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Nugąsdino Aliantus.
GALI SUIRT VISA GE

NUJOS KONFERENCIJA. 
Dėl rusų ir vokiečių susita

rimo daugiausia siunta 
francuzų imperialistai.
Rusai su vokiečiais iškir

to didelį šposą aliantams 
Genujos konferencijoj. Per 
Velykas, kuomet konferen
cija buvo užsidarius, Mask
vos ir Berlino delegatai su
sirinko ir padarė tarp savęs 
draugišką sutartį. Brest- 
Litovsko sutartis, kurią bol
ševikai buvo padarę anais 
metais su kaizerio valdžia, 
likos panaikinta, o kartu su 
ja panaikinti karės nuosto
liai ir kitokie mokesčiai, ku
rie buvo ant Rusijos uždėti. 
Vienu žodžiu, panaikintos 
visos Rusijos skolos, kaip 
Vokiečių valstybei, taip ir 
atskiriems Vokietijos pilie
čiams. Abidvi valstybi pasi
žada remti viena kitą eko
nominėse sunkenybėse, tuo
jaus atnaujinti draugiškus 
diplomatinius santikius, 
pradėti prekybą ir duoti 
viena kitos piliečiams kuo- 
plačiausios laisvės ekonomi- 
niems reikalams vesti.
žodžiu, Įvyko tai, ko alian

tai daugiausia bijojosi, o 
ypatingai francuzai. Ir tai 
Įvyko laike Genujos konfe
rencijos, kuri tam tik ir 
buvo sušaukta, kad šitokiai 
rusų-vokiečių sutarčiai už
bėgus už akių.

Todėl šį panedėlį, kuomet 
aliantų delegatams buvo 
įteikta tos sutarties kopija, 
jie stačiai apkvaito, tartum 
jų tarpan butų perkukias 
trenkęs.

Francuzijos karės minis- 
teris Barthou vėliaus taip 
įsiuto, kad pareiškė, jog nuo 
šiol pusiau oficialiuose mi
tinguose jis šalia rusų nesė
dėsiąs. Smerkdamas rusų- 
vokiečių sutartį jisai pasa
kė, kad nežiūrint jog Vokie
tija sutiko panaikinti Rusi
jos skolas ir karės kontri
bucijas, Francuzija savo 
nusistatymo tuo klausimu 
neatmainysianti ir reika
lausianti kaip reikalavus, 
kad Rusija užmokėtų visas 
savo skolas.

Italijos kalbėtojas taipgi 
išreiškė pasigailėjimo, kadi 
Genujos konferencijoj, kuri 
buvusi sušaukta bendriems 
reikalams, įvyko šitoks da
lykas. Anglijos galva Lloyd 
George irgi beveik neteko 
žado, kuomet išgirdo apie 
tokią rusų-vokiečių sutarti.

Aliantai visuomet bijojosi 
Rusijos ir Vokietijos susi
vienijimo, nes Vokietija tuo
met gali atsisakyti mokėt 
jiems karės kontribucijas ir 
tada visi jų karės laimėji
mai nueitų niekais.

Piktai aliantams ir dėlto, 
kad Vokietija pripažino to
kius bolševikų reikalavi
mus, kurių jie, aliantai, ne
nori pripažinti. Ji ant syk 
pripažino sovietų respubli
ką de jure ir panaikino vi
sas senąsias ir per karę pa
sidariusias skolas. Pripa- 
žndama visus tuos reikala
vimus, Vokietija lyg ir dūrė

%

LENKIJOS SKOLOS.
Lenkų sąvaitraštis 

„Gwiazda Polarna” skelbia, 
kiek Lenkija turi skolų. Ir 
taip:

Amerikai 143,000,000. dol., 
Francijai 460,000,000 f r., 
Anglijai 3,700,000 svarų, 
Auksu 33,500,000 frankų, 
Olandijai 17,800,000 guld. 
Norvegijai 16,500,000 kr., 
Italijai 7,100,000 lirų, 
Švedijai 128,000 kronų, 
Austrijai 111,000,000 kr. 
Skaitant lenkiškomis 

markėmis, bus 732,000,000,- 
000 (732 bilijonu) markių.

Lietuvos klerikalai, kurie 
vadina save krikščionim de
mokratais, nori šUvienyti

aliantams į akis sakydama: 
„Jei aš galiu tai padaryti, 
tai pasakykit, kodėl jus ne
galit?”

Kada pasklydo gandas 
j apie rusų-vokiečių sutartį, 
Genuja sujudo, kaip užgau- 

1 tas skruzdėlynas. Visokios 
j „ententės”, mažiukės ir 
didžkės, visokie diplomatai 

I ir diplomatų agentai pradė
jo bėgioti po miestą j ieško
dami šitos sutarties kopijų 
ir kitokių informacijų. 
Stambiųjų valstybių minis- 
teriai, kurie sušaukė Genu
jos konferenciją, turėjo va
kare savo pasikalbėjimą ir 
nutarė atiduoti tą sutartį 
savo ekspertams išstudijuo
ti ir nuspręsti, kiek ji palie- ’ VAŽIUOJA RUSIJON, 
čia Kanos (Cannes) nutari-' 
mus ir Versaliaus taikos su-

Paskui j\e ketina tu- išplaukė iš New Yorko Ru- 
reti atskirą mitingą su Len- si£ „ gg j w w unijos na. 
kija, Ceko-blovakija, Rumu- rfJ Neužiig0 išvažiuos jų 
niją ir Jugo-Slavija, kurios g j kviečia tenai bu.

<

atsakyta kaucija.
KAZOKŲ ATAMANAS 

UŽDARYTAS 
BELANGĖN.

Susirinkę žmonės uja jį 
kaip vilką.

Generolas Semionovas,ku
ris buvo New Yorke areš
tuotas, bet užstačius kažin 
kam $25,000 kaucijos pa
leistas, dabar vėl likos užda
rytas už geležinių grotų, 

įneš kaucija likos atsakyta.
Kada jį vedė kalėjiman, 

___ _______ susirinkę New Yorko žydai 
Lietuva*su katalikiška Len- ir kitokie Rusijos išeiviai 
kija. Jei jiems tas velniškas švilpė ir ujo ant jo, kaip ant 
pienas pavyktų, tai dalis tų;kokio vilko.

RIAUŠĖS NASHUA 
STREIKE.

Nashua, N. H. — Pereitą 
sąvaitę ties viena dirbtuve 
ant Factory street.o policija 
su skebais sukėlė dideles 
riaušes. Susirinkę streikuo- 
jantįs darbininkai pradėjo 
vadinti dirbtuvės sargą 
„skebu”. Tas tuojaus griebė 
vieną lietuvį ir su policma- 
no pagalba pradėjo tempti 
jį kalėjiman. Darbininkai 
užsistojo už nekaltą savo 
draugą ir norėjo jį paliuo- 
suoti. Pribuvo daugiau po
licijos ir pradėjo lieti lazdo
mis žmonėms per galvas. 
Pagalios išsitraukė revolve-

$26,000,000,000 atlyginimo
—

SUĖMĖ KOKAINO 
ŠMUGELI.

Tūlas Hawkees parsiga
beno iš Olandijos šmugelio 
keliu kokaino į New Yorką. 
Tenai jam pavyko per mui
tinę savo šmugelį išnešti, 
bet sužinojo apie tai Bosto
no apskričio prokuroro 
O’Brieno agentai ir parašė 
jam laišką, kad jis atvežtų

TIEK NUOSTOLIU PRI
DARIUSI ALIANTŲ BLO

KADA IR KONTRE- 
VOL1UCIONIERIAI.

skolų butų užkrauta ir ant 
Lietuvos žmonių.

I.W.W. NARIAI

White Star Linijos laivu 
’Adriatic” aną sąvaitę9*

A GuCUlvO lOOlviCmiYV IvVvlVv" , • •• ii* •• •

rius ir pradėjo šaudyt. Žmo- ^ uncijas kokaino jiems i 
nusigandę išbėgiojo. B.°?to.nį ,nes J1® Qnori

Lietuvis visas kruvinas bu- Kadangi uz 3 uncijas
nes

sudaro tarp Rusijos ir Vo
kietijos buferštatą.

Taigi Genujos konferen
cija, kuri buvo sušaukta pa
saulio ramybei sugrąžinti, 
gali pasibaigti didele audra.

;vęs šitos organizacijos va
das Hayvvood, kuriam so
vietų valdžia pavedė Ura- 
luose kelias geležies kasy
klas ir plieno dirbtuves 
vesti.

Į

Išpradžių Semionovas bu
vo suimtas už ^apiplėšimą 
vienos amerikiečių firmos 
Sibire, bet dabar buvę Sibi
re Amerikos karininkai ir 
kai kurie senatoriai reika
lauja, kad jis butų teisiamas 
už žmogžudystę, nes sykį 
nakties laiku užpuolė ant 
miegančių Amerikos karei
vių Sibire ir daug jų išžudė. 
Laikraščiai dabar jo kitaip 
ir nevadina, kaip tik „buče- 

(m ės minkąs).

vo nugabentas policijos 
nuovadon ir pastatytas po 
$500 kaucijos.

ris”
4,

BAISI REAKCIJA WEST 
VIRGINIJOJ.

Kasyklų savininkai West 
Virginijoj griebėsi nežmo- 
niškiausių priemonių, kad 
sulaužius angliakasių strei
ką. Su pagalba savo teismų 
tie razbainįnkai uždraudė 
darbininkams netik ant pl- 
kietų vaikščiot, bet uždrau
dė linijai laikyti susirinki
mus ir net teikti streikie- 
riams pašalpos. Iš namų 
tpefticiiai Benai jatr^šva*

ryti, taigi 2,500 šeimynų 
Mingo paviete pasistatė kal
nuose būdas ir apsigyveno 
kaip čigonai, o unija prista
tydavo jiems maisto. Dabar 
gi teismas Įsakė toms šei
mynoms apleisti tas būdas 
ir uždraudė unijai teikti 
joms maisto.

kokaino mokama apie 
$700.00, tai šmugelninkas 
manė padarysiąs gerą bizni 
ir tuoj iš New Yorko atva
žiavo Į Bostoną su kokainu. 
Bet čia tariamieji jo kostu- 
meriai pasirodė valdžios 
agentais ir tuojaus ant 
South Station jį areštavo. 
Teismas nuteisė jį 5 me
tams kalėjimo.

O Lietuvos užsienio mi- 
nisteris kunigas Purickis 
buvo pagautas su visu va
gonu kokaino, ir tai iki šiol 
da nepasodintas kalėjiman!

BURŽUAZIJA SLEPIA 
RUSU KALBAS 

GENUJOJ.
Maskvos valdžia sako, 

kad buržuazijos kontroliuo
jama spauda ir telegrafas 
slepia rusų delegacijos kal
bas ir raportus Genujos 
konferencijoj. Delegatų kal
bose, kurios skelbiamos vi
so pasaulio spaudoje, Ciče- 
rino pranešimų kartais vi
sai nėra, o jei kada būna, 
tai tik trumpai paminėta, 
kad nebūtų jokios svarbos.

DIEVAS GENUJOS KON
FERENCIJAI NEREI

KALINGAS.
Amerikos kunigai buvo 

labai nepatenkinti, kuomet 
iš pamaldų prie nusiginkla
vimo konferencijos Wa- 
shingtone buvo išmestas 
Kristaus vardas. Tas buvę 
padaryta dėlto, kad konfe
rencijoj dalyvavo japonai ir 
kynai, kurie Kristaus nepri
pažįsta. Taigi, dvasiškijos 
manymu, dėl japonų irzky- 
nų buvęs pažemintas krikš
čionybės „majestotas”.

Bet jei Washingtono kon
ferencija užgavo krikščio
nybės tuštybę, tai Genujos 
konferencija buvo didžiau
sis bažnyčiai smūgis, nes ji 
atsidarė ir svarsto viso pa
saulio likimą be jokių pa
maldų. Kuomet popiežius 
nuolatos kiša savo nosį į pa
saulio politiką ir visokiais 
budais bando surišti ją su 
Dievu, tai susirinkę jo pa
šonėj valstybių vadai paro
dė, kad Dievas jiems visai 
nereikalingas ir konferenci
joj jam nėra vietos. Tai yra 
baisus smūgis nusmukusiai 
popiežiaus „didybei” ir vi
sam klerikalizmui.

9 ŽUVO NUO VIESULOS.
Texas valstijoj siautė bai

si viesulą, nuo kurios žuvo 9 
žmonės.

SOVIETU VALDŽIAI NE
PAVYKO PARDUOT 

KAILIAI.
Sovietų valdžios agentai 

buvo išstatę Leipzige (Vo
kietijoj) ant pardavimo ke
lių milionų vertės kailių. Bet 
viena danų firma gavo iš

Vakaruose pasidarė dide
li potviniai nuo smarkaus 
lietaus. Mississippi upė su 
savo šakomis taip patvino, 
kad jos klonyje apie 10,000 
žmonių neteko namų. Nuos
toliai sieksią milionų do
lerių.

Tai yra dusyk daugiau, 
negu Rusija skolinga 

atiantams.
Pereitą sąvaitę Lloyd 

George buvo pasikvietęs į 
privatinį susirinkimą savo 
viloje rusų, francuzų, belgų 
ir italų atstovus, iškėlė 
jiems pietus ir bandė su- 
švelnint apsireiškusią tarp 
jų nesutikimo dvasią.

Konferencijoj kalbėta 
daugiausia apie Rusijos 
santikius su kitomis vaisty
tomis. Aliantų ekspertai 
yra išdirbę tam tikrą rapor
tą, kuris nurodo, kokiomis 
išlygomis Rusija gali būt 
atstatyta. Tas raportas su
sideda iš 24 straipsnių ir 
buvo Įteiktas rusų delegaci
jai jau pora dienų atgal. Jis 
stato Rusijai labai didelių 
reikalavimų. Jis pareiškia, 
kad Rusija negali atsistoti 
iš dabartinių griuvėsių be 
užsienio -žmonių ir .kapitalą 
pagalbos. Bet užsienis nega
lįs eiti Rusijon su savo ka
pitalais pakol nebus pakeis
ta vidaus tvarka ir gvaran- 
tuota apsauga. Taigi, kad 
Įtikinus užsienio žmones, 
j’og įdėti jų kapitalai Rusi
jos pramonėn ir prekybon 
negali žūti, Rusija turi pri
pažinti privatinės nuosavy
bės teisę, kitaip sakant, pa
naikinti sovietų tvarką^ ji 
turi užtikrinti užsienio ka
pitalistams tam tikrų privi
legijų; ji taipgi turi atly
gint už padarytus revoliuci
jos metu nuostolius netik 
užsienio kapitalistams, bet 
ir Rusijos buržuazijai, kuri 
išbėgiojus dabar gyvena už
sieniuose, ir turi atmokėti 
visas caro skolas. Tų skolų 
aliantai priskaito 26,000,- 
000,000 aukso rublių, arba 
apie 13,000,000,000 dolerių, 
neskaitant ką Rusija skolin
ga Amerikai.

Rusijos atstovas Rakovs- 
kis pareiškė, kad rusai atva
žiavo Genujos konferenci- 
jon pagalbos jieškoti, bet 
neatiduoti tų paskutinių 
trupinių, kurių keturių me
tų blokadai ir kontrevoliuci- 
jai da nepasisekė sunaikinti. 

Kad parodžius, kiek alian
tų blokada ir jų remiami 
kontrevoliucionieriai prida
rė Rusijai nuostolių, čičeri- 
nas išsitraukė iš kišeniaus 
sąskaitą ir pakišo susirin
kusiems diplomatams.

Pasirodė, kad sąskaita 
siekia 50,000,000,000 aukso 
rublių, tai yra dusyk tiek, 
kiek Rusija skolinga alian- 
tams. Taigi išeina, kad no-

, MEDŽIOKLĖ ANT_
PLĖŠIKŲ.

New Yorke susitvėrė iš 
100 vyrų Lyga, kiekvienas 
su automobilium, ir eis po
licijai į talką plėšikų me
džiot. Jie sutinka daryti 
viską, ką tik policijos komi- 
sionierius jiems pasakys. 
Policijos automobiliai tuo
jaus bus aprūpinti bevielio 
telefono aparatais ir me
džioklė ant plėšikų ketina 
prasidėt ne juokais.

ici lų.

Didžiausis potvinis esąs ■ - . -j
'jose. Ties Beardstown, III., 
pakilęs vanduo išgriovė 
tvenkinį ir užliejo 6,000 na
mų. Vanduo pradėjo artin
tis prie Peorijos ir žmonės 
ėmė bėgti iš namų. Čia pot
vinis kilo iš Illinois upės.

Rytuose taipgi daug upių 
patvino. Vietomis ištisi lau- 
kai stovi po vandeniu. Daug 
žmonių prigėrė.

teismo uždraudimą (injunc- j Ulinois ir Arkansas valsti-
tionąl ir pardavimas buvo 
sulaikytas. Sakoma, kad kai
liai bus sugrąžinti tikriems 
jų savininkams, iš . kurių 
bolševikai buvo juos kon
fiskavę.

BOMBA PUOTOJE.
Iš Vienos pranešama, kad 

puotoje tenai sprogo bomba, 
3 žymius žmones užmušda- 
ma ir apie 30 sužeisdama. i 
Vienos darbininkai miršta j 
badu, o betgi yra žmonių, j 
kurie gali kelti puotas. Ne-Į 
nuostabu, kad jose sprogsta 
bombos.

POPIEROS DARBININ
KAI RENGIASI 

STREIKUOT.
Nuo 1 gegužės Amerikoj 

žada sustreikuot 100,000 po- 
pieros darbininkų. Streikas 
žada apimti visas Suvieny
tų Valstijų ir Kanados po- 
pemes. Streiko priežastis 
yra tame, kad kompanijos 
žada numušti darbininkams 
10 nuošimčių algos nuo 1 
gegužės. Tai butų jau tre
cias numušimas. Pernai

STREIKIERIS 
PASIPIOVĖ.

Pereitą sąvaitę Lawrence 
pasipiovė Trofim Kuzimin- 
čuk, rusas darbininkai šei
mininkas rado jį lovoje visą 
kruviną ir šalia jo numestą 
britvą. Pasirodo, jis persi- 
piovė sau gerklę. Jį nuvežė 
ligonbutin da gyvą, bet po 
trijų dienų jis mirė. Išėjus 
Lawrence audėjams strei- 
kan, jis buvo pasilikęs dirb
ti, bet paskui ir jis sustrei
kavo. Ir pasilikęs 
tuoj nusižudė.

namie

BIRŽA UŽVIRĖ.
Birža, kuri nuo karės pa

baigos buvo visai apmirus, 
paskutinėmis dienomis ėmė 
smarkiai virti, šį panedėlį 
ant New Yorko Štock Ex- 
change išpirkta 2,000,000 
šėtrų. Spekuliantai pradėjo 
pirkti šėrus taip smarkiai 
dėlto, kad tikisi šią vasarą 
daug darbų ir didelių pelnų 
kompanijoms.

AREŠTAVO KOMUNISTŲ 
VADĄ.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad tenai tapo areštuo
tas Danijos komunistų va
das Christiansen, kuris ren
gęs atvirą sukilimą. Jo pa
dėjėjas Klitford taipgi esąs,-— —-------- v
suimtas jiems buvo numušta 15 nuo-

---------- išimčių, o šįmet sausio mė- 
SERBIJOJ ŽEMĖ DREBA, |nesyje 8 nuošimčiai nuimta.

Jei dabar numuštu da 10Žemės drebėjimas, kuris 
prasidėjo Serbijoj 23 kovo, 
po trumpų pertraukų vis at
sikartoja, įr kas sykis būna 
vis smarkesnis. Nors nelai
mių su žmonėmis da nebu
vo, bet tamsus ir prietarin
gi kaimiečiai labai nusi
gandę.

BULGARŲ ŪKININKAI 
LAIMĖJO RINKIMUS.
Sofijos žiniomis, rinki

mus Į Bulgarijos komunas 
(valsčius) laimėjo-ūkininkų 
partija. Ji pravedė 13,182 
savo kandidatų.

Jei dabar numuštų da 10 
nuošimčių, tai darbinin
kams sunku butų jau ir pra
gyventi.

RUBSIUVIAI STEIGIA 
SAVO BANKĄ.

Amalgameitų rubsiuvių 
unija Chicagoje steigia sa
vo banką, kuris bus žino
mas vardu Amalgamated 
Bank and Trust Companv. 
Pamatinis kapitalas busiąs 
$200,000. Vieta rubsiuvių 
bankui pasamdyta po Nr. 
371 West Jackson bou- 
levard.

RADO UPĖJ $10,000.
Netoli Washingtono vie

nas žmogus rado Potomac’o 
upėj plaukiojant pundą po
pierinių pinigų. Kada jis 
juos suskaitė, pasirodė $10,- 
000. Pinigai buvo da nevar
toti, tik iš dirbtuvės. Mano
ma, kad jie buvo keno nors 
pavogti iš valdžios spaus
tuvės.

RADO NUŽUDYTĄ 
NUOGĄ MERGINĄ.
Haverstraw, N.Y. — Vai

kai išėję į krumus rinkti gė
lių rado netoli nuo čia ant 
kalno užmuštą nuogą mer
giną. Jos gaiva esanti su
laužyta pagaliu ar šiaip 
;<okiu įrankiu. Policija daro 
tardymą.

UŽKAPOJO TĖVĄ IR
5 SŪNŪS.

Ant vienos farmos Kan
tas valstijoj užpuolė nežino
mas piktadarys ir užkapojo 
farmerį Tremblav ir penkis 
įo sūnūs, paskui padegė na
mus ir pabėgo.

STREIK1ER1S NUMIRĖ 
BADU.

Nashua, N. H. — šiomis 
dienomis čia buvo atrastas 
savo kambary miręs badu 
William Simonds, 65 metų 
audėjas, kuris jau 8 sąvai- 
tes išbuvo ant streiko. Pra
gyvenęs sutaupytus savo 
skatikus vargšas velijo mir
ti iš bado, negu likti streik
laužiu ir eit dirbti, kuomet 
kiti jo draugai streikuoja.

ISPANAI GAVO J KAILI.
Pasirodo, kad ispanams 

Afrikoj netaip jau sekasi, 
kaip jie gyrėsi. Tiesa, jų lai- j 
vynas sunaikino keturis 
maurų kaimus netoli pa- rint teisingai atsilygint, ne 
kraščio, bet sukilę vergai Rusija turi jiems skolas mo
da toli neapgalėti ir kartas.keti, bet jie turėtų jai pri- 
nuo karto užduoda ispa- mokėti apie 13 bilionų do- 
nams skaudžių smūgių. Da-jlerių. 
bar atėjo žinių, kad ispanai 
skaudžiai buvo supliekti ir 
vienas jų laivas paskandin- 
tas. Daug ispanų paimta ne
laisvėn ir laikoma Morokos 
gilumoje.

SUDEGĖ 22 AUTOMO
BILIAI.

Cantone, netoli Bostono, 
per Velykas sudegė garažas 
su 22 automobiliais.
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O APŽVALGAI n
PALIEKA DVARPO
NIAMS TITULUS IR 

PRIVILEGIJAS.
"Lietuvos Ūkininkas" ra

šo, kaip Steigiamam Seime 
buvo svarstoma Lietuvos 
Konstitucija antruoju skai
tymu. Visų pirma kilo gin
čai dėl klausimo, kam turi 
prigulėt vyriausia Lietuvos 
valdžia. Konstitucijos komi
sijos projekte buvo pasaky
ta, kad valdžia priklauso 
krašto piliečiams. Bet kleri
kalams tas nepatiko ii’ jie 
pareikalavo, kad butų pasa
kyta "tautąi”. Socialdemo
kratai išparodė, kad taip 
bus neliogiška, nes tuomet 
išeis lyg ir vienų tik lietu
vių valdžia, o Lietuvoje gy
vena juk ir kitokios tautos. 
Bet klerikalai užsispyrė ir, 
būdami didžiumoje, nubal
savo, kad valdžia priguli ne 
šalies paliečiams, bet 
"tautai".

Priėjus prie 9-tojo kons
titucijos paragrafo, kur pa
sakyta, kad "luomai ir titu
lai naikinami,” kilo da di
desnis triukšmas. Klerika
lai pasirodė didžiausiais 
dvarponių titulų ir privile
gijų užtarėjais. Atsistojęs 
kun. Staugaitis visų krikš
čionių vardu pareikalavo, 
kad žodžiai apie luomų ir 
titulų panaikinimą butų iš 
konstitucijos išbraukti. Ir 
ačiū savo didžiumai kleri
kalai nubalsavo, kad titu
luoti ponai ir luomai turi 
Lietuvoj pasilikti. Kuo Lie
tuvos dvarponiai savo prie- 
teliams užtai atsilygins, d a 
nežinia.

Taip pat buvę ir su 10- 
tuoju paragrafu, kur kalba
ma, kad Lietuvos pilietis 
negali priimti jokių titulų 
ir medalių iš svetimų vals
tybių. Klerikalai pareikala
vo šitą paragrafą visai iš
mest. Socialdemokratas Če
pinskis pasmerkė tokius 
žmones, kurie vaikščioja ap
sikabinėję ordenais ir me-j 
daliais, lygindamas juos su' 
neišmanėliais ir bepročiais. 
Bet klerikalai pasirodė di
džiausiais medalių garbin
tojais ir tą paragrafą iš
braukė.

Didžjausis tečiaus lermas B . toliaus nenriva- 
Seime kilo dėl 14-to para-'lotnr nncol-r+o L-o/lTx4_'|y OUU, SaKO uargvailllb. 

Susivienijime dabar esą 
nariu Hanor iii

i

Seime kila baisus lermas 
ir pirmininkas pertraukia 
posėdi 5-kioms minutoms.

Po pertraukos išeina kle
rikalų atstovas Draugelis 
ir pareiškia, kad, girdi, ne
galėdami nieko su atstovu 
Požėla padaryti ir nenorė
dami brutalės jėgos vartoti, 
krikščionys priversti esą 
sale apleisti.

Klerikalai eina laukan, o 
kairieji juokiasi.

Ir taip klerikalai parodė, 
kad jie yra didžiausi nacha- 
lai ir demokratybės neprie
teliai. Jie palieka dvarpo
niams titulus ir privilegijas, 
jie garbina barbarizmo pa
laikus — ordenus, ir kad 
palaikius kvailą savo pirmi
ninko užsispyrimą praša
lint socialdemokratą, išardo 
visą Seimo posėdį! ‘

S.L.A. IR SANDARA.
Tūlas p. Dargvainis užsi

manė prirašyti S.L.A. prie 
tautininkų partijos Sanda
ros, nes jis surado, kad se- 
niaus S.L.A. visuomet buvo 
"partyviška" ir "tautiška" 
organizacija. Jis sako:

”S.L.A. istorija, kurią suda
ro 36 metų organizacijos gyva
vimas ir veikimas, parodo jį 
visados buvus partyvišku. Di
desnės partinės kovos nei ne
reikia, kaip ta, kurią Susjvie- 
njiimas vedė su kuniginiais. 
Arba atsiminkite 1910-1911 
m., kuomet dei reformų orga
nizacijoje socialistai buvo iš
kėlę revoliuciją. S.L.A., kaipo 
organizacija, buvo tautiškas../’

Dabar Susivienijimas ėmė 
ir virto "bepartyviška" or
ganizacija. Dargvainiui tas 
nepatinka. Jis pripažįsta, 
kad nepartivumas Susivie
nijimą pakėlė, nes —

"Socialistai, manydami galė
sią imti organizacijoje viršų, 
palengva spietėsi prie jos, agi
tavo ir triusėsi. Jų pasidarba
vimu išdygo daug naujų kuo
pų, daug narių per jų pasidar
bavimą atėjo Į S.L.A. Tauti
ninkai nuo 1911 bent iki 1916 
m. nesipriešino bepartyvumo 
politikai, snaudė organizacijo
je. nuleidę rankas.”

t

grafo, kur pasakyta, kad pi
lietis naudojasi sąžinės lais-

apdraudos — ir visus tuos pataria kun. žiliui arba vi- 
žmones p. Dargvainis nore- są tą reikalą likviduoti, ar
tų susidėti Į savo partijos ba pradėti ką nors veikti ir 
kromeli kaipo savo tavorąl painformuoti žmones ąpie 

Jei tautininkai pradeda tai.
rodyt šitokių apetitų, tai S. Į
LA. nariai turi apsižiūrėti, 
kad tie politikieriai nepa
imtų i savo rankas Valdy
bos ir ateinančio Seimo.

KUN. KEMĖŠIS J IEŠKO 
KUN. ŠILIAUS BANKO.

.» "Dar-ko” 42-tram nume
ryje kun. Kemėšis kreipiasi 
atviru laišku Į kunigą J. Ži
lių (Žilinską) ir klausia, 
kur dingo tas bankas, kuri 
jis anais metais buvo pradė
jęs organizuoti ir surinko iš 
žmonių apie $100,000?

Kemėšis sako:
lengva man tai daryti: 

didžiai gerbiu Tamstą ir kai
po šiaip jau žmogų, ir kaipo 
katalikų kunigą, ir kaipo žy
miai Lietuvai pasidarbavusį 
patrijolą. Verčia tačiau manę 
atsiliepti tas faktas, kad penki 
metai atgal, Tamstos ingalio- 
tas, su entuzijazmu stojau 
Tamstai į pagelbą organizuoti 
Žemės Bankui kapitalą; per 
mano tarpininkavimą dalinai 
ir dei manimi pasitikėjimo, in- 
plaukė i Žemės Banko kasą 
apįe $10^00.00. Taigi nors ne
didelę dalį moralės atsakomy
bės prisieina nešti ir man. Tie
sa, aplinkybės to Banko kūri
mui nebuvo palankios. Bet tie
sa ir tai. kad i§ apie 1000 šė- 
rininkų (sudėjusių apie $100,- 
000.00 kapitalo) per tuos pen
kis metus niekas negavo nei 
vieno cento nuošimčio, nors pi
nigai juk nešė kiek nuošimčių 
ir gulėdami New Yorko Banke, 
ir vėliau pąskolinti Garlaivių 
Bendrovei.”
Kemėšis sako, kad buvo 

tokių katalikų, kurie, kuni
gais pasitikėdami, ”dėjo be
veik paskutinius savo su
taupytus centus" to banko

i Įkūrimui; vėliau jie ligų ir 
vargų prispausti šaukėsi 
pas kunigėlius pagalbos, 

i prašė, kad grąžintų nors 
dalį ju pinigų, bet veltui.

Penisi metai jau sukako,] 
kaip žmonės tuos pinigus 
sudėjo, ir jokios žinios ne
turi. Todėl kun. Kemėšis

KOKS TARP JŲ 
SKIRTUMAS?

So. Bostono klerikalų 
"Darbininkas" Velykų nu
meryje aiškina, kokie tai 
biaurųs, koke nedori buvo 
tie žydai, kurie nukryžiavo- 
jo Kristų! Girdi, prikalė iš
ganytoją prie kryžiaus ir — 

"Einantieji pro šalį piktžo
džiavo Jam. kraipydami savo 
galvas ir sakydami: šia tau, 
kursai sugriauni Dievo bažny
čią ir per trejetą dienų vėl ją 
pastatai. Gelbėk pats save nu
žengdamas nuo kryžiaus. Taip- 
pat tyčiojosi ir vyriausieji ku
nigai draug su Rašto žinovais 
ir vieni kitiems sakė: Kitus iš
gelbėjo, pats savęs negali iš
gelbėti. Kristus, žydų Kara
lius, tenužengia dabar nuo 
kryžiaus, kad matytumėm ir 
tikėtumėm.”

Bet koks gi skirtumas 
tarp tų žydų, kurie nukan
kino Kristų kaipo "bažny
čios griovėją", ir dabarti- 

j nes katalikų dvasiškijos, 
kuri nori išnaikinti socia
listus, kaipo "bažnvčios 
griovėjus?”

Jei mes gyventume 2,000 
metų atgal, tai Lietuvos ku
nigai su savo govėdomis 
šiandien kaltų prie kry
žiaus socialistus, taip kaip 
Teruzolimo kunigai padarė 
su tuo žydeliu, kuris vadi
nosi Kristum, šiandien gy
vename 20-tam šimtmetyje, 
ir tai Lietuvos kunigų at
stovas Garmus nesidrovi 
nuo pagrindų skelbti, kad 
’bedieviapis vieta ant‘kar

tuvių!" Pasakykit, koks tad 
skirtumas tarp tokio Gar
maus ir tu latrų, kurie ty
čiojosi iš nukryžiavoto 
Kristaus^

l 93 DIENAS 91 ŽMOG
ŽUDYSTĖ.

New Yorko policijos re-

i

Klerikalai sukompromitavo Lietuvą
viso pasaulio akyse.

(Nuo specialio "Keleivio” korespondento)

Daugybę faktų iš kunig: 
nio šmugelio paduoda "Iz 
viestija". Kunigas Puric
kis kraustosi iš galvos. — 
Kunigo auksas Įsakyta iš
duot jo Įgaliotinei.

Rusijos Sovietų Respubli
kos oficialiniame laikrašty
je, "Izviestija", 5 d. sausio, 
1922 metų štai kas rašoma 
apie Lietuvos klerikalų va
romą šmugelĮ, panaudojant 
valstybės antspaudas savo 
pelnagrobystės tikslams:

”25 rugpiučio, 1921 m., 
•Jamburgo muitinėj buvo 
suturėtos 24 diplomatinio 
bagažo vietos sų Lietuvių 
petrapiljškio konsulato ant-

ar jie buvę kunigai ar ka- tardytoją, tik p. Toliušis — 
nauninkai, ar paprasti žmogus, stovįs aukščiau vi-. 
griešnįnkai."

demarąs, kuris nėra joks 
socialistas, bet vienas iš tų, 
kurie savo laiku kvietė 
Urachą ant Lietuvos sosto 
— net šitas Voldemaras, ci
tuodamas "Izviestijoj" pa
duodamas faktus, "Tėvynės 
Balso" No. 27-tame rašo:

"Tai nematytas diploma
tiniuose santykiuose atsiti
kimas, kad oficialis vienos 
valstybės laikraštis mestų 
kaimynės valstybės valdžiai 
tokį apkaltinimą. Ne vie
nam kitam agentui, kas bu
tų pakenčiama, bet visai

šokio Įtarimo. Norėta, kad 
Net profesorius A. Vol- jis už kauciją paleistų iš ka-

> Įėjimo besėdintį tenai gar- 
, sųjĮ MelechauskĮ, kurs, kai- 
i po diplomatinis kurjeris, ly- 
i dėjo Joniškio vagonus.

”Bet jei p. Toliušio nepa- 
. sisekė ir nepasiseks papirk

ti, tai yra dar kitas būdas— 
atimti iš jo bylą. Ir vėl ten
ka girdėti kalbant, kad p. 
Toliušis nesugebąs vesti 
tardymo.

"Neramios žinios vis di
dinasi. Pasakojama iš tikrų 
šaltinių, kad Purickiui at
ėję nesenai iš Maskvos dau
giau 10 svarų aukso ir esą 
Įsakyta... išduoti ji Purickio 
įgaliotinei. Grįžta iš Ber
lyno Purickio daiktai, kurie 
buvo atgabenti iš Maskvos. 
Viešai kalbama apie jų iš
pardavimą, nors šmugeliu 
įgytas turtas ir kaipo toks 
turi būti sekvestruotas, kol 
teismus neišspręs bylos. 
Pardavimas ir pirkimas šio 
turto draudžiamas įsta
tymu.

"Ir kas atsitinka ?»Ne tik 
viešai kalbama apie pirki
mus iš tų daiktų, bet ir jų 
pardavimą. Ateina tie daik
tai per užsienių ministeriją, 
ir jos vice-miniteris p. Kli
mas ’perka’ tinkamą sau 
daiktą.

"Ar bus kada visam tam 
žjalas? Lietuvos garbei su
duotas didžiausis smūgis, 
nuo kurio daug kenčia jos 
svarbiausi reikalai. Lietu
vos visuomenė nenusira
mins, kol nebus atidarytos 
Teismo durys."

Sukompromitavę Lietuvą • 
viso pasaulio akyse, kleri
kalai žino, kad ateinančiuo
se rinkimuose neužvaldys 
Seimo "krikščioniškai-de- 
mokrątiškom" vėliavom 
dengdamiesi, dėlto jau da
bar visose klebonijose bros- 
tvininkai, klebonų diriguo
jami, knibžda ir ruošia "ka
talikų" sąrašus, kad tuomi 
vardu pralindęs Į Seimą ir 
jame .šeimininkaujant to
liaus šmugeliaut.

Amerikiečiai privalo vyt 
iaukant iš savo šalies Lietu
vos klerikalų agentus. Kaip 
Lietuvoje liaudis nemato 
kun. Laukaičio surinktų pi
nigų dėl mokyklų, taip bus 
ir su kunigui Garmui, kun. 
Bumšai, kun. Andziuliui ir 
kitiems kunigams ir jų 
agentams sudėtais pinigais.

Amerikiečiai, budėkite* 
Tik jus galite išgelbėt Lie- 
.uvą iš tų pinklių, į kurias 
ją klerikalai Įpainiojo. Pa
reikalaukite atskaitų už 
kiekvieną savo aukautą 
Jetuvai dolerį ir centą! Te

gul pasako klerikalai, ko- 
kiąm tikslui jie pinigus su
naudojo! Jus jiems pilate 
pinigus, o jie iš jus tyčioja
si, kad pirks virves ir sta
tys kartuves jūsų tėvams ir 
broliams karti.

Klioštorininkus tegul re
mia Romą, kuriai jie Lietu
vos petragrašius per am
žius kolektavo. Amerikos 
darbininkai tegul remia sa
vo brolius Lietuvoje ne per 
valdžią, bet per savo parti
nes orgąnizacųas.

Grįžusieji Lietuvon ame
rikiečiai patyrė, kaip "šil
tai" juos sutiko klerikalinė 
valdžia ir kaip ji "atsidėka- 
vojo" jiems už jų dolerius, 
leikalaukite, broliai, at

skaitų iš tų ponų, kuriems 
aukas siuntėte, nes kitaip 
viskas bus prašmugeliuota.

šeiva.

spauda. Bagažas tapo sulai- valdžiai. Užsienių ministe- 
tos .^e ?.* Priezas^s.iįja siunčia badaujantiems 

kad buvo siunčiamas su Pe-; geležinkelių instrumentus 
trapilio Lietuvių konsulato; valgyti ir kokain< gertt 
antspauda, kuriam nepripa- . Qrijfkevičius pareiškiąs, 
zmta teisė siuntinėti diplo- kaį muSų valdžia duodanti 
matini bagažą. Į • • ” •

"Atidengus sulaikytąjį kaj“*‘ 
bagažą rasta namų reikme- ‘ 
nos daiktai, išdirbiniai i“ 
aukso ir sidabro, auksinių 
bei sidabrinių pinigų, caro 
popierinių pinigų. Durnos, 
paskolų lakštai ir t.t.

"6 gruodžio diplomatinio 
kurjerio krepšy Maskvoje 
rasta 25 kilo sakąrino už
plombuotose dėžutėse.

”12 gruodžio Maskvoje 
laivo apžiūrėtas vagonas su 
kroviniais Lietuvių geležin
kelio komisijai. Vagonas 
buvo užplombuotas ir su 
Lietuvių užsienių ministeri
jos antspauda. Patikrinus 
io turinį, Lietuvių komisi
jos pirmininkas pil. Grinke
vičius parodė Įvairių firmų 
sąskaitas maistui, kurs bu
vęs vagone. Apžiurėjus va
goną, rasta 639 pūdai saka- 
rino, iki 200 pudu kakao ir 

kordai parodo, kad prade- Į šokolado, daug skrynių vy
no, 250 butelių spirito, di- 
džiausis krepšis su galante
rijos prekėmis ir kiti 
daiktai.

”PiL Grinkevičius stengė
si "prastumti" vagoną, da
vęs kyšį RKI bendradarbiui 
didumo 20.000 auksinų, 2 
buteliu spirito, sigarų, ža
dėdamas per dvi dieni su
mokėti už kiekvieną tūks
tantį auksinų 1,200,000 so
netų rublių. Pinigai buvo 
duoti iš pinigų, kurie, anot 
Grinkevičiaus, ”mano val
džios duoti specialiai tam 
reikąlųL"

"Apžiurinėjąnt šį vago
ną, pil. Grinkevičius pasakė, 
kad "jis gal duoti dar dides
nę dovaną iš rusų tautos 
meilės ir pasigailėjimo."

"Ketvirtų metų spalio re
voliucijos sukaktuvėms Lie
tuvių valdžia paaukavo 2 
vagonu maisto Rusijos ba
daujantiems.

”26 lapkričio Lietuvių už
sienio ministerijos įsakymu 
išsiųsta iš Kauno Rusijon 
3 vagonai su maistu, kurių 
2 badaujantiems ir 1 Mask
vos atstovybei ir genera- 
liam konsulatui Rusijoj.

"Iš šių trijų 1 buvo sulai
kytas Jonišky (lietuvių-lat
vių pasienis). Jame rasta 
sakarino. Kiti du su maistu 
badaujantiems bpvo sulai
kyti rusų muitinėj. Juose 
rasta gelžkelių instrumen
tai, maistas, koniakas, ko
kainas ir sakarinas."

Tai šitaip rašo apie Lie
tuvos kunigų šmugelĮ ofi
cialis Rusijos laikraštis.

Lietuvos klerikalų judo- 
šišku veikimu yra pasipik
tinę visi dori Lietuvos pilie
čiai. Visur girdisi balsai: 
"Nubaust kaltininkus, ne
žiūrint kokio stono jie butų, 
ar jie kunigai vienuoliai, ar 
jie kunigai su ’jgaliotinėm’,

Ur

dant nuo Naujų Metų, i 93 
dienas tenai buvo 91 žmog
žudystė papildyta.

Remkime angliakasių 
streiką!

Daugiau kaip pusė milio- yra visų darbininkų kova, 
no darbininkų šiandien ko- Socialistų Partija, kuri

23,000 narių, daug jų tarpe yoja anglies laukuose prieš remia kiekvieną darbininkųye ir negali būt verčiamas ^7- A! >oj* anglies įauKuose
pildyti tikybinių aktų. Kle- Ti?‘S’JJlf.’T.'.MEl sąlygas
rikalams tas n/patiko ir jų » J“S3K&

! ir judėjimą, Į angliakasių 
savininkus, I streiką kreipia ypatingos

pinigų "specialiai tąm rei-
- - ♦*

_ "Nepamirškime, visų vals- 
ls lybių užsienio ministerijos

kalbėtojas kun, Staugaitis 
pareikalavo, kad žodžiai 
"negali būt verčiamas pil- 
dyti tikybinių aktų" butų į., 
išbraukti. Socialdemokratas 
Požėla nurodė, kad išleidus j 
tuos žodžius, jokios sąžinės j 
laisvės nebus, nes kunigai 
tuomet galės varu varyti 
žmones bažnyčion. Ir jis 
pridūrė:

"Jei nenorit užlaikyt pama
tinių dėsnių, kurie jau yra gy
venime, tai tuomet, gerbiamie-

partijos krikštą. Dabar at- kurie atsisakė tartis su uni- domės. Pildomasis tos par-
_ n T A _______ _______ *_______•____  • , ... . -eina S.L.A. suvąžiayimas, iv Jos atstovais dėl naujo kon- 

. trakto. Kasyklų baronai 
tautininkais, mano, kad dabar jiems at

ėjo proga sunaikinti darbi
ninkų organizaciją ir nu-

S.L.A. turįs pasisakyti, ar
ri eina su

ai’ ne.
”Jei S.L.A. pasakys esąs _

partinė organizacija,” sako,stumti angliakasius su jų 
Dargvainis, ’ tai bus gera ir t šeimynomis ant žemiausio mes^prie to turime eitiAo ka- gydimo laipsnio, 
mufliažuoto veikimo, koks yra' Valdant šitiems pelnagro- 
organizącijoje dabar, visuo- biams šalies anglių šalti- 
menė nebegali pakęsti.”

Kada tas žmogus su vi
suomene kalbėjosi ir kokiu

gauna "Izviestiją” ir tiks
liai seka, kas tenai rašoma. 
Bet ne tik ministerijos skai
to bolševikų laikraščius. Vi
si ddesnieji laikraščiai juųs 
seka. Taigi lietuvių šmuge
lio byla plačiai žinoma 
visur."

"Mes iš> pačios pradžios, 
kai ji išėjo aikštėn, rašėm, 
kad vienintelis išėjimas — 
greitai ją ištirti visapusiš
kai ir nubausti kaltuosius. 
Svetima spauda kitaip ma
nė. ’Purickio dimisija galu
tinai priimta. Nutarta Pu
rickio teisman neatiduoti, 
nes jo byla sukompromituo
tų visas partijas, premjerą 
ir Valstybės viršininką’ — 
taip rašė vienas Rygos laik
raštis 2 sausio, kurio nume
ris pripuolamai man pate
ko i rankas.

"Lietuvoje lig šiol nesira
do nei vieno žmogaus ir, ti
kimės, nesirąs, kas Įtartų 
d-rą Grinių šioje byloje. Vi
sų lietuvių Įsitikinimu Gri
niaus atsakomybė tik tame, 
kad jo kabineto narys galė
jo varyti šmugelĮ taip ilgai 
nežinant kabineto galvai

"Bet svetimieji kitaip 
mano, kaip matėm iš cita
tos. Užkirsti kelią pana
šioms nuomonėms tegalima 
tik parodžius, kad Lietuvo
je teismas yra, ir tai nepri
klausomas teismas.

"Musų nelaimei Seimas ir 
Valdžia nėjo ir neina šiuo 
keliu. Pikčiausis Seimo 
priešas tegalėjęs būti pa
tarti jam elgtis, kaip jis 
elgiasi. Seimas atsisakė nu
imti nuo Purickio neliečia
mybę, kaip savo metu apie 
tai rašėme.

"Apsergą Purickis. Neži
nia iš kur paleisti gandai, 
kad jis Įš galvos išeina. 
Kviečiamas iš Karaliau
čiaus profesorius, kurs tu
rįs patvirtyiti, kad Puric- 
kiui galvoj negerai ir kad 
jis reikia išvežti užsienin 
operacijai daryti.

’Gali būti, kad šiuos gan
duos nėra nei pusės žodžio 
teisybės. Bet niekas nesirū
pina išaiškinti tikrą dalykų 
stovį. Jau senas Romos ju
ristas Kasijus statydavo 
klausimą, kam iš to nauda ? 
— cui prodest? Žmonių psi
chika ta pati ir šiandien. 
Neretas klaus ir šiandien: 
kam naudinga, kad Puric
kis butų skelbiamas be
pročiu?

"Lengva suprasti, koks 
ius atsakymas matant visa, 
kas dedasi. Gi dedasi labai 
negerai. Neužilgo potam,. 
cai Seimas atsisako išduoti 
PurickĮ, pasklvsta žinia, 
kad buvo bandymų papirkti

tijos komitetas atsišaukia i 
visus savo narius ir šalinin
kus, ir ragina juos remti 
streiką visomis išgalėmis. 
Visur, kur tik galima, socia- 
’istai yra kviečiami dirbti 
išvien su organizuotais an
gliakasiais, eiti su jais ant 
pikietų, rinkti jiems pašal
pą ir taip toliaus.

Toliaus Socialistų Parti
jos komitetas pataria savo 
nariams kovoti su tą biau- 
rįa propaganda, kokią ka
pitalistai vąro purvinoj sa
vo spaudoj prieš streikuo
jančius darbininkus. Kad 
išblaškius tuos šmeižtus, so
cialistai privalo rinkti žinių 
iš streiko bėgio ir skelbti 
taktus darbininkų spaudo
je, kad angliakasių reikalai 
butų teisingai nušviesti.

Socialistų Partija stoja 
užtai, kad kasyklos butų at
imtos iš kompanijų ir nacio
nalizuotos. nes tik tada jo
se galės būti tvarka, kada 
jos bus vedamos demokra
tiniu budu ir kada jų vedi
me patįs maineriai turės 
balsą. Bet to negalima at
siekti be stiprios darbinin
kų organizacijos. Todėl 
kiekvieno socialisto pareiga 
vra rūpintis, kad mameriai 
butų kuo geriausia organi
zuoti ir kad kiekvienas jų 
streikas baigtųsi 
džiausiu f

niųs, tenai išsivystė bai
siausia betvarkė. Minkštųjų 
kasyklų plotuose nuo dau
gelio metų jau viešpatauja 
chroniškas nedarbas. Jei 
kurioj vietoj da buvo šio
kia tokia tvarka, tai ačiū 
tik darbininkų organizaci
jai West Virginijos laukuo
se, kur angliakasiai neorga
nizuoti, suirutei niekad nė
ra galo. Brutališkas kasy
klų aristokratijos viešpata
rimas tenai priėjo prie to, 
kad tūkstančiai žmonių tu
ri gyventi kalnuose be jo
kių namų visai primityvėse 
sanlygose ir mirti nuo bado.

ji. nevartoki! bent veidmainio- buc]u jįs jos nusistatvmą dėl 
gai žodžių Demokratinė Res- g.L.A. sužinojo, jis* nepa- 
pubiika’.” 'sako.
Ištarus Požėlai tuos žo- .. Mums rodos, kad netik 

džius, klerikalų pirminin- "visuomenė", bet ir pats S. 
kas Stulginskis pradeda L.A. nesutiks, kad fį kas 
skambint ir pareiškia, kad kinkytų Į tautininkų parti- 
tokia kalba esanti "Įžei- jos vežimą. Kad kitąsyk Su- 
džianti”. ‘

Bet Požėla nekreipia Į tai 
domės ir kalba toliaus. tuo
met klerikalų pirmininkas 
atima Požėlai balsą. Social
demokratai pradeda prieš 
tai protestuot. Pirmininkas 
Įneša, kad Požėla butų visai 
prašalintas iš Seimo vienam 
posėdžiui. Klerikalai nubal
suoja prašalint. Socialde- Susivienijimo priklauso 
mokratai tuomet pareiškia: Įvairių pažiūrų žmonės. 
Mes visi sutinkam su Paže- Daug kuopų susideda iš so- 
la — prašalinkit visus. Kle- cialistų arba jiems simpati- 
rikalai nedrįsta to daryt, zuojančių; yra taipgi nema- 
tuomet ir Požėla nesikelia ža komunistų ir katalikų; 
iš vietos ir pasilieka Seimo yra ir visai nepartinių žmo-'linga visų šalies darbininkų 
salėj, _  ' nių, kurie prisirašė tik dėl parama. Nes mainerių kova

sivienijimas buvo politinė 
košė, tai tas da nereiškia, 
kad jis ir vėl turi tuo būti.

Dabar Susivienijimas yra 
jau reorganizuota ir pasta
tyta grynos apdraudos pa
matais organizacija, I 
jis negali būt kokios 
politinės partijos Įrankis.

Bet tai da ne viskas. Prie

todėl I Prieš darbininkų organi- 
nors zacijas, prieš unijas, pluto-

kratai kovoja visu šalies 
plotu, bet kasyklų laukai 
dabar virto karščiausiu tos 
kovos centru. Prieš anglia
kasius dabar fcreipiairfos vi
sos reakcijos spėkos, visi 
peinagrobių ginkląi. Todėl 
angliakasiams dabar reika-

__ 1 kuodi- 
jiems laimėjimu.
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CHICAGO, ILL.
Jlubsiuviu susirinkimas.
7 d. balandžio unijos sve

tainėj Įvyko lietuvių rubsiu
vių skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Perskaičius pra
ėjusio susirinkimo tarimus, 
prasidėjo skaitymas laiškų. 
Girdėjau sekretorių skai
tant laišką ir nuo Socialis
tų Partijos, kuriame lietu
vių skyrius buvo kviečia
mas prisiųsti Įgaliotinius Į 

• tarptautinę socialistų ir ki
tų darbininkiškų organiza
cijų šaukiamą konferenciją 
16 d. balandžio prisirengi
mui apvaikščioti darbinin
kų šventę, Pirmąją Gegu
žės. Perskaičius tą laišką 
vienas munšaininis komu
nistas T. davė Įnešimą laiš
ką padėti ant stalo ir ne
svarstyti, o kitas jo sėbras 
tą Įnešimą parėmė.

Toliaus sekė raportas de
legatų iš Jungtinės Tarybos 
(joint Board) posėdžiavi
mų. Pirmas raportavo 
Vikšris, kad 9 dieną kovo 
Jungtinė Taryba turėjusi 
posėdĮ, kuriame jie davę 
Įnešimą, kad unijos su bo
sais derybose butų paskirta 
nuo kiėkvieno unijos sky
riaus po du atstovu. Bet, 
girdi, unijos lyderis Rosen- 
bliumas pasakęs, kad nuo 
lokalų delegatai neinteli
gentiški ir jų suvis nereikia. 
Unijos prezidentas Hilman 
taipgi nurodęs, kad jeigu 
nuo lokalų bus po du ekstra 
delegatu, tai ir bosai pano
rės turėt toki pat skaičių 
delegatų, tuomet pasidarys 
didelis susirinkimas, kur 
bus daug bereikalingu dis
kusijų, o dalyko nei kiek 
nepagerins. Taip, girdi, di
džiuma ir nubalsavo, kad 
nuo lokalų delegatų nerei
kia. Viena centralinė valdy
ba susitaikysianti Toliaus 
Vikšris pranešė, kad buvę 
protestų prieš unijos lyde
rius. kam jie perka unijos 
ofisų merginoms Kalėdų 
dovanas.4 tai manadžierius 
Levin atsakęs, kad visose 
kapitalistų Įstaigose yra 
duodama ofisų darbinin
kams ir darbininkėms Ka
lėdų dovanos, bet mes, gir
di, vieton kalėdinių ‘dovanų 
duosime musų unijos darbi
ninkėms dovanas Pirmą 
Gegužės, kaipo atminti vi
so pasaulio darbininkų 
šventės. "Tai matote, unijos 
vadeles jie turi savo ranko- ' 
se ir daro, kaip jiems pa
tinka" — užbaigė savo ra
portą Vikšris. Delegatas 
Tumosa aiškinusi, kad jis 
tik du susirinkimu lankęs ir . 
nieko naujo nežinąs. Dele
gatas Misevičia pranešė, 
kad lenkų socialistų laik
raštis "Dzienik Ludoivy" 
kreipęsis Į "Joint Bordą", 
kad unija duotų tam laik
raščiui savo apgarsinimą. 
Mat, tas laikraštis šįmet 
apvaikščioja, rodos, 18-kos 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Unija nutarė apskelbimą 
duoti.

'Potam išdavė raportą 
Friends of Soviet Russia 
komisijos narys Motiejū
nas. Jis labai pykčiojo, kam 
apie ji rašą privatiniuose 
laikraščiuose, kad jis nemo
kąs skaityti Friends of So
viet Russia konferencijos 
nutarimų. Jis, girdi, skaitęs 
taip, kaip ten buvę padru- 
kuota. F. Prusis pranešė, 
kad Rusijos baduoliams 
žmonės dar vis duoda aukų 
ir per mėnesi laiko Įplaukia 
keli šimtai dolerių. Tai pa
sakęs padavė iš komisijos 
rezignaciją. Vieton Prurio 
išrinktas A. Martišius.

Biznio agentas Kairys 
pranešė, kad Chicagoj tai 
vienoj, tai kitoj vietoj tūli 
boseliai pradeda atidarinėti 
neunijines rūbų siuvimo ša- talikus eina baliavot ir vie- 
pukes, todėl unijai prisieina na progresistė. Senbernis.

LAWRENCE, MASS. 
žinios iš streiko lauko.

___ __ __________ 7 ___ Bovelninėse streikas tę- 
rubsiuvių 'darbai prie spe- siasi jau ketvirta savaitė, 
cialių orderių biski pagerė- Antroji streiko savaitė bu- 
jo, bet prie gatavu rūbų pa- vo nelaimingiausia išga- 
blogėjo.__________________raom streiklaužiam Law-

Pagalios raportuoja sky- rence’o istorijoj.
riaus valdyba. Skyriaus 
prezidentas Butvilas prane
šė, kad unijos sutartis su 
bosais jau padaryta ant tri
jų metų. Bet jeigu gyveni
mo sanlygos ir aplinkybės 
keisis, tai abi pusės gali 90 
dienų prieš metus nuo šios 
sutarties statyti naujus rei
kalavimus. Tokis paragra- __ _________ ______ ___ OUr
fas esąs Įrašytas į sutartį, gulė"dirbtuvės vartus ir ne- y^bos/bet “liSFoFprie jokiu 
K „z. sių&jeido iš ten streiklaužių sutarčių neprieita.

Turiu pažymėt, jogei O. 
B.U. vadas Ben Legere yra 
gabus ir energingas žmo
gus, bet McMahon atsto
vauja visus Naujosios Ang
lijos streikuojančius audi
nyčių darbininkus ir turi 
intakos amerikonuose, to
dėl streiko bėgis daugiau kalbėsiąs 1 koks tai “smaliar- 
priklauso nuo U.T.W. of A. ?Os 

____ o Kitų miestų streikieriams 
musų lokalui §ios ašarų pakalnės kapita- patartina laikytis vienybėj, 

j tarnaut. šitaip 0 pergalės šventė nebetoli.
streiklaužius spaudžiant

eilės Pacific

dėti pastangas, kad tų nau
jų dirbtuvėlių darbininkai 
butų suorganizuoti i uniją. 
Jisai taipgi pranešė, kad 
rubsiuvių daro;

Pirmoj savaitėj streikie- 
riai mažai kreipė domos Į 
streiklaužius, o daugiausia 
dėjo pastangų, kad gerai 
susiorganizavus. Bet antroj g d. balandžio U.T.vV. 
streiko savaitėj streikieriai unįja surengė taip vadina- 
jau nebežiūrėjo ramiai Į ma ”tag dav” kurioje su- 
streiklaužius ir pradėjo rinR0 nemažai pinigu strei- 
juos atakuoti. Milžiniška kieriams. Sakoma jau yra 
kelių tūkstančių minia ap- vedamos su darbdaviais de-

Nuo pirmos gegužės, : ______  _ ____________
metų, Įeina i galę naujoji jįj vėlumos vakaro. Darl>; 
sutartis, pagal kurią , bus daviai pareikalavo daugiau 
numušta dirbantiems nuo -* " ---- “ **
dalių dešimtas nuošimtis. 
Taip^pat dirbantiems nuo 
dienų ar savaičių ir uždir
bantiems daugiau kai 35 do
lerius savaitėj irgi bus nu
muštas dešimtas nuošimtis. 
Toliaus prezidentas nusi
skundė, kad, girdi, Galskis ____ ___ __________
rezignavo nuo biznio agen- jiems daugiau nereiktu ant 
to vietos ir j----- ; 1~1"' ,*u1 _2. * ' ’ “ ’ ’
apie tai nieko nepranešė, o listams 
viską atliko su Levinu ir _____ _r_______
dabar mes neturime išrinkę priversta buvo užsidaryt; 
žmogaus Galskio vieton. ,au šešta iš < “

policijos. Pribuvus policijos 
rezervams skebai tapo iš
leisti. Tie nelaimingi sutvė
rimai bėgo iš dirbtuvių akis 
nuleidę, stengdamiesi išnešt 
sveiką kailį. Vietomis, kur 
policijos buvo mažiau, strei- 
kieriai stengėsi tuos nenau
dėlius taip pavaišinti, kad

i visos Naujosios Anglijos HYDE PARK, MASS. 
audinyčių darbininkus ir _ _ ~ --------
visur streikas eina pasek
mingai. Lawrenceuj šita 
unija sutiko opoziciją iš pu
sės One Big Union. U.T.W. .
prezidentas McMahon pasi- rengti prakalbas tuo tikslu, 
priešino O.B.U. vadui Ben pritraukus daugiau
Legere ir įvvko skilimas, ^ujų narių.. Surengimu 
Dabar tos dvi‘unijos laiko prakalbų rūpintis paskyrė 

- - - - • *• • —t Laisvės garbin
toją V. K.

Kovo mėnesy pasirodė 
apskelbimai, kad minė
tos draugystės prakalbos 
ivyks 1 d. balandžio ir kal
bės garsusis Bimba. Kadan
gi Bimba Hyde Parke dar 
nėra kalbėjęs, tai žmonės 
su žingeidumu ėjo pasiklau
syti to negirdėto kalbėto- 
jaus. Žmonių susirinko pu
sėtinas būrelis, visi su ne
kantrumu laukia, bet pra
kalbos kaip neprasideda, 
taip neprasideda. Žmonės 
ėmė nerimauti, kiti jau ren
gėsi eiti namo, kaip štai 
rengėjas V. K. praneša, kad 
Bimba nepribus, o jo vieton

Vieton Bimbos—Kriukis.
Pora mėnesių atgal vieti

nė Iaetuvos Dukterų ir Sū
nų Draugystė nutarė pa-

susirinkimus atskirai, orga- žinomą 
nizuoja narius ir teikia iA1Q v 
jiems pašelpą.

8 d.

GRANO RAPIDS, MICH.
Komunistų-socialistų 

diskusijos.
2 d. balandžio A.L.D.L.I). 

kuopa parengė viešas dis
kusijas temoje: Katra pozi
cija darbo žmonėms geres
nė — socialistų ar komunis
tu? Rengėjai paskyrė iš 
abiejų pusių po du disku- 
santu. Socialistų poziciją 
gynė P. Rausius ir A. Kauč- 
kas, o komunistų — Saka
lauskas ir K. Jakimavičius. 
Visi kalbėjo pirmą syki po 
pusę valandos, o antrą sykį 
po i15 minutų.

Pirmas kalbėjo komunis
tų pusės Sakalauskas. Jis 
gana rimtai nurodinėjo 
skirtumus tarpe socialistų 
ir komunistų, smerkė sočia
usius, kam jie dalyvauja 
parlamentuose, steigiamuo
se seimuose ir t.t. Bet kada 
io oponentas prirodė, kad 
j'olševikų vadas Leninas lie
ti Vengrijos komunistams 

lalyvaut parlamento rinki
muose, tai Sakalauskas an- 
rą syki pasakė, kad Leni
nas ne tik Vengrijos, bet ir 
rišo pasaulio komunistams 
iepęs dalyvaut parlamen
tose. Čia Sakalauskas pats 
.avė sumušė.

Antras iš eilės kalbėjo 
Rausius, apgindamas socia- 
’istų poziciją. Jis nurodė, 
kokia kitą syk galinga buvo 
Socialistų Partija ir kiek 
gero ji padarė darbininkų 
abui. Komunistai gi tą par
tiją išardė ir organizuotus 
larbininkus pakrikdė. Da
bar visi matom, kur link 
komunistai nuvedė darbi
ninkus su savo ginkluoto 
sukilimo programų.

Trečias kalbėjo komunisr 
tas Jakimavičius, šis 
kusantas neprisilaikė 
liogikos, nei rimtumo, 
pliauškė, kas jam ant 
žies užėjo. Niekino 
oponentus biauriais 
džiais ir tuomi parodė pu
blikai, kiek pas ji padoru
mo ir proto. Girdi: "Socia
listai didžiausi niekšai, dar
bininkų išdavikai. Kai buvo 
imperialistinė karė, tai so
cialistai ėjo išvien su kapi
talistais. Jie agitavo už ka
rę, pirko bonus (kiek man 
žinoma, tai ir pats Jakima
vičius pirko boną. T. B.), 
žodžiu sakantį buvo kapita
listų didžiausi draugai. Kai 
reakcija siautė, tai socialis
tų nebuvo, jie buvo pasika- 
voję, o dabar, kai biski pra
siblaivė, tai ir jie iš paipų 
išlindę eina kalbėt." Tai ši
taip tasai žmogelis "argu
mentavo" prieš socialistus. 
O juk visiems yra žinoma, 
kad ne socialistai, bet ko
munistai buvo sulindę Į 
"paipas" ir tik dabar, reak
cijai apsistojus, dalis jų iš 
ten išlindo, o kita dalis vis 
dar "paipose" ar skiepuose 
tebesislapsto. Socialistai gi 
taip veikė viešai, taip ir te
beveikia.

Ketvirtas kalbėjo A. 
Kaučkas. Jis nurodė, koki 
yra skirtumai tarpe socia
listų ir komunistų, kiek ko
munistai blogo padarė dar
bo žmonių klesai Rusijoj ir 
kitur.

Pasibaigus diskusijoms 
buvo duodami klausimai ir

mkuoti, kai rusai išliks gy- 
.'i, tai visam pasauliui bus 
•ojus. Ant galo Kriukis pa
sakė: "Rusijai mes aukau
jam, o Lietuvos nereikia 
•emti, nes ten netikus val- 
lžia." Žinoma, Lietuvos 
TOUgelninkų mes negiriam, 
>et ir Rusijos valdžios 
nuopelnus" matom. Jeigu 
riša Rusija nelaimėje pa
skendus, jeigu ten žmonės 
aitoja ir miršta badu, jei- 
ąi socialistai pūdomi ir ža
lom i kalėjimuose — tai vis 
iomunistų diktatūros 
/aisiai.

Atsibodus tokio kalbėto- 
aus nesąmonių klausytis 
Įmonės pradėjo eiti laukan 
r Kriukis sustojo kalbėjęs. 
Buvo duota ir klausimų, bet 
atsakymų nebuvo, nes Įpy
kę žmonės pradėjo prastais 
’odžiais kalbėtoją vaišinti.

Vadinasi, apart kedeto do- 
erių išlaidų draugystei jo
kios naudos iš komunistiš
kų prakalbų nebuvo. Drau
gijos nariai turėtų daugiau 
Iraugystės reikalais susido-* 
mėti ir neleisti savo lėšomis 
komunistišką agitaciją va
ryti, kad kartais su musų 
draugyste komunistai ne- 
oadarytų taip, kaip jie pa
darė su Lietuvių Socialistų 
Sąjunga.

'Dausų Parapijonas.

leiberys Kriukis ar 
Kručas iš Norwoodo. Žmo
nės sužiuro i estradą, kas gi 
per vienas tas Kriukis yra. 
Ogi žiuri, kad užšoko ant 
pagrindų trijų pėdų milži
nas ir davai rėžt "spyčių". 
Sakėsi kalbėsiąs apie drau
gystes, o paskui apie Lietu
vą, bet kaip vienas, taip ir 
kitas klausimai• jam yra 
svetimi, nes nei apie drau- 
gvstes, nei apie Lietuvą jis 
nieko nežino. Paprastu ko
munistišku pamėgimu jis 
tuojaus nuvažiavo i Maskvą 
ir ėmė šaukt, kad tik Sovie
tų Rusija išgelbėsianti pa
sauli nuo kapitalistų jungo 
>r nrto kitų blogumų. Girdi,

Malunų Gizelis.
♦ -

BRIGHTON, MASS. 
virš 8000 P°'ilas Rokas jau pasveiko, 

darbininkų. Nesenai buvau "Keleivy-
Pastaruoiu laiku tarpe je" rašęs, kad visiems Bos- 

U.T.W. of A. ir One Big tono apielinkių lietuviams 
Union įvyko skilimas delei žinomas muzikantas Povi- 
vadų nesusitaikymo streiko las Rokas apsirgo proto Ii- 
vadovavimu. Bet darbiniu- ga ir tapo išsiųstas i ligon- 
kai laikosi vienybėj ir visi būti. Dabar galiu pranešti 
sykiu eina piketauti. Prie- linksmą žinią, kad Povilas 
žastis tų dviejų unijų skili- Rokas jau pilnai pasveiko, 
mo buvo maž-daug tokia: Trumpu laiku jis ir vėl pra- 
kaip jau žinopia, U.T.W. dės veikti muzikoj,, kaip 
unija yra išvedus i streiką veikęs. L. Buinis.
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Čia vienas žmogus, pasipra- Mills dirbtuvė, kur norma-
šęs balso, aiškina unijos tai- jju laiku dirba 
sykles, kad jeigu, girdi, 
vienas agentas rezignuoja, 
tai po jo mažiau gavęs rin
kimuose balsų užima rezig
navusio vietą. Staiga pašo
ka Bendokaitis ir sako: 
"Matot, aš irgi kandidata
vau i biznio agentus, o ko
dėl mane Levinas nepasky
rė Į Galskio vietą, aie Kairį 
pašaukė? Mat, Kairys pučia 
Į lyderių dūdą"...

Toliaus raportuoja' Mise- ' 
vičia (Mason). Jis sako: 
"Gerbiamieji! Jus žinote, 
kad kažin kas yra mus 
Įskundęs, kad mes esame 
komunistai, pikčiausi Bolše
vikai, raudonieji, tai todėl 
mumis nei nešaukia Į vietas 
tie unijos lyderiai.” Toliaus 
Misevičia pradėjo visokias 
nesąmones pasakoti apie 
GalskĮ, visaip jį šmeižda- 
mas ir niekindamas.' Net 
biauru buvo klausytis, kuo
met tasai komunistų pa
šluostą dergė per taip daug 
metų teisingai dirbusį žmo
gų- Renkant biznio agentą 
jie jau tuomet bandė Gals- 
kiui pakišti koją, bet nega
lėjo, nes neturėjo ką užmes
ti ir Galskis buvo išrinktas. 
Na, tai nors dabar, Gals- 
kiui rezignavus, jie išlieja 
ant jo tulžį.

Pabaigoje susirinkimo 
buvo Įnešta ir balsuojama 
rezoliucija, kad unijos vir
šininkams butų numuštos 
algos ant 20 nuošimčių. Re
zoliucija priimta..

šapos Darbininkas.

Į ’L 11C4V7 nivu

I reikia Rusiją remti ir jai

FTTCHBURG, MASS. 
Apie streiką ir katalikus. 
Pas mumis audinyčių dar

bininkai išėjo j streiką delei 
nukapojimo algų. Visi 
susirašė į uniją ir stipriai 
laikosi. Štreikierius remia 
krautuvninkai ir teatrų sa
vininkai. Streiklaužių nesi
randa, dirbtuvės stovi už
darytos.

♦ * ♦

Musų katalikai gavėnią 
praleido gana šuniniai. 
Kiekvieną nedėldienį susi
rinkdavo po keletą Šeimynų 
)rie bačkutės ir munšaino 
r baliavodavo. Kartais tie 
laliai būdavo su "koncer
tais" ir šokiais. Supranta
ma, bebaliavojant pasitaiko 
ir "pripotkų". Taip, vieną 
tartą burdingieris "užbla- 
kiavo" gaspadinei akis, o 
gaspadinė perkirto burdrn- 
gieriui ranką. Pas tuos ka- 
. VI * - 1_ 1 • A • •

krautuvnin kas

Idant Lietuvė Motina Žino-
tų apie pasitamavimus 

Bordeno Kompanijos
NELABAI SENAI LIETUVĖ MOTINA PASAKOJO SAVO DRAUGEI, 
KAD NEŽINODAMA KĄ DAR f TI DELEI KŪDIKIO. JI RAŠĖ I 
BORDENO KOMPANIJĄ IR PAKLAUSĖ PATARIMO. JI RAŠĖ LIE
TUVIŠKAI IR GAVO GREITĄ
DRAUGEI NAUJIENA.
•
Taigi mes padūmojome kiek Lie
tuvių motinų nežino apie šitą Ber
dano Kompanijos patarnavimą ir 
imame šitą progą paaiškinti apie 

t Bordeno Kndikią Gerovės Depar
tamentą.

šitą Departamentą veda prityrę 
moterys ir vyrai. Jos gaiva yra gy
dytojas plačiai apsipažinęs su kū
dikiu reikalais. Jis neužima vietą 
Tamistp šeimyniško gydytojo, bet 
visgi gali suteikti daug brangmtf-

ATSAKYMĄ. TAI BUVO JOS

■■ :

nų žinių apie kūdikių priežiūrą ir 
penėjimą. Departamentas ypač 
tinkamas duoti dykai patarimus 
apie vartojimą Bordeno Eagle 
Pieno.

Kiekviena niolma Lietuvė yra ma
loniai užprašoma pasinaudoti šituo 
patarnavimu. Jis pagelbsti tuks- 
tantims motinu kasmet ir Bordeno 
Kompanijai bus smagu jei Tamis- 
tos irgi juo naudositės.

parduoda 
— Įsižiu- 
ir neimk

Tavo
Bordeno Eagle Pieną 
rėk j paveikslą keno 

kitokio.
THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avc., New York.

KUPONAS
Pažymėk Kryželių katrą nori

Penėjimo 
Instrukcijos

Kūdikių
Knyga

Pamokinimų
Knyga

Adresas .. ............ ......................... . (Lithuanian)

CHICAGO, ILL.
"Graži Mageliona" scenoj.
2 d. balandžio, Meldažio 

Svetainėj, Dramatiško Ra
telio ir Roselando Scenos 
Mylėtojų Ratelio pastango
mis buvo suvaidinta Dundu
lienės parašyta melodrama 
"Graži Mageliona”. šio vei
kalo pastatymas buvo skir
tas rašytojos Žemaitės pa
minklo pastatymui Lie
tuvoj.

Šios melodramos, kaip ir 
kiekvieno istorinio veikalo 
vaidinimas reikalauja stro
paus ir rūpestingo prisiren
gimo, kas ir buvo atlikta. 
Aktoriai savo roles lošė Įs
pūdingai.

Pirmam paveiksle grafo 
sunaus rolę vaidino Šimkus 
labai gerai. Taipgi Mancia- 
lius kareivis, Petro drau
gas, J. Stankūnas, lošė kaip 
tikras profesionalas akto
rius. Taip-pat stebėtinai ge
rai vaidino grafo rolę Sta
siūnas, o grafienės M. Dun
dulienė. Jiedu labai gerai 
nudavė išleisdami savo vie
natini sūnų Į platų pasaulį 
garbės ir laimės jieškoti. 
Gražios Magelionos rolę 
vaidino P. Petraičiutė-Mil- 
ler. Ji, kaipo žvaigždė, savo 
lošimu ir dainavimu žavėjo 
publiką visuose pasirody
muose ant scenos. Magelio
nos užžiurėtojos senelės ro
lėj F. S. K. irgi gerai lošė. 
Neapolio karaliaus rolę vai
dino Ig. Levanas, o karalie
nės Stravinskaitė-Levanie- 
nė. Abudu tinkamai nudavė 
augštus senų laikų karališ
kus typus. Minykas — Mic
kus, klioštoriaus tarnas — 
Darnusis ir kiti mažesnėse 
rolėse aktoriai buvo labai 
gerai pritaikinti ir lošė pui
kiai. Scenerijos, kurias pri
taisė Šimkus, irgi buvo la
bai tinkamos. Ypač puikiai 
atrodė miškas. Ištik ro, ra- 
teliečiari verti didelio pagi- 
rimo, kad šitokius sunkius'1 
veikalus taip puikiai gali (publikai leista nubalsuot. 
perstatyti. Lošimu gėrėjosi (Nors faktais socialistai su-“ “ . - — - - - I

x .. .. -----------].e i mušė komunistus, vienokrateliams yra priešingi.. omunistų topraPmiai žu.
Publikos atsilankė ne-(Ravimai padarė Į publiką 

skaitlingai, gal dėlto, kad daugiau itakos ir didžiuma 
tą dieną buvo daug paren- 
mų. Mūsiškiai "spešel de
mokratai" irgi nemažai 
darbavosi, kad šiam veika
lui pakenkus.

šapos Darbininkas.

■ visi, net ir bolševikai, kurie
' _ -   ? i

dis- 
nei 
Jis 

tul- 
savo 

žo-

publikos balsavo už komu
nistų poziciją.

Ten Buvęs.

(Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)



4 KELEIVIS

—Tegul bus 
Maike!

—Sveikas-g; 
Kas girdėt tž 
Kada gi j 
von varyt

—V 
kc, 
ma i Lietuva_ — 
prade 
šipko
mas 
žemė yra apskrita, kaip ka
muolys. Taigi aš atėjau pas 
tave, vaike, kad tu mat 
virozytum, ar tas teisybė 
ar tik juokais žmonės taip

. a.- p • t0 nežino
jai, teve?

—Ne, vaike. Aš vis misiy- 
davau, kad žemė yra plokš
čia, taip kaip, didelis blynas.

—Tai tu kly lai, tėve. Mu
sų žemė yra pskrita, kaip 
didelis arbūzas.

—Ar gi tai gali būt?
—Netik gali būt, bet taip 

ir yra, tėve.
—Tai kodėl to apskritu

mo nesimato, visike? Aš ty
čia buvau užlipęs ant stogo 
ir žiurėjau, bet kiek tik akis 
gkli užmėtyt, tai vis lygu ir 
lygu: jeigu yra kur kalnas, 
tai toliaus vėi lyguma.

—Žiūrėk, tėve, aš 
dvsiu tau pavyzdi: 
dideli kamuolį 
kaip tik tu gaii gaut, 
leisk ant jo

—T ■'
vyčiu generolą nėra.

—Na. tai i 
jjHSLI V£, 0<Lleiį 
ant to 1 
žiūrėk: 
neitas t; 
Tyguma. 
kamuolį

jL.

bet, u 
kamuc 
amkri 
stebėt.

A-- 2’.L 
ne prie

Vorų guštos.
(Iš Kauno "Draugo”.)

atkeliauna pasilikti čionai glaudos. 
ant visados.

Iki 1882 metų nebuvo jo
kių Įstatymų tvarkyti imi
graciją. Iki tam laikui Įvai
rios valstijos tvarkė atei
vystę ir peržiūrėjimą atva
žiuojančių ateivių kiekvie
na savaip.

Rugpiučio 3, 1882 m., bu
vo Įneštas pirmas ateivys
tės Įstatymas. Tas įstaty
mas aprūpino, kad prasi
kaltėliai, bepročiai, silpna
pročiai ir žmonės, kurie ga

ili tapti visuomeniška sun- 
: kenybe, nebūtų Įleisti. 1885 
tmetais kongresas uždraudė 
j Įgabenimą kontraktuotų 
darbininkų. Nuo to laiko 

I buvo užtvirtinta daugelis 
; Įstatymų, paliečiančių imi
graciją.’ ________ , _

1907 m. kongresas paskv- New Yorke, J. Rauktytės 
rė komitetą ištirinėti pilną i Worcester, Pittsburgho 

į ateivystės klausimą. Kaipo j Raudonojo Kryžiaus sky-

Išvažiuodamas 
Amerikon daug nusiskundi
mų esu girdėjęs iš Moterų 
Globos Komiteto Pirminin
kės I). Šleževičienės, kad gal 
būt prieglaudas reikės ma
žinti, o gal ir visai likviduo
ti, nes sunku su lėšomis.

Žinodamas tai gerai, kad 
butų didelė nelaimė tiems 
našlaičiams, jeigu jų prie
glaudoms gręstų toksai li
kimas, aš atvykęs Ameri
kon ir kreipiuosi į moteris 
nurodydamas i taip prakil
nų darbą — šelpimą minė
tų našlaičių. Gavau labai 
širdingą tam reikalui prita
rimą iš Misevičienės Broo
klyne. Rebnerienės Paterso- 
ne. Michelsonienės So. Bos- 

• tone, Julės Baltrukoniutės 
Clevelande, P. Jurgeliutės

Lietuvos liaudies 
mokytojo balsas.

Paskutiniu laiku gavau iš 
giminių amerikiečių laišką, 
kuriame tarp kitko rašoma: 
"Iš Lietuvos Amerikon yra 
atvažiavę kokie tai kunigai, 
kurie susirinkmuose ir mi
tinguose renka aukas Lietu
vos katalikiškam universite
tui, podraug visokias žinias 
skleisdami, smagiai peikia 
ir šmeižia Lietuvos Mokyto
jų Profesinę Sąjungą.”

Aš, kaipo prigulįs prie mi
nėtos mokytojų sąjungos, 
turiu garbės amerikiečiams 
tarti žodį, kad tų provokato
rių gražiems žodžiams ne- 
patikėtumet. Jau turbut vi
siems yra gerai žinoma, ko
kiais tikslais jie taip meiliai 
amerikiečius lanko. Ir dabar 
jie renka aukas Lietuvos 
katalikiškam universitetui. 
Augštas ir prakilnus darbas 
švietimo ir kultūros srity! 
darbuotis, bet dar aukštes-’ 
nis aukoti. Bet deja... "kata-1 
likiškam”. Mums, lietu-! 
viams, universitetas taip 
reikalingas it kunui siela. 
Bet tik sveika, nesuvaržyta 
ir nepersekiojama siela. Bet 
ar jūsų aukos pradžiugins 
mumis? Gal iš jūsų dolerių, 
kada sugrišit tėvynėn, jums 
patiems pančius ir apinas- 
rius nukals, kad geriau są
žinės laisvę jums pažaboti.

Jau kurianties Lietuvos 
valstybei, liaudies mokyto
jai pradėjome savo darbą 
sunkiose aplinkybėse. Kaip 
pirmiaus, taip ir dabar

Juo toliau, tuo giliau Lie- nes gerai žinojo, kad jezuf- 
tuvoje pradeda leisti savo tai jokiu budu jam to nedo- 
šaknis klerikalizmas, t.y.[ vanos. Bet kadangi į popie- 
kunigų noras pagriebt Į sa-žiaus sostą jis pakliuvo su 
vo rankas visą politinį ir vi-'Ispanijos, Franciios ir Por- 
suomenini gyvenimą. Kuni- tugalijos karalių pagelba 
gai deda visas pastangas, ’ ’ * . .
kad galėtų laikyti savo ran- pažadėjęs panaikinti jezui- 
kose ne tik dūšią, bet ir kū
ną savo paklusniųjų avelių. 
Kunigai Seime, kunigai val
dininkai, ministeriai, pra- 
moninkai-šmugelninkai. Ku
nigai kuria visokias "Darbo 
Federacijas”, kurių pagelba 
mulkina tamsius nesusipra
tusius darbininkus ir tuo 
budu užkerta kelią jų klasi
niam susipratimui ir trukdo 
darbininkų kovą su darbda-

- - - « . . viais. Iš kitos pusės daugelis
pasekmės to raporto, vasa-įpjaus ir kitu. Amsterdame kunigu būdami visokiu ben- rio 5, 1917 m., buvo padary- ” J - * • ....
tas ateivystės aktas. Tapo 

' išleistas pamatinis įstaty
mas sutvarkymui ateivys- 

I lės Į Su v. Valstijas. Taip va
dinamas, Dillingham Act, 
iš gegužės 19, 1921 m., 
varžė ateivystę iki 3%.

Ateivių Įleidimas.
Kiekvienas ateivis, prieš 

Įleidimą Į Suv. Valstijas, tu
ri sutikti su esančiais imi
gracijos Įstatymais. Suv. 
Valstijų valdininkai uoste 
privalo turėti ganėtinų pri
rodymų ateivio Įleidimui. 
Kad Įleidus ateivi Į Suv. 
Valstijas, jis turi prirodyti, 
jog —

1. Atkeliavo kaipo kelei- pu iniauo. ii • / i •••iv
skurstame surukusiose kai- Jurminkas) su
mų grintelėse. kartais, dvi- sakančia viza ant pasporto; 
tris dienas nekūrentose Ir “° sa ies ne*
už tai iš ministerijos gauda-ls\ai£tal , , ,
mi vos keletą skatikų atly-i 3^ Jog nepadarė darbo su- 
ginimo. Gyvenimo apysto-*karties; .
vos vertė telktis i būrį, orga- moka ir
nizuotis, kad iš vien kovot skaityt; . 
už būvį, ir bendrai stot Į Jls pne
Lietuvos kultūros darbą. tos ateivių, kuriuos
Nesikišome nei i. 
nei Į partijas. Manėme savo 
idėjas ramiai vykinti ir pa
či 
sius Lietuvos dirvonus. Bet

su-

ir už tai jiems buvo raštu

tų ordeną, o karaliai reika
lavo sutarties išpildymo, 
grąsindami, jeigu popiežius 
neišpildys savo pažadėjimo, 
paskelbti apie tai visų ži
niai. Popiežiui nieko kito 
neliko kaip tik panaikinti 
jėzuitų ordeną, ką jis ir pa
darė. Užtai jis, žinoma, bu
vo, trumpam laikui praslin
kus, jėzuitų nunuodytas. 
Taip pabaigė jėzuitai pirmą 
savo istorijos laikotarpi, 
nes 1814 metais popiežius 
Pijus VII vėl atgaivino jų 
ardeną.

Nege resni buvo ir kiti 
vienuolių ordenai. Perse
kioti visus kitaip tikinčius, 
vadinti juos eretikais, žudy
ti ir deginti ant laužų — vis 
tai buvo Įvairių vienuolių 
ordenų darbas.

Dabartiniu laiku, pakilus 
žmonių apšvietimui, vienuo
lynai savaime nyksta ir nu
stoja reikšmės visuomeni
niame gyvenime. Tik ten, 
kur žmonės dar tamsus, 
kunigija, prisimindama se
novės laikus, tebesuka tas 
vorų guštas. Taip darosi 
musų dienomis Lietuvoje. 
Įsteigta vienuolynai Ma- 
riampolėje, Pažaisly, Kre
tingoje, i kuriuos, kaip teko 
patirti, jau yra priviliotų ir 
iš jaunuomenės, ypač mer
gaičių tarpo.

Bet kunigams ir to maža. 
Jie stengias sutraukti Lie
tuvon viso pasaulio juodą
sias jėgas. Krikščionių de
mokratų Seimas nutarė 
grąžinti jėzuitams ir ki- 
iems ordenams visas tas 

žemes, kurios savo laiku 
buvo jiems atimtos caro 
valdžios, o dabar perėjo 
Lietuvos valstybės žinion. 
Taipgi nutarė grąžinti 
iems turtus, namus, ir t.t., 
<urie priklausė jiems se
novėje.

Tokiu budu senai išsi
sklaidę po visą pasaulį vo- 
rai-ordenai vėl įgyja Lietu
voje sayo nuosavybę ir vėl 
suks čia savo guštas.

Jiems turi būti grąžinti 
net Seimo rūmai Nežiūrint 
i tai, kad Lietuvos beže
miams neužtenka žemės, 
tas pats "krikščioniškas” 
Seimas paliko vienuoly
nams po 80 ha. žemės.

Kas laukia Lietuvą?
Viduriniai amžiai, dvasios 

ir kūno vergija, kunigų ir 
klerikalų sauvalia ir apšvie- 
tos naikinimas.

Lietuva bus priklausoma 
nuo Rymo ir jėzuitų.

To leisti negalima. Nega
lima leisti naikinti kultūrą 
ir Įvesti barbarų laikus.

Todėl kiekvieno susipra
tusi o žmogaus pareiga viso
mis išgalėmis kovoti su pa
našiomis klerikalizmo pa
stangomis. Laikas jau nu
traukti kaukes nuo tų "die
vo tarnų” veido ir parodyti 
visiems jų — plėšriųjų vil
kų — dantis. Kaip negali 
Luti darbininkų tarpe "Dar
bo Federacijai”, jaunimo 
tarpe "Pavasarininkams” ir 
"Ateitininkams”, taip netu
ri būti vietos Lietuvoje ir 
vienuolynams su jėzuitais ir 
kitų ordenų nariais. Besi
plečiąs pastaruoju laiku

lietuvės moterįs žadėjo drovių ir fabrikų akcionie- 
kuogreičiausia tam reikalui riai, kur vargsta tie patys 
suruošti koncertą-vakarą. darbininkai, išnaudoja juos 

Tvirtai tikiu, kad ir kitų medžiaginiai. Kunigai kuria 
kolonijų moterįs atsilieps ir "Ateitininku" ir "Pavasari- 
parems tą prakilnų Lietu- ninku” jaunimo organizaci- 
vos moterų darbą, suteik- jas, i kurias gaudo jaunuo- 
damos taip reikalingos pa- menę, it vorai Į savo tinklus 
gelbos Lietuvos našiai- muses. Jie stengiasi paimti Į 
čiams. • savo rankas visu laipsniu

Aukas galima siųsti tie- mokyklas, kad užnuodinus 
šiai Moterų Globos Komite- visą jaunąją priaugančiąja 
to Pirmininkės D. Šleževi- kartą klerikalizmo nuodais’

V?ordU’ Kaunas’ LaiSj Negana to: jie suranda
S Ladas Natkevičius Kau 5avo itekai st?Printi vis dau- 

'’ giau ir daugiau priemonių.Lietuvos St. beuno Na^. Tam tikslui Lietuvos kuni- 
geliai pastaruoju laiku pra- Prakalbu maršrutas įėjo steigti vienuolynus, j 
Anot kunigų, vienuolynas 
tai vieta, kur apsigyvena vi
sokie atsiskyrėliai išsižadėję 

Karės metu buvo kalba-pio pasaulio tuštybių ir pa- 
ma, kad karei pasibaigus drengę vien "Dievui tar- 
klerikalai neteksią pasekė- pauti’. Kiek tie vienuoliai 
jų. Bet išėjo atbulai: atža- jšsižada šio pasaulio gėry- 
gareiviai Įsigalėjo kaip Lie- °ių ir kaip jie "Dievui tar- 
tuvoje, taip ir šioje šalyje, nauja” žinome iš istorijos, 
o pažangiųjų darbininkų I Vienuolynai Įsteigti palai- 
judėjimas susilpnėjo. kymui žmonėse doros ir

Taip atsitiko dėlto, kad dievobaimingumo — virto 
progresyvė musų visuome- visokio ištvirkimo lizdais, 
nė susiskaldę Į partijas ir Viduramžiuose vienuolynai 
pradėjo tarp savęs peštis. JI pasidarė vietomis, kur viso-' 
ketvertą metų komunistai Į rie ponai, grafai ir kuni- 
oritvėrė tuziną "partijų" ir Raikščiai linksmai praleis- 
vis rengėsi "revoliuciją" |davo laiką. Įvairus dyka- 
kelti. Tiesa, sukėlė jie "re- Juoniai,^ skriaudėjai pasi- 
voliuciją”, bet pačiu darbi- slėpę už storų vienuolynų 
ninku tarpe. ’ sienų, kur jų žmonės r.ema-

Šitokiai suirutei turi būt te, galėjo elgtis kaip norėjo, 
kada nors galas. Kiekvienas I Šampanas ’, benediktinas 
susipratęs darbininkas ži- Ir ^Įti brangus gėralai tai 
no. kad toliaus taip būti ne- ris šitų "nužemintų dievo 
gali, nes laukiant komunis- Į tarnų” vienuolių išradimai, 
tinės "revoliucijos”, galima Girtuokliavimas ir paleistu- 
netekti ir tų teisių, kurias ravimas—štai kas viešpata- 
darbininkai buvo jau, iško- v.° vienuolynuose. Kas darė- 
voję. Jau ir dabar kapitalis-pl vienuolynuose, sunku an
tai daro viską, kad pailgi- kasyti trumpame straips- 
nus darbo valandas ir pri- V’Je; bet istorija duoda pa
vertus darbininkus dirbti ribaisėtinų vaizdų, 
už bado algas. Pavyzdžiui paimkim pla-

Kad atrėmus reakcijos I čiai žinomą vienuolių jezui- 
puolimus. darbininkai turi tų ordeną. Įsteigtas XVI 
organizuotis Į unijas ir po-šimtmetyje po Kristaus gi- 
litinę partiją. Taigi šituo | mimo tasai vienuolių orde- 
tikslu ir yra rengiamas ši
tas prakalbų maršrutas. 
Kalbėt yra pakviestas ir ap
siėmė drg. S. Michelsonas, 
"Keleivio” redaktorius. Jis 
kalbės šiose vietose:

Waterbury, 23 balandžio; 
Brooklyne, 24 balandžio; 
Elizabethe, 25 balandžio; 
Binghamtone, 26 bal.;
Shenandoah’rvje, 27 bal.Jsytis. Jėzuitai mokino, kad 
Baltimorėje, 28 balandžio, ordeno labui galima pada- 
Draugai darbininkai! Gy- ryti visokią niekšybę, tik 

vename be galo svarbiu mo- reikia ją slėpti, kad niekas 
mentu. Rusiia -miršta badu, nesužinotų. Visus tuos, ku- 
Lietuya plėšiama pusiau, rie atsistodavo skersai jų 
Amerikoje eina žiaurios kelio, jėzuitai, begailesčio 
imtynės Darbo su Kapitalu, žudydavo arba nuodydavo. 
Rytuose kuriasi revoliuci- Tokia mirčia užbaigė savo 
jos gaisras ir braška viso dienas daugelis karalių ir 
kapitalistinio pasaulio pa- popiežių nepaklausiusių ka- 
matai. Kuo visa tai pasi- me nors jėzuitų. Ilgą laiką

paga-bintas, Įmygu ir nedarau iš tavęs 
juokų, tėve, tik bandau tau 
pavyzdžiais prirodjt, jog 
žemė išrodo tau plokščia 
dėlto, kad tu visos jos ne
matai. O tu negali jos savo 
akimis apimti dėlto, kad 
perdaug arti prie jos esi. 
Ve. tėve, žiūrėk, tenai stovi 
didelis namas. Prieik prie 
jo arti, taip arti, kad nosies 
galu galėtum pasiekti sieną, 
ir bandyk tada žiūrėt: ar tu 
matysi, kaip jis išrodo? Vi
sai ne. Bet kada žiuri iš to
lo, tu matai visą namo pa
vidalą. Taip yra ir su žeme: 
iš arti žiūrėdamas negali ją 
visą akimis apimti ir todėl 
nematai, kaip ji išrodo. Bet 
jei tu, tėve, galėtum pažiū
rėt Į ją iš tolo, daleiskim 
nuo mėnulio, tu tada pama
tytum. kad ji yra apskrita, 
kaip obuolys.

—O ką tu žinai, Maike, 
kad ji taip išrodys? Juk ant 

[ mėnulio tu nebuvai.
—Tas tiesa, tėve, ant mė

nulio aš nebuvau, bet aš 
matau, kaip mėnulis nuo 
žemės išrodo: jis kabo ore, 
kaip didelis kiaušinis. Iš to 
nesunku suprasti, kad jei 
mes galėtume pažiūrėt nuo 
o Į žemę, ji taip pat išrody- 

tų lyg ir pakabintas ore 
kiaušinis, nes ir ji toks pat 
kūnas, kaip mėnulis.

—0 iš kur tu tą žinai, vai
ke? Kas tau sakė, kad že
mė yra tokio pat šeipo, kaip 

; mėnulis?
—Tas, tėve, senai jau yra 

mokytų žmonių prirodyta, 
i ir šiandien apie tai žino vi- 
: si vaikai, kurie tik lanko 
mokyklas. Paimk, tėve, ge
ografiją, o tenai rasi visus 

1 prirodymus.
—0 kas tai yra, Maike,

ta gera krapija?
—Ne "gera krapija," bet 

geografija. Tai yra toks 
mokslas, tėve, kuris aiški
na, kaip žemė išrodo.

—Ar jis ne bedieviškas? i
—Mokslas kaip mokslas, 

tėve; jis negali būt nei "die- < 
viškas", nei 
Jis aiškina tik teisybę, 
giau nieko.

—Na, tai ką gi jis
l-.tpie žemę?

—Jis parodo, tėve, 
: žemė yra apskrita.

—Jeigu taip, tai aš, vai-blausias klausimas,
jke, Į Lietuvą nevažiuosiu. 

—Kodėl? * svarstyti ir kuris seka svar-1glaudų tvarka.
—Klausi, kodėl? Ogi ši-bų klausimą apsaugojimo) Tą patį sako aplankęs 

pas gali nusiristi! j musų tautiško turto, yra prieglaudas ir amerikietis
—Gerai, tėve, da pabūk ateivystė. Tai yra dalykas, lietuvis gerb. Jankauskas iš 

Amerikoje ir pavaikščiok kuris liečia netik šalies eko- Jersev City.
mokyklon, gal tada busi nominę padėtį, bet ir visą Pavasario metu ypač daug 
protingesnis. tautą, nes daugelis ateivių 1 sunkumų turi minėtos prie-

~'as, tėve! 
vo armijoj ?

įs važiuosit Lietu- 
lenkų iš Vilniaus?

gerai, kad tu, Mai- 
užsiminei .apie važiavi- 

Aš jau buvau 
?ęs pinigus rinkti ant 

ės. ale dabar eida- 
kulėn išgirdau, kad

• ,1
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vabalui kamuolys yra per- 
didelis, kad pamatyt jo ap- 
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perdidelė 
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i politika istatymai prašalina dėl fi-
ziško,. wo£iško ar morališ
ko netikumo, arba dėl kitu

| kymui žmonėse doros 
Taip" atsitiko^ dėlto, kad dievobaimingumo

ip tu, Maike, 
šeipą? Juk 

a didesnė, ha 
mažesnis I 

kaip tas 
matai že- 
o aš. lvg

kad

me savo arkla arti užžėlu- Priezasciųj- 6. Jog lis nebus sunkenv-
C1U0 UltUU'VO W1 VV11UU. A_7Vz v; , 1 • • - 1 -
sutikome kely priešų, kurie i .,ku5la x’lsuomene turės
musu darba pradėjo perse- uzĮa. Jt^i . . . .
kioti ir trukdyti. Pradėjo' . Virsmineti punktai mima 
reikalauti, kad mokytojai’P™? reikalavimus kaslmk 
mokyklose dėstytų tikybą. Leidimo ateivio į Suv. Val>- 
Mes Lietuvos Profesinės; t!Jas- * .L.I.O.
Mokytojų Sąjungos vardu ' ~ ,
kėlėme ir keliame protestą Labai reikalinga yra Amen-

Betom “tem 
nes jie nori mumis padaryti LietUVOS MŠhitiaBIS. 
savo įrankiais, taip kad ką ______
palieps, tą ir pildysime. Ar Amerikos Lietuvių visuo- 
tie šmeižikai rūpinasi moky-įmenė žino, kad Kaune ir ki- 
klomis ir mokytojų padėti-, tose vietose Moterų Globos 
mi? Pažiūrėkit kaip moky- Komitetas užlaiko našlaičių 
klos skursta; skursta ir mo- prieglaudą.
Rytojai, gaudami vos keletą * Tasai Komitetas yra ga- 
skatikų, iš kurių vos gali vęs iš Lietuvių Moterų 
prasimaitinti. Keikt, šmeižt, Amerikiečių ir kitų labda- 
moka, bet nuo bendro kultu- ringų piliečių paspirties, te- 
ros darbo šalinas.Turbut to- čiau prieglaudų laikymas 
dėl, kad mokykloje sunkus 
ora» ir jų šventam kunui 
kenkia. Jie dabar visuose 
kampuose siundo.kursto,kad 
atsisakėme jų šventų no
rų pildyti. Todėl mes ir už
sitarnavome už savo idėjas, 
•:ad mumis keiktų ir šmeiž
tų kiek jų šventa burna iš
neša.

Amerikiečiai, vykit tokius 
oonus iš savo susirinkimų, 
taip kad Kristus išvijo iš 
bažnyčios farizėjus!

Mokytojas Pasvalietis.

6. Jog jis nebus sunkenv-

reikalauja ir nemaža lėšų.
Lietuvos moteris daug 

triūso deda tų našlaičių lai
kymui, auklėjimui ir moki
nimui, rinkdamos toms 
prieglaudoms aukų tai iš 
pavieniu piliečių, tai reng
damos koncertus, vakarus, 
gegužines. Visa tai padeda 
tam, kad daugelis našlaičių 
gauna pastogę.

Moterų Globos Komiteto 
prieglaudos taip uoliai pri- 

i žiūrima, kad apsilankę jose 
♦Europos ir Amerikos sve
čiai randa jas pavyzdin
giausiomis ne tik Lietuvoj, 
bet ir Pabaltjurio valsty
bėse, 

Į Aš pats esu asmeniškai 
girdėjęs tokią nuomonę iš 
Amerikos Maitinimo Komi- 

svar-! sijos Pabaltjurio Valstybė- 
kuri se atstovo gerb. Miller. Jis 

Amerikos visuomenė turi negalėjo atsigėrėti tų prie-

Amerikos imigracijos 
įstatymai.

Prezidentas Roosevelt sa 
|kė, jog jo nuomone

las greitai išsiplečia po vi- 
| ą pasaulį. Naudodamas sa
vo tikslams visokias šlykš
čiausias priemones, kaip 
antai: apgavimą, melą,
šmeižtą, žudymus, jis taip 
Įsigalėjo, kad įvairių vals
tybių valdžios ir net pats 
Rymo Popiežius priversti 
buvo jo visame kame klau

baigs? Kokia prieš mus sto-l jėzuitai laikė paslaptyje vi-Į klerikalizmas panašus Į ma-
------ •_ i— ----------- —ra, cholerą ir džiumą, nuo 

[kurios Lietuva gali išsigel
bėti tiktai naudojant "sti
prius vaistus". A. G.

vi ateitis ir kaip ruoštis ją sas savo veikimo taisykles, 
pasitikt? bet galų galais viskas išėjo

Ateikite j prakalbas, o iš- aikštėn. Tuomet daugelis 
girsite, kaip tuos klausimus valstybių išvijo juos iš savo 
aiškins kalbėtojas. Išgirsite ribų ir privertė Rymo po- 
daug Įdomių dalykų. Taigi piežių Klemensą XIV 1773 
ateikit netik patįs, bet irĮmetais panaikinti tą orde- 
savo draugus atsiveskit.

Z. Gapšys.

SUDEGĖ 300 AVIŲ.
Kaplano skerdykloj, New 

ną. Popiežius ilga laiką spy- Yorke, pereitą sąvaitę sū
rėsi ir nenorėjo to padaryti, degė daugiau kaip 300 avių.

) «
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------------------- dėjo teirautis pas kaimy-
CAMBRIDGE, MASS. gystė ką-nors parengia, tai nūs, ;
Iš draugijų susirinkimų.
4 d. balandžio atsibuvo 

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystės susirinkimas. 
Apart draugystės reikalų 
buvo skaitytas laiškas nuo 
L.S.S. 71 kuopos, kuriame 
draugystė buvo kviečiama__ __________ _____ ___
prisidėti prie apvaikščioji- vyrai susėdo ant trijų parti
nio darbininkų šventės 1 jų kazyruot, o kai laikas 
Gegužės. Perskaičius laišką buvo atidaryt diskusijas, 
tuojaus pasirodė, kad kom- tai visi pakilo ir išėjo. Sako, 
istai turi ”skymą”. nes jų Į jš diskusijų mums nėra jo- 
gizelis, nusibankrutijęs kios naudos. Tai matot, 
"bezneiris”, sušuko, kad, koks pas musų lietuvius yra 
laišką "atmesti, tata”. Tada 
pirmininkas tam žmogui 
paaiškino, kaip civilizuoti 
žmonės susirinkimuose už
silaiko.

Vėliaus pasirodė, kad ir 
jie rengiasi prie Gegužinės 
ir jau yra pridavę draugys
tei pakvietimo laiškų. Taip 
dalykams esant, L.S.S. 71 
kuopos sekretorius drg.t 
Anesta duoda Įnešimą, kad 
nedaryti draugystėje nesu
sipratimo, parodyti nors 
kartą dar likusio darbinin
kiško solidarumo ir rengti 
darbininkų šventės ap- 
vaikščiojimą bendrai. Tada 
tai prasidėjo kom-istų išpa
žintis. Iš prigimties tingus 
Kazys atsistoja ir pasakoja, 
kad jie skiriasi nuo socialis
tų, kaip naktis nuo dienos 
ir jų "šventasis” Bimbalas 
negalįs kalbėti kartu nuo 
vienų pagrindų su "grieš- 
nu” Michelsonu, todėl nega
lima nei bendras prakalbas 
rengti. Paskiaus atsistojo 
apžėlęs Pyteris, kuris kada- 
tai buvo rimtas socialistas, 
bet kaip tik apsivedė su ką- 
tik išlindusia iš po bažnyti
nio skiepo progresiste, tai 
ir pats "nuprogresavo”. Jis 
kvietė, kad draugystė prisi
dėtų prie jų (kom-istų), nes 
jiems esą reikalingi pinigai, 
o antra, tai kad jau esą ir 
progresistės (jų pačios) 
prie jų prisidėjo. Pagalios 
pradėjo kalbėti tas, kuris 
daugiausia kalba, o mažiau
sia senso turi — tai jau vi
siems žinomas barškalas. Jo 
smegenįs jau senai turi pa
ėmę "divorsą" nuo kalba
mojo aparato. Jam bekal
bant prasideda "revoliuci
ja”. Barškalas spiegiančiu 
balsu rėkia, o pirmininkas ... ,
plaktuku stalą tašo, taip; sidarius skiepuose, kad apie Paskolos 
kad susirinkusiems net au- jų veikimą miekas nežinotų.1 
syse spengia. Pagalios pir-i Streikieriai turėtų išsi- 
mininkas pervaro klausimą rinkti tinkamesnį komitetą, 
balsavimui, nebeduodamas , kurdo veikimas butų strei- 
kitiems nei atsakyti. Ir nu- Aieriams žinomas ir neštų 
balsuojama kom-istų nau- jiems naudą.
dai. Sekretorius, turbųt iš
sigandęs "revoliucijos”, an
trosios pusės balsus paskel
bia mažiau, negu buvo.

♦ * *

7 d. 'balandžio atsibuvo 
Lietuvos Sūnų Draugystės 
susirinkimas. Čia taip-pat 
tasai klausimas buvo gana 
karštai svarstomas, kaip ir 
Liet. Dukterų ir Sūnų Dr- 
stės susirinkime. Bet Sumj 
Draugystė rado- naudingiau 
dalyvauti 1 d. Gfegužės ap- 
vaikščiojime su socialistais. 
Mat, čia1 nėra "progre- 
siscių . ♦ » *

Pirmos dienos Gegužės 
apvaikščiojimas yra rengia
mas ant 30 d. balandžio, 2 
vai. po pietų, svetainėje po 
numeriu 40 Prospect st.

Susirinkimuose Buvęs.

gystė ką-nors parengia, tai nūs, ar kartais jie nematė 
i kitos draugystės tą paren- kas jį apvogė. Kaimynai pa- 
girną ignoruoja. sakė, jog tai padarė jo bu-

28 d. kovo čia buvo pa-vusi moteris. Tuomet F. B. 
rengtos diskusijos. Aš esu supykęs nubėgo Į savo bu- 
daug kartų dalvvavęs dis- vusios moters namus ir no- 

moteris nesidavė ir supyku
si savo buvusi vyrą suareš
tavo. Teisme jisai užsimokė
jo 30 dolerių bausmės, kad 
negalėjo moters sumušti 
Mat, nedidelis vyras, dviejų 
ir pusės pėdų, tai sunku to
kiam ir "smarka voti”. Už 
kelių savaičių po to atsitiki
mo F. B. išsiėmė laisnius ir 
vėl apsivedė su savo motere.

Antra šeimyna irgi pri- 
i daro visokių šposų. V. M.

kurijose kituose miestuose, Tėjo ją už tai sumušti. Bet 
bet tokių "diskusijų”, ko
kios Įvyko pas mus, dar nie
kur nemačiau. Susirinkę

supratimas. ,
Ar negeriau butų, kad ■ 

mes mestumem kazyras f 
šalį ir imtumės už laikraš- jau kelis sykius buvo užde- v • i • T — i - . • _ >
Cių, -------- ---------
veikti visuomenės 
naudingus darbus?

Peabodietis.

knygų ir pradėtumem jes savo moterei mėlynus 
labui akinius. Moteris jam vis už 

■ tai atleido. Vieną kartą mo
teris sirgdama buvo pri
versta jieškoti pagelbos pas 
i kaimynus ir nubėgo Į tūlos 
anglikės stubą. V. M. dasi- 
žinojęs, kad jo pati randasi 
anglikės stuboj, nubėgo ten, 
bet anglikė jo neįsileido. 
Tuomet jis išmušė ten du
ris ir pakėlė didžiausĮ ter
mą. Anglikė užtelefonavo 
policijai ir V. M. tapo su
areštuotas. Būdamas kalė
jimo jis prisiegė savo mo
terei nedaryti nieko ir būti 
geru. Išėjęs iš kalėjimo ji
sai sarmatinasi prieš žmo
nes akis pakelti, nes Ausi iš 
jo juokus daro. Teko girdė-

NASHUA, N. H. 
Komunistai streiklaužiauja.

3 d. balandžio čia sustrei
kavo Cord Cummed Coated 
Paper Co. darbininkai delei 
nukapojimo algų. Su apgai
lestavimu tunu pranešti, 
kad tarpe darbininkų atsi
rado ir tokių, kurie pasiėmė 
išdavikų roles ir nuėjo 
streiklaužiauti. Jų tarpe 
yra ir lietuvių komunistų 
(Vardų šiuo tarpu neskel
biu. Paskelbsiu vėliau, jei 
bus reikalas). |

šis faktas parodo, kad g gėdos jis žada ap-
musų komunistai tik žo
džiuose yra darbininkų 
draugai, o darbuose pasiro
do esą niekas daugiau, kaip 
tik darbininkų reikalų išda
vikai. Bet nuo „Laisvės” 
auklėtinių nieko geresnio

į leisti ši miesteli.
Senas Lietuvis.

: ___ ..i... i -

PALYGINIMAS.
Antriems darbo metams už-

negalima nei. laukti. Jie yra stojus, jau galima spręsti, ar 
taip išmokyti, kad ant kiek- (įstaiga yra tvirtais pamatais 
vieno žingsnio sėti tarpe pastatyta ir rimtai vedama, ar 
darbininkų nesutikimus, ar- ne Musu gerbiamiems kliejan- 
dyti jų vienybę. J tams ir šiaip suinteresuotai vi-

Buvo girdėtis buk - tai • suomenei paduodame eilę skait- 
esąs susitveręs lietuvių' 
streikierių komitetas, bet'^_________ „
ligšiol jis nieko nepradėjo ■ STATĖS BANK. 
veikti. Tiesa, vieną kartą! 
buvo šaukiamas koks ten' 
susirinkimas, bet nuo to 
iaiko ir vėl nieko nesigirdi. 
0 gal ir tame komitete yra 
didžiuma komunistų, kad 
savo veikimą nuo darbinin
ku plepia? Mat jų tokia jau 
taktika — veikti slaptai, už- Į

'tams ir šiaip suinteresuotai vi
suomenei paduodame eilę skait
menų, parodančių, kaip auga 
grynai lietuvių Įstaiga BALTIC

Balandžio 1 d.. 1922 m.» BAL- 
TIC STATĖS BANKO atskaita 
parodo šitokias pozicijas:

TURTAS:
Pinigais Voltose ir

Rezerve ..... $115,406.12 
Su Užsienių Kores

pondentais ...

ir kaip norint, — ar Auksinais, 
ar Amerikos Dolariais.

BALTIC STATĖS BANKAS 
ir savo Užsienių Skyrių labai 
žymiai išplėtė. Taip, nuo 4 d. 
Sausio 1921 m., iki 1 d. Balan
džio, 1922 m., Užsienio Skyriu
je duota patarnavimas 18,000 
asmenų. Iš ją arti 16,000 siun
tė pinigus Lietuvon, lenkų už- 
imton Lietuvon, Latvijon, Vo
kietijon, Lenkijon ir Į kitas 
Europos šalis. Suvirs 2,000 
žmonių pirko laivakortes į Eu
ropą ir iš Europos. Per tą visą 
laiką Lietuvon pesiųsta buvo 
suvirš 80 milionų Auksinų. Vien 
tik Balandžio mėnesy persiųsta 
Lietuvon Auksinais 12 milionų 
ir Amerikos Dolariais 26 
Tūkstančiai. Žmonės, kartą pa
bandę siųsti pinigus per BAL- 
TIC STATĖS BANKĄ, lieka jo 
klientais ant visados, ries žino, 
kad kitur geresnio ir teisinges
nio patarnavimo neras. Per 
BALTIC STATĖS BANKĄ 
siunčiami pinigai yra išmokami 
Lietuvoje per bankus ir Lietu
vos pašto Skyriuose. Galima 
siųsti ir Amerikos Dolariais, 
kurie yra pilnai išmokami Kau
ne. BALTIC STATĖS BANKO į 
perlaidos į Europą yra užti
krintos, — garantijoms yra pa- ’ 
imta $100,000 kaucijų iš į vai- ■ 
rių Surety Bond kompanijų.

Keliaujanti Lietuvon per 
BALTIC STATĖS BANKĄ vi
sados yra užganėdinti. Jie čia 
gauna geriausius patarimus, 
yra aprūpinti Keleivių čekiais 
ir Draftais; neverčiama jų, kad 
mainytų savo Dolarius ant Auk
sinų, kaip tai daroma Įvairių 
agentų.

žodžiu sakant, BALTIC STA
TĖS BANKAS, per vienerius 
savo gyvavimo metus padalė 
tiek progreso, kad jau įgijo vi
suomenėje didelio pasitikėjimo 
ir išsidirbo sau vardą, kaipo 
rimta ir augštai patikėtina Įs
taiga, ištikimai tarnaujanti 
Amerikos Lietuviams.

Patartina visokiais reikalais 
kreiptis Į grynai lietuvių 
Įstaigą — < .

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth A Ve., cor. 25th St, 

New York, N. Y.
P. S. Bankas atdaras kasdien 

nuo 9 y. ryto iki 5 v. vakare, o 
Subatomis — nuo 9 v. ryto iki 
7 v. vakare. Telefonas:

WATKINS: 2142.

REIKALINGA suaugus moteris 
ant farmos už gaspadinę. Mokeitia 
gera. Platesnių žinių Nuteiksiu laišku. 

Wm. žemaitis (16)
Brovver Ont via Cochrone. Canada.

Geri! JL
I

REIKALINGA .MOTERIS ARBA 
MERGINA už gaspadinę ant fermų. 
Darbas nesunkus, tik išvirti valgyti 
dėl 2 ypatų ir šiaip apsižiūrėti apie 
stubą. Kuri myletumėt tokį darbą 
greit atsišaukit. Mokestis pagal su* 
tartį. (17)

A. GIRDŽIUS
R. No. 1 Freesoil, Mich.

PAJlEšKAU PARTNERIO ANT 
KARMOS GYVENTI. Atiduodu pusę 
ramios. Turiu 40 akrų. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

J. Andrulis
Box 48, Kennedy, Wis.

Garzdiškis.

94,495.86
72,534.50

Pirk šiuos Cigaretes ir Taupyk Pinigus,

ATVIRAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI!

Gerbiamieji Tamstos:— šimtai lie
tuvių priėmė mano patarimą ir nusi
pirko labai naudingą knygelę, po var
du "TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. .Ji parašytą lietuvių kalboj, pa
rodo kaip "Su keletą dolerių gali pra
dėti savo biznį ir tapti turtingu. Ji 
išaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Amoniją, Mui
lą, Lazurką, Ketčupą, Syrupą, Gy
duoles ir daug kitų visokių gudrybių.

Šita knygelė turi rastis kiekvieno 
lietuvio stuboj. Ji nėra didelė, bet 
verta yra tiek aukso, kiek ji pati švė
na. -Ji kaštuoja tiktai vienas doleris. 
Nesiųsk ■pinigų, bet tuoj, dabar, ra
šyk man sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu "Tiesite Ke
lias Prie Turto”. Aš prižadu užmo
kėti pačtoriui viena dolerį, kaip , at
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20)
WALTER YURKEV1CZ

3842 So. Union Avė.. Chicago. I1L

iBondai. Sąskaitos ir 
visokie invest- 
mentai .......... 709,608.02

Viso $992,044.50
ATSAKOMYBĖ

Depozitoriams ... 
Kapitalas ............
Surplusas ............
Pelnas ...............

Viso

$721,559.14
200,000.00 
50,000.00 
20,485.36

$992,044.50

OREGON CITY, ORE.
Apie darbus ir lietuvius.
Šis miestelis stovi tarp di

delių kalnų, palei Willamet-
te upę, 12 mylių nuo Port- Visas BALTIC STATĖS 
land, Ore. Čia kitokių išdir- BANKO turtas augo ši- 
bysčių nėra, kaip tik dvi pa-! taip: 
pernės ir viena audinyčia. Balandžio 1,1921 m. 
Pastaruoju laiku papernės Liepos 1 d., 1921 m. 
labai smarkiai pradėjo dirb- Spalių 1 d., 1921 m. 
ti, net ir šventadieniais. Ka- Sausio 1 d., 1922 m. 
talikus priverčia pasiliuo- Balandžio 1,1922 m.

_ 2. • — - 1___ — Y* *—__ J “1 i

Depozitai BALTIC 
STATĖS BANKE 
augo šitaip: 

Balandžio 1,1921 m. 
Liepos 1 d., 1921 m. 
Spalių 1 d., 1921 m. 
Sausio 1 d., 1922 m. 
Balandžio 1.1922 m.

$615,068.86
647,155.54
709,111.85
837,122.79
992,044.50

suoti nuo bažnyčios ir nedėl- 
dieniais dirbti šapoj. Sako
ma, kad kitur papernių dar
bininkai streikuoja, tai čia 
visus orderius atiduoda. 
Mat, kapitalistai kapitalis
tams gelbsti.

Lietuvių čia yra apie 30 
šeimynų, iš kurių keletas 
turi savo ukes, o kiti visi 
savo namus. Visi lietuviai 
gražiai gyvena, išskyras tik 
dvi šeimynas, kurios du me- KAS yra saugi ir užtikrinta vie-

$352,988.53 
380,483.11 
433,091.06 
559,381.91 
721,559.14

šitie skaitmens parodo, kad 
visuomenė greitai jsitikrino, 
jog BALTIC STATĖS BAN-PEABODY, MASS.

Iš lietuvių darbuotės.
Pas mus lietuvių yra ma- tai atgal atvažiavo iš ryti- ta pinigams pasidėti, čia moka- 

žas skaičius, bet ir tie savo niii valstijų. Tarpe tų dvie- ma 4% ant depozitų: nuošim- 
tarpe draugiškai nesugyve- jų šeimynų būna visokių čiai paskaitomi yra kas mėnuo; 
na. Jei vieni bando ką-nors sorkių. F.B. per teismą per- depozitus galima siųsti per pas
veikti, tai kiti stengiasi pa- siskyrė su savo motere ir tą- Iškeliaujant Į Lietuvą, ge- 
kenkti. pasidalino "propertėm", nes riausia yra pinigus pa’ikti ant

Čia yra trįs pašelpinės turėjo du namu. Vieną kar- depozito 
draugystės ir A.L.D.L.D. tą F. B. išėjus i darbą, bu- BANKE; 
kuopa. Beveik tie patįs na- vusi jo moteris atėjo Į jo kokius 
riai prie visų draugysčių namus ir pasiėmus išsinešė BANK 
priklauso. Jeigu viena drau- valgomų ir kitokių daiktų, kais, pinigus iš Amerikos gali-

BALTIC STATĖS 
ačiū tiems ryšiams, 

BALTTC STATĖS 
turi su Lietuvos ban-

• Pajieškau MARTYNO DAGIO iš 
šlepšėių kaimo. Biržų parapijos, se
niau gyveno Kanadoje. Kas apie jį 
žino arba pats malonės atsišaukti.

' Jokūbas Jokubėnas
P. O. Box 67, West Hanover, Mass.

Pajieškau brolio -Jono Laugmino, 
Kauno rėdybos, Mažeikiu apskričio, 
Laižuvos valsčiaus, Auksudės kaimo. 
Pirmiau jis gyveno Montreal, Cana
da. Taipgi pajieškau švogerio Domi
ninko Daunio, Kauno rėdybos, Papi
lės valsčiaus, Vaitiškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie 
žino praneškit nes turiu labai 
bų reikalą.

Magie Daunis
Box 47, Irons,

juos 
svar-

Mich.

Pajieškau savo brolio Petro Sta
nevičiaus, Vilniaus rėdybos, Trakų 
apskričio, Onuškio valsčiaus. Karia- 
vonių kaimo. Girdėjau, kad jis gyve
na Šhenandoah, Pa. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji praneškit šiuo 
antrašu:

Kazimieras Stanevičius
116 River st, Haverhill. Mass.

JUOZAS VALUCKIS, 10 metų vai
kas, gyvenantis Poderiškių kaime, 
Garlevos parapijoj, Lietuvoje, pajieš- ; 
ko savo tėvelio, Juozo Valuckio, ku
ris paliko jį su motina Lietuvoje 1913 
metais ir nuo karės pradžios nėra 
apie jį jokias žinios. Pirma jis gyve
no Bradlevboro, Vt. vėliaus išvažia
vo, rodos, į Grand Raoids, Mich. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, teiksis duoti 
žinią šiuo adresu:

P. Gelažius
109 Sixth st., So. Boston, Mas.

Pajieškau Lado ir Adolfo Skuo
džių, kurie paeina iš Panevėžio _ mies
to ir gyveno Baltimore, Md. Jie pa
tįs ar kas žino apie juos malonėsite 

, pranešti man, nes turiu atsišauki- 
; mus nuo jų brolių Aleksandro ir Jo-

Pajieškau Juozapo Petrošiaus ir no iš Lietuvos. (17)
Nikodemo Jorudo. Malonėkit atsi- _ Aleksandras Bakas 
šaukti arba juos žinanti pranešti, už 35 Glenwood avė., Binghamton, N.Y. 
ką busiu labai dėkingas. . —------------------------------------------

Jonas Petrošius ( Pajieškau savo švogeno Juozapo
Bos 82, Davis, W. Va. ‘ Jončo, 4 metai atgal išvažiavo iš

---------- -—---------------------------------- Lietuvos į Ameriką, paliko pačią Ir 
gyvenimą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot praneškit, busiu la
bai dėkingas. Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos. (17)

Povilas Balczitis
2005 E. Adams st., Springfield, III.

Pajieškau apsivedimui pabuvusios 
merginos arba našlės be vaiką. Aš 
esu 27 metų vaikinas. Meldžiu atsi
šaukti G. E. B.

% Menominee Hotel, Neopit, Wis.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, be skirtumo tikėjimo, nuo 
35 iki 50 metų amžiaus. Noriu, kad 
vaikinas butų išmintingas ir turtin
gas. Biedno aš nenoriu. Aš esu 30 
metų, vidutinė ant visko -ir mylinti 
gražų gyvenimą. Ant juoko meldžiu 
laiškų nerasi net. Katrie rašysit, tai 
rašykit teisingai. Su laišku meldžiu 
prisiųsti ir savo paveiksią. Atsaky
mą dbosiu kiekvienam.

Anna Belski
2458 West 38th st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu 
35 metų vaikinas, nevartoju nei jo
kių svaigalų. Merginos, kurios mylit 
ramų šeimynišką gyvenimą, malonė
kit atsišaukti prisiųsdamos su pirmu 
laišku paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugražinsiu.

T. Mayers
1147 E. 79th st., Cleveland, Ohio.

Ligoniai, kurie sergate
Reumatu, Dusuliu (Athsma), Ner

vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
riškoms ligoms ir t.t. Visų ligų ne
miniu, bet bile ligą turi, ar kas tavo 
šeimynoje turi, nuo didžiausios ligos 
iki mažiausiai; galite duoti antrašą, 

> gausite rodąs ir receptus dykai, 
idėk už du centu štampą ir gerų an
trašą. Dabar geras laikas, pavasaris 
r tiktai šitam laike jus patys save 
■įamieje pagydysite. Bandykite na
minio gydymo — patys sau. čia tu
nte progų su gvarantavimu, bile tik 
jus ta darysite — pasveiksite. Rašy
kite pas: (17)

ALEX R. ŠALVIS
P. 0. Bos 96, Dalas, Pa.

Extra pranešimas
NAUJA KNYGA "RECEPTAI IR 

SEKRETAI" 
(Apsisaugojimui nuo įvairių ligų)
Nuo venerinių ligų ir nuo visokiu 

epidemijų. Kaina tik 50c. bedar
biams. Pirmiau buvo doleris. Knyga 
padidinta. Suvyniok drūčiai penkis 
lešimtukus arba money orderį. 
Atampų nepriimu. Paimk adresa:

WM. L. MATULIONIS
31 Curtis st.. Chicago, 111. U.S.A.

Pajieškojimai

Aš, Jonas Bigaila, pajieškau savo 
giminių ir pažįstamų. Paeina iš Ma
žeikių apskričio, Tirkšlių parapijos. 
Atsišaukite. Jonas Bigaila 
1523 E. Jefferson st., Springfiel j,lll.

Pajieškau draugo Antano Jankai
čio, Jankūnų kaimo Radviliškio vaisė., 
Šiaulių apskričio. Meldžiu atsišaukit, 
turiu svarbų reikalą.

Frank Jaras
39 Elizabeth st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau savo gerų draugų Kazi
miero Donkšio ir Jono Ramono, pa
eina iš Žiūriu kaimo, Slavikų parapi- 
os, Suvalkų rėdybos. Meldžiu atsi- 
-aukti arba žinantieji apie juos pra
neškit. busiu dėkingas. J. D.

60 Doscher st. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jono Bara
nausko, Mažeikių apsk., Kauno gub, 
pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y, 1920 
metuose gavo darbą ant laivo. Malo
nėkit atsisaukt ar kas žinio pra
neškit Elzbieta -Januškienė

1061 Sumner st., Stoughton. Mass.

Pajieškau savo pačios, Onos Pe
trauskienės, kuri 21. kovo prasišalino 
iš Bostono man nieko nesakydama ir 
pasiimdama su savim 2 m. vaiką, Po
vilą, patalus ir daug kitų daiktų. Ji 
buvo tamsiai geltonų plaukų ir mėly
nų akių; amžiaus gali būt apie 25 me
tų. Kas ją pastebės, meldžiu duot 
■iian žinią, o gaus dovanų.

Frank Petrauskas
187 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Bilskio ir seserų 
Katarinos Butkauskienpš, ir Jievos 
Kazlauskienės po ttųais Stučinskiu- 
tės; gyvena Amerikoje; paeina is Su
valkų gub, Kalvarijos apsk.,-Kros
nos vaisė. ~ '
pajieškau 
atsisaukt

V ik tona
n. O.

Grabavos kaimo. Taipgi 
ir kitų giminių. Malonės 
arba žinantieji pranešti. 
Stučinskiutė-Sakalauskienė 
Box 248 Sydney Minės. 
N. S.. Canada.

Pajieškau Marijonos Lusaševičie- 
nės. Pirmiau ji gyveno Pennsylvani- 
jos valstijoj, apie Pittstoną. Turiu jai 
svarbų reikalą pranešti. Pijušas 
Skinkis mirė. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ją žinot praneškit, busiu 
dėkinga.

Elzbieta Zigmančiutė
708 North 5th st., Harrison, N. J.

•9

Ramanauskiutė-Ge<ie • 
prieš karę gyveno West- 

arba ži- 
geguzės 
norėčiau 

d7)

Biooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

Magdeler.a 
mavyčienė, pu« non 
viile, 111., malonės atsisaukt 
nantieji praneškit. Pradžioj 
aš busiu apie Westville ir 
pasimatyt.

Jonas Sakalauskas 
193 Grand st.,

Noriu susipažint su lietuve mergi
na arba našle iki 30 metu senumo, 
Aš esu 32 metų, rusas, turiu pasto
vų darbą ir susitaupęs turto. Norin
čios su manim susipažinti, malonėkit 
atrašyt laišką ir prisiųst fotografiją. 

Jakob Rashok
<24 Darieii st., Philadelphia, Pa.

MERGINOS APSIVEDIMUI, nuo 
19 iki 24 metų, lietuvės, mokan
čios angliškai. Vyrus, moteris, poli
gamiškas merginas ir tas, kurios tik 
nori paveikslą matyti ir pavogti, 
meldžiu nerašinėti. Rašykit tiktai 
tos, kurios pasirengę ir protaujančios 
apie šeimynišką gyvenimą. Iš Bino
kly no ir New Yorko miestų gal butų 
nereikalingas paveikslas, bet aš ne
manau, kad jos turėtų tinkamą ”di- 
gri” ir diktaciją tame dalyke, gal 
kai kuri. Nerašykite iš kitų šalių. 
Aš šiame mieste nesenai gyvenu. Sa
vo "metriją” rašant reikia teisingai 
aprašyti apgamą, aukštumą, sunku
mą ir amžių. O aš. aplaikęs teisingai 
rašytą ypatos originalą, parašysiu 
insitaciją, tarimą ir savo veikmeni. 
Šis apgarsinimas nėra moniški ple
palai bei šarlatanų pasaka, bet yra 
instatymiškai-instinktyviškas, lega- 
liškas ir aktyviskas. Angliška^ rašy
damos laišką parašykit bent 5 ar 6 
žodžius lietuviškai. (17.)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 23 metų. 
Mylinčios dorą ir meilų šeimjjnišką 
gyvenimą malonėkit atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. ' M. Boces (17)

General Delivery, Farreil, I’a.

AR NORI APSIVESTI?
Vaikinai ir merginos, našliai ir 

našlės, kurie norit tikrai apsivesti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių negalite 
susirasti sau draugės arba draugo, 
prisiųskit 2c. štampą dėl ' paaiškini
mu, ir prisirašyk prie. Lietuvių Susi
pažinimo K Ii ubo, P. O. Box 250, 
Johnson City, N. Y. (21)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KRIAUCIUS 

(Coat maker)
Darbas ant visados; kuris norit 

imt tą darbą, malonėkit greitai
sišaukt. (17)

J. S. PRUSALAITIS
943 Bank st., Waterbury. Conn.

už-
at-

REIKALAUJU DARBO. Supran
tu ir esu dirbęs Order Mail Business, 
Rankos ir Agentūros darbus. Kalbu: 
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, sla- 
voniškai, rutheniškai ir t.t~ Rašykite 

(17) 
wilkes-barre RECORD

Box 114, iVilkes-Barre. Pa.

REIKALINGAS PARTNERIS ar
ba gali vienas pats pirkt bekarnę. 
Biznis gerai išdirbtas, lietuviais ir 
lenkais apgvventoj vietoj. Parsiduo
da už labai žemą kaiaą. Naudokitės 
proga, nes pasivėlavę gailėsitės. 
Kreipkitės sekančiu antrašu: (17)

244 Lakeview avė., Loveli, Mass.

REIKALINGA MERGINA prie na
mų, šeimynos dvi ypatos — vyriškis 
ir moteriškė. Mokestis ant mėnesio 
nuo 20 iki 25 dolerių, valgis ir kam
barys. Meldžiu atsišaukti laišku. (56) 

ALEX RIUKUS
34 Spring st.. Union City, Conn.

t

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

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

L. J. PAULAUSKAS
102 Millbury st-, VVorcester. Mass.

BIZNIO ŽURNALAS.
Mėnesinis laikraštis. Jame telpa 

lekcijos apie biznį, t.y. kaip žmogui 
pradėt biznį. Taipgi paduoda įvairias 
.inias ir patarimus. Kas prisius adre
są, tas gaus viena numerį dykai. (17 

WAT. MAIL ORD. C0RP.
793 Bank st, Waterbury. Conn.

f

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS Į LIETU

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

LIETUVIU MECHANIKU 
SĄRYŠI, INC, 

Grand st, Extension.
BROOKLYN, N. Y.

94

ATVIRUTĖS
TIK DĖL VYRU!

Gražesnės už visas kitas atvirutes. 
Jaunos, nuogos merginos, paveiksluo
tos, ne kopijos. Kožna skirtinga. Iš
pirk vieno dolerio vertės money or
derį arba prisiųsk vieną dolerį laiš
ke, o aplaikysi 8 tokias atvirutes. Už 
du doleriu gansi 18. (17)

J. GABRYS
Bos 249 P. O. Washington st, 

Brooklyn, N. Y.

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINEŠIMAS

Persiuntime

PINIGŲ I LIETUVĄ
Užtikrina

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIU ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELES

1845 1922

41 Bedford St., kampas Chauncey, Boston, Maas.
I■
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Tx T j • 1 a .žmogus iš pat gimimo vraIs kur atsirado antls?«fc”as± 
žemes piktybe?

Sekta W. Ostwald’u.

Kas iš musų nėra 
jęs pasakojimo apie 
nusidėjimą, kuriuo 
nori išaiškinti keblų

Beveik visuomet gausime 
neigiamą atsakymą ir tuo 
griežtesni, kuo senesni bus 
musų kalbamieji žmonės. 
Jie vienu balsu tvirtins, kad 
”jų laikais” viskas pasauly
je buvę geriau. Jie tą pat 
tvirtins ir apie tokius daly
kus, kurie be abejonės nega
lėjo pasikeisti, kaip, pavyz
džiui, vasaros šilima arba 
vaisių skonis. Todėl tokio 
sprendimo priežastis, logi
kos dėsniais sekant, bus ne 
minėtieji dalykai, bet seni 
žmonės.

Senius gyvenimas mažai 
bedžiugina. Jų nariai susti
rę, raumens sunykę, maisto 
virškinimas pasunkėjęs, ga
minimas nebepakankamas. 
Prie visa to prisideda Įvai
rios ligos, silpnybės, visas 
gyvenimas darosi našta, o iš 
praeities šviečia pilna 
džiaugsmo jaunystė. Papra
tęs spręsti apie visa sulig 
esamąja savo padėtimi ir 
nuovoka, jis lengvai sumai
šo subjektyves ir objektv- 
ves praeities pirmenybes.

Sistematingos pasaulė
žiūros pradžią padarė be 
abejonės seniai. Jaunystei 
perdaug rupi savi reikalai, 
<ad ji rastų laiko tokiais da
lykais sau galvą laužyti 
niai gi, nebeturėdami 
nystės rūpesčių, turi 
užtenkamai ir laiko ir 
Žmonijos kūdikystėje 
seniai tegalėjo turėti 
Rankamai prityrimo
bendresnių minčių išsivys
tymui. Dėl šitų ir tolygių 
priežasčių pirmieji ir se-

girdė- 
Adomo 
biblija 
klausi

mą, kaip galėjusi atsirasti 
piktybė gerojo Dievo su
tvertame pasaulyje? Sulig 
šituo pasakojimu, žemė ir 
visa, kas* joje gyveno, buvo 
tobula. Paskiau Dievas su
tvėrė Adomui draugę ir, be 
to, pažymėjo rojuje medi, 
kurio vaisius jis užgynė 
skinti, o visų kitų medžių 
vaisiai galėjo būti kiek tin
kamai naudojami. Žalčio su
vadžiota Jieva paragavo už
draustojo medžio vaisiaus 
ir pati pagundė vyrą.’ šitas 
asmeninis pirmųjų žmoni
jos tėvų nusidėjimas pavel- 
dėtinai perėjo visai jų pa
dermei ir nebe vieni tie pro
tėviai atsidūrė prieš Dievą 
mirties užsipelnę nusidėjė
liai, bet ir visa jų padermė, 
visa žmonija yra per juos 
patapusi lygiai kalta ir ly
giai mirties bausmės verta.

Neapsistosime ties dau
gybe klausimų, kuriuos su
kelia šitas pasakojimas, ir 
neliesime tų begalinių ne
nuoseklumų, kurie sukelia 
didelių abejojimų dėl jo mo
ralės vertės. Pabrėšime tik, 
kad čia piktybė parodyta 
kaip jau esama, nes iš pasa
kojimo numanu, kad nuodė
mingo puolimo nebūtų atsi
tikę,'jei nebūtų žaltys suva
džiojęs. Tad kyla klausimas, 
kokiu budu atsirado pasau
lyje piktybė ir piktasis žal
čio pavidale?

Biblija apie tai nieko tik- i________ ___ _~ _
ra nepasako. ra tik pami-jniausieji gamtos aiškinimų 
liejimas nupuolusių angelų, bandymai, kuriuos mes my- 
pakėhisių maistą prieš Die-!tais vadiname, turi tiek 
vą. čia reikia Įsidėmėti ne- daug senių ūpo. Kiekvie- 
paklusnumo motyvas. Mat nam tų senių jo jaunystės 
kiekvienos tikybos‘ktinigija, ■ ]aikai atrodė daug skaistes-

; se- 
jau- 
tani 
ūpo.

tik 
pa- 

kiek

kaip kiekvienas viešpatau
jąs luomas, skaito visų did
žiausia nuodėme neklausy
mą jų priesakų ir stengiasi 
baisiausiomis bausmėmis 
atbaidyti neklaužadas nuo 
mėginimo nepriklausomai 
ir savystoviąi gyventi. Ki
taip, kodėl gi angelai nebu
vo taip sutverti, kad nepa
klusnumas butų buvęs jiems 
negalimas?

Mvtas apie Adomą sako, 
kad buvęs kadaise rojus ir 
buvęs tame rojuje nekaltas 
ir laimingas gyvenimas, ku
ri sudrumstė ypatingas at
sitikimas, būtent nuodėmė. 
Panaši pažiūra, kad žmoni
jos gyvavimo pradžioje bu
vęs auk^o laikotarpis, yra 
ne tik žydu tikybos ir iš jos 
kilusios krikščionybės skel
biama : šita pažiūra, anot 
žinovų, yra labai plačiai iš
siplėtusi ir beveik visų tiky
bų pamatas.

Bet mokslas sako mums 
visai ką kita apie pirmykš
tės žmonijos buitj. Paliksi
me nuošalyje evoliucinę 
žmogaus kilmės hvpotezę. 
Nusileiskime tik gilyn Į 
priešistorinius žmonijos lai
kius ir pastebėsime, kad mes 
vis labyn atsitoliname nuo 
rojaus padėties. Kuo gilyn Į 
praeiti, ztuo daugiau lauki
nio nuožmumo, kanibaliz
mo. Ir jei mes pasiklausime 
mokslą, tai išgirsime, kad 
žmonijos aukso laikų reikia 
ieškoti ne praeityje, bet dar 
tolimoje ateityje.

Kokiu gi budu galėjo vi
sai priešinga pažiūra taip 
plačiai išsiplėsti? Priežastis 
tam turi būti koks nors ben
dras visiems žmonėms pri
valumas, nepriklausąs nuo 
rasės, gyvenimo budo ir ki
tokių Įvairybių.

Paklauskime senų žmo
nių, kaip jiems atrodo, ar 
pasaulis pasidarė geresnis.

ni už dabarnykščius, o tie 
laikai, kurie buvo dar daug, 
daug seniau, negu jo jau
nystė, žinoma turėjo būti 
dar skaistesni, ir supranta
ma, kodėl aukso laikų ieško
ma praeityje.

Tatai yra tiesioginis nai
vus sprendimas, kurs kiek
vienam atrodo savaime su
prantamas ir todėl patikri
nimo nereikalingas. Juk tas 
nat ir su pažvalga i dangų 
ir žemę. Kiekvienam dan
gus atrodo lyg kokia mėly
na lėkštė ant plokščios že
mės užvožta, kurios dugnu 
rieda saulė kasdien iš rytų 
pusės j vakarus. Šitas saulės 
kelias taip pat butų savaime 
suprantamas, kad ne vienas 
keblus klausimas, būtent: 
kokiu budu saulė iš vakarti 
atsiduria rytuose? Kadangi 
to negalima matyti, tai ra
dos reikalo visokeriopais 
spėjimais tą klausimą iš
spręsti.

Šitokia naivi astronominė

(tas vis gilyn nuodėmėse 
•skęsti, vis tolyn nuo rojaus 
Įpulti. Ir lieka tik vienintelis 
j gelbėtojas, vienintelis tar- 
{pininkas, kurs paslaptingu 
budu, nuodėmingam žmogui 
nematomu ir nesuprantamu 
budu. gali skęstanti išgelbė
ti. Tas gelbėtojas yra kuni
gija. Visų tikybų kunigijos 
galybė ir iki šios dienos re
miasi šito pesimizmo palai
kymu ir per pašventinimą 
Įgyto tarpininko vaidmeniu.

Prieš šitoki pagrindini ti
kybų ir ypatingai krikščio
nybės pesimizmą stovi pa
grindinis mokslingosios pa
saulėžiūros optimizmas. Bet 
kuris senovės vaizdas turi 
mus dideliai džiuginti tuo. 
kad mes jau esame nusikra
tę tiek piktybių, . su kurio
mis žmonija atsirado. Kiek
vienas žvilgsnis i praeities 
kelią Įtikina mus, kad žmo
nija eina pirmyn, naikinda
ma piktą ir siekdama aukš- 
tesninjų tikslų. Visai klai- Į 
dingą mintis, dainiaus Schil- ! 
ler’io, kad pasaulis yra to- Į 
balas ir tik žmogus ji gadi- 1 
na. Gamta yra pilna nuož
mumo, žiauriausio egoizmo. 
Gyvijos lygsvara ant žemės 
palaikoma tuo, kad gyviai 
vieni kitus ryja, vieni kitais 
minta. Gamtoje viešpatauja 
Darvin'o taip Įtikinamai 
nupiešta žiauri kova už bū
vi. Žmogus yra vienintelis 
gyvas padarau, kurs vis la
biau ir labiau atsipalaiduoja 
nuo kovos tiž būvi ir imasi 
sutartino, bendro ir ramaus 
darbo dėl būvio.

Nėra reikalo klausti, ko- 
kiv.o budu piktybė atsirado 
ant žemės. Ji yra visur ir 
mes jos tiek matome, jog 
musų akys apsiprato ir mes 
nepastebime, koks baisus 
žiaurumas mus apsupa. Pa
žiūrėkime tik i paukšteli, 
kurs linksmai nuo vienos ša
kos ant kitos strykčioja ir 

‘savo giesmę čiulba: kokią 
begalinę daugybę kitų gyvų 
radaru jis per dieną prary
ja, kad pats išliktų gyvas! 
Tai tik mažas pavyzdys to, 
kas gamtoje dedasi. Tik 
žmogus griežtai išsiskiria, 
stengdamasis siekti teisin
gumo ir meilės. Žmonijos 
aukso laikas yra priešakyje, Į 
prie jo einama. Reikia prisi
pažinti, kad etinis žmonijos 
kelias nėra lygus, jis neina 
stačiai aukštyn; atsitinka 
vingių, atsitinka, pakilus vėl 
pakalnėn kristi, bet istori
nėje perspektyvoje jis vis 
tik tolyn, vis aukštyn kyla. 
Greitesniam aukso laikų pa
siekimui reikia, kad kiek
vienas žmogus stengtus 
mokslo prasme tikru žmo
gumi būti, tai yra egoizmo 
pasaulyje vartoti meilę 
gėrybę.

’ („Aušrinė”)
P. A.
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PRANEŠIMAS.
Kadangi daugelis lietuviu, va- 

^iivAia na**! asuvHyuunc -iu(xlami | gimtinę
pažiūra sutiko begalinių ke- Į TjetUVą, važiuoja per Meine!j ir 
blumų, kai atsirado daugiau:-- ^os prježasties turi daug ne- 
ir daug tikslesnių piitynmų, > arankumų? tai mes, atjausda- 

J1 nebepajegė įsaibkm-: šitokiems pasažieriams, no-
ti. Taip pat ir senių perspėk- Į r;me pranešti, kad Memelio per
lytoje nupieštas žmonijos tas ko]_kas dar'neturi tinkamu 
vaizdas veda prie didžiausiu ;parankurnų užganėdinimui pa- mokslimu nesąmonių ir eti- 'r.ažieriŲ
i.ių^ priešginybių, kurioms i jųes taipgi gavom informaci- 
prašatinri reikia antro Ko- įy nu0 muSu kompanijos, kad 
perniko. Tokių j>riešginybių pagažieriai, keliaujanti per Me- 
sukelia, pavyzdžiui, biblinis mėli, privalo turėti pa sportus ir, 
papasakojimas apie nuode- apart to, važiuojantieji trauki- 
mingą puolimą. Panašių ,.ju prjva]o turėti keliata transit 
priešginybių randame ir ki- vįzu
tuose tikybiniuose mytuose.. Lietuviai, keliaujantieji per 

Visos tikybos, kurios rojų Memeli, privalo turėti ant savo 
arba aukso laiką mato pra- p-asporto francuz? vizą, 
eityje, yra savo esmėje peši- ‘ Todėl lietuviams, keiiaujan- 
mistinės, nes praeitis nie- tiems Į Lietuvą, mes rekomen- 
kuomet nebegali sugrįžti, duojame važiuoti per Hambur- 
Šitas pesimizmas yra be ga- Piliavą ir Liepoj?. Per čia 
lo galinga priemonė laikyti važiuodami jie pasieks savo na- 
žmoniją sukaustytą ir pa- mus saugiai, be jokiu apsunki- 
vergtą kunigijai ir jos už- nim? ir kliūčių.
tariamonfš galybėms. Juk Baltfc-America Line. Ine.
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Gydytojas 
ir Chiiurgas

Gydo užsegėjusias
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 s. mao SI.
CfiiCAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Dr. A. J. Karalms
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Prisiusi; A. man savo braiži
nius išradimo i egzaminavimu’. 
Reikalaukite i adimų knygu
tės "Patarimu Išradėjams,” 
kuri duoda.’iVi dykai.

Rašykite !■ 'tuviškai savp 
vokatui.

M ARTI Ji LABINER 
Reg. Atty.
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BAMBINO
\ V - b t > sklis ūčreg S. V. Ofise

* \ _ Arbatinis šankštukas
tuojaus pašalins kudi- 

Lelias valandas sutaisys vidurius ir galn- 
• < bu.) ‘ Suaikiai mėgsta ji ’ Jie prašo danginos!” 

jus.i aptiekorius neturi jo, tai prisėskite 
šiais tiesiog į
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Išmauname 
PAšPORTĮJS 
ir taksu pabudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
sto< ie-., pristatome 
ix uaz;> ir palydime 
ant tai'-o. Priren- 
giam višnu kas rei- 

. ..irga kelionei. 
Siunčiame pi
nigus ir par- 
t raukiame gi
mines iš Lietu
vos i Ameriką 
k D-=- viausia.

Yorko ir Hamburgo
. ::>s j-oriais Centralinės Europos 

KIA KAS.KETVERGAS
pėda nuo 46 st., laike pietą, 

ovcn ant vis:; havų. Dideli val- 
;r puikus dėkai 3-čios klesos

”V» ucrtteraberg'’ turi kelis 
kambarius.

ų trijų sriubą laivai.
: RELIANCE

p .stu.i.rius bus padėti 
i;LL ir tvitain išplaukdinės

mtisu autorizuotą agentų 
ianover St.. Boston. Mass.

• ĮSAS DALIS LIETUVOS IR 
mokamu kursu. ,

btma labai greitai.
•ries ant vis? geriausi? liniją.
BU ŽINOTI. j
.:vą bv-in kelių savaičių. Jie gali su- 
i; - pasikalbėti su Jūsų draugais 
pini;, ū bns do voatiška jų priežiūra.
itiškai. ' '
TENBERG, Ine. i

BOSTON, MASS. F

I KAMBARIUS 
Laivai išplauks 
........ Gegužės 
........ Gegužės 
.... Gegužės 
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HAMSUR GĄ.PILLĄSĄ

a TL'A A r Trr *

tžIUOKlT
Lietuvi:
aplenki:

LESA. PADALINTA
G, ir 8 lovoms.

AK2»A. UEPOJU.
T PARANKIU KELIU 

L važiuojanti Į Piliavą
ir. Lenkų karidorj.

KLESĄS
$103.50 l Piliavą $106.50 

lemeli $10,.
korciŲ ir zii’.ų krepkitėa 

.savo agenta.
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mburg?

i Li<-p:>}« ir
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UETUVYS GF..OvFJUS
Patarnauju nrie nurrir’js.io 

kuotrraniausi;;:: phriai ir grei
tai. Viską paėr raa pairai žmo
nių norą. Aš g diu pribut ?“ei- 
ėiau kit:, nes mano ri'.t-:- 
n:r>bilius vi-’, j s stovi prie ofi
so :r nariu ūu: .1. lodei Los’o- 
no-ir apic-lin'A 'ietuvi:.: reika
lui esant kreipkitės pas mar.e 
j paLiškai arba per teieforį

Petras Akegevife
Ofisas: 2--.S 5ROADVAY

SO. KOSTI.N, MASS. 
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo v. • : 702 E. 5th St. 
Tel. So. D ‘.SKi-'t. “Cit, r.?verk! mano 

mažiūcli — uer.nidnk, 
?A tau d’ięsir, BAMBINO 
čiūčia liūlia.”
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Sveikatos Kampelis. I šitam vaikui yra.
—Džiova.
—Ar yra pagelba? Vyras 

miręs, mes ir duonos netu
rime.

LIGOS IR JŲ NUKREI
PIMAS.
Džiova.

Žmonės tiek daug žino 
apie džiovą, jog čion aiškin
ti apie ją nei nereikia. Au
gantis silpnumas, svarumo 
žudymas, naktinis prakai
tavimas, kosėjimas, spiau- 
dymas ir kraujapludis 
(kraujas nuo plaučių) — 
apsireiškimai, kuriuos be
veik visi yra matę, jeigu ne 
savo šeimynoje,, tai kitur. 
Džiova, kaip gerai žinoma, 
yra baisi liga. Bet jeigu lai
ku gydoma, tai yra nukrei
piama.

Kaip džiova išsiplėtoja.
Džiova yra perduodama 

liga. Jos gemalai toki maži, 
iog be stipraus mikroskopo 
nėra matomi. Viena ypata 
lengvai juos perduoda kitai. 
Gemalai apsistoja ir auga 
plaučiuose: jie pradeda nai
kinti plaučius ir tuomet 
prasideda viršminėti apsi
reiškimai. Gemalai milijo
nais apleidžia džiovininko 
plaučius kasdien. Tas yra 
svarbiausias faktas apie 
vieną iš mirtingiausių ligų 
pasaulyje. Kitais žodžiais 
tariant, džiova išsiplėtoja 
per džiovininko seiles. Ser
gantis, kuris neatsargiai 
spjaudo, ypatingai savo na
muose, pavojuje pastato vi
sus savo šeimynos narius.

Spiaudalai ant grindų, 
ant divonų, ant žemės apie 
pamuš, arba kur vyrai dir
ba, išdžiūsta, dulkės paima 
tuos gemalus ir vėjas neša 
visur. Plaučiai paima tuos 
gemalus iš oro, arba gema
lai apsistoja .ant maisto. 
Vaikams yra didelis pavo
jus, ypatingai mažiems, ku- 
rįe ant grindų bovinasi. 
Juose džiovos sėklos gali 
būti pasodintos ir kuomet 
užauga, liga pasirodo.

Bet ką daryti su spiaudy- 
mo pavojum? Pirmiausia, 
namuose laikyti spiaudyklą 
su trupučiu vandens; čia 
džiovininkas turi spiaųti ir 
niekur kitur. Vanduo sulai
kys džiovinimą. Syki ant 
dienos iščvstyti spiaudyklą 
ir išplaut karštu vandeniu. 
Esant ant lauko prisieina 
spiauti ant žemės.

Jeigu šeimynoje yra džio
vininkas, jis turi būti •atsar
giai prižiūrėtas. Spiaudy- 
mui gali vartoti specialius 
popierinius puodukus, ir po 
vartojimui juos sudeginti. 
Bet jeigu vartoja naminį 
puoduką ar stiklelį, ant 
dugno Įpilti mažai karboli- 
nės rūgšties (carbolic acid). 
Džiovininkas turi vartoti 
popierinius servetus. Jis ga
li laikyti vieną ant burnos 
kuomet kosti, ir po vartoji
mui, padėti į popierini mai
šą ir sykį ant dienos sude
ginti. Džiovininko nebu- 
čiuokit. Jo vartotus daiktus 
reikia atskirai laikyti ir vi
suomet karštu vandeniu iš
plauti. Jis turi miegoti vie
nas. Kuris džiova serga, lai 
niekuomet nespjaudo ant 
grindų arba ant žemės, nes 
tas pastato pavojuje kitus. 
Jeigu džiovininkas seka 
virminėtus nurodymus, jis 
be baimės gali gyventi su 
šeimyna.

Džiova, kuomet praside
da, išnyksta su tinkamu 
prižiūrėjimu. Net ir kuo
met liga sena, gali būti su
laikyta ir gyvastis prailgin
ta. Džiovai nėra ypatingi} 
vaistų, nors biedni ir var
gingi žmonės praleido mi- 
lionus dolerių šundakta
riams. Jeigu kosti, ypatin
gai ryte, eik pas gydytoją. 
Nelauk pakol negali drbti. 
Tokiu budu nukreipsi ligos 
pavojingas pasekmes.

v Karštligė.
Karštligė, kaip ir džiova, 

/ra ’.’gemalų liga”, ir nu
kleipiama. Karštligės ge
malai apsistoja viduriuose, 
ir viduriavimu ir inkstų iš
varymais iš kūno išeina. 
Kožnas karštligės atsitiki
mas reiškia, jog sergantis 
valgydamas ar gerdamas 
sraryja gemalus nuo kito 
sergančio išvarymų. Karšt- 
igės gemalai apsistoja van
denyje, piene arba maiste, 
/patingai vandenyje ir pie
ne. Jeigu karštlige sergan
čio išvarymai yra metami 
ant žemės arba kur kitur, 
jirmas lietus nuplaus ge
malus i šaltinį. Daugelis 
karštligės epidemijų prasi
dėjo tokiu budu. 
®ų$ į__.___ .
niu mazgoja pieno bonkas 
arba net ir maišo su pienu. 
Gemalai daugiausia veisiasi 
piene.

Musės irgi išplatina epi
demijas, nes nuo purvai le
kia tiesiog ant maisto. Šei
mynos nariai, kurie' prižiū
ri ligonį, taipgi gali perneš
ti ligų, jeigu nenusiplauna 
rankų.

Daugiausia karštligė iš
siplatina per ligonio išma
tas. Kur randasi karštligė, 
ligonio vartojami indai iš
matoms turi turėti karbo.- 
iiaus arba kitų dizinfektuo- 
’amų vaistų. Po vartojimui, 
indas turi būt ištuštintas 
tinkamoj" vietoj, kur musės 
įeprieina.

Reikia pamerkti ligonio 
drapanas Į dizinfektuoja- 
mus vaistus ir išskalbti. 
Prižiūrėtojai visuomet turi 
rankas prausti. Jeigu gali
ma, visuomet karštlige ser
gantį patartina siųsti į li- 
gonbutĮ.

Kuomet randasi karštligė 
šeimynoje, su tinkamu pri
žiūrėjimu, apsaugoji save 
ir savo šeimyną. Bet kasmet 
yra pavojus nuo kitau, kurie 
toli nuo tavęs gyvena. Gal 
vąnduo užkrėstas pirm ne- 
yu tave dąsiekia, arba pie
nas užkrėstas kuomet dar 
pieninyčioj. Kaip nukreipti 
tą viską? Negali, nes neži
nai pakol pervėlu. Bet kuo
met atsiranda karštligė, 
virk vandenį ir pieną ir to
kiu budu apsisaugosi. Tas 
yra lengva, nekaštuoja nie
ko ir gal apsaugosi vaikų 
gyvastį. Geriau sakant, vi
rimas užmuša gemalus.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farnių ant parda

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

Bos 46, Sand Brook. N. J.

Neatsar-
žmonės tuo vande-

I

Vidurių ligos.
Kas pasakyta apie karšt- 

igę, galima butų pasakyti 
ir apie viduriu ligas, ypa
tingai kraujaligę, kuri kas 
vasara užmuša tiek daug 
vaikų. Priežastis, pasekmės 
ir nukreipimo budai pana
šus karštligei.

F.L.IJS.

KĄ DAKTARAS MATO?
Jaunas tėvas, turi tris 

vaikus. Aštuonis metus dir
bęs akmenų dulkėse. Butą 
tikrai tvirto žemaičio. 38 
metų. Dabar vos kojas pa
velka. Plaučiai kieti. X- 
spin-duliai parodo akmenų 
dulkes. Ligonis kosti. Sopa 
riša krūtinė.

—Tamista negali tose 
dulkėse dirbti.

—Tai kas man veikti? 
Moteris dirbti negali, vai
kai maži.. Aš žinau, kad 
jau dešimts tame darbe dir
busių mirė... gal mirsiu ir 
aš. Aš turiu dĮrbt ir dirb
siu... kol krisiu.

Tamsioj vartuvėj ant tau
kuoto stalo guli mažas vai
kutis. Motina sako, kad še
šių mėnesių, bet magesnis 
už sveiką poros mėnesių 
vaiką. Aplinkui laksto ketu
ri vaikai — visi nuplyšę, 
basi...

—Meldžiu pažiūrėti kas

Vyras guli lovoj. Akys 
aptinę, vos bemato. Klajoja 
— niekus pasakoja.

—Kas pasidarė?
—Jau ne pirmas kartas, 

gydytojau... Kai persigeria, 
tai jis visada taip serga. Pa
sakyk dabar, gydytojau, 
munšainas jam kenkia, 
ne, manęs jis neklauso.

ar 
ar

Motina ir duktė.
—Tamistos duktė 

krėtė gonorėja.
—0 tu pasileidėle, tu bjau

rybe, tu...
—Klausyk, mamute, tu 

viską nuo manęs slėpei. Aš 
dažinojau, dabar žinau, bei 
turiu kentėt... Aš savo duk- 
terei viską pasakysiu.

Dr. A. J.K.

užsi-

ŠVINAS KAIPO NUODAS
Švino yra sekamose dar

bo vietose: švino kasyklose, 
švino skardo dirbtuvėse, 
dirbtuvėse vielų, indų, kibi
rų, dūdų: raidžių tirpykio- 
še; spaustuvėse: dirbtuvėse 
•Jažų; chemiškose dirbtuvė
se; kenų dirbtuvėse, šepe
čių, enamelio, stiklo, veidro
džių, baterijų, baltųjų pirš
tinių, degtukų, linoleumo 
dirbtuvėse, ir tt.

Švinas patenka į kūną su 
garais, dulkėmis; darbinin
kai įkvėpuoja arba su ne
švariomis rangomis čiupi
nėja nosį, lupas ir akis; švi
nas gali ir su visokiais skys
timais kunan patekti.

Švinas apnuodija visus 
organus, ypatingai kraujo 
tekamuosius sudynus, ner
vus ir inkstus; švinas iš pa
lengva pagamina arterijų 
sukietėjimą, visokių skaus
mų, pavojingą inkstų užde
gimą. Prie to "prisideda ma
žakraujystė. skrandžio Įde
gimas, vidurių sukietėji
mas, dantų klibėjimas, 
skausmai sąnariuose’, ir tt 
Galvos svaigimas, nemiga 
ir net proto silpnėjimas.

Dr. A. J. K.
, ("Gydytojas”)

PARSIDUODA FARMA.
SU VISAIS įrankiais ir turtu

Vier.a iš geriausių Connecticut bu
rokų farmų, 139 akrai žemės, pada
lintos į dirbamą, ganyklą ir mišką. 
Rubežiuojasi su Qvninnebaug upe, 
pilno platumo. Daugybė visokių rū
šių medžių. Žemė Jygi ir visiškai ap
valyta nuo akmenų, apdirbama maši
nomis ir prirengta auginimui rasodų. 
kopūstų ir žolės. Pereitais metais 
gauta 50 tonų šieno. Per paskutinius 
penkiolika metų laikoma nuo 30 iki 
10 galvų galvijų. Išauginama iki 1200 
bušelių kortių, 100 bušelių bulvių ir 
daugybę daržovių. Puiki 9 ruimų stu
ba su furnio šiluma ir vandeniu stu
loj. Nauja 4x80 barnį, kurios šian
dien nepabudavotumet nei uz $19,000, 
pertvaros dėl 3p galvijų. Viskas įtai
syta pagal šios dienos madą. Barnės 
grindys cementinės, vanduo ateina 
ivncmis. Naujas kluonas 80 tonų įtal
pos, cementinės grindys, maisterne 
35x85, kiaulių kojoms virtuvė, rnalki- 
.nyčia, garadžius, kiaulininkas, višti- 
ninkai ir kitoki bučiukai — viskas 
geriausioj tvarkoj. Sykiu parsiduoda 
8 melžiamos karvės, 7 veršiai nuo 1 
iki 2 metų senumo, vienas regis- 
tmotas bulius. Nuo 30 iki 40 vištų, 2 
arkliai, visokios mašinerijos, vežimai, 
pakinkiai, mėšlo teršėjas ir visokį 
kitoki geriausiai Įrengtos farmos 
Įrankiai. Savininkai parduoda dal; 
pieno Bostonui. Randasi apie vienos 
mailės atstume nuo Danielson, prie 
gero vieškelio. Kaina $12000. Savinin
kas parduoda ant prieinamų išlygų, 
šita farma — tai tikras pinigų dary
tojas. Rašyk arba pribuk tuojaus.

F. I. RACINE (?)
DANIELSON, CONN.

FARMOS! FARMOS!
KAS nori PERSITIKRINT. PA

MATYT. arba PIRKT FARMĄ, te
gul kreipias ypatiškai aiba per laiš
ką pas mane. Apie mus yra geriau
sia apielinkė farmeriams, laukai der
lingi, aš esu pirmutinis lietuvis far- 
meris ir gyvenu 13 metų šioj liętuvių 
kolonijoj. (19)

FRANK BUTTAS
ROUT 1, FREESOLL, MICH.

PARSIDUODA FARMA.
133 akrai žemės Conn. valstijoj, 40 

akrų apdirbtos su mašinomis, geros 
ganyklos ir didelis miškas, 10 karvių, 
pora arklių, 80 vištų, 10 ančių, 20 ba
landžių, 3 žąsys, visi farmos padar
gai, vežimai, pakinkai, gera devynių 
ruimų stuba su elektros šviesa ir 
štyminė šiluma, toiletais ir maudynė
mis, žodžiu sakant su visais moder
niškais įtaisymais. Farma randasi tik 
pusės mylios atstume nuo geižkelio 
stoties ir krautuvių, arti bažnyčios ir 
mokyklų. TrĮs mylios į didelį miestą 
su gerais marketais. Kaina už viską 
$8000. Jnešt $4000. Atsiliepk 
jeigu nori pirkt gerą farmą. 
angliškai.

NATHAN WEISLER 
PASCOAG. R. I.

greitai,
Rašyk 

(16)

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO TURĖT 
GERIAUSI MAISTĄ.

Žydė motina iš Philadeinhijos ra
šo: "Mano kūdikis buvo išblyškęs, 
ulonas ir nedidėjo svarume per kele
tą savaičių. Po išbandymui visokio 
naisto. daktaras man liepė duoti 
jam Bordens Eagle Brand Pieną ir 
mano kūdikis užaugo pusę svaro į 
>irmą savaitę ir miegojo gerai pirmu 
:artu į visą mėnesi.”

Šiame laikraštyje iaikas nuo laiko 
jus rasite apskelbimą Bcrden’s Eagle 
Srand Miik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, r.effu visi 
eiti maistai sudėjus krūvon, iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk ji The Borden 
Cpmpany, New York, o jie prisius 
tiu dykai visas instrukcijas tave kal
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš ” 
Brand pieno padalyti skanius 
?;ius. Pranešk, ko tu nori.

Eagle 
val-

FARMOS!
FARMA PARSIDUODA
Su §1,000 galima įsigy- 
7 karvės melžiamos, 1

24 AKRŲ
abai pigiai.

’.i savastį:
rklys, 15 vištų, 30 vaisinių medžių; 

Įplaukų per mėnesi $205 už pienų — 
dienas perliavojamas. Platesnių Ži
nių klauskite per laišką.

JOHN JONIŠKIS. Savininkas
1061 Sumner st.. Stoughton, Mass.

PlRklT FARMAS LIETUVIU' 
KOLONIJOJ!

New Jersey valstijoje', netoli Nev
irto. Farmos randasi geriausioj vie
loj, prie bažnyčios ir mokyklos ir 
arti miesto. Turiu ant pardavimo 200 
'"armų, didelių ir mažų, pigių ir bran
gių. Šu visai mažu iniokėjimu galit 
>irkti gerų farnių. Platesnių žinių 
klauskit (18)

TONY MARKŪNAS
Bos 41, Sergeantsviile, N. J. 

FARMOS! FARMOS? 
Pas mus, šioj lietuvių apielinkėj, 

iš žinąu daug visokių ŪKIŲ ant par- 
ląvimo: Su gyvuliais ir visais pada

rais, sodnais, užsėtais laukais ir tt. 
Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 
mielu noru viską teisingai aprašysiu. 
Adresas:

JOStJPH GERIBO. (19)
Seottville. Mich.

PARSIDUODA FARMA!
Naujoj lietuvių kolonijoj, Wiscon- 

sin valstijoj, 130 akru žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
sia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašaras ir gyvu
liai — viskas tik už $5000. Priežas
tis pardavimo — neatbūtinai pavasa
rį turiu važiuot j Lietuvą. Norintieji 
>irkti farmą nepraleiskite šios pui- 
uos progos ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. , (16)

CHAS JARUM
Box 4, Birchwood, Wi«.

7
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FARMOS! FARMOS!
Aš parduodu geriausias farmas di

džiausioj lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
taipgi aplink miestus, Manistee, Cus- 
ter, Ludington, Seottville ir Grand 
Rapids, Mich. Žemė labai derlinga dėl 
auginimo visokių javų, daržovių, vai
sių ir šieno. Dirbamos žemės didumo 
nuo 20 iki 640 akerių, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežerų ir su upe
liais; žemė molis su juodžemiu ir 
molis prie žvirio. Broliai lietuviai, 
jeigu katras iš jūsų'norite, pirkti sau 
farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite pps mane. Aš galiu 
parduoti farmas pigiausia už visus 
agentus ir administratorius Michiga- 
:;o valstijoj. Kas pirks farmą vertės 
$2000 kovo ir balandžio mėnesiuose, 
tas gaus dovanų melžiamą karvę. 
Taigi, kas norite pirkti farmą, kreip
kitės pas savo tautieti. Delei dau
giau žinių rašykit laišką klausdami 
farmu katalogo. (16).

JOS STANKS
Farm Agency, FOUNTAIN, MICH.

Tel. 39—F 12.

PARSIDUODA FARMA.
Iš priežasties mirties šeimynoje ir 

!:!:usių senatvės, parsiduoda viena iš 
geriausių produktyvių farmu Con- 
aecticut Valstijoj, 100 akrų žemės, 49 
L.krų dirbamos, likusioji ganyklos ir 
niškas. Apie šimtas tūkstančių pė
dų lumberio ir astuoni šimtai kordų 
malkų. Vien tik miškas' gali apmokė
ti tą vietą, puiki 8 ruimų stuba, bar- 
hė, daug šieno, vištininkas ir kiti 
budinkai. Vaisiniai medžiai, visokį 
farmos padargai, 3 geros karvės, vie- 

►a ką-tik po veršiui, kitos veršiuosis 
šiame mėnesyje; geras arklys, 25 
vištos. Dabartinis savininkas išbuvo 
10 metų ant šios farmos. Randasi 
arti mokyklų ir kaimynų, 10 minutu 
iki vieškeliui, geižkelio stočiai ir 
manketų. Turi būt parduota tuojaus 
už labai žemą kainą tai yra tik už 
?3500. Jnešt $2000, o likusius ant 
lengvo išmokėjimo. Tokio pigumo 
niekur nerasit. (16;

M. HEIMAN
33 Reynolds st., Danielson. Conn.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ir mažų, su trioboinis, so
dais, apsėtais laukais h gyvuliais. 
Parduodu ant lengvo išmokescio. (19)

TONY ZABELO 
P. O. Boa 1. Peacočk, Mich.

FARMOS!
Norinti apsigyventi 

inių, tarpe lietuvių, 1 
lietuviai pirkę farmas 
manęs. Aš, kaipo 
metų ūkininkavęs, 
geriausias žinias

KARMOS! 
t gerų že- 
yra net 48;> 
cipkilės prie 

inkas, per 10 
Ii u suteikti 

intiems pirkti 
j. Reikalaukit 

(17) 
IA1TIS 
Fountain, Mich.

iarmas šioj apielin 
farmu katalogo.

JOHN A. Ž 
R. 1. Box 17,

LIETUVYS 
Gydytojas ir Chirurgas.

S. B. 2488.

i

506 Broadwąy & G st
SO. BOSTON. MAS8.

T«L Beseh 69M

DR. N. M. FRIEDMAH
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandom: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

t

I

JVr.Richter’
rPAI N

EXPELLER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Eipellerio, kurią 
jus perkate, butu.pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
^pliekose arba pas.

F. AB. RICHTER * CO. 
•04-114 Se. 4th i 

SrMklya. N. T.

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

tę, arba rengiesi pats grįšti j tėvynę’, tai tamstai patartina kreip
tis i gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBĘRG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St, Boston, Masą.
Mes at.štovatijam visas Garlaivių Linijas.

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

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St, Boston, lly

j
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PETRAUSKAS 
Broadway, 
Boston. Mass.

Už .10 lekcijų

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti

• 1 ir

Challenge Pieną
Rašyk bile vienu iš adresų'esančių ant 
kitos Ic'ibe’ių pusės dėl paveiksluoto 1

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius”

l
I

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konservą - 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baiek Muzikos Moky- 
tejumi. Už 10 lekcijų dainavi
mo — 15 dol. '
smuikos, piano, kiametto. flau- 
to, cellos ar kontrabasso-13 dol.

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

Adresas:
MIKAS

769 
South

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždegimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo

Ift def vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
K Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame. geriausi ui 

♦t daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerui 
įe vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu 
| 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4

KYLA IŠGYDOMA. 
Stiiarto Plapao Paduškaitė.

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

PLAPAO LABORĄTORI ES
3058 Stuart Bldg., St. Louis, Mo.

y»



8 KELEIVIS

Pranešimas socialistams.
Šiuo pranešama visiems 

draugams, kad 30 balandžio 
yra šaukiama visų Massa- 
chusetts valstijos socialistų 
konferencija, kad pasitarus 
apie sustiprinimą savo or
ganizacijos. Todėl visos L. 
S.S. kuopos malonės atsiųsti 
savo atstovus, o kur kuopų 
nėra, iš tenai gali atvažiuo
ti pavieniai draugai, jei jie 
mano, kad pas juos galima 
kuopą sutverti. So. Bostono 
ir Cambridge’aus draugai 
pagelbės jiems tatai atlikti. 
Darbininkų priešai organi
zuojasi ir stiprina savo po
zicijas, todėl laikas jau pa
galvoti apie apsigynimą.

Pirma buvo paskelbta, 
kad konferencija prasidės 
10 valandą ryto; bet kadan
gi iš toliaus sunku butų taip 
anksti suspėt, tai dabar nu
tarta pradėt posėdi lygiai 1 
valandą po pietų, ^Kelei
vio” redakcijoj. Vakare bus 
prakalbos.

—— ■ ■■ —
1-mos gegužės prakalbos.
Pirmos Gegužės šventei 

pažymėti, LSS. 60 kuopa 
rengia dideles prakalbas iš 
vakaro, t.y. 30 balandžio. 
Kalbės J. Neviackas ir S. 
Michelsonas. Tai bus nedė
lioję, 7:30 valandą. vakare, 
Lietuvių Salėje. Įžanga vi
siems dykai.

Kaip Ruželos burdingierius 
su bomais kovojo.

i; Juozas Ružela ėjo aną 
vakarą su savo bundingie- 
rium Pabijonu pas savo 
frentą pasikalbėt. Sako, ne- 

. koks ten iš jo frentas. ale 
kaip yra munšaino, tai ir ne 
frentas būna frentas. O Ru
žela buvo jau truputi truk
telėjęs ir tikėjosi da dau
giau pas savo frentą išsi
traukti. Taigi ėjo jiedu sau 
Fiftstryčiu ir garsiai lietu
viškai šnekučiavo. Ir taip 
jiedviem beeinant, netikė
tai prie lietuvių bažnyčios 
užpuolė ant juodviejų byry? 
bernų. Ružela buvo nelabai 
tvirtas vyras, bomams nesi
priešino, todėl jam nieko ir 
nedarė, tik iškraustė kiše- 
nius, atėmė pinigus, raktus 
ir nutraukė laikrodėli: jair 
liko tik retežėlis. Ruželos g 
burdingierius Pabijonas bu
vo starkus lietuvis ir pra- į 
dėjo su bomais faita. Vie- • 
nam kaip rėžė i snuki, tai 
tas tik suriko ”Džizus į 
Kraist” ir išsitiesė ant said- 
voko. Kitam vėl kaip spyrė 
pilvan, tai tas net prie sie
nos prilipo. Lengvai butų 
Fabijonas apsidirbęs ir su 
kitais, ale lermui pakilus 
prisirinko dauariau ’bomų ir 
visi ant jo vieno supuolė. 
Fabijonas kovojo kaip le
vas šunų apipultas. Kaip tik 
griebs katrą bomą, tai tas 
iau ir guli. Nuolatos tik gir- 
dėiosi: ”Džizus!” ”Džizus!’’ 
reiškia: ”Jėzau!” ”Jėzau!” 

Žinoma, vienam kovoti su 
gauja nelengva. Vieną pa
gausi. o kitas tau iš užpa-! 
kalio i galvą. Ir Pabijonas i 
likos gana skaudžiai apdau-' 
žytas. Jam pramušė galvą 
ir šiaip visą apgulė. Bet vis s 
dėlto bomai apiplėšt jo ne-j 
galėjo ir ant galo išbėgiojo j 
išdaužytais dantimis.

Ružela gi pareinant namo 
bomai vėl užpuolė ir atėmė 
retežėli, kurį pirmu kartu 
buvo palikę. Ar tai buvo tie 
patįs užpuolikai, ar kiti, 
Ružela negali pasakyti. Pi
nigu ir laikrodėlio jisai ne

esą

I

Nusišovė prie svetimos 
pačios.

Pereitą sąvaitę po N r. 12 
Dillaway st. nusišovė B. S. 
Swain, 48 metų amžiaus vy
ras, kuris jau nuo metų lai
ko gyveno tenai su tūlo 
Moore’o pačia. Savžudystės 
priežastis buvusi tame, kad 
moteriškė išsiilgo pirmuti
nio savo vyro ir nutarė 
grįžti pas jį.

Tai ve, kas darosi tarpe 
buržujų, kurie taip mėgsta 
socialistams prikaišiot ”lais- sigaili, bet gaila jam 
vają meilę!” [raktų, nes dabar jis negalį

i ineiti i baksą, < " 
[gerų dalykų.
ineiti i baksą. o tenai esą

Nepaprastas banditas.
Copley Plazoje, puikiau-. 

šiame Bostono hotelyje, pe-’ 
reitoj subatoj apie 5 valan
dą po pietų buvo apiplėšta 
tūla Mrs. Alma H. Ray- 
mond. Didžiajam kotelio sa- 
lione banditas atėmė iš jos . 
už $4,000 deimantu ir pabė- ;au prausti, 
go niekeno nekliudomas.

”Aš garsinau tuos dei
mantus. laikraščiuose ant 
pardavimo,” sako moteris. 
”Atsilankė pas mane džen- 
telmanas ir apžiūrėjęs 
brangakmenius pasakė, kad 
jis juos pirksiąs. Mano 
kambarys buvo I>nox Ho- 
telvie. -Jisai pakvietė mane 
j Copley Plazą, nes tenai 
jis pažįstąs menedžeri ir 
galėsiąs išmainyti čeki. Nu
vykus mums tenai, jis Įsive
dė mane Į didiji salioną, kur; nvoK rac otifs 
sėdėjo kokia tai moteris. ADVOKATAS BAGOcILS 
Čia jis pasakė man noris' Atidaro ofisą pačiame mieste, 
peržiūrėti deimantus prieš 43 Tremont street. (prie pat 
Šviesą, kad nebūtų katras Scallay Square), ruimas 603, 
akmuo trukęs. Bet nuo švie-, S°ston. South Bostono ofise 
sos jis staiga atsisuko ir at-' c’Keleivio” name) jis bus kaip 
’ — • 1 Ag ir Visada vakarais. Naujas ofi

sas yra pačiame vidury miesto, 
taip kad žmonėms iš Cambridge, 
Brightono, Lvnno, Peabody ir 
kitų miestų bus daug lengviau 
pasiekti. Taipgi bus daug paran
kiau, nes ofisas bus prieš pat 

. Pas adv.
Kada Mrš. Ravmond‘'at- sandarbininkaus advo-

sipeikejus pakėlė lermą, 
banditų jau nebuvo.

KAVALIAUSKO "BANKAS”.
Lapkričio 22, 1920 m., Kava

liausko "bankas” (Joseph Ko
vai & Co.) buvo valdžios užda
rytas. Po pusantrų metų gaspa- 
doriavimo, tūkstančiai dolerių 

", bet žmonėms da 
,nė centas nebuvo mokėta. Prie
žastis tame, kad žmonės išsi
blaškę. ir nieko neveikia. Dabar 
nekurie kreditoriai reikalą įne
šė i United Statės Bankruptcy 
Teismą. Taigi, nors lietuviams 
ieikia sykiu veikti ir gelbėti kas 
paliko. Visi, kurie turėjote pas 
Kavaliauską pinigų, atsišaukite 
pas mane ir priduokite, kurie 
dar nepridavėt, savo ”Proof of 
Claim”. Neatidėliokite.
ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS 
”53 Broadway, So. Boston, Mass

kiše i mane revolveri, 
netekau kalbos. Tuo tarpu 
pasikėlė toji moteris ir jie
du greitai iš saliono išėjo, 
nusinešdami visus mano 
deimantus. Nors prieškam
baryje buvo daug žmonių, 
bet niekas to nepastebėjo.” . didįjį Tmsmo Namą.

Dėl visų
plonesnių skalbinių

Šilkams
Vilnoms
Blanketams
Sveteriams
Szilkų Marškiniams
Lingerinoms
Szilkų Apatiniams 
Georgetams

9 Canton Crepe
Szilkų Pančiakoms 
Vilnų Pančiakoms 

vartokit

' G :
, d'

I
t

Paprastiems
šeimynų skalbiniams —

ii

Paklotiems 
Užvalkalams 
Staltiesėms 
Rankšluosčiams 
Abrusams 
Prijuostėms
Žaidimo Drapanoms 
Apatiniams 
Sluostuvams 
Marškiniams ne šilko 
Kalnieriams 
Pančiakom ■ ^kte,is 
Skerpetkom: 
Snipždokams 

vartokit

Rinso
Lux ir Rinso padaryti didžiausiu muilo išdirbę jų svie
te. Su Lux skalbkit švelnius drabužius, o su Rinso 
paprastus. Jums, nereikalingas jokis kitokis muilas ar
ba muilo milteliai. Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

MALKOS IR ANGLIS.
Murinam forniėius ir kitokius 

daiktus.
Taipgi duodam trukus ir automo

bilius piknikams ir kitokiems išva
žiavimams. (19)

O. DZINDZ1LĖTA
Cambridge st.. Cambridge,Mass. 

Tel. University 9524-M.
877
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3 h 

So. Boston, Mass. I,

katė Puišiutė ir adv. N. T. 
Kjellstrom.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA Indian Motor-cycle, 

su side-car, 1916 metų. Parduodu

W. Lynn, Mass.

LSS. 60 kuopos mitingas.
Ateinančios pėU.vcios va

karą, 21 balandžio, kaip 8, . .. .
"Keleivio redakcijoj bus —-------------
LSS. 60 kuopos susirinki- ,.BA’lA'.YKA1. ,š Lietuvos:* . • • i ’ Šiomis dienomis parvežiau daugmas. Kviečiami susirinkti džiovintu baravykų iš Lietuvos ir 
visi draugai, nes reikia su- i,ar^yod« p° s1-25 svarą. Jeigu kasV1. . 1 ... on t. norėtų is toliau, galiu prisiųst į na-l’UOSti Visa kas reikia 30 ba- n us per paštą. Pinigus turi | 
landžio konferencijai ir ge-( h ank'ti)OMiN. strigunas 
gilzinėms prakalboms. 117 e. 7th m..
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Tel. South Boston 2613
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIŠIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Važiuojant į Lietuvą
GERIAUSIAI PRIRENGIA KELIONE SU PALYDO

VU Iš NAMŲ IKI KAUNO ANT GERIAUSIŲ IR GREI
ČIAUSIŲ LAIVŲ.

PADAROME PASPORTUS IR SUTEIKIAME VISO
KIUS PATARIMUS DYKAI.

Geriausias Laivas išeina GEGUŽĖS 14 Iš BOSTONO 
I HAMBURGĄ BE PERSĖDIMO.

Pasiskubinkite užsisakyt Ruimą ant Laivo, taipgi ir pas- 
portą. Vėliaus gal nebus vietos.

Pinigu kursas $3.90 už 1,000 auksinų.
Visais reikalais kreipkitės vpatiškai arba per laišką pas 

CAMBRIDGE SALES CORP. 
877 CAMBRIDGE ST.. E. CAMBRIDGE, MASS.

CHAS URBON, Manager.

I

f
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14 d. Gegužes-May, 1922
PER

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
Išvažiuoja Lietuvon daug lietuvių

DIDELIS LAIVAS “CARONIA” IŠPLAUKIA

iš BOSTONO tiesiai į HAMBURGĄ
Visi keliauninkai, važiuojanti per minėtą Lietuvių 

Įstaigą, turės geriausius su 2, 4 ir 6 lovoms kambarius 
pačiam viduryje laivo. Yra užsakyti iš anksto 186 
kambariai.

HAMBURGE ^nusų atstovas pasitiks visus keleivius 
per mus važiuojančius ir sykiu su bagažais expresiniu 
trukiu važiuos i Kauną.

Norinti važiuot sykiu su musų rengiamu buriu ir 
turėti gerą ir pasekmingą kelionę, kreipkitės laišku 
arba vpatiškai.

Dėl sužinojimo vietos ant laivo, bagažo, pasporto ir 
kitokių informacijų norint apie kelionę, klauskite, mes 
paaiškinimus suteiksime dykai.

paltie dtate# finance
LIETUVIŲ LIAUDIES BANKINĖ IŠTAIGA.

357 BROADWAY, Tel. So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.
------------------------------ I—----------------.----------u T r .

TaL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS:
iki 1 ▼. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadwav. tarpe C ir D iL 
SO. BOSTON. MASS.

•S Tel.: Richmond 2957-M. i > 

i Dr. David W. Rosen • IX j Į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir >

!Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

i Nuo
i Nuo
; Nuo
i 321

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dieną.
7 iki 8 vakar*.
HANOVER ST,

BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nu5 1 iki 5 vakare.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

A J

//

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

377a BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

StVERO5 GYDUOLES UŽLAIKO
šeimynos sveikata

■s
S

SEVERAS 
E S K □

At|tfsepfTšl^ds HorfT*

Varioptips qbo niežti, išberinpi 
ir \i1olęiu odirjės Ifyos.

i

KAINĄ JOc

lęiobfląifc p*» <tfrfieięoHlis.

W. F SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS IOWA

5

7,

■

DRAUGAI, platinkite „Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

4

ROSENBLUTH BROTHERS

BANKIERIAI
Pinigus siunčiam Į visas Lietuvos dalis. Laivakortes 

parduodam Į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų laivų.
Mes parūpinant pasportus išvažiavimui Į Lietuvą 

greitai ir be jokių kliūčių. (19)

1146 North Second Street
(2nd St. and Girard Avenue.),

PHILADELPHIA, PA.
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Priimame automobilius ant renaos;
Parduodame gasoliną. aliejų, tepalus (grease), tajerius (tires) 

ir automobilių dalis;
Parduodame naujus "Buick” automobilius;
Perkame senus automobilius arba išmainome ant naujų Buick 

automobilių arba kitokios išdirbystės;
Turime expertą, kuris sutaiso ”engine” senų mašinų taip, 

kad važiuoja geriaunegu nauja mašina;
Parduodame visokias naujas ”batteries”, taipgi sutaisome se

nas ir atgaiviname jas; .
Musų indžinų ir baterijų expertai egzaminuoja visokias maši

nas ir baterijas kostumeriams dykai;
Turime 7 sėdynių uždarytą gražų naują automobili ir regu- 

liarišką ”taxi” dėl pasamdvnio pasivažinėjimui;
Turime troką dėl kraustymo naminių rakandų (furniture) ir 

pervežimui lengvų daiktų, kaip tai: čemodanų, baksų, ta
vo ru ir t.t.;

Visokius darbus atliekame Bostone ir visose apielinkėse;
Kostumerius išmokiname draivvti automobilį ir padedame gau

ti "operator’s license’’ be jokio atlyginimo;
Perkant naują automobili, taijerius, visokias automobilių da

lis, įrankius, aliejų kenais, baterijas, žodžiu sakant, vis
ką, kas tik yra reisalinga dėl automobilių, mes galime 
tamstom parduoti dar pigiau, negu kur nors kitur galėtu
mėt papirkti ir todėl su visokiais reikalais dėl automobilių 
pirkiniais arba darbais malonėkite ateiti pas mus

BR0ADWAY GARAGE
PETRAS JAKIMAVIČIUS, SAVININKAS,

543 E. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS: SO. BOSTON 51370.
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TO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DEPARTA
MENTO NEW YORKO VALSTIJOS KAIP SENIAUS.

TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagai dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausią ir geriausių laivų.
PARŪPINA PASPORTUS, pasi tąsymus konsuiių ir su

teikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų at laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Henry J. Schūitzer Statė Bank
141 VVashington St. New York, N. Y.

HenryJ.Schnitzer Statė Bank
141 VVashington St. NewYork, N. Y.




