
*

*

A

r

No. 11 80. BOSTON, MASS, 15 KOVO-MARCH, 1922 M.
•Totorei na Soeond Cinas Mattor” Febraary 23, 1905, at the Post Offiee at Boston, Mtas^ nnder the Act ofMareh t, 1870.

Apie kun. Purickio šmugelį
KRIKŠČIONIS NORI JJ LIETUVOS PASIULY-

UŽGLOSTYT.

Bet socialdemokratai keti
na neduot bylos palaidot.

Apie kunigo Purickio kijai notą, kuria Lietuvos 
šmugelį K. Venslauskis ra- vyriausybė pareiškė, kad, 
šo „Socialdemokrate” taip: laikanti Lenkijos paskutinę 

Visuomenė nerimsta ir notą atsisakymu vesti tie- 
vis klausia, kas padaryta su siogines derybas dėl Vil
tais kaltininkais, kurie ve- - —-t■“ įtUrmiziii

dė neleistiną prekybą sa- būtinomis sąlygomis pildyti 
charinu, kokainu, priden- Suvalkų sutartį įr laikyda- 
giant savo prekybą užima- ma teritorinio klausimo iš- 
momis atsakomingomis vie- 'rišimą svarbiausiu, siūlo 
tomis Lenkijai bendru susitarimu
.Ir tikrai keista. Visi.jta- 

namieji liuosi, išėmus vieną 
tik privatų žmogų Meili- 
kauskį, kuris sėdi kalėjime.

Socialdemokratų frakci
ja, iškėlusi Seime interpe
liaciją dėlei spekuliacijos, 
reikalavo padaryti ištirimą, 
sudarius tam tikrą Seimo 
komisiją. Seime dauguma 
(krikš.) atmetė tą frakci
jos pasiūlymą.
; Byla pateko Teismo. Tar- monci’uį notą protestuoda- 
dytojui, ir nors praėjo du mas prjež lenkų isiveržimą 
menesio, visuomene nieko neįtralėn zonon.
nežino apie Tardytojo su- Lenku kareiviai sapiorai 
sektuosius rezultatus. Iš sa- • -- - - * - - -

—HM itoat, ininiBiHta

LIETUVOS PREZIDEN
TAS PPUUOSAVO LEN-

• | KŲ ŠNIPUS.
| Washingtonas (Elta). — 
Vasario 16 d. Lietuvos ketu-

Į

___________________ . ¥ w u
MAS LENKIJAI DĖL SU- rių metų nepriklausomvbės 

VALKŲ SUTARTIES. ‘ sukaktuvėmis Lietuvos Re- 
Washington. — Vasario spublikos prezidentas am- 

20 d. Lietuva pasiuntė Len-

niaus Lietuvos statomomis

, siūlo
Lenkijai bendru susitarimu

tautiniam Teismui išrišti 
klausimus dėl Suvalkų su
tarties privalomybėš ir dėl 
reparacijų. — (Elta.)

‘LENKAI IMA JAU 
KRUTĖTI.

Washington. Lietuvos Už• • t— — — -- - - ■“siemų J
Prof. Jurgutis š. m. 
mėn. pasiuntė Tautų Sąjun
gos Sekretoriui p. Dnlm-

Panevėžio pmpijoj.
KAREIVIAI UŽPUOLĖ 
JAUNIMO VAKARiHĄ.
Nužudė vieną merginą ir 

nušovė vienų vyrą.
x____ _____ Juozas Markus, kuris gy-

rinės organizacijos) narius, vena po Nr. 21 School St, 
Yra vilties, kad likusieji še- ■ Nashua, N. H., gavo nuo sa- 
ši bus amnestuoti* vėliau, vo namiškių iš Šilagalio kai- 
(O kiek ponas Lietuvos pre- ra<>, Panevėžio parapijos, ši- 
zidentas tą dieną paliuosa- tokį laišką: 
vo Lietuvos darbinin- „Musų kaime buvo šitoks 
kų?_ Red.) atsitikimas: visi musų vai-

----------- kinai susidėjo po selyklą,
KLAIPĖDIEČIAI IŠRIN-

KO NAUJĄ TAUTOS į n“s, tik dvi^ neįrašė, D- 
TARYBĄ. | lės ir L-tės, nes jos labai už-

Washington. — Klaipė- . siima su kareiviais. Vaka- 
dos lietuviai išrinko naują' 
Tautos Tarybą, sudarė savo 
direktoriją, atšaukė savo 
atstovus iš Krašto Direkto
rijos ir priėmė protesto re-

neštavo devynis nuteistus 
ligi dešimties metų kalėji
mu peoviakų (Lenkijos Ka-

jtės ir L-tės, nes jos labai už-

SOVIETAI PERSPĖJA 
, LENKIJĄ.

Maskva. — Rusijos užsie
nio reikalų komisaras čiče- 
rinas nusiuntė lenkų val
džiai raštą, reikalaudamas, 
kad Lenkijoj butų panai
kintos visos „baltųjų” ka
ringosios organizacijos. Ji
sai perspėja lenkų valdžią, 
kad jeigu iš I^nkijos pasi
kartos koks nors ginkluotas 
žygis prieš Rusiją, tai so
vietų valdžia nežiūrėsianti 
kas per vieni tie užpuolikai 
ir kokios jie tautos, bet 
skaitys juos paprasta Len
kijos armija ir apskelbs 
Lenkijai karę.

čičerinas nurodo savo 
notoje, kad generolas Pet- 
liura ir kiti „baltieji” susi-

r
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Metai XVII

Keturios šalįs sukilo prieš 
Anglijos valdžią.

REVOLIUCIJA AFRIKOJ, 
EGIPTE IR AIRIJOJ.

TransValiuje 1,500 darbinin
kų užmušta ir sužeista, 

2,200 areštuota.
Anglijos imperija pradė

jo braškėti. Keturios jos da
lis sukilo ir revoliucija kas 

j diena eina didyn. Pietų 
Afrikoj, Indijoj, Egipte ir 
Airijoj apskelbta Britanijos 
viešpatavimui atvira kova.

Kruviniausią karė tuo 
tarpu eina pietų Afrikoje,

I

nauja revoliucija. Jį remia 
didelė airių kariumenės 
dalis.

Jei kaip, tai iš galingos 
Anglijos imperijos gali pa
silikti tiktai nedidelė 
ant kurios gyvena 
augiai.

sąlą, 
patįs

AP-KARALIUS JURGIS 
SKUNDĖ PREZIDENTĄ 

HARDINGĄ.
Anglijos karaliaus Jurgio 

advokatai užvedė Texas 
valstijos apskričio teisme 
bylą prieš Amerikos prezi
dentą Hardingą, reikalau
dami iš jo $1,079 atlygini
mo už mėsą, kurią Anglijos 
valdžia buvo nupirkus tenai 
karės metu. Ta mėsa buvo 
sukrauta į 64 skrynias ir pa
duota ant Rock Island ge
ležinkelio, kad nuvežtų ją į 
Hoboken, N. J., ir atiduotų 
Anglijos laivams. Bet mėsa 
kelionėje kažin kur žuvo. 
Kadangi Amerikos geležin
keliai karės metu buvo val
džios kontrolėj, tai prezi
dentas Hardingas, kaipo 
šios šalies valdžios galva,

i

spietę dabar Lenkijoj orga-, TransValiuje, kur kasyklų 
nizuoja naują puolimą ant į darbininkai yra apskelbę 
Rusijos ateinanti pavasari., generaų streiką. Kad už- 
Todel jis ir sako, kad jei gniaužus sukilimą, Anglijos 
Lenkija nesiliaus kuzius ■ va^ja pa]eįd0 darban vi- 
Rygos sutarti, tai tarp Len-; gag savo Rarįnes jėgas ir žu- 
£1^os.,_ir1 ^^S1JOS tuojaus žmones visu savo žiauru- 
prasidės karė. mu Johannesburgo pra-

____ I nešama,kad pereitoj subatoj 
netoli nuo to miesto, būtent 
Benoni miestelyje, aukso 
kasyklų darbininkai turėjo 
Profesinės Sąjungos Salėj 
mitingą. Atlėkęs anglų val
džios orlaivis pradėjo mėtyt 
į salės triobą bombas. Na
mas --

rėlis buvo M. Gasparo na
muose. Taigi tos dyi mergi
nos nuvažiavo 1~*‘
ku į Panevėžį ir atsivežė 
keturis kareivius, »kad va- 
karušnikus sumuštų Karei- 

ir vėl 
aravo- 

b 11 va- 
’ įpie 30 

grįčią, 
pis ir 

buyo 
risi su- 
^lai-

is lai-

rigton įaetuvos uz- 2oHuciją prieš Arbeitsge- karusmkus sumuštų 
Reikalų Mmisteris* meinschafto veikimą. Tarp viai pašaudė aukštyn 
irgutis s. m. kovo ki|0į0 rezoliucijoje sako- i pasitraukė. Mes ’^k; 
siuntė Tautų Sąjun-' a. ”]\Įes negalime ilgiau me toliaus. Bet apą 
pretoriui p. Druni- }>epakęSti musu teisiu su- landą naktį atėjo .Spbepakęsti musų teisių 

siaurinimo ir atsisakome_________ kareivių ir t 
toliau dalyvauti krašto vai- pradėjo dauž 
dyme.” — (Elta.)

kodėl tų rezultatų nematy- Ryškių srityje. Lietuvos 
1?’ Vyriausybė žiuri į tai kaipo

~ nukreiptą į Lietuvą prie
šininkų žygį, laužantį lenkų 
iškilnius prižadus, duotus 
Tautų Sąjungos Tarybai, ir 
kadangi tasai žygis gali iš
šaukti ..................

- . - . . todėl . „ .
kad Seimas visai prašo Tautų Sąjungos Ta- 

neleidęs kliudyti svarbiau- rybos padaryti intakos i 
siojo kaltininko, buv. minis- 
terio Purickio.

Nors Seimui ir nepriklau
so teisė kelti bylą, patraukti 
atsakomybėn kad ir Seimo 
narį, tačiau tokiem many
mam Seimas davė progos, 
atmesdamas Teismo Tardy
tojo reikalavimą, kad jam, 
reikalui esant, butų leista 
iškrėsti Seimo narį Purickį 
ir jį suimti.

Nesuprantamas 
Teismo Tardytojo

Hs padaro ką nors prieš 
įstatymus ir net kartais 
iiem nenusidėdamas, tai 
greitai pamato kalėjimą. O 
šioje garsioje byloje visai 
nesiskubinama.

Arisuomenė jau pradeda 
kalbėti, I

kraujo praliejimą, 
Lietuvos Vyriausybė

Lenkų vyriausybę, kad 
juostos neitralumas Butų 
užlaikomas ir kad minėtieji 
lenkų neprietelingi žygiai 
butų sulaikyti.

Lietuvos Atstovybė tą pa
čią dieną pranešė kablegra- 
mos turinį valstybės Sekre
toriui p. Charles E. Hughes.

— (Elta.)

AMERIKOS LIETUVIŲ. 
VISUOMENEI PAREIŠ

KIMAS DĖL LAISVĖS 
VARPO.

Washington. — Lietuvos 
Krašto Apsaugos Ministe- 
ris, Majoras Sližys, pasiun
tė* Amerikos lietuvių visuo
menei šio turinio radiogra
mą: „Brangus musų broliai 
Amerikiečiai: Jūsų aukomis 
lietas Laisvės Varpas iki 
neįsitvirtins Gedimino Kai
riu, Vilniuje, laikinai patal
pintas Karo Muzėjaus 
Bokšte Kaune. Ačiū už 
daug reikšmingą dovaną. 
Laisvės Varpas bus akyvas 
ženklas Jūsų ir musų vieny
bės ir drąsiai skambins Su

sams Lietuvos. Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos.”’

— (Elta.)

buvo 
_____  ______reikalą- 
vimas. Jis reikalavo, tinka
mai pamatavęs, kad jam bu
tų leista suimti Seimo narį 
Purickį ir pas jį kratą pa
daryti; bet reikalavo sau 
teisės tai padaryti, tik rei
kalui esant. Argi iki šiam 
laikui, po 2 mėnesių tardy
mo. dar neaišku, kad yra tas 
reikalas?

Socialdemokratų frakcija 
yra pasiryžusi neduoti už
slopinti bylos. Ji reikalauja, 
kad aukštųjų valdininkų, 
kad ir Seimo narių, nusi
kalstamieji darbai butų 
sparčiau traukiami švieson 
ir tieson.

Tinkamiausis tam buvo 
būdas sudaryti Seimo komi
siją: ji butų galėjusi ir vie- 
šiau bylą tardyti ir plačiau 
ją apimti

Bet jeigu byla atiduota ,__  ___ ______
Teismui, tai reikalinga, vui greitai įvyks Lietuvos, 
kad ji butų vedama ir ener- I^atvijos ir Estijos konfė- 
gingiau ir tiksliau. Tuo tar- rencija tautinių mažumų 
pu Seimo dauguma, kiek jai teisėms nustatyti tuose 
tenka tuo reikalu tarti žo- kraštuose. Vieta konferen- 
dis. tyli ir tartum laukia, cijai dar nepaskirta.
gal Perkūnas praeis. — (Elta.)

PABALIUOS VALSTY
BIŲ KONFERENCIJA.
Washington. — Dalyvau

jant Tautų Sąjungos atsto-

šaudyt į vidų. M 
apie 40 žmonių ta 
gulėm aųMM|M 
ką gulėjom, o kA

LIETUVOS ATSAKYMAS P
J LENKŲ PAKVIETIMĄ JJonį

DALYVAUTI KONFE
RENCIJOJE DĖL

EPIDEMIJŲ.
Washington. — LenkijosPak^^a^ 

ferencijoje dėl epidemijų l 
Lietuvos ministeris pirmi-i 
ninkas atsakė — kad Lietu
va energingai kovoja su epi
demijomis, einančiomis iš 
Rusijos ir Vilnijos, ir kad ji 
sustabdė gyvulių marą. 
Lenkijos pakvietimas įduo
tas Raudonajam Kryžiui. 
Lietuva sveikino Lenkijos 
konferencijos principą, bet
gi pareiškė, kad ji negali 
dalyvauti konferencijoje, 
nes Lenkija nepildo Suval
kų sutarties.

reio duk- 
terei, 19 metų amžiaus mer
ginai, kulipka perėjo- per 
galvą. Baisiai visi persigan
do, kada išgirdą, jog vienas

KALTINAMA 26 HAR- 
RINGTONO AGENTAI.
Mums prisiųsta Chicagos 

„Daily Tribūne,” kur skai
tome, kad iš viso tenai kalti
nama 26 Harringtono agen
tai, kuirie padėdavo jam ap- 
gaadinėti žmones, 
ka tų agentų pavardžių yra 
Chicagos dienraštyje iš
spausdinta, ir beveik visos 
jos lietuviškos.

Prie tokių agentų randa
me priskaitytą ir Edvardą 
Butkevičių. Musų skaityto
jas, kuris prisiuntė šitą iš
karpą iš anglų laikraščio, 
priduria, jog Butkevičius 
buvęs generalis Harringto- 
no agentas ir padėjęs tam 
raganiui ištraukti iš lietu
vių darbininkų tūkstančius 
dolerių. Dabar šitas Butke
vičius vadinąs save tarp lie
tuvių Butkum.

„Daįly Tribūne” Skelbia 
šiuos žmones buvus Har
ringtono agentais:

Adolfas Rubeževičius, 
Paul Janis,
Jonas Murauskis, 
Jonas Derkinis, 
-Jonas Cibulskis, 
Aleksas Butauskis, 
Justinas Juškėnas, 
John Loks \gal Laukis), 
Antanas Lubeskis,
Petras Žilvitis,
Stasys Kijocouskis (?), 
Jonas Petrokas,
Antanas Juodis, 
Kazys Urbonas,
Kazys Pilipavičius, 
Franas Brooder, 
Vladas Pelkė,
Antanas Maknuža, 
Mikolas Burns,
Franas Girdvainis.
Franas Bagdonas, 
Tonv Greenfield.
Sakoma, kad Harringto- 

aas su pagalba šitų agentų 
nunešęs da daugiau žmonių 
pinigų, negu jo konkuren- 

su-

ir di-

ninku užmušta.
Tą pačią dieną Johannes- 

burgo gatvėse be paliovos 
ėjo šaudymas ir buvę už
mušta 32 žmonės, tų tarpe 
19 policmanų. Visoj Rando 
apygardoj įvesta karės sto
vis ir nuo 6 valandos vakaro 
žmonėms jau uždrausta ro
dytis gatvėse. Johannesbur- 
ge kariumenė užėmė darbi
ninkų butą ir paėmė visus 
jų organizacijos raštus. Val
džia tikisi surasti dokumen
tų, kad šitą sukilimą veda 
bolševikai.

Newlands miestelyje lai
ke susirėmimo darbininkų 
su policija užmušta 13 žmo
nių, 4 iš policijos tarpo. Be- 
to da darbininkai čia paėmė 
27 policmanus nelaisvėn.

Johannesburgę iki 13 ko
vo užmušta buvo apie 200 
žmonių, o sužeista apie 1,- 
000. Kruviniausią skerdynė 
buvusi pereitą nedėMienj 
ties Brixton Ridge, kur 1,- 
500 buvę užmušta ir sužeis
ta. Daugiausia čia nukentė
jo darbininkai, nes kariume
nė šaudė į juos iš kanuolių 
ir kulkasvaidžių. Valdžia 
skelbia, kad nelaisvėn pa
imtų darbininkų esą apie 
2,000.

Taip yra pietų Afrikoj, toj 
būrų žemėj, kurią Anglijos 
kapitalistai anais metais per 
karę pagrobė.

Egipte taip pat neramu, 
nors Anglijos valdžia, bijo
damas! dabartiniu laiku at
viros revoliucijos, pažadėjo 
egiptėnams daug palengvi
nimų.

Indijoj anglai areštavo 
revoliucijos vadą Ghandi, 
kuris turi apie 75,000,000 
pasekėjų. Tenai laukiama 
taip pat rimtų įvykių.

Airijoj vėla neramu. Bu
vęs laikinas jos prezidentas 
Valera . yra nepatenkintas 
ta sutartimi, kurią kiti Ai
rijos vadai pasirašė su Ang
lijos valdžia, ir grūmoja

AMERIKA PAREIKALA
VO SAU $241,000,000.

Suvienytų Valstijų val
džia pareikalavo, kad alian- 
tai, kurie tik lupa Vokietiją 
ir dalijasi tarp savęs gro
biu, užmokėtų nors kiek ir 
Amerikai. Washingtonas 
reikalauja $241,000,000 už 
laikymą savo kariumenės 
Vokietijoj. Francuzai labai 
tuo

; damas ant žemės. Ji tuoj ir 
■ mirė.
i ”Kai nustojo šaudyt, visi 
pradėjom bėgti laukan. Bet 
suėmė visus vaikinus ir 
merginas, sustatė visus ant 
gatvės ir apstatė ginkluota 
sargyba, namo neleidžia 
nei vieno. Visus labai pri
mušė. Kazimieras Aliulis 
norėjo ištrūkt ir leidosi 
bėgti. Kareiviai šovė paskui 
jį du kartu ir jis sugriuvo. 
Prieiti prie jo nieko nelei
do, o jis gulėdamas rėkė: 
’Broliaj, ratavokite!’ Bet 
niekas negali artin prieiti, 

važiavo, Įnešėm jį grįčion. 
Pasirodė, kad peršautas per 
vidurius. Pagyveno gal dvi 

' valandas, ir mirė.
„šitas baisus atsitikimas 

buvo 15 sausio, 1922 metų.”

reikalavimu nustebo.

BONAI DUOSIĄ TEISeS Vėliaus, kada kareiviai nu
PIRKTIS DAUGIAU 

ŽEMĖS.
Z

Washington. — Mmiste-į 
rių kabinetas įnešė į Stei
giamąjį Seimą įstatymo 
projektą, sulyg kuriuo su
grįžę Amerikos lietuviai tik 
tie tegalėtų žemės pirkti 
Lietuvoje daugiau nei 20 
dešimtinių, kutie bus pirkę 
Lietuvos Laisvės paskolos 
bonų. Kiekvieni 5 doleriai 
įvesdinti j bonus, sulyg įsta
tymo projektu, duotų teisės 
pirkti viena dešimtinę že-

ŠAUDYMASIS SU 
PLĖŠIKAIS.

Philadelphijoj trįs bandi
tai užpuolė du banko pa
siuntinius su pinigais ir api
plėšė juos. Policijai bandi
tus begaudant, prasidėjo 
šaudymas, laike kurio buvo 
sužeisti du policmanai, du 
banditai ir vienas banko pa
siuntinys. Pašauti plėšikai 
suimti, o sveikas pabėgo.

pirkti vieną dešimtinę 
mės.

i

BAGDONAS PASKIRTAS 
MASKVOS ATSTOVYBĖS 

PATARĖJU.
Washington. — Lietuvos 

Atstovybės Maskvoje pata
rėju. vietoje Avižonio, lai
kinai paskirtas Tremtinių 
Skyriaus vedėjas, Bagdo
nas. — (Elta.) |

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
New Braunfels miestely

je, Texas valstijoj, banditai 
apiplėšė banką, nusinešda
mi $70,000 pinigais ir 
bonais.

SKAIČIUS IŠVAŽIAVU
SIŲ LIETUVON SIE

KIA 20,000.
Washington.— Eltos pra

nešime, išleistame 3 kovo, 
įsiskverbė klaida. Tenai bu
vo pasakyta, kad ligi 1 sau
sio šių metų Lietuvos At
stovybėj Washingtone buvo 
išduota 1161 viza. Ištikro gi 
urėjo būt 4161 viza. Tokiu 
rudu bendras skaičius išva
žiavusių Lietuvon siekia 
apie 20,000 asmenų.

— (Elta.)
9

DIDžIAUSIS HOTELIS 
PASAULYJE.

La Šalie Hotelio kompa
nija Chicagoje paskelbė, 
kad ji statysianti ant Michi- 
gano bulvaro naują hotelj, 
kuriame btftią 3,000 kamba
rių. Namas busiąs ant 25 lu
bų ir jo pastatymas lėšuo- 
siąs $12,000,000. Vien tik už 
žemę, ant kurios hotelis sto
vės, kompanija užmokėjo 
$2,500,000. Tai busiąs 
džiausis hotelis visam 
šaulyje.

AMERIKA GENUJOJ 
NEDALYVAUS.

Amerika pranešė Italijos 
valdžiai, kad Suvienytos 
Valstijos Į Genujos konfe
renciją savo atstovų nesiūs, 
nes nenori veltis Į Europos 
politiką. Francuzai taipgi 
tai konferencijai nepritaria, 
taigi nelabai kas iš jos išeis.

di- 
pa-

tas Bischoff, o Bischoff 
rinko apie $7,000,000.

2,786,112 ATEIVIŲ 
NEW YORKE.

Cenzo biuro žiniomis, 
New Yorko valstijoj dabar 
yra 2,786,112 ateivių. Dau
giausia esą italų. Rusijoj gi
musių žmonių esą 458,239, o 
Lietuvoj — 11,407.

SUDEGĖ 3 MOTERIS.
Waupun. Wis. — Pereitą 

sąvaitę čia sudegė C. H. 
Shaller Vulcanizing Co. 
dirbtuvė. Ugnyje žuvo trįs 
moteris.

UŽMUŠĖ MEKSIKOS 
GENEROLĄ.

Mūšyje su maištininkais 
pereitą sąvaitę krito Meksi
kos generolas Reyes.



O APŽVALGA ii
KUN. KAULAKĮ ŠOVĖ 
KATALIKŲ VAIKAI.
"Keleivio” skaitytojai ži

nistai užmiršta, kad paėmę 
i į savo rankas Rusijos val
džią, jie iš jjirmos dienos ap- 

no jau iš tilpusios pereitam skelbė, kapitalistiniam . pa- 
numeryje žinios, kad užpe- šauliui visišką išnaikinimą, 
reitą nedėldienį per plauką /a,P tad kapitalistinis pa- 

• • - — . sauks galėjo juos šelpti?
numeryje žinios, kad užpe-

tik nebuvo nušautas Phila- 
delphijos lietuvių kunigas 
Kaulakis. Jį šovė bažnyčio
je du vaikėzai, kurie vėlai 
vakare buvo įlindę tenai 
kratvt iš dėžučių pinigų, susirėmė ne juokais. Kaip 

. Kunigas Kaulakis išgirdo jie pirmą keikė ii- pravar- 
bažnyčioj bildesį ir nuėjo džiavo socialistus, taip jie 
pažiūrėt, kas ten darosi, dabar plusta vieni kitus. 
Kulipka prašvilpė jam pro Bimbos-Jukelio frakcija jau 
galvą (sakoma, kad ir plikę pradėjo leisti savo organą 
nubrozdijo) ir ismigo į didi-j "Laisvės” pašonėje ir, jau 

pirmutiniame jo numeryje 
apskelbė, kad "Laisvės" lei
dėjai, tai darbo žmonių mul
kintojai ir išdavikai.

Naują komunistų laikraš
tį veda J. Baltrušaitis.

"Laisvė,” žinoma, nenorj 
hut skolinga ir atsimoka 
buvusiems savo draugams 
"pięknem za nadobne.” O 
koliotis ji moka! Ji vadina 

i "žioplių žiopliais, ” 
durniais,” ir kitokiais epi

tetais.
Ir da tie žmonės turi pre- 

tensijų būti darbininkų va
dais ir mokytojais!

KOMUNISTAI IMASI Už 
PLAUKŲ.

Lietuviškieji komunistai

ji altorių. Kunigas nusigan
dęs pabėgo, bet jauni vagi
liukai pateko i policijos ran
kas. Kaip dabar pasirodo, 
abudu jie yra katalikų vai
kai. Vienas jų vadinasi 
Franas Ru^enskutis, 14 me
tų amžiaus, o kitas — Ka
zys Račiukas, 12 metų am
žiaus.

Dėl šito nesmagaus atsi
tikimo iš 1 
"Keleiviui” rašoma:

"Reikia pasakyt, kad tą pa-į 
čia dieną, tai yra 5 kovo nedėl- ! 
dienį, kunigas Kaulakis lyg ty-j 
čia pasakojo per pamokslą, | 
kad vien tik tikėjimas gali ap
saugot jaunimo dorą. Jis tie
siog pasakė, kad nekatalikiš-, . - , -
koše mokyklose auklėti vaikai j Jau k*d “n®*

Phifadeiphijos juos-___ 1

KAS YRA RUOMUVA?
Skaitytojas, be abejonės,

visi yra išdykėliai.
"Bet štai, kad tik kiek, ir tą 

patį vakarą katalikiškai auklė
ti vaikai butu jf 'pati užmušę. 
Nes kaip Rudenskutis. taip ir 
Račiukas yra auklėti kur.. 
Kaulakio mokykloj ir paskui 
da prie mišių jam tarnavo.”

Žinoma, mes nesakysime, 
jog tie vaikai taip pasielgė 
dėlto, kad jie buvo katalikų! 
vaikai, arba kad jie moki
nosi katalikiškoj mokykloj. 
Mes netikim, kad tėvai arba 
mokykla butų juos to moki
nę. Bet mes norime pabriež- 
ti tą faktą, kad meluoja tie: 
žmonės, kurie sako, buk ti-:

į

kėjimas apsaugoja žmogų ■ 
nuo iškrypimo iš doros
kelio.

kiai klerikalai yra Įkūrę ko
ki tai slaptą Ruomuvos Or- 
deną. Ką šita organizacija 
reiškia? Apie tai gali ge
riausia žinoti jos kūrėjai. Ir 
štai, vienas kunigu 10-tame 
"Garso” numeryje rašo:

"Stabmeldžio gadynėje Ruo
muva buvo Lietuvos šventoji 
vieta, kur degė jos amžinoji 
ugnis. Tada Ruomuva buvo 
centras Lietuvos politinio, re
liginio ir tautinio gyvenimo. Ji 
buvo tautinės lietuvių kultū
ros reiškėją. Ilgainiui Įvyko 
pasidalinimas pareigu ir užda
viniu. Politinius uždavinius 
ėmė vykinti tautos pasaulinė 
valdžia. Bet liko Ruomuvai re- 
liginiai-tautiniai uždaviniai, o 
su jais ir galinga reikšmė ir 
intaka musų tautos gyve
nime.'*

Bet štai, užpuola Lietu
vą kryžeiviai, užpuola kata-

BAISUS DALYKAI SO
VIETŲ RUSIJOJ.

"Friends of Soviet Rus-Jjkybės nešėjai, kuriems ne
ria” organizacija, kuri rupi-Įtiek rupi skelbiamoji jų ka

talikybė, kiek plėšimai ir da 
tam tikri politiniai tikslai. 
Ir ve:

"Užuot visuotiną krikščio
nių religiją sutaikius su Lie
tuvos tautine kultūra, jie ap
skelbė kovą netik lietuvių 
stabmeldiškai tikybai, bet kar
tu ir jų tautybei. Nelygioje 
kovoje Lietuva kovą pralaimė
jo. Ruomuva buvo išgriauta, 
aukuras išardytas.”
Rodėsi, kad lietuvių tau

ta bus jau žuvus. Bet išėjo 
kitaip. Lietuvos valstybė at
gijo išnaujo. Ir štai, kuni
gai pradeda kelti iš griuvė
sių Ruomuvą, tik jau rtebe- 
tokia Ruomuvą, kokia buvo 
prieš krikščionybę, o tikrą 
Romos katalikų tvirtovę. 
Tautybė nebusianti naujo
sios Ruomuvos tikslu, o tik 
"priemone pilnutiniam ar
ba visybiniam” klerikaliz
mui įkūnyti.

Ruomuvos tikslą kunigas 
Kemėšis apibudina ve kaip: 

"Matydama, kad katalikai 
lig šiol nėra realizavę vienati
nės krikščioniškos politikas, 
kad jie yra perdaug pasidavę 
laiko ir vietos intakoms, kad 
jie nėra tinkamai užsilaikę nei 
imperialistiniuose karuose, nei 
demagoginėse revoliucijose — 
Ruomuva kviečia politines ka
taliku partijas, padaryti savo 
programų ir veikimo reviziją 
ir spiesties visoms liet. kat. 
organizacijoms — per Kat. 
Veikimo Cėhtrą — į Katalikų 
Internacionalą.

"Ruomuva — tai judėjimas.

nasi Rusijos šelpimu, savo 
cirkuliare (Nr. 13) rašo:

"Badas išsiplėtė po visą Ru
siją ir dabar pradėjo kelti sa
vo galvą kanibalizmas. Pasau
lį pradėjo pasiekti baisiausios 
žinios. Rugaėeve dvi moteris 
suvalgė dvieju savo kūdikių 

' lavonus, o paskui Įsiviliojo sa
vo lindinėn seną moteriškę ir 
užmušusios ją taip pat su
valgė.

"Kitam kaime žmonės iška
sė kelis lavonus iš kapų ir su
kapoję juds suvalgė. Da kitoj 
vietoj kaimietė supenėjo savo 
vaikams mirusios l.> metų sa
vo dukters lavoną.

"Žinios iš Rusijos yra be 
galo liūdnos, kuomet Įsivaizdi
ni tą baisų vargą, koki dabar 
pergyvena tenai darbininkai. į 
Badas vis didėja. Mirtis šluoja' 
vis daugiau ir daugiau milio-' 
nų, ir nežinia kaip nuo to išsi
gelbėt. Sunki žiema da dau
giau padidino mirčių skaitlinę. 
Mirtis, mirtis visur!

"Vieškeliai yra nukloti lavo-į 
nais tų, kurie buvo išėję patįs; 
nežinodami kur, maisto j ieško
ti. Kapines pripildytos 'nelai
dotais kūnais tu, kurie aklai 
jieškojo tenai pasilsio. Išmėty
ti apie kapus jie sudaro regi
nį — rustų apkaltinimo tos 
tvarkos, kuri privedė prie to
kios nelaimės.”
Žinoma, "Friends of So- 

viet Russia," kaipo komu
nistiška organizacija, dau
giausia kaltina dėl dabarti
nės Rusijos nelaimės kapi
talistinį pasaulį. Bet komu-

ir tai organizuotas judėjimas.
”Gi 'Ruoniu va’ (kabutėse) 

tai tos organizacijos žurnalas, 
per kurį reiškiasi Ruomuvos 
veidas. Dar tik vieną numeri 
to žurnalo turime, bet jau iš 
jo paątški Ruomuvos veidas. 
Ruomuva — tai giliai krikš
čioniškas ir giliai tautinis ju
dėjimas. Judėjimo vadas ir 
žurnalo redaktorius jau pir
muoju numeriu parotlė. kad 
krikščionybės dėsnius jisai vi- 
su-pirma taikins savo žurnalą 
leisdamas.”
Taigi pati Ruomuva nėra 

slapta organizacija, tik ji 
turi slaptų tikslų: prisiden
gus tautiniais rūbais, ji va
ro tarptautinio klerikaliz
mo politiką Lietuvoje. Kad 
tautybė nėra jos tikslas, 
tik priemonė savo tikslams 
siekti, tai jau aiškiai pasa
kė pirmutinis Ruomuvos or
gano numeris.

ero IrM-Urfai c£di 'bloko pataisas konstatuoja: /O Kunigai SCUI n ka(1 krikšč.-dem. pra-
kalėjimuose. dedamąją mokyklą nori pa-

____ daryti grvnai konfesinę
Baptistų kunigas . John'J?,,“™ i

į

i

I

iStraton New Yorke 5 kovo 
‘sakė savo parapijonims pa.* 
j mokslą apie kunigų dorą, 

i Jisai nurodė, kad dabarti
niu laiku Amerikos kalėji
muose sėdi 78 kunigai. Tas, 
girdi, parodo, kad kunigai 
myli dorą ir piktadarių sa
vo tarpe neslepia. Tik jis 
užmiršo paaiškint, kaip my
lint dorą galima patekti į 
kalėjimą. Tas faktas, kad 
78 "doros mokytojai” vienoj^ 
tik Amerikoj šiandien tupi 
už geležinių grotų, parodo, 
kad apie dorą jie tik liežu
viais pliauškia, o darbais jie 
tokie jau "griešninkai," 
kaip ir visi, o gal da ir di
desni.

Massaehusetts valstijoj 
man asmeniškai yra žinomi 
4 lietuvių kunigėliai, ir jei 
kas iškeltų aikštėn visus jų 
darbelius, visi jie šiandien 
butų uždaryti kalėjimam

Taigi netiesa, kad kuni
gai neslepia savo piktadary
bių. Jie slepia jas kaip įma
nydami, o ypač katalikų ku
nigai. Prie to, ir pati kapita
listinė valdžia nelabai nori 

, nes tas

KOMUNISTŲ INTERNA- 
CIONALO REZOLIUCIJA.

Pereitą sąvaitę iš Mask
vos atėjo šitokio turinio ži
nia: Po dviejų savaičių dis
kusijų, Trečiojo Internacio
nalo Maskvoje vadai nutarė 
46-šiais balsais prieš 10 pa
siūlyti visiems socialisti- 
niems internacionalams su
si

irojo fronto prieš kapitalą
Priimta tuo L1__ L.._

maskviečių rezoliucija sako, 
kad siulomoj konferencijoj palaikyti, nes jis padeda

sukti konferenciją, kad pa- j;unigus persekiot..........—
^aIu®..aę\eJ.U.d!a!'y,rR4-be,n' bagiai žemina bažnyčios ir 

kapitalą., dvasiškuos autoritetą žmo- 
KIHUSiniU į t alricA n vnočrkfj t fili ian.~|iiių akįse, o viešpataujan- 

’ičioji klesa nori tą autorite-
turėtų dalyvauti visi esa
mieji dabar internacionalai, 
kurių yra keturi: Antrasis, 
kuris buvo įsikūręs da prieš 
karę; paskui Vienuos orga
nizacija, kuri nesenai ture- 1 
jo savo suvažiavimą Pary-I t- 
riuje; toliaus Tretysis arba 
komunistų Internacionalas, i K ‘ 
ir Ketvirtasis Intemacio- ”7 _
^„euzu, italu ir ispanu ***«» Mokytojų Pro- 
SKS S: lesinės Sąjungos šuva

žiaviaerezoliacijos.

jai viešpatauti.
Ir jei* šitaip slepiant dva

siški jos prasižengimus vis 
dėlto 78 "dūšių ganytojai” 
šiandien sėdi už geležinių 
grotų, tai apie savo dorą 

; jiems geriausia butų užsi- 
Eks-klierikas.

Ar bus angliakasių streikas?

okiai konferencijai priešin
ai, teisingai pabrieždami, 
kad tokia konferencija butų 
niekas, daugiau, kaip tik 
komunistų Internacionalo 
rezignacija Inėjęs Į bendrą
jį frontą su kitais interna
cionalais, komunistų inter
nacionalas nustosiąs gyvuo
ti ir liksiąs tik kairiuoju 
sparnu bendroj organiza
cijoj.

Bet Trockis, Zinovjevas, 
Radekas, Lunačarskis ir ki
ti Rusijos komunistų sme
genis aiškino, kad kitokio

!<

Einamuoju momentu.
Atstovų suvažiavimas tu

rėdamas omenyje:
1) kad visu laipsnių lais

va mokykla ‘gali būti tik 
laisvoje šalyje, kur darbo 
klasė naudojasi asmens^žo
džio, spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisve,

2) kad dabartinis Lietu
vos politinis rėžimas griež
tai priešingas ne tiktai dar
bo klasės reikalams, bet ir 
paprasčiausiems demokrar 
tūąno dėsniams*

3) kad Rymo kliro Seimo 
diktatūra sudaro pavojų 
Lietuvos darbo liaudies 
ateičiai ir grąžina atgyven
tus viduramžiu dvasios ir

” ~ *• ' f
išėjimo jau nesą, ir jie bal
savo už konferenciją.

Pats Leninas šitose dis
kusijose nedalyvavęs, nes ji
sai sergąs, bet jo nusistaty
mas tuo klausimu esąs toks, • 
kaip ir kitų Rusijos komu- 
įistų vadų. ____

Tiesa, ne visi Rusijos ko- kūno‘Fnkvizicijos laikus',
munistai su savo vadais su
tinka. Yra viena grupė,kuri 
orieš Trockio ir Lenino po
litiką kovoja. Šita grupė 
Įteikė Internacionalo susi
rinkimui skundą ant savo 
vadų. Po skundu pasirašo 
komitetas iš 22 žmonių, ku
rie nurodo, kad dabartinė 
sovietų valdžios politika 
grąžina Rusijoj kapitalizmą 
ir auklėja naują buržuazi
ją. Bet Internacionalo posė
dis aštriai šitą grupę pa
smerkė ir pagrasino praša- 
linimu iš komunistų tarpo.

Oficialis bolševikų orga
nas ”Izviestija” atvirai jau 
prisipažįsta, kad komuniz
mas subankrutije. "Tie lai
mėjimai, kurių* mes tikėjo
mės keli metai atgal,” sako 
ias laikraštis, "šiandien iš
rodo daug toliaus, negu ka
da nors. Buržuazija atsilai- 
cė ir Antrasis Internacio
nalas, kuris mums rodėsi 
mirusiu, vėl ant kojų. Tuo 
tarpu Komunistų Interna
cionalas nustojo buvęs 
sprendžiamaja jėga ir nega- 
i istorijos nuotikių pa

keisti.”
Tai vistiek kaip pasakyti: 

"Musų politika priėjo liepto 
galo ir mes rezignuojam.”

4) kad tokiai padėčiai 
esant visos gyvos mokyto ji- 
jos ir darbo klasės jėgos tu
ri būti sujungtos, idant at- 
rėmus juodųjų klerikalų 
gaujų puolimą.

Suvažiavimas taria:
1) kad tuč tuojau turi bū

ti Lietuvoj pašalintas karo 
stovis ir faktinai įvykintos 
visos politinės laisvės,

2) kad turi būti duota vi
siška laisvė visom politinėm 
ir profesinėm organiza
cijom.

Be to mes, liaudies švieti
mo dirvos darbininkai — 
liaudies auklėtojai, keliame 
griežtą protestą prieš mir
ties bausmę, įvestą Lietuvo
je krikščionių demokratų ir 
jų sėbrų ir šaukiame visus 
tuos, kuriuose dar liko žmo
niškumo ir žmogaus asmens 
vertybės jausmai, vienu bal
su reikalauti mirties baus
mės panaikinimo.

Pradedamųjų mokyklų 
klausimu.

Atstovų suvažiavimas, iš
klausęs pranešimą apie 
svarstomąjį Seime pradeda
mųjų mokyklų įstatymo 
projektą ir apsvarstęs įneš
tas krikščionių demokratų

d kastos tikslams atsiekti, no
ri tuo sukelti šalyje tikybinį 

‘j antagonizmą ir susilpnint 
valstybės atsparumą,

2) kad, reikalaudami nuo 
mokytojo tikybinės ištiki
mybės, jie laužo konstituci
joj garantuotą sąžinės lais
vę ir netinkamos sau pasau- 
lėžiuios mokytojus tuo bu
du nori išstumti iš mo
kyklos.

3) kad įsteigimas inspek
torių institucijos ir pavedi
mas jiems tvirtinti mokyto
jus griauna demokratizmą 
ir laisvosios mokyklos pa
matus, grąžina rusų biuro
kratizmą ir atskirų asmenų 
sauvaliavimą.

4) kad suteikimas moki
nių tėvams teisės spręsti 
apie mokytojo tinkamumą 
eiti savo pareigas ir jį šalin
ti yra didžiausia nesąmonė, 
nes mokyklos likimą ir mo
kytojo darbą padaro juodos 
klerikalų agitacijos įrankiu.

5) kad atimdami mokyto
jo teisę dalj’vauti spren
džiamu balsu tėvų komitete 
neduoda vesti auklėjimo ir 
mokymo tinkama vaga ir 
žemina mokytojo autoritetą 
tėvu ir mokinių akyse.

Turėdamas galvoje aukš
čiau išdėstytus faktus ir bū
damas giliai įsitikinęs, kad 
tokju savo nusistatymu 
krik. dem. tyčiojasi pamati
niais pedagogijos dėsniais, 
begėdiškai laužo ir neigia 
visos darbo žmonių klasės ir 
susipratusios inteligentijos 
laisvę, nutarė:

Pareikšti griežtą protes
tą ir kviesti visą Lietuvos 
susipratusią visuomenę sto
ti kovon už laisvą mokyklą. 
Iš savo pusės suvažiavimas 
pereiškia, kad šioj kovoj jis 
griebsis rišu vartojamų ko
vos priemonių, kaip antai: 

!’X>ikoto, streiko ir tt.
r Lietuvos universiteto 

klausimu. *
Suvažiavimas apsvarstęs 

krikščionių demokratų ‘pri
imtąsias, pataisas, svarstant 
antruoju skaitymu univer
siteto statutą, h- konstata
vęs, 1) kad įvedimas konfe
sinių mokslų į humanitarinį 
fakultą ir reikalavimas pri
taikinti kanonų teises, ski
riant kai kuriem mokslam 
profesorius, prieštarauja 
mokslo laisvei ir autonomi
jos principam; 2 ) kad krikš
čionių demokratų priimtoji 
statute prie paragr. 25 pa
staba, kuri kalba apie pro
fesorių skyrimą, kol susi
tvarkys fakultų tarybos, 
neduoda galimybės objek- 
tingai mokslinei nuomonei 
pasireikšti ir universitetą 
daro ne visos visuomenės 
mokslo žydiniu, bet vienos 
partijos politine įstaiga, nu
barė: panaudoti visas savo 
:>ajėgas tam, kad tokie 
krikščionių demokratų sie
kimai jokiu budu nebūtų 
i vvkinti.

Skaitytoje Pastabos.
\-------•-------

Sakoma, kad Bostono 
kardinolas, bevažinėdamas 
i naujo popiežiaus rinki
mus, sulaužęs net 50 metų 
popiežystės įstatymą. Mat 
šis kardinolas važiavo Itali
jos miestų gatvėmis kaipo 
civilizuotas žmogus, bet ne 
kaipo kokia beždžionė ap
suktam skudurais vežime, 
kaip to reikalauja senas Va
tikano įstatymas.

J. P. žilvitis.

I k 
ta_ ■

Viename laikraštyje skai
dau editorialą po šitokiu 
antgalviu: "Istorijos girnos 
ris sukąri.” Kad supratus 
to sakinib prasmę, perskai
čiau visą ilgą editorialą ir 
supratau, kad jo autoriaus 
girnos sukasi kai vėjo pu
čiamos.

Laisvės Mylėtojas.

sai turi su savo šeimyna 
skursti. Minkštose kasyklo
se apskrita darbininko alga 
1921 metais buvo apię $700.

Tai yra mažiau negu $15 
j sąvaitę, o Amerikoj kiek
vienas žino, kad pragyventi 
už tokią algą dabartiniu lai
ku yra sunku.

Su pagalba gudrios pro- 
jjagandos kompanijos ban
dė sukelti visuomenės , ūpą 
prieš mainerius. Jos norėjo 
Įkalbėti žmonėms, buk ang
liakasiai rengiasi reikalauti 
ši pavasari didesnių algų. 
Jos manė, kad dėl šitokių 
kalbų visuomenė pasmerks 
mainerius. Bet kasyklų 
kompanijos savo tikslo ne
pasiekė, nes angliakasiai 
daugiau algų nereikalauja. 
Jie sutinka pu* ateinančiu 
du metu dirbti už tą pačią 
mokestj, nors ir sunku 
jiems buvo pereitais metais/ 
už ją pragyventi. Jie sutin
ka dabar pakentėti, nes ži
no, kad laikai dabar labai 
sunkus.

Kasyklų kompanijos gar
siai kalba, kad algos turi 
būt numuštos, bet nepasa
ko, kaip angliakasys gali su 
šeimyna pragyventi už ma
žesnę algą.

Kompanijos sako, kad vi
suomenė reikalauja, piges
nės anglies, bet anglis nega
linti atpigti, pakol maine- 
rių algos pasilieka tokios, 
kokios jos iki šiol buvo.

Bet argi dėl mainerių al
gų anglis yra brangi? 
Imant apskritai, parduoda-

Į dieną manęs klausia 
iukstantį sykių: "Ar bus 
angliakasių streikas 1 ba
landžio?”

Aš nežinau.
Jei minkštosios anglies 

kasyklų savininkai elgsis su 
darbininkais teisingai, tai 
streiko nebus. Taigi strei
kas priklauso nuo savi
ninkų. *

Tarp mainerių ir kasyklų 
savininkų yra toks skirtu
mas: savininkai nori strei
ko, o angliakasiai nenori.

Savininkai daro viską, 
ką tik jie gali, kad priver
tus darbininkus streikuot; 
tuo tarpu maineriai daro ir 
darys viską, kad streiko iš
vengus.
• šitaip elgdamiesi, savi
ninkai turi omenėj du tiks
lu. Viena, jie tikis galėsią 
sunaikinti angliakasių Uni
ją. Antra, jie žino, kad jei 
jiems pavyks iššaukti strei
kas ir sustabdyti kasyklose 
darbas, tai jie galės pakelti 
Siamą ant tų milionų tonų, 
kuriuos jie diabar turi prisi- 
pylę, ir tuo budu galės ge
rai pasipinigauti iš visuo
menės.

Uniją jie nori sunaikinti 
dėlto, kad ji apsaugoja vi
sus šios šalies angliakasius. 
Pakol Unija gyvuoja, ang
lies kompanijos negali pa
vergti angliakasio ir jo šei
mynos. Bet sykį šita apsau
ga butų prašalinta, kompa
nijos nustumtų maineriife i 
toki skurdą, koks buvo se
novėje, kuomet da nebuvo 
Unijos. Darbininkai tuomet j moji ‘minkštosios" anglies 
butų priversti dirbti už to-1 kaina Suvienytose Valstijo-
kias algas, kokias pačios 
kompanijos nustatytų, nes 
neturėdami organizacijos 
jie neturėtų kaip tam pasi
priešinti.

Aš nemanau, kad Ameri
kos visuomenė šitokiems 
kompanijų pienams pritar
tų. Angliakasys turi teisės 
gauti tokią algą, kati galė
ti! dorai ir švariai su savo 
šeimyna pragyventi, ir 
dirbti už mažiau jis negali 
hut priverstas. Dabar jis 
ant pragyvenimo ne uždir
ba. Prie dabartinės algos ji-

se pereitą rudeni buvo $10.- 
41 tonui. Tuo tarpu darbas 
anglies tonui pagaminti lė- 
šavo $1.97. Kitaip sakant, 
mainerys gauna už toną 
anglies tik $1.97, kuomet vi
suomenė moka už tą anglį 
$10.41. Klausimas, jį karo ki
šenių eina likusieji $8.44? 
Taigi, jei angli reikia atpi
gini, tai ne maineriSms al
gas reikia mušti, bet reikia 
numušti tiems ponams pel
ną, kurie pasilieka sąu po 
$8.44 nup tono.

John L. Lewis.

Lietuvos tarptautinė padėtis
Kadangi Hymanso pro

jektą atmetė, tai Tautų Są
junga atsisakė toliau šitą 
bylą spręsti ir atšaukia 
Kontrolės Komisiją. Bet pa
sižada daryti pastangų, kad 
tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nebūtų karo. Lenkai tokiu 
sprendimu labai apsidžiau
gė, nes tuo budu jie ir to
liau pasilieka Vilniaus šei
mininkais ir be abejonės 
j ieškos kiekvienos progos 
pulti Lietuvą. Yra žinių,kad 
lenkai atvežė naujos kariuo
menės j Vilnių. Vieną raite
lių pulką pasiuntė Į Švenčio
nis. Visas lenkų partijos, 
susirinkę Vilniuje, para
kė, kad heva Lietuva, susi
tarusi su Latvija ir Vokieti
ja, pasiryžusios pulti lenkus 
ir dėl to pirmą šuvj išgirdę 
iš lietuvių pusės jie pulrią 
lietuvius. Be abejonės iš lie
tuvių pusės kokio nors pro
vokatoriaus šūvio visuomet 
galima tikėtis, ir tada len
kai turėsią teisės pulti lie
tuvius.

Ar šitas lenkų noras 
įvyks ar ne, tikrai negali
ma pasakyti, vienok jeigu 
karas su lenkais prasidėtų, 
tai vargu nuošaliais žiūrė
tojais galėtų pasilikti Lat
viai ir Rusai, nes lenkų no
rai pagrobti ir latvių kraš
tą taip pat labai aiškiai re
gimi. Lenkų karo žygius 
dar gali sulaikyti busiančio
ji ekonominė visti valstybių 
konferencija Genujoj, j ku
ria kviečiami be kitų vals
tybių Vokietija ir Rusija. 
Svarstant ekonominius

klausimus, be abejonės kils 
ir sienų nustatymo klausi
mas tarp Lenkijos ir Rusi
jos. Čia Lenkija susidurs su 
dviem dideliais savo prie
šais. rusais ir vokiečiais, ir 
todėl vargu norės savo pa
dėtį pabloginti dar natriu 
karų su lietuviais. '

Lietuva, nepriėmusi Tau
tų Sąjungos pasiūlymo 
(Hymanso projekto), nete
ko net ir buvusių savo drau
gų pritarimo, tai yra anglų, 
ir dabar į Genujos ekono
minę konferenciją Lietuva 
nėra pakviesta. Nors tiki
masi, kad vėliau gal bus ir 
Lietuva pakviesta^ bet jeigu 
nebūtų kviesta, tai vistiek 
konferencijoj sykiu su rusų 
lenkų, rusų vokiečių klausi
mais turės būti rišamas ir 
Lietuvos Lenkijos santykių 
klausimas, nes jisai su tais 
klausimais, labai ankštai ri- 
šasi Ir be abejonės, ar Lie
tuva tenai dalyvaus, ar ne
dalyvaus, .bus taip išrištas, 
kaip tas bus naudinga ir rei
kalinga didžiosioms valsty
bėms, o visas reikalmęas 
mums pataisas į jų nutari
mus mes galėsime įnešti ne 
diplomatų gražbyste, bet 
savo ekonominė ir kultūri
ne pajėga, savto vidujiniu 
susitvarkymu ir stiprybe. J 
tai dabar ir turime kreipti 
visą savo domę, kuomažiau- 
siai pasitikėdami kitais, net 
ir draugais. Hymanso pro
jektas tame mumis dar kar
tą itikrino. M-s.

, (”I* U.”)



KELEIVIS

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y. 

Iš nepaprasto kriaučių 
susirinkimo.

Amalgameitų 54 ir 58 sky
rių susirinkimas buvo lai
kytas 6 d. kovo. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą susi
rinkimą atidarė 54 skyr. 
pirmininkas, drg. Bielskus. 
Picmiausia buvo išrinkti še
ši balsų skaitytojai. Pirmi
ninku šio susirinkimo iš
rinkta drg. Palionis, pagel- 
bininku — J*ankaitis.
< Po perskaitymo protoko
lo iš pereito nepaprasto su
sirinkimo, dienotvarkyje 
buvo pirmiausia delegato 
Kalpoko raportai Jis savo 
raporte pranešė, kad vietos 
dirbtuvės dar vis mažai 
dirba. Kai kurios dirbtuvės 
nors ir dirba, bet toli nepil
ną laiką. Tokių šiek-tiek 
dirbančių dirbtuvių randa
si 26. Visai užsidariusių 
randasi — 13. Esant šito
kiai bedarbei būna nemaža 
ir suiručių tose dirbtuvėse, 
kurios dar kiek dirba.

/Poliaus Kalpokas savo ra-Į 
porte pranešė šį tą ir apie 
mokamus asesmentus ki
tuose skyriuose ir daromą 
spaudimą ant musų skyrių, 
kurie yra nutarę nemokėti 
šitų mokesčių. "Bet apie tai 
plačiau praneš Bendrąją 
Tarybą lankantys nariai,” 
— pabaigoje pareiškė Kal
pokas.

Iš eilės buvo atsišauki- čjs 
mas Kapturausko, kuris' spręstas, 
sirgęs dešimtį savaičių ir.- Apie tų kompanijų blė- 
budamas su šeimyna, pusė- dinguma darbininkam nėra 
tinai suvargo. Tad jis pra- reikalo jau nei kalbėti, nes 
šė unijos paskolinti kiek kiekvienas šiek tiek susi- 
nors jam pinigų. Susirinki- pratęs darbininkas tatai ži
nias nutarė paskolinti šimtą no. Bet reikia pasakyti, kad 
dolerių. _ i kiekvienu bedarbės laiku

Dabar jau ėjo asesmentų atgimsta pas musu kriau- 
klausimas. Pirmiausia išda- čius mintis tverti kompani- 
vė raportus ^draugai, lan- jas bei korporacijas. Ir ne- 

™ mažai turi darbo sąmonin-
gesnieji darbininkai, iki tą 
ligą šiek tiek apgydo. Tai 
yra bedarbės pasekmės, ka
da mažiau prasilavinę dar
bininkai tiki, kad korpora
cijose jų išganymas. Tai ap
verktina klaida.

Kita gi priežastis pasku-

VVORCESTER, MSS. 
Worcesterio žinios.

Šiomis dienomis pasklido 
čia gandas, kad per Kokį tai 

kacFrikl>o7ų7r;s'J.siril^im^ Lietuvių Sve- 
x_ ____ ____  •iainAi tunzi atara i vintą conn.

i ji L. S. S. 40-ta kuopa, į ku- 
;rią susirašė virš 20 narių. 
Kas ją suorganizavo, iš ko
kių asmenų ji susideda ir 
lur ji užsilaiko, niekam iki 

viskas 
laikui

i

I

kurie yra vedę ir abu dirba 
— kad tokiose šeimynose ‘ 
moterįs šito- nedarbo laiku 
susilaikytų nuo darbo. Susi- ; 
rinkimas, pataisęs šį įneši
mą nutarė, «. . . - . . -
biznierių moterįs susilaiky-' tapo atgaavmta se,no
tų nuo darbo.

Dar buvo vienas gana 
keistas dalykas apkalbėji
mui šiame susirinkime, — 
būtent tas, kad butų leista 
daugiau dalininkų užsidėti 
kriaučių dirbtuves (mat iki 
šiam laikui per uniją buvo 
leidžiama tiktai dviem), 
šiuo klausimu pradėjus kal
bėti, tuojaus ir pasirodė 
skymai kompanijų bei kor
poracijų. Kai-kurie vis agi
tavo, kad butų leista tvertis 
kompanijom bei korporaci
jom. Kalbėdami darė išvedi
mus, kad tik kompanijose 
darbininkų išganymas. Kiek 
padiskusavus uždaryta dis
kusijos.

Tūli draugai reikalavo 
balso išsireiškimui argu
mentų prieš tokias kompa
nijas. Susirinkime kilo ter
mas ir visuose kampuose 
riksmas "sėsk!” —-"sėsk!" 
Kai kurie kalbėjo, nepaisy
dami riksmo ir įrodinėjo, 
kad šitą klausimą reikia 
atidėti kitam susirinkimui, 
nes jau yra vėlus laikas ir 
daug žmonių išsiskirstė, o 
klausimas svarbus. Toliaus 
kyla dar didesnis lermas ir 
susirinkimas užsibaigia, o 

s klausimas lieka neiš-

kantys Bendrosios Tarybos 
posėdžius. Jie pranešė, kad 
Bendrosios Tarybos susi
rinkimuose asesmentų mo- 

, kėjimo klausimas perėjo ir 
manyta tuojaus kolektuoti, 
bet kai kuriem skyriam pa
sipriešinus, buvo leista bal
suoti. Šaukiama buvo masi- ___ ________
niai susirinkimai ir tuose tinTu laiku tvėrimosi ir noro 
susirinkimuose visur nariai įverti korporacijas veikiau- 
nutarė mokėti asesmentus sįa yra mušu pačių vei- 
nuo $20 iki $30. kėju neapgalvota taktika.

Taip pat Bendrosios Ta- Pavvzdživj, nuo pradžios 
rybos nariai pranešė, kad praėjusio lokauto, kai kurie 
sutaupinimui pinigų, numu- musu darbuotojai, neatsi- 
Šė Bendrosios Tarybos vrr- žvelgdami nei į laiką, nei Į 
šininkam, visiem delegatam priemones, vedė grieščiau- 
ir sekretoriui algas ir tt. , kovą ir kėlė tarpe eilinių

Šitiem raportam užsibai- narių neapykantą prieš vi
gus ėjo apkalbėjimas, ar sus Amalgameitų viršinin- 
musų skyriai mokės ases- kus. Gi nariuose kilo neapy- 
mentus, ar ne. Čia tai jau kanta ne tik prieš viršinin- 
buvo gana karštų diskusijų kus, bet ir abelnai prieš uni- 
ir net gana atžagareiviškų jr ve> kurie nariai, 
išsireiškimų.^ Pavyzdžiui, norėdami nusikratyti -tą 
dienas asmuo karštai _^agi- -jungą” ir turi palinkimus 
tuodamas prieš mokėjimą, tverti korporacijas ar kom- 
pareiškė, kad, girdi, dabar 
musų unija silpna ir mums 
todėl nesą ko bijoti, kad ji 
mums gali sustabdyti dar-

nuo $20 iki $30.

8
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laimių — tai. gatvekariai, 
tai automobiliai juos suva- 
žinėja.

Kambariai gyvenimui yra 
labai brangus, o ir tų nega
lima gauti. Darbininkai, ne
gaudami kambarių, arba 
negalėdami už juos randos 
užsimokėti, savo rakandus 
suverčia i skiepus ir skurs
ta kur nors prie kitų įsipra
šę. žodžiu sakajtfr musų ko
lonijoj skurdas iš visų pu
sių žiuri darbininkui Į akis. 
Todėl patariu iš kitur dar
bininkams nevažiuoti į čia 
darbo jieškoti, nes darbo 
negausit, o skurdo tikrai 
paragausit..

Beje, pas mus yra labai 
išsiplatinusi girtuoklystė, o 
vietomis ir paleistuvystė, 
ypač tarpe tikinčiųjų. Gal 
dabar tos orgijos kiek apsis
tos, nes užėjo "gavėnios 
smutkai.”

* Karklinas.

WATERBURY, CONN. | teisinasi, kad tėvas ji pri-j 
r..j.__ ’vertes'eiti bankan. Dabar

SCOTTVILLE, MICH. 
Ūkininkų žinios.

Trįs mylios nuo Scottville
vertęs'eiti bankan. Dabar 
abudu sėdi už grotų. Senis (
Conclinas yra 48 metų am- į rytus yra miesčiukas Cus- 
ziaus, o jo sūnūs 23 metų, ter, kur lietuviai ūkininkai 
Senis Conclinas yra baptis- turi savo svetainę. 11 d. va
tų kunigo A. C. Conclino ■ sario šv. Antano draugija 
sūnūs.

"Keleivio” skaitytojas.

"Ant Bedugnės Krašto.”
19 d. vasario L. S. S. 34 

kuopa statė scenoj veikalą 
”Ant Bedugnės Krašto.” 
Sykiu buvo garsinta, kad 
bus ir prakalbos, kalbėsiąs 
’’Daxb(J” redaktorius drg. 
V. Poška, bet pirmininkas 
pranešė, kad delei nežino
mos priežasties kalbėtojas 
nepribuvo.

Na, tiek to, su tais kalbė
tojais pasitaiko visaip ir už 
tai nežali būt jokio užmeti
mo i fnins arba kuopai.

Fra. .ėjus vaidinimui 
tuoj buvo galima spręsti, 
kad suvaidyš gerai, nes ro
les buvo užėmę geriausi 
Waterburio aktoriai. Ir iš- 
tikro, visi tris aktai buvo 
suvaidinti labai puikiai. Už
vis geriausia vaidino A. 
Nainys, E. Prusalaitienė ir 
J. Kurauskas. K. Rama
nauskas irgi gerai vaidino, 
tik atrodė jvg ir nerviškas, 
gal būt todėl, kad dar tik 
virinu kartu jisai vaidino. 
Ramamąuskui patartina ir 
ant tfiiaus dalyvauti sce
noje.

Publikos atsilankė pusėti
nai, bet lošimu ji nelabai bu
vo užganėdinta. Mat, veika
las trijuose aktuose ir sce- 
nerijų permainymas užėmė 
gana daug laiko, tokiu budu 
tarpe aktų publikai nusibo
do belaukiant. O antra ver 
tus, lietuvių publika nela
bai myli realius vaizdelius 
arba dramas; jai daug ge
riau patinka komedijos ar
ba tragedijos.

Nors veikalas buvo * pui
kus, aktoriai gabus, bet sce
nai daiktai ir Įrankiai buvo 
netikę. Ir netik šiame vei
kale, bet visuomet Water- 
burio lietuviai pasirenki:

škd nežinoma, nes 
užlaikoma kokiam 
slaptybėj.

# £ ♦

Pėtnyčioj, 3 d. kovo, reiš
kia gavėnioj, Worcesterio 
pagarsėjusi mandalistų or
kestrą po vadovyste V. Vi
sockio važinėjo į Gardner, 
Mass., su koncertu. Girdė
jau, kad turėjo geras pasek
mes ir kad gardneriečiams 
labai natiko, nes, teisingai 
pasakius, gražiai skambina.

S *

Sausio mėnesyj pas italą 
Agedo Grobdtto vietos poli
cija užklupo skiepe 200 ga
lionų vyno, už ką jį suareš
tavo, ir konfiskavo skaniai 
padarytą jo vyną.

6 d. kovo atsibuvo 1 
mas ir federališkas komisi- lietuviai 16 d. vasario 
onienus Fletcheris paliepė rengė balių su pamargini- 
policijai sugrąžint italui vi- mais. O 18 d. vasario vietos 
są vyną, kadangi policija! lietuviai, kas darbu,kas au- 
neprirodė, kad jis butų kam komis •prisidėjo prie sušel- 
nors pardavinėjęs. -įpimo Lietuvos našlaičių. Ir

Reiškia, policijai nenusi- a^kko $70.6.). 
sekė paragaut gardaus vy- Aukavusių vardai:

’ 1 - • - -- 1 Paulauskas 5 dol. 30c.,
Kondrotas 3 dol. Po 2 dole
riu: S. Norvilas, A. Baliuta- 
vičia, M. Petraitis, R. Kuš- 
leika, F. Jasiškis. Po 1 dole
rį: A. Eismantas, J. Jankai
tis, V. Pitkiutė, I. Krukelis, 
A. Šiaivinas,. K. Radzevičie
nė, A.,0dminis; T. Jaku-_ __________ _ ____
bauridenė, No 1 J. Berno- scenai netikusius daiktus

*

DUQUESNĖ, PA.
Lietuvių nepriklausomybės 

paminėjimas.
Paminėjimui keturių me

ilu Lietuvos nepriklausomy- 
teis- bės sukaktuvių, Duąuesne 

1 •* • 1 • ► su-

A. 
E.no ir dabar ji. turės gert 

munšainą.”
* - *

Worcesterio pirmeiviai 
lietuviai pamėgo Califomi- 
ią. Koks laikas atgal išva
žiavo iš čia Savickų šeimy
na ir užsidėjo Los Angeles 
drapanų skalbimo biznį. 
Dabar iškeliavo ir žinomas 
kriaučius Adomas Bušas, 
bet su kokiu bizniu — jam 
nežinoma.

Girdėjau, kad dar viena 
šeimyna, būtent Davidoniai, 
rengiasi i Californiją.

Ar tik ne Californijos 
orančiai ir bananai juos ten 
traukia?

* « *

S. fc A. 57-ta kuopa ręn- --------- —> -•• v---.---
gia apvaikščiojimą 23 ba-lP wntus: Aluskeviciene, 
indžio vakare, 
Svetainėj, paminėjimui 20

j tas. Po 50 centų: No 2 -J. bei įrankius, kurie nemažai 
į Bernotas, S. Kondrotas, LFsudarko vaidinimą. Šiame
i ^a^P\n.^as’ Pranaitls,: veikale buvo netikę puodas. 
I S’ 'T°C1’1S'. 9* į botagas ir šluota. Kuomet
Gedminienė, M. Gedminai- ; Juozas meta puodą Į Magdę,

A. Sknnas, J. Vaičius, A. pUOdas turi atsimušti į 
\ ilcauskas, A. Adomaitis, grindis ir sutrukti. Bet lo-- >
A. Lekavičia. Po 30 centų: 
P. Jankauskas, F. Katch, P. 
Šulskis, L. Terminas, V. C. 
Tumer, A. Kukenis, I. Ra
manauskas, J. Aleękevičia.

BRIDGEPORT, CONN. 
Dvsiško tėvelio "pa

mokslas.”
5 d. kovo musų dvasiškas 

tėvelis Ponkus, perskaitęs 
evangeliją kaip ponas vel
nias kurstė Kristų prie grie- 
ao, pradėjo šmeižti "Kelei
vį” ir kitus laisvos pakrai
pos laikraščius. Girdi, ”Ke- 
eivio” ir kitų laisvų laik
raščių skaitytojai negali 
>ut geri parapijonams 
Iraugai. Taipgi nėra geri 
lraugai ir tie, kurie verda 
munšainą” ir nuveda į pa- 
eistuvystės namus, kur rei
kia užsimokėti kelis dole
rius. Esą, "Keleivio” skai- 
ytojai tokiais darbais dau
giausia užsiimą, todėl to
nus draugus reikia pa
nešti.

Turiu pasakyti, kad ”Ke- 
eivio” skaitytojai šimtą 
tartų švariau ir doriau gy- 
/ena, negu Ponkaus parapi- 
onai. Juk niekur tiek 
’munšainierių” nėra, kaip 
larapijonų tarpe. Ažuot 
meižusx "Keleivio” skaity- 
ojus, patartina ir patiems 

! .unigėiiams 'nuo jų doros 
jasimokinti, tuomet nerei- 
<ės kalbėti apie paleistu- 
ystės namus.
Matomai musų kunigėlis 

•iečia šitokius pamokslus 
irisiklausęs per išpažintį 
’avatkų griekų, kurios visą 
tedą savo papildyti) nedo^ 
•ybių yra pripratusios nu
versti jei ne ant velnių, tai 
.ors ant bedievių.

Patartina ponui Ponkui 
arapijonams šventą raštą 

aiškinti, o ne prieš darbi- 
įinkiškus laikraščius agita- 
•iją varyti.

Dešimtukinis.

lietuviu A- Pft
sveuunej, panunejimui^20 { K
metų sukaktuvių jos,gyva-|j petraitiį, ]

**!

šv. Antano draugija 
lošė toje svetainėje veikalą 
vardu "Lietuvos Ubagai.” 
Taipgi buvo dainų ir dekla
macijų. Pasibaigus teatrui 
buvo šokiai. Visas vakaras 
pavyko labai gerai, žmonių 
tiek privažiavo, kad dauge
lis turėjo grįžti namo, nes 
netilpo i svetainę.

16 d. vasario toj pačioj 
svetainėj buvo balius pami
nėjimui keturių m£tų su
kaktuvių Lietuvos nepri
klausomybės. Povilas Ma
žeika pasakė prakalbą, o 
John Doe angliškai paaiški-- 
no tiems, kurie nesupranta 
lietuviškai. Buvo ir aukų 
rinkimas, bet mažai kas da
vė. Paskui buvo šokiai iki 
12 vai. nakties.

Subatoj, 18 vasario, toj 
pačioj svetainėj buvo Lietu
vių Ūkininkų Draugijos 
"karolių balius.” Pirma do
vaną gavo M. Rakauskaitė, 
o kitas Juodaitienė su Ar
lauskiene. Apart šokių buvo 
ir kitokių pamarginimų.

Žvirblukas.
PEABODY, MASS. 

Iš lietuvių darbuotės.
Vietos lietuvių darbuotė 

žymiai sumažėjo. Metai lai
ko atgal buvo veikiama ga
na daug: lošiama teatrai, 
••engiama koncertai bei ba
liai ir t.t. šiandien gi to vis
ko nesimato. Tasai neveik
lumas įvyko iš priežasties 
poros .ypatų, kurios viską 
gadino savo neišmanymu. 
Delei tų ypatų veiklesnieji 
žmonės pasitraukė nuo vei
kimo.
. Aš patarčiau vietos lietu
viams, galintiems ši bei tą 
veikti, imtis darbo ir neva- 
rinėt ožio vieniems prieš ki
tus. Ypač musų moterėlėms 
patarčiau mesti šalin vpa- 
tiškumus. 
suomenės 
augščiau 
ypatas.

THOMAS, W. VA. 
Iš darbininkų judėjimo. 
Davis Coal & Coke Com- 

pany vertė darbininkus pa
sirašyti, žadėdama suteikti 
jiems nebūtų dalykų, bet ne
išaiškino kam tokie parašai 
jai reikalingi; Didžiuma 
darbininkų, manydami 
dirbti už tą pačią mokestį 
iki 1 d. balandžio, pasirašė.

Vėliaus paaiškėjo, kad tie 
darbininkų parašai kompa
nijai buvo reikalingi, kad 
pačius darbininkus paverg
ti. 16 d. vasario angliakasiai 
pamatė iškabintus kompa
nijos pranešimus, kad dar
bininkams algos yra nuka- 
pojamos beveik ant 50 nuo
šimčių, Kompanija manė, 
kad darbininkai yra užtek
tinai nuvarginti ir sutiks 
dirbti už nukapotas algas. 
Vienok darbininkai nutarė 
kompanijai nepasiduoti. 
Nors ir suvargę, betgi stojo 
Į kovą su išnaiidotojais. Vi
sose tos kompanijos kasy
klose, kaip tai Thomas, Co- 
keton, Douglas, Davis, Ben- 
bush, Piercė, Kempton ir 
Henry metė darbą ir stojo 
su anglies barimais kovon. 
Tikimasi, jogei darbininkai 
laimės, jei tik išvien lai
kysis.

Suprantama, tarp darbi
ninkų yra ir tokių tamsunė- 
ių, kurie sutini^ būti ak
ais kompanijos vergais. 
Yra tekių keletas ir iš lie
tuvių. Betgi tikimasi, kad 
ir jie susipras ir stos į eiles 
susipratusių darbinintaj.

Broliai darbininkai, ne
užmirškime, kad vienybėje 
galybe! špokas.

Darbas delei vi- 
labo turi 
statomas

Peabodietis.

būt 
už

grindis ir sutrukti. Bet lo
šiant visai kitaip išėjo- Juo
zas metė puodą gerai, bet 
puodas buvo ant tiek drū
tas, kad atsimušęs į grindie 
šoko augštyn ir, vos tik ak
torei nepasiekęs galvos, at
simušė * scenęriją šešių pė- 

. * J Molė žemyn
Tr triifo’Tt vokiška bomba, 
net svetainė sudrebėjo, 
šluota turėjo būt lapota, 
nedidelė ir paranki, kokias 
paprastai vartoja pasitu
rinčio ūkininko stuboj. Gi 
šiame veikale buvo vartoja
ma tokia šluota, kad žmo
gui sūdrūs galima nugar
kaulį numušti. Todėl kuo
met Magdė mušė Oną, tai 
mušĮjnas neatrodė natūralia 
(nes natūraliai pavojinga 
buvo mušti). Botagas buvo 
naturalis, bet nepritaikytas 
vaidinimui. Turėjo "būt bot
koti? trumpesnis ir botagas 
minkštas. Rodos, tai vis 
mažmožiai, bet vaiditiime 
tas viskas daug reiškia.

Tiesą sakąs.

NEWT0N UPPER 
FALLS, MASS.

Apie darbus ir kitus 
dalykus.

Jau daug laiko praėjo, 
taip apie musų koloniją 
'Keleivy” buvo kas nors ra
šoma. Gal todėl, kad musų 

, monės dirbo pilną laiką, 
ai nebiRo kada rašyt. Bet 
labar kaip visur, taip if pas 
nūs darbai sumažėjo ir 
daugelis darbininkų tapo 
itleista iš darbo, o kurie ir 
jasiliko prie darbo, tai dir- 
;a nepilną laiką. Algos liko- 
:i nukapotos per du kartu. 
Dabar kai kam reikia dirbti 
jž 12 dolerių savaitėj.

Pragyvenimas pas mumis 
begalo brangus. Krautuv- 
įinkai lupa ižž produktus 
•iek, kiek jiems patinka.

Pastaruoju laiku musų 
kolonija paliko kiek rames
nė. Šeniaus būdavo begalo 
laug šumo, ypač šventadie

niais. Mat, čia yra keli sen
berniai, kurie su pasišventi
nu tuština munšainą ir vai
šina juomi moterėles. Pasi
gėrę šoka, dainuoja, net vis
kas braška. Seniaus savo 
”prietelkas^’ senberniai au
tomobiliais vežiodavo, bet 
dabar jau apsistojo, nes ka
pitalo stoka.

Munšaino bravorų čia yj*a 
daug ir jiems biznis eina ge
rai. Nors kai-ką policija ir 
suareštavo, bet vistiek jie 
savo biznio nepameta.

Iš savo pusės aš duodu 
tiems bravorininkams ulti
matumą: jeigu nesiliausit 
žmones savo munšairtu nuo- 
dinę, tai ponedziau man pa
dėk, kitą kartą paskelbsiu 
laikraštyje jūsų vardus.

Varėnos Dzūkas.

, K. Krušinskas,
M. Greičius, I. Karpavičia.

Reporteris.
vimo. Prie apvaikščiojimo 
užkviestos visos pirmeiviš
kos Worcesterio darugijos.

Tam pačiam paminėjimui 
57-ta kuopa rengia teatrą 
"Dėl Pinigų,” dramą 3-jų 
aktų. 7-nių atidengimų, ku
ris atsibus 20 ir 27 balan
džio, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott st.
j Neždanovietis.

LAWRENCE, MASS. 
Apie danbus.

Musų korespondentai, ra
šydami į laikraščius žinutes 
iš vietos lietuvių judėjimo, 
nieko neprisimena apie dar
bus, tartum čia visi darbi
ninkai dirba ir jokio skurdo 
nebėra, šiuose bedarbės lai
kuose užvis labiausia pagei
daujamos žinutės apie dar
bus, nes alkanai bedarbip 
šeimynai pirmiausia rupi 
kur gauti kąsni duonos.

Šiuo tarpu Lavrrenčiuj 
darbai eina labai silpnai, 
dirbama vos 3 ar 4 dienas 
savaitėje. Naktinius darbi
ninkus visai paleidžia, ne- 
kurios dirbtuvės užsidaro 
ant 10 dienų ir ant ilgiaus. 
Darbininkų padėjimas ap
verktinas. Darbininkas, ne
galėdamas savo uždarbiu iš
maitinti šeimynos, siunčia 
ir savo moterį į dirbtuvę, o 
maži kūdikiai liekasi ant 

.. .......  gatvės be jokios priežiūros, 
J? Glaveckas, • ko atsitinka visokių

norėdami nusikratyti - tą 
jungą” ir turi palinkimus

panijas.
Gal kas sakys, kad aš čia 

užtariu unijos viršininkus 
~ arba noriu paslėpti jų pras- 

ba. Ji nepajiegianti ske- įUS darbus. Visai ne. Aš ša
bams sustabdyti darbą, tai, įau, kad juofe reikia kriti- 
girdi, ir mums nepajieg- kuoti ir reikia vesti kovą 
sianti. Na, ir kas po tokių 
išsireiškimu veriasi? Išeina 
taip, buk mes šioje unijoje 
priklausome tiktai per prie
vartą, ir todėl buk esą pa
geidaujama, kad ji dar la
biau susilpnėti); ir jau tuo
met mes tikrai pasiektume 
tą 'laimę,” kokią _ turi Be 
skebai. Ir šitokią mintį iš
reiškė ne koks supelijęs 
žmogutis, bet tokis asmuo, 
kuris save vadina nepapras
tai progresyvišku, asmuo, 
kuris yra šalininkas "tiesio
ginio veikimo.”

Buvo ir daugiau įvairių 
išsireiškimų. Bet po to viso 
susirinkimas nutarė ases
mentų nemokėti.

Kitas įnešimas buvo su
formuluotas Pildomosios 
Tarybos. Įnešimas buvo to
kis, kad tie unijos nariai,

prieš jų biurokratizmą, kur 
jis tiktai apsireiškia organi
zacijoj. Bet tą kovą visuo
met reikia vesti nuosakiai 
ir taktingai, idant pati or
ganizacija nuo to nenuken
tėtų skaudžių smūgių. Ne
apgalvoti žingsniai paken
kia ne viršininkam, bet pa
čiai organizacijai.

Vienaip ar kitaip, mes iš 
klaidų mokinamės. Bet 
prieš šitą korporacijų pavo
jų kiekvieno sąmoningo 
darbininko pareiga yra ves
tai kuogrieščiausią 'kovą. 
Socialistai, komunistai, dar- 
biečiai, sąmoningesnieji ai- 
doblistai ir šiaip pažangus 
darbininkai turi sudaryti 
vieną frontą šitame klausi
me ir neduoti korporacijų 
kirminui graušti musų or
ganizaciją.

WORCESTER, MSS. 
Linksma žinia worces- 

.teriečiams.
/

Daug kas manė, kad Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
40 kuopa tapo numarinta ir 
palaidota ant amžių. Kas 
tain manė, tai klydo. L. S. S. 
40 kuopa nebuvo numarin
ta, o tik išardyta. Jeigu 
Worcesterio socialistai lig- 
šiol neparodė jokio veikimo, 
tai tik tocfel, kad davus pro
gą musų karštuoliams iš
bandyti tą komunistišką ke
lią, kurį jie buvo pasirinkę. 
Babar gi, kuomet lietuviai 
darbininkai pamatė, kad iš 
Co karšto komunistinio vei
kimo išėjo tik piššš, Wor- 
ėesterio socialistai išnaujo 
suorganizavo L. S. S. 40 
kuopą. 26 vasario buvo su-’ 
šauktas susipratusių lietu
vių darbininkų susirinki
mas ir prie kuopos prisidė
jo 10 draugų. 5 d. kovo bu
vo laikomas antras kuopos 
susirinkimas,' kuriame daly
vavo jau net 25 nariai Susi
rinkimas nutarė kviesti vi
sus susipratusius Worceste- 
rio lietuvius darbininkus 
dėtis prie L. S. S. 40 kuopos 
ir dirbti rimtai ir nenuils
tančiai delei paliuosavimo* 
darbininku iš kapitalistinės 

ne- vergijos. Reporteris.

GRAND RAPIDS, MICH.
Apiplėšė banką.

Šiomis dienomis pas mus 
buvo nepaprastas atsitiki
mas. Į Grand Rapids taupo
mąjį banką inėjo su savo sū
num plačiai čia žinomas biz
nierius E. A. Conciin, kuris 
turi tame banke daug savų 
pinigų, ir atkišęs revolverį 
liepė kasjeriui pakelti aukš
tyn rankas. Kasierius ma- 
niė, kad jo kaimynas juo
kauja, ir juokais pakėlė 
rankas. Bet Conclinas ne
juokavo. Jisai pagrobė nuo 
stalo $1,400 ir leidosi bėgti.

Žinoma, bankas davė apie 
tai žinią policijai ir Concli
nas buvo su savo sunum 
tuojaus areštuotas. Sūnūs (Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)
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Dėl straipsnio “Šmuge 
lis, diplomatija ir 

kiti dalykai’’.

L«y-
V?

H

H* y V*kVĮ

Gerbiamas Redaktoriau: 
Tamstos redaguojamame 

laikraštyje "Keleivyje’’ N r. 
S iš š. m. 22 dienos tilpo 

! straipsnis "šmugelis, diplo- 
! matija ir kiti dalykai,” ku- 
11 iame jo autorius užgaulin- 
Įgoje formoje ir naudoda
mos nepatikrintais ar pra
manytais faktais įžeidžia 
Lietuvos valdžią ir kartu 
Lietuvos žmones, kurie ei
dami demokratiniais prin
cipais tą valdžią pastatė ir 
kuri jiems atstovauja.

Lietuvos Informacijų Biu
ras įgaliotas yra pareikšti, 
kad tvirtinimas, buk "Su- 

valdžia 
žiuri į dabartinę Lietuvių

draustais daiktais, kaip tai 
darė kunigas Purickis, tai

vienytų Valstijų 
žiuri Į dabartinę 
valdžią, kaipo Į buri sukčių, 
grafterių ir vagių" yra ne
teisingas ir kitaip negali 
būti kvalifikuotas, kaip tik 

i sąmoningu ir apgalvotu lie
tuvių tautos ir jos valdžios 
i įžeidimu.

Jei straipsnio autorius 
yra pasirašęs netikruoju sa
vo vardu, tai butų pagei
daujama žinoti bent to vi
siškai jam patikimo asmens 
vardą, kuriam buvo praneš
tas minėtas Amerikos val- 

is, ir kurio 
žodžiais autorius taip giliai 
Įtikėjo, kad drįso spaudoje 

i viešai paskelbti sunkų ir 
.žeminanti apkaltinimą Lie
tuvos valdžiai, kuri, kaip ži
noma, susideda iš Steigia
mojo Seimo visos tautos 

į rinktinių žmonių, su įvai
riomis frakcijomis prade
dant socialdemokratais ir 

i baigiant tautinių mažumų 4-z-,*-4otoviii L'orii-

—Tegul bus pagarbintas, j
Maike...

—Sveikas, sveikas, tėve! ■
Ką pasakysi?

—Aš, vaike, atėjau pasi-j 
kalbėt su tavim apie pali- i 
tykę.

—Sakyk: apie politiką. į 
—Kad tu, vaike tuojaus j 

nori mane mokinti. Tu ži
nai, kacl aš to r.elaikinu!

—Nesakyk, tėve, ”aš to į 
nelaikinu.” Sakyk: "man i 
tas nepatinka.’’

—Kvp kvait, Maike, ki
taip mudu susipyksiva!

-—Gerai/ tėve; daugiau 
pastabų aš tau nebedarysiu.- 
Pasakyk, apie kokia gi poli
tiką tu norėjai kalbėt.

—Aš norėjau, kad tu. vai-' 
ke, pasakytum man, katras i 
spiritas yra geresnis: ar iš 
razinkų, ar iš kornų? Aš 
trajinau daryt abiejų kainų į 
ir man rodos, kad nėra jo-! 
kio difrenso, ale musų blai-‘ 
vininkų susaidės preziden-i 
tas sako, kad iš razinkų 
esąs daug sveikesnis, ba ir 
klebonas toki juzina.

—Ar tai čia politika J
tėve ?

—Šiur, Maik!
—Ne, tėve, tai yra savo

rųšies šmugelis.
—O kaip, vaike, gali šmu- 

^gelį nuo palitvkės atskirti?
—Politika, ,tėve, tai yra 

tokie dalykai, kurie liečia 
valstybės bei visuomenės 
gyvenimą; pavyzdžiui: par
tijų reikalai, valstybių san- 
tikiai ir tt.

—Suprantu, vaike: kada 
aš darau munšainą, tai tas 
yra i 
aš turėčiau daryt, kad galė
čiau savo darbą pavadint 
palityke. ar pul... pulitika, 
kaip tu ją ten vadini?

—Gerai, tėve, aš galiu 
duot tau pavyzdi. Padėki
me. tu parvažiuoji i Lietuvą 
ir krikščionis demokratai 
pastato tave i užsienio rei
kalų ministerius...

—Jes,.jes, vaike, 
toliau?.

—Ir daleiskime, kad ta-' 
pęs ministeriu tu tuojaus 
nusiimti lenkams notą, kad 
i 24 valandas jie išsikraus
tytų iš Vilniaus, pridurda
mas, kad jei jie to nepada
rys, tai po 24 valandų Lie
tuvos kariųmenė pradės 
juos ginklu iš tenai varyti.} 
Jei tu taip padarytum, tai 
tavo darbas butų šauni po-; 
litika.

—šiur, vaike, aš paliokus! SPROGO DINAMITAS, 
išvyčiau kur pipirai auga. I I'

—Bet jei likęs ministeriu lėkė Į ] 
tu. tėve, tuojaus pradėtum dirbtuvė, 
slapta varyti pirklybą už- buvo užmušti ir du sužeisti, pranešusi "Elta,

tuomet jau mes pasakytu- ežios nusistatymai 
me, kad tu šmugeli varai.

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kad jus perdaug ant ku
nigo Purickio . užsipuolat. 
Jeigu jus butumet jo vietoj, 
aš beeinu, kad ir jus tą pati 
padarytumėt.

—Kas "jus?*’
—Ogi bedieviai cicilistai

ir kitokie šmikilistai.
—O kaip tu, tėve, gali ži-A tstovais ir Ministeriu kabi

not, kad socialistai taip da- neto, kuriame ne vienas as- 
rytų? <muo yra daug ir nuo senų

—Aš, vaike, žinau valuk laikų lietuvių tautai žino
to, kad vogt, tai yra prigim- mas kaipo jos kėlėjas ir ne- 
tas žmogaus noturas. Aš nuilstamas jos darbininkas, 
pats, vaike, neiškęsčiau ne- Amerika —'gerbianti sa- 

1 vogęs, jei bučiau ministeriu ve valstybė, ir pasakymas, 
l ir žinočiau, kad niekas ma- kad ji turį santykius su bu- 
jnęs užtai į belangę nepaso- ilu "sukčių, grafterių ir va
idins. !gių” (nes ji turi santykius
j —Bet sulyg savęs negali su Lietuvos valdžia), yra 
' spręsti apie kitus, tėve. As, perdaug drąsus tvirtinimas, 
i uaieiskime, niekuomet to- Jėigu minimo straipsnio au- 
i kiu darbu, kaip šihugelis, toriaus tikslas yra stengtis
■ neužsiimčiau. ; paraginti Amerikos valdžią

—Nesigirk, vaike. Žmo-' sutraukti pradėtus užsi- 
j nes visi yra lygus, ba visi megzti ryšius su Lietuva.
■ ant vieno Dievo paveikslo: (o kitokio tikslo negalima 
į sutverti. Tu irgi negali būt Įžiūrėti ), tai jo darbas yra

i bergždžias, nes Amerikos 
! valdžia .vadovaujasi ne pik- 
itos valios pagamintomis in-

' tais šmeižtais, bet semia sa
vo tikras žinias apie Lietu-

Aš nuilstamas jos darbininkas.
■ ^gerbianti sa-

kitoks.
—O aš tau prirodysiu, 

tėve, kad visi nėra* lygus___ _____ ______________
Štai: tavo ausis kaip nagi-jsinuacijomis bei pramany- 
nės, nosis kaip uzbonas, o 
kupra kaip kromelis. Na, o 
pažiūrėk Į mane: tiesus,! vą ir jos valdžią iš savo Ko- 
kaip vinis. j

—Šerap, parše, 1 
duosiu per marmuząl...

—Toliaus, tėve, tu mėgs-' 
ti pypkę rūkyt, o aš iš tolo ■ 
J°s nekenčiu; tu mėgsti'valdžios ir Suvienytų Vals- 

šmugelis. Na. bet ka munšainą gerti, o man jis lybiu Kcmisijonieriaus bei 
' atkarus, kaip nuodai; tu ti-'-;į Konsulo Lietuvoje yra 

ki į velnią ir kitokius bur- kuogeriausi, kaip lyginai 
tus, o aš tokių dalykų visai tarp Amerikos valdžios ir 

■ nepi ipažistu. Taigi tu ma-Į Lietuvos Atstovybės Wa- 
tai, kad tarp mudviejų yra1 shingtone. Netiesa yra, kad 

skirtumas, j Statė Departmentas pir- 
šmugelis, miau-yra vadinęs Lietuvos 

plauko Atstovybę — Legacija, o 
nesu- dabar nustojęs. Sulvg tarp- 
man tautinėmis teisėmis Legaci-

i misijonieriaus Rygoje, ku
bą kaip jis paskirtas yra Lietuvai, 

Latvijai ir Estonijai ir iš 
savo Konsulo Kaune.

Santikiai tarp Lietuvos

reikia laukti, kad Lietuvos 
. pripažinimo klausimas bus 

Amerikos valdžios pastaty
tas svarstymui. •

Dideliu apgailestavimu 
. tenka pastebėti, kad Lietu- 
■ vos nepriklausomybės prie
šų lenkų pramanyti argu
mentai taip atkakliai jų bru- 

■ kami spaudon su tikslu dis
kredituoti Lietuvą, parody

ki pasauliui, kad ji pati ne
sugeba valdytis ir, kaipo iš
vada, kad jos nepriklauso
mybės negalima pripažinti 
— randa savo atbalsį ir lie
tuvių spaudos dalyje.

Dėl stengimosi apjuodin
ti gei-ą vardą Lietuvos At
stovo Londone gorb. Naru
ševičiaus, tai be abejonės 
jis pats ras kelių gauti sau 
tinkamos satisfakcijos, jei 
tik ras reikalingu į tokios 
žemos rųšies apkaltinimus 
atsiliepti.

Leisk Tamsta, gerb. Re
daktoriau, tikėtis, kad pa
našus straipsniai, po ku
riais godžiai pasirašytų 
kiekvienas Lietuvos nepri
klausomybės priešas, paten
ka į Tamstos redaguojama- 
;i laikraštį dėl kokių kitų 
nriežasčių, bet ne dėl blogos 
Tamstos valios.

Šitą laišką malonėk Tam
sta atspausdinti artimiau
siame Tamstos laikraščio 
numeryje.

Reiškiu mano pagarbos, 
M. M. šlikas, 

Lietuvos Informacijų
Biuro vedėjas.

Nuo Redakcijos: "Kelei
vio" redakcija užtikrina 
Lietuvos Informacijų Biuro 
vedėją, kad ji spausdino tą 
straipsnį apie "šmugelį ir 
diplomatiją" ne blogais no
rais vaduodamosi, bet kaip 
tik antraip. Ji dėjo tą raš
tą tuo įsitikinimu, kad jis 
paragins Lietuvos valdinin
kus ir veikėjus uoliau dirbti 
Lietuvos Respublikai ir bu
driau daboti jos garbę.

"Keleivio^, redakciją ma
no, kad tokio pat tikslo tu
rėjo ir to straipsnio auto
rius, nes. kiek jai žinoma, 
įis yra karštas Lietuvos 
Respublikos, rėmėjas ir ne
sali būt lenkų bendra
darbis.

Gali būt. kad jo straipsnis 
buvo perdaug atviras ir to
dėl išrodo perdaug skaudus 
Bet kitaip vertus, slėpdami 
^avo ydas mes jų niekad ne
pataisytume. O ydų mes juk 
turime labai* ir labai daug! 
Tūlų musų valdininkų dar
bai yra stačiai tas vanduo, 
kuriuo sukasi visi lenkų 
propagandos malūnai. Ne
jaugi Lietuvos Informacijų 
Biuro vedėjas mano, kad 
Lietuvos Respublikai butų 
-veikiau, jei tokių valdinin
kų ir jų darbų niekas ne
smerktų ?

"Keleivio" redakcija ne
užginčija. kad opozicijos 
kritika kartais gali nueiti 
oertoli. Bet rusai ant to sa
kydavo: "Na to ščuka v mo- 
rie, čtoby karas ne dremal!"

tai iki šiolai — j šešius mė
nesius laiko — nei žodžiu 
neprasitarė, neigi spaudoje 
nieko apie tai nebuvo ma
tyti

Kad Feliksas Miškinis gy
vasties neteko per provoka
cijų, apie tai klausimo nėra! 
Tai patvirtina sekantis fak-' 
tai:

J. Naujalis.

Pažinkime save.

* kuodidžiausis
' Užtai, tėve, 
prie kurio 
žmonės turi

ir 
tavo 

__  __ __  tokį 
valdomą palinkimą, 

sakyk 'yra visai svetimas dalykas. I ja gali vadintis tiktai pripa- 
. 4žintos šalies Atstovybė,

-Orait, Mate, uzteig-, Amcrika gį Lietuvos dar 
kim ant šito punkto. As ei- pripažinusi.
siu dabar pas kleboną pasi- B imant santykiai
klaust ar istikro taip yra,l Amerjkos valdžia kas 
Kaip tu sakai. Kitą sąvaitę k eina Lietuvos
as atsinešiu geresniu taktų, Autovvbei - fenka turėti 
tai tuomet Pamatysim, ke- nuol?ti’niu susinešimų su 
po bus teisybe. Dabar gud- pimentu kaip as-
>a- Gera?’tėve atsivesk ir ’’neniškai, taip ir raštu (per 

»• m i81’ te e’ at C k 11 paskutinius kelis mėnesiu* pati kleboną.____________  L Atstovybfe p^ta
—_____Statė Departrnentui 35 raš-

• i tai ir gauta iš jo 41 raštas).
Netoli Emporium, Pa., iŠ- Iš Amerikos valdžios pusės 

padangės dinamito sutinkama daug prielanku- 
Tris darbininkai mo Lietuvai ir, kaip jau yra 

"šį mėnesį

Kas nužudė Feliksą 
Miškini?

(Tąsa)

Kraujo cirkuliacija.
Kaip jau žinome, kraujas 

yra skystas ir gali liuosai
1. —Slaptą Amerikos Lie-'tekėti po visas kūno dalis, 

tuvių Komunistų mandatą Tokį kraujo tekėjimą fizio- 
Feliksui Miškiniui išsiuntė t logai pavadino cirkuliacija, 
apdraustame laiške tūlas kurios organai yra širdis ir 
Pranciškus Bačkis, lietuvis 
komunistas ir slaptos gru
pės narys, gyvenęs po No. 
1111 Lehigh Štreet, Easton, 
Pa.

2. —”R. Masonas," kuris 
"Laisvėje" aprašė Felikso 
Miškinio nužudymą, berei
kalingai slėpė mirusio žmo
gaus vardą ir nudavė neži
nąs kas siuntė velioniui 
provokatorišką laišką, yra 
ne kas kitas, kaip R. Mer
kis, lietuvis komunistas ir 
slaptos grupės veikėjas, gy
venantis po No. 140 N. Sal- 
ford St., Philadelphia, Pa.

3. —Laiškas buvo siųstas
su žinia ir pritarimu lietu
vių komunistų lyderių, kaip 
antai: L. Pruseikos, V.
Paukščio, K. Vidiko, K. Ste
ponavičiaus ir kitų, kurių 
organu yra "Laisvė."

4. —Komunistų liudvmą 
orirengė viena slaptųjų ko
munistinių grupių Easton, 
Pa., ir Įdavė Pranciškui 
Bačkiui, kad nusiųstų ap
draustame laiške Feliksui 
Miškiniui.

5. —Visos slaptos komu
nistų grupės yra žinioje 
taip vadinamo darbininkų 
literatiško skyriaus, ku
riam vadovauja K. Stepona
vičius, P. O. Box 693, Cliff- 
side, N. J.

Iš paduotų viršuje auten
tiškų žinių skaitytojai galės 
spręsti — kas kaltas provo
kacijoje, areštavime ir nu
žudyme Felikso Miškinio.

Kazys Pilotas, 
35 W. 16th str., 

New York City.
Redakcijos Pastaba: Kas 

buvo Feliksas Miškinis, kur 
Ir kada jis buvo areštuotas 
ir už ką nužudytas, iš pa
duotų čia žinių da niekam 
nebus aišku. Taigi gerai bu
tų, kad p. Pilėnas paduotų 
pilnesnių žinių.

Mes spausdinam p. Pilėno 
pranešimą ir norėtume dau
giau jo informacijų pa
skelbti ne dėlto, kad "išda
vus” komunistų paslaptis, 
bet kaip tik dėlto, kad paro
džius, jog tų paslapčių ne
galima išduoti, nes tiems, 
nuo kurių jos daugiausia 
slepiamos, jos geriausia ži
nomos. Pavyzdžiui, p. Pilė
nui yra žinomi tokie daly
kai, apie kuriuos mes ir gir
dėti negirdėjom. Jis žino 
komunistų vadų slapyvar
džius ir adresus; jis žino 
slaptus jų nutarimus ir net 
pasako, kokį laišką koks ko
munistas yra iš kur iš
siuntęs.

Na, o p. Pilėnas juk vi
siems yra žinomas kaipo 
slaptosios policijos bendra
darbis. Gi jei tie dalykai yra 
žinomi jam, tai slaptosios 
policijos departamentui jie 
’a geriau turi būt žinomi. 

Kokias tad komunistų pa
slaptis butų galima išduoti, 
jei valdžia viską apie juos 
ži©o? Tiktai visuomenei ko
munistų paslaptįs nėra ži
nomos. Taigi visuomenės ži
niai mes ir norime jas pa
skelbti

*■?

gyslos.
Musų širdis yra maž

daug tokio didumo, kaip di
delis žąsies kiaušinis. Be
veik tokio pat ir pavidalo, 
tik vienas galas paplokš- 
tesnis.

Širdyje randasi keturi 
perėjimai: du viršuje ir du 
žemiau. Viršutiniai vadina
si: dešinėji ausis ir kairėji 
ausis; žemutiniai: dešinėji 
kamaraitė ir kaireji kama
raitė. Ausys ir kamaraitės 
j ra sujungtos su gyslomis.

Gyslomis mes paprastai 
vadiname tuos kanalus, ku
riais kraujas teka. Bet pa
gal savo rųšį jos turi da ir 
ypatingu varau, būtent: ar
terijos, kapiliariniai sudy- 
nėliai ir gyslos. Artęrijos 
priima kraują iš širdies ir 
padalina jį sudynėliams. O 
gyslos surenka kraują iš su- 
dynėlių ir grąžina širdžiai.

Nors gyslos ir arterijos 
tu'ii vienokią formą, tečiau 
jųjų sienos nevienosios. Ar
terijų sienos daug stores
nės. Todėl jos nesusitrau
kia; gyslų gi supuola. Prie 
to da gyslos turi dureles, 
kuomet arterijos — ne. Už 
tat ir kraujas teka daug 
greičiau per arterijas, negu 
per gyslas. Arterijos taip- 
pat vęa tamprios (elastiš- 
kos>, kas apsaugoja jas nuo 
trūkimo, kaip prisirenka 
daugiau kraujo.

Kapiliariniai sudynėiiai 
vra panašus megstiniam 
tinklui. Jie stovi, it tiltas, 
tarpe arterijų ir gyslų.

Kraujo cirkuliacija yra 
dvejopa: plaučių ir sistemi
nė. Plaučių cirkuliacija 
reiškia, kad kraujas teka 
per plaučius iš dešinės šir
dies kamaraitės ir grįžta į 
kairiąją; tuo tarpu gi siste
minė cirkuliacija reiškia, 
kad kraujas perėjęs per šir
dį plaukia į risas kūno dalis, 
šita aplinkinė kraujo kelio- 
nė ir vadinasi cirkuliacija.

Kad butų aiškiau, kaip 
kraujo cirkuliacija veikia, i 
galima paimti pavyzdžiui 
Amerikos miestų vandens 
sistema. Kur nors prie van
dens stovi įtaisyta pumpuo
jamoji stotis. Iš tos stoties 
yra išvadžiotos požemiu ry- 
nos į visus miesto namus ir 
dirbtuves. Mašinos toje sto
tyje vandens pumpuoja ir 
var o jį tomis rynomis po vi
są miestą.

Širdis taippat yra pum
puojamoji stotis, kuri varo 
gyslomis kraūją po visą 
runą.

širdis yra padaryta iš 
raumenų. Kad ji gerai veik
tų, tie raumenįs turi būt 
stiprus. Iš patyrimo mes ži
nome, kad raumenįs stiprė
ja nuo darbo arba gimnasti
kos. Taigi darbas bei gim
nastika reikalinga ir šir
džiai, tik neperdaug. Fizio
logai pripažįsta, kad ge
riausia gimnastika širdžiai 
— tai trumpaš, bet smarkus 
bėgimas, lipimas laiptais ir 
tt Bet neįpratusiems prie 
tokios gimnastikos patarti
na būti atsargiais.

Širdį kontroliuoja nervų 
sistema. Todėl nuvarginti

jau pereitame "Tėvynės”, > 
numeryje rašiau: kam buvo 
siųsti slaptą komunistų 
mandatą per paštą, žinant, 
kad Lietuvoje karo stovis, 
kad risi laiškai cenzūruoja
mi; kas tuomi norėta at
siekti? Kitas dalykas — 
skaitant "Laisvėje" "R. Ma
sono’’ korespondenciją, me
tasi akysna bereikalingas 
slėpimas mirusio žmogaus 
pravardės ir nudayimas ne
žinojimo, kas siuntė Felik
sui Miškiniui provokatoriš-' 
ką laišką — dalyko nei kiek 
nepagerina.

Nei viršuj nurodyti ne- , ________ ____  .....
aiškumai, neigi pats Felik- apdegintas. Sutirpusi lava,‘pasilsiu, pakaktinu miegu ir 
so Miškinio nužudymas ant kuri plaukia iš žemės nasrų, pasivaikščiojimu tyrame 
mąstančių lietuvių įspūdžio turinti 2,000 laipsnių karš- ore.
nepadarė; nei vienas apie'čio F. ' .Tūli gėrimai, kaip antai:

ATSIVĖRĖ ŽEMĖS 
NASRAI.

Italijoj atsivėrė vulkanas ______  ____ ____ o___
Vezuvijus ir pradėjo spiau-' nervai atsiliepia ir ant šir- 

"x —i------- t __________________ *•_ j*__ •—

ir ugnimi Prof. Malladra,'diegimas apie ją tankiai pa- 
kuris norėjo prieiti prie‘eina nuo nervų nuovargio.

alkoholius, kava, arbata, 
vartojant jų perdaug, nu
silpnina kraujo cirkuliaciją. 
Karės metu nekurios šalįs 
uždraudė vartoti alkoholi
nius gėrimus. Amerika irgi 
tą patį padarė. Tečiau žmo
nės, kurie yra labai pripra
tę prie to nuodingo skysti
mėlio, pasidaro "munšai- 
no,” kuris yra daug pavo
jingesnis, negu tikra deg
tinė.

Alkoholius pagreitina šir* 
dies plakimą ir ištempia ka
piliarinius sudynėlius. Gerą 
alkoholiaus draugą galima 
iš tolo pažinti, nes jis, pa
prastai turi raudonas akis 
ir nosį. Nejaugi "munšai- 
nas” sueina į akis ir nosį? 
Taip; alkoholius ištempia 
kapiliarinius sudynėlius ir 
per juos matosi kraujas.

Kava ir arbata kenkia 
širdžiai todėl, kad jose ran
dasi kafejino, kuris atsilie
pia ant nervų. Tečiau jei 
sveikas žmogus išgers puo- 
duką-kitą kavos bei arba
tos, nieko nekenks. Nuo ka
vos turėtų susilaikyti tik tie 
žmonės, kurie yra nervingi, 
arba turi silpnus vidurius.

Tabakas taippat kenkia 
kraujo cirkuliacijai. Kodėl? 
Todėl, kad jame randasi- ni
kotino. Ir jeigu rūkorius 
dar mažas būdamas pradėjo 
tabaką vartoti, tai jojo šir
dis nėra tokia drūta, kaip 
to, kuris jo nepažįsta. • To- - 
dėl tėvams patartina draus
ti savo mažus sūnūs nuo rū
kymo. Tečiau butų ne bloga, 
kad ir suaugusieji bandytų 
pamesti rūkę. O jeigu jau 
negalima visiškai nuo pyp
kės bei cigarete atsiskirti, 
tai nors mažiau jų vartoti.

Alkoholio ir tabako var
tojimas, tai papročiai užsili
kę da nuo žilos senovės. 
Tais laikais žmonės neturė
jo mažiausio supratimo apie 
kraujo cirkuliaciją ir todėl 
nieko bloga degtinėje bei 
rūkyme nematė.

Apie kraujo cirkuliaciją 
sužinota da nesenai. Pra
džioje septynioliktojo šimt
mečio anglų daktaras Har- 
vey bestudijuodamas atra
do, kad kraujas vaikščioja 
po visas kūno dalis. Šis at
radimas buvo didelis žings
nis pirmyn fiziologijos 
mokslo srityj. Musų sveika
ta, net ir pati gyvybė, pri
klauso nuo kraujo cirkulia
cijos. Jeigu pasidaro kas 
bloga su kraujo cirkuliaci
ja, tai mes sergame; jeigu 
kraujas visiškai sustoja — 
mirtis. Todėl aišku, kad 
kraujo cirkuliacija yra la
bai svarbus veiksnys kaip 
sveikatos, taip ir gyvybės 
palaikymui.

'Todėl kiekvienas žmogus 
turėtų turėti nors paviršu
tinį žinioj imą apie kraujo 
cirkuliaciją ir jos hygieną.

ti iš žemės vidurių pelenais dies. Drebėjimas širdies ir 1

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE 

SKELBIMAS.
Visos Lietuvos piliečių, 

gyvenančių Amerikoje, pre
tenzijos dėl indėlių, depozi
tų ir išvežto iš Lietuvos Ru
sijon turto grąžinimo, sulyg 
taikos sutarties 10 str. 2 p. 
ir 11 str. 1 p., privalo būti 
pareikštos Lietuvos Atsto
vybei Washingtone (Repre- 
sentative of Lithuąnia in 
America, 1925 "F” Street, 
N’. W., Washington, D. C.) 
iki š. m. kovo mėn. 20 d.

Pretenzijos, iki nurody
tam laikui nepareikštos, ne

%
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vulkano artin, buvo sunkiai Tatai mes galime prašalinti f^es būti keliamos per Lie- 
•» • • • « i „ _ _ — - • . « tiHTAG roil/Ac onfat*_

tyrame^

Tūli gėrimai, kaip antai:

tuvos komisiją taikos sutar
čiai su Rusija vykdyti.

Lietuvos Atstovybė
* Amerikoje.
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uiųsti, kas gali, o kas negali at
važiuot Amerikon, kaip gauti 
leidimą ir pasporto "vizą,” ir tt.

Nedyvai tad, kad su BALTIC 
STATĖS BANKO laivakortė
mis nuolat atvažiuoja būriai

7.2‘5 APi.ARSiMMAS VISIEMS GIMI
NĖMS IR DRAUGAMS.

A. A. 
Ona Gutauckiutė

netikėta mirčia persiskyrė su šiuo 
pasauliu 26 d. vasario. Palaidota ant 
lietuvišku tautiškų kapinių 28 vasa
rio. Velionė buvo nevedus, 25 metų 
amžiaus, gimė Lietuvoj, Gudelių-Pa- 
dvarių kaime, Vilkaviškio apskr, Su
valkų rėd. Amerikoj išgyveno 23 
metus. Paliko nubudime brolį Joną ir« 
♦ėva Motiejų Gutauską, 2130 North 
Robey st, Chieago, III.

| per J. Juknj ......................
> Jonas Rudminas, Philadel- 
Į phia, Pa., suaukavo .........
1 S. L. A. 72 kp., Plainsville, 

,. . v , . . - , 1 Pa., nariai per A. Milių.zius jau zvdai ant rinkos s. l. a. 152 kp.. Braddock, 
I pankvoja. Pasitikę vieną

Braddock, Pa., per J. Sa- 
parauskas ............................

S. L. A. 54 kp., McAdoo, Pa., 
nariai per G. Milius ........

Dr-stė D. L. K. Gedemino, 
Seattle, Wash., per N. Za- 
keifičių ................................

S. L. A. 14 kp., Cleveland. 
Ohio, nariai suaukavo ..........  13.05

Lietuvių Politikos Kliubas 
ir nariai, Ansonia, Conn.. 
per St. Bujanauską ..............

Dr-stė Šv. Kazimiero ir nariai, 
Ansonia, Conn., per St. Bu
janauską 

i Liet. Dukterų Dr-stė, Bridge- 
port. Conn., ir r.arės pejr D. 
Totyl.tę 

pS. L. A. 101 kp. nariai, Pater- 
-----------s0n> N- P®r J- Navicką ..gubernijų lietaus nebuvo iri Liet. Ukėsų Neprigul. Kliubas 

saulė viską išdegino. Bet jo iIr 1naNaricSter^’n’- 
manvmu, bado priežastis' s. L r. k. a*.s? kp., Ėąetėr 
yra dar ir tame, kad kbmi-,' Pa” per s- Mlku’
sarai labai neteisingai elgė- Liet. m. p. sušv 
si su ūkininkai® ir todėl ūki-1 .
ninkai i 
dirbti. Jie dirbo ir gamino-' s į cAeP48Skp.i Porūige.' 
si tik tiek, kad tik savi: iš- ®
maitinus, nes nenorėjo, kad 
jų darbo vaisiai kliūtų dy
kaduoniams komisarams. 
Anot Čerkesovo, komisarai 
nieko nedirba, o visko turi 
ir automobiliuose su gražio
mis merginomis važinėjasi. 
Žmonės negali prieš juos 
nei žodžio ištarti, nes nepa
klusnius ”čeka” apskelbia 
kontr-rcvoliucionieriais ' ir 
sušaudo. ”čeka” turi tokią 
galę, kad sulyg savo nužiū
rėjimo gali žmogų ant vie
tos nušauti be jokio teismo.

Pasažieriniais traukiniais 
daugiausia važinėja komi
sarai ir čekistai. Paprasti 
žmonės daugiausia važiuoja 
susikimšę į tavorinius trau
kinius.

Čerkesoy ir daugiau žin
geidžių dalykų papasakojo 
apie Rusiją, bet kad neužė-, 
mus perdaug laikrašty vie
tos, apie juos neminėsiu.

Vladas Domaševičius.

KORESPONDENCIJOS.
NORWOOD, MASS. 

Komunistai užgrobė lietu
vių svetainę.

Kad ir nenorėdamas, pri-'mes savo drabužius auka- 
verstas esu pranešti visuo-'vome raudonajai armijai, o 
menei ape Norwoodo ”dik- dabar juos žydai pardavo- 
taturos” skelbėjų nachališ-'ja? Raudonarmietis mums 
kūmą. Apie pustuzinis tų'atsakė: ’Jųs tuos drabužius 
"diktatorių” komunistų už-'aukavot ne mums, bet ko- 
valdė lietuvių svetainę, ku- misarams ir jie daro su jais 
ri yra pastatyta visų pro-' ««« ’ ” i
gresyvių Norwoodo lietu
vių kruvinais centąis. Jie 
toje svetainėje daro ką tik 
nori uždyką, o kitiems rei
kia mokėti už kiekvieną 
žingsnį.

1 d. kovo atsibuvo svetai
nės draugijos susirinkimas, 
į kurį buvo pasiųstas Biru
tės choro laiškas, kad duotų 
prieinamomis išlygomis sve
tainę dėl praktikų. Choro 
laiškas buvo neva priimtas 
ant apvarstymo, bet kai 
pradėjo svarstyti, tai kartu 
ėmė ir sapnuoti.

Pirmiausia paėmė balsą 
"darbietis” ir pradėjo gąs
dinti susirinkusius, kad Bi
rutės Chore priklausą pora 
biznierkų, gurios nepriklau
so prie daroiečių partijos ir 
todėl 
Esą, 
duoti 
mas 
jum.”

Antras paėmė balsą Lie
tuvių Lavinimosi Ratelio 
Choro (kuris yra komunis
tų kontrolėj) organizato
rius ir išreiškė baimę, kad 
Birutės Choras galįs išar
dyti L. L. R. Chorą?

Po šito ”apkalbėjimo” ei
ta prie balsavimo. Nubal
suota Birutės Chorui visai 
neduoti svetainės.

Tai šitokioj formoj pas 
mumis apsireiškia komu
nistu ”diktatura.”

L. Pilietis.

raudonarmietį pasiteiravo
me: kaip tai gali būti, kad

i

ką tik nori. į

Toliaus čerkesov papasa-Į 
kojo apie Rusijos badą. Ji
sai pasakė, kad dešimtyje

.. 57.00

2.10

10.00

8.00

8.00

13.29

Kaip atvažiuoti 
Amerikon.

jos yra "buržujės.” 
negalima "buržujėm" 
namo, nes ir pats na- 
gali pavirsti ”buržu-

ST. LOUIS, MO.
Ruso prakalba apie Rusiją.

12 d. vasario čionai laikė 
prakalbą rusas jūreivis 
Įvan Čerkesov, apie 45 mėš
iu žmogus, kuris tik ką su
grįžo iš Rusijos. Jis papa
sakojo ką savo akimis matė 
ir ką patyrę , būdamas Rusi
joj. Jis išvažiavo į Rusiją 
pereitam pavasary kartu su 
kitais 108 rusais. Liepojuje 
juos pasitiko Sovietų Rusi
jos konsulas, kuris sustatė 
juos į eiles ir pasakė: ”Ka- 
dangi jus dabar važiuojate 
į Rusiją ir kadangi Rusijoj 
pinigų nereikia, tai visus 
savo pinigus privalote sudė
ti pas mane sovietų kason. 
Kurie išdrįstų neatiduoti 
pinigų, tie bus Rusijoj bau
džiami sunkiais darbais ir 
mažomis porcijomis.” Ir tie 
108 rusai sudėję pas konsu- 
’Į apie $60,000. Pats Čerke
sov rodė jam išduotą konsu
lo kvitą ant $170. Apart pi
nigų konsulis atėmė ir jų 
visus dokumentus.

Važiuojant per Latviją 
jie niekur nematę miškų. 
Kuomet jie apie tai pasitei
ravo pas latvius pasažie- 
rius, tai vienas latvis paaiš
kino, kad Latvija leido Ang
lijai naudotis jos miškais 
per 6 metus, ir anglai iškir
to ir išvežė Latvijos miškus 
j 6 mėnesius.

Atvažiavus į Rusiją juos 
pasitiko komisarai, padarė 
pas visus kratą ir pareiškė, 
kad jeigu kurie dar nėra 
atidavę pinigų, kad dabar 
atiduotų. "Paskui paklau
sė” — sako Čerkesov, — ”ar 
neturime ką nors paaukauti 
raudonajai armijai. Ameri
kiečiai su džiaugsmu kas ką 
turėdami davė — vieniturėdami davė 
blanketus, kiti marškinius 
— tuoj kaip bematant krū
vą sumetėm. Kadangi trau
kini į Petrogradą gavome 
tik už penkių dienų, tai be- 
sibąstydami pamatėm, kad 
musų suaukautus drabū-

\

Pajieškau dėdės Jurgio Zaeiio, pa 
eina iš Mažeikių • kaimo, Gruzdžių 
valsčiaus, Šiaulių apskričio, Kauno 
rėdybos, apie 24 metai kai Amerikoj. 
Jieškau trečiu sykiu. Kas iš "Kelei
vio” skaitytojų apie jį žino, meldžiu 
jam tyba man pranešti. Aš Juozo 
Žalio duktė.

Alesė Maslinaitienė
3419 Mulberry Way, Pittsburgh, Pa.

Pastaraisiais laikais daug kai-į
bama žmonėse, kad buk negali- • „UVW11 -------
ma esą atvažiuoti iš Lietuvos žmonių iš Lietuvos. Delei vietos 
Amerikon, kad keleiviai negau- ‘ stokavimo čia negalima suminė
ta leidimo nuo Amerikos konsu- įį visų tų, kurie šiais laikais at- 
lo ir kad nėra kam aprūpinti ke- važiavo ir jau laimingi Ameri- 
leivių išvažiuojant.

šios paskalos paeina, turbutj tuos, kurie šiomis dienomis iš- 
iš to, kad, matomai, kaikuriems1 rengti kelionėn iš Lietuvos, 
keleiviams ir laivakorčių pirkę-Į 1) Jonas Karaliūnas atva- 

ftuoja laivu ESTONIA; 2) Ma
rė Dąbasinskiutė išpildė aplika
ciją pas konsulį; 3) Ona šedvy- 
daitė atvažiavo laivu LITU- 
ANIA; 4) Ona Gronskaitė išpil
dė aplikaciją pas konsulį; 5) 
Ona Bakšis atvažiuoja laivu LI- 
TUANIA; 6) Magdalena Ka- 
veckaitė prirengta; 7) Teklė 
Batavičaitė prirengta važiavi
mui; 8) Juzefą Bazarevska ga
vo konsulo vizą išvažiavimui, 
bet laukia kol gaus vizą Dona- 
lilda Bohuš, su kuria draugėje 
važiuos; 9) Agota Masiuliutė 
prirengta kelionėn; 10) Evsta-

koj gyvena, bet paminėsime

Pajieškau brolio Jurgio Plungio, 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Šeduvos parapijos, Gimbolės kaimo. 
Meldžiu atsišaukti greitai, turiu svar
bų reikalą. Jeigu kas apie jį žinot, 
meldžiu man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. Jau du metai neži
nau ar jis gyvas ar miręs. Pirmiau 
gyveno Century. W. Va.

J. Plungis
25 R. R- st, Waterbury, Conn.

i
REIKALAVIMAI.

REIKALINGAS suaugęs ir neve
dęs vyras prie ūkės darbo. Kas mylit 
ūkės darbą, atsišaukit laišku. 20 do
lerių į mėnesį ir užlaikvmas. (11) 

L. E. RUBIAN 
Marlbortfugh. N. Y.jams nebuvo gerai išaiškinta 

apie kelionę, ar gal išsiųstos lai
vakortės tokiomis linijomis, ku
rios netur Lietuvoje savo atsto- 
vybių, nei tinkamų susisiekimų. 
Tą sakome remdamiesi tuomi, 
kad visi keleiviai, kurie turi lai- 
akortes išpirktas lietuviškoje 

Įstaigoje BALTIC STATĖS 
BANK, 294 Eighth Avetaue, 
New York, neturi jokių sunku
mų nei trukdymų išvažiavimui. 
Baltic Statės Bankas parduoda 
laivakortes tik tų linijų, kurios 
tur parankiausi susisiekimą, su 
Lietuva ir turi savo atstovybę 
Kaune. Siųsdamas keleiviui lai-Įfas Golubov ir Osipas Golubov 
vakortę BALTIC STATĖS 
BANKAS nusiunčia koaiškiau- 
sius spausdintus pamokinimus, 
kur ir pfft ką keleivis tun kreip
tis, kaip pasielgti ir kuo apsirū
pinti prieš išsirengimą kelionėn. 
Atstovai Kaune patarnauja ke
leiviams neapmokamai, todėl 
turintieji BALTIC STATĖS,
BANKO laivakortes nereiką-' laivakorčių siuntėjais ir pri- 

i ir gelbsti atvažiavime, o taipgi iš- 
' tuomi apsisaugoja nuo nereika- anksto informuoja

12.29 iingų iškašeių. Kas turi laiva- apie keleivių atvykimą, 
kortę, apmokėtą BALTIC STA- 

4.60 •

10.75

11.00

6.50

12.55

10.00
71 kp. ir na- 
per R. Gu-

nesistengė daug Farmington, III., lietuviai per 
- ' L. Čepulis ..............................

1. \ ~ , Pa.,
ir nariai per S. Paugonis . .

. Dr-stė Šv. Juozapo ir nariai, 
Lowell, Mass., per J. Tareila 

Tiet. Susiv. Mainerių 
118, Girardviile, Pa., 
Wm. Urban ..................

S. L. R. K. A. 109 kp.. 
Britain, Conn., per A. 
vardausl-ą ..........................

‘S. L. A. 16 kp. ir nariai, Hai- 
risbuig, III., per J. Šerkšna 

D. L. K. Vytauto Neprigulm. 
Kliubas ir nariai. Montreal, 
Canada, per Ig. Skika ..........

Mrs. O. Walinkonienė. Mont
real, Canada, po stubas su
rinko ............................. ..

S. L. R. K. A. 26 kp. ir nariai, 
Lewiston. Me., per M. A.

■ čereškevičius ..........................
Dr-stė Šv. Baltramiejaus ir 

nariai, Leviston, Mo^ per 
M. A. čereškevičių................

S. L. R. K. A. 97 kp. ir nariai, 
Wcstfield, Mass.. per K. V. 
Masaitis .—...................
S. L. A. 225 kp. ir nariai, 
Bcnton, 111., per A. Berna
tavičių ..................................

S. L. A. 155 kp. ir nariai, 
į Benld, 111., per -J. L. Guzą 
Liet. Neprigulm. Kliubas. 

Benld, III., per J. J. Guzą 
S. L. R. K. A. 178 kp. nariai, 

Akron. Ohio, per A. Paleckis 
S. L. A. 294 kp., C-arlinville, 

III., per A. Bielskienę ....
S. L. A. 9 kp. ir nariai, Diver- 

į non, III., per J. černevičių 
Dr-stė Po Globa Panelės šven

čiausios ir narės, Bridge
port, Conn., per A. Sutkaitukę 

S. L. A. 266 kp. ir nariai, 
Castle Shaannon, Pa., per J. 
Ponuskaitis ..........................

S. L. A. 238 kp., Belle Valley, 
Ohio. ir nariai per E. Apo-

S. L. R. K..A. 41 kp„ Wo,-ces- 
ter, Mass., nariai suaukavo 
per F. Trunca.................... ..

Liet. Neprigulm. Pageltinis 
Kliubas ir pašaliniai. Du 
Bois, Pa., per T. Velunas .. 25.43 

S. L A. 45 kp. ir nariai, Camb- 
I ridge. Ohio, per J. Riekus .. 
i S. L. A. 241 kp., Kulpniont, 
i Pa., per V. Varnelis ...........
S. L. A. 306 kp. ir nariai, Dan- 

j būry. Conn., per A. Petrikonis 9.00 
S. U R. K. A. 195 kp. ir nariai, 

Moon Run, Pa., per A. Ra- 
fanavičia ..................................

į J. Kieva, Laivrence, Mass., su- 
' i inko ...
Į S. L. R. K. A. 63 kp.. Y'oungs- 
i to\vn, Ohio, per K. ‘Stupin- 

kevičią ..................................
L. S. S. 72 kp., Oakland. Calif, 

per' P. Balsis ............ ..........
S. L. A. 45 kp. nariai. Hazle

ton. Pa„ per K. Merkevičių
S. L. A. 188 kp. nariai, Roy- 

alton, 111., per J. Audiejaitis 
Dr-stė Lietuvos Sūnų, Girar

dviile, Pa., per F. Simulaitis
S. L. A. 177 kp. ir nariai, Mil-, 

waukee, Wis., VI. Valat- 
kevičių .... ..........................

S. K A. 278 kp. nariai. VVilscn, 
Pa., per Ed. Saučiunas__ _

S. L. A. 298 kp., Elco. Pa., per 
E. Galinis ................................

S. L. A. 2U> kp, Roslyn, 
Wash, per V. Rekašius ....

S. L. A. 23 kp. nariai. Has- 
tings, Pa„ per M. Suskis ..

S. L. R. K. A. 161 kp. nariai, 
Collinsville, III, per J. Ru- 
dinskas

S. L. A. 88 kp, E. St. Louis, 
III, per A. Trijonis...........A.

S. L. R. K. A. 190 kp. po var
du Šv. Kazimiero, Detroit, 
Mich, per K. Dauni..............

Dr-ste Lietuvos Dukterų zpo 
globa Panelės Šv, Detroit, 
Mich, per K. Daunį .•...........

S. L. R. K. A. 86 kp. nariai, 
Gilberton, Pa, per A. F. 
Lauruševičių ..........................

S. L. A. 284 kp. ir nariai. Tol- 
leston. Ind, per A. Milašauskas . 

I Dr-stė Šv. Vincento a Paulo, 
9.001 Chieago, III..............................

Liet. Ukėsų Kliubas Rich- 
tnond-Philadelphia, Pa..........

Dr-stė Šv. Onos. Ansonia, Conn.

PHILADELPHIA,. PA.
1’HH.ADFLPHlJOS 
PRANEŠIMAS APIE KALtN’I

JONĄ SUŠINSKĄ.
Metai atgal į Philadelphįjos Drau

gijas atsišaukė kalinys jaunas vaiki
nas Sušinskas. kuris yra nuteistas 
visam amžiui Į kalėjimą ir sėdi jau į 
devintas metas. Jis sėdi būtent us 
žmogžudystę, kuri buvo papildyta 
Shenandoah’ryje, Pa. Philadetphi./.  ̂
draugijos atjausdamos jį, tyrinėjo iri 
atrado, kad jis yra veltas atgauti 
laisvę, suaukavo su pavienėmis ypa- 
tomis $600.00. Tų pinigų neužteko, 
tai atsišaukė į geros valios žmones,, 
j S. L. A. kuopas-, S. L. R. K. A. kuo
pas >r kitas draugijas, kurios auka-į 
vo kiek galėdamos, kurių apyskaita: 
telpa žemiau. 1

Prova pereita vasarą buvo pas1 
Board of Pardon. bet de) advokato 
formalių trukumų, liko atmestą. Pe
reitame mėnesyj jo prova vėl turėjo 
eiti pas Board Of Pardon, bet kali
nys Jonas Sušinskas apsirgo nervų 
suirimu ir abelrru sveikatos nusilpnė
jimu. JĮ dabar išvežė į Wayjnart, Pa. 
pasitaisymui. Kaip greitai jis pa
sveiks, jo prova bus pavesta Board 
of Pardon.

Pinigai yra padėti ant Šv. .Antano 
Draugijos vardo $1200.90. o $313.80 
yra palikta ant draugijų komiteto 
vardo, jeigu prireiktą bėgantiems 
reikalams.

Aukos telpa žemiau, jeigu kūrių 
čia nėra paskelbta, malonėkit praneš
ti, kiek, kuomet ir keno .ardu jos bu
vo siųstos, mes stengsimės sulesti.

Varde kalinio ir Philadelpnijos Ka
liniui Šelpti Draugijos aukavusiems 
tariame širdingą ačiū.

Philadelphijos Draugijų Komitetas 
Kaliniui Šelpti: i

Pirmininkas A. J. Kaaiušis. 
Raštininkas A. Abramavičia. < 
Iždininkas Gen. Lukašeričia.

AUKOS JONO SUŠINSKO GELBĖ
JIMUI Iš KALĖJIMO.

"Saulės” Nr. 62, 1921 m, buvo- ,, 
pagarsinta ......................   £1081.13

Dr-stė D. L. K. Vytauto, An
sonia Conn., per J. Valaitį $15.29 • 

S. L. A. 13 kp., Minersville,
Pa., per J. Vilkauską .... • 

S. L. A. 19 kp. nariai, Tolu- 
ca, III., suaukavo ................

I.ivingston, III., lietuviai per
P. Kateiva suaukavo ..........

S. I>. A. 106 kp., San Fran- 
cisco. Cal., per C. Shokalis

S. L. A. 120 kp. ir nariai, 
Fayette, Pa., per A. Baguzas

S. L. A. 175 kp. nariai. Be- -> 
loit, Wis^ per A. J. Ivoravįčius’1.50

S. L. A. 46 kp.. Terrc Houtc,
Ind., per V. Povilaitis 'o.OO

Dr-stė D. L. K. Gedimino,
Frceland. Pa., per T. Vasi
liauską .........................

S. L. R. K. A. 9 kp. ir nuriju^. 
Bridgeport, Conn., per A. 
Veleckis .........................

S. L. A. 121 kp., Clinton, 
Ind., per A. Bitautą ..........

S. L. A. 115 kp. ir 
Wilkes-Barre, Pa., 
G. Alenskas ........

Liet. .Jaunuomenės 
Bridgeport, Conn., 
Amrozaitis ...........

Dr-stė D. L. K. Gedemino ir 
nariai. Rochester, N. Y., 
per K. Guzauskas ........ 

Sloux City, Iowa. lietuviai' l

nariai, 
per J. 

Dr-stė, 
per V.

•»

8.85

16.50

12.00

I

JUOZĄ VASILIAUSKĄ meldžiu 
atsiliepti. Jo motina iš Lietuvos krei
pėsi prie manęs, kad aš jį pajieško- 
čiau. Seniau jis gyveno 410 Liberty 
st, Utica, N. Y.

Matilda Liubinukė-Paškauskienė
32 a Morris st., W. Lynn, Mass.

Pajieškau Petro Tamulionio, Ber- 
klainių kaimo, Daujenų parapijos ii 
valsčiaus. Labai norėčiau su juo su
sižinoti. Jis pats lai atsišaukia arba 
kas apie jį žino lai praneša, už ta> 
busiu dėkingas.

Peter Taniulionis
266 — 5th st, So. Boston, Mass

Lok.
per

New
Na-

20.00

25.00

3.00

9.50

20.85

7.95

22.30

15.50 jauja j ieškoti jokių agentų
'___ _____

10.80

5.00

8.51

5.00

15.00

8.85

7.55
i

1O.QO

7.50

10.00

10.00

11.35
i

5.00
10?00

REIKALINGA mergina arba našlė 
apžiūrėti namus, suprantanti angliš
kai. Mokestis pagal sutarimą. Kelio
nės lėšas apmokėsiu. Esu vienas žmo
gus, gerai užsilaikantis.

G. B.
1526 Gilpin are., Cincinnati. Ohio.
GERAS DUONKEPIS, kuris moka 

gerai kepti duoną, lai tuojaus atsi
šaukia šiuo antrašu: (11'

B. BARTASEVIČIUS
16 Shawmut st_ Providenee, R. I.

I 
taippat; 11) Marijona Venys su 
dukterimis Antanina ir Juze, ir 
daugelis kitų.

BALTIC STATĖS BANKO 
keleivių reikalai yra raportuoja
mi Bankui iš Kauno paštu, o 
kuomet keleviai sėda į laivą, at
siunčiama žinia telegramų. To
dėl Bankas į laiką susižino su

Pajieškau Juozapo Barčausko, pa 
eina iš Kauno rėdybos, Tauragės aps
kričio, Gaurės parapijos, Kiukiškių 
kaimo, pitmiaus gyveno Cambridge- 
j»ort, Mass. Jis pats lai atsišaukia 
arba kaę jį žinot malonėkite pranešti. 

J. Baltrushat
P. 0. Box 204, Collinsville. II'.

siuntėjus

- r -----------------• Visiems tad, kurie tik ketina
TĘS BANKE, kelionei iš Kauno' parsigabenti savo gimines ar 
Į New 1 orką, tas privalo apmo- j draugus iš Lietuvos, patartina 
keti savo pinigais tik kelionę iš. urnai kreiptis j BALTIC STA- 
namų į Kauną, ir užsimokėti už TĘS BANK, 294 Eighth Ave- 
valgj važiuojant gelžkeliu į por-' rue, -New York, N. Y, iš kur 
tą. Atvykusieji j portą keleiviai (bus atsiųsta koplaeiausių ir tei- 
yra paimami laivų kompanijos singiausių paaiškinimų ir pata- 
globon ir neprivalo mokėti nei rimų, 
cento už kelionę iki pat New „ 
Yorko, ar iki vietos, kurion va
žiuoja.

Aš, Adomas Kantautas, pajieškau 
draugo Jono Kazlausko, Kauno rė- 
dbos, Telšių apskričio, is Lubos dva
ro. Išvažiavo į Ameriką 1907 metais 
ir atvažiavo į Chicagą. Malonėkite 
pranešti. Adomas Kantautas

8173 Lafayette avė., Detroit, Mich.

Pajieškau švogerio Juozapo Jončo, 
paeina iš Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Šilių kaimo, keturi meta, 
kai Amerikoj. Kai išvažiavo iš Lietu
vos, tai nuo to laiko apie jį ii jo žmo
ną nieko nežinau. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinot malonėkit pra
nešti. nes yra labai svarbių žinių nuo 
jo pačios Domicėlės Jončienės. (12) 

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

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Duros. Jis paeina iš Kauno rėdybos, 
Rozalimo parapijos, Rukonių kaimo. 
Girdėjau, kad jis gyvena Chester, Pa. 
Kas apie jį žinot, meldžiu pranešti 
arba jis pats lai atsišaukia šiuo adre 
su: Alfons Skatchkousky (12)

185 Charles st, Scranton, Pa.

Pajieškojimai
Parduodamas laivakortę,

BALTIC STAIBI HAJhtAS iš- __________.___ , ______
rašo ir reikalingus lokomentus ftįUrSS.SŽŽfr 
"vizos” 
konsulį Kaune. Bankas taipgi 
suteikia plačiausių paaiškinimų, 
kas ir kam gali laivakortes

■AUtiAS 
aokomen

'» 1 •———**
iŠ-1 . Aš. Kazimierą* špinkis, pa^eštev

— į Ameriką 1909 metais, o 1913 metais 
gavimui pas Amerikos gyveno Pittsburghe, o dabar neži

nau kur jis randasi. Kas apie jį žino
te meldžiu man pranešti.
, K. Špinkis. Raudiškių kaimo, Gruz

džių valsčiaus, Šiaulių apskričio, 
Kauno rėdybos, Lithuania.

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

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

Pajieškau pusseserės Rožės Pc- 
trakienės, po tėvais SabonAtės, Vil- 
mnus radybos, Trakų apskrido, G4- 
cialankės kaimo, Alovės valsčiaus. 
19 metų atgal ji gyveno Bostone. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
žinot man praneškit. (12)

Marcelė Klimašauskienč -
42 Green st.,. Waterbury, Conn

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Aš, Romalda Degutis, pajieškau 
brolių Adomo ir Antano Deg’ičių, pa
eina iš Vilniaus rėdybos. Trakų aps
kričio, Kašedarų parapijos. ' Malonė
kite atsišaukti patįs arba kas apie 
juos žinote praneškite. (12)

Romalda Degutis
Sta 12, Box 377, Lawrence, Mass.

12.70

5.00

7.25

10.00
5.00

S.25

3.50

11.78

Pajieškau draugo Domininko Sta- 
į.ikaus, paeina iš Vilkmergės apskri
čio, Kauno rėdybos, Palevens parapi
jos, Buivenų sodžiaus, seniau gyveno 
VVaterbury, Conn., o 4918 ir 1919 me
tais buvo armijoj. Sugrįžęs iš armi
jos ir vėl gyveno Waterbury, Conn. 
Seniau buvome geriausi draugai, bei 
dabar aš apie jį nieko nežinau. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot 
malonėkite pranešti, busiu dėkingas.

M. Balnaitis (12)
P. O. Box 83. Nashua, N. H.
-------------------------------------------------------------------------------t
Pajieškau Jurgio ir Antano Babic- 
, Kauno gub, Ukmergės apsk., 

Kupiškio parap., Viežionių kaimo. 
I^ai atsišaukia patys arba kas apie 
juos žino malonėkit pranešti. (12) 

A. Žebri s
409 E. Heron st, Aberdeen, Wash.

10.25

10.00

10.00

1Ž.25

10.00

29.25

1.11
25.00

5.0«)2.50
13.75'-L Stolnis. Philadelphia. surink. ltii.Oo 

i Basanavičienė iš Priladelphijos 
lt 0.1' aukavo __ •............................

S. L. R. K. A. 172 kp.. Castle 
Shannon, Pa., per B. Jana- 
rauskas .......... .......................

Westville, I1L, lietuviai per F. 
Paulį .........................'...........

13.00

10.00

7.65

1.10

5.00

70.13

.Viso įplaukė $2131.80
f IŠLAIDOS.

Advokatams ........................ '. $400.00
Randa ir pirkimas Typewriterio 50.00 
Sekratoriaus išlaidos, štampus

| ir spauda atsišaukimų .............33.00
7 : Visokių komisijų ir komiteto

tyrinėjimai ir sugaištas 
laikas .................................. 135.<M)

17.25
K •

5.00

14.55

Viso ........... $618.00
{plaukų ........................ $2,131-80
Išlaidų ............................ 618.00
Kasoj lieka .................. 1,513.89

Knygų peržiūrėjimo komisija:
A. Kaniušis, 
.M. Tamošauskas.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS J LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS. DRAF- 
l'US. ARBA MAINANT PINIGUS 
VISADA KREIPKITĖS I

LIETUVIŲ MECHANIKŲ
. SĄRYŠI. INU.

94 Grand st- Extension,
BROOKLYN. N. Y.

BARBERIAI. TĖMYK1TE. NES TAI 
AUKSINĖ PROGA DĖL JUS!

PARSIDUODA puiki lietuviška 
barbernė už visai pigią kainą. Par
duota turi būti šį mėnesį, nes savi
ninkas būtinai turi apleisti Brooldy- 
ną pabaigoje šio mėnesio. Atsišau
kite laiškais žemiau nurodytu adre- 
•u. Dtipgi geras barberis pajieško 
larbo. Savo darbą visuomet garan
tuoju. M. D.,

455 Grand st., Brooklyn, N. Y.

NAUJASIS IŠRADIMAS 
AUTOMATIŠKAS SKUSTUVAS. 
Su šituo spustuvu gali kožnas leng

vai ir greitai išgaląst sau britvą kai 
geriausis barbens. Spustuvo kaina 
6.00.
Geriausios britvos pasaulyje. Tokių 

•<erų britvų dar iki šiam laikui nebu*. 
vo, o dabar jau pas mus galima gaut.1 
Kaina nuo $5.00 iki $6.00. Kas tik;jš 
nųs britvų arba spustuvą parsi- 

■ rauks, tai nei vienas neapsiriks, kož
nas bus užganėdintas. O jei kam ne
patiks, tai mes pinigus , grąžinsime. 
Rašykite ant šito adreso: (12) t

V. L.
57 Lindėti at, W. Lynu, MažįK

ATLASO RŪBŲ 
BENDROVE.

Reikalinga 100 darbininku ir Man
tų pardaVjHttf MMMtC
kaip tai reinkotus, siutus, overkotus 
ir srig-kotus. Uždarbis labai geras. z 
Dabar kad ir prastam laike galima 
uždirbti nuo 50 iki 100 doleęių 
savaitėj.

Taipos-gi reikalinga ir keletas ve
dėjų dėl musų krautuvių ir dirbtuvė, 
■e. Visi, kurie norite plačiau apie tai 
dasižinoti, kreipkitės ypatiškai arba 
;>er laišką. (11)
ATLAS CLOTHING CORPORATION

343 Broadway, So. Boston, Mass.

DARYK PINIGUS.
Kožnam gabesniam lietuviui yra 

gera proga padaryt pinigų parduo- 
iant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei
kalaujam agentų visose lietuvių kolo
nijose. Apie gerumą musų drabužių 
oersitikrinsit. kai gausit sampelius. 
Informacijų suteiksim per laišką. Ra
šyk tuojaus šiuo adresu: (14)

S. ZUBOWICZ
176 Ainsiie st, Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA GERAS BIZNIS 

Grosernė ir Bučernė.
Geroj lietuviais apgyventoj vietoj, 

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

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

Pavasario laikas—tai muzikos laikas.
Pripildyk savo namus linksmia muzika. Į gauk energijos pava
sario džiaugsmui. Tegul Colu.nbia Rekordai, grajidami ant 
Grafonolos, atneša pavasario laiku linksmybę į jūsų namus.

Išgirsk naujausius Columbia ReKordus Kovo mėnesio lietu
vių kalboj. Pasiklausyk Butenio. vokališko kvarteto, juokingu 
parinkimų, choro numeri ir keletą beno ir orkestras parinki
mų. Gauk pilną Columbia Rekordų katalogą lietuvių kalboj nuo 
bile vieno Columbia pardavėjo.

10 Inch—75c. ’
Jonas mokina kariauti.

* Pas fotografą.
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

Plaukė žąselė per Nemun. 
Noriu miego, sald. miego.
Jonas Butėnis, basso.

E-7092

E-7025

E-4796

E-3I89-

E-2397

E-7093

E-4915

Visi lipo, visi lipo. Šocas. 
Trepukas. Šokis.

Lietuviška Or. "Kaunas”
/

Daržely alyvų.
JVzau Kristau malon.
J. Butėnis, basso.

Nedėlios rytą. Polka. 
Dėl musą jaunimo. Polka. 
Orkestrą.

Oi motule. 
Motus, motus.
Mišras Choras.

kokietka polka. 
Klumpakojis.

Lietuviška Orkestrą.

E-3192

E-2709

E-2227

Giedu dainelę. 
Gegužinės daina.

M. čižauskienė, sopr.
PAnt bangų Dunojaus. 

V akas. Brangenybės, 
stokis. Orkestrą.

Per šiki jojau. Kvart. 
Žydas statinėje. Polka.
Orkestrą.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų

žiūrėkit kad butų 
Columbia Vaizba- 
ženklis ir paminėk 
numerius Columbia 
Rekordų—

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

ai ba našlės, iki 32 metų’. Aš esu vai
kinas 34 metų, turiu gražią farmiį 
netoli nuo miestelio. Platesnių žinių 
suteiksiu laišku. Su pirmu laišku ma
lonėkite prisiųsti savo paveikslą, ku
ri reikalaujant sugražinsiu. (12) 

R. Mitchell
Alladdin Star Rl, Colville, Wash

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, kuri moka ra
šyt, skaityt, sveika ir švaraus apsi
ėjimo. Aš esu 37 metų vaikinas, tu
riu gerą darbą ir moku grajit ant pi
ano ir smuikos. Pajieškau per laik
raštį dėlto, kad čionai lietuvių visai 
nėra. Dėl ’uokų prašau nerašinėti.

M. F. Buila
Gen. Delivery Boise, Ida.

Pajieškau apsivedimui moters ar- 
! ba merginos, be skirtumo tikėjimo, 
j tarpe 20 ir 30 metų, kad ir su vienu 
i vaiku. Butu geistina, kad su laišku 
! prisiųstų ir paveikslą, kurį pareika
lavus sugražinsiu. Aš esu 33 metų 
vaikinas. P. P.

3252 Morgan st., 2nd rcar,
Chieago, III.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai:

Pirm M. Motiejus Žebrauskas,
6 VVhitir.g avė., Holyoke, Mass. 

Pagcib. Antanas Ražukevičius,
580 So. Surnmer st.,

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius.

54 Adam st., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai:

: Aleksandras Sagaila,
588 So. Surnmer st.,

Holyoke, Mass.
2 Stasys Pikturna,

593 Bridge st., Holyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

357 Park st., Holyoke, Mass.
Susirinkimai atsibuna antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 
io draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

Columbia Lietuviš-' 
ki rekordai yra tik
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuviškų 
artistų.

PAJIEŠKAU SIUVĖJO (kriau- 
čiaus), kuris gali atsakančiai dirbti 
prie kostumersko darbo ir blaivai už
silaikyti. Platesnes žinias nuteiksiu 
atsišaukusiam per laišką. (12)

P. W. M.
93 So. IVyoming st, Hazleton, Pa.

AR SLENKA PLAUKAI?
Kuriems tik slenka plaukai, arba 

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

LITHUANIAN BARBER SHOP
102 Millbury st.. Worcexter, Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius,

_ 802—8th st.
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincolr st.
Užrašų raštininkas Vit.. Rudzinski, 

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803 -8th st.
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POLEMIKA IR KRITIKA
i pilną galią tai daryti.

Taigi mums aišku iš toj 
ikad jiems nerupi darbinin- 
Ikų reikalai Ir dar daugiau 
laišku, kada pažvelgiame j jų 
(nuveiktus "darbus” dėl dar- 
Ibininkų, — Jie surinko de- 
Įsėtkus tūkstančių dolerių iš 
skurdžių darbininkų ir ką 
jie davė darbininkams už* 
kai? Jie davė du daiktu ir 
abu nenaudingu darbinin- 
kams — skurdą-ašaras, ir 
klaidingą savo klesos reika
lų supratimą. Ir kada darbi
ninkai apsižiūrėjo ir supra
to šitų hypokritų "skymus," 
žinoma, ėmė atsukt jiems 
savo nugaras. Todėl šitie 
gudruoliai, pamatę darbi

ai ninku neduosnumo priežas- 
’ tį, ėmė mainyt ir vėl savo 

kaili, kad ir vėl prie jų pri-

BEI. "AMERIKOS DA>- 
RININKV PARTIJOS.”
Šių metų pradžioje "Ke

leivyje" išsireiškiau, kad 
komunistų sutvertoji "Ame
rikos Darbininkų Partija” 
darbo žmonėms netinka.

Žinoma, kaip aš ir tikė
jaus, šitokį mano išsireiški
mą "darbiečiaF pasitiko ga
na piktai Nesitikėjau, te-l 
čiaus, susilaukt kritiko iš 
tokių žmonių, kurie mane 
vadina draugu.

Bet susilaukiau "Keleivio" 
Nr. 7, ir žiuriu : Vienas iš jų 
nurodo, kad "Amerikos Į 
Darbininkų Partija" esanti 
darbininkiška ir ^ocialistiš-Į 
ka partija, ir "prieš takų 
organizaciją sąmoningi dar 
binfnkai neturėtų eiti." > __

Paviršutimai aimnt, taip|^j§įejus įr prisirinkus savo 
yra; bet kada jsigihm į tosjmieriams "lengvų" dolerių, 
partijos įstatus ir Į tos gar- 0 tų }iems nema£
tijos tvėrėjų pirmiau a^‘|reikia! Kiek man teko suži
rus darbus, tai ir negalima Į ROt taj tojj naujoji parti- 
kitąip pasakyt, kaipjau pa- ^ turinti $75,000.00 s101qs. 
sakiau. Ir as esu jsitikmęs^i«« ’ «...
kad jeigu d. Vienas iš jų Im
tų pastudijavęs tds partijos 
įstatus, jis nebūtų tos parti
jos lyginęs prie Šoc. Parti
jos, ir nebūtų pavadinęs ją 
"darbininkiška organizaci
ja.” Kad tos partijos pro-i 
grame yra daug kalbama! 
apie darbininkų reikalus,'tai 
tiesa. Tečiaus tas dar neryš
kia, kad ji darbininkiška ii* 
socialistiška partija.. Juk ir 
kunigai dedasi "darbininkių 
draugais.” - .

Šiandien mes turime daugĮ^-, 
politinių sąrančių. 1

Kiek čia tiesos — nežinau. 
Bet vienas žmogus man taip 
tvirtino. Taigi, kas prisidės 
prie jos, tas turės tik jų sko
las mokėti.

Laisvės Mylėtojas.

Į prieš Sovietų Rusiją. Prisi 
ėjo šaukti kariumenę, 

■tą darbą atliktų.
1920 metais, kuomet 

i vietų Rusija kariavo 
Lenkija, I. W. W. Unija Phū 
ladelphijoj įsakė savo na
riams nekrauti į laivus 
amunicijos, kuri ūis siun
čiama į Lenkiją. Ir tuos na
rius, kurie šio įsakymo ne
paklausė, pildantis komite
tas išmetė iš unijos.

Tuo gi tarpu komunistai, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių, 
ėjo ir krovė amuniciją į lai
vus, gerai žinodami, kad ta 
amunicija bus siunčiama 
Lenkijai užpuolimui ant 
Rusijos.

Vienaip musų komunistai 
kalba, kitaip daro. Tai yra 
tikri veidmainiai

Ta pati "Laisvė," kuri 
statosi didžiausia darbinin
kų užtarėja, paseįcė stam
biųjų kapitalistų pavyzdį, 
numušdama savo darbinin
kams algas. Delei kokios 
priežastieą numušė? Juk 
popiera ir' abebiai spaudos 
reikmenįs nepabrango, bet 
atpigo.

Patartina "Laisvės” dar
bininkams susiorganizuoti į 
uniją ir kovoti su skriau
dėjais.

Pasaulio Pilietis.

kad

‘ KELEIVIS

Neg

bumo

Jeiim Kitoki Maistai

BAGLE BRAND
tONDSMEDMlUCi

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus; taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Tryi pastarosios moterų gentkartes pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus,
nes jis čvstas, sveikas ir lengvai suvirški-

gausite lMtsvią kaitoj 
nurodymus ir »at»rimus» 

■ jį vartoti viaai veltui. tai>- 
. gi [r puikią kūdikis knygą

KOMUNISTŲ MELAI.
Skaitau as. visokius įaik-j Kg® |>us pirmoj 
scius, kurie tik vadinasi .. . - •_ -J.: dienoj balandžio?

Pirmoji balandžio — tai 
Vilny- šposų diena. Anksti rytą at- 

Minėdamas tuodu laik-Įsikėlę žmonės paprastai! 
stengiasi vieni kitus pri
gauti, vieni ant kitų šposą 
arba juoką iškirsti. j

Šiais metais pirmoji ba
landžio bus žymi ir galbūt 
neužmirština Amerikos gy
venime diena, nes toj dienoj 
milioninė darbininkų armi
ja žada iškirsti didelį šposą 
savo' darbdaviams — išeiti 
į streiką. dA ( » •' > - ■ ; -:v|

Didelę angliakasių armi-|

rasėms, ____ _________
"darbininkiškais," bet nie
kur nerandu tiek melagys
čių, kaip komunistų laikraš
čiuose "Laisvėje" ir ”
• w------

polito7“šarančių,“^ kurieas nenoriu juos koiio- 
prie kiekvienos progos sten-pb *^aiP £ad mesgta da- 
~~~ pasinaudot žodžiutik keliais faktais no-

• 1 jr išmeta iš nu nurodyti jų melagystes. 
-I Pirmiausia paimkime Ru- 

vieną ir ne du, o daug žo-i sijos šelpimo reikalą. Lig- 
džių, prielankių darbinin- šiol visi komunistų kalbėto- 
~,v~ J"-1'--— ijai ir laikraščiai melavo vi

suomenei, kad jie Rusijos 
šelpimo darbą dirbą iš pasi
šventiną), neapmokamai. 
Jeigu kas komunistams'pri
mesdavo, kad jie iš to fondo,. , .. - . -.
ima sau riebias algas, tai jie ja tppd^ioj mes darbą, nes 
tokius apšaukdavo šmeiži- .neno1? A8-

~ ,,.^.kais ir net prilygindavo prfe^Pį^^1 darbimnkų reikala- 
per vieni, ar daug jie yra žmogžudžiu. Bet pažiūrėki-i'™1!’ ąenon daryti. «u um- 

' ’ T - ----------- 1 C ko ištikrujų verti tfc,3a sutarties.
Prie angliakasių žada į

Štai pateko man į rankas prisidėt ir geležkeliečiai. 
Russian Famine Retief Tai bite milioninė darbinin- 

—------- T kuriame randu' kų armija, kuri išeis į kovos
organizavo tie žmonės, ku- šiokią-tokią apyskaitą iš su-; lauką ginti savo teisių nuo

IHLIAVĄ 
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus 
Puikiausi Nauji .........................
OROPESA .... 
ORBITA Kovo , 
ORDINĄ ....
ARAGUAYA .. 
VESTR1S ___
VANDYCK ...
VAUBAN ________ ________

Tiesiai j Cherbturg, 
Southampton ir Hamburjj. 
Visos atskirtos kajutes. Nėra 

estra mokesčiu.
ROYAL MAIL

STEAM PACKET CO.
26 BROADUAY. new york 

« Arbapas riet. laivakorčių agentą

i "O" Garlaiviai
Mat 28, Biri. 9

M.........«eg- I-
Bal. 14. Geg. 26 

............. Bak 22 
.... Gegužes irt 

“.............. 3
LiepoK 12

Birželio

1 r

z

"darbininkas” ir išmeta iš Į nu nurodyti jų melagystes, 
savo hypokritiškų lupų ne

r8
kams. Jie kalba už darbinin
kus ne todėl kad jie. to no
ri, o todėl kad jų interesai 

jii to reikalauja. Todėl su
sipratusių darbininkų pa
reiga yra tėmyt nė žodžius 
lokių žmonių, kurie vadina 
save darbininkų "užtarė-! 
jais/’ bet žiūrėti, kas jie yra 
L -. ? . . . *
pasidarbavę darbininkams me, 
praeityje, ir kokiais pama- komunistų šukavimai, 
tais stato tą peršamąją dar- 
bminkams organizaciją. H_____

Darbininkų Partiją gi su-|BŪiietin.”
< f _____ ___ ______ — ____ ______

rie dėl savo despotiškų pa-J rinktų aukų Rusijos baduo-i išnaudotojų, 
žvalgų ir kitų tik jiems ži-hjams, nuo 9 d. rugpiučio iki j . naftuos* darbinin- 
nomų pnežascių, apleido 30 d. lapkričio, 1921 m. Per k
Soc. Partiją ir paskui viso- Lą trumpą laiką minėtas iku0?e nesimatytų tūlų silp- 
kiais 1 -J-'- ; T“‘* ' -..............  '
kada komunistai juos išsi 
rė lauk iš savo tarpo, i-

kasyklą baronai nenori iš-

NN
, -- j------------------------- -  . M1MS
( arba prie vietoj agentu.

-J-.*

■4

NORTH 
GERMAN| LLOYD

i J LIETUVĄ
Kambariuose arba trečia 

klesa
Xew York-Brenien

S.S. YORCK . .i.Kova 29 
SUS. SEYDL1TZ ’.Bai. 12

I S.S. HANNOVER. Bal. 26 
ir kas aiurą seėeda. Puiki 
kelionė. Trecioj klesoj 
puikus uždaryti ' kamba
riu Jei 2. 4 ų-ii ypatų. 

Eteiėi plateSfiSF iafor- 
macijų * ' • • ’

UBAS KAU
- 99 Statė St.
ij
i v' - ’

I LIETUVĄ
AUikartijantis išplaukimas milži 

niškų laivų

VReoSearLini
PATARNAVIMAS I LIEPOJ V 

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

>wmnsiAR
J CHERBOURG IR 
SOUTHAMPTON

Tamprus susisiekimas su visomi: 
Lietuvos dalimis.

MAJESTIC (56.000 tonų) did 
žiausis laivas pasauly.

OLYMPIC (46,00t» tonų).
HOMERIC (34.000 tonų).

Labai geri patarnavimai trečio? 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės 
PASSENGER DEPARTMENT

84 Statė St., Baston. Mass. 
arba pas vietos agentus.
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Tarp New Yorkoir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europon 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS K ET V ERGAS 
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st, laike pieta.

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

pasažieriams.
Laivai "Hansa,” ”Bay erą” ir ”Wuerttemtorg” turi kelis 

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

................ RESOLUTE IR RELIANCE 
yežiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius tos padėti 
į darbą pradedant Gegužės 2, 1Ū22 ir potam išplaukdinėa 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotų agentu 

JULIUS ROTąENBEKG, 260 Hanover StM M—

*

T

ą

. . «a

±==SK3

$11,776.92. Kalbėtojams iš-' . -
. . ... tada Įmokėta $1,131.28; kelionės; us lanr)Cta*

šitie "gudruoliai,” nesuras- hį§u padaryta $2,113-93; se- Vienok prisižiūrėjus kiek 
darni sau "ramios vietos,”*’ • •*— ’ i .
sumanė suorganfeuot "dar
bininkų partiją,” tik jau, ži
noma, ant sau tinkamiausių 
pamatų — despotiškų.

Todėl pataikaut tokiai 
partijai butų niekas dau-__ ______
gia,. kai patiems sau kaltis hje dirbą ūždyką! 
pančius ant pūslėtų rankų * Nors komunistai skelbia 
ir — prieštaraut darbo kle-Į minioms, kad socialistai ir 
sos interesams.

Tiesa, Vienas iš jų tikisi, 
kad tos partijos bosai "ka
da nors" liks tik eiliniais na
riais, o jų vietąs užims tin
kamesni žmonės, ir tada bu
sią galima tą partiją su-

♦ X. t — __ .•*4. _ * . * j
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tesu pauaryia se-j vienvn. pa iBMuanęjus rorcKl
kretoriams išmokėta $760.-j arčiau i angliakasiu atsine-Į 
00. Sudėjus kitus "mažino- Šimą linkui savo unijos, taip Į 
žius," išviso komunistai iš- atrodo, kad unija egzistuo-| 
leido apie j pustrečio mene- ja tik ant pojueros, o ne re- 
sio $11,776.92. Tai bent pa- aliame gyvenime. Darbinin- 
sišventimas! Ir dar drįsta kai nemoka ginti savo rei-p 
visuomenei dumti akis, kad..................................

žius,"

aidoblistai yra priešingi 
Rusijos baduolių šelpimui, 
o betgi apyskaita parodo, 
kad kaip vieni, taip ir kiti į 
trumpą laiką suaukavo po 
keletą šimtų. Gi mainerių. 

_ . unija, sudėjus į krūvą, nuo*
jungti su Soc. Partija. Bet j 9 d. rugpiučio iki 30 d. lap- 

-•—= jęas juos fkričio, suaukavo net $2,153.- 
gg q reikia žinoti, kad mi
nėtos organizacijos siunčia 
savo aukas ir kitokiais ke
liais, netik per komunistų 
fondą.

Dabar keli žodžiai apie 
Rusijos rėmimą. I. W. W. 
unija, kurios komunistai 
taip neapkenčia, remia So
vietų Rusiją daug geriau ir 
širdingiau, negu patįę ko
munistai. Štai prirodymai: 

Seattle mieste, Washing- 
ton valstijoj, pasidarbavus 
I. W. W. unijai, laivų krovė
jai atsisakė krauti amunici
ją ir šautuvus, kurie buvo 
gabenami į Sibirą kokiam 
tai generolui, kuns veikė

tai tik svajonė. j 
prašalins nuo tos partijos 
dirigavimo? Niekas. Kodėl? 
Ugi todėl, kad katras tik pa- 
sikėsys ant jų ar ant jų ar
timų draugų galios, tie visi 
bus pašalinti iš partijos, nes 
jų įstatai jiems tai daryti 
leidžia. -

Jie suorganizavo tą parti
ją ne dėl darbininkų intere
sų gynimo, o dėl savo nau- 

- dos. Jeigu jiems butų rūpė
ję darbininkų reikalai, jie 
nebūtų apleidę ir ardę Soc. 
Partijos, o butų didinę ją ir 
taisę jos programą ir įsta
tus taip, kaip reikalauja gy
venimo sąlygos, nes Soc. 
Partijos įstatai jiems teikė
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, I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gųthenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM .

* Bal. Ig ir Geg. 27.
Trečios klesos kainos:

P1LIAV.Ą-------------------- $10600
LIEPOJ V —----------------$110.00

Su damokčjimu Š5.00 taksi).
Trečios klesos pasažieriai turi ka-'

Kinus tiktai su 2—4 lovukėm.
y Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SWEDISH AMER1CAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

Skaitykit ir platinkit 
"KELEIVĮ."
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PINIGUS PERSIUNČIAME l VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKUOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų. 

SVARBU ŽINOTI. '
Masu atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti so Jūsų draugai* 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigdl bus p® yp* tiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

pasa-
Lie- 

v al-

Puikus patar
navimas 
žierams.
taviški 
g i a i.

Mošų agentas 
randasi jūsų 
mieste arba 
artimai. Užsi
sakyk vietų.

kalų. Bosai ką tik nori,k— 
tą su jais daro. Jie parduo
da darbininkams darbus iri 
kitokiais budais juos išnau-Į 
doja. Darbininkai tyli Jie y 
nepanaudoja unijos, kaipo 
įrankio, prašalinimui bosų 
sauvaliavimų. Suprantama, 
Čia niekas nėra kaltas, kaipl 
tik patįs darbininkai

Net baigiantis sutarčiai 
ir artinanties streikui, ang
liakasiai nesilanko J lokalų 
susirinkimus ir nesiintere- 
suoja savais reikalais. Iš 
C-00 ar 500 narių kartais į 
susirinkimą atsilanko vos 
40. Ar tai ųpapsiJeidimas?

*Dar viena' silpnybe ang
liakasių tarpe — tai girtuo
kliavimas. Daugelis prage
ria paskutinius savo centus, 
nepaisydami kas bus rytoj. 
Užėjus streikui tokie darbi
ninkai negalės nei savaitės 
laiko būti be darbo, nes ne
turi nei poros dolerių susi- 
taupę kovos laikui. Jie bal
suos grįžti prie darbą O 
juk tokių nemažai yra.

' A. Carbokaa.
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Specialia lietuvių išvažiavimas i Lietuvi ant greičiaisio laivą per 
.> Southžbnpton

AQUITANIA - KOVO 21
Atplaukus į Southampton pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir pasiųsti TIESIAI į PILIAVĄ. Išviso kelionė užims 9 dienas.

3-čios klesos pasažieriams yra kambariai dėl 2, 4, 6 žmonių. Priv»- 
tiški kambariai šeimynoms. Išplaukiantiems Cunard linijos viršinin
kai aprūpins jūsų bagažą, pasportus ir visus kitus reikalus visai dy
kai. Vokiečių viza nereikalinga. Visiems patartina tą dieną išplaukti. 
SPECIALUS KAINOS: J PiHarą SIKM; i Kamą 2-tm

klesos kambarys $153. Taksų $5.
. KITI IŠPLAUKIMAI 

Per Hamburgą
CARONTA Bal. 8. Geg. 13
SAAONIA Bal. 18, Geg. 25

Tikietai: Kambarys $130
-S-čiųs klesos $103.56. Taksų $5 I

CASSANDRA (iš Portland) Kuvu 36
. V Per Angliją į Piiiavą $106.5O.Tak są $5.
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DRAUGIJŲ ATYDAI!
TTp Vėliavų, Kokardą, visokių Ženklelių, Gazikočių, Ant- 

uiatv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Satnpoly, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. N«wark,*N. J.

Per Scntlmuytim, Liverpooi 
ir- Glasgow 

ASSYRIA "
ALBANiA (tik kam b r.) Bal. 
A SS YRI A iš Bosten

■

Kava 17 <
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DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe saro drangą 
kaipo tikrą darbininkų laik raštį. Kainą metam $2.09.
— ■.» ■ įį, i , "* ~   —■ ■■ »——
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“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “uostai jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia 
čiui bereikalingą nes
magumą

B AL AC B 'X
rakbateakU* Unp S. V. Pat. Ofiae

pašalins šiuos aemnagunus Kūdikiui mėgsta jil Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 4<te. j

F. AD. RICHTER 6 C<X. DanusL Breoklya, Ne-w York
1 •
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I Sveikatos Gydytąją
Aš KARALINA BAGU4IENH dabar pa* 

sirodaa visą žmeaių akysa.
Aš per 3 artus buvau visai nupuolus 

sveikatoj, ir'paskutinius ištisus metus iš
gulėjau J6voj«. Mano kūnas buvo visas ap
imtas visokių skusntų ir aš buvau nustojus. 
visai viltį, kad begyvensiu. Visur aš tau
kiaus ir jieškojau savo sveikatai pageltos, 
bet niekas mane nepagelbėjo ir niekur aš 

negavau savo sveikatai pageltos. Bet kada aš gavau išgirsti apie _ ... _ , . . .. .
______  ______ _ _____  ... . štatavu 

Ajięjatis, kuris užmuša žmogaus kūne visas ligas. Antrą bonką Valy
toja u s, trečią bonką Narvų Stiprintojo, ketvirtą bonką Mineraližltų 
Gyduolių^ dėl ivanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas, tai 
puses skausmų nebeliko. Antru sykiu-dar pareikalavau ir sunau
dojau. tai pajutau, kad nėra pas mane jokių skausmų ir ligų. Da: 
Bar^š jaučiuosi visai sveika ir turiu litai gerą apetitą ir miegoti 
geiaj; galiu. Praėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo pa- 
vtįkslo kaip ištukau. Todėl dabar oėkavoju tūkstantį karti] Sveika
toj' Gėtbėtojui.

DRUG CHEMICAL CO.
J. BALTRŪNAS. Prop. Tel. Lafayette 0919

2500 W. PERSfflNG Iii).. CH1CAGO, ILL.

Sveikatos Gejbėtoja, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus aš parei 
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai, čėrauninko Krikštai
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Sveikatos Kampelis.
KLIMATAS IR SVEI

KATA.
šiame laike daug daktarų 

yra prašoma patarti vietas, 
kame klimatas butų tinka- 
miausis sveikatai, ypatingai 
tiems, kurie turi silpnus 
plaučius. Ištikrųjų-gi tokie 
patarimų reikalavimai yra 
pamatuojami klaidingai

•Tik seniaus buvo išsidir
bus tokia nuomonė, kad kli
matas turi didelės intekmės 
j sveikatą. Dabar gi tapo pa
tirta, kad geras hygieniškas 
užsilaikymas turi daugiau 
svarbos/negu klimatas. Mes 
dabar tikime, kad permainų 
intekmė, ant gero, ar ant 
blogo, daugiau paeina iš 
jierminymo gyvenimo vie
tos, papročių, užsiėmimo, 
maisto ir socialių sąlygų, 
negu iš klimato permainų.

jimas paprastai tęsias per 
visą gyvenimą. Jeigu |ik no
ri apsisaugoti nuo rauplių, 
gauk čiepijimą tuojaus, jei
gu sirgai ta liga ir buvai 
čiepytas laikė pereitų ijen- 
kių metų, tai nėra reikalo 
vėl čiepyti.

Delko turi būti čiepytas? 
Dėlto, kad čiepai apsaugoja 
tave nuo rauplių. Jeigu visi 
butų čiepyti, daugiaus ne
būtų rauplių.

Jeigu nebuvai čiepytas 
per pereitus penkis metus, 
eik šiandien čiepytis. Tegul 
visi tavo šeimynos nariai 
būna čiepyti. v *

. Apsisaugojimas nuo 
karštligės.

Kas tai yra karštligė? 
Yra tai pavojinga, užkre
čiama, limpama liga, kuria

. PLAUKAI!
Visokios ligos plaukų prašalintos; 

j-'abą gausite dykai. Apie kitas kūno 
ligas, kurios be vilties buvo išgydy
mui, gausite patarimus dovanaj. (dė
kite uz 2c. štampą ir gera adresą.

IVBSTERN CMEMK AI. CO. (12) 
P. O. Box 336, Wilkes-Barre. Pa.

EI, ŽIŪRĖK!
Gera proga yra kožnai ypatai <hj- 

ripirkt sau 'kišeninį peliuką su savo 
vardu ir savo arba mylimos ypatos 
paveikslu ant oeiluko. Reikalaujam 
agentų. Dėl platesnių žinių kreipki
tės pus

W. M. ROKI U
B-*x 10, .Morgantown, \V. Va.

(13 i

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

Norinti apsigyventi ant gerų že
mių, tarpe lietuvių, kur yra r.et 483 
lietuviai apsipirkę farmas, kreipki
tės prie manęs, šioj lietuvių ūkinin
kų kilonijoj aš turiu daugelį farmų 
ant pardavimo, visokio didumo, ge
riausia žemė su puikiausiais budin- 
kais, didžiausiais sodnais, gyvuliais, 
padargais ir užsėtais laukais. Par
duodu farmas ant lengvų išmokėjimų. 
Dėl platesnių žinių reikalaukit farmų 
katalogo. (11)....

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Box 17. Fountain. Mich.

dauKOnės4ruOpi^? kfek Tankiai votys.ir
«&ian?SmT^siKnŽ kraujapluSiai. būna, pasek- 
minama pasimankštinama mes lųerOS‘ Vienas <ls kiek' t SSama t^daue kūno vien0 dešimts mirš’
l įsmiegama, tai aaug Kūno karštligės. Apskai-
ir proto nesveikumų bus kad-apie 25,000 žmo- 
lengvai išgydoma. | % miršta nuo karštligės

Tiesa, klimatas turi in- mX* ,n“° 
tėkmės dėlto, kad jis palie- griplati-
įas^n^la^<Ž,liska2:i>1n^usin “ maSų pa
te ^aSteteTu to teLian-IPUoia į žmogaus vidurius, 
lis.’Jis gali priversti mumis J^rštligė yra nešvarumoh- 
buti per dienų viduje, arba nnrrfni Jis”
gali skatinti praleisti kuo- na.s.n JPaistas, pun n P*rs- 
dauiriausia laiko atvirame tai ir biaunos muses tankiai onrienas SX(Platina 
jas yra gerai pasakęs: ”k£*.v Ąr ^al??Ja nV° karsth^ 
matas Jali imti lal^i svar- issisaugoD? Taip, geru svei- 
KlPmusų kaV?s š—
gvje#tečiau klimatas vienos,11 ciepijimu. nr-i-jJ
ar kitos apielinkės neturi!..,-¥ra_ jokių savotų ypatybių, ku-|W“^ Ta “nfi’mn 
kuria^nmC^“4 ^“p ojinga. Tris syk ięirškiama'^.

Tuo žvilgsniu bus nepro-’į10 raak^ 0(13 laikas nuo ” 
sali patartį tą patį, ką prieš Renatą metų žymus j$veika-Jkl®kvien<) Karkimo 
tos mokytojas yra pataręs : ;ti lengvas_sutinimas ir silp-

tyro oro, gero maisto, per
daug nesirūpinama, I ’

minama, pasimankštinama mes ligos. Vienas iš kiek-

GERA FARMA — PARSIDUODA 
ant lengvų išmokėjimų su visais gy
vuliais ir padarais. Virš 200 akerių, 
šluba 2-jų familijų, 2OU vaisingų me
džių sode. Didelės' lankos. Daug gi 
lips, gera išgyventa žemė, bėganti: 
vanduo stuboje ir tvartuose, art; ge
ri 4 turgauni miestai. Antrašas:

K. PRANAITIS (11
Granby. Mass.

i

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Kewark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSK1 (26)

Bex 46, Sand Brook, N. J.

FARMOS! FARMOS!
115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos.

100 vištų, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,000. . (323)

Dviem šeimynų stabą, dešimts rui
mų, puixi pievele, vienas akras že
mės. Kaina $1,000. (379)

55 akrai žemės. 20 akrų dirbamos, 
10 ruimų stuba, gerr kiti bndinkai, 2 
karvės, 2 kiaulės, 1 arklys, 250 vistų, 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri- 

[ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381) 

I 100 akrų farma, 40 akrą dirbamos 
„ . ir derlingos žemės, puiki 8 ruimą stu-

Tą ČiepjjimO ba» y™ *r Stuba 4 ruimą, barnė 
,, - - . _. ’ ■ 40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė,(karvine) medžiaga nepa-vištininkai. Labai pigiai, tik už _ . (13?)

- - 1 , - ,-.1 „ ~ „ swi akrą žemės, daug dirbamos,po rankos oda laikas nuo daug malkų, gera stuba, barnė ir tt
> Po 2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau- 

i lės, vištos, daug šieno, visokios maši- 
gRU DU-j nerijos ir jtMtitšta. Viskas oi $L$00>

US mv^vvvjas yra puvar ęs». i ~ i Aš turiu daug kitokių gerų parda-
'PnirniL -oint nn valandplp BURiaS. Kartais gaivą pra- vimų ant mano listo, kuriuos galima 

ore 
noje; .1 
prie tavo amžiaus. Jei neti
ki j tai, pabandyk tą daryti 
ir pats persitikrink.”

I

tas Diidės 10“ metu mas apsaugoj* nu0 vieno "f. lracine™ meto nd keturių metų, kar-, danielson. conn.

i FARMOS!' ' FARMOS!
| Farma 45 akrų žemės, 25 akrai

ČIEPIJIMAS. *
Apsisaugojimas nuo 

rauplių.
Kas tai yra rauplės? Yra 

tai biauri, pavojinga, lim
panti liga, kartais nestipri, 
liet tankiai pražūtinga. Pla
tinasi nuo vieno žmogaus 
prie kito ir labai užkrečia
ma. Kartais palieka žmogų 
rauplėtą per visą gyvenimą.

Kas, ta? yra čiepijimas? 
Yra tai apsisaugojimo bū
das nuo rauplių, arba įdė
jimas rauplinės medžiagos i 
odą. Ta rauplinė medžiaga 
yra specialiai pagaminta ir 
parduodama po valdžios lei
dimu.

Po įdėjimo tos rauplinės 
medžiagos į odą, į tris arba 
keturias dienas pasirodo 
mažas pučkas, oda aplink 
pučką pasidaro raudona, 
biski ištinsta ir pasidaro 
minkšta. J dešimts arba 
dvyliką dienų sutinimas 
pranyksta, šašas formuoja
si ir tuoj nupuola. Kartais 
galvą pradeda skaudei, ir 
karštisjižeina.

Ar čiepijimas pavojingas? 
Ne! Kaip tinkamai prižiū
rėtas, tai ne daugiau pavo
jingas, kaip špilkos įdrėski
mas. Laike pereitų dviejų 
metų daugiaųs negu 3,000,- 
000 žmonių buvo čiepyti šio
je šalyje. Nei vienas nemirė.

Ką čiepijimas daro? Ap
saugoja tave nuo rauplių. 
Net kuomet, po metų, ap
saugojimas sumažėja, raup
lės nėra taip pražūtingos, 
kain nečiepytam žmogui

Tinkamas laikas čiepyti 
—laike pirmų metų ir antru 
kartu sulaukus dešimts me
tų' senumo. Po dviejų pasek
mingų čiepijimų apsaugo-

tais ilgiau.
Kodėl tur būti apsaugo- _____ _ __ _

tas? Dėlto, kad ta liga SU- J ariamos, 4 karvės, 1 arklys, kiaulės, 
naikina sveikatą. Čiepiji- ~~ J
mas teikia teisingą, saugų 
būdą apsisaugojimą Jeigu 
ta liga nesirgai, tai šiandien 
tegul tave Sepija. Nereikia 
juokauti su tokia biauria 
liga..
čiepijimas yra faktas, ne 

nuomonė. - I PARSIDUODA FARMA-
Danirelis žmonių netiki i Su budiRkai-s- p«« gražių vandenų, Lmugeus zniOIHU MeAiKl. ! 133% akrų žemės, 35 akrai dirbamos, 

gemalUS ir CiepIJima, bet jų < likusioji ganvkk>s ir gražus miškas, 
Įtikėjimai ir nuomonės ne-, 
apsaugos jų nuo ligos. } da visai pigiai, tik už $8000. Atsišau-

Musų armijai ir.laivynui^ šiuo adp<Kj:zvlNKLiS (12) 
rauplės beveik nežinoma Ii- • 716 W. Lombard sU Baltimore, Md.

FAiaioS! FARMOS! oaug mažiaus ranudM, negu, n0 akru ^dc.
tarp Suv. Valstijų civibsku lis miškas ir ganykla, prie ežero, 
crvvpntnin Kftdel T Totfel ' plentas eina pro farma, sodas- iš 30 gyventojų. IVJaei. i obelių, 14 kambarių stuba, barnė,
jog Visi jurininkai ir karei-,saito, ir mažesni budinkai, 10 kar- -rn e--- - « —i-ii-r pa.

... : kinkai, vežimai, mašinos ir visi far->manai, kad armija ir laivy-j nms įrankiai. I nutilę į miestuką.
■ ■ “ \ ‘ Parduoda už $7,000, Į mokėt $3,000.

l’į 140 akrų farma, 60 dirbamos geros 
yra g©-, derlingos žemės, 10 akrų miškas, ki- 

-/ta ganykla; šulinio vanduo, 7 kamba
rių stota, barnė ir kiti budinkai, o 
karvės, 2 arkliai,’ 100 vištų, 4 žąsys, 
4 antys, 10 kiaulių i 3 mailės į mies
tuką. Parduoda už $4,500. (mokėt 
82,500. Platesnių žinių klauskit pas

A>*VINGILAS (12)
R. F. D. 1, • Jewett City, Conn.

parsTouodafarma?
Parsiduoda labai puiki farrna, la

bai pigiai, 4i> akeriu, visa dirbama, 
juodžemis su moliu, lygi kaip stalas, 
4 akeriai sodo, 6 ruimų nauja stuba, 
didelė barnė ir kiti budinkai. Prie 
pat jniesto kelio, tik 2 mailės į mies- 

Priežastis pardavimo, 
_ ‘ II jum

farma nepatiks, turiu daugiau. Kas 
’misiinat pirkt, malonėkit atsisaukt mgų ir kentejimo karštlige 4^ gdrem»: . (it'

kaštuoja? i anton šalinis
- - R. L B. 15, Fountain. Mich.

vištos, vežimai, įrankiai, namas .ir dvi 
karvės. 3 mailės iki VVoreesterio, gra
ži vieta. Kaina $6500. y

Farma 18 akru žemės, 12 akru dir
bamos pirmos klesos, daug vaisingų 
medžių, dviejų šeimynų namas, bar- 
nė, elektros' šviesa name ir barnėj, 
vištininkai. Gesolinas, cigarai ir so
da parsduoda prie didelio vieškelio. 
Kaina $4700.

J. BUROKAS
23 Mitlbury st., Worcester, Mass.

viai čįepijimu apsaugoti Ar, 
>1 ' _ 
nas taip darytų, jeigu neš- 
notų, jog čiepijimas 
riausias būdas apsaugoti 
jute? Liūdnas patyrimas 
pamokino.

Tu pats gali save apsau
goti, kaip valdžia apsaugo
ja savo vyrus. Ar tu gali ap
sieiti be kelių sąvaičių arba 
kelių mėnesių algos? Ar tu 
nori prievarta pasilikti na
mie dėl užkrečiamos ligos 
šeimynoje? Ar tu gali per 
ilga laiką užlaikyti slaugę ir 
gydytoją? Ar žinai kiek

• • * > * ___ ___ 1 _ —V ai* >

laiką užlaikyti te» ir

Čiepijimas ne bandymas.! • ’ t»untam. M»ek
Patyrimas rodo, jog nečie- PASIPIRK ŪKE, NEBUS 
pyti daug lengviaus. užsi- BEDARBES!
krečia ta pavojinga liga. 
Reikia atsiminti, jog raup
lės ir karštligė mažiau pra
žūtingos ypatose, kurios yra 
čiepytos.

Tegul šiandien tave čiepi- 
ja. Geras apsisaugojimas;

. KULS.

Parsiduoda graži ūkė (farma) be
veik pačiame Hudson miestely, 15 
akeriu geros žemes, stuba ir barnė 
naujai matiavotos, vištininkaf dėl 
506 vištą, 40 vaisingų medžio, 1 ark
lys, 8 karvės, 40 vištų, C antys, visos 
masinos pianti, grėbti ir akėti. Veži
mai, pakinkai ir kiti ūkės padargai. 
Kaina tik $4000. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon.

R. J. LIKiYS
256 Cox >t-, A Hudsoną Mass.

•

L K ĖS netoli manęs parsiduoda pi
giai 3 ūkės. Norintiems pirk ii, as ga
liu viską apie jas parašyti. (13) 

JOSEPH GERIBO.
SCOTTV1LLE. MICH.

Tik ką išėjo iš spaudos

“DĖL PINIGŲ”
Puiki trijų aktų Tolsto

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

Kuopoms ir draugijoms, 
kurios nori ”lošti teatrą,” 
bet nežino kokį pasirinkti

I

PARSIDUODA FARMA!
Naujoj lietuvių kolonijoj, Wlseon- 

sin valstijoj, 130 akrų žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
sia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašarus ir gyvu
liai — viskas tik už Priežas
tis pardavimo — neatbūtinai pavasa- - .
rj turiu važiuot į Lietuva. Nurintiejr VCIKSiU, p&t3J*tlnR pglIIYCl 
Į5irkti farmą nepraleiskite .šios pui- 
klos progos Ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. (12)

CHASJARUM
Bax 4. Birihwood. VVis.

”Del pinigų.” Knygutės kai
na 35c. Gaunama "Keleivio 
knygyne.

FARMOS!
Gerbiami lietuviai darbininkai, nrt* ”

: ėdami palengvinti savu Guvi ateičiai, 
bandykit įsigyt ūkę geroj apielinkėj, 
netoli nuo nuėstų ir geni marketų. 
Derlinga žemė su gražiais budinkais, 
gyvuliais ir padarais. Pas mus svei
kas klimatas, vanduo stubose. taip 
kaip miestuose. Malkų karininaui yra 
užtektinai Savo. - Lietuviai čia tirštai 
apsigyvenę. Daug geriau yia čia ap
sigyventi, negu kur lįitur. Parašykit 
laiškutį į seną ūkininkų, o gausit ge
resni patarimų, negu-nuo agentų. Aš 
žinau daug gerų ūkių ir nebrangių 
pagal ių gerumą. - (13)

WM. GIRAITIS
K. 2. Box 32, Hart. Mich. *

PARSIDUODA FARMA L
40 akrų žemės", 2 mailės nuo HiR 

miestelio, didelis gražus 15 akrų so
das, 130 obeliu, 300 -piėių ii daugy
be kitokių vaisinių me'džių. Naujame 
ruimų stuba, gera didelė barnė, klo
tis, 1 arklys ir 1 karvė, 30 vištų, ve
žimas ir kiti visi farmus įrankiai ir 
visi foiniėiai. Viskas parsiduoda la
bai pigiai. Norint platesnių žinių 
klauskit laišku:

JOSEPH BUDRICK 
HART. MICH.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

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

TONY zabelo
P. O. Box 1, Peacock. Mich.

■ BULGARIŠKO KRAUJO
ARBATA

Imama kartą prieš Kalsiant 
PAGELBSTI GAMTAI 
PRAŠALINT SALTJ.

Apsaugot nuo inflaen2os,- ‘ 
Sutvarkyt pilvą, 
Pfeliuosnot vidurius.

Bulgariško Kraujo .Arbata yra pa
daryta iš tyrų žiedų. Ji suteikia gerą 
raudoną kraują jūsų gyslose ir duoda 
jums stiprybę apsisaug<kuui nuo 
ligą-

Parsiduoda visnae Aptiekėte 
arba mes pasiunčiate 1 didelį šeiniy- 
niška baksą už $1!25 arba 3 baksus 
»ž $3.15, arba 6 baksus už $5.25. 
Adresas: H. H. Voa Schikk. Presi- 
dent, Marvel Froducta Company, 481 
Marvel Building, Plttsburgh,

.j ELIHU D. STONE
Representantai ir jo broli* 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškae ir 
kriminalistas.
66—67 Journal Buildh 

262 WASHINGTON ST 
BOSTON, MASS.
Tek Main J334

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo TeL: Cambridge 6093.

DK. AL FU>ERKIEW1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

si Gana L st.. boston.
Room 215 ir 216.

LIETDVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

fetns Aknevičht
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 ' 
Gyvenimo vieta: 762 E. 5th St. 
Tel. So. Boston 1891-11.

Yerke

I

4

—r s

ČEKIŲ SKYRIUS • TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

skaistus nusišyp-Malonios moteriškes
sojimas priklauso nuo puikių baitų dan
tų. Du kartu Į dieną, visvien kelionėje 
ar namie, ji valo juos su Colgate’s ban- 
tų Valytojų. Didelės mieros triubelė. 
kaina 25c.

COLGATE’S išvalo saugiai ir tikrai gerai.

Geri Dantjs Gera Sveikata
"Colgate” vardas ant toiletinių daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą, (steigta 1803 m.

'<• * e *

U

*
MES SIUNČIAME PINIGUS PER PASTA IR TELEGRAFA f

Musų Bankas yra nariu

FEDERALeS rezervo sistemos
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

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

BOSTON, MASS.
(steigta 1845

I i
3

. KORTOS! • KMTO9K
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

'.AO gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos franeužes 
motr*rs, kurios pranašavimai turi 
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų sv 
paaiškinimu kaip įspėti laimų, 
tik $1.00.

No. 2. S-ūženklintos Kortos, Ub»-. . 
<■ > rias ■ žiarirtt' iš užpakalio ■

pasakyti kokia kurta yra. Jos yla 
vartojamos garsnmsin nuegiką 'Ir 
kazirninkn. Kaina už kaladę «u 
paaiškiniuiu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos |ęe- 
pesnio išdirlamo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25. . ‘

Mes gvarantuojam užganėdiAi- 
raą^arba sugražinam atgal pinigas.

i 
k 1

i

Į
i

ž«miau negu fabriko Mna. 6 bar. 
benški telktai, kaina $».V1. Tai yra 
labai pigtaL ne* šie teiktai tasžtaaaia 
yra verti »JO. Tik fi^ikągiiu- 
ra. Gerą barbarišką britvą, Gvuran- 
taotą barbarišką mašinebą. Bertariš- 
kaa žirkliukea. šokas. Gorą diržą ir 
gerą šepetaką. tie visi dūktai yra 
gero padirbimo ir kiekviena* bos jais 
užganėdintas. Vien barberijka maši
niukė yra verta tiek, kiek mea prašo
me už visus teiktus. Toki* lema kai
na mes parteksime štaos daiktas tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jąs norite 
pasinaudoti šiuo pasiūlymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl perstatinio ir $3.75 
užmokėsite. k«< - daiktus nelaikysite. 
Gvarantoojame uteigasfifiminą arba 
grąžiname pinigu*. Rašykit tuąjaus, 
nelaukit nei valandos. įiot

PRACTICAL SALRS COMPANY

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšųj ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: „ (12)Af Q AI CO

1219 NORTH IRVINO AVE„ ‘ Degt. 2(i<», CHICAGO, ILL.

I $2 DOVANŲ $2

DABAR šitas 
didčiausūu ir 
ge',iausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvijai i iliu
stracijomis) (- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir moto
rai žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
iunkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėja
mą. jų ligas; 
meilės ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra

žina apdaryta; labai daug pa
veikslų^ kaina $7.0 0. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
,kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslą*. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kal

nuota $9.00. bet mes dabar par- ■ 
duodam tik už $7.; 2.00 .gau
nat dovanų. •

O jei norite kitokios kr.ygoe 
dovanoms, tai pasirinkit Dile 
vieną iš šito- KAIP RAŠYT' 
LAIŠKUS LIETUVIU ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEME ir KITUS SVIE
TUS: apd., $2 LIETUVIŲ 
PRATEVIAl MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2 MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; aįvi., $2.t».

Pirkit «mygas ir siųskit jas 
i Lietuvą! .)« mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit rnum DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mvlit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tsi reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO
GO. '

Matote, kad mes video turim; 
TIK PRISIUSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ta 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus appupinsim.

AL MARGERIS 
2023 St. Paul Ava.

CHICAG0, ILL.
$^DOVAN^j2

r! --------------- ------
' v.

.• • . .. . ...... - e

■ ■ ■■ ■ ■■ išbj

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iž įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių;
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

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

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

Juf s sveikatos ir rasunno.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST„ CAMBRIDGE, MASS.

IŠRADĖJAI! į
Priaiąakite man savo braiži- t 

niua išradimo iš«gstmmavimui.V 
Reikalaukite išradimą tanygu-<e 
tės "Patarimai Išradėjam*,”^ 
kusi duodama dykai. ▼

Rašykite lietuviškai savo *d*V 
vekatai. A

MARTIN LABMU T 
Reg. Patent Atty- g

8 PARK ROW, NEW YORK <

v

CHICAGO, 114.

EXTRA!
Daiktai, kuriuos čionai n16U>- 

te, vra verti $15.90. bet kadangi 
mes nutarėm išparduot įuus 1 30 
dienų, tai pasiūlome tuos <> daik
tus žemesne kaina, negu jų pada
rymas atsiema, tai «ž $6.ST>. 
(1) Geležkelio laikrodis? pasąda- 
brnoCaa, sidabro lukštuose, plieno 
jodėjimgs, laikų n*»'> tx-isingui. 
vertėje prilygt* geriausios
rųšies laikrodžiams. (2> Geriausia 
importuota vokiška britva, su gin
čiais tšmarginimais. »3j Autom»- 
tiškas revolveris "k aoąetober.’’ 
naifirbtas U tikrojo mėlynai juod - 
plieno, stibiai anbudavotas, geras 
apsaugotoje reikale. (4) Vyriš
kas Žiedas, 14 karato auksu deng
tas, su gražiu akmenėliu, atrodo 
kai auksinio. (5) Kišeninė gyvatė, 
kuri, pazp—dus dangtuką. iššoka 
iš triubelės ir nulėkta apie pusę 
bloke. Atrodo k«i tikra iryvatė ir
lengva su ja pridaryt Jankų. Prishisk 35c. stampomis 
tuos 5 daiktus už 36.98 C. O. D., km -c tikrai jumis 
tuo jaus šiuo adresu: ___

MAJESTIC TRADING CO.
DepL K. I..IM> COBN1L ST..

\
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v smagumo ir keliais centais 

prisidėsit užlaikymo bei pa
gerinimo Lietuvių Svetai
nės.

i
Svečiai iš Lietuvos.

Pereitą sąvaitę So. Bosto
nan atvyko svečiai iš Lietu
vos, kapitonas Ladislovas 
Natkevičius, „Geležinio Vil
ko” organizatorius, ir Ba
lys Žygelis, Mokytojų Są
jungos pirmininkas — abu
du Steigiamojo Seimo na
riai.

Svečiams pagerbti vietos 
sandariečiai surengė nedė- 
lioj gražų vakarėli Bethes- 
da Hali kambary. Buvo už
sakyta iš hotelio vakarienė, 
kurią padavė atsiųsti hote- 
lio patarnautojai. Po vaka
rienės buvo prakalbos ir 
dainos. Be vietinių, kalbėjo 
ir svečiai. Jie gėrėjosi bos-1^ 
toniečiu svetingumu ir sa-!

Bagočius jau sugrįžo.
Adv. F. J. Bagočius jau 

namie. Nors jis ketino už
trukti Californijoj iki ba
landžio mėnesio, bet parva
žiavo anksčiau. Sako, visur • 
gerai, bet So. Bostone ge-! 
riausia.

įvykus Chicagoj nelaimė ’ 
paliko ant jo neišdildomų 
pėdsakų. Nors žaizdos išgi
jo, bet ant kaktos ir veido' 
matyt pusėtini ženklai. Joj 
žmona daug vaikščiot da; 
negali, nors kojos kaulas 
jau suaugęs.

Neužmirškit ”želigovskio.”
Neužmirškit, kad 25 kovo 

So. Bostone bus statoma 
Kova po Giedraičiais,” ar-

kė, kad tokie susirinkimai! l*a kaip prosepanų genero- 
net Lietuvoje vra gana reti, pas Žehogvskis gavo Į kaili. 
Buvo kalbama ir apie poli- J Tik ateidami gerai susijuos- 
ka. Svečiai aiškino, kokia 'kit. kad netruktumet nuo 
dabar atkakli Lietuvoje ko- juokų. Prie to bus da stato- 
va prasideda'tarp pirmeiviu tnas ir kitas veikalas—Tols- 
ir klerikalu. Juodoji armija rojaus drama ”Del Pinigų.”! 
dabar tenai tiek Įshyravu- Abu veikalu pamatysit 
si, kad jaučiasi pilna krašto rą pati tikietą. Visa tai bus 
šeimininkė ir kas tik ne su Lietuvių Salėje.
ja, visiems nori užčiaupti 
bumas.

Įdomų dalyką pranešė ka
pitonas Natkeričius. Sako.

I

i
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Atėjo "Socialdemokratas.”
Šią savaitę atėjo 74asai 

”SociaMemokrato’* mime-

uz

A

v • vandenyje

RELEI VIS

Istarpink verdan
čiame

Vartok užtektinai, kad 
pasidarytų tirštos putos

X.

MANBNtMNIMMMMMMININtMMIMMM

1

Vatikanas, tai yra poine-ris ir jo^ljma jgauti iiusi- 

pažinusi Lietuvos valstybės Kaina, 5 centai.
žiaus valdžią, da nėra pri- pirkti „Keleivio” knygyne.’

» r
I■ I 

Teatras ir Koncertas : 
Cambridire’ui.

dejure. O Rymas nepripa
žįsta nepriklausomos Lietu
vos dėlto, kadmbri, idant 
Lietuva butų prijungta prie 
katalikiškos Lenkijos. To 
nepripažlhnno negalima 
esą išaiškint tuo, kad Lietu
vą nedidelė valstybe. Latvi
ja ir Estonija daug mažes
nės,, menkesnės ir prie to da 
nekatalikiškos valstybės, o 
bįetgi popiežius senai jas 
pripažino. Latvija turinti 
net įstatymą, kuriuo .drau
džiama popiežiaus misijo- 
nieriams Įvažiuoti, o vis dėl
to popiežius ją pripažino, 
kuomet katalikiškos ir pa
klusniosios Lietuvos nepri
pažįsta. Ir kunigai varą Va
tikano politiką, kad sujun
gus Lietuvą su Lenkija.

Atstovas Žydelis papasa
kojo juokingą atsitikimą, 
kaip vienoj parapijoj kuni
gas sujudino visus tamsius 
žmones ir surengė didžiausi 
protestą prieš mokytoją 
vien dėlto, kad ji pasakė 
vienam vaikui, jog peklos 
nesą. Pasilikti parapijai be 
peklos, tai juk didžiausia 
nelaimė! Protestas buvęs 
nusiųstas net švietimo mi- 
risterijon, ir toji mokytoja 
buvusi iškelta. Visa tai pa
rodo, kaip tie tamsybės 
apaštalai yra Lietuvoje Įsi
vyravę ir kaip uoliai jie te
rorizuoja Iaisvesnius žmo
nes.

Iš vietinių kalbėjo adv. 
Pųišiutė-šalnienė, advoka
tas Bagočius, "Sandaros” 
redaktorius Šliakys, „Kelei
vio” redaktorius Michelso- 
nas ir keliatas kitų. Kompo
zitoriui Petrauskui vado
vaujant buvo sudainuota 
keliatas dainų ir tuo vaka
ras užsibaigė. Aukų surink
ta su viršum 81,000. Ūpas 
buvo visų geras ir pakilęs.

Ant rytojaus, panedėlio 
vakarą, svečiams buvo su
rengtas jau viešas . mi
tingas. Reporteris.

PR
katalikiškos Jie 
nepripažlhnno

Puikus f erai.
10 d. kovo Lietuvių Sve

tainėj prasidėjo Labdarys
tės Draugijos fėrai ir tęsia
si kiekvieną vakarą iki 18^d. 
kovo.

Kiekvieną vakarą būna 
skirtingas profanas: gra- 
jina benas, da. nuoja solistai 
ir chorai, risoki juokdariai 
rodo štukas. o laimėjimai 
eina savu keliu.

Verta kiekvienam lietu
viui atlankyti šiuos fėrus. 
Visi turėsit patenkinančio

Pinigai Pigus!
i Mes ^persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. 
! Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk* 
! sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau 

i 1000 auksinų nn“mip“.
i 
!
■ Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į Lietu* 

§ vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
Patarnavimas užtikrintas.

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MA8&

$5.9
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.

PradSlTDabar Pirkti

STANDARD
RO'. Challenge Pieną

IR TAUPYK LEBELIUS KAD
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

Kasyk bile vienu iš adresų esančių ant leibelių kitos 
pusės-dėl paveiksluoto dovanų katalogo..
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

Mirkyk valandą 
arba daugiau

(Koleruotus drabužius tis pusę 
valandos)

Skalbimo mašinose Rinso pu
tos yra reikalingos, kad persi- 
gerty i kiekvienų drabužių 
raukšlę.

Ant kiekvieno žingsnio dra
bužiu skalbime Rinso užima vie
tą muilo šmotuose.

Rinso padarytas didžiausių 
muilo išdirbėjų sviete, kad leng- 
v jausiu ir saugiausiu bud u atli
kus drabužių skalbimą, taip kaip 
Lux išskalbia plonus drabužius. 
Rinso parsiduoda visur. Gauk jo 
šiandien grosernėj arba depart- 
ment krautuvėj. Lever Bros. 
Co., Cambridge, Mass.

Po išmirkymui tik labiausiai 
■dėvėtas drabužiu dalis truputi 
patrink su sausu Rinso.

Didelės tirštos putos tai yra 
Rinso sekretas, kuris suteikia 
pajiegą prašalini m ui purvo. Jei
gu nepasidaro tirštos didelės pu
tos. tai neužtektinai dėjai Rinso.

Jūsų drabužius nereikia vl- 
rint, jeigu vartoji Rinso. Bet 
jeigu nori virint baltus marši
nius drabužius, tai vartok už
tektinai Rinso. kad pasidarytų 
putos, kokių* tu nori. Tuomet jū
sų drabužiai bus daug baltesni, 
negu kada nors buvo.

Cambridge’uj.
Lietuvių Vaikų Mokslo’ 

Drauig.jėlė stato scenoj j 
^Piršlybas,” subatoj, 18 ko
vo, 1922, Cvprus Hali, 40 ’ 
Prospect st., Cambridge,! 
Mass. Pradžia nuo 7:30 vai. I 
vakare.

Gerbiami lietuviai ir lie
tuvaitės:— Tai bus vienas 
iš geresniųjų parengimų 
Cambridge’uje.

"Piršlybos” yra gražus, 
dvieju aktų veikalas, kuris 
Įspūdingai atvaizdina pirš
lio ir vestuvių pobūdį, iš ko 
yra gardaus juoko.

Koncerto programas su
sidės iš dainų, muzikos, dia
logų, eilių ir šokių, žodžiu 
sakant, tai bus linksmas va
karėlis.

Todėl širdingai kviečia
me gerbiamą visuomenę at
silankyti. įžanga pigi

Kviečia
L. "V. M. D. Komitetas.

— g ■' —

Aukos Vilniaus Atvadavi
mo Komitetui išsiųsta į 

Lietuvą.
Per Lietuvos Nepriklau

somybės apvaikščiojimą 16 
vasario aukų buvo surinkta 
Vilniaus atvadavimui 60 do
lerių; po 5 dolerius davė 
A. Ivaškevičius ir J. Šokas 
likusieji pinigai ______
smulkiomis aukomis. Visas iŽInių kreipki^s 
aukas išsiuntėm 1 kovo Vii-1 
niaus Atvadavimo Komite-1_______________________ _
tui i Kauną. Lietuvių pini-’ FARMA Už $500. I 
gaiš jie gaus rišo 12,800 Ant pardavimo. 10 akerių farmao ►

- - -su nauju namu, bania ir v:štinyčios; ,
v. v 'elektros šviesa; vaisiniai medžiai.;» žemiau pasirašę,! I mylios iki miesto. 15 minučių iki j J 

Piliečių Sąjungos ™kslainių' ^žnyčių ir .mieste,io: •

mą policija juodu suėmė ir atsidarė ^nauja^ lietuviška

Kerpu plaukus kaip kas myli, ga- 
landu britvas ir senas pataisau. Ka
trie lietuviai dar einate pas svetim
taučius, ateikite pas mane, aš atlieku 
darbą atsakančiai.

Reikalingas lietuvis barberys, ku
ris gali dirbti atsakančiai. Platesnių 
žinių suteiksiu laišku.

LEO SILKALMS
116 Dorchester ave^ cor. Broadway, 

So. Boeton, Mass.

BUK SAVININKAS NAMO 
TURĖDAMAS S400.

Su $400 galima papirkti 4 šeimy
nų namą su įtaisais ir krautuve. Ran
dos neša $46 į mėnesį. Kaina tiktai 
$3.000. Savininkas nori išvažiuoti, 
taigi parduoda su tokiu mažu įneši
mu. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
pri» B. KONTRIM. (111

361 W. Broadway, S. Boeton. Mass. 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337.

. uždarė šaltojon ant Athens 
| streeto. Mat, miestas ne gi- 
jria, šaudyt nevalia.

PRANEŠIMAS.
Šiomis dienomis nupirkau J. Žaldo- 

k<> krautuvę, kur parduodam vyru 
drapanas ir čeverykus dėl visos šei
mynos. Visą minėtą tavorą parduosiu 
už wnclesale kainą, kad padaryti vie
tos naujam tavorui. Tai kas dabar pas 
mus pirks, sutaupys daug pinigų.

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

Atsilankykite ir tada matysite, kad 
musų tavoras geras ir pigesnis negu 
kitur. (12)

GEO. MASILION1S
233 Broadway. So. Boston, Mass.
ROKBURY parsiduoda gražus 

dinis namas. 6 šeimynų, 23 kambariai 
su visais naujos mados įtaisymais, 

. karšio vandens šiluma, dženitoriaus
;' priežiūra. Rendos per metus neša 
. i $3180. Gali nupirkti už 815,000. Tik 
’, $2.500 įnerti. Priima mažesnį namą,surinkta kaipo dalĮ įnešimo. Delei platesnių

D. OLSEIKĄ į-—-- ----
395 Broadway. So. Boston. Mass. Boston 60o. 

Tel. So. Boston 2340. : ---------------

PARSIDUODA Grosernė ir mėsos 
krautuvė, 5 šeimynų namas ir gara- 
džius ant gero kampo, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj: randos neša $1572 Į 
metus. Savininkai yra priverstas 
greitai parduoti ir todėl parduos la
bai pigiai. $3000 ”cash” reikia įnešti. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės prie 
B. B. STEFAN. 361 West Broadway, 

Į South Boston, Mass. Telefonas So.
(11)

auksinų.
Mes,

Lietuvos _ „ .......... .
l-mo skvriaus vardu Širdin- Bostoną. Kaina $3800 ir tiktai &>00 
gai dėkavojam visiems pn- £_____ _
ridėjusiems prie musu tau- nių kreipkitės prie

1 rtrufTšVfšltes šventės pazymejirąo.
Liet. Pil. S-gos J-mo sky

riaus Valdyba:
. Pirm. J. Palaima, 

Rašt. K. žibikas, 
Ižd. P. Karvelis.

Norėjo, išbandyt revolve
rius, pateko belangėm

Pereitos subatos vakarą 
ant Broadway tilto tarp 
Bostono ir South Bostono 
pasigirdo šaudymas. Polici
ja pradėjo žiūrėti ir rado 
ant tilto du nužvelftinu vy
ruku. Iškračius juos pasiro
dė, kad kiekvienas jų turi 
po revolverj, ir kiekvienas 
turėjo po vieną patroną iš
šautą. Paklausus, kodėl jie 
šaudo, vyrukai aiškinosi, 
kad jiedu norėję išbandyti 
savo ginklus. Už tą bandy

centro; kas diena 9 treinai eina į Į • " ai StSDf) t 
reikia įnešti, arba mainys ant namo 
Bostono apielinkėj. Dėl platesnių ži- 

z_ r •? (12)
LITHUANIAN AGENCY.

A. Ivaškevičius,
361 W. Broadway, So. Boston. Mass. 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337

CAMBRIDGE NAMAI.
Parsiduoda 6 šeimynų namai su 

maudynėmis, štymo šiluma, elektros 
1 šviesa, toiletais, skalbinėmis ir pija- 
■ zomis; užtenka žemės dėl pastatymo 
garage; randos neša S19o į mėnesį, o 
kaina labai prieinama. Klauskite apie 
tai B. KONTRIMĄ. (12)

LITHUANIAN AGENCY
361 W. Broadway. So. Boston. Mass. 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337

GROSERNĖ IR BUCERNĖ
Parsiduoda greitu laiku, dėlto, kad 

savininkas tur išvažiuot Lietuvon., 
Kreipkitės pas (12) i

K. ŠLIUZĄ
380 E. 8th sta So. Boston. Mass.

t

*->

tu Besek 6933

DR. I. N. FRIEOMAN
8PECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.' 4

LIETUVIS DENTISTAi

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštą. 
SO. BOSTON TeL So. PtvĮti lH 

Ofiso valandos A* y < 
Nuo 9:30 iki 12 . 

Nuo I iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:80 iki 12 ir 

| nuo 1 iki 5 vakare.
«

.-.‘■■T- ■' ------- s-— ...................... ................ _

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

&
T*l. So. Boston 506-W

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
•LIETUVYS DENTISTA8.

VALANDOS Nuo 9 Iki 12 dieną.

Nao 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” namo

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

CITY POINTINSURANCE 
and REAL ESTATE

MIKAS KORINAS
722 EIGHT ST, SO. BOSTON. MASS

Teleph.: So. Boston 109-M. (12)

»

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUŠAUNI I. PUISHEA SNALLNA

(PUIŠIUTE)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broad«ay, So. Boston, Mass.

5EVER05 GYDU0LE5 UZLAfKC
šeimynos sveikata

SEVERĄ 5 

E S K □

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų n»e 
visokių ligų, kaip tai: mw galvos skaudėjimo, nuo užaiienūfoto . 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo stnenų, kraujo vėlimai, nuo ušdefiiM 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patruUod 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolia. 
Mes jums, patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriauma' 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gena 
vaistus ir sučedyt pinigus, tad ateikite į APTIEKI, po

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Į LOUIS GOLDBERG, Advokatas ..... .... . ....

!.
Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.

606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST^ BOSTON.

..

AR TURI $1.000 J DĖTI J BIZNI? ;
Restoranas geriausioje vietoje ant1 

Broadvrav, So. Bostone. Kadangi sa< 
vininkas neturi laiko tą biznį prižiu-' 
lėti, tai parduos jį už labai žemą kai
na. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
prie (U) i

LITHUANIAN AGENCY. 1 
A. Ivaškevičių, ' 

361 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

A)tf»eptfšlps Mosite 

Vdriqjdająs f|lto cpežįi, išberiipi 
ir Ųiolęy odtffės Ityos.

KlobsŲIc pas opGel^orifca.

W. F.SEVuRA CO.
CECAR RPP'OS iOWA

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

9,

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

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Greitas Susinėsimas su Lietuva '
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigų ar šifkor- 

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

BUCKMAN IR FINBERG 
. Bankieriai ir šifkorčiu agentai 
85 Leverett SU Boston. Masą.

Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Liątutoa 

Atstovybėj Washingtone, išėmimui pašportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas. >

BUCKMAN IR FIMBERČ
Bankieriai

85 Leverett St,

agentūrą,

-■{

•x

ŠI

!
i

Boston, Mass.

4

1
I

| TeL S. B. 2488. j

I Dr. J. C. Lindžlos SiyRDtr
| LIETUVYS
1 . Gydytojas ir Chirurgas.
I 506 Broadway & G st. 
Ž SO. BOSTON, MASS.

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konservą- 

torijon įstojimas visuomet ga
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir oaigk Muzikos Moky- 
tojumi. Už 10 lekcijų doinavį. 
m<> — 15 doL ‘ * __
smuikos. piano, klametto, flau- 
to. oellos ar konhabono—13 dol.

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

• Adresas:
MIKAS 

769 
South
• 

lojo ■ j<»

Už 10 lekciją

PETRAUSKAS 
Broadway, 
Boston. Mass.
. ........................ •K

/

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

APTIEKA 
e » u s ■ ■■■ U's ■ ■ s s ė <wwTš ymriru a we 

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yni Amerikee 
' • ar Europos daktarų, iipildomi teisingai.
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome m lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, iaknų ir žie-u 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mugu nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, tfž bonką 
Lietuviška Trejanka, pakelis..........
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų . 
Plotkelės nuo šalčio ir Grippo ....
Perfurnai ••••.•••••«••••*•,. 
5Iuiiai

........................................ 11.50. 
........................................ 60e.
• |1J5. ;

......••••«••• 50c. i
15., $4, $3.. 12, 

muiuu ...................... ......................................... 50c., 25c., 15On 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiama pareikalavus. 1 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS" i 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite puštos ženklelį atsakymui,

K. ŠIDLAUSKAS»
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, K.mpa. e .t, SO. BOSTON, MASS.

f
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