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GALVANAUSKAS PAS • ’ 
VYSKUPĄ.

Elta praneša, kad E. Gal
vanauskas, lietuvių delega
cijos Genujoj pirmininkas,! 
26 balandžio buvo atsilan
kęs su kun. Šauliu pas Ge
nujos vyskupą ir pasveiki
no jį.

Sarmata respublikos .at
stovui landžioti pas ilga
skvernius !

Genujos konferencija 
išsiskirstė.

SOCIALISTAI RENGIASI jg LifttllVOS»Dfi? i Aini? r ėc tdlllUa 1B Luciuvua

VILNIUS VISIŠKAI PRI
JUNGTAS PRIE LEN- L 

RIJOS.
Jau kiek anksčiau buvo 

žinių, kad Lenkijos seimas 
formaliai prijungęs Vilnių 
prie Lenkijos. Dabar atėję 
iš Europos laikraščiai pra
neša, kad Vilniuje panai
kinta jau ir ta valdžia, kuri 
buvo laikinai susidarius 
tam kraštui valdyt. Balan
džio vidury atvažiavęs Vil
niun Pilsudskis su Pozna- 
niaus vyskupu Dalboru ir 
keliais ministeriais, buvo iš
keltos pamaldos ir paskelb
ta, kad nuo šiol Vilnius ir 
riša jo gubernija pereina 
tiesiog į Lenkijos valdžios 
rankas.

Taigi Vilniaus Lietuva jau 
neteko.

PRIE DIDELĖS DAR
BUOTĖS.

Pereitą nedėldienį New 
Yorke buvo Socialistų Par
tijos pildomojo komiteto 
susirinkimas, kuris paskel
bė, kad Partija rengiasi 
prie milžiniškos kampani
jos ateinančio rudens rinki
muose i Kongresą. Kandi
datai bus statomi visuose 
distriktuose, kur tik Parti-

REPUBLIKONAI NUTA
RĖ TYRINĖT DEMOKRA

TŲ VAGYSTES. .
Demokratai gi kaltina Vals
tybės Gynėją kyšių ėmimu 

ir verčia jį rezignuoti.
Washingtone kįla didelis S/Teismas* pripažbio? kad 

skandalas, kuris turbut at- Semionovas "darbavosi” su- y——-pa
skleis daug kapitalistinių isakvmu de f acto vai-1 ja *un pakankamai savo . . -. . .... I iami n Iriu- tn'ona nanoiAtrc

šiomis dienomis republi- riAotalima kaltinti npi už va
lonų valdomas kongresas gystę, nei už žmogžudystes. ?^nkų arba farmerių parti- 
pnėmė bilių, kuriuo skiria- Nors Semionovas vežasi 3®m.ls’ kunos eina prieš rė
mą $500,000 tyrinėjimui de- Paryžiun su savim kelis mi- ~" 
?n_ok-ra^ 7a Bonus dolerių ir kiekvie-i

nam gali būt aišku, kad tie1 
pinigai yra vogti, nes .
dirbti jis jų niekur negalė- rinkti Partijos atstovais į 
jo, tečiaus buržuazinis teis- " X—L--- J-
mas jį paleido ir davė jam 
liuosą valią eiti ir važiuoti 
kur tik jam patinka.

Jei Semionovas butų bu
vęs bolševikų generolas, tai 
su juo butų kitaip kalbama; 
bet dabar jisai skerdė ne-

GEN. SEMIONOVAS 
PALEISTAS, k

Gen. Semionovas, kuris 
buvo andai New Yorke 
areštuotas už apiplėšimą 

i amerikiečių firmos Sibire, 
pereitą sąvaitę likos paleis- 

skandalas, kuris turbut at- Šemiono^^”darbavod”*-- 
jj * * * *

partijų šunybių valdžioje. jdžW^KoTčako),’~todel Jo I jėgų, o kur viena nepajėgs, 
tai dėsis su kitomis darbi-

karės metu. Bilius paduota 
tik prezidentui pasirašyti, 
ir tuojaus prasidės tyrinėji
mas karės kontraktų. Tyri
nėjimus darys Justicijos 
Departamento galva Daug- 
lierty.

Kadangi demokratai yra 
pridarę didžiausių suktybių 
ir vagysčių, tai jie jau iškal- 
no pradėjo kelti pono Daug- 
herty praeities darbelius ir 
rodyti, kad ir jis pats nėra 
"šventas” žmogus.

Pereitą sąvaitę demokra
tų senatorius Caraway per
skaitė senate fotografuotą 
kopiją sutarties, sulyg ku- _ _ _____ ______
rios valstybės gynėjas (jus- jfcįp tad įali bausti Semio- 
ticijos departamento galva) nova?
Daugherty turėjo gauti ” ’ ------------
$25,000 kyšio už paliuosavi- PLENAVO UŽPUOLIMĄ

* ’ ANT NEW YORKO

akcines republikonų ir de
mokratų partijas.

_ i Draugai Hilląuit, Berger 
Jž- ir Algemon Lee likos iš- _i- I įnnlrfi T*oiina o+ctzvvoia į 

tarptautinę socialistų kon
ferenciją, kuri bus šią vasa
rą Haagoj ar kitam 
ropos mieste.

NUSKENDO DIDELIS 
LAIVAS, 

žuvo 98 žmonės.
Pereitos subatos naktį 

Francijos pakrašty ant jū
rių ištiko baisi nelaimė: 
francuzų laivas ”Seine” su
simušė su anglų garlaiviu 
”Egypt”, kuris vežė kelis 
šimtus žmonių, ir paskandi-

TROCKIS KALBA APIE 
plaukė Indijon. Ant jo buvo! KAK£.
5300,000 aukso ir daug paš-1 Rusijos karės mmistens 
to siuntinių — viskas žuvo. Trockis, sakydamas karės 
Laivas nuėjo po vandeniu mokyklos mokiniams pra- 
400 pėdų.

RIAUŠĖS ŽYDŲ BAŽNY
ČIOJ MINSKE.

Iš Rygos pranešama, kad 
žydų sinagogoj Minske įvy
ko kruvinos riaušės, kuomet 
komunistai atėjo rekvizuoti 
brangenybes, žinodami,kad 
komisarai ateis nešti iš jų 
bažnyčios auksą ir sidabrą, 
žydai susirinko ir pradėjo 
karštai melstis, o kada ko
misarai atėjo rekvizicijos 
daryti, puolė juos mušti. 
Keturi komunistai likos su
žeisti ir du žydai užmušti.

Eu-

4MINIA SUDEGINO 
JUODVEIDŽIUS.

Texas valstijoj, Freesto-w Į X V vllOVAJVJj X Ivvclv

kaltus žmones ir vedė raz- ne apskrityje, išsiveržė balt- 
bajų prieš bolševikus; o to- veidzių kerštas prieš juod- 
kius generolus, ką kariauja veidžius, ir pereitos sąvai- 
prieš bolševikus, Amerikos tės bėgyje minia sudegino 
buržuazija labai myli. Juk ant laužų 4 juodveidžius. 
vVilsonas irgi siuntė kariu- į Kerštas kilo dėlto, kad šio- 
menę bolševikus naikinti, mis dienomis tenai likos nu-

NUTARĖ SUSIRINKTI 15 
BIRŽELIO HAAGOJ.
Lietuviai grįžta nieko 

negavę.
Genujos konferencija jau 

užsidarė ir delegacijos va
žiuoja namo arba krauna 
savo skrynias ir ruošiasi va
žiuot. Tik vieni rusai da pa
siliko tartis su italais. Jie 
nori padaryti su Italija pre
kybos sutarti ir pasitarti su 
privatinėmis italų kapitalis
tų firmomis.

Prieš išsiskirstymą kon
ferencija nutarė, kad 15 bir
želio vėl reikia visiems susi
rinkti, tik jau ne Genujoj, 
bet Haagoj, Olandijoj, šita 
pertrauka daroma neva dėl
to, kad davus progos Ame
rikai prisidėti Bet Ameri
kos kvietimas yra turbut 
tik prefektas uždarymui tos 
konferencijos, kuri negalė
jo jokiu budu Rusijos klau
simo išrišti.

Išsiskirstydami tečiaus 
didžiųjų valstybių diploma
tai, ■ paprastu sau veidmai- •     r ą A , •

SAKO, VILNIUS ESĄS 
DA NEPARDUOTAS.
Buvo pasklvdę j 

kad kun. šaulio vš 
ma lietuvių dėl 
n u joj turėjusi 
slaptą pasitarimą 
kiusi nuo Vilnia 
ma užtai atlygini 
dą. Bet kun. Šau] 
kad tie paskalai 
ringi. Tokių pM 
lenkais jie n 
niaus da nepardavę.

Gal ir neparduotas, bet ir 
be pardavimo atiduotas.

kalbą, pasakė: "Netikėkime 
,Genujos prakalboms; tikė
kime tik savo durtuvams ir 

I kanuolėms. Konferencijos ' ii Im MAilzm •

vauja- 
ija Ge- 
lenkais 
atsisa- 
gaucfea- 
Klaipė- 
raneša, 

netei-
; su

RUSAI PASKANDINO 
ITALŲ LAIVĄ.

Buržuazijos spauda skel-.neduos ko mums reikia; to 
bia, kad Juodose Jūrėse ru-; galėsime gauti tiktai tuo- 
sų baterijos paskandino ita-meL kai Raudonoji Armija 
lų garlaivį ”Marte”. Pusė pereis kapitalistinių valsty- 
jurininkų žuvę su laivu. (bių rubežius ir kuomet visoj 
Skelbdama šitą žinią,buržu- į Europoj užplevėsuos rrfU- 
azinė spauda priduria, kad donoji vėliava. Galimas

mis dienomis tenai likos nu
žudyta 17 metų amžiaus 
baltveidė mergina ir balt- 
veidžiai įtarė toj piktada
rystėj juodveidžiųs.

RADO AUTOMOBILIŲ 
PRŪDE.

Tarp Bostono ir Montel-

• • te »*

kitiems daug konjplfflientų 
ir tvirtino, kad konferenci
ja ”labai daug nuveikusi”, 
nes daugiau visus suartinu
si, nutarusi tuo tarpu neka
riauti, susipažinusi su ru
sais,. ir tt'

Tuo tarpu mažiukės vals
tybės grįžta labai nepaten
kintos. Pavyzdžiui, Lietu
vos delegacija nusiskun
džia, kad konferencija neiš
vijo lenkų iš Vilniaus, bet 
Lietuvos reikalų ir svarstyt 
nesvarstė; Galvanauskas su 
savo padėjėjais tik be reika
lo lėšų savo kraštui pridarė 
į tą konferenciją važiuoda
mas.

Skundžiasi taipgi gruzi
nai, kad bolševikai juos 
smaugia; skundžiasi indai, 
kad Anglija juos žudo, ir 
Genujos konferencija už 
juos visai neužtarė.

daiktas, kad jau šią vasarą 
Raudonoji Armija turės pa
rodyt, ką ji gali.”

bolševikai jau "pradeda 
karę”.

Bet tai išrodo melas, nes 
tarp Rusijos ir Italijos san
tikiai gana geri, ir dabar, 
.atsisveikindamas su Italijos 
ministeriais Genujoj rusų 
atstovas čičerinas pasakė 
labai entuziastišką kalbą 
apie Rusijos-Italijos drau
gingumą. Jei ištiesų italų 

' laivas buvo paskandintas, 
|tai tas turėjo atsitikti per 
kokią nors nelaimę.

RUSŲ-VOKIEČIŲ KARĖS 
SUTARTIS.

Francuzų spauda paskel
bė karės sutartį tarp Rusi
jos ir Vokietijos, kuri buvu
si slapta pasirašyta Berline 
3 balandžio šių metų. Sulyg 
tos sutarties, vokiečiai apsi
ima pristatyti raudonajai 
armijai tiek ginklų ir karės 
medžiagos, kad pakaktų ap
rūpinti 180 pulkų pėstinin
kų ir 20 divizijų artilerijos.

Vokiečių generalis štabas 
apsiima taipgi reorganizuo
ti rusų Baltijos ir Juodųjų 
Jūrių laivynus, išmokinti 60 
rusų instruktorių vėliausių 
išradimų karinėj chemijoj 
ir nusiųsti Rusijon techni
kos žinovų, kad sutvarkytų 
dirbtuves ir pagreitintų 
amunicijos gaminimą.
BUUJARIJOJREVOLIU-

CIJA.
Iš Belgrado pranešama, 

kad Bulgarijoj kilusi revo-j 
liucija ir karalius Boris jau 
pabėgęs Varnon (Bulgari
jos uostas prie Juodųjų jū
rių). Revoliucija kilusi dėl
to, kad premjeras Stambu-1 
linskis norėjo nuginkluoti ir. . .. ...
išvyti iš Bulgarijos susirin- gerbti Amerikos vėliavą.

mo iš Atlantos kalėjimo lai
vų fabrikanto Morse’s, ku-‘ 
ris buvo nuteistas už sukty
bes. Tai buvo da 1911 me
tais, Taftui prezidentau
jant. Ir Morse tuomet buvo 
paleistas.

Išvilkę šitą dokumentą, 
demokratai reikalauja, kad 
Daughertv tuojaus rezig
nuotų.

Tai tik pradžia. Toliaus 
išgirsime daug įdomesnių 
dalykų.

PAŠTO.
New Yorke buvo pienuo

jamas didelis užpuolimas 
ant didžiojo pašto, bet pas-los, Avono prūde atrasta 
to inspektorius Doran suži- automobilius, kuris diena 
nojo tuos pienus ir septyni ‘ pirm to buvo Brocktone pa- 
suokalbininkai likos arės- vogtas. Ar vagis tyčia pru- 
tuoti. Beveik visi jie esą bu- dan jį. paleido, ar per nelai- 
vę pašto tarnautojai. Už- mę įvažiavo, niekas nežino, 
puolimas turėjo įvykti pe-j -----------
reitoj subatoj, bet pėtny- PLĖŠIA ČEVERYKŲ 
............................................ FABRIKAS.

Bostono apielinkėj pasta
ruoju laiku vagis pradėjo 
vogti iš čeverykų dirbtuvių 
čevervkus ir odas. Nežiu- 

suo*kaibininku'rint ”aktin«s sargybos, pa- suokalbminlaj skut-nėmis dienomis buv0 
pnsiuęjęs, Kartu su jais ta- giaužtos ir išvogtos dirbtu- 
ręsis jie skaitę jj savo drau- Brocktone, Rocklande,

čioj visi suokalbininkai bu
vo areštuoti. Jų buvę nutar
ta šauti ant vietos visus, 

10,000 STREIKIERIŲ PA- kas tik bandytu pastoti 
RODĄ LAWRENCE. kelią. ”

Pereitoj subatoj One Big T ’ x
Union buvo surengus puikią 
demonstraciją Lawrence’o 
streikierių. Apie 10,000 au
dėjų, muzikai griežiant ir 
raitam maršalui lydint, per-

• ėjo svarbesnėmis miesto 
gatvėmis ir kada susirinko į IŠSIGERTI NE GRIEKAS, 
sodą pasiklausyt prakalbų, — 
tai demortstrantų skaičius

Inspektorius sakosi pats 
buvęs prie s 
prisidėjęs, kartu su jais ta- 

gu ir nesitikėję, kad jis 
juos išduotų. North Abingtone, Middle- 

boroj. Išviso esą pavogta 
$75,000 vertės prekių.

SAKO VYSKUPAS.
Kalbėdamas New Yorko 

siekė jau 15,000. Gatvėmis episkopalų susirinkime apie 
maršuojant, iš visų pusių blaivybę, vyskupas Man- 
girdėjosi delnų plojimai, ku- ning pasakė: "Blaivybę rei-

l
JUODVEIDŽIŲ ŽUDY

MAS NESILIAUJA.
Texas valstijoj pereitą 

sąvaitę vėl buvo du juodvei-
rie rodė visuomenės užuo- kia pildyt, nes tai yra įsta- džiai nužudyti. Texarkanos 
jautą ir pritarima streikuo- tymas. Bet kas dėl blaivy-( miestelyje baltveidžių mi- 
jatiems darbininkams. |bės principo, tai mes turime nia išvilko juoduką iš kalė- 

Audėjų streikas Lawrence teisę turėti skirtingų pa- jimo, kur jis buvo pasodin- 
tęsiasi jau 9-tą sąvaitę. žiūrų. Teoretiškai aš nieką-' tas už pašovimą žmogaus, 
Streikuoja apie 20,000 dar- dos blaivininkas nebuvau, ir pririšus jį prie virvės pa- 
bininkų. Išpradžių streikui Aš visuomet buvau ir esu . tol valkiojo, pakol negyvai 
vadovavo United Textile tos nuomonės, kad išsigerti užvalkiojo. Paskui sudegino 
Workers of America, o da- su miera nėra griekas.” 
bar įsigalėjo One Big i Mes ne kartą sakėm, kad 
Union, kuri yra daug radi- Į ”dušių ganytojai” mėgsta 
kališkesnė ir smarkiau vei- išsitraukti, 
kia. Jos organizatoriui Ben 
Legere vadovaujant, strei
kierių ūpas pakilo, vienybė 
sutvirtėjo, ir dabar jie veda

lavoną ant laužo.
Davisboro miestelyje balt- 

veidžių minia nulinčiavo 15 
metų amžiaus juodą vaiką. 
Kada prisotinus žvėriškus 
savo jausmus minia išsi
skirstė, vaikas kabojo jau 

ouuv.ivcjv, *< uauai i------- . ant medžio šakos. Nuo jo
jau nebe gynimosi kovą, bet sąvaitę paėmė į savo rankas buvo nuplėštos drapanoj, 
pradeda ofensyvą prieš sa-. visą miesto gatvekarių sis-1 ant kūno fnatėsi plakimo 
vo išnaudotojus: jie jau ne- temą, kuri susideda iš 363 ženklai, prie to da į jį buvo 
kalba apie palaikymą da- mylių bėgių ir 1,457 karų,1 suvaryta keliolika šūvių ir 
bartinės algos, kuri norėta prie kurių dfrba išviso apie lavonas buvo apdegintas, 
iiems apkapoti, bet reika- 4,500 tarnautojų. Už miesto I Tai ve, kaip elgiasi krikš- 
Iauja sugrąžinimo tų 20 karų linijos pasilieka da čionįs! Ir valdžia nieko ne- 
nuošimčių, kūne jien 
numušti 1920 metais.

DETROITAS PAĖMĖ 
GATVEKARIUS.

Detroito miestas pereitą

buvo privatinių kompanijų ran- daro, kad šitam kruvinam 
koše. sportui padarius galą.

PASIGĖRĘ SUDAUŽĖ 
TRAUKINI.

Pasigėrę Lietuvos geležin
kelio valdininkai 19 balan
džio sudaužė traukinį ant 
Baisogalos stoties., Tris 
žmonės buvo užmušti, o 15 
sužeista. Lietuvos laikraš
čiai aprašo šitą katastrofą 
taip: Ikiaušęs mašinistas 
pro streiką įvažiavo su pri
krautais malkomis vago
nais į keleivio traukinio bė
gės ir abu traukiniai smar
kiai susidūrė šonais. Ant 
laimės keleiviam, traukiny 
iš žmonių beveik niekas į 
sunkiai nenukentėjo, tik 
kaikurie piliečiai kiek susi
žeidė dužančių langų sti
klais. Užmušta ir sužeista 
dirbusieji prie malkų kro
vimo darbininkai, buvurieji 
tuo metu vagonuose.

Bet dėl šitos nelaimės kal
tas esąs ne vien tik maši
nistas, nes tankiai pasigeria 
visi geležinkelio tarnauto
jai ir valdininkai. Nusigėrę 
kartais paleidžia trūkį vi
sais garais ir nemato, kaip 
pro stotį pravažiuoja, pas
kui prisieina stumti kelis 
varstus traukinį atbulą.

LENKAI APIPLĖŠĖ 
ŽVIKELIŲ KAIMĄ.
Iš Kauno ką tik gauta ra- 

dio pranešimas, kad Žvike
lių kaimui Punsko srityj ne- 
utralėje zonoje lenkai uždė
jo milioną markių mokes
nio. Negavę pinigų, paėmė 
arklius. 127 pardavė iš var- 
iytinių Suvalkuose. Toje 
pat neutralėj zonoj vienuo
liktą ir dvyliktą gegužės 
mobilizavo vyrus nuo 18 iki 
37 metų. Visi bėga Lietuvos 
pusėn. Pastaruoju laiku už
mušta penki neutralės zo
nos gyventojai, paskutinis

I

kusius tenai Vrangelio ge
nerolus. Kadangi Stambu-

AIRIJOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Skerdynės dėl tikėjimo 
Airijoj kas diena darosi vis 
kruvinesnės. Protestonų 
mieste Belfaste pereitą są
vaitę nužudyta 35 žmonės. 
Šį nedėldienį užmušta 13. 
Šaudymas, mėtymas bombų 
ir deginimas namų, tai kas
dieniniai atsitikimai. Šį pa
nedėlį katalikai nušovė Uls- 
terio (protestonų) parlia- 
mento narį W. J. Twaddel- 
lį, kuomet jis važiavo par- 
liamento posėdin. žodžiu, 
tikėjimas paskandino Airiją 
kraujuose ir turbut pražu
dys iškovotą jos laisvę.

AREŠTAVO 14 JŠMUGE- 
LIUOTŲ ŽYDŲ.

Key West, Fla. — Imigra
cijos valdininkai areštavo 
čia 14 žydų, kurie įšmuge- 
liuoti per Kubą. Juos depor
tuos Kubon atgal.

IŠSIŽADĖJO 
KOMUNIZMO.

New Yorke buvo nuteista 
kalėjiman tūla Tina Jurson 
(turbut latvė) už skleidmą 
komunistinės literatūros, 
kurstančios prie sukilimo 1 
gegužės. Bet kėdangi ji yra 
moteris su mažais vaikais, 
tai teismas jos pasigailėjo ir 
bausmę dovanojo. Iš to 
džiaugsmo Jurson ienė pri
siekė, kad nuo šiol ji dau
giau jau nebus komunistė, 
bet Amerikos patriotė ir 
savo vaikus mokinsianti

PRAŠO. KAD VALSTIJA 
IŠTIRTŲ AUDĖJŲ 

STREIKĄ.
Audėjų unijos (U. T. W.) 

organizatorius Gorman, ku
ris veda audėjų streiką 
Lawrence, prašo, kad Mas- 
sachusetts valstija ištirtų ir 
pažiūrėtų, kurioj pusėj tei
sybė: darbininkų ar kompa
nijų.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA
linskis, kuris yra valstiečių ANT GELEŽINKELIO, 
partijos vadas, yra griežtai' 
nusistatęs prieš buržuaziją, 
tai santikiai tarp jo ir 
raliaus dvaro senai jau 

teariant lauką. — (Elta.) vo įtempti.

ka- 
bu-

Meksikoj, netoli Santa Fe. 
susikūlė du geležinkelio 
tramvajai. Nelaimėj 13 
žmonių buvo užmušta ir 
•Jaugiau kaip 70 sužeista.

AUDINYčIOS JAU NUSI- • 
LEIDŽIA. ’

Lawrence, Mass. — Maty
dami kad darbininkai ne
mano pasiduoti, audinyčių 
savininkai pradeda jau nu
sileisti. šį panedėlį čia buvo 
Patchogue-Plymouth audi- 
nyčios darbininkų su kom
panijos atstovais pasitari
mas, ir kompanijos atstovai 
jau pradėjo prašyti, kad 
darbininkai i grįžtų darban, 
iriimdami tik penkiais nuo
šimčiais numažintą algą. Iš 
pradžios kompanijos norėjo 
numušti 20 nuošimčių. Dar
bininkai, žinoma, nenusilei
džia r ant penkių.
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AUKSO-SIDABRO 
" FONDAS.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje organizuoja taip va
dinamąjį Aukso ir Sidabro 
Fondą, kuris rinks auksi
nius ir sidabrinius daiktus. 
Dabartiniu krizio metu dar
bininkai pinigu jau nebeau- 
kauja, tai norima išrinkti iš 
jų laikrodėlius, žiedus ir ki
tokius daiktus, kurie turi 
kokios nors vertės.
• Auksas ir sidabras esąs 
reikalingas tam, kad suda
rius pamatą saviems pini
gams, kuriuos Lietuvos val
džia ketina išleisti.

Bet kaip*tas Aukso-Sida- 
bro Fondas bus kontroliuo
jamas, Lietuvos Atstovybė 
da nepaaiškino. Kaip, da- 
leiskime, aukotojas gali ži
noti, kad jo paaukautas 
šliubinis žiedas, už kurį ji
sai yra užmokėjęs $10, ne
bus pakeistas menkesniu, 
arba stačiai variniu žiedu? 
Kaip jis gali būt užtikrin
tas, kad jo $60 vertės laik
rodėlis nebus pakeistas de- 
šimdoleriniu laikrodėliu ? 
Jei buvęs Lietuvos prezi
dentas pavogė amerikiečių 
aukas, jeigu ministeriai va
ro šmugelį ir apgaudinėja 
savo valstybę, tai kaip ame
rikiečiai gali būt užtikrinti, 
kad koks kun. Purickis ar 
gen. Žukas neprašmuge- 
liųos suaukautus jų auksi
nius ir sidabrinius daiktus?

Rodos, pinigus sukontro
liuoti labai lengva, nes jų 
vertę galima parodyt skait
linėmis. Jei $100 paaukau
ta, tai $100 turi būt ir pri
statyta. Bet ir tai labai 
daug aukų būna pavogta. 
Kaip tad sukontroliuoti to
kius daiktus, kurių nei ver
tės. nei .tapatybės skaitlinė
mis negalima parodyt? Da- 
leiskim, komitetas surinks 
per prakalbas arba vaikš
čiodamas po namus 150 žie
dų. Kiek iš jų bus auksinių, 
o kiek auksuotų, tai tik 
ekspertas galės pasakyti. Ir 
jei į komitetą įsisuks koks 
gudruolis, jis pridarys di
džiausių suktybių, ir niekas 
to nesuseks, žiedų skaičius 
gali pasilikt tas pats, bet 
žiedai gali būt jau vi
sai kiti. Tokių suktybių 
gali būt renkant tuos daik
tus, gali būt jų siun
čiant juos, ir gali būt jų 
Lietuvoje. Jeigu jie tenai iš
vagia amerikiečių laiškus ir 
siuntinius, tai suaukautus 
auksinius daiktus jie da 
greičiau išvogs.

Taigi įdomu butų žinoti, 
kaip Lietuvos Atstovybė 
mano šitą Aukso-Sidabro 
Fondą kontroliuoti, kad ap
saugojus ji nuo šmugelnin- 
kų ir vagių?

Įpainios, nes yra prirody
mų, kad jie Miškinį-Vyturį 
išdavė. Taigi lauksime dau
giau žinių.

VEIDMAININGA RYMO 
LABDARYBĖ.

Spaudoj buvo pasirodžius 
žinia, kad Romos popiežius 
nutaręs siųsti badaujančiai 
Rusijai... pašalpos. "Kelei
vis” tuojaus pasakė, kad po
piežiaus pašalpa nėra lab
darybė, bet gudri Vatikano 
politika, kad pavilioti savo 
pusėn rusus.

' Kad šita pašalpa yra duo
dama Vatikano propagan
dos tikslams, tai patvirtina Dzidos yra tas geras privalu-į 
dabar ir Romos laikraštis mas, kad ja gali labai lengvai | 
"Gicrnale d’Italia”, kuris pamauti by koki vilką. Gi kar- 
rašo: tą vilkas pamautas, vilkui kai-Į

"Apaštalų Sostas labai su-1 numauti labai lengva.

Sirupinęs Ryty klausimais. Taigi, "Vienybė” sako, 
Pasklidęs gandas apie v atika- yerįka]u "Draugas” čia aiš- 
no su Rusija padaryta sutarti kiai agftuoja prieš "Geleži- 
atsauktas. Teeiaus tiesa, ka<l|nj jr netik agituoja.

bet stačiai iš jo tyčiojasi ir 
niekina — ir vuodėgą jam 
kerta, ir kailį mauna, ir ki
tokių operacijų daro. "Vie
nybė" sako, kad šitaip iš 
"Geležinio Vilko" tyčiotis 
gali tiktai lenkų bernas.

KELEIVIS
giai yra po visą Lietuvą garbi-, jjems patiems
narni ir dainomis apdainuo
jami.”

Toliaus "Vienybė” paduo
da iš "Draugo” Nr. 106 šito
kią ištrauką:

”North Sidės pafrontėje dfien Rusijoj.
(Chicagoje). Gegužio 7 d. ren- -------
giamasi prie generalio mūšio "DRAUGO” KORESPON- 
(suprask: suardyti kelius, ku
riais 
vičlus, 
nizatorius). Jiems tenka 
džiausią garbė: geležiniam 
kui kailį numauti. (Musų 
braukta).*’

’VVest Sidiečiai jam uodegą 
nukirto. Aštuoniolikiečiai dan
tis suskaitė, gi Norui Sidiečiai 
prie galutines operacijos ren
giasi. Be kirvių, kūjų ir vedze- 
gų. Northsidiečiai prasimanė 
naujosios rųšies ginklą.: dzidų. I

pravažiavo Kap. Natke- 
’Geležinio Vilko’ orga- 

di- 
vil- 
pa-

reikia, tai, tikinimų žmones, tai juk jų 
miesto gyventojai turės pačių x amatas. Juk karės 
mirti badu. O jei mažai bus metu'jie nuolatos skųsdavo 
pasėta ir prie to da pasitai- valdžiai socialistų kalbėto- 
'kvs bloga vasara, tai badas jus ir laikraščius. Nelabai 

■ senai jie įskundė Worceste- 
ryje tautininkų kalbėtojas 
"bolševikais”. Ko tad jie 
pyksta, kad tautininkai 
jiems lygiu budu nori atsi
mokėti ?

bus netik miestui, bet ir kai
mui, lygiai taip, kaip šian-

TRAUKIA ATSAKOMY
BĖN LIETUVOS ŽVAL

GYBĄ.
"Keleivis” gavo žinių, kad 

V. Miškinienė (Vyturienė) 
traukia atakomybėn Lietu
vos "žvalgybą” už nužudy
mą kalėjime jos vyro. Byla 
pavesta advokatui Požėlai, 
socialdemokratų atstovui 
Steigiamam Seime.

Feliksas Miškinis, kurio 
tikroji pavardė buvo Vytu- 
ris, gyveno savo laiku Ame
rikoje ir. matomai, prigulė
jo čia prie komunistų, nes 
išvažiavęs Lietuvon rašinė
jo į Brooklyno komunistų 
"Laisvę”. Rengianties jam 
vėl grįžti Amerikon, Lietu
vos krikščionių "žvalgyba"’ 
jį suėmė ir kalėjime nužudė.

Likusi Miškinio moteris i 
ir giminės nutarė dabar pa-Į 
traukti žmogžudžius atsa- j 
komybėn ir byla ketina būt į 
labai triukšmingai nes jij 
turbut iškels aikštėn netik
tai kruvinus krikščionių 
darbus, bet ir konlunistus• V

artimiausiomis dienomis Ru
sijon iškeliauja katalikiška 
msija, sudaryta iš italų ir če- 
koslovakų. Katalikų kolegijoje 
Pragoję keli pralotai studijavo 
rytines apeigas kad patiekus 
medžiagos 'Propaganda de 
Fide’ kongregacijai. Su misija 
Rusijon traukiniu bus veža
mas ir maistas badaujantiems, 
rusams.”

Kaip matot, pirma popie
žius siunčia Čekoslovakijon 
savo agentus, kad iš tenai 
jie šnipinėtų Rusijos sąly
gas ir rinktų propagandai 
medžiagą. Visi žino, kad už 
maistą rusai dabar atiduo
da viską. Kada amerikiečių 
laivas nuvežė anądien Feo-j branginti miestiečiams 
dosijos uostan bulvių, rusai 
išėmė iš savo cerkvių auksi
nius kryžius ir išmainė juos | leido tik nedideli skaičių, ne- 
ant tų bulvių. Kada žmonės paisant, kad pernai rudeni dol 
alkani, tai jie ir už bulves pašaro stokos buvo didžiausias 
savo Dievą atiduoda. Apie ūkininkų šauksmas, jog netu- 
šituos faktus negalėjo nesu-r ri kur dėti atliekamus gyvu- 
žinoti ir popiežiaus šnipai. I liūs. Dėl uždraudimo išvežti 
Ir štai mes skaitome, kad] susidarė tokios sąlygos, kad. 
popiežiaus misija jau va- nepaisant didelio markės nu- 
Žiuoja Rusijon SU maistu, kritimo (atpigimo), javų ir 
Nuvežę maisto trupinių, gyvulių kaina pasiliko beveik 
juodosios armijos agitato- - ta pati.
riai sakys rusams: "Štai, "Pažiūrėję i tuos daiktus, 
katalikų bažnyčios galva at- kuriuos reikia ūkininkams 
siunčia jums maisto. Imkit pirktis: geležis, mašinas, trą- 
ir valgykit. Jis nenori iŠ jus šas ir kt., matysime, kad jie 
nei aukso, nei sidabro, bet bus beveik 3-5 kartus pabran- 
priimkit jo tikėjimą. Tapkit 
katalikų bažnyčios vaikais. 
Jus, matot, kad ji jus myli 
ir nelaimės valandoje glau
džia jus prie savęs!”

Šitokia veidmainybe po
piežius tikisi sukatalikinti 
Rusiją. Kaipo gudrus biz
nierius, jisai žino, kad pri
ėmę katalikybę rusai užmo
kėtų jam už tą pašalpą 
šimteriopai. -

Tai ve, kokiais tikslais 
"šventas tėvas” siunčia pa- i 
šalpą badaujančiai Rusijai.

"DRAUGAS” TARNAU-
_ JĄS LENKAMS.
Brooklyno "Vienybė” sa

ko, kad Chicagos klerikalų | 
"Draugas” tarnaująs len
kams. ‘ Ir šitam tvirtinimui 
ji turi pamato. Visų pirma 
ji sako:

”Mes dar neužmiršome, kaip 
prie kun. Bučiaus šisai laik
raštis agitavo lietuvių kariu- 
menę, kad prieš lenkus 'nesi
stengtų’. Vėlesniu laiku jisai 
buvo išėjęs prieš Lietuvos 
šaulius, kad ir nežymiai, bet 
sukeldamas prieš juos negera 
žmonių ūpą. Dabar jau visai 
aiškiai išėjo prieš Lietuvos 
"Geležinį Vilką’.

"Narsus būriai Lietuvos ka
reivių, pasivadinę 'Geležinių 
Vilku’, įvarė didelės baimės 
lenkams, nes jie yra padarę 
prisiegą niekuomet priešui gy
vi nepasiduoti. 'Geležinio Vil
ko’ karžygių tik vienas vardas 
sudrebindavo narsiausi lenkų 
legioninką. atėjusį Lietuvon 
pasiplėšti. Šitie musų karžy- '

LIKIMAS.
Ūkininkas 

nuogąstauja, 
susilauksianti 

jei valdžia

nes musų vedama politika 
yra vieninteliai teisinga.

Daug įdomės kreipiama į 
tai, kad sukurti Lietuvoje 
socialdemokratų darbo jau- 

organizaciją. Tuo 
tikslu prie "Socialdemokra
to” leidžiamas dabar prie
das "žiežirba”, kuris yra to 
jaunimo organu.

Purenąs kalbėjo apie to
kios organizacijos tikslus, 
santikius su partija ir jos 
statutą. Tai svarbus klausi
mas ir jis buvo svarstomas 
labai gyvai.

Apie rinkimus į nuolatini 
Seimą raportavo drg. St. 
Kairys. Nutarta ruoštis į 
rinkimus, nes jie ne už kal
nų. Nustatyti dėsniai parti
nės rinkimų platformės, 
pasitarta delei kitų klausi
mi! ir visas klausimas pa
vestas C. Komitetui.

Partijos finansai užėmė 
žymią vietą konferencijos 
darbuose. Metinės išlaidos, 
ypač dėl rinkimų i Seimą, 
siekia keliolikos šimtų tūks
tančių auksinų. Trūksta lė- 
šų ir labai daug trūksta. 
Daug jų išeina "Socialde
mokrato" leidimui, o kur 
knygelių, atsišaukimų, or
ganizacijos darbams, rinki
mams? Daug galvota. 
Griebsimės Įvairių priemo
nių, kad pinigų gavus, bet 
vistik jų stigs. Turime vil
ties, kad draugai amerikie
čiai supras padėtį ir ateis 
pagelbon.
- Svarstyta einamieji klau
simai, — jų ne taip daug. 
Nutarta įsteigti Partijos 
Tarybą, kuri drauge veiktų 
su C. K-tu, nes darbas ple
čiasi,, daug kįla klausimų, 
vienam C. K-tui sunku vis
ką aprėpti. Priimta nutari
mas dėl dalyvavimo Parti
jos narių valdžios vietose, 
kurios surištos su jos politi
kos atstovavimu. Išrinkta 
naujas Centro Komitetas. Į 
ji inėjo draugai: St. Kairvs, 
K. Bielinis, J. Plečkaitis, V. 
Požėla ir L. Purenienė.

Tai toks ant trreit,ujų mes-

Balandžio '24 d. pasibaigė 
eilinė šių metų Lietuvos Sor 
cialdemokratų Partijos kon
ferencija. Skirtumas tarp 
praeitų ir šių metų konfe
rencijų yra labai didelis vįy nimo 
sais žvilgsniais. Pernai ji ’ 
buvo neskaitlinga ir suside
danti iš atskirų žmonių, šį
met jų sudarė organizacijų 
atstovai. Pernai daug kas 
buvo neaišku, šįmet didelis 
kelio galas prieitas ir dabar 
visa dbmė kreipiama į tai, 
kaip ant sukurtų pamatų 
pastatyti erdvus Lietuvos 
darbininkų organizacijos, 
rupius. Daug galima butų 
sulyginimų padaryti, bet 
mes greičiau norime su ju
mis pasidalinti tuo džiaugs
mu. kurį turėjome iš konfe
rencijos, džiaugsmu, kurį 
davė sunkus, labai sunkus 
Lietuvos sąlygose partinis 
musų darbas.

Šįmet konferencijoje šiavo 
atstovais dalyvavo 20 vietos 
organizacijų (kuopų) ir 6 
apskrities organizacijos (ra
jonai) — Šiaulių, Kretin
gos, Šakių, Vilkaviškio, Ma- 
riampolės ir Raseinių — vi
so labo su C. Komiteto ir St. 
Seiipo s-d. frakcijos atsto
vais, 31 delegatas spren
džiamuoju balsu. [Viso labo 
įregistruota daugiau kai 40 
organizacijų su tūkstančiu 
narių. Tai didelis žingsnis 
pirmyn. Aišku, kad darbas 
dar. reikia gilinti, nes 14 
Lietuvos apskričių neturi 
savo organizacijų. Konfe
rencija išklausė pranešimo 
Centro Komiteto sekreto
riaus V. Požėlos apie C. K. 
darbuotę, K. Bielinio apie 
Partijos finansinę padėtį ir 
X. Venslauskio apie St. Sei
mo s-d. frakcijos darbuotę. 
Dėlei šitų pranešimų kilo 

___ _ . _____... ___  _ karštų ir ilgų ginčų, ku- 
milicistai. kprie buvo pasislė-Į riuas sukėlė neva dešinysis 
pę. nutvėrė dievą Į glėbį, o Partijos sparnas, bet tbal- 
aniuolas, kuris tuom tarpu -•mojant, patiekta konferen- 
stengėsi išbėgt, tapo milicisto rijai rezoliucija veik vien- 
šuvio pažeistas ir taip pat su-1 balsiai atmetė visus dešinio- 
imtas; pabėgo tik velnias. JO sparno pasiūlymus.

"Dievas buvo apsitaisęs bal- Į Apie darbo apsaugos įsta-

DENTAS GAVO Į KAILI.
Chicagos "Draugas" pra- 

i neša, kad jo korespondentas 
Petras Gritėnas pusėtinai 
gavęs į kaili po kunigo Gar
maus ir Bagdono prakalbų 
Chicagos priemiesty Brid- 

1 geporte. Klerikalų organas 
rašo:

”Geg. 5 d. penktadienio vak. 
prakalboms Bridgeporte pasi
baigus Petras Gritėnas ėjo na
mo. Prie šv. Jurgio klebonijos 
tapo užpultas 2 piktadariu. 
Tie su plyta užgavo jam veidą 

l ir paskui norėjo parblokšti že
mėn, bet šis stiprus vyrukas 
nepasidavė. Taip besigru
miant, pajutę žmonės pradėjo 
barškinti Į langą. Piktadariai 
pasileido bėgti, vienas į Au- 
burn avė., o kitas pro bažny
čią skersai šventoriaus.

"Užpuolimas buvo ne api
plėšimo tikslu, bet keršto. Pik
tadariai nelindo į kišenius, 
nors ir butų galėję pasipelnyti, 
bet tik sudraskė jo švarką, be-; 
veik pusiau perplėšė naująjį' 
siutą.”

Kas gi šitam vyčiui kailį; 
išpėrė? "Draugas" verčia’ 
bėdą ant socialistų. Bet tai 
jau paprastas klerikalų bū
das, kaltinti socialistus už 
viską, kas tik bloga. Juk 
kuomet kun. Macochaš api
plėšė panelės švenčiausios 
paveikslą Čenstakavoj, jie 
irgi socialistus kaltino. Tai
gi nenuostabu, kad dabar 
jie šmeižia socialistus.

Bet visi žino, kad socia
listai plytos nevartoja ko
voj su savo idėjiniais prie
šais. Tą įrankį tiktai kleri
kalai mėgsta. Juk nelabai 
senai da jie sumušė adv. F. 
3. Bagočių per prakalbas. 
Kiek anksčiaus jie atėmė 
sveikatą J. Perkūnui. Da 
kiek anksčiau jie užpuolė ir 
sukruvino ties savo bažny
čia kelis socialistų plakatų 
dalintojus Detroite.

Taigi nėra abejonės, kad 
ir "Draugo” koresponden
tui kailį išpėrė patįs katali
kai, paskaitę jį per klaidą 
už socialistą. Juo labiau tas

I * __ _

įvyko po kunigo GaVmaus 
prakalbų, kuris kursto ka
talikus išmušti visus "be-! 
dievius", nes, kaip jis sako, 
tik tuomet "Dievo karalystė 
ateis ant žemės, kuomet vi
si bedieviai bus išnaikinti."

I
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LIETU VAI GRESIA 
RUSIJOS
"Lietuvos 

(Nr. 15-16) 
kad Lietuva
Rusijos likimo, 
nepakeis savo politikos. Jis 
rašo:

"Valdžia, norėdama aprūpin
ti kariuomenę maistu ir nepa- 

gyve- 
nimą, uždraudė vežimą iš Lie
tuvos grudu, o gv'vuiiu išvežti 
leido tik nedidelį skaičių,

AREŠTAVO DIEVĄ SU 
ANIUOLU.

• "Darbininkų Tiesa" iš
spausdino iš Lietuvos laiš
ką, kur aprašytas šitoks at
sitikimas:

"Apie Suvalkus pagavo die
vą į kiėtką, aniuolui sparną 
pašovė, o velniui uodegą nu
kirto. Visas dalykas buvo 
taip: Amerikoj mirė tūlos da
vatkos brolis, o kad jis buvo 
turtingas, tai po jo mirčiai mi
nimai davatkai parsiųsta daug 
pinigų, kuriuos jinai padėjo į 
banką. Miesto žulikai padarė 
pieną, kaip tuos pinigus atim
ti. Pirmiausia pas ją atėjo 
aniuoliškai apsirengęs žulikas 
ir paaiškino, kad jos mirusis 
brolis randasi pragare ir kad 
rytoj ateis dievas • ir velnias 
pasitart. Todėl, jeigu nori, kad 
tavo brolis butų iš pragaro iš- 
liuosuotas, tai paimk visus pi
nigus iš banko ir parsinešk na
mon. Kuomet ateis dievas, tai 
tuos pinigus paduok jam, ku
ris prie tavo akių juos perduos 
velniui ir už juos pastarasai 
paliuosuos tavo brolį. Davat- Į 
ka sutiko. Ant rytojaus pas Į 
davatką atsilankė visi trys, 
tai yra: dievas, velnias ir 
aniuolas. Dievas vos įžengė į 
stuba, tuoj pradėjo žegnoti ir 
laiminti, o davatka puolė ant 
kelių ir laukė rankas išskėtus 
tolesnių įsakymų— Dievas po 
trumpam laiminimui užklausė, 
ar pinigai iš banko parnešti. 
O kuomet davatka pasiskundė, 
kad jai pinigų banke nedavę, 
tai dievas užsirūstino, kodėl jį I 
prigaudinėja ir įrėmė moteriai 
kardą Į krutinę. Tuom tarpi J

v*

ta barzda, apsivilkęs pirmiau tymus jau priimtus Seimo , tas žvilgsnvs Į Lietuvos So- 
baltu, ant jo raudonu plos- jį. tuos, kuriuos frakcija tu- cialdemokratų Partijos kon- 

’ £ - - "j c Į retų įnešti Seiman (draudi- ferenciją. Apie ją galimačium ir susijuosęs juosta,
ant viršaus dar turėjd* mėlyną i mas‘ nuo senatvės, ligos, ne- butų'daug parašyti, bet tam 
apsiaustą, o velnias, tai iš jau- haimirigų atsitikimų, % vai- 
čio odos padarytais drabužiais, kams ir motinoms-dari

gę, ne kaip pernai vasarą. To
kiu budu savo produktus ūki
ninkas turi parduoti pigiai, o 
pirkdamas ukiui reikalingų 

Į daiktų turi mokėti labai bran
giai ir dėl to negali jų reikalin- 

| go kiekio nupirkti. Neturėda- 
I mas ūkininkas pakankamai lė

šų ukib Įrankiams, trąšoms 
nusipirkti, darbininkams pasi- 

| samdyti, savo lauką daug blo
giau įdirba, silpniau itręšia, i 
dėl to ir derlius esti dafug ma
žesnis. Jau ir be to karo metu 

I nualinta žemė mažesni derlių, 
I dabar duoda, o jeigu mes da

bar neduosime ūkininkui gali- 
| mybės tos žemės taisyti, tai 

jos derlius tiek gali sumažėti, 
kad ir darbas neapsimokės. Iš 
to nukentės ne vien tiktai uki- 
kininkai, bet ir visa valstybė, 
nes gresia toks pat pavojus, 
kaip Rusijoj, kuri visokiomis 
rekvizicijomis ir varžymais vi
siškai sugriovė ūkį ir dabar 
turi prašyti viso pasaulio duo
nos kąsnio.”

Tuo budu tarp miesto ir 
kaimo Lietuvoje prasideda 
kova. Kaimui svarbu, kad jo 
produktai butų leidžiami 
užsienin, nes tuomet juos 
brangiau galima parduoti. 
Bet kuomet kaimo produk
tai brangus, tuomet miestui 
sunku pragyventi. Ir val
džia, gindama miesto reika
lus, draudžia gabenti mais
tą užsienin. Tuo tarpu tas 
palengvina miesto gyveni
mą, bet vėliaus pasekmės 
gali būt labai skaudžios, nes 
jei kitą metą ūkininkai pa
sigamins tik tiek, kiek

«*

ir vietos ir laiko stoka. Tų 
kams ir motinoms-darbinin- žinių, kurios čionai yra su- * 
kėms apsaugoti nuo išnau- teiktos, gal pirmam kartui 
dojimo, 8 vai. darbo dienos) užteks draugams, kad bent 
pranešama gana smulkiai šiek tiek įsivaizdinus musų 
ir pavedama Partijos C. K- rūpesčius, siekimus ir dar- 
tui ir St. Seimo frakcijai bus. Sunku, žinoma, įsivaiz- 
tuom pasirūpinti. , dinti; gal tik gyvas žodis ga-

Jėtų duoti visą tai gerai su
prasti ; bet tuo tarpu žinoki
te nors ir tiek; žinokite, kad 
mes dirbame sunkų Lietu
vos darbininkų organizavi
mo darbą į politinę jų parti
ją. K^m tasai reikalas ne
tuščias žodis, prisidėkite 
kuom galite. Kunigas.

Kaunas,
25-4-22 m.

gali būt, kad užpuplimas . Dievui tapo padary ta klėtka 
ir laukiama, kuomet išgis 
aniuolas ir bus sugautas vel
nias, tai tuomet jie bus vežio
jami parodai.

"Tai mat kokia dar tamsy
bė viešpatauja kunigu valdo
moj Lietuvoj ir kaip visuome
nės išmatos taja tamsybe 
stengiasi naudotis. Gerai, kad 
bankininkas turėjo daugiau 

- proto ir vietoj pinigų pasiuntė 
milicistus.” 

SKlTV iS^rtUS’ 
ię įblAlYMLb. propagandos (partinių kur-

Kansas valstijos kapita- .jnokvklu), stinga knv- 
listaf, turėdami savo ranko- <rįč;ų einamais ir pa
se legislaturą, išleido tokią matiniais klausimais. Rei- 
Įstatymų, kurie draudžia kalinga daug dirbti, stinga 
darbininkams streikuoti ir lėšų,"bet geru norų vedini 
kitokiais budais varžo dar- priimame rezoliuciją, ku
bo žmones. .. k^oj pažymime, kad reikės <

Tos valstijos angliakasių nes pašalinės ran-
vndas A. Howat, kuris dėl koš to darbo neatliks. Apie 
peržengimo tų įstatymų yra Partijos uždavinius profe- 
nuteistas kalėjiman, dabar kinianie darbininku judėji- 

^rą^lme raportą davė drg. J.

Suvienytų Valstij’ų konsti- Į sunkią profesinių są- šainą dirbt ir pardavinėt, 
. r galimas ]ungų padėtį ir nurodė apie muštis, gembleriaut, paleis-

NORI DEPORTUOTI 
IšMUGELIUOTUS 

KLERIKALUS.
Klerikalų "Draugas” ke

lia didziausį riksmą, kad 
tautininkai nori deportuoti 
išmugeliuotą čionai jų kum 
Garmų ir kitus klerikalus* 
Girdi:

"Musų korespondentas pra
neša, kad geg. 9 d. Mildos svet. 
Tautininką Taryba per savo 
mėnesinį posėdį yra padariusi 
gražių nutarimų.

”...Dr. A. Graičiunas, įnešė- 
rezoliuciją reikalaujant Imi
gracijos Biuro (Ateivių) vir
šilų deportuoti iš Amerikos 
tris pavojingiausius jiems 
žmones: kun. Pr. Garmų, p. 
M. Bagdoną ir "Draugo” Re
daktorių.”

Klerikalams jau dreba 
kinkos, nes, kaip girdėt, jų 
keikūnas Garmus įsigavo 
čionai šmugelio keliu, o gali 
būt, kad ir kiti buvo Įšmu- 
geliuoti, nes tai vis šmugel- 
ninkų partijos žmonės. To
dėl juos apėmė didelė baimė 
ir baisus piktumas ant tau
tininkų. _ •

Bet klerikalai neturėtų 
pykti. Jie turėtų atsiminti, 
kad skųsti valdžiai kitų įši-

Partijos organizavimo 
klausimu, agitacijos, propa
gandos ir Partijos leidinių 
klausimais raportavo K. 
Bielinis ir St. Kairys, šitais 
klausimais buvo daug kal
bama, nes jie opus. Nėra

ŽARIJOS
Pas katalikus yra taip: 

buk blogiausias žmogus, di
džiausias niekšas, bet. remk 
kunigų gešeftą ir sakyk, 
kad tiki į dievą, o busi ge
ras ir išaukštintas kata
likas.

O pas komunistus yra ši
taip: gali girtuokliaut, mun-teismui, kaipo priešingus Plečkaitis. Jis dar kartą nu-

f---------------------L-- ,----------- 1----------------■ • - - -

tucijai. j _ .. - ______________ _ o________ , ,____
daiktas, kad Howat laimės. I tuos klaidingus kelius, į ku- tuvaut — ir viskas nueis už 
nnr rnirims P?“08 P?te,ko. _bu- iejJt.i.k sak>'si> ka.d R.u‘

UKiUAiii^ d&iUiA. j damos įtakoje žmonių, ku- tujos valdžia yra gera ir gir- 
»"Naujienose" skaitom, kad Iriems rūpėjo savoji parti- si komunistų laikraščius, 
jų redaktorius, drg. Grigai
tį, buvo sunkiai susirgęs ir 
dabar da nesveikas. Jį buvo 
paguldžiusi influenza,' prie 
kurios buvo prisidėjęs plau
čių uždegimas (pneumo- 
nia). Ligonis išgulėjęs lovoj 
kelias sąvaites ir da negreit 
galėsiąs grįžti prie redakci-j 
jos darbo.

jos politika (komunistų), ----------
liet ne darbininkų gerovė ir Amerika yra turtingiau- 
jų buities pagerinimas. So- šia pasauly šalis. Ji turi pa- 
cialdemokratų nusistaty- siglemžus 60% viso pasavi
mas yra ginti prof. sąjun- lio aukso. Betgi Amerikos 

darbininkai vaikščioja be 
darbo'ir kenčia badą. Mat, 
kapitalistai, kaip tie šunįs, 
nei pitįs ėda, nei kitiems 
duoda. \

gas nuo valdžios smūgių, 
kovoti su by kuria partine 
sąjungose politika ir t.t. 
Musų partijos įtaka sąjun- 

v'gose auga ir ji turės didėti, A. Garbukis.
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(Tąsa korespondencijų ant 5 puri.)

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir rase

Tas duonos neprašo

Kad Lietuvė Motiną Tu rėty
Aiškias ir Parankias žinias apie kūdikių Auklėjimą

BORDEN’S EAGLE MILK
ČIA PADUODAMA LENTELE IR DAVINIAIS MES TEIKIAME LIETUVEI MOTINAI VISAS REIKALINGAS INFORMACIJAS APIE MAITINIMĄ 
JOS KŪDIKIO BORDĘNO EAGLE PIENU. GALITE PASTEBĖTI, KAD NURODYMAI TINKA VAIKAMS NUO 3 DIENŲ IKI 24 MĖN. AMŽIAUS. 

Be nurodymų, kaip maitinti Bordeno Eagle Pienu, motina dar turėtų atydžiai perskaityti patarimus, kuriuos reikia sekti vartojant Bordeno Eagle Pienų. 
Bordeno Kompanija didžiuojasi faktu, kad ji pagelbėjo daugeliui, daugeliui Lietuvių kūdikių išaugti į stiprius berniukus tr mergaites, j vyrus ir moteris, 
kurie teikia garbę savo tautai ir šiam kraštui. Norėdami platesnių informacijų nesibijokite rašyti stačiai Borden Company, New York City

Lentelė Kaip Atskiesti ir Kada Penėti Kūdikiams 
Eagle Brand Kondensuotą Pieną

Kūdikio 
amžius

Kiek šaukštukų EAGLE BRAND 
pieno ir kiek uncijų virinto vandens.

Laikotarpis 
penėjimu

Kiek duoti kiek
vieną sykį

Kiek supenima 
per 24 valandas

Kiek sykių penk
ti naktyje

Kiek sykių pe
nėti į 24 vai.

3 iki 7
dienų

Pusė arbatinio šaukštuko Eagle 
Brand į pusantros unc. vandens. 2 vai.

1 iki pusantros 
uncijos

10 iki 15
uncijų 2 10

2 ir 3 
savaičių

1 šaukštuką Eagle Brand pieno į 
dvi uncijas vandens 2 vaL

1% iki dviejų 
uncijų

15 iki 20 
uncijų 2 10

4 ir 5
savaičių

Pustrečio šaukštuko Eagle Brand 
pieno į 4 uncijas vandens 2 vak

t 2 iki 3
uncijų

18 iki 27
uncijų 1 9

6 savaičių 
iki 3 mėn.

Trys šaukštukai Eagle Brand į
4 uncijas vandens 2% -vaL

2% iki. 4 
uncijų

20 iki 32
uncijų 1 8

3 iki 5 
mėnesiu

Keturi šaukštukai Eagle Brand į <
5 uncijas vandens 3 vaL

4 iki 5
uncijų

28 iki 35 
uncijų 4. 7

5 iki 9
# mėnesiu

Penki šaukštukai Eagle Brand į
6 uncijas vandens

•
3 vai.

5 iki 7
uncijų

30 iki 42 
x uncijų 0 . i

9 iki 12 į
mėnesių

šeši šaukštukai Eagle Brand Į 
7uncijas vandens 3% vaL

7 iki 9 
uncijų

35 iki 45 
uncijų 0

- 1
5

|
SVARBI PASTABA. — Prirengiant maistą būtinai reikalinga, kad visi indai, bonkutės, speneliai ir tt. būtų sterilizuojami verdan

čiame vandeny pirm vartojimo. Imant pieną iš bonkutės, vartok sausą šaukštuką, o saikuojant žiūrėk, kad piltum iš blekin.es į 
šaukštuką, ir vartok tą patį šaukštuką kiekvieną sykį. Tas užtikrins tikrą nusaikavimą ir pagamins geriausias pasekmes.

Kūdikio Maistas Antrais Metais -
Metams pasibaigus motina, paprastai, turėtų nustatyti penėjimo tvarką. Kiekvienas naujas valgis turi būti rūpestingai prirengtas, ir išpradžių duodamas 
mažomis kiekybėmis. Maitinti kūdikį reikia atsargiai, kad jisai nepersivalgytų. Penėti reikia reguliariškai ir neduoti nieko tarpe valgių. 
Daugelis kūdikių sunkiai persiima nauja tvarka. Jie pilnai užganėdinti pienu ir atsisako imti kitokį maistą. Tokiais atvėjąįs, neduok pieno kol kūdikis 
nesuvalgo kietesni valgį. Jei sykiu duosi abu, tai kūdikis pasirinks pieną, o prigėręs, nebenorės imti kieto maišto. Sekanti maistų tvarka pavelys motinai 
pasirinkti tinkamus valgius iš sąrašo. Niekados nėra patartina mainyti valgius kuomet oras karštas.

PASTABA. __ Vienas arbatinis šaukštukas Eagle Brand Kondųųsuoto Pieno atskiestas viena uncija virinto vandens duoda mišinį, 
kuris maistingume lygus karvės pienui. Kur tik žemiau teinančiame sąraše yra žodis pienas, tas reiškia, kad Eagle Brand 
reikia šitaip atskiesti.

12 iki 15 mėnesių — penėti 5 sykius į dioią.
7 vai. ryte. — Avižinių, miežinių arba kvietimų kruo

pų košė. Iniji vieną ar du šaukštu su 6-8 uncijom pieno. 
Sudž:uvusi duona ir sviestas, arba cukoriai su sviestu.

9. vaL ryte. — Vieno apelsino skystimas.
11 vai. ryte. — Drožta jautienos šlaunis, 1-3 šaukštai, 

sumaišyta su lygiu kiekiu duonos, ir suvilgyta jautienos 
sunka. Arba minkštai išvirtas kiaušinis su sausos duonos 
trupiniais; šmotukas cukoriaus ir 6-8 uncijos pieno.

3 vai. popietų. — Jautienos, vištienos, ar avienos vira
las su ryžėmis, arba įtrupinta sausa duona. Jei dar nori, 
tai šešios uncijos pieno. Pasenėjusi duona su sviestu, arba 
cukoriu3 su sviestu. Daugelis kūdikių minėto amžiaus valgo 
ir suvirškina obuolienę ir slyvų košę; jei jos duodamos tai 
pieno nereikia duoti.

> •
6 vaL vakare. — Du šaukštai smulkių kruopų su S un- ■ > 

cijomis pieno; šmotukas cukoriaus. Pasenusi duona su 
sviestu. •

10 vai. vakare. — šaukštas smulkių kruopų 8-iose unci
jose pieno.
SEKANTI PATARIMAI TINKAMAI VARTOTI PRIE PENĖJIMO IŠ BONKOS BUVO RASTI PAGELRINGAIS, IR JUOS GALIMA VARTOTI SYKIU 

. ■ SU EAGLE BRAND KONDENSUOTU PIENU.
' ' ' s . 7'*■ * - ?

Visados pilk pieną iš blokinės į šaukštą — pripildant jį iki kraštų. Lengvai suprasi kad kišant šaukštą į pieną jis apsilipiins pienu ir pasemsi daugiau, 
negu reikia. ĮPylęs pieną į vandenį, gerai išmaišyk. Tas svarbu.
Atidarius blekinę. yra saugu palikti pieną tonais. Mes rekomenduojame, kad Tamistos kietai pridengtumėte blekinę su apvožtu puodeliu ir laikytumėte 
ją šaltoje, švarioje vietoje.
APELSINO SUNKA.• • »Kuomet kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, duok jam vie
ną šaukštą perkoštos apelsinų (orančių) sunkos,- atskiestos 
lygiu kiekiu virinto vandens, vieną sykį į dieną, prieš mai
tinimą. Laipsniškai didink kiekį duodamo* sunkos iki sugir
dai neatskiestą sunką pusės apelsino vienu sykiu prieš 
maitinimą. Galima duoti apelsinų sunką iki kūdikis paauga 
kad gali valgyti' kitus vaisius.

15 iki 18 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
7 vai. ryte. — Avižų, maizo, arba kukuruzų kruopų, 

kurios buvo virtos tris valandas dienų prieš vartojimų. Po 
virimui jos turi būti kai skystutė košelė. Ją reikia perkošti 
karštą, o ataušus ji bus kai drebučiai. Duok du ar tris 
šaukštus kartu su pienu, ir 8-10 uncijų pieno atsigerti. Skru 
dinta duona. r

9 vaL ryte. — Vidno apelsino skystimas.
11 vaL ryte. — Minkštai išvirtas kiaušinis su sausos 

duonos trupiniais, arba vienas šaukštas drožtos jautienos 
sumaišytos su trupiniais duonos ir apvilgytos jautienos sun
ka. Pieno atsigerti. Cukoris ar sėlinu biskvitas, arba pase
nusi duona su sviestu.

3 vai. popietę. — Avienos, vištienos, ar jautienos virą-^.
las su ryžėmis, valdžia smetona, ar įtrupinta sausą duoA..» 
Kiaušinienė, krakmolo kisielius, ryžių pudingas, saldkstą^-. 
tona, virtintos slyvos, keptas obuolys, ar obuoliene. ..

6 vaL vakare. — Manavos kruopos, ar kviečių kruo
pos, Ayirtos dvi valandas. Duok 1-3 šaukštus, kartu su pienu. 
Dar pieno atsigerti. Cukorius ar pasenusi duona su sviestu. sviestu.

18 iki 24 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
7 vai. ryte. — Kukuruzo, maizo, ar avižų kruopos (pri

rengtos kaip augščiau minėta). Duok kartu su pienu, arba 
_<u sviestu ir druska. Kas dvi ar tris dienas supenėk minkš
tai išvirtą kiaušinį. Laikas nuo laiko duok kapotos vištie
nos ant skrudintos duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu biskvi
tas su sviestu, arba pasenėjusi duona su sviestu.

9 vai. ryte. — Vieno apelsino skystimas.
11 vai. ryte. — Jautienos šlaunis, kapota ar drožta- 

smulkiai sukapota jeriuko širdis. Vištiena. Spinač, aspara- 
go galukai, arbūzas, perkoštos virtos tomeitos, virtos mor- 
kvos, grūstas cauliflover (žvd-kopūstis). Eeptas obuolis. ar 
obuolienė. Pasenusi duona su sviestu. Po 21-am mėnesiui 
keptos bulvės ir gerai išvirintos ir perkoštos pupelės.

3 yal. popietų. — Vištienos, jautienos, ar avienos vira- 
TY^btis. V papenėjusia įtrupinta duona? Kiaušinienė, 

kųtlmoįo kfeieliu^. įjiių pndiagas, saldi Smetona, virtos sly
vos. Selinu biskvitas su-sviestu arba pasenėjusi duona su 

. sviestu.
6 vaL vakare. — Manavos ar kviečiu kruopos (virtos 

dvi valandi). Duok 1-3 šaukštų, kartu su pienu, ar sviestu 
ir druska. Pieno atsigerti. Cukoris ar pasenėjusi duona su

4vnv kom.

Kuomet kūdikiui sukanka penki mėnesiai, pridėk po 
šaukštų avižinės košelės prie kiekvieno penėjimo. Laips
niškai didink kiekį iki supenėsi tris šaukštus kiekvienu pe 
sėjimu. Idant padaryti avižinės košelės, įdėk keturias un
cijas oatmeal į vieną pusę kvortos vandenio; virink tris 
valandas dubeltavame katilėly, pridėdamas tiek vandenio, 
kad po virimui lieka labai, skysta košelė. Kol ji ka*šta per- 
košk ją per koštuvą, kad išmetus grubesnius šr*očiukus. At
statant pasidarys kisielius. Avižinę košelę galima penėti iki 
kūdikis paaugau kad gali valgyti gerai išvirtas kruopas.

__  X
VIDURIŲ TBKIETCJIMAS.

Avižinis vanduo labai dažnai prašalina šitų. Idant pasl-. 
darius avižinio vandens, paunK kupinų šauksią catmeal ir 
pusę kvortos .vandens, ir virk tris valandas dubeltavame 
katilėly. Liks tik berta.ms kvortos tirštos košės, į karią da
bar sujrilk pusę kvartos išvirinto vandens. Perkošk mišinj 
per .virstų koštuvų ir gausi daugiau pusės kvortos balsvo 
skystymo. Tą vartok vietoje prasto virinto vandens penint 
kūdikį. Jei kūdikio viduriai perdaug pasileis, tai atskiesk 
avižinį vandenį su paprastu virintu vandeniu.
BTUg VANDUO

Pilk vieną šaukštą ryžių į pusę kvortos vandenio. Vi
rink tris valandas, pripilant laikas nuo laiko tiek vande
nio, kad po virimui turėtumei apie pusę kvortos ryžių 
vandens.
MIEŽIŲ- VANDUO.

Gauk pačių geriausių miežinių miltų. Į pusę kvortos 
vandenio įpilk šaukštą miltų. Virink pusę valandos ir 
košk; paskui pripilk tiek vandens, kad būtų pusė kvortos.

VIDURIAVIMAS.
Neduok nieko apart gryno virinto vandens per 24 va

landas. Tada penėk su miežių vandeniu, arba ryžių, j kurį 
įpilta kiek druskos dėl skanumo. Jei šitas maistas užsilai
ko, ir viduriavimas sumažėja, galima pradėti Į>enėtį labai 
maži kiekiai paprastų valgių, padidinant juos atsižvelgiant 
į kūdikio padėtį. Jei kūdikis nepagerėjo, tai tuoj šaukkis 
daktaro.
TĄSYMAS ABBA VCMEMAS.

Šitie apsireiškimai guli paeiti iš perpenėjimo, arba vi
durių užkietėjimo. Sumažink maisto kiekį ir pritaikink 
augšeiau surašytą patarimų dėl vidurių užkietėjimo, arba 
patarimą apie kalkių vandenį.

KALKIŲ VANDUO.
Vartojant Eaglc Brand Pieną labai retai teprisieina 

naudoti kalkių vandenį. Bet jeigu iš vidurių išeina ne- 
suvirškinti maisto gabalai (nors vidurių veikimas atrodo 
normalia)-, arba jei kūdikis išvemia daug tuoj po valgių — 
arba jam tąso vidurius — tada patartina pabandyti kalkių 
vandenį. Nusipirk aptiekoje šviežiai pagaminto l-ime \Vater 
ir duok vieną ar du šaukštuku prie kiekvieno penėjimo.

krroNAS

Kūdikių 
Knyga

KNYGOS

Virėjos
Knyga

Lithuanian

UATERBURY, CONN. 
Teatras.

12 d. gegužės Aušros 
Draugija statė scenoj vei
kalą ”Balon kritęs sausas 
nesikelsi”. Veikalo turinys 
yra gana juokingas. Kadan
gi aktoriai buvo pritaikyti 
prie rolių, tai vaidinimas iš
ėjo vykusiai.

Dauderio rolėj lošė St. 
Valentinas, Onutės — M. 
Žilinskaitė (nors ji lošė dar 
tik pirmu kartu, bet 
užduotį atliko gerai), 
tonuko — J. " 
Radzvilo — 
Radzviiienės 
kienė. Reikia pasakyti, kad 
ponia Baranauskienė yra 
gabiausia lošėja V/aterbu- 
rio moterų tarpe, daug pa
sidarbavusi lietuvių scenoje 
ir jai pikiai tinka aktorės 
vardas. Lapieniaus rolėje 
iošė P. Paišys, Magdės A. 
Zorskaitė (ji taip-pat pirmu 
kartu pasirodė scenoje ir , 
reikia pasakyti, kad ateity
je iš jos gali išeiti gabi ak
torė). . Jono rolėje lošė J. J. 
Kvaraciejus.

Abelnai, šis vaidinimas 
darė gana gerą įspūdį.

Vargdienis.

savo
Vai

ri Murauskas, 
A. Orantas, 

— Baranaus-

PORTSMOUTH, N. H. 
Lietuvių veikimas ir darbai.

Tarp šios kolonijos betu
riu veikimo jokio nesimato. 
Turime pašelpinę D. L. K. 
Vytauto Dr-stę, bet politika 
ir kitais dienos klausimais ji 
neužsiima. Čia dar niekuo
met nebuvo svarstoma apie 
darbininkų sunkias sanlv- 
gas šiuose laikuose. Taipgi 
neprisidėta nei su vienu 
centu parėmimui Lietuvos 
reikalų.

28 d. gegužės čia yra ren
giamas piknikas ant Izido
riaus farmos. Būt labai 
naudinga, jei kas iš veikles
nių lietuvių pribūtų ir pa
aiškinti! apie darbininkų 
reikalus ir Lietuvos padėtį. 
Paprastai, ant piknikų dau
giausia susirenka publikos.

Portsmouth yra senas 
miestas. Ateinantį metą bus 
švenčiama 300 metų sukak
tuvės nuo miesto įsikūrimo.

Portsmouth apielinkėse 
yra byčiai su pirmos klesos 
hoteliais. Vasaros laiku čia 
yra gana didelis judėjimas, 
nes privažiuoja visokių dy
kaduonių.

Darbai pradeda geriau 
eiti, bet uždarbiai maži. 
Prie unįjų mažai kas pri
klauso. A. Zubkus.

WINNIPEG MAN., 
CANADA.

Iš lietuvių gyvenimo.
šitame mieste lietuvių yra 

nedidelis būrelis. Jau nuo 
senai čia gyvuoja Lietuvių 
Darbininkų Pašalpinė
Draugystė. Nors šitaydrau- 
gystė nariais niekuomet ne
buvo skaitlinga, bet turto ji 
nemažai turėjo ir todėl ne
blogai gyvavo. Vienok per 
narių neapsižiūrėjimą šios 
draugystės turtas pasta
ruoju laiku visai sumažėjo, 
paliko ižde tik 70 dolerių. 
Nekurie nariai davė Įneši
mą ir tuos likusius pinigus 
išsidalinti, o draugystę lik
viduoti. Tik vienam drau
gui griežtai užprotestavus 
prieš šitokį įnešimą, drau
gystė kol kas paliko nepa- 
krikdyta.

Bet šiais metais per na
rių neapsižiūrėjimą i drau
gystės viršininkus pakliuvo 
tokie žmonės, kurie trokšta 
kad draugystės turtas butu 
išdalintas. Taigi, draugai, 
kurie norite apsaugoti 
draugystę nuo pakrikimo, 
pridabokite draugystės vir
šininkų darbus, kad paskui 
nereikėtų gailėtis.

Ten buvęs.
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Lietuva irjo^valdininkai.
KELEIVIS

(Tąsa)
Apie tą patį laiką, kuomet 

Kublickis pagavo bolševikų 
kurjerus, kitas žvalgybos 
skyriaus valdininkas, Duna
jevas, pagavo Fricą Plateną 
(Fritz Platten) su pačia le
kiančius eroplanu per Lie
tuvą.

Fritz Platten nors spau
doje ir neišgarsintas, vie
nok kaipo bolševikų vadas 
turėtų užimti žymiausią 
vietą. Platten yra artimiau
sias Lenino draugas; jiedu 
Šveicarijoj buvo neperski
riami ir ačiū Plattenui Leni
nas šiandien užima aukš
čiausią vietą Sovietų Rusi
joj. Platten buvo tarpinin
kas susinešime su vokiečių 
generaliniu štabu dėlei per
gabenimo traukiniu per Vo
kietiją Lenino ir jo 30 drau
gų. Buvęs neoficialis ”Gv 
vietų konsulas”, John Reed, 
man prasitarė, buk tas I^e- 
nino pervežimas esąs suriš
tas su Jevno Azefo pastan
gomis, nes Azefas, kuris 
karo laiku tarnavęs vokie
čių Žvalgyboje (N^achrich- 
tendienst), pasilikęs ištiki
miausiu Ijenino ir Platten’o 
draugu.

FRITZ PLATTEN

Platten ir jo pati, Elzbie
ta Razovskaja, oficialė So
netų operos artistė, lėkė 
vokiečių eroplanu Šveicari
jon, bet mašina sugedo ir 
eroplanas nusileidp netoli 
Janavos, kur tuo laiku vei
kė Lietuvos žvalgybos val
dininkas Dunajevas. Nusi
skubinęs pas nusileidusius 
pasažierius, Dunajevas pa
reikalavo dokumentų, o pa
skui Plattenui, jo pačiai ir 
dviems lakūnams liepė sės
ti eroplanan ir lėkti Kau
nan, kur visi keturi, Duna- 
jevo lydimi likosi suimti. 
Vokiečiai lakūnai ir Platte- 
no pati paleista, o patsai 
Plattenas, kaipo "stambi 
žuvis”, nugabenta Kauno 
kalėjimam Atvykęs Kau
nan, aš radau Platten’ą ka
lėjime, kur jis išbuvo užda
rytas nuo 3 balandžio iki 13 
gegužės, 1920 m.

Dokumentai rasti pas 
Platten’ą liudija, kad jisai 
yra sovietų komerso atsto
vas Šveicarijoj ir kad jam 
dokumentai buvo prirengti 
Maskvoje vos keletą dienų 
prieš jo suėmimą Lietuvoje. 
Bandyta Platten’ą kalėjime 
nufotografuot, bet jisai jo
kiu budu ant to nesutiko. 
Kiek man žinoma, tai jo pa
veikslo da niekas spaudoje 
nėra matęs. Plattenui kalė
jime vargstant, aš daviau 
žvalgybos fotografui Plat
ten’o pasportą, iš kurio nu
imta padidinta Platten’o fo
tografija, kurią čia įdedu 
atspausdinimui „Keleivyje”. 
Plattenas dabar yra apie 46 
m. amžiaus ir kaipo darbi
ninkas nepaprastai apsi
švietęs ir gamtos apdovano
tas drąsa ir nepaprastais 
gabumais.

Gegužės 13 d., 10 vai. ry
to, Fritz Platten apleido 
Kauno kalėjimą ir liko iš
vežtas automobiliu ant Prū
sų rubežiaus ir tenais ati

duotas vokiečių ^valdžiai, 
kuri iš eilės nuvežė jį ant 
Šveicarijos rubežiaus ir te
nai atidavė šveicarų valdi
ninkams, o šie nugabeno ji 
į Berno kalėjimą, nes Plat
tenas buvo bandęs nuversti 
Šveicarijos valdžią.

Bet ne viskas taip švelniai 
žvalgyboje eina. Plattenas 
savo drąsa privertė pus
kvailius žvalgybos tardyto
jus su juo skaitytis.

Su lietuviais bolševikė- 
liais žvalgyboje kitaip el
giamasi. Pirmų pirmiausia 
tardytojas klausia areštuo
tojo, ar kalba rusiškai. Jei
gu kalba, tai gerai, o jeigu 
ne, tai tardytojai tokį lietu
vį apdovanoja antausiais — 
iki tas pradeda šiaip-taip 
rusiškai kalbėti.-

Netiktai menkesni valdi
ninkai yra rusų barba’rizmu 
užsikrėtę, bet negeresni ir 
aukštieji valdininkai.

Gegužės mėnesy, 1920 m., 
bolševikų judėjimas, ypač 
Kaune, buvo pradėjęs smar
kiai plėtotis. Bolševikiška 
literatūra pasirodė pavida
le visokios rūšies atsišauki
mų į Lietuvos proletariatą. 
Bet tyrinėjimas parodė, kad 
šita nepaprasta propagan
da ėjo iš lenkų kliubo 
”Lutnia”.

Lietuvos valdininkai pra
dėjo galvoti, kaip su tokia 
propaganda kovoti, kokią 
metodą tai kovai pavartoti. 
Tuo reikalu įvyko keletas 
konferencijų. Pirma konfe
rencija įvyko Vidaus Reika
lų Ministerijoj, D-rui Drau
geliui pirmininkaujant. Da
lyvavo konferencijoje M. 
Lipčius,' P. Kerpė (Kauno 
miesto viršininkas) ir aš.

D-ras Draugelis bandė 
mums dalyką perstatyti iš
pustoje formoje, bet beklau- 
sinėjamas p. ministeris nu
slinko iki tam. kad jam pa
čiam paaiškėjo, kad jisai 
nieko apie bolševikų judėji
mą nenusimano. Kaip ten 
nebūtų, iš žinių surinktų 
Žvalgybos Skyriuje buvo 
užtektinai medžiagos, kuri 
davė mums progos nesykį 
pagalvoti apie tai, kaip elg
tis su tuo nenaturališku ap
sireiškimu tarpe Kauno pi
liečių, kurių tarpe buvo 
žmonių skleidžiančių bolše
vikų propagandą—patiems 
bolševizmui neprijaučiant.

Nutarta buvo daryli po 
Kauną ir apielinkę bolševi
kų ablavą ir mums pasisekė 
daug medžiagos surinkti, 
kuri liudija, kad ne vien ru
sų bolševikai, bet ir lenkai 
endekai sparčiai veikia, kad 
besikuriančią valstybę su- 
demoralizuoti.

Vienoj tokių konferencijų, 
Įvykusioj Kauno miesto vir
šininko kabinete, kur daly
vavo Vidaus reikalų minis
teris D-ras E. Draugelis, 
M. Lipčius, P. Kerpė, milici
jos vadas Morkus ir aš, P. 
Kerpė padavė sumanymą, 
kad tikslu įbauginimo bol
ševikų ir bolševikuojančių, 
pratiškiausia butų pasigau
ti keletą bolševikų vadų ir... 
pašovus juos įmesti Nemu
nan. Aš neiškentęs pada
riau Kerpeųpastabą. kad jo 
”genijalis” sumanymas ne
sutinka su civilizuotų šalių 
kovos budu, ir juo labiau 
tas sumanymas mane nuste-

Mikuckis nušovė savo drau
gą Dirsę.

Seimo atstovas Buchle- 
ris ir jo brolis, nuovados 
viršininkas, atsilankė pas 
mane ir nusiskundė, kad 
karininkai majoro Merkio 
kurstomi apstoję kapitono 
Mikuckio butą ir neduodą 
žmogžudžio suimti. Nenorė
damas imti atsakomybės, aš 
su atstovu Buchleriu už
ėjom pas naują Vidaus Rei
kalų ministerį R. Skipitį, 
kad padarytų atatinkamų 
žygių ir nesukeltų žmonėse 
bereikalingo lermo. Skipitis 
nieko nelaukęs paskambino 
Krašto Apsaugos ministe- 
riui Žukui, kuris nors ir va
dinosi ministerių, bet išti- 
krujų ministeriją tebeval
dė majoras Merkis. Išklau
sęs kame reikalas, Žukas 
Skipičiui atsakė, kad jisai 
užimtas Vilniaus reikalu ir 
kad tokie dalykai, kaip ka
pitono Mikuckio nusižengi
mas, jam dabar nerupi.

Skipitis tiesiog išsigando. 
Ir kur gi ne: nesuspėjo 
aukštoj vietoj sušilti kojų, o 
šitas atsitikimas jau verste 
verčia pasiduoti į dimisiją. 
Tas pats buvo ir su manim. 
Majorui Merkiui neduodant 
Mikuckio areštuoti, o man 
savo pareigos atlikti ne
įstengiant, kitos išeigos ne
lieka, kaip rezignuoti.

Tečiaus pirma, negu re
zignuoti, aš užėjau pas Už
sienio Reikalų vice-ministe- 
rį Klimą, kad pagelbėtų 
man keistam padėjime. Kli
mas tečiaus netiktai man 
nepritarė, bet bandė patei
sinti majoro Merkio žygius.

Vienok majoras Merkis, 
dalyką apsvarstęs, kapitoną 
Mikuckį atidavė teismui, 
nors iš karto jam išrodė, 
kad uždarymas kap. Mikuc
kio reiškia įžeidimą kari
ninko uniformos. Mat, jo 
supratimu, žmogžudystė 
tai karinės uniformos nenu
žemina.

Kad skaitytojams butų 
aiškiaus, kaip tūli Lietuvos 
aukštesni valdininkai su
pranta savo pareigas, aš čia 
paduosiu gyvą pavyzdį.

Vidaus Reikalų ministe
ris, R. Skipitis, padarė su
manymą, kad mudu keliau
tume į Panevėžį, kur, Skipi
čio žiniomis, labai išsiplėto
jęs bolševizmas. Pavojin
giausią propagandą kaimo 
darbininkų tarpe varanti 
Mokytojų Profesinė Sąjun
ga. Ir vieną gražią dieną 
Skipitis ir aš pasileidome į 
Panevėžį. Kad išrodytų ”de- 
mokratiškiau”, Skipitis išsi
pirko trečios klesos bilietą. 
Aš keliavau karišku bilietu 
pirma klesa.

Kelionėje p. ministeris 
man ramybės nedavė. Ro
dos, ties Kėdainiais jisai 
man pranešė, kad kažkas 
vežasi didžiausius pundus 
bolševikiškos literatūros. 
Mano padėtis buvo nekokia. 
Vienam bandyti ką nors 
krėsti, tai darbas ne leng
vas. Bet ant stoties pasisu
ko Žvalgybos Skyriaus lei
tenantas net su keletu val
dininkų. Jie kraustėsi į Ro
kiškį. Leitenantas tuojaus 
padarė kratą ir pranešė 
man, kad jokios literatūros 
neradęs.

K. Pilėnas.
(Bus daugiau.)

TURKŲ SUTARTIS SU 
UKRAINA.bino, kad jisai išėjo iš bur

nos juristo!
P. Kerpei mano pastaba 

baisiai nepatiko ir jisai ilgai 
jos neužmiršo.

Vidaus Reikalų ministe-^------ .—x---------- ,--------
rio R. Skipičio kviečiamas, caro ir senosios Turkų val
as apsiėmiau būti Piliečių1 džios sutartis ir paliuosuoja 
Apsaugos Departamento‘abidvi šalis nuo visų skolų. 
Vice-Direktorium. Piliečių i Ukraina pasižada nepripa- 
Apsaugos Direktoriui D-rui žinti Turkijoj kitokios val- 
Šliziui iškeliavus vienam džios, kaip tik nacionalistų, 
mėnesiui atostogų, aš auto- o turkai pripažįsta Ukrainą 
matiškai užėmiau jo vietą, kaipo nepriklausbmą respu- 
Man direktoriaus pareigas bliką, ir abidvi šalįs pasiža- 
einant, Kauno komendantas da viena kitą remti.

Tarpe Ukrainos ir turkų 
nacionalistų valdžios Ango- 
roj likos pasirašyta sutar
tis, kuri panaikina visas se
iliaus buyušias tarp Rusijos

M > • • | Amerikiečiai lietuviai, siųs-
darni giminėms dovanų daik-

• • e . 'tais, padarytų tikrai gerų daik-1 I 11 tą, jei savo laiškuose tuos daly
kus paaiškintų. Tada nebūtų ko 
pykti ant savo valdžios.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Nuo Redakcijos. — Jei Lie
tuvoje yra įstatymas, kuris rei
kalauja siuntinius peržiūrėti, 
kad nustačius už juos muitą, tai 
jie turėtų būt atplėšiami ir per
žiūrimi atėmėjo akyvaizdoie, 
taip kaip Amerikoj yra daro
ma, — tik tuomet gal nebūtų 
vagysčių ir skundų. Bet pakol 
valdininkai darys amerikiečių 
siuntiniuose "revizijas” vieni 
patįs, patol suktybėms nebus 
galo, ir čia nieko negelbės nei 
laiškai, nei daiktų surašai. "Ke
leivio” redaktorius nesenai 
siuntė keliolika /ardų materi
jos ; prie siuntinio buvo, pridė
tas paaiškinimas ir prie to da 
laišku buvo atėmėjui pranešta, 

ikiek tos materijos yra, o te
čiaus kada adresatas nuvyko ją 
atsiimti, siuntinys buvo išardy
tas ir daugiau kaip pusė mate
rijos pavogta. Ar galima tad 
stebėtis, kad siuntėjai skun
džiasi Amerikos valdžiai ir kad 
Amerikos valdžia žiuri į Lietu
vos valdininkus kaipo į ”bunch 
of crooks and thievs?”

Lietuvos Informacijų Biuras 
turėtų ne Amerikos lietuvius 
barti dėl tų skundų, bet turėtų 
perspėti Lietuvos valdininkus, 
kad jie tenai mažiau vogtų ir 
kad amerikiečių siuntinių be at- 
ėmėjų ne plėštų.

Bet ar gailina tikėtis, kad pa
prasti valdininkėliai liautųsi 
vogę, kuomet patįs ministerial 
varo šmugelį?

Visko po biskį
rašytojas Bemard Shaw 
pasakė labai gerai, kad šis 
pasaulis yra kokios nors ki
tos planetos gyventojų be
protnamis. Dėl aukso žmo
nės čia ir kitus žudo ir pa
tįs gatavi žūti, štai, laikraš
čiai praneša, kad viena Phi- 
ladelphijos kompanija ban
dysianti kelti iš jūrių gel
mių ”Lusitaniją”, kurią vo
kiečių submarinas paskan
dino. ”Lusitanija” plaukė iš 
Amerikos Anglijon. Tai bu
vo da karės pradžioje. Ame; 
rika da nekariavo. „Lusita- 
nija” plaukė kaipo pasažie- 
rinis laivas. Bet vokiečių 
žvalgai sužinojo, kad to lai
vo dugne yra prikrauta 
daug amunicijos Anglijai. 
Todėl vokiečiai persergėjo 
New Yorke amerikiečius, 
kad jie tuo laivu nevažiuo
tų. Niekas nekreipė į tai do
mės, ir laivas buvo paleistas 
jūrių dugnan su visais ke
liauninkais. Tie žmonės se
nai jau negyvi ir žuvų su
ėsti, gal tik vienus jų kau
lus galima butų rasti. Bran
gi ir galinga kitąsyk laivo 
mašinerija dabar riogso po 
vandeniu surūdijusi ii’ nie
kam netinkama, šoviniai ir 
kitokia amunicija senai jau 
pagedusi ir daugiau nebe- 
šaudys. Pats laivas vokiečių 
toperdomis suardytas ir ne
vertas tų lėšų, kokios bus 
reikalingos jam iškelti. Ko
dėl tad reikia jis kelti? Ogi 
todėl, kad jame yra daug 
aukso. Kompanijai, kuri 
pienuoja kelti „Lnsitaniją” 
viršun, nerupi nei žuvę su 
ja žmonės, nei amunicija, 
nei mašinerija, nei pats lai
vas. Jai rupi tik auksas. Sa
koma, kad aukso ant ”Lusi- 
tanijos” buvo vežama anie 
$5,000,000. Su laiku viskas 
nustoja savo vertės, bet 
auksas niekuomet.

Tai yra viena medalio pu
sė. 0 štai kita: Bostono uos- 
tan atėjo anądien iš Rusijos 
laivas su auksu ir deiman
tais. Jis buvo nuvežęs Rusi
jon bulvių. Už tas bulves 
rusai atidavė mainais visą 
savo auksą ir deimantus. 
Kada žmogus alkanas, tai 
bulvė daug Svarbesnis daik
tas, negu auksinis vyskupo 
kryžius ir brangiausi akme- 
nįs. Gyvybei palaikyti rei
kalingas maistas ir drapa
nos, bet ne auksas. O vis 
dėlto žmonės netiek rūpina
si maisto ii- drapanų gami
nimu, kiek aukso gaudymu. 
Ar ne keistas šis pasaulis? 

X *X X
Francuzų imperialistai 

baisiai * nusigando išgirdę, 
kad Rusija padarė sutartį 
su Vokietija. Dabar ateina 
žinių, kad Turkija padariu
si sutartį su Italija, o Vo
kietija ir Rusija kalbasi 
apie sutartį su Turkija ir 
Bulgarija. Tuo budu prieš 
Franci ją formuojasi Rusi- 
joskVokietijos-Turkijos-ita- 
lijos-Bulgarijos sąjunga. 
Galimas daiktas, kad prie 
tos sąjungos prisidės ir An
glija. Dreba kinkos francu
zų imperialistams, dreba ir 
jų bernams lenkams.

XXX
Ar jus valgot mojanėzą? 

O gal nežinot kas tai yra? 
Mojanėzu vadinasi padary
tas iš kiaušinių, Smetonos ir 
garsvičių sosas. Jis vartoja
mas ant salotų, žuvies ir kr
iokiu valgių. Lietuvoj mote- 
rįs daro jį namie, Ameriko
je gi perka gatavą bonkosc 
iš krautuvių. Namie daro
mas mojanėzas yra geras , 
daiktas, bet krautuvėse per
kamas — baisiai pavojin
gas. šiomis dienomis Pary
žiuje nusinuodijo mojanėzu i 
vienas teisėjas. Francuzų ; 
daktarai pradėjo mojanėzą j 

kas daiktus pri- vietų valdžia dabar valdo? tyrinėt ir praneša, kad šitas 
i L. širmis, mišinys — kiaušiniai, sme-

Kaip sau norit, bet airių tona ir muštarda — ilgai

!

metalai 
ūkio da- 
įrankiai, 
rankraš-

apkraunami

Džiaugiasi ne savo 
darbu.

Lietuvoe Atstovybė gauna 
tankiai nusiskundimo laiškų ant 
Uetuvos valdininkų dėl netin
kamo pristatymo siunčiamų gi
minėms daiktų. Savybėje leng
viau visus nesusipratimus išaiš-i 
kinti ir jų priežastis prašalinti. 
Bet ypač bloga tai. kad kai-ku- 
rie Amerikos lietuviai, nesu
prasdami dalykų padėties, skun
džiasi Amerikos valdžiai ant 
Lietuvos valdininkų. Amerikos 
valdžia tokius skundus gauda
ma, sykį jau buvo paliovusi pri
iminėti siuntinius į Lietuvą per 
"Parcel Post”. Tokiu budu 
skundikai patįs sau buvo pa
kenkę.

Nesusipratimai tuo reikalu 
iškįla dėl dviejų priežasčių: 1) 
Kam Lietuvos valdininkai per
žiūri daiktus ir kartais * šio-to 
nebesurandama (valdininkai pa
vagia. — Red.) ; 2) Kodėl liepia 
primokėti daiktus atiduodami.

Dėl pirmojo priekaišo reikia 
visiems žinoti štai ką: Kaip ki
tur, taip ir Lietuvoje valdžia 
apkrauna muito mokesniais 
įvairius dalykus. Be muito lei
džiama įvežti tik naudingiausi 
Lietuvai dalykai, kaip antai: 
grudai, bulvės, daržovės, mėsa, 
žuvys, gyvuliai, paukščiai, odos, 
neapdirbtas medis, žolės, mede
liai, šienas, šiaudai, 
(neapdirbti); naminio 
lykai, žemės dirbimo 
anglis, koksai, kalkės,
čiai, knygos laikraščiai, neap
taisyti paveikslai, skiepijimo 
dalykai. Visi kiti dalykai, ma
žiau reikalingi, 
muito mokesniais. Juo mažiau
koks daiktas reikalingas, juo 
lengviau be jo apsieiti, juos di
desniais mokesniais jis apkrau
namas (iki 20%, 25% ir dau
giau). Lietuvių kartais atsiun
čiamas konservuotas maistas 
apkrautas 20% mokesnio; įvai
rus puošimdsi dalykai: parėdai, 
muilai, šilkitf, skrybėlės, laikro
dėliai, žiedai, skėčiai — 25% ir 
taip toliaus.

Valdininkai sulyg įstatymų 
turi atplėšti siuntinius ir per
žiūrėti siunčiamus daiktus, kad 
atėmus muitą už tuos daiktus, 
kurie yra muito mokesniu ap
krauti.

Gal ir buvo kur kada atsitiki
mų, kad koks nors siuntinys 
dingo. Reikia apsižiūrėti siun
tėjams. Daiktus siunčiant, rei
kia priruošti bent du sąrašu: 
vieną išsiųsti saviškiams laišku, 
kitą indėti į patį siuntinį. Kur 
bus sąrašas, tenai negalės būti 
dingimų. Be to, siunčiant bran
gesnius siuntinius (už šimtus 
dolerių) reikia paimti iš vietos, 
kur daiktai pirkti, dvi kopijas 
sąskaitų, vieną patvirtinti pas 
”Notary PuWic” ir tą kopiją 
atsiųsti į Atstovybę užregis
truoti. už ką imama čia mokes
nis $2.50.

Atstovybėje užregistruotą 
sąmatą reikia išsiųsti registruo
tu laišku priėmėjui siuntinio, o 
vieną nuorašą sąmato įdėti kar
tu su siunčiamais daiktais.

Kodėl atimant Lietuvoje 
daiktus reikia primokėti kar
tais gana aukštas mokesnis? 
Kaip jau matėme, pirmiausia 
reikia apmokėti muitą. Neturi
me imti savo valdžiai už piktą, 
žinodami, kad tai yra visai lega
lia visų priimtas pajamų šalti
nis, ir atsimindami dar tai, kad 
kitose Europos šalyse tie mui
tai uždedami dar didesni.

Be to reikia dar žinoti štai 
ką. Siuntėjas čia Amerikoje ap
moka siuntinio lėšas tik iki 
Baltijos porto, pav. Liepojaus. 
Tik iki ten Amerika pristato, ir 
tik iki ten atsako už siuntinį. 
Kol prieis Lietuvos siuntinys 
da turi pereiti per Latviją, jos Sovietų valdžia smar- 
Latvių valdžia už tranzitą per kiai stiprėja ir kad su kiek- 
jos žemę, už vežimą jos gele- viena diena „tarybos” už- 
žinkeliais atima mokesnį, ir at- Į valdo vis daugiau ir dau- 
ima juk ne iš amerikiečio lietu- giau miestų, o Eberto val- 
vio, kuris daiktus siunčia, bet džia visiškai susmuko, 
iš Lietuvos valdžios. Lietuvos Ar „laisvė” nepaaiškintų, 
valdžia turi tą. ką ji išmokėjo, kiek miestų Vokietijos So- 
atsiimti iš to, 1 
ima. i

Komunistai myli girtis ne 
savo darbais. Paveizdan, 
komunistai džiaugiasi, kad 
Fosteris Chicagos Darbo 
Federacijoj pervarė priešin
gą Gompersui rezoliuciją ir 
kad jis stengiasi užkariauti 
Federaciją.

Fosteriui tas darbas, kol- 
kas, sekasi. Bet čionai Fos
teris vartoja ne komunistų 
taktiką, o socialistų. Komu
nistų „Laisvė” sako, kad 
Amerikos Darbo Federaci
ją reikia griauti iš pamatų.

Štai ką „Laisvė” rašė No. 
2, rugsėjo 17, 1919 m.:

„Mes žinom gerai, kad A. 
D. F. yra atžagareiviškiau- 
sia unija ir ją reikia iš pat 
pamatų išgriauti. Pataisyti 
negalima, ir kurie tikisĮkad 
dalyvaujant Federacijoj ga
lima bus ją pataisyti, paim
ti į savo rankas, klysta.”

Taip buvo rašyta įžangi
niame straipsnyje. Tai yra 
komunistų pareiškimas sa
vo taktikos Federacijos lin
kui. Bet šiandien „Laisvė” 
jau giria Fosterį. Ir dar 
daugiau. Ji didžiuojasi, kad 
Fosterio darbas — yra ko
munistų darbas. Bet juk 
Fosteris negriauja organi
zacijos kaip „Laisvė” liepė. 
Fosteris vartoja tokią tak
tiką, kokią pripažįsta socia
listai. ,

Taigi „Laisvė” bereikalo 
džiaugiasi ne savo darbu. 
Šitame klausime „Laisvė” 
turėtų džiaugtis aidoHistų 
taktika. „Pataisyti negali
ma ; kurie tikisi paimti į sa
vo rankas, klysta.” Taigi, 
sulyg „Laisvės” buivydiškos 
logikos, ir Fosteris klysta.

L. širmis.

„Laisvė” 1919 metais visa 
gerkle šaukė, kad Vokieti-

tarybos” už-

stovėdamas išvysto galybę 
nuodingų mikrobų ir gali 
užmušti žmogų ant vietos. 
Taigi saugokitės mojanėzo!

X X ‘X
Europa užsimanė sureng

ti Genujoj „perstatymą”. 
Jau kelinta sąvaitė kaip te
nai rodomi „muving pik
etai” ir visas pasaulis žiop- 
sosi. Aktorių labai daug, bet 
vadovaujamas roles lošia 
Rusija, Anglija ir Francija. 
Kaip visuose vaidinimuose, 
taip ir Genujos komedijoj 
pilna intrigų ir konspiraci
jų. Rengianties konferenci- 
jon, Italija, Anglija ir Fran
cija turėjo slaptą pasitari
mą, kaip apmovus Rusiją ir 
Vokietiją. Kad apsisaugo
jus nuo tų suokalbininkų, 
Rusija su Vokietija taip pat 
padarė sutartį — konspira-

• v •

padarė sutartį — 1 
cija prieš konspiraciją.' Tai 
tikras ”šiou”.

Svieto Perėjūnas.

Skaitytojų Pastabos.
Brooklyniškės „Laisvės” 

redaktorėlis sakosi sužino
jęs, kad klerikalų „Drau
gas” nesirūpina darbininkų 
reikalais. Kad klerikalams 
darbininkai nerupi, tai tie
sa, bet aš norėčiau paklaus
ti, ar daug darbininkais rū
pinasi komunistai ? Tegul 
„Laisvės” redaktorėlis pa
sako, kiek jie rūpinasi naš
lės V. Miškinienės (Vytu- 
rienės) likimu, kurios vyrą 
jie išdavė Lietuvos žval
gams? Tegul jie pasako, 
kuo jie skiriasi nuo kleri
kalų?

”Darbininkų Tiesos” re
daktorius išsijuosęs teisina 
komunistą Praną Bačkį,ku
ris išdavė Feliksą Miškinį, 
nusiųsdamas jam komunis
tų partijos paliudymą, tarp 
dviejų šventų abrozdėlių 
įdėjęs. Gerai, Juozeli, kad 
prisipažįsti su kuo turi rei- , 
kalą. Reiškia, kad ir pats 
prie tos išdavystės priguli, 
jei ją gini.

Ar žinot, kodėl Brookly- 
no „Laisvė” pradėjo tiek 
daug rašyti apie K. Pilėną? 
Ogi dėl to, kad jis viešai 
parodė, jog F. Miškinis bu
vo išduotas Lietuvos žval
gybai Amerikos lietuvių ko
munistų, prie kurių priguli 
ir „Laisvės” štabas.

Kaziukas.

Komunistai įsispyrę tvir
tina, kad socialistai visuo
met prigelbsti buržuazijai. 
Bet pažiūrėkim, kam pri
gelbsti Rusijos bolševikai. 
Paimkime taiką su palio
kais. Rusija prižadėjo pa
liokams tai, ko tie reikala
vo. . Mūsiškiai komunistai 
tvirtino, kad bolševikai vis- 
viena nemokės lenkams to, 
ką jie prižadėjo. Taip saky
dami jie nurodė į Lietuvių 
Brastoj bolševikų padarytą 
taiką su vokiečiais, kur ru
sai daug ką vokiečiams ža
dėjo, bet nieko nedavė.

Tie musų komunistų tvir
tinimai nuėjo niekais. Bol
ševikai veža lenkams auksą 
ir kitokias brangenybes.

Dabar klausimas: ką sti
prina Rusijos bolševikai: 
Lenkijos buržuaziją ar pro- 
letarijatą?

Tas aišku ir be atsakymo. 
Lenkijos padėtis buvo 

taip suklypusi, kad rodėsi, 
jog Lenkijos ponija jokiu 
budu negalės išsilaikyti ir 
tenai turės kilti revoliucija. 
Bet į pagelbą Lenkijos po
nams atėjo milionai Rusijos 
aukso. Dabar Lenkijos bur
žuazija nesukalbama. Ji su
stiprėjo.

L. širmis.



APSIVEDIMALar daug mes rasim tokių 
ūkininkų, ‘kurie yra pilnai 
užsimokėję? Vienok gyve
na prastai tik tie, kurie turi 
nusipirkę prastas farmas. 
Toliaus jis sako: "Kas netu
ri bent $3000 pinigų, tam 
nepatartina farmą čionai 
pirkti.” O aš žinau tokių 
žmonių, kurie neturėjo nei 
$1000, o vienok pirko geras 
farmas ir šiandien gerai gy
vena. Tas parodo, kad žmo
gaus gabumas ir žemės ge
rumas daugiau reiškia negu 
daug pinigų.

Ūkininkas pataria norin
tiems pirkti farmas kreiptis 
tiesiog prie ūkininkų, apsi
lenkiant agentėlių, tuomet, 
esą, keliais šimtais nupirk- 
sit pigiau. Tas tiesa. Bet ko
dėl, tamsta, nepaduodi sa
vo vardo ir adreso, kad žmo
nės žinotų prie ko kreiptis? 
Kaip gi be jokio adresų iš, 
kitų apielinkių žmonės gali; 
surasti ir pasirinkti sau 
ukes musų apielinkėj ?

Man regis, kad Ūkininko, 
korespondencija buvo tik: 
ypatiškas užsipuolimas ant 
dviejų jam nepatinkamų as- [ 
menų. Rašant ką-nors į į 
laikraštį reikia visuomet į 
būti bešališku ir rašyti vien'. 
tik teisybę.

Joseph P. Geriba.

Mat nori, kad jų preziden
tas nebūt nei "geltonas", nei 
"raudonas", o bespalvį žmo- 

Matyt, One Big Union orga-gti šiandien sunku rasti.
_ _±_____ •____ ____T_____________ _____ •• ❖ ♦ ♦

stoja vilties sugriauti Uni- 
Textile Workers of 

America uniją ir likti vadu 
viso streiko.• • •

Kažin kur dingo "Lais- 
įVčs” korespondentai, kad 
visai mažai rašo apie strei-

KORESPONDENCIJOS.
BINGHAMTON, N. Y. i

L-S.S. 33 kuopos darbuotė,
7 d. gegužės pas draugą L J 

J. M. Bučinską įvyko L.S.S.1 
33 kuopos susirinkimas. Iš 
komiteto raportų paaiškėjo, 
kad kuopa pastaruoju laiku 
pradėjo smarkiau darbuo
tis. Apsvarsčius vietinius

Socialistai rengiasi at
gaivinti L.S.S. kuopą. Gerų 
pasekmių!

Malūnų Gizelis.

kuopos reikalus, pradtta k‘TN"^7įtk‘^įia1u 
Saudas »
klausimas, ro trumpo pasi nerašo todeJ kad

Socialdemokratu '■■ūmesnėms naktims jie bociaiacmoKratą mažiau sapnuoja?
į“ ^-'die^Spi “'LaS

Vnmkntrianiiia nii. aie1?^ P“m0 . L^lSVeS
! puslapio tik ir mirgėjo ko
respondentų sapnai: "One 
Biff Union visur ima viršų."

kalbėjimo nutarta remti 
Lietuvos C
Partiją pinigiškai, kad mu-

jiegtų kuodaugiausia nu-j 
veikti darbininkų klesos la
bui ateinančiuose Seimo 
rinkimuose ir tuomi pačiu laiku galėtų užduoti skaudu' United T?x.tlle Workers 
smūgį šmugelninkams kle^ naFa! ’J€reina Prl.e
rikahms. Tam tikslui . Federemmms pn-
kuopa nutarė rinkti aukas 18 I>awrence’o”
kur tik bus salima šiame1 Ben LeSere rengiasi suvirinkime draugai kuo- staMvt vis^ ^mybą." 
E padarė gere? pradžia Triestas su 100,000 - gyven- 
Lėdami keliolikaĮ dolerių.’I liks be vandens ir be 
Ant toliaus tam darbui va- j^^os. Irfatokių nesąmo- 
ryt kuopa išrinko komisiją ?ytabuV0 prira-
P Adomaids^B Vngana°i' Kaip "Keleivyje" jau bu-

L.SS 33 kuopa* tikisf iog vo streiko bėgis
vieta Betaviai darbininkė dau8iau Pr.ikla^ "u0 Uni: 
parems musu pradėtąjį dar- į Textile. Workers oi 
i7ir, ant kiek galima, prisi-'Amerlc? P®? a™er*'
dės su tam tikra auka parė- ko.nal darbininkai šitai um- 
mimui Lietuvos Socialde- Jai daugiau pntana ir ją 

remia. - s

Musų progresistės labai 
"progresuoja”, nes subato- 
mis rusų svetainiukėj • ren- 

Į'gia vakaruškas. Vienas ru- 
“'jeigu mes trokštame,,kad 888 ta™P° armošką, o pro- 
Lietuvoje butu laisvė ir de- F«s,s‘®s. 8“ „ tovansciais 
mokratvbė, tad remkime^0’13/''ipakj Svetmtau- 
I Jetuvos Socialdemokratų į cla> stebisi is tokių vaka- 
Partiją, kuri gina darbo r“?^- Kitur tokios vaka- 
žmonta reikalus ir kovoja1 skaitomos pazemmi-
su šmugelninkais kleri-mu lietuvių vardo, opas 
kalais. 1 mus netuves prdgresistes

L.S.S. 33 kp. sekr.
B. Songaila.« * *

Aukos Lietuvos Socialdemo
kratams, surinktos Bing- 
hamton, N. Y? draugo Mi-j pažįsta iš tolo. " 
chelsono prakalbose ir L. S.1 manė pagerint Romos die-

S. 33 kp. susirinkime. Į
Binghamtoniečiai jau pa- resnius

mokratų. Kuomet kuopos 
komisija atsilankys į jūsų 
stubą. tad jus, draugai dar
bininkai, neatsisakykite pa
aukoti keletą centų tam 
tikslui. 1

BALTJMORE, MD. 
Iš munšainierių gyvenimo.

Musų kolonijoj munšai
nierių tarpe yra tokių žmo
nių, kurie visai sugyvulėjo, 
nežino kas yra dora nei 
žmoniškumas.

Vienoj stuboj šeiminin
kas su savų motere tiek pri
sigėrė munšaino, kad paga
lios pradėjo peštis. Kaimyno 
vaikai pašaukė policistą, 
kuris pribuvęs juodu suareš
tavo. Nuvežus j teismą mo
teris likosi išteisinta, o vy
ras patupdytas Į belangę.

Pati sugrįžus namo iš to 
džiaugsmo pasiprašė į sve
čius savo kaimyną ir vėl 
pradėjo gerti. Prisigėrę nu
ėjo į lovą "myluotis". Tuo 
tarpu nuo antrų lubų mote
ris atėjo pažiūrėti, ar su
areštuotieji parėjo iš teis
mo. Prasivėrus duris pama
tė kame dalykas ir tuojaus 
išbėgus laukan pašaukė po
licistą, kuris "besimyluo
jančius" suareštavo. Tasai 
nedorėlis kaimynas turi sa
vo gražią pačią ir du vaiku, 
bet munšainc'prisigėręs už
simanė pasVerimoteriauti 
Dabar jo pati žada jieškoti 
persiskyrimo.

Tai tik vienas pavyzdys iš 
daugelio nedorų munšaėnie- 
rių darbų. Yra nemažai ir 
tokių moterėlių, kurios pri
silakę munšaino paleistu
vauja su rusais.

Vieversys.’
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Pirk šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

Pajieškau apsivedimui merpipos 
arba našlės be vaikų, tarp 18 ir 30 
metų, neskiriant tikėjimo ir tautos. 
Aš esu 30 metų vaikinas. Ant kiek
vieno laiško duosiu atsakymų. (22) 

A. G. Poviliūnas
Kinjr st. P. O. Box 133,

Oshawa, Ont, Canada.

Tris lietuvaitės- europietės pa j ieš
kom apsivedimui vaikinų. Gali atsi
šaukti ir jaunas našlys tarpe 25 ir 
35 metų. Musų mieste visai mažai 
lietuvių, todėl pajieškom iš toliau?. 
Kurie mylit jrražu šeimyniškų gyve
nimų. malonėkit atsišaukti laiškais, 
su pirmu laišku prisiųsdami ir savo 
paveikslus, kuriuos ant pareikalavi
mo grąžinsim. Atsakymų duosim 
kiekvienam. Platesnes žinias suteik
sim laiškais.

Biruta R., Rūta R. ir Našlaitė 
Rimkus, I.iepaja, Tirgus iela 
No. 59, Latvija, Europe.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 36 metų vaikinas. Merginos ir 
našlės malonėkit atsišaukti ir pri
siųsti savo paveikslų. B. C. C.

Zappn, Room 6, Dwight. III.

mus lietuvės prdgresistės 
skaito jas kaipo "progresą".

# C » "U
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Pirmiau Romos vergus 
galima buvo pažinti tik iš 
arti, o dabar jau visi juos 

Mat, jie su- 

jvui būvi — pastatyt j‘am ge- 
namus. Taigi vi- 

leido pirmą šūvį Į šmugel- siems Romos vergams" yra 
įsakyta kasti naujam diev- 

Jnamiui skiepas. Rausdamie- 
Įsi po žemę vergai išsipurvi
na ir taip neapsišvarinę 
vaikščioja gatvėmis. Turbut 
jie tuos purvus skaito šven
tais, kad nedrįsta apsivaly
ti? Priegtam kiekvienas 
vergas turi po karbdhką ir 
prašinėja iš praeivių dešim
tukų pagerinimui Romos 
dievui būvio.

Pats Romos agentas pra
dėjo daryt stebuklus. Su
griovė seną dievnamj, b "vi
sagalintį” įsidėjo į čemoda
ną ir nedėliom nusineša jį 
ant Chestnut st. daryt biz
nį, o paskui ir vėl Įkiša jį į 
čemodaną ir parsinešęs na
mo pakiša paiovėn.

♦ ♦ ♦

Tautiškų dusių ganytojas 
irgi j——*— —

I

ninku lizdą, suaukodami 26 
dol. ir 60c. Lietuvos Social
demokratams.

Aukavo šie draugai ir 
draugės:

P. Adomaitis, M. Čiurlio
nis ir B. Songaila po 5 dol.; 
St Bergeris, A. Jakševičius, 
A. Gamis, J. M. Bučinskas, 
J. Morkūnas, A-. Chamo ir 
A. Kislikas po 1 dol.; J. 
Aleksandravičius, J. Ka
minskas, A. Liepa, M. Za- 
ranskas, J. Stasiunaitis, St. 
Bučinskas, M. Urbas ir A. 
Jurgelevičiūtė po 50c.; K. 
Jakševičienė 60c. Viso 26 
dol. 60c.

Surinktos prakalbose 
smulkios aukos panaudotos 
lėšų padengimui.

Visiems aukavusiems var
de L.S.S. 33 kuopos ir L. S.- 
D. P. tariu širdingą ačiū.

L.S.S. 33 kp. sekr.
B. Songaila.

BENLD, ILL. 
Bereikalingas girimas.
S.L.A. 155 kuopa 17 ba

landžio statė scenoj du vei
kalu: "Rytų Pilis” ir "Bol
ševikų Biuras”. Apie tą vai
dinimą nevertėjo rašyti Į 
laikraščius, nes prastai su
lošta. Bet žiuriu, "Tėvynės” 
No. 18 tūlas Ten Buvęs ap
rašo tą vaidinimą ir giria, 
kad gerai pavyko. Tiesa, 
"Rytų Pilis" yra gražus vei
kalas, bet jis čia buvo tik 
sudarkytas. Pavyzdžiui, 
Izabelė turi būti graži 17 
metų mergina, nes ten jie 
kalba, kad Jonas parsiveš 
jauną gražią pačią. Tuo gi 
tarpu Jonas įvedė apie 40 
metų sudžiuvusią moteriš
ke, pas kurią nei gražumo, 
nei jaunystės nesimatė. Kad 
nors butų ją nugrimiravę 
tinkamai, bet nei to nepada
rė. Lošime ta moteris irgi 
visai netiko, nes savo rolę 
atkalbėjo nelyginant "Tėve 
musų”. O kada jai reikėjo 
mirti, tai nei kalbos neper
mainė, vien tik rankomis 
skėtriojo.

Vaikas irgi netinkamas' 
buvo parinktas. Veikalas 
reikalauja 4 metų vaiko, o 
čia buvo paimtas 11 metų ir

NANTICOKE, PA. 
Pranešimas.

Lietuvių Laisvų Kapinių 
(Draugystė laikys savo me
tini susirinkimą 30 d. gegu
žės (Decoration Day), 1 vai. 
po pietų. Susirinkimas bus 
laikomas ant kapinių. To
dėl, draugai, kurie prigulit 
prie minėtų kapinių, malo
nėkit atsilankyt ant šio su
sirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Jonas Belavičius
Kapinių pirmininkas.

VVATERBURY, CONN. 
Pranešimas Waterburio ir 

apielinkių lietuviams.
Laisvų kapinių apvaikš- 

K. Vainikoųįs, A. K. Stri-čiojimas atsibus 30 d. gegu- _— . ▼ /""TA. _    T *'Sr •— • 1 • -ą Z\ _ — _A._
rinaitis, J. Iffinka ir J. Že
maitis; po 50 centų aukavo 
šie: D. Adomaitis, S. Tolius, 
K. Kukaitis, A. Vilkas, J. 
Šurmaitis, K. Pėža, K. Bal
čius, L. V. Laudinskas, V. 
Petrulis ir P. Keval; po 25 
centus davė šie: J. Strevins- 
kas, J. Jasiulevičius, J. Sci- 
vinskas, A. Mikalauskas, P. 
Barisas, V. Pasvenskas, S. 
Barnickis ir K. Žiburys.

Pinigai pasiųsti LSS. se
kretoriui drg. A. Žymontui, 
kad nusiųstų Lietuvos So
cialdemokratų Partijai. Vi
si aukavusieji draugai yra 
"Keleivio” skaitytojai ir to
dėl jų vardai skelbiami "Ke
leivyje”. F. Salasevičia.

WATERBURY, CONN. 
Aukos socialdemokratams.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija yra vienatinė 
politinė partija Lietuvoje, 
kuri gina darbininkų reika
lus. Dabar ateina rinkimai į 
naują Lietuvos Seimą ir 
musų draugams tenai bus 
reikalingi pinigai agitaci
jai. Žinodami, kad Lietuvos 
darbininkai pinigų neturi, 
Waterburio susipratę lietu
viai nutarė parinkti jiems 
atikų. Aukayo šie draugai:

P. Mariečius, $10; F. Sa- 
lasevičius, po $1 davė: 
T? __ i_ a rr cu_ •
kulis, J. Staugaitis, J. Lau
rinaitis, J. ž&jnka ir J. Že-

žės, prasidės 10 vai. ryte, 
ant kapinių. Bus prakalbos 
ir kitoki įvairumai. Kviečia
me visus nurodytu laiku su
sirinkti ant kapinių ir iš
reikšti pagarbą įnirusiems.

Kapinių Užvaizdą.
”111” CIGARETAI.

Šiame laikraštyje garsinami 
”111” Cigaretai yra geriausi iš 
visų cigaretų. Juos išdirba 
American Tobacco Co. Lietuviai' 
rūkoriai, reikalaukit šių cigare
tų visose tabako krautuvėse. 
Tik išbandykit, o visuomet juos 
pirksit.

Aš, Franeiškus Baranauskis, pa
jieškau Kazimiero Brazo iš Raseinių 
apskričio, Kelmės valsčiaus, Gineikių 
kaimo. Pirmiaus jis pryveno Pitts- 
burh. Pa., ant A!le"heny. Meldžiu at
sišaukti arba žinantieji paneškit. Tu
riu svarbiu žinių iš Liietuvos. 

Franeiškus Baranauskis
Box 393, Duquesne. Pa,

MERGINOS IR NAŠLĖS!
Kurios tikrai norite greitai apsi

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

Lietuvių Susipažinimo Kiiubas
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. štampų dėl paaiškini
mų, ir prisirašyk prie, Lietuvių Susi
pažinimo K Kubo. P. O. Box 25®, 
Johnson City, N. Y.

PITTSBURGH, PA. 
Apvaikščiokime kapų, 

šventę.
Lietuvių Kapinių Drau

gystė kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites apvaikščioti 
kapų šventę ant naujų lie
tuvių kapinių. Katrie ant 
šių kapinių dar nesate bu
vę, važiuokite pamatyti.

Redakcijos Atsakymai.
D. Jokūbaičiui, Lawrence, 

Mass. "Provokatoriškų” ko
respondencijų mes netalpi
name. Savo "patarnavimą" 
pasiulykit "Laisvei".

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame "K.” numeryje, 
tilps sekančiuose.

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Bovelninių audinyęju 
streikas vis dar tęsiasi- ir 
dirbtuvės stovi uždarytos. 
Majoro paskirtas "taikos 
komitetas" iš šešių kunigų 
norėjo sulošti rolę kapita
listų naudai, tai yra sulau
žyt streiką. Vienok abiem 
unijom užprotestavus, to 
"komiteto" pienai nuėjo ant 
vėjo.

Streikierių tarpe jau yra 
nemažas skaičius materia
liškai pavargusių, bet dva
sioje jie yra stiprus. Dau
giau nuvargusioms šeimy
noms abidvi unijos teikia 
pašelpą.

Tarpe unijų buvo iškilę 
gana dideli vaidai, bet da
bar jau pradeda aprimti.

seimy-

Pajieškojimai
Pajieškau motinos Marijonos Radz- 

vilienės, Verbiliškių kaimo, Jiezno 
vaisė., Alytaus apsk., ji gyveno pa. 
sūnų Jonų Radzvilų MŪwaukee, Wis., 
c dabar 3 metai nežinau kur. Kas 
apie juos žino malonėkit pranešti ar
ba patįs lai atsišaukia.

Katarina Barkauska
P.O. Box 133. North Amhcrst. Mass.

Aš. Katrė Čiupalienė su savo sū
num, pajieškau savo vyro Vinco Čiu- 
palo. Jis paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio, Onuškiu parapijos, 
Žuklijų 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 dėdinga. 

S. Tūbinis
355 Park st, Holyoke, Mass.

Mes, dvi sesutės, pa jieškom savo 
tėvelio Vinco Vansaucko. Jis išvažia
vo iš Scotland j Ameriką 15 metų 
atgal. Seniau gyveno Wisconsin vals
tijoj. Jis pats širdingai prašomas at
sišaukti arba kas apie jį žinote, mel
džiame* pranešti.

Julė Vausauckiutė
15 Shepherdo Loan.

Dundee, Scotland.

J ieva Kučinskintė jieškau dėdės 
Igno Kučinsko, Butrimonių valsč., 

sako: "Tiems žmonėms, ku: binkit gauti, nes paminklas M^^at-sSt
šiuo adresu:

K. Maldonis
489 Cambridge sL,

E. Cambridge, Mass.

„i susirūpinęs. Užėjus lepias teip kad nfeko KaPinės ^au *ra Pintos 
streikui ir bedarbėms daug neffaiiJL buvo suorasti ka ir iotai išmieruoti. Jau yra 

apleidžia Law- io suprast1’ ką lietuvių, kurie pasiskyrė
kiti net LidavonjJ Reikalas išėjo kiek ’0tus-- bus-

.....  ’ Mriau Bet ian tos dainos visiems pasiskirti, tai a«augok viešpatie ’ Nei Pirmesnis» gudres- 
tai dainos nei dekllmacijos. ™8- *Pv"k^°jin“ Pf3?’- 
Jeigu geriau negalit dai-,de8 ’»vaL k.aP,nl«-
nnot &i verėian visai ne.l Važiuojant 1S Pltteburgho

lietuvių, kurie pasiskyrėparapijonų apleidžia Law-,jjg kalbėjo 
icIlVud, nivi jivv jjicvuvuii 
važiuoja, o naujų kandidatų 
Į parapijonus nesiranda. 
Vienok likusieji parapijonai 
daug nenusimena. Jie sako: 
"Jeigu nebus kas garbina 
Jehovą, tai jo vieton atne
šim iš skiepo Vytautą, o Je
hovą nunešim sklepan.” Jei
gu taip padarytų, tai tuo
met butų tikrai "tautiška 
bažnyčia”. « ♦ ♦

Sandariečių pas mumis Ūkininkas rašo apie Foun- tus, ale ties viduriu parko, 
kaip ir nėra. Jie tik tada tam, Mich. farmas ir far- Iš ten matosi kapinės, 
pasirodo, kaip atvažiuoja iš merius. Aš, žinodamas taip Į 2 vai. po pietų, L.M. Dr- 
Lietuvos kokie kolektoriai, lygiai gerai apie Fountain, stės name, ant 142 Orr st., 
Tada jie turi progą būti vi- kaip ir apie Scottville, turiu bus laimėjimas paminklo, 
so Lawrence’o lietuvių; "va- prie to Ūkininko aprašymo Tikietai jau išdalinti. Jeigu dovais”. • Įp-t4xė.» u_i~*------ —a—u a-: :-v..

* * * 11
Lietuvių Ukėsų Kiiubas rie negali pilnai užsimokėti yra gražus, akmeninis.' 

savo prezidentus taip mai-Iuž farmas, visai nepatarti-j Visus kviečia 
no, kaip mergina pąnčekas. na jas pirkti" Aš klausiu: Komitetas.

geriau.

nuot, tai verčiau visai ne-! ... _ . . - -dainuokit. Viską Matęs... '£ei^1.a.• ^atve^arl
__ 2 Septinto st. ir Penn. avė 10.

Išlipti parankiausia ant 
Park avė. arba važiuoti iki 
West View parkui ir išlipus 
eiti per parką tiesiai į pie- 

No. 17 tūlas tus. Nelipti pas pirmus var-

SCOTTVILLE, MICH. 
Dar apie farmas ir far- 

' menus.
"Keleivio"

pridėti keletą pastabų. Jis katras neturit, tai pasisku-
1 • * a a • a ». • • O I a i

LS

Pajieškau Jono Marazo, Suvalkų 
srub., Kalvarijos apsk., Liudvinavo 
valsč.. Kumelionių kaimo. Aš atva
žiavau nesenai iš Lietuvos, turiu 
svarbių reikalų. Ateišaukit arba ži
nantieji 'malonėkit pranešt.

D. Penkevičia
Box 173, Martins Ferry, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Silvestro Kukio 
ir Onos Kuklutės; malonės patįs at
sisaukt arba žinantieji praneškit, tu
riu svarbų reikalų iš Lietuvos.

Domininkas Keršis
36 Lincoln st., Bnghton, Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Ragušo, 
Vilniaus gub., Trakų apskričio, Val
kininkų parapijos, Ramsukų kaimo; 
pirm 4 metų gyveno Oregon, Mass. 
Kas apie jį žino malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia.

M. Mikalionis '
P. O. Box 252, Medway, Mass.
Pajieškau pusbrolio Vinco Baliuko- 

•iio, paeina iš kaimo Švabalaukio, 
•alse. Alovės. Pirmiau gyveno So. 

Bostone. Labai meldžiu atsišaukti ar
ba kitų ji žinančių man pranešti 
adresų. Yra svarbių reikalų. Taipgi 
pajieškau Motiejaus Makarevičiaus 
kaimo Švabalaukio, gyvenęs Bostone. 

Vincas Baliukonis
15 Brook st., Lawrence, Mass.

Pajieškau Juozapo Kivilio, Ilakių 
valsč., Kadžių kaimo, seniau gyveno 
Brighton, Mass. Kas apie jį kų nors 
žino malonėkit nranešti, arba pats lai 
atsišaukia. K. Kalinauskas

80 Shool st., Cambridge, Mass. 
--------------------------------------------------------------------- i

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Jo
no Adomaičių, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, Batakių parapijos, 
Lfoiškių kaimo. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškite, nes turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. (23)

Petronėlė Služienė
2501 S. Western avė., Chicago, III.

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

Kastancija Gataveckieni
12 Collins Court, VVorcester, Mass.

Kurie žinote, kur gyvena EDWARD 
BUTKUS, jis taipgi save vadina 
Edward Butkiewicz, dirbo piimiaus 
prie apgaviko L. Harringtono kaipo 
agentas ir padėdavo Harnngtonui 
apgaudinėti žmones. Dabar yra war- 
rantas dėl jo išduotas per grand jury 
ir jis yra jieškomas policijos.

.Mes L. Rarringtono kreditoriai 
prašome visuomenės, jeigu kurie ži
note kur tas prigavikas gyvena, tuo
jaus jo adresų priduokic Assistant 
State’s Attorney Ernest S. Hodges 
arba County Sheriff, Office of Statė's 
Attorney, Cook County, Chicago, 
lllinois. Prigavikas spešelų agentas 
Edward Butkus taipgi vadina save 
Edward Butkiewicz. Atrodo apie -15 
metų senumo, tamsių plaukų, didelė 
su karna nosis, nedidelio ūgio, susi
lenkęs, šleivas. Jis yra vedęs. Jo mo
teries vardas Stefanija; turi 2 mer
gaites; Regina rodos apie 6 metų 
senumo ir Jenina apie 12 metų senu
mo. Mums, tai yra L. Harringtono 
kreditoriams, žmonės pranešė, joj; 
tas prigavikas gyvena Chicagoj, bet 
jau žada bėgti kitur. (22)

L. Harringtono Kreditoriai.

Pajieškau Juozapo Urbono, Kauno 
gub., Ukmergės apsk.. Vadoklių 
parap., Laukagalių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų, meldžiu atsišaukt ar
ba žinantieji apie jį malonėkit pra
nešti. John Urbon (23)

>3145 Piayfair avė., 
Hamtramck, Mich.

Pajieškau draugo Juozo Petrausko,1 
1920 metais gyveno Detroit, .
Turiu prie jo svarbų reikalų. Meldžiu rium. Dabar yra patogiausia pro»a 
atsišaukti arba apie jį žinantieji pn»-Į jį įsigyti, 
neškit, už kų busiu labai dėkingas.

Zenonas Litvinas (22)
4049 So. Richmond st., Chicago, III.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS

Pirmos rųšies kepėjas (bekeris) 
prie juodos ir baltos duonos; atsa
kanti alga atsakančiam darbininkui. 
Rašydami paminėkite kur esate dir
bę, po kiek laiko ir kiek algos nery
tume t iš pradžios. P. O. Bax 12, 
So. Boston. Mass. (22)

REIKIA DARBININKŲ PRIE ŪKIO 
DARBŲ

25c. į valandų, stuba, malkos ir že
mė dėl daržovių. Rašykit lietuviškai.

Si M. SANDER (21)
Marlboro, K. Y.

RL^K ALLNG A, GAišKVlINt ma
žoje šeimynoje. Suaugusios merginos 
arba našlės be mažų Vaikų, neišski
riant religijos nė pažiūrų, malonėkite 
rašyti, taipgi galite ir paveikslų pri
siųsti; atsakymų duosiu kiekvienai.

A. Lietuvninkas
526 High st. Burlington, N. J.

REIKALINGAS PARTNERIS
Kuris moka kepti duonas. Yra at

sakanti proga, daryti gerų biznį, 
žmogus turi būti teisingas. Duodami 
atsakymų, parašykite kiek turite 
praktikos, ženotas ar pavienis ir kas 
jumis gali rekomenduoti iš atsakan
čių ypatų. Rašykite į P. O. Box 12. 
So. Boston. Mass. (22)
REIKALINGI AGENTAI?

REIKALINGI agentai pardavinėto
jai dėl pardavinėjimo naminių artiku
lų, patyrimo nereikia, uždarbis geras. 
Nepraleisk šios progos. Rašyk:

STASYS YENCIUS (22) 
117 Lloyd st- New Haven, Coua.

PLAUKU DABINTOJ A IR 
PLEISKANŲ GYDYTOJA. 

TAIPGI MINTIES JSP6TOJA. 
NORĖDAMOS PLATESNIŲ IN

FORMACIJŲ RAŠYKIT (22)
MRS. MARY KUPPER

789 No. Main st- Waterbory, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA ČEVERYKŲ TAI

SYKLA. Biznis serai išdirbtas tarp 
lietuvių. Parduodu pigiai. ne3 turiu 
išvažiuot i Californijų. (21)

J. G.
1173 Washington st..

So. Norwood. Mass.

PARSIDUODA SODĖS 
IšDIRBYSTĖ.

PARSIDUODA gerai išdirbta sodės 
išdirbystė. Geros mašinos, o,u Uokai, 
bonkų ir keisų daug yra. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į Lietuvą. Norė
dami daugiaus informacijų kreipki
tės pas (23)

P. LOZORAITIS
407 Millbnry st.. Morcenter, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ lietuvių ir lenkų apgy
ventoj vietoj. Kreipkitės pas BENĮ 
VARUŠYLĄ. 195 Cambridge »t„ 
Cambridge. Mass. (21)

PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.
Didelė Studija, puikioj vietoj, biz

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

JONAS ANDRULIS
134 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

KAS GREITESNIS — TAS 
PIRMESNIS! .

PIERCE-ARROW septynių sėdynių 
lamuzin-automobilius parsiduoda už 

.'labai prieinamų kainą. Turėdamas to- 
Micli.|kį automobilių jautiesi esųs milionie- 

~ ‘ . T Y
Neatidėliok, bet skubiai 

kreipkis pas (21)-
PRANĄ ŽILINSKĄ

204 East Main st., Amsterdaaų N.Y.



Trjs darbo žmonių priešai.
III Į — • ■ II I Į

Darbo žmonės turi tris Ateina kunigai ir sako 
priešus. Ijiems:- „Mes žinom, kad

Pirmas jų priešas—badas, i jums priklauso dangaus ka-

.tieji bus išaukštinti ir pa
skutiniai bus pirmutiniai.

Už taigi, kad mes jums! 
šitą sakom—mokėkit mums 
savo darbo dalimi.

Darbo žmonės klauso ir 
tiki.

Ir kad dievo tarnams už
mokėjus — lenkia jie savo 
kuprą turtingų dvarininkų 
laukuose ir pievose, ugninės 
kaitros deginami, sunkiai 
alsuoja jie užnuodytu fabri
kų dirbtuvių oru, kaip kur
miai knisas turtingose že
mės gelmėse...

Maitina auksarubius ir, 
storapilvius „dievo tarnus." 

Visa tai daro darbo žmo
nės dėl savo tamsumo.

Ateina pasaulio galingieji, 
ir sako jiems:

Mes ginam jus nuo prie ,rxxv 
šų. kad galėtumėt laisvai bos Komiteto veikimo išplė- 
dirbti. Jus turite mums už- timo. Ačiū Jūsų, plačios Vi
tai mokėti. Savo sūnūs taip- suomenės, aukoms ir val
gi mums atiduokit, kad' ga- džios pašalpai Komitetas 
lėtumem pasiųsti juos ka- užlaiko jau 2 prieglaudi su 
riauti su priešais.” 200 vaikų našjaičių ir karo

Vėl tiki darbo žmonės ir aukų. Kaip jie auklėjami ir 
kruvinu prakaitu apsiliejo j mokinami Tamstos spręski- 
dirba, kad karo mokesčius: te iš veikimo apyskaitos, 
užmokėjus už 
reikalus.

Savo vaikus 
eiti ir mirti.

Jie tamsus. 
Viši gyvena 

nių rankų darbu, visi sėdi j pajėgia vargšų globoti. Ten- 
ant jų sprando: ir fabrikan- ka labdarybės draugijoms 

tuom užsiimti. Bet ir šios be 
lėšų, be visuomenės para
mos negali to darbo tinka
mai atlikti.

Todėlei L.M.G.K., Valdy
ba ir šiuo kartu prašo Ame
rikos Lietuvių remti ir to
liau tą sunkų darbą, kurį 
Komitetas, reikalo verčia
mas, yra pasiėmęs; prašo 
visur kame tik galima tver
ti Lietuvių Moterų Globos 

! Komiteto skyrius, rinkti au
kas ir siųsti Kaunan Lietu
vių Moterų Globos Komite
tui per kurį nors banką.

Siunčiant aukas prašom 
nurodyti vardą, pavardę ir 
tikslų antrašą.

Lietuvos karo aukos-naš- 
laičiai Amerikiečių duosnu- 
mą atjaučia ir tinkamai 
Įvertina gilia padėka!

Su aukšta pagarba 
•D. Šleževičienė 

Pirmininkė,
B. Grigaitytė 

Sekretorė.

! •

Antras priešas — tam-1 ralvstė ir kad ten nužemin- 
sumas.

Trečias priešas—baimė.
Badas pavertė darbo žmo

gų dabartiniu gyvuliu.
...Nepakenčiamai sunkus

jo jungas.
Bet skaudžiai kerta bota

gas ir jis kenčia.
Ir liejas jo kruvinas pra

kaitas.
Ir kartu su ašarom geria 

jis šitą kraują.
Badas varu-varo bežemį, 

mažažemi, darbo valstietį 
ir darbininką, vyrus ir mo
teris į vergų rinką ir liepia 
jiems šaukti:

„Pirkit darbo žmogų!”
„Mes visai save parduo

dam — 
sąžinę...

„Pirkit, pigti!—mes dirb
sime jums, iki neišmuš de
šimtas prakaitas, mes dirb
sime, kol nepasidarysim be
pročiai, mes patys užsidė- 
sim sau jungą, ir bučiuosim 
jums kojas...

„Pirkit darbo žmogų—pi
giai parsiduoda’...

„Mes nedaug teprašom... 
tik duonos gabalėlio, tiktai 
tiek, kad neišdvėsus... dar 
skudurų, kad1 pridengus 
musų nuogą kūnai”

Taip prekiauja darbo 
liaudis...

Ir iš visų pusių skrenda 
plėšrūnų būriai — turtin
gieji ir galingieji.

Ir perka jie darbo žmo
gaus jėgas, darbo žmogaus 
dūšią...

Jau pripildyti fabrikai, 
dirbtuvės, kasyklos... pilni 
ir pale.-tuvybes namai...

Visur vaitojimas...
Tačiau daug dar darbo 

žmonių liko nenupirkti. 
Turtina eji ir galingieji pa
liko ju- < atsargoj, kad ga
lėtų pa sakyti savo vergams: 

„Saugokitės ir bukit pa
klusni/ kitaip jūsų vieton 
mes pastatysime kitus,” kad 
dar stipriau laikyti savo 
rankose valdžias, kad dar 
skaudžiau plakti 
žmones-gyvulius...

Gi darbo žmogų 
negaili.

Sau pagelbon jis 
šiltinę, cholerą ir 
darbo žmones...

Visur baisumai, — 
skausmas...

Visur darbo liaudis vai
toja.

IUS, visa tai mato ir... tyli.'NUTEISĖ KOMUNISTĄ.
* ’ * Pittsburge pereitą sąvai-

rkartuvę veda darbo liau- te likos nuteistas New_Yor-
dies sūnūs už tai, f 
mylėjo ją, 
jai pasiryžimo ir < 
Drąsiai, šaukė kovoti 
laisvę. Minios stovi aplink.
Ir nekelia ranką pulti prie

šus, išliuosuoti savo drau
gus, 
drauge su jais kovoti 
laisvę, lygybę, brolybę...

Budeliai kelia puotą... 
Nes darbo liaudis bijo.

♦ ♦ ♦ x

Darbo žmonės turi tris 
miltingus priešus — badą, 
tamsuma ir baime.

Vertė A. N.
(Iš Kauno „Draugo”)

kad jie! ko komunistas, Izrael Blan- 
stengės įkvėpti j kenstein, už organizavimą 

drąsos.; tenai komunistų partijos, 
i už-kuri laiko savo tikslu nu

versti šios šalies valdžią. 
Blankenstein ajieliavo, to
dėl bausmė jam da nepa-

laisvės pranašus ir skirta.
už

šveduos
AMERIKOS

LINDA

Jbe

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

—a—mm ii r ra»irirg ta.

Dabar Pradek
PIRKTI

Rūgs. 9

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kilos ieibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

I LIETUVĄ
Greitas pasai ie r irtis kelias nuą
NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS. 

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

LIEPOJV
S.S. STOCKHOLM »

Geg. 27, Liepus 6 ir Rugpiučio 19
S.S. DROTTNINGHOLM

Birželio 10. Liepos 15 ir
Trečios klesos kainus: 

HAMBURGĄ —----------
DANZ1GĄ ir PILIAVĄ 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovutėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
StVEDISH A'MERICAN LINE. 

21-24 Statė Street. hiew Yurk City.

S1U3.50; 
$106.50 

— $10"

ir kūną, ir dusią ir

^9

darbo

badas
I

LINKSMA NAUJIENA!

arba
vergams.

4

B. Songaila, 
P. Adomaitis,
A. Jaksevich.

kviečia 
pjauna

L D. L. D. Reikalai.

17
1

* * ♦

darbo žmonių 
- ju tamsumas.

IŠRADĖJAI!

”SAMARIA” .... Biri. 
’LACONIA” .. IJepos 

’ PIITSBI RGH” Liep.

Jus Amerikiečiai, savo au- 
į komis žymiai prisidėjote 
prie Lietuvių Moterų Gk>

$103.50
$5.
ir Giassrow;
... Gegužės 
.... Birželi--*

Birželio

NORTH 
GERMAN 

LUOTO
Dubeltavais Šriubiniais 

Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
99 Štate St.. Boston. Mass.

!

J

Antras 
priešas, -

Turtingieji puotauja...
Jų stalai lūžta nuo įvairių 

— įvairiausių valgymų, vy
nas liejasi upėm...

Savo šunims turtingieji 
meta daugiau, kaip žmo
nėms

Jų rūbai auksu blizga, jų 
akys žiba linksmybe.

Jų vaikai sveiki ir sotus.
Šimtai tūkstančių vergų 

visą savo gyvenimą dirba 
tik tam, kad pristačius ši
tiems turtingųjų vaikams 
gražių žaislelių.

Tūkstančiai darbo žmo
nių vaikų džiūsta fabrikuo
se basi, apdriskę, nelai
mingi.

Turtingųjų moteris neži
no jokių rūpesčių — joms 
viską padaro tarnaitės. 
Joms nereikia dirbti, nes 
tam joms nupirkti darbo 
žmonės, kartu su savo mo
terim ir vaikais.

Reik tiktai tuos vergus ir 
verges raginti, reik tiktai 
skaudžiau plakti, kad jie 
dirbtų be poilsio.

Darbo žmonės visa tai 
mato ir mano: ”Gal taip ir 
turi būti: jie ponai, šeimi
ninkai, mes gi jų pavaldi
niai — vergai.

Darbo žmonės mano taip 
delei to,kad jie yra tamsus...

Žodis Amerikos 
Lietuvėms ir 
Lietuviams.

Plėšimai atsitinka kiekvieną dieną, 
eigų tu nori apsaugot save, tai ne

lauk, kol busi apiplėštas, bet tuojaus 
užs><akyk musų garsų "ii & R” au- 
toKiutišks revolverį. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musų garsusis "H -V R” revolveris 
pilnai gvarantuotas. Paprasta jo kai
ru $11.00, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
njes numušėm jo kuiną iki $5.25, taip 
.ud kiekvienas gaištų lengvai jį įsi
gyti.

Musų garsusis ”H & R’’ revolveris 
padarytas iš geriausio plieno ir sauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori: 22. 32 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
ori mėlyno plieno, ar nikeliuotą. Iš

kirpk ši apskelinma ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu, adresu, įdėda
mas už 35c.- štampu jo persiuntimui, 
o, $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
revolveri. NEATIDĖLIOK — RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš kitų ša
lių prisiuskit pinigus iškalno. (?)

M ESTERN ARMS COMPANY 
Dept. P—98

2136 W. Chicago Avė.. Chicago, IIL 
----------------------------------------------- a.

Greičiausi moderniški laivai pasauly. 
Geriausias patarnavimas pasažiė- 

' riams.

turtingųjų Nežiūrint viršišaėstyto, 
i Lietuvoje yra dar labai

jie siunčia daug globos ir pašalpos rei
kalaujančių. Valdžia daug 
patįėti negali. Savivaldybės 

darbo žmo- nesusiorganizavusios ir ne-

Localis agentas randasi jūsų mieste 
, arba artimai.

J Lietuvą, Lenkiją. Rusija. Ukrainą, 
į visas Baltijos Valstybes ir į 

Hamburgą.
CARONIA ....................... Berželio
SAKOS I A .......................... Liepos

Kambarys $130.00— 
3-čia kįgsa- 
Karės taksų

Per Liverpoul 
COLUMBIA ............
(AMERONIA ..........
LACONIA ..............

Personaliai vedama ekskursija su 
*jurio susisiekimais Southamp- 

tune j Daazigą. Piliavą ir 
Liepojų: 

SAMARIA .......... Geg. 31, Birž. 28
CARMANIA ................. Birželio 16
Per Cherbourg KAS UTARNINKA.S 

M AU RET ANIA AQ U IT A NIA 
BERENGARIA. .

Per Angliją ar Hamburgą j Danci
gą $106.50; i Liepojų $197. Taksų $5.

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite i Lietuvą, tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
"SAMARIA” Gegužio 31 
„HAVERFORD” Birž.15 
”HTTSBURGH” Birž.24

Užsisakykite ant šią laivu vietą iškalno. Parvažiuosite 
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. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais, 5—

URB.ŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST, LAWRENCE, MASS.

Tel. 70581.

tas ir dvarininkas ir kuni
gas ir valdininkas, visi min
ta jų krauju.

Visi žiuri į darbo žmogų 
su paniekinimu, spardo jį 
kojom, tyčiojas iš jo pras
čiokėlio.

Gi darbo liaudis, šis dide
lis naivus vaikas, net nesu
pranta, kad visi tie žmonės,; 
kuriem ją perka, valdo jos 
kūną ir dūšią, dykaduoniai 
siurbėlės, kad su jais reikia 
vesti žūtbūtinę kovą, kad 
reikalinga nuversti ponus, 
ir įvykinti turtų lygybe;, 
kad reikia iškovoti laisvę.

Darbo liaudis tik vaitoja 
ir kenčia. .

♦ « »

Trečias darbo priešas — 
baimė.

Darbo žmonės nebijo sto
vėti prie Įkaitinto pečiaus, 
taškančio tūkstančiais ug
nies kibirkščių, jie nebijo 
dirbti drėgnose kasyklose, 
kur visuomet gręsia pavo
jus žūti nuo nuodingų dujų, 
nuo griovos. Darbo žmonės 
nebijo žudyti karo lauke to-j 
kius pat, kaip jie vergus,; 
jiems nėra baisu atstatyti j 
savo kiūtinę kulkom.

Tačiau baimės sukaustyti 
jie tyliai kenčia pono, dva
rininko, fabrikanto 
valdininko smūgius.

Turtingieji atima jų že
mę, pirkliauja ja, kaip ko
kiu daiktu... Ponų aruodai 
pilni duonos. Darbo žmonės 
badauja ir... tyli.

Dažnai visas sodžius, vi
sas miestelis kenčia vieno 
žmogaus priespaudą.

Tūkstančiai bijo neskait
lingos saujalės, bijo stoti 
kovon, kad grąžinti sau vi
sa tai, ką amžiais grobė tur
tingieji.

Darbo liaudis tyli baimės 
sukaustyta...

Fabrikuose darbo žmo
nėms mokama skatikus. Fa
brikantai gi iš prakaito 
šimtų, tūkstančių darbinin
kų ir kraujo sukrauna sau 
milionus.

Ir ramiai puotauja jie, 
nes žino, kad darbo liaudis 
bijo...

Visur sanl ievos pilnos 
rūbų turtingiems žmonėms.

Pavogtus darbininkų > pi
nigus jie maino į aksomą ir 
šilką.

Darbo liaudis dėvi skudu-

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

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

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

J Lietuvą ir iš Lietuvos nėr 
Piliavą, Klaipėdą, Liepojų, 
Hamburgą ir visus kitus poe
tus. Parduodame ant visų lini
ją pagal pigiausias kompani
ją prekes. Išgautame pašpor- 
tus ir taksų paliudijimus. La
biausia visame kame aprūpina
mi atkeliavusius iš kitų mies
tu ir šeimynas. Keliaukite Lie
tuvon su šimtais kitų per mus, 
neturėsite vargo!!!

PINIGAI

I PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenką Koridariaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 
City op Valencia Geg. 25 tiesiai į 
Ordų na Geg. 27. Liep.8, Rugp.12 

Hamburg
Oropesa Birž.lO,Liep.22,Rugp.26 
Vandyck . . Birželiu 17. Liep. 29 
Orbita Bir. 24, Rugp. 5 ir Rugs.9 
Vauban ..................... IJepos 15

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

ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

SANDERSON & SON 1NC. 
- AGENTS

26 BRO\DWAY. NEW YORK 
117 W..Washington st., Chicago 

Arba pas riet, laivakorčių agentą

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

UTHOANIM TRAVĖL BUREAU IKAV^L^BUKEAU
136 East 42nd St NEVY YORK, N. Y.

LINUA 9Bpoadvay, Ne’v'York.NY 

kluone i LIETUVA.

Viršininku rinkinio pa
sekmės.

Komisija peržiūrėjimui L. 
j D. L. D. viršininkų rinkimo 
balsavimų buvo paskirta iš 
20 kuopos, Bingham- 
ton, N. Y.

Peržiurėjus visų kuopų ir 
pavienių narių balsavimo 
blankas, komisija atrado, 
kad daugiausia balsų gavo 
ir 1922 metams liekasi iš
rinkti Į L. D. L. D. Centro 
Komitetą šie draugai:

Pirmininku J. S. Prusa- 
laitis, Waterbury, Conn. 
Vice-pirmininku W. V. 
Anesta, Cambridge, Mass. 
Sekretorium J. M. Bu
chinsky, Bingham ton, N. Y. 
Iždininku K. Liutkus, 

Baltimore, Md.
Knvgium P. Raškevičius, 

Brooklyn, N. Y.
Literatūros Komitetan: i 
St. Michelsonas, So. Bos

ton, Mass, Kl. Jurgelionis, 
Chicago, III, V. B. Ambro- 
zaitis, So. Boston, Mass.

Organais „Keleivis” ir 
„Naujienos”.

Balsavimo Peržiūrėjimo 
Komisija:

Skaityk šią naujieną. 
Ji daug laimes neša — 
Dėl J ūsų sveikatos z 
Salutaras ligas peša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA- 

IVO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
j VAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 

| DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SU. URĖTI. NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN- 

'KAMOMS LIGOMS.
Taipci esame pasirengę išpildyt 

yi-u.i norus bei užsakymus į trumpą 
i laiką.

K ikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei- 

i kalaukite tiesiog iš musų.
! SAU TARAS DRUG & CHEMICAL 

CO., DEPT’. 18.
1707 So. H-ilsted st-. Chicago, UI.

X 
i t T T T t f

Prisiųskite man aavo braiži
nius i.'radimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams,** 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad 
vokatui.

m artin labinsi 
Ret. Patsai Atty.

3 PARK ROW, NEW YORK

AMERICA UNC
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su U ETŲ VA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažferius tiesiai j PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

MUUVAMSTRAUI
n Birželio 3 TB

DOTTERMM
Birželio 17 ■ ■

RKNRAM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
riams. f

Užsisukant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba, pas

HALLAND AMERICA LINE 
8* Statė St, Boston, Mass.

PER HAMBUP GA P1LUW\ 
7 ARbZA LEPO jų.

.r . VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
YrV Lietuviai važiuojanti į Piliavą 

aplenkia Lenkų karidorj.
3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 

. Su 2, 4, 6, ir 8 lovbms. Laivai išplauks
SŽ* ESTONIA ........... . .................... Gegužės 31

L1TIIUANIA ............................ Birželio 14
TREČIOS KLESAS KAINOS: 

| Hamburgą $103.50 l Piliavą $106.50 
I Liepojų ir Memelį $107.

Delei laivakorčių ir žinių krepkitės 
pas savo agentą.

Unite d p^Hambur^

Tarp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės 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, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

paša žiedams.
Laivai ”Hansa”, ”Bayern”, ”Wuerttemberg” ir ’’Mount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE
' išplauks kas antras utarninkas su pirmos, antros ir trečios 

klesos pasažieriais.
Užsisakydami kreipkitės prie musų auiurizuotų agentų 

JULIUS ROTtENBERG. 260 Hanover SU Boetoa. M

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augsčiausiu išmokamu kursu. 
Išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant vis, geriausių Unijų. 
» SVARBU ŽINOTI.

Musų atstovą; išvažiuoja j 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 priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai. f

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST- BOSTON* MASS.
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lyra nenaturališka ir įvairus 
nešvarumai gauna ' progos 
ineiti į plaučius. Nuo to vie
no yra daug pavojų; beto 
yrą ir kitų pavojų. Kūdikis 
sergantis adenoidais nesve- 
ria kiek reikia, turi in- 
dubusią krutinę ir nuleistus 
pečius, dėlto kad jis turi 
sunkiai dirbti bealsuoda- 
mas. Veido subiąurinimas 
yra kita to pasekmė. Viršu
tiniai dantįs prasikiša, susi
spaudžia pro vienas kitą ir 
yra svarbi priežastis, vedan
ti prie Riggso ligos. Kūdi
kiai dažnai serga slogomis,, 
ingauna Ironišką'nosies ka
tarą ir kaikada net nustoja 
užuodimo ir girdėjimo

; Sveikatos Kampelis.
PRIŽIŪRĖKIME MUSŲ 

DANTIS. ’ J
Sveikatos Departamentas 

Suv. Valstijose sąryšyje su 
tyrinėjimais mokyklose at
rado, kad 49.3 procentų turi 
sugedusius dantis, 21.1 pro
centas pametė, turi du, ar 
daugiau, ir tik 16.9 procen
tu naudojasi dentistų pata
rimais.

Virš Į4 procentų niekad 
nemazgoja dantų su šepetė* 
liu, 58.2 procentų vartoja 
retkarčiais ir tik 27.4 pro
centų vartoja kasdien.

Sugedę dantis mažina na
šumą. Nešvarus, skylėti, : 
kreivi dantis- yra priežasčia 
širdies, reumatizmo ir kito- \ 
kių kroniškų neišgydomų jausmo, 
ligų.

Vaikai yra nekalti už jų
jų dantis. Bet kalti yra tė
vai/kurie ignoruoja ir ne
teikia savo vaikams reika
lingų žinių.

Čia daug gali pagelbėti 
mokytojai ragindami prie 
švarumo.Bet atsižvelgiant į 
tai, kiek vaikai praleidžia 
laiko su mokytojais, tai di
džiausia atsakomybė pri
klauso tėvams. Rupinantiės 
sutartinai vaikams, tėvams 
ir mokytojams galima su
laukti pageidaujamų yaisių.

Iš 330,179 mokinių, išeg
zaminuotų New Vork’o 
mieste, 194,207 arba 58.8 
procentai kentėjo nuo suge
dusių dantų. Sugedę dantis 
stato didelin pavojun vaikų 
sveikatą ir sulaiko musų 
mokyklų pirmynžangą.

Netikęs gromuliavimas, 
kuris yra pirmtakunas džio
vos ir kitų ligų, tankiai bū
na priežastimi* nesveikų 
dantų.

. , Sveikatos Departamentas 
^karštai pataria, kad geras 

šepetėlis dantinis valyti bu
tų tarpe Kalėdų dovanų 
košnam Lietuvos vaikeliui, 
kaipo kasdieninis Įrankis 
palaikymui sveikatos.

Jeigu - šiuomi „Sveikatos 
Departamento” - patarimu 

^.naudosimės, tad musų ša
lyje bus panaikinta daug li
gų ir išvengta bereikalingų 
išlaidų. Tuomi pat laiku au- 
klėsinie sveikus vyrus ir mo
teris, nes tik sveikam kūne 
yra sveika dvasia ir tautos 
gerovė.

KŪDIKIŲ VARGAL 
Dešimts nuošimčių Ameri
kos kūdikių turi adenoidus.

Adenoidai vargina dau
giau, kai -dešimts nuošim
čių Amerikos kūdikių. Jie 

. neleidžia kūdikiams išaugti 
i dorus ir sveikus žmones. 
Taip rodo pl&tųs tyrinėji
mai, kuriuos vedė Suv. Val
stijų Sveikatos Biuras.

Medikalis tyrinėjimas ka- 
riumenėn imamų vyrų pa
rodė, kad didelė dalis ne
sveikumų beąbejonės yra 
kilę iš tėvų apsileidimo ir 
nevedimo pas daktarą mažų 
kūdikių, kurie turi kokius 
nors paviršutinius nesvei- 

„kumus. Išskyrus nesveikus ; 
dantis, visoje šalyje prakti- negerti; be* kavos jie dažnai 
ka parodė, kad adenoidai greitu laiku geriau jaučiasi, 
dažniausiai yra priežastimi Nereikia kavos duoti vai- 
paviršutinių kūdikių neto- kams. Aš norėčiau šitai 
bulumų. . kiekvienai motinai pasaky-

Adenoidų galima išsisau- ti. Juo vaikas jaunesni?, juo 
goti arba juos pagydyti, kava jam daugiau kenkia, 
kuomet jie išauga. Kaiplai bet kava visiems vaikams ir 
padaryti, galima sužinoti iš visada kenkia. Daktarai 
knygutės, kurią nesenai iš- kas diena mato išblyškusių, 
leido Suv. Valstijų Sveika-išdžiuvusių vaikų, 
tos Biuras. . /—1

Tėvai gali lengviausiai „nieko nevalgo , _
pastebėti pirmuosius adė- visada susinervavę, prastai 
noidų apsireiškimus kudi- mokinasi. Jie geria kavą 
kiui miegant. Jei jis turi (kartais juodą!) tris kartus 
adenoidus, negali kaip kiti per dieną... Tokius vaikus 
kūdikiai alsuoti, bet alsuoja visokios ligos greitai pa- 
sunkiai per burną. Kadangi gauna ir nuvargina dar la- 
žmogus turi alsuoti per no- biau, arba numarina. O tai 
sį, per kurią eidamas oras vis kavos kaltybė. Vaikai 
apsivalo ir sušyla pirm, ne- prie kavos labai pripranta, 
gu ineiti į plaučius, tai ir ži- pasidaro kavos vergai. Del- 
noma, kad per burną alsuoti to neduokite kavos vai-

•

kamš. 15-kos metų vaikas so visa apielinkiu žemė, te
gali gerti .kavos vieną puo- dėl anglies vergai yra veja- 
duką per dieną. Suaugu- ini iš vietos i vietą. Net ant 
siems žmonėms du puoduku augštų akmeninių kalnų ne- 
kavos per dieną — ne dau- laimingieji angliakasiai ne
ginu. Sergantiems nervų gali prisiglausti, nes ir tie 
arba širdies ligomis * kavos kompanijoms priklauso.

’ \ ' * ■ Brolau angliakasi. kurnereikia. Ligoniams dakta
ras pasakys kada gerti ka-tavo šalis? Kur tavo na
vą, kada negerti. Aplamai 
imant, liesam (išdžiuvu
siam) žmogui kava kenkia; 
jam geriau pienas. ?

(„Gydytojas”)

— ; ------ .-----
mai?

Gorkis pasakytų: ”Tai 
yra sunk gyvenimas!”

(Iš „Miners’ Voice”)

FARMOS! FARMOS!;
As turiu 200 gerų farmų ant par- I 

davinio. Pirkite farmas, tąsyk nebijo- > 
šit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo- i 
du pigiausia kaina ir su mažu įmokė- > 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimu. 
Dėl daugiau informacijų klauskit į 
farmų katalogo. (22) |

JOS. STANKUS. Farm Agcncy 
FOUNTAIN. MlCll.

Tinkamai gydant kūdikis 
greit pasveiksta. Jis prade
da atgauti savo pražudytą 
svarumą, įgauti sveiką, spal
vą ir greit pasidaro tokiu, 
kokiu turi būti. FXXS.

ŠIRDIS IR SVEIKATA.
Žmogus, kuris turi silpną 

širdį, negali atlikt sunkaus 
kūniško darbo, bet su tinka
mu tvarkymu valgio, gim
nastika ir taip toliau, širdis 
užlaikys jį iki senatvei.

Jeigu turi širdies, silpnu
mą, reikia atprasti nuo sti- 
Prių gėrimą ir tabake; ma- 

....... žai gert arbatos ir kavos; 
reikia valgyt vidutiniškai, 
niekuomet nevalgyt nakti
mis; gaut daug šviežio oro; 
mankštytis šviežiame ore, 
bet saugotis nusivarginimo.

Vaikščiojimas ir ant kal
neliu laipiojimas labai gerai 
dėl svęikatos, bet nesveika, 
jeigu po vaikščiojimui kru
tinę skauda . arba Stoka 
kvapo.

Vesk gerą, švaru gyveni
mą. Panaikink visokius su
sijudinimus.

Jeigu stoka kvapo, arba 
kenti vandens ligą (drop- 
sy), arba jauti galvos svai
gulį, neatbūtinai reikalinga 
atsargios medikališkbs prie
žiūros.

Žmogus, kuris turi silpną 
širdį, nors sykį į metus turi 
eit pas gydytoją dėl egza
mino.

Nereguliariškas širdies 
veikimas tankiai neturi di
delės svarbos, bet kaikada 
būna ir pavojingas, todelei 
medikališkas prižiūrėjimas 
yra svarbus. FJL.I.S;

KAVA.
. Trumpai suglaudus, gali
ma pasakyti, kad nėra pa
mato sveikiems žmonėms 
bijoti kavos. Kavos puodu
kas rytmetį daugumui net 
patartina išgerti. Ir dauge
liui ligoniu kava nekenkia. 
Žinoma, yra išimčių.

Nereikia gerti kavos va- 
kare^ ypatingai prieš ei
siant gulti. Perdaug kavos 
kenkia kiekvienam. Dažnai 
moteris ar vyras, geria per
daug kavos; skundžiasi, 
kad „nerviškas”, silpnas, 
negali miegoti. Tokiems 
žmonėms patartina kavos

9

Sumažinta Socialistą 
Partijon mokestis.

Buvusi Socialistų Parti
jos konvencija Clevelande 
nutarė sumažinti savo or
ganizacijos nariams mėne
sinę mokesti. Nutarimas in- 
eina galėn i liepos. Iki šiol 
Partijos nariai mokėjo po 
50 centų į mėnesį, o nuo 1 
liepos šių metų bus moka
ma šiaip:

Pakol Partija neturės 25,- 
000 narių, mėnesinė mokes
tis bus 25c., kurių pusė eis 
valstijos organizacijai, o ki
ta pusė šalies .organizacijai

. Kuomet narių skaičius 
Partijoj pasieks 25,000, tuo
met' mėnesinė mokestis bus 
20 centų, kurių taip pat pu
sė eis valstijai, o kita pusė 
šaliai.

Pasiekus narių skaičiui 
50,000 ar daugiau, mėnesi
nė mokestis bus 15 centų, 
kurie taip jau bus dalijami 
pusiau tarp valstijos ir ša
lies organizącijų. '

Taigi dabar, pakol Parti
ja neturi da pilnų 25,000 
narių, visi nariai mokės po 
25 centus mėnesiui. Iš tų 
12l/2 centų, kurie eis šalies 
organizacija^ 3 centai bus 
dedama Konvencijos Fon- 
dan, 4 centai eis už Partijos 
organą „Socialist World”, 
kurį nariai gauna, o likusie
ji 5* 2 centų eis abelnoms iš
laidoms.

Kuopoms bei lokalams 
leidžiama nusistatyti ir imti 
savo reikalams ekstra mo
kestį — tai jau naminis jų 
dalykas. * Clevelando kon
vencijos nutarimas tik rei
kalauja, kad nariai mokėtų 
po 25c. Partijai, o kuopa ga
li imti savo reikalams eks
tra ‘ mokestį, krba neimti, 
tai Partijai ne galvoj.

Apie svetimkalbiu fede
racijas nieko .nepasakyta. 
Taigi reikia suprasti, kad 
jie irgi turės mokėti Parti
jai po 25 centus. Tuo budu 
jiems prigulėti bus daug 
sunkiau negu anglams, nes 
jie ir mažiau uždirba, ir be 
Partijos jie turhda savųsfe- 
deracijų, kurių reikalams 
taipgi nemažiau kaip 15 
centų reikia mokėti, taip 
kau iš viso pasidarys 40 
centų į mėnesį.

Partija turėtų Į tai atsi
žvelgti, ir jei konvencija jo
kio palengvinimo svetini- 
kalbiam s nepadarė, tai šitą 
reikalą reikėtų paduoti re
ferendumui. Svetimkalbiai 
darbininkai negali daugiau 
mokėti iš viso, kaip anglai 
mokės.

GELEŽINKELIEČIAI RE
MIA AUDĖJU STREIKĄ.

Geležinkelių, garlaivių ir 
ekspreso tarnautojų broli
ja, kuri dabar laiko savo su
važiavimą Dellas mieste, 
Texas valstijoj, nutarė pa
remti Naujosios Anglijos 
audėjų streiką pinigais.
PIRMIEJI KŪDIKIO METAI YRA 

SVARBUS.
Pradžia jo gyvenimo priklauso nuc 

maisto, kuri jis gauna laike -pirmujv 
j 2 mėnesių. Kad kūdikio kaulai butu 
stiprus ir kojos smagios, reikia jam 
duot tinkamą ir lengvai virškiname 
maistą Jeigu negali savo krūtimis 
penėti kūdikį, duok jam Borden'i 
Eagle Brand Pieną. Per 60 metų mo
tinos augina savo kūdikius šiuo pie
nu. Jį rekomenduoja ir g<*i daktarai

Šiame laikraštyje laikas nuo laike 
jus rasite apskelbimą Borden’s Eagli 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, negu vis: 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Boraen 
Gompany, New York, o jie.prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius val
gius. Pranešk, ko tu nori.

FARMOS!
STOUGHTON, MASS.

18 MAILIŲ ATSTUME
55 akrai 27 karvės

7 ruimu stuba su visais įtaisymais, 
barnč dėl 40 galvijų, vištiniukai dėl 
2000 vištų, 75 tonai šieno, 3 arkliai, 
visokį farmos Įrankiai, 30 akrų dir
bamos žemės, likusioji ganykla ir 
miškas. Ši vieta randasi ant vieške
lio. Pienas parduodamas olselio kai
na. šios farmos luina $19,000, įnešt 
$5000.

E. L BARRY
47 Pearl st„ Stoughton, Mass. 

Tel. Stoughton 22-2.

1 AKRAS 
DŽIUS RUI __ 
kas ir maisternė. 
ves ir traukinius.

E. L.
47 Pearl sto

Tel. Stoughton 22-2.

Aš turiu visokių farmų ant par
davimo, didelių ir mažų, ant gerų 
išlygą.

E. L. BARRY
47 Pearl st., Stoughton, Mass. 

Tel. Stoughton 22-2.

VAISINIU ME- 
IWŲ STUBA, vištinin- 

Paranku į krautu-

BARRY
Soughton, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKI (26)

B«x 46, Sand Brook. N. J.

PARSIDUODA FARMA.
100 akrų žemės, 39 akrai labai der

lingos ir dirbamos. Daug miško, 2 
sodnai, C ruimų stuba, 2 barnės, 4 
kitoki budinkai, visi gerame stovyje. 
Taipgi 10 karvių, buliuj 2 arkliai. 
)0 vištų, visoki padargai, mašineri
jos, vežimai, karietos ir pakinkai. Tik 
2 mailės į dideli miestelio marketą ir 
gelzkelio stotį, kur yra elektros gat- 
vekariai, dirbtuvės ir teatrai. Kama 
už viską tik 84000. Inešt $4800. Liku
sieji ant lengvo. išmokėjimo. Rašykit 
angliškai. * (21)

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

Motina 
skundžiasi, kad toki vaikai 

nemiega,

Kur angliakasio namai?
Angliakasis, kuris per de- 

sėtkus metų kasė anglis ir 
šildė šitą „laisvės” šalį, 
šiandien yra išmestas iš gy
venamosios lindynės; jo 
šeimyna atsidūrė ant gat
vės, kur kenčia ir šaltį ir 
alkį.

Šiandien yra šimtai tokių 
angliakasių, kurie tapo iš
mesti iš kompanijų namų, 
kadangi streiko galo dar 

nesimato, tai skaičius iš
mestų ant gatvės angliaka
sių ir jų šeimynų padidės 
šimteriopai.

Išmestoms angliakasių 
šeimynoms yra labai sunku 
surasti vietą, kur galėtų sa
vo galvas priglausti. An
glies kompanijoms priklau-

FARMOS! FARMOS!
Kas norėtu pirkt farmą, aš galiu 

nurodyt. Aš žiniau gei-ų farmų, bran
giu ir pigiu, nuo $2.000 iki $10,000 
brangumo, nuo pačiu savininkų; že
mė gera auginimui visokių javų; arti 
miestelių ir dirbtuvių. Aš nesu agen
tas, bet farmerys ir biznio is to ne
darau. Jeigu kas norite pirkt farmą, 
kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu, 

■ suteiksiu platesniu žinių laišku. 
Galite ir ypatiškai pas mane atsilan
kyti. ’ (21)

M. KASPUTIS
R. F. D. Box 5. Sterling. Conn.

FARMA.
Didelis Pigumas!

100 akru geros Connectieut žemės, 
35 akrai dirbamos, gera ganykla, di
delis miškas, 5 "melžiamos karvės, 2 
arkliai, 370 vištų, visi farmos įran
kiai, vežimai, karietos. pakinkai, 
parkus vaisinių medžių sodas, g rui
mų stuba, 2 barnūs, vi.štininkai. arti 
gatvekarių linijos ir arti marketų. 
Kaina už viską t>k $5200, J nešt $2500, 
Kuomet tu perki farmą, pirk gerą, o 
turėsi naudą. Matyk mane. Rašyk 
angliškai. (23)

NATHAN VVEISLER
1 Bank st.. New Lod-on. Conn.

I
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MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

' Persiuntime

PINIGŲ I LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais, 

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO JDĖLIAI

Boston, Mass.41 Bedford St., kampas Chauncey,
1 _ _ _ _

¥

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 i 
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 1 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. , 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius ■ 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus C 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu a

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. i

I

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Vienintelis Lietuvis Fotografas 

Montello ir apielinkej. (23,
JOSEPH A. MATEJUNE

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

PLAUKU GYDYMAS.
Pamėginkite musų gyduolių. Bon- 

’eutė 4 oz. tiktai už 65c.; dvi bonku- 
tės už dolerį. Parašykite laiškelyje 
savo plaukų ligą ir prisiųskite pini
gus, o greit gausite gyduoles. Neap
siriksite, ieigu pabandysite. Pasisku
binkite. Gyduolės nuo plaukų puoli
ko. šipinto, šilimo, niežėjimo, panai
kinimui pleiskanų ir retiems plau
kams. (20)

VVESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 336, VVilkes-Barre, Pa.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS Į LIETU

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

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠI, |NC..

94 G r atnd st.. Extension,__
BROOKLYN. N. Y.

Dr. A. J. Kara

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAI! ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

1
Greitas Susinėsimas su Lietuva

Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j 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 SL. Boston, Mana.
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 SU Boston, Mass.

▼
. .Įti *■ . !

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
* “Cit neverki mano , 

>mažuičii — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau ’bėgki j aptieką ir 
nupirki 35c.- bouką

BAMBINO
uireg. S. V. Pat. Odaa,

M » Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau t” 

Motinos! Jeigu j^sų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40e. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. R1CHTER & CO, Borough of Brooldyn, New York.

Gydytojas 
įr Chirurgas

PARSIDUODA FARMA! !
DIDŽIAUSIAS PIGUMAS. ŠIAME 

SEZONE.
160 akrų puikios žemės, 40 akrų 

dirbamos, lygios ir derlingos, likusie
ji ganykla ir didelis miškas, vertės 
S6000. Puiki 8 ruimo stuba, barnė, 
vištiniukai ir kitoki budinkai. Dide
lis sodas visokių vaisinių medžių, vi
soki farmos įrankiai, vežimai, ka
rietos, geras geriamas vanduo, tele
fonas stuboj. ši farmn randasi arti 
miesto, prie marketu. Turi būt par
duota tuojaus. Kas nori farnios, tarr. 
geriausia proga. Parsiduoda tik už 
;32O0. įnešt $2000. Laiškus atsakom 
■anglijai. , (21)

NATHAN WEISLER
4 Bank sL, New Lonrlon, Conn.

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbaženkliu Sur. Vaisi. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmaišan

čios ypatybes šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša vriimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

SrOPSDANDRlft 

iHFMTHY SC.AfjP 
r U ■> URfANT fiAiRj

PARSIDUODA FARMA.
120 akrų geros žemės, didelis miš

kas, naujos triobos, nemažas sodas, 
«.-s.u priverstas greitu laiku parduot, 
nes važiuoju Lietuvon. Platesnių ži
nių klauskit:

CHAS AMBROSE. 
Luther. Mich.

f ,\0«itUTFP^CO 
į!,f f“ CK. » i

nwo<«KiVN 
eNt<xyo»K

sSI
«. ’U i

I»1

! 
!

patiks kad 
ir gačniau- 
eitu y patai.

Aptiekoae 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSt? 
tiesiog ii 
labara- 
tcrijoa.

♦ 
Būtinai 
reikalaa- 
kite 
šitokio 
pakelia. 
Žiūrėkite, 
kad balų 
INKARO 
rais- 
bažeaklis.

f

Aš KARALINA BAGUŠIENk dabar pa
sirodau visų žmonių akyse.

Aš per 3 tųetus buvau visai nupuolus 
sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus iš
gulėjau lovoje. Mano kūnas buvo visas ap
imtas visokių skusmų ir aš buvau nustojus 
visai viltf. kad begyvensiu. Visur aš šau- 
kiaus ir jieškojau savo sveikatai pagelbos, 

’ bet niekas mane nepagelbėjo ir niekur aš 
negavau savo sveikatai pagelbos. Bet kada aš ^a7?u išgirsti apie 
Sveikatos Gejbėtoją, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus aš pareika
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai, čėrauninko Krikštalavo 
Aliejaus, kuris užmuša žmogaus kūne visas ligas. Antrą bonką Valy
to jaus, trečią bonką Nervų Stiprintojo, ketvirtą bonką Mineralįškų 
Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas, tai 
pusės skausmų nebeliko. Antru sykiu dar pareikalavau ir sunau
dojau, tai pajutau, kad nėra pas mane jokių skausmų ir ligų. Da-

g
!i? bar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu labai gerą apetitą ir miegoti 
•, gerai galiu. Praėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo pa- 
į) veikslo kaip ištukau. Todėl dabar oėkavoju tūkstantį kartų Sveiką
jį tos Gelbėtojui.
J DRUG CHEMICAL CO.
# J. BALTRĖNAS, Prop. Ą Tel. Lafayette 0919
ffl 2500 W. PERSHING KD^ CHICAGO. ILL

Ji
»

3E 3E 3E

! 
! 
!

i! 
i!

I

I

(2!)

DIDELIS NUPIGINIMAS GARSAUS MUSŲ
VICTOR BRAND TABAKO

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

TABAKAS No. 1 $1 už svarą. 
” ” 2 $1.50 ” ”
” ”3 $2.00 ” ”

SULTANA

99

CIGARETV
99

99 '

išbandymui, o persitikrinsi, kad musų

I

DHRJhųjGtljįu c

TjlY’lvf 11 VpVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Gazikučių 
VvUtv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Reikalaudami Katalogo ar Sunpalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
•TRUPAsToOk, 9O-&2 Ferry St. Newark * N. J.

3-iC.
55c.
50c.

tabakasUžsisakyk 
puikus.
Specialūs Kainos pardavėjams ant aplikacijų.

VICTOR COHN TOBACCO CO.
554 W. ROOSEVELT RD. Dep. L. ChiCAGO, ILLV

s:

(21)

a



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
International Service Co. 

bankrutija.
International Service Co., 

kurios ofisas randasi po 
. ..... .No. 8 Winter st. ir kurios

Duoda vėjo policijai. I agentai yra surinkę daug 
Nau jasai policijos komi-j pinigų tarp lietuvių, dabar 

sijonierius H. A. Wilsonas statoma ant bankruto. Ją 
išleido policijai Įsakymą pil-j skundžia kreditoriai, tarp 
’ 1 jęUrjų randasi ir Stanislova

Petkevičienė iš Everett’o.
Tūlas laikas atgal tos 

kompanijos agentai parda
vinėjo tarp lietuvių jos Še
rus po $100 ir daugiau, me
luodami, kad1 reikalui esant 
kompanija visados pinigus 
už šėrus sugrąžinsianti ir i 
da gerą procentą užmokė-: 
sianti.-

Apie jos bankrutą rašo 
„Boston American”.

dyt savo pareigas ir laikytis 
disciplinos. Jis duoda da
bartiniams „tvarkdariams’’ 
vėjo už išgvėrimą ir nepai
symą savo pareigų.

Jisai nurodo, kad policma- 
nai tankiai sustoję ant 
kampų pasakoja vieni ki
tiems pasakas, kuomet jie 
turėtų vaikščiot gatvėmis 
ir žiūrėti tvarkos.

Kad labai tankiai jie Įlin
dę tarpduryse romansuoja 
su moterimis.

Kad jie išeina ant gatvių 
tankiai nenušveistais čeve- 
rykais ir sudėvėtomis apy
kaklėmis.

Kad vietoj budriai daboti 
triobų, jie tankiai stori at
silošę prie sienos ar stulpo 
ir šnekasi su bile kuo ir apie 
Lile ką. . r;c

Negana to, tarp jų yra iš
siplatinęs ‘paprotys vogti 
pynacus.,

Visos šitos ydos turi būt 
tuojaus prašalintos,. sako 
policijos komisijonierius.

: i U r • ■ . •
. ri - j;

Alus vos tik nepraėjo.
Šios valstijos legtslaturon 

buvo Įneštas biliųs. kad lę- 
gislatura paragintų kon
gresą pakeisti blaivybes 
įstatymą taip, kad alų ir 
vyną vėl galima butų daryt 

’ir pardavinėt. Ir balsuojant 
šitą bilių, jis atmesta vos 
tik trimi balsais. Taigi jau 
nedaug truko, kad jis pra
eitų. Praslinks da kiek lai
kę, ir ponas Biliūnas vėl už
viešpataus Amerikos mies
tuose.

; "Darbininkas” ir sode.
[ švento Juozo organas 

„Darbininkas” Įsitaisė savo 
ofise sodės fontaną, ir sako
ma, kad neužilgo pradėsiąs 
bananais turgavoti, nes biz
nis su katalikiška gazieta 
nekaip eina.

Žmonės kalba, kad skai
tytojų patraukimui, „Darbi
ninko” redakcija užfundija 
stiklą sodės uždyką tam, 
kas užsirašo ios šventably- 
vą laikrašti, bet ir tai para- 
pijonai nenori rašytis. Jie 
sako: ”Jei fundytų gero 
munšaino, tai nekas butų ir 
užsirašyti, bet dėl sodės ne
užsimoka.”

Amnestijos mitingas.
28 d. gegužės Bostono so

de bus didelis amnestijos 
mitingas, kuriame bus rei
kalaujama paliuosavimo vi
sų politinių kalinių. Mitingo 
pradžia 2:30 po pietų.

Nuo beno pagrindų kal
bės šie kalbėtojai: kun 
Charles F. Dole. kun. Henry 
W. Pinkham, kun. George 
Grover Mills, Aaron Velle- 
man, dr. James P. Reid ir 
Krank Mack.

Ši mitingą rengia New 
England Workers’ Defense | 
Conference, pritariant dau
geliui darbininkų organiza
cijų.

DIDŽIAUSIAS IR LINKSMIAUSIAS

PIKNIKAS!
Rengia DRAUGYSTE 1>. L K. KEISTUČIO. BOSTON, MASS.

ant nuosavo daržo .

OAIUND GROVE, EAST HEMAM, MASS.
Atsibus UTARNINKE.

30 d. GegužSs-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- 
skaitlingiausiai atsilankyti, o kurie nebusite, tai paskui gaiiė’sltės. 

Širdingai užprašo D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA.
Pasarga. Važiuojantiems iš visų apielinkių reikia iruti Elevatori.s 

ir važiuoti iki Forest Hills, o is ten imti karas ■ Washington-Grove 
St. ir važiuoti iki vietos, o tenstoves žmogus ir nurodys kelią ; 
draugystės daržą. (21)

a

I I

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

a e

PER BALTIC STATĖS FINANCE CO. ŠIOMIS DIENOMIS IŽVAŽIUŲJA 
LIETUVON DAUG LIETUVIŲ.

Laivai išplaukia tiesiog be persėdimo sekančiai: 
GEGUŽĖS-MAY — „America”, tiesiog j Bremeną;

1 ”Minnekahda”, tiesiog j Hamburgą;
20
24
27
3
7

Operetė gerai pavyko.
Pereitos subatos vakarą, 

p. Petrauskui vadovaujant, 
„Gabija” statė Dudley 
Street Operos teatre Staga
ro parašytą operetę „Vai
kas ar Mergaitė?” Veikalė
lio turinys toks: Susirinkę 
Lietuvos bajorai latrauja ir 
nusilakę nebeišmano kuo 
save palinksminti. Vieni no
ri „chlopus” šaudyt, kiti kit
ko. Šeimininkas, kuris turi 
du dvynuku, daro šitokį pa
siūlymą: Įspėkit, katras 
mano dvynukų yra vaikas, 
katra mergaitė, o aš tam 
duosiu po dvarą; katras ne
įspės, tas savo dvarą ati
duos. Visi su tuo sutinka ir 
prasideda spėjimas. Du spė
ja ir neįspėja, ir prakiša po 
dvarą. Bet dvarų jie turi 
daug ir nieko sau iš to neda
ro. Bet trečias, ponas Pipir- 
nickis, turi tik vieną dvare
lį, ir jam darosi baisu, kad 
paskutinio neprakišus. 
nuo spėjimo atsisakyti 
galima, nes tai bulų 
„unaras”. Todėl ji.- nori t 
sikarti, ir muzikai griežiant 
jau pradeda švilpai it el
niai. Bet tarnas ateina jam 
į pagalbą ir jis atspėja, ku
ris vaikas, kuri mergaitė.

Nors buvo silpnų vietų,

PRANEŠIMAS AMERIKOS 
LIETUVIAMS.

SO. BOSTONO BALTIC 
STATĖS FINANCE CO. šian
dien iš Kauno skyriaus, 9 Lais
vės Alėja, K. N. NORKUS, Ka- 
blegramu pranešama,kad iš Lie
tuvos atvažiuoja svečiai pas sa
vo gimines sekančiais laivais: 
"PRESIDENT TAFT”, atplauks 
į New Yorką 26-tą GEGUŽĖS, 
ant kurio atvažiuoja MARĖ 
KLIMAŠAUSKAITĖ iš Kas- 
triškių, Alytaus valse., pas J. 
Ortinskj, Newton st., Brookline, 
Mass.; KATRĖ GIRDAUSKAI- 
TĖ iš Pilviškių, pas Antaną Vil- 
trakį, 229 Bridgeport avė., 
Shelton. Conn.; J1EVA DAI
NĮ UTĖ iš Žagarienės, Žagarės 
valse., pas Kazį šeštauską. 664 
Pine st.. Centrai Fails, R. I.; 
ONA EžELSKAITĖ iš Latvė- 
niškių, Utenos apsk., pas John 
Peškų, 380—4th st., So. Bos
ton; JADVYGA STANKAUS- 
KA1TĖ iš Mikioniškių, Merki
nės vals., pas Petrą Gaucką, 49 
Arthur st., Montello, Mass.; 
ONA KAŠĖTAITĖ iš Trasnikų, 
Merkinės vals., pas MONIKĄ 
KAŠĖTIENŲ, 51 Oakland st., 
Malden, Mass.

Laivas "GEORGE WASH- 
INGTON” atplauks į New Yor
ką 2 d. Birželio, ant kurio atva-1 
žiuoja ANTANAS BUDVITIS 
iš Birbalių, Naumiesčio valse., 
pas Petrą Būdvytį, 17 Scott st., 
IVorcester, Mass.; DOMICĖLĖ 
BELIAUSKYTĖ iš Slabados, 
Jezno valse., pas Petrą Beliaus- 
ką, 16b Harding st., Cambridge. 
Mass.; MARĖ MARCINKEVI
ČIŪTĖ iš Kantališkių, Sasnavos 
valse., pas Joną Marcinkevičią, 
West Ghent, JL Y.; KOSTAN- 
CIJA ir VERONIKA MITKAI- 
TĖS iš Pasvalio, pas Joną Sur
vilą, 875 Cambridge st., Cam
bridge. Mass.; SALOMĖJA 
XILDIšIENĖ iš Naujamiesčio, 
pas Kazį Kristin. 5 Canton st., 
Brockton. Mass.; MARĖ JOD- 
VIRšAITĖ iš Gaigalų, Kupiškio 
valse., pas Joną Jodviršį, 134 
Bowen st., So. Boston, Mass.

DIDELIS PIKNIKAS 
----- Rengia------  

Didžiojo Bostono Kuopos, 
Draugijos ir Kliubai, 

UTARNINKE, 
30 GEGUŽĖS-MAY, 1922. 

Prasidės 10 vai. ryte ir 
trauksis iki vėlumai nakties 

SPRING GROVE 
Hellesley, Mass.

PUIKI ORCHESTRA. 
Jeigu lytų, piknikas vis vien 
butų, nes šokių salė ir virtu
vė yra po stogu.

Nurodymai. Iš Bostono, rei
kia imt Chestnut Hill karą ant 

iPark st. iki Chestnut Hill. Iš 
Roxburv, reikia imt Brookline 
Village karą ir persėst Brookli- 
ne Village ant Chestnut Hill ka
ro. Nuo Chestnut Hill reikia 
imt Worcesterio, Natick arba 
Framingham karą iki Spring 
Grove.

f

PARSIDUODA KONCERTINA.
Parsiduoda mažai vartotu koncerti

na 
cial 
mis, 
per abi pusi automatiški svičiai.. 
kurių pagelba galima grajit dvejopu 
Klišu. Kreipkitės ypatiškai ar per 
laišką. (22)

FRANK GALINIS
9 Harrison st.. Cambridge. Mass.

Vokietijoj darvta ant spe- 
orderio, keturbalsė, su triubo- 
su 104 tonais. 32 guzikais, 

u

DORCHESTER
I 7-1 šeimynos murinės stubos; visi 
įtaisymai. Rendos apie 2700 per me- 

( tus. Pirmo morgeČiaus yra 12,000 ant 
; 6< ; Savjpgs Banke. Kaina $17000. 
Jnešt $2500.

BROOKLINE
3-3 apdrtmentų stubos. visos

jos mados, gera, vieta. Koridų $9009 
. per metus. Parsiduoda arba mainosi.
Kreipkitės pas

M. ROBERTS
3 Tremont Row. Boston.

Tel, Haymarket 5428.

nau-

i

PIGU! PIGU!
Roxbury 9 murinės stubos su 21 

tenemantu 
storai. Skalbynės, gesas, toiletai, at
viras 
S22.300, į nešt $2500, geros išlygos.

Puiki 
jungta „ .
vieškelio ir puikios upės, 29 myliom' 
nuo Bostono, 12 ruimų stuba, galima 
gyvent dviem šeimynom, ledaunė pil
na ledo, barnė vartojama taisymui 
automobiHų; saldainių ir groserių 
krautuvė daro gerą biznį; maudynės 
su prieplauka dėl 40 laivelių; gasoli- 

. . v i • • : j . .-'no stotis; 3 akrai geros žemės sodytbet abelnai imant, dainos 11* (daržovėms; puikus vaisiniai ir kitoki 
vaidinimas išėjo neblogai jr ,nedžiai-. sav£s™u bizniu W’i'_ i s , ma nupirkti uz $12,000, nes savinm- galima pasakyti, jog vaka- kas turi apleist šia valstiją. Dėl sti- 
ras nusisekė. Publikos irgi SB
buvo pilnas teatras. ' 34 School et, Bostono. Mm

Bet 
iie- 
ne 

pa-

po 4, 5 ir 6 ruimus ir 6 

plumbintras. Asesyta ant

užmiesčio rezidencija su- 
.-u geru bizniu ant Macadam

GEGUŽĖS-MAY -
GEGUŽĖS-MAY - „PRESIDENT PIERČE, tiesiog Y Bremeną: 
BIRŽELIO-JUNE — „PRESIDENT TAFT, tiesiog j Bremeną; 
BIRŽELIO-JUNE — „ST. PAUL, tiesiog j Hamburgą.

KAINA LAIVAKORTĖS: .
TREČIA KLESA $10X50; ANTRA KLESA $135.00.

J Rotterdamą ir Antverpą — Trečia klesa $100.

Visi keleiviai, kurie važiuos per musų Lietuvių 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 
l'at Virbaliaus, o iš ten į Kauną.

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

/

PIKNIKAS.
East Cambridge Lietuvių Ko-ope- 

racija rengia pikniką Birželio (June) 
17-tą d., 1922 m. Birželio 17-ta bus 
-ubatoje, taigi jeigu tą dieną lietus 
lytų, tai piknikas ivyks sekančią die
ną, Nedėlioję. Birželio 18-tą.

Pikniko vieta ant p. M. Bačincko 
ūkės Bedford, Mass.

Meldžiame kitų draugijų nerengti 
pikniko viršmioetoje dienoje.

Širdingai kviečiame visas draugi
jas ir kuopas pribūti ant musu pik
niko. Kviečia VALDYBA.

PARSIDUODA.
Iš priežasties savininko ligos par

siduoda 8 ruimų stuba. tinkama gy
venti 2 šeimynom, Malaene. Visi mo
derniški įtaisymai, kaip tai: karštas 
vanduo, maudynės, skalbynės ir c.t. 
7500 pėdų žemės, vaisiniai medžiai, 
darželis, tvartas ir vištininkas. Puiki 
vieta lietuviams, kurie myli auginti 
daržoves ir laikyti vištas. Tik vienas 
fėras nuo Bostono. Kaina $4000. 
{nešt $1750.

*
Puikus 15 ruimų namas Somer- 

villėj, moderniški įtaisymai, didelis 
daržas, graži apieiinkė. Tinka 3 šei
mynoms. Pavelykit man parodyt 
jums šią vietą. Kaina $74t»0. Mažas

Taipgi turiu, daugybę geros vertės * - • • . , ~ . ... apįe_

KURIE NORITE, kad gautų PINIGUS LIETUVOJE' GREITAI, 1 
tuojaus per mus. Musų kurjąras išvažiuoja tiesiog j Kauną 14 gegužės 
jaus įteiks siuntinius adresatams.

paltie iitated ^inanee
LIETUVIŲ LIAUDĮ ES , BANKINĖ IŠTAIGA.

357 BROADVVAY, Tel So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.

siųskite
> ir tuo-

*
T

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Geras automobilius parsiduoda už 

irieinamą kainą. Kam reikalingas 
kreipkitės pas (22)

P. VALUKONIS
375 Broad»ay, So. Boston, Mass.

^NAUJAS GARADŽIUS.
Parsiduoda su visu bizniu ir visais 

naujos mados įtaisais geriausioje vie
toje Boston’e. Iš gasolino ir aliejaus 
galima gerą gyvenimą padaryti. Sa
vininkas 
prisiims 
platesnių 
Kontrim.

LITHUANIAN AGENCY
361 West Broadway,

South Boston. Mass. 
relephonai: So. Boston 605, 1337 ar 

Roxbury 4743-R.

labai nori parduoti, taigi 
tiktai $4000 įnešimo. Dėl 
žinių kreipkitės prie B.

(22)

I

I

i

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų. būna išpildomi teisingai.

TREJANKA
Treįanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausis 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Treįanka susideda iš trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui. 

Nuo silpnumo ir kt. 
Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatą 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$i.5O
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. . Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $12»0.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, k ra ja vos re- 
munėlės. eitvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

I

I
II

:
I
i

j įnešimas.

, kitokių stubų Cambridge’uj ir 
linkėse.

A. P. BABILIUS
873 Cambridge st- Cambridge,

Tel. UHv. 2100.

PARSIDUODA STORAS SU 
NAMU.

Gera Bučernė ir groseris, 5 kam
barių- mūrinis namas, parsiduoda už 
83,200. "■ (22)

DOMICĖLĖ KRŪMINIS
479 Main st., Charlstown, Mass.
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Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANME M. PUISHEA SMAILU
(PUIS1UT4)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway, So. Boston. Mass.

Mass

no»wiY tina
Parandavoju automobilius 

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

BROADVVAY GARAGE 
Petras Jakimavičius, 

Savininkas,
543 East Broadway, 
South Boston, Mass.

Telefonas: So. Boston 51370

LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas.

j Į T*l. S. B. 2488.

i Or. J. C. Landžius Seyaesr
i1
i 506 Broadway & G st.

SO. BOSTON. MASS.SO. BOSTON, MASS.

nuo
i!

Telefonas 5112'W.

Dr. A. Gim-Gumaiiskas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po pietų; 
---- 6-8 vakare;

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

MONTELLO. MASS.

PARSIDUODA.
šeši .nauji 3 Šeimynoms na

mai po 18 kambarių su šiluma 
ir elektrikos šviesomis, turi bū
ti šią savaitę parduoti; kaina ir 
išlygos labai žemos.

100 akru farma: 9 kamba
rių namas, kūtė dėl 20 galvijų, 
vanduo stuboje ir kūtėj, 4 višti- 
nyčios, vaisiniai medžiai, kaip 
tai: grašio, pyčiai, slyvos, vyš
nios ir tt.taipgi serventai,vynuo
gės ir kitokios; tiktai 28 mylios 
nuo Bostono. Savininkas yra 
amerikonas ir turi didelį reika
lą parduoti.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius

361 WEST BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA3.

VALANDOS Nuo 9 ild 12 diena.
Nae 2 iki » vaL 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 r. H pieta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas."Keleivio” name

251 Broadmay. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.
  -

Namų Tel. Bark Bay 52296 
Ofiso Tel. Haymarket 4154

DR. JOHN FEDERKIEWICZ
SPECIALISTAS MOTERŲ 

LIGŲ ir AKUŠERIJOS.
Valandos:

Nuo 12 iki 8 po pietų 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 
Rytmečiais pagal su

tartį.
81CANALST. BOSTON.MASS 

Rooms 215 & 216.
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SALĖ PIKNIKAMS. 
IŠSIRANDA VOJ A.

Tarp Brocktono ir Stoughto- 
no, netoli strvtkarių. 30 gegu
žės tenai bus didelis piknikas, 
tai prašau atsilankyt, pasilinks
mint ir kartu vietą pamatyt. 
Adresas:

S. SHOPMAN (21)
849 Gak st.,

Brockton Heights, Mass.

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konservą- 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradek nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk Muzikos'Moky. 
tojumi. Už 10 lekcijų dainavi
mo — 15 dol. Už 10 lekcijų 
smuiko*. piano, klametto, flau- 
to. cellos ar kontrabasso-13 dol.

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

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway, 
South Boston, Mass.

TcL Bmrh 8*33

DR. I. N. FRIEDMMI
SPECIALISTAS VENERIiKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
TeiptfJuraoĮoJĮct U 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 
9 vakar*.

IM* VASHINGTON ST. 
BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 2957-M; '

Dr. David W. Raseni
! Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir.

Rusiškai. Į

GYDO CHRONIŠKAS IR i ! 
SLAPTAS LIGAS. !

! VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. '

i Nuo 2 iki 3 dieną. !
[ Nuo 7 iki 8 vakare,
[ 321 HANOVER ST,

BOSTON. MASS. Į

PRANEŠIMAS

WHIT1NG MILK COMPANIES
5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 

ŠEIMYNOS SVEIKATA

r

f

reilv<> p<i^elb<i».

Jei rei^<ildbl(ife turė'fi pbiktb* 
pLbkhs ir priclboddfi jien^a 
sVelnįinjo, npąlęšflinjo ir žibėsią 
Vdrfolįife

SEVERAS 
hairpūMADE

ItL sv'eikd^.ir
elefdųiis^ds pldblędiąs lep<i ld».

MUM is*
lęid U»lęi le pd* l^oriU s.

Kad suteikus geresnį patarnavimą ir sutaupius 
operavimo išlaidas, pieno biznis, vedamas

D. Whiting & Sons
C. Brigham Co. Elm Farm Milk Co.

1V • 4-’'
susijungė į vieną korporaciją, kuri pradėjo veikti nuo Ge
gužės 16 dienos po vardu Whiting Milk Companies.

Savastis nepersimainė.
Per daugelį metų viršuj pažymėtos kompanijos buvo bendrai ve
damos. Susijungimas jų po vardu Whiting Milk Companies nedaro 
permainų savastyje ir tvarkyme. Viršininkai ir direktoriai yra šie: 
John K. Whiting, Prezidentas ir Iždininkas; lsaac S. Whiting Vice 
Prezidentas; Cnarles F. Whiting, Iždininko Pagelbininkas; James 
H. Knapp, Klerkas. Direktoriai yra šie: David Whiting, Charles 
B. Davis ir George L. Gilmore.
Pionieriai ir Progresas

Firma D. Whiting ft'Sons
• yra uždėta David Whil- 

ing’o iš Wilton, N. H. 
Tai yra seniausia biznio 
įstaiga Bostone. Whiting
Milk Companies dabar Pramonės
yra didžiausi pieno išve- ženklelis
žiotojai visoj šaly.

Žiuri Pirmyn
Publika yra užtikrinta, 
kad geras ir teisingas 
patarnavimas, taipgi re
kordas prielankaus apsi
ėjimo, kuris iškėlė šitas 
kompanijas, bus ir ant 
toliaus vedamas. Uždėto
jo principai bus palaiko
mi ir vedami pirmyn tre
čios gentkartės.

WHTHNG MILK COMPANIES .
l

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

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

377a RROADWAY
SO. BOSTON, MASS.4M:

PETRAS VALKOMS
Tik vienas lietuvis.

i Aukaoriua ir Laikrodininkas
1 i

; i Per 12 metų So. Bostone par- 
<] [ Juodu ir. taisau visokios rūšies 
j( aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
i i šiaip visokius auksinius ir auk-

J suotus daiktus. Darba ir užsa- 
’i kymus priimu per paštą ir iš

pildau teisingai ir greitai. (?)
P. VALUKON1S

SO. BOSTON. MASS.
■' : 375 BROADWAY




