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Maskvoj atsidarė 
triukšminga byla
TEISIAMA 34 SOCIALRE- nė j turi teisę teisti savo 

VOLIUCIONIERIAI. priešus, ar ne.

LENINAS NUOMARIU 
MIRŠTA.

Londono žiniomis, Leni
nas gavo nuomario ligą ir 
pereitą panedėlį jau antru 
kartu buvo apmiręs. Troc
kis paėmęs į savo rankas vi- 
sus valstybės reikalus. Pa
šaukti iš Vokietijos du spe-

tarp

Metai XVII

Kruvina
Bridgepor to lietuvių.

priešus, ar ne.
Kaip iš ugnies atsistojo! cialistai daktarai pareiškę, 

Juos gina Belgijos, Olandi- Vandervelde ir pradėjo kad Lenino liga labai pavo
jos ir Vokietijos socialistai, pliekti francuzų išsigimėlį, jinga ir jis vargiai pa- 

- - - - ■ ”Aš pasakysiu piliečiui Sa- sveiksiąs.
tarė Vanderyelde,! Bet sovietų valdžios at- 

?kad jis turėtų žinoti, jog i stovas Rygoje sako, kad su 
aš nesu ponas, bet pilietis, j Leninu nesą taip bloga. Jis 
Toliaus jis turėtų žinoti, esąs nuvargęs, nervai pairę 
kad aš nesu jokio karaliaus ir jam reikėsią pabūt koks 
ministeris, neigi Antrojo laikas pasitraukus nuo val- 
Internacionalo prezidentas, stybės darbo ir pasilsėt, bet 
bet milionų darbininkų at- jo gyvybei nesą jokio pa
stovas, ir mano rankos nėra, vojaus.

Birželio 8 d. Maskvoje ■ 
prasidėjo triukšminga byla, 
kurioje 34 social-revoliucio- 
nieriai yra -kaltinami vals
tybės išdavimu, į kurį įeina 
bendradarbiavimas Kolča- 
kui ir rengimas suokalbių 
ant Lenino. Trockio ir kitų 
sovietų valdininkų gy
vasties.

Kaltinamieji yra padalyti 
į tris grupes. Pirmon gru- 
pėn ineina beveik visi so- 
cial-revoliucionierių parti
jos pildomojo komiteto na
riai. Jų tarpe yra ir mote
ris, Evgeniia M. Ratner, 
partijos iždininkė. Vyriau- 
sis kaltininkas yra Aneram 
R. Gotz, buvęs Kerenskio 
padėjėjas.

Antroji grupė susideda iš 
šešių ar septynių žmonių, 
kurie, sakoma, žudydavo 
sovietų valdininkus, bet su
imti virto savo draugų iš- 

.davikais 
komunistais. Jie bus varto
jami šitoj byloj kaipo val
džios liudininkai prieš so- 
cial-revoliucionierius.

Trečioji grupė susideda 
iš keliolikos social-revoliu- 
cionierių partijos narių, ku
rie yra kaltinami tuo, kad 
nors patįs suokalbiuose ne
dalyvavo, I ’ ' J ......_ _.... ............... w ___
jutos ir valdžiai nepranešė, (ja skirtumas tarpe jusu 

teismo ir buvusių caro teis
mų?” Salėje vėl kilo 
triukšmas.

Ši byla sukėlė viso pa
saulio darbininkų domės. 
Prieš bolševikų cariškumą 
pradėjo protestuoti visų ša
lių proletariatas. Ar drįs 
bolševikai pasmerkt teisia
muosius social-revoliucio-

I Haagos konferencija 
atsidaro 15 birželio.

GALI KILT GELŽKELIE- 
ČIŲ STREIKAS.

Numušė $110,000,000 algų.
Taip vadinama valdžios 

darbo taryba geležinkelie
čiams Chicagoje šiomis die
nomis numušė geležinkelių 
dirbtuvių darbininkams 
$60,000,000 algų metams, 
kad. geležinkelių kompani
joms liktų daugiau pelno.ši- 
tas algų apkapojimas ineina 
galion 1 liepos ir paliečia 
500,000 geležkeliečių dirb
tuvėse. Pora sąvaičių pirm 
to ta pati taryba numušė 
$50,000,000 algų linijos dar
bininkams.

Geležinkeliečiai dabar bal
suoja, ar dėl šito algų apka- 
pojimo streikuoti, ar ne. 
Streiko pasekmės bus žino
mos 30 birželio. Ūpas yra 
už streiką ir gali būt, kad 
neužilgo susilauksime gelž- 
keliečių streiko.

i

Bridgeporte, Conn., vie
nos lietuvių šeimynos vyras 

‘ _ v____ __  !_•.£. T _ __  & _________________ _

terį. Apie tai rašo vietos 
anglų laikraščiai, kurių 
mums prisiuntė vienas skai
tytojas. Bet pavardės tų 
lietuvių labai iškraipytos, o 
musų skaitytojas nepaaiš
kina, kaip jie ištikrujų va
dinasi. Pašautąją moterį 
anglų laikraščiai: vadina 
Mrs. Agnės Wilsoa, o ją šo
vusį vyrą vienas laikraštis 
vadina Paul Sebegat, o ki
tas —■ Paul Sebe^ape.

Šitos tragedijoj istorija 
esanti tokia. Sebegat yra 
vedęs lietuvis, turi žmoną 
ir vaiką. Apie pusantrų me
tų jisai dirbęs, kokiai ten 
kompanijai už vežėją ir bu
vęs labai geruose šantikiuo- 
se su Wilsoniene, kurios 
vyras turi mėsos krautuvę. 
Wilsonienė prikallfinusi Se- 
begatą pamesti ~
tą, o ateiti dirbt j 
vėn, žadėdama 
gą. Atėjus jam 
dirbti, Wilsonien 
si prie jo meilin 
gerai sutikdavo.

sus valstybės reikalus. Pa-' Pašovė kitos šeimynos. mo-

kruvinos!”
Ant žodžio ”mano” Van-' 

dervelde padėjo toki spau-' 
rHrna incr ūkiame r»£icir]ai«o ’dimą, jog visiems pasidarė 
aišku, kad pačių komunis
tų rankos yra suterštos ne
kaltų žmonių krauju, todėl 
saleje kilo baisus lermas. 
Komunistai pradėjo staugti 
ir švilpti. Teismo pirminin
kas Piatakov irgi pašoko 
ant kojų ir visas drebėda
mas tarė Vandėrveldei: ”Aš 
noriu jums priminti, kad 
jus čia buvot pakviesti ne 
politinių prakalbų sakyti, 

. , . „ bet padėt kaltinamuosiuspasisakė -esą ----- -----—
Į užmetimą, kad jis nega

li būt politinių savo priešų 
bešališkas teisėjas, teismo 
pirmininkas Piatakov pa
reiškė: ”žinoma, mes nesa
me bešališki, bet musų ša
liškumas eina valstybės 
naudai.”

, . . Vandervelde tuomet* at-
bet zmojo apie kirt0: ”jej taįp, tai koks ta-

o tankiai net slėpė tikruo
sius kaltininkus, teikdami 
jiems prieglaudos ir kito
kios pagalbos.

Antrąją grupę, kuri vir
to valdžios liudininkais, gi
na pačios valdžios atstovas 
Bucharinas ir buvęs fran
cuzų karininkas Jacųues 
Sadoul, kuris buvo nuteis- ______ __
tas francuzų karės teismo nierius sušaudymui, tai lie- 
ant sušaudymo, bet pabėgo ka da pamatyt. 
Rusijon ir prisidėjo prie 
bolševikų.

Visus kitus kaltinamuo
sius gina Belgijos socialistų 
vadas Vandervelde, Olandi
jos proletariato atstovas 
Watters, vienas vokiečių ir 
keli rusų advokatai.

Posėdžiui atsidarius, kal
tinamieji pakėlė protestą, 
nurodydami, kad teismo 
pirmininkas Piatakov, kai
po atkaklus komunistas, 
yra jų politinis priešas, to
dėl negali būt bešališkas ir 
teisingas teisėjas. Vander
velde ir kiti kaltinamųjų 
advokatai taip pat pradėjo 
aštriai kritikuoti komunis
tų teismą, kuris negaK iš-

prisidėjo prie ----------
NUŽUDYTA 117 VAIKŲ.

Londone gauta iš Finlian- 
dijos žinių, kurios temiasi 
neva bolševikų laikraščio 
"Krasnaja Gazeta” infor
macijomis, kad vienoj Rusi
jos vietoj valdžios įsakymu 
buvę nušauta 117 vaikų, ku
rie sirgo nepagydomomis li
gomis. Tai buvę padaryta 
vaduojanties žmoniškumu, 
kad sumažinus sergantiems 
kančias. Vaikai buvę užsi
krėtę valgydami sergančių
jų išmetąs.

LENKŲ MINISTERIJA 
GRIUVO.

nešti teisingo nuosprendžio, Pereitą sąvaitę griuvo 
nes iš principo yra nusista- Lenkijos ministerių kabine- 
tęs prieš kaltinamuosius, tas su Ponikovskiu prieš- 
Išsivystė karštos diskusijos, akyje.- Sakoma, kad krizis 
kurios tęsėsi apie tris va
landas.

Pašoko ant kojų bolševi
kų sėbras francuzas Sadoul 
ir pradėjo kolioti Vander- 
veldą, kad jis esąs belgų 
karaliaus ministeris, kad ta žinia, kad Graikijos vy- 
jis esąs ponas, kad jo ran- riausybė pripažino- Lietuvą 
kos kruvinos ir kad todėl de jure. Tokiu budu jau 15 
jis neprivaląs čia klausinė- valstybių pripažinusios Lie
ti, ar bolševikai savo sosti- tuvą de jure. — (Elta.)

įvyko dėl negalėjimo susi
taikyt dėl rinkimų tvarkos.

GRAIKIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

Lietuvos Atstovybėje gau-

l

AMERIKOS VARDAS 
RUSIJOJ ŠVENTAS.
Iš Rusijos dabar grįžta 

amerikietis Shafroth, kuris 
dirbo tenai ištisus metus su 
Amerikos šelpimo adminis
tracija. Apsistojęs Londo
ne, jisai papasakojo baisių 
dalykų apie Rusiją. Tūlas 
laikas atgal buvo pasklydęs 
gandas, kad išbadėję rusai 
jį papiovė ir suvalgė. Tas 
paskalas kilo iš to, sako 
Shafroth, kad amerikiečių 
šelpimo organizacijoj mirė

■ riea na žmogus nua šiltinas 
ir nakties laiku badaujantis 
rusai jį pavogė ir pasidali
jo, o laikraščių korespon
dentai, ištolo apie tai nu
girdę, paleido paskalą, kad 
Shafroth suvalgytas.

Žmogienos valgymas Ru
sijoj dabar esąs paprastas 
dalykas. Išbadėję žmonės 
kasa lavonus iš kapų ir val
go juos. Kačių ir šunų Ru
sijoj beveik jau nelikę — 
visi suvalgyti.

”Aš žinau atsitikimą,” 
sako Shafroth, ”kur viena 
kaimietė, penkių vaikų mo
tina, papiovė jauniausį savo 
vaiką ir sukapojo jo kūną 
mėsai. Bet vyriausis vai
kas, kuris matė, kaip moti
na nukirto jo broliukui gal
vą ir dėjo jo mėsą į puodą, 
baisiai verkė ir tos mėsos 
nevalgė.”

Samaros gubernijoj ištisi 
miškai stovį nuluptais me
džiais — žmonės skuta žie
vę ir valgo. Komisarai ai
manuoja, kad miškai iš
nyks, bet kad žmonės iš
mirs, tai jau nelabai jiems 
rupi.

Tečiaus didelio vargo da
bar galima užeiti tiktai to
limose vietose, kur sunku 
privažiuot. Miestuose ir 
miesteliuose netoli geležin- 
kelių padėtis jau žymiai pa- 
gerėjusi ačiū amerikiečių -Ncw' Yorkas esąs
pašalpai. Shafroth ??k?>iiabai doras miestas, nes ant
kad amerikiečiai vienos piktadarystės New
nemažiau kaip Yorke,.St Loufee papildo-
gyvasčių Rusijoj. Todėl
tarp Rusijos žmonių Ame
rikos vardas esąs šventas. 
Į-amerikietį rusai žiūrį kai
po į viršžmogį. Žmonės puo
la ant kelių ir bučiuoja že
mę, kur pereina Amerikos 
šelpimo darbininkai.

ėjo vie- 
krautu- 

nę al- 
autuvėn 

pradiėju- 
ir jiedu 
t suži-

Wilsonienėmo.

19 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
ANT GELEŽINKELIO.
Netoli Quarry, To., perei

tą sąvaitę susikūlė Chica
gos pasažierinis traukinis. 
Nelaimėj sužeista 19 
žmonių.

APVOGĖ KALĖJIMĄ.
Fayetteville, N. C. — Po

licija čia jieško vagių, kurie 
nakties laiku Įsilaužė į vie
tos kalėjimą ir išsivežė sei
fą su $1,772.

ĮLEIDO RUSŲ KUNI
GAIKŠTIENĘ.

Pereitą sąvaitę Ameri
kon atvyko pasislėpus ant 
laivo tūla černičova, kuri 
sakosi esanti rusų kuni
gaikštienė. Sulyg Įstatymų, 
ne piliečiai Amerikon ne- 
Įleidžiami, o jau tokie, ku
rie atvažiuoja pasislėpę ant 
laivo, grąžinami be jokių 
ceremonijų. Tečiaus darbo 
sekretorius Davis liepė 
įleisti šitą ponią viršum 
įstatymų, nes ji, mat, kuni
gaikštiško kraujo ir prie to 
da sako, kad jos vyrą bol
ševikai nukryžiavojo. Kaip 
iš pradžių Amerika buvo 
revoliucionierių prieglauda, 
taip ji dabar virsta visokių 
revoliucijos išmatų pastoge.

padariusi 
Sebegatui kokių tai pasiū
lymų, bet jis atsisakęs juos 
priimti. Supykusi Wilsonie- 
nė pavarė jį iš darbo. Sebe
gatui pasidarė daug bėdų. 
Taigi už visus ”trobelius” 
jis nutarė Wilsonienei at
keršyti, ir nuėjęs anądien 
Wilsonų krautuvėn išsi
traukė revolverį ir pradėjo 
ją šaudyt. Jis suvarė į ją 
tris kulipkas, bet žaizdos 
esančios nepavojingos ir 
moteris pasveiksianti.
- Musų skaitytojas, kuris 
prisiuntė šitą žinią, pridu
ria, kad abidvi šitos šeimy
nos esančios labai dievobai
mingų katalikų ir kad Wil- 
sonienė prieš ištekėjimą 
buvusi pas kunigą už gas- 
padinę. Dabar ji guli ligo
ninėj, o šovusis ją Sebegat 
areštuotas ir sėdi kalėjime.

DIDŽIAUSIS PIKTADA
RIŲ MIESTAS.

”New York Times” paro
do, kad St. Louis miestas 
turįs daugiausia piktada
rių. Pereitais metais tenai 
vien tik žmogžudysčių buvę 
426. Paprastai yra mano
ma, 
niu 
New Yorkas. Bet tikrybėje 
taip nesą. Palyginus su St.

kad ištvirkimo žvilgs- 
daugiausia pasižymi

TRUMPOS 
TELEGRAMOS.

Tūlas Fligelman Brookly- 
ne tapo nuteistas metams 
katejmTO užtai, kad1 pavogė 
vienai moteriškei 14 centų.

Lawrence likos nušautas 
lietuvis A. Galibauskis. JĮ 
užmušė tūlas Gancarz, ku
ris turėjo pasiskolinęs iš jo 
pinigų, žmogžudystė įvyko 
prie munšaino. Galibauskis 
paliko pačią ir dvejatą 
vaikų.

NEW YORKE ŽUVO
70 ŽMONIŲ.

Long Island pajūryje 
maudėsi tūkstančiai new- 
yorkiečių pereitą nedėldie- 
nį, kaip staiga užėjo baisi 
vėtra su perkūnija ir lie
tum. žmonės, kurie nespėjo 
is vandens pabėgti, buvo su
mušti į jūres ir prigėrė. Po
licija vėliaus surado 45 la
vonus, bet spėjama, kad iš
viso žuvusių bus apie 70. 
Audra buvo tokia smarki, 
kad mieste nudraskė krau
tuvių iškabas ir išdaužė lan
gų stiklus.

ANGLIJA STOJA Už 
Į PRIPAŽINIMĄ RUSIJOS.

Prancūzų reakcininkai ne
nori su tuo sutikti.

Haagos konferencija atsi
daro 15 birželio. Olandijos 
valdžia daro didžiausių pa
stangų, kad ji pilnai nusi
sektų. Dvylika valstybių, 
neskaitant Anglijos ir Itali
jos, jau priėmė ton konfe- 
rencijon pakvietimą.

Anglijos valdžia per savo 
ambasadorių Paryžiuje įtei
kė Francuzijai notą, pa
reikšdama, kad Haagos 
konferencijon būtinai turi 
būt priimta Rusija. Bet 
Franci jos reakcininkai prie
šingi Rusijai ir nenori kar
tu su rusų delegatais daly
vauti. Francuzų premjeras 
pataria, kad visų pirma 
Haagoje susirinktų alian
tai su savo ekspertais ir iš
dirbtų sąlygas, kokios turi 
būt Rusijai pastatytos; pas
kui tas sąlygas paduoti ru
sams kaipo ultimatumą ir 
JŠUHį Jas be Jokiu derybų, _ 
priimti arba atmesti. Angli
jos premjeras Lloyd George 
sako, kad toks elgimasis bu
tų priešingas pačios konfe
rencijos tikslams, ir jis sto
ja užtai, kad rusai butų pri
pažinti lygiais su kitais. 
Taigi kaip jie susitaikys, da 
nežinia.

I

I I
I

Lloyd George Anglijos 
parliamente pasakė, kad 
Anglija panaikintų visas 
skolas, jei tą patį sutiktų 
padaryti ir Amerika. Fran
cija pasisakė sumažintų 
Vokietijos mokesčius, jei 
Amerika sutiktų panaikinti 
Franci jos skolas.

Bulgarijoj valstiečių su
važiavimas užgyrė Stambu- 
linskio politiką valdžioje ir 
išleido buržuazijai perspėji
mą, kad jei ji kėsinsis pa
grobti valdžią Į savo ran
kas, Bulgarijoj bus apskelb
ta valstiečių diktatūra.

Kesselio mieste nežinia 
koks piktadarys užpuolė 
Scheidemanną, vokiečių so
cialdemokratų didžiumos 
vadą, ir apliejo jį prūsine 
rūgštimi. Nuodai parmušė 
Scheidemanną ant žemės, 
bet paskui jis buvo atgai
vintas.

NUTEISĖ MIRIOP 40 
GAIDŽIŲ.

Springfieki, Mass., — Ke- 
turiasdešimts gaidžių, išla
vintų muštynėms, buvo nu
teista vietos teisme miriop 
r visiems nukapota galvas. 
Amerikoje tarp farmerių 
zra labai mylimas sportas 
gaidžių kova, kuri įstaty
mais yra aštriai draudžia
ma. Farmeriai rengia to
kias peštynes slapta, kur 
policija nemato. Andai buvo 
ižklupta didelė gaidžių ko- 
za girioje netoli Spring- 
Cieldo. Buvo suvažiavę keli 
rlesėtkai farmerių su 'išla
vintais gaidžiais. Kada poli- 
•ija juos užklupo, vieni pa- 
)ėgo,,kiti buvo suimti su 40 
raidžių. Taigi tuos gai- 
Ižius teismas dabar ir pa
merkė miriop.

NORĖJO NAUJŲ KELI- 
i NIŲ, GAVO DžĖLOS.

Worcester, Mass. — Tū
las Frank Bovenzi čia liepė 
savo pačiai eit ir pavogt 
jam porą naujų kelinių iš 
krautuvės. Moteris nesuti
ko, tai Bovenzi šoko ant 
jos su britva ir perplovė 
veidą nūo plaukų iki akies. 
Moteris pasiskundė apie 
tai policijai. Bovenzi likos 
areštuotas ir nuteistas še
šiems mėnesiams kalėjimo.

Amerikos kariumenės 
teismas Burlingtone, N. J.. 
nubaudė karininką NichoL 
oną užtai, kad jis paraše 
Hardingui laišką, sakyda
mas, jog Amerikos armijoj 
yra daug ’prusiškumo”.

Belgijos valdžia nutarė 
per visą šalį akmenų linijų 
pratiesti, kuri rodys, kaip 
toli buvo nuėjus vokiečių 
armija per didžiąją karę.

New Yorke ketina strei
kuoti 5,000 kepurninkų, jei 
darbdaviai neišpildvs jų rei
kalavimų.

PERKŪNAS SPYRĖ I 
TEISMĄ.

Pittsfielde, netoli Bosto- 
10, perkūnas uždegė apskri
do teismo rūmą. Keli valdi- 
įinkai buvo pritrenkti, 
eismo rūmų nebuvo 
<unsargio.

SAULĖ UŽMUŠĖ 
3 ŽMONES.

New Yorke pereitą 
zaitę saulės karštis užmušė 
1 žmones. Apie 10 pavojin
gai apsirgo.

VOKIEČIAI NEGAUNA 
PASKOLOS.

Susirinkę Paryžiun tarp
tautiniai bankieriai svarstė 
klausimą, ar negalima duoti 
Vokietijai paskolos. Iš pra
džių rodėsi, kad paskola bus 
duota, ir vokiečių markė 
iau buvo pradėjus smarkiai 
kilti. Bet Francuzijai da
rant visokių kliūčių, ban- 
kierių konferencija nutarė 
paskolos klausimą atidėti 
neapribotam laikui. Bankie
riai pažymėjo, kad norint 
duoti Vokietijai didelę pa
skolą, būtinai reikia, kad 
aliantai nustatytų sumą, 
kiek Vokietija turi išviso 
Francijai užmokėti; tam 
tikslui reikia peržiūrėti 
Versaliaus sutarti ir nu
spręsti, ar neperdaug Vo
kietijai užkrauta mokesčių, 
ar nereikia tą sutartį perra
šyk Francuzija stojo prieš 
tai piestu, ir bankieriai tu
rėjo paskolos klausimą ati
dėti.

/

Ant 
per-

są-

IŠVAŽIAVO EUROPON 
3,000 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę iš Ne:v 
Yorko uosto išėjo 3 garlai
viai, kuriais išvažiavo Eu
ropon 3,000 ateivių.

MINISTERIO JURGUČIO 
ATSAKYMAS 
SKIRMUNTUL i T.

į lenkų Užsienio Reikalų 
ministerio notą iš gegužės 
30 d., siūlančią Lietuvos 
vyriausybei tarties Kaune 
ar Varšavoj optacijos (pi
lietybės pasirinkimo) klau
simu, Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris kun. Jurgu
tis 6 birželio atsakė, kad 
Lietuvos vyriausybė tarsis 
tuomet, kai lenkai išpildys 
Suvalkų sutartį. — (Elta.)
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,v;

Laisvoj” Lietuvoji

lis
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"Tėvynės

I

Vilniaus Malsimas.
klerikalizmo vieš-

>

Valstybės Departamentas

I

chamas, 
partija,

paroms druu.:- 

mėiL 26 dieną
4-tos batarėjos

siroošiama, nebent apsigy
nimui. ]
savo valią kultūrinei ir eko- mcsnių vietų, Įstaigų 
nominei kovai. T__ _ ~
savo brolių dvasios Dalaikv- 3a? kas Amerikos žmonėms

i 
J 
A.

bruožas juos skiria 
pagrindo, 

politikuoja 
ministerių 

miniose ir

Jos buvo išleistos 
bet lietuviu

.-AMERIKOS KOMPANIJA uaie; rrviv\r«i>

vų.
jome 'Sveika, 
lienė!’ ”
Drg. Kairys "

'r,i

AMERIKOS MOKSLAS - 
LIETUVAI Į PAGELBĄ.

Lietuvių prietelius, Prin 
ketown’o Universiteto pro 
Aesorius Haroldas H. Ben- mąjį darbą (Už tai, kad kaio metu 
der’is renka parašus žv- pu?.atRas apskriti?s , ,• . * .i ii*: Kaunys. dirbdamas kirviu kalejim-1R13US1Ų AnifcnkOS rnoks^H-, dirbtuvėje tyčia nusikirto dešinėm 
vyriu po peticija, kurioje franko? smiliaus piršto galą su tiks- 

K x i -i « ijv. j lu Jssivad '^ti visiškai iš karo tarnv-prašoma Amerikos valdžios bcS), atsižvelgiant į tai, kad jis 
nripažinti de jure Lietuvos, i Pas«ym^jęS visokiais apgaules bu- 
y F ’l •• _ ; uais liuosuotis iš karo tarnybos, nuLatVlJOS ir ,uStOnijOS resptl- i baustas mirties bausme sušaudant.

> tekstas Paduotas Stasio Motuzas kasacijo. 
. . —j— ™ . 19ai

.... ____ _ nusprendimuneS , atmestas.
į Stasio Motuzos pasigailėjimo pra- 

•—-cį šynia 1921 m. spalių mėn. 21 dienų 
■ E. Respublikos Prezidento p. Stei

> Seimo Pirmininkas padėj: 
' rezoliuciją: "St. .Motuzui mirtie 
bausmę pamainyti sunkiųjų davb.? 
kalėjimu iki gyvos galvos su visomis 
tos bausmės įstatymu numatytomis 
pasekmėmis.” A. Stulginskas.

5) 1921 m. birželio mėn. 21 4 pėst. 
pulko Vyr. Leitenar.tas Sougaiia u 
nusidedamąji darbą (už tai, Kad bu 
damas 4 pėst. pulko krautuvės vedė

GEGUŽĖS ŠVENTĖ
LIETUVOJE.

Iš visų keistumų, keis- 
čiausis dalykas Lietuvoje čius, skubinasi kirsti krašte 
yra Pirmos Gegužęs šventė, miškus; tame darbe pralen-

Lietuva ir Latvija.

D APŽVALGA

ir labai reikšmingas, 
išeina iš pačių viršūnių 
Amerikos inteligentijos. __7,.

Peticiją žadama inteikti; 
netrukus. — (Elta.)

kurių čia 
sustiprėjus 
Krautuvės'

1 
________ ___ j ap’ viai yra 

vaikščiojimas tęsės iki pat knygų Jenkų kalba, kas su- 
pietų. Po pietų krautuvės atsi- (*ar9 1 toje kalboje
darė ir piliečiai ėmėsi kasdie- išleistų Vilniuje tuo laiku j 
ninio darbo. Kalėjimo languo- Knygll. v 2Z -...................
se buvo matyti raudonų vėlia- (lenkų kalboje, 
vų. Vakare bažnyčioj atgiedo- i dvasioje — daugiausiai vei- 

dangaus kara- kalai iš Lietuvos istorijos ir 
vertimai iš geriausiųjų Lie-

pra- 
dienos

•1

taikius, Lietuvos vyriausy* Y^0’. J^ų pradėjo versti

dešinė.-

— -------- — -- ------ — ---------  . * A *1 '-tanias -i peši, puiso Krautuves veu-ituose lietuviai reiškė savo . viena žymesnių AmenKOSIjas, išaikvojų iš pavestų jam. tarnv- 
dienine valia «avo soMiinė^ imamųjų paveikslu kompa-;V?->e pinigu 5067 auks. 67 sk. ir grą- piiciitiię v<t*14 -®vu »u<_iiiie, , j .. ? - i' p. f* 1 - žino juos jau įsejus aikštėn jo nusi
neatsižadėti ir savo brolius iOSt ricture Lorpo- kaitimui), nubaustas 4 mėnesiais ka-
atvaduoti. Į ginklu kov4 ne-p ation', siunčia šią vasarą t.u„ū į.™

HebčLt įS2VO žmones Į Lietuvą nu- teisių siaurinJno. Be to iš Songailo.-
Bet tauta grūdina Lietuvos žy-‘nriteista ninimnic M
- - - - - - - —    ——■*-— -------- IX*

nominei kovai. Tuo tarpu j žmonių — žodžiu sakant vi-

12 VALANDŲ DARBO | Lietuvoje ji vra legalė, ir 
DIENA. ........... ’

Plieno pramonėj Įvedama 
jau 12 valandų darbo diena. 
Teisėjas Gary, plieno trus- 
to galva, sako, kad jo kor
poracija, United Statės 
Steel, pailgina darbo valan
das dėlto, kad ateiviai dar
bininkai to reikalaują. Ma
tote, kur darbininkų gera- 
dėjas! Bet kada tie patįs 
darbininkai reikalauja dau
giau algos, tai tuomet pil
nas Gary nesiskubina jų 
reikalavimą išpildyt.

Bet meluoja jisai sakyda
mas, kad ateiviai darbinin
kai reikalauja ilgesnių dar
bo valandų. Tokio reikalavi
mo da niekur • darbininkai 
nėra statę. Antras dalykas, 
jei tik ateiviai to reikalau
ja, o amerikiečiai tam prie
šingi, tai kodelgi plieno 
magnatai neklauso savo 
tautiečių, o taikosi prie 
"foreignerių?" Juk kituose 
dalykuose jie ateivius visai 
ignoruoja. Kuomet plieno 
pramonėj anais metais kilo 
streikas, ponas Gary panau 
dojo visas brutališkas spė
kas, kad jį sulaužius, ir lau
žydamas tą streiką aiškino, 
kad tai esąs tik "foreigns- 
rių maištas" ir jį būtinai 
reikia nuslopinti. Kodėl tad 
dabar ponas Gary toks "ge
ras" pasidarė "foreigne- 
riams?”

nio pačiu laiku persekioja
ma. "Keleivyje” buvo jau 
rašyta, kaip socialdemokra
tai Kaune norėjo .sušaukti 
darbininkų mitingą tai 
šventei pažymėti, ir negalė
jo. Kitur darbininkai buvo 
net areštuojami ir mušami 
dėl tos šventės apvaikščioji- 
mo. Jei ji buvo kur apvaikš
čiota, tai ne darbininkų de
monstracijomis, bet pamal
domis ir milicijos parodo
mis. "Socialdemokrato” ko
respondentas iš Vilkaviškio 
rašo:

"Gatvėmis vaikščiojo (be 
vėliavų) sustiprintos milicijos 
sargybos, gatvių galuose sto
vėjo kareivių patruliai ir pa
sipuošusios panos, 
daug priviso ypač 
Vilkaviškio Įgulai, 
buvo uždarytos.

"Toks 1-mos gegužės 
vaikščiojimas 1

ŠNIPO ALGA.
Šitokiu antgalviu "Karys 

20 numeryje rašo:
"Estų komunistų vadas. 

Kingisepp, kuris 1918 ir 1919 
metais pasižymėjo Estijoje di
deliais žiaurumais ir ligi šiol 

' bu^o komunistu- -veikėju ir 
*Sšaipu, gegužės 5 d. buvo TaiT- 

ne sušaudytas. Prieš mirda
mas jis prisipažino, kad kas 
mėnuo gaudavo iš Rusų vy
riausybės 300-400 tūkstančių 
estų rublių. Pinigus jam išmo
kėdavo sovietų atstovybė arba 
atvažiuojantieji rusų kur
jeriai.”

Reikia pasakyti, kad tai 
yra Įdomi žinia. Bet lietu
viams butų daug Įdomiau 
žinoti, kiek Lietuvos kleri
kalų valdžia moka savo šni- 

'pams. Gal "Karys" teiksis 
apie tai savo skaitytojus pa
informuoti?

KLERIKALAI PAIMS 
"VIENYBĘ?” y

"Keleivio” redakcijai pra
nešama, kad greitu laiku 
Brooklyno "Vienybėj” žada 
Įvykti žymių permainų. 
Laikraštis pereisiąs iš tau
tininkų į klerikalų rankas. 
Sutartis su kun. Kemešiu 
esanti jau padaryta. Dabar
tinis "Vienybės" redakto
rius, p. Sirvydas, eisiąs 
dirbti prie Lietuvos Atsto
vybės Washingtonan, o p. 
Vinikas busiąs paliuo- 
suotas.

Tuo budu klerikalai su
tvirtina savo poziciją: jie 
Įgyja tautininkų laikrašti ir 
iš Lietuvos Atstovybės pra
šalins visus neištikimus sau 
žmones, šiomis dienomis jie 
prašalino Rimkų, Įstatyda- 
mi jo vienon kun. KemėšĮ. 
Buvo likęs tik vienas Vini
kas ne jų partijos žmogus, 
dabargi jie ir tą nutarę pra
šalinti.

Ar visa tai tiesa, mes ne
galime tikrinti, bet labai 
galimas daiktas, kad tiesa, 
nes pastaruoju laiku kleri
kalų spauda pradėjo varyti 
didelę agitaciją prieš laiky
mą Atstovybėj p. Viniko.

kia net okupantus vokie
čius. Gyventojai nepasitikė
dami lenkų valdžios pasto
vumu, puolėsi pardavinėti 
lenkų markes. Jau kila pa
nikos.

UŽPUOLIMAS ANT DAR
BININKŲ SUSIRINKIMO. 

Rokišky 23 balandžio bu
vo vietos darbininkų unijos 
(profesinės sąjungos) susi
rinkimas. Susirinkimui da

Tuotarpu lenkai nesiliau- neprasidėjus tapo areštuo
ja varę persekiojimo politi- tas iš susirinkimo prof. sa
kos. Laikraščiai praneša, jungos pirmininkas Raišys 
kad jau rengiami nauji są
rašai lietuvių ištrėmimui.

Tečiau persekiojimai —g 
tai geriausias būdas sukelti'

ir pasodintas kalėjime. Už 
ka irkodbl areštuotas?-Mat, 
ponas Draugelis vykdo sa
vo nutarimą nubausti po 
mėnesi kalėjimo arba po 
5000 auks. pabaudos visus 
sąjungos valdybos narius; 
kad teismas sąjungos užda
rymą atmainė, tas Drauge
liui nerupi. Kad Raišys dė
lei uždėjimo neteisėtos pa- 

; baudos padavė skundą vid. 
platinę Vilnijoj, kaip šiais į reikalų ministeriui ir Kad iš 

v - x-----  - ministerio kanceliarijas yra
! pasiųstas 1 aštas pabaudos 
nevykinti, tas Draugeliui ir
gi nerupi. Kas jam ministe- 
ris ir jo įsakymas, jeigu jam 
užėjo noras Raiši suareš
tuoti ! Suareštavo, susirin
kime neleido dalyvauti, ke
lias dienas palaikę, 28 ba
landžio iš lyto paliuosavo. i 
Žinoma, ponui Draugeliui: 
ne tiek rūpėjo Raišys su
areštuoti, kiek suardyti 
prof. sąjungos susirinki
mas. Bet vis tik susirinki
mas Sąjungos Įvyko.

žmones iš miego. Taigi ir 
lenkų žiaurumai daug prisi
deda prie Tautos Rytų bu- 
dinimo iš miego. Lietuviški 
laikraščiai einantieji lietu
vių ir lenkų kalbomis nie
kuomet taip nebuvo prasi-

laikais. Lietuvos Rytai per
gyvena dabar pačią dvasios 
pakilimo gadynę, kokią per
gyveno visa tauta rusų žan
darų laikais.

Indomų faktą pastebėjo 
lenkų spauda: nuo 1919 m. 
iki 1922 m. Vilniaus lietu- 

išleidę 50 Įvairių

Papuolė man į rankas 
Krašto Apsaugos Ministe- į
rio cirktiiioras, užvardintas 
"Įsakymas Kariuomenei" 
(viešai neskelbiamas), ku
riame yra paskelbtą karei
vių bylos ir teismo nuos
prendžiai.
Draugai amerikiečiai, per

skaitykit tą cirkuliorą aty- 
džiai, kuri čia, kiek sutrum
pinęs, paduodu.

Viešai neskelbiamas.
ĮSAKYMAS KARIUOMENEI No. 45
Kaunas, 1922 111., Vasario mėn. 15 d

Teismo skyrius.
Skelbiu isiteisėiusius Kariuomenėm

Teisino nusprendimus kurių bylose
1) 1921 m. gegužės mėn. 21 dien; 

ž'-ro Raiteliu pulke kareivis Jon:u 
šyvis už nusidedamąji darbą (už ta' 
kad su tikslu visiškai pasiliuosuot 
nuo karo tarnybos, tyčia pridegin 
sau vaistais aki), nubaustas sunkiu 
jų darbų ketėjimu iki gyvos galvos.

2) 1921 m. gegužės mėn. 26 dien. 
2-ro Raitelių pulko kareivis Juozą? 
Žilinskas už nusidedamąji darbą (u 
tai, kad karo metu su tiksiu visiška 
pasiliuosuoti nuo karo tarnybos, ty
čia gadino sau ūkį, leisdamas į ją vi
iiivoiį), nubaustas sunkiųjų daib. 
kalėjimu iki gyvos galvos.

3) 1921 m. birželio mėn. 6 dieną 
pėst. pulko kareivis Kazys Pikolavi 
čius už r:usidadamąjį damą (už tai 
kad eidamas sargybos viršininko pa 
teigus prie 5 pešt pulko daboklės su
sitaręs su areštuotu, tyčia leido jan. 
pabėgti iš daboklės, gavęs už tai nui 
jo laikrodį), nuoaustas 10 metų sun
kiųjų darbų, kalėjimo.

Paduotas Kazio Pikulevičiaus ka- 
sacijos skundas Vyriausio Tribunok 
1921 m. liepos mėn. 23 dienos nu 
sprendimu atmestas.
. 4) 1921 m. birželio mėn- 8 dien.- 
kareivis Stasys Motuzą už nusideda-

- i mąjį darbą t už tait
_ būdamas Šakių apskrities kalėjime 

{kalinys, dirbdamas
* 1 dirbtuvėje

Naujienose" tuvos rašytojų. Lenkų laik- 
stačiai *^ko,~ kad Pirmoji J-ąščiai* pastebi, kad tai esą 
Gegužės Diena Lietuvojej . .......... . ......
virtusi "milicininkų šven
te”, ir jis parodo, kodėl taip 
yra. Girdi:

* Gegužės pirmosios dienos • 
šventimą nustatė laikinoji j 
Lietuvos vyriausybė 1919 me
tais ir pavadino ją 'darbo ir 
tautų vienybės’ švente. Iš vy- 
riausvbės pusės tai buvo savo-jnv išmetu it- ckivm hvuj uv.y-—:“ 
tiškas reveransas į du frontu Tuo tarpu pačiame . Vilnių-' trumpas, bet gilaus turinio į d' nuTp^
į darbininkus, kurie tuometėje, net jų sulenkintieji mu- 
vilties kupini, dar ruošėsi duo-jsų broliai, vis aiškiau suž:- 
ti buržuazijai generalinį mu- no, jog jie yra lietuviai.

Į . tą imržuas ją. re-. 1 VisOg ^0^ valia Re
voliucijos apglušytą, bet Jau i:uomet Vilniaus neatsiža- 

įdėti — nuolat stiprėja. Ka- 
:da Vilniuje^ lenkai uare: poroGRAFUOS LIE- 

prijungimo iškilmes,u- j TTJV\
ne ir kituose Lietuvos mies-Į _  _

M .. -...Puik® kareivai Silvestras tuosius daužė kumščioms 
:. ... . ir Pranas Ivaškevičius ir nagaika, spardė kojoms, 
už uusidedamąjį darbų (už tj»i, kad žiauriai mušė ir t.t. VOS ne
susitarę bendrai veikdami parinktu' .
raktu atrakino vieną kart vi.eną, kitą VOS gBVO tik dvi savaites ka- 
.»iįt kitą krautuves ir pagrobė pre- įėjimo, ir dar jam pritaiko- 
'............... - ‘ ma kaszm koks amnestijos

Įstatymas, kuris duoda tik 
9 dienas kalėjimo, ir dar da
roma malonė, visa bausmė 
paskiriama, kaipo karinin
kui, tik 12 dienų daboklės 
arešto... Bėt galų-gale ta už 
žmonių mušimą "bausmė" 
visai sudyla, kadangi kapi
tonas Plechavičius jau anks
čiau nubaustas 4 mėnesiams 
daboklės...

Žmonės kalba, buk tas 
Plechavičius ne vieną de- 
sėtką gyvų žmonių pas 
Abraomą nušokinęs.Bet ne
pagavęs už rankos nesakyk 
vagis! Juk nelengva buvo 
tokį Mažeikių caruką pri
tverti. O teismas... Teismui 
gaila savojo... Tai tik taip 
dėl ‘ visoko — neva baudžia 
— dėl akių.

Ir kam dar tas "Įsaky
mas" draudžiamas viešaj 
skelbti? Jeigu ūž prasikalti
mą teisingai baudžiat, tai 
tegul visi žino—pasimokys, 
pasisaugos; slapta ne baus
mė, bet žudymas.

Kirvukas Nusmuko.

visai "nelaukti rezultatai”. 
Oficialiai lenkai nebeva-' 

dina Vilniaus krašto "Lit- 
wa Strodkoiva".Naujas mu
sų Rytų krašto vardas esąs 
"Wojewodztwo Wilenskie". 
Gi visą Lietuvą jie vadina 
tik "Koįvienszczyna”, Lie
tuvos vardą tokiu budu ma-,—m— 
no išmesti iš savo žodvno. ■ blikas. ’ Peticijos

pradėjusią atsigriebti.
"Kas 1919 metais buvd vi 

sai suprantama, tas šiandien 
Lietuvoje atrodo klaiki nesą
monė. Ir Į tą nenormalumą 
jau bandoma pirštu iš dešinės 
pusės. Klerikalų 'Laisvė' šįmet 
jau išdrįso įdėti primąjai ge
gužės chamo straipsnį, kuria
me darbininkų šventė Lietu
voje pavadinta tinginių šventė 
ir reiškiama vilties, kad jau 
kitais metais jos nebebus. Tan 
pačian balsan atsiliepė ir 
žemdirbių laikraštis 
Balsas’. ”

Taigi Lietuvos 
tai yra klerikalų 
parodė, kad ji moka spiau- 
dyt ton vieton, kur vakar 
da stovėjo be kepurės, sako 
drg. Kairys. Ir jis prana
šauja, jog nesą jokios abe
jonės, . kad artimiausiais 
metais darbininkų šventė 
Lietuvoje bus visai panai
kinta arba pakeista, jei pa
tįs Lietuvos darbininkai ne
paims jos šventimo į savo 
rankas.

ėjimo kiekvienas. Vepilnani^ianu 
. Jovaišai. Gadliauskui ir Ivaškevičiui 

■ausinė sumažinta iki 16 mėnesių pa- 
> ras to kalėjimo ir įskaityta visiems 
keturiems atsėdėtas prieš teismą 
laikas.,

14) 1921 m. spaliu mėn. 15 dieną 
■> pėst. pulko viršila Kazys šimkevi- 
iius už nusidedamąji darbą (už išaik- 
/ojimą pąvesto^jsm tarnyboje turto, 
turį grąžino tik apkaltinimą Jam pa
teikus), nubaustas IIH) auksinų pini
ginės pabaudos ir 7 
nes arešto.

15) 1921 m. spalių 
Artilerijos Brigados 
grandinis Pranas Žakevičius, kaltina- 
nas pasikėsinime nužudyti Karo sto
viui esant, pripažintas nekaltas ir ir 
teisintas.

16) 1921 ra. spalių mėn. 26 dieną 
Kauno m. ir apskr. Komendantūros 
aštininkas Juozas Sntoleuskis už nu- 
įdedamąjį darbą <uz tai, kad per 

ipgaules išviliojo ir pasisavino sveti
mą turtą tam reikalai pasivadinęs 
save valdininku), nubaustas 8 mėne-
iais kalėjimo.

17) 1921 m. lapkričio mėn. 3 dieną 
1 pėst. pulko Leitenantas Petras Bir- 
"ys už nusidedamąji darbą (už tai, 
kad be tikslo pasisavinti pavestų jam 
tarnyboje pinigu 450 auksinų sumoje, 
teisėtai juos išleidęs, jis, kad atsi
skaityti. pasirašė dviejose sąskaitose 
vardu "Petras Vaičiūnas” vietoj to, 
kad duoti Vaičiūnui pasirašyti), nu
baustas, atsižvelgiant į visas bylos 
aplinkybes ir į prisipažinimą kaltėje, 
3 mėnesiais kalėjimo, kuri bausmė, 
kaip karininkui pakeista 4 mėnesiais 
laboklės areštu.

18) 1921 m. lapkričio mėn. 7 dieną 
a pėst. pulko kareivis Juozas Trinka 
už' nusidedamąji darbą (už tai, kad 
pagrobė su tikslu pasisavinti iš ka
reivinių kiemo svetimą pakinkytą 
kumelę ir ją pardavė), teismas ran
da teisingu nubausti 4 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

19) 1921 m. lapkričio mėn. 7 dieną 
Mažeikių Karo Komendantas Kapito
nas Plechavičius už nusioedamaji 
darba (už tai, kad norėdamas pri
versti asmenį pasakyti, kur randasi 
kitas asmuo norimas jo areštui, ga
vęs iš pirmo nepatenkinant) atsaky
mą, kumščiais ir "nagaika”, c taipo
gi spardydamas kojomis, žiauriai jj 
sumušė), nubaustas 2 sąvaitėm kalė
jimo, sumažinus bausmę einant Am
nestijos Istatylno III p. iki 9 dienų: 
ši bausmė, kaip karininkui, pakeista 
12 dienų daboklės arešto.

Šis nusprendimas skaitomas 
žiotas 1921 m. kovo mėn. 5 
Armijos Teismo nusprendimu, kuriuo 
Kapitonas Plechavičius nubaustas 
mėnesiams daboklės.

Originale pasirašo:
Majoras Inžineris SLIŽYS 
Krašto Apsaugos Ministeris. 
Kapitonas ŠALKAUSKAS 
Kariuomenės Teismo

Valstybės Gynėjas.

mui — dirba visa tauta. Au-!?aIėtų būti svarbu ir nau- 
kos plaukia iš visu Lietuvos > dingą sužinoti apie Lietuvą, 
kraštų vilniečių kovai pa-Ateinanti rudeni jų nuimti 
remti. Nei vienas vakaras, i b.us rodomi vi-
nei šiaip jau pasilinksmini-; Amerikos teatruose,
mas nepraeina, kur nebūtų i vėliau juos žadama per
skiriama dalis pelno bro- siųsti Europon. Kompanija 
liams vilniečiams. Aišku. kreipėsi Į Lietuvos Atstovy- 
kad jokie nedoro komedi-. ^P dėl pagelbos ir tarpimn- 
jantų žygiai nesulaikys tau- gavimo. Prašomoji pagelbn 
tos ėjimo prie savo sienų ir Jai bus suteikta. (Elta.)

lankai "prijungė” Vilnių.
Lenkai steigia Rytų Že

mių komisiją, kurios užda
vinys butų Įvykdyti visišką 
Rytų pakraščių suliejimą 
su Lenkija ir Visišką tų 
kraštų sulenkinimą. (Taip 
praneša Lietuvos laikraš
čiai). Tuo tarpu kąė gi pa
čiame musų Vilniuje gir
dėtis?

Po anų garsiųjų Vilniaus 
"prijungimo” iškilmių, Vil
niaus lenkininkų ūpas puo- 
a vis žemyn. Visų nujaučia

ma, kad tai butą tik kome
dijos, kad čia lenkai negalės 
užsilaikyti. Lenkų valdžia 
darosi vis šykštesnė. Naujų 
bilijonų Vilniuje nebepila. 
Tuo tarpu jau pradeda kel
ti Vilniaus krašte mokes

ŽUVYS VERČIASI ANT 
KRANTO.

J North Carolinos valstijos 
jungai mus su lenkais nesu- pakraščiu,, apie 20 mylių il- 
taikius, Lietuvos vyriausv* ?10» Ju.nP pradėjo verstis 

|bė pasiūlė Lenkijai paduoti įvairiausios rųsies ir viso- 
| Vilniaus bylą Tarptauti- didumo negyvos žuvys, 
niam Haagos Tribunolui. To apskričio sveikatos vir- 
Lenkai atisakė i tą teismą Simukas Dr. Hamilton^ yra 
eiti. Sulyg Versaiės sutar- ,os nuomones, kad tos žuvys 
ties, Lenkijos sienas turės 
nustatyti talkininkai. Jie to 
oficialiai dar nepadarė. Tai
gi ’r Vilniaus krašto klausi
mo negali rišti viena Lenki
ja, o turės rišti visi talkinin
kai. Kuo' bus vaduotasi tą 
klausimą rišant, ar teise ar 
beteise, parodys ateitis. Ti
kime, kad teisybė ims vir
šų. Šiaip ar taip, lenkai per- 
anksti apsidžiaugė.

Liet. Inf. Biuras.

prie visiškos savo laisvės.
Čia neprošali bus pridu- 

ros apie juridinę pusę Vil
niaus klausime. Tautu sa-

AREšTUOTA MOTERIS 
NUSIŽUDĖ.

Worcesteryje policija su
ėmė tūlą Mohammedienę už 
pardavinėjimą svaiginančių 
vaistų. Bijodama patekti 
kalėjiman, ji nušoko nuo 
4-tų lubų ir ant vietos užsi
mušė. f —

siunčia Šią vasara riško kalėjimo, kuri bausmė jam pa 
"į teista tuo pačiu laiku daboklės te

. . . .. - - 
priteista 1000 auksinų piniginės pa . 
baudos.

6) 1921 m. birželio mėn. 22 diena 
. Kauno m. Komendantūros Vyr. Lei

tenantas Antanas Kmidiauskaa ui
’ i-usidedamąjį darbą (už tai, kad ga- 
. vęs pinigus kareiviams algoms apmo

kėti ir Kūčios dieną valgiui jiems pa 
gerinti, išeikvojo savo reikalam 
10455 auksinus, kuriuos padengė tik 
nusikaltimą aikštėn iškėlus), nubaus 
tas 4 mėnesiais karinio kalėjimo, ku
ri bausmė jam pakeista 4 mėnesiais 
daboklės be teisių siaurinimo. Be te 
iš Kmieliausko priteista iždo naudai 
2000 auks. piniginės pabaudos.

7) 1921 m. birželio mėn. Iv dien: 
Karo Ligoninės sargybos komandos 
kareivis Povilas Žukauskas už nusi
vedamuosius darbus, {matytus: pir
mąjį — už tai, kad 1920 m. balandžio 
mėnesyje, karo metu, būdamas su
imtas, Kauno įgulos daboklėje, su 
tikslu visiškai pasišalinti nuo kare 
tarnybos, pabėgo ir prabuvo pabėgęs 
virš pusantro mėnesio, o paskui su
imtas ir būdamas vėl areštuotas Li
goninėje su tuo pačiu tikslu, vėl pa
bėgo 1920 m. liepos mėn. 2 dieną ii 
prabuvo pabėgose iki 1920 m. lapkri
čio mėnesio ir antrąjį — už tai, kad 
1020 m. liepos mėn. 2 dieną, pabėg 
damas iš Karo Ligoninės pagrobė su 
tikslu pasisavinti" svetimą turtą, nu 
baustas 7 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Be leista Jždui Kariuome
nes Intendanto asmenyje išieškoti 
administratyviu keliu vertę pagrobtų 
Žukausku valdiškų daiktų.

8) 1921 m. birželio mėn. 25 dieną 
Karo Valdininkas Juozas 
nusidedamą jį darbą (už tai, ksitf per
leido per sieną į I^tviją keletą as
menų be tam tikrų dokumentų, eida
mas Mažeikių stoties ir ruožo komen- 
panto padėjėjo pareigas), nubaustas 
6 mėnesiais tvirtovės.

9) 1921 m. liepos mėn. 2 dieną 1- 
mo Parųbežinio,pulko Vyr. Leitenan
tas Jonas Juodikius už nusidedamąji 
darbą (už tai, kad žinodamas ■ apie 
kareivių sauvaliavimus nepranešė ka- 
fo vyriausybei), nubaustas 7 pitone 
daboKles be teisių siaurinimo: .. ,:-.

10) 1921 m. rupjučip mėn. 4 dienų 
Atsargos b-no kareivis Mykolas 
Domkos už nusidedainąjį darbą (uz 
gadinimą sau ausų deginamais skys
timais su tikslu pasiliuosuoti nuo tar
navimo kariuomenėje), nubaustas 10 
meto sunkiųjų darbų kalėjimo.

11) 1921 m. spalių mėn. 4 dieną 
Virbalio Stoties Komendantūros ka
reivis Juozas Radzevičius už nuside- 
damąjį darbą (už išreikalavimą ky
šio), nubaustas 6 mėnesiais civilio 
kal^j'm*', kuri bausmė jam, kaip ka
riškiui, pakeista 9 mėnesiais draus
mės' dalių.

12) 1921 m. spalių mėn. 6 dieną 5 
pėst. pulko Leitenantas Jonas Garvi- 
lis už nusidedamąji darbą (už dalei- 
dimą savo žinybos kareiviams sauva
liauti), nubaustas 1 mėnesiu ir 3 sa
vaitėmis <laboklės arešto.

13) 1921 m. spalių mėn, 14 dieną

bus žaibų užmuštos laike di
delių perkūnijų ant jūrių, 
bet geologai mano, kad po 
jūrėmis galėjo būt didelis 
žemės drebėjimas ir kad 
tuo budu žuvys galėjo būt 
užmuštos.

ŽYDŲ DUONKEPIŲ 
UNIJA TEISME.

New Yorko žydų duonke
piai apskundė savo darbi
ninkų uniją užtai, kad ji iš
reikalavo iš jų dusyk dides
nių algų, negu krikščionių 
kepyklos moka, ir tuo budu 
privedė juos prie bankroto.

18,822 PRANCŪZŲ MIRĖ 
NELAISVĖJ.

Franctzų karės ministe- 
ris dabar paskelbė, kad vo
kiečių nelaisvėj išviso mirė 
18,822 franeuzų kareivių.

Palyginus dvi kaimynines 
tautas, Lietuvą ir Latviją, 
rasim tarp jų didžiausią 
skirtumą.

Dvi giminingos tautos 
taip mažai skirdamosios sa
vo kilimu ir užimamų teri
torijų atžvilgiu, savo dvasi
niu ir kultūrinių gyvenimu 
skiriasi iki didžiausio prie
šingumo. .Kad latviai yra 
kulturiškesni už lietuvius, 
parodo tas faktas, kad lat
viai turi plačią spaudą, se
nai Įkūrė aukštąją moky
klą, turi gana turtingą žem
dirbystės literatūrą ir dau- ’ 
geli specialių mokyklų.

Latviai yra evangelikai, 
ir šis ’ 
nuo lietuvių iš 
Musų kunigai 
Seime, užima 
vietas, agituoja 
bažnyčioj.

Pereitais metais vienas 
danų rašytojas, pervažiavęs 
per Lietuvą, parašė straips
ni, kuriame jis labai gyvais 
bruožais nupiešė lietuvių 
tautą ir Lietuvos kunigus 
pavadino politikais.

Aš noriu nurodyti į latvių 
ir lietuvių dvasinio ir kultū
rinio gyvenimo skirtumą. 
Pažvelgus j Lietuvos vidu
rines mokyklas, rasim kiek
vienoj po kelis, kunigus — 
mokytojus, kurių Įtakoje 
lavinami moksleiviai.

Aukštoji mokykla ir dau
giau panaši i dvasišką aka
demiją, -negu i universitetą.

Tuogi tarpu Latvijoj mo
kyklos yra liuosos nuo reli
ginių instruktorių.

šį Lietuvos valstybės gy-

Iš šito "įsakymo" aiškiai 
matosi, kaip "saldžiai” Lie
tuvos piliečiams "savoje 
laisvoje" ir "nepriklauso- 
somoje” Lietuvoje-tėvynėje 
gyvenasi; kokia yra sanži- 
nės ir persitikrinimų laisvė. 
Jonas šyvis, nenorėdamas 
rengtis prie žmonių žudy
mo (kariavimo) ir kitokio 
išėjimo neberasdamas, tyčia 
išdegino sau akis, kad pasi- 
liuosavus iš kariuomenės, 
tapo pasmerktas sunkiųjų 
darbų kalėjiman (kator- 
gon) iki gyvos galvos...

Juozas Žilinskas taip-pat 
norėdamas pasiliuosuoti 
nuo taip jam biaurios karo 
tarnybos, kitokio kelio ne
berasdamas, gadino sau aš
triais vaistais aki, leisda
mas į ją vitriolio, — pa
smerktas visam amžiui sun
kiųjų darbų kalėjiman (ka- 
torgon).

O Stasys Motuzą, norėda
mas išsivaduoti iš karo tar
nybos, nusikirtęs smiliaus 
piršto galą... pasmerktas 
sušaudyti! Net ir Vyriau- ,
siasis Tribunolas, kurio na- vaywno periodą galima pa- 
riais yra rašytojas istorį- vadmti ----- z_— _2_
kaą Augustinas Janulaitis patavimo Lietuvoje laiko- 
(kuris rašydamas Lenkinę- 
čio Istoriją smerkia Murav
jovą ir sunkia-varvina skai
tytojams ašaras, aprašyda
mas maskolių mirtin pa
smerktuosius žmones)... 
Antras rašytojas Kriščiu- 
kaitis (Antanas iš Būgnų — 
A. iš B.) irgi Tribunolo 
narys, taip-pat gražiais raš
tais pasižymėjęs, šalta, ne
drebančia ranka deda ^Mo
tuzai mirties rezoliuciją — 
sušaudyt! Tiktai "preziden
tas” A. Stulginskas "didelę 
malonę” padaro — "mirties 
bausmę pamaino iki gyvos 
galvos sunkiųjų darbų kalė- Washirigtone nutarė atimti 
imu... Bachmetievui Rusijos "am-

Na, o garsusis Mažeikių basadoriaus" titulą. Bach- 
<aro komendantas kapito- metjėvas važiuosiąs dabar 

nas Plechavičius, kuris su- Paryžiun.

tarpiu.
šią padėtj gali kiek pa

keisti tik nauji rinkimai j 
Seimą.

Susipažinimas liaudies su 
jiartijomis ir jų darbais, 
diskreditavimas krikščionių 
demokratų užsienio politi
koje, save valiutos neišleidi- 
mu, priešingumas visuome
nės dėl mokyklų suvaržy
mo — visa tai duoda vilties, 
kad krikščionių demokratų 
blokas absoliutės didžiumos 
nelaimės. S. Mačys.
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Angliakasių streikas ra
miai tęsiasi ir jo pabaigos 
dar nesimato. Streikieriams 
kitokį darbą čia sunku gau
ti, nes angliakasių, kaipo 
unijistų, niekur į darbą ne
priima. Prie taisymo ir bru- 
kavimo gatvių ir kitokių 
miesto darbų, kontrakto- 
riai parsigabeno iš kitur pi
gių darbininkų — nigerių, 
kurie dirba už 15-30 centii į 
valandą. Užtai Federation 
of Labor unijos viršininkai 
užprotestavo prieš miesto 
valdžią ir jos tokius kon- 
traktorius. Bet kas čia pai
sys tų protestų! Pakol vie
tos darbininkai neturi tvir
tos savo, politiškos organi
zacijos, tol niekas su jais 
nesiskaito. Didžiuma darbi
ninkų per kiekvienus rinki
mus balsuoja už kapitalis
tiškas partijas — demokra-i 
tų ir republikonų „gerus 
žmones”. Taip daro patįs 
Federation of Labor virši
ninkai. Darbininkams buvo 
Įkalbėta, kad balsuotų už
traukti paskola kelių šimtų 
tūkstančių dolerių miesto 
ištaisymui ir pagražinimui. 
Dabartinė miesto valdžia 
agitavo darbininkus: tik 
balsuokite už musų suma
nymus, tai bus jums darbo 
per visą vasarą. Bet kada 
tapo nubalsuota kaip ponai 
viršininkai norėjo, tai pa
starieji parsitraukė iš ki
tur pigiai dirbančius darbl- 
ninkus-nigerius, o jus, vie
tos darbininkai, kurie pa- 
gelbėjote ponų miesto vir
šininkų užmanymus pra
vesti, gausite už tai mokėti 
didesnes taksas. Tai ir vis
kas.

Karnauskienė sako per 
[klaidą paėmusi carbolic 
acid vietoje vaistų nuo gal
vos skaudėjimo. Į, pusę va
landos mirė. Ir ši, sako, 
pirm to buvo dikčiai mun- 
šaino gėrusi. Moteris buvo 
41 metų senumo. Paliko vy
rą, sūnų ir dukterį.

Tūlas Jokus, lietuvis, bu
vo pirkęs už $400.00 lenkiš
kų bonų ir dabar jau ren-

8

DETROIT, MICH.
K. Petrikienė ir jos stu

dentai.
1 d. birželio š. m. A. D. P. 
kp. surengė prakalbas I.

A. S. svetainėje. Kalbėjo K. 
Pę.trikienė iš Brooklyn, N. 
Y. Žmonių susirinko apie 
50. Pirmininkas paaiškino 
kas šias prakalbas surengė 

«« *r Parašęs nekelti triukš-
gėsi savo oičiznon važiuoti. peratatė kalbėti K. Pe- 
Jau turėjo nasportą ir lai- trikienf- 
vakortę. Tik reikėjo dar sa-i Petrikienė išėjus kalbėt 
vo tevariščius atsisveikinti, tuoj puolė koliotis „smala vi- 
žmogutis nuvyko į Ridgelv riais”, „pardavikais”, „išda- 
(tai yra Springfieldo prie-, vikais”, „supuvėliais” ir 1.1 
mieštis, skaitlingai lietu-. manydama tuomi nukreipti 
viais ir kitokiais svetimtau- savo oponentų domę kiton 
čiais apgyventas, taipgi pa- —=“ "------ Li

•>

per stubas rinkdami aukas 
jo palaidojimui. Nors velio
nis ir dirbo visą laiką, bet 
ką uždirbo, tą ir pragėrė. 
Laimė dar tame, kad jis bu
vo nevedęs.

Šaukulio mirtis lai būna 
pamokinimu kitiems musų 
munšainieriams.

Lietuvos Pilietis.

garsėjęs peštynėmis ir gir
tuokliavimais). Ten- sveiki
nosi per 3 dienas, pakol pra
lakė visus kelionei sutau- 
pintus pinigus. .Potam tova- 
riščiai besisveikindami dar 
kaili gerai iškaršė ir lauk 
išmetė. Sugrįžo pan Jokus 
iš Ridgles nuo savo tovariš- 
čių, ir be pinigų, ir be bak- 
so, ir be proto. Jis savo „oi- 
čiznos” jau nematys. Dabar 
prašinėja, kad kas jam pa
skolinti! kelis dolerius nusi
pirkti revolverį, o jis nu
siųstų save i amžiną očizną, 
pas Abraomą.

Rankpelnis.

ALBANY, N. Y.
Lietuvių kunigas nemyli 

„indi jonų”.
Musų kunigėliui šatkui 

kirpimo biznis vyksta ne
kaip. Kas nedėlia per pa
mokslus jis verkia, kad pa
rapijonai laike kolektos 
mestų dolerius, bet parapi
jonai nėra jau taip žiopli ir 
jie meta vien „indijonus” 
(centus), o kunigas „indijo
nų”. baisiai nemyli.

Negalėdamas iš surinktų 
„indijonų” pragyventi, Šat- 
kelis paleido savo gaspadinę 
eiti per stubas ir jieškoti 
dolerių. Beubagaudama ji 
neaplenkia ir airių stubų, 
visur prašo almužnos. Per
ėjus per stubas ji airius gi
ria, o lietuvius šmeižia. Esą. 
airių stubos švarios, o lie-

pusėn ir išvengti jų kriti
kos, bet veltui, nabagė apsi
riko! Netik kad kritikos ne
išvengė, bet jos studentai 
parodė, kad jie jau moka 
pasikoliot nei kiek nepras
čiau už pačią kolionių pro- 
fesorką — Petrikienę, ir ji, 
nabagė, gavo „pletkinin- 
kės” vardą. (Ką sėji, tą ir 
pjauk! P. K.).

Visa jos kalba susidėjo iš 
to, kad ji liepė klausyt kaip 
Maskvoj diriguoja ir nesi- 
priešint Maskvos įsaky- . ,
mams, taip kaip kunigai lie- j 'Į prarugę.
pia nesipriešint popiežiaus® Patartma lietuvėms sei 
r ’ . j mmmkems tą dvasišką ubą

Šgę visai į stuba neįsileisti.
Kor.

♦ * *

Socialistų Partijos visas 
kuopas komunistai išgriovė 
ir patis kai žvirbliai i sky
les sulindo. Dabar tūli ko
munistai laike balsavimų 
agituoja už „gerus” iš de
mokratų ir renublikonų 
abazo žmones. Iš lietuviškų 
komunistų mažai randasi 
tokiu, ka gali balsuoti, nes 
jie daugiausia yra ne pilie
čiai. Piliečiais patapti jie 
tinsi. Kam čia laužyt savo 
tuščias galvas kokių ten 
buržuazišku įstatymų moki- 
nimuisi! Anot jų, juk ar 
šiaip ar taip,' o revoliucija 
jau vistiek tuojaus Įvyks ir 
nušluos visus buržujus su 
jų Įstatymais.

Nekurie musu komunis- 
tukai tiki biblijiniams stu
dentams. buk 1925 metuose 
sugrįš Kristus ant žemės ir 
visus išliuosuos: tąsyk nei 
vienas komunistas nemirs 
ir turės „proletarų diktatū
rą”. Kiti nukalba da pai
kiau. Esą antruoju Kristu
mi busiąs bolševikų Trockis. 
Girdi musų drg. Trockis 
kaip tik užkariaus Europą, 
tai atvyks Amerikon ir čia 
viską užims.

♦ ♦ ♦

Daug musų miesto lietu
viu iškeliauja i Lietuvą. Ki
ti į virsimus darbus išva
žiuoja. '

Tarpe vietos lietuvių la
bai išsiplatinus girtuoklys
tė. Patįs sau gamina svai
galus ir jais nuodinasi. O 
iš to pasekmės huną kartais 
labai liūdnos.

Antai prisigėrę girtuo
kliai *viena iš savo tarpo pa
ėmę išnešė lauk, ir mušė 
galva į cimentinį šaligatvi 
pat oi, pakol girtuoklis ne
krutėjo. Potam pasakė, kad 
iis pats susigraudinęs nusi
žudė.

Gegužės 19-tą kita girtuo
klių kompanija begerdama 
iki vidurnakčiui susipešė, 
kur tapo nušautas Antanas 
Pečiulis, apie 45-6 metų se
numo „jaunikaitis”.

N0RW00D, MASS. 
Darbiecių pasigirimai. 
”Laisvutės” No. 129 tūlas 

Panovietis rašo, kad jo 
draugučiai darbiečiai dis
kusijose supliekę socialis
tus, kairiasparnius ii* net 
sandariečius. Bet riesčiau- 
sia buvę socialistams, kuo
met darbiečiai juos užklupę 
su visasvietinės karės klau
simu. Girdi, socialistai ne
turėję ką atsakyti.

O, šventieji Soluckiai su 
Dėdelėmis, kur jus buvote 
1914 metais, kuomet iškilo 
karė ir kodėl jus nepakišot 
po nosia kares rengėjams tų 
galingųjų Amerikos Darbi
ninkų Partijos programo 
punktų, kur sakoma, kad 
1) kapitalistai turi pildyt 
savo nutarimus ir 2) su
stabdyti kares? Jeigu nors 
tiedu šventieji darbiecių 
punktai butų anais metais 
Įjaskelbti, tai, beabejonės, 
karės rengėjai butų nusi
gandę ir ant musų žemelės 
butų buvusi šventa ramybė.

Bet kas buvo, tas lai ir 
palieka. Ale už tai dabar dė
lei karių jau nedrebėsime, 
nės atsirado darbiečiai, ku
rie sustabdys visokias 
kares.

Sakoma, -kad Saliamonas 
buvo neapsakomai išmin
tingas ir visą tą išmintį nu
sinešė Į amžinastį. Gaila, 
kad jis nei */» uncijos savo 
išminties nepadovanojo Pa- 
noviečiui, tai gal jis tokių 
paikių korespondencijų ne
būtų rašęs. Aišku, kad tasai 
korespondentas, kaip ir 
daugelis jo draugų, neturi 
mažiausio supratimo apie 
karių priežastis. Pater.

Į sakymams.
K. Petrikienė taipgi pasi

gyrė, kad jiems jau pasise
kė New York’e apardyt žy
dų darbininkų organizaciją, 
kuri buvo susispietus apie: 
žydų dienraštį ”Forvarts„.|

Netiesą K. 
skelbia, buk jos partiją 
griauną ir socialistai ir kai
rieji ir kapitalistai.

žinoma, socialistai negali 
remti tokią partiją, kuri tu- 
rilygų programą su „šimta
procentiniais” Amerikos le- 
gioninkais. Bet kas link ka
pitalistų, tai jie (kapitalis
tai) jūsų partiją remia. Net 
buvęs vice-prezidentas Th. 
Marškai pasižadėjo „boos- 
tyt” jūsų partiją, o atžaga
reivis Bryan’as užtikrino,

NANTICOKE, PA. 
Parapijonų bėdos.

Nanticoke priemiesty, 
Petrikienė taip vadinamam HanoVer 

yra susitvėrus šv. Juozapo 
parapija iš kelių šeimynų. 
Šią parapiją lanko kun. Mi
liauskas iš Wanamie. Ka
dangi šita parapija neturė
jo savo kapinių, tai nupirko 
septynis lotus Nanticoke. 
Kadangi tieelotai yra arti 
gyvenamų stubų, tai žmo
nės užprotestavo prieš Įtai
symą tenai kapinių. Kuni
gas Miliauskas patarė para- 
pijonams tuos lotus kuo- 

____  ______ , greičiausia aptverti, tuo-
kad A. D? P. yra geriausia met- priešifiinkai nie-
darbininku partija. P. K. k<> negalėsią padaryti.

Pradžioj balandžio para
pijonai suėjo tverti tvorą. 
Kadangi buvo pusėtinai šaL 

.. . . , ta, tai atsinešė ir munšai-
.. .3 miestelis yra nedide- no prisigėrę pradėjo gali-
.is, išviso turi apie oOOO gy- Į,nėtis. Besigalinėjant Juozui 

.. betįžadzaikai tapo perskeltas,

MILLINOCKET, ME. 
Visko po biskį.

STOUGHTON, MASS. 
Kazirninkal

Čia yra tūlas kriaučius su 
gizeliu, kuriedu užsiima 
daugiau kazyravimu,. negu 
senų drabužių lopymu. Ir 
kodėl nekazyruoti, jėi dar 
randasi neišmanėlių, kurie 
3avo sunkiai pelnytus pini
gus su mažu pasigailėjimu 
mėto. Tūli, ką mažai nuvo
kia, stebisi iš kriaučiaus ir 
jo gizelio laimėjimų, gi tū
liems yra žinoma, kad jiedu 
vartoja kazyras su sužen
klintom nugarom. Teko su
žinoti, kad ir muštynių yra 
buvę bekazyruojant, kurios 
užsibaigė kriaučių pergale. 

Patartina stoughtonie- 
čiams su žulikais neužsi- 

Gegužės 25-tą dieną A. imti Balsas iš Minios.

ventojų įvairių tautų, i 
užvis daugiausia čia yra Ka
nados francuzų. Aplinkui 
miestelį yra aukšti kalnai, 
kurių viršūnės net vasaros 
laiku būna padengtos snie
gu. Kalnai apaugę žaliuo
jančiais medžiais, taipgi 
yra nemažai upių ir ežerų, 
kas vasaros laiku * sudaro 
labai malonų vaizdą.

Vasarą privažiuoja 
miestų labai daug žmonių, 
daugiausia turčių, kurie 
smagiai praleidžia vasaros 
laiką žuvaudami, maudyda- 
miesi ir žaisdami.

Milfinocket miestelis yra 
dailus visais atžvilgiais, vi
sur gražiai apsodintas me
džiais, yra dailus parkas, 
per kurį bėga upelis.

Lietuvių šiame miestelyje 
yra nedaug, vos apie 30 šei
mynų ir apie 60 pavienių. 
Yra keletas ir pasiturinčių, 
kurie turi savo namus ir 
kapitalo. Lietuvių biznierių 
nėra, išskiriant tuos, kurie 
bušiuose munšainą varo.

Iš draugijų lietuviai turi 
tik S. L. A. kuopą, kuri irgi 
silpnai gyvuoja. Daug lie
tuvių priklauso prie svetim
taučių apdraudos draugijų.

29 d. gegužės čia pasimi
rė Jurgis Šaukulis. Mirties 
priežastis—munšainas, ku
rio perdaug buvo prigėręs. 
Jeigu išsyk butų kreipęsis 
nrie gydytojo, tai gal butų 
išlikęs gyvas. Gydytojas ta- 
>o pašauktas tik tuomet, 
cai buvo jau pervėlu. Jo kū
nas buvo visai pajuodęs.

iš

PHILADELPH1A, PA. 
Margumynai -

Darbai čionai eina neblo
gai, bet mokestis visai ma
ža, vos tik nuo 18 iki 30c. į 
valandą. Nors darbinin- 
kams algas numušė, bet 
pragyvenimas neatpigo, 
randos brangios, maistas 
taip-pat brangus. Tikras 
vargas darbininkams, ypač 
tiems, kurie turi dideles šei
mynas.

Savo vargą musų broliai 
užmiršta tiktai munšainą 
bevarant. O kuomet pasige
ria, tai pradeda vieni su ki
tais muštis, vieni ant kitų 
savo tulžį išlieti.

Nesenai ant Gerrett st. 
vienas pasigėręs šeiminin
kas kai įdūko, tai savo mo
teriškei vidurius suspardė. 
Burdingierius pašaukė dak
tarą ir tą moterį išvežė į li- 
gonbutį.

Paskui tasai šeimininkas 
sumušė ir išvijo iš namų ir 
burdingierių, kam jisai šei
mininkei paskolino 20 dole
rių ir daktarą pašaukė.

Pora savaičių atgal pas 
tą pačią moterį atėjo žydas 
duonius. reikalaudamas už- 
mokesties už duoną, kurią 
vežė ant bargo. Minėta mo
teris pasikvietė savo kai- 
mvnką ir paprašė, kad žy
das išduotų jai iš 20 dolerių 
”čenčiaus”. Kuomet žydas 
išsitraukė ilgoką ' krepšelį 
su pinigais ir pradėjo juos 
skaitlį, tai moteris išplėšė 
jam iš rankų pinigus, Kuo
met žydas norėjo pinigus 
atimt, tai viena moteris nu
čiupo žydą į glėbį ir užsi
vertė ant savęs, o kita išbė
go j ieškoti policmano šauk
dama: „Žydas moterį gvol- 
tavoja!” Pribuvęs policma- 
nas ištikrujų rado žydą ant 
moters ir jį suareštavo. Ant . 
rytojaus žydas teisme užsi- ; 
mokėjo 25 dol. bausmės. ] 

Tai šitoki dalykai dedasi ; 
tarpe 
nierių.

netikiu i balsavimą.’’ Kitas 
pastebėjo, kad socialdemo
kratai permažai su Lietu
vos buožija kovoja. Tre
čias užmetė, kad drg. Kai
rys su klerikalais išvien 
ėjęs. Man i tas pastabas at
sakius, mano oponentai nu
siramino.

Pradžią ant mano Man
kos padarė Petras Palapis, 
kuris turi didžiausi magazi
ną tabako. Jis paaukojo 5 
dol. Išviso ant mano Man
kos surinkta $15 dol. 90c. 
Pinigai pasiųsti per „Nau
jienas”.

Aukavo šie draugai:
Petras Palapis $5.00; Pi- 

varunas B ros, J. J. Kuraus- 
kas, V. Nainienė, A. J. Moc- 
kaitis ir M. Paugis po $1.00 ; 
Ad. Andriulevičius, V. Zavi- 
šius, M. Jasiukinas ir K. 
Cvirka po 50c.; Pr. Cvirka 
40c.; V. J. Valaitis, Kl. Sa- 
dula, J. žemaitis, J. Kiudu- 
las, J. Jakševičius. A. Kon- 
tautas, J. Blekis, St. Kreta- 
vičius, K. Sabutis, Br. Mar- 
einionis, V. Krasnickas. P. 
Alensikas, D. Janulionis ir 
T. Latvėnas po 25c. Viso la
bo $15.90c.

Auku rinkėjas
P. Motiejus.

kurie turi užtektinai pini
gų, kad galėtų užmokėti už 
ūkę pilnai, tai yra ”cash”.

♦ ♦ ♦

25 d. gegužės pas mus at
sitiko nelaimė. Du anglai 
ūkininkai kalbėjosi viens 
venoj, o kits kitoj pusėj tvo
ros. Tuo tarpu trenkė per
kūnas ir vieną užmušė ant 
vietos, o kitą taip pritrenkė, 
kad per tris dienas negalėjo 
kalbėti. Ūkininkas.

SCRANTON, PA. 
Seniaus ir dabar.

Seniau ScranVjne buvo 
daugiau veikimų nes buvo 
daugiau inteligentijos. Kuo
met čia gyveno Dr. J. Šliu
pas, A Kunchmonas, Dr. 
Bacevičia, P. Pasiackas, 
kun. Dembskis, V. K. Rač
kauskas, J. B. Smelstorius, 
Kl. Jurgelionis, tai Scranto- 
no lietuvių tarpe veikimas 
virte virė. Kiek tada būda
vo prakalbų, diskusijų, pa
skaitų, prelekrijų, teatrų, 
dainų, tai nei suskaityti ne
galima buvo. Tuom laiku 
buvo susitvėrę šios organi- 
zaci jos : Jokimo Ielevelio 
draugystė, IJetuvos Dukte
rų draugystė, Tautjška Pa
rapija, Živilės choras.

Prisimena man pradžia 
Scrantono lietuvių veikimo. 
Atsimenu, kaip 25 metai at
gal buvo surengtos diskusi
jos. Ant tų diskusijų buvo 
pakviestas lietuviškas žy
das Garnelis. Tasai žydas 
atsistojo ant estrados ir sa
ko: „Ui, vyrai, jūsų kuni
gai ir musų rabinai tai yra 
tikri r... Jie mums rodo 
pirštu į dangų ir sako: 
Dievs, Dievs! O kur tas 
Dievs yra, tai nieks nežino. 
Aš sulaukiau jau 50 metų, 
o jokio Dievo nemačiau.” .

Iš to žydelio kalbos publi
ka gardžiai prisijuokė.

Dabar pas mumis to visko 
nėra. Inteligentų Scrantone 
kaip ir neliko: vieni išvažia
vo į kitus miestus, o kiti į 
Lietuvą. Be inteligentų vi
sas veikimas nusmuko. Visi 
triukšmai ir jomarkai pra
puolė. Užvis labiausia 
mums, šerantoniečiams, yra 
gaila daktaro šliupo, kuris 
nėr taip daug metų nenuils
tančiai tarpe mus dirbo.

Dabar iš geresnių kalbė
tojų pas mus liko tik du: 
kun. Gritęnas ir Pr. Živat- 
kauskas. Taipgi yra pora 
vidutiniškai prasilavinusių 
vaikinų.

Bačių Juozas.

FOUNTAIN, MICH. 
Žmonių klaidinimas.-

Ponas Geriba iš Scotville, 
Mich. bara mane, buk aš ne
teisingai parašęs Į „Keleivi” 
apie ukes. Ponas Geriba ži
nąs tokių ūkininkų, kurie 
nei 1000 dolerių nėra įnešę, 
o gerai gyvena. Čia tai yra 
didelis žmonių klaidinimas. 
Aš norėčiau paklausti, ar 
senai tie žmonės savo ukes 
pirko? Gal 10 metų atglal, 
kada žemė buvo du sykiu pi
gesnė, negu dabar? Jeigu 
šiandien už ūkę reikia mo
kėti 3000 dol., tai dešimts 
metų atgal ją galima buvo 
nupirkti už 1500 dol.

Jeigu dabar žmogus per
ka ūkę ir įneša tik 1000 do
lerių, o skolos lieka 2000 
dol., tai jis atsiduria blogam 
padėjime, nes per vasarą iš
simaitinimas, kol ant ūkės 
ką-nors užauginsi, gyvuliai, 
padarai atsieis apie 1000 
dol. Tokiu budu sulaukęs 
rudens turėsi 3000 dol. -sko
los. Išsimaitinus ir tak
ias apmokėjus gerai kad.at
liks 200 dolerių procentų 
apmokėjimui. Gi apie skolų 
sumažinimą nėra nei kalbos.

Toliaus ponas Geriba 
sako, kad tik tie ūki
ninkai prastai gyvena, ku
rie prastas ukes turi nu
sipirkę. Aš gi žinau daugelį 
farmerių, kurie nors ir ge
ras ukes nupirko, .o betgi 
jei skolų daug turi, tai Ir 
prastai gyvena. Juk ne iš 
gero tiek daug ūkių šian
dien randasi ant pardavi
mo. O parduoda daugiausia 
tie, kurie yra skolose pa
skendę ir negali išsimokėti. 

Ant galo p. Geriba klau
sia, kodėl aš savo adreso 
nepadėjęs, kad norintieji 
ukes pirkti galėjų mano 
adresu atsikreipti. Nejaugi 
p. Geriba mano, kad redak
cija talpins bizniškas ko
respondencijas? Kas nori 
musų apielinkėj ūkę pirkti, 
gali pajieškoti per laikraštį,
o, norinčių parduoti atsi
lieps tiek ir tiek.

Taipgi visai bereikalingai
p. Geriba man užmeta, buk 
aš turįs piktumą ant dviejų 
asmenų ir norįs jiems pa
kenkti. Turiu pasakyti, kad 
aš jokio keršto prieš nieką 
nevarinėju ir su visais gy
venu gražiuoju. Minėtą ko
respondenciją parašiau tik 
todėl, kad aš nuolatos gir
džiu pasiskundimus ir de
javimus savo kaimynų, ku
rie yra skolų suvarginti.

r_____ Todėl aš ir dar kartą pata-
\ Senbernis.' kauti tai aukausiu, nors ir riu pirkti ukes tiktai tiems,

kojos kaulas.
2 d. birželio pamirė vie

nas parapijonas Andrius 
Valukonis. Jį norėjo laidoti 
tose naujose kapinėse, bet 
žmonėms užprotestavus 
miesto valdyba neleido. Da
bar kunigas visa gerkle šau
kia, kad parapijonai duotų 
pinigų provai varyti. Tokiu 
oudu kunigui dabar yra ge
ra proga pasipinigauti.

Nantikietis.

HUDSON, MASS. 
Komunistai pyksta.

Komunistai pyksta 
„Keleivio” korespondento, 
kam jis apie jų darbus pa
rašo į laikraščius. Ypač jie 
pyksta, kuomet „Keleivyje” 
tilpo teisinga koresponden
cija apie jų prakalbas. Mat, 
jiems patiems yra gėda 
skaityti apie savo darbus 
laikraščiuose. Jie gėdinasi 
netik savo darbų, bet ir sa
vo vardo. Pavadink komu
nistą tikruoju jo vardu ko
munistu, tai jis baisiai su
nyks. Na ir ko čia pykti, juk 
jus patįs sau tokį vardą ap- 
sirinkot?

Kol Hudsone nebuvo ko
munistų, lietuviai darbinin
kai gyveno sutikime. Atsi
radus’ tiems frakcijonis-

kO UUVU T 10U1 J/C* J UVUyOt J 'T

Jo artimieji draugai ėjo žėja.

ant

kataliku rnunšai-
J. Plikis.

STOUGHTON, MASS. 
Klerikalų prakalbos.

Nedėlioj, 4 d. birželio, 
valandą po pietų, „sisterių 
mokykloj nesenai susitvėru
si Juozpinė draugija turėjo 
savo prakalbas. Kalbėtojais 
,buv©,.vietinis airių katalikų 
turifgas ič iš So. Bostono 
„Dar-ko” administratorius 
ir Juozapinės centro sekre
torius Kneižiukas. Taipgi 
dainavo iš Montello bažny
tinis choras.

Airių kunigas kalbėjo 
rimtai ir, galima sakyti, ka
talikiškai. Bet Kneižiukas 
stengėsi sudrumsti Stough- 
tono lietuvių ramybę ir pa
sėti jų tarpan neapykantos 
diegus. Po prakalbų jam 
juvo užduota iš pašalies ke
letas klausimų, į kuriuos jis 
gana kvailai atsakė. Mat 
soks vyras, toks ir protas.

Sunku tikėt kad fanatiš
kas medis Stoughtone galė
tų prigyti.

Kantri Alena.

4

WATERBURY, CONN. 
Aukos Lietuvos Socialde

mokratų Partijai.
Waterburiečiai sukruto 

rinkti aukas Lietuvos so
cialdemokratams, kad parė
mus jų kampaniją rinki
muose į nuolatinį lietuvos 
Seimą. Aukas rinkti sekasi 
neblogai. Man labai buvo 
nedrąsu prašyti aukų iš mu
sų buvusių draugų. Maniau 
sau, paprašysiu aukų, išva
dins buržujum, pardaviku 

, ir nieko neduos. Vienok toks 
tams prasidėjo nesutikimai, mano manymas buvo klai- 
Vienok pasisekimo, darbi-dingas. Katro tik papra- 
ninkų tarpe komunistai ne-'šiau, tas neatsisakė, auka- 
turi. Nors ir smarkią agita- vo pagal išgalę. Žinoma, at
riją jie varo, bet jų šalinin- sirado tris, kurie pastabų 
kų skaičius kasdien ma- padarė. Vienas sakė: ”Au-

VVATERBURY, CONN. 
Naujas išradimas.

Truputį pagerėjus dar
bams ir munšainieriai pra
dėjo gerinti savo munšainą. 
Dirbdami munšainą dabar 
jie naudojasi nauju išradi
mu. Sakoma, kad su pagel
ta potašiaus munšainas pa
sidaro daug greičiau ir bū
na stipresnis. Kadangi pa
tašius yra baisus nuodai, 
tai beabejonės, kad su pa- 
gelba jo padarytas munšai
nas irgi yra nuodingas. Tad 
munšaino gėrikai apsisau
gokite, kad išgėrus tokio 
munšaino nereiktų kojas 
užverst Svečias.

VVORCESTER, MASS. 
Mirė Onutė Endzeliutė.
Pereitam nedėldieny, po 

nepavykustos operacijos, 
mirė Onutė Endzeliutė, vie
nuoliktų metų. Nors ji buvo 
dar jaunutė, bet jau spėjo 
pasižymėti kaipo talentinga 
aktorė ir deklamatorė. Bu
vo tai nepaprastai gero bu
do mergaitė. Iškilmingos 
jos laidotuvės įvyko sere- 
doi, 14 birželio.

Tėvai Endzeliai paliko di
džiausiame nuliudime nete
kę savo mylimos dukrelės.

Nubudęs.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Sveikas-gyvas, tėve! 
Kodėl tu šiandien taip nusi
gandęs išrodlai?

—O ar tu, Maike, nenusa- 
gandai?
' —Ko?

—Ogi tos perkūnijos, ką 
buvo užėjus nedėlioj?

—Aš ne zuikis^ tėve, kad 
trenksmo nusigąsčiau. Aš 
tyčia buvau užlipęs ant sto
go ir gėrėjausi, kaip žaibai 
šaudė iš debesų i žemę.

—Kibą tu pasiutęs, vai
ke! Juk tave galėjo perkū
nas nutrenkti!

—Kaip jis gali mane nu
trenkti, jei aš to nenoriu“

—Taip nekalbėk, Maike,baTievas gali mikorot AL 
simenu, Lietuvoj buvo toks 
mandragalvis ponaitis, ką 
taip kalbėdavo ir išvisko 
juokus darydavo. Sykį už
ėjo perkūnija, o jis atkišo 
špygą į dangų ir sako: "štai 
tau, Dieve, kirsk, jei gali!” 
Tai kad rėžė, tai tik duobė 
pasidarė kur jis stovėjo, ir 
nuo to laiko dabar tenai 
riogso dlidelė bala. Tas pa-

jo negali apsisaugot — jei 
jis norės, jis vistiek tave 
kirs.

—Taip, tėve, aš sakiau, 
kad perkūnas negali man 
nieko padaryti, nes aš esu 
pritaisęs perkūnsargi ant 
savo stogo. Mokslo priemo
nėmis galima jį lengvai su
valdyti. Bet rožančiaus kal
bėjimu ir kitokiais burtais 
tu nuo jo neapsisaugosi. Jis 
gali da greičiau tau skelti i 
pakauši, kuomet tu pradėsi 
žegnotis ir orą judinti.

: —Tai kodėl, vaike, visi
žegnojasi, kada žaibas pasi- 

9 rodo?
1 —Visi, tėve, nesižegnoja.

vas šaudo iš savo armotųl 
velnią.

—Jes, vaike, taip mane 
mažą kunigas mokino.

—Bet tai vra melas, tėve. 
Perkūnas neturi nieko ben
dra nei su Dievu, nei su vel
niu. Jis yra niekas daugiau, 
kaip tik palaida elektros 
spėka, kurios yra kupinas 
oras, žemė ir debesiai. Elek
tra neturi nei proto, nei 
akių, nei ausų, todėl ji ne- 
jaųčiaųei tavo žegnojimosi, 
nėi rožančiaus kalbėjimo. 
Jai risviena, ar kryžius, ar 
stulpas, ar kunigas, ar ož
ka — ji kerta visus ir viską. 
Maldomis ir žolių smilkini- 
mu nuo jos neapsisaugosi. 
Tiktai vienas mokslas ir 
protas gali ją pažaboti ir 
suvaldyti. Apsaugojimui 
nuo jos namų, mokslas yra 
išradęs perkūnsargį. Ame
rikoje visos aukštos triobos 
yra apsaugotos perkūnsar
giais. Lietuvoje žmonės dar 
tamsus ir apie šitą mokslo 
priemonę da nežino. Jie gi
nasi tenai nuo perkūno po
teriais ir kitokiais prieta
rais. Užtaigi jie labai tan
kiai tenai nukenčia nuo i>er- 
kuno.

—Na, o kaip tas perkūn
sargis išrodo, Maike? Tu 
sakei, kad tu turi ji pritai
sęs ant savo stogo; ar nega
lėtum tu man jį parodyt?

—Gerai, tėve, ateik šį va
karą pas mane, o aš tau pa- , 
rodysiu.

Ant Žemaites 
kapo.

Tėvynainių pasikal-

nežino, ką reiškia žaibas.
• —O aš tau pasakysiu,
Maike, kad žegnotis reikia, 
idant velnias nepristotų. 
Juk kada užeina perkūnija, 
tai Dievas tada šaudo vel
nią. Piktoji dvasia tada sle
piasi ir lenda prie žmogaus. 
Jei nepersižegnosi ir nela- 

____ ____ ___ __  bojo nuo savęs nenuvarysi, 
rodo, vaike, kad prieš Die- tai perkūnas jį mušdamas 
vą nemandravok._________ |£»li ir tave užmušti. O ka-

—Tai yra davatkų išmis-ra^°čius Įlenda į na- 
Ivta pasaka, tėve. i ™us- ‘a> ‘?d.a 31 "amus _*ter
’-Ne, vaike, tai nėra jo- g Lietuvoj zmo-

kia pasaka, ale tikra teisy-’“? šventintų žolių, ir 
be, ba aš tų bala gerai ži-IJa,P t,k .padeda žaibuoti 
nau ir kiaules ganydamas ^tojaus degina jas, kad 
nesyk) suleisdavau jas tė- Isvarytų bles«
nai pagulėt.

—Balų, tėve, visur yra, 
galėjo būt ir tenai, kur tu 
kiaules ganei: bet tai ne- . .. -, -, .
reiškia, kad ji atsirado te- geimas tai paša-
nai dėlto, kad perkūnas už
mušė žmogų.

—Ar tu, vaike, netiki,'

is namų.
—Tai vis tamsių žmonių 

į burtai, tėve. Jei ištiesų per- 
i kūnas spirtų tiktai tenai,

kyk, kodėl jis tankiausia 
spiria i bažnyčias? Nejaugi 
Dievas degintų savo namus 

, , , .. . dėl kokio ten nusususio vėl-kad perkūnas gali žmogų !niapalaikio? . Arha kodel 
užmušti . i perkūnas kerta į kryžius,

—.As tikiu, te ve, kad pe - yurja]-s Lietuvoje apstatyti 
kūnas gah užmušt! žmogų; visi keliai? Nejaugi velnias 
bet as netikiu, kad perku-jlenda j kryžiusJ? Juk sako. 
nas užmušė tą vaikiną dėl- kad jjs Mj ;
to, kad jis parode jam spy- J ?
gą.

—O aš, Maike, tam tikiu, 
ir dėlto aš perkūno labai; 
bijausi. Pereitą nedėldieni 
kaip pradėjo trankyt, aš vi
są laiką sėdėjau skiepe ir 
kalbėjau rožančių, kad ne
iškeltų į pakaušį.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve. kad tie burtai visai ne
reikalingi. Ar tu rožančių 
kalbėsi, ar tu ant galvos at
sistojęs stovėsi — jei perkū
nas trenks, tai trenks vis
tiek.

—Matai, Maike, kaip tu 
dabar pats save susikritika- 
vai. Pirma tu sakei, kad 
perkūnas negalės tavęs nu- 

_ trenkti, jei tu to nenorėsi,

• ’ iš tolo. Ir tu pats žegnojiesi 
dėlto, kad kryžiaus ženklu 
nubaidžius nuo savęs nela- 

jhaii. Pasakyk, tėve, kaip gi 
;tad velnias galėti] įlįsti į 
šventintą kryžių arba į di
dįjį bažnyčios altorių?

—To tai aš negaliu tau iš- 
rirozyt, Maike. Aš pats irgi 
ne sykį apie tai mislinau, 
ale kaip tai gali būt, tai ne
galiu suprasti. Musų ščėslv- 
■‘■os smerties draugystės 
prezidentas šnapsaitis irgi 
šito nesupranta.

—Tai klausyk, tėve, 
tau paaiškinsiu. Tu ne
gali to išaiškinti dėlto, kad 
klaidingai supranti perkū
ną. Tau rodosi, kad kuomet 

o dabar jau sakai, kad nuo trenkia perkūnas, tai Die-
%

I

aš

—Sei, Juozai, kam tą gu- 
zikėlį esi Įsisegęs? Visi žino, 
kad esi Rymo katalikas, tai 
kam dar reikia to guzikėlio 
su raidėmis R.K.?

—Tai mat, čia tos dvi rai
dės nereiškia Rvmo Kata
liką!

—Tai ką jos reiškia?
—Jos reiškia Raudonąjį 

Kryžių. Aš priklausau prie 
Raudonojo Kryžiaus, kaip 
ir pridera kiekvienam ge
ram tėvynainiui.

—Raudonojo Kryžiaus 
reikalais rūpinasi Lietuvai 
Gelbėti Draugija!

—Ta draugija yra bedie
viška, o šita katalikiška.

—Tai vieno Raudonojo 
Kryžiaus neužtenka? Juk 
karės lauke rūpindamiesi 
sužeistais kareiviais jus ne
darote skirtumų tarpe kata
likų ir nekatalikų?

—Žinoma, kad darome I 
Pirmiausiai žiūrime, ar su
žeistasis kareivis turi ška
plierius ir rožančių. Jei turi, 
tai imame, o jei neturi — 
paliekame. Lai dvesia be
dievis !

—Argi ne visi kareiviai už 
vieną ir tą pačią šali-tėvynę 
kariauja, kad toki skirtumą 
darote?

—Tai niekis! Kuo dau
giau bedievių išmuš, tuo 
engviau bus mums gyvent. 
Reikia bedievius naikint vi
sais budais.

—Jei taip, tai jus kariau
jate, kad paliokai laimėtų, 
nes visa Paliokija yra kata
likiška! P. Six.

ŽINELĖS.
Anglijos kariumenė Airi

joj pradėjo vyti laukan iš 
Jlsterio visus sinn fei- 

nerius.

Turkų nacionalistų vadas 
Mustafa Kernai apskelbė 
<rikščionių mobilizaciją Ki- 
Iikijoi.

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

Kruppo dirbtuvėse, Vo
kietijoj, ekspliozija užmušė 
17 darbininkų 1 birželio.

A. Kelmutis "Lietuvos 
No. 64 (kovo 19 d., 1922 m. 
paminėjęs "Varpo” išleistą 
knygelę vardu 'Žemaitės 
gyvenimas ir jos atvaiz
das”, peikia Uosaitį, kad jis 
pasakė ir parašė:

'Tik mirus, dabinam ir puo- 
[šiani Tau kelią’.

Skęsti Tu gausinguos vaini-
[kuos žaliuos; 

Mylėjusią, kėlusią musu šalelę 
Mes gerbiam po laiko, tik šian

dien — kapuos.”
Kelmutis rašo:

”Uosaitis savo eilėmis lyg 
nori atvaizduoti įnirusios Že
maitės laidotuves, lyg nori iš
reikšti užjaučiamo gailesčio 
jausmą, bet man rodos, kad tai 
jam'nepavyko pasakyti tai, ką 
buvo iš tikrųjų galvojęs.

"Esti, teisybė, rašytojų, ku
riems tik mirus paaiškėja, jog 
tie rašytojai yra buvę gabus ir 
talentingi. Vis dėlto negalime 
tai pasakyti apie žemaitę, ku
riai dar gyvai tebesant ir jau 
gana senai daugelis musų žmo
nių žinojo, jog Žemaitė yra ta- 
letinga rašytoja. Taigi jos ga
bumai jau senai pripažinti, ii 
Uosaičio pasakymas neatatin- 
ka tikrenybei.”
Tas pats A. Kelmutis, ku

ris tik vieną sykį savo gy
venime matė Žemaitę (žiur. 
"Sekmoji Diena” "Lietu
vos” priedas, išėjęs Žemai
tei pasimirus), kame jis 
pats tai prisipažįsta, drįsta 
vienu mostu paneigti Uo
saičio karčios teisybės žo
džius, kuriuos jo širdis ant 
Žemaitės kapo išliejo.

A. Kelmučiui, kaipo 
"Laisvosios’ Lietuvos” (ka
bleliuose), komendantų, 
žvalgvbininku ir krlkščio- 
nių demokratų surūgusio 
klero viešpatavimo šalinin
kui, labai norėtųsi, kad ve
lionė Žemaity gyva budanu! 
būt susilaukus tos pagar
bos, kokia buvo išreikšta 
jau esant jai kapuos.

Nei prieš karą, nei po ka
rui Žemaitei parvykus į 
Lietuvą nebuvo jai tas ati
duota, kas jai priklausė. Ži
noma, Žemaitė, gyva būda
ma, netroško pagarbos, ne
troško turtų, netroško "jos 
gabumų pripažinimo.” J. 
troško 
liams 
mės, 
kuom 
3*ėje 
žė ir kumščia naudojasi.

Pamykus Į Lietuvą ir pa
siklausius graudingo žmo
nių balso, ž’emaitė ėjo pas 
Lietuvos didžiūnus ir ga
liūnus savo širdies gėlas ap
sakydama. bet iš .jos — "se
nos bobos” — juokėsi ir net 
tyčiojosi.

Ta sunki Lietuvos buožių 
atmosfera kuklią Žemaitės 
sielą perdaug slėgė ir silp
nino jos jiegas.

Nenoriu pasakyt, kad A 
Kelmutis butų blogos min
ties. Bet jo žodžius skai
tant, matosi lyg kad pavy
das to "dabinimo, puošimo, 
vainiku ir garbės", žemaitė, 
gyva būdama, viską — jie
gas, gvurenimą, troškimus ir 
Lt. atidavė visuomenės la
bui. O visuomenė jai atsily
gino, kaip paprastai žmo
nės sako — už gerą negeru.

Pranės brolis.

tuviai, būnant man k: nid Lietuvos vyriausybės veikimas, 
suteikdami sielai broliškų! ————.
jausmų iš tolimo krašto — Tik poros sąvaičių Lietu- tiesiamos. Kauno miesto te- 
Amerikos! i vos darbų kroniką peržiurė-

Kartais geraširdžių bro- jus, gaunama įspūdžio apie 
lių net ir doleriais bu- dideli veikimą ‘Lietuvos mi- 
vau sveikinamas, o jau lite- nisterių kabineto, 
ratura remiamas, tai nuola-> Pirmoji vyriausybės ener- 
tai, kuri piliečiu bei kariu gija, žinoma, ėjo tinkamam 
tarpe buvo platinama. Tai- atstovavimui Lietuvos rei- 
gi vis šviesos spindulėlis Lie-; kalų Genujoj. Nuvažiavo 
tuvos liaudžiai buvo įneštas; delegacija gerokai prisiren- 
tik jūsų, broliai, dėka! *‘his. Genujoj panaudojo 

Aš manau, kad ir toliau kiekvieną progą. Dar syki 
dalinsimės tuo, ką vykdėme! “’jvo pajudintos politikos 
praeity. Ypač knygomis ne- didžiūnų sąžinės, 
užmirškite remti, ties josios,1 nebuvo atsiektas.

lefonu linija daug plačiau 
; išplėsta negu buvo prieš ka
rą. Jau yra gauti iš užsie
nio paskutinio technikos žo- 
įdžio telefonų aparatai; ke
liai ir tiltai taisomi; įvairių 
amatų kursai Kaune stei- 

i giami,
1 Nauji paštai ir pašto agen
tūros atidaromos.

Geležkelių vagonai re
montuojami Naujos gelž- 

Tikslas kelių linijos tiesti ruošiaina- 
Lenkų'si. Naujos mokyklos steigia-

Talkininkai dar, knygos ir žurnalai švietimo 
-------  - ministerijos ir žemės ūkio

kad ir terminui praėjus, vis^ąr nenutarta kraustyti^ iš' mos, vadovėliai ir šiaip jau 
galima naudoti apšvietos Vilniaus: 
tikslams. Taigi, L_ _ ~
Amerikos Lietuviai, tęskite 
ir toliau siuntinėjimą kny
gų, laikraščių ir kitų Įvai-i 
rūmų, kas tik jums neatneš

i
i

nuostolių!...
Su aukšta pagarba

J. Zagorskis-Kalnėnas.
Siųsti prašoma:

Kaunas, Laisvės Alėja N. 25, 
Lietuvos šaulių Sąjunga.

J. Zagorskiui-Kalnėnui,

broliai ’ nepripažino mums teisės' i--------v— ..
būti laisvais. Visa tai dėlto,;ministerijos leidžiami. 

: kad dar neatėjo laikas tei
1 sybei įsiviešpatauti.

Tuo tarpu darbas tvarky
mosi ir stiprėjimo šalies vi-

i 
t

i

Lietuvos atstatymo 
darbai.

Lietuvai atstatyti 
žymią darbo dali 
valdžia. Bet labai gražiai 
.darbuojasi Lietuvos atsta
tymui ir visuomenė, ir mies
tų, ir apskričių 

’ s. 
atstatomi.

labai 
atlieka

Vienas iš svarbiųjų val
džios darbų — tai valdinin
ku algų tinkamesnis nusta
tytas. Algos buvo perma

ltu je varomas tikrai pagrei-.žos nustatytos. Į porą metų 
tintu tempo: Laikraščiai auksino vertė sumažėjo 
praneša svarbią žinią, kad apie 5 syk. Gi algos tik ne- 
prekvbos sutartis su Angli- senai buvo pakeltos 50%. 
ja jau sudaryta. Iš to Lietu- Padėtis darėsi vis labiau ne- 
vai beabejo daug visokerio- bepakenčiama. 
pos naudos galės būti. t .... ..

Palangos uosto darbų ple- savo algos pragyventi. Da
nai susisiekimo ministeri- bar algos naujai nustatytos 
jos yra jau paruošti ir in- f 
teikti rninisterių kabinetui, • įmanomam pragyvenimui, 
■’uris netrukus Juos žadąs (Bet darbininkų algos daug 

; mažesnės, negu valdininkų,

Teisingam
žmogui nebebuvo galima iš

• aip, kad jų užtektų bent
i

I
i į

ir valsčiuj 
savivaldybės. Apgriauti' 
miestai atstatomi. Ypač J -j.q 
Šiaulių miestas energingai j' - •
oradeda atsistatynėti.

Musų laikinoji sostinė! 
energingai tvarkosi ir puo-j 
šiasi Pastaruoju laiku su- i 
krusta taisyti mieste van-| 
dentraukius.Baigiamos ves-! 
ti tuo tikslu derybos su vo
kiečių firmomis.

Pažymėtinas yra veiki
mas Lietuvos atstatymo ko
misariato. Pagal paties ko
misariato žodžių, jo "krei
kiama daug domės į tikslų 
išplanavimą Lietuvos mies
tų ir miestelių sugriautų 
.taro metu. Stengiamasi butu. Todėl ir negalima po
luos kuopavyzdingiausiai 
statyti.”

Kaune iš burmistro p. J. 
Vileišio inicijatyvos veikia 
’-ekmingai Kauno Informa
cijos Biuras, kuris infor
muoja spaudą apie Kauno 
miesto valdybos veikimą. 
Ypač daug Lietuva galės 
-usilaukti iš "Lietuvai pa
gražinti Draugijos". Pirmoj 
eilėj ji rūpinasi Kauno 
miesto pagražinimu.

Be to draugijai rupi (a) 
Ivaisijimas gėlių ir medžių; 
(b) Skrajojančios parodos, 
kurių tikslas butų sužadini
mas visuomenės prie grožės 
ir tvarkos didesnio pamėgi
mo, ypač prie gėlynų ir me
delių (pakeliais) kultivavi
mo; (c) Prie apsaugojimo 
svarbiu istoriški] vietų.

Sodžiuje savivaldybės vis 
platesnius ir platesnius vei
kimo plotus apima. Pačioje 
pradžioje beveik nežinota 
nei kas nei kaip veikti. Da
bar jau Įsismaginta į darbą. 
Nepersenai Šiauliuose Įvy- 
tusiame to apskričio vals
čių savivaldybių suvažiavi
me paaiškėjo, kad veik visi 
valsčiai jau išplėtė mažesnį 
ar didesnį veikimą, ypač 
apšvietos srityje ir kelių 
taisymo srityje. Savivaldy
bių metinės sąmatos siekia 
nuo keliu dešimčių tūkstan
čių auksinų iki pusės miijo- 
no auksinų. (Kaip antai Jo
niškio saviv.).

Kai-kurių valsčių apsilei- 
dusios savivaldybės apskri

ties viršininko traukiamos 
tent, paskutiniu laiku III p.'net teismo atsakomybėn. 
Divizijos štabe, tai dabar Matyt Lietuvoje jau visuo- 
manau, kad neatsiras prie- tinai priimta taisyklė, kad 
šingų palaikyti ryšius ir to- tautos miego laikas jau pra- 
liau, nors jau ne kario asme- ėjo ir kad visiems reikia sto- 
nv mane rasdami, bet laisvo ti į darbą, kad reikia "pri-

pripažinimo.
Lietuvos varguo- 

bei varguolėms lai- 
laisvės, ir gerovės, 
šiandien "demokrati- 
respublikoje tik buo-

Balsas iš Lietuvos.
Broliai Amerikos Lietuviai!

Kas .su manim turėjo ry
šių, tarnaujant man Lietu
vos kariuomenės eilėse, bu-

Ant Parana upės Argen
tinoj sprogo garlaivis. Eks-
pliozijoj žuvo 80 žmonių.

Airijos pakrašty anglai,..., ------—...----- - r ---- —
suėmė Amerikos laivą su; čiliečio — Lietuvos šaulio! kelti Lietuvą musų, 
ginklais. Gana gražiaittžiuginot ma- Liet. Inf. Biuras.Gana gražiai diiuginot ma-

Iki

svarstyti.
Savo valiutos sudarymo o betgi nenori jiems pakelti, 

pienai jau esą galutinai už- ir da areštuoja, kada jie su
baigti. Savų pinigų klausi- ■ streikavo. — Red.). 
mas išsiris trumpiausioje Nupirkti namai ____
ateityje. Amerikiečių lietu-,viams invalidams. Iš tos ei- 
vių tam darbui pagelba yra lės darbų tik iš poros sąvai- 
ruošiama kaip tik į patyčių laiko — matome, kad 

Lietuva turi veiklią val-

Nupirkti namai karei-

Su vokiečiais, latviais ir džią. Čia dar turime atri
estais ką tik padaryta su
tartis tiesioginio tarp tų ša
lių susisiekimo geležkeliais.

Dvarų žemė išdalinama: 
nauji ūkiai kuriami; telefo
nų linijos visoje Lietuvoje 
remontuojamos ir naujos

minti, kad Lietuvoje nėra 
: krypsnio viską centralizuo
ti valdžios rankosna ir kad 
milžinišką darbo dalį atlie
ka miestų, apskričių ir vals
čių valdybos.

Liet. Inf. Biuras.i
1

•i t Lietuviu su paliokais karė.
Laiminga Lietuva, kad ji [ keletą kunigų, taip ir trau- 

turi katalikišką-paliokišką kia su visa procesija lietu- 
valdžią, nes kitaip pražūtis Irius nukariauti. Neša bal- 

dakymą, mistranciją, karū
nas, altorėlius ir kitus šven
tos vieros pabūklus. Lietu
vių viršininkai, išvydę atei
nant šventą procesiją, pri- 

i sako savo kareiviams padė
ti ginklus, suklaupti ir ati
duoti priderančią tokiai 
procesijai pagarbą. Musų 
kareiviai pildo viršininkų 
prisakymą: padeda ginklus, 
suklaupia, galvas žemyn 
nuleidžia ir snaudžia. Palio
kai su procesija atėję ap
stato lietuvius savo neskait
linga armija, susirenka gin
klus ir tuos pačius ginklus 
atstatę į klūpojančius lietu
vius kareivius laukia, kada 
tie savo galvas pakels. Pa
kėlę galvas išvysta poliokus 
su ginklais stovinčius, o sa
vo ginklų jau nemato. Tuo
met viršininkams prisieina 
sušukt "pasiduodame!” Ta
da jau paliokai valdo musų 
"narsią armiją” be jokio 
kraujo praliejimo.

Bet musų katalikiškai- 
paliokiškai valdžiai kasžin 
kas Į ausi šnibžda, buk Lie
tuvos armijoj yra netik ka
reiviu, bet ir kamandierių 
bedievių, cicilikų ir jie gali 
kartais peranksti galvas 
pakelti ir pamatyti paliokus 
prisiartinant. Jie gali ir ki
tus kareivius išbudinti, o 
tuomet visi pienai suirtų. 

Tai tik šie dalykai ir ken
kia. Jei ne, tai senai jau bu
tų ir iš Vilniaus paliokai iš
vyti. Bet musų katalikiško- 
ji-paliokiškoji valdžia to 
nenori. Klerikalams daug 
naudingiau yra, kai Vilnių 
laiko užėmę paliokai. Tuo
met musų šmugelninkams 
yra gera proga Vilniaus at
vadavimo vardu rinkti sau 
pinigu amerikiečių tarpe.

P. Six.

litis kos situacijos kitaip pa
kreipti. Musų katalikiško ji- 
paliokiškoji valdžia gerai 
žino, kad Lietuvai "civiliza
ciją”. geriau sakant Romos 
juodosios armijos vergiją 
yra suteikę paliokai, todėl 
nei dabar be jų pagelbos ne
galima apsieiti. Kitaip Lie
tuva ir vėl stabmeldiška- 

tikiška taptų.
Netik musų prabaščiai, 

bet ir kiti bažnyčios gize
liai atranda paliokų kalbą 
prakilnesne ir garbingesne, 
negu lietuvių. Tik tuomi ir 
pasirodo kaimų mužikams, 
kad jie daug mokinti, nes 
paliokų kalbą moka. Palio- 
kiškai mokėt — tai didelis 
' ’un aras”. Siaurai suglau
dus, pagal musų prabaščių 
manymą, Lietuva be Palio- 
kijos negalėtų gyvuoti, nes, 
anot jų, be tikėjimo nėra 
tautos. Neveltui jie šaukia 
”I)eus et Patria”, vietoj 
"Patria et Deus”.

Kodėl lietuviams yra sun
ku su paliokais kariauti?

Tam atrandame du svar
biausiu atsakymu: viena, 
lietuviški katalikiškos val
džios aparato sukėjai nori 
aražumu savo žmones pa
liokams atiduoti, be jokio 
kraujo praliejimo. Antra, 
labai sunku su paliokais, 
kaipo su katalikais, kariau
ti. Tik persistatvkime šitokį 
paveikslą: Lietuvos armijos 
vadams yra prisakyta, kaip 
jie turi elgtis karės lauke. 
Paliokų viršininkai ir-gi ži
no lietuvių nusistatymą, 
tad sutraukia savo armiją į 
dalį fronto, kad ir lietuviai 
taip darytų. Tada paliokai 
pasiima visai mažą savo ar
mijos dalį, prie tam paima 
koki nusidėvėjusį vyskupą,

i

ere



LEIVIS

L D. L D. REIKALAI • Įnešimas. |Baltic Statės Bankas
Rengia Didžiausis 

Ekskursiją Lietuvon.
----------- Kadangi per pastaruo- 

L.D.L.D. Centro Valdybai sius du metu L.D.L.D. Cen- 
įnešimas.

Kadangi paskutiniu laiku 
tenka vis tankiau ir tan
kiau pastebėt laikraščiuose

įvairių kuopų u- knygynų, Ua°in r;>
Valdybų, taip ir Literatūros

gomis, 1 .. a .
bartiniu laiku jaučiama di
delis trukumas,

Ir kadangi iki šioliai, kiek 
mums žinoma? tarpe Ameri
kos draugų nėra panašios 
organizacijos, kuri tuom da
lyku rūpintųsi, gal išski
riant vieną-kitą pavienį 
draugą bei kokią vieną 
spaustuvę, —

Todėl mes, L.D.L.D. 25
kp. Baltimore, Md., laikyta- gera vertimą, jei ne origi- 
tame susirinkime J
17, 1922 m., nutarėm para
gint L.D.L.D. Centro Komi
tetą paimt ant savęs inicia-j 
tyvą rinkimo literatūros 
Amerikos lietuvių tarpe ir 
persiuntimo jos Lietuvon.

(tro Valdyba susivėluodavo 
su išleidimu bei suradimu 
tinkamos nariams knygos, 
tad L.D.L.D. 25 kp. Balti- 
more, Md. susirinkime, lai- 

nu- 
tarė paragint kaip Centro

m^m0S
I Kadangi, kiek mes numa- 
'tome, Amerikoje tuom tar
pu neturime draugų, kurie 
galėtų parašyti tinkamą 
knygą arba pagamint verti
mą, tad mes patariame L.D. 
L.D. viršininkams susira
šyt su Lietuvos draugais, 
gal jie turi jau ką-nors pri
rengę, arba jei neturi, tai 
gal sutiktų pagamint nors

-^a®f™inalą. Nes kiek mums žino- 
' ma, literatinių spėkų Lie

tuvoje yra daug.
I Prie tam, kadangi Ameri
koje spauda knygų begalo 
daug lėšuoja, tad gal butų 
galima ir spaudos darbą at-

Kadangi LD.L.D. . tikslas Lietuvoje.
leist darbininkišką literatu- Tad, draugai, L.D.L.D. 
ra ir skleist ją tarpe darbo viršininkai, subruskite, kol 

ne vėlu, kad sulaukus pa
baigos metų nereiktų aima
nuot dėl negavimo knygos, r
#

Tad, draugai, L.D.L.D.

KELIONĖ LIETUVON PER 
DEVYNIAS DIENAS.

Baltic Statės Bankas siun
čia savo keleivius ant geriau
sių ir greičiausių laivų, šią 
vasarą sudaroma yra milžiniš
kas Baltic Statės Banko kelei
vių būry s ant didžiausio pasau
lyje laivo, — ant to laivo ke
liaudami MUSŲ KELEVIA1 
PASIEKS KAUNĄ Į DEVIN
TĄ DIENA! Tokios greitos ke
lionės dar niekas negalėjo turė
ti. Juo greičiau keliauji, tuo ma
žiau įvargsti ir išsikaštuoji ke
lionėje. Greitą kelionę galima 
atlikti tiktai keliaujant per 
BALTIC STATĖS BANKĄ, ši
sai keleivių būrys, ruošiamas 
Vasaros Ekskursijai, iškeliaus 
ant VVhite Star Line laivo 
MAJESTIC, 29 d. Liepos (Ju- 
ly), 1922 m. Keleiviai pasieks 
Kauną apie 7 d. rugpjūčio, t.y. 
už 9 dienų.
KELIONĖ ANT DIDŽIAUSIO 
PASAULY JE LAIVO.

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

KNYGOS
IS LIETUVOS!

neturėtą 
BALTIC 
parūpins 

kas tik reikalinga
pasportas 
atlikimas 

”income

kurie no-

žmonių, todėl ir šis darbas 
geriausia tinka L.D.L.D., 
nes ji turi savos laidos kny
gų, kurias galėtų pasiųst 
tuojaus.

L.D.L.D. Centro Valdyba, 
pasitarus tarpe savęs ir iš
dirbus pienus, privalo tuos 
pienus pasiųst kuopoms,ku
rios, beabejonės, sutiks pa- 
sidarbuot — parinkt litera
tūros einant per stubas. 
Mums visiems gerai žinoma, 
kad pas kiekvieną Ameri
kos susipratusi lietuvį dar
bininką randasi apsčiai se
nos perskaitytos literatū
ros, kuri guli ant lentynų 
sudulkėjus ir kurią mielu 
noru tie draugai sutiks pa- 
aukaut Lietuvos darbi
ninkams, kurie jos trokšta, 
nes Lietuvoje, jeigu‘ir lei
džiama kokios brošiūrėlės, 
tai ir tos neįperkamos.

Musų supratimu, L.D.L. 
I). tas darbas visai nesunku 
atlikti, kadangi kiekviena
me didesniame mieste ran
dasi L.D.L.D. kuopos, ku
rios, beabejonės, sutiks pa
sidarbuoti ir tokiu budu 
galėtumėm atlikti didelį ir 
naudingą darbą. Be to, kac 
darbas butų pasekminges- 
nis, L.D.L.D. Centro Valdy
bai patariame kreiptis į L. 
S.S: Pildomąjį Komitetą, 
su kuriuo susitarus darbas 
bus dar našesnis. Tad į dar
bą. draugai, daugiau gyvu
mo, daugiau pasišventimo, 
o darbas atneš vaisius.

L.D.L.D. 25 kp. Pirm.
S. Butkus, 
Sekr. T. Matuliauskienė 
Ižd. V. Lebeda.

darbą, draugai! 
L.D.L.D. 25 kp. Pirm.

S. Butkus, 
Sekretorė

T. Č-tė Matuliauskienė, 
Iždininkas

V. Lebeda.

L.D.L.D. Centro Valdybos 
prierašas.

L.D.L.D. 25 kp. Įnešimas 
(geriau sakant- sumany
mas) labai geras ir jo įvy- 
kinimui L.D.L.D. Valdyba, 
negalėdama nieko kito veik
ti, šiuomi ragina L.D.L.D. 
kuopas, kad šiam sumany
mui pritartų ir sukrustų 
darbuotis.

Taipgi dėl pasekminges- 
nio veikimo patartina L.D. 
L.D. kuopoms susitarti su 
L.S.S. vietinėmis kuopomis 
ir veikti bendrai.

Surinktas knygas patar
tina pačioms kuopoms siųs
ti tiesiog Lietuvos Social- 
Demokratų Partijos vardu 
sekamu adiresu:

"Socialdemokratas”, 
Keistučio g. No. 40, butas 1, 

Kaunas, Lithuania.
Taipgi geistina, kad apie 

knygų išsiuntimą kuopos 
prisiųstų Centro Sekr. pra
nešimą.

Ij.Dl.tD. Centro Pirm.
J. S. Pruselaitis, 

Sekr J. M. Buchinskas, 
Ižd. K. Liutkus.

L.D.L.D. 25-tos ir kitų 
kuopų žiniai

Pagal L.D.L.D. 25 kp. pa
raginimą, Centro Valdybos 
yra kreiptasi prie Lietuvos 
draugų su užklausimu delei; 
atatinkamos knygos. Bet ’ 
kol-kas dar atsakymo netu-hr tarnų. Jei pastatytum tą lai- 
rim. Taipgi turiu pranešti, galu, tai jis butų augštesnis 
jog tūlas laikas atgal tūlas, augščiausį pasaulyje namą, 
Lietuvos rasėjas kreipėsi į ■\voolworth Building’ą ant 206 
prie musų su pasiulymu jo'pėdu. MAJESTIC enžinai yra 

kad jie gali paga- 
_ . _.b ku

rios užtenka laivo varymui per 
juras su greitumu 23-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 
kambariuose, kuriuose yra 
įrengtos gražios lovos dėl dvie
jų, keturių ir šešių žmonių. Tie 
kambariai yra modemiškai įtai
syti. Kelionė yra tiek maloni, 
kad žodžiais sunku yra tinka
mai aprašyti. Trečios Klasės 

j Keleiviams yra paskirti du val- 
• gomieji kambariai, su geromis 
i kėdėmis prie stalų. Valgio laike 
keleiviams gražiai ir mandagiai 
patarnauja. Maistas yra pirmos 
rūšies, 
apstus.
BALTIC STATĖS BANKAS 
SIUNČIA PALYDOVĄ.

i BALTIC STATĖS BANKO 
j keleivius ant laivo MAJESTIC 
j lydės žinomas Amerikoje ir Lie- 
i 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 nufotagrafuos keleivius 
New Yorke, ant laivo MAJES- 

j TIC ir Europoje ant krutamųjų 
j paveikslų (”moving pietures”) 
; ir tie paveikslai bus rodomi 

Anglies fcoin^nija buvo uz-|DE norj fcru
griebus dėl 1919 metų strei-j . paveikslų kelionėje, lai 
ko Arkansas valstijoj Kom-: ia k
panna norėjo atimti darbi-; MAJESTIC su BALTic 
nmkams Situos pinigus ne- 'STATES BANK0 kc,civi 
va dėl tu nuostolių, kokiu B vdttzttiai streikas pridaręs Tei^'lydo u .piL R> KRUčU- Musi*"j. - , P ?•’. *" j keleiviai lenkų koridorių nesieksmas liepe kompanijai an- jr nfekur nebų
ghakasių fondą sugrąžinti domi 
atgal, tečiaus teismo pirmi-; 
ninkas Taftas pareiškė, kad REIKIA TUOJAUS 
unijos gali būt skundžiamos, UŽSISAKYTI VIETAS, 
dėl tokių nuostolių ir gali į Norintieji keliauti taip 
būt baudžiamos.

i

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 darbininkų

Čiausiai užsisakyti vietas. Lai
vakortės kaina antros klasės, 
nuo New Yorko iki pačiam Kau
nui $158.50. Trečios klasės tik
tai $107.50. War Tax $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 
vargo ir rupesnio 
STATĖS BANKAS 
jiems visą,
kelionei, kaip tai: 
pervežimas bagažo, 
visų formalumų su 
tax” ir t.t.

Tiems keleiviams,
rėš 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 imt: 
draftus išmokamus Lietuvos 
bankuose, tokie draftai bus iš
duoti dienos kursu: 2) Norin
tiems parsivežti pinigus dola- 
riais, bus išduoti musų čekiai, 
pagal kuriuos Lietuvoje bus iš
mokėta dolariais, pilna suma; 
?) norintiems palikti pinigui 
ant deposito; bus išduotos Bal 
tie Statės Banko knygutės ir 
pareikalavus, tie pinigai bus 
persiųsti Lietuvon dolariais.

BALTIC STATĖS BANKC 
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 Eighth Avė. New York, N.Y.

Telephone: WATKINS 2142

parašytų veikalų. Bet per- taip' dideli> l_Z 
žiurėjus laiške išdėstytą jų m;nti 100,000-arklių jiegą. 
turinį, Centro Valdyba ben-' 
drai su Literatūros Komite
tu atrado, kad jie neatatin- 
ka musų draugijos tiks
lams. Taigi, kaip augščiau 
minėjau, Centro Komitetas 
įieško šaltinio gavimui kny
gos už šiuos metus ir kaip 
tik greit bus šis-tas nuveik
ta, pasistengsime pranešti 
narių žiniai. Iš daug vietų 
gauname paraginimus prie 
smarkesnio darbo; bet kaip
gi, draugai, su užsimokėji
mais už šiuos metus? -Tuk 
pinigų neturint ir veikimas 
nėra galimas. e

Taigi, draugai, neužmirš
kite apie mokestis.

J. M. Buchinskas, 
Centro sekr.

i

KELIAUK l LIETUVA
Birželio 17 d. Holland-American 
linijos laivu ”Rotterdam” i* 
New York’o kartu su kompozi
torium p-nu Naujaliu.

Birželio 20 d. Cunard linijos lai
vu ”Berengaria” iš New York’c 
kartu su kun. Augustinu Pe 
traičiu, Athol, Mass., lietuvių 
klebonu.
Liepos 8 d. Holland-American 
linijos laivu ”New Amsterdam” 
iš New York’o kartu su Lietu- 
\ ių Prekybos Bendrovės vice
prezidentu Vincu Stulpinu, ku
ris visus lietuvius keliauninkus 
palydės iš New York’o iki 
Kauno.

PROFESORIUS H. MAC 
CRACKEN VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Prof. H. McCracken, Vas- 

sor Kolegijos pirmininkas,, 
šią vasarą važiuoja į Euro
pą, kur praleis visą žiemą 
belankydamas Europos uni
versitetus. Tarpe kitų ap
lankys ir Lietuvos Univer
sitetą Kaune. Lietuvos At
stovybė teikia jam reikalin
gu rekomendacijų.—(Elta.)

PALIUOSAVO MAINE
RIŲ FONDĄ.

Vyriausis Suvienytų Vals-| 
tijų Teismas Washingtonej 
paliuosavo $600,000 maine- ’ 
nių fondą, kuri Coronadoi

sveikas, gardus ir

trufc-

pato
giose sąlygose, privalo kuogrei-

Liepos 26 d. Cunard linijos lai
vu "Samaria” iš Boston’o kartu 
?u d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo globon paims visus lietu
vius keliaujančius per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybo? 
Bendrovei kada ir su kuom ma
nai važiuoti Lietuvon. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė Tamstoms 
aprūpins visus reikalingus ke
lionei dokumentus ir suteiks 
reikalingų nurodymų, kaip ga
lima greit ir lengvai į kelionę 
Lietuvon išsirengti. (?)

LITHUAMAN SALES 
CORPORATION 

411 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

SAUGUS MAISTAS KŪDIKIAMS.
Užtikrink savo kūdikiui ilgą ir 

laimingą gyvenimą, duodant jam 
aįaglc Brand pieną, kuomet motinos 
□ienas užtruksta. Boraen’s Eagle 
Brand Pienas yra švarus, saugus ir 
skanus, padarv tas specialiai kūdi
kiams penėti. Lengvai sutaisomas ir 
’engvai virškinamas.

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
įųs rasite apskelbimą Borden's Eagle 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, negu visi 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
Company. New York, o jie prisius 
tau dykai visns instrukcijas tavo kal
boj, kafp penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius val
gius. Pmnelk, ko tu nori.

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
16 KUOPA HOLYOKE. MASS.

| Viršininkų adresai: 
Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,

6 Whiting avė., Holyoke, Mass. 
Pagelb. Antanas Ražukevičius,

580 So. Summer st., 
Holyoke, Mass. 

Sekretorius Domininkas Velička,
383 Park st, Holyoke, Mass. 

Kasierius Liudvikas Matulevičius,
54 Adam st., Holyoke, Mass. 

Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagaila,

588 So. Summer st, 
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna,
593 Bridge st. Holyoke, Mass. 

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st, Holyoke, Mass.

i Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 
| bicnj mesviviiu luvnv^iv,
/ io draugystės kliube, 44 Sargent at, 

t”, Holyoke, Mass.
' ..............— — ■ — —

ir
is

Daugelis Amerikos organizacijų 
pavienių asmenų norėtų išsirašyti 
Lietuvos reikalingų sau knygų, bet 
nežino kur šiuo reikalu kreiptis. Kiti, 
kad ir žino, bet neįstengia išsirašyti,
oes Lietuvos knygų leidėjai-biznie-1 
nai amerikiečiams labai aukštai kai- 1 
nas stato.

O iki šiol amerikiečiai nežinojo, 
kad visas senas iš pastarųjų metų £ 
naujos laidos knygas Lietuvoj išėjun 
>ias, patogiausia ir pigiausia išsiraĮ - 
šyt per: •; ‘ ' Į tj

KOPERAtIJOb BENDROVĘ I dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 
’ SV1ESA”, Kaune. 1 —

Koperacijos Bendrovė '‘Šviesa’ 
,’ienintėlė knygų leidimo B-vė Lietu
voje, kuriai nerupi privatis savo na- LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
-ių biznis, bet plačios Lietuvos dar- DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 1LL. 
nninkų, valstiečių, visuomenės ir j Valdyba: 
įplamai biednuomenės apšvietos-kul- Pirmininkas Kaz. Grinius, 
uros laipsnio kėlimas. Kitos-gi Lie-' 
uvoj knygų bendrovės, nors jos ir Pagelbininkas 

koperacijos ar kitais gražiais var-į _ _______
iais dangstosi,- dažniausia yra vien Užrašų raštininkas Vin. 
paprastų biznierių įstaigos, kurių ----  ~ — -
Jkslas savo akeionieriams teikti kuo- 
lidžiausį pelną. Dabar aplamai di- 
jžiuma Lietuvos visokių, net kope- 
acijos, bendrovių yra užsikrėtę pi
nigų K pelno godulio liga. Todėl di
lelį biznį norėdami daryti, ir tuo 
■udu amerikiečių doleriais lobti, ne
atsižvelgiant to, kad šie doleriai ir 
įmerikiečiams kainuoja kruvino pra
kaito.

Todėl ir už knygas bei kitus spaus- 
linius nuo amerikiečių labai bran- 
,-iai, daug brangiau nei Lietuvoj, 
imama.

KOPERACIJOS BENDROVĖ 
'ŠVIESA” vienintelė knygų bendro- 

>’ė, kuri ir amerikiečiams knygas par- i 
luoda tokia pat kaina kaip ir Lietu- 
-oje užsisakiusiems. Kiek brangiau 
negu Lietuvoje atsieina tik persiun- 
umas.
Todėl, amerikiečiai, nenorėdami sau

Valdyba:

802—Bth st.
> Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
. Rudzinski, 

1420 S. Victory st. 
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

i Maršalai: A. Dėlkus, 919—8th st
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st 

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

st.

1 
f Pajieškojimai

Aš, Rožė Marcinoniutė, pajieškau 
tetos Barbatavičiutės, po vyrui Čiur
lionienės arba jos vaikai lai atsišau-

Kriaudos, knygas ir kitus spausdi- Paeina iš Suvalkų rėdybos, Leš- 
Jus privalo išsirašyti vien per • kavos miestelio. Meldžiu atsišaukti 
ŠVIESĄ”, Kaune. !'"**“ ------ -------------

Koperacijos b-vė "Šviesa” s.-.-, 
merikos Knygynams, Partijoms Są- j 

ungoms. Federacijoms, Draugijoms,; 
lokyklomf, Kliubams, Skaitykloms, > 
.ibiiotekoms ir pav ieniams asme- ■ 
ims visas sau reikalingas knygas, ■ 
urnalus. laikraščius, ir kitus spaus- čenkaus, iš Skabeikių kaimo, Daugų 
..nius išsirašyti vien per "ŠVIESĄ”,1 parapijos, Onuškio valsčiaus, Traką 
aune. Į pavieto, Vilniaus gubernijos. Mel-
Galima išsirašyt rankvedžius, mo- džiu jų, draugų, gimimų ir pažįsta- 

ykloms ir kursams (pradinėms, vi- mų atsišaukti.
tirinėms, gimnazijoms, įvairiems ” ‘ ‘ •
ukštesniems kursams ir universite- 
ams); taip-pat įvairių mokslo kny- 
.ų, poezijos, beletristikos, gaidų, at- 
aizdų-paveikslų ir kitų spausdinių.
Užsakymai bus atliekami greit ir 

aziningai. Tas mažas nuošimtis pel- 
.o, I ’

i arba žinantieji praneškite, už ką bu- 
siulo, siu dėkinga.

Rožė Marcinoniutė
670 N. Riverside st., 

Waterbury, Conn.

Pajieškau Tutuso Šiiausko ir Miko

Kazimieras Čenkus 
2289 Trombly avė., Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Jono Kreivio ir 
Stanislovo Radzevičiaus ir pusbrolio 
Povilo Kaseiio — jo tėvas prašo at
sišaukti. Visi Deltuvos parapijos. Jie

o, kuris" nuo Jūsų'užsakymo liks,• patįs malonės atsišaukti arba kas 
.s ne i biznierių-akcionierių kisenius, apie juos žino malonėkit pranešt.

bus suvartota naujų ”ŠV IESOS" 
nygų leidimui. Tuo budu prisidėkit 

■rie apšvietos-kulturos laipsnio keli- 
io Lietuvoj.

Barbora Kreivy tė
222—5th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau tetėno, PIJAUS ARMI-
Užsakymus siųskite tuojaus. kol, NO. Jis ar kas apie jį žinantis teatsi- 
:štas dolerių kursas, — gausite saukia. Adresas:ukštas dolerių kursas, — „ 

.tugiau knygų.
Apsisaugokite pinigą siuntimo 

genty nesvietiškų procentų lupiom.
Kreipiame domę į tai, kad Kope- 

acijos b-vė "ŠVIESA” išleidusi yra 
irs 20 knygų ir kitų spausdinių, ku
tas (visas 20 knygų) parduoda su 
■risiuntimu (Lietuvoj ir Amerikoj) 
ien už 100 auksinų, arba 50 centų, 
■abartiniu dolerio kursu (1 dol. — 
.00 auksinų) skaitant.

Todėl, kas prisius 200 auks. — 1 
oi., tam bus pasiųsta vienas "ŠVIE
SOS” leidinių knygynėlis iš 20 kny- 
•ų Amerikon, o kitas Lietuvon tam, 
:uriam Jus nurodysite.

Todėl, kas nori prisidėti prie Lie- 
uvos darbininkų, valstiečių ir apla
mai varguomenės kulturos-apšvietos 
r darbininkų klasinės sąmonės kėli- 
įo, tas tesikreipia į "ŠVIESĄ”, nes 
iaip iš Amerikos siunčiamos knygos 
:bai retai tepasiekia to, kuriam jos 
ra antrašuotos
Todėl progresyvio darbininkų dva- 

ios turinio knygoms paskleisti Lietu- 
oj vienintelis kelias tėra — Kope- 
acijos Bendrovė "ŠVIESA”, Kaune, 
.tsiųskite keletą, ar daugiau dole- 
ių, nurodykit antrašus Lietuvoje ar 
-aveskit tai "ŠVIESOS” nuožiūrai ir 
>us tuojaus kuosąžiningiausiu ir pi
giausiu budu Jūsų norai patenkinti,
— nes "ŠVIESOS” vyriausis tikslas 
ra kelti Lietuvos darbininkų kultu- 
os-apšvietos laipsnį.

Tamstos save ar savo draugus ir 
rimines Lietuvoj galite įrašyti į nuo- 
atinius "ŠVIESOS” prenumerato- 
ius, tuomet "ŠVIESA” Tamstoms 
Amerikon ar nurodytu antrašu Lie- 
uvoj savo leidinius, kai tik jie išeis 
š spaudos, siuntinės nuolat Jr.ešai- 
-ankpinigiai už vieną prenumeratą
— 200 auKs. arba 1 dol.

Apart to, "ŠVIESA” sutinka savo 
;nygynėlius dapildyti kitais ^darbi- 
nnkų dvasios leidiniais. Jei Tamsta 
:ori tapti "ŠVIESOS” leidinių prenu- 
neratorium — atsiųsk 200 auksinų. 
Tuomet gausi visas lig šiol išėjusias 
20 knygų, o už likusius 109 auks. 
Tamstai ar Tamstos draugams Lie- 
uvoj bus siuntinėjama naujai išėiu- 

•ios "ŠVIESOS” knygos, ar sulig 
Tamstos nurodymo už tuos 100 auks. 
bus prisiųsta kitų darbininkų dvasio
je Lietuvoj išėjusių knygų.

Prierašas: Prašome šį pranešimą- 
>keibimą atminčiai išsikirpti_ ir jo 
leskaičiusiems apie jį pranešti, nes 
‘ŠVIESA”, žemam auksinų kursui 
•sant dažnai Amerikos laikraščiuos 
•kelbtis negali.

"ŠVIESOS” ANTRAŠAS: 
Lithuania-Europe. Kaunas. 
Malūnų gatvė Nr. 75, "ŠVIESA”.

Su pagarba
"ŠVIESOS” VALDYBĄ.

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

vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
riškomis ligomis ir t.t. Visų ligų ne
miniu, bet bile liga turi, ar kas tavo 
šeimynoje turi, nuo didžiausios ligos 
iki mažiausiai, galite duoti antrašą, 
o gausite rodąs ir receptus dykai, 
įdėkite už 2c. štampą ir gerą antra
šą. Dabar geras laikas, pavasaris ir 
tiktai šitam laike jus patįs save na- 
mieje pagydysite. Bandykite nami
nio gydymo patįs sau. Čia turite pro- 
gą su gvarantavimu, bite tik tą pa- 
darvsite, tai pasveiksite. Rašykite 
pas: (24)1

ALEX R. S ALVIS
P. O. Bos 96, Dalias, Pa.

Ladas Natkevičius, 
Lietuvos Stoigiamojo Seimo narys, 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Gerbiami Bush Mountain, Pil, 
draugai, katrie žinote kas atsitiko su 

j mano švogeriu Petru Becker, meldžiu 
man pranešti, už ką bus atlyginta. 
Girdėjau, kad jis likos užmuštas.

J. Šimkus
Box 52, West Sta., Akron, Ohio.

Pajieškau Uršulės Gelusevičiukės, 
Vilniaus rėdybos, Trakų apskričio, 
Daugų parapijos, Duksonių kaimo. 
Aš, Vincusė Velkauskiutė, po vyrui 
Petraitienė, turiu prie jos labai svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žinote, malonėkite pra
nešti Wm. Petraitis (26)

31 Lawrence st, Paterson, N. J.

Pajieškau brolio Marcijono Kaika- 
rio, Šiaulių apskričio, Skaistgirių 
vaisė., Dvalaičių kaimo; pirm pus
antrų metų gyveno Utica, N. Y. Tu
riu labai svarbų reikalą iš Lietuvos, 
meldžiu atsišaukti ar žinanti malo
nės man pranešti jo adresą. (25) 

Tadas Kaikaris
391 Columbia st., Aurora, III.

Pajieškau savo vyro Petro Kum
žos, kuris pabėgo nuo manęs 20 d. 
liepos, 1921 m. Išėjo į darbą ir po 
pėdei negrįžo. Paliko mane su mer
gaite trijų metų. Sugrįšk ir gyvenki- 
va kaip žmonės, o jei nenori gyvent, 
tai imk divorsą. Jei kas iį žinot, 
prašau man pranešti. Paeina iš Kau
no gub., Telšių apskr., Zorubų 
kaimo. (26)

Kastancija Kumžienė
64 Orr st., Pittsburgh, Pa.

JIEšKAU DARBO
Vežioti duonų ant troko, taipgi 

galiu kepti visokių duoną. Reikalau
janti rašykit arba klauskit ypatiškai. 

K. AKUČKA
20 Austin st., Norwood, Mass.

APSIVEDIMAL
Merginos apsivedimui!

Manančios vesti ir mokančios 
gliškai, be skirtumo pažiūrų, malo
nėkite atsišaukti ir paveiksią pri
siųsta

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

an-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, tarpe ir 36 
metų. Aš esu 29 metų vaikinas. Mel
džiu atsišaukti it savo paveiksią pri
siųsti, kuri ant pareikalavimo sugra
žinsiu. Atsakvmą duosiu kiekvienai.

W. U. (25)
109 E. Western avė.,

i -fi 1 Muskegon. Mich.

Pajieškau . apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, laisvų pažiūri, 
tarp 20 ir 30 metų amžiaus. Aš esu 
33 metų vaikinas, nevartoju svaigi
nančių gėrimų. Meldžiu atsišaukti ir 
s-j pirmu laišku prisiųsti paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu ir 
atsakymą duosiu kiekvienai, 
nūs meldžiu nerašinėti.

H. C. Masiulis
Main Post Office. Cleveland, Ohio.1 

_______________________________ i

KAD palaikius dantis 
švariais ir sveikais, ap* 
silankyk pas dentisl^ 
du sykiu ant mėty ir va
lyk juos COLGATES 
DANTŲ VALYTOJŲ

Birk Triubelę šiandien

PARDAVIMAI,
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Velie Turing 5 sėdynių, veik na i- 

jas, parsiduoda pigiai. Gali matyt 
vakarais nuo 6. (21)

ANTANAS VASILIAUSKAS
8 Hatch st., So. Bostor., Mass.

PARSIDUODA NAMAS.
Su visais įtaisymais, piazai, neši 

rendos $2,400. Gali matyt nuo 6 va
karais. (25)

JUOZAPAS ŠIAULIS
5 Supples st, Roxbury, Mass.

PARSIDUODA
Išdirbtas kepimo biznis Bostone, 

visai Digiaį arba — mainys ant na
mo arba t’armos.

LITHUANIAN AGEN’UY, (26) 
361 West Broadway,

So. Baston. Mass.

PIGIAI PARDUODU STUDIJĄ.
Didelė paveikslų ' Studija, puikioj 

vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Lietuvių yra 4000. Vienintelė Lie
tuvio galerija Amsterdame, savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Fotografai, 
kas pirmas, naudokitės puikia pro
ga, kreipkitės ypatiškai arba laišku: 

JONAS ANDRIUŠIS (25)
134 E. Main st., Amslerdam, N. Y.

PARSIDUODA BUČERNĖ, GRO
SERNĖ FRUKTV IR KENDŽ1V 
šTORAS už nupigintą kainą. Vieta 
išdirbta per 40 metų, žmogus gali 
turėt gryno pelno $1.200 į metus. 
Galiu parodyt paliudijimus to biznio 
gerumo. Kreipkitės pas (25/

JOE. JANKAUSKAS
65 Dawidson st, Lowell, Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
KEPTUVĖ, vieta apgyventa lietu
viais ir lenkais. Gera vieta. Savinin
kas eina iš biznio. Klauskit, 

Telefonas: Norwood 51553.

PARSlDUODA AUTOMOBILIUS 
Buick, 7 pass., Model C-55, gera ma
šinerija ir išvaizda. Labai tinkamas 
karas didelei šeimynai ar žmogui, 
kuris nori uždarb’auti.

Parduodame pigiai. Galima matyti 
vakarais.

A. V.
378 VVashington st., Cambridge, Mas.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI PENTERIAI IR 

DEKORATORIAI.
Taipgi popieriuotojai ir kiloki me- 

kanikai. 95c. ant valandos, 44 valan
dos savaitėj. Dubeltava mokestis su
imtomis po pietų, nedėldiėniais ir 
šventadieniais. Neunij.nė šapa. Trans- 
portacija apmokama. Atsišaukit į

665 VVashington st„ Room 311, 
Boston, Mass. (25)

PASKUTINIS PASIŪLYMAS.
NAUJA KNYGA ^RECEPTAI IR 

SEKRETAI”.
(Apsisaugojimui nuo įvairių ligų)

Nuo visokios formos skuros ligų, 
nuo nervų ir kraujo ligų, nuo užsi- 
senėjusios lytinės (venerinės) ligos. 
Visiems yra žinoma, kad lytines ligos 
pagimdo įvairias skuros, nervų ir 
kraujo ligas. Ant vienuolikto pusla
pio R. O. viena geriausių mosčių ir 
muilas tokiu vardu nuo pleiskanų ir 
plaukų slinkimo. Toji mostis pagydo 
rudus šlakus nuo veido ir užsisenė- 
jusius raudonus spuogus. PASARGA 
VISIEMS: Toji mostis yra gvaran- 
tuojama. Tik kelis sykius per dieną 
turi patepti ir vėl nuplauti. Knygos 
kaina buvo 2 doleriai ir veltui pata
rimai. Dabar ta knyga nupiginta — 
tik 50c. arba trįs už 1 dolerį. Geriau 
pirkti tris — dv: parduosite, o viena 
jums liks veltui.

Dabar dideliuose miestuose yra 
gerų 'Tdeal” plautojų. Tik mokytos 
moterįs ir merginos jas vartoja. I ją 
galima įtraukt 8 uncijas vandens, dvi 
lubos įsukamos, viena stora ir krei
va, antra plonyte, tiesi. Kaina $5.50 
su prisiuntimu. Da ne viskas. Moky
ti ir mokytos vartoia ir mažytes. 
"Ideal” "P” Safety ’ Point 1-8 oz. 
vartojimui antiseptikų į šlapinimosi 
kanalėlį, ovarams gydyti ir i.t. Ne
praleiskite progos. Knyga yra padi
dinta, turi daugiau 300 receptu, 
įtampų nepriimu ir veltui patarimų 
nėra. Bodi-Ton Tab nuo nervų ir 
kraujo su prisiuntimu 1 doi. 40e. 
Adresas tik ant trumpo iaiko:

WM L. MATULIONIS
31 N. Curtis st.. Chicago, III. U.S.A.

---------- » ■ ------------------------------
Tik ką išėjo iš spaudos

“DĖL PINIGŲ”
Puiki trijų aktų Tolsto

jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
1 merginos.

Kuopoms ir draugijoms, 
__________ ____ _______ kurios nori "lošti teatrą,” 
Pajieškau apsivedimui merginos bet ‘nežino kokį pasirinkti 

SSJS*tU” u___________™k,alą,. patartina paimti
nes žinias suteiksiu laiškais. Meldžiu uel pinigų. Knygutes kai- 
atsišaukti šiuo adresu: na 35c Gaunama "Keleivio”

Raymond, Wash. knygyne. __________Box 1114,

Vaiki-
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ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA

S"

Sveikatos Kampelis

Pasekmės to 
- liga su- 
F.L.I.S.

gini joje ir šiaurinėj Carol 
noje kur pusė gyventojų sir 
go drugiu. Pirmiausia krei
pė atydą i paprastus budus.' 
Darbininkai iškasė išplau
kiamus revus, kad nebūtų^ 
apsistojusių prūdų, kur uo<į 
dai galėtų veistis; jie'aliejų 
vartojo revuose kur vanduo 
neišleidžiamas, ir chininą 
buvo duota tiems, kurie jau 
drugiu sirgo.
rišo buvo geros 
mažėjo.

VAIKŲ PARALYŽIUS IR
JO GYDYMAS.

Ar matei kada nors mažą 
vaiką arba mergaitę ant 
vienos kojos šlubuojant ? 
Gal nekartą pamislijai: kas 
tam vaikui atsitiko, kas jam 
ranką arba koją sutraukė? 
Beveik visi toki atsitikimai 
paeina nuo ligos, vadinamos 
vaikų paralyžium (infantile 
paralysis) arba kaip gydy
tojai vadina "Poliomye- 
litis”.

Tos ligos paskutinė epi
demija pasirodė 1916 m., bet 
nemažai ta liga sergančių 
atsirado pereitą, vasarą, to
dėl patartina daugiau apsi- 
pažinti su jalnfantiie para
lyžius atsiranda bile kada, 
bet daugiausia vasaros lai
ku. Ligą išplatina gemalai, 
kurie užpuola nugarkaulį.Ji 
yra užkrečiama liga ir išsi
platina kaipo paprastas 
šaltis.

Pradžioje užpuola karštis, 
galvos skaudėjimas, vėmi
mas ir kitoki apsireiškimai. 
Apart to, kaklas sukietėja 
ir pradeda skaudėti. Nors 
visi šios biaurios ligos apsi
reiškimai vraK panašus ii _ . _ ,
skaudžia skilvio nemalimo, jis buvo slaptybė. Chaulmo- 
ligą, vienok apsisaugok ir j ogra med žio vaisiai rundini, 
tuoj pašauk gvdvtoją. Nevi-įpamarančio didumo ir yra 
suose atsitikimuose vaikai (pardavinėjami Indijos, Bur- 
buna suparalyžuoti. Paralv- ■ mos ir Sijamos bazaruose ir 
žavimas užpuola pirma są-!rinkose. Bet iigšiol buvo ma- 
vaite po apsireiškimui. Bile ■ žai žinoma apie vietą, iš kur 

... Kuomet
šis aliejus buvo vartojamas 

(trinimui odos, jis tik paleng- 
! vino skaudėjimą ir todėl pa- 
! saulis nekreipė i ji daug aty- 
dos. Bet kuomet jis pradėta 

į vartoti kaip Įšmirkščiami 
vaistai, nuo to laiko atsira
do daugelis nuolatinių išgy- 

ramumas vra naudingi. ay^* , ...
Kaip tik pirmi apsireiški-! Kuomet sis aliejus pasi-i 
mai pranyksta,/ patartina ,rode kalP° genajisias vais-: 
rauti patarimu ' nuo gero tas nu.° JauW- ,,tal Pr?deta 
chirurgo, kuris gerai apsi-,vlsur dau? reikalauti, 
pažinęs su ta liga. Valstijų’ ”Kad gavus chaulmoogra 
sveikatos departamentai sėklų ir jomis užauginus 
samdo tokius chirurgus ir daug tų naudingi] medžių, 
visuomet šeimynos gydyto- Suv. Valstijų Agrikultūros 
jas gali su jais tartis. Taip- Departamentas išsiuntė au
gi samdo slauges, kurios ge- galu tyrinėtoją Į pietrytinę 
rai apsipažinę su ta liga. Aziją jieškoti nežinomų 
New Yorko valstija turi chaulmoogra girių, 
slauges, kurios gyvena įvai- ’*Kadar.gi tasai aliejus yra 
riose New Yorko valstijos vartojamas Sijamoj, tai pra- i 
dalyse ir visiems gyvento- <^ioje buvo manyta, jog me- 
mms tarnauja. Mažai zmo- ^^iai ten auga. Bet kelione 
ni¥. i°£ nuo 1916 m. pgr vjsus £0S šalies kraštus
epidemijos . New Yorko neparodė nei vieno medžio, 

pri- Kelionė vedė i Būrmą, kur 
x a 7 - rasta keli medžiai be vaisių.

.. . _ls dabar mylių sekta, pakol
vaikščioja, bėga ir vartoja chaulmoogra girios pasirodė 
rankas kaip visi kiti. Kiti, centralėį Burmoj'. 
kurie sirgo prieš 1916 m. ir; — - ..................
kurie per metus šlubavo, su 
gera priežiūra ir operaeijo- Įaubiniai sloniai gjvvena pul- 
mis galėjo pusėtinai vartoti ^uose šiose tankvnėse, ii’ lai- naikino pasauli, ir kaip paskui 
rankas arba kojas. New kag nuo laiko užpuola ir ant tuščios žemės Ii.
Yorko valstijoj sergantieji,• -;šnaikina arthnus. kaimus. 
kurie negali gauti tinkamo Giriose randasi laukiniai ti- 
pnziurejirno, gali pranešti gra£ Jr tik po kovos su ti_ 

Pn?ar*mxTntU1 v V1 £rais amerikoniška ekspedi- Health, Albany, New York. - - -
Jiems pagelbės. F.L.I.fe. • 'ieškomu sėklų. _______

sėklomis chauimoogros kolo
nija Įsteigta Hatvaii ir ma
noma, jog apie i aštuonis vardu

vaikas, kuris turi viršminė-į tie vaisiai paeina, 
tus apsireiškimus, turi būt 
laikomas atskirai nuo kitų 
vaikų, pakol gydytojas pa
sakys kuomi jis serga.

Sutraukimas vaikui ran
kos arba kojos priguli nuo 
greito gydymo ir priežiu- 
ros. Ilgas pasilsio laikas ir 
ramumas yra i

KELEIVIS I

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KA*D 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bite vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibeiių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"ApsiMoka Taupyti Leibelius**

Dabar Pradek
PIRKTI

MEDIS, KURIS PAŠALI
NA RAUPŲ LIGĄ.

Molokai ir Hawaii salos i 
Ilgšio! buvo garsios raupų! 
ligomis. Pradėjus ligonius i 
gydyti taip vadinamu chaul- j 
moogra aliejum, raupų liga 
tenai žymiai sumažėjo. Xa- 
tional Geographic Society,į 
Washingtone, išleido šitokį į 
pranešima apie chaulmoogra i . , . . . . ,alieni- * reikia tokio maisto, kuris

"Nepaisant, jog chaulmo- kauluota^ dalis, pi ie
ogra aliejus, pagamintas išiC:lfll< į 
ehaulmoogra 'medžio, vra J’?au,sla.J7® fosfonn« rafs' 
vartojamas Indijoje ir kito-;^.<Scld> !r augančiam ku- 
se rvtu dalvse per šimtme- ne” ,.8»«smo sadi-
čiu.< gydašt visokias odosĮ,m? «>kalm^u elementų 
ligas, bet vakariečiams ilgai motinos pienas kutu-

- ! kystej ir karves pienas vė
liaus. Vaikui augant reikėtų

•duoti jam stiklą pieno prie , 
kozno valgio, ir dar prie tO i dusyk tiek verta. 2 ir puse mailių i f C Alt M*A*Ni \ 
reikia taikint valgi su ’.K.enŠh.Riird^*da sčnaiA .

j ralisku skoniu, kaip tai: vai- * ................
(siu, žalių daržovių ir tyro 
(vandens. Dantis taip-pat to
bulinasi maistą kramtant, 
todėl maistas turi būt duo- į 
damas tokioj formoj, kad: 
reikalautu kramtymo. Čielųi 
grudų duona, džiovimai,; 
keptos bulvės, švieži obuo-į 
liai ir t.t., užtikrins gerus. 
dantis. F.L.LS.

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias 
NEU' YOKKO IKI L1E!*UJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai 

LIEPOJ V
&S. DROTTNINGHOLM

Liepus 15, Rugpiučio 19
4 S. S. STOCKHOLM

Liepus 27, Rugsėju 5
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ-------— — $102.50;
DANZIGĄ ir PIL1AVĄ $106.50 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukčm. z
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitč*s prie Vietinių Agentų ar
SWED1SH AMERICAN LINE. 

21-24 Statė Street, New York City.

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

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis: 
”PITTSBURGH” Birž.24 
"SAMARIA” .... Birž. 28 
”LACONIA” .. Liepos 26

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA! i

Didelis Bargin!
200 akr^, apie 70 akrų dirbamos. ' 

ganykla ir miškas, 5) kordų sukirstų' 
malkų, daug lauko užsėta ir užsody- j 
ta, 14 Karviu, 10 telyčių, 2 arkliai, j 
50 vištų, farmos įrankiai. 14 kamba-1 

: rių stuba, barnė ir kiti budinkai, di- j 
; dėl i.s sodas užaugusiu obelių ir anie 

j ,000 jaunų obelių apie G metų senu-Į 
' mo: i

epidemijos New Yorko r 
sveikatos viršininkai pp 
žiurėjo suvirs 5,000 ligonių • - — - * ■" ir

DRUGYS.
Drugio liga ypač daug 

žmonių serga pietinėse šios 
šalies valstijose vasaros lai
ku. Šią ligą išplatina uodai.

Pietų valstijose kas vasa
ra serga drugiu septyni mi- 
lionai žmonių. Kadangi nuo 
drugio mažai kas miršta, 
tai ši liga nėra skaitoma pa
vojinga. Bet jeigu nors vie
ną minutą pamislysime apie 
daugumą žmonių, kurie 
kasmet serga, tai suprasime 
svarbą kontroliuoti drugį, 
ir tas klausimas turėtų už
imti pirmą vietą. Žinoma, 
galima išnaikinti drugį ap- 
sausinus balas ir tuo budu 
išnaikinus uodus, bet* tam 
reikia daugybės pinigų.

Nesenai Viešos Sveikatos 
Biuras darė bandymus kaip 
kontroliuoti drugį. Biuras 
išrinko kelis miestelius Vir-

SUTEIK SAU SMAGUMĄ 
VASAROS KARŠČIUOSE, 
■tados šiais laikais yra parankes- 

negu jos buvo daugelis m(*tu 
sako -gydytojai, 
atletiško typo 
r Paini Beach 'siutus. .1 

usies an

' r.ės,
I atgal,” 
I plonus, 
i bužius 
į liovėsi d?vė_ 
na varžančius drabužiu 
liuosesnius ir parankesnius, kas

* teikia smagumą. Vasaros karščiuose 
maudymasis irgi yra geru daiktu, c 
po maudymosi geras talcum, pauderis 
suteikia smagumą.”

Išdirbime aukščiausios rūšies pau
periu, COLGATE & CO. firma yra 
garsiausia. Šios firmos ouuderiai yra 
švariausi ir gardžiai kvepianti (Ne
paisant jų gerumo, jie yra parduoda
mi už prieinamas kainas). Kiekvie
nas pardavėjas turi COI.G.ATE’S 
TALC PAUPERIUS ir kiekviena 
gudresnė vpata jais apsirūpina.

"Vyrai dėvi 
apatinius dr»- 
. 1 Mcterą 
tus, ilgus, kn
is, o pasirinko 

su-

i

Koks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

i Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
„t>« ’ -„i.,.; kokių stebuklų jisai darė ir kaipPavojinga rinkti chaiL- senovįg lietuviai jį garbino?

mcogra vaisius Burmoje,nes. Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su-

p

sutvėrė lie-į žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą ?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas. Ragutis

dievą Pa-

alėio pasiimti ilgai £ Pjzius. arba moterų deivės 
oų ■ seklu. Gautomis Jura' Laume- M1!d" lr

”PITTSBURGH” Liep. 29 
"MAJESTIU” .. Liepos 8 
”OLYMP1C” .. Liepos 15 

Užsisakykite ant šių laivų vietą iškalno. Parvažiuosite
kuogeriausiai ir greitai.

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

Siunčiame pinigus į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 

„visokius Įgaliojimus, daviernastis. Esame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais.

j Greičiausi moderniški laivai pasauly. 
; Geriausias patarnavimas pasažiė- 
Į riams.
j Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
Lietuvą. Lenkiją, Rusiją. Ukrainą, 

į visas Baltijos Valstybes ir i 
Hamburgą.

SAXONIA .............. .-......... Liepos
CARONIA .......................... Liepas

Kambarys $120.00— 
“-čia klesa $103.50 
Karės taksų $5.
Liverpool ir GIasgow: 

........................ Liepos 
...................... Liepos 

...................... Birželio..22
iš Bostono:

CARMANIA .................. Birželio 16
SAMARI A ........................ Birželio 23
ASSYRIA .......................... Liepos 8

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Southamp- 

tone j Danziga. Piliavą ir 
Liepoją:

Southampton KAS UTARNINKAS 
MA URĖTA NIA. AQ UITANIA 

BERENGAR1A.
Per Angliją ar Hamburgą į Danci

gą $106.50; į Liepoją $107. Taksų $5.

Per
už pnros metų šita farma bas-j \f()NI 1
r rifiir vbrta 9 i r i ! x-. *

iParduoaa 
i o.cos geros Į 

farmos ir taip pigiai niekur nerasit. 
Turiu ir daugiau farmų. Rašyk pas:

A. ŽVINGILAS
K. T. D. 1. Je»ett City. Conn.

PARSIDUODA FARMA.
40 akru, su visais gyvuliais, ir sta

tos rakandais: parduodu už $2,700. 
Pardavimo priežastis — turime va
žiuoti i Lietuvą. Daugiaus informaci
ją nuteiksiu laišku- (24)

F. NORVvAISH
Bos 76a, Iraus, Mich.

I t Į iI

URBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST- LAWRENCE, MASS.

Tel. 70581.

Siuačiame pinigus Lietuvon 
pasta, telegrafu ir čekiais po 
pilna gvarantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinu^kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame' gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiam^ 
laike. Užganėdinam tūkstan
čius, užganėdinsiu: ir jus^Ra- 
šykit ar atsilank'ykit, o nesi
gailėsite!!!

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

PARSIDUODA FARMA.
GERA FARMA — PARSIDUODA 
ant lengvu išmoksimu su visais gy
vuliais-ir padarais. Virš 200 akerių. Į 
. tūba 2-jų familijų, 200 vaisingų me- ' 
ožių sode. Didelės lankos. Daug gi
lios, ge:a išgyventa žemė, bėgantis 
.unduo siūboje ir tvartuose, arti geri 

ui srauni miestai. Antrašas:
K. PRANAITIS 

GRANDY. MASS.

S

J

<r
UnUAMAH TUVEL BURBAU TRAVEL^BUREAU
136 East 42nd St., NEW YORK, N. Y.

•a-1

I
X

4 
=1

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

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86, North RiYer, 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 klesus 

pasažieriams.
Laivai "Hmm”, ”Bayera”, ,’Wserttemberg" ir rMount 

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

RESOLUTE IR RELIANęE
išplauks kas antrąs utarninkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais/

Užsisakydami kreipkitės prie atara autorizuotų agentą 
JULIUS ROITENBERD. Haaorar St, Boston. Mass.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Roiterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PiLlAV.į.

Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERDAM
Birželio 17 ■ ■

RYNRAM 
BITOAMSTBmAM 
*’ Liepos 8 ■ ■

NOORDAM 
Musu laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston. Mass.

‘iatisiu išmokamu kursu.
■i buM tokai greitai, 

cs ant visu geriausių linijų. 
SVARBU ŽINOTI. ,

Musų atstovai Uvažfaoja j Lietuvą bėgiu kelių sąvalčių. Jie gali su- 
. teikti Jums visokių informacijų ir gaHs pasikalbėti su .Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatisėa jų priežiūra. 
Ateikit ir paatkalbėkit ra jais ypaUikai.

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

fera——rnaBieg—ranrnuię l ape mL«B'

NORTH 
GERMAN

LLOYD
(26) ; 

I• I __  i 
FARMOS! FARMOS!;

Turiu daugybes formų ant parda-Į 
vimo, dideliu ir mažų. Tos farmos ! 
randasi New Jersey valstijoj, netoli ' 
New?.rk, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSK1 (26)

Box 46. Sand Brook. N. J.

4

PARSIDUODA FARMA
FARMA 1S5 akerių geros žemės, 

50 akerių dirbamos, apsėta kornais, 
avižomis, bulvėmis ir kitokiais ja- 
• ais; geras miškas; 20 melžiami! 

■karvių, 2 jauni arkliai. 4 telyčios, 400 
vištų, visi ūkės Įrankiai, vežimai, gra
žus sodas, gera ld^kambariu stuba, 
’oarnė. vištinyčios, sulir.ys, daugybė 
gatavų lentų statymui. Nuo tos for
mos gaunama 35 tonai geriausio šie- 
; o, netoli nuo miesto ir geru turgų. 
Kaina už viską dėl greito pardavime 
•'6,000, Įnešti reikia $2.000, likusią 
dalį paima ant paskolos ir lengvu iš
mokėjimą ratornis. Pirk šį burgeną. 
Laiškus rašykit tik angliškai. (25/ 

NATHAN VČEISLET
4 Bank st.. New Londor., Conn.

Dubel tavais šriuuiniais
Laivais j

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrų 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
Trečia Klesa. Puikus uzda- 
99 Statė St„ Boston. Mass.

LINIJA 9Broadvay: NevY>rk NY
S^iLIETUVK

PER HxXMBUDG>^,PlLIA\A 
ARbA LJEPO ją. 

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

8 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 
Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

POLONIA  ................................ Birželio 23
LATVIA .......................................  Liepus o

IŠ N’EW YORKO AR BOSTONO:
I Hamburgą $10350 l Piliavą S106A0 

Į Liepoją ir Memelį $107.
Mes apmokant gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką.

FARMOS! .FARMOS!
-Aš tur ą 200 gerų farmų ant par- 

darimo. Pirkia fo~m"s. tįsy’: nebi:o- 
-:t bedi rbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir su mažu įmokė- 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimu, 
i’el d;.ugir-j infcrmacijų klauskit 
farmų katsl-(31) 

JOS. STANKUS Farm Agency 
FOUNTA1N, MICH.

Urtifed Hamburg
Ymerican American 
.ines Ine.—2- * Line ‘

Jei to nežinot, o norėtumėt i 
žinoti, tai išsirašykit knygą į 

i ”Kokius Dievus žmonės 
metus prasidės naminis pa- Sen°vej?

, . 1 .J. I ai Lrv»Yrrrr»i vr-rupmimas brangaus alie
jaus. F.L.LS.

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuviu die- 

ivai ir tikėjimas, bet ir kitu tau- 
i tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš visoDANTYS.

.. ,. .,4 .,. ... lenai rasite aprašyta iš visDantis reikia pnziure.i apje 400 Įvairių dievų. Podrau

PARSIDUODA FARMA.
New Yorko valstijoj, 214 akru že

mės. pusė dirbamos, o kita pusė ge
ros ganyklos ir dąug stambaus miš
ko. Ariama žemė visa lygi ir labai 
{.era. 25 pieningos karvės ir 5 priau
gančios, 1 geri, arkliai, melžiamos 
masinos. 2 ir.žinai ir daug visokių 
įlašinu, kurios reikalingos prie for
mos. Tik du blokai iki stoties, storu 
r mosykių. Puiki upė teka pro pat 

.-tūbą, vanduo ir šviesa visuose bu- 
■ ’inkucse. Parsiduoda nebrangiai ar-. ’ j-i x-" 4. r. r. . . "---- . v . ----’ -.įnKucse. rarsiauooa nebrangiai ainuo pat KUaiKySteS. nes ai;- įsusipazinsit ir SU tomis tauto- oa mainysiu ant ger</ namo, rmert

sakomas tėmijimas valgio ^mis, kurios tuos dievus garbino, 
nuo šio laiko turi žymę jtek-£uF Kyvcuo, kaip atsirado ir
mę ant dantų išsiplėtojimų. -S^nyko « )au
Kūdikis gimsta matomai be Knvga netikybinio pobūdžio 
dantų. Nepaisant to, pirmie- bet grynas mokslas. Ją perskai- 
ji dantįs būna jau beveik pil- tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
nai suformuoti po dantų ’ 
smegenimis. Yra faktas, jog 
ir po šitų pirmų dantų yra 
pradžia ilgalaikinių dantų. 
Nereikia čionai ilgai apraši- 
nėt prirodymu, jog tie dan-

sukirsti kiekvieną kunigą. 
Veikalas yra parašytas labai 

gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoją tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda- 

r______________ ___  rytas, $1.25. Jis gaunamas aKe-
tjs negali augt kaip reikia, le.ivio ’ redakcijoj. Nusiųsk pi- 
jeigu kūnas neaprupintas AdrSUk: Ja“S K"m-nigus, ir tuojaus gausi knygą, 
ganėtinai reikalinga dantų ^ ^’KELEIVIS”.
medžiaga. Tuomet, kūdikiui 255 Broadway, So. Botrtoa, Mass

Box 65,
p. z. 

Uhford, N. Y.
--z'

PARSIDUODA FARMA.
520 akerių žemės, 80 akerių užsėta 

kviečiais ii- gaiima dar daugiau iš
arti, nėra nei kelmu, nei girios, geri 
laukai, viskas auga, galima laikyti 
75 karves, upelis prieina ir prie pat 
: tūbos didelis šaltinis, 4 mailčs nuo 
narketo, per farmų eina geras vieš
kelis, tik :’j mailės iki aliejaus šti- 

■ nių. K liną nuo 25 iki 30 dolerių 
iž akerj. Pusė įmokėti, o kitus ant 
lengvo i-mokesčio. Priežastis parda- 
vimo — turiu išvažiuot į Lietuvą. 
Platesnes žinias suteiksiu laiškais. 
Laiškus galite rašyti lietuviškai arba 
angliškai, kaip jums parankiau. Ge
riausia proga pirkti nuo paties sa
vininko.

SAM BAKSJĮAR
r, MonLBox 125,

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

su au
Mes



i

I Radviliškis. — Gegužės 
G dieną, kai atvažiavo 

i darbininkai iš Šiaulių, su-
Kas girdėti Lietuvoj.
L — šakiu apskrities nės klausosi vien tik bažny- streikavo api® depo ir 

tinių pamokslų, todėl ir jo- on-btuvių darbininkų (^vi
kio progreso nesimato. Mu-;^? 1-, ra aPie zmomų).
su merginos nebrangina sa- poliau prie streiko pnside- 
vo stono. Kunigai jau pra-;J° ir darbininkai,
dėjo šaukti, kad mergų vai- daugumoje padieniai. Geg. 
kų daugiau, negu vedusių, j djoną komendanto jeika- 
Suprantama, tokie dalykai tau-iami Pra^J° vėl dirbti, 
daugiausia dedasi tamsių1 ^ay° su]mtas darb. Juchne- 
katalikų tarpe, kurie moki- j.K?us! darbininkų paliktas

šakiai. •?
ihiestas palengva kyla-d idė
ja. Sakoma, nuo Naumies
čio ant Gelgaudiškio pro Ša
kius busiąs vedamas gelžke- 
lis. Pereita rudeni vokiečiai 
tuo reikalu jau darė apžiū
rėjimus.

šakiuose gyvenamų namų 
daug trūksta. Kur-nekuranug trumą. nur-neKui d0^s Xdi.btnviu turtą;
žydelis bando koki nameli- rasi doros tik pas kumpus. J1I(.hnRvi«įg n,?ei
bųdavoti, bet žmonės ne
gauna kambarių ir iš kitur 
parvvkę negali apsigyventi. 
Daug žmonių pargrįžta iš 
Rusijds, iš Amerikos irgi 
nemažai. Miestelio žemę, 
ypatingai prie gatvių, valdo 
veik vieni žydai. Tos žemės 
jie niekam nenori parduoti, 
nors sugrįžę iš Amerikos 
lietuviai siūlo nemažus pi
nigus.

šakių miesto valdžia su 
Šakių apskrities inžinie
riaus pagelba buvo maniusi 
Įtaisyti mieste cimentinius 
šaligatvius, bet vietos žydai 
nubalsavo, kad nereikia. 
Medinių šaligatvių taisyt 
nesiskubina, o tik žada. 
Žmonėms prisieina klampo
ti po purvyną sulyg kelių.

Užsilikusi nuo vokiečių 
elektros stotis apšvietimui 
miesto yra vedama žydų. 
Sugedimai pasikartoja la
bai tankiai, žmonės kartais 
negauna šviesos po pusva
landi ir daugiau. Miesto gy
ventojams šviesa beveik 
dvigubai kaštuoja: už vieno 
šimto votų lemputę 40 auk
sinų ant mėnesio ir po 20 ir 
25 auksinus išeina ant žVa- 
kių, kuomet elektra už
gęsta.

Šakiai Lietuvos laikraš
čiais nesigiria. Daugiausia 
prasiplatinęs laikraštis 
„Lietuva”. Kitų laikraščių 
žmonės labai mažai perka ir 
skaito. Iš AųierikQ§.laitoŠ7. 
čių daugiausia ateina „Ke
leivio”.

Šakių jaunimo ūpas nu
krypęs ne link laikraščių 
skaitymo, šaulių Sąjungos 
skyriaus nariai norėtų būti 
prišaky jaunimo su savo do
ra ir pavyzdžiais, bet jiems 
nesiseka. Jų tarpe girtuo
kliavimas tąnkus. Keletas 
jų administratyviu budu li
ko nubausti už girtuoklia
vimą.

šakių apskrities valdyba 
atsistojo ant savo kojų su 
gerais norais. Rengiasi su
mažinti skaičių smuklių sa
vo apskrityje. Laimingos 
darbuotės! J. B.

X -

Luokė, Telšių apsk. — šio 
valsčiaus taryba neveikia 
nieko naudingo, vien tik nu
tarė, kad gali steigti trak- 
tyrius kas tik nori. Nors 
Luokės valsčiuje ant 5000 
gyventojų jau yra 7 trak- 
tyriai, bet musų tarybos su
pratimu to dar neužtenka. 
0 reikia žinoti, kad apart 
minėtų traktyriu yra ir 
slaptų vietų, kur skystime-* 
lis varomas. Taip kad musų 
valsčius niekuo daugiau ne
gali pasigirti, kaip tik gir
tuoklyste. Na, o kur vieš
patauja girtuoklystė, ten 
geriems darbams nėra vie
tos. Kas Įdomiausia, kad ir 
kunigėliai dalyvauja tary
boje, o vienok neduoda su
manymo panaikinti trak- 
tyrius.

Bolševikų Įbauginti žmo
nės neduoda jokios kuopoj 
tverti, per tai Čia kitokių 
partijų nėra, kaip tik krikš
čionių demokratų, kurie 
veikia „demokratiškai”.

Vaizbos stovis beveik vi
sas žydų rankose, išskiriant 
-vieną krautuvę, užlaikomą 
-bendrovės „Vienybės”.

Apšvietos Įstaigų kitokių 
nėra, kaip tik pradinė mo
kykla. Pirmeiviškus laik
raščius mažai kas skaito. 
Kunigai visiems bruka sa-j 
vają spaudą. Prakalbų jo-; 
kių niekas nerengia, žmo- Į-

* Pilietis. I
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parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
.TAUPYMO ĮDĖLIAI

Boston, Mass.
, ■ - ,-r ■ ■ ■ T - L

VIENINTĖL1S LIETUVOS Kr SPUBLIKOJ
Progresyvis Laikraštis

“LIETUVOS ŽINIOS”
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dol karo 1915 m., dabar nuo 

* ------1 kovo. 1922 m.,------
vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.

Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų 
Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalyse. 
Paduoda greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai api
budina Lietuvos ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių moky
kloms. Būtinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti savo gimi- 

. nėms ir pažįstamiems Lietuvoj.
PRENUMERATO;

Lietuvos Respublikoje 1 mėn. 
” ” 3 mėn.

••

Ar Jusy Kūdikis 
Verkia Nakai?

Jeigu jis nemiega ir yra nervuotas, tai 
mas daiktas, kad priežastim to viso yra

gali 
niais 

tas. Jeigu jūs negalite žindyti save kūdikio ar

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 skaudėjim . nuo užrisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valmr.ui, nuo utoefi:..o 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikia--.e, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įva- 'ių šaknų ir želių. 
Mąs jums patarnausime kuogeriau.siui, pasaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu nurita gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

ba jeigu jūsų pienas nepatinka jam, vartokite_; va~ 
kare Juchnevičius paleistas. 
Dabar buvo suimti Staus- 
l is, Koronauskis ir Štokus, 
net po dviejų valandų pa
leisti.

Geg. 8 dieną gauta prane
šimas iš prof. sąjungos cen
tro apie užbaigimą streiko. 
Kareiviai nuo dirbtuvių nu
imti.

NELEISTINI DALYKAI.
Lietuvos, gelžkelių stoty

se jau nuo kurio laiko .ope
ruoja šaika tikrų išnaudo
tojų — apgavikų, kurie vi
sokiais budais išnaudoja 
musų grįžtančius iš Ameri
kos išeivius.

Svarbiausias minėtų afe
ristų lizdas, tai Virbaliuje, 
kame jie labai drąsiai'švais- 
tosi stoty, bufete ir viešbu
tyje „Birutė”. Tie aferistai, 
pastebėję. stoty amerikie
čius, tuojau nachališkai 
pristoja prie keleivių su 
įvairiausiais pasiūlymais, Lu vra. Vechtas (pi. g. d.) ir 
kaip antai: siūlo jiems Pre_:T,Cgoskis (s.g.d.). Buvo sū
kių, visokeriopus savo pa- Į • , > ■ • . - _
tarnavimus, duoda patari
mus, prašinėja fundacijų 
ir t. p.

Tie Įgudę aferistai gana 
pasekmingai darbuojasi ne 
tik Virbaliaus stoty, bet gi

Kaunas. — Streikuoja pa
dieniai darbininkai plačiųjų 
gelžkelių dirbtuvėse (apie 
400 žm.), depo apie 230 
žmonių), siaurųjų gelžk. 
dirbtuvėse dirba tik apie 30 
šaulių, / kiti streikuoja tiek 
arsenale, tiek ir depo. Suim-

/

imtas, bet jau paleistas Ko- 
zakevičius. Dalis darbinin
kų ima skirstytis ir jieškot 
darbo kitur. Administracija 
jokių derybų nesiūlo.

x • i ū- Kybartai. — Depo darbi- jie amerikiečius neretai lycu ninka; iškarto sustreikavo, 
net ligi Kauno ir toliau, žiu-; v§jjau stojo prie darbo, 
rint koks jiems būna kada i paakinti telegramo iš Kau- 
pasisekimas. Jei jiems ne- ■ n0 pašalintas nuo darbo dr. 
pavyksta gerai apgauti ar Lekeckas. 
apiplėšti amerikiečius Vir - - -
baliuje*tai tada jie, nusipir _______
kę bilietus, važiuoja araug gegužės 8 d. „Gelžkelių dar
gu keleiviais toliau, pasiti- piningų įr tarnautojų prof. 
kėdami tai įvykdyti Pa~! sąjunga”-su visais jos sky-

Lietuvos gelžkelių karo 
viršininko Įsakymu N. 625

keliui. <
Pažymėtina, kad su tais 

aferistais sėbrauja ir sta
čiai jiems padeda kai-kurie ninkai

L.~ r^^kiniitnes iškarta -būva kareivių

riais tapo uždaryta.

EAGLE BRAND
(CONCCMSEOMIUD

a Tai maistas, kuris yra išauklėjęs daug daugiau sveikų 
ir stiprių vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tam 

• tikslui sutaisytas mai-tas. Pripažintas ir rekamenduo- 
jamai tūkstančių gydytojų.

Iškirjdcite šį pagarsinimą ir pa
siųskite į The . Barden Co, 
Nw York ir gai/site visai vėl- 
tai, lietuvių kalboj, visus pata
rimus ir nurodymas, kaip jį 
vartoti, taipgi puikią kūdikių 
knyga.

Uivof iyVPVįliavy’ Kukanių, visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- MVU VV spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St. Newark*N. J.

gelžkeliečiai ■ 
tarnautojai. Tai visai ne
leistinas apsireiškimas, kad 
grįžtantieji iš tolimojo už
jūrio musų broliai, pasiekę 
savo tėvynės, butų išnaudo
jami dykaduonių valkatų. 
Prieš aferistus turi būt pa
vaitota griežtos priemonės, 
kad tam jų niekšingam 
amatui padarius galą.

Mažeikiai. — Čia darbi- 
visai nestreikavo,

apsupti ir neprileisti strei
kuoti.

Neapvkantos skleidėjas.
Vilniaus „seimo” rinkimų 

metu Lenkijos agentai labai 
išnaudojo^arcivyskupo Hri- 
nievieckio Įtekmę Į tikin
čiuosius, kad geriau pavyk
tų pravesti rinkimai. Tas 
suvaikėjęs senelis Dievo ir 
visų šventųjų vardu šaukė 
dalyvauti lenkų suruoštuose 
provokatoriško seimo rinki
muose. Dabar arcivyskupas 

__  ___ ___ __________  Hrinievieckis { Įvairiuose 
nių ir dirbtuvių darbininkai ■ įlenki jos miestuose laiko iš- 
apie 300 žmonių.^ Streikas, kilmingas pamaldas neva už 
tebesitęsia. Areštuotą ir,mirusius Lietuvoje (P. O. 
laikoma komendantūroj du W.) peoviakus. Tuo tarpu 

mes žinome, kad jau beveik 
visi peoviakai musų gera
širdės valdžios paliuosuoti 
ir dauguma jų išbėgę Į Vil
nių jau veda judošišką dar
bą prieš Lietuvą. Tų pamal
dų tikslas — sėti Lenkijoj 
neapykantą prieš Lietuvą.

Išrašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems, patys skaitykite ir platinkite

“LIETUVOS ŪKININKĄ”
Seniausią ir didžiausią progresyvi Lietuvos darbo žmonių 
laikraštį, kuris teisingai ir aiškiai aprašo valstiečių ir 
kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus val
džios darbus, kovoja su šėlstančiu Lietuvoje klerikalizmu. 
Skaitytojams duoda advokatai patarimų teisių klausi
mais, bylų vedipie, agronomai ūkio klausimais, veterino- 
riai gyvulių auginime ir gydyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip įvairių-įvairiausiais gyveninio reika
lais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 4000 pata
rimų, iš jų įvairiais klausimais nemaža tenka ameri
kiečiams. » ' .
"Lietuvos Ūkininko*’ prenumeratoriai per metus gauna: 

nųm. "Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais: 
num. "Žemė” geriausio ūkio laikraščio. .
num. ''Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laik
raštis, kuris ragina jaunimą lavintis, dorai gy
venti ir t-t.

num. "Savivaldybė ir Kopeneija”.
num. "Sveikata”, žmonių sveikatos laikraštis dakta
rų vedamas.

Kalendorius, Didelis "Lietuvos Ūkininko”. 
Leidžia "Varpo” Bendrovė.

"Lietuvos Ūkininko” kaina: metams 80 auks., pusei metų 
42 auks., 3 mėn. — 22 auks. Atskilas numeris 2 
auksinai.

Amerikoje: metams — 2 dol., pusei metų — 1 dol.
ADRESAS: "Lietuvos Ūkininkas”, Laisvės Alėja

No. 60, KAUNAS. Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsira
šyti šiose vietose:

So. Boston, Mass., "Sandara”, 327 E St., 
New York, N.' Y., Vasiliauskas, 307 West 30th St, 
Chicago, I1U "Naujienos”, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
E. St’ Louis, III., Jonas Žičkus, 5:39 Collinsville Avė. ir 

A. L. T. Sandaros kuopose.
NEGAIŠUOK LAIKO. UŽSIRAŠYK SAU. IR SAVIŠ

KIAMS ŠIANDIEN!

41 Bedford St., kampas Chauncey,

TIK PER SĮ MENESI.
Jus turite progą pasinaudoti didžiausiu nuniginimų, kokis kada nors buvo. 

4 BRANGUS ir LABAI NAUDINGI DAIKTAI TIK UŽ $6.95 ir 
CHINIŠKAS GEROS LAIMĖS ŽIEDAS DYKAI.

GELŽKELIEČIŲ 
STREIKAS.

Šiauliai. — Gegužės 6 die
ną sustreikavo depo padie
niai darbininkai, 110 žmo-

darbininku: Ęd. Piperis ir 
Daugirdas. Iš raštinės su
imtas raštvedys Survyla. 
Vietos administracija nieko 
nedaro streikui likviduoti. 
Prie depo ir dirbtuvių stovi 
kareiviai. Etatiniai streike 
nedalyvauja.

st.104-114 So. 4t^

'•«==*=

KAINA:
35
90

pus. met. 160 
ir metams 300

pusei metų------ 4
2

pusei metų------ 1
ADRESAS: ''Lietuvos Žinios”, Laisvės Alėja Nr. 60, KAUNAS. 

Telefonas 223.
Amerikoje galima gąuti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 

So. Bastin. Mass.* "Sandara”, 327 E St., 
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30th St., » 
Chicago, UL, ”Naujienas”, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, UL, "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
Rockford, 111., Petras Kutras, 1012 Main St,, 
E. St. Louis, III., Jonas Žiūkus, 539 Collinsvitte Avė. ir 
A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR 
SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN!

»>
y*

99

99

Amerikoje metams 
99 - - - .

Anglijoje metams
99

auks.
99

99

99 

dol.>>
sv. st.

99 •,

Šis pasiūlymas trauksis tik per trumpą laiką, totlel rašyk šiandien reika
laudamas seto viršuj iliustruotų daiktų ir kuomet juos aplaikysi, parodyk 
savo kaimynams ir draugams, tegul jie sprendžia apie jų verte. Euk pirmas 
ir pasinaudok šiuo dideliu pasiulymu. o tuomet busi musų reprezentatorius. 
Iškirpk šią iliustraciją, parašyk aiškiai sdvo vardą ir adresą. įdėk -30c. įtam
pomis dėl persiuntimo lėšų, o mes prisiusime daiktus, kurie žemiau yra Įvar
dinti.

1) Labai gražus Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus ir drūto me
džio, rankomis puikiai išraižyto, kas padaro jį dar vertesniu. -Jo ėjimas yra 
užtikrintas ir laiką rodo teisingai. Jis yra reguliuojamas vogomis, todėl gali 
laikyti visą jūsų gyvenimą.

2) Gelžkelio mados laikrodis, sidabruotuose nikelio viršeliuose, gražiai iš
braižytas. Jo judėjimas yra nikelinis ir taip pataisytas, kad laiką rodo labai 
teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metų.

3) Automatiška Siuvimo Adata, su kuria jus galit pataisyt sau čeverykus 
ir parinkus, nes siuva kai tikra mašina ir daro du stiėiu vienu kartu iš 
abiejų pusių — 2 adatos ir 25 jardai siūlo duodama dykai.
4) Mažas Fonagrafas su'triuba, padarytas iš metalo, turi gerą vardą, gra- 

jina garsiai ir aiškiai, labai parankus mažas instrumentas. Trįs rekordai 
duodama kartu su fonagrafu.

DYKAI CHINIŠKAS GEROS LAIMĖS ŽIEDAS. Jo mistiškas chiniškas 
geros laimės simbolas yra garbinamas chinų nėr daugeli šimtmečių. Visi 
tiki, kad jis atneša laimę ir linksmybę. Milionai šių žiedų yra nešiojami tur
tingų ir biednų žmonių. Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas privalo jį turėti. 
Šių daiktų setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie skubinais juos įsi
gyti. Todėl parsitrauk greitai! ' (25)

UN'ION SALES COMPANY
15 S. Desplaines S t.. Dept. 652, Chicago, III.

. Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

Kūdikiai mėgsta jį!
R AD. RRCHTER & CO.

< Brooklyn, N. Y.

BAMB1NO
Vaisbiženklis R«g. S. V. Pat. Biure

«

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40e. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!

GARDtlAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS
ES

1 
i

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

tę, aęba rengiesi pats grjšti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tu j gerai ztaviuą, ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG 
Bankieriai ir iilkorčią agentai 

85 Leverett SU Boston, Maaa.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijusas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų. 

Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
' Bankieriai

86 Leverett SL, ’ > Boston, Mass.

JIS padarytas ii įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GAUMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatas ir ramumo.
TORAH COMPANY

28 8CROOL8T., CAMBRIDGE, MASS.

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

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

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu nr:gikų ir 
kazirninkų. Kaina uz kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

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

Mes gvarantuojam užgancsiir.i- 
mą arba sugražinam atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaižysi kortas savo 
ratiluose. Adresas: ✓ * (25)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH 1RVING AVĖ, 3ept. 200, CHICAGO, ILL.

i
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I/iaGnae 7ininc re8‘mai, ney!’r«ny kaip BlBIHIcS &1U10S me?-. Am«r‘.kos. lietuviai, v bvbmbbbvv w trokstame ^tiesti pagelbos
---------- _ ranką savo tėvynei, jei tik- 

Baisi perkunaja. tai mus tėvynė eitų geru
Po dideliu karščiu, kurie keliu, tad

tvėrė ištisa pereita sąvaitęj Nutarta išsiųsti ištikimus 
nedėlioj užėjo baisi perkuni- pasiuntinius į Lietuvą nuo 
ja. Dangus apsiniaukė juo-!Bostono ir J° apielinkės, 
dais debesiais ir pasidarė kurie nuvykę Lietuvon viš- 
taip tamsu, kad tuojaus po ką savo akimis pamatytų ir, 
pietų reikėjo žiburius žibin-!sugrįžę mums papasakotų;! 
ti. Žaibai tvojo be jokios ir 
pertraukos ir nuo griausti- __

Pakilo tokia vėtrai" kad oru' draugijas, kurios tik prita- 
pradėjo lakstyt lentos nuo'na Laisvai Nepriklausomai 
stogu ir plvtos nuo kaminu. I Demokratinei Lietuvai, kad 
Paskui subraškėjo ledai ir Į tos draugijos duotų save 
pas;pvlė toks lietus, kad ro- ’ įgaliotinių ir pagelbos to- 
dėsi, jog praplyšo dangaus!kiems musų pasiuntiniams: 
skliautai. Akies mirksnyje Į ir toliaus 
gatvės pavirto upėmis ir* Nutarta Įgalioti tuos mu 
rodėsi, kad atėjo jau svieto Įsų pasiuntinius veikliai pa- 
pabaiga. Bet kaip staiga ši- Į gelbėti Lietuvai organizuo
ta audra užėjo, taip ji štai-j ties, jei tokios pagelbos Lie

Kadangi Lietuvos valdžia J vių apie vidurį liepos mene- ; f 
šio, kad išrinkus atstovus, | 
kurie galėtų pilnai supa-! Į 
žindinti Lietuvos liaudį su j |

o_____ Nutarta kreipties į visas
nio nuolatos* drebėjo langai Bostono ir jo apielinkės

ga ir pranyko. Dangus tuo-Įtuvos žmonės iš jų norėtų:! 
jaus prašvito ir pasirodė! Nutarta kreipties į Susi ! 
saulutė. i vienijimo Lietuvių Ameri-f

Tūkstančiai žmonių, kurie,koje, Tėvynės Mylėtoji
• Draugijos ir Lietuvių Pilie- 
Ičių Sąjungos seimus, o taip 
| gi i Amerikos Lietuvių Tau- 
j tinęs Sandaros, Politinic 
j Iždo, Lietuvių Socialistu 
į Sąjungos, L. R. K. Susivie
nijimo, Lietuvių Rymo Ka- 
talikii Federacijos ir Tau
tos Fondo vietines valdybas 
kad išrinktų savus pasiun
tinius Lietuvon, arba jei te 
negali padaryti, kad duotu 
nuo savęs įgaliojimų tiems 
atstovams, kuriuos Bostono 
Lietuvių visuomenė mass- 
mitinge išrinks;*

Nutarta prašyt Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimo, kad, jei nesiūs savo 
atstovų, paskirtų kiek iš 
Tautinių Centų padengimui 
lėšų siunčiant kitų organi
zacijų atstovus Lietuvon;

Nutarta paraginti ir ki
tas didžiąsias lietuvių kolo- 

—r - ------- --- —- .nijas Amerikoje (pav. Chi-
sunku buvo kvėpuoti ir ke- caJ Xct. Yošką, Philadel- 

ipĄ- Pittsburgha) išsiųsti 
i nuo savęs tuo tikslu pasiun
tinius ;

Nutarta sušaukti Bosto
ne visos Naujos Anglijos 
lietuvių suvažiavimą iš 
draugysčių atstovų, valdy
bų ir pavienių veikėjų kon- 

i f enrenciją 2 dieną liepos dėl
* 1‘endro aptarimo Lietuvos 
' reikalų ir išradimo budu, 
J kaip pagelbėti Lietuvos
liaudžiai, kad kova už Vil-

buvo išvažiavę i laukus, bu
vo netikėtai užklupti ir risi 
išmaudyti. Keli automobi
liai buvo apversti augštvn 
kojomis. Daug medžių buvo 
išlaužyta ir daug su šakni
mis išvartyta. Brocktone 
nulaužtas medis pataikė J 
važiuojantį automobilių ir 
užmušė žmogų. Ties Boston 
Common sodu nulaužtas 
medis užgriuvo gatvęka- 
rianis Įnėjimą Į tunelį.'Pa
jūryje keliasdešimts vasar
namių buvo apversta aukš
tyn kojomis. Daug bažnyčių 
Bostono apielinkėj buvo 
perkūno apdaužyta, daržai 
išnaikinti, keli botai ant jū
rių apversti, telefono vielos 
nutraukytos, kaminai nu
versti, 
turbut 
leriv.

Prieš
taip karštas ir duslus, kad

galėtų pilnai supa-!

Amerikos lietuvių gyveni-“ 
mu ir pasišventimu Kovoti 
už Lietuvos laisvę ir sosti
nę Vilnių.
L.PK 1-mos kuopos reikale.

Nutarta pasiųsti du at
stovu į L.P.S. suvažiavimą 

(New ' Yorke, 17 birželio, 
!1922 m., nilečius F. J. Ba- 
gočių ir J. Kazmauską;

Nutarta, kad Lietuvių Pi
liečių Sąjungos suvažiavi
mas nemainytų savo vardo 
iki tolei, pakol nebus suda
ryta atsakanti Lietuvos fi- 
įansinė misija Amerikoje;

Nutarta, kad Lietuvių Pi- 
iečių Sąjungos suvažiavi
mas pasirūpintų pasiųsti 
itstovą į Lietuvą dėl suben- 
irinimo Lietuvos liaudies 
u Lietuvos piliečiais gyve
nančiais Amerikoje;

Nutarta, kad visi pinigai, 
įurie randasi Lietuvių Pi- 
iečių Sąjungos centre, butų 
įasiųsti Vilniaus gynimo 
omitetui Lietuvoje;
Nutarta, kad atstovas, 

kuris bus siunčiamas nuo 
Lietuvių Piliečių Sąjungos 
^entro, butų pasiųstas kuo- 
greičiausiai ir kad tuo at
stovu butų išrinktas pilie- 
is F. J. Bagočius.

Liet. Pil. Sąjungos 
Skyrius Pirmas, 

Boston, Mass.
Pirm. Jonas A. Palaima, I 
Rašt. Kazys žibikas.

f

kaminai nu- 
ir nuostoliai sieks 
kelių milionų do- i

audra oras buvo

žasttes mirė, o keliasde- 
šimts apsirgo. Po audros 
oras staiga atvėso ir pasi
darė jau net perdaug šalta.

Gamta mėgsta ”štukas” 
krėsti.

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

VAŽIUOJANT PER BALTIC STATĖS FINANCE CO. 
Vienintelė geriausia lietuvių įstaiga, kuri teisingiausiai 

patarnauja keliaujantiems. _

Laivai išplaukia tiesiog be persėdimosėkahčiai:
B1RŽELIO*JUNE — CARONIA, tiesiog į Hamburgą. 
B1RŽELIO-JLNE — BERENGAR1A, su persėdimu. 
BIRŽEL1O-JUNE — MONGOL1A. tiesiog Į Hamburgą. 
B1R2ELIO-JCNE — AMERICA, tiesiog į Bremeną. 
B1R2EL1O-JLNE — MALRETANIA, su persėdimu. 
B1RŽELIO-JUNE — MINEKAHDA. tiesiog į Hamburgą. 
Liepos-JULY — GEORGE WASHINGTON. į Bremeną. ’ 
L1EPOS-JULY — MAJEST1C, su persėdimu.

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

J Rotterdamą ir Antverpą — Trečia klesa $100.

17 
20 
21
24
27
28
15
29

I

I

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

NORIU SUSIPAŽINTI.
Aš, A. Armanavičia, norėčiau susi

lažinti su keliatu laisvų ir teisingų 
eimynų, nes neturint pažįstamų la- 
>ai nesmagu. Meldžiu atsilankyti:

35 Covington st., So. Boston, Mass.
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KAS NORITE PARDUOTI NAMĄ?

Kas norite greitu laiku parduoti 
savo narna So. Bostone. Dorchestery 
ir Cambridge'uje, malonėkite paduoti 
savo adresą ir kokis narnas.

T. A. S.
457 W. Broaduay, So. Bostor., Mass.

i

I

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

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

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

KURIE NORITE, kad gautų PINIGUS LIETUVOJE GREITAI, siųskite 
tuojaus per mus. Musų kurjeras išvažiuoja tiesiog į Kauną ir tuojaus įteiks 
pinigus adresantams.

SUaltic Statės finance 'Gc.
LIETUVIŲ LIAUDIES BANKINĖ ĮSTAIGA.

357 BROADWAY, TeL So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausis 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės 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 NERV Ų 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui. 

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

$i.5O
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

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

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams r.uo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduoles, Nuga- 
Tone, _ Vitamine, krajavos re- 
munėles. eitvoras, v:sokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadnay,
SO. BOSTON, MASS.

I

PETRAS VALUKOIIIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Didelis gaisras So. Bostone.
Šio panedėlio naktį So. 

Bostone ant A gatvės buvo 
didelis gaisras. Ugnis su
naikino penkių lubų sandėli 
ir liepsnos buvo pradėjusios1 nių ir Lietuvos laisvę butų 
siekti jau cukernę. Bet ug- galutinai laimėta; 
nagesiai buvo sušaukti iš’ 
viso Bostono, pribuvo gais
riniai botai ir ugnis buvo 
užlieta.

Nutarta sušaukti mass- 
mitingą viso Bostono lietu-

Svarbus Pranešimas.
Šiuomi pranešu visiems mano Kos- 

umeriams. draugams, pažįstamiems 
ir visuomenei, kad aš' D. OLSEIKA 
atidariau savo REAL ESTATE ofi
są do No. 425 BROADWAY, SO. 
3OSTON, MASS., Room No. 1.

Todėl visi, kurie norite pirkti ar 
t.-arduoti Namus. Ukes, Biznius arba 
kurie norite apdraust (insiurinti) vi- 
-okį turtų, malonėkite kreiptis pas 
nane. Visiem duosiu greitų ir tei
singų patarnavimą.

Visi mano pažįstami jau žino, kad 
aš buvau Real Estate bizny per pas- 
.aruesius kelis metus, išpradžių dir
bau pas A. Ivaškevičių ir vėlesniu 
laiku pas V. A. Jenkins (Jankaus
ką). Per tą laiką aš patyriau daugy
bę visokių biznio reikalų pirkime ir 
pardavime didelio ir mažo nekilnoja
mo turto. Sykiu patyriau ir tai. kad 
žmonėm reikia duoti teisingą patar
navimą, kas nevisades yra galima 
>as kitą. Todėl nepamirškite visados 

kreiptis pas D. OLSEIKĄ REAL 
ESTATE ir INSURANCE, 425 
Broadu-ay, Room No. 1, So. Boston, 
Mass. Visi busite pilnai užganėdinti 
mano patarnavimu. (25)

Su pagarba,
D. J. OLSEIKA

REAL ESTATE ir INSURANCE
425 Broadway, So. Boston, Mass.

Room No. 1

!
Dr. J. C. Landžius SųuiMr

!

T«L S. B. 2488.
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LIETUVYS
Gydytojas ir Ckirurąaa.

SO. BOSTON.-MASS.

Per 12 metų So. Bostone par- < 
Juodu ir taisau visokios rūšies | 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir < 
šiaip visokius auksinius ir alk- < 
suotus daiktus. Darbų ir užsa- | 
kvmus priimu per paštų ir iš- i 
pildau teisingai ir greitai. (?) 1

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS. !

375 BROADWAY |

H

Ant Tremont streeto ne
užilgo bus statomas naujas į 
teatras už §3,500,000.

Pradeda aukso ir sidabro 
vajų.

Cambridge’aus L. L. Pa
skolos Stotis prašo mus 
pranešti, kad 24 ir 25 birže
lio ji pradeda sidabro ir 
aukso vajų. Auksiniai ir si
dabriniai daiktai bus pri
imami lietuvių bažnytinėj 
salėj: subatoi nuo 2 iki 10 
vai. po pietų, o nedėlioj nuo 
Į 2 iki 10 valandos po pietų. 
Birželio 15 d., 7:30 vakare 
toj pat salėj bus mitingas 
prisirengimui prie to va
jaus.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Pirmos Kuopos Nutarimai.

Lietuvių Piliečių Sąjun
gos Pirma Kuopa ekstra su
sirinkime 8 birželio vakare 
padarė sekančių nutarimų:

Kadangi iš Lietuvos atei 
na visokios, vienos itai 
prieštaraujančios žinios, 
kaip laikraščiuose telpan
čios, taip ir privačiais laiš
kais pranešamos;

Kadangi mums rupi Lie
tuvos likimas ir mes norė
tume turėti tikrų žinių apie 
ios padėti, kad geriaus ga
lėtume jai pagelbą teikti;

I 
*

♦ 
t

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SMALLMA 

(PUJŽIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadvay, So. Boston. Mass.

>

duona-ir-pienas
apsaugoja jūsų sveikatų

Daktarai pataria varlot duoną ir pieną atgavimui 
sveikatos. Paprastas sensas sako: "Valgyk daugiau 
duonos ir pieno, kad palaikius sveikatą, kurią turi.’’ 
Lengvai suvirškinamas. Daugiau maistingas. Pigiau 
atsieina.

t

9

— ■■IĮ t..,.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS '

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 9 vai.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” namo

251 Broadway. tarpe C ir D oi. 
SO. BOSTON. MASS.ar.,,.,

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

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

541 East Broadway,
* South Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370.

1 Namų Tel. Back Bay 52296 
I Ofiso Tel. Haymarket 4154 

į DR. JOHN FEDERIIEIICZ
i
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t IŠRADĖJAI!
Prisiųskite man savo braiži-

t t T t Y _

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

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

MONTELLO, MASS.
t

Tel.: Richmond 2957-M. $

Dr. Darid W. Rosen!
i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir-5 
' Rusiškai. į*

Telefonas 5112’W.

Or. A. Gorman-Guinauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

s
!

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams," 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

MARTIN LABINĘS 
Beg. Patent Atty.

3 PARK ROW, NEW YORK

SPECIALISTAS % MOTERŲ 
LIGŲ ir AKUŠERIJOS.

Valandos:
Nuo 12 iki 8 po pietų
Nedėliotnis nuo 10 iki 1 
Rytmečiais pagal su

tartį.
81 CANAL ST. BOSTON,MASS 

Rooms 215 & 216.

Skaityk šių naujieną, 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

70 DAINŲ! f
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choraiių dai- 2) 
nų vienoje knygoje. Diduma tų Jj 
dainų maišytų chorų balsams; K 
dalis jų yyrų arba ir moterų 3 
kvartetai ir dalis duettų, kurie X 
tinka geriausiai vaikų chorams. K

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims dabar iš kar- A] 

to 20 knygų, gaus už 15 dol. a. 
Pažeminta kaina bus tik iki įjj! 
1 d. liepos mėnesio, 1922 m.

Siųsk pinigus ir rašyk:
M. PETRAUSKAS K

769 Broadway. So. Boston, Mass 3

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

, Piešimai atsitinka kiekvieną dienų. 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne- 

' lauk, kol busi apiplėštas, bet tuojaus 
užsisakyk musų garsų ”H & R” au
tomatiškų revolverį. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musų garsusis ”H & R” revolveris 
pilnai gvarantuotas. Paprasta jo kai
na 811.00, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 

įmes numušėm jo kainą iki $5.25, taip 1 L zv 1,. av,i —t _~:

PIKNIKAS!
Rengia Suvien* Spėkomis *

DARBININKŲ KLIUBAS, A.L.D.L.D. 2 KP., 
L.M.P.S. 13 KP- iri B. K. CHORAS iš* 

SO. BOSTON? MASS.
------IVYĖS-------

SUBATOJE, 17 DIEN4 BIRŽELIO (JUNE), 
1922 m^

CALEDONIAN GROVE.
Spring Street, Charles River, VVest Roxbury, Mass.

Prasidės nuo 10 vai. ryte. trauksis iki vėlai nakties.
Šis piknikas bus labai įvairus tuomi, kad yra šokių salė, kur gali 

šokti tūkstantis porų. Orkestrą yra paimta viena iš geriausiu. 
Programą išpildys So. Bostono ir Lawrence chorai.

Dovanos skiriamos už sekamus atsižymėjimus: Kurie nutrauks 
Bostoniečius virvės traukime, tie himės penkinę. Vaikinų su mer
ginoms lenktynės; Kurie augšeiau iššoks, tiems visiems skiriamos 
dovanos.

Visi į pikniką! pakvėpuoti tyru oru ir paragauti skanių valgių. 
Kviečia visus KOMITETAS.

S
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I kad kiekvienas galėtu lengvai jį įši
ldyti.

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

WESTERN ARMS COMPANY
Dept. P—98

2136 W. Chicago Avė- Chicago, IIL

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
įVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

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

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

CO- DEPT. 18,
1707 So. Halsted st- Chicaso, III.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)
- PLAPAO LABORATOR1ES ,

3058 Stuart Bldg- St. Louis, Mo.ull- |

\ I

Net ir kūdikiai pa^štėtfF'
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis k .rtus panau
dojus

z Ryffles
t:} pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rifites pageliais jums visuomet ji 
tokia uzlaikvti. Švari galvos o«H uf.laiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nepirkite bonką R*įlf » fmvo aplinkoje •'iau.Jlc C5c., arba prisiųskite 75c. 
I>ašto ženkleliais Gerui į labaraloriii.

P. AD. R1ČHTER & CO.
104-114 So. 4th st. Rrooktvn. N. Y.Brooklyn, N. Y.

/
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GYDO CHRONIŠKAS IR $ 
SLAPTAS LIGAS. g

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. T
Nuo 2 iki 3 dienų. į
Nuo 7 iki 8 vakare. 7*
321 HANOVER ST., $

BOSTON. MASS. |

i

LIETUVIS DENTISTAS

Or. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 0:30 iki 12

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

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainų.
J. L. Pašakamis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

t

*

TeL Beach 6932

OR. I. M. FRIEDMAI
SPECIALISTAS VENERliKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo lirą ir

Reumatizmo. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1999 WA8HINGTON ST.

BOSTON, MASS. z

/z
*




