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Generalis angliakasių streikas 
jau nutartas.

1,500,000 MAINERIŲ 1 BA-Į žinoma, šitą reikalavimą at- 
LANDŽIO MES DARBĄ.'metė, ir kietųjų anglių ka-

sėjams taip pat prisieina ei
ti streikan.

Taigi nuo 1 balandžio 
Amerikos kasyklose prasi
dės didelė kova.

Sustos visos Suvienytų 
Valstijų ir Kanados 

kasyklos.
Generalis Amerikos ang

liakasių streikas jau nutar
tas ir visiems unijos loka-Į 
lams tuojaus bus išsiuntinė
tas iš centro įsakymas, kad ‘.... ...
1 balandžio butų pertrauk- jnjn*
tas visas kasyklų darbas.

Streikas apims visas Su
vienytų Valstijų ir Kanados 
kasyklas, kuriose dirba apie 
1,500,000 angliakasių.

Tai bus didžiausis strei- lotynų, tai langus išdaužo, 
kas Amerikos istorijoj, pa- vandenį išverčia, tai 
sakė angliakasių,unijos pre- trjobas uždega. Farmerys 
zidentas Lewis, nes da pir- i jkos įaip Įvargintas, kad 
mu kartu istorijoj minks- pra(jgj0 prašyti valdžios pa- 
tujų ir kietųjų anglių kasė- Nuvyko policija, nu-
jai suburė savo spėkas kru- važiav0 keli laikraščių re- 
von. Dėl streiko pasekmių pOrteriai, bet nieko negalė- 
mes visai nesibijom, nes t elbėt, tik patvirtino, 
mes žinom, kad Amerikos ka(j ’^yasia tikrąi vaidi- 
angliakasys kovoti moka. lnasj»

atsarga išsibaigs į porą mė- priverstas issikraustyt ki
nesių ir kasyklų baronai^“ lsslvest> VKUS 
bus priversti prašyti darbi- k’a^vlJus-
įlinkus grįžti darban atgal,! Šitas atsitikimas užinte- 
nes jei jie ir gaus streik- resavo Amerikos Mokslinių 
laužiu, tai visgi su jais vie-‘ Tyrinėjimų Institutą, ir jo 
nais negalės apsieiti. Per ši- direktorius, Dr. Prince, 
tą žiemą kasyklos dirbo pats nuvyko ant tos farmos 
menkai ir daug prikastos ištirti dalyką. Farma buvo 
anglies nėra, o jei da pora jau^žmonių apleista. Moks- 
mėnesių kasyklos pastovės lininkas pernakvojo vieną 
visai uždarytos, tai būtinai naktį apleistoj trioboj — 

niekas nepasirodė. Pernak
vojo antrą naktį, pernakvo
jo trečią, bet špuko kajp nė
ra, taip nėra. Tuomet jis pa
prašė, kad farmerys atsi
vežtų savo rakandus ir vėl 
apsigyventų toj trioboj — 
gal, sako, "dvasia" tada bus 
drąsesnė.

Farmerių šeimyna sugrį
žo atgal. D-ras Prince pra
dėjo daboti išnaujo. Ir išti- 
krujų, nakties laiku, kada 
visi sumigo, pradėjo vaidin- 
tis. Mokslininkas tuoj puolė 

i.-- x * i- ton vieton, kur girdėjosi ju-tarcių ątnaujmimas supuolė (]ėgis, jr kažk^ sučiupo. 
tuo pačiu laiku minkštose ir "£)vasįa” suriko moterišku 
ketose kasyklose. Minkštu- bajsu Pasidarė lermas ir 
jų kasyklų darbininkai »į sukjj0 visi farmeriai. Ogi 
kartą naujų ’ pasirodė, kad Dr. Prince £u-
veik nestato; jie tik norėtų, pag3vęs farmerio dukte- 
kad nauja sutartis uztiknn- . metu amžiaus mergi- 
tų jiems per ateinančiu du ‘ Marv Eilėn vardu, kuri 
metu dabartinę mokesti. tuf. tokią ligą, kad per sap- 
Vienok kasyklų savininkai atsikelia ir miegodama 
atsisakė su jų atstovais tar- vajk^qo,a visai nežinoda- 
tis ir paskelbė, kad alga bus 
numušta. Tuo budu minkš
tųjų mainų darbininkams 
prisieina streikuoti kad ir 
nenoroms.

Kietųjų ęi kasyklų ang
liakasiai reikalauja 20 nuo
šimčių algą pakelti, ir tą 
reikalavimą pamatuoja tuo, 
kad dirbdami, pagal kon
trakto, nuo 1916 metų jie te- ’L1 
gavo tik 65 proc. algos pa- _ 
kelti, kuomet pragyvenimas Volney Lowe čia taip nusi- 
pabrango daugiau kaip 100 gėrė, kad važiuodamas au- 
procentų. Taigi faktinai per tomobiliuje užmigo ir už- 
yisą karės laiką jie gavo 40 mušė moteriškę su dviem 
nuošimčių mažiau mokės- vaikais. Kada policija auto- 
ties. negu jiems reikėjo. To- mobilių sulaikė, Lowe mie- 
del jie nori, kad dabar jiems gojo atsilošęs prie styro, 
butų pakelta nors 20 nuo- Užmušta moteris su vaikais 
šimčių. Kasyklų savininkai, buvo lenkė.

SUGAVO "DVASIĄ”.
Pastaruoju laiku laikraš- 

J* 1 žinių apie 
"dvasią", kuri pradėjo vai
dintas Kanadoj ant vienos 
farmos. Pas farmeri McDo- 
naldą pradėjo naktimis taip 
vaidintis, kad žmonės netu- 

. įėjo ramybės: tai indus nuo

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI 
RAŠO APIE SEIMO 

ATSTOVUS.
Mums prisiųsta iš Wor- 

cesterio 15 kovo "Evening 
Gazette” numeris, kur yra 
išspausdinti kapitono Nat
kevičiaus ir B. Žygelio pa
veikslai ir aprašytos jų pra
kalbos toj kolionijoj. Pasa
kyta, kad jų pasiklausyti su
sirinko 800 lietuvių, kurie 
sudėjo Lietuvos apšvietos 
reikalams $586.00.

Kitoj iškarpoj iš anglų 
laikraščio plačiai rašoma 
apie Worcesterio lietuvių 
judėjimą. Pasakyta, kad jie 
turi Įsitaisę dailų savo kny
gyną, kurio vedėju yra drg. 
A. Krapąvickas, ir kad da
bar renkami pinigai to kny
gyno padidinimui ir užlai
kymui.

Anglų laikraštis taipgi 
priduria, kad dd. Dėdynui ir 
Čekanauskui vadovaujant 
worcesteriečiai lietuviai 
rengiasi apvaikščiot S. L. A. 
57 kp. 20 metų sukaktuves 
23 balandžio.
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SUDEGINO JUODVEIDI 
ANT LAUŽO.

Kitę, Ga. — Minia baltvei- 
džių įsilaužė vietos kalėj i- 
nlan ir išvedus juodveidį 
Drisdomą, sudegino jį ant 
laužo. Jis buvo suimtas dėl
to, kad apliejęs gazolinu vie
ną baltveidę moterį.

FARMERYS NUSIŽUDĖ.
Woodland, Me. — Pereitą 

sąvaitę čia nusišovė G. Mc- 
Nabb, 57 metų amžiaus far- 
rierys. Nuo kelių mėnesių 
jis buvo nesveikas ir turbut 
dėlto atėmė sau gyvastį.

reforma
Lietuvoj

ARBA ŽEMĖS ĮSTA
TYMAS.

reikės statyt prie darbo 1,- 
500,000 angliakasių, kad ap
rūpinus šalies pramonę ang
limis. Vienu žodžiu, unijos 
viršininkai yra tos nuomo
nės, kad streikas bus grei
tai laimėtas.

Sustabdyt streiką dabar 
jau niekas negalės, pasakei 
unijos . vice-pirmininkas’ 
Murray, nes streikas yra vi
suotinu balsavimu nutar
tas, ir už jį balsavo milžiniš
ka angliakasių didžiuma.

Mainerių pozicija šį kar
tą yra stipri dėlto, kad su-

4 CENTAI ANT IšMO- 
. KESČIO.

Hackenšack, N. J. — Vie
nas juodveidis čia turėjo 
užmokėti valdžiai 4 centus 
mokesčių nuo savo pajamų. 
Kadangi Įstatymas leidžia 
mokėti taksas ant išmokes- 
čio, per keturis kartus, tai 
juodveidis pranešė, kad ir 
jis savo 4 centus mokės ant 
išmokesčio, po 1 centą kas 
trįs mėnesiai, nes jis mėgs
tąs gauti laiškų nuo val
džios.

vaikščioja, visai nežinoda
ma, ką jį daro ir kur eina, o 
pavaikščiojus vėl atsigula ir 
išryto atsikėlus nieko neat
simena. Taigi ji ir buvo ta 
"dvasia”, kuri buvo išvijus 
savo tėvus iš namų.

UŽMIGO AUTOMOBILIU-
JE—3 ŽMONĖS UŽMUŠTI

Syracuse', N. Y. — Tūlas

KAZIMIERAS BALAšIUS 
UŽMUŠTAS.

North Dakotos valstijoj, 
netoli Cathay miestelio, pe
reitą sąvaitę buvo užmuštas 
lietuvis Kazimieras Bala
šius (anglų laikraščiai rašo 
Balavitsch). Jisai vežė už
darytose rogėse dvi Strogio 
mergaites Į mokyklą ir va
žiuodamas per geležinkelĮ 
nepastebėjo, kad traukinys 
atbėga. Rogės likos sudau-

Paaiškinimas, kaip ir kokia 
žemė bus parduodama.
Lietuvos Informacijų Biu

ras Washingtone skelbia ši
tokį pranešimą:

Žemės Reformos įstaty
mas, Lietuvos Steigiamojo 
Seimo vasario-15 d. šių 1922 
metų galutinai trečiuoju 
skaitymu priimtas, yra be- 
abejo vienas iš svarbiausių 
musų istorijoje nutokių ir 
yra pradžia naujos gadynės 
Lietuvos gyvenime. Pirma 
negu ateis iš Lietuvos pilnas 
ir oficialis tekstas naujai 
priimtojo Įstatymo, kol kas 
paduodame čia bent svar
biuosius jo punktus, kaip 
juos išdėsto Elta savo biule- 
tene.

”žemės savininkams pa
liekama žemės iki 80 hekta
rų. Kas turi daugiau, tai at
imama i valstybinį žemės 
fondą. Kolei nebus išdalyti 
stambieji dvarai, tai ūkiai, 
turintieji ne daugiau, kaip 
150 hektarų neliečiama. 
Aukščiausia atlyginimo kai
na 480 auksinų už hektarą. 
Jeigu atimama iš ūkio 200 
hektarų, tai už 70 hek. atly
ginama vidutinėmis nusavi
nimo metu rinkos kainomis, 
o už 50 hek. Įstatymo nusta
tyta kaina. Už žemes po 
miškais mokama po 120 
auksinų.

”Be atlyginimo imama: 
1) nustatytąs ypatingu įsta
tymu žemės nuošimtis ka
riškiams išdalyti, 2) nenau
dojamos žemės: smiltynai, 
balos; 3) iš ūkininkų kita
dos neteisėtai užgrobtos že
mės; 4) nejudomieji tulrtai 
tų savininkų, kurie nusidėjo 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, savu noru tarnauda
mi priešingai valstybei.

"Parapijos, kurios neturi 
žemės, gaus jos iš valstybi
nio fondo, bet nedaugiau 
kaip 8 hek. Bažnytinin že
mės fondan privalo būti su
grąžinta tie nejudamieji 
urtai (žemė ir triobos. — 

Red.), kurie kitados Rusų 
valdžios buvo iš katalikų 
bažnytinių Įstaigų atimta ir 
atiduota pravoslavų bažny
tinėms įstaigoms. Bet jeigu 
iš katalikų atimti turtai bu-’ 
vo patekę Rusų valdžiai, 
tai jie dabar turi grįžti į 
Lietuvos valstybinį fondą.

”Svetimšalių, kurie turi 
dvarus Lietuvoje, šis Įstaty
mas neliečia. Jiems leidžia
ma nuosavybė likviduoti

BIJOSI SIUNTINIŲ Iš 
RUSIJOS.

Berline dabar susirinko 
daugybė laiškų ir siuntinių, 
kurie buvo siunčiami iš Ru
sijos Amerikon, ir toliaus 
jų siųsti nebegalima, nes vo
kiečių pašto darbninkai at
sisakė juos kilnoti, bijoda-jTRAUSKAI UŽDARYTI 
miesi užsikrėsti limpamomis j 
ligomis. Revelio (Estonijoj) 
pašto darbininkai jau užsi
krėtė nuo tokių laiškų, to; $50,000 šėru, kuriuos ku- 
del vokiečiai neima jų nei į - - - 
rankas. Valdžia nežilo nei į 
ką su tokiais siuntiniais da
ryti.

Klerikalų korporacija 
Wilkes-Barre’iuose areštuota.
JONAS IR POVILAS PE-

BELANGĖN.

Jie pardavė žmonėms už

LENINAS SUNKIAI 
SERGA.

nigai daugiausia garsino.
Tarp klerikalų skandalas, 

i Wilkes-Barre’iuose areštuo
ja jų "Lithuanian Indus- 
trial Corporation” ir jos ve
dėjai pasodinti už geležinių 
grotų. Areštuoti Juozas

Is Bėrimo tapo pasauktas Martišius, Povilas Petraus- 
Maskvon daktaras Kelmpe- kas jr jonas Petrauskas. Jie 
rer, garsiausis vokiečių gy-, yra kaltinami už pardavinė 
dytojas. Manoma, kad jis.j;ma žmonėms nieko never- 
pasauktas prie Lenino, ku-: tu - 
ris dabar sunkiai serga.

AIRIAI RENGIASI 
KARĖN.

Airijos katalikai ginkluo
jasi ir rengiasi karėn su 
protestonais. Ulsterio pasie-

"krikščioniškos bendro- 
i vės” šėrų. Apie tai rašo 
: Wilkes-Barre’ių anglų laik
raštis "Times-Leader”, kur į 
i mes gavome šį utarninką.

Anglų dienraštis sako: 
"Musų mieste ir vėl pra-

Su abidvi pusi SS <“>? “tikusių šė-

atbega. KOges ukos suaau- ma nuosavyoe įiKViauou 
žytos į šipulius, arklys už- per trejus metus. Bet jeigu 
muštas ant vietos ir Bala- jie tai neįvykdytų, tai su jų 
sius mirtinai sužeistas; t ųrtais butų pasielgta^sulyg 
mergaitės taipgi buvo su
žeistos ir viena jų po trijų 
dienų mirė. Balašius gi mi
rė tuojaus.

Velionis buvo 26 metų 
amžiaus vyras ir vos tik 1

to paties Įstatymo. Tačiau 
ir nuo svetimšalių atimama 
neteisėtai užgrobta ūkinin
kų žemė, bendros ganyklos 
ir činšų žemės. Svetimša- 

____ _______  _ liais šiame reikale bus skai- 
metai kaip atvažiavęs Ame- tomą tik tie asmens, kurie 
rikon.. Jis paėjo iš Vilkijos ir prie Rusų valdžios turėjo 
parapijos, Kauno apskričio; T :v 
čia turėjo du broliu, bet su 
abiem da negavo nei pasi
matyt. Lai būna jam lengva 
žemelė!

"Keleivio” skaitytojas, skelbtas. — (Elta.)

Lietuvoje žemės ir buvo 
skaitomi svetimšalius.

"Šis Įstatymas dabar Sei
me galutinai redaguojamas 
ir paskiau bus valdžios pa- - •• ----

irų pardavėjai. Tris vyrai 
pereitą vakarą (16 kovo' 
jau tapo areštuoti ir kalti
nami konspiracijoj apgau
dinėti vietos žmcmes, parda
vinėjant Lithuaman Indus- 
trial Corporation’o šėrus.

"Areštuoti žmonės yra 
Juozas Martišius, Povilas 
P. Petrauskas ir jo brolis 
Jonas Petrauskas, kurie tu
rėjo įsitaisę savo ofisą po 
Nr. 55 West Market st. Pe
reitą vakarą jie buvo tardo
mi prieš aldermaną Franką 
Brovvną, kuris pastatė kiek
vieną jų po $500.00 kaucijos 
ligi teismo.

"Lithuanian Loan Corpo
ration, kurią areštuotieji 
taip pat, atstovavo, yra in
korporuota Deleware vals
tijoj ant $2,000,000. Broliai 
Petrauskai atvažiavo į 
Wilkes-Barre’ius iš So. Bos
tono, o čia prie jų prisidėjo 
ir Martišius, kurio namai 
esą New Yorke. Atvažiavę 
jie čia tuojaus užsidėjo ofi
są ir pradėjo skleisti apgar
sinimus, skelbdami, kad kas 
nusipirks jų šėrų, tas ir pats 
pralobsiąs, ir naują Lietu
vos valstybę pakeisiąs.

"Skundą ant jų padavė 
Jonas Virbalius, kuris gy
vena po numeriu 432 East 
Northampton st., ir jo bro
lis Vaclovas Virbalius. Ant 
tardymo Jonas Virbalius 
papasakojo, kad jis turėjo 
spaustuvę ir kad kaltina
mieji prikalbino jį parduot 
ja jiems. Jis pardavęs jiems 
viską, o jie davę jam už 
$700 savo šėrų ir pradžioje 
užtikrintą jam darbą savo 
kompanijoj. Bet sąvaitei 
praslinkus jie jį atstatę, ir 
kada jis pareikalavęs savo 
pinigų, jie atsisakę jam at
mokėti.

"Jo brolis Vaclovas Vir
balis skundėsi, kad jis nu- 

da^pasiduoti, tuos apdaužė į pirkęs už $1,000 tos korpo- 
buožėmis ir sukrovę į auto-. racijos šėrų tuo supratimu, 
mobilius nugabeno muiti-Jkad kuomet jam pinigų rei- 
nėn. Ant rytojaus visi buvo kės, jie jam atmokėsią už 
pastatyti prieš teismą, dau-jtuos šėrus. Dabar jis norė- 
gelis apraišiotomis galvo- jęs pirktis namą ir pareika- 
mis. Laivo kapitonas taipgi iavęs pinigų, bet jie atsisa- 
jireštuotas. Išviso suimta 20 kę jam pinigus grąžinti. Jis 
žmonių, o gėrimų konfis- kaltina tą korporaciją, kad 
luotą už $500,000. ji apgaudinėja žmones, lau-

sų ir skubiai stiprina savo 
pozicijas.

$14,000,000 ŽYDŲ PA- 
ŠALPAI.

Amerikos žydai, kurių yra 
tik apie 3,000,000, sudėjo 
Europos žydų pašalpai $14,- 
000,000. Jei neskaityt vaikų, 
tai ant kiekvieno žydo . iš
puola po $6 aukų.

AFRIKOS SUKILIMAS 
PASKANDINTAS 

KRAUJUOSE.
Anglijos valdžia giriasi, 

kad pietij Afrikos darbinin
kų sukilimas jau užsmaug
tas. Maineriai streiką at
šaukė, nes perdaug jau bai
si pasidarė skerdynė. Ang
lijos valdžia pradėjo žudyti 
uos kulkasvaidžiais ir bom

bomis iš orlaivių, ir žmo
nėms nebuvo kur pasislėpt.

BELFASTE UŽMUŠTA 
83 ŽMONĖS.

Nuo šaudymo ir bombų 
mėtymo Airijos mieste Bel
faste į 10 pastarųjų sąvai- 
čių 83 žmonės buvo užmušti 
ir 157 sužeista. Mušasi ka
talikai su protestonais. Tai 
ve, kokių vaisių neša reli
gija-

SUČIUPO 20 šMUGEL- 
NINKŲ.

New Yorke pereitą sąvai
tę blaivybės agentai sučiupo 
nakties laiku buri žmonių 
kraunant iš laivo degtinę Į 
automobilius. Laivas buvo 
atėjęs nuo Bahamos salų 
taip pat nakties laiku. Val
džios agentai šmugelninkus 
netikėtai apsupo ir liepė pa
kelti rankas, šmugelninkai 
’eidosi bėgti, bet valdininkai 
nradėjo šaudyt, ir visi buvo 
sugaudyti, o kurie nenorėjo.

žydama įstatymus apie ban
kus ir valstijos įstatymą 
apie neteisingus apgarsini
mus ir klaidinančią litera
tūrą.

"Kita auka yra Jonas 
Jančaras, kuris taipgi stojo 
prieš tardytoją ir liudijo, 
kad suimtieji prikalbino jį 
Įdėti $400, žadėdami ant pa
reikalavimo jo pinigus su
grąžinti ir dagi šeštą pro
centą užmokėti Jančaras 
sako, kad kuomet jis dabar 
pareikalavo savo pinigu, 
jam atsakyta, kad jis negali 
jų gauti.

”Jonas Petrauskas, kuris 
yra tos kompanijos kasie- 
rium, ant tardymo prisipa
žino, kad Wilkes-Barre’iuo- 
se jie pardavę šėrų už $50,- 
000. Apgautuosius žmones 
atstovauja advokatas Lopa
ta, ir jis tikisi, kad daugiau 
tos korporacijos vadų bus 
areštuota.”

Reikia pasakyti, kad šita 
Įstaiga yra duktė So. Bosto
no katalikų Prekybos Ben
drovės (Sales Corporation). 
Iš pradžios Petrauskas dar- 
liavosi So. Bostono bendro
vėj, bet susipykęs su jos 
prezidentu p. Romanu, nu
vyko i Wilkes-Barre ir tenai 
su kai kurių kunigų pagel- 
ba įsteigė Lithuanian In- 
dustrial Corporation. Kad 
geriau savo biznį išgarsi
nus, jie pradėjo tenai leisti 
ir savo laikraštį — "Tėvy
nės Balsą”, kuris buvo taip 
pat katalikiškas ir krikščio
niškas, kaip ir pati jų kom
panija. Tečiaus be kunigų 
paramos Petrauskas nebū
tų galėjęs tiek žmonių pri
gauti. Jei į taip trumpą lai
ką jie surinko tenai $50,000, 
tai ačiū tik kunigų agitaci
jai, kprie liepė savo parapi- 
jonams pirkti tos kompani
jos serus.

Didžiausia čia apgavystė 
buvo tame, kad klerikalai 
žadėjo kiekvienam pinigus 
grąžinti ant pareikalavimo, 
ir grąžinti dagi su procen
tais.

Dabar gal. ne vienam ir 
prabaščiui dreba kinkos, 
kuomet valdžia pradėjo jų 
humbugą imti nagan.

i

22 ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJ.

Oklahomos valstijoj pe
reitą sąvaitę siautė baisi 
viesulą, laike kurios 22 žmo
nės buvo užmušti ir kelias- 
dešimts sužeista.

MIRĖ NUO MUNšAINO.
VVorcesteryje mirė miesto 

ligoninėj Vincas Cosky, ku
ris buvo užsinuodijęs ”mun- 
šainu”. Kaip rodos, Cosky 
buvo lietuvis. Jis gyveno po 
Nr. 4 Millbury st.

UŽDRAUDĖ NEDĖLDIE
NIAIS BARZDAS SKUSTI

New Yorko valstijos sei
mas priėmė Įstatymą, drau
džiant} nedėldieniais barz
das skusti barzdaskutyklo- 
se. Gal neužilgo uždraus ir 
praustis nedėldieniais!
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APŽVALGA
„DRAUGUI” KLAU

SIMAS.
Kunigų „Draugas” jau 

daug kartų rašė, buk katali
kų bažnyčios galva, Rymo 
popas, esąs geriąusis Lietu
vos prietelis. Dabar, 13 ko- 

-vo numeryje, „Draugas” vėl. 
pasakoja:

”Yra pasaulyje, bedieVuku. 
gal nepastebėta, viena draugi
ja. Turi jinai 300 milijonų na
rių. Vadinasi Katalikų Bažny
čia. Vvriausis Jos Vadas da
bar yra Pius XI. 
Lietuvoje, kaipo 
pasiuntinys, parodė 
tuvai palankumo.”

Ginčytis šituo 
su „Draugu”

Būdamas 
Popiežiaus 
daug Lie-

ŠVENTAS KAZIMIERAS 
GAVO PER NOSJ!

Brooklyno ''Vienybė” pa
stebi klerikalu spaudoje di
deli nervingumą. Ji sako:

"Kas su atsidėjimu sekė 
pastarųjų keleto savaičių kle
rikalu spaudą, tas negalėjo ne
pastebėti kokio tai keisto jų 
laikraščių nervingumo, kartais

irią jis pasakė Neprigulmy- 
bės dienoj iš muzėjaus bal
kono.

Apie vieną dalyką per
daug, o apie kitus nieko, j 

įtartum Lietuvos gyvenimas! 
tą dieną buvo tokis tuščias, 
kad be kunigo Tumo kalbos 
daugiau nieko jame ir ne
buvo. V kadangi ir ta jo kal
ba buvo didžiausia nesąmo
nė, tai laikraštyje stačiai 
nėra Jįas skaityt.

J Taigi dabar bus aišku, 
kodėl „šventas tėvas” iki 

[šiol da nėra pripažinęs Lie
tuvos valstybės — jis yra 
Paderewskio burdingierius.

Ką Lietuvos žmonės kalba.
• Rašo šeiva.

------------------------------- x J

Kepelionas Garmus yra laikysis Amerikoje? O butų 
didelis bedievis, o Amerikoj daug naudos, kad jisai nu- 
je misionierium tapo.

Business is business.
$ ♦ ♦

*

”3) Ar gali iš Lietuvos siųs
ti pakietą į Ameriką ? Kodėl 
ten jų nepriima?

”4) Aš pasiunčiau į Lietuvą 
keturis svarus knygų. Atsi
imant ten turėjo užsimokėti 
11 rublių. Kodėl taip?

”5) Delko už parsiųstus pi
nigus turi užmokėti sumas 
kaip nuo daug pinigų?

"Dauguma žmonių iš to pik
tinas. Pyksta ant Lietuvos 
valdžios. Susilaiko nuo bonų 
pirkimo. Daugeiis sako, kad 
negalima nei apdrausto laiško 
pas savo moterį rašyti į Lietu
vą. Nes Kauno pašto valdinin
kai visas slaptybes skaitys. 
Vaikinas negali pas merginą, 
o mergina pas vaikiną rašyti 
meilingų žodelių, nes valdinin
kas kiš nosį į tas slaptybes. 
Aš siunčiau daug sykių laik
raščių ir rfe visus tegavo.”

Ištikro, plėšimas laiškų, 
tai biaurus daiktas. Jokia^ 
civilizuota valdžia to neda
ro. Lietuvos valdžia teisina
si, kad ji priversta esanti 
plėšti laiškus dėlto, kąd 
amerikiečiai tankiai par
siunčia pinigų laiškuose. 
Bet tuos pinigus amerikie
čiai siunčia juk savo gimi
nėms, o ne valdžiai. Ką tad 
valdžia prie to turi? O jei 
Lietuvoje yra įstatymas, 
kuris draudžia laiškuose pi
nigus siuntinėti, tai kam 
toks įstatymas reikalingas? 
Pagalios, daugelis tų laiškų 
yra rašyta Amerikos pilie-

_ - --- -

cių, 
valdžia turi plėšti jų laiš
kus? Amerikos įstatymai 
nedraudžia siųsti laiškuose 
pinigus, todėl toks jų siun
timas iš čia yra legalis.

Jei toliaus taip bus, Ame
rikos lietuviai piliečiai tu
rės paduc^ į Washingtoną 
skundą, kad Lietuvos val
džia iškrausto jų laiškus.

I

klausimu 
butų bergž

džias darbas, nes jis visuo
met savo tvirtins. Bet tegul 
kunigu organas atsako 
mums Į vieną klausimą. Tas 
klausimas yra toks:

Jei popiežius turi tiek 
„daug Lietuvai palankumo,” 
lai kodėl jis ligi šiol da ne
pripažino Lietuvos Respu
blikos de jure? Kodėl jisai 
pripažino daug mažesnę ir 
tai da protestonišką Latvi
ją ir Estoniją. o nenori pri
pažinti katalikiškos Lietu
ves?

Jei kunigų laikraštis šitą 
klausimą išaiškins, tai tuo
met netik jo skaitytojai, bet 
ir jis pats supras, kiek pąs 
popiežių yra „palankumo” 
Lietuvai.

su- 
ži- 
pa- 
vėl

reis-

nebus 
tečiau

„LIETUVOS ŽINIOS” 
ATĖJO.

Gavome iau du numeriu 
„Lietuvos žinių,” kurios ėjo 
nuo 1909 metų, bet 1915 me
tais vokiečiams ant Lietu
vos užgriuvus ir inteligen
tams išbėgiojus, buvo susto
jusios.

Pradedant dabar iš naujo 
jas leisti, redakcija sako:

"Dėl karo, dėl mus pajėgų 
išblaškymo 1915 m. buvo 
stojusios eiti 'Lietuvos 
nios.’ Dabar tiek sąlygos 
kitėjo, jog laikome galimu
atgaivinti mus senąjį dienraš
tį, vėl to sunkaus darbo imtis.

” ’L. ž.’ vaduosis senais sa
vo principais bei obalsiais ir 
stengsis suspiesti apie save 
kiek galint daugiau progresv- 
vės visuomenės minties 
kėjų.

” ’L Žinios’ ir dabar 
siaurai partyvėmis,
griežtai laikysis tam tikro ke
lio: savo darbo pagrindan dės 
mus nepriklausomosios * vals
tybės reikalus, bet sykiu 
skelbs, kad toji valstybė tegali 
bulįi tikrai tvirta bei visuome
nei naudinga tik tada, kai vis
kas bus remiama tikruoju de
mokratizmu, gyvenimo pro
gresu bei plačiosios liaudies 
reikalais.

”Tie gi reikalai būtinai spi
ria mus visuomenę pirmoj ei
lėj pravesti plačią žemės re
formą darbo žmonių naudon, 
pastatyti švietimą bei mokslą 
į platųjį bei laisvąjį kelią, 
skirti bažnytinius reikalus nuo 
kitų valstybės reikalų ir ap
skritai geriau sutvarkyti visą 
valstybės bei visuomenės gy
venimą.”
Redaktorium pasirašo F. 

Bortkevičienė, o leidėju — 
J. Strimaitis.

Pirmam numery žinių vi
sai nėra ir turinys gana 
menkas.

kokią teisę Lietuvos

LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
SKURDAS.

Net liūdna darosi, kuo
met pažiūri į Lietuvos laik
raščius. .Formato mažumas, 
turinio menkumas ir tech
nikos prastumas daro tokio' 
įspūdžio, kadi žiųonės tenai 
gyvena atskirti nuo viso pa
saulio ir nežino kaip laik
raštis turi išrodyt.

Žinių pas juos kaip ir nė
ra, o jei kuris ir Įdeda, tai 
užgrūda jas kur nors tarp 
skelbimų, arba atliekamoms 
vietoms užpildyti. Ant pir- 
mo puslapio jie deda 
straipsnius, o tie straipsniai 
tokie ilgi, tokie nuobodus, 
kad juos skaitydamas žmo
gus turi užmigti Pavyz
džiui, išėjo pirmas numeris 
„Lietuvos 
laikraštis 
straipsnių, 
aos, nors 
dintas.

Gavome 
kalba leidžiamą laikraštuką 
„Novziny” — tas pats skur
das. Vienas straipsnis ant 
pirmo puslapio kaip prasi
deda, tai tik antram bai
giasi.

Guli prieš mus vienas vė
liausiųjų „Lietuvos” nume
rių. Tai valdžios organas ir 
žymiausis Lietuvos laikraš
čių šeimynos narys. O bet 
gi ir jis ne tiek panašus į 
laikraštį, kiek į paprastą la
pelį, kokiais Amerikos lie- 

i tuviai garsina savo biznius 
ir pramogas.

Kad laikraštis butų laik
raštis, o ne šlamštas, jam 
būtinai reikalingi tris daly
kai: sistema, proporcija ir 
lygsvara. Lietuvos laikraš
čiuose šitų dalykų visai nė
ra. Jie jokios sistemos netu
ri. Su proporcija pas juos 
da aršiau. Pavyzdžiui, pa
skutinis „Lietuvos” nume
ris beveik visas užimtas vie-

Žinių” — visas 
susideda iš trijų 
o žinios nei vie- 
„žiniomis” pava-

iš Kauno lenku

PIKTINASI LIETUVOS 
BETVARKE.

Vienas „Darbininko” pa- 
rapijonas stato to laikraš
čio redakcijai šitokių klau
simų:

”1) Delko apdraustus laiš
kus iš Amerikos Kaune at
plėšia?

”2) Delko Lietuvoje už pa-
kietus iš Amerikos turi užmo
kėti po keletą šimtų auksinų? na kunigo Tumo kalba, ku-

A. VILIS NEKALTAS.
Musų bendradarbis P. Six, 

rašydamas apie komunistą 
Kairį, kuris agentavo Chi- 
ragos „spešelams,” prilygi
no prie jo ir tūlą A. Vili.

„Naujienos” dabar prane
šiu kad klausimas apie A. 
Vilį esąs jau paalškėjęs _ ir 
šitas žmogus atrastas visai 
nekaltas. "Naujienos” rašo:

"Jisai ne l inko ’spešelų/ o 
tiktai pats įdėjo į juos pinfgy 
(rodos, šimtinę) ir pridavė 
’spešelų’ agentui vienos pažįs
tamos moters, jai pačiai pra
šant, $100. Tai nėra pagirti
nas dalykas, bet tai visgi nėra 
agentavimas ’spešelams.’

"Tūlų šunadvokačių sukurs
tyta, paminėtoji moteris pas
kui apskundė Vilį teismui. Bet 
teismas atrado jf nekaltu ir 
net pabarė skundikę, kad ji 
prašė jo ’patarnavimo,’ o pas
kui verčia ant jo kąltę.”

Taigi šiuo atitaisome mi
nėtojo musų, bendradarbio 
pranešimą apie A. Vilį ir 
prašome skaitytojų neimti 
;o domon.

f

Kauno piliečiu tarpe kas- j jet* 
nef pasiekanėio desperatingus kart. vis daugiau atsiranda1 " 
šauksmus. Ypatingai galimaj viešai apsivejančiu Rvino

ATMETA DIEVO PRI
SAKYMĄ.

Iki šiol musų kunigai vis 
skelbdavo Dievo prisakymą 
„Neužmušk.” Bet pagrobę 
į savo nagus Lietuvos val
džią, jie tą prisakymą atme
tė. Jie tuojaus įvedė tenai 
mirties bausmę ir pradėjo 
žudyt politinius savo prie
šus. Ir dabar jie nori, kad 
mirties bausmė butų įrašy
ta Lietuvos konstitucijon. 
Jų organas „Tėvynės Sar
gas” išsijuosęs agituoja už 
mirties bausmę. 16-tam jo 
numeryje rašoma: „...nega
lima naikinti mirties baus
mės. Mirties bąusmė reika
linga žmogžudžiams, kad' 
apsaugojus kitus nuo žmog-l 
žudybės.”

Vadinas, krikščionys de-j 
makrafai eina prieš Dievo 
prisakymą. Kame gi tad jų į 
krikščionybė? Ar vien tik 
šmugelyje?

Jei taip, tai kam dar jie 
mulkina žmonėms akis, va
dindami save "krikščioni
mis?” Tegul jie pasivadina 
stačiai: „šmugelninkų Par
tija!”

Stodami už mirties baus
mę, klerikalai sako, kad ji 
reikalinga kovai su žmogžu
džiais ir valstybės priešais. į1 
Bet -jie meluoja, nes, kaip ■ 
„Socialdemokratas” nuro- ■ 
lo, žmogžudys Mikuckis ne
tik gyvas, bet ir laisvas, ir 
toliaus su klerikalais dar
buojasi „tėvynės labui.”

Lenkų. ”peowiakai,” di
džiausi Lietuvos valstybės 
nriešai, taip pat paliuosuoti; 
:r nei vienas jų mirties' 
bausme nebaustas. Bet Lie
tuvos darbininkų jau daug 
nuvaryta i kapus.

Taigi mirtie^ bausmę i 
„krikščioniškoji” • kunigų; 
partija vartoja vien tik ko-j 
vai su politiniais savo opo
nentais. x ;

Tą skelbia ir jų pasiunti-į 
ųvs kun. Garmus, kuris da
bar atvyko Amerikon aukų 
rinkti. ”Mes visus bedievius 
ir socialistus Lietuvoj *iš- 
karsime. Jų vieta — ant 
kartuvių/’ pasakė jisai sa
kydamas So. Bostone pra
kalbą.

Taigi, šalin Dievo prisa
kymas „Neužmušk!” šalin 
artimo meilė! Kalavijas, ir 
kulipka telydi „krikščionių” 
žingsnius.

Bet ar ilgai juodoji armi
ja galės taip dūkti? Caras 
ir kardavo žmones. O kur 
lis dabar? Lietuvos ilga
skverniai turėtų atsiminti, 
<ad ir jie gali susilaukt to
kio likimo!

♦ 
t

PATARIA SLĖPTI 
KUNIGŲ NEDORYBES.

Kun. K. A. Vasys 27-tam 
"Darbininko” numeryje 
smerkia tuos kunigus, kurie 
tarp savęs besiriedami iš
velka vieni kitų negražius 
darbelius. Tėvelis Vasys sa- 
<o. kad tokie dalykai turi 
rut labai nuo žmonių sle- 

; piami, nes —
"...aišku, kad sulig letuvių 

kunigų, t. y. daugumo prasi
žengimų, yra ir bus vertinama 

. visa lietuvių kunigija ir taipgi 
sulig to tikėjimo tvirtumas ar 
silpnumas lietuvių tarpe apsi
reikš. Toki logiką yra labai 
aiški apšviestesnėms katali
kiškoms tautoms, užtai jos 
kartais atsitikusius negeru
mus kunigų tarpe slepia, kac 
tas neužkenktų Katalikų Tikė
jimui arba neužgautų jų tau
tos garinės. Štai pavyzdys: Ne
senai Kanadoje, Montreaiyje, 
tapo apkaltintas kunigas 
žmogžudystėje. Jį važioja į 
teismą ir į kalėjimą slaptai, 
teismas prie uždarytų durų.” 
Tai yra labai įdomus pa

reiškimas! Iki šiol tik lais
vamaniai sakydavo, kad ku
nigai slepia nuo žmonių sa
vo nedorus darbus. Dabar- 
gi ir pats kunigas prie to 
prisipažįsta, ir tai da viešai, 
per laikraštį!

Nors kun. Vasys išplepė
jo šitą paslaptį netyčia, ar 
gal per savo žioplumą, bet 
mes vistiek tariame jam už 
cai ačiū, nes tai yra geras 
mums aigumentas!

1

buvo pastebėti klerikalų ner
vingumas apie Vasario 16 d. 
šventę.”

„Vienybės” manymu, kle
rikalai nerimsta dėlto, kad 
per 16 vasario jų šventas 
Kazimieras gavo per nosį. 
Jie rengėsi apvaikščioti 4 
kovo lenkų karalaičio šven
tę. Jie norėjo paversti ją 
lietuvių tautos švente. O čia 
tuo tarpu tokia švente virto 
Lietuvos nepi igulmybės die
na, ir šventas Kazimieras 
turėjo nueiti i užpečkį. Del
io, girdi, klerikalų spauda ir 
pasidarė tokia nervinga.

Kiek tame tiesos, mes ne
žinome, bet kad klerikalų 
spaudoj apsireiškia koks tai 
keistas nerimas, tai tiesa. 
Jie išrodo lyg ir nusigandę, 
tartum žydai prieš „baisią
ją naktį.” z

I

PADEREWSKIO BUR- 
DINGIERIUS.

Pasirodo, kad popiežius 
Pijus XI nelabai senai da 
buvo pas lenkų premjerą 
Paderewskį ”ant burdo.” 
Tai buvo tada, kai dabarti
es „šventas tėvas” buvo da 
kardinolas Ratti ir ėjo Va
tikano pasiuntinio pareigas 
Varšuvoj.

Šitie šeimyniški ryšiai 
tarp buvusio paliokų prem
jero ir dabartinio popie
žiaus išėjo aikštėn tik šio
mis dienomis. Paderewskis 
dabar gy.vena- Califomijoj, 
ir jo adresu „šventas tėvas” 
prisiuntė anądien savo 
„apaštališką palaiminimą” 
Amerikos lenkams, šito dė
lei lenkų spauda Amerikoje 
ir pradėjo girtis, kaip da
bartinis katalikų bažnyčios 
galva pas jų Ignacį „stala- 
vojosi.”

KOKS JIS „PROFE
SORIUS.”

Tarp tamsių žmonių ku
nigai savo „stonu” labai di
džiuojasi, bet kada prisiei
na susidurti su civilizuotų 
valstybių atstovais, tuojaus 
jį slepia. Tžip kunigas Pu
rickis, tapęs Lietuvos užsie
nio reikalų ministerių, pa
sivadino „daktaru,” o jc 
įpėdinis kun. Jurgutis net 
„profesorium” virto. Bet 
koks iš jo „profesorius,” tai 
galima suprasti iš kap. Nat
kevičiaus straipsnio, tilpu- 
sio 11-tam „Sandaros” nu
mery. Ten skaitome apie 
kun. Jurgutį ve ką:

"Naujas užsienių ministeris 
mažiau yra žinomas Lietuvių 
visuomenei negu kunigas Pu
rickis. Jis mokytojavo kunigų 
seminarijoj Kaune ir, hlato- 
mai, dėlto jį ir oficialiuose do
kumentuose kaip kad prezi
dento afte, kunigą Jurgutį į 
ministerius skiriant, jį vadina 
profesorium.”
Taigi pasirodo, kad ta? 

"profesorius” yra viso labc 
tik poterių mokytojas.

Skaitytoją Pastabos.
„Spešel Demokratų 

Sunykimas.”
Nepersenai įsikūrė C’hica- 

goj savaitinis laikraštis be 
redaktoriaus, kuris dar te
beina. Nors tame laikraštyj 
ir tankiai matosi atkartoji
mai „redaktoris,” bet žmo
nės sako: „iš dokinio arba 
Įiressmano negali išeiti ge
zas redaktorius (ne redak
toris). Bet tai ne viskas. 
Leidžiant laikrašti, turi pa
sirūpint, kad butų kam jį 
skaityt; taigi buvo suorga
nizuotas Social-Demokratų 
Sąryšis, sutrumpinant — S. 
D. S., ką žmonės yadina 
"Spešel Demokratų Sunyki
mas.” Tame yra ir tiesos., 
Kuomet šakalskis — Shaka- 
’is darė spešelais biznį, tai 
,o laikraščio, manadžeris, 
teisingasis Pyteris, kuris 
Northsidėj banką nuban- 
krutijo, tankiai sėdėdavo, 
oas jį, ir laikraštis ėjo 8 pus- 
;apių, su didžiausiu Shaka- 
io pagarsinimu. Kaip greit 
Shakalis atsidūrė grotų, 
aip greit laikraštis pasiro- 
lė tik 6 puslapių. Pasirodo, 
tad žmonės turi pranašys- 
_ės dvasią! Nei šį, nei tą spė
ta, ir atspėja. ’

Dabar* gi netekę stam- 
biąusio demokrato, labai 
jpastai jaučiasi to laikraš
čio leidėjai, ypatingai vadi- 
] am asai „redaktoris.”

Kiek girdėti, tai minėtas 
aikraštis eisiąs Jukeliui or- 
ranaut, nes kaipo garsaus 
comunistiško ”teoriko,” kiti 
aikraščiai straipsnių netal- 
>ina. P. Six.

Nekartą musų ekstra kal
ieji elementai per „Laisvę” 
iaukė: „Mes išauklėjom
Keleivį,’ mes jam namą pa- 
-tatėmj” Nors tas, žinoma, 
netiesa, nes „Keleivis” nie
kados aukų nekaulijo, kaip 
ai darė „Laisvė,” bet žin- 
geidu bus dabar išgirsti, ko
do dekreto susilauks nuo 
ikstra kairiųjų pati „Lais
vė,” kuri netik atsisako 
lięms patarnauti, bet dargi 
žioplių žiopliais vadina.

So. Bostono „Špitolnin- 
kas,” rašydamas apie naujo 
popiežiaus šventenybę, iš- 
ritavo šitokius jo žodžius: 
„Jeigu ne mano žili plaukai, 
tai bučiau numetęs suknias 
ir stojęs i karę.” Matote, tik 
žili plaukai sulaikė dabarti
nį popiežių nuo stojimo į ei- 
!es tų, kurie eina užmušinėti 
kitus. Kažin, ar „šventasis 
tėvas” žino, kad Dievo pri
sakymuose yra parašyta 
„neužmušk?” J. P. žilvitis.
* • '

jsistatytų būti tikru darbo 
žmonių atstovu ir iškeltų 
viešumon visas klerikalų šu
nybes, kuriomis jie smaugia 

_. Natkau, judinkis, 
i mes, laukiam žinių apie ta- 
j\o veikimą.

su Natkevičium 
lankosi profesinės moky to-

kunigu. Nepersenai Vilnių- Svkiu
> apsivedė kunigas Augus- unmvw_
tartis su tūla Želigovskio pi- sąjungos atstovas Seimo 
?ete. įusaite ir dabar sugij- naryS žygelis. Jo misija rei- 

i kia kuodaugiausia remti,
liete įusaite ir dabar sugrį- narys Žygelis. Jo misija rei-
Laru.” Sutoną ir atbulą kal- 
nierių paliko Mahanoy Ci- 
tyje.

« * ♦

Didžiausią .legalę šeimy
ną iš visų iš Amerikos grį
žusių Rymo katamai kuni
gų turi kunigas Durys-Du- 
rickis, taipgi iš' Pennsylva- 
nijos. Jis vedė neva lietu
vaitę.

» « « z z

Lietuviškai kalbantis švei
caras daktaras Eretas, bū
damas Lietuvos telegrafo 
agentūros „Eltos” direkto
rium, labai spiaudė, kuomet 
kun. Purickis, savo ministe- 
riavimo dienas baigdamas, 
prisakė „Eltai” meluoti val
džios organe apie Joniškyje 
suimtą kontrabandą. Dabar 
vietoje Ereto yra p. M. Šal
čius, o Eretas?., nuėjo ”opo- 
zicijon,” t.y. klerikalų par- 
tijon darbuoties, kuri ruo
šiasi Seimo rinkimuosna 
kaipo „Katalikų Partija.” 
Maldino, kad: už krikščio
niškai demokratiškus šmu- 
gelninkus niekas nebalsuos.

* * $

Kuomet tūli Amerikos 
lietuviai lankėsi Lietuvos 
Finansų Ministerijoje, pra
šydami -leidimo įsteigimui 
apdraudos kompanijos, tat 
jiems, po daugelio prašymų, 
atsakė, kad „nerimtas rei
kalavimas.” Mat, jie norėjo 
įsteigt su šimtu milionų 
auksinų kapitalo. Amerikie
čiams išvažiavus, leidimą 
gavo žydeliai Kopelmanas 
ir Štromas.

* a »

Skerdyklų biznį krikščio
niška valdžia atidavė žydė
jui Rozmarinui,, taip kad 
pribuvusiam iš Chicagos 
Lithuanian Food Korpora
cijos atstovui p. Juozui Čiu- 
trąi Kaune tik pasižiūrėti 
orisielna.

* * ♦

Pernai iš Lietuvos Į Ang
liją išvežta apie šimtas mili
onų kiaušinių. Pradžioje 
muito buvo imama po 20 
•katikų nuo kiaušinio. Pakl
us svarams, o kritus auksi
nams, kiaušinių eksportuo
tojai kas savaitė uždirbda
vo milionus auksinų. Bet 
Prekybos ir Pramonės Mi- 
įisterija išvežimo muitą pa
kėlė iki 80 skatikų ant kiau
šinio tik šalčiams atėjus, 
tada kiaušinių išvežimas 
jasibaigė. 50,000,000 kiauši- 
įių su mažuoju muitu iš
vežta jau po to, kaip pilie
čiai reikalavo pakėlimo. 
Reiškia, 30,000,000 auksinų 
nuostolio. Tai mat, kokia 
’moksliška” Lietuvos krikš
čionių komercija! Pikti lie
tuviai kalba, kad nekurie 
šventablyvi valdininkai mui
tą gavo. O jieškot aiškumo 
sunku, nes tuojaus komu
nistu arba valstybės išdavi
ku ponai šmugelninkai ap
krikštys.

O tempora, o mores!
* * #

Kapitonas Ladas Natke
vičius lanko Ameriką kaipo 
Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos ir Socialistų Liaudinin
kų partijos atstovas. Jis yra 
"Lietuvos Kariumenės”. ir 
kelių kitų veikalų autorius, 
„Geležinio Vilko” organiza
torius, Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys ir sekreto
rius ir uolus visuomenės 
veikėjas. įdomu, kokios

nes jo kelionės pasisekimas 
lemia šviesią ateitį Lietuvos 
mokykloms.

❖

Gal niekuomet Lietuvos 
klerikalai negavo tokios di
delės nosies, kaip vasario 16 
6. apvaikščiojant keturių 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves. Visas 
kariumenės, organizacijų, 
draugijų, mokyklų, fabrikų 
darbininkų, seimo, prie
glaudų parodas vainikavo 
amerikiečių Lietuvai dova
notas „Laisvės Varpas,” ku
ris puošia Lietuvos Karo 
Muzėjaus bokštą. Kanau
ninkas Tumas-Vaižgantas 
sakė į minią prakalbą iš 
bokšto po pačiu varpu sto
vėdamas. Seimo pirminin
kas Stulginskas, karo mi
nisteris inž. majoras Balys 
Šlyžys ir Gynimo Komiteto 
kalbėtojas P. Ruseckas savo 
kalbas vainikavo simbolin- 
gu amerikiečių Lietuvai do
vanotu „Laisvės Varpu.” 
Klerikalai siuto. Amerikoje 
lą varpą jie vadino „laisva
manių skambalu” ir ”bim- 
)alu.” Kaune Chicagos Bu- 
eys savo gazietoj mėgino tą 
varpą kritikuot, bet, o moti
na šventoji, Karo Muzėjaus 
tvėrėjas generolas Nagevi
čius privertė Bučio klapčių 
Kaupą skambint tuo varpu, 
ir jis išsišiepęs traukė virvę, 
kurią „Draugas” apspiaudė.

♦ * S

Nuo to laiko, kaip „Kelei
vio” leidėjas Gegužis apsi
lankė Lietuvoje, „Keleivis” 
duoda puikiausių žinių iš 
Lietuvos gyvenimo. Jis mat 
prisikalbino į " bendradar
bius ne tik socialistus, bet ir 
baltas kunigas „Keleiviui” 
apie juodus rašo. Konku
rencija yra geriąusis tobu
linimo būdas.

♦

Lietuvoje 
amerikiečius 
rimą kaip į 
kimštą maišą. Kaune mano
ma greit pradėt leist ame
rikonišką laikrašti, kurio 
tikslas bus išgriaut kynišką 
nesusipratimo sieną tarpe 
buvusių Amerikoje ir nebu
vusių joje lietuvių.

* ♦

į sugrįžusius 
daugelio žiu- 
doleriais pri-

i

STEIGIAMOJO SEIMO 
NARIŲ MARŠRUTAS.

„Keleivio” redakcija yra 
prašoipa paskelbti, kad Stei
giamojo Seimo Nariai ir 
Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos Atstovai, kapitonas La- 
das Natkevičius ir Mokyto
jas Bolys žygęlis lankys su 
kalbomis šias vietas:

20 d. kovo Perth Amboy,
N. J.

21 d. kovo Paterson, N. J.
22 d. kovo Elizabeth, N.J.
23 d. kovo New York, N.Y
24 d. kovo
25 d. kovo
26 d. kovo

Pa.
27 d. kovo
28 d. kovo
29 d. kovo

N. Y.
31 d. kovo Binghamton, 

N. Y.
2 d. bal. Pittsburgh, Pa. 
4 dl bal. Čleveland, Ohio.
6 d. bal. Detroit, Mih. 
8 d. bal. Chicago, III.

Tolimesnė maršruto tąsa

Linden, N. J. .
Brooklyn, N.Y. 

Philadelphia,

Chester, Pa. 
Baltimore, Md.

Amsterdam,

valstybingumo papėdės jis bus paskelbta vėliau.

*

<I
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
HORCESTER, MASS. 

VVorcesterio žinutės.
Nei iš šio, nei iš to ėmė ir 

atsirado Worcesteryje ”cu- 
daunas” kalnas. Daugelis 
Worcesterio lietuvių dar ne
žino, kad Kliubo "bunga- 
low” yra *”cudaunas.” Jau 
apie 3 metai kaip kliubiečiai 
kasa to ”bungalow” kalną ir 
jokiu budu nukąst negali. 
Buvo pasamdytas kontrak- 
torius, kuris kasė su fordu- 
ku, bet nieko nepadarė ir 
subankrutino. Dabar kliu
biečiai įgavo didelį galvosū
kį — ką su tuom kalnu pa
daryti ?

Aš nuo savęs patarčiau 
pakviest musų drutuolius, 
Kundrotą ir Jušką, gal jie 
savo spėka nuverstų ir Kliu- 
l ui sučėdytų ekspensus. I # ♦

Girdėjau, kad visas eska
dronas "Aušrelės" vyrų pri
sirašė prie Ukėsų Kliubo, 
buk tai su tikslu nukąst ”cu- 
dauną” kalną. Bet aš spėju, 
kad čia yra kitas triksas. 
Man regisi, jie p’risirašė 
prie Kliubo tuo tikslu, kad 
gavus už dyką Kliubo rui
mus savo praktikoms. Tik 
jus palaukite kokį laiką, o 
pamatysite kaip greit jie Į 
prašys Kliubo ruimų 
’-muštrams” ir burdo 
tulšims.

♦ ♦

19 d. kovo, Lietuvių _ _ 
tainėj, buvo rodomi krutan
ti paveikslai ir duodama at
silankiusiems po šmotą 
muilo veltui, žmonių atsi
lankė labai mažai. Manoma, 
kad priežastis publikos ne
atsilankymo yra buvusieji 
Paltanavičiaus "moving 
pikčiai,” kuriu žmonės taip 
prsižiurėjo, kad bus sotus 
I>er metus laiko.

♦ ♦ *

14 d. kovo į Worcesterį at- J į 
silankė dzūkų atstovas iš 
Lietuvos su labai keista iš
vaizda: plaukai ilgi, 
riesta, visas apžėlęs, tik žiū
rėk ir juokis. O aiskrymąĮ'' 
laižo, kai katė Smetoną. 
Kalbama, buk Dėdyno net 
kelinės truko iš juoko be
klausant pasakų to komedi- 
janto.

♦ $ ♦* z

Dar niekuomet taip daug 
fonių nebuvo tarp VVorces
terio lietuvių, kiek pasta
ruoju laiku. Parapijoms — 
katalikai mušasi 
gus ir parapijas;

”su-

Į Tai mat kaip kartais žmo- 
Lu gali įtraukt bėdon, r * ♦ c

Kartą išrinko mane 
saidė” pereit per lietuviškus
bučerius prašyt paaukaut 
šviežių šolderių ar ainių 
rengiamai vakarienei. Nuė
jau aš pirmiausia pas gar
sius Millbury’ streeto bu
čerius p.p. Baką ir Kūdrą. 
Kaip tik įėjau, tai tuojaus ir 
perstačiau p. Bakui tikslą 
mano atsilankymo. .Jis-gi 
pamąstė, pakraipė savo bal
tą gsflvą ir sako: 

j "šviežių šolderių ir amių 
jau neturime, bet turime 
galvą.”

—"Tai bus gerai, ii* tas”— 
sakau aš. Ir jis buvo prade-' 
jęs vyniot ja į popierą. Aš 
užtėmijan, kad ji be smege
nų ir sakau:

”Gal jus kartais 'turite 
galvą ir su protu?” *

"Ne,” — atkirto jis. — 
"Pas mumis visos tokios.” 

Į Pažvelgiau jam į akis ir 
nieko nesakęs išėjau.• a «

Užeinu kartą pas barberį 
Pau-Alauską, kad šiek 
apsišvarinus. Klausiu: 
ponas Pau-Alauskas 
randasi?”

"Taip,” — atsiliepė 
nas, gražus vyrukas su aki
niais.

"Kiek jus imate už sku
timą?” z

”20 centų” — atsako %jis. 
”O kiek kainuoja ąpkir- 

pimas?”
”50 centų,” — pakartoja 

jis.
'-"Šitaip”... pamislinau sau. 

"Tai jus geriau nuskus^ite 
man galvą.”

Jis gi mane išvarė. Tai 
tau ir Hetuviškas biznierius.

* « ❖

Čia štai dar koks atsitiki
mas buvo. Vienai moteriŠ- 

C[kei pradėjo slinkt nuo gal- 
' vos plaukai. Kreipėsi nelai- 

Į)as daktarą Mat- 
’ - ■* - > Ulaitį su prašymu recepto

gyduolėms.
"Taip, taip,” — sako dak

taras. — "Aš jums pagel- 
l»ėsiu.”

"Daktare,",— sako mote
riškė, — "o kodel-gi jūsų 
galva plika?”

"Todėl, kad be kepurės,” 
— atkilto daktaras.

* * *

__ Sakysiu, Worcesteryje fo- 
uT" kuni-1netrūksta. Kitą kartą* 

viskus mmistenus; komu
nistai draskosi už komin- 
tenuis ir programus; pro- 
gresistės moteris raunasi už 
įiarengimus ir trumpus an- 
darokus; munšainieriai 
kaunasi už rinkas; gemble- 
riai riejasi už kazyras ir 
kaulukus — ir kur tik nepa- 
sisuksi, visur verda gyva 
kova.

Tikėjimas, tautybė, politi
ka, kvailumas ir apgavystė 
to visko yra priežastimi. O 
iš pašalies žmogus tik žiū
rėk į tas sorkes ir juokis.

X * * ♦

Juokingiausia Worceste- 
ryje gatvė tai turbut Mill-|

savo 
savo

❖

Sve-

tiek 
"Ar 

v • čia

jau-

HAVERHILL, MASS. 
Mušeikų darbai.

19 d. vasario Lietuvių 
Kliubas surengė koncertą ir 
užkvietė "Laisvės” ir "Ne
muno” chorus dalyvauti 
programe. Taipgi dalyvavo 
tame koncerte ir P. Pečiko
nis. Pasibaigus programui 
Pečikonis užėjo į kliubrui- 
mį pasiimti savo drapanų ir 
rengėsi eiti namo, nes buvo 
jau vėlokas laikas. Tuo tar
pu prie Pečikonio priėjo J. 
Masionis ir prašė, kad tas 
pagelbėtų parvesti į na
mus sergantį alkoholine 
infiuenza žmogų. Pečikonis 
sutiko pagelbėti.

Bevedant minėtą "ligonį” 
namo, praėjus pro Garfield 
st., kažin kas kirto Pečiko- 
niui į galvą. Nuo smūgio 
Pečikonis parkrito ant že
mės. Pakėlęs galvą pamatė, 
kad šalę jo stovi M. Kulie
šius ir kitas vyras. P. Peči- 
koniui nespėjus ištarti žo
džius: "Maik, užmušei tu 
mane,” kaip Kuliešius antrą 
sykį kirto jam geležgaliu į 
galvą. Pečikonis paplūdo 
kraujuose ir apalpo. Tuo
met mušeikos 
manydami, kad 
jau nebegyvas.

Už kiek laiko 
atgijo ir apie 1 vai. nakties 
pasiekė savo namus. Bet vos 
atidaręs duris jis vėl par
krito. Gaspadorius, išgirdęs 
bildesį, išėjo pažiūrėt ir ra
do • Pečikonį koridoriuje 
kraujuose paplūdusį. Ko 
pribuvo gydytojas Pečiko
nis jau nebegalėjo nei kal
bėt, nes perdaug kraujo iš
tekėjo. Gydytojas susiuvo 
galvoje žaizdas ir šiaip 
taip Pečikonį išgelbėjo nuo 
mirties.

23 d. vasario Pečikonis 
pradėjo kalbėt ir - pasakė 
kas jį sumušė. Pavedus da
lyką advokatams, tapo iš
imti varantai ir kaltininkai 
areštuoti. 25 d. vasario tu
rėjo atsibūti teismas, bet 
kadangi Pečikonis dar ne
galėjo atsikelti iš lovos, tai 
tajoo atidėtas ant 4 d. kovo.

4 kovo Įvyko teismas ir 
M. Kuliešius už sumušimą 
Pečikonio tapo nubaustas 6 
mėnesiais kalėjimo. Jis ape
liavo.

Tai šitokiais darbais pasi
žymėjo musų tautiškai-kle- 
rikališki mušeikos.

Reporteris.

išsiskirstė, 
Pečikonis

Pečikonis

Į aš pranešiu, ko Worcesterio sėj
ikė jai ir musų draugijos bi
jo. Tik tėmykite "Keleivį.” S? ❖ £

Beje, girdėjau, kad "Ai
do” Chtras statys scenon 
operetę "Adomą ir Jievą” ir 
vieno akto komediją "Dėdė 
Atvažiavo,” Lietuvių Sve
tainėje, 29 Endicott st., ne- 
dėlioj, 2 d. balandžio. Loši
me dalyvaus ir choro moky
tojas J. Butėnas. 
f Neždanovietis.

CLINTON, IND. 
Darbai ir kiti dalykau 

Anglių kasyklos čia dirba 
gana gerai, ale kaip girdėt, 
tai nuo 1 d. balandžio visiš- 

bury streetas.čia galima už-[kai užsidarys, nes kasyklų 
tikt visokių fonių. Anądien savininkai griežtai atsisakė 
nunešiau aš plakatus į pul- tartis su angliakasiais delei 
rainų pas Pranckaitį ir ap- algų nustatymo sekantiems 
sisukęs einu lauk, kaip tarp- dviems metams. Kiek girdi- 
duryj sutipku motelį, kuri ma, tai kasyklų savininkai 

Sako* <rxr_ I nnrrKalracinmc
ro — buk 
geras”^.

Mano ir 
Manau sau, 
O jauna, graži, moteriškė 
kaip lelija. Netikėdamas sa-

’Aš norėliau vy- nori nukapot angliakasiams 
tamsta toks algas ir panaikint ”check 

off system.” Tas parodo, 
blusoą apmirė, kad angliakasių, streikas 
gal ji pasiuto! pus neišvengtinas. 

moteriškė • ♦ ♦
• 9 d. pereito mėnesio7 čia

vo ausims paprašiau ją at- atsibuvo nepaprastos vestu- 
kartot savo prąšymą. TadaLvės. Apsivedė Franciškus 
ji sako: ”Mano vyras muša [Rastis, 40 metų "jaunikai- 
loles, gal tamsta jį pašauk- tis,” su Alena Jakubauskiu- 
tum?” _ t ė, 21 metų nebile mergina.

—”0, tas tai kas kita” —|Man dar pirmu kartu tenka 
atsakiau ir 
prašymą.

išpildžiau jos apie tokias sutuoktuves gir-
• dėti. Clintonietis.

CENTRALIA, WASH. 
Apie darbininkų perse

kiojimus.
šis miestelis yra mažai ži

nomas lietuviams, ypač 
tiems, kurie gyvena rytinė
se valstijose, todėl bus svar
bu šis-tas apie jį parašyti.

Centralįa miestelis ran
dasi Lewis paviete. Gyven
tojų jame yra 11,400. Čia 
yra kelios anglių kasyklos 
ir 3 lentų pjovyklos, kur da
lis miestelio darbininkų ran
da sau užsiėmimą. Kita gi. 
dalis darbininkų dirba miš
kuose prie medžių kirtimo.

Šis miestelis užvis labiau
sia yra atsižymėjęs darbi
ninkų persekiojimu ir jų 
žudymu. Man, kaipo svieto 
perėjūnui, teko čionai būti 
ir daug ką patirti.

Centralia angliakasiai se
niau buvo organizuoti į 
angliakasiu unijos skyrių— 
U. M. W. of A. Kiti gi, kaip 
tai lentų pjovyklų ir miškų 
darbininkai priklausė prie 
I. W. W. unijos, šitai unijai 
simpatizavo ir daugelis 
angliakasių, o taipgi ia' gelž- 
kelio darbininkų. Bet už tai 
miškų trustas ir kiti kapi
talistai I. W. W. unijos bai
siai neapkentė.

1917 metais, įsivėlus Ame
rikai į europinę karę ir pa
gerėjus visoj šaly darbams,

Washington valstijos darbi
ninkai irgi nutarė kovoti už 
didesnes algas ir trumpes- 

1 nes darbo valandas. Kadan- 
' gi kapitalistai nenorėjo 
gražiuoju pagerinti darbi
ninkams būvio, tai miškų 

1 darbininkai visoj Washing- 
ton yaltijoj išėjo į streiką. 
Centralia lentų pjovyklų 
darbininkai irgi sustreika
vo. Miškų trustas, matyda
mas, įcad su organizuotais 
darbininkais bus sunki ko
va, tuojaus pareikalavo 
valstijos kariumenės ir mi
licijos. Vietomis buvo ap
skelbtas net karės stovis. 
Atėjus milicijai į Centralia 
tuojaus buvo išdraskyta I. 
W. W. unijos svetainė ir vi
sos knygos sudegintos. Ka
pitalistai, prisidengę patri
otizmo skraiste, dūko iš pik
tumo, kam darbininkai iš
drįso karės metu streikuoti. 
Vienok nepaisant vių žiau
rumų ir persekiojimū dar
bininkai streiką laimėjo. 
Jie gavo 8 valandas ir visa 
lai, ko tik reikalavo. Kadan
gi šitoj kovoj užvis dau
giausia darbininkams gel
bėjo I. W. W. unija, tai miš
kų trustas nutarė jai prie 
pirmos progos atkeršyti. z

Ir štai 1919 metais, 11 d. 
lapkričio įvyko patriotiškas 
apvaikščiojimas užbaigimui 
karės su Vokietija. Ameri
kos 'legionieriai, kurie susi
deda daugiausia iš biznierių 
vaikų, buvo miškų trusto už
prašyti laike demonstraci
jos užpulti I. W. W. svetainę 
ir ją išnaujo išdraskyti.

Kadangi tą dieną darbi
ninkai nedirbo, tai pusėti
nas būrelis jų buvo susirin
kęs į I. W. W. svetainę. Dar
bininkams jau buvo praneš
ta, kad legionieriai užpuls I. 
W.W. svetainę, todėl buvo 
kreiptasi į policiją prašant 
protekcijos. Bet visiems yra 
žinoma, kam policjja tar
nauja. Legionieriai, perėję 
gatvėmis, tuojaus puolė i. 
W. W. svetainę. Darbinin
kai užrakino duris ir jų ne
leido. Tuomet legionieriai 
prievarta pradėjo laužtis ir 
į svetainę šaudyt. Darbinin
kai, matydami, kad nuo Įdu
busių legionierių negalės at
siginti, leidosi bėgti laukan 
per užpakalines -(juris. Sve
tainėj pasiliko tik viekas 
drąsuolis, iš FrancijosWi- 
grįžęs kareivis ir I. W. W. 
narys VVesley Everest. Išli
kęs gyvas Francijoj jis nu
tarė mirti savo gimtiniam 
miestely gindamas darbi
ninkų reikalus. Jis išsitrau
kė revolveri ir ant legionie
rių šaudymo atsakė šaudy
mu. Jo šūviais tapo užmuš
tas legionierių vadas ir dar 
du legionieriau Vienok 
Wesley Everest buvo nu
veiktas ir suimtas. Įdūkę le
gionieriai pririšo jį prie ar- 
kįįo ir valkiojo po miestelio 
gatves pajuokai. Kuomet jis 
buvo jau mažai gyvas, tai 
nuvilkę ant gelžkelio . tilto 
pakorė. Gi I. W. W. svetainė 
tapo išdraskyta, rakandai 
sulaužyti ir knygos sude
gintos.

Po to įvykio Centralia 
miestely buvo paskelbtas 
karės stovis. Mat patriotai 
bijojo darbo žmonių keršto. 
Draugą Wesley Everest ka
reiviai nuėmė nuo kartuvių 
ir palaidojo. Žmonės, nebuvo 
prileisti nei artyn prieiti.

Tai šitokiais darbais yra 
pasižymėję Centralia kapi
talistai.

Šiaip, Centralia miestelis, 
gamtos atžvilgiu, yra labai 
gražus. Oras geras ir svei- 
<as. Žiemos čia beveik nėra. 
Vasaros laiku nors dieno
mis karšta, bet už tai nakti
mis vėsu ir žmonės gauna 
pasilsėti po sunkaus darbo.

P. Martinkaitis.

WILBURTON, OKLA. 
Howat’o prakalbos.

7 d. kovo čia buvo sureng
tos prakalbos paleistam iš 
kalėjimo 14-to angliakasių 
distrikto prezidentui drau
gui“ Howat’ui iš Kansas' 
valstijos. Jį pasitikti susi
rinko ant stoties didžiausia 
minia žmonių, netik darbi
ninkų, ’ o ir biznierių. Vie
nok pažadėtu traukiniu jis 
nepribuvo ir žmonės išsi
skirstė jo nesulaukę.

Apie už 50 minutų perėjo 
per miestelį gandas, kad jis 
pribuvo automobilium ir 
tuojaus prisirinko pilnas 
American Teatras žmonių 
jo pasiklausyti. Savo pra
kalboj Howat daugiausia 
smerkė vyriausi angliaka
sių unijos prezidentą Lewis 
už parsidavimą kapitalis
tams. Howat nurodė, kad 
per pono Lawis pasidarba
vimą jis pakliuvęs į kalėji
mą, ir suvirs 10,000 anglia
kasių buvo atiduoti į kapi- 
talistii vergiją. *

Apart Howato kalbėjo 
Oklahoma Leader redakto
rius, kuris irgi pasmerkė 
angliakasių unijos centro 
politiką.

Šiame susirinkime buvo 
atsiradę tokių, kurie pasi- 
orašę balso norėjo apginti 
Lewis politiką, bet publika 
juos nušvilpė ir jie turėjo 
nešdintis laukan.

M. Macijauskis.

Ii griebt ir mest, nelyginant 
ix>lę.

Kartais choristai nepaima 
kaip reikiant balso, tai mo
kytojas kad šūktels savo ne
svietišku balsu (kai šipas, 
kuriuo aš atvažiavau į 
Ameriką), tai net šiurpas 
pereina. ,

Kartą vienas pašalinis 
žmogus manęs klausia: "Ar 
tu dar gyvas? Aš maniau, 
kad gavai pianu į kaktą." 
Aš jam atsakiau: "Mes, 
choristai, irgi stipins vyrai. 
Jeigu jis mes į mumis pianą 
kai bolę, |ai mes jį kai bolę 
ragausime."

|iaip ar taip, o musų ma- 
Rytojui vertėtų pasimokyt 
mandagumo ir palikt garsiu 
tik iš vienos pusės. Jūreivis

PITTSBURGH, PA.
K«r yra badas — Rusijoj 

ar Brooklyne?
12 d. vasario Lietuvių 

Mokslo Draugystės susirin
kime tūlas komunistas pa
sakė taip: "Draugai, jus ži
note, kad Rusijoj yra badas, 
todėl katrie turite atlieka
mų senų drabužių, tai su
neškite pas N. N. (kitą tokį 
kaip jis. — S. B.), o mes juos 
pasiųsime į Brooklyną.”

Rusija badauja, o Brook- 
Ivnas pašąlpą gauna. Mat 
Brooklyne irgi yra "baduo- 
lių,” kuriuos musų komu
nistėliai pirmiausia šelpia.

Pitts|?urgh’o progresyvės 
draugijos, kaip tai L. M. D., 
D. L. K. G., A. P. L. A. 7 kp., 
S. L. A. 40 kp. visos atmetė 
komunistų komiteto pasiū
lymą siųsti aukas į Brookly
ną, o.vieton to nutarė visas 
Rusijos baduoiiams aukas 
siųsti per Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių.

Soho Bedievis.

PROV1DENCE, R. I. 
Katalikų tamsumas.

Nesenai dirbtuvėj apsir
go staigia liga vienas lais
vas darbininkas, iš kur tapo 
paimtas į ligonbutį. Katali
kai tuojaus pradėjo džiaug
tis, kad jeigu šis bedievis 
numirsiąs, tai laisvamaniai 
neturėsią kur jį palaidoti, 
nes, girdi, ant savo katali
kiškų kapinių jie jo nepri- 
imsią. Nors tas žmogus dar 
gyvas ir .gal būt pasveiks, 
bėt kvain katalikai bėgo 
"pasirodavyti” su kunigu, 
kur tą bedievi padėjus.

Antras atsitikimas, kuris 
parodą katalikų tamsumą, 
buyo tokis. Viena moteris 
apsirgo gimdymo liga. Po 
gimdymui ji jautėsi jau ne
blogai, kaip štai pradėjo ją 
lankyti kūmutės, kiekviena 
atnešdama,-savą "i 
*toK'llg^_ ___
tems belankant ir "munšai- j vyne viename kambaryje su 
nu” bevaišinant, ligonė pra-'kitu vyru.
dėjo jaustis labai prastai.’ Ant rytojaus, kuomet ta- 

' Kūmutės gi ją ragino : sai vyras išėjo darban, len- 
"Gerk dar vieną, tai pra- kas atsikėlęs pavogė jo brit- 
eis.” Ligonė išgėrė ir pasi- va ir lietsargį, išviso 7 dol. 
juto dar prasčiau. Negalė- vertės ir prasišalino. Gerai, 
dama skausmo panešti ji kad tame kambaryje, apart 
rėkė nesavu balsu. Kūmutės (minėtų daiktų, nieko dau- 
išsigandusios su savo "mun-' giau nebuvo, tai vagilius 
šainu” išbėgiojo. Ligonė mažai pelnė.
tapo išvežta į ligonbutį, kur 
ir pasimirė.

Tai tamsybės auka.
J. C.

GARDNER, MASS.
Apsisaugokite lenko 

vagiliaus.
2 d. kovo nežinia išxkur 

atsibaladojo į Gardnerį 
augšto ūgio nebejaunas 
prošepanas ir pradėjo pra- 
šinėt pas lietuvius, kad pri
imtų jį ant nakvynės. Kada 
P. Majauskas užklausė, ko
dėl jis neina Į hotelį ant 
nakvynės, tai prošepanas 
atsakė, kad jis nemylįs pas 
anglus nakvot, nes jie taba-

supą J,savą "munšai-! ką kremta. Tuomet Majaus- 
tfnėfIšsigerti. Kurnu-:kas sutiko duoti jam nak-

1 T_____ i M_________ Y • _ _______  1__________________*_____

. Patartina lietuviams ne- 
| priimti ant nakvynę nepa
žįstamų žmonių. P. A.

j ” " ____ 1___

PHILADELPHIA, PA.
"Revoliucija* krikščionių- 

demokratų šeimynoj.
12 d. kovo tūlas lietuvis 

krikščionis-demokratas Mi
ronas pargrįžo vėlai namo 
Katalikiškai "pasidrūtinęs." 
Besibeldžiant jam apie stu- 
bą, moteris atidarė duris ir 
įsileido jį į vidų. Vieton pa
dėka vonės jis pradėjo šven- 
cint moteriškę lietsargiu. 
Kaipo namo "valdonas” ji
sai manė turįs tiesą tai da
ryti. Moters klykimas sukė
lė visą šeimyną ir kilo "re
zoliucija.” "Valdonas” liko
si nugalėtas ir išmestas kru
vinas ant gatvės. Tuo tarpu 
eidamas pro šalį policistas 
išgirdo lermą ir visus su
areštavo. Kaip "valdonas,” 
taip ir "revoliucionieriai” 
atsidūrė 25-to distrikto po
licijos stoty.

12 d. kovo buvo pas ma
gistratą jų teismas, šeimy
na dar suspėjo pargrįžti ant 
paskutinių mišių, o šeimi
ninkas Mironas pasiliko šal
tojoj ant viso mėnesio.

Tai matote, kaip Philadel- 
phijos krikščionįs-demokra- 
.ai užlaiko gavėnios pasnin
kus. Senovės katalikai ant 
pasninkų keliaudavo į pus- 
čias, o šių dienų katalikai į 
kalėjimus.

Prietelis.

ĘedtkcijK Atsakymai.
I. W. W. 220 Skyriaus lie

tuvių komitetui. — Prisiųs
to jūsų I. W. W. lapelio į 
"Keleivį” nedėjome, nes ne- 

, norime, kad tarp angliaka
sių kiltų ginčai. Kaip tik 
labartiniu laiku maineriai 
zengiasi į streiką, todėl 
jiems reikalinga kuo di
džiausia vienybė. O prisius
iąs jūsų lapelis kaip tiktai 
tą vienybę ardo. Jisai agi
tuoja prieš U. M. W. of A. 
ir pataria maineriams dėtis 
prie I. W. W. United Mine 
Workers of America esanti 
negera unija, nes jos vadlai 
parsidavę kapitalistams ir 
paskutinį streiką pralaimė- 
ię. Bet mes žinom, kad ir I. 
W. W. vadai ne vieną strei
ką yra pralaimėję, nors jie 
ir neparsidavę kapitalis
tams. Kur tad užtikrinimas, 
kad jie gali mainerhi strei
ką privesti prie laimėjimo? 
Tokio užtikrinimo jie negali 
duotu Taigi nėra jokio išro- 
Jęavimo vieną uniją mesti, o 
dėtis prie kitos. Tokias per
mainas galima butų' daryti 
ramybės laiku, bet ne dabar, 
kada reikia stoti į kovą su 
galingu priešu — anglies 
irustu.

A. Kapčiunui. Income tax 
už laikomus banke pinigus 
nesimoką, nepaisant kokia 
jų suma nebūtų. Mokasi tik 
už gaunamus nuo pinigų 
nuošimčius, jeigu tie nuo
šimčiai kartu su kitokiomis 
metinėmis Įeigomis sudaro 
vedusiam virš 2000, o neve
dusiam virš $1000.

Buvusiam. Apie So. Oma- 
ha "patriotėlius” delei sto
kos vietos netalpinsime.
Apvaikščiojime Buvusiam. 

Jūsų korespondencija ne
tilps. Patalpinome anks
čiau gautą.

"Keleivio" Skaitytojui. 
Apie tai jau tilpo ”Kel.” No. 
10. Už prisiųstą žinutę vis- 
tiek ačiū.
Vargdieniui. Apie "Friends 
of Soviet Russia” atskaitą 
jau buvo rašyta kito musų 
bendradarbio p e r e i t a me 
"Keleivio" numeryje. At
kartot neverta.

Velniukui. Jūsų korespon
dencija apie Eastono komu
nistų darbus neužtektinai 
aiški, netilps.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame "Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

BRIGHTON, MASS. 
Povilas Rokas išėjo iš 

proto.
2 dieną kovo čia apsirgo 

proto liga visiems žinomas 
muzikantas Povilas Rokas. 
Po’lštirimui jo proto Psy- 
chopatic ligonbuty, 74 Fen- 
wood Road, Brookline, už 
5 dienų jis tapo išsiųstas į 
valstijos ligonbutį, Walk 
Hill Street, Matapan, Mass.

Šiuomi pranešu jo gimi
nėms ir draugams, kad jį

WORCESTER, šiASS. 
Wercesteriečių "progresas.” .

Mes, worcestėriečiai, pro- 
gresuojam net risčia, bet... 
kaip kada ir į atbulą pusę 
pradedam. Žinoma, kaip į 
garsų miestą, tai garsių ir 
žmonių privažiuoja. Paim
kim kad ir ”Aido” choro 
naują mokytoją. Iš vienos 
pusės jis garsus, bet iš ki
tos... 0, taip, iš kitos irgi 
garsus! Iš vienos pusės jis 
atrodo kaip geras mokyto- galima aplankyti du kartu 
jas. o iš kitos — kaip geras savaitėj, seredomis ir nedė- 
"izvosčikas” ar mainerys. liomis nuo 2 iki 4 vai. po pie- 
Mokina jis kaip mokytojas, 
bet žodžius vartoja ir su 
mokiniais apsieina kaip ”iz- 
vosčikas.” Taip, pavyzdžiui, 
nei iš šio, nei iš to kad su
šuks: "Kai griebsiu pianą, 
kai paleisiu, tai išmoksi dai
nuoti !...”

Tokiam žmogui ne daina- mah pagelbėdavo gerai at- 
vimo kitus mokyt, bet į likti muzikos užduotis, 

’sorkes” eit, jeigu pianą ga- Longinas Buinis.M

i

liomis nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų. Informacijų galima 
klaust telefonu tarpe 5 ir 6 
vakarais. Telefonas Jamai- 
ca 458.

Aš labai apgailestauju 
savo geriausio draugo, ku
lis koncertuose ir kitokiuo
se parengimuose visados
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Lietuvos vidaus politika.
Pastarųjų mėnesių laiku 

Lietuvos gyvenimo pulsas 
pradėjo gyviau ir greičiau 
plakti. Mat nebeužkalnų 
nauji Seimo rinkimai, — to
dėl skubinama pravesti ne- 
kuriuos pamatinius įstaty
mus. St. Seimo dauguma, 
krikš.-dem., labai norėtų įs
tatymo keliu sudrutinti sa
vo padėtį. Liaudininkų blo
kas, bijodamas nustoti pasi
tikėjimo platesnėse masėse, 
pradėjo šiauštis ir atsikinkė 
nuo valdžios vežimo. Taigi 
kaip ir nuošaliu pasiliko už
sienių politikos reikalai; jų 
vieton stojo opiausi vidaus 
gyvenimo netobulumai. 
Kaip visa tai dėjosi ir deda
si, noriu čionai bent keliais 
žodžiais minėti.

Kaip ir kodėl sugriuvo 
dviejų St. Seimo blokų 

vienybė.
Susirinkus St. Seimui 

krikščionių demokratų blo
kas (tikrieji krikščionįs, 
krikščionįs ūkininkai, dar
bininkai ir moteris) — 59 
vietos, sudarė koaliciją su 
liaudininkų bloku (liaud.- 
clemokiatai ir valstiečių są
junga) — 29 vietos ir pasta
tė ant kojų naują St. Seimo 
valdžių su dr. Grinium 
priešakyje. Naujon val
džion liaud. įvedė šiuos savo 
žmones: pulkininką Žuką,— 
Krašto Apsaugos Ministe- 
riu, dr. Grinių — Ministerių 
Pirmininku ir, rodos, Alek
sa, — Žemės Ūkio ir Valst. 
Turtų Ministeris taipgi bu
vo liaudininkų palaikomas 
ir remiamas, nors ir nebuvo 
St. Seimo nariu, bet mato
mai priklausė liaudinin
kams.

Krikščionįs pasiėmė sau 
užsieniu reikalus ir pastatė 
savo žmogų dr. kun. Puric- 
kį, ir švietimo dalykus, ku
riuos pavedė Bizauskui. Li
kusieji Ministeriai buvo pa
sigauti iš kitų grupių, bū
tent. E. Galvanauskas iš be- 
partinių ir Skipitis iš San
taros (tai tokią turime par
tiją). Taigi aišku, kad 88 St. 
Seimo galvos sudarė valdžią 
ir pasiėmė visą atsakomybę 
už Lietuvos likimą. Besida
rant šitam kabinetui krikš
čionįs bandė ir s-d. Įtraukti 
valdžion, nors jiems katego- 
ringai ir greitai buvo pa
reikšta, . kad' s-d. neis jų 
renjii. Tai buvo, žinoma, tik 
manevras, daromas tam, 
kad ir s-d. kaip nors prikin
kyti, kad reikalui esant ga
lima butų toki įvykį panau
doti savo partiniams reika
lams. Taip susidarius val
džiai, opozicijon pasiliko tik 
vienui vieni socialdemokra
tai su savo 13 žmonių.

Kokias sutartis buvo pa
darę tarp savęs tuodu blo
ku, po šiai dienai yra neži
noma. Pasakoja, kad 1. d. 
buk pareikalavę iš k. d. blo
ko bažnyčios atskirimo nuo 
valstybės ir dar ko tai, bet 
matomai šitos sutartis buvo 
padarytos žodžiu, o gal ant 
taukuoto popierio, kurį ne
jučiomis pelės suėdė, nes jų 
dabar niekas neranda ir ne
žino. Pikti liežuviai pasąko- 
ja, kad krikščionįs gudriai 
glostė liaudininkus ir vis 
kelbėję, kad viskas busią 
gerai, viskas busią išrišta.

Ėjo laikas, slinko ir pra
slinko l'į metų. Vidaus gy
venime sunkėjo reakcija, 
vyravo krikščionių politika, 
— apskričių viršininkų ir 
komendantų sauvalė. Minis
terijose vystėsi šlykšti šmu- 
glervstė (Purickio opera su 
sacharinu ir kokainu), ben
dra Lietuvos ūkio politika 
(finansų sistemą— mokes
čiai) šypsojosi begimstan- 
čiai musų įvairaus plauko 
tautiškai ir netautiškai bur
žuazijai, sunkėjo ir kompli
kavosi byla su lenkais ir t.t. 1 _ w__ ______ _____ w ____ 7___. _
ir t.t. Visa šita pridengė ko- įstatyme, vienuolynams bes Prezidentas7, kad katali- versiteto statuto “ įstatymą nes tvarkos rezultatas.

aHcinis kabinetas, visai ne-j tektų pusė Kauno ir provin- 
' bodamas, kurin užkampiu ei jų miestelių geriausių na- 
! galop atsidurs kraštas. So-|mų. kur seniau buvo vienuo- 
sialdemokratų frakcijai te- iynai, — tai milionai ir šim- 
ko vienai grumtis ir kelti cai milionų, net pats Seimas 
aikštėn musų vidaus gyve- posėdžiauja tokiuose ru- 
nimo netobulumai ir vilkti muose, kurie seniau pri- 
viešumon užsienių politikos j klausė vienuolynui. O jei 
vingiai. paimsite dar žemes, tai bus

Pirm nei atsakyti į aukš- aišku, kad kunigų luomas 
čiau pastatytą klausimą ko-jsV jaunomis davatkomis tu- 
del sugriuvo dviejų blokų puikius ir šiltus apka-
koalicija, reikia pasakyti kurių galės gintis nuo
bent kelius žodžius, kaip | bedievių, kuomet pastarieji 
žiurėjo į koalicijos kabinetą kėsinsis jų žemišką dievą 
krikščionis demokratai. Dr. pasaulyje panaikinti. Lietu- 
Griniaus kabinetas musų vos klerikalai be katekizmų 
krikščionims buvo figos la- supranta, kad ant žemės 
pas, kuriuo buvo pridengia- viešpatauja tas, kuris turi 
ma jų nuoga ir sarmatlyva daugiau prisigrobęs ’svie- 
vieta. Liaudininkai nešė vi- t0_ marnasčių, ’ pavidale že- 
są valdžios atsakomvbe, mės plotų, šiltų gerai pasta- 
krikš. gi jų vardais pnsi-pytų buvusių vienuolynų na- 
dengę, skubiai vvkino savo | u* t.t.
politiką, — sakydami, kad). Šito šposo nepakentė nuo- 

Prieš rinkimus i St. Seimą Į ninkat Jie tik dabar pama- 
tie patis krikščionįs valdė i tė kurion pusėn prunkščia 
krašta M. Šleževičiaus ran- krikščionių ir klerikalų vė
liomis ir pridirbę įvairių šu- šimelis, pakinkytas jų pa- 
nybių, laike rinkimų agita- K’ių įpenėtais aržilais. Nie- 
cijos visa atsakomvbę su- ko daugiau nebodami, liau- 
vertė tam pačiam šleževi- |dininkai su valstiečiais per
eini, arba kitais žodžiais ta-painė savo deklaraciją, ku
riant, liaudininkams, pa- ™j išvardijo krikščionių 
reikšdami visur, kad ne jie šimteriopus mirtinus ”gne-

< 
rėjo krikščionįs ir dabar iš
kirsti, suverčiant visą atsa
komybę dr. Griniui ir liau
dininkams. Kuomet St. Sei
me buvo svarstoma s-d. in
terpeliacija delei Įlymanso 
projekto, kada kraštas gy
veno opų momentą, kada 
krikščionįs, kaipo Seimo 
dauguma, buvo s-d. prispir
ti prie sienos ir turėjo galop 
pareikšti, kuri iš Seimo 
frakcijų turi nešti atsako
mybę už Ministerių vedamą; 
politiką, krikščionių demo-i 

Krupavičius (Mykolas Juo-Į-’ašyti,.

kiškų-krikščioniškų mokslų1 nesiima jokios atsakomy- 
katedros butų užimtos to-bės. Kuomet prieita prie tų 
kių žmonių, kuriuos tvirtins statuto punktų, kurie ati- 
Lietuvos vyskupai ir t.t. duoda krikščionių rankos- 

na filosofijos fakultą, Sei
mo posėdžius apleido taipgi 

■ ir liaudininkų blokas ir. žy
dų frakcija. Salėje pasiliko 
vieni krikščionįs, jie negalė
jo sudaryti kvorumo (teisė
to posėdžio), todėl tą dieną 
Seimo posėdis liko uždary
tas. Vasario 8 dieną, aplei
dus salę s-d. ir liaudinin
kams, susidarė tokia pat pa
dėtis. Krikščionįs jokių są
lygų nedarydami, norėjo 
sudaryti teisėtą posėdį, bet 
negalėjo. Galop su tokia 
skaitlinga opozicija net 
tartis nenori. Krikščio
nių mintis eina ton pusėn, 
kad pakeitus St. Seimo 
statutą toj prasmėj, kad 
vienas trečdalis Seimo na
rių turėtų teisės svarstyti 
by kokius įstatymus, tuo
met, žinoma, jie su jokiais 
opozicijų protestais nesi
skaitytų. Galop Universite
to statutas liko atiduotas 
komisijai ir nuimtas iš die
notvarkės. Tą pačią dieną 
naujas kabinetas skaitė sa
vo deklaraciją (darbų pro
gramą) ir tuo opiu kraštui 
reikalu, Universiteto klau
simu, nieko nepasakė, kas 
duotų progos manyti, kad 
kabinetui rupi mušu švieti
mo reikalai. Štai kodėl pri
sieina rimtai manyti, kad 
krikščionįs ves savo liniją 
nieko nebodami. Jie yra pa
siryžę pakeisti savo balsais 
net Seimo statutą, kad tik 
jų politika įsivyrautų. Tai 
reiškia krikščionims t rupi 
krašto reikalai.

Tai tokia šių dienų vidaus 
politika. Bukite tikri, kad 
krikščionims sustiprėjus ir 
visos kitos politikos bus ve
damos panašioje dvasioje. 
Iš viso šito reikia padaryti 
vieną išvadą: nedarykite iš 
viso to, kas dedasi Lietuvo
je, sau saldžių sapnų (iliuzi
jų),bet stokite griežton opo- , 
zicijon visom krikščionių 
pastangoms apdumti akis 
Amerikoje ir remkite netik ; 
žodžiu, bet ir darbu tas pa
stangas, kurias darome 
mes, kad apsigynus nuo ; 
gręsiančio pavojaus, būtent j 
nuo dvasinio krašto išsigi- ! 
mimo ir materialio skurdo. ■ 

Kunigas.

Lietuvos 
ir t.t.

Su pradžios mokyklomis ( 
lygiai ta pati šlykšti politi— 1-1D 1 > i *ka, lygiai tas pats klerikalų 
kurpalis. Ir šitie dalykai bu
vo priminti krikščionims. 
Tai dabar bus aišku kode' 
sugriuvo dviejų galingų blo
kų vienybė.

Didelis’ juodas debesys 
renkasi ant Lietuvos padan
gių. Tas debesys susidaro iš 
klebonijų ir Įvairių davat- 
kynų išgaravimų. • Viskas, 
kas juoda,telkiasi krūvon ir 
pamaži renkasi buriu, kac 
užstojus saulę ir pakavojus, 
paslėpus šviesą. Jei nepa
dvelks vėjas, tasai debesys 
greit augs ir atneš mums 
juodą naktį. Mes s-d. visą 
iaiką buvę opozicijoje, da- 
bojam tą pavojų ir dabar 
perspėjame, kad laikas vi
sur stiprinti savo pajėgas,

valdžia ne jų rankose esanti. laidus, pirštu penimi liaudi- -klikas ir jums stropiai da

esą kalti. Ta pačia štuką tu- kus” ir pareiškė, kad jie at- 
........................................ šaukia savo žmogų, būtent

dr. Grinių iš valdžios. Liau- 
dininkai nuėjo Cedronan 
nusimaudyti, kad nusivalius 
nuo purvų, kuriuose patįs 
savo noru, kaip tie gyvulė
liai. išsivoliojo. Vištai prieš 
rinkimus daroma. Išsikinki- 
mas iš purvino krikščionių 
vežimo liaudininkų, paliki
mas jo pusiaukelyje, baisiai 
nepatiko Mykolui Juoda- 
jam-Krupavičiui. Dabar ji
sai išraudęs vienu mirksniu 

___ ______ _____  ____ pasilipo Seimo katedron ir 
kratų vadas, barzdotas kun. Į pasakė, kad mes ir mokame 
Krupavičius (Mvkolas Juo- rašyti,, parašysime tokią 
dasai) viešai iš Seimo tribu- Pat deklaraciją ir čionai pat 
nos pareiškė, kad krikščio- Perskaitysime.... Už kelių 
nįs nesiima atsakomvbės už edenų krikščionįs, minėda- 
valdžios darbus. Tasai ciniš- mi/’tėvynę; ir jos nelemtą 
kas pareiškimas reiškia tik likimą, skaitė savo deklara- 
krikš.-dem. atvirumą, reiš- visaip užmiršdami, kad 
kia, kad ju demagogijai nė- de tėvynės vardu vadina 
ra galo ir krašto. Iš šito jus kunigišką, klerikalinę tėvy- 
galite spręsti, kad liaudinin- Tikintieji į stebuklus 
kai ir ju žmonės kabinete krikščionįs, matomai tokio 
buvo tik priedanga, už ku-pposo nesitikėjo ir pradžioje 
rios pasislėpę krikščionįs j buvo matytis . šiokio tokio 
vedė savo nuogą, i______
nepridengtą politiką. Už
protestavus prieš tokį My
kolo Juodojo pasakymą iš 
pusės s-d., pastarasis net ne- 
susigėdo, — mat demagogai 
nemoka rausti. Liaudinin
kai, gelbėdami krikščionių 
gešeftus, net ir šito savo lai
ku nesuprato. Dabar aišku, 
kokios politikos laikosi die
vo tarnai Lietuvoj, kaip jie 
moka panaudoti visus ir vis
ką savo žemiškiems reika-

niekuom | nusiminimo jų tarpe, bet 
paskui Dievas malonus ir 
stebuklingas davė jiems 
proto ir ištvermės, — jie su
rado naujus žmones, kurie 
temps klampyne paliktąjį 
vežimą.

Tai taip sugriuvo koalici
ja. Dvi sąvaiti buvo daroma 
daug pastangų, kad sulip- 
džius iširusią ' koaliciją ir 
įtraukus liaudininkus val
džion, bet veltui, — nesusi
derėjo, nes vieni ir kiti statė 

iams, nes liaudininkai visą Į sąlygas, reikalavimus ir t.t. 
tą laiką netaip gynė tėvynę, Butu labai nerimta ma- 
kaip rėmė krikščionių gob- nyti, kad tik žemės refor- 
šumą. mos klausimai sugriovė ko-

Dabar. kodėl sugriuvo blo- ą^cl-i?s valdžią. Krikščionįs 
ku koalicija? St. Seime jau aemekratai darė viską, kad 
dviem skaitymais buvo pra- vl.s3 Lietuvos dvasinį gyve- 
ėję šie įstatymai: žemės re- paėmus į savo rankas, 
formos, Lietuvos Aukšto- Lietuvos Aukštojoj Mo- 
sios Mokyklos (Universite- kykloj (Universitete) jie 
to) ir pradžios mokyklų nepasitenkino teologijos fa- 
Įstatymas pradėtas svarsty- kultu. Jie veržiasi į kitus fa- 
ti antru skaitymu. Žemės kultus, būtent filosofijos ir 
reformos įstatyme krikščio- pedagogijos, ty. jie nori už- 
nįs norėjo įvesti punktą, ku- dėti klebonijų antspaudą 
ris aprūpintų žemėmis kle- ant musų jaunimo laisvos 
bonijas ir vargšus klebone- minties, nori paimti į savo 
liūs; be to užsigeidė apdo- juodas letenas busimuosius 
vanoti žeme besikuriančius mokytojus (pedagogus) ir 
Lietuvoje Amerikos darbi- tokiu budu įsivyrauti visose 
ninku aukomis vienuolynus mokyklų rųšyse. Lietuvos 
ir tuo tikslu norima ir, Universitetas vadinsis Vais
kiems, vienuolynams, grą- tylumu, jam laiduos Respu- 
žinti netik žemes, bet ir tur- blikos visi gyventojai, ne- 
tą (namus, sodnus ir t.t.). skiriant nei tikybos, nei tau- 
Amerikos aukos netikros, |tybes, bet jame nori vyrauti 
žmonės gali susiprasti ir 
nebeduoti, todėl taip rūpi
namasi vienuolynais. Priė
mus punktą žemės reformos mokslo įstaigos, bet Valsty-

J tik kleras. Tam tikslui su
galvota paini Universiteto 
organizacija, padaryta taip, 
kad profesorius skirtų ne

boti klerikalų darbus. Neuž
mirškite, kad jiems eina pa- 
gelbon pasaulinis juodasai 
internacidnalas, neužmirš
kite, kad vardan kilnių da
lykų. jie mdka sukti savo 
nuosavius lizdus ir daboti 
tik savo kailio reikalus.

Naujas Ministerių 
Kabinetas.

Visą mėnesi krikščionis 
demokratai lipdė naują val
džią. Dabar jau jie ją sulip
dė. Ar jus manote, kad jie ( 
ją sudarė iš savų žmonių? 
žinoma, kad ne. Jie vėl sle
piasi už kitų nugaros, sura
do kitos rūšies žmones, ku
rie dirbs jų darbą ir pasi
ims krikščionių nuodėmes. 
Vėl ta pati politika, ta pati 
krikščionių taktika. Dabar-' 
tiniame kabinete iš krikš
čionių demokratų tarpo yra 
inėjęs vienui vienas žmogus, 
tai Užs. Reik Ministeris 
kun. Jurgutis. Jisai yra ir 
Seimo nariu, reiškia Seimo 
krikščionis surišti tik vienu 
žmogumi valdžioje. Dar rei
kia priskaityti ir Žydų Reik. 
Ministerį Soloveičiką, kuris 
taipgi yra Seimo nariu, tai’ 
visi ryšiai su Seimu. Visas 
Ministerių Kabinetas, tai 
Įvairus nepartiniai. Čionai 
mes matome p.p. Galva
nauską, Petrą Vileišį, prof. 
Juodaki, inž. Šlvžį, Dobke
vičių ir Oleką. Jie nedaug 
teturi ryšių tarp savęs, o 
apie ryšius su Seimu ir kal
bos negali būti. Ministeris 
Pirm-kas E. Galvanauskas 
sudaręs valdžią jau paskel
bė St. Seime savo deklaraci
ją, bet krikščionims demo
kratams, kurie vieni turės 
remti kabineto darbus, ma
tomai, sąlygų jokių nepa
statė. Galvanauskas sakosi 
tvarkysiąs kraštą, jo ūkį, 
stiprysiąs santykius su kai
mynais, bet Seime krikščio
nis dirbs savo darbą, dru- 
tins savas pozicijas ir dės 
pamatus busimai savo luo
mo gerovei.

Kodėl mes taip manome.
Susidarius naujam kabi

netui; arba jam besikuriant, 
St. Seime svarstėsi žemės 
reformos įstatymas, bet ne
žiūrint to. kad valdžia dar 
nebuvo susidariusi, bet bu
vo žinia, kas ją sudarys, 
krikščionis mokėjo savaip 
pravesti žemės reformos 
Įstatymą. Matomai, jiems 
nauji ministeriai pritaria, 
arba nekreipia į tai domės. 
Kada Ministerių Kabinetas 
buvo jau susidaręs, Seime 
pradėta svarstyti Universi
teto įstatymas trečiuoju 
skaitymu. Šoc.-dem. frakci
ja, gerai žinodama,ko siekia 
krikščionįs ir imdama do
mėn tai, kad jie neatsisakys• • • _ _ • —

Žmonės žudosi dėl 
kares reakcijos.
New Yorko draugija gy

vybei gelbėt apskaito, kad 
pereitais metais — 1921 me
tais 
jose nusižudė nemažiau kaip 
20,000 žmonių. Jos raportas 
parodo, kad žudymosi ma
nija pradėjo plėtotis ir tar
pe vaikų. Pavyzdžiui, • 1919 
metais vaikų šioje šalyje 
nusižudė 477; 1920-tais me
tais savžudysčių tarp ma
žamečių buvo jau 707, o pe
reitais metais šitokių atsiti
kimu skaičius pakilo net 
iki 1,000.

Tarp profesionalų 
žudė:

10
51 
21 
39 
57 
86 

7
88

Suvienytose Valsti-

nusi

redaktorių, 
mokytojas, 
kunigas, 
brokeriai, 
teisėjai ir advokatai, 
daktarai, 
miestų majorai, 
stambiųjų korporaci
jų viršininkai, 
bankieriai ir93

76 milionieriai.
Iš viso profesionalų nusi

žudė apie 530. Reiškia, liku
sieji apie 19,500 buvo pa
prasti žmonės, darbininkai, 
kurie bedarbės metu netu
rėjo iš ko gyventi. Ir drau
gija gy vybei gelbėt pripa- 

nuo savo pozicijos, vasario j žįsta, kad žmonės žudosi 
7 d. posėdyje perskaitė savo,dėl tos reakcijos, kuri užėjo 
deklaraciją Universiteto (po karės. Vadinasi, tie 20,- 
klausimu ir apleido Seimą, 000 nusižudžiusių žmonių 
pareikšdama, kad ji už Uni- yra tiesioginis kapitalisti-

J. Naujalis.

Pažinkime save.
<T*sa)

Grobias (skeletas).
Grobią arba skeletą suda-

1 kaulai, kurių musų kūne 
randasi apie 2vo. Jie suride-, 
da iš dviejų skirtingų subs- , £t;
tancijų, būtent: animalmes 
(gyvulinės) medžiagos ir 
mineralinės medžiagos. Įdė
jus kaulą į rūgštį, minerali-' 
nė medžiaga sutirpsta ir 
kaulas pasidaro minkštas. 
Tas atsitinka dėlto, kad mi
neralinę medžiagą sudaro 
fosforugštinė ir angliarugš- 
tinė druskos. Bet jeigu mes 
įdėsime kaulą ugnin, jis pa-!^^1 
sidarys trupus, nes animali-j 
nė medžiaga išdegs.

Skeletas, galima sakyti,'_______ _
turi du svarbiu tikslu: y^j,Tečiau proto darbininkai,

mens, duoda mums galimy
bės lankstytis. Kojų, pa
gelbsti mums vaikščioti. Tą

ro kaulai, kuriu musų 
randasi apie 208. Jie suside-.“™>.aj,„<V J

,| - Jau iš patyrimo žinome, 
o gal nekurie musų esam ir 

; skaitę, kad juo muskulai 
i tvirtesni, tuo žmogus svei
kesnis. Tik tvirtų muskulų 
žmogus yra linksmas ir 
sveikas. Kad tai įgyti, rei
kalinga gimnastika. Žino- 

jma, kurie žmonės fabrikuo- 
t se dirba, tie išsimankšto 
įkartais net ir perdaug. To
ki__ > žmonėms patartina
liuosoms valandoms dau
giau kvėpuoti tyru oru, nes 

SKeietas, galima saKyti,1 darbavietėse jie to negauna, 
turi du svarbiu tikslu: y^jiTečiau proto darbininkai, 
nas, gelbėti mums judėti is ’<urje susirietė sėdi ofisuose, VjAtns i vw*to • sntriK siinsj- ' „n.. ___
rp musų kūno išvaizdą. Eg
zaminuojant skeletą atran
dame kaulus pasidalinusius 
į šešias grupes.

Pirmoji grupė yra nugar
kaulis. ši grupė yra svar
biausia tuomi, -kad ji tar
nauja kaipo vidurinė ašis, 
prie kurios visos kitos gru
pės tiesioginiu arba netie
sioginiu budu prikergtos.

Nugarkaulis susideda iš 
dvidešimts keturių vienokioj 
pavidalo kaulų. Šitie kaulai! 
yra taip suaugę vienas su 
kitu, kad duoti musų kunui 
lankstumą. Mes galime susi
lenkti, arba užsilošt, be jo
kio skaudulio. Jeigu per
daug lošimės, tai atsilieps 
ant nugarkaulio. Septyni iš! 
tų dvidešimts kaulų sudaro 
kaklą. Jie yra mažesni, to
dėl ir liuosiau judinami.

Antroji grupė yra pri
kergta prie pat viršutinio 
kaklo kaulo. Ji sudaro gal
vą iš dvidešimts aštuonių 
kaulų, kurie dalinasi maž
daug šiaip: aštuoni jų for
muoja galvos kaušą, ketu
riolika — veidą, o šeši — 
ausis.

Trečioji grupė, tai šon-laukiniais akių muskulais, 
kauliai, kurie sudaro musų kuriuos jie kontroliuoja, 
liemenį. Ketvirtoji grupė Penkta pora sujungta su 
sudaro pečius. Penktoji pat liežuvio galu, ir kram- 
grupė, tai kojas; šeštoji — tymo muskulais, 
rankas. j Septinta pora sujungta su

Kiekviena grupė turi at-!veido muskulais, kuriuos ji 
likti gamtos paskirtą jai už-; ir valdo. Jie vadinasi veidi- 

Pavyzdžiui, kojos niais (faciai) nervais.

ietos į vietą; antras suda-.ĮUrėtų būtinai mankštvtis 
I ir taippat vaikščioti tyram 
i ore.I

Nervų sistema. x
Skeletas arba grobias su

daro musų kūno formą. 
Muskulai padailina tą for
mą ir duoda energijos judė
jimui. Gi nervai kontroliuo- 

jja musų kiekvieną pasijudi- 
j nimą. Nervų sistema iš
skleista po visą kūną.

Patsai centras prasideda 
(galvoj, tai yra smegenyse, 
; ir baigiasi nugarkaulyje. 
Nuo šito centro, nervų ša
kos kaip siūlai nutiestos į 
tolimesnes kūno dalis, pav., 
rankas, kojas ir tt.

Galvos dalies centras turi 
dvyliką porų sujungęs su 
Įvairiais veido nariais, kaip 

i tai, akimis, nosia etc.
Pirma pora vadinasi uos

tymo (olfactorv) nervais; 
jie yra sujungti su nosies 
plėve.

Antra pora vadinasi re
gėjimo (optic) nervais, ku
rie yra sujungti su akimis.

Trecia, ketvirta ir šešta 
poros vadinasi akių kontro
liavimo nervais; jie yra su-1 ... 

'jungti su viduriniais ir iš-

Penkta pora sujungta su

duoti. Pavyzdžiui,’ kojos 
mumis nešioja,o rankos dir
ba įvairiausius darbus. Bet 
dabar klausimas kįla: ar 
vieni kaulai gali tas užduo
tis atlikti? Atsakysime šį 
klausimą, kalbėdami apie 
raumenis.

Raumenįs (muskulai).
Kaulai patįs savąįmi ne

gali judėti. Svarbiausia jųjų 
užduotis, tai priduoti formą 
kunui. Gi raumenų sistema 
kartu su nervais gimdo ju
dėjimą. Paprastoj kalboj 
mes raumenimis vadiname 
muskulus, bet abudu žodžiu 
reiškia tą patį daiktą.

Musų muskulai turi dvi 
svarbias ypatybes, būtent: 
arzumą (irritability) ir su
si traukimą (contractibili- 
ty). Arzumas yra tokis 
jausmas, kuris atsiliepia sti
muliacijai ; gi susitrauki
mas yra tokia ypatybė, ku
ri, pajutus stimuliaciją, su
traukia muskulus. Kitais 
žodžiais sakant, susitrauki
mas pagimdo muskulų judė
jimą, kuomet arzumas kon
troliuoja musų kūną.

Musų kūne randasi apie 
penki šimtai skirtingų mus
kulų. Jie yra įvairaus didu
mo. Svarbiausi jų yra: gal
vos, kaklo, rankų, liemens ir 
kojų muskulai.

Galvos muskulai randasi 
smilkiniuose ir jie atidaro ir 
uždaro burną. Jie daugiau-Į 
šia veikia valgant. Kaklo klinės kompanijos kasierius 
muskulai tarnauja vtldy-! Duggąn nušovė čia plėšiką, 
mui galvos. Rankų musku-, kuris buvo jį užpuolęs ir no- 
lai padeda dirbti darbą. Lie- rėjo atimti pinigus.

niais (faciai) nervais.
Aštunta pora vadinasi 

girdėjimo (audito ry) ner
vais, kdrie sujungti su au
simis.

Devinta pora sujungta su 
liežuviu ir kosergaliu.

Dešimta pora vadinasi 
jausmų ir muskulų kontro
liavimo nervais; jie yra su
jungti su širdžia, plaučiais, 
kosere ir viduriais. Ši pora 
yra plaučiausiai išsiskėtusi.

Vienuolikta pora yra su
jungta su kaklo muskulais, 
kuriuos ji ir kontroliuoja.

Dvylikta pora yra sujung
ta su liežuvio muskulais ir 
valdo juos.

Šitos nervų poros yra 
svarbios tuomi, kad jos val
do mažiausi musų pasijudi
nimą ir jausmą. Todėl pa
tartina skaitytojams, kurie 
interesuojasi šiais straips
niais, įsitėmyti šitas nervų 
poras, nes mums prisieis 
dar su jomis susidurti.

(Bus daugiau).

ŽVĖJAI PRADĖJO VA
RYT ŠMUGELI.

Blaivybės agentai susekė, 
kad Amerikos žvejų laivy
nas, kuris susideda iš kelių 
šimtų botų, pradėjo varyti 
šmugelį svaiginamais gėri- * 
mais. Todėl visi žvejų botai 
dabar uoliai dabojami.

NUšOVĖ~PLĖšIK4.
Jevvett City, Ct. — Aude-
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IŠ ATEIVIO

D
aug daug metų atgal prie Amerikos kranto priplaukė

LAIVAS. JAME BUVO VYRAI IR MOTERYS. JŲ TARPE BUVO TĖ

VAS IR MOTINA TO, KURIO AINIS VĖLIAU TAPJ) PIRMUOJU SUVIENY

TŲ VALSTIJŲ PREZIDENTU. IR TAS ATSITIKO NE SYKĮ, BET DAUGELĮ- 

DAUGELĮ SYKIŲ. TEISYBĘ PASAKIUS, KIEKVIENAS SUVIENYTŲ VALS-
i

TIJŲ PREZIDENTAS YRA AINIS VYRO IR MOTERIES ATVYKUSIŲ Iš 

SVETUR Į ŠIĄ ŠALĮ KAIPO ATEIVIAI.

Tas vyras ar moteris tuo 
dino sau, kaip neįsivaizdina ir šios gadynės atei- • 
vis. Galima drąsiai sąl yti, kad į Ameriką kasdien 
atvyksta nauji žmonės, kurių1 vaikai ir vaikų . 
vaikai bus žymus veikėjai Amerikos gyvenime.

Šitoje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi ly
gią progą. Bet jis pats turi ją išdirbti. Tas reiš- . 
kia, kad tik smarkiausias protas gali laimėti. O 
smarkus protas tegali gyventi sveikame, stipria
me kūne. Ir todėl ta motina, kuri nori savo vai--J, 
kui suteikti gerą progą Amerikoje turi prižiūrė
ti, kad jis gautų gerą pradžią kaip protiškai, taip 
kūniškai.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistas, taip 
Bordeno pienas yra visų pienų karalius. Bordeno 
vardas ant pieno stovi už pieno augštumą. Repu
tacija stovinti už Bordeno vardo ant pieno yra iš
dava ilgų metų gero tarnavimo. Kaip žmogus, 
kuris nori būti didelis Amerikoje turi ką nors di
delio ir vertingo suteikti, taip ir produktas norįs 
būti priešaky visų šioje šaly turi ką nors vertingo 
turėti. Ir pasirenkanti Amerikos visuomenė, lais
va pirkti ten, kur nori ir tą ką nori, apgalvojo 
pieno klausimą, ir didelė didžiuma surado per • 
metų patyrimus, kad pirkti reikia visados Borde
no pieną.

Iškirpk šio apgarsinimo kuponą ir pasiusk mums, mes pasiusim dykai, ką pasirinksi, knygutę pamokinimų kaip 
auklėt kūdikius, ar kūdikio knygą, ar pamokinimų knygą, kaip pagaminti skanius valgius su Eaglc Brand.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avė.

<AlLBORD|g
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Lietuvos valdžios 
deklaracija.

Savo deklaracijoj pats mi
nisteris pirmininkas visai 
teisingai pastebi, kad tokia
me sąstate sudarytosios val
džios darbas busiąs sunkus, 
tiek įstatymus vykinant, 
tiek kraštą administruo
jant.

Nors kabinetą sudarė 
krikščionių demokratų par
tija, bet jan teįeina vienui 
vienas krkščionių partijos 
žmogus, kiti gi valdžios na
riai neaiškaus politinio nu
sistatymo žmonės. Tokios 
sudėties kabinetas negali 
turėti aiškios savo politikos, 
savo veikimo programos. 
Norėdamas ilgesniam lai
kui naudotis Seimo didžiu
mos pasitikėjimu, jis priva
lės eiti visą laiką ant krikš
čionių pavadžio ir jų už
brėžtu keliu. Musų krikščio
nim to ir tereikia: jie varo 
savo politiką, bet už tos po
litikos pasekmes visą atsa
komybė? nori nuversti ant 
kitų. Tokiu budu dabartinis 
kabinetas yra krikščionių 
demokratų vedamosios poli
tikos priedanga.

Ką gi žada veikti nauja
sis ministerių kabinetas? 
Kokią darbų programą nu
mato? Ministerio pirminin
ko gana ilgoje deklaracijoje 
paliečiamos kuo ne visos 

i musų gyvenimo sritys, bet 
tik bendrais sakiniais, tik
tai bendrais žodžiais. Kabi
netas žada taisyti visa, kas 
yra negero musų gyvenime* 

,musų tvarkoje, bet kaipjjs 
tai vykins, tai turbut ir jam 
pačiam neaišku.

1 Krašto apsaugos , srity 
kabinetas žada mum parū
pinti pakankamą skaičių 
gerai suorganizuotos ka- 
riumenės. Bet kad kariume- 
nės laikymas gula ant kraš
to jau nebepakeliama našta, 
tai busimam kabinetui ma
tomai nerūpės. Toje srity 
jokių atmainų nenuma-, 
tomą.

( Svarbiausioj musų gyve
nimo, švietimo srity tepa
sakyta tik bendri žodžiai.

| Esamąjį krašte karo sto
vį ir vyraujančią visur ko
mendantų ir žvalgybos sau
valę naujasis ministerių ka
binetas matomai skaito nor
maliu dalyku ir savo dekla
racijoj nė puse žodžio apie 
tai neprasitaria.

Prekybos ir pramonės 
srity kabinetas žada duoti 
laisvę plačiai iniciatyvai ir 
konkurencijai reikštis, bet 
apie teikimo laisvės tai ini
ciatyvai reikštis iš darbi
ninkų pusės savo ekonomi
niam reikalam ginti — ne 
žodžio. Tos rūšies iniciaty
va kaip ir buvusi paliekama 
komendantų ir žvalgybinin
kų rankose.

Bendras deklaracijos įs
pūdis, kad naujasis kabine
tas yra pasiruošęs plaukti 
su savo burėmis, bet be nuo
savo vairo. Plaukimo kryptį 
nustatys krikščionių demo
kratu vėjas.

Lietuvos nekviesią Genujos 
konferencijon.

” Karys” sako, kad esą ži
nią, jog Lietuva nebusianti 
pakviesta i Genujos konfe
renciją, dėl to, kad ji nesanti 
dar de jure pripažinta. Bet 
dėl tų žinių kyla daug abe
jonių, nes Lietuva yra pri
pažinta ‘de jure visos eilės 
valstybių, kaip Šveicarijos, 
Švedijos, Norvegijos, Dani
jos, Argentinos, Olandijos, 
Brazilijos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Vokietijos ir So
vietų Rusijos. Be to Lietuva 
yra priimta Tautų Sąjun
gos tarpan. Pagaliau kvie
čiama Genujos konferenci
jon pati Sovietų Rusija, ku
ri de jure nėra pripažinta 
nei priimta Tautų Są
jungom
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POLEMIKA IR KRITIKA
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KO JUS KARščIUO- 
JATĖS?

Brooklyno pusfrakių or
ganas taip įsižeidė mano iš
reikšta nuomone kaslink 
Amerikos Darbininkų Par
tijos, kad 25 vasario išleis
toj „Laisvėj” apžvalgų ra
šytojas čirškia, kai drignių 
apsiėdęs. Jis nieko mano 
straipsnyje nemato, kaip 
tik bimbinės frakcijos fa
brikaciją.

Užtikrinu jumis, ponai 
"Laisvės” vedėjai, kad su 
(limbiniais elementais aš 
nieko neturiu; nenoriu pa
taikauti nei jiems, nei jums, 
o išreiškiu savo nuomonę 
taip, kaip aš ją suprantu. 
Nekalbu apie lietuvių sekci
jos lyderius, bet apie visa 
A. D. P., todėl jus neturit 
tiesos pasakyti, kad atme
tat „to pono komplimen
tus,” nes jus nesat visa A. 
D. Partija.

Dabar prie dalyko. Mano 
buvo pasakyta, kad mes ne- 

“ turėtume tai partijai prie
šintis dėlto,-"kad ji atmeta 
slaptą veikimą. Jus gi nori
te užginčyti, kad slapto vei
kimo neatmetat. Betgi tos 
partijos tvėrėjai Engdhai, 
Glasberg, Tratchenberg, 
Solutski ir kiti „kairieji” 
socialistai niekuomet nei 
nebuvo slapto veikimo šali
ninkais. Tarpe pastarųjų 
ir komunistų tik ir buvo tas 
pamatinis skirtumas, kad 
vieni stojo už slaptu veiki
mą, kiti jam priešinosi. Va
dinasi. -tos dvi frakcijos ši
tame klausime turėjo skir
tingas pozicijas. Klausimas, 

) kokią gi poziciją užėmė 
Amerikos Darbininkų Par
tija? Aišku, kad ji užėmė tą

Glasbergo ir Engdhal’o, tai 
kodėl nenori priimti nuo 
manęs? .Juk šitas bučkis ne
dali būti 
tą, kuri 
čiai isiulė 
kai”...

judoštškesnis už 
„Laisvės” ponai- 
savo „bukyper- 

Tas Pats.

ŠVENTRAŠČIO ŽODŽIAI
IR KAS TOLIAU? i

Brooklyno „laisvė” vis 
nesiliauja krimtus socialis
tų darbuotojus, kurie rūpi
nasi politinių kalinių pa- 
iiuosavimu. Kaip pirmiau, 
garbindama komunizmą, 
įaip ir dabar, išsižadėjusi 
komunizmo ir prisiplakusi 
prie oportunistinės. Ameri
kos Darbininkų Partijos, ji 
gieda tą pačią senai nudė
vėtą karunką apie socia
listus.

Štai to laikraščio No. 43, 
po antgalviu „šventraščio 
žodžiai nesipildo,” bandom; 
pašiepti socialistų delegaci
jas, kurios daug kartų važi
nėjo į Washingtoną politi
nių kalinių paliuosavime 
reikalais. „Laisvės” suprati
mu, iš tų važinėjimų jokios 
naudos nebuvę. Nors, girdi, 
valdžia ir paliuosavo E. 
Jebsa, bet tai ne todėl, kad 

socialistų delegacijos važi
nėjo į Washingtoną, o todėl, 
kad šios šalies valdžia norė
jusi pasirodyt pasauliui 
esanti gera, todėl ir paliuo- 
savusi.

Reiškia, šios šalies val
džia tik todėl ir kiša politi
nius nusikaltėlius kalėji
mus, kad paskui juos išlei
džiant užsipelnyt garbę pa
saulio akyvaizdoj. Tokia ti
rada gali išsvajoti tiktai 
„Laisvė.”

J Senelis Debsas tapo pa- 
poziciją, kurią gynė Engd-jliuosuotas pasidėkavojant 
hal, Glasberg ir kiti „kairie- organizuotiems šios šalies 
ji.” Ar A. D. P. savo progra-, darbininkams, socialistams 
ine bei atsiliepimuose mini ir unijistams, kurie darė 
kūr nors slaptą veikimą?'smarkų spaudimą į valdžią, 
Bent aš to niekur nemačiau.'jo paliuosavimo reikalau- 
Taigi, jeigu aš pasakiau,!jant. Reikia tikėtis, kad 
kad A. D. nepripažįsta ■ darbininkai (tik ne ”Lais- 
slapto veikimo, tai tas yra'vės” šalininkai) netrukus 
teisybė ir, rodos, už tai jus1 išreikalaus ir kitų politinių 
neturėtumėt ant manęs kalinių paliuosavimo 
pykti

Jeigu jums neužtektinai 
yra aišku tas, kas viišuj; mo supratimo ar tai dėl pa
mano nurodyta, tai painjki-: šaipos, rašo, kad socialistai 
me šitokį pavyzdį: j maldauja valdžios polit. ka-

Vieną gražią dieną „kai-Jiniams amnestijos. Tuo sa- 
rieji” socialistai ir 'komu- v$ pasakymu ji stato ant 
nistai susitarė keliauti į vienos lentos elgetą, mal- 
Washingtoną nuversti ka-‘dauiantį almužnos ir advo- 
pitalistu valdžią. Ir eina, katą sulyg tam tikrų įstaty- 
Ėjo tol,'kol priėjo tą vietą, mų reikalaujantį žmogaus 
fcur kelias dalinasi į du at- paliuosavimo. Į Washingto- 
skiru keliu. Engdhal sako:' na važinėjo ne elgetos su 
„Eikim šiuo keliu, po deši-į maldavimais, bet žymus 
nei,” o Dėdelė atkerta: „Ei- šios šalies Įstatymų žinovai 
kim po kairei.” Abudu stovi i su reikalavimais, 
ant vietos ir karštai ginčy- Ant galo 
jasi, kuriuo keliu eiti ir ku-j pašaipą užbaigia: 
riuo greičiau galima pa- 
siekti Washingtonas. Galu- 
gale Dėdelė sako: ”Nors aš 
ir žinau, kad po kairei ke
lias tiesesnis ir trumpesnis, 
vienok aš sutinku eiti po 
dešinei.”

Šitokis, pasak ”Laisvės” 
„judošiškas bučkis” ir įvyko 
tarpe „kairiųjų” socialistų 
ir dešiniųjų komunistų.

Kas dėl „Laisvės” pasigi- 
rimo, kad Amerikos Darbi
ninkų Partija nuveiks dau
giau delei darbininkų kie
tos, negu Socialistų Parti
ja, turiu pasakyti, kad ga
lėsit pasigirti tik tuomet, 
kai nuveiks, d ne dabar. 
Priegtam turite žinoti, kad 
A.D.P. išaugimas f „didelę 
ir stiprią organizaciją” dar 
nėra užtikrintas.

Ant galo turiu priminti, 
kad aš čia kalbu apie A. D. 
P., o ne apie Dėdeię ir 
„Laisvę.” Juk lietuviški tos 
partijos pusfrakiniai ponai 
svarbios rolės A D. Parti
joj nelošia, todėl apie juos 
neverta daug ir kalbėti. 11

Kaslink ’ judošiško buč
kio” tiek pasakysiu: jeigu i 
Dėdelė sutiko jį priimti nuo

I

_ • v
Stebėtina dar ir tas, kad 

„Laisvė,” ar tai dėl savo že-

me šitokį pavyzdį:

Ant galo „Laisvė” savo 
. \ . “-‘J: „Vadina
si. šventraščio žodžiai nesi
pildo.”

Gerai, bet kas ' toliaus? 
Kas už tų šventraščio žo
džių slepiasi? Jeigu socia
listai ir unijistai netinkamu 
budu polit. kalinius Iiuosuo- 
ja, tai kokiu gi budu juos 
norėtu paliuosuoti „Lais
vė?” ‘

Berods, jos taktika jau 
yra mums žinoma. Ji sako, 
kad revoliucija jau čia pat. 
Taigi, džiaugkitės, kaliniai. 
„Laisvė” su savo „revoliuci
ja” jumis paliuosuos!

Bet mums jau žinoma, 
kad „Laisvė’’’ su savo „re
voliucija,” kurią ji kelia jau 
kelintas metas, dar nepa- 
b'uosavo iš kalėjimo nei vie
no žmogaus, o nuvarė į ka
lėjimus daug nekaltų savo 
pasekėjų. 
„Laisvės,” 
naudinga pabūti, nes neper- 
senai ji įrodinėjo, kad dar
bininkai kalėjimuose iš
moksta kovoti.' Turbut 
„Laisvė” todėl taip, ir klai
dina savo pasekėjus, kad jie 
papultų į kalėjimą ir išmoku 
tų ten kovoti.

Lukšių Juozas.

Tiesa, sulyg 
kalėjime yra

SVEIKIAUSIĄ PIENĄ [ 
PRISTATO LIETUVIS 

WM. EKASOLA.
Pereitą panedėly Brock-j 

tono miesto Bakteriologis- 
tas Geo. E. Bolling išdavė 
savo raportą sveikatos bor- 
dui. kuriame pasakė, kad iš 
98 pieno pardavėjų, kurie 
turi leidimą pristatyt pieną, 
riebiausią ir sveikiausią pie
tą pristato lietuvis Wm. 
Ekasola. Suprantama, ang
lų visuomenė apie tai tuo
jaus sužinos, todėl manome, 
kad naudinga apie tai žinoti 
ir lietuviams, ypatingai mo
tinoms, kurios augina ma- 
<us kūdikius. Sveikas pie
nas yra labai geras maistas 
auniems vaikams ir moti- 
icfe turėtų apie tai daugiau
siai pasirūpint, kad jų vai
tai butų maitinami sveiku 
.ienų.

jieškotajūs

..... Balandžio 5
............... Bal. 19
KAINOS:

į Liepoja $110.

Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

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

S. “POLONI A
' TR EČK )S K LĖŠ AS

j Hamburgą $103d»0 _ _ __
I Piliavą $106.50

pas savo agentą. 
Deki laivakorčių ir žinių krepkitėa

LINIJA 9Broadvay.

Sėt LIETUVA
PER HA’MBURGĄ.PILLč^A 

ARdA LEPO ją.
yf-y VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU

* -

\

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

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS
nuo Piero SG, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

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

. _ pasažieriams.
Laivai ’ Hansa, ’ ”Bay ern" ir ”Wuerttemberg’’ turi" kelis 

specialius kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų šriubu laivai. 

................ RESOLL’TE IR RELIANCE 
yežiojanttoji 1, 2 ir 3-čios kleses pasažierius bus padėti 
» darbą pradedant Gegužės 2. 1322 ir potam išplaukdinės 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų arentu 

JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St., Boston. Masą.

J PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant l enkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji "O" Garlaiviai 
OKbl'ESA .... Bal. 2s. Btož. 9 
ORBITA Kovo 31. .... Geg 
ORDUNA ....■ 
ARAGlAYA 
VESTRIS . .
VANDYCK . 
VAUBAN . . .

Tiesiai j C

12 
Bal. 14. Geg. 26 
............ Bal. 22 
... Gegužės 10

Birželio 
........ Liepos 

A_ r Jherbourg,
Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirtos kajatos. Nėra 

extra mokesčių.
ROYAL MAIL

STEA.M PA( KET CO. 
SANDERSON & SON INU.

AGENTS
26 BROUNVAY. NEW YORK 

Arba pas viet. laivakorčių agentą

Pastaraisiais laikais daugelis 
musu žmonių pakėlė didelius 
nuostolius, bejiešk'Klami dide
lio ir greito pelno. Užtenka pa- » 
minAti tnlrine nriir»vinvns skv- ■

I M i 1 
T • I I ! 1 
K

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
I LIETUVĄ 

Kambariuose arba trečia 
klesa 

N'ew. York-Brcmen 
S.S. YORCK .. Kovo 29 
S.S. SF.YDLITZ Bal. 12 
SjS. HANNOVER Bal. 25 

i ir kas antrą seretlą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba- 

| riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
Delei platesnių infor

macijų kreipkitės prie 
CHAS KAUFMANN 

99 Statę St. Boston. Mass 
arba prie vietos agentų.

■ 
II 

: I

minėti tokius prigavingus sky- Į 
' mus, kaip Ponzi Bostone ir ke- 

lerių prigavikų Chicagoje. lę 
vienur ir kitur nunešta didelės, 
sumos pinigų. Ypatingai Chica
goje žuvo daugelio Uetuvių pi
nigai. Ir jie jau nebesugrįš-*, 
šiems prigavikams sekėsi laiki
nai prigauti žmones ir išaikvoti 
sunkiai jų uždirbtus skatikus 
vien dėl to, kad jie rado tokių 
lengvatikių, kurie tikėjo, buk Iš 
NIEKO GALIMA KĄ NORS 
GAUTI. Tuo tarpu sveikas pro
tas pasako, kad iš nieko tik nie- 

i kas ir teišeina. »
Išmintingas žmogus. -žinoda- 

*JŽ LATVIJOS VIZAS REIKI A mas vertę sunkiai uždirbto pini-
........ j«o, yra atsargus — ir gerai da-1,

Toks žmogus nesiduos pri- 
— jis j ieško savo skati- 

ir geros 
priežiūros. Saugiausia vietą^ ir 
geriausia pinigų priežiūra yra

MOKĖTI 2 DOLERIU.
Tūluose lietuvių laikraščiuose ro- 

ilpo neteisinga žinia, kad paša- gauti, 
ieri^ps, keliaujantiems Į Lie- kams saugios vietos 
uvą per Latviją, vizos gauna- 
nos dykai.

Baltic American Line, kurios gerai vedamame banke. Banko 
Ne a* mokamas nuošimtis yra ne spe

kuliacijų dalykas, bet rimtas ir 
lietuvių saugus biznis, už kuri atsako 

informaciją patys šėrininkai ir visi direkto- 
pono Gai. Banko biznio teisingumą ir 

pastovumą prižiūri valdžia. ! 
BALTIC ' STATĖS BANKAS 
yra New Yorko Valstijos leidi
mu ir priežiūra Įsteigtas ir jį 
veda specialistai ir prityrę 
žmonės.

Lietuviams patogiausia yra 
savo taupomieji skatikai j 

banke, o tokiu vra ij 
STATĘS BANK. Pa- j 
savo padėlius laikyti 
STATĖS BANKE yi<

livai plaukioja tiesiai iš 
Corko i Hamburgą. Liepojų ir 
?iliavą ir veža šimtus 
'iasažierių, gavo
nuo Latvijos konsulio 
krthur B. Lule, kuris-praneša, 
ad už Latvijos vizas reikia ruo
šti 2 doleriu.
Baltic American Line sutei

gia lietuviams pasažieriams ge- 
iausi patarnavimą.

„GYDYTOJAS.”
"GYDYTOJAS” yra leidži; mas 

uo tikslu^ka.d žmonėms tinkamu bu- 
’u sveikatos dalvkus išaiškinti.

"GYDYTOJAS” eina kas mėnuo 
ražios knygos pavidale; jame rašo

ma taip, kad kiekvienas -žmogus su
pranta ir gali pasinaudoti.

"GYDYTOJAS” kovoja 
'as priešinga darbininko 
as kenkia jo kūnai, kas be 
•.apuosna varo.

"GYDYTOJĄ redaguoja 
Amerikos lietuviams žinomi 
ai daktarai A_ J. Karalius 
tfontvidas.

"GYDYTOJAS” nurodo Iš

su viskuo, 
sveikatai, 

laiko ji
visiems 
rašyto- 
ir A.

(lėti 
lietuvių 
bALTIC 
togumai 
BALTIC 
šitie:

1. —Depozitus galima atsiųs^ 
ti per paštą.*— turime daug de- 
t»zitorių iš Įvairių valstijų;

2. —Mokame 4 nuošimčius,
priskaitomus prie sumos kas 
mėnuo; «H

3. —Jei prisieita depozitoriui 
iškeliauti Lietuvon, mes per
siunčiame pinigus ant kiekvie
no pareikalavimo;

4. —Perkeliame pinigus iš ki
tų bankų. — užtenka atsiųsti 
mums kitu bankų knygutes;

5. —Baltic Statės Banke laiko 
. nes tiktai vieni, *3™ P‘ni^US NeW York° VaJsti*

Puvienių numerių ja, New "i orko Bankų Depart- 
»mentas, didžiausios- lietuvių*, 

namuose "GYDYTOJĄ” organizacijos, pašalpinės Drau
gystės ir daugybė šiaip pavie
nių depozitoriu. ]

Laiškus rašydami ir pinigus 
i i 
i

i

ko kįla
isokaos ligos, įduoda jitulinKajitų įt
arimų kaip nuo ligų apsisaugoti ir 
as daryti susirgus.
"GYDYTOJAS” daug aiškina apie 

iarbininkų ligas.
Visi žmonės giria "GYDYTOJĄ,” 

aikrašėiai perspausdina jo straips- 
ūus. Lietuvos žmonės labai mėgsta 
’GY'DYTOJĄ — tai geriausia jiems 
lovana.

"GYDYTOJAS” leidžiama ne pel
ui; dėlto jame netaipmama jokių 
pgavingų skelbimų; ir vis dėlto jo 
:aina labai žema, nes tiktai vienas 
taleris metams, 
ivkai siuntinėti v 
•risiųsk dolerinę t laišką įdėjęs, tai 
orėsi savo _______ _____ į
>er visus metus.
Adresas: e j

"GYDYTOJAS.”
Ib24 VVabansia ave^ Chicago, III. ■ ________________________________ ■ . _ _

PLAUKAI! j siųsdami, adresuokite šitaip:
Visokios ligos plaukų prašalintos;' BALTIC STATĖS BANK 

■rahą gausite dykai. Apie kitas-kūno1 <><>, vjo-kth lva 
igas, kurios be vilties buvo išgvdv- ’ B „ntil A t,
ąui, gausite patarimus dovanai. Jdš-j New Y ork, N. Y.
,ite už 2c. štampa ir gera adresą.1 .. . T t- j- _ 1

VVESTERN CHEMICAL CO. (12) i BANKO VALANDOS: Kasdien 
P. O. Box 336. Wilkes-Barre. Pa. nuo 9 v. ryte iki 5 v. vak. ir Slt

v r i natomis — nuo 9 v. ryte iki 7,
ZlLKfc.lV. ! . Telefonas-

Gera proga yra kožnai ypatai nu-į'**1’ 'aKare- itlCiOnas. |
ipirkt sau kišeninį peiluką su savo 
ardu ir savo arba mylimos

>aveikslu ant peiluko.
įgentų. Dėl platesnių žinių kreipki- 
ės pas

Box

ypatus;
Reikalaujam > 

(13» j 
W. M. ROKI U

10. Morgantown, W. Va.

VVATK1NS 2142.
X

s.
ESTON1A ...

United rrjaHambur^ 
American uįL'American 
Lines Inc.įįĮA Line A

NAUJASIS IŠRADIMAS
AUTOMATIŠKAS SKUSTUVAS.
Su šituo spustuvn gali kožnas leng

vai ir greita: išgaląst sau britvą kai 
'reriausis barberis. Spustuvo kaina 
■6.00.

Geriausios britvos pasaulyje. Tokių 
gerų britvų dar iki šiam laikui nebu
vo, o dabar jau pas mus galima gaut. 
Kaina nuo $5.00 iki $6.00. Kas tik iš 
mus britvą arba spustuvą parsi
trauks, tai nei vienas neapsiriks, kož- 
nas bus užganėdintas. O jei kam ne
patiks, tai rnes pinigus grąžinsime. 
Rašykite ant šito adreso: (12)

V. L.
57 Lindėti st., fV. Lynn, Mass.

DARYK PINIGUS.
Kožnam gabesniam lietuviui yra 

gera proga padaryt pinigų parduo
dant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei
kalaujam agentų visose lietuvių kolo
nijose. Apie gerumą musų drabužių 
persitikrinsit. kai gausit sampelius. 
informacijų suteiksim per laišką. Ra-‘ 
yl? tuo raus šiuo adresu: (14)

S. ZUBOWICZ
176 Ainsiie st., Brooklyn, N. Y.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per 'vandeni su LIETUVA. 

Laivai iš R-itterdamo nuveža pa
sažierius tiesiai Į PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

NIIUW AMSlfIRMM
n Kovo 25 1 ■

DOTTERDAM
Balandžio 8 ■ “

NOORDAM
I t! Balandžio 1 I S
DYNDAM
■ Balandž’o 15

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statę St_ Boston, Mass.

Kovo 2:

I

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam laivakortes ant visu geriausių linijų. x 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja Į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti sū Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po y pa tiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

LAIVAKORTES ATPIGO!1 LIETUVĄ 
DAR DAUGIAU

JUKNĄ TĮSTAI $104.85
Tūkstančiai lietuviu ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 

sugrįžti i Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivu, tiesiog be persėdimo!!!

Tik ka 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,’’ 
bet nežino kokį pasirinkti 
veikalą,' patartina paimti 
„Dėl pinigu.” Knygutės kai
na *35c. Gaunama „Keleivio” 
knygyne.

M

j

I

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS I LIETU

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

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠI, INC\

Grand st„ Extension,
BROOKLYN. N. Y. Building, Pittsburgh,*’Pa.

94

Į LIETUVĄ
Atsikartijantis išplaukimas milži

nišku laivų J
V<Red Star Link
PATARNAVIMAS J L1EPOJŲ 

TIESIAI. .
Dideli parankus laivai. Geras 
valgis ir daug jo duodama. Daug 
uždarų kambarių. Mandagus pa
tarnautojai, kurie kalba jūsų 
kalboj.

1kWHitb Star
I CHERBOURG IR 
SOUTHAMPTON

Tamprus susisiekimas su visomis 
Lietuvos dalimis.

MAJESTIC (56,000 tonų) did
žiausis laivas pasauly.

OLYMPIC (46,000 tonų),
HOMERIC (34.000 tonų).

Labai geri patarnavimai trečios 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės
PASSENGER DEPARTMENT

84 Statė St., Boston, Mass. 
arba pas vietos agentus.

i ii

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA

Larvakoi tęs pardun
dame ant visų lini
jų tiesiog į
P I L I A V j 

(Karaliaučius) 
KLAIPĖDĄ 

L I E P O J V.
H A M B U R G Ą 
TILŽE. EIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausdami 
rodcs kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

Laivai į Lietuva iš
plaukia kas antra 
diena. išgariname 
PAšPORTUS 
ir taksų paiiudiams. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Priren
giant viską kas rei
kalinga kelionei. 
SIUNČIAME PINI
GUS ii PARTRAU
KIAME GUMINES 
IŠ LIETUVOS J

AMERIKĄ 
KUOGREICIAUSIA.

>

LITHUANIAN TRAVEL BUREAO »»
136 East 42nd St., (Dept. K.) NEVY YORK. N. Y

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO iki LIEPOJAUS

■ Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai
> transferuoti ant jūrių tiesiai Į 

LIEP0JV
S. S. STOCKHOLM

Bal. ir Geg. 27.
Trečios klesos kainos:

PILIAVĄ-------------------- S1U6.50
L1EPOJU-------------------- $119.00

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka-

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 

SVVEDISH AMERICAN LINE.
Statė Street, Ncw York City.

! 
! 
!

UŽSISAKO DAUGIAU. PerU JS
Por.as Joseph Knels, iš Eioomfield,;

IJontana, rašo:
"Liepos 27, 1919.;

"H. H. Von Schlick, Presidetit 
”.Marvel Proūu jts Company

"Marvel- Building, 
"Pittsbiirgh, Pa.

"Brangus Pene:
"Meldžiu nrisiųst man C

Bulgariško Kraujo Arbatos, nes aš^binus tiktai su 2—1 iovukėm. 
atradau, kad jūsų gyduolės yra pui
kios ir a negaliu be <jų apsieit. Siųs
kit kvogreičiau-ia." šios seirny- 
r.iskos gyduolės tai yra geriausias 
biedno žmogaus gydytojas, todėl kad 
daug gero padaro tiems žmonėms, 
kurie serga pilvo, jaknų, skilvio ir 
kraujo ligomis, taipgi prašalina šal
tį. Bulgariško Kraujo Arbata veikia 
smarkiai. Reikalauk pas savo aptie- 
korių Bulgariško ^Kraujo Arbatos ar
ba mes pasiųsime per paštą didelį 
šeimynišką'baksą už $1.25, arba 3 už 
$3.15, arba 6 už $5,25. Adresas: H. H.
Von Schlick, President, 491 Marvei

baksus

Tel. S. B. 2488.

Dr.J. C. Landžias StyROir
LtETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadway & G st.

SO. BOSTON, MASS.
!

Vaikai nustokite 
bereikalingai pešti^- 
yra užtektinai BAmBINO 
jum abiem!”

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiau s!

Net ir mažyčiai žino, kad

B jAl BI3NTO
Vaizbaieokli* nžreg. S. V. Pat. OfrM

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu^nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tariaus tikrai! Aptiekose parsiduoda j>o 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijoa.

' . F. AD. RICHTER & CO.
B0ROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

ZlLKfc.lV
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GENUJOS KMFEREN 
OJOS BELAUKIANT.

j •

Kaip žinome, Kannos 
konferencijoj Aukščiausioji 
Taryba priėmė Anglų Mi- 
nisterio Pirmininko Lloyd 
George dideli sumanymą — 
sukviesti visų Europos vals
tybių ekonominę konferen
cija, ^uri išspręstų daugeli 
opių klausimų, trukdančių 
Europos valstybių atsta
tymą.

Į konferenciją nutarta pa
kviesti taip pat Sovietų Ru
siją ir Vokietiją, kurių eko
nominis suiriiųas blogai at
siliepia i visų valstybių rei
kalus. Konferencijai vieta 
paskirta Italijoj, Genujos 
mieste, ir Italijos vyriausy
bei pavesta išsiuntinėti 
valstybėms pakvietimus į 
tą konferenciją. Pakvieti
mai jau išsiuntinėti dvide
šimts penkibms valstybėms. 
Todėl Genujos konferencija 
bus viena didžiausių kuo
met nors jvykusių konfe
rencijų, ir tos konferencijos 
uždavinys nepaprastai dide
lis ir svarbus. Lloyd George 
sumanymu svarbiausias jos 
uždavinys yra ekonominiai 
pakelti .Vokietiją, užmegsti 
santykius su Rusija ir ją 
pakelti iš didžiausios suiru
tės, ir nustatyti Įsisiūbavu
sios Europos taiką ir ra
mybę.

Dar besiruošiant Į konfe
renciją paaiškėjo dabarti
nių Europos viešpačių Ang-

laukti, kad Rusija netoli- Pajieškau savo pusbrolio F. Vegnei 
..... . • ‘it ir draugo Antano l^urinaičio. abudumoj ateityj imsis ginklo Raseinių apskričio, Jurbarko vąls- 

toms kliūtims pašalinti. j «•“*. Miliušiu dvaro. Taipgi pajie.
. iv. • \ n I kau pusbrolio Antano barako,ZOuZIU SaklHlt) J61 G611U* Suvalkų rėdybos, Kaimelių vai sora n s, 

jos konferencijoj opius'Karaiišk-ų kaimo, 
klausimus nepavyks taikiu! 
budu išspręsti, tai tie klau
simai greičiausia bus spren
džiami ginklu, o tada bus to 
teisybė, kuris turės tvirtes
ni kumštį.

Bet glima tikėti, kad pa
stangos daugumos valsty
bių, susirupinusių taikos 
nustatymu ir palaikymu! 
ims viršų, ir opus klausimai 
bus išspręsti taikiu budu, o 
niib to priklausys Europos

i

i

Meldžia atsišaukti. 
Charies Lenktis

19 Adams avė., Hyde Purk, Mass.

Pajieškau Viktoro Staniulio, Kauno 
apskričio, Veliuonos valsčiaus. Kian
čių sodžiaus. Iš Lietuvos atvažiavo 

| ’906 m. Pirmiau < 1911 m.) gyveno 
i Centrai Falls, U. 1. Vėlesniu laiku 
i >>uvo> pasirodęs vieną dieną Lincoln, 
N. H. giriose. Meldžiu ji atsišauk u 

kas apie jį žinot praneškit, tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. (13) 

Antanas Staniulis
4 Millbury st., VVorcester. Mass.

Pajieškau brolių Juozapo ir Jono 
Navardauskų ir švogerio Antano Va- 
lantiejaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Gaurios parapi
jos,- Globių kaimo. Svesreris gyveno 

bet jau tuiąs laikas 
nežinau kur randasi. Jus patįs atsi- 

šir- 
ant- 
(13)

valstybių pakilimas iš dide- E-.St- 111 - 
iiausios suirutės. • ' saukite arba kas apie juos žino

f’’TrimitaS,,) ■* dingai meldžiu praneškite šiuo
’ * z- lrsSu;

Petras Navardauskas 
■U 9—21 E. Hera n st.,

Pajieškau Leono Usauskio, 
nriaus gyveno Trenton, N. J. 
svarbi žinia iš Lietuvos, 

į ' Morta Pocaitė
po vyru Ančukaitienė

132 Bowen st., So. Boston,

pir- 
Yra 
<l-5)

Mass.

Pajieškojimai
Pajieškau švogerio- Juoząpė Jonėo, 

paeina iš Kauno rėdybos, Į Tauragės 
apskričio, Šiltų kaimo, keturi metai 
kai Amerikoj. Kai išvažiavo iš Iaetu-
vos, tai nuo to laiko apie jį ir jo žmo-i 
ną nieko nežinau. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinot malonėkit pra- tapo užmuštas mainose Glen Dale, 
nešti, nes yra labai svarbių žinių nuo VV. Va., pirmiau ilgą laiką jis dirbo 
jo pačios Domicėlės Jonėienės.

Paul Balczitis . ne guą, ir KieK žinoma is jo muoos,
2005 E. Adams st., SpringfiAl. Iii. jis turi brolį,«kuris gyvena Ameriko- 

------------------------------------------------- , je, bet adreso nežinom. Todėl jo bro- 
: lis ir kiti giminės tegul tuojaus at
sišaukia šiuo adresu: -(14)

ANTANAS T. VARREGO
P.O. Bos 12L Glen Dale. W. Va.

ALEKSAS RUVELIS

apie Scranton, Pa. jis paeina iš Kau
ro guK ir kiek žinoma iš jo kalbos

£eeb£V£s

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA.
46 akrų su iriobomis ir invento-| 

riurn parsiduoda labai pigiai. Rašyki
te arba atvažiuokite pas savininka. 
* Alex StosMBtanov. icz (13) 
" R. 1, Box 75, Irons, Mich.

PARMOSI FARMOS!
AK TU S1ESKA1 KARMOS? 

Susižinok su manim.
As turiu didelį pasirinkimą viso

kių farmų, įvairaus didumo ir bran
dumo, kurios randasi nuo 20 iki ->0 
mailių atstume nuo New Yorko. Pra
nešk man, kokių tu nori. Aš su mie
lu noru suteikiau visas informacijas.

M ATIKAS NE.MEIH (14)
318 Pine st.. Eliaabethport, N. J.

FARMOS! FARMOS!
Aš parduodu geriausias tumias di

liausioj lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
taipgi aplink miestus, Manislee, Gus
tį r; l.udington, Seottville ir Grand 
Kapids, ?.lich. Žemė labai derlinga de4 
auginimo visokių javų, daržovių, vai-

ŪKĖS netoli manęs parsiduoda pi
giai 3 ūkės. Norintiems pirkti, as ga
liu viską apie jas parašyti. (13) 

JOSEPH GEK1BO, 
SOnTVILLE. M1CH-

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ii mažų, su triobouus, so
dais, apsėtais laukais ir gyvuliais. 
Parduodu ant lengvo išmokėsiu. *( 19) 

TONY ZABE1.O
P. O. Bos 1. Peacock. Midi.

FARMOS! FARMOS!
Toriu daugybes f3rmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farrnob 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos. geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHUR1NSKI (26)

Bex 46, Sand Brook, N. J.

PARSIDUODA FARMA!
Naujoj lietuvių kolonijoj, Wiseon- 

sin valstijoj, 13'0 akrų žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
t.ia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašarus ir gyvu
liai — viskas tik už $5000. Priežas-

g
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VISAI HSAIO SAVO BRAOfiMS 
"Mes mylim valyt mus dantis su COLGATES 
todėl, kad jis turi malonu skoni ir padaro 
musu dantis taip lialtus, kaip perlus.*’
Prigelbėkit i ūsų vaikams iš: stipriais
vyrais ir moterimis, mokinant juos valyt sa
vo dantis su COLGATES.

%

Nusipirkit trubelę šiandien savo šeimynai.
siu ir šieno. Dirbamos žemes didumo lis pardavimo — neatbūtinai pąyasa-.... AA.4-.L _ •______ - — . u> M.J.Mlint I I V H t Ui

Pajieškau pusbrolio Franciškaus 
Duros. Jis paeina iš Kauno rėdybos, 
Rozalimo parapijos, Bukonių kaimo. 
Girdėjau, kad jis gj’vena Chester, Ps. 
Kas apie jį žinot, meldžiu pranešti 
arba jis pats lai atsišaukia šiuo adre
su: Alfons Skatckkousky

185 Charies st., ScrąuUon? Pa.
------------------------------------------------r

Pajieškau pusseserės Rožės Pe- 
trakienės, po tėvais Saboniutės, Vil
niaus rėdybos, Trakų apskričio, Gi- 
ciaiankės kaimo, Alovės valsčiaus. 
1S metų atgal ji gyveno Bostone. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
žinot man praneškit.
• Marcelė Klimašauskienė

42 Green st.,. Waterbury, Conn

tuo 2i) iki <&•<> akerių, su puikiais sų- 
vais, bud inkais, prie ežerų ir su upe
liais; žemė molis su juodžemiu ir 
molis prie žvirio. Broliai lietuviai, 
jeigu katras iš jūsų norite pirkti sau 
farma ir gauti teisingą patarnavimą, 
įai atvažiuokite pas mane. Aš galiu 
pi-rducti faraaas pigiausia už visus 
agentus ir administratorius Miehiga- 
jo valstijoj. Kas pirks farmą vertės 
$2000 kovo ir balandžio mėnesiuose, 
•as gaus dovanų melžiamą karve. 
Taigi, kas norite pirkti fanną, kreip
kitės pas savo tautietį. Delei dau
giau žinių rašykit laišką klausdami 
fartnų katalogo. (16)

QT1\'KR
Farm Ageney, FOl NTA1N. M1CH.

Tel. 39—F 12.

ri turiu važiuot į Lietuvą. Norintieji 
pirkti fareią nepraleiskite šios pui
kios progos ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. (12)

CHAS JARUM 
Box 4, Birchnood. Vis.

lijos ir Francijos nusfetaty- brolį £££?Aš, Ronaldą Degutis, pajieškau 
> ir Antano Degučių, pa-HllJ skirtumas dėl tos konfe-j -ina iš Vilniaus rėdybos, Trakų aps- 

rencijos uždavinių.
ja priešinasi svarstymui juos žmote praneškite, 
klausimą apie Vokietijosi Sla 12j botTŽt!-i&rence, Mass. 
sumokėjimus, o tuo tarpu; ———----- —————
Anglija tų sumokėjimų pą-^-£JSS
lengvinime mato ir savo rei- pabėgo su Paulina Paulaitieae. Jisai 
kati Ar šis ^a- paeina -*?- K-au^ raie?*.hdru s y to, augscio o pėdtį colių, švėna apieĮima sakyt, svarbiattsts 200 svarų, mėlynos akys; tątnsiai 
klausimas *bu§ svarstomas -eltom p^ukm. 
konferencijoj, dar nežinia.; 
Dėl Rusijos atstatymo, ma- į 
tomai, lengviau bus susitar-į 
ta. Čia Frncuzai ir Anglai j 
tik rūpinsis, katriems dau-^ 
giau teks imtis to atstaty-j 
mo, kurs atstatytojams ža-j 
da nemaža pelno. I

Rusijos ekonominio pa-, 
kėlimo* klausimas, rodos,' 
bus rimčiausiai svarstomas 
konferencijoj, ir ji svars
tant turės būti liesti Rusi
jos s<*ntykiai su Pabaltjurio 
valstybėmis, o ypač su Len
kija. Norint Rusiją pakelti, 
negalės būti toliau paken-

• I

APSIVEDIMAL
. - ----------- '

Pajieškau apsivedimui merginos 
ai t»a našlės, iki 32 metų. Aš esu vai
kinas 34 metų, turiu gražią farma 
netoli nuo miestelio. Platesnių žinių 
suteiksiu laišku. Su pirniu laišku ma
lonėkite prisiųsti savo paveikslą, ku
ri reikalaujant -sugražinsiu. (12) 

’ ‘ R. Mitchetl
Alladdin Star KU, Colville, Wash. ________________ '________ *
Pajieškau apsivedimui merginos 

i nuo 23 iki 26 metu amžiaus, -mylin
čios laisvą ir gražų gyvenimą. Aš 
esu 27 metų, linksmo budo. Mergi
nos norinčios apsivesti, malonėkite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs
iu! paveikslą, kurį ant pareikalavimo^ 
sugrąžinsiu. Platesnių žinių suteik
siu laiškais. Vyrus meldžiu nerašyti.

J. F. Yanus (13)
15 Dean st., Hartferd, Conn.

10 AKRŲ FARMA.
Parsiduoda už $3,400. Jmoket rei

kia nedaug ir labai lengvos išlygos. 
Farnia randasi 27 mylios nuo Bosto
no ir 15 mylių nuo Providence. Tik 
15 nrinutų iki West Mansfieid sto
ties, krautuvių, mokyklų ii- bažnyčių. 
Darban galima važiuoti į Bostoną ar
ba į Providenee. Išsiėmus mėnesinę 
knygutę kelionė visai pigi. Stuba 5 
kambarių, grindis kieto medžio, elek
tros šviesa, didelė yiaza, garažas 2 
automobiliam, vištininkas, 4 akrai 
miško ir 6 akrai čystos žemės; 59 
obelių ir daug vynuogių. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvažiuot Lietuvon. 
Kreipkitės tiesiog pas savininką:

' CHAS. LENKTIS.
19 Adams ave^ Hyde Park, Mass.

* - (čia juodvięjų. paveikslas)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metą, kuri 

Įn^’lėtų dorą šeimynišką gyvenimą. 
Aš esu našlys 30 meti? amžiaus. Pla
tesnių žinių atsišaukusioms suteiksiu 
laiškais. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, 
sugražinsiu.

466 E. 147 st.,

kurį pareikalavus 
Fr. K.
New York City.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DU KRIAUŠIAI 

prie kostumiersko darbo, turį mokėt 
sint kelines ar kotus ir prosyt. Gali 
kreiptis ypatiškai laišku. (13)

A. G. ADOMAITIS
257 įkasant st., Gardner. Mass.

PAJIE8KAU SIUVĖJO (kriau- 
eiaus), kuris gali atsakančiai dirbti 
prie kostumersko darbo ir- blaivai už
silaikyti. Platesnes žinias nuteiksiu 
atsišaukusiam per laišką. (1^)

P. W. M.
93 «So. VVyoming s t- Hazleton, Pa.

FARMOS! FARMOS!
U5 akrų žemės, 25 akrai dirbamos, 

3 my lios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba, 3 karvės, 2 -telyčaitėj 1 arklys, 
100 vištų, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,000. (323)

Dviejų šeimynų stuba, dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina $1,000. (379)

55 akrai žemės, 20 akrų dirbamos, 
10 ruimų stuba, gftri .kiti budinkai, 2 
karvės, 2 kiaulės, 1 arklys, 250 vištų, 
vežimai, pakinkai,'įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

100 akrų farma, 40 .akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba A ruimų, barnė 
40x60, malkinyčia,''vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 
$2^00. (137)

200 atarų žemės, daug dirbamos, 
daug malkų, gera stuba, barnė ir tt 

■ 2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau-

V

Bsbe

UHSVYS GRABORIUS

į

yra verta ank- 
kiekvienas iš- 

mokėtaa čekis ūž geras gyduoles, 
yra paliudymu, geros sveikatos. 
Pražilinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pata- 
Ezpellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimvniį. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kama 35c. ir 70c. aptie- 
kesearbapaa

F. *0. RICHTEI * C0. 
104-144 Se. 4tk SL 

a Y. /

ELIHUD. STONE
Rapresentantas ir jo broli* 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
civyliiku ir

66 67 Journal Buildhir
12 WASHINGTON STREET, 

BOSTON, MA88,
Tai. Mala $334

Jeigu nesugrįši' gerumu, aš nepri- 
... - . , 'Verčiu gyventi, vaikams gyvenimąČiamOS Lenkų pastangos priverstinai turėsi dtidti arba pa«i-
trukdyti Rusijai suįsfeki-,™^
ma su kitomis* valstybėmis. sophia Kiansas
\.............................................  _ I 1769 —3rd avė., New York, N. Y.Čia neišvengiamai turės ------------------ ———

kilti klausimas apie Lenkų1 
sudaryto

Didelės 
Irutei, 
Kaina 
25c.

oaoHDB^nHEc^irasa Į

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

ant 100 Salėm st., kur rasįįe visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių .ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiseuėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždėjimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairią šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

-M-

Ar Jus Kankinu 
NAUDOKITE 
Ar Jums Galvos 
NAUDOKITE _
Ar Jtąsiį Pi-ului 
NAUDOKITE 

Ar Jt|» Norit* A|Ma
NAUDOKITE x _ 

ISllilynmi savo plauktą įreUZi ir
NAUDOKITE

UBiaityaaui galvos odoa neiks: ir ivanai 
NAUDOKITE

BuSm galima gauti visose sptiekose po C5c. bonk j, arba tieeisg 
iš išdirbeju per paštą už 75c. bonką.

F. AD. R1CHTER
Srd Avw A 3BCh St.

CO.
Sroolalyn. N. V.

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

Petras Akunevižius
Ofisas: 258 BROADWAY

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

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankiniai ir šif kurčių agentai 

85 Leverett SU Bostou, Mass.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuve* 
Atstovybėj Vashitigtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštu ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

Boston, Mjuml85 Levefett St
I

KORTOS!

CHICAGO, ILL,

• miksų .r i a* om *u ui
*Prisių.sk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk ki----

meno kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai nulaikysi kortas 
namuose. Adresas:

PRACTICAL SALES CO.
121? NORTH IRVINU AVĖ, Dept. 200.

BOYLSTON NATI0NAL BANK
41 BEDFORD ST., cor. CHAUNCY ST.

BOSTON, MASS
įsteigta 1845

lės, vištos, daug šieno,'visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000. 

354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimu ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygb. Delei platesnių 
informacijų rašykit: (T)

F. I. RAC1NE 
DANIELSON. CONN.PARDAVIMAI.

a 
GERA PROGA.

Parsiduoda Bekarne, duoną kepa
me 3 rūšių: baltą ruginę, piklevotą, 

” * ir keik-
sus. Biznis išdirbtas per 20 metų, 2 
t rokai eina į darbą, 25 storai ima 
duona ir 200 privati škų šeimynų. 

I Pasinaudokite proga. Pardavimo 
: priežastis, einu į kita biznį. Atsišau
kite greitai: * * (13)
^220 d?*BewhiIl st.. Philadelphia, Pa.

(

Pajieškau draugo Domininko Sta-, 
, A ta- i.ikaus, paeina iš Vilkmergės apskri-SUdarytO Vilniaus—Dina- Č>o, Kauno rėdybos, Paleveny parapi-

bdrgo koridoriaus^ panaiki-]feB^
1
i

nimą, apie Rygos taikos su
tarties peržiūrėjimą, ir ap
skritai apie Rusų-Lenkų. 
sienos nustatymą. Tikras 

_šių klausimų išsprendimas 
reikalaus Lenkijos sienų 
nustatymo teisingose jos et
nografinėse ribose, atker
tant visus užgrobtus sveti
mus kraštus.

Čia turės kilti ir Lietuvių- 
Lenkų ginčo peržiūrėjimas 
dėl Vilnijos krašto.- Dęl ti
krai dar nežinomų priežas
čių Lietuvos pakvietimas Į 
Genujos konferenciją buvo 
vilkinamas iki paskučiausių 
laikų ir tik dabar Lietuva 

• gavo tą pakvietimą.
Reiki* manyti, kad tie, 

kurie buVo priešihgi tam 
pakvietimui, pagaliau įsiti
kino, kad svarstant Rusijos 
ir Lenkijos sienų klausimus 
bus reikalinga išklausyti ir 
Lietuvos balso.

Jei minėti Rusijos 
tymo ir Lenkijos 
klausimai bus tikrai 
singai sprendžiami, 
sprendimai negalės 
Lietuvai nenaudingi.

Bet jeigu Lenkija 
rėš nusilenkti, bet ir0 toliau 
bus trukdančiu akstinu Ru
sijos atstatymui, tai galima

atsta- 
sienu 

ir tei
tai tie 

būti

neno-

tais buvo armijoj. Sugrįžę* iš armi
jos ir vėl gyveno Waterbury, Conn. 
Seniau buvome geriausi draugai, bet 
dabar aš apie jj nieko nežinąs. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot 
malonėkite pranešti, busiu dėkingas.

M. Balkaitis
P. 0. Box 83, 4iashua, N. H.

, -0

Pajieškau Jurgio ir Antano Babic
kų, Kauno ru6, Ukmergės apstį-, i 
Kupiškio parap., V'iežioltių kaimo. 
Lai atsišaukia patys arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešti.

A. 2ebris
409 E. Heron st.. Aberdeen, Wash.

. PARSIDUODA GERAS BIZNIS 
Grosemė ir Bučcrnė.

Geroj lietuviais apgyventai vietoj, 
biznis išdirbtas gerai. Kas norėtų 
lengvaT’pragyvenimą padaryti, tai 
nepraleiskit šios progos, nes retai 
taip pasitaiko. Priežastis pardavimo 
—važiuoju Lietuvon. Kas norit pirk
ti, kreipkitės šiuo adresu: (12)

S GINA1TIS
820 W. Loatbard st.. Baltimore, Md.

FARMOS! FARMOS!
110 akrų žemės, 50 dirbamos, dide

lis miškas ir. ganykla, prie ežero', 
plentas eina pro fanną, sodas iš 30 
obelių, 14 kambarių stuba, barnė, 
sailo, ir mažesni budinkai, 10 kar
vių, 70 vištų, 5 antys, 2 arkliai, pa
kinkai, vėžintai, mašinos ir visi far
mos Įrankiai. 1 nailė į miestuką. 
Parduoda už $7,000, jniokėt $3,000.

140 akrų farma, 60-dirbamos geros 
derlingos žemės, 10 akrų miškas, ki
ts ganykla: šulinio vanduo. 7 kamba
rių stuba, barnė ir kiti budinkai. 6 
karves, 2 arkliai, 100 vištų, 4 žąsys, 
4 antys, 10 kiaulių; 3 mailes į mies
tuką. Parduoda už $4,500. f mokėt 
82,500. Platesniu žinių klauskit pas

A. ŽVINGILAS (12)
R. F. D. 1, Jewett City. Conn.

EXTRA! EXTRA!

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAŠTA IR TELEGBAFA I

LIETU VA.
Musų Bankas yra nariu '

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

»

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO NEžUTES

Kur gyvena J. Šatkas? Paeina iš 
1 ahno Stragutės, Tauragės apskri
čio. Malonės atsišaukti arba kas apie 
ji žino praneškite. (13)

Juozas Kulieša
P. O. Box 31, Taylor Springs, III.

Aš, Simonas Rihtaras. pajieškau 
savo draugo Jono Skuržmsko. Pirmu 
jis gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinote*
praneškite, tur‘“ I*’*ia*** ^1:’’[Knygia

56 Hudson ave^ Broeklya, N. Y.

Pajieškau savo kūmo Vincento Da- 
nelevičiaus, paeina iš Vilniaus roMy- 
bos. Taipgi pajieškau *Petraoėlėa Va- 
linauskaitės, po vyrui Kazlauskienės, 
paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Kuršėnų valsčiaus, Taukš- 
tučių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žino praneškit žemiau 
paduotu adresu, už ką bumu dėkinga. 

Zuzana Saviftenė (14)
118 Allen Point avė., GAt Neck, 

L. L, N. Y.

LIETUVIŲ _ LAISVftS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802—8th st.
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. 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 st. 

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

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

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

PARSIDUODA FARMA!
Paršiduoda labai puiki farma, la

bai pigiai, 4ų akerių. visa dirbama, 
juodžemis su moliu, lygi kaip stalas, 
4 akeriai sodo, 6 ruimų nauja stuba, 
didelė barnė ir kiti budinkai. Prie 
pat miesto kelio, tik 2 mailės į mies
tą Fountain. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą užsiėmimą. Jeigu šita juru 
farma nepatiks, turiu oaugiau. Kas 
mislinat pirk^ malonėkit atsisaukt 
šituo adresu: (14*

' ANTON SALINIS
R. 1, B. 15, Fountain, Mich.* < . ■ - i-V ' ,į

PARSIDUODA FARMA-
Su budinkais, prie gražių vandenų, 

133(4 akrų žemės, 35 almi dirbamos, 
c likusioji ganyklos ir grąžąs miškas, 
13 mailių nuo Baltimorės, 1 mailė 
nuo gelžkelio, netoli karų. Parsiduo
da visai pigiai, tik už $8000. Atsišau- 
k it šiuo adresu: (12)

K. ZA INKUS
716 W. Lembard Baftimore, Md.

Žemiau negu fabriko kaina, G bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barbestšką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barberiš- 
kas žirkliokes. šukas. Gera diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiika maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktas. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri
siekite 29c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai -daiktus atlaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (12)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N«rth Irviug Avė.. Dept. 402, 

CHICAGO. ILL.

Pajieškau savo brolio Adomo Nar
buto, Kauno rėdybos, Raseinių aps
kričio, Viduklės valsčiaus, Vanagiš- 
kių kaimo. Apie 17. metų kaip Ame
rikoj. Girdėjau gyvena ąpie Sčran- 
ton, Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite šiuo adresu: 

Jurgis Narbutas <1S>
3324 So. Halsted st., Chicago, 111,

KYLA IŠGYDOMA.
Steiarto Plapao Paduškaitė.

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

PLAPAO LA BORĄTORI ES
30.38 Stuart Bldg., St. Louis, Mo.

FARMOS!
Gerbiami lietuviai darbininkai, no

gėdami palengvinti savo būvį at- ičiai, 
bandykit įsigyt ūkę geroj apielirkėj, 
netoli nuo miestų ir geni marketų. 
Derlinga žemė su gražiais budinkais, 
gyvuliais ir padarais. Pas mus svei
kas klimatas, vandutt stabose. taip 
kaip miestuose. Malkų kurinhnui yra 
užtektinai savo. Lietuviai čia tiršto: 
apsigyvenę. Daug geriau yra čia ap
sigyventi, negu kur kitur, parašykit 
laiškutį į seną ūkininkų, e gausit ge
resnį patarimą, negu nuo agentų. Aš 
žinau daug gerų ūkių it nebrangių 
pagsl jų gęremą. (13)

GIRAITIS
R. 2, Bos 32, Hart, Mich.

IŠRADĖJAI! t
Prisiųskite man savo braiži- | 

nius išradimo išegzaminavimuiA>* 
Reikalaukite išradimų knygu-^ 
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kari duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

MARTIN LABINĘ! 
Reg. Patent Atiy. 

S PARK BOW. NEW YORK

No. 1. Laimės, Spėjimo Kortos 
•gerai žinomos Madam? Le Nor
mane!. garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tor
tingiems ir i>iedr<iems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi- 
rudę_teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00, ,

-No. 2. Suženklintos Kortos, j ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu magikų ir 
kazirninkų. Kaina už 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 užganėdini- 
mą arba sugražinam atgal pinigus, 

lėk kokio na
šavo 
(121

DRAUGAL platinkite ^clcivj” tarpe savo 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams *2M>

Prisi%25c5%25b3.sk
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8 KELEIVIS
Numušė 24,000 šia učių 

algas.
Valstijos arbitracijos ko

misija, kuri tarpininkavo

Mitingas dėl Rusijos ba* 
| dau j ančių.
į Ateinantį nedėldienį, 26 

kovo, 2:30 valandą po pietų, 
Grand Opera. House teatre ceveryku kompanijų ir dar- 
ous didelis mitingas dėl Ru- bininkų ginčuose, paskelbė, 
sijos badaujančių, kur kai-. ka£j visiems šiaučiams turi 

. Dės kapitonas Paxton Hib- • 

. ben. majoras Curlev, Nor-j 
man Thomas ir Mrs. Seimą 
Maximon. Prie to da’ bus 
muzikos programas, kurį iš
pildys čelininkas solistas 
Rudolf Nagel.

Mitingą rengia Amerikos 
Komitetas Rusijos vaikams 
šelpti, kuris yra susidaręs iš 
žymesnių Bostono gyvento
jų ir karštai darbuojasi, kad 
sušelpus badaujančius Ru
sijos vaikus. Jisai renka pi
nigus, atliekamas drapanas, 
vaistus ir siunčia pigiau
siais keliais tiesiog Rusijon, 
kur šąla ir badauja maži 
vaikai.

Šitokį darbą verta parem-, 
ti nes jei niekas nesirūpins. J 
tai tie nelaimingi vaikai tu-■ 
i ės žūti nuo bado ir šalčio, i 
O argi jie yra kuo nusidėję■ 
pasauliui, kad palikus juos Į 
tokiam baisiam likimui?' 
Daleiskime, kad jus būtu
mėt tais nelaimingais vai
kais, ir tik tiek žinotumėt, 
kad jums labai norisi val
gyt, kad jums labai šalta, ir 
kad nėra nei maisto, nei dra
panų ir kad niekas apie jus 
nesirūpina. Jus negalėtumėt 
suprasti, kodėl visa tai da
rosi. Jus nežinotumėt, jog 
•ums prisieina tiek kentėti 
dėlto, kad jūsų tėvai ir gi
minės yra skirtingų įsitiki
nimų, negu kiti žmonės, ir 
yra vadinami "bolševikais”. 
Ar ne skaudus tai butų li
kimas? Toks likimas dabar 
yra Rusijos vaikų ir augš- 
čiau minėtas komitetas rū
pinasi jiems pagelbėtu Tai
gi ateikite mitingan ii’ pa-

„ dėkite komitetui, padėkite
butą lankydavo turtingi vy- nelaimingiems Rusijos vai
rai, vedę ir nevedę, ir kiau- kams. Įžanga dykai, 
romis naktimis tenai buvo 
keliamos didžiausios orgi
jos: muzika, vynas, šampa
nas ir kitokios linksmybės. 
Kas tų daiktų pristatydavo 
ir kas už juos apmokėdavo, 
niekas nežino. Ir štai vieną 
naktį laike tokios puotos ši
ta moteris atsigėrė nuodų ir 
savo svečių tarpe mirė. Ši
toj puotoj dalyvavo ir viena 
lietuvaitė iš Worcesterio. 
Kitų vardai labai slepiamu 
Tik tiek paaiškėjo, kad 
Technologijos Instituto stu
dentas, Otto H. Larsen, po 
tos tragedijos pasiėmė liku
sius nuodus ir išnyko. Poli
cija pradėjo jo jieškot, ir 
štai šį panedėlį jisai taipgi 
nusinuodijo.

Larsenas buvo leidžiamas 
čionai į mokslus Norvegijos 
valdžios lėšomis, nes tai bu
vo nepaprastai gabus jau
nuolis. Jo tėvai gyvena Nor
vegijoj. Kokiu budu jisai 
pateko į tas orgijas ir kokių 
ryšių turėjo su ta moteriš
ke, tai ko! kas da neišaiškin
ta paslaptis.

Vis tai apsireiškimai ka- ____
pitalistines draugijos supu- inen€j vertėtu daugiau inte 
vimo. ----- -

Neužmirškit, kad subatoj 
teatras! %

Neužmirškit, kad šitoj su
batoj So. Bostone bus gene
rolas Žulikovskis — lygiai 
toks pat Žulikas, kaip tas, 
ką užėmė Vilnių ir norėjo 
Kauną pagrobti. Bet Kauno 
jis negalėjo paimti, nes po 
Širvintais lietuviai jį skau
džiai supliekė. Taigi subatoj 
ir bus parodyta, kaip lietu
viai jį tenai pliek? ir kaip 
prošepanai bėgo, šaukdami: 
”Panowie, do lasu!”

Be ”Gen. žulikovskio” bus 
da ii’ kitas veikalas vaidina
mas, būtent Tolstojaus dra
ma ”Del Pinigų”.

Šitokį teatrą verta pama
tyti kiekvienam, ir todėl vi
sas So. Bostonas rengiasi 
eiti. Tik nesivėluokit, nes lo
šimas prasidės lygiai nuo 8- 
niu. Bagočius net iš Califor- 
nijos parsiskubino, kad su
spėjus ant to perstatymo.

Aktoriai bus rinktiniai. 
"Žulikovskio” veikale daly
vaus D-ro Kapočiaus žmo
na, J. Neviackas, J. Valei
ka, Plokštis ir kiti.

Veikalą ”Del Pinigu” los 
gabus aktoriai Kairaitis, ; 
Michelsonienė, Ambrozaitis, ; 
Neviackas, Rastenis‘ ir daug 
kitų. ' ; ■' ;

būt numušta 10 procentų 
algos. Tas paliečia Bockto- 
ne ir jo apielinkėse 44 dirb- 

Įtuves, kuriose dirba apie 
i24,000 darbininkų.

-
I

Areštavę girtą policmaną.
Lynne buvo areštuotas po- 

Iicmanas Shanahan, kuris 
tvarkydamas ant Union 
streeto judėjimą ėmė taip 
keistai elgtis, kad apie jį su
sirinko keli tūkstančiai žmo
nių ir žiurėjo kaip ant ko
kių ”sorkių”. Gatvė visai už
sikimšo ir žmonės pradėjo 
telefonuot į policijos nuova
dą. kad atimtų iš tenai gir
tą policmaną. Tuojaus at
važiavo vežimas ir nugabe
no "tvarkdarį” nuovadom 
fenai jam buvo nuvilkta 
uniforma, atimta ginklas ir Į 
jis paleistas namo iki 
teismo.

Sustreikavo 1,000 molderių.
Apie 1,000 molderių, kurie 

dirba Įvairiose Bostono lie- 
iklose, nutarė mesti darbą, 

protestuodami prieš numa
žinimą algų.

f

Generolas Zulikovskis
ARBA KAIP PROŠEPANAI GAVO Į KAILĮ NUO 

LIETUVIŲ PO GIEDRAIČIAIS.
IR 7-niu ATIDENGIMŲ TOLSTOJAUS DRAMA

GROSERNĖ IR BUČERNĖ 
. Parsiduoda greitu laiku, dėlto, kad, 

savininkas tur išvažiuot Lietuvon.: 
Kreipkite ę <>2)|

380 E. Sth sta U ‘

FORN1ČIA1 IR PIANAS 
PARSIDUODA.

Penkių kambarių rakandai ir 
nas parsiduoda skyrium arba 
sykiu. S. ZAVIS.

470 E. 8 sta

PARSIDUODA SAMDYMO BIURAS 
(Etnployment effice).

Verčiasi daugiausia lietuviais, len
kais ir rusais, gyvuoja 9 metus. Par
siduoda dėlto, kad savininka s išva- 
čiuoja Europon.

S. GURAUSKAS.
169 Court st„ Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Šiomis dienomis nupirkau J. Žaldo- 

ko krautuvę, kur parduodam vyrų

I niynos. Visų minėtų tavorų parduosiu 
y®* 31an».i vhoĮesale kainų, kad padaryti vie-

Lėbaują ir žudosi.
Pereitą sąvaitę ant Back 

Bay, milionierių apgyventa
me distrikte; "nusinuodijo 
laike puotos tūla Pauline 
Virginia Clark, 24 metu 
amžiaus moteris, kuri gyve
no pametus savo vyrą. Ji tu
rėjo pasisamdžius puošnius 
kambarius ir gyveno kaip 
kokia kunigaikščiutė. Jos

Norėjo nusiskandint, bet 
vanduo peršaltas.

Helen Hughes, 16 metų 
amžiaus mergina, kuriai 
nusibodo jau gyventi, nuėjo 
apie 1 vai. naktį pas jūres 
pereitą sąvaitę ir nutarė nu
siskandint. Ji Įbrido iki ka
klo, bet vanduo buvo toks 
šaltas, kad ji negalėjo iš
kęsti ir sugrįžo vėl ant 
kranto. Visa šlapia ir dre
bėdama nuo šalčio ji priėjo 
prie policmano ir tas ją nu
gabeno nuovadom iš kur ji 
paskui buvo nuvyta iigon- 
butin.

Rado vyrą pasikorusį.
East Bostone, po Nr. 103 

Addison st., pdfreitą sąvaitę 
pasikorė žydas Solomon. 
Kada jo pati parėjo namo, 
ra'do ji kabantį ir jau nebe-

Rado moterį po ratais.
East Dedhamo policija už

tiko tuščioj trioboj apverstą! 
do ratais be žado moteriškę. 
Kas ii' kokiu tikslu galėjo ją 
tenai apversti, tai didžiau
sia misterija. Moteris esan-; 
ti 35 metų amžiaus ir pilnai i 
apsirengusi, net su skrybė
le. Trioba senai apleista ir 
niekas tenai nevaikščioja.

I
BI S PERSTATOMI L.SJS. 60 KUOPOS

Tik vienas lietuvis.

ŽELIGOWSKIS KRAUSTO MAUŠAI KIŠEN1US

Subatoj, 25 Kovo-March, 1922
. PRADŽIA LYGIAI NUO S VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir SILVER ST, SO. BOSTON, MASS.

t

Veikalas "Želigovskis" yra datar tik parašytas ir pirmu kartu stato
mas scenoj. Jis parodo, kaip po Giedraičiais lietuviu kariumenė sumušė 
Želigovskį, kuomet jis buvo pasikėlęs eiti ant Kauno, čia bus ir ašarų ir 
juokų.

Drama "DĖL PINIGŲ” yra filozofiškas veikalas, kuris riša klausimų, 
ar yra Dievas, ar ne? Jame perdėm eina kova tarp dviejų priešingu pa- 
saulžvalgų, perpinta žmogžudystėmis.

Lietuvių scenoj šitokių veikalų iki šiol da nėra buvę!

pia- 
visi

So. Boston. Mass.

tos naujam tavorui. Tai kas dabar pas 
mus pirks, sutaupys daug pinigų.

Taipgi parduodam Columbia gra- 
mafonus ir gražiausius ir naujausius 
lietuviškus rekordus. Rekordus siun
čiam į visas dalis svieto. Reikalauki
te musų lietuviškų rekordų katalogo. 
Visiems siunčiam dykai.

Atsilankykite ir tada matysite, kad 
tavoms geras ir pigesnis negu 

(12)
GEO. MASILION1S

Br.oadway, So. Boston, Mass.

musų 
kitur.

233

AR SLENKA PLAUKAI?
Kuriems tik slenka plaukai, arba 

pleiskanų randasi galvoje, kreipkitės 
prie mus prisiųsdami už 2c. štampą 
dėl atsakymo, o mes kiekvienam pa- 
gelbėsime. Adresuokite taip: (12)

LITHUANIAN BARBĖK SHOP 
102 Millbury st_ Worcester. Mass.

TeL Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDEMlEfiCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.

VALANDOS: ,
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 C ANA L ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

PETRAS VAL0K01US
Auksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par. 
Juodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šidip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa* 
kvmus priimu per paštų ir iš
pildau teisingai ir greitai.

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

(?)

i •
i
i
< !

TeL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DESTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

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

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” name

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

i
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Dabar Pradek
PIRKTI

___ STANDARD ir
Challenge Pieną

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų‘esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyti Leibelius”

CAMBRIDGE, MASS. 
Vaikų teatras ir koncertas.

Pereitoj subatoj Cyprus 
salėj, ant Prospect st. atsi
buvo Cambridge’aus Vaikų 
Draugijėlės parengtas tea
tras ir koncertas. Buvo sta
tomas scenoj dviejų aktų 
veikalas "Piršlybos”. Loši
mas išėjo vidutiniškai. Ge
rai lošė visos mergaitės, bet 
iš vaikų tik du galima pa
girti, o kiti tris neužtektinai 
gerai buvo išmokę savo ro-, 
ies ir todėl visą veikalą; 
darkė.

Po perstatymui buvo visa i 
eilė deklamacijų, dainų iri 
šokių. Viskas pavyko pusė-i 
tinai. Ypač gerai pasižymė-i 
jo Baikiutė, Matuliutė ir! 
Šurauskiutė. Pastaroji pa
rodė nepaprastą savo miklu- j 
rną scenos šokiuose.

Visu programų vadovavo : 
draugijėlės mokytojai J. Ne-' 
viackas ir p-lė Šarkaitė.

Publikos atsilankė neper- 
daugiausia.

Ateityje ,Cambridgeaus ( 
progresvvei lietuvių visuo-; ___ : • 
resuotis Vaikų Draugijėlės i 
parengimais.

Reporteris.

5EVER05 GYDUOLE5 UŽLAIKO
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TeL Soutli Boston 26’3
Residenoe Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUIŠIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broaduay, So. Boston, Mass.

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

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Caspei 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštų 
SO. BOSTON TeL So. Boaton 821-

Ofiao valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Visus kviečia TEaTRO DIREKCIJA.

Paklodės ir abrusai išskalbti
Lentynos, augštai apkrautos paklodėmis, 

abrusais ir staltiesėmis, atsiduoda saldžiu 
kvapsniu, kuris gali būti tik nuo švariai iš
skalbtų drabužių. Nėra didesnio užsiganėdi- 
nimo — tą žino kiekviena šeimininkė — kaip 
atsiliepia ant sveikatos ir laiko užlaikymas 
šeimynos drabužių švariai.

Bet dabar, tik išmirkinant naujos rųšies 
muile tuos sunkius ir didelius šmotus, kuriuos

svariai
taip sunku buvo trinti ant skalbimo lentos — 
palieka visiškai švarus.
DIDELĖS, TIRŠTOS PUTOS SU DIDŽIAU

SIA VALYMO PAJIEGA.
Vartok užtektinai Rinso, kad pasidarytų 

didelės, tirštos putos, ir net labiausia įdėvėtos 
vietos lengvai išplaunamos tik truputį patry
nus su sausu Rinso.

Rinso yra puikiausias muilas — tyras ir 
švarus; jis padaro tai, ko muilas negalėdavo 
pirmiau padaryt. .Jis paliuosuoja Visą purvą 
nepakenkęs nei vienam audimo siūleliui.

Rinso padarytas didžiausių muilo išdirbė- 
jų sviete. Gauk Rinso šiandien grosemėj arba 
departmento krautuvėj. Lever Jlros Co^ 
Cambridge, Mass.

RINSO TAIP PUIKIAI IšPLAUJA NE- 
DĖLINIUS SKALBIMUS, KAIP LUX IŠ
VALO PLONUS AUDINIUS.

I

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Kouserva- 

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

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

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway, , 
South Boston. Mass.

TeL Beach 6933

DR. R. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENER14KU 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo. 
Valaftdba: Nuo 9 ryto iki 

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)




