetės Draugiją, kad ji 
visuomet savo pastatytom 
operom publiką užganėdi
na. Pavyzdžiui, jai labai 
.puikiai pirmiau pavyko pa
statyti operą "Velnias Išra
dėjas”, vėliaus "Pirmoji Ge
gužės”. Ir šitie pirmiaus pa
statyti veikalai davė užsiti- 
kėjimą publikai, todėl ir ant

- šito veikalo publikos susi- i rankom darbininkas tai nei
rinko gana daug, nežiūrint, 
kad ir nebuvo daug garsin
ta. Na ir publika neapsiriko 
atsilankius, nes šio veikalo 
pastatymas Brooklyno lie
tuvių lošimų istorijoj turi 
pirmenybę.

Reikia pasakyti, kad Ope
retės Draugijai puola dide
lė garbė už jos puikų išsila
vinimą ir teikimą publikai 

. gana puikių operų. Opere
tės Draugija — tai žvaigž
dė Amerikos lietuvių dailės 
padangėj.

Beje, Brooklvne gyvuoja 
nuo senai žinomas "Aido” 
choras, bet jis jau taip nusi
dėvėjo. kad publika jau ne
benori jo dainų nei klausy
ti. Mat puikiai vykstant 
Operetės Draugijai, geres
nieji dainininkai iš "Aido” 
choro nuėjo i Operetės 
Draugiją ir i "Aido” chorą 
jie ėmė žiūrėti, kaipo i ko
munistų arkliuką, nes ten 
mat yra komunistų dikta
tūra. "Aide” dabar pasiliko 
tik keletas praplikusių ber
nų ir senmergių, kurie jau 
nei balsų neturi, nei išmokti 
negali. Bet ką čia paisyti 
apie dainavimą, bile "komu- 

'nizmui” yra ištikimybė.
Ex-Aidietis.

n

cagareto negauni.”
Vėl atsistoja Burė gint 

"Laisvę”. Komunistiškos 
davatkos žviegia, trypia, 
žodžiu sakant kelia tikrą 
"revoliuciją".

c $ *

5 d. gegužės atsibuvo 
"viršutinių" prakalbos, pa
rengtos A.D.P.L.S. 22 kuo
pos. Kalbėjo trečiasis "Lais
vės” redaktorius V. Andriu
lis. Taikėsi prie aplinkybių 
ir išplūdo vien socialistus, 
manydamas tokiu budu už- 
ganėdint "požeminius". Bet 
apsiriko žmogelis. Pasipylė 
klausimai. Bandė teisintis, 
liet iš visko išėjo tik zero. 
Ką sėjo, tą dabar pjauna.

Per abu vakaru žmonių 
buvo visai mažai. Nors da
rė kolektas, bet sarmatinosi 
garsint kiek surinko.

Ex-komunisias.

IIELEN, W. VA.
Angliakasių vargai.

Darbų čia kitokių nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. 
Angliakasiai šioj apielinkėj 
neorganizuoti, todėl nei prie 
didžiojo angliakasių streiko 
neprisidėjo. Pasinaudodami 
šita proga kasyklų savinin
kai atidarė visas ligšiol už
darytąsias kasyklas ir pa
leido darbus visu smarku
mu. Mat, kuomet kitur dar
bininkai streikuoja, tai šios 
apielinkės kompanijos gau
na daug užsakymų.

Buvo ir čiavband'oma su
organizuoti angliakasius į 
uniją U.MAV. of A. 2 d. ba
landžio buvo sušauktas ma
sinis angliakasių susirinki
mas iš visos VVindingtilf 
Creek apielinkės. Tą susi
rinkimą šaukė U.MAV. of 
A. 29-to distrikto viršinin
kai Į Sophą, W. Va. Tame 
susirinkime daly va; o apie 
3000 angliakasių ir tą dieną 
tapo' sutverta apie 20 unijos 
skyrių.

Kasyklų baronai, išgirdę 
kad tiek daug darbininkų 
susirašė i uniją, išsigando. 
Jie tuojaus kreipėsi prie 
valdžios, prašydami pagel- 
bos. Ir West Virginijos val
džia uždraudė angliaka
siams organizuotis Į uniją, 
kol- visoj šaly nepasibaigs 
angliakasių streikas. Kurie 
angliakasiai to uždraudimo 
nepaklausys, tiems gresia 
kalėjimas nuo 1 metų iki 5.

Po išleidimui šito Įstaty
mo kompanijos dar labiau 
Įsidrąsino. Jos pasamdė 
gaujas mušeikų persekioti 
tuos darbininkus, kurie jau 
buvo prisirašę prie unijos. 
Tie mušeikos priverčia 
kiekvieną angliakasį eiti 
dirbti arba visai apleisti ka
syklų distriktą. Vienoj vie-

į toj 40 angliakasių nutarė 
laikytis prie unijos ir strei
kuoti. Kompanijos mušei
kos atskyrė tuos angliaka
sius nuo jų šeimynų ir išva
rė iš tos apielinkės, prigra
sindami jiems daugiau ne
begrįžti. nes busią nušauti.

Tai tokius vargus kenčia 
West Virginijos anglia
kasiai. Kalnų Gyventojas

I

LAWRENCE, MASS.
Komunistų manevrai.
4 ir 5 dienomis gegužės 

atsibuvo komunistų manev
rai, kad išmėginus katrie 
stipresni (geriau pasakius, 
žioplesnį): "viršutiniai” ar 
"požeminiai"?

4 d. gegužės atsibuvo "po
žeminių" prakalbos. Kalbė
jo J. Tamsonas iš Brooklyn, 
N. Y. Savo kalbą jis norėjo 
pritaikyt prie abiejų gru
pių. Po prakalbai sako: 
"Galit duot klausimus iš 
mano kalbos." "Viršutinių" 
vadas Burė, nepaisydamas 
Tamsono pataikaujančios 
kalbos, pradėjo atakuot po
žeminius: "Kam, girdi, jus 
sutvėrėt L.P.K.G. Fondą, 
nesiklausę ‘Laisvės’ štabo? 
Kodėl nepažymėjot ant ap
garsinimų kas rengė šitas 
prakalbas, o tik svetainėje, 
pagarsinot, kad rengia ko
kia negvvuojanti A. D. Są
junga? Tai kur tos jūsų Są
jungos valdyba?" Duodant 
šituos ir kitus klausimus ko

SCRANTON, PA.
Tautiškos parapijjos 

darbuotė.
Per rūpesti kunigo J. Gri- 

tėno. lietuvių tautiškos pa
rapijos nariai pradėjo reng
tis prie statymo ~ koplyčios 
ant kapinių. Pakviesta visi 
parapijonaSdatban. 1 d. ge
gužės susirinko ant kapinių 
daugybė žmonių ir pradėta 
ruoštis prie kasimo koply
čiai pamato.

Tautiškos kapinės tapo iš
taisytos labai gražiai, malo
nu ir pažiūrėti. Dirbo para- 
pijonai ištisą savaitę, po 40 
ir 50 vyrų. Aplinkui kapines 
apsodino gražiais medžiais 
— klevais ir liepomis. Kur 
buvo šaltinis kapinėse, iška
sė šulini, kad Į ji subėgtų 
vanduo, o iš šulinio giliai že
mėn sukasė paipas, kurio
mis vanduo išbėgs laukan. 
Tokiu budu kapinės tapo 
apsausintos.

Per vidurį kapines išarė, 
išakėjo ir žole apsėjo, ,kad 
butų lygi ir daili pieva, kurį 
vasarai atėjus galima busi 
rengti piknikus. e

Kunigas Gritėnas pats ly
giai dirbo ant kapinių su 
parapijonais ištisas dienas. 
Kadangi kun. Gritėnas yra 
geras pamokslininkas, tai 

1 kiekvieną nedėldienį prisi- 
i pilnutėlė bažnyčia

’J u
Ę

Situos ir kilus Klausimus ko-r —y—- ~ -.
munistiškos davatkos kėlė, renka pilnutėlė bažnyčia
triukšmą, žviegė ir kojom ;™on>ų pasiklausyti jo pa
trypė. Burė sako: ”Aš ži-:™okslŲ. Abelnai lipant,. kū
liau, kad jum karšta, bet ka pienas tautiškoj pa-
padarysi?” ” ■ rapiJoj veda gerą tvarką.

Pabaigus Burei savo klau- Eržvilkietis.

HAVERHILL, MASS. 
Gražus koncertas.

7 d. gegužės čia atsibuvo 
gražus koncertas, kurį pa
rengė vietinis Nemuno Cho
ras. Į šį koncertą buvo pa
kviesti Lavvrence’o ir Lo- 
wellio chorai. Lygiai 8 vai. 
vakare tvarkos vedėjas pa
aiškino koncerto programą 
ir perstatė dainuoti Lowel- 
lio chorą po vadovyste Ai- 
noriaus. Sudainavus porą 
dainų, iš tarpo dainininkų 
išėjo jaunutė mergaitė . ir 
gražiu soprano balseliu su
dainavo solo. Tos mergaitės 
gražus balselis tiesiog už
žavėjo publiką. Jai pabai
gus dainuoti plojimui nebu
vo galo. Vėliaus buvo sudai
nuotas duetas, kuris išėjo 
irgi gana gražiai. Potam 
dar sudainavo keletą daine
lių visas Lowellio choras. 
Reikia pasakyti, kad nors 
Lowellio choras ir neskait
lingas, bet gana gražiai dai
nuoja.
Pabaigus dainuoti Loweliio 

chorui, išeina Lavvrence’o 
choras. Šis choras ir jo so
listės taipgi pusėtinai atliko 
savo užduotį. Tik patartina 
Lavvrence’o choro vedėjui, 
kad jis koncerte prakalbų 
nesakytu.

Trečią programo numerį 
užėmė vietinis Nemuno 
Choras po vadovyste Aino- 
riaus. Sudainavęs vieną dai
nelę Nemuno Choras aplei
do steičių. Nekurie iš publi
kos manė, kad ant to ir pro
gramas užsibaigė. Bet pir
mininkas pranešė, kad dai
nuos solo draugė Truskienė. 
Suminėjus dainininkės var
dą publikoje pasigirdo di
džiausias delnų plojimas. 
Netrukus pasirodė ant stei- 
čiaus ir dainininkė, kuri sa
vo gražia išžiūra patraukė 
kiekvieno akis. Svetainėj 
pasidarė tyla. Jos malonus 
skambantis balselis pripildė 
kiekvieno klausytojaus šir
dį džiaugsmu. Pabaigus jai 
dainuoti, publika delnų plo
jimu iššaukė ją vėl ir vėl 
dainuoti. Ir taip, kiekvieną 
jo dainą lydėjo griausmin
gas delnų plojimas.

Po jos dvi mergaitės dai
liai sudainavo duetą; po
tam vietinis choras sudai
navo dar keletą dainelių, 
kurios išėjo gana gerai.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė ir programų visi 
paliko patenkinti.

Babrukas. 

PLYMOUTH/PA. 
Apie angliakasių streiką.

Musų miestelio angliaka
siai užsilaiko ramiai ir apie 
grįžimą į darbą, kol strei
kas nebus pilnai išlaimėtas, 
visai nemislina. Nors svei
kas tęsiasi jau antras mė
nuo, bet dar nieko svarbaus 
neatsitiko. Streikas tęsiasi 
labai ramiai.

Ant 28 d. balandžio Stra
vinsko svetainėn buvo šau
kiamas masinis mainerių 
susirinkimas, bet ir tas ne
įvyko. Mat, policijos čyfas 
užstojo svetainės duris ir 
neleido maineriams eiti į 
svetainę. Tam susirinkimui 
buvo priešingas ir unijos 
viršininkas W. P. Damaus
kas. kuris net su piktumu 
liepė, maineriams skirstytis 
nuo svetainės.

Nieko stebėtino nėra, jei 
policija eina prieš niaine- 
rius. Bet maineriams yra 
skaudu, kuomet jų pačių 
apmokami viršininkai drau
džia maineriams susirinkti 
apkalbėjimui savo reikalų. 

Kaip ilgai angliakasiams 
prisieis streikuoti, niekas 
tikrai nežino. Nors kompa
nijos viešai prieš darbinin
kus nieko nedaro, bet slap
tai ruošia visokias provoka
cijas. J. S.

nebeliko. Tas pats atsitiko kvartetai ir t 
Įsu spaudos laisve ir kitais 
demokratybės principais.

Nurodęs blėdingumą da
bartinių Lietuvos šeiminin
kų kaip vidujinėj tvarkoj 
;aip ir tarptautinėj politi
koj. kalbėtojas ragino rem
ti Socialdemokratų Partiją, 
kuri viena stovi opozicijoj 
prieš klerikalus.

Pertraukoj buvo rinktos 
aukos Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai. Surinkta 15 
dol. su centais.

Antru atveju kalbėtojas 
aiškino apie darbininkų 
šventę pirmąją Gegužės ir 
abelną darbininkų judė
jimą.

Po prakalbų buvo duoda
mi . klausimai, kurių buvo 
devynios galybės. Į svarbes
nius klausimus, ant kiek lai
kas pavėlino, buvo atsa
kyta.

Reikia pasakyti, kad vie
tos lietuviai i socialistų pra
kalbas jau pradeda kitaip 
žiūrėti ir atskirt jas nuo ko
munistiškų "spyčių............
kos buvo 
daug.

♦

28 d. gegužės čia buvo su
rengtas p. J. Žiūronui kon
certas, kuri rengė, rodosi, 
L.M.P.S. rajonas. Koncer
tas, galima sakyt, nepavy
ko, nes dainininkas nekaip 
tepasirodė, visai netaip, 
kaip buvo manyta. Žinoma, 
priežastys gal buvo kame 
kitame, nes sakėsi negavęs 
tinkamo pianisto.

, šiame koncerte pirmu 
kartu pasirodė "Ateities 
žiedo” mažų mergaičių ir 
berniukų choras po vado-

.t. Publikos, iš
skyrus vaikus, buvo mažai.

♦ * ♦

30 d. balandžio čia buvo 
surengtos gegužinės prakal
bos. Jas rengė apie pustuzi
nis draugijų bei kuopų. Kal- 
bėtojum buvo kos-tai Bovi- 
nas. Reikia pasakyt, kad iš 
jo kalbėtojas yra prastas, 
prieg tam jis mažai yra ap
sipažinęs su šių dienų klau
simais. Savęs girimas, o ki
tų peikimas — tai visa buvo 
to komunistėlio prakalba. 
Publikos buvo vos apie po
ra tuzinų.

Tą patį vakarą buvo su
rengtos tarptautinės pra
kalbos, kur kalbėtojų buvo 
visa .eilė. Kalbėio angliškai, 
lietuviškai, rusiškai, slaviš
kai ir ukrainiškai. Buvo ir 
koncertinė dalis, kuri susi
dėjo is dainų ir muzikos. 
Užvis geriausia "atsižymė
jo" "Aušros” Choras, nes 
ką-tik nereikė bėgt nuo pa
grindų. iš ko buvo gana; 
daug juoko. Kitą sykį lai 
nebūna tokie drąsus.

Beržo Lapas.

i

%

BINGHAMTON, N. Y. 
Socialistų prakalbos, kon

certas ir Gegužinė.
26 d. balandžio Lietuvių 

Svetainėj Įvyko L.S.S. 33 
kuopos prakalbos. Raibėjo 
"Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. Pirmu atveju 
kalbėtojas nupiešė Lietuvos 
praeitį, dabartinę jos padė
tį ir galimą ateitį. Kalbėda
mas apie praeities ir dabar
ties padėtį, kalbėtojas, rem
damasis istorijos faktais, 
nuosakiai prirodė, kas buvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir demokratijos draugai ir 
kas priešai, baugiausia pla
kė dabartinius Lietuvos 
valdonus,tai yra krikščionis 
demokratus arba klerika
lus. Drg. Michelsonas nuro
dė, kad dabartiniai Lietu
vos šeimininkai apgavo Lie
tuvos darbo žmones, nes ei
dami į Steigiamąjį Seimą, 
jie prižadėjo visokių gali
mų gerovių, savo prižadais 
viršino net bolševikus, ir 
Lietuvos tamsus žmonės įti
kėjo jiems, šiandien Lietu
vos liaudis, vieton gerovės, 
laisvės ir žemės, turi karės 
stori, kur kiekvienas valdi
ninkas laisvai išbando savo 
nagaiką ant "laisvos” Lie
tuvos piliečio nugaros. Vie-į______„____ _
ton, kad žemę išdalinus be- vyste Pagiegalienės. Reikia 
žemiams ir mažažemiams, pasakyti, kad mažučių cho- 
klerikalai dalina^ ją kliošto- ras jau yra pusėtinai prala- 
riams ir klebonijoms, o apie vintas dainuot. Apart choro 
laisvę žodžio ir kalbos jau dainavo vaikučių duetai,

Publi-
atsilankę gana

e *
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AMERIKA LIETUVOJE!
_ Lietuvos-Amerikos Rūbų Išdirbinio B-vė "RŪBAS”, susitvėrusi 1920 m. Chicagoje, 

KURIA "AMERIKĄ” Lietuvoje, steigdama FABRIKUS ir DIRBTUVES.

ĮSTEIGTA 
RŪBŲ SIUVIMO

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

...S; »-• v A V: -

V ĮSTEIGTA 
VANDENPUOLINIS ELEKTROS FABRIKAS

B-vė "RŪBAS” pagal Tauragės miestą, Juros upėje, išbudavojo BETONO TVANKINĮ, 
Įrengė vandeniu, varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STOTĮ, kuri gamina elektros jėga 
ir duoda Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEKTROS ŠVIESĄ nuo praeitu metu.

STEIGIAMA
LINŲ VERPIMO IR AUDIMO FABRIKAS

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

Užbaigimui statymuo fabriko ir tobulinimui linų pramonės, šiais metais B-VĖ "RŪ
BAS” PADIDINA KAPITALĄ IKI $200.000.00

B-vės ”RUBAS” šėrai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15^ ir dabar kainuoja 
vienas Šeras $11.50. Yra numatoma, kad greitam laike šėru kaina pakils. Kapitalas jau 
baigiamas kelti, tad visiems svarbu kolei dar galima užsirašyti sau šery ir tuo pagerinti 
sau LAIMINGESNĘ ATEITĮ. Kad suteikus geresnę progą Amerikos lietuviams likti 
Lietuvos PRAMONINKAIS šiuo laiku važinėja po lietuviu kolonijas B-VĖS "RŪBAS” 
ATSTOVAI, todėl nei VIENAS NEPRALEISKIT PROGOS ĮSIGYTI "RŪBO” B-VĖS 
§ĖRŲ-

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

Centro Raštine:

Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai:

809 W. 35-th St. 
CHICAGO, ILL.

gJE

(20) Wl

Lietuvoj Generole Fabrikų Administracija:
Did. Vilniaus gatvė Nr. 14 
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VVEST GROTON, MASS. 
Musų kolonijos nuotikiai.
Kadangi čionai nėra du

sių ganytojaus, tai prieš 
Velykas nebuvo kam vietos 
katalikams vilnas apkirpti. 
Nekurie lenkai važiavo i 
Nąshua, N. H., kad kiek ap
sišvarinus. Tenai, sako, ne
tik striukai kerpa, bet tie
siog skuta. Nemanykite, 
gerbiamieji, kad barzdas 
skuta. Visai ne! Musų kata
likai per gavėnę buvo la
biau apžėlę nuodėmėmis, 
negu barzdomis, taigi nuo 
tų nuodėmių reikėjo apsi- 
švaryti. Vietos lietuviai tąis 
niekais neužsiima.

Prieš Velykas blaivybės 
agentai padarė kratą viena
me lenkų bravorėly. Nors 
nieko baisaus nerado, bet 
beuostinedarni rado vieną 
tuščią bonką, kuri atsidavė 
neblaiviu kvapu. Taigi 
agentai ta bonką suarešta
vo ir išsinešė.

Tarpe Vilniaus gudų yra 
labai madoj lošimas iš pini
gų. Jei tik yra liuosa valan
dėlė, tai ir praleidžia kor
tuodami. Gaspadinės nemy
li, kai stubose kazyruoja, 
todėl žiemos laiku veikta 
slaptai. Atšilus gi orui tapo 
Įsteigta tam tikra vieta miš
ke. Bet štai, ant nelaimės, 1 
dieną gegužės, užsidegus 
miškui, sudegė visi gemble- 
rių pabūklai.

Miškas degė labai smar
kiai per dvi paras. Kaip 
pradėjo nuo West Groton, 
tai ir ėjo ruoštu 
Pepreell, kuris 
mylių atstume, 
gyventojai buvo 
ugnies pavojaus, 
miestelis nuo 
apsaugotas.

Papernei pradėjus geriau 
dirbti, gavo darbą keletas 
Nashua audinyčių streikie- 
rių, kurių tarpe yra vienas 
kairi u jų-kai rysis, Bimbalo- 
Baltrušaičio "Tiesos” pla
tintojas.

Nebūtų nieko nuosta
baus, kad žmogus yra vie
nokių ar kitokių Įsitikini
mų. bet nuostabu tas, kad 
nieko nežinodamas ir neiš
manydamas drĮsta socialis
tų laikraščius "Keleivi” ir 
"Naujienas" lyginti prie 
klerikališkų. Paklausta jo 
ar jis skaito "Naujienas". 
Gauta atsakymas, kad ne. 
Tuomet paklausta, iš kur 
jis žino, kad "Naujienos" 
yra tokios, o ne kitokios. 
Taip, girdi, Bimba kalbėda
mas Nashua pasakė. Tas 
parodo, kad patĮs eiliniai 
komunistai be savo vadų 
nieko neįstengia protauti, o 
vien tiki Į tai, ką jų vadai 
jiems sako. L. P.

tiesiai ant 
randasi 5 

Pepreello 
išsigandę 
bet visgi 

ugnies liko

I

(T<m korespondencijų ant 5 pusi.)
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’ 4 KELEIVIS
jisai vokiečiams Mat bijo užpvkint tokį dide- AR YRA TIKRAS DIEVAS?

PARAŠĖ MARSHAL J. GAUVIN, PITTSBURGO RACIONALISTŲ DRAUGIJOS LEKTORIUS. 
Versta ii Ančių Kalbos.

kas kita,
pasisakė esąs "Rusijos pi
lietis” ir tokiu budu Vokie
tijon jo neįsileido. Todėl ji 

Įtektinai pinigu juos pasiyy- ‘r vėl Kauno kalėjiman su 
ti, tai turėsiąs grįžti Kau- grąžinta. Amerikos konsu- 
nan ir jeigu gausiąs įsaky- las Rygoj, kapitonas Hur- 
mą ir pinigų, tai važiuosiąs ^ey, buvo atvykęs Kaunan 
tiesiog per koridorių Berli- ir matėsi su Mulleriu, bet 
nan. 'Viršininkas žinoda- ‘ pastarasis nenorėjo su kon- 
mas, kad Bergmanas yra sulu nei kalbėti. Kartą Mul- 
Sizycho "bendradarbiu", Įieris norėjo mane biskį pa- 
patikėjo ir davė Bergmanui erzinti, bet tas jam ant nau- 
15,000 markių susekimui dos neišėjo; ir kaip antrą 

kartą prašėsi su manim pa
simatyti, aš jo visai nepri
ėmiau.

Lietuva ir jos valdininkai.
(Tąsa iš No. 19)

Armijos Teismo Valsty
bės Gynėjas dalyką persta
tė Krašto Apsaugos minis- 
teriui pulk. Įeit. Žukui, ku
ris, pasitaręs su savo pirm- 
takunu majoru Merkiu, įsa
kė Valstybės Gynėjui Žukui 
pavesti mano bylą tardyto
jui Rezultatas buvo tas,kad 
pulkininkas Sizvch atsista
tydino nuo vietos ir tuo vis
kas užsibaigė. Gi pulk. Si- 
zycho agentai, girdėjau, 
delei stokos priparodymų li
kosi taipgi paleisti iš kalė
jimo.

Liudas Gira mane susi
ėjęs prašė, kad duočiau Si- 
zycho agentams užsiėmimo, 
nes, girdi, Dombrovskis ir 
Bergmanas yra gerai žino
mi Vileišiams.

Iš kokios pusės Bergma
nas Vileišiams yra žinomas, 
man mažai rupi, bet aš as
meniškai jį pažinojau kaipo 
žemiausios rūšies niekšą. 
Kokių šposų tas žmogus nė
ra padaręs, tai gal tiktai 
romanuose galima butų 
rasti.

Mane su Bergmanu supa
žindino pulk. Sizycho bute 
Žvalgybos Skyriaus virši
ninkas M. Lipčius. Bergma
nas ką tiktai buvo sugrįžęs 
iš Karaliaučiaus, kur "daly
vavęs" komunistų-spartakų 
slaptoj konferencijoj. Taigi 
įdomu buvo žinoti, ką Sizy
cho bendradarbis "sume
džiojo".

Mudu su Lipčium nuvy
kom Sizycho butan lygiai 8 
vai. ir ten radome Sizychą 
ir jo bendradarbį musų be
laukiančius. Po visų berei
kalingų ceremonijų — ran
kų kratymo ir bereikalingų 
komplimentųkomplimentų — Sizychas 
paprašė Bergmano, kad pa- 

. o M pasakotų, ką Prūsuose matė 
ir girdėjo. Turbut iš visų 
melagių, kuriam sekasi me
luot, vienas didžiausių yra 
Bergmanas. Jisai smulkiai 
mums nupasakojo, kokiu 
budu jisai susiėjo su sparta
kais, kaip tie jam visame 
patikėjo, kaip konferenci- 
jon įsileido ir t.t. Viskas la
bai gerai Bergmanui sekėsi 
ir Sizychas buvo, matomai, 
labai pranešimu patenkin
tas, bet aš neiškenčiau ir 
pradėjau "J a n v a r s k į”

- (Bergmano slapivardis) 
klausinėti komunistų pa
vardžių, iš kur jie, ir Lt. 
Bergmanas biskį susimaišė 
ir labai apgailėjo, kad var-

• dų negalėjęs sugaudyti, nei
gi" jų tautybės patikrinti; 
viskas, kas Bergmanui se
kėsi, tai buvo smulkiausias 
aprašymas, kaip tie komu
nistai išrodo. Aišku buvo 
kaip ant delno, kad tai bu
vo senas, išsidirbęs mela
gius. Kuomet aš jį tyčia už
klausiau, ką jisai tą dieną 
veikė pas anglų konsulą, 
Bergmanas tiek nusistebė
jo, kad pradėjo nei šį nei tą 
pliaukšti. Aš Lipčiui ir Si- 
zvehui akysna pasakiau, 
kad aš Bergmanui netikiu 
nei vieno žodžio. Ant ryto
jaus pradėjau apie jį tei
rautis ir štai rezultatas:

Pas mane kabinetan už
ėjo vokiečių žvalgybos 
agentas ir aš jo paklausiau, 
ar jisai kartais nepažįsta 
tūlo Bergmano. Agentas 
vos galėjo susivaldyti. Gir
di, Bergmanas, tai didžiau
sias niekšas, kokį tik tekę 
kada matyt, ir jis man pa
pasakojo atsitikimą, kaip 
Bergmanas prigriebė vo
kiečių žvalgybą. -Bergma
nas, papasakojęs vokiečių 
žvalgybos viršininkui, kad 
jisai vejasi iš Kauno neti
kru pinigų dirbėjus. Kadan
gi tie piktadariai jau išpir- 
kę bilietus ir per Piliavą ir 
Swinemuende važiuoja gar-Į

• •

lį autoritetą. Gi "Darbinin
kų Tiesą” netik juokiasi iš 
Angariecio raštų — grama
tikos ir minties, o ir jokiu 
autoritetu jo neskaito.

ta,000 markių 
‘ netikrų pinigų dirbėjų.

Bergmanas, nusiskubinęs į 
, Piliavą, duoda telegramą 

žvalgų viršininkui, kad "fa- 
’ brikantai” ant laivo. Ka

dangi per koridorių be po- 
pierų važiuoti vokiečiams 
negalima, tai buvo pasiųs
tas aviatorius, kad patiktų 
laivą Swinemuendėj. Laivui 
atplaukus, Bergmanas nu
rodė du vyru. Tuojaus juos 
iškrėsta, bet kadangi pas 
juos nieko nerasta, tai 
Bergmanas, kuris "tikrai 
žinojo," kad jie vežasi 
3,000,000, rusų rublių, pata
rė daboti traukinį, kuriuo 
fabrikantai rasit važiuoja į 
Berliną. Visa stotis buvo 
policijos ir net keli pasažie
riai iškrėsti, bet krata ne
davė jokių vaisių.

Tuo pačiu tarpu pats 
Bergmanas su Dombrovs- 
kiu nusivežė Berlinan 3,- 
000,000 netikrų rusų ru
blių! Taip vokiečių žvalgai 
tvirtina.
Negana to. Keliaujant Vo

kietijon neva rinkti žinių 
apie spartakus, Bergmanas 
užėjo Užsienio Reikalų Mi- 
nisterijon ir profesoriui 
Voldemarui pripasakojo pa
sakų, kurios musų smarkųjį 
ministerį ant tiek užintere- 
savo, kad jis davė Bergma
nui net keliatą tūkstančių 
markių, nežiūrint kad jis 
gaudavo algą iš Žvalgybos 
Skyriaus kaipo pulk. Sizy
cho "bendradarbis”. Kiek 
Sizycho bendradarbiai pu 
Bergmano vadovyste išeik
vojo Lietuvos valstybės pi
nigų, tai tiktai žv. Skyriaus 
viršininkui Lipčiui ir majo
rui Merkiui žinoma.

Žvalgybos Skyrius už pi
nigus, kiek man apie tai te
ko patirti, labai mažai žinių 
gaudavo. Ir žinias, kurias 
Lipčius iš Vokietijos žvalgų 
"pirkdavo”, buvo tokios 
abejotinos vertės, kad aš 
teisingai ar neteisingai žiu
rėjau į Žvalgybos Skyriaus 
viršininką kaipo į valdžios 
prigaudinėto ją. Tarp tų Vo
kietijos agentų, kuriems 
Lipčius mokėdavo tūkstan
čius markių, kitokių tran
sakcijų man neteko paste
bėti, kaip tik šmugelis.

Žvalgų punkto viršinin
kas Kibartuose, Karazija, 
buvo šmugelninkas, ir kuo
met reviziją darant mes jį 
pagavome pasisavinusį 25,- 
000 markių, tai Lipčius, vie
ton patraukti Karaziją at
sakomybėn, perkėlė jį Žval
gybos Skyriun Kaune.

Karazijos vieton Kybar
tuose likos paskirtas punk
to viršininku buvęs Rygos 
slaptos policijos viršininkas 
Kublickis. kuris nesykį pa
sižymėjo savo uolumu. Jisai 
pagavo bolševikų kurjerus*. 
Hubertą Banningą, Georgą čia duobę, kurią ji iškasė 
Mullerą ir Arthurą Ham- 
maną — visi tris Amerikos 
piliečiai. Suimtuosius kre- 
čiant. Kublickis pastebėjo, 
kad Georgo Mullerio švar
ko apykaklė nelabai lygiai 
apsiūta, todėl jisai liepė sa
vo agentams ją išardyti, iri .
toj apykaklėj rasta "šmotas beždžionę ir paprašyti Dė- 
audeklo, ant kurio rašoma- dėlę su Lumbiu, kad jiedu 
ja mašinėle buvo parašytas su tuo "outfitu" parinktų 
Leninui laiškas rusų kalba,1 jai aukų, nes kitaip bus ka- 
kur tūlas Krasnyj rašo apie put. Kitokio išėjimo aš ne- 
komunistų darbuotę užsie- matau.
nyje. I

Hubertas Bannlng ir Ar-} 
thur Hamman likosi iš Kau- drąsesnė už "Laisvę”. Pa- 
no kalėjimo paleisti, ir Vo- staroji, talpindama Anga-

K. Pilėnas.
(Bus daugiau.)

Netinkami ateiviai.
Apart kontraktuotų dar- 

Įbininkų ir nemokintų, Suv. 
Valstijos neįsileidžia ir kai- 
kurių kitų ateivių. Per pe
reitus keturiasdešimts me
tų kongresas padarė vis 
caugiaus ir daugiaus atei
vių suvaržymus apimančių 
įstatymų. Tas parodo per
mainas padėjimo šioje ša
lyje.

Kuomet Jurgis Washing- 
tonas buvo išrinktas Suv. 
Valstijų pirmuoju prezi
dentu 1789 m., tuomet šita 
šalis turėjo mažiaus ketu
rių milionų žmonių. Buvo 
didelis reikalas apgyven
dinti žemę. Bet šiandien pa
dėjimas visai kitokis. Suv. 
Valstijose gyvena apie 105,- 
000,000 žmonių. Progos ma
žesnės. šalis priima tik tuos 
ateivius, kurių kūnas ir pro
tas sveiki. Neįleidžia tų 
ateivių, kurie fiziškai, pro
tiškai ir morališkai netin
kami.

Kaipo fiziškai ar protiš
kai netinkamus, įstatymai 
pažymi tik silpnapročius, 
paikius, inimant tuos, kurie 
kada nors buvo nesveiko 
proto — ypatas su kronišku 
alkoholizmu, nuomarinin- 
kus, džiova ir kitomis už
krečiamomis ligomis ser
gančius.

Prie netinkamų ir neįleis- 
tinų į Suv. Valstijas pri- 
skaitomos tos ypatos, kur 
rios yra nukaitintos už pik
tadarystę arba kitą prasi
kaltimą arba prasižengimą, 
paligamistai, tai yra tie, 
kurie praktikuoja daugpa
tystę; pasileidėliai, ir tie, 
kurie atvažiuoja dėl bedo- 
riškų tikslų; taipgi anarkis- 
tai ir jiems panašus, kurie 
pritaria netiesotam naikini
mui turto.

Taipgi prie neęleistinų į 
Suv. Valstijas yra priskai- 
tomi ubagai ir valkatos.

F.L.I.S.
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SURUM-BURUM
Brooklyno "Laistė" pa

skelbė, kad jei kas užsira
šys arba atnaujins "Laisvę” 
ant metų, gaus knygų $4.50 
vertės, o jei ant pusmečio — 
$2 vertės.

Prenumeratoriams geras 
pelnas. Bet delko "Laisvė” 
tokias dideles dovanas duo
da: dėl patuštinimo lentynų 
ar dėl jos puolimo į tą pa-

' Keleiviui” ir "Naujie
noms”?

Esu linkęs manyti, kad 
pastarasis sprendimas yra 
teisingesnis.

Patartina "Laisvės" Ben
drovei, kol dar nepervėlu, 
nupirkti katarinką ir mažą

"Darbininku Tiesa" visgi
"Laisvę". ' F_

laivių Berlinan, o jisai’kietijon išsiųsti, bet su Ge- riečio raštus, nedrįsta nei 
(Bergmanas) neturįs už- orge Mulleriu buvo visai gramatikos klaidų pataisyt.

f

f

(Tąsa.)
O juk mes taip tikim. Juk dabartinis mu- 

į Dievas, tai tas pats žydų Jehova. Kuo
met viena dalis žydų pasivadino "krikščio- 

instrumerttų nimis," Jehova liko krikščionių Dievu.
~ ______ Neprošalį bus pažymėti, kad pirmes-

redakcijoT: ’ pats redakto- niais laikais Jehova buvo ne žydų dievas.
- Jisai prigulėjo madianitams, arabų kilmės 

tautelei. Iš medianitų jį pasiskolino žydai, 
o mes vėl iš žydų.

Besibastančios giminės garbino Jehovą 
kaipo karės dievaitį. Bet jis buvo ne vienas 
toks dievaitis. Net nedidelėj Kanaano že
melėj jisai turėjo dalytis karės pagarbomis 

Įsu keliais kitais dievaičiais. Sidono gyven
tojai karės met u pergalės prašydavo pas 

! Aštoretą, amonitai pas Milkomą, moabitai 
pas Chemošą, o žydai pas Jehovą.

v . .... i Su laiku žydai pradėjo rašyt. Jų raštai
čerinas su tuo pačiu Mirthu buvo religinio pobūdžio. Jie išliedavo juose 
.“'"J ---- -- -vigą sav0 neapykantą ir panieką kitoms
sveikatą, tai Dėdelė apie tai tautoms ir jų dievams, o garbino save ir sa- 
nieko nesako. Maža to. Ciče- v0 dievą. Jie pie^ė savo Jehovą kaipo išmin-

Aš žinau vieną orkestrą, 1 
kurios vedėjas bubną muša, sų 
o paprasti muzikantai ant 
svarbesnių 
groja.

Tas pats yra ir ”Laisvės” 

rius pastabėles rašinėja, o 
bendradarbiai—editorialus. Į

Dėdelė keikia Vokietijos 
socialistus už tai, kad jie su
silaikė nuo balsavimo prieš 
Wirtho ministeriją — nenu
vertė jos.

"Reakcionieriai, buržu
jai!" — šaukia Dėdelė.

Bet kuomet Maskvos po
piežiaus "pomočnikas" Ci-

gėrė šnapsa viens už antro
•1 1 • *• T"S ~ 1 1 • • •

rinas dalyvavo ir 
karaliaus _ 
rengtame 
vyną už 
sveikatą.

Rodosi, Dėdelė apie tai 
turėtų ką-nors pasakytįnes 
komunistų "išganytojas” 
flirtuoja su monarchais ir 
buržujais. Negana to. Ger
damas vyną ir šnapsą jis 
sulaužė popiežiaus Lenino 
Įstatymą — prohibiciją.

Ką sakai, Dėdele?

Emmanuelio pa- 
baliuje, kur gėrė 
Italijos karaliaus

"Suvienytas frontas".
Ką šitie žodžiai reiškia?
Pas socialistus "suvieny

tas frontas” reiškia visų 
darbininkų organizavimąsi 
bei vienyjimąsi į vieną di
delę pdįtipę bei ekonominę 
organizaciją.

Komunistai "suvienytą 
frontą" ‘ supranta kitaip. 
Pas juos šitie žodžiai reiš
kia darbininkų peštynes ir 
skaldynųįsiffčakcijas.

Laisvės Mylėtojas.

PAVASARIS.
Jau' dygsta žolytė 
Trumputė, mažytė.

Jau sprogsta medeliai, 
Jau lenda lapeliai.

Lapeliai mažučiai — 
Kaip kvepia žalučiai.

Malonus sodeliai — 
Jau skečias žiedeliai.

Jau šildo saulelė 
Ir zimbia bitelė.

Paukštelių gražiausių, 
Mažų, kuomargiausiu

Pasklydo daugybė
Po visą platybę...

Atšilo vos oras — 
Tuoj j ieškosi poras

Ir gražų medei j
Kur krauti lizdelį.

Ir visas gyvumas — 
Didžiausias gražumas,

Li V

jęs šalį, kur plaukia pienas ir medus. Dėl 
tos šalies jie apleido savo namus Egipte. 
Tečiaus neužilgo jie turėjo labai gailėtis 
patikėję Jehovos prižadams, nes jis pasiro
dė jiems aršesnis tironas, negu Egipto Fa
raonas. Jis apleido juos ligomis, kankino ir 
žudė tūkstančiais. Užklojęs visus tyrus 
baltuojančiais jų kaulais, likusiems jisai pa
sakė, kad pažadėtosios žemės jie niekuomet 
aematysią, ir kad visų jų lavonai turėsią 
pasilikti tyruose, taip kad jie "žinotų su
laužytą jo prižadą". Iš visų žydų, kurie iš
ėjo iš Egipto, tiktai du, Kaleb ir Jošua, pa
siekė Kanaano žemę. Jehova pažadėjo savo 
žmonėms derlingą žemę, o nuvedė juos į to
kius tyrus, kur jie turėjo išmirti nuo bado 
ir ligų. Ar gali toks dievas būti tikrumoje?

Senojo Įstatymo (testamento) dievą 
sunku buvo patenkinti. Jis nuolatos reika
lavo aukų. Jo troškimams patenkinti, buvo 
pralieta upės nekaltų gyvulių kraujo. Jo 
kunigai nuolatos piovė jaučių ir ėriukų 
gerkles. Ir tai vis jo garbei. Iš visų dievų 
Jehova buvo didžiausis užsispyrėlis. Viskas 
turėjo būt daroma taip, kaip jis norėjo. 
Dvidešimts-devintam straipsnyje Išeivybės 
Knygoje (Exodus) jisai duoda žydų kuni
gams šitokių įsakymų: "Tada tu užmuši 
aviną, ir paimsi jo kraujo, ir uždėsi jo Fa
raonui ant viršūnės dešinės jo ausies, ir ant 
viršūnės dešinės ausies jo sūnų, ir ant di
džiojo piršto dešinės jų kojos, ir iššlakštysi 
kraują po visą altorių ir aplinkui jį." Kiek 
Jehova butų išžudęs žmonių, jei per klaidą 
jie butų užsitepę to kraujo ne ant tos au
sies, arba ant kairiojo kojos piršto, sunku 
pasakyti. Žinia tik tiek, kad šitas dievas 
niekad nesišypsojo ir nejuokavo. Rūstaus 
jo veido raukšles išsilygindavo tik tuomet, 
kuomet jis pamatydavo savo kunigus išsi
tepusius nekaltų aukų kraujais ir kuomet 
galėdavo pauostyt tirštų durnų nuo degina
mų gyvulių.

Ezekielio knygoj Jehova sako savo žmo
nėms: "Ir jei pranašas ką nors pranašauda
mas jus ąpgaus, tai aš, Viešpats, apgavau 
tą pranašą." O Įstatymų Knygoje (Deute- 
ronomium) jis sako jiems šitaip: "Viešpats, 
tavo Dievas, yra ryjanti ugnis;" Jeremijos 
knygoj jis jiems pareiškia: "Jus užkurėt 
ugnį mano rūstybėj, kuri degs per amžius;" 
Izaoko knygoj jis skelbia: "Ir aš prišeršiu 
juos, kurie jus slegia, jų pačių kūnais; ir jie 
gers savo kraują kaip saldų vyną;" gi Sa- 
mueliaus knygoj jis duoda šitokį prisaky
mą: "Dabar eikit ir užmuškit Amaleką ir 
visa, ką tik jis turi, visiškai sunaikinkit; 
nesigailėkit nieko, bet žudykit h* vyrus ir 
moteris, mažus vaikus ir žindomus kūdi
kius, jaučius ir asilus, kupranugarius ir 
avis." Taigi Biblijos dievas pasisako, kad 
jis esąs neteisingas, ryjanti ugnis, amžinai 
rustus, kanibalizmo mėgėjas ir skerdynių 
vadas. Ar galį gi šitoks dievas būti tikry
bėje?

Kodėl tad žmonės turėtų tikėti, kad 
knyga, kuri šitaip apibudina dievybę, yra 
šventas raštas? Kodėl mes turėtume eiti 
pas barbarus jieškoti savo dievybės idealų? 
Kodėl mes turėtume garbinti kanibalų die
vą? Kodėl mes turėtume statyti tokiam die
vui bažnyčias, kuris džiaugiasi žiūrėdamas 
į skandinamus žmones ir žudomus kūdi
kius? Jei Jehova ateitų ant žemės, jis butų 
daugiausia nepageidaujamas musų pasau
lyje pilietis. Juk sakoma, kad vienu laiku 
jisai sunaikinęs penkiasdešimts tūkstančių 
ir septyniasdešimts žmonių vien tik dėlto, 
kad jie pažiurėjo į medinę skrynią. Ar gali 
toks tikras dievas būt?

Sulyg krikščionių mokslo, Jehova yra 
vienatinis dievas; daugiau dievų nesą; bet 
tuo pačiu laiku jie mums tvirtina, kad jis 
turįs sūnų, kuris taip pat esąs dievas, šitas 
sūnūs gimęs tarp Judėjo kaimiečių, apie du 

i tūkstančiu metų atgal. Jo motina buvusi
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Įtalijbsi tjngiausį ir galingiausį dievą. Daug pasakų 
"j buvo prasimanyta apie žydų pergales ir vi

sokius stebuklus, kad prirodžius Jehovos 
galybę. Jie apibudino jį kaipo visagalį die
vą, kuris kalbėdavosi su jų bočiais, vaduo
davo jiems kelionėse, leisdavo jiems savo 
Įstatymus, Įsteigė jų tikybą, dabodavo jų 
gyvastį, padėdavo žudyti kaimynes tautas 
ir grobti jų žemes. Fanatikai pranašai ir 
melagiai kunigai pavertė šitas savo pasa
kas šventraščiu arba dievo žodžiu, nuolatos 
prie jų kartodami: "Taip sakė Viešpats.” 
Ir taip su laiku tamsios minios pradėjo ti
kėti, kad šitos kunigu ir pranašų prasima
nytos pasakos ištikrujų yra Jehovos žo
džiai. Vėliaus visi šitie melai buvo surinkti 
vienon knvgon, kuri dabar yra žinoma Bi
blijos vardu.

Biblijoj aprašytas dievas yra dabartinis 
krikščionių Dievas. Pažiūrėkime, ar išti
krujų toks Dievas yra. Sulyg Biblijos, Die
vas sutvėrė žmogų, panašų į save, ir pareiš
kė, kad tai esąs tobuliausis jo tvarinys. Jis 
sutvėrė taipgi ir velnią — galingą sau prie
šą — gerai žinodamas, kad šitas velnias 
pražudys bejėgį žmogų. Ir jau pirmutinę 
dieną velnias nutraukė žmogų nuo nekalty
bės ir tobulumo aukštybių į nuodėmių be
dugnę. Kaipo visagalis ir visažinąs Dievas 
žinojo, kad taip bus, o betgi piktui viršų pa
imti ir tobulą savo darbą sugadinti leido. 
Na, pagalvokime, argi galėtų tikras ir iš
mintingas Dievas taip daryti? Argi jis 
tvertų sau tokį priešą, kuris paskui griau
tų jo pasaulį ir kurio negalima butų suval
dyt? Jau iš pat pradžių Biblijos pasaka 
skamba kvailai.

Amžiai praėjo, o žmonija nepasitaisė. 
Tuomet Dievas nutarė užleisti visuotiną 
tvaną ir paskandinti visus savo vaikus, pa
liekant tik 8 žmones. Pasakykit, kodėl Die
vas juos skandino? Kodėl jis užklojo žemę 
ištinusiais savo sūnų ir dukterų lavonais? 
Biblija sako, kad jie buvo ištvirkę. Bet ko
dėl jie ištvirko ’ Kodėl Dievas nepataisė jų ? 
Vietoj skandinti visą žmoniją, kodėl jis ne
paskandino velnią ir neapsaugojo tuo budu 
žmones nuo ištvirkimo?

Izraeliaus vaikai buvo Egipto nelaisvėj. 
Tironas Faraonas juos engė. Dievas nutarė 
juos paliuosuoti ir nubausti, ne vieną tik 
Faraoną, bet kartu ir nekaltus egiptėnus. 
Ir štai kaip jis pasielgė: jis pavertė viso 
Egipto vandenį į kraują; jis pripildė egip- 
tėnų namus, kambarius ir lovas varlėmis; 
jis apipylė juos utėlėmis; jis užleido juos 
musėmis; jis išsmaugė jų galvijus; jis iš
naikino Ugnimi ir ledais jų javus; jis pripil
dė jų šalį skėriais (šarančiais), kad suėstų 
likusį jų maistą; jis paskandino juos tam
son, kuri tęsėsi peritris dienas, ir to da jam 
buvo negana. Jis vėl iššaukė pas Faraoną 
širdies užkietėjimą. F 
dar su didesniu kerštu galėtų išnaujo kan
kinti nekaltus Egipto gyventojus, kurie ne- ?fai buvo tokie* kaip ir idekrieno žmogaus: 
padarė niekam nieko blogo. Ir ar žinot, jjs valgė, miegojo, dėvėjo drapanas, dirbo 
kaip jis jiems keršijo? Jis išžudė visus darba, nekurį laiką mokino žmones ir pas- 
Egipto kūdikius — pradedant nuo kudi-fcuj mirė. Tie, kurie jį pažinojo, skaitė jį 

(kio Faraono, kuns sėdėjo ant savo sosto,1 žmogum, bet vėliaus, praslinkus keliems 
iki kūdikių belaisvių, kurie sėdėjo kalėji- šimtams metu po jo mirties, bažnyčia pa
ntuose.” Visoj šalyje nebuvo nei vieno na-'skelbė, kad jis buvo tikras Dievas.
mo, "kur nebūtų vieno lavono." Taip žydai 
rašo Biblijoj apie savo Jehovos kerštą.

Nejaugi tikras Dievas butų taip baudęs nama’kadJehova Yra Kristaus tėvas,’“tai 
nekaltus žmones dėl vieno Farabno nuode- g kitos vėl pusės skelbiama, kad Kristus 
mių? Nejaugi jis butų užleidęs visą šalį Ii- esąs šventosios Dvasios sūnūs. Tiesa, šita 
gomis ir žudęs kiekvienoj šeimynoj tik ką misterija aiškinama tuo, kad žydų dievas 
gimusius kūdikius vien tik tam, kad atker- jr šventoji Dvasia vra tas pats asmuo; bet- 
šijus vienam tironui? Jei reikalą su egiptė- gi pačiu žvdų tikėjimas griežčiausiu budu 
nais butų turėjęs pats velnias, jis nebūtų užginčija, ‘ kad Jehova butų turėjęs kokį 
galėjęs biaunau pasielgti, kaip pasielgė nors sunu. Ir šiandien nei vienas žydas į 
Dievas. Ar gali toks dievas būti tikrybėje? Kristų netiki. Taigi klausimas, nejaugi 

Bet patiems žydams prisiėjo da daugiau krikščionis geriau pažįsta žydų dievą, negu 
nuo savo dievo nukentėti, negu jų valdo- P&tįs žydai?

. y (Toliaus bus.)

t

Kai laksto maželiai 
Vabzdžiai ir paukšteliai.

Gamta kai atgimsta, 
Be galo jau linksma,

Kad šildo saulelė, 
Sutirpo žiemelė.

V-ti Gėlė.
("L. U.”)

I
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.F tayn. kad tūlo žydų amatninko žmona. Vaikas išau- 
” - ‘ gęs taip kaip ir kiti vaikai auga. Jo papro-

Tik vieną langelį iškirtę 
Į žemės pasaulį 
įtaisėm jau pirtį; 
kas kietas nebuvo — 
tuoj liko sumaltas; 
kas kietas — tą prakaitas 
šaltas išpylė — 
ir mes suurmėjom 
į Zemsargrų Pilį.

Butkų Juzė, nams egiptėnams. Žydams jis buvo pažadė

Čia mes susiduriam su misterija ir ste
buklais. Nes kuomet iš vienos pusės tvirti-
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KORESPONDENCIJOS.
TOLEDO, OHIO 

Apie darbus.
Jindo per langą ant stogo, 

vyj® tilpo korespondencija [ pro -ay ejnantjs airišis, pa- 
iš šio miesto, kurioje buvo stebėjęS moteris ant stogo 
pasakyta, kad darbai eina betupint, užklausė kame da- 
gerai ir darbas galima gau-1 iykas< jaln paaiškino.

dingieris pradėjo versti du
ris. Tuomet išgąsdintą mo
teriškė su savo duktere iš-

ti.” Iš tos priežasties aš 
gaunu daug laiškų nuo "Ke
leivio” skaitytojų su klau
simais apie darbus. Nusibo
dus rašinėti atsakymus laiš
kais, surinkęs galimus fak
tus pranešu per "Keleivį".

Visokių dirbtuvių čia yra|U^UIiOW. 
612. Dabartiniu laiku dirba bausmę. 
A O O1 O am ««« i f ...

2 d. gegužės čia lankėsi
- , . , kirpikas, bet nieko nelaimė-200.000. Tegul skaitytojai Į j0, neg vog aveĮės lei-

Tuomet airišis atnešė kopė
čias, kuriomis moterįs nuli
po nuo stogo. Buv« pašauk
tas dėdė, kuris numalšino 
"įkaitusį” burdingierių ir 
nuvedė už grotų. Ant ryto
jaus už savo pasiutimą jis 
užsimokėjo pusėtinai didelę

sisčių Jaunikiui netalpinsi
me. Tuščiomis polemikomis 
neapsimoka užimti laikraš
tyje rietą. Kadangi rašot, 
jog žinot kas jis per vienas 
yra, tai barkitės su juo 
ypatiškai. Jūsų grąsinimas, 
kad pakelsite draugijose 
protestą prieš "Keleivį”, 
jeigu netalpinsime jūsų at
sakymo 
vertės.

Mes, dvi HMV's, pajieškom savo 
tėvelio Vinco Vansaucko. Jis išvažia
vo iš Scotland į Ameriką 15 metų 
atgal. Seniau gyveno Wisconsin vals
tijoj. Jis pats širdingai prašomas at-; 
sišaukti arba kas apie jį žinote, mel-1 
džiaroe pranešti. (21)

Julė Vansauckiutė
15 Shepherdo Loan. .

Dundee, Scotland.

neturi jokios

Pajieškojimai

48,812 žmonių (neskaitant 
moterų). Gyventojų šiame 
mieste priskaitoma

AAA m Y _ «

patįs išrokuoja, kiek lieka Įjosi apkirpti, 
bedarbių.

Iš didžiausių dirbtuvių yra 
automobilių dirbtuvė Vilys- 
Overland, kurioje dabarti
niu laiku dirba suvirs 6000 į 
darbininkų. Antra iš eilės vyje” buvo rašyta, kad La- 
tai gatvekarių dirbtuvė (ją 
dabar valdo miestas), ku
rioje dirba 2700 žmonių. 
American Can Co. dirba 
1800 darbininkų; American 
Bridge Co. (darbininkų 
skaičiaus neteko sužinoti).

' Kitose mažesnėse dirbtuvė- kaucijos. Kadangi kaucijos 
se dirba nuo 100 iki 500 dar- niekas už jį neužstatė,, tai 
bininkų. jisai turėjo eit į kalėjimą

Amatninkams nesunku iki augštesniam teismui.
darbas gauti, jų net per[ 4 d. balandžio atsibuvo jo 
laikraščius jieško. Bet pa- teismas. Teisme Ražutis 
prasti darbininkai darbo prisipažino' kaltu ir tapo 
negali gauti. Paprastų dar- nuteistas nuo vienų metų ir 
bininkų daugybė čia randa-ĮHizmnc ivi rixrizri« mo
si be darbo. s

Tai tiek apie darbus.
Dabar apie gyventojus.

A. B.

LACONIA. N. 1L 
Jonas Ražutis nubaustas. 
Tūlas laikas atgal ”Kelei-

conijoj tapo areštuotas Jo
nas Ražutis už apgavingą 
skolinimą nuo žmonių pi
nigų. ,

Ražutis buvo areštuotas 
28 d. lapkričio pereitu metų 
ir pastatytas po 1000 dol.

.ienos dienos iki dviejų me
lu i valstijos kalėjimą Con- 
cord, N. H.

j Šios žinutės anksčiau ne- 
Miestelis daugiausia apgy- galėjau visuomenei praneš- 
ventas lenkais. Lietuvių vi- ti, nes buvau sunkiai sužeis- 
sai mažai yra ir tie patįs di-(tas dirbtuvėje, 
džiumoje sulenkėję.

Butų gerai, kad tie lietu- 
kurie nesibijo lietu- 
vadintis, susipažintų

viai,
viais
savo tarpe. Tuo tikslu rei
kėtų surengti lietuvių išva-

Degučių Vargdienis.

EASTON, PA. 
komunistų darbuotės.

30 d. balandžio musų dar- 
žiavimas kur nors į įfarką. biečiai parengė gegužines t m. . • ee •

Iš kitur atvažiavusiems ..... TZ - , 
lietuviams amatninkams te kokį tai Krasauską. Ta- 
pagelbėčiau darba surasti, 831 1U kalbėtojas pasirodė 
ant kiek tas būt man ga
lima. B. Bielskis.

Iš

prakalbas. Kalbėti pasikvie-

1 esąs didžiausias tamsunas, 
: nėra susipažinęs su bėga
mais gyvnęimo klausimais 

; nei tiek, kiek paprastas dar
bininkas. Ir dar toks ne
mokša eina mokint darbi
ninkus! Net gėda ir klausyt 
jo pliurpalų.

s *

7 d. gegužės atsibuvo 
------ f--------c  triukšmingas susirinkimas 

tiems, kurie dirba be maši- komunistų kontroliuojamos 
„ J .------------ , . A.L.D.L.D. kuopos. Triukš-
Mažiausia užmokestis da- rnas kilo delei praėjusio su- 

’sirihkimo nutarimo pasiųs
ti nužudytojo Vyturio-Miš- 
kinio moterei keletą centų. 
Vienas komisijos narių ra
portavo, kad kasierius ne
davęs pinigų ir todel jie ne
galėję jų pasiųsti. Kasie- 
riaus moteris padarė įneši
mą, kad atšaukti pereito su
sirinkimo nutarimą. Neku- 
rie nariai aiškino, kad ne
galima atšaukti, nes susi
rinkime yra labai mažai 
narių, bet komunistai di
džiuma balsų atšaukė. Tuo
met pasiprašęs balso velio
nio Vyturio brolis išvadino 
nekuriuos komunistus ju- 
došiais, kurie išdavė jo bro
li Lietuvos valdžiai. Po to 
pasakymo komunistai su
kėlė didžiausį triukšmą.

Chicagietis.

MILL1NOCKET, ME.
Darbininkams apkapojo 

algas.
Great North Paper Co. 

nuo gegužės 1 dienos numu
šė visiems savo darbinin
kams po 10c. į valandą, o * • 1 • T • T 1 _

nų, net po 19c.

bar už 8 valandų darbo die
ną 3 dol. 20 c. Užmokestis 
nelygi. Mokama sulyg dar
bo žinojimo ir mokėjimo ant 
mašinų dirbti. Darbai yra 
sunkus ir pavojingi. Bet 
sanitariška pagelba iš kom
panijos pusės yra suteikia
ma veltui. Kompanija pri
steigė daug gerų maudynių 
visose dalyse dirbtuvės. Jei
gu darbininkas prie darbo 
susižeidžia, tai gauna pusę 
užmokesties. Kiekvienas 
darbininkas privalo mokėt 
po 4c. nuo dolerio į apdrau- 
dos įstaigą.

Už šventas dienas darbi
ninkai gauna du beita vą už
mokestį, bet kas dirba virš
laikius paprastomis dieno
mis, padidintos mokesties 
negauna.

♦ ♦ *

Musų miestely yra pusė
tinas būrys senbernių, o 
merginų stok .uja. Jeigu 
kuri kolonija turit atlieka
mų merginų, atsiųskit jas 
pas mus. Čia jos gaus po ge
rą vaikiną.

Tūloj šeimynoj vieną nak
tį kilo pusėtinas lermas. Pa-, 
rėjęs girtas burdingierius' 
ir žinodamas, kad šeiminin
ko nėra namie, pradėjo vai
kytis paskui šeimininkę. 
Moteris, matydama pavojų, 
įbėgo į kambarį ir užrakino 
duris. Vienok įsiutęs bur-

Redakcijos Atsakymai.
Chicagiečiui. — šaltiniai, 

iš kurių sėmėm žinias apie 
pasaulio tautas ir žmones, 
yra (1) Ridpath’s History 
of the World, veikalas de
vynių tomų ir kainuoja 
$49: (2) The New Encyclo- 
pedic Atlass and Gazetteer 
of the World, kainuoja $5.- 
00, ir (3) šerno Etnologija.

Jaunikio Mergai, Benld, 
.111. Jūsų atsakymo Progre-

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

Anthonv Erickson
Box 216, Sydney Minės,

N. S. Canada.

(20)

-------- ,---------- --------------------------- *
Aš, Francišktis Baranauskis, pa

jieškau Kazimiero Brazo iš Raseinių 
apskričio, Kelmės valsčiaus, Gineikių 
kaimo. Pirmiaus jis gyveno Pitts- 
burh. Pa., ant AHegheny. Meldžiu at
sišaukti arba žinantieji pa nešk i t. Tu
nu svarbių žinių iš Liietuvos. (21) 

Franciškus Baranauskis
Box 393, Duųpesne, Pa.

Aš, Kastulė Kiverutė, pajieškau 
brolio Vinco Kivero, du metai atgal 
gyveno Philadelphia, Pa., o dabar 
nežinau kur jis randasi. Turiu prie jo 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinot praneškit, busiu 
dėkinga. (23)

Kastancija Gataveckieiū
12 Collins Court, \Vorcester, Mass.

Paiieškau pusbrolio, Izidoriaus 
Liesčauskio. Kauno gub.. Šiaulių ap
skričio, pirmiau gyveno Brooklyn, N. 
Y. ir dirbo už bučerį pas lietuvį Pa- 
gojų, paskui ilgą laiką dirbo pas kitą 
lietuvį ir turėjo daug draugų Broo- 
klyne. Girdėjau, kad 1920 metais jis 
•įpleido Brooklyną ir dabar 
■yvena Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukti arba jo draugai, jeigu apie 
:) žinot, oraneškit. busiu labai dė
kinga. Turiu nrie jo svarbų reikalą iš 
Lietuvos, noriu susirašyti. (20)

Stefanija Pralgauskaitė-Walent
P. O. Box 50, Rumford, Me.

Pajieškau Jono Marazo, Suvalkų 
gub., Kalvarijos apsk., Liudvinavo 
vaisė., Kumelionių kaimo. Aš atva
žiavau nesenai iš Lietuvos, tunu ’ 
svarbių reikalų. Atsišaukit arba ži-l 
nantieji malonėkit pranešt. (2111

D. Penkeviėia
Box 173, Martins Ferry, Ohio.j 

Jieva Kučinskiutė jieskau dėdės! 
Igno Kučinsko, Butrimonių vaisė.J 
Eigirdonių kaimo; pirmiau gyveno 
Mahanov City, Pa. Meldžiu atsisaukt 
šiuo adresu: (21)

K. Maldonis
489 Cambridge s t..

E. Cambridge, Mass.
Paiieškau brolio Andriaus Gatvas- 

kio. neeina iš Suvalkų rėdybos. gyve
no Chicago. II). Girdė'au. kad jis jau 
mirė. Kas anie jo mirti žinot, praneš
kit, busiu labai dėkingas.

Kaz. G-'tveskis
R. F. D. 1, Higgin Road, 

Lewiston, Me.

ATSIVEDIMAI

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Jo- 
oo Adomaičių, Kauno rėdybos. Tau
reles apskričio, Batakių parapijos, 
Libiškių kaimo. Me'džiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškite, nes turiu 
-yvarbių žinių iš Lietuvos. <23)

Petronėlė Služ'enė
2501 S. Western avė., Chicago, III.

Pajieškau Kazimiero Krasausko, 
apie 60 metų amžiaus, jau senai kaip 
iš Lietuvos; paeina nuo Naumiesčio, 
iš Kubilėlių kaimo. Amerikoj gyveno 
miestelyje Ledford, III. Meložiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot praneš
kit, turiu svarbų reikalų.

J. Miller
Gardeli, Sask.. Canada.

As, Stefania Niedzvcckytė, pajieš- 
:au savo brolio Povylo Niedzveckio- 
Wenberg. Jis išvažiavo iš Rygos bu- 
,'amas matrosu ant laivo. 12 metu 
kaio apie jį nieko nežinom. Kas žino
te apie jį, malonėkite pranešti. Mes 
anksčiau gyvenom Rygoj (Kalugos 
gatvė No. 9), bet per karės laikų at- 
važiavom j Lietuvą. Musų antrašas:

Kauno rėdyba, Panevėžio apskr. 
Vėsintų kaimas ir paštas,

Stefania Niedzveckytc.

Pajieškau draugo Mačislovo Maka- 
reviciaus. Turiu labai svarbų reikalė
lis pats lai atsišaukia arba kas apie 
;į žinot praneškit, busiu dėkingas.

J. Braškus
24 Prospect st., Union City, Conn.

Aš. Marijona Gavinavičiutė, po vy
ru Bendinskienė, pajieškau brolio Jo
do Gavinavičiaus, paeina iš Suvalkų 
gub.. Veisėjų parap., Klepočių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba žinančius 
pranešti, busiu dėkinga.

Mary Bendinsky
Box 115, Mi'ldred. Pa.

Juzė Raliutė-Zimantienė, Raseinių 
apsk., Lolių parapijos, Kirkusių kai
mo, pajieškau brolio Pranciškaus Ra
lio, Petro Glaudžio arba jo dukterų, 
jie pirmiau gyveno Philade'phijoj, 
taipgi prašau atsiliept visi mano gi- 
nines ir pažįstami.

Juzė Raliutė-Zimantienė
482 W. Broad st., Hazleton, Pa.

BOLESLOVAS RAGAUSKIS, 
kuris gyveno pastarais metais Mek
sikoje, negaunam nuo jo jokių žinią; 
iš Lietuvos gavom pranešimą buk jį 
ten užmušė. Jeigu kurie nors apie jį 
žino, malonėkit pranešti. Už tikras 
žinias atlyginsiu.

Petras Dumskis
407—2nd st, So. Boston, Mass. 
——i) 

Pajieškau motinos Marijonos Radz- 
vilienės, Verbiliškių kaimo, Jiezno 
vaisė., Alytaus apsk, ji gyveno pas 
sūnų Joną Radzvilą Milwaukee, Wis, 
c dabar 3 metai nežinau kur. Kas 
apie juos žino malonėkit pranešti ar
ba patįs lai atsišaukia. ,(21)

Katarina Barkauska
P.O. Box 133, North Amherst, Mass.

Aš, Katrė ėiupalienė su savo sū
num, pajieškau savo vyro Vinco Čiu- 
palo. Jis paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio, Onuškiu parapijos, 
Žūki i jų sodžiaus. 14 metų kaip Ame
rikoj, 13 metų atgal gyveno Fair 
Plain, N. Y. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot praneškit žemiau 
nurodytu adresu, busiu labai dėkinga.

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

<

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 2S iki 35 
metų senumo. Aš esu 38 metų vaiki
nas, nevartoju svaiginančiu gėrimų. 
Kurios mylit šeimynišką gyvenimą, 
malonėkit atsišaukti. (20)

R C
26 So. Laflin st., (

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 24 metu amžiaus. Aš esu 
’ietnvis. turiu gera darbą. Su pirmu t®s P455 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą. 
Jeigu nepatiks.- sugražinsiu. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.

A. K. C.
3480 Deleware st., Garv, Ind.

cigaretai

PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.
Didelė Studija, puikioj vietoj, biz

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

JONAS ANDRULIS
131 E. .Main st.. Amsterddm, N. Y.

KAS GREITESNIS — TAS 
PIRMESNIS*

P1ERCE-ARRO1V septynių sėdynių 
lamuziii-automobilius parsiduoda už 
labai prieinamą kainą. Turėdamas co-

' kį automobilių jautiesi esąs milionie- 
riuin,. Dabar yra patogiausia proga 

’jl įsiįę’t’i? Neatidėliok, bet skubiai 
kreipkis pas * (21)

PRANĄ ŽILINSKĄ
201 Kast .Main st., Amslerdam, N.Y.

AUSŲ VAISTAI.
Tikras vaistas nuo tekėjimo iš au

sies milteliai Sanguinria Canadenais. 
Aš pats sirgau, o dabar išgijau. Kas 
prisius man 1 dolerį, tam duosiu pa
tarimų kaip gydytis nuo tos ligos.

K. PETRONIS
353 Oak st., Lawrence. Mass.

REIK A LA VIM AL
KEIKIA DARBININKŲ PRIE ŪKIO 

DARBŲ
25c. i valandą, stuba, malkos ir že

mė dėl daržovių. Rašvkit lietuviškai.
S. M. SAN'DĖR (21)

.Marlboro, N. Y.

Geri!

PARSIDUODA SODĖS 
IšDIRBYSTĖ.

PARSIDUODA gerai išdirbtu sodės

------- *
REIKALINGAS KRIAUČ1US

Kuris moka prašyt, pataisyk senus 
! ir naują rankinį darbą. Kurie nori 
! praleist vasarą ant laukų, gera pro
ga. Aš neriu lietuvį ir teisingą žmo- 

I gų. Atsišaukit greitai.
PET. LAURENS 

No. Bennington, Vi.■i — ........ - , , .
I REIKALAUJAM VYRŲ ir MOTE- 

kurie yra ar nėra patyrę prie 
pra
yra 
nuo 

arba 
dar-

IRŲ. , . . .
pardavimo kasdien vartojamų 
dūktų. Produktai ir kompanija 

i žinomi gerai. Galima uždirbti 
j $500u i metus ir daugiau. Visą 
1 dalį laiko galima pašvęst šitam

I

Chicago, III. išdirbystė. Geros mašinos, nu trakai, 
______ I__  bonkų ir keisų daug yra. Priežastis 
i merginos, pardavimo, važiuoju į Lietuvą. Norė

dami daugiaus informacijų kreipki- 
(23)

P. LOZORAITIS
407 Millbury st.. Morcester. Mass.

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
merginos, nejaunesnės kaip 30 metų, 
kuri norėtų gyvent gražioj šaly Ka
lifornijoj. Aš esu vaikinas, atvažia
vęs apsivesti iš Kalifornijos, nes te
nai lietuvaičiu nėra. Kurios gyvenat 
Bostono apielinkėse. greit atsišauki
te. aš turiu tuoj grįžt atgal, nes ten 
palikau savo pąmus ir biznį.

P. Sharkis
134 Millbury st. Box 26. 

Wcrcester, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj vietoj. Kreipkitės pas BENĮ 
VARŪŠYI.Ą, 495 Cambridge st.. 
Cambridge, Mass. (21)

I
I
I

Nauji Muzikos Kuriniai! _ _ _ _
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO. haį. Teritorija vra aprūpinta kuoge-
Vienam balsui prie fortepiano: j..................... — - . .. . .
1. Bernužėl, Nevesk Pačios 50?.
2. O Pažvelki ......................... 50c. ,
Dviems balsams prie fortepiano:

Skrenda, įlekia Musų Mintįs 75c
Trisdešimtis Lengvų

(a capella) Duetų .— 1.50
Mišram Korui: i

Pirmyn į Kovą ................. 50c.
Keturiolika Dainų, vienam . , . -

sąsiuviny ..................... 1.00 toks darbininkas, malonėkite kre*p-
Reikalaujant adresuokite: (20) fties šiuo antrašu:
. A. ALEKSIS, I A. GUSTAINIS

815 North 8ih St., Springfield. II!. 656 E. 8th st., So. Boston, Mass.

3.
4.

5.
6.

i riausia kiekvienam. Rašykit greit dėl 
platesnių informacijų. (20)

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

PAJIEŠKAU DARBO PRIE 
KRIAUČIŲ.

Aš esu gerai patyręs tame darbe. 
Galiu senus drabužius taisyti, pra
syti ir kelnes siūti. Kam reikalingas

Pajieškau apsivedimui doros m<r- 1 
ginos arba na^Rs be vaikų, be skir- I 
tutno tikėjimo. Aš esu gero budo J 
-aikinas. Atslstakusioms platesnes « 
'.inias suteiksiu laiškais. į Į

B. Cavalesky i
815 Park st., ~Hartford, Conn. »

Pajieškau apsivedimui merginos | 
bei našlės, nejaUnesnės kaip 30 me- t 
tų. Norinčios platesnių žinių gaut, ; 

reipkitės šiuo šDtnašu: i |
J. P, Jonės I !

46 Temple avė., Detroit, Mich. į

MERGINOS IR NAŠLĖS!
Kurios tikrai norite greitai apsi

vesti, tai musų kliube yra daug jau
nų, dailių inteligentiškų ir pasiturin- 
jių vaikinų. Taipgi yra ir profesiona
lų, kurie nori greitai apsivesti. Nesi- 
.armatykite, rašykite, čia viskas yra 
užlaikoma slaptybėj (confidential). 
Kliubas tik painia jūsų vardus ir vė- 
’iau supažindina vaikinus su mergi
nomis ir merginas su vaikinais. Šis 
Kliubas tai kaip telephone centrai. 
Nejuokaudamos parašykite pilnai 
apie save ir kokių vaikinų norite. 
Taipgi įdėkite už 2c. štampą, o gau
site daugybę laiškų nuo vaikinų. Vai
kinai ir našliai taingi kviečiami ra
šyti, įdedant už 2c. štampą. (24) 

Lietuvių Susipažinimo Kliubas
P. O. Box^250, Johnson City. N. Y.

AR NORI APSIVESTI?
Vaikinai ir merginos, našliai ir 

našlės, kurie norit tikrai apsivesti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių negalite 
susirasti sau draugės arba draugo, 
prisiųskit 2c. štampą dėl paaiškini
mų, ir prisirašyk prie, Lietuvių Susi- 
pažinino Kliubo, P. O. Box 250, 
Johnson City, N. Y. (24)

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAl-l 

SYKLA. Biznis gerai išdirbtas tarp | 
lietuvių. Pardundu pigiai, nes turiu j 
išvažiuot j Californiją. (21)

J. G.
1173 Washineton st.,

So. Norwood. Mass.

PARDUODU SALIUN'Ą.
Su 12 ruimų gražiais fomičiais, 

ant trijų metų padarytas lysas. Ren- 
dos 126’ doleriai ant mėnesio. Par
duodu už $800. Neturiu vyro ir man 
našlei sunku yra daryt biznis su sve-1 
rimais.

5901 Mt. Eliot, Detroit, Mich.

......................................................

GRAŽIAUSI IR NAUJAUSI

REKORDAI!
Mes visuomet užlaikome visus C0- 

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 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASSr

v

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

gų $145,000 (šimtą keturisdešimtis penkis tūkstančius) ir kaip visiems yra žinoma, Kad OI- 
szewskio (buvusio "Lietuvos” leidėjo) knygynas yra vienas iš tų knygynų, kuriame randasi 
geriausios knygos, kaip tai šerno raštai, Balio 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 dideli pasiaukavimą, numažindama kai
nas dėl visų tų, kurie ims už didesnę sumą knygų. Kadangi protaujančiąja! visuomenei yra 
reikalinga gerų knygų, o Aušros Bendrovei, Įėjusiai naujai Į šitą milžinišką knygų biznį ir 
norinčiai budavoti 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 
desnę sumą, tai susidėkite iš krūvos su draugais — tokiu budu jums knygos atsieis 
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.

už di- 
visai

nurna-

►

•;

i
l

Knygų 
Knygų 
Knygų 
Knygų

vertės 
vertės 
vertės 
vertės

$10.00 .
$15.00 .
$20.00 .
$25.00 .

... už 

... už 

...už 

. . : UŽ

$ 8.00
§12.00
§15.00
$18.00

Knygų 
Knygų 
Knygų 
Knygų

vertės 
vertės 
vertės 
vertės

. už 
už

. už

. už

$20.00
$22.00
$23.00
$25.00

pasirinkti dei užsisakymo, taipgi visų knygų yražemiau seka knygų sąrašas, kurių galite
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 Istorija ...................
Žodynas Angį.-Liet, (dalis II* 
Etnologija ...............................
Geografija ...............................
iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių Bei Velnių 
Rymas, Garsus Romėnas apie Vatikaną 
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai . 
Istorija Abelna .........................................
Gyvenimo Mokykia .................................
Istorija Suvienytų Valstijų .....................
Lietuviškos ~ '
Lietuviškos 
Lietuviškos 
Lietuviškos 
Raistas, garsi apysaka . —

Pasakos 
Pasakos 
Pasakos 
Pasakos

(dalis I) . 
(dalis Ii) 
(dalis III) 
(dalis IV)

Knygų kaina
......... $10.00

$7.00
$6.50
$ 1.00
$4.00
$2.75
$2.50
$2.50
$2.75
$2.50
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25
$2.25

Knygų
• • • f • •

Knygos vardas
Rašto Istorija .......................................
Trumpa Senovės Istorija ...................
Apsireiškimai Atmosferoje ...............
Gamtos Istorija ....................................
Gamtos Pajiegos ..................................
Kada Kokiu budu Svietas Susitvėrė . 
Kada Kokiu budu Svietas Pasibaigė .
Istorija Cnicagos Lietuvių .................
Biblija (pilna) sykiu su pilna rodykle 
Bedievių šventraštis (apie 560 paveikslų) .. 
Lyties Mokslas (nauja knyga 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 
$1.50 
$1.50 
$1.75 
$4.00 
$4,00 
$7.00 
$2.50 
$2.00 
$2.00 
$1.50 
$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, D!.
P. S. Aušrai reikalingi yra agentai pardavinėjimui knygų, užrašinėjimui šėrų ir t.t. Nuo

šimtis gana geras. Ilel informacijų kreipkitės laišku Aušros Bendrovėm

A.
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Žmogžudžių žudymas su i 
iškilmėmis.

I

KELEIVIS

. i mokėti už farmą
. La, 2 barnis, l ' 

Pabaigoj vasario mėne-įspaudė jam ranką ir pa-j 
šio,‘šiais metais, Franci jos sakė£ 
valdžia Paryžiuje nužudė 
paskilbusĮ žmogžudį Lan
dru, kuris buvo apkaltintas 
nužudyme keleto moterų. 
Kadangi minėtas žmogžu
dys taipgi buvo žmogus, tai 
jo nužudymą irgi reikia va
dinti žmogžudyste. Tokiu 
budu išeina, .kad žmogžu
džiai nužudė žmogžudį.

Apie tą žmogžudį buvo 
plačiai rašyta viso pasaulio 
laikraščiuose. Vienok nužu
dytasis asmuo nėra taip Jau švito. Pasigirdo ko- 
svarbus, kaip svarbus yra manda: 
pats žudymo tikslas ir jo 
aktas.

Štai kaip tas žudymas rų pasveikino giljotiną. 
Įvyko: - Budelio pagelbininkai pa

jau iš vakaro prezidento guldė pasmerktąjį ant tam 
kancelerija pranešė proku- tikros giljotinos skrynios, 

............... pririšo. Deibleris paspaudė 
spaustuką ir po penkių se
kundų, paėmęs ir iškėlęs pa
smerktojo galvą, iškilmin
gai suriko:

— Teismo sprendimas 
Įvyko!

Buvo 6 valanda ir 12 mi- 
nutų ryto. Už pusvalandžio 
pasmerktojo kūnas ir galva 
tapo palaidota kalėjimo ka
puose. Moro Ziaferi ant jo

raturai, kad Millerandas 
<turbut prezidentas) nega- 
f - • 1 -------- ?-**-• T------------3--- -- ------ - --  
likimą ir jis turi būt laike 
24 valandų nužudytas. Už 
valandos 
jau visas 
žinojo ir 
publika)

—Tamsta, aš labai dėkin
gas jums už jūsų kuogra- 
žiausią gynimą.

Tuo laiku i kamerą Įėjo 
budelis Deibleris su savo 
pagelbininkais, ir sulyg 
Įstatų pasiūlė Landrui sti
klinę romo.

—Ačiū, — atsakė Landru, 
— aš negeriu.

Toliau pasmerktajam su
rišo rankas, nuvedė laiptais 
žemyn ir išvedė į aikštę...

PUIKI FARMA.
parsiduoda connECTICU i 

FARMA.
120 akrų geruųisios žemės. 10 akrų 

: <'irban:..s, likusioji ganykla :r miškas. 
Į Vien tik miškas gali dube itavai ap- 
, ntok.'ti ui C, ruimų gera stu-
—, _ bamės, 1 vištininkas, maiste r- 
nė, pašiugė vežimams, maikinyčui, • 

[visoki farmos įrankiai, mašinerijos, 
vežimai, 90 obelių ir kitokių vaisinių 

i medžių, vynvuogių krūmai. Kurie ne
ša gerą pelną; geras arklys, 2 gei«'S 

i karvės, 2 metiniai veršiai, 55 vislus. 
I 5O viščiukų. 3 antys, 4 avys ir 1 kiau- 
■ le. Randasi geroj Kaimynystėj ir gra- 
i šioj vietoj, tik viena maiie iki vieš- 
' keliui, 2 mailės iki bažnyčių. Krautu
vių ir gerų marketų. 2>iokykia visai 
arti. Is priežasties levo mirties Eu
ropoj esu kviečiamas užimti tenai 
gaspadorystę, todėl priverstas esu 
šią farmą parduoti už žemiausią kai
ną. Greitai perkant kaina tik $2400. 
Jnešt $1400, likusieji ant mortgičiaas.

Jau pasūdyta bulvės, kernai ir dar
žovės.

M. Hl MAN
3.3 Reynolds st.. Dauielson. Corei.

—Išsiimkit kardus! 
Ir tris šimtai raitų žanda-

Įėjęs palengvinti Landrui

po to pranešimo 
Paryžius apie tai 

žmonės (žioplių 
pradėjo rinktis 

prie Versalio, kad iš nakties 
užimti žudymo aikštėje at
sakančią vietą. _ ..

Aukšto luomo žmonės, de- kapo, vardu gynėjo, padėjo 
vainiką. Skaitlinga Pary- 

visas Paryžius lindo pasi- žiaus žiopsotojų minia ir 
grožėti žmogžudystės aktu, eilių-eilės automobilių 
. Trečią valandą nakties at- grižo namon. * *

Kaltas buvo Landru, 
nekaltas—niekas tikrai 
žino. Bet, tegul, sakysime, 
jis buvo kaltas. Nėr pasau
lyje to darbo, kurio žmogus 
negalėti) padaryti. Tegul 
jis. kaip teismas rado ir pri
pažino, žudė žmones (mote-' 
ris) ir tegul vertas už tai 

už
o

putatai, artistai ir abelnai

SU-

TaL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVY S DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 v ak. 
NEDĖIJOMIS: 
iki 1 v. po pietį).

t
I

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

PARSIDUODA FARMA!
DIDŽIAUSIAS PIGUMAS šiAME 

SEZONE.
160 akrų puikios žemės, 

dirbamos, lygios ir derlingos, 
ji ganykla ir didelis miškas, 
SvOOO. Puiki S ruimu siuita, 
.ištininkai ir kitoki budinkai. 
lis sodas visokių vaisinių medžh 
šoki farmos įrankiai, vežimai, 
rietos, geras geriamas vanduo, 
fonas stuboj. Ši farma randasi 
miesto, prie murketų. Turi būt 
duota tuojaus. Kas nori farmos, 
geriausia proga. Parsiduoda t; 
73200. J nešt $2000. Laiškus

K-G

10 akrų 
likusio- 

vertės 
barne, 
Dide
li. vi- 

ka- 
tele- 
arti 
par- 

, tam 
ik už 

3200. į nešt $2900. Laiškus atsakom 
angliškai. (21)

NATHAN M EIS LĖK
4 Bank st., New Landau. Conn.

FARMOS! FARMOS!
As turiu 290 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo
kit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir su mažu inioKė- 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimu. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (22)

JOS. STANKUS. Farm Agencv 
FOUNTAIN. MICH.

vežė giliotiną ir automobi- 
lium atvažiavo garsusis Pa
ryžiaus budelis Deibleris, 
apsirėdęs juodais rūbais, 
juodomis pirštinėmis, šilki
ne skrybėle ir baltu kakla
raiščiu. Statyti giliotiną pa
liepta be triukšmo, kad pa
smerktasis nepabustų... Tuo 
laiku kalėjimo salėje susi
rinko valdžios atstovai ir 
kelios dešimtis žurnalistų. 
5-tą valandą ryto atvyko 
pasmerktojo gynėjas, į 
siausias f ;
tas ir parlamento deputa
tas Moro-Ziaferi. Pasmerk
tojo kameros duris tapo at
rakintos ir Įėjusieji rado 
pasmerktąjį ramiai miegan
tį. Prokuroras priėjo prie, 
jo ir prabilo: imas

—Landru, kelkis!
Pasmerktasis 

miegu.

ar 
ne-

bausmės. Bet žudymas 
žudymą yra ne bausmė, 

____ tik hiaurus kerštas! 
gar- Žudymas .su paroda, su 

franeuzų advoka- apeigomis, su daugybe pu
blikos, su plačiausiais apra
šymais laikraščiuose negali 
duoti gerų vaisių, nes žiau- 
rina ir taip nešvelnius mi
nios j'ausmus. Žudymas ar
ba žmogaus gyvybės atėmi- 

,__ nepaisant kokioj'
: formoj* tas butų daroma — 

miegojo ' vistiek yra žudymas!
sunkiu miegu. Prokuroro! Krikščionims yra penktas 
draugas pajudino pasmerk- Dievo prisakymas: Neuž- 
taji Į petį. Pasmerktasis pa- mušk! kuriame jokio prie- 
kėlė galva, pratrynė akis ir rašo nei pažymėjimo nėra, 
atsikėlė. " kaip nors būt leidžiama

—Buk stiprus, Landru!—(užmušti. Kas žmogų žudo 
prabilo prokuroras. yra žmogžudys, ar jis

—Nekaltai pasmerktas miške už krūmo butų_ pasi- 
visuomet stiprus, — atsilie-, slėpęs, ar ant valstybės sos- 
pė Landru. j to sėdėtų. 0 vienok krikš-

Pradėjo apsirėdyti; ra-.toniškoji Francija (nuo to 
mių ramiausiai užsirišo ka- neliuosa ir krikščioniškoji 
klaraištį, nusivalė batus ir Lietuva) mindžioja Dievo 
leido kirpėjui save apšva- prisakymą — Neužmušk! 
rinti. Paskui atkreipė domę^ Pr. br.
j teismo tardytoją ir pa-; 1-1* z\ f
klausė: FARMOS!

—Kas tas per ponas, kad
aš jo nepažįstu?

Gynėjas supažindino iri
jiedu širdingai pasisveiki- mažų’
no. Tada Įėjo abatas (kuni-iNewark,_N7j. 
gas) Luazelis ir artinosi,’.ingos] 
prie pasmerktojo, bet tas' 
šypsodamasis atstūmė jį sa
kydamas:

—Nemanyk, kad aš sveti
mas religijai: aš labai no-'^nąi, 
riai pasinaudočiau jūsų pa-; “T' karvių’
tarnavimu, L:t L.1 I* ‘"z ' " .
fia nnnai lahsii clrnhinaci j055’ vež,ma1’ '-<ar!et<>s ,r palankai. Tilt ue ponai laoaj SKUOinaSl, 2 mailės j dideli miestelio marketą ir 
tai man nelabai norisi juos gelzkelio Stoti, kur yra elektros gat- 

i vekariai. dirbtuves ir teatrai. Kaina 
SUllUKCtyn. l,jį viską tik $4900. Jnešt $1800. Liku-

Prokuroras užklausė pa-bieji ant lengvo išmokėjimo. Rašykit 
smerktojo:

—Ar nenori ką-nors pa
reikšti ?

—Aš
nustebintas, kad 
taip silpnai žinai franeuzų 
įstatymus. Kokią, tamsta, 
turi teisę, toj minutėj, kuo-

t)

PARMOS! PARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
: randasi New Jersey valstijoj, netoli 

Farmos geros ir der- 
Platesnių žinių klauskit laiš- 

MIKE CHURINSKi (26)
Bos 46, Sand Br<»ok. N. J.

PARSIDUODA FARMA.
| 100 akrų žemės, 39 akrai labai der
lingos ir dirbamos. Daug miško, 2 
—1—6 ruimų stuba, 2 bamės, 4 
kitokį budinkai. visi gerame stovyje, 

bulius, 2 arkliai, bet kadangi ši- vištų, visoki padargai, mašineri- 
’ • ’ ’ • • 1 jos, vežimai, karietos ir pakinkai. Tik

b , 2 mailės j dideli miestelio marketą ir

i

S< redomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” namą 

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

AMERIKOS
LINDA

Pradėk Dabar Pirkti

įTAJtDA^

STANDARD 
ir 

Challenge Pieną

Plėšimai atsitinka kiekvieną dieną- 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne
lauk. kol busi apiplėštas, bet tuojaus 
užsisakyk musų garsų "11 & R”- au
tomatišką revolverį. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musų garsusis "H čc R" revolveris 
pilnai gvarantuotas. Paprasta jo kai
na $11.00. vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
mes numušėm jo kainą Iki $5.25, taip 
kad kiekvienas gaištų lengvai jį įsi- 
ęyti-

Musų garsusis ”H & R” revolveris 
padarytas iš geriausio plieno ir šauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori; 22. 32 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
i-.ori mėlyno plieno, ar nikeliuotą. Iš
kirpk šį apskelbimą ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu, adresu, Įdėda
mas už .35c. štampų jo persiuntimui, 
o $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikvsi 
revolveri. NEATIDĖLIOK — RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš/kitų ša
lin Drisiuskit pinigus iškalno. (?)

V. ESTERN ARMS COMPANY 
Dept. P—98

2136 W. Chicago Avė., Chicago, III.

J LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI L1EPOJAUS 

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

LIEPOJV
S. S. SJOCKHOLM

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

Birželio 10, Liepos 15 ir Rūgs. 9 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ------------- $103.50;
DANZ1GĄ ir P1LIAVĄ $iO6..0 
LiEPOJV ir KLAIPĖDĄ — $1«7

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios 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.

Greičiausi moderniški laivai pasauly.
Geriausias patarnavimas pasažie- 

riams.
Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
Lietuvą, Lenkiją, Rusiją. Ukrainą, 

j visas Baltijos Valstybės ir į 
Hamburgą.

I

IR TAUPYK LEBEL1US KAI)
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant kibelių kitos 
pusės dėl paveiksluoto dovanų katalogo.

Apsimoka Taupyti Leibelius’

Lawrehče’o Lietuviai |
Važiuokite Į Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis: 
”SAMARIA” .... Biri. 
”LACONIA” .. Liepos 
”PITTSBURGH” Liep.

vietą iškalno. Parvažiuosite

28
2K
29

*SAMARIA” Gegužio 31 
”HAVERFORD” Birž.15 
”Pi'!TSBURGH” Birž.24

Užsisakykite ant šių laivų 
kuogeriausiai ir greitai.

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

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

URBŠA, SEKYS IR KO.
LAWRENCE, MASS.

■

\ s

%

I

Jie.

>1

LINKSMA NAUJIENA!«*

$103.50 
$5.
ir Giasgow:
, .. Gegužės 
.... Gegužės

> tI
I
i♦ 9

I c

— n .- iiatsiųsime jums: |
VAT. (?).«

M

Tel. 70581.

e

I

Skaityk šią naujieną. 
Ji daug laimės nesą —
Dėl .Jūsų sveikatos 
Sa’utaras ii tas peša.

FARMA.
Parsiduoda greitai ir pigiai 

10 akrų farma. Su visais 
lauku Įrankiais, apsėtais 
stubos rakandais. ‘Žemė 
šokiems javams. Upelis 
durį farmos. 25 akrai 
mes, "likusieji 15 akrų 
giria.

Budinkai vidutiniai, 
medžių sodnas, šita farma ra 
tik Ž mailės nuo miesto ir gele: 
ilo stoties. Parduodu uz $2,7tM 
rintis pirkti ant išmokėjimo turi 
ti $l,9oo. Daugiau informacijų su
teiksiu laišku.

FRANK NORVAISH
R. 1. Bos 76a, Irens, Mich.

.trvvuiiais, 
taukais ir 

derlinga vi- 
bęga per .1- 
dirbamos -e- 
gaily kla ir

SAXONIA ...................... Gegužės
CARONIA ....................... Birželio

Kambarys $130.00— 
3-čia klesa 
Karės taksų

Per Liverpool
SCYTHIA ................
COLUMBIA ...........

PARSIDUODA FARMA.
-120 akrų geros žeiųes, didelis m’š- 

kas, naujos triobos. nemaža 
esu
nes
nių

triobos. nemažas sodas, 
priverstas greitu iaiku parduot, 
važiuoju Lietuvon. PiatcsnitJ ži- 
klauskit: . (21)

CHAS AMEROSE.
Luther. Mich.

5? Gera sveikatą yra verta auk-' 
f siniij dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
kose arba pas.

i F. »D. ąiCtfOK • CO.
Jk 104-114 So. ♦» St. J

Broekiye. R. Y. /

Iš Bostonu
ASSYRIA ....................... Gegužės 24
SAMARIA ...'............... Gegužės 31
I’ARMANIA ..................... Birželio 16

Personaliai veduona ekskursija su 
Užjūrio susisiekimais Suuthutnp- 

tone j Danzigą. Piiiavą ir 
Liepoją:

Per Cherbourg KAS UTARN1NKAS 
MAURETANIA. AQDITA.NIA 

BERENGAKIA.
Per Angliją ar Hamburgą į Danci

gą $106.50; j Liepa jų $107. Taksų $5.

PARDUODU ŪKĘ.
4d akių už $1,000. stuba ir skie

pas, šulinys, 4 akrai bulvių apsėti, o 
Kitkas miškas ir ganyki^. laibai ger.-t 
vieta vedusioms su šeimyna.

G. ANDRIULIS
Box 48. Kennedy. Wiss.

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. G. Landžius.Seymccr
LIETU VYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadwav & G st.

SO. BOSTON,‘MASS.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
.kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
’tarn padaryta, kad jus išgydyt) nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resne negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 

: be. Gauta aukso medalius. Mes pri- 
i siusime ką sakome. : 
į išmėginimui visai DYKAI.

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bldg., St. Louis. -Mo.

J PILIAVĄ
Per Hamburgą

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji ”O” Garlaiviai 
Vest ris .................... Gegužės 20
City of Vnlencia Geg. 25 tiesiai į 
Ordų na <4eg. 27, Liep.8, Rugp.12 

HanibuYg
Oropesa Birž.’.O.Liep.22,Rugj>.26 
Vundyck .. Birželio 17. Liep. 29 
Orbita Bir. 24, Rugp. 5 irRugs.9 
Vauban .....................  fūepos

Tiesiai j Cherbourg, 
Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirtos kajutes. 
Nėra extra mokesčiu.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO. 

SANDERSON & SON INC. 
AGENTS

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

Arba pas viet. laivakorčių agentą

J Lietuvą ii iš Lietuvos 
Pilisvą, Klaipėdą, Liepoją, 
Hamburgą ir visus kitus por- 
tus. Parduodame ant visų lini
jų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Išgautame 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! 11

UmUANUN TRAVEL BUREAD
136 East 42nd St..

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

JNTERNATIONAL 
TRAVEL BUREAU

NEVY YORK, N. Y.

j

i
i

I

NORTH 
GERMAN 

LLOYDTelefonas 5112'W.

Dr. A. Gorman-Siimauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

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

MONTELLO. MASS

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

Dubeltavais Šriubiniais
* Laivais j

LIETUVĄ
NEW york-bremen

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai Įtaisyta 
Trecia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
99 Statė St.. Boston, Mass.

Namų Jei. Bark P.ay 
Ofiso Tel. Haymarket

DR. dOHN FEOER KIE WiGZ
SPECIALISTAS MOTERŲ 

LIGŲ jr AKUŠERIJOS.
Valandos:

Nuo 12 iki g po pietų 
Nedėliotais nuo 10 iki J 
Rytmečiais pagal •su

tartį.
81 CANALST. BOSTON.MASS 

Rooms 215 <k 216.

X

United Mambų r g
American EįSS American 
Lines Inc.=!‘ Line A

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO RUDAIS DEIJvI DAUGELIO 
ĮVAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA- 
RAS BITTERIS iš MUSŲ CHE 
MIŠKOS LABU RA TORUOS. KURIE 

DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 

. laiką.
Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne

gausite, tai neimkite kitokio, liet rei
kalaukite tiesiog iš musų.

c
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai i nes Europos 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 

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, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 
pasažieriams.

. Laivai ”Hansa’’, "Bavern”, "IVuertteinberg” 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 autorizuotą agentą 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover Stn Boston, Maso.

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su ŲETL'VA. 

Laivai iš Rotterdamo -nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

R™DAM 
MKIVAMflRMM
H Birželio 3 ■ ■

N°9™AM 
DOTTERDAM

Birželio 17 • ■
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALTAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Man.

>
! ĮŠALI TARAS DRI G & CnKMICAL 

I CO„ DEPT. 18,
1707 So. Ilalsted st., Chicago, III.

I IŠRADĖJAI!
*:*

i'itTT♦p ___ _ ___
a .» a a A A

i 
!
I

LIĘTDVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičins
Ofisas: 258 BROADWAY 

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

angliškai. (21)1
MRS G. M EISLER

R. F. D. No. 4, Putliam, Conn. ■

FARMOS!

I

FARMOS!
Kas norėtų pirkt farmą, aš galiu 

nurodyt. Aš žiniau g^ni farmų, bran
gių ir pigių, nuo ?2,0W iki $19,000 
brangumo, nuo pačiu savininkų; že
mė gera auginimui visokių javų: arti 
miestelių ir dirbtuvių. Aš nesu agen- 

į- - . . I tas, liet farmervs ir biznio i.s to ne-met aš jau nepnguliu jūsų j darau. ..'••>gu kas norite pirkt farmą, • !•_ i*__ •  ____ __ ' L- roiri L’if 3^- vominn yyo '/vriiotu
i laišku. 

Galite ic ypatiškai pas mane atsilan- 
' (21)

jaučiuosi perdaug
tamsta

pasauliui., lįsti prie manęs 
įžeidzianciaas klausimais?! j r 

Paskui, kreipdamasis Į.k>u ' -------------
savo gynėją, karštai pa-' M. KASPUTIS

K. F. D. Box i, bterling, Comi. -4

t

♦:
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tes "Patarimai Išradėjam*,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai «avo ad
vokatui.

M ARTI N LABINK* 
Re g. Pat ant Atty.

3 PARK ROW. J«W YOtt

■ . ■ ..................... — ■ ■ ■ —A ■ ■ ■ *.....................- -
PINIGUS PERSIUNČIAME f VISAS DALIS 

LIETUVOS IR LENKIJOS 
su augsčiausiu išmokamu kursu.

išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visą geriausiu linijų. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiuia. 
Ateikit rr pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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



J. Naujalis.

Pažinkime save.
(Tąsa)

Atydą.
Dirbant bent koki darbą 

mes privalom turėt atatim- 
karną tam darbui Įrankį. 
Pavyzdžiui, siuvant varto
jame adatą kaipo įrankį; 
ariant — žagrę, šieną pjau
nant — dalgį, kasant duo
bę—špatą, rašant—plunks
ną, etc. šitie visi įrankiai, 
be kurių darbas nebūtų ga
limas, yra fiziški.

Atydą yra, taip sakant, 
proto Įrankis. Kaip be fiziš
kų ĮraTrkių nebūtų galimy
bės atlikti fizišką darbą, 
taip be atydos negalima bu
tų atlikti protišką darbą. 
Jeigu mes norime būti sėk
mingais savo mintijime, ne
atbūtinai turim sukoncen- 

z truoti savo mintis, tai yra, 
pavartoti atydą, kuri yra 
viena svarbiausių proto 
ypatybių.

Musų mintįs nuolatos 
mainosi: vienos Įeina į mu
sų protą, kitos išeina; vie
nos pereina per musų protą 
lėčiau, kitos — žaibo greitu
mu. Bet jos visos nėra 
mums reikalingos.- 

Pavyzdžiui, dirbdami 
vo užsiėmime mes pavarto
jame tik tas mintis, kurios 
rišasi su tuo ypatingu dar
bu. Visos kitos mintįs yra 
prašalinamos, arba pasilie
ka neaiškios. Čia apsireiš
kia atydos veikmė.

Kurie lengviau dirba aštuo- 1 
nių vai. pakanka. Taip-pat 
geriausios miegui bei poil
siui valandos,, tai tarpe 1Q 
vai. vak. ir 6 vai. ryto. Žino
ma, galima apsieiti ir su še- 
šiom-septyniom vai. miego, 
tečiau, kaip virš minėjau, 
asmuo nebus tekis ener
gingas.

Paėmus naują Įranki 
mums darbas taip gerai ne
siseks, kaip kad su senuoju, 
prie kurio mes jau buvom 
pripratę. Tas pats yra ir su 
atvda. Jeigu mes pirmiau 
nesam bandę sukoncentruo
ti savo mintis,tai yra,neban
dėm valdyti atydą, tai iš
kart butų sunku tiems, ku
rie to norėtą. Todėl seka
mam straipsnyje pabriešiu 
apie SKAITYMĄ, jojo ver
tę ir kaip valdyti atydą.

(Bus daugiau)

musų ''kalbėtojai” turėtų 
pasimokyti, kad jų balsas 
nebūtų vienokis nuo pat 
pradžios ligi galo. Taip-pat 
ir patsai sobjektąs turėtų 
būti įvairiai apsakomas, no
rint, kad publika atvdžiai 
klausytųsi.

Pagal trečią dėsnį musu 
atyda pavargsta, ilgai lai
koma ant monotoniškos sti
muliacijos. O suvargusi aty
da nustoja veikmės.

Todėl ketvirtas dėsnis nu
rodo reikalą kreipti atydą 
prie naujų dalykų, kurie 
yra daugiau užimanti.

Atyda yra begalo svarbi 
musų gyvenime. Be jos var
giai žmonija butų pasiekusi 
dabartinį c i v i 1 i z a c i j os 
laipsni.

Kiekvienas musų turim 
atydą, tečiau nevisi žinome, 
kaip ją vartoti. Kiek kartų
mes panaudojam savo pro
tą bei atydą menkniekiams? 
Jeigu nors trečią dalį ant 
nieko praleisto laiko pa
švęstume prakilniam tiks
lui, tai daug gero padarytu
me sau ir žmonijai. Kam 
šiandien pasaulis gerbia to
kius vyrus, kaip Darvinas, 

j Lamarkas, Shakespearas, 
Newtonas ir kiti? Kam 
šiandien Jungtinės Valsti
jos gerbia Lincolną? Tam, 

j kad jie pašventė savo darbą 
j tokiems tikslams, kurie pa
stūmėjo ši pasaulį keletą ci- 

Kartais mes esam kuo to- į vilizacijos laipsnių augštyn. 
kiu užinteresuoti iš lauko,1 Jaunuoli, paprotauk apie 
kaip tai: nepaprastai augs- tai!
tu budinku, smarkiai prava-' Kaid sukoncentruoti min- 
žiuojančiu automobilium, tis ir, pavartoti atydą tinka- 
arba kokiu nors švelniu bal- mai, reikia, kad žmogus bu
šeliu. O kartais mes esam tų sveikų nervų, turėtų nor- 
įsigilinę mintijime: apie mališką protą, žodžiu, turi 
'meilę, vargus, pasisekimus 
bei nepasisekimus, etc. Tai
gi šituo principu atranda
me, kad atvda dalinasi i dvi 
klasi: IŠLAUKINE ir VI
DUJINĘ.

Psichologijos mokslo 
žvilgsniu išlaukinė atyda 
yra ta, kuri aplaiko išlauki- jus protauti, asmuo turi būt 
nę stimuliaciją. sveikas; kad būti sveiku,

Vidujinė atyda yra ta, ku- reikia prisilaikyti gamtos 
ri gauna vidujinę stimulia- dėsnių, 
ciją. • Gamtos dėsniai reikalau-

Toliau studijuodami aty- ja, kad musų kūnas gautų 
dą atrandame da ir kitokiu pakankamai tinkamo mais- 
ypatvbių. Pavyzdžiui, yra to; kad gautų užtenkamai 
tokių daiktų, kurie atkrei- tyro oro; kad musų kūnas 
pia musų atydą visai musų gautų ganėtinai poilsio — 
protui nežinant. Mes - kar- miego, 
tais paliekam kuo tokiu už
žavėti, visai neturėdami no
ro. O kartais per nevalią 
vėrčiam savo atydą Į ko
kius nors daiktus. Todėl 
ant šito pamato atyda pasi
dalina da i dvi klasi, būtent:
SAVAIMĖ ir 
VAIMĘ. "

Savaimė atyda yra ta, 
kurioje sąžiningos, pastan
gos nesiranda.

Nesavaimė atyda yra ta, 
kurioje sąžininga pastanga 
veikia.

Psichologai, studijuodami 
atydą atrado, kad ji veikia 
pagal tam atatinkamus dės
nius, kurių yra keturi:

1. Protas nekreipia domės 
: neinteresingus daiktus.

2. Monotoniškiems stimu
lams atyda nėra veikli.

3. Apsistojusi atyda ant 
nesimainančių stimulų pa
gimdo - hipnotišką bei letar
gišką padėjimą.

4. Nuvargusiai atvJai ga
lima duoti poilsio, nukrei
piant ją prie naujų bei inte
resingų dalykų, arba pasi
duodant nesavaimei atydai.

Pagal pirmą dėsni mums 
sunku yra sukoncentruoti 
savo mintis tokiems daly
kams, kurie musų visai ne- 
užinteresuoja. Pavyzdžiui, 
jeigu mes priversime žmo
gų dirbti tokį darbą, kurio 
jis neapkenčia, visai mažai 
naudos iš to apturėsime.

Antras dėsnis primena 
mums, kad įvairi 
dai yra pageidaujami. Tūli vai

sa-

būti pilnai sveikas. Tai yra 
negalimu daiktu, kad žmo
gus liguostas, nuvargęs, su
sirūpinęs, turėdamas nervu 
suirimą, galėtų tinkamai 
protauti. Tai yra fiziška ir 
protiška negalimybė, sako 
psichologai. Taigi, kad galė-

kad gautų užtenkamai 
kad musu kūnas

Kūnas su protu yra taip 
susirišę, kad jeigu vienam 
kas kenkia, tai ir kitas ken
čia. Maisto straipsnyj („Ke
leivio” No. 14) mes išskaitė- 
me, kad maistas atnaujina 
nykstančius audinius ir SU

NEŠA- tveria energiją. Jeigu as
muo gaus vidurių sukietėji
mą arba kitokią ligą nuo 
blogo" maisto, tai tas reikš, 
kad blogas maistas yra pa
sekmė, kenkianti asmens 
protavimui.

Tvankus oras namuose 
bei dirbtuvėj pakenks musų 
tyram, .sąmoningam prota
vimui. Be tyro oro musų kū
nas palieka be jėgos ir mes 
nustojam energijos koncen
travimui savo minčių. Ap
skritai imant, suaugęs as
muo turėtų gauti apie 3,000 
kubiškų pėdų tyro oro per 
valandą, arba 50 kubiškų, 
pėdų į minutą, mažiausia. 
Tečiau tas’ nereiškia, kad su 
mažiau oro negalima gy
venti. čia kalbama, kaip 
sveikesniu būti ir kaip ge
riau sunaudoti savo protą 
bei atydą.

Mes jau visi žinom, kad 
mieguostas žmogus negali 
sukoncentruoti savo mintis 
taip, kaip išmiegojęs. Jeigu 
jus paklausit pas tokį žmo
gų, kuris bažnyčioj snaudė, 
ką kunigėlis sakė, tai gausit 
atsakymą, kad jis pamiršo.

Dabar kjla klausiirtas: 
kiek valandų asmuo turi 

ai atv- fniegoti? Abelnai apie 8-9 
kurie sunkiai dirba.•5

PILIETIS STASYS BROGIS 
IŠKELIAUJA LIETUVON.
Ex-kareivis Suvienytu Vals

tijų, tarnavęs 18-tam S. V. 
pėkšt. pulke, 1 divizijoj, dabar 
iškeliauja Lietuvon atlankyti! 
savo motiną ir gimines. Jis pa
eina iŠ Virgelių kaimo, Gražiš
kių vaisė., Vilkaviškio apsk.

ROYAL MAIL STEAM PAG
RET CO. Įsigijo naują laivą 
”BARIMA”, kuris tuojau^ pra
dės plaukiot tarpe Suvienytų 
Valstijų ir\ Hamburgo. Dancigo 
ir Liepojaus. šiuo laivu bus la
bai paranku keliaut lietuviams, 
lenkams, latviams ir rusams.

Laivas "BARIMA” yra įreng- ‘ 
tas pagal naujausiu parankumų.' 
Yra visi patogumai keleiviams.

AR JUS-V KŪDIKIS VERKIA? Į
Ar jis nerviškas ir neramus? Jeigu 

taip, tai gal jam netinka maistas., 
Jeigu negali savo krūtimis per.ėt kū
dikį, duok jam Bordens Eagie Brand 
Pieną — tai yra maistas, kuris išau
gino šimtus tūkstančių kūdikių. 
Lengvai sutaisomas — tik reikia aa- 
dėt virinte vandens. i

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko : 
iųs rasite apskelbimą Borden’s Eagie j 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, negu visi j 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk' 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden : 
Company, New York, o jie prisius j 
tau dykai visas instrukcijas tavo kai- , 
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny- j 
gą su pamokinimais, kaip iš Eagie j 
Brand pieno padaryti skanius vai- ( 
gius. Pranešk, ko tu nori. J

!< i 
•s<i 

t< i 
Gerbiamieji Tamstos:— Šimtai lie- < i 

tuviu priėmė mano patarimą ir nusi- ’ 1 
oirko labai naudinga knygelę, po var
du 'TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. Ji parašyta lietuvių kalboj, pa
rodo kaip su keletą dolerių gali pra
lieti savo biznį ir tapti turtingu. Ji 
išaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Amoniją, Mui
lą, I^azurką. Ketčupą, Syrupą, Gy-, 
Juolcs ir daug kitų visokių gudrybių'. į 

Šita knygelė turi rastis kiekvhno ; 
lietuvio stuboj. Ji nėra didelė, bet , 
verta yra tiek aukso, kiek ji pati sve- j 
ria. Ji kaštuoja tiktai 'vienas doleris. : 
Nesiųsk pinigų, bet tuoj, dabar, ra- • 
syk man sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu Tiesus Ke
lias Prie Turto”. Aš prižadu užmo- j 
keti pačtoriui viena dolerį, kaip at- į 
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20) j
(VALTER YURKEVICZ 

3842 So. Union Avė, Chicago. III.

ATVIRAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI!

ATVIRUTĖS!
TIK DĖL VYRŲ ! Gražesnes už vi

sas kitas atvirutes, jaunų merginų 
paveikiai, ne kopijos, bet originališ
kai nufotografuotos ir kožaa skirtin
ga. Siųskit dolerį laiške, tuojaus pri
siųsiu už du doleriu vertes. Viena pa
žiūrėjimui 20c. ir už 2c. šlampa.

J. GABRYS (231
P. O. Bo. 249, Brooklyn, N. Y.

PLAUKŲ GYDYMAS.
Pamėginkite musų gyduolių. Bon- 

kutė 4 oz. tiktai už 65c.: dvi bonku- 
tės už dolerį. Parašykite laiškelyje 
savo plauku ligų ir prisiųskite pini
gus, o greit gausite gyduoles. Neap
siriksite, jeigu pabandysite. Pasisku
binkite. Gyduolės nuo plaukų puoli
mo, šipimo, žilinto, niežėjimo, panai
kinimui pleiskanų ir retiems plau
kams. , (20)

MESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 336, \Vilkes-Barre, Pa.

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

čiame į visas dalis Amerikos. Adre
suokite: (20)

L. J. PAULAUSKAS
102 Millbury st., fWorcester. Mass.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS I LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS, DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGUS 
VISADA KREIPKITĖS I 

LIETUVIŲ MECHANIKŲ 
SĄRYŠI, INC..

•4 Grand st, Extenaion, 
BROOKLYN, N. Y.

1922 *

Boston, Mass.

i

1845

-V

i

PETRAUSKAS 
Broadway, 
Boston. Mass.

Muzikos Moky- 
lekcijų dainavi- 
Už 10 lekcijų 
klarnetto, flau-

rengia

AR JŪSŲ KŪDIKIS
DAROS!

Kūdikio sveikata ir

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ I LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą— Tikrumą—Pigumą
ilgimas, didžiumoj 

priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto,
Jūsų kūdikis turi būtikurį jis gauna.

numazgotas kiekvieną dieną ir regulia-
Jeigu jūs negali-iškai pavalgydinta

te žindyti savo kūdikio, bandykite

EAGLĘ BRAND
(OOlVZJŽA’5"^ r'ILKI

Sutaisytą iš riebaus karvių j*
smulkaus cukraus, vien tik dėl kūdikių.

Prisiųskite šitą pagarsinrmą 
New Yorkį The Borden Co

ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą.

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konserva- 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk 
tojumi. Už 10 
mo — 15 dol. 
smuikos, piano, 
to, cellos ar kontrabasso-13 dol.

L
\f -C

artistus operai. Operinis Re
pertuaras: 10 lekcijų — 30 dol.

Adresas:
MIKAS 

769 
South

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštų.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis cuo9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

• Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba rnoney orderiais. 
' ' * Pristatomi paliudijimai su priėmėjo parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO JDĖLIAI

41 Bedford St., kampas Chauncey,

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

| 253 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL Beach 6933

DR. Ii. M. FRIEOMAH
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto ik!

9 vakaro.
1069 WASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

Dr- A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas

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

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

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

- . - - \ _ -Į

i! 
i! 
■i!

Į Sveikatos Gydytoją.
AŠ KARALINA BAGUŠIENĖ dabar pa

sirodau visų žmonių akyse.
Aš per 3 metus buvau visai nupuolus 

sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus iš- • 
gdlėjau lovoje. Mano kūnas buvo visas ap
imtas visokių skusmų ir aš buvau nustojus 
visai viltį, kad begyvensiu. Visur aš šau- 
kiaus ir jieškojau savo sveikatai pagclbos, 
bet niekas mane nepagelbėjo ir niekur aš 

negavau savo sveikatai pagelbos. Bet kada aš gavau išgirsti apie 
Sveikatos Gejbėtoją, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus a.\ pareika
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai, čėrauninko Krikštalavo 
Aliejaus, kuris užmuša žmogaus kūne visas ligas. Antrą bonką Valy- 
tojaus, trečią bonką Nervų Stiprintojo, ketvirtą bonką Minerališkų 
Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas, tai 
pusės skausmu nebeliko. Antru sykiu dar pareikalavau ir sunau
dojau, tai pajutau, kad nėra pas mane jokių skausmų ir ligų. Da
bar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu labai gerą apetitą ir miegoti 
gerai galiu. Praėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo pa
veikslo kaip ištukau. Todėl dabar dėkavoju tūkstantį kartų Sveika- i 
tos Gelbėtojui. ,

DRUG CHEMICAL CO.
J. BALTRĖNAS, Prop. Tel. Lafayette 0919

2500 W. PERSHING irt), CHICAGO. ILL.

3E

o persitikrinsi,

10 ryto. 
3 dienų.

LIGAS.

kadišbandymui,

CIG ARĖTŲ $1 už svarų.
$1.50 ” ”
§2.00 ” ”■

RUSIŠKA MACHORKA p taboka svaras .................
MACCABOY TABOKA (Rožių) ......................”....
HUNGARIŠKAS PYPKIŲ TABAKAS pakelis ....

i Tek: Richmond 2957-M. į i

Dr. DavidW. RosenO • * 9 £ Į
i .. Kalba Lietuviškai. Lenkiškai iri i 

Rusiškai. ’ ’
GYDO CHRONIŠKAS IR i • 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms Į Lietuvą pinigų ar šifkor- 

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St, Boston, Mass.
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 FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St, Boston, Mass.

Tjiphtll VPV®,iavŲ’ visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant-
x kj v vi v v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS*CO., 90-92 Ferry St. Newark* N. J. fe

“Nereikia daugiau kankintis bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes oš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

B A M B I M O
Vaitbaiaakiit irlng. S. V. Pat. Oti«

pašalina šiuos nesmagumus Kūdikiai mėgsta Ji! Jie prašo 
dauginus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. j < •

EI AD RICHTER A CO., Borouąh cf York

DIDELIS NUPIGINIMAS GARSAUS MUSŲ

VICTOR BRAND TABAKO

SULTANA

Užsisakyk
puikus. ,
Specialūs Kainos pardavėjams ant aplikacijų.

musų

i! 
H 
i!
i!, 
i!

!
!
!
!

.. 55c.

.. 55c.

.. 50c.

tabakas

(21)

V ICTOR COHN TOBACCO CO.
554 W. ROOSEVF.LT RD. CHICAGO, ILL.

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

Tikras vokiškas, au
tomatiškas revolveris 
"Ortgies” yra vienu iš 
geriausios rųšies auto
matiškų revolverių pa
saulyj, kuns yra gerai 
žinomas dėl jo greitai _ _ . 
parankumo ir saugumo išmetimui tuš
čių šovinių, kurie po šoviniuį yra išme
tami laukan automatiškai ir jų vieton 
naujas šūvis pakliūva, kad tik šauti. Šis yra tiktai 
augštos rūšies automatiškas revolveris, jis naudoja 32 
kalibro Colt 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. Tai i 
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.

Musų kaina 32 kalibro Tikras Ortgies yra §8.75 su 
namus, tol, kiek mes jų turėsime.

Prisiųsk jūsų antrašą su 25c. gi kitus §8.50 užmokėsi kada ji gausi. 
Pilna gvarantija arba sugrąžinsime pinigus. Rašyk šiandien. (20)

UNI0K SALES COMPANY, Dept. 72,
11-17 So. Des*iaiaesChicago. I1L

šaudymo, taipgi

prisiuntimu jums |

ROOSEVF.LT


v I Išvažiavo apie 300 lietuvių

Vietinės Žinios ge.gūžės 14 d., per Baltic Statės į 
Finance Co. laivu "Caro- 
nia” išvažiavo Lietuvon apie 
300 keleivių. Jų kurjeras iš
vežė į Lietuvą 600,000,000 
auksinų ir $16,000 Ameri
kos valiuta. Keleiviai pasi
ėmė su savim čekiais $7,- 
S00.00 ir prie savęs turėjo 
apie $24,000.00 pinigais?

Iš paduotų skaitlinių ma
tosi, kad kad grįžtantieji 
lietuviai išsivežė dideles su
mas pinigų, kas parodo, kad 
lietuviai grįžta Lietuvon ne 
dėl blogų gyvenimo sąlygų, 
bet kokiu nors kitu išsiro- 
kavimu. Reporteris.

Apiplėšė miestą ant 
$6,600,000.

Anglies ir kuro kompani
jos Bostone daugiau apiplė
šia žmones, negu visi bandi
tai ir plėšikai krūvon su
dėti.

Razbaininkai iš anglies 
kompanijų pereitais metais 
išplėšė iš Bostono daugiau 
kaip $6,600,000 virš to, ką 
jie turėjo gauti sulyg val
džios nustatytos kainos. Ka
rės metu valdžia buvo nu
stačius "teisingą kainą” už 
kietąją anglį — $12 tonui. 
Bet nežiūrint valdžios nu
statytos kainos, tie plėšikai 
pakėlė savo anglį iki $15 ir 
$16 tonui.

Prie kasyklų Pennsylva- 
nijoj tonas anglies parsi
duoda po $3, o Bostone 
žmonės turi mokėti už ją 
nuo $15 iki $16. Klausimas, 
kodėl toks baisus skirtu
mas? Ir kas tą skirtumą 
pavagia? Kas pavagia tuos 
$12 ar $13, kuriuos žmonės 
moka virš tikros anglies 
kainos? '

Tyrinėjimas parodė, kad 
didelę dalį paima geležinke
lių kompanijos už- anglies 
pergabenimą, bet daugiau
sia grobia anglies kompani
jos. Ir valdžia iki šiol to ne-, 
matė. Bet klausimas, ar ir 
pamačius ji darys ką nors, 
ar ji privers plėšikus'šugrą- 
žinti visuomenei tuos $6,- 
600,000? Ar pasodins ji pik
tadarius kalėjiman? Vei
kiausia to nebus. Ne kapi
talistų ji butų valdžia, jei ji 
baustų pelnagrobius. Jei al
kanas darbininkas pavagia 
iš kompanijos kepalą duo
nos savo vaikams, tai jis 
gauna metus kalėjimo; bet 
jei kompanija apiplėšia vi
suomenę ant kelių milionų 
dolerių, tai tas all right!

Socialistų prakalbos 
Norwoode.

Massachusetts valstijos 
rajonas buvo parengęs Nor- 
woode prakalbas pereitą ne
dėldienį. Kalbėjo "Keleivio” 
redaktorius, S. Michelso- 
nas. Nors žmonių buvo ne- 
daugiausia. bet kurie buvo, 
tai jau tokie, kuriems rupi 
darbininkų reikalai. Jie aty- 
džiai klausėsi prakalbos ir 
sumetė $5.00 Lietuvos so
cialdemokratams. Buvo ir 
komunistų, bet užsilaikė 
gražiai Abelnai, prakalbos 
padarė gerą įspūdi ir daug 
draugų jau kalbasi, kad 
NorvvooBe reikia sutverti 
LSS. kuopą.

Ko-operacijos susirinkimas.
Gegužės 18, 7:30 valandą 

vakaro, Lietuvių Salėje bus 
So. Bostono Lietuvių Ko
operacijos šėrininkų susi
rinkimas. Malonėkit visi su
sirinkti. Valdyba.

Traukinis užmušė du darbi
ninku.

Charlestowno požemyje 
traukinis užbėgo ant trijų 
darbininkų, kurie dirbo apie 
platformą, ir du jų užmušė 
ant .vietos, o trečią sužeidė.

Banditas tyčiojasi iš 
policijos.

Bostone yra banditas var
du "Atskiras Vilkas”. Poii- 
cija ji gaudo jau treti me
tai, o jis vis iš jos tyčiojasi. 
Ir pereitą subatą jis parašė 
policijos viršininkui laišką, 
sakydamas, "Ateikit į Cam-< 
bridge’ių ir pasiklausykit, 
kaip aš čia naktimis staug
siu." Policija sujudo jo jieš- 
koti, bet vis veltui.

Suėmė "dievuotajj vagį”.
Šį panedėlį So. Bostono 

policija suėmė tūlą I. Bou- 
cherį, kuris daugiau yra ži
nomas kaipo "dievuotas va
gis”, nes jis vogdavo dau
giausia bažnyčiose. Ir šį pa
nedėlį jis buvo sugautas 
žvejojant pinigus iš ”kar- 
bonkos”. Nugabenus jį poli
cijos nuovadan, pas jį at
rasta apie $250. Dešimts do
lerių buvo centais. Jo kepu
rėje atrasta dvi plonos 
sprenžinos, kuriomis jisai 
ištraukdavo iš "karbonkų” 
pinigus, aptepdamas jų ga
lus tirštais klijais.

I
I

I

"Vaikas ar Mergaitė?’
Ateinančio] subatoj, ge

gužės 20 d., tokiu vardu 
bus statoma lietuvių kalboj Į 
Opera, Dudley OperaI 
House, 113 Dudley st., Bos-’ 
tone, vadovaujant komo 
M. Petrauskui, žymianri^' 
rolėse dalyvaus P. š. į kaitė,1 
Z. Neviackienė, J. Butėnas,; 
V. Jenkins-Jankauskas, J. 
C. Navadauskas, N. Raste
nis ir- etc. Kaip girdėtis, 
operos turinys ir muzika 
yra geri. Patartina lietu
viams nueiti pasižiūrėti šio 
naujo veikalo.

.z.

LIETUVIŲ ŽINIAI.
KAS NORIT SVARIAI UŽLAI- 

KYT SAVO KAMBARIUS ir SL- 
TAIPYT ŠEIMININKĖM DARBA, 
•šklokite savo kambarių grindis kle- 
io n komis, taip vadinamomis Nepon- 
set Floor Coveriay.Šios klejonkės yra 
geriausios ir pigiausios. Jas išdirba 
Bird X- Son, East W alpule. Mass. 
Kreipkitės prie šios kompanijos lie
tuvio atstovo Juliaus Germanavičiaus. 
114 4 Washington st., Norvrood, Mass. 
lel 485-M.

PARSIDUODA.
Iš priežasties savininko ligos par

siduoda S ruimų stuba. tindama gy
venti 2 šeimynom. Maidene Visi mo
derniški įtaisymai, kaip tai: karštas 
vanduo, maudynės, skalbynės ir t.t. 
7500 pėdų žemės, vaisiniai medžiai, 
darželis, tvartas ir vištininkas. Puiki 
vieta lietuviams, kurie myli auginti 

i daržoves ir laikyti vištas. Tik vienas 
i fėras nuo Bostono. Kaina $4000. 
j įneš t $1750.

Puikus 15 ruimų namas 
vilėj, moderniški įtaisymai, 
daržas, graži apielinkč. Ti.J 

i raynoins. Pavelykit man

Somer- 
didelis 

Tinka 3 šei- 
__ _____ ___ parodyt 

•jums šių vietų. Kaina S74OO. Mažas

Taipgi turiu daugybę geros vertės 
titnl ių stubų Cambridge’uj ir apie- 
linkėse.

A. P. BABILIUS
873 Cambridge st., Cambridge. Mass

Tel. Univ. 2100.

įnešimas.
I t

I »

i

PARSIDUODA ŠTOKAS SU 
NAMU.

G-.ra Bučernė ir groseris, 5 kam
barių mūrinis namas, parsiduoda už 
73.200. ‘ ’ (22)

DOMICĖLĖ KRUM1NAS
479 Main st.. Charlstonn, Mass.

I

LOTAI PARSIDUODA.
Turiu 3 lotus ties Tewksbury, prie 

Shawsheen upes ir arti Bilerica karu 
unijos; 5 lėtus ties Wi!mington Gar- 
L-n, arti Bostono-Lov.-ellio karų Iml
ios. ir 1 lota Newporte. R. L, milio- 
r.icrių apgyventoj apielinkėj. Visus 
^rituosiu pigia kaina, nes išvažiuoju 
L-etuvon. Kreipkitės laišku ar ypa- 
tiškai pas:

K. RAČIŪNAS
3S0 Broadway. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA KONCERTINA.
Parsiduoda mažai vartota koncerti

na Vokietijoj daryta ant spe- 
cial orderio, keturbalsė, su triubo-1 
mis. su 104 tonais, 52 guzikais,! 
per abi pušį automatiški svičiai, su' 
kurių pagelba galima grajit dvejopu 
balsu. Kreipkitės ypatiškai ar per 
laiškų. (22)

FRANK GALINIS
9 Harrison st.. Cambridge. Mass.

I

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. I
Geras automobilius parsiduoda už 

prieinamą kainą. Kam reikalingas 
kreipkitės pas (22)

P. VALUKONiS
375 Broadway, So. Boyton. Mass.

SALĖ PIKNIKAMS
IŠSIRANDA VOJ A.

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 (21)
849 Oak st.,

Brockton Heights, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Vienintelis Lietuvis Fotografas 

Montello ir apielinkėj. (23»
JOSEPH A. MATEJUNE

677 No. Main st.. Montello, Mass.
Teiephone 1777-J.

i
i

i
I

1

Paulina šarkaite
Artistai vadovaujančiose rolėse dalyvaus: J. C. Navadauskas,-Z. 

Neviackienė. Paulina Šarkaitė, J. Butėnas. Vincas Jenkins-Jankaus
kas. Matas Biekša. Nadas Rastenis, ir kiti gabus dainininkai ir 
aktoriai. | 1 t •’i į

"Gabijos choras, kuris yra plačiai žinomas ir mylimas šioj apie- 
linkėi, dainuos chorale dalį. Simfonijos Orchestros nariai išpildys 
muziką.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti "GABIJA”.
Tikietus galinta gauti: L;ettivių Muzikos Konservatorijoj, 769 

Broa<Iway; "Sandaros” ir "Keleivio" redakcijose: Baltic Statės 
Banke. Ivaškevičiaus ofise, ir pas "Gabijos” narius

OPERA!
DRAMOS IR MUZIKOS, DRAUGIJA "GABIJA 

Stato po vadovyste MIKO PETRAUSKO, 

Subatoj, 20 Gegužes-May, 1922 n.
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. 
Nauja Dviejų Aktu Opera 

VAIKAS AR MERGAITE?
IR LAŠA No. 4.

DIDŽIAUSIAS IR LINKSMIAUSIAS

PIKNIKAS!
Rengia DRAUGYSTĖ D. L. V KEISTUČIO, BOSTON. MASS.

ant nuosavu daržo *

OAK LIKO OIOVE, EAST DEDIAM, MASS.
Atsibus UTARMNKE,

30 d. Ge<užis-May« 1922
PRASIDĖS 10 VAL RYTE ir TRAUKSIS IKI NAKTIES.

Dabartinis piknikas bus vienas iš linksmiausių, nes bus visokių 
valgių ir gėrimų. Taipgi bus ten visokių linksmybių vieta, nes bus 
bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. Todėl kurie norite tomis links
mybėmis pasinaudoti ir sveiku oru kvėpuoti, tai prašome visus ko- 

kurie nebusite, tai paskui gailėsitės. 
D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA.

J*'

skaitlingiausiai atsilankyti, o
Širdingai užprašo

Pasarga. Važiuojantiems iš visų apielinkių reikia imti Elevatoris 
ir važiuoti iki Forest Hills, o :s ten imti karas Washington-Grove 
St. ir važiuoti iki vietos, o ten stovės žmogus ir nurodys kelių ; 
draugystės daržų. (21)
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DRAUGAI, platinkite "Keleivį" tarpe savo draugi* 

kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams 52.00.
4

C DIDELIS IR ĮDOMUS

BAZARAS!
- < • Z. . •* , ■

šiuomi pranešame Naujos Anglijos Draugijoms ir Kuo- 
į poMis. kad LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGIJA, 

MONTELLO, MASS„ Rengia BAZARĄ ir ŠOKIUS

f 29 ir 30 d. Gegužės
May, 1922 m.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME
’ •_ ‘ ’ . ■ •

■ Tokis nepaprastas bazaras j bus surengtas pirmų syki Montellos 
lietuvių tarpe, nes- prie to pažaro Draugija rengias jau pusė metų. 

Bazaras bus tuomi indonnis, kad bus DOVANOJAMAS NAUJAS 
J ŠIŲ METŲ AUTOMOBILIUS. VERTĖS $1535.00.
į. 29 GEGUŽĖS, bažaras prasidės su šokiais nuo 6 v. vakare 
> 30 GEGUŽĖS, bazaras prasidės nuo 12 vai. dieną.

Todėl kviečiame visus Naujos Anglijos lietuvius atvažiuoti pas 
mus ant minėto bazaro.

Pelnas visas yra skiriamas dėl pastatymo vasarnamio. L*
PASARGA DRAUGIJOMS ir KUOPOMS: X

Draugijos, kurios turi tlkietus ant tos dienos, kada bus automobi- 
lių dovanojimas, meldžiam būtinai sugrąžinti iki 20 dienos gegu- f? 
žės, 1922 m. 3

Su pagarba RENGIMO KOMITETAS. X
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Ankstyvose Amerikos 
pionierių dienose spir
ginimas buvo atlieka
mas šitokiu senovišku 
budu.

BROADWAY GARAGE
Parandavoju automobilius 

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

BROADWAY GARAGE 
Petras Jakimavičius,

Savininkas,
543 East Broadway, 
South Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370

Kurie Norite Važiuoti Lietuvon?
Per 10 dienų galite būti Kaune!

PER BALTIC STATĖS FINANCE CO. ŠIOMIS DIENOMIS IŠVAŽIUOJA
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LIETUVON DAUG LIETUVIŲ.
Laivai išplaukia tiesiog be persėdimo sekančiai:

”America”, tiesiog į Bremeną;
- ”Minnekahda”, tiesiog į Hamburgą;

GEGUŽĖS-MAY — "PRESIDENT PIERČE, tiesiog i Bremena: 
BIRžELIO-JUNE — "PRESIDENT TAPT, tiesiog i Bremena; 
BIRžELIO-JUNE — ~ST. PAUL, tiesiog į Hamburgą.

KAINA LAIVAKORTĖS:
TREČIA KLESA $103.50:ANTRA KLESA $135.00.

J Rotterdamą ir Antverpą — Trečia klesa $100.

GEGUŽĖS-MAY — 
GEGUŽĖS-MAY —

Visi keleiviai, kurie važiuos per musą Lietuviu Įstaigą, tu
rės kambarius su 2, 4 ir 6 lovoms, geriausioj dalyj laivo.

Musų atstovas pasitiks Bremene arba Hamburge ir paso
dins Į traukinį su visais bagažais, kuris be persėdimo bėgs iki 
pat Virbaliaus, o iš ten į Kauną.

Norintieji gaut platesnių informacijų, klauskite per laišką, 
telefoną arba vpatiškai; paaiškinimus suteiksim dykai.

KURIE NORITE, kad gautu PINIGUS LIETUVOJE GREITAI, siųskite 
tuojaus per mus. Musų kurjeras išvažiuoja tiesiog į Kauną 14 gegužės ir tuo
jaus įteiks siuntinius adresatams.

paltie dtatet finance 'Cc.
LIETUVIŲ LIAUDIES BANKINĖ ĮSTAIGA.

357 BROAD5VAY, Tel. So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.
VT
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Tobulas Spirginimas
ne nuobodus procesas kaip seniau buvo,

SU New Perfection Spirgintojo jąs galit ap- 
spirginti 3 svarus steiko Į 20 mnutą. Spirginant 
nepasidaro skvora, nesudega riebumai ir nesmir
da. kaip paprastai būva spirginant ant anglinio 
arba gesinio pečiaus. Jums nereikia judinti steiką, 
neigi apversti jį. Įkaitęs oras cirkuliuojasi aplink 
ir gruzdina steiką (arba žuvį, jeigu reikalas). 
Bile kokis kepimas gali būt atliktas lengvai ir 
ekonomiškai ant New Perfection, 
Spirginimas, prešervinimas, kepimas, sutinimas, 
,;rii..as, gruzdinimas — gaminimas visokią prie
skoniu, tušinimas jautienos arba greitas iškepi* 
mas lašinių su kiaušiniais — viskas atliekama 
lengvai ant šio pečiaus. Nėra jokią kliūčių, jokią 
apsunkinimą su oro traukimu, su anglimis, mal
tomis ir pelenais.
Klauskit jusą pardavėjo parodyt jums, kaip leng
vai New Perfection yra operuojamas.
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NEW PERFECTION
Ofl Cook Stovės
STANDARD O1L CO. OF NEW YORK
26 Broadtvay

šituose pečiuo-Geroms pasekmėms šituose pečiuo
se vartokit lyrų Socon.v Kerosiną.
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