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Haagos konferencija 
gali neįvykti.

sko- 
visų

FRANCUZAI RODO 
ILTIS RUSAMS.

Nori pripažinimo visų 
lų ir atsisakymo nuo 

reikalavimų.
Rusijos diplomatai Genu

jos konferencijoj suvarė 
imperialistų diplomatus 
ožio ragan ir, anot Bernard 
Shaw pasakymo, ”iššluostė 
jais grindis’,’ todėl francu
zų reakcininkai jau bijosi 
Haagon važiuoti, kad nega
vus vėl į kailį. Haagos kon
ferencija, kuri turėjo susi
rinkti šio mėnesio pabaigoj, 
gali todėl neįvykti.

Atsisakydamas politi- 
nir.L klausimais su rusais 
vesti naujas diskusijas, 
francuzų premjeras Poin- 
care išsiuntinėjo visoms 
valstybėms pareiškimą, ko
kios pozicijos Francuzija 
mano Haagoj laikytis, ši
tam pareiškime jisai pata
ria, kad visos valstybės pa
reikalautų, kad rusai atsi- 
iiiitų savo memorandumą, 
kurį jie’ patiekė Genujoj 11 
gegužės, ir pripažintų visas 
senąsias ir karės skolas, 
•kartu atsisakydami nuo sa
vo reikalavimo 50,000,000,- 
000 rublių už padarytus 
nuostolius per intervenciją 
ir blokadą. Paskolos nuo 
užsienio valdžių rusai nega
li tikėtis.

Poincare sako, kad vien 
tiktai tuomet, kai rusai pri
ims šitas sąlygas, kitų vals
tybių ekspertai gali pradėt 
studijuot Rusijos reikalus 
ir svarstyt, kas reikia da
ryt, kad pagelbėjus jos 
žmonėms. Apie politiką, 
ypač apie principialius klau
simus, ar kapitalistinė ar 
socialistinė tvarka yra tei
singesnė, Haagos konferen
cijoj negali būt jokių disku
sijų, sako Poincare — taip 
tas buržuazijos šampijonas 
jaučiasi silpnas.

Toliaus šitas reakcijos 
kunigas sako, kad Rusija 
turi Įsileisti užsienio komi
siją, kad ištirtų visą Rusi
jos vidaus tvarką ir padėtį. 
Jei sovietų valdžia tokios 
komisijos neįsileisianti, tai 
busiąs prirodymas, kad ji 
nenorinti Rusijos vargą pa
lengvinti.

Nors apie politiką šitas 
mekleris bijosi su rusais J 
kalbėtis, bet jo pareiškimas 
viena tik politika ir -emia- 
si. Juk visi jo reikalavimai 
veda prie to, kad Hiagos 
konefrencijoj nebūtų pada
ryta bendra sutartis su So
vietų Rusija. Prieš tokia su
tartį francuzų reakcija at
kakliai kovojo ir Genujos 
konferencijoj. Savo gyva
tiškoj neapykantoj prieš 
Maskvą, francuzų buržu
azija mano, kad su Rusija 
reikia skaitytis ne kaip su kad Estonijos teismas 
politine valstybe, bet kaip teisė 50 komunistų “

GAMINA NUODINGUS 
GAZUS.

Washingtone nesenai bu
vo nusiginklavimo konfe
rencija, kurioje Amerika, 
Anglija, Franci ja, Italija ir 
Japonija padarė sutartį ir 
pasirašė, kad nuodingų ga- 

Ise turi būt uždraustas. Bet 
'surinktomis karės departa
mento Washingtone žinio
mis dabar pasirodo, kad tū
los tų valdžių pasirašytos 

i sutarties visai nepaiso ir po

KLEBONAS APSIRIKO.
Varlaukyje įvyko andai 

visuotinas Lietuvos Jauni
mo Sąjungos susirinkimas. 
Atsilankė ir vietinis klebo
nas. Aškinant L. J. S-gos 
įstatus ir jos reikšmę, visgi 
klebonas savo trumpa kalba 
parodė gražaus pritarimo. 
Bet sekančiame sekmadie
ny po įvykusio susirinkimo 
minimas klebonas iš saky- 

konferencijos da daugiau klos labai susigraudinęs sa- 
gamina nuodingų gazų ka- vo apsirikimu ir lengvai iš- 
rės tikslams,negu pirma ga- tartus žodžius atsiėmė: aiš- 
mindavo. Ypač francuzai kindamas iš kur L. J. S. pa- 
skubinasi fabrikuoti nuo- eina ir kur gali jaunimą nu- 
dingus chemikalus bomboms vesti; be to dar1 pakartojo, 
iš orlaivių mėtyt. Anglija kad verčiau Į šitokias 
taip pat visai nesislepia, kad, "draugystes” 
ji daro ir ketina toliaus da-’—11 
ryti gazus.

Tai ve, ką reiškia kapita-

| George, kuris mato Rusijoj . . _ . ___ _
Į didelę Anglijos tavoramsĮzų vartojimas ateities karė- 
rinką ir gamintoją duonos 
ir žaliosios medžiagos. To
dėl jisai stoja už formali 
Rusijos pripažinimą ir už
mezgimą su ja prekybos 
santykių. Jis yra pasiryžęs 
eiti net taip toli, kad pripa
žinti, jog prie dabartinės 
Rusijos tvarkos neteisinga 
butų reikalauti grąžinimo 
privatinėms Įstaigoms ar 
asmenims konfiskuotų tur
tų, bet galima butų pasiten
kinti jau ir tuo, kad Rusija 
leistų tik naudotis tais tur
tais buvusiems jų savinin
kams. Jis yra Įsitikinęs, kad 
Maskvos žmonėmis galima 
pasitikėti. _

Iš kitos gi pusės stovi 
francuzų reakcijos galva 
Poincare, kuris yra griežtai 
priešingas Rusijos pripaži
nimui ir mano, jog dabarti
nė Rusijos valdžia yra to
kia biauri, kad jai negalima 
duoti jokios paramos, bet 
reikėtų daryti viską, kad ji 
greičiau žlugtų. Jis netiki, 
kad prie sovietų valdžios 
Rusija gali virsti gera už
sienio tavorų pirkėja, nes ji 
tiek nepagamins, kad galė
tų už perkamas prekes už
mokėti. Ir todėl jis netiki, 
kad prie sovietų valdžios 
Rusija galės kada nors pa
gaminti Europai duonos ir 
žalios medžiagos. Konfis
kuotus turtus, jis sako, Ru
sija turi užsienio kapitalis
tams grąžinti, nes svetim
taučiai dėjo savo kapitalus 
tenai Rusijos labui, tie ka
pitalai yra jų, ir joks Mask
vos ukazas negali jiems jų 
atimti.

Aiškus dalykas, kad va
žiuoti Haagos konferenci- 
jon su tokiais priešingais 
nusistatymais, butų bergž
džias darbas. Todėl arba 
Lloyd George turės susitai
kyt su Poincare pirm kon
ferencijos, arba iš tos kon
ferencijos nieko neišeis.

lai ve, ną re 
ilistų sutartis!

A. . w . X AGITACIJA PER IšPA- ižinios iš Lietuvos žjnti ir iš sakyklos.
Kaišedoryse gegužės 1 d. 

žmonių prisirinko pilna 
Kaišedorių bažnyčia, kaip 
ir visose "šventėse. Klebo
nas, pamokslą sakydamas, 
pasakė: „Gerai, kad atėjot 
pasimelsti, bet šiandien ne 
šventė...” Kalbėjo, kad tai 
socialistų švenčiama ši die
na, bet, girdi, geri krikščio- ■ 
nys — katalikai nešvenčia 
ir d jrba kas sau savo darbą.

žmonės išėję stebėjosi iš • 
tokio jo pamokslo, sako, juk < 
šiandien, kaip tik šventė < 
brangiausia, nes ji yra dar- i 
bo žmonių, o klebonas prie
šingai nusistatęs. į \

Be to vienas Lietuvos ] 
Jaunimo Sąjungos narys ■ 
skundėsi, kad jis (kleb.) ■ 
per išpažintį klausinėjas 
”ar priguli prie L. Jaunimo j 
S-gos,” atsakius, kad ”pri- ■ 
guliu”, jis agitavęs, kad tai 
socialistinė sąjunga ir ne
verta pristoti prie cicili- 
kėlių. i

Tai tokių priemonių grie
biasi krikščionys — Dievo 
žodį naudodami agitacijos 
tikslams!

Katalikų kunigas apkaltintas 
žmogžudystėj

PILNA ŽMOGŽUDŽIO IŠ
PAŽINTIS.

tylėjo. Ir manoma, kad ši
las pasakojimas bus teisin
gas, nes jam atatinka visos 
aplinkybės. Visų pirma kuo
met policija rado nužudyto 
vaikino lavoną, sniegas po 
juo nebuvo nei kiek aptir
pęs, kas reiškia,kad jis buvo 
nužudytas kitur ir jau šal
tas tenai numestas. Paskui, 
jo galva buvo apsukta abru- 
sais ir burna užkimšta, kas 
sutinka su pasakojimu apie 
chloroformą. Toliaus, kuo
met detektivai nuėjo pirmu

Įkartu pas kunigą platesnių 
informacijų apie užmuštąjį, 

me buvo studentas ir lankė jis nenorėjo nieko apie jį 
sneią. ovvn- »an.vn. nei ivcma i<4,
parvažiavęs I iog kunigo ranka sužeista

Išspaviedojo ir nudėjo pus
brolį, kad pasisavinus jo 

turtus.
Montreal, Kanada. — Pri

saikintujų suolas 2 birželio 
čia apkaltino katalikų kuni
gą Adelardą Delormę nužu
dymu savo pusbrolio Raulo 
Delormės 6 vasario. Detek
tyvas Laioie liudijo, kad ku
nigas jam prisipažinęs prie 
žmogžudystės, ir šita išpa
žintis esanti tokia: .

Nužudytasai Roul Delor-

Ottawos Universitetą, šven- sakyti. Bet kada patėmyta. 
tČmS J1S bllVO p*9 1 VlinifTA
pas savo pusbrolį,- kunigą ir jo automobilius visas iš- 
A. Delormę, atastogų. Ku- kruvintas, tada jegamastis 
nior-jc ii ondrans. hnvn nrpštlIntas Pas ii at-

IĮ 
nesirašyti, o 

palaukti kol jis pradės ti
krai "katalikiškai” jaunimą 
organizuoti. Jaunimas labai 
abejoja klebonu ir nepasiti
ki jo pažadėjimams, kur jie 
gali nuvesti.

Taigi, nors kartą ir kle
bonas apsiriko!

REVOLIUCIJA SYRIJOJ.
Syrijoj kilo revoliucija 

prieš francuzų viešpatavi-: 
mą. Pirma Syrija buvo pol 
Turkija, bet per- karę ją už
griebė francuzų imperialis
tai ir pradėjo persekiot vie
tos žmones. Pastaruoju lai
ku francuzai areštavo Syri- 
jos žmonių vadą d-rą Ša- 
banderą. Dėl jo areštavimo 
sukilo visa šalis. Revoliuci
ja apėmė kaimus ir miestus. 
Kalėjimai esą pripildyti re
voliucionieriais. Damasko 
mieste francuzai jau kelis 
kartus šaudė i minią iš kul
kosvaidžių, daug žmonių 
užmušdami ir sužeisdami.

LENINAS TURBUT 
MIRS.

Perline gauta žinių, kad 
Leninas sunkiai apsirgo ir 
gavo smegenų užgavimą. 
Litvinpvas, Radekas ir kiti 
sovietų valdžios atstovai 
tilo jaus išvažiavo Maskvon. 
Čieerinas su Rakovskiu da 
randasi kelionėj iš Genujos 
ir tik ši panedėlį pasiekė 
Berliną.

Berlino laikraštis ”LokaI 
Anzeiger” sako, kad Leni
nas vargiai pasveiksiąs, nes 
Į jo smegenis prasimušęs 
kraujas. Tai atsitikę po 
operacijos, kuri buvo daro
ma prašalinimui kulipkos iš 
jo kaklo.
BOLŠEVIKAI PASMER

KĖ 6 GENEROLUS 
MIRIOP.

Maskvos žiniomis, Novo- 
nikolaiske, Sibire, nuteista 
miriop 6 karininkai už da
lyvavimą barono Ungern- 
Sternbergo maište prieš ;

I

BAISUS LEDAI.
Spokiškvje ^Ukmergės 

apskr.) niekas dlr neatme
na tokių smarkių! ledų, kaip 
apie*16 vai., geįužės 1 d., 
tik ką neilgai jie^ puolė, gal 
2 minutes. Toki 
beveik kaip riš 
niai. Išdaužyta^ 
blokšta medžių 
si pumpurėliai. Namų sie
nos, išmargintos duobutė
mis. Laimė, kad avelės bu
vo miške, bet kai kurie ėriu
kai buvo pritrenkti. Basi 
vaikai beganydami, net bal
siai verkė iš skausmo, ant 
jų kojų net mėlynių pasi
darė.

ideli buvo 
s kiauši- 

gų, nu- 
elių ir vi-

BIJOSI GAISRŲ.
Artinantis kaitroms, 

tinasi ir gaisrų pavojus, ku
rie pereitais metais daug 
namų Kaune sunaikino. 
Kad šiais metais to neįvyk
tų, griebiamasi visų prie
monių. Krečiami kaminai, 
išdeginant ten esančius suo
džius. Visus darbus veda 
patys gaisrininkai.

ar-

VLADIVOSTOKE 
ANARCHIJA.

New Yorke gauta iš Vla
divostoko telegrama, kuri 
užginčija žinią, buk Stei
giamas Seimas areštavęs 
prezidentą Merkulovą. Te
legrama sako: "Valdžia lie
pė Steigiamam Seimui išsi
skirstyt, bet šis neklauso. 
Prezidentas nebuvo areš
tuotas. Kariumenė pasidali-^ 
jus. Padėtis neaiški.”

Ta pati telegrama pridu
ria, kad Japonija savinasi 
žvejybos stotis.

PROŠEPANŲ MINISTE- 
RIS GAVO KIAUŠINIŲ.

Telegramos paduoda juo
kingą atsitikimą su I^enki- 
jos užsienio ministeriu Skir- 
muntu.

Prošepanas Skirmuntas 
buvo nuvažiavęs anądien 
Austrijos sostinėn ir iškėlė 
tenai užsienio spaudos at
stovams puotą, kad jie gra- 

. u. - o. j £iai pasauliui aprašytu Len-kytojo Kalkio butą, Sodojj.įjos reįĮ<ajus 
gatv. Nr. 29, ir išmėtė gat-j ponas ministeris buvo 

puikiai pasirėdęs, su piršti
naitėm, su šilkine skribėle, 
su fraku, ir lazduke pasi
remdamas ėjo j hoteli, kaip 
staiga pasirodė keli vyrai ir 
pradėjo svaidyt ji supuvu
siais kiaušiniais. Visas pono 
ministerio veidas likos ap
drabstytas ir suraižytas 
kiaušinių lukštais; frakas, 
cilinderis ir kitos drapanos 
taip pat buvo apdirbtos try
niais, kurie netiktai negra
žiai išrodė, bet ir kvapą tu
rėjo nelabai gerą.

TrĮs vyrai, kurie įtaisė 
lenkų ministeriui šitą pri
ėmimą, buvo suimti. Pasiro
dė, kad tai buvo ukrainiečių 
karininkai. Klausinėjami, 
kodėl jie taip pasielgė, atsa
kė, kad norėjo jam atsily
ginti už persekiojimą ukra- 
jiniečių Galicijoj.

KA REIŠKIA LIETUVIŠ
KA VALDŽIA.

Panevėžy buvo anądien 
toks atsitikimas. Atėjo teis
mo antstolis Nikutavičius 
su milicija j gimnazijos mo

vėn visus baldus, varyda
mas drauge su mokytoju 
lauk jo motiną senutę ir tris 
seseris. Baldai buvo gatvėn 
metami su pasityčiojimais 
ir pašiepimais. Nelaiminga 
šeimyna, neturėdama buto, 
išbuvo nuo 12-tos valandos 
dienos iki 2-ros nakties gat
vėj, nors keli būriai lietaus 
tuo laiku perėjo.

Galų gale teko mokytojui 
Įsigabenti Į gimnazijos rū
mą. Namus Sodo g-vėj, kur 
gyveno mokytojas Kalkis,

kJ VV7JL JL1MK7JL U, V lliaiOlk ------- . - . n .

bolševikus. Tarp pasmerk- SJUV^S. Paraus
tu jų randasi generolas Na- \r Padave butų skyriui 
kaič, serbas, ir generolas t reikalavimą, kad Kalkj įs- 
Smolnin, estas. Kiti devyni, i dan^ntll- Mokytojas su yi- 
tarp ju 4 generolai, likos 53 savo šeimyna, ir pazĮSta- 
nuteisti kalėjiman. ima1^ ?auc

Generolas Bakaič buvo r?st1’ ve.^n? ^utų sky- 
kaltinamas tuo, kad 1920 f.lus Pafel?keri . atvira1’
metais jis vienam miestely-i mt?™s kI<inias ne'
je išskerdė 270 komunistų U^P1- ^a! buvo atsakymas
ir sovietų valdžios tamau- 
tojų.

NUTEISĖ 50 KOMU
NISTŲ.

Iš Revalio pranešama,
nu- 

politine valstybe, bet kaip teisė 50 komunistų už va
šu buriu ubagų. rymą priešingos savo vals-

Taigi Rusijos klausimu lybei propagandos. Iš viso 
Haagoje bus dvi stiprios buvo areštuota ir kaltinama 
opozicijos ir pasekmės bus 104 žmonės, šešiolika nu- 
veikiausia tokios pat, kaip teista nuo 4 iki 10 metų prie 
buvo Genujoj. sunkiųjų darbų, 34-riems apie 200 žmonių buvo šu

lė vienos pusės šiuo klau- pritaikyta lengvesnės baus- žeista, 60 užmušta ir 
simu stovės tenai Lloyd mes, o kiti išteisinti. 200 da nesurandama.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ.

Austrijos mieste Blumau, 
netoli Vienos, amunicijos 
fabrikoj pereitą savaitę išti
ko baisi ekspliozija, kurioj

mą parodyti jam neapgy- 
I ventą butą. Ir taip tarp vi
sų tų tvarkos dabotojų mo- 

i kytojas staigu atsidūrė 
' gatvėj...

KAUNE ESĄ 104.000 GY
VENTOJŲ.

Dabartiniu laiku Kaune 
apie priskaitoma apie 104,000 

gyventojų.

KUNIGAS ŽMOGŽUDYS 
APSIMETA BEPROČIU.

Kanados katalikų kuni
gas Adelard Delorme, kuris 
dėl pinigu nušovė savo pus
broli ir dabar sėdi Montrea- 
lo kalėjime, nuo piktada
rystės jau nesigina. bet no
ri kitokiu budu nuo baus
mės išsisukti. Jis apsimeta 
bepročiu. Jo byla prasidės 9 
birželio.

nigas prikalbino ji apdraus
ti savo gyvastį ant $25,000 
ir apdraudą užrašyti jam, 
kunigui. Beto da Raului 
tėvas buvo palikęs $165,000, 
kuriuos taip pat globojo 
kun. Delorme.

Sutvarkęs apdraudos rei
kalus — kalbėjo teisme de- 

kun. Delorme 
nradėjo rengtis prie žmog
žudystės. Kaipo kunigas ir 
geras katalikas, jis nenorė
jo, kad ant jo pusbrolio dū
šios butų kokia nuodėmė. 
Taigi iš vakaro prieš nužu
dymą kunigas prikalbino 
vaikiną atlikti išpažintį. Se
kantį rytą jisai nusivedė į į 
šv. Jokūbo katedron ir te
nai vaikinas priėmė komu
niją.

Visą tą dieną kunigas se
kiojo paskui Raulą. Pava
karėj kunigas užtiko jį ant 
viršutinių lubų rašant. Vai
kinas paprašė rūkyt. Kuni
gas atsakė: ”Aš pajieško- 
siu tau tabako,” ir išėjo. 
Vaikinas pasiliko rašyt.

Už valandėlės kunigas 
Delorme sugrįžo ant pirštų, 
vienoj rankoj turėdamas 
revolveri, o antroj chloro
formu sulietą abrusą. At
sargiai, ant pirštų galų jisai 
priėjo iš užpakalio prie 
Raulo kėdės, ir greitai už
ėmė vaikinui burną chloro- 
formuotu abrusu. Raulas 
nusitvėrė rankomis uz 
abruso. Kunigas tuomet šo
vė jam galvon. Bet kulipka 
nepataikė tiesiog i galvą, 
tik nubrozdijo vaikinui 
skruostą. Tuomet jis pašo
ko gintis, bet kunigas šovė 
jį da kelis kartus, ir jis su
griuvo, bet buvo vis dar gy
vas. Kunigas sugrudo jam 
burnon chloroformuotą ab- 
rusą, apsuko gaivą, ir vaiki
nas mirė.

Nors šitoj kovoj kunigui 
buvo išsuktas vienos rankos 
riešas, tečiaus jis nunešė 
lavoną žemyn, Įdėjo i auto
mobiliu ir išvežęs už miesto 
nakties laiku jau atšalusį ir 
išvertė į sniegą. Paskui nu
siplovęs nuo rankų savo 
pusbrolio kraują, kun. De- 
lorme atlaikė da mišias iš 
ryto už jo dūšią.

Prie visa to prisipažinęs 
detektivui pats kun. Delor
me. Ir kada detektivas pa
sakojo tatai teisme, kuni
gas sėdėjo galvą nuleidęs ir

tek tivas

buvo areštuotas. Pas jį at
rasta labai keistas revolve
ris, ir išimtos iš užmuštojo 
vaikino kulipkos kaip tik į 
kunigo revolverį tiko.

Nežiūrint tų faktų, iš 
pradžių kun. Delorme labai 
gynėsi, ir pakol jis buvo da 
neareštuotas, jis elgėsi kaip 
visai nekaltas. Pavyzdžiui, 
būdamas užmuštojo turtų 
globėju, jis tuojaus paskyrė 
$10,000 dovanų tam, kas 
žmogžudį išduos, ir padėjo 
tuos pinigus Į Montrealo 
banką. Ir jis paskelbė, kad 
reikalausiąs Raulo užmušė
jui mirties bausmės. Tai ve, 
kaip gudriai tas klerikalas 
elgėsi, norėdamas nukreipti 
nuo savęs svieto akis. Te- 
čiaus nežiūrint to, katalikų 
bažnyčia dabar nori šitą 
kytruolį padaryti "bepro
čiu”, kad nereiktų jam už 
savo piktadarystę atsakyt.

PRISISKAITĘS ŠVENT
RAŠČIO PASIPIOVĖ.
Anglų laikraščiai prane

ša, kad tūlas Otto Benzer 
New Yorke prisiskaitęs 
šventraščio nuėjo išeina- 
mon vieton ir persipiovė 
sau gerklę.

GAUDO LIETUVĮ SU 
DINAMITU.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad pas lietuvį Joną Merke
lį. kuris gyvena netoli Wor- 
cesterio, atvykęs iš Ver- 
monto girių koks tai Ed- 
ward Savage, irgi lietuvis, 
ir grasinęs Merkelienei iš
sprogdinti dinamitu jų far- 
mą. Dinamito jis turėjęs ke
lis gabalus. Dabar policija 
jo jieško.

META STREIKIERIUS Iš 
NAMŲ.

Natic ir Pontiac mieste
liuose, Rhode Island valsti
joj, kur streikuoja audėjai, 
kompanijos išlipino Įsaky
mus, kad streikuojantis 
darbininkai tuojaus apleis
tų kompanijų namus.

IŠVAŽIAVO ŠIAURĖS 
ŽEMGALIO TYRINĖTI.
Pereita sąvaitę iš Seattle, 

Wash., išvažiavo Amundse- 
no ekspedicija šiaurės žem
galio plotų tyrinėti. Ekspe
dicija išsirengė ant penkių 
metų ir anksčiau neketina 
sugrįžti.

&
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APŽVALGA O demokratiška res-
LIETUVIŠKAS 

"ILIODORAS”.
Iliodoras buvo rusų kleri

kalas, kuris savo laiku pri
darė Rusijoj didelių skan
dalų.

Paėmus klerikalams Lie
tuvos valdžią Į savo rankas, 
atsirado lietuviškas "Iliodo- 
ras”. Juo yra kun. Nari- 
jauskas, buvęs Lietuvos kle
rikalų atstovas prie Romos 
papo. - "Hiodoro" vardu ji 
pavadino ne kokie bedieviai, 
bet pačių klerikalų organas, 
"Išeivių-Draugas”. Tik pa- 
siklausykit, kaip Šitas laik
raštis rašo 19-tanie nume
ryje:

"Lietuvos Užsieniu Ministe- 
njsųAat^auk4įuua. kun. Nari- 
jauaką-(buvusį. Vatikane prie 
papos atstovu), paskyrė jo vie
ton svietiški, pil. K. Bizauski. 
Atvykus Romon pil. ’ Bižaus- 
kiui, kun. Nafijauskas neužlei
džia jam nei buto, nei atsto
vybės kanceliarijos, pastatęs 
valdžiai sąlygą, kad paliuosuos 
jant vietą jam butų iš anksto 
už keletą menesiu išmokėta al
ga ir valdžios’ "sugrąžinta” t>O 
tūkstančių lyrų (t. yra 720,- 
000 auksinų) už įrengimą bu
to ir atstovybės.”
Todėl "Išeivių Draugas" 

klausia’ tėvelio Narijausko, 
kur yra jo "tėvynės meilė ir 
valstybingumo nuovoka”, ir 
priduria:

"Bet juokai juokais, q svie- 
tiškąjai ir dvasiškąjai valdžiai 
nesiimanj. griežtesnių priemo- 
nų, 'šposai’ šio Ilijodoro daug 
pakenks Lietuvos reikalams ir 
garbei.”
Kaip išrodo, tai kunigė

liams šeimininkaujant -Lie
tuva pralenks ir caro Ru
siją.

ra Soc. Liaud. partijos nariu. Į! 
Steig. Seimą ėjo Soc. Liaud.1 
sąraše, kaipo geras, energin
gas karys ir ne klerikalas. Iš
ėjęs iš St. Seimo. Žukas su Soc. 
Liaud. neturėjo jokią ryšių ir 
žinoma Soc. Liaud. už jo dar
bus. po išėjimo iš Seimo, nega
li imti atsakomybę. Dabar Soc. 
Liaudininkai Žuko nė klek ne- 
glolx)ja, eina tardymas, o apie 
jo kaltę spręs teismas.”

Paaiškinęs apie Žuką, 
Lietuvos Ūkininkas” nuro

do, kaip klerikalai globoja 
savo partijos šmugeinjnką, 
kun. Puricki. Girdi:

"Nepaisant, 
šmugeliuojant 
kainu, spiritu 
tais, nepaisant 
bineto reikalavimo, 
mas nuo Purickio nuimtų, kai
po Seimo atstovo neliečemybės 
teisę ir esant reikalui leistų JĮ 
areštuoti, bet krikščionys de
mokratai tą Min. Kabineto rei
kalavimą atmetė, ir dabar kun. 
Purickis važinėja užsieny, ži
nomą. tardytojas nebėgs į už
sienį paskui Purickį. Galop Pu
rickis, kaipo Seimo neliečia
mas atstovas gali tardytoją vi
sai nei į butą neįsileisti. Taip 
krikščionys demokratai globo
ja savo šmugelninkus.”

Bet apie kun. Puricki yra 
da skandališkesnių žinių. 
Yra paskalų, kad jis turėjo 
sau sugulovę, tūlą Klima- 
šauskienę, kuri tuo pačiu 
laiku tarnavo lenkų šnipų 
departamente ir teikdavo 
jiems yisąs Lietuvos slapty
bes. Klerikalai apie tai žino, 
bet slepia.

kad jį pagavo 
sacharinu, ko- 
ir kitais daik- 
Ministęrių Ka- 

ų. kad Sei-

i z

KAS YRA VALSTYBE?
"Socialdemokratas” (No. 

20) praneša, kad visos Lie
tuvos dirbtuvės, kur tik su
streikavo darbininkai, liko 
apstatytos ginkluota kariu- 
mene ir daug darbininkų 
jau areštuota.

j- - -- - -■

. karės viršininkas išleidęs 
Įsakymą (Nr. 625). kuriuo 
tapo uždaryta geležinkelių 
darbininkų ir tarnautojų 
nrofesinė sąjunga (unija) 
su visais jos skyriai, kaip 
pavojinga visuomenei 
valstybei.

Mes -todėl norėtume 
"gudraus” viršininke 
klausti, kas y r 
vns "visuomenė”

"RANKPELNIO” REDAK
TORIUS KALĖJIME.
Škotijos lietuvių komu

nistų "Rankpelnio” redak
torius, Kazys Daugirdas, 
buvo areštuotas ir nuteistas 
kalėjimam Brooklyno "Vie
nybė”, pasiremdama paties 
"Rankpelnio” žiniomis, pa
duoda šitokių smulkmenų:

”1920 m. liepos mėnesį Dau
girdas atvyko Anglijon. Jisai 
neturėjo emigracijos valdžios 
pavelijimo išsėsti iš laivo, vie
nok kaip ten gudriai išsėdo. 
apsigyveno Bellshille, Škotijo
je, ir nieko apie tai nepranešė 
vietos policijai, kaip Anglijos 
laikini įstatymai reikalauja. 
Būdamas redaktorių m i t u re j o 
apie toki Įstatymą žinoti, ir 
net kitiems aiškinti, jogei kiek
vienam svetimšaliui reikia tu
rėti pasas (registracijos kny
gutė), o vienok to nežinojo ir 
nesistengė žinoti.

”Dabar Daugirdas yra nu
teistas 4 mėnesiams kalėjimo, 
o šitą bausmę atlikus bus išga
bentas jš Anglijos. Škotijos 
lietuviai komunistai renka au
kas, kad jį 'išpirkti iš kalė- 

_>■ it ■jimo.

APIE GEN. ŽUKO 
, ŠMUGELI.

Šiomis dienomis Lietuvo
je buvo sugautas kitas dide
lis šmugelis. Socialdemo
kratai Steigiamam Seime 
tuojaus Įnešė valdžiai " pa
klausimą. Paaiškėjo, kad 
šmugelis buvo varomas su 
gen. Žuko leiditnu. Klerika
lų spauda, kuri apie kun. 
Purickio šmugeli užsičiau
pus tylėjo, dabar pakėlė di
deli riksmą, kad "socialis
tai” varą šmugeli, nes Žu
kas esąs socialistas liaudi
ninkas. Bet "Lietuvos Ūki
ninkas" sako, kad šituo 
riksmu klerikalai nori tik
tai nusiplauti kunigo Puric
kio purvus. Vienok čia yra 
didelis skirtumas, sako 
"L. Ūkininkas", nes —

"Žukas nebuvo ir dabar nė-

Lietuvos loiidMkai 1
’ėska tuojaus pareiškė, kad 
kr. dem. nenusileisią, kad 
tai yra minimum jų reika
lavimų.

Žydu frakcija jau nedaly
vauja St.Seimo posėdžiuose. 
Dabar dėlei fanatikų nusi
statymo gali atsisakyti nuo 
St. Seimo darbų dar dvi 
frakcijos, ir tada Lietuvos 
Respublikos Seimas pasida
rys panašus i Vilniaus sei
mą —ten vieni lenkai. 
<ri vieni krikščionys denio 
kratai. ("L. ž.”)

Sunki Lietuvos darbi
ninkų padėtis.

"Pastaruoju laiku Lietu-įma milicija 
voje pasidarė baisiai sun-l 
kus darbininkams s 
mas. 
streikų. Krikščioniškoji val-;klasę. 
džia, vietoj padėti vargdie-į 3) pavalo būt likviduo- 
niams. puolė ant jų su savo t.as gelžkelių darbininkų 
ginkluota milicija, pradėjo streikas, patenkinus jų rei- 
areštuoti, mušti ir grūsti j kalavimus bent padieųi- 
kalėjimus. įniams darbininkams. Suim-

Del šito klerikalų tieji Uel streįko turi būt pą-
tizmo Kauno darbininkų Huo^otl—gožint! prie 
organizacijos padarė vai-L~1~-.N1— 
džiai šitokį pareiškimą L‘ neprivai0 nukentėti, 
gegužės:

ar kariuomenė. 
, 2) Turi būt panaikintas 

gyveni- karo stovis, visu savo sun- 
Delto kilo daugybė kurnu užgulęs darbininką

Taip patarė vienas kairy- 
Negana to. geležinkelių sis atstovas pavadinti Lie-

- -‘- J- -, tuvos valstybę St. Seimo po
sėdyje IV, 27 d., kur antruo
ju skaitymu krikščionių de
mokratų balsais priimta 89- 
tasai Konstitucijos suma
nymo straijisnis. To straips
nio redakcija atleidžia nuo 
tikvbos pamokų mokykloje 
vaikus tik tų tėvų, kurie1 
neikokiai tikybai nepriklau
so. Toki straipsni reikėtų 

•pavadinti pasityčiojimu iš 
! pačios konstitucijos tvėrė- 
!jų, nes kur rasi pas mus to- 
Įkių tėvų, kurie neikokiai ti- 
i kybai formaliai nepriklau
sytų, arba kokiais budais 
peirirašysi į tokią betikybi- 
nę padėti, jei Įstatymais tai 
draudžiama. Kur dingo kr. 
dem. pažadai, kad jie nesi
priešinsią tėvų pareiški
mams, kuriais prašoma jų 
vaikai mokyklose atleisti 
nuo tikybos pamokų?

Žemės reforma krikščio
niškai demokratišką, uni
versiteto statutas krikščio
niškai demokratiškas,’ kons
titucija žada būt tokia pati, 
mokyklų Įstatymas ir kiti 
taipgi krikščioniškai demo
kratiški.

Taigi ar ne krikščioniškai 
demokratinė Respublika? 
Nėra ko stebėtis, jei s. 1. ii- vizuojant 
v. s. blokas kartu su 
frakcija — gresiant pavo
jui, kad bus priimtas atsto
vo' Draugelio pasiūlymas 
Įvesti Lietuvon jėzuitų vieš- 
atavimą,

eia-
ir i

to 
pa- 

a toji Liėtu- 
ir "valsty

be”, jeigu joms yra pavojin
gi organizuoti darbininkai?

Apdrauda nuo 
įstatymu.

VOKIŠKOS VIZOS.
Vokietijos generalis kon- 

sulis prisiuntė sekanti apra
šymą apie vokiškas 
ant pasportų:

Keliauninkai, apart vokie
čių tautos, kurie Įeina ar pe
reina per-Vokietiją, turi ant 
p_asportų .gauti vokiškas vi
zas nuo Vokietijos konsnlio. 
Vokietijos konsuliai Suv. 
Valstijose randasi - New 
Yorke, St. Louis, Chicagoj, 
New Orleans ir San Fran- 
cisco.

Aplikantams ypatiškai ei
ti pas konsulį nereikia, gaii 
pačtu prisiųsti pasportą 
konsulini, su užmokesčiu už i 
vizą ir sugrąžinimo mokestį j 
už siuntimą pačtu.
Vizos Amerikos piliečiams. 

Vokietijos konsulis Suv.
Valstijose nuo Amerikos pi
liečio už vizas ima tiek pini
gų. kiek Amerikos konsulis 

vokiškus paspor- 
s. d. tus reikalauja.’ tai yra $10. 

Vaikai, dar nesulaukę pen
kiolikos metų, arba jeigu 
keliauja ant tėvų ar gimi-| 
nių pasportų, liuosi nuo tos 

Datavimą, — buvo priversti užmokestis. Keliaudami! 
‘šeit iš St. Seimo posėdžio ir ant savo pasporto turi mo- 
nutraukti kvorumą. Cha- keti $2.40.

kių tėvu, kurie neikokiai ti-

Dėl streiko niekas 
_ _ ___ 7. Gelž-

jkeliečių prof. sąjunga ne- 
I Steigiamojo Seimo Prczi- privalo būt panaikinta ar 
diumui ir p. Ministerių Ka-‘trukdoma profesiniam savo 
bineto Pirmininkui. į darbe,

i Neįmanomai pabrangęs! 
pragyvenimas pastatė Lie
tuvos darbininkų daugumą' 
tokion padėtin, kad jie daž
nai nebeįstengia -patys sa
vęs - žmoniškai pamaitinti, 
nekalbant apie šeimynas. 
Dąrbininkų atlyginimo są
lygos valstybės Įmonėse 
dažnai yra žymiai prastės-_____ _____ ___ _________
nes, negu privačiose., Vv- valdžios agentai savo laiku 
riausybė pastaruoju laiku yra atėmę jų knygas, užra- 
yra kai-ką padariusi valdi- jus jr antspaudas, butus ir 
ninkų_ ir tarnautojų buviui niantą, tas viskas turi būti 
pagerinti, bet ji nieko neda- netrukus sugrąžintą. 
r° darbininkams. ! Keldami viešumon tuos
. Pasingai, tvai pastaruo- Opįus darbininkams reika
lu laiku po. į.gų priminimų mes reikalinga
ir remalavimų buvo pri- nur0£jyti vyriausybei ne tik 
versti sustreikuoti . gelzue- j darbininkų vargą, bet ir i 
lių daroinmkai, prieš juos 1-jnita padėti, kuri susi- 
tuojau stveriasi represijų. į,rašto akiui> jei j
Dalis pasodinta koncenria-.gj^stytus reikalavimus ne- 

st°v\ k.on ar kalejt- aįkrejpįa tinkamos do- 
dalis atstatyta nuo

-1 Nes jei Lietuvos darbi- 
" ninkams nepalengvės ju po- 

milicijos' įsiki-litini0,ir nu,teria!io
-j . J įmo sąlygos ir jie bus vjercia-
" Iš visu- tu ivvkiu Lietuvos “! *teli» e“
darbininkai teįalf patari ?lses’^e-r,ę 
-.-iena išvada: Lietuvos vai- džia‘pati skersa darbinin-!^™J,fturint visų 
kams ios vedamose Įmonė
se, ir visu greitumu stoja . u , .r . 
kapitalistų pusėj, kai darbi- -į®8 Uuks greito, vyriausy- 
ninkai su jais pradeda kova. - atsakymo^ ir tohmes- 

_ . . , Kad atimtu darbinin- juosius savo žygius statys
valgomųjų gyvūnų žmo- kams galybę ginti savo rei- priklausomus nuo . to, kurio 

gus šiandien da negali apsi-|kalus ^organizuotos kovos turinio bus vyriausybes
, valdžia jau du metu:z°d*s- - 

kad su laiko kraštą karo padėty,' Pasirašė:
\ A5 varžydama ir tiesiai griau-į Nuo gelžkelių darbininkų 

o tuomet ir gyvūnų dama darbininkų profesi-įr tarnautojų įrof. sąjun- 
|neg organizacijas gavo žy- gos Jurevičius.

valdžiai profesinės Sąjungos "Ada-

vizas

4) Vyriausybė privalo 
įimtai susirūpinti maisto 
produktų kainų stmormavi- 
mu ir tik tuomet leisti iš
vežti juos užsienin, kai bus 
pilnai ir prieinamomis kai- 

■ iromis aprūpinti darbinin
kai ir biednuomenė.

i 5) Profesinėms darbinin- 
ikų organizacijoms, kurioms

Ar žinot, kad yra apdrau
da nuo Įstatymų? Tai yra 
tokia apsauga, kad gali vogt 
ir plėšt,, ir prieš ĮstatĮftnus 
nereikės atsal<yt.
-■ Nevr Yorko advokatas 
Untermeyer sako, kad šito
kia apdrauda Amerikoje eg
zistuoja ir kad ja naudojasi 
visi trustar. kurie plėšia vi
suomenę. Prie tokių plėšikų 
jisai priskaito ir General 
Electric Co. šita korporaci
ja išdirba elektriškus apara
tus ir motorus; ji taipgi kon
troliuoja ' visą elektrinių 
lempučių išdiriwstę ir nu
stato tokias kainas, kokios 
tik jai patinka. Ji tiesiog 
plėšia žmones. Amerikoje 
yrą taip vadinamas Sherma- 
n.o Įstatymas, kuris tokias 
monopolijas draudžia. Un- 
termeyeris kreipėsi i justici
jos departamento ministerj 
Dąugherty su prašymu, kad 
jis leistu, jam peržiūrėti Ge
neral Electric Co. knygas ir 
ištirti jos biznio sistemą, ši
tą tyrinėjimą Untermeye- 
ris -apsiėmė padaryti savo 

! lėšomis, o betgi ponas Daug- 
i herty neleido tyrinėti.

Kodėl ?
Ogi todėl, kad General 

Electric Co. yra apdrausta 
nuo Įstatymų, sako Unter
meyer. Ji yra Wall Streetc 
karaliaus Morgano globoj, c 
kur Morganas turi savo na
gus Įkišęs, tenai įstatymai 
eina aplinkui be kepurės. Jie 
visuomet šoka tokį kazoką, 
koki Morgano bankai 
griežia.

Apie General Electric Co. 
reikalą Untermeyer parašė 
senatoriui La Follette’ui 
laišką, 'kur tarp kitako jis 
sako:

"Aš Įsitikinau, kad per 
justicijos departamentą ne
bus galima nieko tai kompa
nijai padaryti, nes ji randa
si J. P. Morgano galybėj, 
kuris yra finansinis jos me
nedžeris ir turi joje vieną 
savo direktori. Gyvenimas 
per 20 pastarųjų metų paro
dė, kad jo Įtakoj esančios 
korporacijos visuomet elgia
si kaip joms patinka ir vi
suomet būna virš Įstatymų.

"Turėti tos galingos tarp-

••'

Keldami viešumon tuos
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KONFISKAVO KUN. 
PURICKIO "KARUNKĄ".

"Keleivio” 10-tam nu
mery tilpo juokų skyriuje 
“Kunigo Purckio Karun- 
ka”, kur buvo pašiepti to 
klerikalo džiaugsmai ir 
“smuikai” šmugeli varant.

Kriokščioniškai cenzūrai 
šita pašaipa, matomai, labai 
nepatiko, nes, kaip dabar
.patyrėm, tas "Keleivio” nu
meris Lietuvoje buvo kon
fiskuotas.

Apie tai mums pranešė 
dabar atvažiavęs iš Lietu
vos vienas bostonietis. Gir
di, man tas numeris kažin- 
kaip atėjo, bet kiti skaityto
jai Lietuvoje negavo.’

"Aš gavau tą ’KeleivĮ’ 
jau išvažiuodamas Ameri-! 
kon,” sako musų draugas. 
“Važiuodamas traukimu 
skaitau ‘Kunigo Purickio 
Karunką’ ir rodau kitiems 
keliauninkams. Staiga prie 
manęs priėjo žmogus ir 
klausia, iš kur aš gavęs tą! 
‘Keleivio’ numeri ? Atsa-! 
kiąu: ’ A tėjo iš Amerikos. 
Kodėl tamsta klausi?’ Ne
pažįstamas atsakė: ’Keista, 
kaip jis galėjo praeiti! Šitas 
numeris buvo visas nu
džiautas’—tai reiškia, kon
fiskuotas."

Tas nepažįstamas žmogus 
buvęs pašto tarnautojas.

Lietuvos laikraščiai apie tautinės bankinės’ firmos 
kun. Purickio šunybes nie- (Morgano) protekcija. .... 
ko nerašą. Viskas esą už- reiškia turėti apdrauda nuo 
glostyta ir paslėpta. Ką įstatymų.”

■ •.. - Nedaro skirtumo, sako

I

Visko po biskį
■ ■■■ 1 ’ ■

Apie lopetų atgal, kuo- kad jos saugotųsj žmonių iš- 
met aš ^atvažiavau Ameri- tolo, nes jie baisus kanibalai, 
-kon. prie stoties stovėjo eilė 
dailių karietų arkliais pa
kinkytų. Tokioj karietoj ir 
oš parvažiavau nuo stoties, 
šiandien prie tos stoties nė
ra iau nei vienos tų karietų. 
Arklių vietą užėmė automo
biliai. Kur dinge tie arkliai, 
aš nežinau, bet prie stoties 
jų iau nėra. Nėra jų netik 
prie stoties, bet ir visam 
mieste jų jau nesimato. Be
veik visi vežimai varomi 
motorais. Ir krautuvninkai 
valgius vežioja automobi
liais, ir policija girtuoklius 
veža automobiliais, ir ugna- 
gesiai dunda automobiliais. 
Arkliai darosi nebereikalin
gi ir jie baigia jau nykti.

* . * <
Kaip gerai -prisižiūri,

Darbo gyvūnus mokslas 
jau paliuosavo ir jie, kaipo 
nenaudingi, pradeda nvkti. 

. Be v ' ‘I

- 4 
tai 

technikai vystantisnyksta 
netik arkliai.. bęt,Jr kiti gy
vūnai. Pravestas tyrais ge- 
ležink^ljs . .paliuosavo nuo 
darbo kupranugarius. Kara
bino išvystymas baigia nai
kinti vilkus ir vanagus. Išsi
vysčius bevieliui telegrafui, 
liko nereikalingas ir pašto

j

ei jos 
man. 
darbo. Net privačiose Įmo-f 
nėse 
streikai, kaip Kaune, buvo 
sulaužyti j ‘

A -

iškilę ekonominiai!

represijų.. _
Pasirašiusios organizaci-

eiti ir jis juos tyčia augina, keliu, 
Bet'nėra abejonės, T 
laiku žmogus liausis valgęs 
mėsą, t 
skerdimas pasibaigs,.

♦. . - *.

Lietuvių entuziazmas dei 
nepriklausomos savo valsty
bės jau išnyko. Vietoj to 
džiaugsmo, koks iš pradžių 
reiškėsi musų išeivijoj, da
bar pradeda kilti nusimini
mas. t r jie .nuostabu! žmo
nės pirko bonus, aukavo ir 
darė viską, ką tik galėjo, 
■kad' Lietuva butų laisva, ir 
laiminga respublika, o da
bar jie gauna laiškų ir skai
to laikraščiuose,. kad tenai 
nėra nei laisvės, nei laimės. 
Kunigų. siunčiami - milicinin- 

|kai nakties laiku laužiasi į! 
i žmonių namus, terorizuoja 
gyvento jus, daro kratas ir 

“be’ jokio- feikalcrareštuoja j 
vaiku tėvus. Kunigai, vietoj 
žiūrėti bažnyčios, eina i mi
nisterius ir varo šmugeli, 
apvagia valstybę ir niekas 
jų nebaudžia. Tuo tarpu 
liaudis visą laiką gyvena ka-Į 
rėš stovyje ir taip suvaržy-j 
ta, kad be leidimo ir mitingo 
sušaukti niekas negali. Ko
mendantų sauvalė nepaža
bota, o žmonių teisės pamin
tos po kojų. Be to, klerika
lams bešeimininkaujant Vil
nius likos atiduotas lenkų 
buržuazijai ir visa Lietuva 
suspausta Kauno guber
nijom
Ar galima tad stebėtis, kad 

šitaip dalykams stovint lie
tuvių entuziazmas nusimini
mu pavirto?

Bet amžinai taip nebus. 
; Tokia Lietuva, kokia ji yra 
šiandien, ilgai laikytis ne
galės.-' I

Svieto Perėjūnas.

I nes organizacijas, 
[giams pateisinti, 
stengiasi priduoti 
tiems ekonominiams strei-j ’ 
kams politinio pobūdžio. Už' * 
paprastą ekonominę kovą p^jį 
|darbininkams metamas kai-,1'_. . .
tinimas, kad’jie einą išvien; sąjunga
su krašto priešais. Taip yra! Tartokų ir multinų 
atsitikę ir per paskutini Mankevicius.
streiką gelžkeliuose. Tu6! darbimiikų Prof-
.budu valdžia nori sukom- Syplkmov.
oromituoti darbininku pa-1 Prerfyfeps tarnautojų 
stangas pagerinti savo būvi, sąjungos Portnovas. 
visuomenės akyse ir gauti i t Mokytojų . prof. sąjungos 
sau liuosesnių rankų gniu- A. Tamošaitis, 
žinti kovojančius policinė-! 
mis priemonėmis.

papras- įa» j Mllikąvičius.
~ ! Kauno miesto tarnautojų

sąjungos S. Pau
lauskas. . ;

prof.

prof.

Spaustuvininkų prof: s$- 
I mis priemonėmis. i junges' Mikalauskas.
! Žemiau pasirašiusios'dar-[ Odos darbininkų prof. są- 
bininkų organizacijos per- jungos Bielopetravičius. 
spėja valdžią, kad ji pana-! katino Miesto 'Tarybos 
šia savo taktika tik erzina Darbininkų Frakcijos Ku- 
darbirtihkus, aštrina ju ko- kiekis
va su išnaudotojais ir pa-Į Kauno Lietuvos S-D. Par- 
Hogmą krašto utao padėti. tyos. kuopog pal(alka
. Paslras!.u®08 organizaci- . gt. Sehnį Š-D. Frakcijos 
jos pareiškia, kad tokia j{aįrvs
ryarka, kaip dabar susida- Kaunas, gegužis 13 d., 1922 m.

karvelis.- Atsiradimas trak
torių paliuosavo ir jaučius 
nuo plūgo. ‘Praeis da kiek 
laiko, ir mokslas paliuosuos 
visus gyvūnus iš darbo ver
gijos. ........ ~

Bet iki šiol žmogus vis da 
nesiliauja žudęs gyvūnus sa
vo maistui. Jis piauna juos, 
lupa jiems kaili ir valgo 
iuos. Iš visų kraugerių žmo
gus yra didžiaųsis krauge- 

. < v, rys ir kanibalas.’Krautuvių
jamos General Electnc Co.; :angrUoge pąs .ji iškabintos 

■ -»s a vis. veršiai, buliai
ir kiaulės; kraujas iš jų bė- 

_ga, o mėsininkas kapoja 
juos ir parduoda po svarą. 

'Jei ateitų i civilizuotą musų 
miestą iš Afrikos girių bež
džionė ir -pamatytų kaip 
mes skerdžiau) ir valgom ne
kaltus gvvunus, ji neštųsi 
atgal kaip tik gali ir pasa
kotų visoms beždžionėms,

tai

žmonės žiną apie klerikalų Nedaro skirtumo, 
šmugelį, tai tik is Amerikos Untermeyer, ar valdžia pas
laikraščių.

30,000 RUBLIŲ ANT 
LAIŠKO.

mus bus republikonų. ar de
mokratų partijos, ji vistiek 

įdarys taip, kaip Morganui 
i naudingiau. .Morganui ne-

Pereitą sąvaitę J. Pel- naudinga, kad jo kontroliuo-: 
džius So. Bostone gavo iš jamos General Electnc Co.;ia uos 
Taškento (Rusijoj) laišką, ”ei^alus tyrinėtų, ir justic1- nulupto 
ant kurio yra užlipvta už Jos departamentas neleidžia j 

! on nnz->_ uk..__in tvrmėti. I_
i

džius So. Bostone gavo iš

; 30,000 rublių pašto ženkle- JV tyrinėti 
lių, ir da 17 centų reikėjo už į — 
laišką primokėti.

Kas turėjo 30,000 rublių;
5 metai atgal, tas galėjo gy
venti vien tik iš procentų, tai čionai Įsilaužė i Statė 
Šiandien už tą sumą negali- Savings banką ir išdeginę 

laiško nusiųsti už-j acetilenu seife skylę, pavo
gė $7,200.

IŠDEGINO SEIFE 
SKYLĘ.

Farevll, Mich. — Bandi-
i
1

ma ir 
sienini

riusi Lietuvoje} nedera jo-_
kiam kraštui, kuris nori va- „• .
dintis. demokratiniu. f.° ‘vnĮlvLUklfTat gauti Lietuvos darbi-JA KOMUNISTAIS, 
ninkams legalių priemonių?" Hamburge komunistai 
kovoti už savo klasės reika-į Įtaisė demonstraciją prieš 
lūs, pagerinti jų materialĮ vokiečių patriotų surengtą 
būvį ir apsaugoti darbinin- JutĮąndp mūšio apvąikščio- 
kų klasines organizacijas juną. Monarchistai paskui 
nuo valdžios agentų sauya- J Įtaisė priešingą demonstra- 

[lės, pasirašiusias organiza- ei ją ir nuėję pas komunistų 
! ei jos. skaito būtina iškelti! organo spaustuvę išdaužė 
sekančius reikalavimus : i langus ir uždegė namą. Tą

1) Lietuvos, darbinin-'pačią naktį monarchistai 
kams būt patikrinta -laisvė kėsinosi išsprogdinti pasta- 
streikų, susirinkimų, orga- tytą kritusiems revoliucio- 
nizacijų ir spaudos. Strei-nieriams . paminklą Ham- 
kui iškilus, prieš darbinin- burge, bet jiems tas nepa- 
kus neprivalo būt vartoja- sisekė.
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M ORCESTER, MASS. 
"Aido” choro koncertas. 1
28 d. gegužės A. O. H. sve

tainėj atsibuvo gana gražus 
koncertas, kurį parengė 
"Aido" choias išvien su Lie
tu’ių Svetainės Komitetu.

Kadangi programe. apart 
"Aido” choro, dalyvavo dau
gybė solistų, tad noriu apie 
kiekvieną solistą nors porą 
žodelių tarti.

Visų pirmiausia ant estra
dos pasirodė "Aido” choras, 
susidedąs apie iš 70 daini
ninkų. Tai yra gražus būrys 
malonaus ir energiško jau
nimo. Šituo choru vadovau
ja žinomas musų daininin
kas J. Butėnas. Pirmu pasi
rodymu "Aido” choras šau
niai sudainavo tris daineles.

Potam sekė solistai, kurių, 
mano supratimu, buvo net 
perdaug.

J. Butėnas sudainavo "Ei, 
uhnem" (rusiškai) ir "Tų 
mergelių dainavimas". Jo 
dainos, kaip visuomet, taip 
ir šiuo sykiu publikai labai 
patiko. Ypač gerai musų 
dainininkui pavyko sudai
nuoti "Ei, uhnem”.

A. Stankiutė—jauna mer
gaitė, ji turi labai malonų 
balselį ir pusėtinai gražiai 
sudainavo "Valia, Valužė”.

V. Visockis, baritonas, tu
ri neblogą balsą ir moka jį 
valdyti. Jis gana gerai su
dainavo Moniuškos "Vaka
rinę Dainą".

V. W. P. Andreevsky, ru
sas tenoras, sudainavo 
"Aria" iš Aida. Nežinau ko-

tenka vien tik šaukti, bet 
reikia ir jausti ką dainuoji.

B. Šaliniutė, jauna daini
ninkė, gana maloniai sudai
navo "Jaunosios Arią” (iš 
"Vestuvės”)-ir "Ballata” (iš 
"Rigoletto"). Iš B. Šaliniu- 
tės su laiku gali išeiti labai 
gera dainininkė.

Potam dar dainavo Butė
nas, Andreevsky, vyrų cho
ras ir visas choras. Pabaigo
je man ypač patiko vyrų 
choro dainos.

♦ * ♦

L. U. Kliubo vasarnamio 
atidarymas.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
pasibudavojo puikų vasar
nami ant ežero salos, kurio 
atidarymas įvyko 28 d. ge
gužės. Privažiavo daugybė 
žmonių net iš tolimesnių 
miestų. Programas susidėjo 
iš muzikos ir prakalbų.

Reikia pagirti Kliubą, kad 
jis įtaisė tokią puikią vasa
rai praleisti vietą. Tokios 
puikios vietos neturi nei 
amerikonų, nei vokiečių 
kliubai. Svečias.

MOUNDSVILLE, W. VA. trus Kiaulėnagis
Apie angliakasiu streiką.

L* J ^«******i4V, nau jio 

Šiame miestely yra pen- čia rado būrį kvailių ir iš to 
kios anglies kasyklos, bet vi- džiaugsmo išsitraukė mun- 
sos stovi uždarytos, nes dar- šaino. Tuo tarpu vienas dar
bininkai streikuoja, p-—-*.....................

_is, kitas Jo
nas Vištakojis ir i.t. Lenkas 
ištikrujų pamanė, kad jis

parašė tūlas Viską Matęs. 
Tasai žmogelis, matomai, 
keršto apimtas, stengiasi 
apipurvinti veikimą tų žmo
nių, kurių jis ypatiškai ne
apkenčia. Betgi vietos lie-

Bosai bininkas kaip trauks jam tuvių visuomenė mato, kur 
deda padangas, kad prikal- j>er sprandą, tai lenkas tik vra teisybė ir tie purvai, 
binus darbininkus grįžti bupt ir išsitiesė. Tada darbi- kuriuos jis drabsto ant ki- 
prie darbo, bet darbininkai Į ninkai gerai jį suspardė ir tų, tenka jam pačiam. Netu-
bosų neklauso ir laikosi vie
nybėj. Buvo atsiradę šiek- 
tiek skebų, bet streikieriai 
juos iškrapštė laukan ir da
bar jau skebų nesimato.

Į ši mesteli buvo atsibel- 
dęs tūlas kapitalistam parsi
davęs lenkas, kuris pradėjo 
kalbinti darbininkus važiuo
ti i kitus miestus streiką 
laužyti. Keletas darbininkų 
susitarę nuėjo pas tą parsi
davėli užsirašyti. Vienas pa
davė savo vardą kaipo Bal-

visus raštus suplėšė. Dabar rėdamas kaip prie lošėjų 
prikibti, tai vaiką atranda 
šveplu, nors visi vietos lie
tuviai gerai žino, kad tasai 
vaikas, kuris dalyvavo loši
me, turi aiškią iškalbą.

Su tokiu žmogum, kuris 
turi už tikslą vien tik šmei
žimą kitų, neapsimoka pole
mizuoti, nes visviena teisy
bė jam bus svetima.

Ten Buvęs.

tas parsidavėlis guli ligon- 
buty.

Tai šitaip angliakasiai vai
šina kapitalistu agentus.

K.N. .

BENLD, ILL.
Atsakymas Viską-Ma

čiusiam.
"Keleivio” No. 21 tilpo iš

juokimas S. L. A_ 155'. kuo
pos teatro. Tą išjuokimą

PITTSBI RGH, PA. 
Lietuvių kapinės ir Romos 
. trustas.

18 d. gegužės čia pasimi
rė Jakentienė, kuri tapo pa
laidota 21 d. gegužės ant lie
tuvių kapinių. Kadangi 
Pittsburgho lietuvių kapi
nės nėra užrašytos Romos 
trustui, tai to trusto agentai 
kunigai laidojamus ant lie
tuvių kapinių numirėlius at
sisako priimti į bažnyčią. 
Jakento seseris norėjo, kad 
velionė butų laidojama len
kų kapinėse, su bažnytinėm 
ceremonijom, bet kadangi jų 
noras nebuvo išpildytas ir
Jakentienė buvo laidojama 
lietuvių kapinėse, jos atsisa
kė laidojime dalyvauti.

Nepaisant šitų kliūčių 
žmonės laikosi didžiausioj

vienybėj ir visi pritaria lie
tuvių laidojimui ant savo 
kapinių. Jakentienę lydėjo j 
kapus net 17 automobilių ir 
visi buvo prisigrūdę žmonė
mis. Nepersenai buvo laido
jama lietuvių kapinėse Juo
zo Vencians žmona, kurią 
lydėjo net 20 automobilių, 
tūli žmonės išima savo gi
minių lavonus iš lenkiškų 
kapinių ir laidoja juos lietu- 
vių^kapinėse. Išviso lietuvių 
kapinėse ilsisi jau 9 lavonai 
Nors Kazėnui tas nepatin
ka, bet žmonių vienybė ne
pergalima. Lietuviai verčiau 
atsisako nuo bažnytinių ce- 
i-emonijų, bet numirėlius 
laidoja savo kapinėse.

Ant Kapų Buvęs.

WEST GROTON, MASS. 
Blogi pasielgimai.

Labai nelinksma, kad iš 
musų kolonijos prisieina ra
šyti vis tik apie blogus atsi
tikimus, bet ką gi padaryti, 
kad gerų nėra. ,

Atgijus gamtai, kartu at
gijo ir musų munšainieriai, 
kurie pasidarė daug smar
kesni, negu seniau kad buvo. 
Nekurie sako, kad pavasa
riui atėjus ir munšainas pa- 
Jiko daug smarkesnis, todėl

dėl, bet man Andreevsky ne- prisigėrusieji jo turi dau- 
patinka. Jis turi didelį bal- giau drąsos.
są, tik begalo skaudų, čirš
kiantį.

Šaliniutė ir Butėnas su
dainavo duetą — "Piangi". 
Pavyko gerai.

"Aido” choras antru kar
tu sudainavo tris dainas. 
Dvi dainos išėjo gerai, bet 
sunkiausioji daina — "Siun
tė mane motinėlė” — nusi
davė nekaip. Jeigu pianistė 
sunkiausiose vietose nebūtų 
prigelbėjus, tai gal butų bu
vę visai riestai, ypač teno
rams. Visgi "Aido" chorą 
reikia pagirti už drąsą, kad 
jis imasi ir sunkių kompozi
cijų. Č. Sasnausko dainą 
"Siuntė mane motinėlė” at
sakančiai sudainuoti nebile 
choras gali.

J. Bakšys, baritonas (ge
naus pasakius tenoras) su- 
dainavojtjvi daineles "Nau
joji Gadynė" ir "Mažas ma
no yra stonas". Jo balselis 
neblogas, tik nudavimas 
prastas — atrodė piktas, su
siraukęs.

M. Vezberienė, soprano, 
nors ir nedrąsiai dainuoja, 
bet turi malonų balselį. Ji 
gana gražiai sudainavo 
"Kaitink šviesi saulutė" ir 
"Kuomet". '

Moterų choras vidutiniš
kai sudainavo dvi liaudies 
daineles: "Ką, močiute, pa
darei?” ir "Tu, mergyte, ap
sigausi".

M. Sakackienė, soprano, 
sudainavo Šimkaus dainą 
"Oi greičiau”. Gal ji apie 
save mano labai gerai, betgi 
nenaturalis balso drebina
mas viską gadina. Ateityje 
patartina jai kuomažiausia 
drebinti. v

Plačiai žinomas daininin
kas Žiūronas (ekstra prie 
programo) labai gražiai su
dainavo porą dainelių. Jo 
balsas yra tyras, gražus.

"Aido” choras trečiu kar
tu sudainavo dvi dainas: 
"Lėk, Sakalėli” ir "Darbi
ninkų Dainą” — abidvi iš
ėjo gerai. . .

V. Tumanis, tenoras, su-į _ _
dainavo M. Petrausko "Kai-■ simušę. 
vį" ir "Širdelė Moterų”] Vyrai, sarmata už sveti- 
(Verdi).Tumaniui reikia pa- mas moteris viens antram 
sakyti, kad dainuojant sun- galvas daužyti.
kesnes kompozicijas neuž- _ žvirblis. -

Pradžia gegužės mėnesio 
pas mus buvo gana triukš
minga. Štai pažymėsiu tik 
kelis nuotikius: miško degi
mas, gemblerių susipykimas 
ir pasikočiojimas miške, o 
vakare parėjus namo irgi 
lengvas už plaukų pasikede- 
nimas.

Vienas komunistiškas pus-, 
telninkas, kuris giriasi, jo-; 
gei caro laikais buvęs Man-; 
džurijoj kokiu tai čainių 
feldfebeliu, dabar užėmė 
West Grotone pirmą vietą 
naikinime munšaino. Jis va
dinasi Antanas Sadauskas.; 
Tas sutvėrimas visuomet 
nešiojasi akmenį kišeniuj ir 
iieško to žmogaus, kuris per 
"Keleivį” pipirina pirmos 
klesos munšainerius, tik vi
sa bėda, kad jis per munšai
ną nieko negali matyti. 5 d. 
gegužės tasai munšaineris 
buvo užpuolęs ant poros ra
mesniu West Grotono vaiki
nų ir iš nejučių priėjęs iš 
užpakalio su akmeniu ran
koj norėjo juos sumušti, bet 
tiedviem vyrukam tik paki
lus, iš "drąsuolio" rankii ak
muo iškrito ir visas jo smar
kumas dingo.

Nors tiedu vaikinai galė
jo jį areštuoti už kabinėji- 
mąsi be reikalo, bet ranka 
pamoję pasakė, kad su pus
laukiniu sutvėrimu neverta 
prasidėti. L. P.

WESTVILLE, ILL. 
Senbernių "sorkės".

24 d. gegužės tūli musų 
senberniai rodė "sorkes”. 
Juozas Rudulis buvo išve
žęs pavažinėti K. Baltmiš- 
kio gaspadinę. Kuomet po 
"raidųi” sugrįžo namo, tai 
Raltmiškis pribėgęs kirto 
Ruduliui į nosį sakydamas: 
"Tai tu mano gaspadinę ve
žtoji!" Na ir prasidėjo tar
pe tų senbernių tikras "fai
las”, išsyk kumščiomis, pa
skui plytomis. Jeigu pašali
niai nebūtų perskyrę, tai 
gal jiedu iki smert butų už-
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SU BONKUTE UŽBAIGTA
BET NEUŽBAIGTA SU EAGLE BRAND

►: %
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Nuo pat kūdikystės užauginti Borden’s Eagle Pienu, šitie mažyčiai, kaip ir tūkstančiai kitų, 
su kasdieniniu valgiu vis dar tebešauna naudingas Eagle Pieno Pasekmes. Tas pats maistas, 
kuris juos saugiai pernešė per pirmuosius jų metus 
veniman su stipriais, mažais kūnais ir sudėjimu — tebėra vis tiek pat geras ir dabar, kuomet 
jie atitraukiami nuo bonkutės, ir tirštesni maistai įeina į jų valgį.

litį, fr. vikrumą? įtaikyk tą maistą—Eagle 
ikio virtuose valgiuose.

Karštas vasaros dienas matydama 
kiekviena motina įieško rodyklių kaip pėtėčtf kūdiki 
atėmus jį nuo bonkutės. Ir kas galėtu būti geriau už 
tą patį maistą, kuris davė jam sveikatą ir vikrumą
kūdikystėje?

Eagle Brand yra taip lengvai suvirškinamas, taip 
grynas, ir taip maistingas, kad nerasi nieko geresnio 
dėl įdėjimo kūdikiui pirmuose virtuose valgiuos? ga
minant. Skaniose košelėse, paprastuose, bet mais
tinguose, saldžiuose gaminiuose —- kuriu jauni vai
kai labai nori ir kurie jiems galima gerai pagaminti 
— Eagle Brand ir ant toliaus budavos jiems sti
prius, sveikus kunus. Kada jis pradeda naudoti kic- 
tesnius valgius, kam atimti iš vaiko maistą, kuris 
jam ir trims gentkurtėms kitų kūdikių, yra suteikęs

metus, kurie svarbiausi išrengime jų gy-

■•?••• %

Brand
Motinoms visoją šalyje bus žingeidi musų patari

mų knygutė kaip gaminti valgį kūdikiams. Joje ne
tik rasi receptų dėl Eagle Brand valgių, bet ir nau
dingų patarimų kaip kūdiki kasdien maitinti.

Bordeno Eagle Pienas yra išauginęs daugiau svei
kų kūdikių negu visi kiti dirbtini kūdikiams mais
tai sykiu sudėti. Iškirpk šio paskelbimo kuponą ir 
pasiųsk jį Bordeno Kompanijai, kuri prisius jums, 
dvkai, ka norėsit, arba patarimus jūsų kalboje kaip 
penėti kūdikį, ar kūdikių knygą, ar receptų knygą, 
nurodančią kaip prirengti skanius valgius su Eagle 
Brand. Įvardink ko nori gauti. Gausi šitą patarnavi
mą dykai, tik už paprašvmą. Penėk savo kūdikį su 
Eagle Brand ir po to kada jau bonkos nebereikia.

CONDENSED M ILK

Gali pirkti Borden’s Eagle Pieno nuo 
savo krautuvninko. Įsižiūrėk gerai j 
keno paveikslą ir neimk jokio kito.

THE BORDEN COMBANY 
Borden Buildmg, New York.

KUPONAS
Pažymėk Kryželiu Katrą Nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga
Vardas .... : • tį ‘j ’ . **..

Adresas ... ........ (Lithuanian), YORK.U

GARDNER, MASS. 
Margumynai.

26 d. gegužės Gardner Te
atre įvyko miesto vakarinių 
mokyklų amerikonizacijos 
kursų užbaigtuvės, kur 200 
mokinių gavo diplomus,tarp 
jų ir 25 lietuviai. Užbaigtu- 
vių iškilmėse arba kon
certe dalyvavo ir vietinis lie
tuvių "Aušros” choras, ve
damas L. Deltuvos, kur jis 
sudainavo tris dainas: "Ne
verkit pas kapą”, "Atsisvei
kinimas su giria” ir. progra
mų! balgianties, "America” 
— amerikonų himną, švedų 
mandalinų chorinė orkeštra, 
vedama W. Knichto, irgi 
gerai pasižymėjo. Lenkas 
dainavo solo — prastai. Ita
lų mandalinų duetas griežė 
gerai. Potam buvo mokinių 
prakalbėlės ir mokyklų vir
šininkų prakalbos. Publikos 
buvo pilnas teatras.

♦ * ♦

29 d. gegužės Millers Ope
ra salėj įvyko "Aušros” cho
ro koncertas. Programą iš
pildė patįs aušriečiai. "Auš
ros” mišrus choras sudaina
vo penkias dainas. "Aušros” 
vaikų choras sudainavo ke
turias ir merginų
choras — tris dainas. Pane
lės Bankauskiutė ir Endri- 
kiutė sudainavo duetą, ku
ris išėjo gana gerai

Vietinės publikos koncer
te buvo neperdaugiausia,bet 
užtai buvo nemažai jaunimo 
iš Atholio, Fitchburgo ir 
Woreesterio.

* ♦ *

17 d. brželio (subatvakary) 
Millers Opera salėj yra ren
giamos prakalbos. Kalbės 
Lietuvos Mokytojų Profe
sinės Sąjungos pirmininkas 
B. Žygelis.

♦ * ♦

Musų komunistai suskilo. 
Amerikos Darbininkų Par
tijos šalininkai arba viršuti
niai komunistai atsiskyrė 
nuo bimbinių arba taip va
dinamų požeminių komunis
tų. Aną dieną Casino salėje 
įvyko viršutinių komunistų 
prakalbos. Kalbėjo koks tai 
Burė, kuris savo kalboje po
žeminius arba bimbinius ko
munistus prilygino prie var
lių, o socialistų laikraštį 
"Keleivį" išvadino šnipų 
laikraščiu. Vietinis socialis
tas R. Kentra prieš tokį ne
teisingą ant "keleivio" užsi
puolimą užprotestavo. Ken
tra pastebėjo: "Jeigu kalbė
tojas komunistus prilygina 
prie varlių, o socialistus prie 
šnipų, tai su kuo mes, dar
bininkai, turime eiti? Ar su 
juoduoju Romos internacio
nalu?" Burė visai susimaišė 
ir nebežinojo ką atsakyti. 
Publikoje kilo tarpusavinės 
diskusijos. Požeminiai ko
munistai pradėjo atakuoti 
Burę, o viršutiniai komunis
tai jį gintie— pasidarė ti
kras kačių koncertas.

Korespondentas.

(Tąsa korupoodancijų ant 6 pusi.)



• •Lietuva ir jos valdininkai pe. Ji skubinosi linkui Do
minikonų gatvės ir priėjus 

• namą, kuriame randasi Cen- 
tr alinis Kriminalis Biuras 

laipsnyje ir labiau prityru- ir kiti piliečių apsaugos de
giam žvalgybos tamystoje. partamento skyriai, įėjo. Ji 
Zareckis iki vakarui surin- lipa trepais augštyn, o aš 
ko viso 27 žmones. paskui. P-lė Hoppe įėjo

Apie 11 vai. nakties eks- adresų biuran, nusirėdė ir 
pedicija išsikraustė į Palu- ėmėsi už darbo.
niškius, kur ministeris Ski- Įdomu buvo žinoti kokiu 
pitis man sakė randasi bol- budu ji įsiskverbė adresų 
ševikų spaustuvė ir bolše- biuran. Taigi įsakiau Kraš- 
vistiškos literatūros sande- to Žinybos valdininkui, kad 
lis. Paluniškiai, tai dvaras man duotų smulkių paaiški- 
pakelėj į Vabalninkus, apie - ' ‘ ‘ ’
9 varstai nuo Panevėžio.

Tame dvare gyveno du 
Mokytojų Profesinės Są
jungos nariu (vyras ir mo
teris). Kratą darant, rasta 
dvi bolševikų proklamaciji.

Karininkai, valdininkai ir 
kareiviai sugrįžo apie 6 vai. 
ryto apdulkėję, suvargę, iš-! . - • x • •
alkę. Ant greitųjų parašė susitarę, įstate jąją
man pranešimą ir aš visus J uniaus adresų biuran. Ji 
paleidau. Skipitis buvo ne- , įpasakojo, kokie
linksmas; teisinosi, kad tai žvalgy bos skyriaus valdimn- 
buvę kunigų pranešimai.

Sugrįžęs iš ekspedicijos aš Sulvg*&jos* 
ėmiausi ifaujo ^arbo ^- <»-’1Ia;; ^T^;„nKas *T. ljp 
ganizuoti Centralmi Krimi-ipats betarpiai teikia ži 
Dali skyrių ir Krašto Žmy- ’ • - .
bą (Politini Skyrių). Man 
tas darbas labai nesisekė iš į 
dalies dėl stokos prityrusių 
žmonių (Lietuvoje tuomet 
viskas buvo tik žalia me
džiaga).

Iš kitos pusės mano darbą 
trukdė ir ta aplinkybė,- kad 
Piliečių Apsaugos Departa
mento direktorius, D-ras 
šližis, kuomet Kaune viskas 
virte virė, užsimanė iške
liauti atostogoms į Vilnių, 
kurį tuomet laikė bolševikų 
armija. Ministeris Skipitis 
pasikvietė pagelbon P. Ker
pę ir pavedė jam laikmai Pi
liečių Apsaugos Departa
mentą. Kerpė pasinaudojo 
proga ir. nebežinios Skipi
čio, užtaisė D-rui Sližiui 
šposą: sugrįžęs iš Vilniaus 
D-ras Šližis rado popierą, 
kurioj jam Krašto Apsau
gos Ministerija praneša, kad 
jis mobilizuotas ir kaipo gy
dytojas priskirtas karo li
goninėje.

Kadangi musų įstaigos 
jau buvo besikraustą Vil
niun, o naujai įkurtas tenai 
kriminalis skyrius prie mili
cijos vado, Buechlerio, neno
rėjo funkcijuot, tai buvo nu
spręsta, kad aš keliaučiau 
Vilniun: Pasiėmiau su savim 
du prityrusiu valdininku, A. 
Veselį ir Drelingą. Pirmąjį 
pasilikau Departamente, o 
antrąjį priskyriau prie Vil
niaus kriminalio Biuro.. Už 
keleto dienų Kriminalis 
Biuras pradėjo veikti. Ir tuo 
pačiu tarpu pradėjo eit 
skundai ant milicijos vado 
Buechlerio, kad jisai ima 
kyšius, šantažuoja ir tt. Ne
tiktai pats milicijos vadas 
ėmė kyšius, bet ir tūli nuo
vadų viršininkai. Pirkliai 
būdavo ateina pas mane į 
namus skųsties, kad ką nors 
daryčiau pastojimui kelio 
tai milicijos augštesniųjų 
valdirtinkų sauvaliai. Lie
piau padaryti pareiškimus 
raštu, pažymint kiek ir kuo
met ir nuo ko buvo paimta 
kyšių. Žmonės atsisakė duo
ti pareiškimus raštu, nes, 

. girdi, nežinia kokios bus to 
nagrinėjimo pasekmės.

Vilniaus piliečiai pabriežė 
ir tą aplinkybę, kad milici
jos vadas Buechleris turi la
bai artimus ryšius su vice- 
ininisteriu Petru Kerpe ir 
naujuoju Piliečių Apsaugos 
Departamento direktorių 
Novaku. "Jeigu tamsta ne
turi pilnos paramos ministe- 
rio, tai prieš tuos tris žuli- 

i kus neatsilaikysi!” — tvirti
no man vilniečiai. Ir jie ži- 

'nojo, ką kalba.
Po kelių dienų aš patėmi- 

jau vokiečių slaptos tamy- 
Ibos agentą, tūlą Eleną Hop
pe, bolševikų komisaro žmo
ną. Ji kažką dabojo. Atėjo 

t agentas

(Pabaiga.)
Radviliškyje turėjome 

persėsti kitan traukinin ir 
visi naudojomės antra kle- 
sa. Skipičiui nusibodo tre
čia, o aš parėjau antron, nes 
į Panevėžį nebuvo pirmos 
klesos vagono. Skipitis, Bi
zauskas ir aš susispietėme 
antros klesos vagone ir šne
kučiavomės. Kalba ėjo apie 
revoliuciją Rusijoj ir apie 
tai kas dabar tenai dedasi 
Daugiausia apie Rusiją ži
nojo Skipitis. Jisai mums 
pripasakojo daugybę nema
lonumų, su kuriais jam pri
siėjo susidurti grįžtant iš 
Rusijos. Pasakojo jis mums 
tokį atsitikimą. Jis ir Šilin- 
gis vargais negalais gavę 
vietą pulmano traukiny. 
Buvo žiemos laikas, o vago
nas nekurtas — šalta, šilin- 
gis, girdi, įlindo lovon ir 
miega. Gi pasakotojas nega
lėjęs apie tai nei mąstyti, 
nes traukinis buvo žmonių 
lyg musių apgultas. Tiems, 
kurie buvo ant stogo, šaltis 
tiek įgriso, kad pradėjo 
trepsėt, bandė sušilti Kuo
met ir trepsėjimas negelbė
jo, tai viršutiniai pasažie- 
riai pradėjo tarties, ar ne
būtų laikas nulipti pas po
nus buržujus pasišildyti. 
Daugumai tam pritarus, pa- 
sažieriai pradėjo krausty- 
ties į vidų: pradėjo pečiais 
duris laužti Konduktorius 
mato, kad bus prastai ati
darė duris ir liepė eiti į vi
dų. "Pasažieriams" tas šir
dingumas pasirodė keistu, 
nustebo. Konduktorius pa
sišaukė vieną ir rodo jam 
francuzų kalboj iškabintą 
vagone pasargą.

"Ar matai kas čia parašy
ta?" Tas sako, kad matyti 
matąs, bet "ni čerta” nesu
prantąs. Konduktorius jam 
išaiškina pasargą šitaip:

"Čia pasakyta, kad kas 
drįstų šitame vagone be lei
dimo Įeiti, arba pasažierius 
užpulti, bus tuojaus atiduo- 

‘ tas 'teisman ir... "sušaudy
tas." "Ko Tamsta taip į ma
ne žiuri," paklausęs kon
duktorius. "Ar nežinai, kad 
mes dabar jau Relgijoj?"

Pasažieriai atsiprašė, iš
ėjo ir vėl ant stogo užsirito 
— šalti.

Taip bešnekučiuodami 
mes dasiekėm Panevėžį. 
Niekas apie musų atvažia
vimą nežinojo. Iš stoties 
pėkšti nuėjome viešbutin; 
mat, "demokratiškumas” to 
reikalauja.

Viešbutyje mums iškarto 
pasakė, kad nėra vietos, bet 
kuomet dažinojo, kad vie
nas iš mudviejų ministeris, 
viešbučio valdyba tuojaus 
pasidarė mandagesnė: ga- ( 
vome abudu po kambarį.

Susinešus su vietos Žval
gybos agentu sužinojau,kad) : 
Panevėžy nors ir yra šioks- 1 
toks bolševikų judėjimas, 1 
bet juo vadovauja šepetis, ’ 
kuris gyvena su Panevėžio ] 
apskričio viršininku Kerpe. 
Dėl visko aš įsakiau agen
tui, kad telefonu susineštų 
su Šiaulių žvalgybos punk
tu ir kad sumobilizuotų vi
sas jiegas ir visi atvyktų 
Panevėžin daryti kratą.

Sugrįžęs viešbutin prane
šiau ministeriui, ką girdė
jau ir koki padariau perėji
mą dėl kratų pas bolševi- 
kuojančius mokytojus. Aš 
dar tuomet gerai nežinojau 
Skipičio pienų ir todėl viską 
rengiau akių plotu, many
damas, kad Skipitis žino, ką, 
darąs.

Ant rytojaus susirinko 
mano kambaryje žvalgų 
punkto viršininkas Šiau
liuose von der Ley (Duone
laitis), pulkininkas leite-' 
nantas Zareckis ii’ kiti val
dininkai. Ekspedicijos orga- -----
nizuotę pavedžiau pulk. Įeit, vokiečių agentas Albert 
Zareckiui, kaipo vyresniam Hess ir pavadavo p-lę Hop--

Įdomu buvo žinoti, kokiu

nimų apie tai. Netrukus ga
vau pilną pranešimą. Kraš
to Žinybos viršininkas Kor- 
činskis mano parėdymą sa- 
votiškai suprato ir suarešta
vo p-lę Hoppe, o toji išsigan
dus papasakojo viską, kas 
tik jai buvo žinoma apie tai, 
kaip jos viršininkas Albert 
Hess su milicijos vadu Bue-

— or-

kai parduoda žinias vokie
čių agentui Albertui Hess.

, žvalgybos sky
riaus viršininkas M. Lipčius 

žinias 
I vokiečių generalio štabo vir
šininkams, ir prie to da Lip
nius ir majoras Merkis užsi
ima šmugeliu. Kad Lipčius 
užsiima šmugeliu, tai nebu
vo paslaptis.

Tą pačią dieną drauge su 
valdininku Veseliu nuėjova 
pas milicijos vadą Buechler i 
ir aš paklausiau jo, kodėl ji
sai įstatė adresų biuran p-lę 
Hoppe? Buechleris aiškiai 
parodė manęs nepaisąs ir 
man į akis pasakė, kad aš 
klaidingai painformuotas. 
Girdi, Albert Hess yra pa
prastas šmugleris, o p-lė 
Hoppe nieko bendro su juom 
neturi.

Kadangi ant Buechlerio 
prisirinko daugybė skundų, 
o ir mano perėdvmų jis ne
pildė, tai nepaisant pasek
mių, aš įdaviau ministeriui 
Skipičiui pareiškimą, kas 
departamente darosi.

Kuomet pasimačiau su 
ministeriu, tai jisai mane 
lyg koks kerdžius iškoliojo 
ir liepė Vilniaus Kriminalį 
Biurą pavesti milicijos va
dui Buechleriui. Ką bedary
si -— viršininko parėdymas 
reikia pildyti, nors man bu
vo aišku, kad tas jo parėdy
mas pasibaigs katastrofa.

Dalykai pradėjo eiti iš vė
žių. Kliutįs buvo daromos 
ant kiekvieno žingsnio; aiš
ku buvo, jog p. Kerpė pasi
rūpino, kad man kiek galint 
įgristi. Atėjo diena tarnau
tojams algas mokėti, ir man 
pinigų iš Kauno neatsiunčia. 
Gaunu žinią, buk tai kas at
sitikę su etatais; žodžiu — 
algų tarnautojams nemoka. 
Tarnautojai suvargę, išalkę, 
įdavė man sekantį pareiš
kimą :

Krimsti kėlusio fv. vjim 
kuryj.

(Pasirašė) Valdininkai: 
Vaselis, 
Staniulienė, 
Dr. Jakoby.
S. Staulis, 
Zasulia, 
Šalkauskas, 
Jakštas. 
Sukockis. 
Nicipurka, 
Pranaitis, 
Kelia ir

(parašas neišskaitomas). 
Vilnius, ( ,

Spalių mėn. 4 d.

Bet nieko negelbėjo ir ši
tas pareiškimas. Mat, aš jau 
buvau pasidavęs demisijon 
ir besirūpinau pasporto Į 
užrubežį. Musų su žmona 
padėtis tiesiog buvo nepake
liama. Sugrįžom Kaunan 
tiesiog nuogi, o jau buvo šal
ta (spalio 8-9 d., 1920). Savo 
seno buto užimti negalėjo
me, nes baldai Vilniuje pa
siliko. Susiradom butą su 
baldais ir jau buvome su sa
vininku sutarę, kaip pa- 
šmakšt Krašto Apsaugos 
ministeris Žukas — ir rekvi
zuoja butą. Prisiėjo gyventi 
Metropolyje ir po 47 auks. 
50 skatikų į parą mokėti. 
Gaunant 3,000 auksinų mė
nesiui, viešbutyje gyventi 
negalima.

Lietuvą apleidome su aša
romis, nes kiek prisiėjo var
go pakęsti, tiktai mums vie
niems težinoma.

Užbaigiant turiu pasakyti, 
kad Kriminalio Skyriaus 
valdininkai pinigus nors ir 
gavo, vienok ne geruoju: 
prisiėjo su p. ministeriu su
sibarti. Jisai bandė kaltę ant 
manęs suversti o valdinin
kai jam į akis pasakė keno 
kaltė ir liepė neužmiršti 
Buechlerio.

Sužinojau iš pilnai ištiki
mų šaltinių, kad Buechlerį 
pagavo kyšių ėmime, Kau
ne, ir nuo vietos atstatė. Gi 
jo bendrai P. Kerpė ir No- 
vakas, sako, ir po šiai dienai 
"uoliai" tėvynės labui betar
nauja.

Kazys Pilėnas. 
New York City,

Gegužės mėn., 1922 m.

»u-

Delei ankq Lietuvos

Tūli žmonės iš Lietuvos 
šaukiasi į amerikiečius pra
šydami aukų savo valsčių ar 
miestelių mokykloms.

Man teko kalbėtis tuo 
klausimu su tokiu žmogu
mi, kuriam Lietuvos moky
klų reikalai labai gerai žino
mi, ir štai ką jis pasakė: 
"Rinkti Lietuvos moky
kloms aukas yra netikslin
gas darbas, nes nežinia, kaip 
tas aukas mokykloms su
naudoti. Dalykas yra toks, 
kad mokyklas Lietuvoje sta
to ne pavieniai žmonės ir ne 
organizacijos, bet valdžia. 
Jei jau kas renka apšrietos 
reikalams pinigų, tai turėtų 
juos rinkti Profesinei Mo
kytoju Sąjungai, kuri kovo
ja su klerikalizrtRi ir rūpi
nasi palaikyti Lietuvos mo
kykloje laisvę.”

Antras dalykas, gyvenant 
Amerikoje negalima žinoti, 
kas per žmonės tų aukų Lie
tuvoje prašo. Gali kartais 
atsirasti ir tokių, kurie mo- 
cyklos reikalu prisidengę 
norės tik pasipelnyti.

Taigi amerikiečiai turėtų 
apsižiūrėti, kam ir kokiems 
reikalams jie savo sunkiai 
uždirbtus centus aukauja.

Amerikietis.

AR YRA TIKRAS DIEVAS? *
PARAŠE MARSHAL J. GAUV1N, P1TTSBURGO RACIONALISTU DRAUGIJOS LEKTORIUS. 

Versta ii Anglu Kalbos.

(Tąsa.)
O jei daleisime, kad medžiaga jau buvo, 

tai buvo ir pasaulis, ir jokio tvėrimo tenai 
nebuvo. Mes turime sutikti, kad arba Die
vas yra amžinas, arba pasaulis be pradžios. 
Ir jei Dievas gali būt nuo amžių, tai kodėl 
negalėtų būt pasaulis? Kur yra priežastis, 
kad Dievas turi būt amžinas, o pasaulis ne? 
Jei pasaulis turėjo iš kur nors atsirasti, tai 
iš kur atsirado Dievas? Jei galėjo būti pa
kankamai medžiagos be pradžios sudary
mui Dievo asmens, tai kodėl negalėjo būti 
jos pakankamai visam pasauliui sudaryt? 
Dalykas yra toks, kad kaip tik pradedi aiš
kint, jog pasaulį sutvėrė Dievas, tuojau pa
sidaro misterija (neišaiškinamas dalykas). 
Tikrinti, jog buvo laikas, kuomet pasaulio 
visai nebuvo; sakyti, kad jis buvo sutvertas 
iš nieko, ir prasimanyti nesuprantamą tvė
rėją, tai reiškia grieštai prieštarauti moks
lui. Mokslas yra prirodęs, jog spėka ir me
džiaga nebegali būt nei perskirtos, nei su
naikintos. Ir logika verčia mus prie išvedi
mo, jog tas, kas negali būt sunaikintas, ne
galėjo būt ir sutvertas. Taigi mokslas paro
do, jog pasaulis yra amžinas, jis visuomet 
buvo ir jo niekas netvėrė; kad spėka ir me
džiaga nuolatos juda, keičiasi ir apsireiškia 
ris naujomis formomis.

Nors milionai žmonių jau atmetė tą nuo
monę, kad pasaulis buvo sutvertas, krikš
čionis ris dar tos nuomonės laikosi. Jie lygi
na visatą prie laikrodžio ir sako: kaip laik
rodis negalėjo atsirasti be laikrodininko, 
taip pasaulis negalėjo atsirasti be sutvėrė
jo. Bet tik truputį pagalvojus, tuojaus pa
sirodo, kaip nevykęs šitas argumentas. Pa
saulis nėra laikrodis ir nėra mažiausio pri
rodymo, kad jis butų keno nors pienuotas. 
Beto, jei pasauliui suplenuoti reikalingas 
buvo Dievas, tai kas tada suplenavo patį 
Dievą? Ar gali gi būti nelogiškesnis pasa
kymas, kaip tas, kad amžinas meistras gali 
be iš kalno padaryto pieno būti, o pasaulis 
negali?

Apie tą plenavimą krikščionis protauja

dė išmintingus jo pienus. Kuomet milionai 
vilko vergijos jungą, kuomet už teisybę 
žmonės badavo kalėjimuose, kuomet drą
suoliai žuvo liepsnose, kuomet laisvė buvo 
mindžiojama, o priespauda triumfavo, tai 
reiškia, vis buvo vykinami Dievo pienai, ar 
ne?

Faktų užginčyt negalima ir išsisukti iš 
jų nėra kaip. Išvada gali būt tiktai viena: 
arba yra pienas, arba nėra. Priimsite pieną, 
ir atsakomybė už viską kris ant Dievo. 
Tuomet jau ne akla gamtos spėka viską 
veikia, bet išmintingas Dievas, sulyg iškal- 
no apgalvoto pieno.

Jei daleisti gamtoje pieną, tai reikia da- 
kisti, kad viskas yra skiriama kokiam nors 
tikslui. Nuodai žalčio nasruose yra tam, 
kad užnuodijus auką; mikrobai sutverti 
tam, kad sunaikinus žmogų; ir kiekviena 
nelaimė pasaulyje buvo taikoma vis žmo
gaus pragaiščiai. Gaisras ant laivo, katas
trofa ant geležinkelio, ekspliozija kasykloje 
— visa kas tik žeidžia ir žudo, ineina į Die
vo pieną. Kankintojas ir kankinys taip pat 
turi prigulėt prie jo pienų — vienas, kad 
laužą sukrautų, antras, kad mirtų liepsno
se! Boothas ir Lincolnas taipgi turėjo būt 

i — vienas žmogžudžiu būt, 
„„O... X ueauilO, JYl.ll Via tiek 

biaurumo ir grožės, pikto ir gero, žiaurumo

jo suplenuoti —1 
antras jo auka! Pasaulis, kur vra 
r • ................
ir pasigailėjimo — pasaulis, kur stiprus ėda 
silpną, kur kiekvienas istorijos puslapis yra 
suterštas nekaltu krauju — toks pasaulis 
tik jau negali būt tobulas ir tikslingas dar
bas amžino ir išmintingo meistro.

Religija, negalėdama kitąip šitų priešgi- 
nvbių išaiškint, išrado piktąją dvasią arba 
velnią. Tas velnias amžinai vedęs su Dievu 
karę ir gadinęs jo gražųjį pasaulį. Dievas 
padaro koki nors daiktą gerai, o velnias 
ima ir sugadina jį. Dievas sutvėręs žmogų 
dangaus karalystei, o velnias traukiąs jį į 
pragarą.

Kad apsisaugojus nuo velnio, bažnyčia iš
rado visokių burtų žmonėms. Ji užkabino 
jiems ant kaklo škaplierius, rožančius ir 

. * T .liepė skaityt karolius; ji pradėjo šlakstyti
taip: Laikrodis yra gerai suplenuotas daik-^ šventintu vandeniu ir skambinti varpais, 
tas, todėl turėjo būt meistras kuris jį su-;kad nubaidžius šėtono agentušL; Vienu žo 
pienavo; laikrodininkas yra tobulesnis uz'dgu, krikščionių pasaulis pavieto peprot- 
laikrodį, todėl jį turėjo kas nors kitas su- į namju. kunigaj, popiežiai ir valdininkai 
pienuoti; pasaulis gi da tobulesnis, todėl jo pradėjo tikėti kad žmonės parsiduoda vel- 
mejstras įun būt tobuliausis uz visus! Bet!niui kunu ir sieh Vyrai ir moter:g buvo 
kaip tik sitas kunigų argumentas apie to- į baudžiami mirčia už darymą sutarties su
bulumą ir plenavimą pneina prie Dievo, jis; velniu keJti audras džiov‘inti galviju nai- 
tuojaus pats save sunaikina Laikantieslo-j kinti moterų vaisingumą ir platinti ligas, 
gikos, jis turėtų tęstis be galo: kiekvienam J YpatingaPkatalikų bažnyčia buvo išplati- 
meistrui turėtų būt vis tobulesnis uz jj nus tikėjimą, kad moteris labai pasiduoda 
meistras Bet tai but^ nepabaigta nesąmo-|velnio intakai Tukstančiai moteru buvo 
nė, ir todėl krikščionių kunigai užbaigia ją kaltinama už jodinėjimą oru ant šluotkočio 
su Dievu. Šituo jie tik parodo, kaip kvailas už dalyvavimą raganų vakaruškose-- ----------- y — — V

už gimdymą šėtonui vaikų, už vertimą sa
vęs vilko pavidalai; ir už daugeli kitokių ne
būtų daiktų.

Apkaltintiems žmonėms šitokiuose nusi
dėjimuose pasigailėjimo nebūdavo. Visa 
bažnyčia, kaip katalikų taip ir protestonų, 
naikino Velnio karaliją iki šaknų. Tūkstan
čiai niekuo nekaltų moterų ir vyrų buvo su
laužyta ant inkvizicijos rato, užplakta ku
nigu arba sudeginta ant laužo. Tokiu pat 
budu buvo nukankinta ir tūkstančiai vaikų!

Sunku žmogaus protui ir įsivaizdinti, ko
kia baisi yra krikščionybės istorija! Jos au
kų nesuskaitvs joks istorikas. Per ištisus 
šimtmečius religija turėjo pripildžius pa
saulį inkvizicijos įrankiais ir žudymo kam
bariais. Ir visa to akyvaizdoje bažnyčia 
skaitė save teisinga. Ji tikėjo, kad Dievas 
reikalauja jos paramos kovoje su Velniu. Ji 
skaitė šventa savo pareiga žudyti tuos, ku
rie stojo po šėtono vėliava.

Šių dienų bažnyčia yra tiktai pabaltintas 
grobias to, kuo ji yra buvus pirma, šiandien 
ji daugumoje jau išėjo iš pasaulio gyveni
mo. Didžiuma jos galybės šiandien jau su
naikinta. Jos dogmų reikšmė jau nublanko. 
Iš visų pusių šiandien ji mato jau kįlant 
laisvamany be. Velnias jau išnyko ir tik da
vatkos ir silpnapročiai nešioja jį tuščiuose 
savo pakaušiuose.

(Pabaiga bus)

jų argumentas.
Kaipgi protaujantis žmogus gali žiūrėti 

i pasaulį ir tikėti, kad vieni daiktai čia yra 
suplenuoti, padaryti kokio nors meistro, o 
kitiems meistras buvo visai nereikalingas?

Jei gamtą kontroliuoja amžinas ir visa
galis Dievas, tai tas Dievas turi būt atsako
mybėj už viską, kas tik pasaulyje darosi. 
Kiekvienas įvykis pasaulyje turi būt jo 
protu suplenuotas ir jo ranjca įvykintas. 
Bet argi Dievas butų tvėręs tokį pasaulį, 
kur gyvybė minta gyyybe? — pasaulį, kur 
plėšrus žvėrįs ryja kitų gyvūnų mėsą ir 
laka jų kraują? Dabar amžina agonija vieš
patauja kiekvienoj girioj ir riksmas dras
komų aukų tenai niekad nenutįla. Visos jū
rės pilnos baisių šmėklų, kurios nuolatos 
tyko ką nors praryti. Žūva plėšrūnų nas
ruose ir žmonių daugybė.

Bengalo provincijoj* netoli pelkių, supy
ktoj sėdi besisupdama motina; netoli jos 
žaidžia kūdikis. Ji nežino, kad čia pat sle
piasi baisus tigras. Jis šliaužia be jokio šla
mesio, nes tam jis jau pritaikytas. Vienas 
didelis šuolis — ir kūdikis suriko. Pakol nu
sigandusi motina apsidairė, tigras su jos 
kūdikiu jau pelkėse. Vyrai apsiginklavę 
daro medžioklę. Jie apsupa tigrą ir užmuša. 
Bet kūdikio jau nėra: tigras jį suėdė.

Pasakykit, ar šitą tigrą irgi Dievas su- 
jtonavo? Jei taip, tai kur pas jį išmintis? 
J jei ne, jei tigras ne Dievo sutvertas, tai 
iš kur jis atsirado?

Toliaus, kas paleido ant svieto visokias 
igas, kurios kankina žmoniją ? Ar tai vis 
Dievo darbas? Ar raupai, vėžligė ir džiova, 
ai vis Dievo suplenuoti dalykai?

Arba kas pienuoja ir vykina žemės dre
bėjimus? Vulkanas yra daug stebėtinesnis 
daiktas, negu laikrodis. Kas i 
meistras, kuris suplenavo ir pa< 
nūs; kas pienuoja ir vykina potvinius ir 
vėtras bei ciklonus, nuo kurių žūva tuks-

PAREIŠKIMAS.
Vidaus Reikalų Ministerijos 

priimti ir užtvirtinti, mes, prie 
sunkių darbui aplinkybių, pradė
jom atvaduotoj sostinėj — Vil
niuj, dirbti, žinodami piliečio ir 
valdininko pareigas dejom pas
tangas, kad pradėtas darbas bu
tų sąžiningai ir tinkamai atlik
tas. Ištisą rugsėjo mėnesį var- 
gais-negalais grumėmės su ne- 
normalėmis vietos aplinkybė
mis, laukdami pastovesnės padė
ties. Gaudami grašgalius, mes 
turėjom už juos persikelti ir 
dar su šeimynomis nusisamdyti 
gyvenimui vietą ir iki šioliai 
misti. Spalių mėn. pirmos dienos 
laukėm kaip išgelbėtojos ir pa- 
iengvintojos musų vargų. Iki 
šiol gi neaprupinti mes atsidū
rėm kritiškam padėjime — į 
akis žiuri badas.

To dėlei mes, žemiau pasira
šiusieji, reiškiame didžiausio 
prašymo kuoveikiausiai aprū
pinti mus užtarnautu atlygini
mu už rugsėjo mėnesį. I_______ ______ ,__  ____

Tikimės, kad Tamsta suprasi feineriųį po to, kaip protes-. nelaimes ir kančias, kokias pasaulis turėjo]

gi buvo tas 
įdarė vulka-

.. I
(buvo"aiStuote^&OO* sinn nas, tai ant jo krinta atsakomybė už visas 

r.. __  a— U-:-, mmU-ao- nolnimps ir kančiai knkia<s nasanlis iurpinj
musų, gyvenančių rytojaus die-įtonu parliamento narys bu- pergyventi. Kuomet tamsios motinos auka-, 
na, dabartinnę padėtį ir neduosi vo nušautas ant gatves. |vg savo kūdikius žalčiams, tai jos tiktai pil-

---- — - , — , „ į. « ■ B - —=

AREŠTAVO 2,000 SINN 
FEINERIV-

Belfaste, Airijos protesto- tančiai žmonių?
nu mieste, pereitą aąvaitę' Jei amžinas Dievas yra pasaulio valdo-’

KAME LAIMĖ?
Kas jieško laimės po mirties, 

Tas tik apsigaus: 
Vos jis negyvas išsities — 
Jau nieko nebejaus.

Kas mano laimę rast geismuos, 
Tas vėl apviltas bus:
Trumpai jausmai jam tebanguos, •* 
Bežiūrint jie pražus.

Tik tam, kuris drąsiai kovos, 
Paskirta ją regėt : 
Jis gali kristi be galvos, 
Bet gali ir laimėt.

Vaidilos Ainis.
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KORĖS PONDĘKCWW1
BROOKLYN, N. Y. ti Majoropo dirbtuvės susi- trumpai ką nors pasakyti, 

Lietuviu Amal<rameitu ne- rinkimą — ten, kur dirba bet aidoblistai ima lėkti, ii 
“ 5* . . . . yr i 1   L ir 1 . _1... . 4»c 1-.>1 KAI i

luieiUMŲ AnldlgdnieilŲ IW Jutimą uvn, nui uuvu .
paprastus susirinkimas ir Vabalavičius, bet Kaljjokas jis negauna progos kalbėti.

suspendavimas delegato, nesušaukė. Mat, tuomi butų 
patyrę gal daugiau apie Kal
poką.

Armonas: Aiškina, kad 
Kalpokas, atvykus tai komi
sijai ji tyrinėti, pats prisipa
žino prie daromų jam užme
timų ir net tai komisijai pa
dalino aidoblistiškų lapelių 
pakartodamas, kad ši

Gegužės 25 d., New Plaza 
svetainėje, buvo nepapras
tas 54 ir 58 lokalų susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 51 
lokalo pirmininkas, drg. V. 
Bielskus. Atidarydamas su
sirinkimą drg. Bielskus pa
aiškino šio susirinkimo tiks-

Duodama Įnešimai. Įneši
mų buvo trys, bet pirminin
kas 
mat, 
jam už nugaros sufleriavo. 
Perėjo Įnešimas, kad Kalpo
ką palikti toliau delegatu ir 
pranešti apie tai Bendrąjai 
Tarybai.

t.y.i( Duota Jnešimas /įsunkti

perleidžia tiktai du: 
veikiausia, kas nors

ka?da^H^eieLwlai‘X- ”'.unija' ėsaMi ’kčnji.siji. Wi iPųeitĮįJ
Ką^ aaiyų sų utiegaiu, nei . . ęrąją fąryM pranešti, jpg
Kajoką Lendioji laiAbą; j<rųS Bendrosios lokalai. išteisino Kai-’

Po trumpo Bfelskaus pa- "t*"? raportams nei aplami jo Kaltes.,
aiškinimo buvo išrinkti bal- Karkas. Jis paša
su skaitytojai ir šio susirin- 
kimo tvarkos vedėjai. Tvar- 
kos vedėju išrinkta Vede- 
gvs, pagelbininku V. Dau
tara,

Priėmus pereito susirinki
mo protokolą, ėjo delegato, 
F. Kalpoko raportas. Jisai1 
pasakė, kad vietos dirbtuvės Į 
gal neužilgo pradės geriau! 
dirbti, nes darbas šiek tiek) 
rodosi. Pagalios nusiskundė i 
delei bosienių, kurias pir
mesnis susirinkimas buvo 
nutaręs tuom tarpu pašalin
ti iš dirbtuvių, kad jų vieton 
galėtų dirbti biednesnės mo
terys bei merginos; Kalpo
kas sakė, kad tas tarimas 
ivvkdinti vra gana sunku. į . .
Toliaus jis perbėgo svarbes-!gieiyiiipau 
mus dirbtuvėse įvykius h.. . ,
raportą užbaigė. Susirinki- 
mas raportą priėmė.

Beje, dar buvo pakartota 
senas nutarimas, I 
kurie 
triukšmą tikslu suardyti su
sirinkimą, butu i.„‘___
ti $5.00. ‘

raportams, .. .t_ p as; įnešimas perejo. Į ko- 
kaip jis siuntęs šapų misiją įėjo . Rabrauskas, 

'komisijas pas Bendrosios Krąučevičius ir Indnulis. 
(Tarybos viršininkus ir pas 
direktorius ir tos komisijos 
nebuvo pilnai užganėdintos.) 
Čia jisai sušunka vėl. kad j 
unija "supuvus". Paskui i 
kalba ėjo, kad ji laikraščiai 
šmeižia, sakydami, jog jis 
neorganizuojąs skebšapių, o 
"Laisvė”, esą, pati garsina i 
tas skebšapes ir dar ji šmei
žia. Toliau Kalpokas žaidžia Į 
ant paprastų unijos narių j 
jausmų, purvindamas Amai-) 
gameitų organizaciją ir jos 
darbuotojus. Galų gale Kal
pokas pareiškia, kad jeigu 
lokalai 54 ir 58 paliks ji ir 
toliau delegatu, tai jis dar 

v ovoxmvo- 1 ’faituosis"- su
nius dirbtuvėse ivykius irj.^c.nc^r^^ Taryba ir, abel-

„Xkn;„s * nai. su Amalgameitų blo-

I

Į j

gyoemis .
Kalba Keršulis: Mums, iš- 

*kad tie Įklausius raportų, reikia da- 
kelia susirinkime1 Lvti nuosprendi? Bet turime 

/ j gerai apsvarstyti. Mano su- 
nubauš- pratimu, delegatas visgi yra 

nadares kalte, sakvdamas, 
‘ ‘ . Jis

? nes jis 
i savo politika kenkia mums, 

__ _____ šiliniams nariams. Toliaus 
jistai apleistų susirinkimą, i Keršulis pasakoja, kad visgi 
Pasirodė, kad susirinkime.mums nereikia pasiduoti 
buvo tik vienas asmuo, ne- unijos "biurokratijai".

ii Vabalavičius: Aš nedaviau 
A. Bimbo. Ir jis turėjo ap- Į jokio skundo ant delegato? 
' *................. (bet aš parašiau raportą iš

musų šapmitingo, kaip Kai- 
įpokas elgėsi ir kaip jis abel- 
:nai visur susirinkimuose el- 
| giasi. Jis visur varo prieš ši
ltą uniją agitaciją ir jis yra 
! didžiausias griovikas mūšų 
1 unijos.

Zaveckas: Šis klausimas 
yra gana svarbus ir mes tu- ■ -

Tuom tarpu buvo pastebė- kad si unija supuvus, 
ta. kad šiame susirinkime ■ taip negali daryti, r 
randasi neunijistų. Pirmi-;S; 
ninkas paprašė, kad neuni-’-

buvo tik vienas asmuo, 
prigulintis šiai unijai, — tai

klauBimus^Asi: :"Kam įsoj 
cialdemokr»Ą&i mano brolį t 
Įdėjo j kalėjimas”- Kai kal
bėtojas pradėjo atsakinėt, 
tai paliko karšta netik klau
sėjui, bet ir kitiems . o viea- 
minčiams.

Malūnu GLelis.

i

Birželio 17 d. !f illand-Amerifati 
'linijos laivu ”Rotter<lam’* iš 
i Nevv York’o kaltu su koniposi- 
i lorium p.-nu Naujaliu.
; Birželio 20 d. Cuhurci linijos lai
vu ’Berengaria’* iš New York’o 
kartu su kun. Augustinu Pe- 

Athol, Mass, lietuvių 
klebonu.

i 
į

Pajieškau avo draugo Jono Bra- 
l.ausko’ paeinančio is Abelių '—Į- 
cinus. Rokiškis, apskričiu, 
laiku gyveno A'etf Yclrko, 
metai kaip nieko apie jį i 
Turiu prie jo labai svarbu 
Lietuvos. Prašau jį patį atsišaukti 
ar kas jį žino pranešti:

Andrius Zamaris
206 Jeft'erson st, Ne-.vuik, N. J.

Karaliūno, paeina 
miesto, Panevėžio aps- 

Kauno rėdybos. Kitados jis 
Omaha, N--b. Kares laike 
Am -rikos kariumenėj Co. A 

Port
Juozeli, laukia tavęs 

ir sesutė.

’vaį- 
Ilartulti’iu 

J ;lu <tu 
negiYdejau. 

i reikalą iš

i'ajkškojuuai
Aš, Antar t-s fiemi;us. pajiedkHU 

JtfozaDo Juozapo Rl-

Pajieškau Juozo
Subačiaus

■iėio, 
.'Vėno 

tarnavo 
31st Infantry, Fort McKinley. Atsi- 
; auk. Juozeli, laukia tavys sena mo- 
•utė ir sesutė. Tavo brolį Jurgį jau 
caėmė į Lietuvos kariumeiię ir jos 
paliko vienos, todėl tuojaus kre pais 
;>as namiškiu*. Jeigu kas nitas z.iuo- 
ių, kur jis randasi, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu: (23)

’ J. Januška '
531 S. Laivndale avė, Ciucago, III.

PA JIEŠ K A U L1 ET U VA I 'f>. S
MERGINOS, katra vartoju augi i 
kalbų ir raštą. Tokia yra reikalinga i 
valgomų daiktu ‘krautuve už parda
vėja. Turi būti gero charakterio ir 
meili prie žmonių. Gerai merginai 
gera vieta. Norinčios plačiau susiži
noti atsišaukiu* laišku greitai.

J. F. Roberston
7o7 North Puuglas st,

Wėst i'raukfort. Iii.

HAVERHILL, MASS.
Haverhillio lietuviai Įsigijo iraičin, 

savas kapines.
gegužės Haveriiillio ,. o ,s & ............ i J.iepos s d. HoUand-Amenc&B

”New Amsterdam" 
York’o kartu su Lietu- 

Eėndroves vice- 
!p--ezidt-i*tu Vincu Stulpinu, kn

is visus lietuvius keliauninkus 
palydės iš New York’o 

f Kaulio.

iI
i
I
I

30 d.
lietuviai surengė iškilmingą:.. . 
atidarymą savo kapinių.I..
Kapinės rahdasi šale'jnidstop'7 1 V? . . 
ir yra laisvos, b k . .. . . j'*M

■'u ■ 1;,Į :
x?'?. rtei “i- ■1 
nas aluermanas, Apart jų 
kalbėjo drg. V. B. Ambrd- 
zaitis iš Bostono. Viskas 
puikiai pavyko.

Hayerhillio lietuviai nesi
giria, bet veikia. Apie lietu
vių veikimą vėliau parašysiu 
daugiau, nes, manau, bus 
kas rašyti.

Mums yra reikalingas 
mažiems vaikučiams moky
tojas vasaros laiku. Kas yra 
tinkamas ir sutiktu juos 
mokyti, tuojaus atsišaukite 
šiuo antrašu:

S. Uždarinis,
16 Marion st,, 

Haverhill, Mass.

Tai šitaip "pasibaigė’" tas 
Kalpoko dalykas, apie kuri 
vietos kliaučiai pusėtinai 
Įdomavo. Bet vienaip ar ki
taip, o aš pasakysiu, kad 
blogai-blogai dabar eina da
lykai musų, t.y. vietos lietu
viu organizacijoje! Ir tuomi 
turėtų daugiau susidomėti 
senesnieji unijistai, kurie 
daug vargo padėjo iki šitą 
organizaciją pastatė ant ko
jų, nes štai dabar kokie nors 
akėtpiemeniai ją ardo delei 
savo partyviškų ambicijų.

Šiame susirinkime buvo 
atšauktas pirmesnis nepa
prasto susirinkimo tarimas 
prašalinti bosienes-biznier- 
kas šiuo bedarbės laiku iš 
dirbtuvių.

J. Glaveckas, 
Unijos Koresp.

P. S. — Noriu pranešti, 
kad ši mano korespondenci-i 
ja yra paskutinė, ir ateityje 
kaipo oficialis unijos kores
pondentas nerašinėsiu. Vie
na, jau esu isbu\ęs^šesius ^eriavusios mojinę maldą ir 
mėnesius ir unija gali ]&S1_i atlikusios išpažinti, sumanė 
rinkti kitą. O antra, nedaro ”Samogonkos” išsigerti. Nu- 
garbės rašinėti, kuomet si-i -j0 j0(įvj j galiūną ir ten pra-

Liepos 25 d. Cunard linijos 
vu ”Samaria” iš Boston’o kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo globon iki ims visus lietu
vius keliaujančius per Lietuviu 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šilu 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuviu Prekybo-: 

1 Bendrovei kada ir su kuom ma- 
I nai važiuoti Lietuvon. Lietuviu 
' Prekybos Bendrove Tamstoms 
j aprūpins visus reikalingus ke- 
; lionei dokumentus ir suteiks 
reikalingu nurodymų, kaip ga
lima greit ir lengvai Į kelionę 
Uetuvon išsirengti.

LITHUAMAN SALES 
CORPORATION

111 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

>

.'Juozapas šėma 
Br-ųdda; k. Pa, n 
San Frahcišco, Gal 
• aesl'.is gyveno Bor 
įvažiavo į Chieago, 

tai kzip anič juos i 
lai afedšatikis 

žmo .-jieid.'.iu i
iltis 
tiOS 
LL t.

! :$ J

VVILKES-BARRE. PA.
Streikas ir kiti dalykai.
Sustreikavus angliaka

siams, miestas paliko kaip 
ir numiręs. Vyrai liovėsi gė
rę ir kazyromis lošė. Tik tū
los moterėlės retkarčiais dar 
nusigeria.

22 d. gegužės kompanija 
iškėlė iš mainų visus mulus. 
Tas parodo, kad streikas 
dar ilgai tęsis.

* » ♦

Dvi lietuvės sesutės, atpo-

(?)
♦

I

r-.'r

*

|

taip dalykai eina musų uni-,s^-j0 antrai valandai
joje. J. G.

leisti susirinkimą.
Dabar jau buvo klausimas 

delegatė F. Kalpoko, kuri 
Bendroji Taryba suspenda
vo. Sekretorius Manelis pa
aiškino, kad prieš delegatą 
padavė skundą Vabalavi
čius. Kalpokas buvo kaltina
mas tuo, kad jis varąs agi
taciją prieš Amalgameitų 
uniją. Po Menelio paaiškini
mo sekė raportai Bendrosios 
Tarybos narių tame klau
sime.

Marčiukas: Vabalavičius 
parašė laišką Amalgameitų 
generaiiam sekretoriui, 
Schlossbergui.Vėiiau Schlos- 
sberg tą laišką pasjuntė 
Bendrajai Tarybai, 
laiške buvo Įrodyta, 
Kalpokas agituojąs 
Amalgameitų uniją, pasako-' riją, prieš I. W. W. — tat ir 
damas, buk ši unij^ esanti 
supuvusi, o agituoja už I. W. 
W. Gavusi šitą laišką Ben
droji Taryba išrinko komisi
ją tyrinėti, ar istikrųjų Kal
pokas tai daro. Toji komisi
ja buvo atėjusi i musų Pildo-

Į nakties. Išėję iš saliuno jau 
i nebegalėjo surast savo na
mų. todėl poliemanas sutei
kė joms ’’raidą’ Į ”lakupą”. 
Viena dar nenorėjo policma-

audyT'io, vyrui po ap- 
::i kiinui nudegusiam 

pauderis labai tinka. 
ii; Icria<. išdirbti gar- 
ol.GATE & CO. tari 
uiaciją. C0LG1ATE 
RiAI yra padaryti i; 
ter’oln; juos -isdiroa 
įlinkai. Jie vra labt; 
įuiseptisk:.- Visos ap* 
tment krautuves turi 
LC PAUDERI. Var- 
uderi, kuomet užeina 
jik kūnai smagumų.

i

Pajieškau dvieju savo pusbrolių. 
Juozapo ir Jono Jurėnų, paeini iš 
'.ictiivor-, Pancvč-žio ap.kriėio, Velžio 

■>!s-it'.us. ■ Pv’evėžio pa.’apiios. Kar- 
inauk s kaimo. Taipgi pajieškau 

dviejų pažįstamų draugiu Juozapo 
ir \'a!isio Bubriko.. kurie paei- 

‘.u is t; s pačios vietos kaip ir pus
broliai. Xš t:k-ka atvažiavau iš Lie
tuvos su savo šeimyna ir turiu labai 

varinj reikalų. Jie patįs ar kas ki- 
as meldžiu pranešti, už kų busiu dė

kingas.
Juozapas Juzėnus

20 S. W. Main

Pajieškau Petro Žiogo, paeina iš 
Tauragės apskričio, Šviekšnos vals
čiaus, Paulaiėių sodos. Po karės visai 
nežinau kur jis yra — gyvas ar mi- 
’-ęs. Jeigu kas apie ji žinote, meldžiu 
man pranešti, nes yra svarbus reika
las — jo moteris šaukiasi iš Lietu
vos su vaikeliais. (23)

Magdelena U. Laurinavičienė
Cox 587, Thomas, W. Va.

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

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

t, Kenosha, Vv'io.

Paji. škau Petro Pašakarnio, apie 
25 metus išgyveno Philadelphijoj ir 
dirbo buėernčse. Paeina iš K.tuno 
gub., Kuršėnų parapijos. Turiu svar
bą reikalų.

Alekas Limontas,
160’Ą II st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano Prapieš- 
čiaus, paeina ; Suvalkų gub.. Seinų 
pavieto Leipalingio parapijos, Dide- 
>e:io kaimo. Mal r.ek au-isuui<ti arba 
ž i' ::.ti,.i praneškit, už ;<:j busiu la- 
•>-;i dėkingas.

V. Prapiesčius
3529 Lovett avė, Detroit, Mich.

Aš, Kastulė Kiverutė, pajieškau 
brolio Vinco Kivero, du metai alsril 
gyvero Philadelphia, Pa., v dabar 
nežinau kur jis randasi. Turiu prie jo 
svarbų reikalu. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ji žinot praueskit, 
dėkinga.

Kastancija Gataveckienė
12 Collins Court, \Vorcester,

busiu 
(23)

JMhss.

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

3145 Piayfair avė.,
Hamtramck, .Mich.

Aš, Rožė Marcinoniutė, pajieškau 
tetos Barbatavičiutės, po vyrui Čiur
lionienės arba jos vaikai lai atsišau
kia. Paeina iš Suvalkų rėdybos, Lec
kavos miestelio. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji praneškite, už l.ą bu
siu dėkinga. ■ (24)

Rožė Marcinoniutė
670 N. Riverside st,

Wateibury, Coąn.

P:ijiešk::u brolio 
U z/veiries pat apijus, 
mo. Dabar jis gyvo: 
po numet i u Cor. 16 
New Metropolitan Ilotėl. As-nuo jo 
gaunu laiškus, o mano laiškai visi su
grįžta. Meldžiu draugų Denveriečių 
susieiti su juo ypatiškai 
jam ::Į>ė t.i dalykų, nes 
ką laikraščiu neskaito ir 
kojinio nematys 
svaiu-a reikalų.

Leonu Tolvaišo, 
Dangvietų kai- 

:a Denver, Colo, 
and Market st..

iLĄM RENCE, MASS. 
Margumynai.

23 d. gegužės vietas kleri- . ., -X
kalai buvo 'surengę miesto pasiduot,.. poliemanab 
svetainėj koncertą atvyku-,^3.1 metę ją Į’ęhtrulvczimi, 
šiam iš Lietuvos kompozito- įtal S^T€ •£’^txes
riui Nauialiui. Nors suren-įP3.51^0-. xAnt rytojaus 'uyo 
irimo išlaidos buvo didelės, teismas ir abu\ i uz>imo:\ejo 

- - - po 12 dol. 50c. uz nakvynę.
Toms bobęjėjis buvo,pikta 

ne todėl, kad jo's Į ’Ta*kupą’’ 
pakliuvo, bet todėl, kad ant 
rytojaus prie šv. komunijos 
pasivėlino. žlebrys.

W. LYNN, MASS. 
Mergina sumušė vaikiną.
Neperseniai du vaikinai 

susivaidijo tarp savęs delei 
vienos merginos. Vaikinas 
V. sako vaikinui -J.: ”Tave

Nors suren- 
išlaidos buvo < 

vien tik už svetaine užmokė
jo 50 dol., bet publikos šu vi
su vvčiu choru atsilankė vos

\ j. O, 11 1ULC UlA j--------. ' * L.-------------- . •

rime šaltai ji svarstyti. Tie apie 50 dusių. Vadinasi, jies-
•' *- . • 7 1 • 1 j. 1 *

LIETUVIS FOTOGRAFAS
\ lenintėl.’s Lietuvis Fotografas 

Monkilo ir apielinkčj. (23>
JOSEI’ii A. M ATIMI NE

677 No. Ma:n st , M:>iitello, Mass. 
Telephone 7777-J.

ir pranešti 
jis tietuviš- 
šio pajieš- 

'i'uriu prie jo

Antanas Rimkus
P. O. Box 71, iionid. III.

Pajieškau Tutuso šiiausko ir Miko 
Čenkaus, iš Skabė ikių kaimo, Daugų 
parapijos, Onuškio valsčiaus, Traku 
pavieto, Vilniaus gubernijos. Mel
džiu iu. draugu, ginimų ir pažįsta
mu atsišaukti. (~'-t)

Kazimieras Čenkus
2289 Trombly ave^ Detroit. Mich.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Pajieškau dėdes Jono Kreivio ir 
Stanislovo Radzevičiaus it pusbrolio 
Povilo Kaselio — jo tėvas prašo at
sišaukti. Visi Deltuvos parapijos. J>e 
patjs malonės atsišaukti arba kas 
apie juos žino malonėkit pranešt.

Barbora Kreivy U (24)
222—51 h st-, So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.Rodami pelnu nuostolių pa
sidarė.

Čia yra patogi visokiems 
parengimams Lietuvių Ukė- 
su Kliubo svetainė, bet vy
čiai su savo kunigu Ver-i 
mau^ku šią svetainę boiko-: 
tuoja. Mat, pyksta jie ant

Kalpoko pasakojimai, buk 
šita unija esanti supuvus, 
kenkia organizacijai. Jeigu 
imtų ir daugiau delegatų ši
tokią agitaciją vesti, tai jau 

! tikrai unija virstų ant šono. 
Ir Bendroji Taryba turėjo 
pilną teisę suspenduoti Kal- 

Tame'poką. Pavyzdžiui, jeigu ai- 
kadįčoblistų unijoj koks nors 

prieš ■ viršininkas imtu vesti agita-

• jie lygiai taip pasielgtų, 
j Kalba P. Blažaitis. Jis kal- 
į ba gana nuosakiai ir nurodi- 
nėja, kad musų unijoj jau _ , . . . x x

i poros metų bėgiu vedama pėra, o jeigu ir atsirastu, tai 
^pragaištinga propaganda. patįs su jais apsidirbs.

j„ ___ ____ į Dabar gi Kalpokas taip pat
mosios Tarybos posėdi ir ten' negerai elgiasi. Bet Blažai- 
klausinėjus Kalpoką. Komi-;tis pataria kaip nors susi- ______ ; ______
sija su Kalpoku susibarė.'taikyti, taip kad Kalpokui,Steigiamojo Seimo atstovas. 
Taip pat tuo laiku komisija■ butų leista užbaigti tarnvs- ir Lietuvos Mokytojų Pro-' 
buvo pasišaukusi ir Vabala-'tą, nes jau tuoj busią rin- fesines Sąjungos ] 
vičių. 20 d. gegužės Bendro-kimai. kas R. žygelis. L____ r _
sios Tarybos posėdyje toji Į Beniulis kalba irodinėda- pažinti, kad B. Žygelis yra tuojaus užklausi-: "Kas tau 

raportą ir (mas, kad prieš Kalpoką yra geras ir drąsus kalbėto jas?-sakė,kad aš noriu J. areštuo- 
Jis nesigailėjo tinkamų ti?" V. išsyk teisinosi, liet 
komplimentų Lietuvos šmu- pagalios prisipažino, kad 
gelninkams klerikalams. Jis jis juokais tai pasakęs. Mer- 
nurodinėjo provokatoriškus gina nieko nelaukus pradė- 
klerikalų darbus ir prie ko jo skaldyt jam antausius, 
jie veda Lietuvą, būdami di- net rašalas iš nosies pradė- 

To- kuris irgi neatsiliko nuo Be- ifžiumoje Seime. Nors tą die- jo sunktis.
. • ną buvo šiltas oras, bet žmo- Tai- šitaip -mergina at<L

i

liuv.m. pyivova y. gaR0 vaUtmUl -J.! 1 itVC
j Kliubo. kad jis nedavė savo: įa mergina areštuos. Tu esi 
'svetainę kun. Vermauskui - " '
ipašventvt. Keli metai atgal.« 
kuomet Kliubas nupirko! 
svetaine, tai kun. Vermaus-į 
kas pasisiūlė išvyt velnius iš’ 
svetainės, bet kliubiečiai at- Į

‘sakė, kad svetainėje velniui

* * *
29 <?. gegužės čia kalbėjo 

nesenai atvykęs iš Lietuvos

su ja prasikaltęs. Ji p<Ai 
man apie tai sakė.”

Vaikinas J.', jausdamasis 
nekaltu, nubėgo pas minėtą 
merginą pasiteirauti, ar iš- 
tikrujų ji mano taip daryti, 
kain tas vaikinas sakė.

Merginą, išgirdus tau už
klausė: ’TCas tau anie tai 
sakė?” — ”Man sakė V.” — 
atsakė J. — "Eikim pas ji. 
aš jam parodysiu, kaip aš 
nonų tave areštuoti.”

Ir nuėjo. Vaikinas V. jau 
pirminin-; gulėjo. Gaspadinė prikėlė ji 

Reikia pri- ir atvedė i virtuvę. Mergina

r

i,

t

V Ma

KĮpusant gerų rekordų, prie smagumo prisideda dar ir 
kuomet pagrajini juos savo draugams ir padarai juos linksmais.

Kuomet biznio reikalai slogina tave, Coiumbia Rekordai pri
vers tave užmiršti tavo bėdas. Columl ia muzika Įdeda saulės 
šviesos tavo gyveniman.

Išgirsk sekančius Columbia Rekordus:
10 Inch—75c.

'X K ■’
l-r'; ‘

l ’’ 3 'ž■ i* ' -įį' '4 k?
Nuo muzikos širdys palieka šviesesnes.

tas.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo tikėjimo, 
nejaunesnės kai 30 metų. Aš esu naš
lys, 31 metų amžiaus. Mylinčios lais
va ir gražų šeimyniškų gyvenimų at- 
sišaukit prisiųsdamos savo paveiks
lu, kurį ant pareikalavimo sugrą
žinsiu ir atsakymų duosiu kiekvienai. 
Vyrus meldžiu nerašineti.

VVill iam Dilgt uis
R. F. D. 2, Box 10, Portage, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba n išles be vaikų, tarpe 1$ i.’ 
metų. Aš esu 29 melų va kiną . Mel
džiu ab išaukti ir savo paveikslų pri 
siųsti, kuri ant pareikalavimo sugra
žinsiu. Atsakymų duosiu kiekvienu.

W.‘ U. (25)
109 E. VVestern avė.,

Muskcgi n. Mich.

Merginos apsivedimui!
Manančios vesti ir mokančios an

gliškai, be skirtumo paziuru, malo
nėkite atsi/auKti ir paveikslų pri
dusti. (21)

B. Lienis
272 Grand st, Brooklyn, N. Y.

E-7: U

E-702.

E-7395

f Kas t>us be degtines, 
j Dykai nieks neveža.
I J. Geležiūnas ir
1 P. Bukšnaitis.

PARDAVIMAI.

komisija išdavė
Kalpoką ten suspendavo.

E 3315

sutaisyta tam tikra mašina,
Beniulis: Toji komisija ty-Jnes Bekampis ir Jankauskas 

rinėdama Kalpoką pati susi^vedę dar bjauresnę agitaci- 
barė — vienas sako, kad so- ją prieš šitą uniją, o juos 
cialistų parti ja geriausia, ki-j niekas nesuspendavo. Taip 
tas — Darbininkų Partija,! pat jis duoda vėjo Buivydui, 
dar kitas — kairiųjų. T_ ’ _ 2 CT"
liMmnralrs pasakojo, kad kamnip su Jankausku. ■ ______ ___, __ ______________
jis teisinęs Kalpoką, kada ji i Bikulčius, irgi nurodinėja niu prisirinko pilna svetaiiiė už netei-
spendavo, bet Bendrosios komunistų darbus praeityje ir visi atvdžiai klausėsi kai- Eingas^cdhas.
Tarbos nariai neklausė ir ir duoda vėjo "Laisvei” už bėtojaus. Pakirnimui Lietu- 
suspendavo. skelbimą skebšapių, reika- vos

Vaitukaitis: Jis tik pakar-laujančių darbininkų. i
tojo kitu šakinius ir stengė-1 Dar kalba Zabarauskas, blika 
si šiek tiek teisinti Kalpoką. Buivydas, Kapturauskas, ?’

černauckas: Marčiukas /‘okubonis ir kiti. Diskusijas tų politinių sriovių savo kal-
beveik viską pasakė, tik dar uždaro, bet užsirašiusių kai- boję nelietė, bet pabaigus 
nepasakė, kad Bendroji Ta- bėti dar labai daug. Kaipo- jam kalbėti vienas komunis- 
ryba liepė Kalpokui sušauk- kas reikalauja privilegijos Ls pradėjo statyt žioplus

skelbimą skebšapių, reiks- -vos kunigužiams skvernų ~ 
nrogresyvė Lavrence’o pu- j 

i sumetė 103 dolerius. J 
Nors kalbėtojas jokių ki- |

' A iPafrąsąj ię» žkdas«.;

» 
I♦l

Te!. South Boston 26*3
Rcsidcncc Brookiine 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUJŠIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadvay, So. Iiost-n. Mas3.

E-3291

E-2709

E-2225

-l-.imbriškių poika. 
Jurgiuko kazokas.
Aiordion Solo.

l’IaukG sau laivelis. 
Lopšine.

M. Čizauskienė, Sopr.

Vnt Dunojaus bangų. Vai. 
Brangrny bės. Two-«»cp. 
jgrajino Marimbos Kae.

Einu per dvarelį. 
Vo<-al (įuart tta. 

Gaila Tėvv nes. Kand.

E-31K9

E-2227

E-2524

P< r sil? jojau.
Vo< a Quartette.

Žydįs -tutiRijc. Polka.
Orchc. tra. " ”

Mano laivas.
A. K v .'ara r. BarįtOne.

T sveikai.. March. Band.

.Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ii dadėjimų.

Žiūrėkit 
Columbia 
ženklLs ir 
numerius
Rekordų—

kad hutu 
Vaizba- 

p;i minėk 
Columbia

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tik
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuviškų 
artistu.

t

PIGIAI PARDUODU STUDIJĄ.
Didele paveik; lu Studija, puikioj 

vietoj, biznis išduotas per daug me
tu. -Lietuvių yra 10!>0. V ienir.tžlė Lie
tuvio galerija Ai isterdmnc, . avinio
kas išvažiuoja Li- tuvon. Fotografai, 
kas pirmas, naudokitės puikia pro
ga, kreinkitės vpa.-kai arba laišku: 

JONAS ANDRIUŠIS (2-0
134 E. Main st.. Acnslerdam. N. Y.

PARSIDUODA 'ERINIS NA
MAS. 9 šeimynų ir -' storai; jeigos 
$3,750, rendos nekeltos; parsiduoda 
pigiai. 3 namai, vienas 3 šeimynų, 2 
i o dvi šeimynas, pars duoda pigiai. 
Priežastis pardavimo savininkas eina 
j kiti bizni. Gali matyt dile iaikc.

KAZIMIERAS J. PI REDNA 
I . and P. Iteal I statė

469 Cambridge st,
E. l'an.bri Igc. Mass.

PARSIDUODA SODĖS 
IŠDIRBYSTĖ.

PARSIDUODA gerai išdiri, i sod<-• 
išdirbystė. Geros masinos, oi. tioka: 
bonkų ir keisų daug yra. Pi ežastis 
pardavimo, važiuoju i Lietuvą. Norė
dami daugiaus i: formacijų k eipk: 
tės pas (23,

P. LOZORAITIS
■407 Milibory sL. VVorcester. Mass,



Sveikatos Kampelis

Lawrence’o Lietuviai

i

į

I

s

J Lietuvą, 
j visas

Birželio
Birželio 28
Liepos

tiiojins

šveduosNamą TeL Bac
Ofise Tel. 1154

Da.dOHH FEOERIIEWICZ
SPK'T YLIST \S MOTERŲ 

L!Gį ir
Iiinues:

Pradėk Dabar Pirkti / 
STANDARD 

ir

Challenge Pieną
AMERIKOS

AKUŠERIJOS.normalia sumažėjimas ne
prasideda. Patartina išimti 
ištinusius liežuvėlius, ypa
tingai jeigu vaikas ar su
augęs serga liežuvėlio užde
gimu.

Kuomet y patą kelis sykius 
per žiemą serga liežuvėlio 
uždegimu, tai liežuvėlio li
gos gemalai pagimdo kažku
rias kitas ligas, žinoma, 
'augelis liežuvėlio gemalų 
būna išnaikinti per veikimą 
balto "krau jo celių. Bet dau
gelis gemalų nebūna išnai
kinti ir pereina i kūną per 
ii m fališką medžiagą ir gali 
pagimdyti Įvairias ligas.

Daugelis gydytojų tiki, 
jog reumatizmą pagimdė 
užkrėtimai, kurie Įeina Į kū
ną per liežuvėlius. Tie patįs 
užkrėtimai, kurie pagimdo 
reumatizmą, dažnai veikia 
ant plėvuoto širdies pamu
šalo. Tas pagimdo endocar- 
ditis ligą.

Endocarditis yra uždegi
mas širdies pamušalo. Yra 
rimtas dalykas, kuomet šir
dies pamušalas ligotas, nes 
tas pagadina širdies dure
les. Liežuvėlio ligos daugeli

LIEŽUVĖLIO LIGOS.
Nepaisant tankaus atsi

kartojimo liežuvėlio uždegi
mo, mažai tėvu žino apie jo 
pavojingumą. Kad geriaus 
tą pavojų supratus, pirmiau
sia apsipažinkime su liežu
vėliu.

Įvairiose atidengtose kū
no dalyse yra daugybė me
džiagos, vadinamos iymfa- 
tiškais guzulais, kurių už
duotis yra apsaugoti kūną 
nuo pavojingu užsikrėtimų. 
Liežuvėlis yra plačiai žino
mas pavyzdi? lymfatišlcų gu
zulų. Atliekant savo darbą 
guzulai patįs gali užsikrėsti 
ir nuo to gauti uždegimą.

Skaudus liežuvėlio uždegi
mas yra tankus kūdikystės 
ligose, kurios prasideda iš
bėrimais. Turime atsiminti, 
jog skaudama gerklė ir už
degtas liežuvėlis yra pir
miausi apsireiškimai dviejų 
pavojingiausių 
ligų, t.y., škarletinos 
terijos.

Laike škarletinos 
mijų patartina visų 
gerkles egzaminuoti 
Kariškai, ir kurių gerklės už- .. . , w.
degtos, ypatingai tų. kurie sykių pagimdo širdies ligas, 
nors syki sirgo, per visą lai- i Apart širdies ligų ir re- 
ką turi būti viename kamba-1 umatizmo. yra daugelis kitų 
ryje. Tas apsaugoja kitus, ligų, kurios prasideda su 
vaikus. Yra faktas, jog; liežuvėlio uždegimu. Vienas 
škarletinos ir kitų ligų už-: gydytojas nesenai rado iš- 
krėtimas paprasčiausia bu- imtuose ligotuose liežuvė- 
na išplatintas tų, kurie liga liuose 16 Įvairių rūšių gema- 
serga, bet nežino, jog serga, lu. Radimas tų gemalų yra 

Sergančio difterija pir- nwmHvr»«a« mor u.-u

kūdikystes
ir dif-

epide- 
vaikų 
regu-

____ _____aiškus prirodymas, jog ligo- 
mas apsireiškimas yra skau- ti liežuvėliai yra užkrėtimo 
dama gerklė. Tyrinėjant centrai.
matyt, jog liežuvėlis už-; Jeigu ligoti liežuvėliai pa
degtas ir ištinęs ir turi žilai gimdo ligas, kaip galima ap- 
balta lopą. Tai difterijos sisaugoti nuo išplėtojimo tų 
pradžia.

Praeityje daugelis nesti
prių difterijos atsitikimų 
buvo klaidingai vadinti lie
žuvėlio uždegimu, iki buvo 
pervėhi pasekmingai gydyti 
su anti-toxinu. Kaip greitai 
tėvai patėmyja uždegtus lie
žuvėlius, šeimynos gydyto
jas arba apielinkės slaugė 
turi būti pašaukta ir turi 
imti tenalą nuo liežuvėlio ir 
siųsti Į laboratoriją dėl ban
dymo. Vaika reikia laikyti 
atskirai nuo kitų vaikų, pa
kol bėda aiškiai surasta. Tas piovė 
sulaikys užkrėtimą kitų vai-tik viršų. Tas jokio gero ne- 
kų, jeigu bandymas paro- atnešė, nes Į laiką vėl užau- 
dvs, jog difterija klaidingai ga. Dabartiniu laiku išima 
vadintą, liežuvėlio užde- liežuvėlius uždėdami tam ti- 
gimu. " krą instrumentą anie liežu-

Kroniškas liežuvėlio užde- vėli. Tekia operacija visai 
girnas yra pasekmės aštraus nepavojinga. Kuomet liežu- 

-• ’ - - vėlis taip būna išimtas, ne
pasilieka jokia medžiaga.

i

ligų? Yra tik vienas atsaky
mas: ligoti arba padidinti 
liežuvėliai turi būti išimti. 
Kas tik kenčia nuo skauda
mos gerklės arba jeigu sun
ku praryti maistą, turi ma
tyti gerą gydytoją. Jeigu 
gydytojas pataria išimti lie
žuvėlius, reikia juos išimti.. 
Svarbu Į laiką išimti ligotus 
liežuvėlius. Nelauk, pakol 
reumatizmas arba širdies li
ga užpuls. Kuomet širdis pa- imalkom pjaut 
gadinta, sunku ją pataisyti.

Keli metai atgal gydytojai 
nadidinto liežuvėlio

FARMOS!

Nuo 12 iši $ po pietų
Ncdeliotnis ru;.< iki 1 
Rytmečiais pagal šu

tai ų.
< AN ALST. BOSTON.MASS 

Rooms 215 216.

! i ra ilą.ig žmonių, 
š tavo sieivarto! 
draugas patars

ų įpirtinąjĮ priešą. 
Lite s.

kasd.e:: 
laiko ir 
pranyks.

. *»< ’ > i U
užlaikyk 
švaria ir

vo gal- 
p»T kokių 
pleiskanos 
Naudokite 

R.alk-a ir to, ir
tuo bildu užlaikykite savo gal- 
vos uiLį švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kama G5e. i.ptKkose, arba prisiųs- 

Je. tiesiai j labaratoriją.
A D. RiCHTER & CO. 
1C4-H4 So. Ith St. 

Broeklyn, N. Y.

LINDA
J LIETUYĄ

Greitis pasažierinis ke
NEVY YORKO IKI LIEPOJ AUS 

pe.- Goiln nburgą, Švediją. Paražiniai 
bu s transferuoti ant jūrių tiesiai 

LIEPOJV
S.S. DROTTNINGHOLM

It U H 1

S. S. STOCKHOLM 
Liepos 27. Rugsėju 5 

Trečios klesos kainos:Hamburgą--------- $ib3..»o;
DANZ1G \ ir PIL1AVA $106.50 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėin.
Nereikia Švedijos paspirto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SVVEDISH AMER1CAN LINE. 

21-24 Siute Street. New York City.

1R TAI PYK LEBELIl S KAI) 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

Rašyk bile V'cru iš adresų esančių ant kibelių kitos 
pusės dėl paveiksluoto dovanų katalogu.

Apsimoka Taupyti Leibeiius’

v"''*'*' - w

Greičiausi moderniški laivai pasauly.
Geriausias patarnavimas pasažie

riams.
Lc-calis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
Lenkiją. Rusiją. Ukrainą. 
Baltijos Valstybes ir į 

Hamburgą.
.......................  Birželio 
......................... Liepos

28
25
29

”SAMARLV .... Birž. 
"LACONIA” . . Liepos 
”PITTSBURGH” Liep. 

vietą iškalno. Parvažiuosite

Važiuokite Į Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.
Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:

”SAMARLV’ Gegužio 31 
"HAVERFOKIT Birž.15 
’TlTTSBl RGH” Biržai

Užsisakykite ant šių laivų 
kuogeriausiąi ir greitai.

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

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

i
I

fcARONIA .....................
■SANONJA .........................

Kambarys $130.f;C
3-čia kiesa 
Kares taksų

Per Liverpool 
LACONIA ................
\LGERIA .?............

CARAI ANIA . ........
Iš Bostono: 

CARMANIA .......... ..
SAAlARiA .....................

įASSYRIA .......................
Personaliai v ėdama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Suutharap- 

tone į lianzigą. Piliavą ir 
Liepoją:

Per Cherbourg KAS UTARNJNKAS 
MAURETAN1A. AQUITANLA 

BERENGAR1A.
i Per Angliją ar Hamburgą į Danci- 
‘ gą 8106.50; į Liepoją $107. Taksu $5. 
1 
i

NE\V

i
I

LINKSMA NAUJIENA!

išplaukia kas antrų 
Puikiai įtaisyta

Dubeltavais Šriubiniais
Laivais į

LIETUVĄ
YORK-BREMEN

Tel. 70531.

V
_____ , T

Rcg. Patęst Alty.
3 PARK R()W. NEW YORK A

104-114 Se. 4th SL
Broeklvn. W.

I’RBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST LAWRENCE, MASS.

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

PARSIDUODA
150 AK ERIŲ žemės 

dirbamos ir 100 akerių 
. Miškas vertas
’ 10 kambarių, kute dėl i 
tmyčios, 2 arkliai. 2 

visokį Įrankiai dėl dirbim 
mes. Taipgi yra Buiek trobas, For.l- 
son traktorius, plūgai, akėčios ir 

vis- 
Cži) 

l
i

i

užkrėtimo. kuris nėra 
visiškai išgydytas. Liežu- . . _ .
vėlis būna ištinęs, bet aiš- kuri galėtų įsnauio gimdyti 
kiai užsidega tik tuomet, padidintą liežuvėli.
kai liga užpuola visu drutu- Suv. Valstijų Viešos Svei- 
mu. Kituose atsitikimuose katos Biuras sako, jog tuoj 
liežuvėlis atrodo mažesnis po išėmimui liežuvėlio svei- 
negu paprastai. "kata vaikų ir užaugusių pa-

Padidintas liežuvėlis kar- gerėja.__________F.L.I.S.
tais būna suvienytas su
adenoidais, ir visuose atsiti- DIDŽIAU^S k1-žduotr?S moti* 
Rimuose, kur reikalinga iš
imti adenoidų augimus, rei- kuomet maistą ji privaio duot:

—"" " : kūdikiui, kad jis butų sveikas ir sti
prus. Bordeno Eagle Brand Pienas 
pagelbėjo tūkstančiams tuksiančių 
motinų užauginti jų kūdikius. ~ 
giau kūdikių yra užauginta 
Brand Pienu, negu visais 
maistais sudėjus j krūvą.

Šiame laikraštyje laikas nuo 
iųs rasite apskelbimą Borden’s Eagle 
~ ' maistas, kuris
_______  —_ _ vaikų, negu visi 

i kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
Company, 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.

Kuomet motinos pienas pranyksta, 
kuomet maistą ji privaio duot: savo

kia ir liežuvėlį išimti.
Skaitytojas gal kada nors, 

savo gyvenime sirgo liežu-' 
vėlio uždegimu. Apart to už
degimo kartais mažos vo
tys atsiranda ant liežuvėlio, .7-. i -a- j i Brand Muk. Tai yra ir nuo to paeina karštis, tire-; užaugino daugiau valu

Dau-
F.agie 
kitais

Taiko

buliai, kaulų skaudėjimas, 
galvos skaudėjimas ir liežu
vis pasidaro plėvuotas. Kar
tais liežuvėliai užkrėsti pū
liuotais gemalais, kas pa
gimdo skaudulius. Papras
čiausia liežuvėlių liga yra 
paprastas jų padidėjimas. 
Jeigu liežuvėliai labai iš
tinsta. tas sulaiko maisto 
praryjimą ir kvėpavimą.

Gydytojai dar nesusitaikė 
kaslink liežuvėlio darbo ir 
vertės. Kūdikio liežuvėlis 
didesnis, negu augusio. Kuo
met kūdikis sulaukia ketu
rioliktų metų, jo liežuvėlis 
pradeda susitraukti. Bet jei-,- alex k. salvis
gU lieZUVellS būna ligotas,tai P. O. Box 96, Dalias, Pa.

$103.50 
$5.
ir GIasgow;
-__ Birželio
.... Birželio 
.. .. Birželio

FARMA
— 59 akerių 
miško 
$8600.

-1 galvijų, 
karvės, 20 viš- 

že-

iKCClOS 
:i. Kaina už 

ką ^5500; Įmokėti $2560.
LITHUAMAN AGENCY. 

A. Ivaškevičius,
361 Broadway. Šou t h Boston.

PARSIDUODA FARMA./ *
40 akrų, su visais gyvuliais, ir stu- 

bos rakandais: parduodu už $2,700.1 
Pardavimo priežastis — turime va-j 
žiuoti i Lietuvą. Daugiaus informaci ’ 
jų nuteiksiu laišku. l2l

rr.ai atsitinka kiekvieną dieną. 
Jjijru tu nori apsauvot save, tai ne
lauk, kol busi apiplėštas, bet tuojaus 
užsisakyk musų garsų ”H R*’ au
tomatiška i~.‘voiverį. ŠTAI PROGA, 

1 KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI, i 
Musų garsusis ”H & R’’ revolveris 

■pilnai gvarantnotas. Paprasta jo kai
na 811.0'1, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 

j mes r.umuščm jo. kainą iki $5.25, taip 
G.ad kiekvienas galėtų lengvai jį Įsi
gyti.

Musą garsusis ”H & R” revolveris 
padarytas is geriausio plieno ir sauja 

Stiioa -e. ;s kartu su vieiĮi užtaisymu. Kuo- 
Vls" niet užsisakai, pažymėk kurio kalibro 

nori: 22. 32 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
i ori mėlyno plieno, ar nikeliuotą. Iš
kirpk šį apskeiūima ir pri.-iųsk ji 
mums su savo vardu, adresu, įdėda
mas už 35e. štampų jo persiuntimui, 
o S5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
i svoiverį. NEA'HDŽLIOK — RAŠYK 
TUO J AUS! Užsisakantieji iš kitų ša
lių prisinskit pinigus iškalno. (?)

\VESTERN ARMS COMPANY
Dept. P—9.8

2136 W. Cnicagn Avė.. Chicago. III.

F. NORWA1SH < ?
Box 76a, Iraus, Mich.

PARSIDUODA FARMA!
Didelis Bargin!

200 akrų, apie 70 akrų dirbamos, 
i garivkla ir miškas, 50 kordų sukifšjų 
malkų, daug lauko užsėta ir užsody- 
ta, 14 karvių, 10 telyčių, 2 arkliai, 
50 vištų, fainios įrankiai. 14 kamba
rių stuba, barr.č ir kiti bučiukai, di
delis sodas užaugusių obelių ir anie 
j ,000 jaunų obelių apie 6 metų senu
mo; už poros; metų šita farma " bus 
dusyk- tiek verta, 2 ir pusė mailių į 
dypų^-ptisė'ma’iės i plentą. Parduoda 
uz 88,430,-.pusė iniokčt. Tokios "eros 
firmefe ir taip pigiai niekur nerasit., 

■Turiu ir daugiau farmų. Rašyk pas:
A. ŽVINGILAŠ

R. F. D. L Jewett City, Cemt.
-----  --------- »------ <-------------------^r-

FARMA.
Didelis Pigumas! 

akrų geros Conneetieut žemės.100
35 akrai dirbamos, gera ganykla, di
delis miškas, 5 melžiamos karvės, 2 
arkliai, 370 vištų, visi farmos Įran
kiai, vežimai, karietos, pakinkai, 
puikus vaisinių medžių sodas, s. rui
mų stuba, 2 barnės, vistininkai. arti 
gatve karių linijos ir arti marketą. 
Kaina už viską tik $5200. {nešt S25Cd.

■ Kuomet tu perki farma, pirk gerą, o 
Jurėsi naudą. Matyk mane. Rašyk 
angliškai. (23)

NATHAN VVELSLER
4 Bank st., New Lodan. Conn.

i

Skaityk šią naujieną. 
Ji daug laimės neša — 
Dei Jūsų sveikatos 
Salutaras ilgas peša.

K A-TIK PAGERINTAS - SU STI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA

ITO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BiTTERIS IŠ MUSŲ CHE- 
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
džiaugėsi salutaico bitte-( 
rio gerumu, dabar galės pa- ; 
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS atatin
kamoms LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš. musų.
SALUTARAS DRUG & CHEM1CAL 

C<< DEPT. 18.
1707 So. Iialsted Chicegn, III.

NORTH GERMAN 
LLOYD

Laivai
Seredą.
Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2. 1 ir 
S ypatų.

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

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA, 

iš Rotterdamo nuveža pa
tiesia! j PiLIAV.Ą. 
išplauks iš New Yorko

Laivai 
sažierius

Laivai

Birželio 10

ROTTKRDam
DYNOMI
■ Birželio 24 ■

HEIIVAMSIONMM
" Liepos 8 ■ ■

Musu laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė Stw Boston, Mass.

I Lietuvą ir iš Lietuvos 
Piiiava, Klaipėdą, Liepoją, 
Hamburgą ir visus ki\us por- 
tus. Parduodame ant visų lini
jų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Išgaunan.e pašpor- 
tus ir taksų paliudijimus. La
biausia visame kame aprūpina
me atkeliavusius iš kitų mies
tų ir šeimynas. Keliaukite Lie
tuvon. su šimtais kitų per mus, 
neturėsite vargo!’!

L1THDANIAN TRAVEL BUREAŪ
136 East 42nd St.

Siunčiame pinigus Lietuvon 
paštą, telegrafu ir čekiais po 
pilna gvarantiia greičiausio iš
mokėjime. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpinusiame 
laike. Užganėdir.am tuksian
čius, užganėdinsim ir jus. Ra
šykit ar atsilankyk.it, o nesi
gailėsite!!!

1NTERNAT1ONAL 
TRAVEL 1JI REAU

NEVY YORK, N. Y.

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais pertais 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, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai "Hansa", "Bayern”. "Wuerttemberg" ir ’’Mount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų šriubų laivai. 

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

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentą 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St_ Boston, Mass.

Ligoniai kurie sergate!
Reumatu, Dusuliu (Asthma), Ner

vų liga, širdies liga, nuomariu, veng
riškomis ligomis ir t.t. Visų ligų ne
miniu,- bet bile ligą turi, ar kas tavo 
šeimynoje turi, nuo didžiausios ligos 
iki mažiausiai, galite duoti antrašų, 
< gausite rodąs ir receptus dykai, 
/dėkite už 2c. štampą ir gerą antra
šą. Daba*- gerus laikas, pavasaris ir 
tiktai šit im laike jus patįs save nn- 
mieje pagydys i te., Bandykite nami
nio gydymo patįs sau. Čia tui .te pro
gų su gvarantavimu, bile tik tą pa
darysite, tai pasveiksite. Rašykite 
pas: (21)

GERA FARMA — PARSIDUODA
i 5nt iengvų išmokėjimų su visais py 
i vuliais 
I stuba :
ežių

; rios, 
vanduo stuboje ir tvartuose, arti

, 4 turgruni miestai. Antrašas: 
K. PRANAITIS 

GSANBY. MASS.

ir padarais. Virs 200 akelių, 
2-jų familijų, 200 vaisingą me 

sode. Didelės lankos. Daug 
gera išgyventa žemė, began

</■
H

Ger» Bveikat* yra ank- 
siniij dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles,

KARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, dideliu ir mažų. Tos farmos 
randasi \>w Jcrsey valstijoj, netoli 
Nevvark, N. J. Parmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Box 46, Sand Brook, N. J.

T ❖ 
t t

e man savo hrsum- ♦ 
! —to išegzaminavimui. ♦*» 

išradimų knygų- 
"Patarimai Išradėjams." ♦ 
a—- i——— u-l-—.

ad- A 

♦k*

mus i.
Reikalauki-e 
tės ’ 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatuL

M \III IN LABI NĖR

yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkarovaisbažen*
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie-
kose arba pas.

F. «0. RICHTCR a CO.

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu.
išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausiu linijų. 
SVARBU ŽINOTI.

Musu atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. .Tie 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.

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

atsilankyk.it


ICTA irimus, jei vienas arba kitas rtRSBnlnlfflU IMA- prisirašo prie Society of 
lUAIDlACr (Shakers, arba kitokios reli- 

ilHAl JVAlKlVdt Įgiškos sektos, kuri žiuri į

VALSTB3SE.
Ncw Yorko valstijos le- 

gislatura nesenai užtvirtino 
įstatymą, sulyg kurio pati, 
nemačiusi savo vyro per 
penkis metus ir nieko apie ji 
negirdėjusi, taipgi jei vra 
priežasčių manyti, jog jis 
miręs, teismo nuosprendžiu 
gali* panaikinti moterystės 
ryšiu«. Tą pati gali padaryti 
ir vyras* kuris per penkis 
metus nėra girdėjęs apie 
savo moterį. Iki šiol New 
Yorko valstija pavėlino per
siskyrimą tik dėl svetimote
rystės. Nors ir buvo gerų 
priežasčių tikėti, jog pati ar 
vyras mirė, moterystės ry
šys nęgąlėjo būti aficiaiiškai 
suardytas. w __

Persiskyrimas Suv. Vals
tijose yra kiekvienos valsti
jos atskiras reikalas. to
dėl nėra dviejų valstijų visoj j 
šaly, kurios turėtų lygius • 
persiskyrimo Įstatymus. Peri 
daugelį metu yra reikalavi-į 
mas vienodo visose valsti-> 
jose persiskyrimo įstatymo, i 
bet iki šiol kongresas neėmė 
žingsnių duoti mums toki 
įstatymą.

Visos valstijos, apart New 
Yorko ir South Carolina, 
duoda persiskyrimą, jeigu 
vyras arba pati noriai aplei-

ženyba kaipo j nedorybę.
Beveik visose valstijose 

i pora, kuri jieško persiskt ri
mo, turi būti tos valstijos 

! gyventojais nuo metų iki 
! penkių, bet Idaho ir Nevada 
valstijose reikia gyventi tik 
šešius mėnesius ir paprastai 
kitų valstijų gyventojai, kur 
sunku gauti persiskyrimas, 
nuvažiuoja i Nevada ant še
šių mėnesių.

Persiskyrimas sulyg Įsta
tymų vienoje valstijoje, turi 
istatymišką galę visur Suv. 

j Valstijose ir net kitose ša- 
i lyse. F.L.I&

I

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausios Valdybos Pra

nešimas Skyriams.
Negalint ilgiaus pakęsti 

tokios neaiškios Lietuvių Pi
liečiu Sąjungos padėties, ko
kioje jai prisiėjo ligi šiol 
merdėti ir neturint tinkamų 
išgalių apreikšti jokio gy- 
vesnio veikimo prie galutino 
išnykimo eiti, todėl Vyriau
sioji Valdyba, savo posėdy
je. gegužės 23 d., 1922 m., 
Lietuvos Atstovybės rašti
nėje, New York City, nuta
rė sušaukti Lietuvių Pilie
čių Sąjungos Skyrių Visuo
tiną Suvažiavimą, kad patys 

! skyriai per savo atstovus iš- 
įsireikštų apie tolimesne 
i draugijos padėti.

Šiuomi Liet. Pil. Sąjungos 
Vyriausioji Valdyba oficia
liai praneša skyrių žiniai, 
jog Visuotinas Skyrių . .Su
važiavimas Įvyks birželio 17 
d., 1922 m., Waldorf Astoria 
Viešbutyje, kampas -5-tos 

. - i Avė. ir 34-tos gatvės, Newra gera Plėstis _ York city. P;asWės’
: valandą po pietų ir tęsis tol, 
i kol bus aptarti visi reikalai, 
koki tik gali kilti šiame su
važiavime.

Suvažiavimas yra šaukia

Baltic Statės Bankas 
Rengia Didžiausią 

Ekskursiją Lietuvon.
KELIONĖ LIETUVON PER 
DEVYNIAS DIENAS.

Baltic Statės Bankas siun- 
ičia savo keleivius ant geriau- 
įsių ir greičiausių laivų, šią 
i vasarą sudaroma yra milžiniš
kas Baltic Statės Banko kelei
vių būrys ant didžiausio pasau

lyje laivo, — ant to laivo ke
liaudami MUSŲ KELEVIAI 
! PASIEKS KAUNĄ Į DEVIN- 
| TĄ DIENA ’ Tokios greitos ke- 
pionės dar niekas negalėjo ture- 
|ti. Juo greičiau keliauji, tuo ma- 
Įžiau įvargsti ir išsikaštuoji ke
lionėje. Greitą kelionę galima 
atlikti tiktai keliaujant per 
BALTIC STATĖS BANKĄ, ši
sai keleivių būrys, ruošiamas 
Vasaros Ekskursijai, iškeliaus 
ant White Star Line laivo 
MAJESTIC, 29 d. Liepos (Ju- 
ly), 1922 m. Keleiviai pasieks 
Kauną apie 7 d. rugpjūčio, t.v. 
už 9 dienų. •

do namus ir prasišalino per irt 
kaikuri laiką. New Yorke 
turi būti manymas, jog pra
sišalinęs yra miręs, pirm ne-! 
gu teismas legaliai panai
kins ženyba.

Sbuth Carolina jokiu bu
du neduoda persiskyrimo.1 V 
Bet visose kitose valstijose 
prasišalinimas nuo šeimynos. 
vl„ __ ______
kyrimo. 22 valstijos duoda! 
persiskyrimą po vieno meto; 
prasišalinimo, 12 — po dvie
jų metu, ir 10 — po trijų 
metų. Rhode Island prasiša-: 
linęs turi negyventi namie | 
per penkis metus ir North mas išsprendimui organiza- 
Carolinoje per dešimts cijos tolimesnės ateities: ar 
metų. * i Lietuvių Piliečių Sąjungą

likviduoti, ar ja reorgani-Neistikunumas zenvbos . * - . • •.. _ žavus naujais pamatais, ios
prisiegom> p ' į praplėsti po Suvie-mo priežastim 1 oznoje vals-: nytas 
tijoje, apart Soutn Carolina. ■ J
43 valstijos duoda nersiskv-i Kaip matote, gerb. Lietu- 
rima. Įeisiu vvras ar pati yra Į vių Piliečių Sąjungos sky- 
nukaltinti piktadarystėje ’ nai, prieš jus pastatytas be-
arba jeigu nuteisti sėdėti galo svarbus uždavinys, nes __ ___ 
kalėjime ant vieno ar dau-{prisieina galutinai išspręsti kambariuose

KELIONĖ ANT DIDŽIAUSIO 
PASAULYJE LAIVO.

Laivas MAJESTIC, kuriuo 
važiuos musų keleiviai, yra 
džiausis visame pasaulyje.

di-

Apie to laivo didumą galima 
spręsti iš šitų faktų: Jo ilgis 
yra 956 pėdos, beveik penktda- 
lis mylios; jo plotis yra 100 pė
dų; jo tonažas yra 56,000 tonų. 
Vien tik aptarnavimui to laivo 
reikalinga yra 1,000 darbininku 
ir tarnų. Jei pastatytum tą lai
vą galu, tai jis butų augštesnis 
už augščiausi pasaulyje namu, 
Woolworth Building’ą! ant 206 
pėdų. MAJESTIC enžinai yra 
taip d ideli, kad jie gali paga
minti 100,000 arklių jiegą. ku
rios užtenka laivo varymui per 
juras su greitumu 26-jų mazgų 
arba 26 mylių per valandą.

TREČIOJE KLASĖJE 
KELIONĖ YRA MALONI.

Laivas MAJESTIC turi devy
nis plieno denius (dekus). Tre
čiosios klasės keleiviams yra pa
vedama vietos dalinai ant šešių 
denių, ruiminguose ir gražiuose 

----- ------ ---- ........ . - • • • - v, kuriuose yra 
giaus metų. Dvi kitos valsti-:musų organizacijos gvtyijes , -"engtos gražios lovos dėl dvie- 
jOS duoda persiskyrimą at-pr mirties klausimas. lodel:ju> keturiu ir šešių žmonių. Tie 
----------------  '-----------------skynu vąldybt) pareiga jTa kanibariai yra modernižkai jtai. 

kucgreiciausiai sušaukti vi-isyH KeIionė yra tiek ’ 
SUOtinUs skj rili, susirinki-. ka(į žodžiais sunku vra 
mus ir:nuodugniai apkaloė-mai apraSyti. Trejos

Keleiviams yra paskirti 
gomieji kambariai, su geromis 
kėdėmis prie stalų. Valgio laike 
keleiviams gražiai ir mandagiai 
patarnauja. Maistas yra pirmos 
rųšies, — sveikas, gardus ir 
apstus.

sitikime nuteisimo Į kalėji
mą ant viso gyvenimo.

Vienoje valstijoje, jeigu 
vyras ar moteris buvo nu
kaitinti prieš apsivedimą, 
persiskyrimas yra duoda
mas. 42 valstijose žiaurumas 
gal būti priežastim persis-’ 
kyrimo, tai yra atvėjujej 
kuomet vyrai žvėriškai pasi-’ 
elgia su moteriške. Bet 
Rhode Island Įstatymai da 
leidžia vyrui gauti persisky- ■ 
rimą, jeigu pati su juo taip; 
žiauriai pasielgia, jog jis ne-' 
gali su ja gyventi. Tris vals
tijos suteikia persiskyrimą, 
jeigu vyras arba moteris kė
sinasi ant vienas kito gy
vasties.

Paprasta girtuoklystė yra 
priežastim persiskyrimo ke
turiose dešimtyse valstijų ir; 
šešios valstijos duoda per-: 
siskyrimą dėl vartojimo \ 
morfino ir opiumo. Daugelis 
valstijų neduoda persisky
rimo dėl beprotystės, 
tik tris skaito tą priežastį, 
kaipo svarbią. Beprotystė 
prieš ženyba yra persiskyri
mo priežastim trijose valsti- Sąjungos skyriams ir 
jose.

Kentuckv valstijoje, jeigu’ 
vienas turi' nesuvaldoma ūpą i įam0 yajaus nes tuomi ne. 
arba serga biauna liga, gali mažaj pagelbėsite savo Te
gauti persiskyrimą. Havvaii Vynei Lietuvai, 
salose persiskvmas duoda
mas delei raupų. Mass. 
ir Kentuckv duoda persisky-

mus aukščiau pastatytą klau- 
I simą, išnešti savo nutari
mus ir juos pasiųsti, Suva

žiavimui. Taipgi reikalinga 
j pasiųsti nors po vieną atsto
vą nuo kiekvieno skyriaus, 
kad butų galima ši svarbu 
klausimą nuodugniai apkal
bėti ir tinkamai išspręsti, su 
nauda Amerikos lietuvių vi

suomenei ir musų Tėvynei 
■ Lietuvai.

Jei susidarys tinkamos są
lygos, tai bus apkalbami ir 
kiti svarbus einamieji klau
simai: a) išnešimas protes
to prieš Įneštąjį Suv. Valsti
jų Kongresan bilių, kuriuo- 
mi norima suvaržyti atei
vius gyvenančius Suv. Vaist. 
ir juos apkrauti dideliais 
mokesčiais, b) Aukso ir Si
dabro Fondo vajus, c) Vil
niaus atyadavimo klausimas 
ir kiti reikalai.

Taipgi prie progos “norime 
priminti Lietuviu Piliečių 

_ ___________ L’ na
riams, kad sulyg savo ge
riausių išgalių prisidėtumė- 

. te prie Aukso ii- Sidabro ren-
• • . *

I

Su tikra pagarba
Liet. Piliečių Sąjungos 

Vyriausioji Valdyba.

maloni, 
tinka- 
Klases 

du vai'

~ T JLEIVIS
ĮBALTIC KTATES BANKAS 
SIUNČIA PALYDOVĄ.

j BALTIC STATĖS BANKO 
keleivius ant laivo MAJESTIC

I

lydės žinomas Amerikoje ir Lie- 
, tuvoje kinematografistas pil. 
.Rapolas Kručas, kuris keliaus 
nuo New Yorko iki pat Kauno. 
Jis patarnaus musų keleiviams 
savo patarimais ir nurodymais 
visu kelionės laiku. Prie to p. ’ 
Kručas nufotagrai’uos keleivius 
New Yorke, ant laivo MAJES-j 
TIC ir Europoje ant krutaniųjų 
paveikslų (”moving pietures”) ’ 
ir tie paveikslai bus rodomi; 
Amerikoje ir Lietuvoje. TO- j 
DĖL. kas nori patekti ant kru

namųjų paveikslų kelionėje, lai 
> pasistengia keliauti ant laivo

MAJESTIC, * su BALTIC ! ’ 
i STATĖS BANKO keleivių pa
lydovu pil. R. KRUČU. Musų 

; keleiviai lenkų koridorių nesieks 
i ir niekur kelionėje nebus truk- 
’ domi.
REIKIA TUOJAUS 
UŽSISAKYTI VIETAS.

Norintieji keliauti- taip pato
giose sąlygose, privalo kuogrei- 
Čiausiai užsisakyti vietas. Lai
vakortės kaina antros klasės, 
nuo New Y’orko iki pačiam Kau
nui $158.50. Trečios klasės tik
tai $107.50. War Tąx $5. Vai
kams tarp 1 ir 10 metų — po 
pusę laivakortės ir War Tax: 
antroje klasėje $5, trečioje $3.

Užsisakant vietas reikia at
siųsti visus pinigus, ar bent $20 
rankpinigių.
BALTIC STATĖS BANKAS 
APRŪPINS VISUS 
REIKALUS.

Kad keleiviai patys neturėtų 
vargo ir rupesnio 
STATĖS BANKAS 
jiems visą, 
kelionei, 
pervežimas bagažo, 
visų formalumų su 
iax” ir t.t.

Tiems keleiviams, kurie no
rės grįžti Amerikon atgal, pasi
svečiavę Lietuvoje, BALTIC 
STATĖS BANKAS išrūpins rei
kalingus popierius, kad galėtų 
nekliudomi grįžti.

Toliaus. BALTIC STATĖS 
BANKAS sąžiningai aprūpins 
visus keleivių finansinius reika
lus, kaip tai: 1) norintiems imti 
draftus išmokamus Lietuvos 
bankuose, tokie draftai bus iš
duoti dienos kursu: 2> Norin
tiems parsivežti pinigus 
riais, 
pagal kuriuos Lietuvoje bus iš
mokėta dolariais, pilna suma; 
0) norintiems palikti pinigus 
ant deposito, bus išduotos Bal- 
tic Statės Banko knygutės ir, 
pareikalavus, tie pinigai bus 
persiųsti Lietuvon dolariais.

BALTIC STATĖS BANKO 
keleiviai bus pilniausiai ir tei
singiausiai aprūpinti. Tūkstan
čiai žmonių keliavusių per Bal- 
tic Statės Banką yra užganė
dinti, tad ir Jus busite užganė
dinti draugišku ir teisingu pa
tarnavimu.

Dėl platesnių informacijų ra
šykite :

BALTIC STATĖS BANK
294 EighthAve. NewYork,N.Y. 
Telephone: Watkins 2142.i

I
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Pažeminta kaina bus

Siusk
Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

Atyda^ Kas ims dabar iš kar-

iki 
m

P
— I

i!

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

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

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

70 DAINŲ!
B C+ioru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralui dai
li nu .vienoje knygoje. Diduma tų 
B dainų maišytų chorų balsam i; 
j dale? jų vyrų arba ir moterų 
' kvartetai ir dalis duettu, kurie 

jj tintja geriausiai vaikų chorams, 
h Kjnygėis kaina i u. 50c.
v > • » vr ?  ’ . L. _ _ I* *
įl -----t,
( to Žii knygų, gaus už 15 dol. 

J) Pažeminta kaina bus tik 
j y 1 d. liepos menesio, 1922

s ir- rašyk:pinigu.
M. PETRAI SK AS t

So. Boston, Mass
V-

BALTIC i 
parūpins. 

kas tik reikalinga ; 
kaip tai: pasportas,' 

atlikimas |
"income

dola-
buš išduoti niusų čekiai,

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siusti savo giminėms i 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 Lcverett SU Boston, Maas.
Mes atstovauja m visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj _Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St Boston, Mass.

i
i

i

į
i

"69 Broad^ay

Dr d I c «
IJETUVYS

Gydytojas ir CliirurgM.
506 Broadway & G st. ■

' •SO. BOSTON, MASS.
i I

ČEKIŲ ĮDĖLIAI
TAUPYMO ĮDĖLIAI

18451845
I

19221922

41 Bedford St., kampas Chauncry, Boston, Mass.
■ ■■ IM



v Nėjusiems kariuomenėn ne
duoda pil etiškų popierių 

62 ateiviai, tarp tų ir lie- 
t uvis Am anas Balčiūnas, Į 
norėjo išsibūti pilnas pilie-’ 
t iškas popDrassšį panedėli,

Vietinės Žinios
"Keleivio” kaimynai 

susirūpino.
^Keleivio” spaustuvė, ku- bet negavo dėlto, kad regis- 
/■dirba visokius spaudos tracijos meni reikalavo pa- 
^į’bus. šiomis dienomis ga- liuosavimo į.uo .kariumenės. 

i) 7 ■■ kontraktą spausdinti 
Bostono lenkų dienrašti.

Šituo labai susirūpino, 
musų kaimynai, ”Darbinin- 

”• "Sandara”. Susiru-
rei-

<

kas” ir 
pino žmonės svetimais 
kalais •

"Darbininkas” rašo, 
^Keleivis” jau padaręs 
deraciją su lenkais” ir 
tai esą "lietuvių visuomenei 
indomu dažinoti.” 

; "Sandaros” rašytojas lau
žo sau galvą ir prisipažįsta, 
kad jam "sunku pasakyti," 
kokiais tikslais "Keleivis” 
priėmė lenkų dienrašti.

Jei musų kaimynai tokie 
”beibės”, kad negali supras
ti paprasto biznio reikalų, 
tai mes galim jiems paaiš-

kad 
”fe- 
kau

"Pieno ir duonos” sąvaitė.
Majoras* € urley apskelbė 

šią sąvaitę "pieno ir duo
nos” savaitė. Jis pataria vi
siems Bostono gyventojams 
šią sąvaitę valgyt daugiau
sia duonos ir pieno. Tuo bu
du jis nori Įtikint žmones, 
kad galima sočiai pavalgyt 
ir pigiai pragyventi.

Pataria dykaduonėms 
dirbt.

Vienai Bostono dykaduo
nei nusibodo nieko nevei
kiant gyvent, ir ji nuėjo 
dirbt. Dabar ji rašo laikraš
čiuose. kad ji .labai puikiai 

__ ____ ......  j___  ___  jaučiasi, ir pataria visoms 
kint*Ttai"5:“Spaudos dar- dykaduonėms eit prie dar-

bo. -Ji persitikrino, kad dar
bas yra geriausis vaistas 

lyginimo. Ji vra sveikatai. Kada išdirbi, ji 
- * sako, tai ir valgis gerai ei-

7 • • • C

bus "Keleivio” spaustuvė 
priima dėlto, kad už juos 
gauna atlyginimo. J* 
Spausdinus latvių laikrašti, 
paskui lenką, paskui spaus
dino "Kardą”, dabar vėl 
spausdina lenkų dienrašti.

Ofisai "Keleivio” name 
irgi išnomuojami visiems,. i _ __ r _ x__ i 1

na, ir miegasi gerai.

Chelsėj areštuota tūla Cas- 
sie Itobinson už darymą ne
legalių operacijų. Dėl tokios 

kas tik gali renda užmokėti.' operacijos mirė Z ' metų am- 
Jei "Darbininkas" su "San- mertnna 
dara” turi gana pinigu, jie 
irgi gali pasisamdyti "Ke
leivio” bildinge vietos.

Ar dabar bus aišku?

žiauš mergina.
I

ii

Nuteisė policmanc už
mušėją.

Juodveidis Rency 
ra.v, kuris pereitą žiemą nu
šovė policmaną’, likos atras
tas kaltu antro 
žmugžudystėi ir

• j; Mur

Harvardo universiteto 
studentas It W. iiead gavo 
6 mėnesius kalėjimo užtai,1 
kad būdamas girta ? važiavo 
automebilium.

į

i
S. D. M. susirinkimas.
Simano Daukanto Moky

klos susirinkimas atsibus 
laipsnio pėtnvčioje, 9 d. birželio, 
turbūt 2922 m., l.ietuvm Svetainėj, 

gaus iki gyvos galvos kalė- kampas E i’’ Silver st., So. 
jimo.

Policijos parodymais, 
sausio naktį juodveidis 
metė iš namu savo pačią
, • 1 T 7 I *" > - • •*»’ •

i Boston, 
30 kare. B 
iš-1 
su 

Vaiku. Kada atėjo pJiicija, 
jisai užsibarikadavo ir pra
dėjo gintis. Apie 50 polic- 
manu apgulė iuodveidžie' 
narna ir pradėjo i ji šaudyt, i 
Buvo 
šūvių, 
juodveidis pataikė 
policmanui ir užmušė jį.

išleista keli šimtai
Laike to šaudymosi 

vienam

kaip\7:30 \al.
Bus tariama apie 

darymą mokyklos.
Rast. B. Kontrim.

va- 
ati-

S/cčiai iš Lietuvos.

Jusu sanvaitiniai skalbiniai
£

baltesni kaip visuomet
SMEGO baltumo lovų paklodės, užtie
salai ir užvalkalai.'Užtektinai švariu 
drabužių visai šeimynai.

Kaip malonu žiūrėti i šviežiai išskalb
tus drabužius, bet kiek prie jų sunkaus 
trinimo butų reikėję pridėti pirm negu 
tapo išrasta ši naują muilo rūšis!

Valanda mirkymo Rinso putose pa
daro daugiau negu ilgas mirkymas pa
prastam muile ir sunkus trinimas.

Po išmirkymui galbūt tik viena-kita 
vieta reikalauja mažo trinimo. Patry
nus su sausu Rinso ir ios vietos palieka 
švarios kaip tik gali būti ir nei vienam 
audimo siūleliui nepakenkia.

Kluso tai yra garsiųjų muilo išdirbėjų at- 
saky mas toras molinoms, kurios nori taip 
švariai išskalbti savo šeimynos drabužius, 
kaip Lux išskalbia plonus audinius. Parsi
duoda visur. Jis yra reguliariuose ir naujuo
se dideliuose pakeliuose. Gauk Rinso Šian
dien groserio ar departmento krautuvėse. 
Les er Bros. Co., Cambridge, Mass.

Vartok užtektinai Rinso, kad pasida
rytų didelės, tirštos putos, kurios pra
šalina purvą

K. S1DLAUSK0
APTIEKOSE
Visokį Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

TREJANKA
Trejanla išrasta’ir pripažin

ta IJetuvos ir vi-scs Europos 
senų gydytojų, kaip geriausia 
biteris taisymui žmogaus vidu
jines sistemos.

Trejanka 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 Nemi vaistai pagel
bės . atgauti ’ pilnai sveikatą 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

•ri. $1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybes. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saules nude
gimo. -uml» lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone. Vitamine, krajavos re--, 
munėlės. eitvoras, visokios šak
nis ir žieves.

K. ŠIDLAUSKAS ?
Aptiekorius

373 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome espertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. ( ? >
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadivav, -,
South Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370. ’

L O,

Telefonas 51I2'W. d

Or. A. Eorman-Gumauskas ii
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedčliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kam p. Eroad st. įį 

MONTELLO. MASS. !;

-5 Tel.: Richmona 2957-11. j)

| Dr. David W. Rosen I 
■JĮ Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
2 Rusiškai.
| GYDO CHRONIŠKAS IR 
| SLAPTAS
i VALANDOS:

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

į

Ma ė Marcinkevičiūtė, iš Kan- 
tališkių kaimo. Sasnavos vals
čiaus, pas Joną Marcinkevičių. 

Tresident Taft”, 3-čioje Ghent. Columbia Countv.
26 Gegužės. 1922 m. į N-j Veronika Mitkaitė, iŠ Pasva- 

Klimašauskaitė, iš Kas-;j:o miesto, pas Joną Survilą. 
va,s~ 875 Cambridge st., Cambridge, 

. I4ass.
j Salomija Kildišienė, iš Nau- 
; jamiesčio, pas Kazį Knstin, 5 
Canton st.. Brock^on. Mass.

Marė Jodviršaite, iš Gaigalų 
kaimo. Kupiškio valse., pas Jo- 

jną Jodviršį, 134 Bowen st., So. 
Boston, Mass.

Stasė Girutaitė, iš Kuršėnų, 
pas Albin Lucilla. 8719 Escana- 
ba avė., Chicago, III.

Jonas ir 
-įPaglaniu,

Latvėniškių j 
Daugalių pašto, 

380 Fourth
Mass.
Stankauskaitč, 
kaimo, Merkinės Į

Pas ietei- Gaučkus, Jurpis stuškiai

I

ATVAŽIAVO Iš IJETL'VOS 
PAS GIMINES

-’.čliVU

Liesoje.
Marė 

triškiu 
čiaus,
4V

rado paklydusi vai-! Katrė Girdauskaitė, iš Piivis- 
ką Klausiamas, kur jis gv- kiu. Mačiotų sodos, pas Antaną 
vena, vaikas sakė: "Tenai,!Viitrakj, 229 Bridgęport avė., 
kur dideli laivai ateina.” 1 Sheiton, Conn.
klausima, kaip jo vardas, | Jieva Dainiutė, iš zagarenų 
atsakymas buvo "Biliie", o j viens., Žagarės valsčiaus, pas 
kuomet jo klausė, kaip jo Kaži seštauską, 664 Fii.e st., 
pavardė,' "Biliie” sakė, Centrai Kalis, R. I.

:• ko tik paskui poii- 
vis sakė

Per 5 dienas nežinojo, kad 
jų vaikas prapuolęs.

Pereitą savaitę Back Bav 
policiia rado paklydusi vai-!

i

i kaimo, Alytaus 
pas Juozą Orlinskį. New- 

.on st., Brookline, Mass

"Biliie”
s » tves .Ir r
cija jo klausė, jis

yes .
Negalėdama i 

kam jis priklauso, 
prieglaudom

sužinoti, 
policiia 

atidavė jį prieglaudom Tik 
po 5 dienų i So. Bostono po
licijos stoti No. 6 atėjo tris( 
maži vaikai ir su ašaromis < Jadvyga 
pradėjo pasakot, kad jų Mikoi.iškiu 
”Bi!lie” prapuolė ir jie 
gali jo niekur surasti.

. Cik tuomet paaiškėjo.

Ona Kišietaitė, iš Tr.tsnikų 
kaimo, Merkinės valsčiau t, pas 
M. Kišėtienę, 51 Oaklanc. st.,' 
Waltham. Mass. j (Bostoną.

Ona Ezelskaitė, Latvėmškių į Adomas 
'viensėd., ~ 
; John Pieškus, 
■So. Boston,

Zofija Kibartai, iš
Kauno, atvažiavo Į

ir Veronika žukaus- 
pas kai, iš Kalvarijos. ’
st ’i Pijušas su šeimyna, Ona; An- 

_ lianas ir Ona '■ iš Rakausku 
1S kaimo.

Valteris, Rozalija, Vladas ir 
__ i, iš Kasa viskių.

Villiam Tutlis, iš Vašnutų 
kaimo, Tauragės.

Ipolitas Smardok, iš Kauno. 
Kurie Amerikiečiai norite sa

vo gimines atsivežti iš Lietuvos 
, Šiaulių apskr., pas Ra- į Ameriką, nelaukite nieko pa- 

’ Vaičiuii, 86 First st.,ir kada|„VI;.„ N v’
kad

visai 
irgi

> yra 
xai kai 

jo pasigedo ir pradėjo jie— 
koti. Dabar "Biliie ’ vėl prie 
motinos.

i '4 Ar hur st., Montello. Mass-.

ir a adinasi Dublis, 
gyvena nusimetė, 
ant Bolton streeto 
ant Silver streeto. 
buvo prie motinos,
jis prapuolė, ji mane, 
jis nuėjo j as tėvą ir ■ 
jo nejieškvjo. Tėvas 
nieko nežinojo, kad jis 
prap lojęs. Tik kiti

Dideli karščiai.
Jau kelinta diena kaip 

Bostonas kenčia nuo karš
čio. Ši nedeldienj, panedėli 
ir utarninką temperatūra 
sieke 90 laipsniu. J ad; d< Ii 
So. Bostone ienas ži'.ogus 
nuo karščio mir**. 
lika apsirgo.

Lai. u "'George Washirtgton” 
2-roje klesoie. 2 Birže- 

| lio, 1922 m.
į Teklė Valantytė, iš 
kaimo

zuronu
I

soklyn. N. Y *
j Katarina Staricka, iš Radvi- 
■ liskio.
į Rachmak Goldberg, iš Kibar 
tų.

Samuel AI >ert. iš z..slių.
IJtnjamin ovin. iš Žaslių 
Nikodemas Krukonis,

VlUl!' .i

Bro- kol dar yra galima, kreipkitės 
; su visais
arba per

į antrašu :
BALTIC

klausimais ypatiškai 
laiškus tik sekančiu

STATĖS FINANCE
CORPORAT1ON

357 Broadway. So. Boston.Mass.

- \ I

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Lietuviui- Piliečių Sąjungos 1- 

i.io skyriaus susirinkimas įvyks 
j ketverge, 8 d. birželio-June, 
• 1922,-prasidės lygiai 8 vai. va-

17 kare, Lietuvių Svetainėje, kam- 
; pas E ir Silver gatvių, So. Bos-

Trečioje klesoje.
Antanas Būdvytis, iš Birba- 

liu kaimo. Naumies* io vals
čiaus, pas Petrą Bud /ytį, 
Scott st.. VVorrester. Mass.

Domicėlė Beliauskyt*, iš Sla-ltone. 
hados kaimo, Jezno valsčiaus. Piliečiai ir pilietės, neatbuti- 

o keli ’- I^ Petrą Bcliauską. ] 6b Har- nai visi atsilankykite Į šį susi- 
ding st., Cainbnuge, Mi.ss. rinkimą, nes turime labai daug

svarbią reikalų aptarimui, i 
Taipgi bus renkami delegatai i 
Lietuviu Piliečių Sąjungos su
važiavimą. K. žibikas, sek.-, i

|
IPARDAVIMAI.

PARSIDUODV PEK \RNe ant ge- 
' i ą išlygų. par<luct. noriu greit Yra 
mašinos ir kiti įtaisymai. Klauskit 

• po num.: ' (23)
8 Burleigh Cambridge. Mass.

į 
»

ri------------  ' nai^iduoda
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. I v; ' '
Velie Turing 5 . ė<lynių. veik nau- • Acti 

■as. parsiduoc i- pigiai. Gal: m:Ayt i----
vakarais nuo 4 24) t

ANTĄNAS VASILIAUSKAS
8 Hatch st.. So. Boston, Ma-s. i---------------- -------------------------------g 

PARSIDUODA NAMAS. į« 
visais iti.isvnais. piazai. nešat* i įg

(25) l|

Mass.!?
— Ii

Su visais Įtaisymai:
rendos §2,400. įja’i matyt nuo 6 va- Į 
karais.

JUOZĄ ‘AS ŠIAULIS
5 Supnles st.. Roxbury,

PARSIDUODA
Išdirbtas kepiiuo biznis Uostom 

visai pigiai arbaj-— mainys ant 
no arba farmos. £

LITU U ANT A N AGENCY.
361 West BroatAvay,

So. Boston. Mass.

BARSIliHHlA FORNIčlAI
Trijų kambarių rakančiai ir pečius 

; pigiai, nes savininkai iš- 
ažiuoja k’tur. Kreipkitės po No. 199 
-.tiens st. (apačioje), So. Boston.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI PENTERIAI IR 

DEKORATORIAI.
Taipgi popieriuotojai ir kiloki me- 

kanikai. 95c. ant valandos, 44 valan
dos savaitėj Du beita va mokestis su
imtomis po pietų, nedėtdieniais ir 
šventadieniais. Neunijinė šapa. Trans- 
portacija apmokama. Atsišaukit Į

665 \Vasnir.gton st_ Room 311, 
Boston. Mass. (25)

l

PETRAS VALUKONIS I
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

I*-■*- I
i

(26;,

ir<

Ttl. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 ild 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D »t.
SO. BOSTON. MASS.

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

Nuo 
Nuo 
Nuo
321

i i

i •

11t
i
I

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai' ir greitai. (?)

I*. VALUKOMS
SO. BOSTON, MASS.

375 BR0ADWAY
•-

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, 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.

1 •

i

i į

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

SEVERO5 GYDUOLĖS UŽLAIKO į 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

!

*

Tai ycfi cistas, sveikas ir 
elefjqii$lę<ds platiems tepu las.

fiAINA 25c
l^lalislę*te p<is <ipf<elų>rilis.

hairPONADE TeL Be«ch SSU

DR. R. M. FRIEDMIN
SPECIALISTAS VENERI4KŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
IMI WASHINGTON ST.

BOSTGN, MAS3.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit .neverki mano 
na: tičH — neraudok, 
aš t; u duosią BAMBINO 
čiuči r-liulia.”

Grcičir .i begki į aptieką ir 
nupinki ^5e. bonką

BAMBINO
Vaizbažeiklis užreg- S. V. Pat. Ofise

, Arbatinis šaukštukas 
t -ojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valand: s sutąsys vidurius ir galu
tinai pašalius užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai m -gsta jj! Jie prašo danglius!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius netun jo, tai prisiųskite 
40e. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. R1CHTER & CO., Borough oi' Brooklyn, Nevz York.

NAUJAS GARADžIl S.
Parsiduoda su y i su bizniu ir visais 

naujos mados įtaisais geriausioje vie
toje Boston’e. Iš 't-asoIiiM. ir aliejaus 
galima gerą gyvenimą padaryti. Sa
vininkas labai nori parduotu taigi 
prisiims tiktai $4 ")ą jn-AŠimo. l)ei 
olatesnių -žinių -kreipkitės prie B. 
Kon trim. > (22)

LITHUANIAN AGI NCY
361 West Broadway,

South Boston. Mass. 
Telephonai: So. Boston 6‘ 5, 1337 ar 

Ro.vbury 4743-R.

reikia ^reitTis pujelias

Jei reikti idileile ture fl pĮiil\*bs 
plaukus ir priclliodtdl jierrįs 
iVelnUiqo, m'ąkštuiTĮo ir bbėsio, 
vartokite

A 
į
2 
t?

$

£ $Ir

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi tarime nuo visokių slap
ti,-^.-ų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
<1 Į vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
?,e« Jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
caLtarus per telefoną uzdyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į kPTIEKĄ po numeriu

200 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Išegzammuojn akis, rrita.kc.1 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY
SO. LOŠTOM. MASS.




