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% Lloyd George nori 
pripažint Rusiją.

| Vokietija turi būt pakviesta _ , . . . - - - .
I prie bendro stalo Genujoj, {daugelyje vietų daro pasi- 

Mes, žinome, netikim, kad 
O be taikos negalima atgai- Genujos konferencija panai- 
vinti kapitalistinio biznio. ’ * ' ’ *—

Londono žiniomis, Angli
jos premjeras Lloyd George 
yra pasirengęs reikalauti 
Genujos konferencijoj, kad 
Rusija butų pripažinta visų 
valstybių, nes kitaip Euro
poj niekad nebus taikos ir 
niekad nebus galima sugrįžt 
prie normalio gyvenimo.

„Genujoj bus tarptautinė: 
konferencija” — sako jisai 
—"daugeliu žvilgsnių di
džiausia konferencija, kokia 
tik yra kada pasaulyje bu
vus. Visos Europos valsty
bės be jokio išėmimo yra pa
kviestos joje dalyvauti. Ko
dėl jos pakviestos? Todėl, 
kad mes norim padaryti ga
lą nuolatinėms karėms, ar
ba paskalams apie kares, 
kurie nemažiau kenkia tarp
tautiniams reikalams, kaip 
ir pačios karės.

„Vieną dieną jus girdit, 
kad Rusija rengiasi karėn 
prieš Lenkiją; kitą dieną 
jus skaitot, kad Lenkija or
ganizuoja sukilimą Ukrai- . 
noj; tai vėl ateina žinių, kad 
Rusija puls ant Rumunijos, ' 
kad Finliandija eisianti ata- ; 
komis ant Rusijos, kad bu
vusi Austrija grūmoja savo { 
kaimynams, o tie grąsina 1 
jai atgal.

„Šitokiam mišiny negali 
būt pastovumo; ant tokio 
supuvusio pamato negalima 
pastatyt prekybos.

„Taigi mes norime suvest! 
visas tas tautas Genujos 
konferencijoj veidas veidan 
ir pažiūrėti, ar negalima jų 
S”’’TuHmunK sako kad tai *-iai spėja’ reSkia’ da kiti *kaipor muzikantai ir
netikusi Pradžianessūri- kad santikiai Vokiet? Viena tokia trupė 1 ba-
rinks aoie 45 valstybės ku- ;,os ir Rusi-i°s eina geryn i? landžio jau pasirodžiusi ant
rios atsigabens anie 1 000 kad GenuJ°.s konferencijoj scenos. Jon įeina kunigaikš-

i«Kol rusai su vokiečiais stovės iš tienė Obolenskienė, kuni- 
igaikščiai Putiatinai, kuni
gaikščiai Trubeckiai, gro- 

i vas Tolstojus, buvusio rašy-

KITAIP EUROPOJ 
NEBUSIĄ TAIKOS.

kintų kares. Kad panaikinus 
kares, reikia panaikinti ir 
kapitalizmą, kuris tas ka
res gimdo. O kapitalizmo 
Genujos konferencija nepa
naikins. Bet vis dėlto laiki
ną taiką ir imperialistai ga
li padaryti.

; OfĮke

PWAI turtusŽNYČIV Švedijos dir
Iš Maskvos pranešama, J 

kad pradėjus konfiskuoti 
bažnyčių auksą ir kitokias 
brangenybes badaujančių 
žmonių pašalpai, popų su- SAKO. 5,000 SOCIALISTŲ 
agituoti tamsus parapijonįs

binin- 
kų protestas 

Rusijai.

priešinimų. Smolenske kiio 
net riaušės ir buvo užmuštų 
bei sužeistų žmonių. Mask
vos ’Tzviestija” reikalauja, 
kad valdžia pavartotų prieš 
dvasiškiją aštresnių prie
monių, nes negalima tylėti, 
kuomet augšti vyskupai vo
liojasi aukso krūvose, o 
liaudis miršta badu.t 
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SĖDI SOVIETŲ KA
LĖJIMUOSE.

inimas 
aturos.

ddemokratų 
. sovietų 

rotestą dėl 
an 5,000 
. Protes-

SOVIETŲ VALDŽIA 
BUSIANTI PRIPAŽINTA.

Londono žiniomis, po Ge
nujos konferencijos sovietų 
valdžia tuojaus busianti pri
pažinta visų pasaulio vals
tybių. Tokios nuomonės esą Lavra, esą tiek turtų, 
visi aliantų diplomatiniai 
atstovai, kurie dabar turėjo 
savo pasitarimą Anglijos 
sostinėj.

ETNOS VULKANAS 
VERŽIASI.

Ant Etnos kalno, Italijoj, 
pradėjo smarkiai veikti vul
kanas. Ugninga lava ver
žiasi iš žemės vidurių per 
kalno viršūnę ir plaukia vi
som pusėm žemyn. Apielin- 
kės gyventojai bėga.

DARBININKŲ x 
LOKAUTAS ANGLIJOJ.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

fabrikantai apskelbė loka 
tą, kuriuo išmetama iš dar
bo apie 800,000 darbininkų, 
daugiausia mašinistų ir in
žinierių.

600,000 angliakasių 
išėjo kovon.

STREIKAS APĖMĖ 20 
VALSTIJŲ-

t

u-

SHENANDOAH’RYJE DI
DELĖ VIENYBĖ.

Apie Shenandoah’rį ir 
Mauch Chunką angliakasiai 
parodė didelę vienybę ir 
Izlusnumą savo organizaci
jai. Atėjus paskirtai streiko 
valandai, kasyklose neliko 
nei vieno žmogaus.

Valdžia žada į streiką 
nesikišti. •

Angliakasių streikas jau 
prasidėjo. Apie 600,000 or
ganizuotų darbininkų padė
jo savo įrankius, ir beveik 
visos Amerikos kasyklos už
sidarė.

Federalė valdžia nutarė 
nesikišti į streiką patol, pa
kol nebus „visuomenei pa
vojaus”.

Tiktai vienoj Kentucky 
valstijoj pasiliko prie darbo 
apie 5,000 angliakasių, nes 
jų kontraktas su darbda
viais baigsis da už metų.

Kansas valstijos maine- 
riai visi metė darbą, nežiū
rint kad taip vadinamas in
dustrinis kapitalistų teis
mas buvo įsakęs pratęsti 
kontraktą da ant vieno mė
nesio.

Unija paliko prie darbo 
apie 13,000 angliakasių įvai
riose vietose tiktai turtui 
pridaboti.

Kanadoj sustreikavo tik
tai vakarinių provincijų 
angliakasiai; rytuose dirba"

Apskaitoma, kad dėl ang
liakasių streiko Pennsylva
nijoj turės netekti darbo ir 
apie 18,000 geležinkeliečių.

Sulyg valstijų, organizuo
ti angliakasiai skirstosi 
šiaip:

Pennsylvanijoj .. 154,825 
Illinojuje ........... 98,000
Ohio .................. 49,000
W. Virginijoj ... 48,400 
Indianoj ............. 31,000
Ark. ir Texas .... 14,800 

13,100 
12,200 
11,500 
9,700 
8,300 
7,650 
5,250 
4,675 
4,625
4.125
2.125 

20,000

Sunkus 
bolševikų d

Švedijos Soc 
Partija nusi 
valdžiai aštrų
uždarymo kai 
Gruzijos sočia 
tas sako; »

i „Švedijos darbininkų kle- 
sa gavo žinių kaip sovietų 
valdžia vaišina Rusijos -ir 
Gruzijos socialistus, kas su
kėlė didžiausiotįasipiktini- 
mo. Suviršum 200 Rusijos 
socialistų turėjo apskelbti 
kalėjime bado streiką, kad 
atkreipus pasaulio akis į tas 
kančias, kokiose tjie gyvena, 
ir kad išreikalavus sąlygų 
pagerinimo.

„Peųki tūkstančiai Gruzi-

SHAMOKINAS VISAS 
STREIKUOJA.

Shamokino kasyklos užsi
darė iš pirmos dienos. 'Apie 
70,000 angliakasių toj apie- 
linkėj stojo streikan kaip 
vienas vyras.

AKMENŲ TAšYTOJAI 
SUSTREIKAVO.

Šį panedėlį Naujoj Angli
joj sustreikavo apie 5,000 
girnakaliu. Streikas kilo 
dėlto, kad darbdaviai nuta
rė numušti algas.

V1EN0 KLIOŠTORIAUS 
TURTŲ UŽTEKTŲ RU

SIJAI IŠMAITINT.
Vienam tik Kijevo klioš- 

toriuje, kuris yra žinomas 
kaip Kijevo Pečerskaja

/Į, kad 
jei juos pavertus pinigais, 
tai galima butii išmaitinti 
visą badaujančią Ukrainą 

! ir Juodųjų Jūrių pa- 
kraščius. |

Taip praneša Ukrainos jos socialistu šiandien sėdi 
{ ’' " - ' * / . deltp, kad ne-
Serafimovas, kuriam buvo’sutiko liuostr^lHbpasiduo- 

" i konfiskuoti visų ti rusų okupacijos spėkai. 
Kiti tūkstančiais deportuo
jami arba slapstosi, kad iš
vengus likimo tų, kurie bu
vo jau areštuoti.

„Argi tai daleištinas daik
tas, kad valdžia, kuri nuola
tos sakosi stojanti už socia
listų principus, kad ta val
džia taip persekiotų socia
listus? Tečiaus žinios, kurių 
mes gauname; išrodo teisin
gos, o tas reiškia, kad so
vietų valdžia žiauriai laužo 
pamatinius socializmo prin
cipus ir negirdėtu budu su
kelia prieš save viso pasau
lio darbininkus.

„Piktadarystės, kokių so
vietų valdžia yra papildžiu
si ir vis da tebepildo, var
giai gali būt pataisytos. Mes 
žinom, kad mes kalbam vi
sų Švedijos darbininkų var
du. ir mes jus užtikrinam, 
kad jei Rusijos ir Gruzijos 
socialistai nebus iš kalėjimų 
paleisti ir žmoniškai vaiši
nami, tai Švedijos darbinin
kų klęsa žiūrės į Rusijos so
vietų valdžią su dideliu pa
sipiktinimu. Giliai sujudinti 
ir karčiai užrūstinti, mes 
protestuojame prieš jūsų 
vaišinimą socialistų, kurie 
nesutinka su komunistų 
taktika.”

SOVIETŲ VALDŽIA _ .
GAVO CARO RUMUS {vidaus reikalų komisaras'kalėjime vien 

BERLINE. ° "------- ’ “K’ ’*
Iš Berlino pranešama, kad pavesta..........................._

sovietų Rusijos delegacija Kijevo bažnyčių ir kliošto- 
važiuodama Genujon buvo rių turtus. Jis sako, kad Ki- 
apsistojus vokiečių sostinėj’ jevo Pečerskoj Lavroj jis 
ir viešėjo pas kancleri radęs dvi mitras, kurios 
Wirthą. Laike pasikalbėji- 1870 metais buvo įkainuo- 
mo, Vokietijos reikalų ve- tos po. $25,000,000. Jos pa- 
dėjas Wirth pareiškęs čiče- darytos iš gryno aukso, sve- 
rinui ir Litvinovui, kad bu- ria po kelis svarus ir iš- 
vusiojo čkro ambasados ru- puoštos nepaprastai dide- 
mai Berline busią pavesti liais ir baltais deimantais, 
sovietų valdžios atstovybei.1 -----------

Tie rūmai buvo privatinė CARO DIDŽIŪNAI EINA 
Romanovų šeimynos savas-’ ........ ..  *
tis ir karės metu vokiečių 
valdžia buvo užgriebus juos. 
Jie randasi prie Unter den 
Linden gatvės, kur gyven
davo pats kaizeris, todėl pa
vedimas jų bolševikų atsto
vams sukėlė daug kalbų 
Berline. Kai kurie laikraš-

‘ čiai spėja,

, > pas kanclerį radęs dvi mitras, kurios 
Laike pasikalbėji- 1870 metais buvo įkainuo-

STREIKAS NASHUA 
POPIERINĖJ.

Nashua, N. H. — Vietos 
popieros kompanijai pa
skelbus, kad ji numuša dar
bininkams 15% algos, visi 
darbininkai metė darbą ir 
apskelbė streiką.

SAKO. STREIKIERIAI
SUGADINO MAŠINAS.
Pacific Mills audeklinių 

viršininkai Lawrence pra
nešė policijai, kad išeidami 
streikan jų darbininkai su
gadinę už $1,400 mašinų.

IR NE UNIJISTAI STREI
KUOJA.

Kasyklų baronai tikėjosi, 
kad ne unijistai angliaka
siai neis streikuoti. Bet jie 
apsiriko. West Virkinijoj, 
Marshall paviete, sustrei
kavo visi ne unijistai. Piet
vakarių Pennsylvanijoj 
taipgi visi rre-unijistar pri
sidėjo prie streiko. Scran- 
tono apielinkėj užsidarė vi
sos kasyklos, streikuoja .70,- 
000 mainerių. Daug jų ga
vo darbo prie namų staty
mo Scrantone.

West Virkinijoj,

Pennsylvanijoj
r

ANT SCENOS.
Susirinkusi Paryžiuje ru

sų aristokratijos Smetona 
pradėjo mokytis sau duoną 
pelnyti. Tūlam Russelliui 
vadovaujant, buvę caro di
džiūnai ėmė mokytis scenos 
meno, vieni jų kaipo šoki
kai, kiti kaipo dainininkai,

visokių ekspertu; tas labai ’ 
brangiai lėšuosią. ;Vlen0-

’Tegul ir brangiai lėšuo- 
ja, bet visgi 1,000 ekspertų 
nelėšuos tiek daug, kiek lė- 
šuoja karės. O jei nerišime 
savo ginčų Genujos konfe
rencijoj, tai gali prisieit 
juos rišti karės laukuose. 
Mes tik ką turėjome keturis 
metus karės. Vietoj tūks
tančio ekspertų, ginčą rišo 
30,000,000 ginkluotų karei
vių. Dešimts milionų jaunų 
vyrų liko debatų laukuose, 
kita dešimtis milionų žmo
nių padaryta ubagais ir 
50,000,000,000 nuostolių bu
vo pinigais.”

Taigi Lloyd George nori 
dabar pabandyti kitokios, 
konferencijos. Ir jis tikisi/

SEMIONOVAS
AMERIKOJ. -tojo sūnūs, ir daug kitu. 

Generolas Semionovas, j ---------- -
juodašimčių ir razbaininkų ATVYKSTA AMERIKON

LIETUVOS FINANSŲ 
MISIJA.

a^koi Washington. — Sulig gau- 
-.ir u- ta pas Lietuvos atstovą ka-H Washingtonan. Reikia pa- Kauno, netru-

stebeti, kad doram žmogui įus Amerikon atvyksianti 
įvažiuoti Amerikon dabar Lietuvos Finansų Misija 
labai suriku, bet visokiems Lietuvos paskolai
reakcininkams ir galvane- £ _ (Elta }

daros-__________ ! SODEIKA LIETUVOS
MASKVA PROTESTUOJA OPEROS DIREKTORIUS.

PRIEŠ PARDAVIMĄ
LAIVŲ.

vadas Sibire, kur jis norėjo 
nuversti bolševikų valdžią, 
šiomis dienomis ;
Amerikon ir ketina važiuo-

Washington. — Kaip pra
neša Kauno laikraštis „Ai- 

________ _ r Rusijos sovietų valdžia das”, Amerikos lietuvis ope- 
kad ji galės sustabdyti ka- nusiuntė Anglijos ir Ameri- ros dainininkas paskirtas 
įes. Tautų Lyga negalinti to kos valdžioms po notą, pro- {Lietuvos valstybės operos 
padaryt, nes perdaug susi- testuodama prieš Merkulo- direktorium. — (Elta.) 
kompromitavus. Rusai visai vo pardavimą Japonijai lai- 
atsisako kalbėtis su Tautų vų ir kitokių turtų Vladi- 
Lyga. O su Rusais nesusitai- vostoke, kurie priklauso 
kius, ramybės Europoj ne-, Rusijos valstybei. Merkulo- { 
busią. Būtinai reikia susi- vas buvo Japonijos pastaty- ir prezidento Hardingo pro- 
tarti su Rusija ir Vokietija.; tas Vladivostoko respubli-testų, atstovų butas Wa- 
Nes jei susitaikysi tik su kos „prezidentu”. Begaspa- shingtone po 10 dienų karš- 
viena Rusija, o Vokietiją!doriaudamas tas vagis iš- tų diskusijų priėmė bilių, 
paliksi tolimesniam plėši- plėšė miesto turtus ir išpar- kuriuo šios šalies armija šu
niui, tai irgi nebus tautų {davęs juos japonams, pabė- mažinama iki 115,000 ka- 
šeimynoj ramybės. Todėl ir go Japonijon. reivių. .

NUTARĖ SUMAŽINT 
ARMIJĄ.

Nežiūrint generalio štabo

MIRĖ AUSTRIJOS 
KARALIUS.

Pereitoj subatoj mirė 
trėmime buvęs Austro-Ven
grijos karalius Karlas. Jis 
apsirgo plaučių uždegimu ir 
tik kelias dienas pasirgęs 
persiskyrė^ su šiuo svietu.

Karlo gyvenimas buvo 
vieni tik nepasisekimai ir 
vargai. Nespėjus jam sostą 
užimti, tuoj Austrijoj kilo 
i evoliucija ir jis neteko ka
rūnos. Paskui jis bandė du 
kart įsigauti atgal į kara
lius Austrijoj ar Vengrijoj, 
bet už tuos bandymus alian- 
tai ištrėmė jį su žmona ant 
portugalų salos Madeiros, 
už 400 mylių nuo Afrikos 
pakraščio, ir laikė jį tenai 
belaisviu. Tenai jis ir užbai
gė savo gyvenimą.

• v
1S-

UŽMUŠĖ 2 ŽMOGŲ IR 
PAVOGĖ $20,000.

South Chicagoje šį pane- 
dėlį banditai užmušė vieną 
policmaną, vieną banko pa
siuntinį, ir pagrobę krepšį 
su $20,000, kurį jiedu nešė 
bankon, pabėgo automobi- 
liuje.

Užpuolimas įvyko ties 
Calumet National Banko 
durimis, kur buvo pilna 
žmonių. Policmanas ir ban
ko pasiuntinys nešė Staty
bos ir Paskolos Draugijos 
surinktus per sąvaitę pini
gus padėt į banką. Netoli 
banko jiems už akių užva
žiavo didelis automobilius 
penkiais vyrais. Vienas pa
siliko prie styro, o keturi 
Šoko laukan su revolveriais. 
Policmanas siekė į kišenių 
<avo revolverio, bet tuo tar
pu plėšikas peršovė jį per 
galvą ir pusiau ištrauktas 
policmano ginklas nupuolė 
žemėn; pats policmanas 
taipgi krito. Banko pasiun- 
inys irgi stvėrėsi už savo 
jištalieto, bet ir jis tuojaus 

buvo peršautas ir krito ne
gyvas. Tuomet banditai pa
grobė pinigus ir nuvažiavo.

•

SNIEGAS NAUJOJ 
ANGLIJOJ.

Pereitos sąvaitės sniegas 
ižklojo beveik visą Naują 
Angliją, tik nevisur lygiu 
storumu. Vermonto valsti
joj prisnigo nuo 10 iki 15 
colių, o Massachusetts vaiš
ijo] apie Springfieldą apie 

I colius.
LIETUS UŽMUŠĖ 4 

ŽMONES.
Kansas valstijoj, Burling- 

*ono apielįnkėj buvo toks 
smarkus lietus, kad keturi 
žmonės likos užmušti ir pri
daryta už kokį milioną do
lerių nuostolių.

ij 
!

Iowoj .. . ............
Alabamoj ...........
Tennessee .........
Kansas .. . . ........
Missouri............
Wyominge.........
Marylande.........
Coloradoj ..........
Montanoj ...........
Wąshingtone .... 
Michigane .........
Kanadoj ............
Be to da kiekvienoj vals

tijoj yra neorganizuotų ka
syklų, kurių darbininkai 
čionai nepriskaityti. Šitos 
skaitlinės parodo tik tuos 
mainerius, kurie priguli 
prie unijos.

VVILKESBARR1Ų KASY
KLOS UŽDARYTOS.

Apie Wilkesbarrius taip
gi nėra skebų. Apie 20,000 
vyrų IVyomingo klonyje ir 
apie 55,000 Luzernės pavie
te metė darbą iš pirmos 
dienos.

PERSPĖJA NUO PRO
VOKATORIŲ.

Springfielde, III., tarp 
mainerių pasirodė kurstan
čių lapelių, po kuriais .pasi
rašo komunistų partija. 
Distrikto prezidentas Far- 
rington perspėja mainerius, 
kad tų lapelių neklausytų, 
nes tai esąs provokatorių 
darbas.

PATARIA VALDŽIAI 
PAIMTI KASYKLAS.
Idaho valstijos senato

rius Borah, kuris yra Sena
to Darbo Komiteto narys, 
pataria, kad federalė val
džia paimtų anglių kasyklas 
į savo rankas, kitaip nebu
sią tvarkos.

ILLINOJUJE JAU 
ŠAUDO.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad pietų Illinojuje, 
kur visi angliakasiai išėjo 
streikan, jau pradėta šau
dyt. Apie Bentoną tapęs 
sunkiai sužeistas policijos 
viršininkas ir pašautas vie
nas policmanas. Juos šovęs 
mainerys Reid.

WEST VIRGINIJOJ 
ŠAUDO STRE1KIERIUS.

S, Royal, W. Va. — Šį pane- 
ėlį čia jau prasidėjo šaudy
mas. Matomai kapitalistų 

nusamdyti provokatoriai 
pradėjo šaudyt per upę į 
pilną karą angliakasių. Ku- 
lipkos ėmė švilpti maine- 
riams pro galvas ir vienam 
likos peršautas švarkas, bet 
sužeistas nebuvo nei vienas.

UŽPUOLĖ STREIKIERIŲ 
SUSIRINKIMĄ.

Lawrence’o policija perei
tą sąvaitę užpuolė kelis 
rūkstančius streikuojančiij 
audėjų, kurie buvo susirin- 
cę ties Everett Mills, ir iš
vaikė juos. Žmonės ujo ant 
policmanų, kaip ant kokių 
vilkų, f

350,000 GALIONŲ ROMO 
IŠVERSTA UPĖN.

Chicagoj prohibicijos ’ 
agentai pereitoj subatoj iš
vertė upėn 350,000 galionų 
degtinės, vyno ir alaus, ku
ri jie buvo konfiskavę perei
tais metais. v



z

2
9 B-

APŽVALGA i
ti jais angli iš Europos. Bet KAIP LENKAI "lšSPREN- niekas nenori pildyti, net ir

____ A’ 1 ' J 1 JI _r,_ • Iv“ T * » T Lj. 1_____ ’ _________-T

lfc===== 
VYRIAUSIA RUSIJOS 
BADO PRIEŽASTIS. •

Sovietų Rusijos Draugai, 
tai yra tokiu vardu pasiva
dinęs komunistų komitetas, 
kuris Amerikoje renka ba
daujantiems Rusijos žmo
nėms aukų, išleido brošurė- 
lę, aiškindamas Rusijos ba
do priežastis.

Sulyg tos brošurėlę^, ba
das pasidarė dėl dviejų prie
žasčių: kaitros ir blokados.

Kas yra kaitra? Brošurė- 
lė aiškina:

"Kuomet lietaus visai nėra, 
o saulė išdegina laukuose vi
sus javus ir viską, kas tik 
auga, tai žemė išdžiūsta. kaip 
kaulas, išstimpa visi galvijai 
ir arkliai, nėra nei duonos, nei 
nieko kita valgyt. Tai vadina
si KAITRA.

"Sovietų Rusijoj, Volgos 
apskrityje, ' kaitra buvo tokia 
didelė, kad išnyko visi gyvi 
daiktai ant ūkių — vištos, 
avįs, karvės, ožkos ir arkliai. 
Ant žemės niekas neužaugo ir 
žmonės neturi nieko valgyt. 
Jie bando palaikyti savo gy-* 
vastį džiovintomis šaknimis, 
žolėmis ir medžių žievėmis. Jie 
daro duoną iš žievės ir molio 
ir bando ja gyventi, bet kas 

« diena 50,000 jų miršta. Mili- 
onas mirė į tris savaites ir da
bar arti 10.0000 vaikų badauja. 
Eina paskalai, kad vietomis iš
alkę žmonės pradėjo valgyt 
jau lavonus. Tai matote, koks 
baisus yra jų badas.

"Bet ne viena KAITRA rei
kia kaltint dėl šito bado. BLO
KADA taip pat kalta." 
ylr brošurėlė aiškina, kas 

lai yra blokada. Girdi:
"Kada Rusijos darbininkai 

ir valstiečiai padarė 1917 me
tais lapkričio mėnesi revoliu
ciją, jie paėmė į savo rankas 
visą žemę ir fabrikus, visus 
rumus ir namus, ir Įsakė vi
siems turčiams eiti dirbt, arba 
apleisti šalį. Kas tik nedirbo, 
tas nieko negavo. Tiktai darbi
ninkai ir valstiečiai, kurie no
rėjo dirbti, gavo žemės ir 
namų.

"Kitų šalių kapitalistai šito
kios revoliucijos persigando. 
Jie bijojo, kad pas juos darbi
ninkai nepadarytų to paties 
ir kad jiems neprisieitų eit 
dirbti. Užtai jie susitarė nu
versti darbininkų valdžią; jie 
norėjo sugrąžinti senus laikus, 
kuomet dvarponiams ir kapi
talistams Rusijoj prigulėjo 
viskas, o darbininkams — 
nieko.

"Bet Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai sutvėrė Raudonąją 
Armiją ir Raudonąjį Laivyną, 
ir daugelio šalių darbininkai 
atsisakė eit kariauti prieš Ru
sijos darbininkų valdžią. ♦ 

"Kuomet kapitalistai pama
tė, kad armijomis ir kanuolė- 
mis jie negali senos tvarkos 
sugrąžinti, jie pabandė kitokį 
būdą. Jie pasiryžo nuveikti 
Rusiją BLOKADA. Tai yra, 
jie neprileido prie Rusijos nei 
vieno laivo, kuris galėtų at
vežti reikalingo maisto, dra
panų ar mašinų.”

Vadinasi, bėdą už Rusi
jos nelaimę komunistai su
verčia ant Dievo-ir kapita
listų: vienas užleido kaitrą, 
o kiti uždėjo blokadą.

Kad kaitra ir blokada 
daug prisidėjo prie Rusijos 
vargo, tai niekas apie tai 
nesiginčys; tečiaus jei ne 
bolševikai ir jų neapgalvota 
taktika, tai tos blokados vi
sai nebūtų buvę ir kaitra 

•keliose gubernijose nebūtų 
pagimdžius bado visoje ša
lyje.

Rusijos žmonių dabartinė 
nelaimė yra stačiai bolševi
kų šeimininkavimo pasek
mė. 1920 metų rudenį Via 
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kad badas bus neišvengia
mas, nes du trečdaliai laukų 
liko ant žiemos neįsėta. 
Kaimiečiai stačiai atsisakė 
dirbti laukus, nes miestų 
komunistai viską iš jų at
imdavo.

Taigi vyriausia Rusijos 
bado priežastis yra komu
nistu „tvarka”.
BAŽNYČIA TIK ANT 
DOLERIO LAIKOSI.

Švento Juozapo laikraštis 
' Darbininkas” pradeda po 
truputi šviestis. Anąsyk ji
sai užsimanė sužinoti, kokie 
katalikų bažnyčios vadai iš
kėlė obalsį „Tikslas išteisina 
Įranki”, o dabar jisai pats 
surado, kad bažnyčia laiko
si ne ant Dievo žodžio, bet 
ant dolerio. Šitokį dalyką ji
sai paskelbė 34-tam savo nu
meryje. Jis išdėstė šitą tie
są parapijonims šitokiais 
pavyzdžiais:

"Jei nemokėsi ’fėro’, strvt- 
kariu nevažiuosi; jei nemokė
si gydytojui, negausi jo patar
navimo; jei nemokėsi valdžiai 
taksų, valdžia grius Tas pats 
atsitiks bažnyčiai, jei nemokė
si jos palaikymui.”
Tai reiškia: jei neduosit 

katalikų bažnyčiai dolerių, 
ji grius. Ji grius dėlto, kad 
vien tik ant dolerių ji laiko
si. Ji negali laikytis Dievo 
galybe, nes tokios galybės 
visai nėra. Jei kunigai sako, 
kad ji yra, tai jie tik mulki
na žmonėms akis.

Mums, materialistams, ta
tai yra senai jau žinoma tie
sa. Klerikalai ikišiol šitos 
tiesos negalėjo suprasti. Jie 
vis sakydavo, kad pasaulyje 
viskas priklauso nuo Dievo 
valios. Bet žiūrėdami kas 
diena gyvenimo tikrenybėm 
ir jie pradeda jau praregėti, 
štai, jie jau pripažįsta, kad 
doleris yra daug galinges
nis, negu Dievo galybė. Kaip 
sau norit, tai yra progresas. 
Gali būt, kad neužilgo jie 
paskelbs, jog ir Dievo nėra.

1

ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS

Pirmą balandžio Ameri
koje prasidėjo genpralis 
angliakasių streikas. Dar
bas sustojo minkštųjų ir 
kietųjų kasyklų laukuose.

Streikas kilo dėlto, kad 
angliakasių sutartims su 
kasyklų savininkais pasi
baigus, minkštųjų kasyklų 
baronai visai atsisakė su 
angliakasių unija tartis, o 
kietųjų kasyklų savininkai 
nors ir buvo suėję su unijos 
atstovais, vienok nesutiko 
su darbininkų reikalavi
mais. Angliakasiams tada 
nieko daugiau neliko, kaip 
tik streikuoti.

Taigi šitą streiką surengė 
anglies trustas. šimtapro
centiniai „patriotai” tikisi, 
kad per streiką jiems pa
vyks sunaikinti angliakasių 
organizaciją. Jie turbut jau 
iškalno žino, kad šitoj kovoj 
su darbininkais jie gaus iš 
savo prietelio Hardingo šir
dingos paramos. Todėl gali
ma tikėtis, kad prieš strei-.. 
kierius bus panaudota ka- 
riumenė ir gal ne vienoj 
vietoj bus pralietas darbi
ninkų kraujas. Kapitalistai 
su savo valdžia darys viską, 
kad darbininkus sumušus ir 
privertus juos grįžti darban 
be jokios sutarties, be 
unijos.

Bet ar tiems pelnagro- 
biams pavyks savo velniš
kus »lenus Įvykinti, tai ki
tas klausimas. Jei tik dar
bininkai laikysis vienybėj, 
tai streikas bus laimėtas, 
nes pati valdžia prisipažįsta, 
kad anglies išteksią tik ant 
50 dienų. Tiesa, valįžia turi 
dano’ laivu, kurie dabar su-

■ 1
Ne\v Yorko dokų darbinin
kai jau pareiškė, kad tokios 
anglies jie visai nekraus iš 
laivų. Reikėtų tik, kad gele
žinkeliu darbininkai atsisa
kytų importuotą anglį ga
benti geležinkeliais, o kasy
klų trusto smakui ragai 
tuojaus butų nulaužyti.

STREIKAS IR 
PROVOKACIJA.

Prasidėjus angliakasių 
streikui, kuriame dalyvaus 
•laug ir lietuvių darbininkų, 
"Keleivio” redakcija skaito 
savo pareiga visus perspėti: 
Draugai, saugokitės provo
kacijos. Neklausykit tokių 
•kalbėtojų, kurie kurstys jus 
vartoti ginklą arba kelti 
triukšmą. Nenešiokit su sa
vim revolverių ir neduokit 
progos kapitalistų šunims 
prisikabinti prie jus.

Norėdami sulaužyt strei
ką. kapitalistai griebsis vi
sokių judošvščių. Jie siųs 
jūsų tarpan savo agentus, 
kurie apsimetę „darbininkų 
•mieteliais” keiks kompani
jas ir kurstys jus imti kasy
klas į savo rankas, arba ap- 
šaudyt kasyklų sargus. Jie 
darys visokių provokacijų, 
kad sukėlus riaušių.

Bet darbininkai turi žino
ti, kad kiekvienos riaušės iš
eina kapitalistų naudai. Nes 
ginkluoti kompanijų galva
žudžiai tada turi progos už
pulti ant darbininkų ir su
mušti juos. 0 jei privatiniai 
kompanijų razbaininkai ne-, 
žalės darbininkų nuveikti, 
:ai valdžia atsiųs kariume- 
nę, ir streikas bus sulau
žytas.

Šitokių atsitikimų mes 
esam jau daug matę. Darbi
ninkų kraujas da nėra iš
džiuvęs West Virginijos ir 
Colorados laukuose. Darbi
ninkai, kurie bandė ginti sa
vo teises ginklu, buvo skau-' 
tžiai sumušti. Vieni jų išva
ryti iš šio pasaulio, ’o kiti 
merdi sugrusti į kalėjimus; 
’ų namai sunaikinti, šeimy
nos išardytos, o didžiausi . 
kriminalistai, kasyklų savi 
ninkai su savo profesiniais i.; 
žmogžudžiais ir provokato- 
riais dabar tenai siaučia 
kaip kokie pragaro de
monai.

Taftgi tegul kiekvienas 
streikieris atsimena, kad 
juo ramiau ir atsargiau jis 
streiko metu elgsis, tuo sun
kiau bus kapitalistams 
streiką sulaužyt ir tuo ma
žiau progas jų spauda turės 
šmeižti darbininkus.

DĖ” VILNIAUS KLAU
SIMĄ.

„Naujienos" paduoda žy
dų „Forvertso ’ korespon
dento pranešimą iš Varšu
vos apie tai, kaip lenkai „iš
sprendė” Vilniaus klausimą. 
Kaip žinia, lenkai sušaukė 
vųlnįuje "steigiamąjį sei
mą", ir tame "seime” jie nu
tarė prijungti Vilnių prie 
Lenkijos.

Kada Lietuva dabar pa
siūlė atiduoti Vilniaus klau
simą tarptautiniam Haagos 
teismui, lenku valdžia atsa
kė, kad po to, kaip Vilniaus 
"seimas nutarė prijungti 
Vilnių prie Lenkijos, Vil
niaus klausimas esąs jau už
baigtas ir jokio teismo dėl 
jo negali būti.

Kadangi visą šitą politiką 
(lenkai veda su francuzų ži
nia ir pritarimu, o anglai 
Lietuvos klausimuose visuo
met fraiicuzams nusileidžia, 

i lai visai nesimato, kaip da
bar Lietuva galėtų savo sos
tinę iš lenkų atimti. Išgrūs
ti tuos katalikiškus bandi-

■ tus galima butų tiktai gin- 
iklo spėka. Bet Lietuva tiek 
; spėkos neturi. Taigi dabar 
i jai nieko daugiau nelieka,
■ Kaip tik sutikti su likimo va» 
į 11a ir nusiraminti.

J

tie, kurie jį parašė.
”2. Tarp miesto ir laukų 

gyventojų blaivybės įstaty
mas priveisė tūkstančius 
slaptų degtinės varytojų.

”3. Išdygo viša armija 
šmugelninkų, kurie gabena 
degtinę slaptais keliais iš 
užsienio.

”4. Baisiai padidėjo pre
kyba nuodingais vaistais ir 
svaigalais.

„5. Žymiai padidėjo be
darbių skaičius, nes 45 pra
monės, kurios buvo surištos 
su svaiginamųjų gėrimų ga
minimu, turėjo atleisti daug 
darbininkų.

„v. Nuo vartojimo kenks
mingų gėrimų daugybė 
žmonių apjako, daug išėjo 
iš proto ir nemaža nuėjo tie
siog į kapus.

”7. Sumažėjus valdžios 
pajamoms, ant žmonių likos 
užkrauta apie 81,000,000^- 
900 mokesčių.”

Taigi blaivybė turi labai 
daug blo£ų pasekmių. Gero 
gi ji nieko nedavė, nes gir
tuokliavimo nei kiek nesu
mažino, tik padarė jį daug 
kenksmingesnį.

'Lietuvos Reikalai
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Rašo Kunigas.

KELIŲ „GATUNKŲ” 
KATALIKAI.

Ar žinot, kiek yra „gatun- 
kų„ katalikų?

Penkių. Štai jie:
1. Perkūniški katalikai;
2. šiaudiniai katalikai;
3. Siekeriški, katalikai;
4. šikšnosparniniai kata

likai;
5. Zuikiniai katalikai.
Tai visos veislės. Kitokių 

„gatunkų” nėra. Tiek bent 
paskelbė So. Bostono „Dar
bininkas” 34-tam savo nu
meryje. O jis turi gerai apie 
tai žinoti, nes jis yra kun. 

i Urbonavičiaus parapijos or- 
’ ganas. 
. Dabar „Darbininkas” 

lėtų tik paaiškinti, prie ka
lios tų veislių jis pats pri
klauso. ’ < * '
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NENORI AGITACIJOS.
”Sandara” 13-tam nume

ryje duoda Lietuvos Infor
macijų Biurui vėjo už vary
mą klerikalinės agitacijos. 
Ji sako:

"Lietuvos Informacijų Biu
ras, vietoje teikti laikraščiams 
informacijas, faktus, pradėjo 
siuntinėti agitacijos straips
nius. Ypač užsispyrė įgirti 
mums Lietuvos žemės refor
mos įstatymą, kurį klerikalai, 
pasinaudodami savo absoliučia 
diduma Steig. Seime, perleido 
savotiškai. Niekas nevalios 
niurnu įgirti blogo daikto. Ta 
Informacijų Biuro giriama že
mės Reforma yra didžiausia 
gėda Lietuvai. Musų kaimynai 
Latviai visai kitaip žemės 
klausimą sutvarkė. Ten žemė 
bus duodama bežemiams ir 
mažažemiams. Lietuvoj kleri
kalai viską taip pakreipė, kad 
davė ponams progos išsidalinti 
įvarus tarp šeimynos narių, 
taip kad mažai kas liekasi iš 
dvarų dalinti. Gi ir iš to, kas 
liko dvarų, Steigiamojo Seimo 
kopustagalviai didžiumą palie
ka vėl ponams, kunigams ir 
klioštoriams, taip kad vargšui 
kaimiečiui mažai kas lieka. Jr 
tą, kas lieka, jis gali tik pirkti. 
Ir pirk, neturėdamas pinigų! 
Tokių 'reformų’ mums Infor
macijų Biuras neįgirs.”

Ateinančiais rinkimais į 
Suvienytų Valstijų kongre
są Amerikos Darbo Fede
racija reikalaus, kad alus ir 
vynas vėl butų sugrąžinti. 
Pildomoji federacijos val
dyba pataria savo organi
zacijos nariams, kurių ji tū
li apie 3,000,000, balsuoti tik 
už tokius kandidatus į kon
gresą, kurie prižada atšauk
ti dabartinį blaivybės, įsta
tymą.

Išleistas tuo klausimu 
Darbo Federacijos "'aplink
raštis sako, kad blaivybės 
Įstatymas yra priešingas 
gyventojų valiai, kad jis yra 
neįvykinamas, ir kad fana
tiškas valdžios užsispirimas 
jį palaikyti daro tiktai mil
žiniškų lėšų valstybei.

Kiek blaivybės įstatymas 
atsiliepia į ekonominį šalies 
gyvenimą, tai galima su
prasti iš valdžios statisti
kos, sako A. D. F. aplink
raštis. Valdžios surinktos 
skaitlinės parodo, kad 191S 
metais bravorai sunaudojo 
.5110,000.000 ūkio produktų, 
o tų produktų pristatymui 
iki bravorų, paskui gi iki 
vartotojų turėjo būt užimta 
per visus metus 13-3,666 ge
ležinkelio vagonų. Beto da 
bravorams varyti 1918 me
tais buvo sunaudota 50,000 
vagonų anglies. Tas aiškiai 
parodo, kiek blaivybės įve
dimas atėmė žmonėms 
darbo.

Amerikos! Darbo Federa
cijos taryba (pakosi tyrinėju
si blaiyybėl pasekmes ir

Priėmus trečiuoju skaity
mu žemės reformos įstaty
mą, St. Seimas gajop priėjo 
prie svarstymo Lietuvos 
valstybės konstitucijos, šis 
įstatymas susideda iš šimtu 
paiagrafu ir yra konstituci
jos komisijos sunkaus ir il
go darlx> vaisius.

Pirmasai skaitymas pra
ėjo labai negyvai, šiek tiek 
Įdomesnes kalbas pasakė s- 
d. atstovas V. Čepinskis, 
paskui Šležęvicius ir kun. 
Staugaitis. Keliolika kitų 
kalbėtojų nieko įdomaus ne
pridėjo, gal vieną reikia tik 
pastebėti, kad jie savo kal
bose parodė visiško nesu
pratimo konstitucijos dės
nių ir taip sau, kaip sako
ma. „tauzijo”. Pirmame 
skaityme krikščionįs buvo 
nuosakus, visur gynė prezi
dentūrą, nekurie net pa- 
pabriežė, kad Lietuvos pre
zidento teisės butų praplės
tos, siūlė duoti jam net „ve
to” teisę pasirašant Seimo 
išleistus įstatymus ir t.t. 
Delei santikių valstybės su 

■, bažnyčia ir pastarosios su 
mokykla, žinoma, gynė tai, 
kas viduramžiu kvepia. So
cialdemokratai priešingai 
yra nusistatę už visišką 
mirties bausmės panaikini
mą, už atskyrimą valstybės 
nuo bažnyčios ir pastarosios 
nuo mokyklos. Mokykla, s- 
d. nuomone, iki 16 metų am
žiaus visiems turi būti ga
rantuota. Beto s-d. via įne- 

!šę sumanymą, kuriuo kraš- 
rto ukiui tvarkyti butų suda- 
I rytos apskričių ūkio tary- 
i bos ir visos Lietuvos Ūkio 
; Taryba, kurion Įeitų atsto
vai įvairių partijų, darbi
ninkų organizacijų ir t.t. 
Tos tarybos kompetencija 
gvildenti krašto ūkio reika
lus ir teikti Seimui suma- 

i r.ymus. Bet *apie' tai prisieis 
rašyti kitą kartą. — 

Liaudininkų pozicija šiek 
tiek kitokia. Jie taipgi neno
ri nuolatinės prezidentūros, 
bet siūlo prezidento parei
gas uždėti vykdomosios* val
džios atstovui —' Ministeriu 
Pirmininkui. Liaudininkai 
mano, kad visiško mirties 
bausmės, panaikinimo nega
li būti, ji turi pasilikti teis
mui nusprendus ir t.t. Tai
gi Seime svarstant konstitu- 

! ciją yra pasireišk usios tris 
!sriovės. Greičiausiai' krikš
čionįs nebos jokių opozici
jos išrodymų ir savo keliu 
balsų dauguma nubalsuos 
busimosios Lietuvos Respu
blikos konstituciją.

Apie pačią konstituciją 
tikiuosi parašyti sekantį 
kartą, kada einant antruoju 

uu varuiuiiiKu rarujus; {Skaitymu nuo krikščionių 
•rugytinė M. Undžienė yra; veido nukris veidmainingos 
neištikima, nes pernai pas kaukės ir mes turėsime pro- 
socialpatriotą’’ K. Liutkų Į gos išvysti tikrus, gryno! 

ji pirko porą pančekų. Nors kraujo Lietuvos jėzuitus, 
ji viską kontroliuoja „iš ■ Taigi St. Seimas gyvena pa-

ŽARUOS.

t 
i

Kuomet „Laisvės” redak
torius V. Paukštys didžiuo
jasi, kad jis yra bemokslis,, 
tai reikia suprasti, kad per 
jo lupas kalba „dvasia šven
ta”. Seniaus tik šventieji to
kius stebuklus darė — bū
dami bemoksliais rišo 
„moksliškas” problemas ir 
didžiuodavosi, kad per jų 
•ūpas kalba dvasia šventa. 
Pik vargas, kad šandien 
žmonės į tokius stebuklus 
•tetiki.

Ar žinot, kad jau ir L. 
Pruseika važinėja su vieša 
agitacija už „Kalėdų Kūdi
ki”? Bet jo spvčiai taip 
prasti, kad liogikoje jie be
veik nesiskiria nuo Jukelio 
Ir Grikšto spyčių. Net gai
la, kad tas žmogus taip že
mai nupuolė. Taip atrodo, 
kad su juo kas nors negerai. 
Aš patarčiau jam atsiduoti 
daktaro'globai, jei dar ne- 
>eivėlu.

Atmenu tuos laikus, kuo
met Gaigalas bandė nutemp
ti J. Baltrušaitį į „anarchų” 
balą. Baltrušaitis tuomet 
smarkiai rėkė ir nesidavė. 
Dabar subyzgė Bimbalas, ir 
Baltrušaitis, pasikėlęs 
skvernus, nudundėjo į tą 
pačią balą, į Hurią savo lai
ku jį tempė Gaigalas. Patar
lė sako: "žmogus sensti ir 
mokiniesi”. Bet su Baltru
šaičiu išeina kaip tik atbu
lai. Keista, ar ne? (

- -

Sako, kad „Kalėdų Kudi-. 
io” (Darbininku Partijos) ___ I • - nr TT__ -VY*_ —

I

je gi turbut keikė bekrutan
čią žemdirbių pajėgą. Tai 
jums krikščioniškos meilės 
vaizdelis!

Lietuvos Universitetą ati
darė patyloms 16 vasario. 
Universiteto statuto krikš.- 
dem. negalėjo pravesti St. 
Seime pasipriešinus opozi
cijai, jį atidengė, vaduojan
tis Vilniaus Universiteto 
statutu. Krikščionis dabar 
Seime siūlo naujų dar bjau
resnių pataisų ir tuo pačiu 
laiku šliaužioja palei opozi
ciją ii- siūlo kombinacijų, 
kaip visą tą košę, kurią pa
tįs užvirė, suvalgius. Krikš
čionis politikuoja, varo Ro
mos politiką, pina ją su Ne
priklausomos Lietuvos Res
publikos gyvenimu. Visą tą 
mato Idetuvos liaudis, ir 
reiškia pasipriešinimo, to
dėl norėtų nejaukią padėtį' 
užbaigti. Visos tos krikščio
nių štukos sunkiai atsiliepia 
Į Lietuvos jaunimą, jo ateitį 
ir mokslą, bet krikščionims 
yra ne tai galvoje. Taigi, 
bukite atsargus, nes Gar
inai, Bagdonai ir kiti pa
siųstieji Amerikon jų agen
tai tą pačią šlykščią, veid
mainingą politiką varo.

Užsienių politikoje vis
kas, rodos, po senam. Val
džia ruošiasi GenujOn. Len
kija varo Lietuvos izoliuci- 
ią, nes Varšuvos konferen- 
ciion yra visos Pabaltos 
valstybės kviečiamos, tik 
Lietuva paliekama nekvies
ta. Vilniaus Seimas, „Visa
galinčio vardu” prijungęs 
Vilniaus sritis prie Lenki
jos, bet koja užkliuvęs už 
kokių tai sunkenybių, negali 
Los „Visagalinčio -valios” 
Įvykinti. Žmonių valia Vil
niaus dvarininkams, pralo- 
tams ir kunigams, žinoma, 
niekis, bet Visagalintis že
mės ir dangaus tėvas duoda 
tiems ponams savo vardu 
kalbėti kiek tik nori. Tai 
jums pavyzdis, kaip buržu
azija ir revoliucija išnaudo
ja „Visagalintį” savo žemiš
kiems tikslams. Spėjama, 
kad Lietuvos užsienių poli
tikoje pradeda vyrauti nau
jos politikos kryptis, būtent 
kreipiama daugiau domės 
Sekvanos (Senos) krantų 
pusėn; Lenkija, matomai, 
jokiu budu nenori eiti į 
Tarptautinį Teismą su Lie
tuva delei sulaužymo Suval
ai sutarties iš 7 spalių, 1920 
m., nes iki šiam laikui dar 
nėra atsakiusi i Lietuvos pa
kvietimą stoti bylinėtis. 
Šiaip jaučiama, kad užsie
nių politikos mintyje kas tai 
butą naujo — pagyvensime, 
— pamatysime.

Jau antfa sąvaitė Kaune 
sėdi vokiečių finansinė ir 
ekonominė delegacija, delei. 
likvidavimo „osto” pinigų ir 
išlyginimo padarytų Iaetu-

apačios”, bet šioj vietoj na-! skutimus mėnesius, reikia vai nuostolių iš priežasties 
------- įspėti, kad rudeniop eis aštri vartojimo Lietuvoje vokie-

Kazys. Įlinkimu kompanija. Laukia- ei5 yahutos. Derybos turbut

Kuomet J. Baltrušaitis bus krikščionių su „žemdir- 
bepdradarbiavo „Laisvei”,! biais” ir „pažangiečiais” dė
tai komunistai didžiuoda- lei valdžios lovio ėdalo. Sme- 
miesi prieš savo oponentus, teniškiai ir Voldemariškiai 
sakydavo: „Žiūrėk, ką Bal-jokiu budu nedovanos to pa- 
trušaitis.rašo. Tai yra gyvi sninko, kurį jie išlaikė nebu- 
faktai!” . I darni St. Seime, nors jie ir

Bet šiandien ta pati „Lais- neblogesni krikščionįs' už 
vė” Baltrušaitį ir jo drau-dabartinius krikščionis, 
gus vadina žioplių-žiopliais. Dantis sukandę riejasi tų- 
Tai irgi „gyvi faktai”, dviejų rūšių krikščionis ir 
ar ne? x varo veidmaininga lapės po-

---------- Jlitiką. Nesenai „žemdirbiai” 
Komunistai sako, kad L. buvo susivažiavę Kaunan, 

S. S. egzistuoja vien tik ant šventino savo žaliąją vėlia- 
popieros.-------------------------ivą, iškilmingai meldėsi sa-

‘ i Dievui bazilikoje 
(Kauno katedroje), Dievo 
žodžiu lupose kalbas kalbė-

. jo savo kongrese... Tik
_____ _ ant popieros neliko. Nespė-Šmakšt į kongresą įlenda ke- . 

blaiyybėl naspkmes irlio užrašyt ir vėl turėjo iš- H krikš.-dem, ūkininką są- vos

įtikėjimo negali būt.
Kazys. !

Tai tisgi dar nėra taip vajam 
bloga, kad L. S. S. vardas 
nors ant popieros yra. Bet 
komunistų vardo jau nei

kad atkaklios imtynės e,s *r kitais klausimais, bu-
-- tent apie sudarymą tam ti

krų sutarčių muito, preky
bos srityse ir Lt, bet svar- 
biausis dalykas tai likvida
vimas „oštų”, atlyginimas 
Lietuvai iš vokiečių pusės 
už esančius Lietuvos apy
vartoje vokiečių pinigus. 
Apie karo nuostolius turbut 
tuo tarpu nebus kalbama. 
Smunkant vokiečių markei 
Lietuva turi miliardus nuos
tolių, todėl yra kilęs suma
nymas leisti savus pinigus 
ir atsiskaityti su vokiečiais. 
Prie ko prives tos derybos 
nežinia, šiandien turime ži
nių, kad lietuviai pareikala
vę didelio atlyginimo už tą 
laiką, kuriuo naudotasi vo
kiečių marke, kaipo Lietu- • •_ •
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Kas nieko neveillo 

To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
E ASTON, PA.

Petrikienės prakalbos.
26 d. kovo čia kalbėjo 

Amerikos Darbininkų Par
tijos auklėtoja K. Petrikie- 
nė. Jai prakalbas surengė 

* A. L. D. K D. VI apskritis 
su L. M. P. S. V rajonu. Pir
miausia ji pradėjo pasakoti 
apie buvusią pasaulinę karę, 
o paskui ėmė šmeižti Ame
rikon Socialistų Partiją, Vo
kietijos socialdemokratus ir 
visų šalių socialistus. Girdi, 
tų partijų vadai pardavė 
darbininkų reikalus kapita
listams. Eąa, tik viena Ru> 
sijos partija* stojo apgyni
me darbininkų reikalų, bet 
kaip ta partija vadinasi, ji 
nepasakė. Toliaus Petrikie- 
nė pasakojo apie buvusią 
Washingtono Konferenciją, 
liet nieko naujo nepasakė, o 
pakartojo vien tik tą, kas 
laikraščiuose jau senai buvo 
rašyta. Esą, ta konferenci
ja neišrišo ekonominio kri-

darot!

pasakyti, kad jeigu kokia:
v imi o rn c? 4-/\Vl to*!

Į

t .1 . . - .-
i viena moteris tokį turi, tai 
delei to nereikia kaltinti vi-1 
sas progresistes. Pagalios ir 
pats Jaunikis tegul pasižiū
ri į save ir apvertina savo 
darbus ir pasielgimus. Jei 

Įgu gavai "otstavką" nuo ko.

NORVVOOD, MASS. 
Trumpos pastabėlės.

19 d. kovo southbostonie- 
tis M. Plepis, beplepėdamas 

J apie darbiečius, tarp kitko 
[pareiškė, jog tūli baidosi 

. Amerikos Darbininkų Par
tijos todėl, kad joje randasi 
Solutskiai ir kiti panašus 
elementai Bet, girdi, jeigu 
A. D. P. mano užkariaut 
unijas, tai tokių Solutskių 
nėra ko bijotis. Iš tokio 
M. Plepio pasakymo išeina, 
kad A. D. P. organizuojasi 

I prieš Solutskius, kad su pa- 
gelba unijų juos apgalėjus.* * *

25 d. kovo palaidojome il
gai sirgusį J. širvinską. Jo 
moteris su dviem vaikučiais 
paliko nubudime ir skurde 

Reikia duoti papeikimas 
tiems D. L.. K. Keistučio 

[ draugystės nariams, kurie 
užmiršo priedermę palydėti 
savo draugą į kapus. Lydė- 
jome tik apie 50 narių.

❖ * ♦

"Sandaros” koresponden- 
.tas kamuoja tūlą J. P., kam 

blikos ir policijos akių JO jisai nepaskelbęs laikraš- 
valandą dieną. Keturi pieši- ciuose vardh tų sandariečių 
kai įėjo į krautuvę ir revol- bobelių, kurios mėgsta lie- 
i’oy’inc' f- L-'iozn Onyyovn Z n -i 4--J

BENLD, ILL.
Atsakymas Progresisčių 

Jaunikiui.
"Keleivio” No. 10 tilpo 

korespondencija iš Benld, 
IIL apie atsibuvusį 18 d. va-i 
sario balių ir apie progre-j _____ *
tistes.^ Po korespondencija i kiOs nors moters, tai už tai
pasirašo tūlas Progresisčių 
Jaunikis.

Matomai, to Jaunikio 
tikslu buvo prirašyti apie 
balių ir progresistes viso-

i.amie nėra kas veikti. Mun- 
šainas atsibodo gerti, o blai
vam būti be darbo tai ly
giai kai be galvos." Tai ši
taip protauja kai-kurie lie
tuviški streiklaužiai. Rei
kia pasakyti, kad visi jie 
yra kunigo Kučo parapi- 
jonis.

Vyrai, negerai
Tuomi jus ardot darbininkų 
vienybę ir jums patiems tas 
išeis ant blogo.

21 d. kovo sustreikavo - .. _
skurų dirbimo dirbtuvės kių niekų ir tuomi jas ap- 
darbininkai. Streiklaužiu šmeižti.
nesiranda. Mat, visi prigu-! Pirmiausia Jaunikis sako, 
Ii prie unijos. ' į kad progresistes nepamir-

22 d. kovo T. R. I). vieti- atsivesti į balių ir šunų, 
nis komitetas buvo surengęs kurie apšlapinę tūloms mo- 
nrakalbas. Kalbėjo BimbaJ*erims pančekas (tartum 
Aukų Rusijos baduoliams jaunikis butų tas pančekas 
surinkta 58 dol. su centais, i uųstęs!).

Parapijonas. Turiu pasakyti, kad iš lie
tuvių mažai kas šunis laiko 
ir į balių jų nesiveda. 0 jei- 

Įgu koks šunelis ir įbėgo į 
[svetainę, kuomet durįs bu-

PITTSBURGH, PA.
Munšainierių kolonija.
Kaip kituose miestuo- vo atdaros, tai, rodos, Jau- 

zio. Girdi, draugai Leninas se, taip ir pas mus darbai nikiui neturėtų delei to gai
lina prastai, iš dirbtuvių ka- vos skaudėti. Matomai, Jau- 
minų dūmai mažai terūks
ią. Bet už tai bravorų ka
minai rūksta pusėtinai, nes 
dabar munšainą verda be-į 
veik kiekvienoj stuboj. Taipj 
atrodo, kad Pittsburghas—. 
tai tikra munšainierių kolo-: 
niia. Kuomet eini gatve, tai[ 
nuo to brudo smarvės net 
galva sukasi. Daugumai *vy

ir Trockis pasakė, kad už 
penkių metų busianti tarp 
Anglijos ir Amerikos karė 
ir viena iš tų šalių užvaldy- 
sianti pasaulio rinkas. Tas 
parodo, kad jau nei Leninas, 
nei Trockis, nei pati Petri- 
kienė netiki, kad komunis
tai j 24 valandas sukeltų vi
same pasaulyje revoliuciją. 
Taigi to, ką vakar jie skel
bė klaidindami darbininkus, 
šiandien jau atsižada. Dar raudo. Moterėlės irgi neno- 
taip nesenai ta pati Petri- ri vyrąms pasiduoti — trau- 
kienė prakeikė parlamenta- kia kai veršiai buizą, 
rizmą ir skelbė vien tik re
voliuciją, o šiandien ji jau 
agituoja už Amerikos Dar

.nikiui, kaip tam žydui — 
: penki vilkai pilni laukai!

Toliaus Jaunikis sako, kad 
ant baliaus vaikai susikibę

nereikia sielotis ir pykti 
ant progresisčių.

Jaunikio Merga.

. CINCINNATI, OHIO.
Bedarbė ir plėšimai.

Pas mus viešpatauja di
džiausia bedarbė. Jeigu ku
rie darbininkai fabrikuose 
dar šiek-tiek dirbdavo, tai 
dabazr jau ir tuos atleidžia iš 
darbo.

Iš priežasties bedarbės ir 
skurdo prasidėjo plėšimai. 
Tik per pastaruoju du mė
nesiu tapo apiplėšti tris te
atrai ir vienas bankas. O 
pora savaičių atgal ant di-i 
džiausios miesto gatvės ta
po apiplėšta panšapė. Šis 
plėšimas tai buvo vienąs iš 
drąsiausių, nes įyyko jpo pu-

šoko. Na, ir tame jis randa, ver!us atkišę suvarė ten bu- žuvauti. Vaje, vaje, kaip ta- 
priekabę bei pajuoka. Vai-’VL1I?)US keturis žmones į še- sai korespondentas brangi- 
kų šiame baliuje buvo visai 
mažai ir tie buvo po tėvų 
priežiūra.

— - . . - įvairu Htmvii, ilieka’ Jankiu visą’ sžvo
amz.i ir i jokius parengimus 

i neina.
T »b3i ancrailPtina kad i Taipgi ^reikalingai Jau-.. 1 apga.letma, ka-i ^jg maįg0 progresistes su

.hgsiol musų broliams^ dau-. Jei<į turi ypa_
glaus patinga Hiunsamas., tį§j.us nesutikimus su bar-

pą, o patįs susirinkę dei- na šnipijadą! Mat, kad pe- 
mantus ir auksinius žiedus reitą rugsėjo mėnesį tūlos

ri-icžiura. Jeigu Jaunikis ?Psėd° i automobilį ir nuva-jbobelkos 
vaikų nemyli, tai teguk pa- žiavo. Nei žmonės, nei poli

bininkų Partiją, kuri daly- negu laikraščiai ir knygos.; įeruku toi išĮiek tu!žį vien 
vausianti saiies rinkimuose. Kimdno dnknm - • -
Kad patraukus prie savo 
partijos ir 1 ................_
kelinius komunistus, Petri- 
kienė "blofino”, kad, girdi, šaino ir naikinti savo protą 
Amerikos Darbininkų ' Par- ir ^veikalą.
tija netiki į parlamentus ir 
nemano rinkimais padaryti 
valdžioj permainų, bet da
lyvausianti rinkimuose vien 
dėl agitacijos. Ir šitaip ant 
tuščio žaisdama ta partija 
mano išliuosuoti darbinin
kus. Tokioms kvailoms Pe
trikienės pasakoms gali įti
kėti tik maži kūdikiai, o ne 
suaugę žmonės darlpninkai. 
Ir šiose prakalbose niekas iš 
darbininkų Petrikienei neį
tikėjo ir prie jos giriaųios 
partijos neprisirašė. Darbi
ninkai suprato, * kad Petri- 
kienė ir jos sėbrai nėra dar
bininkiškų organizacijų 
tvėrėjai, bet griovikai. Juk 
jie sugriovė L. S. S., L. D. L. . —----- -
D. ir‘ netrakus sugriaus L. rustų veikimą atrodo kvaila 
M. P. S. Išdraskę šitas dar- komedija. Ką vakar jie .gy- 
bininku organizacijas jie be- J’e ir budavojo, tą šiandien 
mažai pasitarnavo' kapita- P*11?3 >T Srauja. Pnes po- 
listams I ar daug>au menesių jie

Užbaigus Petrikięnei kai- Įš .visų pajiegų platino 
bėti pasipylė klausimai. Vie-;. La’sye .. ir ^šventai tikėjo 
nas juokdaris iš publikos, tam, ką ji rase šiandien gi 
pastebėjo, kad su užgimimu ant *<» Paaos .Laisves jie 
Amerikos Darbininkų Par-iJau kalnus verčia, sakyda- 
tijos išlindo is po sijono ir. 
Dėdelė. Užvis labiausia Pe-’

Ažuot išleidus pora doleriu i 
tun.u» piic iaa.v« i metus ant gero laikraščio,! 
bimbinius bei ju- jie bevelina po du doleriu: 

kas savaitė išleisti ant mun-l
I

Broliai, tik pamislykite, 
ko jus susilauksite šitaip; 
smarkiai munšainą be-: 
traukdami?

P. M. Balandis.

ant jo, kam dar progresis- 
tes maišai?

Kaslink "ekstrinių” turiu

cistas, kuris stovėjo apie už 
30 žingsnių nuo šios panša- 
pės: plėšikų visai nepaste
bėjo.

Dabar žmogus ant kiek
vieno žingsnio turi būt aX 
sargus.

Čia taipgi nemažai špito- 
gelių iškirto ir tūla lietuvių 
"pabėgėlių” porelė iš Nash- 
ua, N. H. J. S.

I 
I 
i !

Lž>‘ ~
> sandarietės tyčia 

važiavo j Canton. Mass. pas 
joms nepažįstamą moterį 
našlę, kad sugriovus jau su
tartas vestuves, — tai dar 
jas laikraštyje skelbk, lyg 
kad neužtenka to, ką nor- 
woodiečiai apie jas žino.« * *

Kažin, ar ir kitur, ar tik 
pas mus įnėjo į madą ‘ sve
tainėje vakarieniauti. Anot 
"Sandaros” reporterio, san-

*

NASIIUA, N. H.
Komunistų prakalbos ir'kiti 

dalykai.
21 d. kow čia buvo komu

nistu prakalbos. Kalbėjo. 
Bimba iš Brooklyno. Jis sa-i 
vo kalba norėjo pataisyti 
pairusį komunistų vežimėlį,- 
bet vargu gerų pasekmių • 
susilauks, nes patįs komu
nistai pripažįsta, kad jų ve
žimėlis jau nebepataisomas.

Žiūrint iš šalies į komu-

I I

į

I

mi, kad ji esanti išdavikiš
ka. Vieton "Laisvės” šian-'

> 
"Darbininkų Tiesą". Čia 
"Laisvei" labai pritinka se-

į j l j £4 V > kN .1. € V "J I.CV A aA JL L_<—

trikienę dilgino klausimas i'jĮįen jie darbininkams siūlo
"Kam jus sugriovėt L. S.
S.?” Į šita klausimą ji ne- . . - . „ .
galėjo atsakyti ir tik stove-pas. bet teisingas priežodis:. 
Jo paraudus,’it karštą bulvę k«1 pasėjamą m pjauk! I

prarijus.
Berželis Svyruonėlis. Kaip jau visiems yra ži< 

įnoma, pas mumis šiuo tar-: 
;pu viešpatauja nedarbas —, 
[streikas. Iki šioliai streikas, 
eina pasekmingai, darbinin-

LOWELL, MASS. . 
Streiko bėgis.

Jau septinta savaitė kaip, kai noriai rašosi į uniją. 
Hamilton Co. darbininkai •Streiklaužių irgi mažai yra. 
streikuo-ja ir dar pabaigos (Tapo sudarytas iš visų tau
tam streikui nesimato. Dar- tų streiko komitetas, kuris 
bininkai laikosi vienybėje, I dirba išsijuosęs. To komite-' 
tik kai-kurie nelaimingi lie-’to rupesniu tapo atidaryta 
tuviai jau antrą kartą grį-' valgykla pavieniams strei-' 
žo streiklaužiauti (Mat, jie’kieriams, o tiems ką turi* . 
jau sykį buvo grįžę, bet šeimynas, duodama pašelpa 
streikieriai juos vėl iššau- pinigais. Jeigu tik komite- 
kė). Bet šį kartą bosai ne tai dirbs teisingai ir pas 
visiems davė darbą. Pa-[streikierius užteks energi- 
klausiau* vieno streiklaužio, jos kovoti, tai galima dra- 
kodel jie taip daro. Atsaky- šiai sakyti, kad streikas bus 
mą gavau štai kokį; "Kad laimėtas. Garzdiškis.

Idant Lietuve Motina žinotų
* K

kas Borden Eagle Pienas yra
PER KELETĄ GENTKARčIŲ TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ MOTINŲ IŠ
AUGINO SAVO KŪDIKIUS SU BORDENO EAGLE PIENU. JOS TAIP 
ELGĖSI TODĖL, KAD EAGLE PIE NĄ ^RAU
GĖS IR TODĖL, KAD JOS RADO JĮ P1LJLAĮ CžGANŽBftNANčIU.
Bet reikia apgaiiėt, kad daugelis 
Lietuviu motinu nebuvo pilnai in
formuotos kodėl jes gavo tokiu 
puikių rezultatų.
Eagle Pienas nėra paprastas pieno 
preperatas supiltas į kenus. Piešin

iai, jis netik puikiausias ir gry
niausias iš šviežių, riebių pienų, 
bei geriausias atvdžiai apgrynin- 
tas cukrus, bet sykiu pati geriau
sia kombinacija šitų dvejų pama
tinių sudėtinių, tinkamai sumaišy- 
tų, kad padarius kūdikiam, pui
kiausi maistų, duodamą tada, kada 
motinos pieno neužtenka arba ka
da jis nemaistingas.
Bordeno Eagle Pienas yra moksliš
kai pagamintas prie sveikiausių ir 
sanitariškiausių sąlygų. Jei pats 
savo akimis pamatytum pienines 
iš kupų Bordeno pienas paeina, 
pamatytum tas puikias sveikas 
kai ves — galėtum pasikalbėti -su

Gali pirkti Bordeno Eagle Pieno nuo • 
savo krautuvninko. Įsižiūrėk geliai į 
keno paveikslą ir neimk jokio kito.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avė., New York.

Bordeno inspektoriais, kurie kas
dien peržiūri karves ir pienines, 
pamatyt um kaip viskas visur šva
ru ir sveika, tai nereikalautum jo
kios stipresnės rekomendacijos. 
Jei atsilankytum į dirbtuves kur 
Bordeno Eagle Pienas yra gamina
mas ir pamatytum kaip ten švaru, 
tai hutu m daugiau nei užganėdin
tas. O jei dar pamatytum Bordeno 
laboratorijas, kur kiekvienas vie- 
dras Borednc Eagle Pieno yra ty
rinėjamas kemišku ekspertu, tai 
pamatytum, kaip kiekvienas 
gurkšnis Bordeno Eagle Pieno yra 
apsaugodamas, kad tavo kūdikis is- 
kaino gautų geri ausį ir puikiansį. 
Šitos yra kelios priežastys delei kurią 
motinos nerizikuoja nieko duodamos kū
dikiams Bordeno Eagle Pieną. Jos ne
duoda vaikams nieko naujo, nieko neiš
bandyto. nieko kas butų negera jiems. 
Jos seka pėdomis daugelio Lietuvių mo
tinų šioje šaly ir užtikrina savo kūdi
kiams saugiausi ir gerinusį |h» motinos 
pienui maistą. <

darietės yra geriausios gas- 
pauinės. Jos, mat, moka pri- 
laikuoti bulvių ir prikepti 
blynų, tai būna pigi ir skani 
vakarienė. Tik gaila, kad ir 
tų pigių tarkinių perskupiai 
duoda.

Patartina musų progre- 
sistėms sutaisyt tarkinių ir 
*subvtyt" sandarietes.

• • ♦

Apie musų katalikus 
šiuom kart nėra kas sakyti. 
Jų kaip nėra. Mat, dabar 
šventa gavėnia, sunkus pas
ninkai ir ilgos maldlos. Ant 
Velykų pasistiprinę gal ir 
jie paliks smarkesni.

Mirta.
EAŠTON, PA.

Munšainierių vargai.
12 d. kovo ties Jono Pup- 

iėšio namais, po numeriu 
413 North Thirteenth st., 
pasidarė nepaprastas žmo
nių sujudimas. Pribuvo po
licijos ir ligonbučio vežimai 
ir du policijos ir.otorsaike- 
liai. Gatvė užsikimšo žmo
nėmis. Jonas Puplėšis tapo 
nugabentas į ligonbutį, o 
Tadeušas Mikalauskas į ka
lėjimą.

Šito viso sujudimo prie
žastimi buvo lietuvių mun
šainierių nesutikimai, kurie 
užsibaigė muštynėmis. T. 
Mikalauskas per daugelį 
metų gyveno pas Joną Pup- 
'ėšį ant burdo. Begyvenda
mas jis taip įsigalėjo, kad 
pradėjo elgtis kaip tikras 
namų gaspadorius. Tas ne
patiko senam Puplėšiui ir 
jis ėmė varyt Mikalauską iš 
burdo. Įpykęs Mikalauskas 
savo gaspadorių apmušė, už 
ką tapo suareštuotas ir pri
verstas buvo Puplėšiui už 
sumušimą atsilyginti.

Dabar Mikalauskas jau 
buvo išsikraustęs kitur. Bet 
atsiminęs tuos gerus laikus, 
kokius jisai turėję gyven
damas pas Puplėši, nutarė 
senam Puplėšiui už išvary
mą jo iš burdo atkeršyti. 12 
d. kovo atėjo pas Puplėšį ir 
sako: "Kam tu išvarei mane 
iš buydo ? Dabar tau negy
venimas!" Ir ėmė Puplėšį 
mušti. Sudaužė jam galvą ir 
veidą. Pribuvusi policija 
Puplėšį pasiuntė j ligonbutį, 
kur užsiuvo jam žaizdas, o 
Mikalauską nugabeno į ka
lėjimą.

Puplėšio moterėlė ėmė 
prašyti savo vyrą, kad jis 
Mikalauskui dovanotų. Mi
kalauskas užmokėjo Puplė
šiui 50 doleriu ir ligonbučio 
kaštus ir aplėkė nuodėmių 
atleidimą.

Puplėšis turi 75 metus 
amžiaus, jo moteris 40 
metų ir Mikalauskas apie 40 
metų. Visi yra geri katali
kai, pildo bažnyčios prisa
kymus ir aklai tiki kuni
gams. Mikalauskas turi mo
terį Lietuvoj ir nors geras 
katalikas, bet kaikuriuos 
dievo prisakytus per
žengia. šermukšnis.

Rūgs. — siųsta Karės
Ligonb. Kaune 300.00 

Lapk. — pašelpa Dep-
kevičienės Šeim. 13.00 

Gruod. — pašelpa Šei
mų šeimynai .... 21.00 

” —pašelpa C. Pau-
lioniui Lietuvoj 25.00 

Kiti mažmožiai (Drau
gijos reikalams) 112.38

Viso ineigu per 1921 m.
$1.936.18

Viso išlaidu per 1921 m. 
• ~ $i,636._ ;

Lieka ižde .. 8302.91 
John W. Patckevičius, 

' pirmininkas,
Anelė Akelaitė 

raštininkė.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji "Keleivio" Re

dakcija! Labai džiaugiasi 
mano giminės ir pažįstami 
.Lietuvoje gaudami "Kelei
vi” geriausi darbo žmo- i 
nių laikraštį. Lietuvos dar
bininkai jokiu budu negali 
pasidalinti "Keleiviu”. Mat, 
per įvykusią administraci
joj klaidą mano užprenume
ruotas "Keleivis” eina į Ro
kiškio, dvarą, o turėjo eiti į 
Rokiškėlių dvarą. Rokiškė- 
iių dvaro darbininkai rašy
tame man laiške šitaip nusi
skundžia: ”Kai pakliūva 
"Keleivis” i tą milžinišką 
Rokiškio (N arą ir kolei visi 
darbininkai vienas po kitam 
jį perskaito, tai mes var
giai jį begalime surasti. O 
mes, Rokiškėlių dvaro dar
bininkai, irgi visi laukiame 
’Keleivio’ išsižioję.”

Tad patarčiau Amerikos 
lietuviams kuodaugiausia 
siųsti "Keleivį” Lietuvon, 
nes Lietuvoj sunku įsigyt 
gerą laikraštį.

Juozas Mainelis 
Cedar Rapids, Iowa.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Rado senovės pinigų.

"Prūsų Lietuvių Balsas" 
rašo: Kovarske, Ukmergės 
apskrityje, kaimietė S. Ba- 
ralienė statydama klojimą 
rado 179 sidabrinius seno
vės pinigus. Pinigai buvę 
maišyti, įvairių valstybių: 
senovės Lietuvos, Rusijos, 
Rygos ir kitų šalių^ir mušti 
daugiausia 16-tame šimtme
tyje. Baralienė atidavusi 
tuos pinigus Lietuvos val
džiai, nes to reikalauja įsta
tymai, o valdžia davusi jai 
užtai 1000 auksinų atlygi
nimo.

Opera valdžios monopolijoj.
Lietuvos laikraščių pra

nešimu, Lietuvos Opera, ku
ri iki šiol buvo Meno Kurč
ių Draugijos rankose, da
bar likos paimta į valdžios 
rankas ir bus švietimo mi
nisterijos žinioje.

KLEONAS
Kryželių katrą tiori

Kūdikių Pamokinimų
Knyga Knyga

(Lithuanian)

PITTSBURGH, PA. 
Httsburgho Lietuvių Rau

donojo Kryžiaus Draugijos 
atskaita už 1921 m.

Įneigos: 
Nuo 1920 metų ižde 

buvo .............. $687.68
! neigos nuo sausio iki

liepos .............. 648.50
įneigos nuo liepos iki

sausio, 1922 .. ..600.00

M'V* Penėjimo 
Instrukcijos 

Vardas ...

Adresas . ..

Viso ineigu per 
1921 m.......... $1,936.18

Išlaidos:
Sausyj siųsta našlai

čiams į Lietuvą $600.00 
Bal.—pašelpa C. Pau- 

lioniui Lietuvoj
Liepos — siųsta naš

laičiams i Lietuvą 
per misiją ....... 500.00
—pašelpa Lavan- 

dausku šeimynai 33

28.25

Daugai (Alytaus 
Apskrities Tarybos 
sprendimu Daugų m. 
šerių buvusių smuklių, pa
likta tiktai viena. Skubom 
sušaukta valsčiaus taryba, 
griežtai protestavo prieš 
uždarymą smuklių, prieš 
apskr. Tarybos nusprendi
mą ir vietoje vieno’s smu
klės, reikalavo palikti tris.

Žinoma, paliktų smuklių 
savininkai turėjo iškelti ta- 
rybininkams už mielašir- 
dystę gerus pietus, kas ir 
atlikta kuogeriaūsiai.

Nelaimė Daugų vai. Ta
rybos nusprendimo nepri- 
l>ažino Apskr. Taryba. To
dėl reikėjo posėdžiauti iš 
antro karto. Be abejo, ir vėl 
pietus.

Bet dabar gauta leidimas 
iš Kauno visoms smuklėms. 
Dabar reiškia, niekais eina ’ 
visi Savivaldybių norai blai
vėti. Tik apsigyvenęs.

/”T. TT”1 .

aps.). 
* nu- 
iš še-



KELEIVIS4

į

J. Naujalis.

Pažinkime save.
t Tąsa) 

Maistas.
Musų sveikata, linksmu

mas, energija, ir net pati 
gyvybė priklauso nuo to, ką 
mes valgome. Tečiau, kiek 
musų žino, kokis maistas 
yra tinkamesnis musų kū
mui? Kiek musų žino, kaip 
valgyti? Fiziologijos žvilgs
niu šiuodu klausimu yra be
galo svarbus, todėl mes čia 
ir pakalbėsime apie juos.

Maistas yra geriausis tas, 
kuriame randasi šių ele
mentų: proteino, angliavan
denio, mineralinės druskos, 
riebalų ir vandens.

Proteino randasi kaip gy
vūnuose, taip ir augmenyse. į 
Taippat jo pusėtinai yra' 
kiaušiniuose, sūriuose ir!

• • • 1 •! •piene. Yra jo ir kaikuriose 
daržovėse, kaip antai pupe
lėse (binzuose).

Proteino svarba yra ta- 
me, kad jis atgaivina nyks
tančius audinius musų kū
ne. Jis susideda iš tokių che
minių elementų, kurie yra 
labai reikalingi protoplaz
mai. Jeigu, pavyzdžiui, mes 
mistume tik tokiu maistu, 
kuriame nesiranda protei
no. tai musų kūnas pradėtų 
nykti ir mes lėtai, bet neiš
vengiamai žengtume i 
kapus. »

• Angliavanduo suteikia
„__ —Aš sakyčiau, kad blogi, niusų kunui energijos. Jb

..... ant musų katalikiškos ale aš nežinau, ar tikrai Lie- susideda iš hydrogeno, ang- 
valdžios Lietuvoj. Jus tenai tuvos valdžia tokiais dar- iiarukšties ir oksigeno; 
rašot, kad ta valdžia neduo-bais užsiima. Gali būt, kad daugiausia jo randasi aug- 
da jums gazietų drukavotjtai tik bedievių išmislas. 
kad ji šaudo žmones, kad ji1 
nori su paliokais susidėt, ir 
taip toliau. Toks rašymas, 
vaike, užgauna ir mano una- 
rą, ba aš esu lietuviško vais- 
ko generolas ir kaipo kata
likas stoju už katalikišką 
valdžią.

—Tai ko tu nuo manęs no
ri, tėve?

—Aš noriu, vaike, kad tu 
man išvirozytum, kodėl jus 
taip darot? Aš reikalauju 
to iš tavęs dėlto, kad žinau, 
kad ir tu priguli prie tų be
dievių ir cicilistų, ką taip 
paškudija musų načalstvą.

—Gerai, tėve, jei tu nori 
žinoti, aš galiu tau paaiš
kinti. Mes peikiam Lietuvos 
vyriausybę dėlto, kad ji ne- 
tiek rūpinasi valstybės ge
rove, kiek bažnyčios ir kuni
gų reikalais.

—Kibą tu razumo nete
kai, Maike! Kaip gi tu gali 
peikti valdžią užtai, kad ji 
rūpinasi apie žmonių dūšių 
išganymą?

—Dūšios klausimas, tėve, 
tai ne valdžios dalykas. Tai 
yra privatinis žmogaus rei
kalas. Jokia valdžia neturi 
teisės kištis Į žmogaus tikė
jimą.

—Nesisprečyk, vaike, ba 
tu da pęrjaunas apie tokius ; 
intarasus žinot. Kožnas ! 
žmogus yra palinkęs grei-i 
čiau prie blogo, negu prie 
gero, o tai vis valuk to, Mai
ke, kad nelaboji dvasia vi
sus veda prie pikto. Ir jeigu 
valdžia nesirūpins žmonių 
dūšias apsaugot, tai šėtonas 
visus nujos į peklą. Užtaigi, 
vaike, Lietuvos valdžią rei
kia da pagirti, kad ji nori 
apsaugot savo žmones nuo 

. prapulties.
—Bet aš galiu tau priro- 

dyt, tėve, kad Lietuvos val
džia tuo nesirūpina. Štai, 
buvęs Lietuvos prezidentas 
pasisavino Amerikos lietu
vių aukas. Paskui vienas 
Kauno komendantas nušovė 
žmogų už mergą. Dabar vėl 
vienas Lietuvos ministeris 
buvo sugautas šmugeli va
rant. Ir visi tie valdininkai 
vra dideli katalikai, o vienas 
jų net kunigas. Argi tokiais 1 
keliais einant galima Į dan-| 
gų nueiti? Aišku, kad dan- li , 
gus jiems visai nerupi. Jie kyk pypkę, . tai pereis pik- 
tik žiuri, kad kuo daugiau tumas.

—Na, Maike, riktuokis su prisivogus ir kuo smagesnį 
savo faktais, ba šiandien aš gyvenimą čia Įsitaisius. Tai 
imsiu tave nagan. kaip gi tau rodos, tėve, ar

—Ką tai reiškia, tėve? tokie darbai yra geri, ar
—Vaike, aš skaičiau jūsų blogi? 

gazietose didelių užsipuoli- ■ 
mu oksigeno; 

daugiausia jo randasi aug
menyse.

Krakmolas taip-pat yra 
svarbus elementas maiste. 
Jo pusėtinai randasi javuo
se ir daržovėse; yra kiek ir 
gyvuliuose, bet mažai. Taigi 
ant musų stalo turėtų būti 
ir daržovių.

Kuomet dedame cukraus 
kavon bei arbaton, tai mes 
darom tatai, kad pasaldinus 
\’;os gėrimus. Tečiau cukrus 

_________ ____ _  _  yra reikalingas ir kaipo 
sikarščiuok, nes nežinai ką maistas musų kunui._ 
kalbi. Tikrų Lietuvos prie
šų Lietuvos valdžia visai ne
šaudo. Lenkų šnipai, kurie 
norėjo padėt Želigovskiui 
užimti Kauną, beveik jau 
visi paleisti ir vėl šnipinėja. 
Nei vienas jų nebuvo sušam 
dytas. Tuo tarpu Lietuvos 
piliečiai ne vienas nuvary
tas Į kapus.

—Aš tau sakiau, Maike, 
kad tu da pęrjaunas tokius 
reikalus suprast, užtai tu ir 
nežinai, kodėl paliokų šnipų 
nesušaudė. Tie šnipai, vaike, 
buvo katalikai ir katalikiš-! 
ka 1_____ ___
<audvt. Prie to, paliokų val-Į.vra valgomoji druska, kurią 
ižia butų užpykus ir šven-]męs vartojam kasdien ga
las tėvas butu užsirūstinęs, Pydami valgius.
jeigu jie butų sušaudyti/O' ------ — —K
ką savo nenuoramas sušau
do, tai kitiems ne biznis. Ir 
aš esu šiur, vaike, kad kito
kių Lietuvoj nešaudo, kaip 
tik bedievius ir bolševikus.

—Gerai, tėve, bet daleis- 
kime, kad ateis tas laikas, 
kuomet valdžią Lietuvoje 
oaims Į savo rankas tie „be
dieviai” ir „bolševikai” ir 
nutars katalikams atsily
ginti, kaip tuomet bus?

—Prie to, vaike, niekad 
neprieis, ba už Lietuvos ka
talikus užsistos šventas tė
vas ir paliokų valdžia. Už
tai, Maike, dabartinė Lietu
vos načalstva ir nenori pyk
tis su Varšuva.

—Bet ateis tas laikas, tė
ve, kad ir Lenkijos darbi
ninkai sukils. Ateis laikas, 
kada visi ponai turės bėgti 
iš Varšuvos. Kas tada Lie
tuvos prabaščius apgins, 
kuomet „bedieviai” paims 
Kauna Į savo rankas?

—Vaike, tu taip nešne- . 
kėk, ba aš pradedu pykti. :

—Gerai, tėve, aš eisiu to- ! 
!iau, o tu tuo tarpu užsiru- <

—Tai nėra joks išmislas, 
tėve, bet tikri faktai. Ir tai 
da ne viskas. Yra da nedo- 
resnių darbų. Yra sušaudy
ta daug nekaltu žmonių.

—Meluoji, vaike* Nekaltų 
žmonių Lietuvos valdžia ne
šaudo. Ji šaudo tiktai Lietu
vos priešus. Bet tokius, vai
ke, ir reikia galabyt. Aš pats 
tokiam galvą nukirsčiau.

—Nesikarščiuok, tėve, ne-
Riebalų randasi mėsose ir 

augmenyse. Jų yra dviejų 
rūšių: sukietėję (taukai) 
riebalai ir aliejaus riebalai. 
Geriausia maistui tinkantis 
riebalai yra šie: riešutų ir 
alyvų aliejus, sviestas ir 
mėsos riebalai. Riebalai su
sideda iš angliarukšties, 
hydrogeno ii’ oksigeno. Jųjų 
užduotis—telkti kunui ener
gijos.

Mineralinė druska taip- 
pat svarbią rolę lošia musų 
kūne. Ji randasi Įvairiuose 

______ ____ _____  valgomuose daiktuose. Tin- 
vaidžia negalėjo juosJkamiausia maistui druska

sidalinę i atatinkamus sky
rius. Kiekvienas tokis sky
rius turi atlikti savo užduo
tį. Jeigu vieni virškinimo 
organai neatliks savo dar
bo, tuomi jie apsunkins ki
tus, ir maistas nebus laiku 
sumaltas.

Pavyzdžiui, jeigu mes ne- 
sukratysim tinkamai mais
to ir nurysim jį šmotais, tai 
skilvis ir žarnos* nesuvirs- 
kins jo Į laiką ir gausim už- 
kietėjirrią vidurių kaipo 
bausmę.

Koki valgį turim valgyti] 
pirmą ? Kietuosius valgius, j 
ypač • proteinų klasės. Štai 
kodėl:

Proteinų klasės maistas 
yra ilgiau virškinamas, to
dėl suvalgius ji pirma, virš
kinimo organai imasi dar
ban. Ligi juos pasiekia leng
vesni valgiai, su pirmu jau 
jie pusėtinai apsidirbę.

Saldainių nepatartina pir-

i
Baisus žmonių mulkinimas 

ir melžimas.
• •

” Para-Žmonės pratę yra sakyti: rų Balsą’ ir ’Vilnį’! 
„Buvo, buvo ir dugnas išpu- gink eiti mokyklon, jie ir vėl 
vo”. Taip sakydami, be abe
jo, taiko i dalyką, kuris, jų 
supratimu, „velniop nuėjo”.

Kaip tik šitokis nusaky
mas tinka šių laikų tūliems 
minių „mokintojams”, „liuo- 
suotojams” ir „lygintojams” 
— tai visai eilei tinginių, 
kurie daužosi Amerikos lie
tuviuose neva Lenino ir — 
Trockio evangeliją skelbda-; ven^L R^kia pinigų. O kur 
mi. Visur, kur tik jie pasi-’JU Kauti? Pas kapitalistą 
pina, aukas renka; mat, su-!ĮHk griekas dirbti. Hm... rei- 
sidarė tam tikra proga—darbo žmones 'sviesti” 
Rusijos žmones badas Įkir- jJ], paimti, kiek reikia, už 
to. Šita proga naudodamie-j ’• .
si jie bando pirmiausia savo ’ „ " aiP’ taip. Reikia darbo 
kiaurus kišenius užkamšy- žmones „šviesti”, ypač pa
ti, o jau paskui, jei dar kiek kol dar jie netingi dirbti ir 

.tų aukų atlieka, Rusijos ba- lan?^Į ‘■uia- . prasidėjo 
nes jie uzga- Nuoliams jas siunčia. j švietimas. Atsirado be-

, - *- I Kas nebežino seno nusa-'Yeik visas tuzinas „kalbėto-
. kūnas negali užtektinai h.vrno: ”Iš žmonių nelaimės' JŲ-organizatorių - švietėjų.” 

maisto priimti dažniausiai Žem6s — - _
Yalgant riebalus pirmiau, pasinaudoja”.

-1- x x J Netikite? ±plėvę ant skilvio sienų ir to- jums faktai_ 
km budu neprileidžia virs- Apie dešimt rucuu „ --------- -------------- ------------
kinancių syvų pne maisto. Ils.S. gana gerai stovėjo ir !r nariais, ir pinigais, nebu- 

_ Vandens nepatartina ger- nariais, ir pinigais. O kiek ' 
ti valgant, nes jis atskiedžia iniciativos, gerų norų! Kuo- 
syvus ir greitai nuplauna poS> būdavo, tik tarimus da- 

: nesukramtytą dar maistą; r0, tik centrui siunčia, — tik 
beto da jis paskatina prie dirba, tik kruta ir kitus 

j greito valgymo, kas taip pat dirbti ragina. Iš teisybės, 
! nepageidaujama. Vandenį j viskas ėjo ne nfreitu'\ bet

I teinu — dviem ir puse unci- 
Į jų. Bet kaip ten nebūtų, vis- 
; gi sutinkama, kąd musų 
maiste turėtų būti penkta 

įdalis proteino parai, kaip 
sveikatos, taip ir ekonomi
jos principu.

Maistas, kuriame randasi 
perdaug vieno elemento, o 
mažai kito, nėra tinkamas. 
Pavyzdžiui, jeigu mes val
gysime vien tik prastesnius 
valgius, tai apsunkysime 
virškinimo ir išmetimo or
ganus. Todėl gaspadinėms 
yra labai svarbu žinoti nors 
bent kiek apie Įvairias mais
to rųšis. Toms gaspadinėms, 
kurios domėtųsi tuomi, pa

rduodu čia maisto maistin- 
gumo sąrašą: 

! Jautiena: steikas turi 6-3 . . .
nuošimčių vandens, 19 nuo-|mjau valgyti, ] _
šimčių proteino, 15 nuošim-Ni113 greitai apetitą ir mu- 
čių riebalų; sirloin steikas|SU . 1 
turi 68 nuoš. vandens, 20

; nuoš. proteino, 10 nuoš. rie- 
' balų.

Kiauliena: šolderis, 50 
nuoš. vandens, 16 nuoš. pro
teino, 32 nuoš. riebalų; su

adytas kumpis (hąm), 41 
nuoš. vandens, 16 nuoš. pro
teino? 39 nuoš. riebalų.
£ Vištiena: 72 nuoš. van

dens, 24 nuoš. proteino, 1 
nuoš. riebalų.

Kiaušiniai: 73 nuoš. van
dens, 14 nuoš. proteino, 10 
įuoš. riebalų.

Pienas: 87 nuoš. vandens, 
> nuoš. proteino, 6 nuoš. rie
balų, 4 nuoš. angliavan- 
dens.

žuvjs: Salmanai, 63 nuoš. 
vandens, 21 nuoš. proteinų, 
i3 nuoš. riebalų; oysteriai, 
87 nuoš. vandens, 6 nuoš. 
proteinų, vienas nuoš. rieba
lų, 4 nuoš. angliavandens.

Augmenįs: kvietinė duo
na, 12 nuoš. vandens, 11 
nuoš. proteino, 1 nuoš. rie
balų, 75 angliavandenio; ru
ginė, 
nuoš. 
balų, 
dens; 
nuoš. vandens, 15 nuoš. pro
teino, 7 nuoš. riebalų, 68 
nuoš. angliavandens; ryžių, 
12 vandens, 7 nuoš. protei
no, 79 nuoš. angliavandens, 
etc.

Toli gražu nepilnas tai 
sąrašas. Čia padaviau tik 
tuos valgomus daiktus, ku
riuos mes daugiausia varto
jame. Kiti visi valgomieji 
produktai turi tai mažės- 
mus, t.________________
čius. 
kad 
ant musų stalo rasis, juo 
geriau.

Keletas žodžių tenka pa
sakyti ir apie maisto švaru
mą. Mes žinome, kad dauge
lis maisto produktų greitai 
sugenda bei pasensta. Pase
nusiam maiste kartais ran
dasi nuodų, todėl labai rei
kia būti atsargiems. Jeigu 
kurie produktai perkami 
blekinėse, tai atidarius rei
kia tuojau perpilti į tinka
mesnį indą, nes ilgiau pa
stovėjus atsiras nuodų. Rei
kia kreipti domės, kad mais
tas butų švarus ir švariai 
gaminamas. Nuo prasto, ne
tinkamo maisto paeina Įvai
riu ligų, pav., karštligė. To
dėl patartina valgius gami
nant, gerai juos išviryti bei 
iškepti, kad užmušus juose 
bakterijas. Virti valgiai 
daug lengviau suvirškina
mi, negu kepti.

Kiek reikia valgyti? At
sakymas: kiek nori. Tečiau 
paprastai žmonės valgo per
daug, nuo ko paskui serga. 
Patartina atsitraukti nuo

jie suformuoja taukuotą

i

13 nuoš. vandens, 7 
proteino, 9 nuoš. rie-
78 nuoš. angliavan- 
avižinės kruopos, 7

tai didesnius nuošim- 
Iš šito sąrašo matosi, 

juo Įvairesnių valgių

Sakoma, kad žmogus gali 
ilgiau gyventi be valgio, ne
gu be vandens. Tai yra gry
na tiesa. Vanduo yra labai 

I ■ svarbus elementas musų ku
nui. Cheminiai jis susfdaro 

. iš hydrogeno ir oksigeno. 
Apart vandens gėrimo mes 
dar gaunam jo ir iš Įvairių 
valgcmų produktų, būtent: 
bulvių, pieno, šokolado, ka
vos ir kitų. Vanduo sudaro 
apie 70 nuošimčių musų kū
no svarumo. Jis reikalingas 
musų kūne tam, kad apvaly
ti jį ir palaikyti audinius 
minkštais.

Apkalbėjus maistą abel- 
nai, kila klausimas: kiek 
mes turim vartoti maistin
gų elementų, būtent: protei
nų, riebalų, angliavandenių 
ir kt., kad palaikius kūną 
geram stovyje? Kuomet fi
ziologijos mokslas buvo dar 
jaunutis, buvo manoma, kad 
vidutinio ūgio žmogui rei-» 
kalinga apie penkios unci
jos proteinų, dviejų ir pu
sės uncijų -riebalų ir penkio
likos uncijų angliavandenio 
dienai. Tečiau vėlesni fizio
logai tvirtina, kad galima 
apsieiti su daug mažiau pro- virškininjo organai yra pa-

/

I 
ir

tau atkirs: „Visos mokyklos 
yra tai buržuazijos iš
mislas!’’

Tai šitokių vaisių davė 
komunistinė - kelnorinė 
mokslinyčia.

Bet kur tai kas da ne vis
kas. Nugi, šitiems naujos 
gadynės evangelistams rei
kia gyventi, — nebe kaip gy-

i

doros Visi tik važinėja, tik pra
kalbas sako, tik gerus pini- 

Netikite? Pasiskaitykite. Nus i.ma- lr iš kur tie Pinigai 
m________ _ (imasi? Jeigu 10 metų atgal,

Apie dešimt metų atgal kuomet L.S.S. buvo tvirta

daugiausia reikia gerti tar- "ekspresu”, 
pe valgių. . . . •

Atsisėdę prie stalo, i 
turim atmyti, kad nuo to 
maisto, kuri mes valgysim, 
priklausys musų sveikata. 
Mes turim būti liuosi nuo 
visokių pykčių bei susikrim
timų, nes tai visa atsiliepia 
ant virškinimo organų ir jie 
negali tinkamai atlikti savo 
užduotį.

(Bus daugiau)

i

vo galima užlaikyti vieno 
organizatoriaus, tai kaip 
galima užlaikyti šiandien 
tuziną jų ar daugiau? Iš 
kur tie pinigai plaukia ? Kas 
apmoka jų gyvenimą? Juk 
šiandien pragyventi daug 

_ r___ . .daugiau atsieina, negu pir- 
I O kad viskas da geriau jpiąu. Kas apmoka gelžkelio 

mes|eitų, buvo dažnai reikalau- tikietą? Iš tiesų, iš kokio 
jama keliaujančio organi- stebuklingo šaltinio tie pi-

V

SURUM-BURUM.
Chicagos L. S.-D. (ištark 

strazdų) sąryšis atsišaukė Į 
L.S.S. narius, kad jie apleis
tų L.S.S., o dėtųsi prie jų 
sąryšio. Bet ar žinote, ką 
tas sąryšis žada L.S.'S. na
riams, kada jie prisidės prie 
jo? Nugi „žinias” ant išmo
kėjimo — po 35 centus mė
nesiui.

zatoįriaus, kuris išklydusias nigai plaukia?
aveles suvarinėtų, suorgani-l štai tas šaltinis: sumul- 
zuotų Į vieną bandą. Gerų kintų, sudemoralizuotų, su- 
norų ir pastangų šiam dar- viltų darbo žmonių “ kiše- 
bui dirbti nestokavo, — tik nius; beto, ir slaptosios poli- 
ve tų skatikų nieku budu vijos mašina turi įimtos in- 
pakaktinai surinkti nebuvo takos. Aukos, kurios išrei- 
galima. Ir keliaujančio or- kalaujama „Rusijos baduo- 
ganizatoriaus užlaikyti, taip liams”, daugiausiai šitų 
sakant, nebuvo iš ko. Įsitė- šarlatanų gyvenimo lėšas

Aukos „darbo 
žmonių liuosavimui” palai-

mykite, kad tik vieno orga- padengia.
| nizatoriaus! j f

Truko čia pralėkti desėt-’ko šituos tinginius. Aukos, 
kas metų ir pasijutome be-'aukos, aukos, — reikia nu
gyveną 1920 metais. Ir kas nyti, kad žmonėms, kurie 
pasirodė? L.S.S., tarytum klauso šitų šaldrų, net sap- 
celė (ląstelė) mitosio, arba ne ausis baladojai Tik duo- 
karyokinezio, pagauta, su- (kitę, tik aukokite, o mes čia 
plaišėjo, suskilo. Nariai, vie- pat jum po nosia Rusijos ro- 
ni pasiliko visai pasyviais,'jų pakišime! — labai ryš
ki ti — kaip buvę, dakiti su- kiai skamba dabartinių tin- 
organizavo tam tikrą frak- ginių obalsiai. 
ei ją Lenino ir Trockio kate
kizmą „bustyti”.

rvš-

Bet kiekvienas nedorėlis 
Ištikrujų, prilipa liepto galą. Kaip tik 

tai susidarė Lietuvių Komu- taip nutiko ir su naujos 
nistų Partija Amerikoje. O; evangelijos skelbėjais. Kaip 
su jos užgimimu atsirado ir paprastai, jie pradėjo tarp 
kelnorinė mokslinyčia. Pra- savęs rietis. Tai gal atsitiko 
sidėjo slaptas dar sveikiems dėl grobio nepasidalinimo, o 
vyrukams ir moterims išsi- gal dėl iškarusių principų, 
gimimo Įskiepijimas. Šita. Veikiausiai čia grobis turė- 
kelnorinė (jei norite, vadin-jjo pamatinės intakos; nes

Williamui Cullen Bryant 
'Culp’ui jau suėjo 41 metai, 
kaip jis lanko Gclumbia uni
versitetą New Yorke. Jis 
jau užbaigė beveik visus to 
universiteto kursus ir po 
kelių metų turės apleisti jį. 
Užtai jis nuo kitų studentų! ______ _______ y ____ _____ _
gavo vardą „Doctor of Per- kitę ją sklepine, rusinę, ar' kaip nesenai paskelbta at- 
petual Motion”. kitokia) mokslinyčia tuo- skaita Įrodo, tai gana didelė

Jis lanko universitetą tik ;aus patiekė lietuviams dar- krūva kapitalistiško aukso 
lodei, kad jo turtingas dėdė bininkams čielą puskapį ■ tapo suubagauta. Rusijos 
prižadėjo mokėt metinę jam kalbėtojų, — „komunizmo1 bafluoliams šiaip taip su
eigą, iki jis lankys moks- žinovų”. Ir ve, su pagelba1 krapštyta penki tūkstantu
kai11^- ~ šitų kelnorinės mokslinyčios i V.*?i Hnlot-lll r» alonin b-nlnr.

Jeigu aš turėčiau panašų diplomatu kalbėtoju prasi
dėję, ' ’ " ' ’ 1 ‘ ’
ryčiau.

gal dėl išklerusių principų.

f

i

Hardingas išleido prokla
maciją, kuria uždraudžia 
eksportuot amuniciją Į Chi- 
niją ir liepia stropiai šį Įsa
kymą pildyt, kitaip bus 
baudžiami dešimts tūkstan
čių dolerių pinigais arba 
dviem metais kalėjimo, ar
ba sykiu abiem bausmėm.

Mat, Hardingas mano tuo
mi sustabdysiąs Chinijos 
dviejų valdžių — Pekino ir 
Kantono mušius. Skaudus 
smūgis amunicijos dinas- . • • • tijat

Tečiaus ar nelaikąs butų 
ponui Hardingui išleisti pa
našią proklamaciją ir Ame
rikoje, kad nors dabar, kuo- 

stalo su pora-trejeta kąsnių met maineriai išėjo kovon, 
mažiau. j nebūtų valia vartoti gin-

Mes paprastai greitai yal- klus ir amuniciją? Ar gi 
gom ir nuryjam maistą ne- jam chinų kraujas branges- 
sukramtę tinkamai. Tai la- nis už jo reprezentuojamos 
bai blogas paprotys. Musų šalies žmonių kraują?

kai dolerių, o slaptų kelno- 
rių užlaikymui išpyškinta 
net apie 22 tūkstančiai. O 
apie likusius, tai yra $260,- 
000.00, gal būt, tik tų slaptų 
kelnoriu žiurkės težino, kur .. - - ?

— ••••
Tai matote dabar, kaip 

ir melžimo darbas varoma.
Ar ne laikas prasikrapš-

t 
naujus pranašus tikroje 
šviesoje?

Tiesa, jų darbas jau 
blanksta. Jų sudaryta mašb

tai irgi nekitaip da- dėjo nesvietiškas minių mul
kinimas, demoralizavimas 

Į ;r melžimas.
Šitie vyrukai, kartu ir 

moterėlės, išmokę naujausio jie dingo!, 
katekizmo: neapkęsti kito- * 
kios nuomonės žmonių; vi- smarkiai minių mulkinimo 
sus, kas tik nesideda prie jų f "" 
kelnorinės organzacijos, r__ 2.____
dergti; negudrius darbinin- lyti akis ir pamatyti šituos 
kus demoralizuoti j'veidmai----- -------------- - x’’
niauti; kokius nors sekret- 
nus dalykėlius su slaptąja 
policija turėti. —• pradėjo
savo nelabąjį darbą. O kad . na (laikraštija) jau beveik 
jie buvo labai žiopli, tai visai išklerus ir savo tarškė- 
mokslo žmonės ir šiaip jau jimu bjauriai ausis drasko, 
apšviestesni veikėjai jiems Bet vis tik sau tarška ir ga- 
tai įrodė. Tada jie pradėjo na. Vienok atrodo, kad jos 
tuos žmones, kartu mokslą,! dienos suskaitytos. Keli su- 
ir mokyklas pragaran siųs-; sipratusios, neapnuodintos 
ti. Tarytum, kad Romos minios smūgiai, reikia ma- 
šliupiniai krokodiliai ir vėl nyti, išspaus iš šitos iškle- 
viešpatauti pradėjo. Baisu.' rusios mašinos paskutinį 
Pasiūlyk geresnę knygą ar kvapą. Taip bus. Kitaip ir 
laikraštį, jie tau atšaus: negali būti.
„Eik į peklą! Aš skaitau tik-’ Juk ar anksčiau, ar vė
tai darbininkiškus laikraš- viau, vis tik tiesa ir dora pa-

Rimb&s* /Laisvės Mylėtojas, dus, tai yra ’Laisvę’, ’Mote- ims viršų.

■fe



, ir tik po šiuo adresu, ir su ki- 
l tom įstaigom, nors ir su pana
šiais pavadinimais, nieko ben
dra neturi.

Keliavimas Lietuvon '^AA^nEMANAGE^ENT Wo^^hė!l,r®s v^uJe ir tarptautinėje užlaikymą, kuomet jis pri- 
.............................bus i šią šalį.

Užmokestis pagaminti at
eivio deklaraciją arba pra
šymą yra vienas doleris. Už 
vizą reikia mokėti devynis 
dolerius. Tuos pinigus apli
kantas turi užmokėti Ame
rikos komisionieriui arba 
konsuliui. ______

Dabartiniai Įstatymai pa- kas geriausia patarnauja lietu
viams. Kaipo Valstijinė įstai
ga, Bankas turi artimų ryšių su 
geriausiomis laivų kompanijo
mis, ir todėl savo keleiviams 
gauna geriausias vietas grei
čiausiuose ir geriausiai įreng
tuose laivuose. Kam nėra žino
mi laivai ROTTERDAM, NEW 
AMSTERDAM ir kiti Olandijos 
laivai, kuriais taip paranku lie
tuviams keliauti, nes iš Rotter- 
(lamo, be jokio laukimo, nuveža 
stačiai į Lietuvos portą KLAI
PĖDĄ. O ką jau kalbėti apie ki
tus milžinus - laivus, kaip 
OLYMPICt HOMERIC, LAP- 

.LAND, RESOLUTE, RELIAN- 
|CE, MAJESTIC ir daugybė ki- 
’tų, kurių surašymui ir vietos 
j čia nėra! Visais tais plaukiojan
čiais palociais galima keliauti į 

1 KLAIP^PĄ, užpirkus laivakor- 
ites BAL^C STATĖS BANKE,; 
į 294 Eighth Avė., Nevv York. Jo- 
jkių pasporto vizų, jokių "Len
kų Koridorių”, jokių perėjimų 
rubežių keleiviai nemato: 
KLAIPĖDA yra Lietuvos por- 

itas, tai lietuviai ten nuvažiavę '............... . . ii jaučiasi jau namiege, o ne sve- 
įtimoje šalyje.

Čia paminėsime paskiausiai 
išvažiavusius per BALTIC 

ĮSTATĘS BANKĄ keleivius, ku
rie nuoširdžiai padėkavo Ban- 

tl-.ui už gerą patarnavimą: An
tanas Bučys, Adomas Jurgilas, 
i Povilas Valaitis, Jonas Skarbo- 
lius, Juozas Seninta, Vincas Tu- 

ireikis, Alenksandras Tumaso- 
Inis, Juozas černis, Jonas Bu- 
j zinskas, Jurgis Balsiukevičius. 
Juozas Šamas su motere ir 2 

! vaikais, Jįoįatbas , Smolenskas, 
i Kazys Krajevskis, Andrius Ra- 
•manauskas su žmona ir dvejetą 
' vaikučių, Rokas Ramanauskas 
•su žmona, Antanas Lemezis su 
‘šeimyna, Kazimieras čyvas, Jo- 
'nas Strazdas; Jonas Tunikaitis, 
'Daktaras Bladas Vencius (ant- 

’AMERICA” išplauks be \ roję klasėj), Magdelena Lacvi- 
liutė,

Balandžio (April) 20 dieną Anastazija Kriaučiūnienė 
laivu ”MINNEKAHDA” be per- dviem vaikais, Vincentas Rokus 
sėdimo į HAMBURGĄ;
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išsiris savaimi. Bus tai tik 
artimiausios ateities klausi
mai. Anų sričių lietuviai ne
gi nurims, pakol nesusi
jungs su Lietuva. Jų ir šir
dis, ir protas, ir visokie iš- 
rokavimai verste vers ar- 
tinties prie musų. Nebus tos 
pajėgos, kuri tą eigų galėtų rodo, kad nei vienas ateivis, 
sulaikyti. kurio pasportas neturės

Musų ateitis beabejo švie- Amerikos komisionieriaus 
si. Tik nevalia mums nurim- arba konsulio vizos, nebus 
ti: privalome atsiminti, kad Įleistas i Suv. Valstijas, 
daug dar vargo reikės pa-! Sulvg Įstatymų, Ameri- 
kelti, daug kliūčių reikės kos komisionieriai ir konsu- 

:} >ergalėti. Iš Lenkijos pas liai visose svetimose šalyse 
mus veržiasi legionai, ponų žino, kokiems aplikantams 
ligos ir cholera. Lenkija dar, išduoti vizas ir kokiems ne
vis tebesitiki sugriauti mu-’ duoti. Yra toki aplikantai, 
su laisvę ir visą Lietuvą už-, kurių prašymai turi būti 
valdyti. Ji butų tai nesykį pasiųsti Į Valstijos D,epart- 
jau mėginusi daryti, jeigu; mentą dėl nutarimo. Bet tie 
jos prieteliai nebūtų nuo to prašymai turi būti pasiųsti 
ją sulaikę. Sulaikė ne dėlto, Valstijos Departmentui per 

Lenkai musų "kad musų gailėtų, bet dėlto, komisionierių arba konsulĮ 
kad nežino, ką daryti, neži-' 
no, kiek pas mus dvasios 

jeigu jie ingvtų

Stiprėjame, bet 
reikia budėti.

Nelaimė Lietuvai. iš tu 
jos vaikų, kurie per juodus 
akinius i viską žiuri, kurie 
Lietuvos gyvenime neįsten
gia Įžiūrėti nieko džiugi
nančio, suraminančio. Vis
kas jiems atrodo baisu, tam
su, žiauru. 7 — 
šmeižimui išleidžia milijar
dus savo markių. Kaip gi jie 
džiaugiasi, matydami, kad stiprybės; 
tiek daug silpnadvasių Lie- Įsitikinimo, kad mes esame 
tuvos piliečių už dyką eina silpni, tai netruktų Lietuvą 
jiems i pagelbą. j užlieti lenkų legionais. Nie-

Bet klysta musų pesimis- ko tada musų riksmai ne- 
tai, juodus akinius pamylu- .gelbėtų. Ir kas mus iš
lieji; klysta ir lenkai, ma- 
nydami šmeižtais ir prasi
manymais atsiekti savo 
tikslo.

Lietuva nežūsta ir nežus. 
Priešingai, ji nuolat eina 
stipryn. Pergyveno ji daug 
didesnių ir sunkesnių var
gų. Priešai buvo beveik jau 
už gerklės benutverią 
smaugti: rusai, vokiečiai, 
savi judos-parsidavėliai 
liuosai šeimininkavo Lietu
voje. šiandien tie priešai ne
baisus. Lietuvą valdo savo
ji stipri valdžia, žmonių de
mokratiškai pastatyta. Tie
sa, naujas ir didelis pavojus 
— lenkai atsirado Lietuvos 
Pytuose — bet ir tą nuga
lėsime, jei tik stipria dvasia 
bus5me- , , z.-Lietuvos vidujinis tvar- bu-rūmo. Bukime tik patįs 
kymasis ir stiprėjimas-'^™^ C”C1 v1aMca 
tai neužginčijamasai faktas.

<Aprf) 15 dien’ 
St. Seimas galutinai priėmė - f • dragai P-alėsiir? la!VU

^'stiprybė ir viltis,I 
viškos žemės. Didžiausia !La^t>s- ne is kitur irjie 
skriauda kruvinai žeidė lie-' 
tuvių širdis. Musų žemės, 
turtai ėjo svetimiems. Nors) 
syki jau atėjo galas toms, 
^naudoms ir neteisybėms. I|£ajp partraukt gi- 
Lietuvos piliečiai, ištikimi , r r °
jos vaikai patys valdys ir UlinCS HF ur&UgUS 
dirbs — jau nebe sveti-! 
miems, bet sau — Lietuvos ' -_____ _
žemę. Į £_ •* _ •

žvarbios priežastys bu- nančių šioje šalyje.

|

i

vėl prasidėjo
pra-Pavasariui artinanties, 

dėjo žmonės vėl būriais važiuoti 
Lietuvon. Ypač daug keleivių 
važiuoja Lietuvon per BALTIC 
STATĖS BANKĄ,—tasai Ban-

I

užjury varde aplikanto, o 
ne varde giminių Amerikoj. 

Valstijos Departmentas 
i turi gauti oficiališką rapor
tą nuo savo konsulių užjury 
i pirm negu gali duoti nu- 
' sprendimą.

Svarbu Įsitėmvti, jog 
pirm negu giminės Ameri- 

Tik dėlto lenkų neleidžia- ko j gali kreiptis prie Vais
ina Kaunan, kad bijoma, jogjtijos Departmento, ateiviai 
tas neišeitų sveikaton nei Į patįs turi prašyti Amerikos 
lenkams, nei Europos ramy-' komisionieriaus arba kon- 
bei, nes mes kartą laisvę at- sulio. 
gavę jau nesiduosim sveti-' 
miems valdyti.

Lenkai dabar dvejopu ke
liu eina: iš vienos pusės jie mation Service, Lithuanian 
vis dar tebešmeižia mus pa-įBureau, 119 West 41st St., 
šaulio spaudoje ir politikei New York City. 
kabinetuose, iš antros pu
sės jie klaidingomis žinio
mis stengiasi pačius lietu
vius užmigdyti. Pasklysta 
dažnai žinių, kad ar tai ru
sai ruošiasi mums Į pagelbą, 
ar tai anglai draudžia len
kams Vilnių prijungti. To
kiomis žiniomis neatsidėki- 
me. teneužmigdo jos musų

Del kitų informacijų ga 
lite kreiptis prie:

Foreign Language Infor

Sujudo Amerikos Lietu 
viai bariais važiuoti

Per Lietuvio Bankinę Įstaigą 
Bostone.

. ’ stiprus, susiklausą, remki-1.. Re»‘^nu ,he‘uvl« banal la‘ i 
; me visi kuo išgalime savo -“05. • Llctu¥* •*«««•»,
J valstybę, bukime visada pa-,“£T'.«- .. ... ,.

‘f*

Marijona žukauskiutė,
su

Jš lutu malonės, o tik .su žmona ir totais vaikais Jur-
se pačiuose ir iš pačiu musų.L(GXX ‘ f" Mazd,au3kas- .,urgls A!ans-

i r » i - GEORGE WASHINGTON ■ kas su žmona ir dviem vaikais
tiesiai į BREMEN; lir tt. ir tt.

Gegužės (May) 10 dieną lai-Į
. vu ”LATVIA” tiesiai be perse-;
' dimo 4 LIEPOJŲ;

Gegužės (May) 
vu ”LAPLAND” 
Į ANTVERPĄ;

Gegužės (May) 
vu ”AQUITAN1A 
mu į PILIAVĄ;

Birželio (June) 3 dieną laivu 
’OLYMPIC” išplauks su persė
dimu į ROTTERDAM;

Birželio (June) 10 dieną laivu 
"GEORGE YVASHINGTON”
tiesiai į BREMEN;

Birželio (June) 17 dieną laivu j

Liet. Inf. Biuras.

Pajieškojimai
Pajieškau savo kūmo Vincento Da- 

nelevičiaus, paeina iš Vilniaus rėdy
bos. Taipgi pajieškau Petronėlės Va
li nauskaitės, po vyrui Kazlauskienės, 
paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Kuršėnų valsčiaus, 'Paukš
tučių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žino praneškit žemiau 
paduotu adresu, už ką busiu dėkinga. 

Zuzaną Savičienė >
118 Allen Point avė.. Great Neck, 

1.. L. N. Y.

FELIKSAS PETRULIS, tegul tuo
jaus pasiima laiškus iš L.etuvos, nes 
aš neturiu jo adreso.

Jonas Lipolin
36 Frank st., Middleboro, Mass.

i

JUOZAS VALUCKIS, 10 metųvvai- 
kas, gyvenantis Poderiškių kaime, 
Garlevos parapijoj, Lietuvoje, pajieš- 
ko savo tėvelio, Juozo Valuckio, ku
ris paliko jį su motina Lietuvoje 1913 
metais ir r.uo karės pradžios nėra 
apie jį jokios žinios. Pirma jis gyve
no Bradleyboro, Vt.. vėliaus išvažia
vo, rodos, į Grand Rapids, Mieli. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, teiksis duoti 
žinią šiuo adresu: (16)

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

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS I LIETU

VA, PERKANT ČEKIUS, DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGUS 
VISADA KREIPKITĖS J

LIETUVIU MECHANIKU 
SĄRYŠI. INU,

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

Pajieškau dėdės Juozapo Jako, pa
eina iš Kauno rėdybos, Raseinių aps
kričio, Jurbarko miesto, Amerikoj 
gyvena 29 metai. Aš girdėjau, kad 
1917 metais jis gyveno Shenanaoah, 
Pa. ir buvo policmanu. Jis yra tar
navęs Suv. Valstijų kariumenčj ir 
yra buvęs ispanų karėj ant Filipinų 
salų. Aie’ lžiu atsišaukti jeigu dar 
gyva:,, arba žinantieji apie jį praneš

ite, nes turiu svarbų reikalą
J. A. Geceviėius

78 Summer st., Bridgeport, Conn.

k

Pajieškau Juozapo Baranausko, se
niau jis gyveno Edison, N. J. Meldžiu 
atsišaubti arba kas apie jį žinote ma
lonėkite pranešti.

Jonas L’ikašiunas
214—6lh st.. Ketvanee, III.

Pajieškau švogerio Juozapo Šiau- 
lio, Mažeikių apskričio, Laižuvos val
sčiaus, Palaižupčs kaimo; prieš kary 
gyveno Bostone. Butų geistina, kad 
jis pats atsišauktų arba kas apie ji 
žinot malonėkit pranešti, busiu dė
kingas. J. Sutkus

56 Oak st., Middleboro, Mass.

Pajieškau brolių Juozapo ir Jono 
Nava-dauskų ir švogerio Antano Va- 
lantiejaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Gaurios parapi
jos, Globių kaimo. Švogeris gyveno 
E. St. Louis. III., bet jau tuias laikas 
nežinau kur randasi. Jus patįs atsi
šaukite arba kas apie juos žino šir
dingai meldžiu praneškite šiuo ant
rašu: Petras Navardauskas

419—21 E. Heran st.,
Aberdeen, Wash.

Pajieškau savo brolio Petro Uma
ro. sužinojau iš Lietuvos, kad gyvena 
Amerikoje. Atsišaukite, arba kas ži
not apie jį, praneškit, busiu dėkingas. 

Frank Kmaras
29 Rice avc., Kenosha, Wis.

i

Pajieškau savo brolio Jono Pociaus. 
-Jisai pirmiau gyvino Buffalo, N. Y., 
o dabar nežinau kur randasi. Paeina 
iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Akmenės miestelio. Meldžiu atsišauk
ti arba jeigu kas apie jį žinot, malo
nėkit pranešti šiuo adresu: 

Domininkas Pocius
9130 Oakland avė., Detroit, Mich.

As, Marcelė Lingiutė, pajieškau 
savo pusbrolių Antano ir Jono Kun
drotų, paeina iš Sintautų parapijos, 
Totorvičių kaim.i. 16 metų kai Ame
rikoj. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Marcelė Lin.giutė-Neverauskienė
17 Hatisman st-, Brooklyn, N. Y.

pajieškau
Kau
nietę 
Mel- 
pra-

Pajieškau savo tėveliu Vinco Griš- 
konio. Aš, palikau sirata, motina mi
le pereitą metą, neturiu kur pasidė
tu Dabar piane užlaiko A. ignatavi- 
ėia. Atsišauk, mylimas tėveli, pasi
gailėk savo sūnelio riratuko. Taipgi 
pajieškau dėdės J. J. Zeko, pirmiau 
gyveno Chicago. III. ir važinėdavo 
ant orlaivio, o dabar nežinau kur gy
vena. Meldžiu atsišaukti ir kitus gi
mines. (15)

• Albinas Griškunis
213 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.

ALEKSAS RUVELIS 
tapo užmuštas mainose' Glen Dale, 
V. Va., pirmiau Ilgą laiką jis dirbo 
apie Scranton, Pa. Jis paeina iš Kau
no gub., ir kiek žinoma iš jo kalbos, 
jis turi brolį, kuris gyvena Ameriko
je, bet adreso nežinom. Todėl jo bro
lis ir kiti giminės tegul tuojaus at
sišaukia šiuo adresu:

ANTANAS T. VARREGO
P.O. Box 121, . Glen Dale. VV. Va.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio. Aš esu 30 metų našlė be 
Taikų, vidutinio gražumo, turiu savo 
biznį, reikalingas gaspadorius. 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
veikslą. Anna Zinievicz

5901 Mt. Elliot st., Detroit, Mich.

Su 
pa-

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

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

(16)

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA MOTERIS prie na

rnų, šeimynos dvi ypatos — vyras ir 
moteris. Mokestis ant mėnesio nuo 
20 iki 25 dolerių, valgis ir kambarys. 
Meldžiu atsišaukti laišku. (16)

ALF.K RINKUS
34 Spring st., Union City, Conn.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO

SERNĖ už prieinamą kainą, geroj 
lietuvių ir lenku apgyventoj vietoj.

JOS'. W1SE (15)
111 Hope st.. Greenfield, Mass.

r*

PARSIDUODA GROSERNĖ už 
$700, biznis labai gerai išdirbtas ir 
geroj vietoj, apgyventoj lietuviais, 
rusais ir kitokiom tautom. Norintie
ji pirkti atsišaukit šiuo adresu: (14) 

JONAS MARTULAITIS
37 Lawrence st. Hartf-ord, Conn.

"GYDYTOJAS.”
"GYDYTOJAS” yra leidžiamas 

tuo tikslu, kad žmonėms tinkamu bū
du sveikatos dalykus išaiškinti.

"GYDYTOJAS” eina ka* mėnuo 
gražios knygos pavidale; jame rašo
ma taip, kad kiekvienas žmogus su
pranta ir gali pasinaudoti.

”GY DYTOJAS” kovoja su viskuo, 
kas priešinga darbininko sveikatai, 
kas kenkia jo kunui, kas be laiko jį 
kapuosna varo.

"GYDYTOJĄ redaguoja visiems 
Amerikos lietuviams žinomi rašyto
jai daktarai A. J. Karalius ir A. 
Montvidas.

"GYDYTOJAS” nurodo iš ko kįia 
visokios ligos, duoda atatinkamų pa
tarimų kaip nuo ligų apsisaugoti ir 
kas daryti susirgus.

"GYDYTOJAS” daug aiškina apie 
darbininkų ligas.

Visi žmonės giria "GYDYTOJĄ,” 
laikraščiai perspausdina jo straips
nius. Lietuvos žmonės labai mėgsta 
"GYDYTOJA — tai geriausia- jiems 
dovana.

"GYDYTOJAS” leidžiama ne pel
nui; dėlto jame netalpinama jokių 
apgavingų skelbimų; ir vis dėlto jo 
kaina labai žema, nes tiktai viena* 
doleris metams. Pavienių numerių 
dykai siuntinėti negalime. Geriau 
prisiųsk dolerinę į laiškų įdėies, tai 
turėsi savo namuose "GYDYTOJĄ” 
per visus metus.

Adresas: .
"GYDYTOJAS,”

1824 YVabansia avė., Chicago, I1L

bjCSolOl
__ -K’tr seniausia, 
Ten geriausia. 4

<£.
SENIAUSIA

AflenturA 
VIENYBE

t

t:
3

Kur vienybė, 
Ten galybė.

£l

V;.-)

<•>

<$>. wi
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r

£
r»' Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki- 
tus portus Į Eidkū- 
nus ir Į pati Kauną, 
taip pat' ir iš Lietuvos.

S ■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant. visų 
šalių pinigų.

Si ■ 
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. « 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

S? ■ g
"VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ...........  4.50

%
Pirkite "Vienybes” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.
* ■ S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šoklų knygų.

Aš, Antanas Linskis, 
Marcelės Gudaičiukės, paeina iš 
no rėdybos. nuo Jurbarko. 10 
atgal gyveno Lawrence, Mass.. 
džiu atsišaukti arba kas žinot 
neškit šiuo adresu:

Antanas Linskis
Box 103, E. Granby, Conn.

Pajieškau savo pačios, Onos Pe
trauskienės, kuri 21 kovo prasišalino 
iš Bostono man nieko nesakydama ir 
pasiimdama su savim 2 metų vaiką, 
patalus ir daug kitų daiktų. Ji buvo 
tamsiai geltonų plaukų ir mėlynų 
ašių; amžiaus gali būt apie 25 me
tų. Kas ja pastebės, meldžiu duot 
man žinią, o gaus dovanų.

F^ank Petiauskas
187 Silver st., So. Boston, Mass.

PARS1DU0DA BUČERNĖ ir GRO
SERNĖ su namu arba be namo, biz
nis išdirbtas tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. Meldžiu kreiptis laišku ar
ba ypatiškai sekančiu adresu:

J. BALTRUŠAITIS
101 High st.. Burliągton. N. J.

BIZNIO ŽURNALAS.
Mėnesinis laikraštis. Jame telpa 

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

WAT. MAIL ORI). CORP.
793 Bank sU Waterbury. Conn.

AR GALIMA GRĮŽTI Iš 
i * LIETUVOS?

dieną lai-, pįrmiaus daugelis prisibijojo 
pers įmo va2jU(>ti Lietuvon, nes manė, 

. į kad nebus galima sugrįžti at- 
leną ai- ga^ jeį Lietuvoje nepatiktų gy- 

su pe l*jventi. Važiuojantys per BAL- 
ĮIIC STATĖS BANK, neprivalo 
i baugintis, nes ketinantiems 
• grįžti atgal į Ameriką tasai 
' Bankas surašo tam tikrus popie
rius su keleivio paveikslais (rei
škia dviejų paveikslų), jo prie
saika ir notaro užliudymu. To- 
*kie popieriai prigelbsti kelei- 

. ... - TERDAM- įviams pargrįžti Amerikon šešių
- • . . ’zt , «. .. , . mėnesių bėgyje be jokių kliūčių.1. Kieviena vpata, norinti Birželio (June) 24 dieną laivu; ,

;s "AMERICA” be persėdimo į1 Is to, kas čia parašyta, aišku, 
BREMEN. ! kad keliavimas Lietuvon ir iš

( Dėl gavimo platesnių infor- Lietuvos dabar nei kiek nepai- 
macijų kaslink gero prisirengi^! nesnis, kaip kad kitados buvo, 
mo į kelionę, gavimo gerų kam- 1-eikia tik kreiptis į atatinkamą 
barių ant laivo ir tt, visiems ištaigą, kuri išgali ir žino, kaip 
suteikiame plačius paaiškini-. kelionę aprūpinti. O tokia įstai- 
mus dykai. Kreipkitės per laiš
ką ar ypatiškai tik į Bostono 
BALTIC STATĖS FINANCE Co

357 Broadvay,
So. Boston, Mass.

iš Lietuvos.
13 

be

Daugelis lietuvių, gyve- 
. _ __ _ —„„J, norėtų

vo iššaukusios Lietuvos vai- partraukti savo gimines ar-

23
»»

džioje krizĮ. Senasis Minis- La draugus iš Lietuvos, bet 
terių kabinetas pasitraukė, bežino kaip tai padaryti.

Todėl čionai suteikiame 
šiek-tiek informacijų. Šias 
informacijas amerikiečiai 
lietuviai privalėtų pasiųsti 
Lietuvon savo giminėms, --------------- - - —.----- ,
kurie nori atkeliauti Į Suv. tiesiai į ROT-
Valstijas.

Bet ką gi! Veltui lenkai 
džiaugiasi dėl to Įvykio. Ne
susitariant partijoms dėl 

koalicijos susidarė naujas 
darbo kabinetas. Iš naujo 
ministerių pirmininko de
klaracijos paaiški, kaip rim
tai manoma griebties darbo, i 
kad. Lietuvą iš vargų at- keliauti užjurin, privalo iš
stačius. (siimti nuo savo valdžios pa-

3) 4-rių metų laisvės su- sportą.
kaktuvės aiškiausiai paro-į 2. Turi ypatiškai tą pa
de, kaip toli jau Lietuvos sportą nunešti Amerikos 
valstybės nužengta pirmyn; komisionieriui arba konsu- 
valdžios aparatas galutinai liui. Amerikos komisionie- 
užvestas ir sustiprėjęs, sa- riaus arba konsulio ofise 
vivaldybės miestų. • apskrri- aplikantas turi prašyti vi- 
Čių ir valsčių jau inėjo Į sa- zos ant pasporto, kuri užti- 
vo vagą ir Įsigali, mokyklų krina išvažiavimą i Ameri- 
ir moksleivių skaičius be- ką. Jis turi su savim nusi- 
veik triskart padidėjęs ne- nešti tris mažas fotografi- 
gu buvo prieš karą; preky- j<s, taipgi privalo turėti 
ba ir pramonė 
žingsniais eina 
Ūkiai tvarkosi ir stiprėja.
Baigiama prieiti savo va- te turi būt pranešta ameri- 
liutos. Su latviais ir estajs ? ’ '
sudaryti labai artimi santi- pilietybės stovis, kaip ilgai 
kiai. Pradedama tartis ir su 
suomiais. Šiais metais rim
tai ruošiamasi padaryti 
Įvairių sutarčių su skandi
navų valstybėmis: Švedija, 
Norvegiją, Danija.

Kada taip Lietuva susti- giminė užtikrina

dideliais 
pirmyn.

laiškus arba afidavitus nuo 
draugu arba giminių Ame
rikoje. Laiške arba afidavi-

kiečio draugo arba giminės

NUGINKLUOJA LAIVUS.
Washingtono žiniomis, 

Amerikos laivyno nuginkla
vimas jau prasidėjo. St. Ju- 
liens uoste, Virginijoj, da
bar stovi 77 naikintojai pa
skirti nuginklavimui. Nuo

'ga ir yra pirmasai Rytinėse 
į Valstijose grynai lietuviškas 
Valstijinis Bankas BALTIC 
STATĖS BANK, 294—8th Avė., 
New York. Jeigu kas skundžia
si, kad turėjo negerą kelionę, ar 
kad kas negali parsigabenti sa
vo giminių iš Lietuvos, ar pats 
negali pargrįžti Amerikon, tai 

! žinokite, kad jis nebuvo kreipę
sis į BALTIC STATĖS BAN
KĄ! Kas pirko laivakortę tame 
Banke, tas neturės priežasties

i

jų nuimama torpedos ir vi- ?kųsties.Amerikoj gyvena, kokiais 
giminystės ryšiais jisai yra 
surištas su aplikantu, apli
kanto senumą ir priežastį lyg Washingtono konferen-j visuomet 
jo važiavimo Į Ameriką, eijos, Amerika sutiko suma- T' * ’ 
Taipgi reikia pažymėti, kad žint savo laivyną ir per 10 

ateiviui metų nestatyt naujų laivų.

sa amunicija, kad padarius 
juos netinkamais. Mat, su-

Kelionės, ar giminių parsiga-l 
lenimo reikalais reikia rašyti 

; tik šiuo adresu: 
BALTIC STATĖS BANK. 294 
Eighth Avė., New York, N. Y. 
Tasai Bankas vra tiktai vienas 

Z

Aš, -Juozas SavitsJca.', pajieškau 
Leono Simanavičio, Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, 
žilių kaimo. Turiu labai svarbių ži
nių nuo jo tėvu iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot pra- 
ueškit. Taipjri pajieškau ir jo švoge
rio Antano Jeruiio. (15)

J. D. Savitskas
114 Governor st.. flarlfotd, Conn. 

____________________________ ■ «
Pajieškau Prano Beržinsko, 6 pė

dų aukščio, sveria 230 svarų, turi 
raudonais veidais pačią, jos vardas 
Petronė; taiperi turi 11 metų mergai- 
• ę vardu Bronė. Kas apie juos pra
neš, ;raus 25 dolerius atlyginimo. Jie 
nuskriaudė mane pinigiškai.

Danielius Smitas
1502 C’Jtler st., Cincinr.ati, Ohio.

Jieškau savo brolių Jono. Antano 
ir Vinco Staniukynų. Jonas gyveno 
Shenandoah, Pa., Antanas Pitts- 
ton, Pa., o Vincas nežinau kur 
•Jie patįs lai atsišaukia a:ba kas apie 
juos žino širdingai meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Marė Staniukynaitė-Liuteckiene
Mariampolė, Vytauto gatve N. 11,

LITHUANIA.

Pajieškau pusbrolio .Jono ir pusse
serės Onos Zebleckų; paeina is Suv. 
gub., Vidgirių kaimo, Keturvalakių 
parapijos. Jie patįs arba kas apie 
juos žino malonėkite pranešti. (15) 

Vikt. Žilinskiutė-Brusokienė
37 Stagg st„ Brooklyn, N. Y.
Kas žin't kur gyvena Ona Bautru- 

šaičiutė, Anelė Bautrušaičiutė-Ado- 
maitienč ir brolis Kazimieras Bau- 
(rušaitis. Paeina iš Kauno gub.. Se
redžiaus parapijos, Burbiškiu kaimo. 
Malonėkit pranešti šiuo adresu:

Petronėlė Bautrušaičiucė (15)
37 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Karolio Aleksino ir jo 
sūnų Vinco ir Andriaus. Visi jie gy
veną lllinois valstijoj ir dirbo anglių 
kasyklose. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinote pianeškite že
miau nurodytu adresu. Taipgi norė
čiau žinoti kur gyvena .Jonas Zioba. 
Meldžiu atsišaukti. (15)

Antanas Aleksinas
5113 So. 33rd st.. So. Omaha, Neb.

DARYK PINIGUS.
Kožnam gabesniam lietuviui yra 

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

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

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ, AVAUKEGAN. 1LL 

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802-Sth st
I’agelbininkas Kaz. Ambraziunas. 

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

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

1320 S. Victory s t 
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai; W. Tijūnaitis, 

1126—lOth s t
J. Povilaitis, 1206—lOth- st. 

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

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

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

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
1T» KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 AVhiting avė., Holyoke, Mass. 

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

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 Park st., Holyoke. Mass. 
Ka sierius Liudvikas Matulevičius, 

• 54 Adam $•,* Holyoke, Mass.
Kasos globėjai: 

: Aleksandras Sagai!a.
588 So. Summer st.,

Holyoke, Mass.
Stasys Pikturna,

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

357 Park st., Holyoke, Mass.
Susirinkimai atsibuna antrų nedėl- 

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

i"r

f" 
!■I.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
pykite mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LJTflUANIflN 
VIENYBE PUBL. Go

193 Grand SL w 
Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Socialdemokratų Partija 
į Amerikos Draugus.

Lietuvos St. Seimas baigia savo dienas, stokos klausimas stovi prieš mus ir 
Lietuvos visuomenė vėl uoliai ruošiasi rink
ti savo atstovus į krašto parlamentą. Krikš
čionių-demokratą partija, jau pastvėrusi į 
savo rankas krašto valdžią, daro aiškių pa
stangų pagrobti savo vadovybėn visą Lie
tuvos gyvenimą

Klerikalams bepiga ”darbuotis”. Jų iš
vystytos organizacijos voratinkliu nutiesė 
visą šalį. Jų valdžia sudarė tokias politinio 
gyvenimo sąlygas, kuriose krikščionims te
galima liuosai veikti. Jiems pagelbon eina 
•ie tik valdžios aparatas, bet gausi klerika
lų piniginė pašalpa iš svetur. s

Klerikalų pašonėj auga ir tarpsta filtro ji 
t reakcinė partija Lietuvoje — "Pažanga”, 

stambiųjų Lietuvos ūkininkų ir jaunos mu
sų buižuazijos politinė atstovybė. Tuodu

šian
dien, einant į Seimo rinkimų kampaniją, 
tuo pačiu aštrumu, kaip ir seniau.

Vfcais svarbiausiais Lietuvos proletarų 
kovos atseikimais kreipdavomės į jus, 
draugai, Amerikos susipratę lietuviai dar
bininkai. Kreipdavomės ir nei karto nesat 
musų užvylę, šaukiamės į jus ir dabar. Pa
dėkit mums musų kovoje! Ateikit pagalbon 
jūsų gausiomis aukomis. >fepagailėkite ati
traukti savo vieno kito cento, nors žinome, 
kad ir daugeliui jūsų šiandien nelengva gy-i 
venti. Nesigailėkit dei to, kad tie pinigai 
bus suvartoti pagalbėti jūsų broliams Lie
tuvoje, kurių padėtis dešimts kartų yra 
sunkesnė, kaip jūsų. TaigL atsiliepkite, 
draugai, ir da kartą parodykite, kad jūsų 

_________ x # širdinga draugiška užuojauta ir paramai 
vieno kelmo atžalų kol kas riejasi tarp sa- nesiduoda prašokti musų priešų duosuumuij 
yęs, nepasidalindami valdžia. Bet jų susita- kurie toj pačioj Amerikoj nepailsdami su 
rimo diena artima, ir kai ji įvyks, reakcija 
Lietuvoje įgaus naujų jėgų plėtotis.

Ką nęša Lietuvos darbininkams klerika
lų ir jų sėbrų įsivyravimas Lietuvoje, ryš
kiai parodė trvs prabūtieji nepriklausomos 
Lietuvos metai. Ką žada jie dar atnešti mu
su kraštui, apie tai klerikalai jau nebesi- 
siėpdami pasisako savo kongresų nutari
muose, savo darbuote dabartiniam Seime ir 
visoj visuomenėj. Jei jiems pavyktų savo 
tikslo pasiekti, Lietuva pavirstų atkariau
sio klerikalizmo urvu, kurio užtroškusiame 
ore Lietuvos darbo demokratija uždustų,

D O V A N A

n

LITIUANIAN TRAVEL BBREAO
136 East 42nd St., (Dept. K.) NĖW YORK, N. Y.

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti j Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkaminiiuą laivų, tiesiog b< pervedimų!!!

1 AHJAYfMHTC ATPIGO: | KLAIPĖDĄ $107LAI V AuUAIEm I PIL1AVĄ $106.50. I LIEPOJŲ $107

KEESfVta

i

Kas prisius mums 
10 gerą antrašų sa
vo pažįstamą ža
dančią važiuoti Lie
tuvon, siusti pini
gus ar' parsitrauki 
gŪMines. tas aptu
rės puikią dovaną.

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKUOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai. v
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausią liniją. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą besiu keliu savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Piapao Paduškaitė.

-Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam ^padaryta, kad jus išgydyti nuo " 
l ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir ,uo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinu neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio igsmagumo dar
be. Gauta aultso m&Siius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PI.APAO LABOĘATOR1ES
385S Siuart Bldg.. St. Loitis, Mo. Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 

sažierius tiesiui į PiLIAVĄ.
Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERBAM
Balandžio 8 * •

itmuNRUM™ Balandžiu 29 • ■

Jus Kūdikio Augimas
Priklausio Nuc Jam 
Duodamo Maisto

Jeijru jūs žindote ^savo kūdikį ir jeigu 
jis atsukančiai neauga ir uediktėja, 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

EAGLE BRANG
Šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progą suteikti saro kūdikiui 
gerą maistą, >dant jis augtų ir stiprėtų.

Iškirpk ite šitą pagarsinimų ir pa
siųskite į The Barde* C<x, Nevr 
)ork ir gausite pilnus patarimus 
ir ąurodjraas, kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi ir 
puikią kūdikių knygų.

i-! 
renka dešimtimi tūkstančių dolerių ir siun-' 
čia juos Lietuvon, kad mūsiške reakcija 
kaltų mums vis stipresnius nelaisvės rete
žius.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas.

Kaunas, 25-1-22.

ĮGALIOJIMAS L. S. S-GOS PILDO
MAJAM KOMITETUI. I 

Kartu su atsiųstuoju atsišaukimu ’T į 
Amerikos draugus”, kuri augščiau paskel-' 

— ---- -----—. .. heme, Lietuvos Socialdemokratų Partijos!
apsilptų ir palenktų, savo gaivą fabrikanto, Centro Komitetas, pirmininko S. Kairio ir J • • __ 1-   -5 . -r r -r-» v _ i w .

DiT prabūtu parlamentinio gyvenimo me
tu aiškiai parodė, kad beveik vieninteliais 
kovotojais už Lietuvos darbininkų reikalus 
ir už visus demokratijos^ siekimus buvo so
cialdemokratai. Kuomet liaudininkai ir val
stiečių sąjunga prisikinkę prie krikščionių 
vežimėlio, faktinaį padėjo musų reakcijai 
vykdyti jos politiką, gniužinti darbininkų 
judėjimą, slopinti laisvą politini gyvenimą, 
pataikauti valdžios sauvalei, Seime ir gyve- 

socialdemokratams vieniems teko pa
kelti sunkiausią kovos naštą.

Mes kiek gagėdami stabdėm krikščionis, 
, kai jie b^ atodairos bandė sukti Lietuvos 
gyvenimo vairą tamsion praeitin. Mes pa- 
stodavom kelią Rusiškei reakcijai, kai ji 
bandė jungtis su kaimynų grobikais ir žlug
dyti kiašto laisvą ateitį. Mes statėm politi
nio gyvenimo priešakiu klausimus, kurių 
žlibi krikščionių politika nesugebėdavo lai
ku pastebėti, bet kurie daug svėrė demo- 
kratingos Lietuvos ateičiai. Mes kovon sto- 
davom su valdžios ir klerikalų sauvale, val
kom eikštėn nešvarius jų darbus, stengė
mės užstoti reakcijos puolimus ant darbi
ninkų klasės kovotojų. Ir kartu kurėm 
krašte mus|i Partijos organizacijas, jungė
me proletarų jėgas, ruošėme juos tolimes
nei atkakliai kovai. . ; i

Tolimesnė kova bus tuo pat sunki, kaip 
jau pakeltoji. Prieš suvienytos buržuazijos 
ir reakcijos jėgas Lietuvos organizuoti dar- . 
bininkai gaus pastatyti savo suremtas eiles.

Mes nesibijom kovos, bet neperdedam sa
vo jėgų, atviromis akimis įvertiname visas 
savo prieš mus stovinčias sunkenybes. Mes 
nelaukiame ir greitų laimėjimų. Lietuvos 
darbo demokratija, proletarų vadovauja
ma, galų gale parblokš savo priešus ir įgy
vendins jos siekiamus J^lealus. Bet kol tai 
būs pasiekta, prisieis dar nemaža metų ir 
kiekvienas jų virs aršių imtynių vaizdu, 
imtynių už paprastą demokratinį musų 
krašto sutvarkymą, už kasdieninius darbi
ninkų reikalavimus, kartu ir už galutiną 
socializmo tvarkos įgyvendinimą.

Toj milžinų kovoje Lietuvos darbininkam 
teks susivienyti, teks parauti dabartinės 
priespaudą tvarkos pamatus ir dėti naujus 
naujam gyvenimui. Lietuvos Socialdemo- - 
kratų Partijai skirta tose imtynėse atlikti 
ypatingai svarbų uždavinį, — būti Lietuvos 
organizuotų darbininkų mintim ir jų va
dovu. į

Musų partija pasistengs atlikti savo pa
reigą. Nežiūrint į tai, kad kova krašto par
lamente yra nepaprastai sunki ir kartais, 
tartum, be tikslo, mes suprantame jos svar
bumą darbininkų klasei auklėti, jos jėgoms 
brandinti. Ir todėl besiartinant rinkimų 
kampanijai į Seimą, mes vėl ruošiamės su-' 
kelti visas savo jėgas ir ginti savo pozicijas 
kuo tik išgalėdami. I

Bet suprantat, draugai, kiek sunki musų 
padėtis. Kuomet kitos Lietuvos partijos 
renka sau šalininkų jau kultūriniai pratar- 
pusioj visuomenėj, mes gaunam kalbėt į 
minias vis da sunkiausiai prislėgtas, mažai 
apsišvietusias, mažai susipratusias. Kai 
buržuazinės grupės savo partijų reikalams 
be vargo gali pakelti reikalingų darbui lėšų 
savo tarpe, mes stojame prieš suvargusį 
darbininką, kuris nori imti, bet neturi iš ko 
duoti kad ir savo reikalų apgynimui. Lėšų

kunigo ir stambaus ūkininko išnaudojimui, sekretoriaus V. Požėlos parašais, atsiuntė 
dar įgaliojimą Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomajam Komitetui rinkti aukas 
Liet.- Socialdemokratų Partijos rinkimų j 
Seimą kampanijai. Tą Įgaliojimą irgi čia 
paskelbiame:

Kaunas. 27.1, 22
L. S. S. Pildomajam Komitetui 

Brangus Draugai!
Jau nebetoli rinkimai į parlamentą. 

Tinkamai dalyvauti juose mes trukstame 
lėšų. Ir šitą kartą, kaip anuose rinkimuose, 
mes kreipiamės į jus, Draugai.

Siųsdami šitą atsišaukimą, mes prašo
me padėti mums. Rinkliavai organizuoti ir 
Ją pravesti mes įgaliotame L. S. S. Pildo
mąjį Komitetą.

Draugiškai sveikindami Jus 
L. S-D. Centro Komiteto

Pirmininkas S. Kairys, 
Sekretorius V. Požėla.

•J:

Laivakortes parduo- 
daro.> ant visą lini
jų tiesiog i
PILI A V Ą, 

(Karaliaučius) 
KLAIPĖDA, 

LIEPOJŲ, 
HAMBURGĄ, 

TILž§ 
E1DKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon.

Išmauname 
PA.šPORTUS 
ir taksą pa liūdimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
aut laivo. Priren- 
ifiani viską kas rei
kalinga kelionei.
Siunčiame pi
nigus ir par
traukiame gi
mines iš Lietu
vos j Ameriką 
kuogreičiausia.

Tik ka išėjo išspaudos

“DĖL PINIGŲ
Puiki trijų aktų Tolsto

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

Kuopoms ir draugijoms, 
kurios nori "lošti teatrą,” 
bet nežino kokį pasirinkti 
veikalą, patartina paimti 
”Del pinigų." Knygutės kai
na 35c. Gaunama "Keleivio” 
knygyne.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
I LIETUVĄ 

Kambariuose arba trečia 
z klesa

New York-Bremen 
S.S. YORCh Gegužės 
S-S. SE1 DLITZ Bal. 
S.S. HANNOVER Bal. 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trecioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir G ypatų.

Delei platesnių infor- 
maci;u kreipkitės prie 

CHAS KAUFMANN 
99 Statė St. Boston. Mass 
arba prie vietos agent

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

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS '
nuo Piero 86, North River, pėda r.uo 46 st., laike pietų. 

Kambariai su 2, •! ir 6 lovom ant visu laivų. Dideli val
gymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai ’Hansa,’ ”Bayern” ir ”Wuerttemberg’’ turi kelis 

specialius kambarius.
U Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai.

RESOLUTE IR RELIANCE
vėžiojantieji* 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius bu£ padėti 
į darbą pradedant Gegužės 2, 1522 ir potam išplaukdinės 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prią musų autorizuotų agentų 

-ULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St— Boston. Mass.

Greičiausi moderniški laivai 'pasauly. 
Geriausias patarnavimas pasažie- 

riams.
Localis agentas 

arba artimai.

I Lietuvą, 
Ukrainą ir
CARONIA
PARONIA

TAVO AKIS.
Tavo akis nematytos, 
Tik svajotos, tik sakytos 
Mano lydimos minties, 
Paveržė nakčių sapnuotę, 
Nebetrokštu aš svajoti, 
Mylimoji, prie tavęs.
Nebetrokštu nieko kita, 
Tik krūtinėj pagimdytą 
Jausmą lydžiu prie tavęs— 
Prie tavęs, kuri įspėjai 
Mano liūstančiai idėjai 
Duoti gimusios ugnies.
Kur nuklysiu, kur sustosiu, 
Kur juokausiu ar raudosiu, 
Neskaičiuoju valanda, 
Tik žinau, kad saulė teka, 
Kad krūtinė meile šneka— 
Mes gyvenam vienu du.

Faustas Kiršai

Per

randasi jūsų mieste 
\

Lenkiją. Rusiją. Latviją, 
j visas Baltijos Valstybes
Balandžio 8. Gegužės 13 

(tik kambariai) Bal. 18 
Kambarys $130.00— 
3-čia klesa 8103.50 
Karės taksų $5.
Chcrbourg. Southampton, 

Liverpool ir Giasgow:
CAMERONIA .......... Balandžio
AQLTTANlA .............. Balandžio
SATI RNIA (iš Portland) Bal. 
ALGERIA (iš Boston) Balandžio

Per Anglija ar Hamburgą į Danci
gą $106.50; į Lienojų $107.

I I

I

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA
MINČIŲ KOVA.

Ties galva dangaus mėlynė, 
Pragaras po kojų:
Dega viesulu krūtinė, 
Taką skundai kloja.
Ei, nenuoramos verpetai 
Mano kelią braižo;
Amžiais vargsta mano metai, 
Mintys širdį aižo.
Ei, tik veržtis ir kovoti, 
Tik ilgai kentėti,
Ir gyvenimą aikvoti, 
Ir skausmais šnekėti.
Žemės šauksmas rėžia ausį— 
Džiaugtis ar kentėti?
Nieks širdies audru neklausia, 
Skirta jai kalėti.
Ir in tolį pragaringą, 
Ir in tolio dainą
Ir skausminga ir žavinga 
Tau kelionė eina.

' b ~ Faustas Kirša.
U;- ,

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis keiias nuo 
NEW YORKO iki ..LIEPOJ AUS 

per Goihenburgą, Švediją. Pasažteriai 
bus transferuoti ant juriu tiesiai į

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

Bal. 1« ir Geg. 27.
SS. DROTTNINGIIOLM

Birželiu 10, Liepos 29 
Trečios klesos kainos:

f PIL1AVĄ---------------
I LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107i 

Su damokčjimu .55.00 taksų. 
Trečios kieso,. pasazieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SVVEDISH AMERICAN LINE, 

21-21 Statė Street. New York Uit y.
........... ,

ELIHU D. STONE
Reprezentantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVĄI.
Veda pnivas ciryliftkap i» 
k ri nu na) iškas.
66—G7 Journal Buildtnc

262 VASIIINGTON STREKT, 
BOSTON, MASS. 
TęL Main S3K Y
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Musų, laivai turi geriausius pa
togumus trecios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentu arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St„ Boston, Mass.

i
I

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

I 
fI

— $106.5i)j

I LIETUVĄ
Atsikartijantis išplaukimas milži

niškų laivų

YfanSTARlna
PATARNAVIMAS I LIEPOJŲ 

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

^xWHiteStar
I CHERBOLRG IR 

SOUTHAMPTON
Tamprus susisiekimas su visomis 

Lietuvos dalimis.
MAJESTIG (56,000 tonų) did- 

žiausis laivas pasauly.
OLYMP1C (46,000 tonų), 
HOMERIG (34,000 tonui.

Labai geri patarnavimai trečios 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės į 
PASSENGER DEPARTM ENT
84 Statė St., Boston. .Mass. 

arba pas vietos agentus.

. A_Y_

HSRADEJA1! I
J Prisiųskite man savo broizi-J 

nius išradimo išegzaminavimui.V
Reikalaukite išradimų knygų- ♦% 
tęs Patarimai Išradėjams.’ | 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vnkatni.

M ARTI N LA BĮ NĖR 
Re«. Patent Atty.

3 PARK R()W. NEW YOPK

Y •d«£»

DirH'tllVPVė,iav9’ Kuka^0. visokiu Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
k/V M. V Vz SpaudŲ jr kitokių Draugystėms reikalingu dalyku. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark,<N.

K

“Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiamu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nescš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovą.”

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

JB A. B I N* O
Vaizbaženkl.i už.-cg. S. V. Pat. Ofiaa

pašalina šiuos nesmagumus Kūdikiai mėgsta ji! Jie prato 
daugiaus t Aplietose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siijstumęm per paštą, tu reikia siusti 40c. j

E• AD- RICHTEk & CO., Eotou£ h ef Brooklyn, York
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{ Sveikatos Kampelis Į____ ____
DARBAS, SVEIKATA, 

TURTAS.
Visi žino, jog geras 

bas ir gera sveikata 
ranka rankoj. Prastas
bas gali reikšti ar neatsako
mą darbininką, ar tinginį, 
bet ir beveik visuomet reiš
kia sergantį darbininką. Tą 
galime sakyti netik apie ve
žiką, bet ir apie bankierių, 
nes liga gali būti kūniška, 

• protiška arba morališka.
Yra dvejopos rūšies gė

las arba prastas darbas 
protinis ir kūniškas. Ir visi 
gerai žinome, jog persidir- 
bimas ir nuovargis bile dar
be blogai atsiliepia ant svei
katos. žinome, t 
taip greit gali pailsti, kaip 
ir rankos. Sunkus darbas 
niekuomet nekenkia svei
kam žmogui, bet persidirbi- 
mas gali daug bėdos atnešti. ‘

Turiipe žinoti, kaip dar
bas gali sveikatai tarnauti. 
Turime žinoti, kaip ir kada 
bovintis. Žinoma, yra dau-į 
gelis ir tokių, kurie negali! 
atsilsėti ir bovintis, — bet) 
jie gali permainyti darbą.1 
Žmogus, kuris vartoja sme-Į 
genis, turi rasti laiko pasi-; 
linksminimui, arba kūno at
gaivinimui. Dirbantis fiziš
ką darbą turi savo kunui 
duoti užtektinai pasilsio.

KARMOS! KARMOS!
As parduodu geriausias farmas di

džiausioj lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
taipgi aplink miestus, Manistee, Cus- 

, Ludingion, Seottville ir Grand 
Kapids, Mich. Žemė labai derlinga dėl 

! auginimo visokių javų, daržovių, vai- 
'i.sių ir šieno. Dirbamos žemės didumo 
; nuo 20 iki 64*) akerių, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežerų ir su upe
liais; žemė molis su juodžemiu >r 
molis prie žvirio. Broliai lietuviai, 
jeigu katras iš jūsų norite pirkti sau 

! farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
j tai atvažiuokite pas mane. Aš galiu 
• parduoti farmas pigiausia už visus 
agentus ir administratorius Michiga- 
no valstijoj. Kas pirks farmą vertės 
$2000 kovo ir balandžio mėnesiuose, 
tas gaus dovanų melžiamą karve. 
Taigi, kas norite pirkti farmą, kreip
kitės pas savo tautietį. Delei dau
giau žinių rašykit laišką klausdami 
farmu katalogo. (16)JOS STANKS

Farm Agencv, FOUNTA1N, MICH. 
Tel. 39—F 12.

nes Rusijos gyventojų) 
skaitlinės su dabartinėmis, 
ųes rubežiai permainyti. Į 
Bet paėmus tą pati Rusijos f 
plotą, ikurį dabar valdo bol-Į 
ševikai, 1 dieną sausio, 1915 
metais jame buvo apie 148,- 
910,000 gyventojų.

Nors tokioje šalyje kaip 
Rusija negalima padaryti 
pilnai teisingo gyventojų 
suskaitymo ir galbūt kaip 
prieškarinė, taip ir dabarti
nė statistikos yra ne visai 
teisingos, bet visiik iš pa
duotų skaitlinių įgalima 
spręsti, kad Rusijos gyven
tojų skaičius bolševikams 
valdant sumažėjo apie ant 
18,000,000. • F.L.IS.

VAIKŲ GEROVĖS DAR
BAS EUROPOJE.

Tik dabartiniais laikais 
žmonės pradėjo kreipti aty- 
dą į - kūdikių mirtingumą. 
Karė buvo priežastis netik 
nepalyginto gyvasties su
naikinimo kaiės laukuose, 
bet ir žymiai sumažino gi
mimo laipsni. Kuomet tau
tos matė jaunus vyrus 
nykstant, suprato reikalą 
saugoti kūdikių gyvastis.

Tikslas dabartinio vaikų 
gerovės darbo yra prižiūrė
jimas vaikų. Iki pabaigos 
devyniolikto šimtmečio toks 
darbas Jnėmė tik sergan
čius ir prieglaudose vaikus, 
arta tuos, kuriu motinos tu
rėjo dirbti ir vaikai neturė
jo namų. Dėl vaikų gerovės 
darbo buvo įsteigta ir užlai
koma iigonbučiai, prieglau
dos namai ir dieninės augi- 
nyčios. Dabargi atyda krei
piama netik i užlaikomus 
vaikus, bet į visus vaikus, 
idant duoti jiems kuoge- 
riausią naminę priežiūrą, 
mokinti motinas tinkamais 
budais auginti vaikus, kad 
jie butų sveiki.

Tariant žodžiais Arthur 
Xewsholme, tikslas to dar
bo yra "užtikrinti, kad kož- 
nas tėvas galėtų gauti tik
rus pamokinimus apie kū
dikystės hygieną. Kad tėvai 
galėtų nukreipti ‘ mažesnes 
ligas nuo savo kūdikių.”

Vienas iš pasekmingiau^ 
siu būdų tinkamai prižiūrė
ti kūdikius yra per kūdikių 
gerovės centrus arba kūdi
kių rodąs. Pirmiausia tokia 
kūdikių prižiūrėjimo siste
ma buvo įsteigta Francuzi- 
joje.

Vaikų gerovės centrai 
duoda, kežnam kūdikiui fi
zišką apžiūrėjimą, pasveria 
jį periodiškai, laiko tikrą 
rekordą apie jo išsivysty
mą, duoda motinoms kuoge- 
riausius patarimus apie val
gį, drabužius ir kasdieninę 
priežiūrą.

Daugiaus ir daugiaus tie 
centrai kreipia atydos į mo
tinų sveikatą. Centrai yra 
atidaryti nėščioms moti
noms. Jos čionai gali gauti 
visokitfS patarimus. Angli
joj slaugės eina 4 namus ne
tik kūdikius prižiūrėti, bet 
ir duoti patarimus nėščioms 
motinoms. Kaikuriose šaly
se yra tam tikri poilsio na
mai tokioms motinoms. 
Francijoj prieš karę toki 
namai tapo atidaryti ke
liuose miestuose. 1918 me- ) 
tais ir Anglija pristeigė to
kių namų. Vokietijoj ir 
Vengrijoj tie namai yra po 
priežiūra privačių organi
zacijų. Francijoj ir Belgi- 
joj nėščios motinos tuose ! 
namuose aprūpinamos ne- > 
tik'tinkamu valgiu, bet ir į 
medikamentais.

Beveik kiekviena šalis . 
Europoje turi kokius nors ] 
motinoms aprūpinimus. Da
bar jau visos šalys Europo- ' 
je supranta svarbumą pri- i 
žiūrėti motinas.

F.L.LS.
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•užsikrėsti vėžio liga nuo ki
to žmogaus yra nepamatuo
tas. Iš daugelio tūkstančių 
užrekorduotų vėžio operaci
jų, nėra nei vieno atsitiki
mo, kad ligonis butų užsi
krėtęs nuo chirurgo“ ar slau
gės. Pasibaisėtinas apleidi
mas kaikurių ligonių atsi
tinka vien dėlto, kad jo pri
žiūrėtojai bijosi užsikrėsti 
tąja liga. Ypatingai tai yra 
nelaiminga, kadangi vėžys, 
kuomet /jis yra neišgydo
mas, reikalauja kantrios ir 
žmoniškos priežiūros.

Vėžio liga nėra prigimta. 
Niekas negali taip gerai to 
dalyko patikrinti, kaip gy-

• u. cralva vasties apdraudos bendro-
vės, kurios žiuri Į tą dalyką 
iŠ biznio pusės. Tos įstaigos, 
kuomet sprendžia ar asmuo 
yra ”good risk”, atmeta pri
rodymus, kad vienas arba 

i kitas arba kuris nors protė
vių yra sirgęs ta liga. Jų pa
čių per daugelį metii atsar
giai vedami rekordai priro- 
do, kad vėžys nėra perduo- 

■ damas. Tų bendrovių statis
tikos galutinai prirodė, kad 
! nėra priežasties tos ligos bi
jotis, nors ir abudu tėvai bu
tų mirę nuo vėžio ligos.

Liga dažnai pra^deda be 
skaudėjimo ir auga išleng- 
vo. Todėl kiekvienas protin
gas žmogus turi žinoti daž- 

Kiekvienas žmogus turi; niausius apsireiškiančius 
kaip nors bovintis. Vieno. ženklus. Reikia atsimint, 
žmogaus bovinimasis yra kad tie ženklai ne visuomet 
kito darbas, bet kožnas vy-: gali reikšti vėžį, bet jiems 
ras ir kiekviena moteris tu- pasirodžius reikia nieko ne
ri rasti pasilinksminimui įaukti, bet kreiptis į gerą 
laiko ir turi sekti jį. Į gydytoją ar chirurgą.

Visi žinome, jog dėl gero j visokie guzai krūtyje, ne
darbo reikalaujame geros žiūrint kokio amžiaus mote- 
sveikatos. žinome, jog syei*jrįs butų, turi būti, nieko ne
kata yra turto pagrindas, jaukiant, nusimanančio chi- 
Dirbame daugiausia dėl P1- rUrgo ištirti, ir jei jie esti 
nigisko atlvgmimo, bet ne- Ugiatr kai mėnesį, turi būti 
privalome savo sveikatos gimti. Nors daugelis guze- 
parduot. Priešingai, tuo uz- nėra vėžiu, bet kiekvie- 
darbiu, kurį gauname, pri-! n£g ~ pavirsti į vėžio
valome savo sveikatą gerui-jj Tie^kurie apsireiškia
ti ir tuo didinti savo-di-, nas nrnt^ris spnpsnes npų;i I 
džiausi turtą.

Visi mes lipame 
augštyn ar žemyn.

ipas moteris senesnes negu 
(30 metų, ypatingai yra 

laiptais svarbus, 
žemyn 

lipdami sekame prastą svei- Lupose vėžys turi būti nu- 
. * - „ ^.,1, j žiūrimas, kuomet žaizda arkatą, mažas algas, g ų spuogas kūno dalies
gale ^gekiame skurdą n ir neprapuoia. Vėžys
vargą. Bet j!Paa^ a^&.? 1, ant' lupos dažnai pradžioje 
žengiame prie ger x s i a-) išr0(j0 kajp paprastas slogų 
tos, gerų algų, ir galų gale* r.
galime pasilsėti.

Sveikata geriausias žmo
gaus turtas. F.L.LS.

Z . sveika-1ant 1UP°S dažnai Pradžio> 
įe geros s išrodo kaip paprastas slogų 

! spuogas, tik žinoma, jis ne- 
! prapuola taip kaip slogų 
.spuogas, kuris/rumpu laiku 
nranvksta.x •/ -

Kiekvienas liežuvio skau
dulys, kuris nepaeina iš si
filio ir kuris negyja kuomet 

: gydomas, turi būti skaito- 
į irias už nelabąją peraugą, 
į kol jis<- tikrai ištyrus, nepa- 
i sirodvs kitokiu esant. Liežu-

SVARBUS FAKTAI APIE 
<VĖŽJ.

Per pasaulinę karę žuvo 
apie 80,000 Su v. Valstijų ka
reivių. Tai yra didelė skait
linė. Bet per tuos dvejus _______ .________
tus Suy. Valstijose mirė nuo vėžys greitai auga dei- 
vėžio ligos'net 180,000 žrno-hlO jo operacijos esti sunkios 
niu. Tai vra baisi skaitlinė.;- ' -• •

Vėžys dabar-naikina yie-^įaiku patėmytas ir tuojau 4-Aaan varv4-z\lr4--» v ’ 
čių apie keturias dešimts 
metu amžiaus.

Daugelis tų mirčių galėjo 
būt nukreiptos, nes vėžys iš
gydomas, jei laiku būna pa
sergėtas ir tinkamai gy
domas.

Vėžys apsireiškia įvairio
je formose beveik kiekvie
noje kūno dalyje ir gali būti 
prašalintas per atsakantį 
chirurgiškų gydymą, arba, 
jeigu jis randasi paviršiuje, 
naudinga vartoti naujas gy
dymo priemones — radiu* 
ir X spindulius. Nes kaiku- 
riuose atsitikimuose tos 
priemonės gali visai vėžį iš
gydyti, išgydant mažas per
augas, kurios apsireiškia po 
operacijai.

Vėžio liga, kiek dabar ži
noma, nėra limpama liga. 
Jokių perų, kurie įleisti* ar-

i ir pavojingos, ir tiktai, jei
A 7 zJ A La«v -i* 1 O TX1 A _ ! " . *1     ~ - - — —A. M * a*

ną iš dešimts žmonių, turin-jgydomas, tėra užtektinai 
.... vilties, kad jis daugiau ne

atsikartos. Sidabro, nitrato 
arba kito kokio deginančio 
akmens nereikia vartoti, gy- 

J dant įvairius skaudulius ant 
‘liežuvio, ne? jei pasirodytų, 
•kad tas skaudulys yra vė
žys, toks gydymo būdas tik 
apsunkins visą dalyką.

Nuolatinis viduriavimas 
su kraujais yra paprastas 
žarnų vėžieg persergėjimo 
ženklas. Kaikuriose žarnų 
vietose toji liga dažnai yra 
paskaitoma už hemoroidus. 
Kraujo tekėjimas iš žarnų 
yra dažnai iš tos priežasties, 
bet gali būti ir vėžio ženklu, 
taigi visuomet tokiuose at
sitikimuose reikia eiti pas 
gerą gydytoją, kad ištirtų.

Vėžys yra išgydomas,* jei 
___ - *.___ — .iaiku patėmytas ir anksti 

ba inėję į žmogaus ar 1 pradėtas gydyti, bet ant ne
ito kūną butų priežastimi laimės, 10 pirmieji ženklai

Sovietą Rusijos 
gyveBtąi] skaičias.

Sulyg skaitlinių," kurios 
buvo raportuotos bolševikų 
spaudoje, 1§21 metais ' So
vietų Rusijoj buvo 130,707,- 
600 gyventojų. Tas inima 
Uki-ainą, Kaukazą, Turkes- 
tapą ir Sibirą (tik ne lyti
nį Sibirą, kuris yra po Toli
mu Rytų Respublikos val
džia ir nesujungtas 
Maskva), 
inima tų žemių, 
karei perėjo Finliandijai, 
Lenkijai, Estonijai, Lietu
vai ir Rumanijai.

Senoji Rusijos valdžia ne
darė oficialių suskaitymų 
net nuo 1897 metų. Gyven
tojų permainos kas metas 
buvo pažymėtos sulyg gi-’

SU
Ši statistika ne- 

kurios po

PARSIDUODA FARMA!
Parsiduoda labai puiki farma. la

bai pigiai. 44) akerių, visa dirbama, 
juodžemis su moliu, lygi kaip stalas, 
4. akeriai sodo, 6 ruimų nauja stuba, 
didelė barnė ir kiti oudinkai. Prie 
pat miesto kelio, tik 2 mailės į mies
tą Fountain. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą užsiėmimą. .Jeigu šita jum 

į larma ą^patiks, turiu daugiau. Kas 
‘ mislinat pirkt, malonėkit atsisaukt 
'šituo adresu: (14)

ANTON SALINIS
R. 1. B. 15. Fuuntain. Mich.

TĖVAI 
PERSPĖJA VAIKUS

Jie turi užlaikyk savo dantis švariai, valant 
juos su COLGATE’S DANTŲ \ ALMOJ L. 
Tėvai žinof kad blogi dantys yra priežastini 
daugėto negaliu, kurios staUlo vaikų augi
mą ir suteikia tėvams begalinius nesmagu
mus. * .
Jus privalote -nupirkt triubelę C0LGATES ir 
’sakyt vaikams, kad jie valytų dantis du kart 

i dieną, kad palaikyt juos švariais.

Lietuva atsisako dalyvauti 
kartu su lenkais.

Washington. — Rusų su
manymu, latviai pakvietė 
Lietuvą 28 kovo Rygos kon- 
ferencijon, kurion užkviesti 

j ir lenkai. Lietuva atsisakė 
i konferencijoje kartu su len-. _ .įkais dalyvauti, nes lenkai 
; neatitaisę sulaužytos Suval
kų sutarties, atmetė Lietu
vos pasiūlymą duoti Vil
niaus klausimą nuolatiniam 
Tarptautiniam Teismui iš
rišti, rengia neprietelingus 
žygius, ir organizuoja nei- 
tralėje zonoje ginkluotas vininfco- 
gaujas. — (Elta.)

. Naujoj lietuvių kolonijoj, Wiscon- 
, sin valstijoj, 130 akrų žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 

; šia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašaras ir gyvu
liai — viskas tik už $5000. Priežas
tis pardavimo — neatbūtinai pavasa
rį turiu važiuot į Lietuvą. Notintieji 
pirkti farmą nepraleiskite šios pui
kios progos ir pirkite tiesiog nuo sa- 

(16) 
CHAS JARUM •

Box 4, Birchwood, VV'is.

FARMOS! FARMOS! 
FARMOS WATERBURIO 

APIELINKĖJ.
Maža vieta, arti gatvekarių, $1800. 
akrai, arti miesto, gera stuba, 

7 akrui, gera stuba, $4,000.

KA TU DEDI J JŪSŲ KŪDIKIO 
BUTELI? ;

Jeijru nedali savo krutintis penėt 
kūdikį, tai išsirink tokį maistą, ku
ris butų taip sreras ir taip lengvai 
permalamas, kaip ir motinos pienas, 
nuok savo kūdikiui Borden’s Eajrle 
Brand Milk, nes tai gei iausis mais
tas kūdikiams — vartojamas per pa
skutiniu 62 metu šimtų tūkstančių 
motinų. /

Siame laikraštyje laikas nuo laiko 
jus rasite apskelbimą Borden’s Eagie 
Brana Milk. Tai yru maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, -negu visi 
kiti maistai sūdėjitą—krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
Company, New York, o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su paniekinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius val
gius. Pranešk, ko tu nori.

‘ ATVIRUTĖS
TIK DĖL'VYRŲ!

.Gražesnės už visas kitos atvirutes, pas
Jaunos, nuogos menpinos. paveiksluo- Main st., IVateibury, Conn.. 
tos, ne kopijos. Kojna skirtinga. Iš- pildyk šį kuponą: 
pirk vieno dolerio įkertės rueney or- v-.-i. „i— 
deri arba prisiųsk vieną dolerį laiš
ke, o aplaikysi S tokias atvirutes. Už 
du doieriu gausi 18.» (17)

J. GABRYS
Box 249 P. O. VVašhington st., 

Brooklya, N. Y.

2
Š5,«00.
50 akrų, perą stuba, tarne. vištihin- 
kas, 3 geros karves, peras arklys, 
vištos, ‘ . ................. ..
$4,500. 60 akrų, Cheshire, labai gera 
stuba ir kitoki budinkai. geriausia 
žemė, didelis obelių sodas, geras ke
lias, įrankiai, kaina $6,500. 40 akrų, 
gera žemė ir hudinkai, sodas, 5 ge
ros karvės, 2 arkliai, pakinkai, veži
mai, visi įrankiai, 25 bušeliai bulvių, 
sūdyta mėsa, rakandai, kaina $3,600. 
Pinigus daranti iš pieno ir truktų 
fauna, 30 galvijų, gera žemė, leng
vai apdirbama, arti Waterburio, kai
na $18,0(M), i nešt $5,000. Kitos far- 
mos: 114 akrų $6,000; 30 akrų $2r
8<K>; 50 akrų $7,000. Aš tunu farmu 
visokio ciidutoo ir brangumo, visoj 

! Naujoj Anglijoj. Norėdamas pirkt, 
' parduot ar mainvt. visada kreipkis 

PETER C1RKOT, 111 West 
arba iš-

" geros karvės, 
įrankiai, arti dirbtuvių, kaina

k'♦

Kiek akrų nori? .....................
Kokią kainą nori mokėt? ___
Kiek gali įnešt ...........
Palei kokį miestą nori farmą?

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA
100 akrų žemės, 35 akrai lygios 

dirbamos, likusioji ganykla ir. miš
kus; 7 melžiamos karvės, 2 arkliai, 
10 kiaulių, 100 vištų, 4 žąsys, 1 šuo, 
visokį farmos įrankiai, vežimai, pa
kinkai, sodas visokių - vaisinių medžių, 
12 Puimų stuba, barnė, vištūūnkai, 
viskas geroj tvarkoj; 2 mailės nuo 
pramoningi' miestelio ir marke ii 
Kaina už viską tik $4000. J nešt $200 '. 
• laiškus atsakoma tik angliškai.
/ NATHAN \VERSLER (14
1 P. Q. Box 513. Pascoag. R. 1.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmą ant parda

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

Box 46, Sand Brook, N. J.

FARMOS! FARMOS! FARMOS! FARMOS!
AR TU JIEŠKAI FARMOS? Į Pas mus, šioj lietuviu apielinkėj, 

Susižinok su manim. žinau daug viuukiu UKIU aut
Aš turiu didelį pasirinkimą viso-i davimo: Šu gyvuliais ir visais pada

ržių farmu, įvairaus didumo ir bran- 1 j-ais, sodnai: -- >—:- --
gurao, kurios randasi nuo 20 iki 50 — 
mainų atstume nuo New Yoi’ko. Pra - j 
nešk man, kokiu tu nori. Aš su mie- 1 
lu noru suteiksiu visas informacijas. |

HATH1AS NEA1EVH (14) į
318 Pine st., Elizabethport, N. J.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmu ant pardavi

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

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

• aš žinau daug visokių ŪKIŲ ant par- 

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

JOSEPH GERIBO, (19) 
Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMA.
SU VISAIS ĮRANKIAIS IR TURTU

Viena iš geriausių Connecticut bu
rokų farmu, 139 akrai žemės, pada
lintos j dirbamą, ganyklą ir mišką. 
Rubežiuojasi su Qunirmebaug upe, 
pilno platumu Daugybė visokių rū
šių medžių. Žemė lygi ir visiškai ap
valyta nuo akmenų, apdirbama maši
nomis ir prirengta auginimui rasodų, 
kopūstų ir žolės. Pereitais metais 
gauta 50 tonų šieno. Per paskutinius 
penkiolika metų laikoma nuo 30 ikt 
40 galvų galvijų. Išauginama iki 1200 
bušelių komų, 10*) bušeiių,J>ulvių ir 
daugybę daržovių. Puiki 9 ruimų stu
ba su furnio šilmna ir vandeniu stu- 
boj. Nauja 4x80 barnė, kurios šian
dien nepabudavotumet nei uz $!0,0o*), 
pertvaros dei 3p galvijų. Viskas įtai
syta pagal šios dienos madą. Barnės 
grindys cementinės, vanduo ateina 
lyno mis. Naujas kluonas 80 tonų įtal
pos, cementinės grindys, maisternė 
35x35, kiaulių kojoms virtuvė, malki- 
nyčia, garadžius, kiaulininkas, višti
ni nkai ir kitoki budirtkaį — viskas 
geriausioj tvarkoj. Sykiu parsiduoda 
S melžiamos karvės, 7 j veršiai nuo 1 
iki 2 metų senumo, vienas regis
truotas bulius. Nuo 30,iki 40 vištų, 2 
arkliai, visokios mašinerijos, vežimai, 
pakinkiai, mėšlo terfėjas ir visokį 
’titeki geriausiai iofhgtos farmos 
įrankiai. Savininkai ^'parduoda dalį 

j apie vienos 
■ĮDmtieUon, prie 
ĮĮĮgOOO,Saviain-

geriausiai įcfh^tos farmos

'4'

Didelrt 
Trobelės 

Kaina 25c.

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

tę, arba rengiesi pats grįžti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žtne«»ą, -teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šil|torčių agentai 

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

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

BUCKMAN'lft FINEERC
Bankieriai

85 Leverett SU Bdston, Mass.

<į

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

tont 100 Salėm st., kur risite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 

-Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut ofterus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

'Syk

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

Fetrn Aluaevitn
Ofisas: 258 BROADVAY 

SO. BOSTON. MASS.

Gera aveiltota yra rerti auk

kliu.

F. *0. RICHTOt *

!AIN-.

sini i) dolerių, kiekvienas iš
mokėta® čekis uageras gyduoles,
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Palo- 
Espeilerio, kuris yra aenudrau- 
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-

Kaina 35c. ir 70c. aptie*
koše arba pas.

IM4Kli.MIL
Breektn. b. T. /

KORTOS! KORTUS
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, 
ulote? 
tingiems ir biedniem 
ir kunigai!;; 
rodė teisint’- 
paaiškinimu 
tik $1X**1.

.Vo. "
rias : „____
pasakyti kokia korta yra. Jos yrą 
vartojamos :----1
ka/.irninkų. Kaina už kaladę *u 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Sužesklintos kortos ge- 
resnio išdirbinio. Kaina su paaiš
kinimais tfic $2.25.

Mes thmraiitiiojrim užganėdini- 
ma arba sųgražinam atgal pinigus. 

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
rantuose. Adresas: (15)

PRAŪTICAL -SALES CO. a
1219 NORTH IRVIN’G AVĖ, Dep». 200. CHTCAGO, ILL.

garsios mystiškos francuzės 
, kurios pranašavimai tur- 

karaliams 
sviams visuomet pasi- 
i. Kaladė šitų kortų su 

kaip įspėti laimę,

2. Suženklintos Kortos, į ku- 
žiurint iš užpakalio galima 

_ l 
garsiausiu magikų ir 
Kaina 

kaip

“JAr J tna Pietrtanoa ’
NAUDOKITE y
Ar Jum* Galvot Odą Niaiti ? Ę
NAUDOKITE

J*H4 Plaukai Ctitnka?
NAUDOKITE j . ,

Ar Jų» Norit* Aps«us<j3rJuo» ? f
NAUDOKITE į^UfflCS f 

savo plaukų gražiai* ir taokaSM
NAUDOKITE

IRlsitgnaui odot tvaikai ir Ivanai
NAUDOKITE Į^ufflC9 <7-

■Mti rito** aptirtose po 65c. bonks, arba tM|f l
■ IMirMįa p*r prtta už 75c. bortą. _____________ j

IM4Kli.MIL
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MASSACHUSETTS LIE
TUVIŲ SOCIALISTŲ 

DOMEI.
t '

Draugai, ruoškitės 
konferencijon!

LSS. 60 kuopa turėjo pe
reitą pėtnvčią susirinkimą 
ir, draugui Anestai iš Cam- 
brid(ge’aus padavus sumany
mą, nutarė šaukti So. Bos
tone 30 balandžio visos 
Mass. valstijos lietuvių so
cialistų suvažiavimą,, kad 
bendrai pasitarus apie sti
prinimą musų organiza
cijos.

Susirinkimas randa, kad 
socialistams laikas jau pra
dėt veikti. Dabar, kuomet 
koiųunistų keliamas Šurnas 
nutilo ir kuomet visi jų pie
nai nuėjo niekais, darbinin
kai pamatė aiškiau negu ka
da nore, 
idė^jjl 
dabar *pats laikas 
tams pradėt organizuot dar
bininkus poį.sąvo vėliava.

Tose kolo-riijose, kur nėra; g 
LSS. kuopų, bet yra draugų, 
norinčių prie Lietuvių So- ' 
cialistų Sąjungos prigulėti, 
So. Bostono ir Cambridge’-' 
aus'kuopos apsiima savo lė- . - . .
šomis surengti prakalbas jr Bostoną netikėtai — 
nusiųsti kalbėtoją, paliekant didele žiema. Per dvi 
vietos draugams tik' šalę su- ?:enas ir naktis snigo be jo- 
rasti ir skelbimus išpiatint. pertraukos ir vietomis 

Kad tikslingiau, šįtą dar- Pnsnigo iki dviejų pėdų gi- 
. mmo. Pradėjo šalti ir išrodė 

kaip per Kalėdas. Tečiaus ši 
panedėli vėl smarkiai atšilo 
ir sniego nedaug beliko.

kad tik socialistų 
teisinga, ir todėl 

socialis-

' aus'kuopos apsiima savo lė-

Y”

bą organizavus, ir-buvo nu-J 
tarta šaukti 3Q>;balandžio 
konferenciją. Koinferencijon 
kviečiami kaip kuopų atsto
vai, taip ir pavieniai drau
gai, kurie mano, kad jų ko
lonijose galima stitverti 
kuopą.,

Žinoma, kelipnę konferen- 
cijon turės padengti patįs 
draugai. Bet 60 kuopa ma
no, kad tikras socialistas ne
atsisakys tiek savo idėjai 
paaukauti. Konferencija 
bus ”Keleivio*’ redakcijoj, 
pradedant apie 10 valandą 
ryto.

Po pietų bus Lietuvių Sa
lėj prakalbos Darbininkų 
Šventei pažymėti, nes pane- 
dėli, kaipo darbo dieną, Pir
mą Gegužės švęsti nepa
ranku.

Taigi svečiai po konferen
cijos galės dalyvauti Pirmos 
Gegužės šventės apvaikščio 
jime.

Krito policijos viršininkas. ’
Pereitą savaitę mirė stai

ga mirčia Bostono policijos 
viršininkas Edwin U. Cur- 
jis. Mirties priežastis buvo Į 
’irdies sustojimas. Naują ..........
viršininką paskirs guberna- tO’ RAlXE S1
torius.

Amerikiečių 
žiniai!

šunies krikštas sukėlė 
parapijoj ”revotiuciję”.
Presbiterijonų bažnyčioj 

Brookline pereitą nedėldie- 
ni buvo tikra "revoliucija”, 
ir visai dėl menko mažmo-' 
žio, būtent dėlto, kad kuni
gas E. Curtis apkrikštijo 
bažnyčioj - šunį ir palaimino 
keptas bulves. Kaip ten vis
kas buvo, tikrai niekas ne
žino, negana to, kad bažny-
ėios vyriausybė kunigą Cur- 
tisą iki va r ė, o jo vieton pa
skyrė kitą dūšių ganytoją. 
Bet paraųijonis užsistojo už, 
senąjį kunigą, ir kaip tik 
naujas pasirodė, jie visi su
stojo ir demonstratyviai iš- 
maršavo iš bažnyčios lau
kan, pareikšdami. kad nie
kad daugiau jon kojos ne- 
ikeis, pakol nebus sugrąžin- 

r.'s h
I i-------- y r---------<'^5^

i tas kunigas Curtis, kur.~ . 
j šuniui gali dūšią išgelbėt. 
Kt’O tas pasibaigs, da ne-

' žinia.

Bostone didelė žiema.
Pereitos savaitės pabai

i už-

Aukos socialdemokratams.
LSS. 60 kuopos susirinki

me 31 kovo buvo sumanyta 
•paremti Lietuvos socialde
mokratus ir draugai tuo
jaus paklojo keliatą doleri
niu, būtent:

BOSTONO BALTIC M ATĖS 
šiomis 

dienomis pranešė mums, kad 
baigiamas prirengti ir greitu lai
ku galės išvažiuot į Ameriką di
dokas būrys emmigrantų, tarpe 

. kuriu vra šios vpatos:
į 1) Pranciška Leikaitukė, 
peikiu kaimo. Šimkaičių v 
2) Juliona Mosite, Mazionių kai
mo. 3) Pet. Aleksiunienė, Užu- 
gasčių miestelio. 4) Ona Survi-. 
liūtė, Miskiškių kaim. 5) Magdė 
Surviliutė iš Miskiškių. 6) Mina 
Gror.e (žydelkaitė) Nemunai-- 
ėių miestelio. 7) Berta Gron iš 
Nemunaičių. 8). Marijona Mar
cinkevičiūtė, Konstališkių kai

tino. 9) Atnel Sklior (žydas) iš 
Nemunaičų. 10) Marijona Rin- 

i kaitė, Daugvieėių kaimo. 11) 
; Jadvyga Blinstrub, iš Ratautų, Į 

ana vos valse. 12) Endrė Vii-' 
' ■.'iškaitė. Brastų kaimo. Auta-i-
■ navo vaisė. 13) Juzė Kavoliutė!
I iŠ

Kašėtaitė, iš Trasnikų, nuoMer-Įuž $3.80. Perlaidoms brtmgiau. 
kinės. 69) Marė Nanartonienė, ■ Čekiu siunčiasi dėlto J pigiau, 
is Trasnikų. 70) Alvyna Kirmi-’kad žmogus gavęs čekį turi jieš- 
laitė, iš Trasnikų. 71) Morta,kot kur jis jį išmainys. Perlai-' 
Jurgelaičiutė, 
nuo Merkinės.
Januliutė, iš Kruoniu, nuo Žas- 
1 ų. 73) Ona Našlienienė, iš Nes- 
J-.advarčių, nuo Jezno. 74) Vinc. 
Lapinskas, iš Raitininkų, nuo 
alerkinės. 75) Elena Vilkaitė, iš 
Nociunų, nuo žeimelės. 76) Ras
it Sudoniutė. iš žadeikiškių. nuo 
zižmarių. 77) Ona Vaišvilaitė, 
i - Užpelkių, nuo Luokės. 78) 
Petronėlė Vaišvilaitė, iš Užpel
kių. 79) Marijona Jodviršaite, 
i s Gaigąlų, nuo Kupiškio. 80 Sa- 
i.'mėia Kildišienč. iš Naujamies

čio. 81) Liudvika žvirbliutė, iš 
šver.tariečio. 82) Apaiionija Ra- 
kutaitė, iš. Gojų, nuo Deltuvos, 
y 3) Kleopas Pakutinskas, iš 
\ iežaičių, nuo Gaurės. 84) Juzė 
Vaiciuliutė, iš Vaišvilų, nuo Sin
tautų. 85) Steponas Butkevičia, 
K Luokės. 86) Domicėlė, iš Lu<> 
kės. 87) Stepas Butkus, iš Luo
kės. 88) Uršulė Keidienė. iš 
Paliuniškių, nuo Piniavos. 89)

■ Ona Keldiutė, iš PaliuniškiuI dvaro. 90) Emilija Szesterinska 
ie Supronėta—Svir. 91) Jadvy- 
_ a Janavičiūtė, iš česukių. nuo 
Merkinės. 92) Steponas Kons- 
tantinaviėia, iš Randamonių, 
nuo Merkinės. 93) Kazys Plokš
tys, iš Randamonių, nuo Merki
nės. 94) Elzbieta PlokšČiutė, iš 
Randamonių. 95) Teresė Peni- 
raitė. iš Kelmės. 96) Adelė Pi- 
■pas, iš Jusagirių, nuo Pandė- 

:;o. 97) Leokadija Ahramei, iš 
Stakmėnų, nuo Triškių. 98) 
Antanas Budvilis, iš Birbalių. 
nuo šviekšnos. 99) Kaziunė Lat
vys. iš Mikaičių. nuo Deltuvos. 
100) Ona Lečaitė, iš Naumies
čio. 101) Petras Paukevičia, iš 
Kudariškės, nuo Alovės. 102) ■ 
Emilija šnipaitė, iš Daubiškių,! 
nuo Viekšnių. 103) Ona žulpie- 
aė, iš Kuršėnų . 104) Kazys žul- 
pa. iš Kuršėnų. 105) Marijona 
Norkaitė, iš Sukautų, nuo Triš
kių. 106) Bemasius Raulinaitis. 
:š želk . ?. ji n|io Stakliškių.107) j 
Marijona Rau|inaitienė, iš žel

iančių. 1 
naitis, iš ž 
Kaulinai:' 
Anna Gi
li t) Jonauki ilikauskas. iš žel

iančių. l1“'’’1? Natalija Jasuki- 
uas. iš želkunčių. 113 Zosė Ja- 
si’kinas, iš želkunčių. 114) Jo- 
r .s Gulikauskas, iš Papilio dva
ro. 115) Anaątazija Darulis, iš 
Liepojaus. 116) Akulina Paku- 
t’nskas, iš Klaipėdos. 117) Re- 
,.-;na Pakutinskas. 118) Kastan-

• cija šartienė. 119) Jonas 
liūs. 129) Kazys Vielius. 
Pranas Vielius. 122) Ona 
liūs. 123) Stasys Vielius. 
Mauricė, Islė, Nachė, Chaukė, 
Mirkė, Motkie, Leikė ir Carters 
Nutupicki (žydai), iš Juošvai- 
j.ių miesto.

Iš viso jau prirengta iškelia
vimui Į Ameriką 131 ypata, ki- 
■JeDfs trūksta kai-kurių doku
mentų nuo jų giminių iš Ameri
kos, bet greitu laiku ir jie bus 
prirengti iškeliavimui.

Per pereitus, 1921 metus, į: 
Amerika buvo išleista per Bos- i T 

[tono BALTIC STATĖS FI- 
NANCE CO. skyrių Kaune,) 
879 y patas.

Kurie nori pasiimti savo gi-! 
minės iš Lietuvos, patartina1 

is’ kreiptis prie musu. Mes priren- 
53) I yiarr.e norinčius atvažiuot 
-te-: Ameriką, sulyg šios šalies įsta-

iš Mardasavos, da išmoka žmogui artimiausioj
72) Anastazija: paštoj arba valsčiaus raštinėj.

Ru 
alse

BALTIC STATĖS FINANCE Co
Lietuvių Liaudies Bankinė 

Įstaiga
357 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.
Pasarga. Nesumaišykite BOS

TONO Baltic Statės Finance Co. 
su kitomis panašiais vardais 
įstaigomis nes musų Bankinė 
Įstaiga neturi nieko bendro su 
panašiais vardais Įstaigomis.

BOSTONO BALTIC STATĖS 
FINANCE CO. veda reikalus 
teisingai ir stengiasi patarnaut 
teisingiausiai. Prie jos priguli 
vien tik lietuviai ir gerai Užti
krinta. Korporacijos turtas su
sideda iš 12 namų, su visu skve
ru žemės, geriausioj Bostono 
vietoj ir ją prižiūri Mass. Banku j 
Komisionierius.

^*TeL?^Rjchmond^W5^SL^*^

Dr. David W. Rosen i
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir

Rusiškai. j *
GYDO CHRONIŠKAS IR

SLAPTAS LIGAS. j j
' VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. f
Nuo 2 iki 3 dieną. S
Nuo 7 iki 8 vakare. £
321 HANOVER ST., |

[ BOSTON. MASS. |

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštą.
SO. BOSTON Te L So. Boeton 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

I 
!

i
*

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konscrva- 

torijon įstojimas visuomet ga- 
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk .Muzikos Moky- 
tojumi. Ui 10 lekcijų dainavi
mo — 15 do'. (Ji 10 lekcijų 
smuikus, piano, kUrnetto, fiau- 
to, eelfos ar kontrabasso-13 dol.

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

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS

769 Broadway, 
South Boston. Mass.

PETRAS VALUKONIS i
Tik vienas lietuvis. !

Auksoriua ir Laikrodininkas <

Per 12 metų So. Bostone par- < 
iuodn ir taisau visokios rūšies J 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir < 
šiaip visokius auksinius ir auk- ( 
s jotus daiktus. Darbą ir užsa- j ■ 
kymus priimu per paštą :r iš- ii 
pildau teisingai ir greitai. (?) ®

P. VALUKONIS
SO. BOSTON, MASS. ‘ !

375 BR0ADWAY <!
THOMAS FAY

Dengia ir taiso stogus biėta, va
šu ir smala su žvyru. Pritaiso rynas 
r perkūnsargius. Pataisymai atsieka- 
ni skubiai. Visas darbas gvaran- 
tuotas. (15)

11 Lovis st.. So. Boston. Mass.

į LIETUVIS OPTOMETRISTAS

J (AKIŲ SPECIALISTAS)

i

| Išegzaminuoju akis, prįtaikau 
i akinius ir sulaužytus sutaisau 
j už prieinamą kainą.
j J. L. Pasakantis O. D.
Į 377a BROADWAY
į SO. BOSTON. MASS.
i.-.- .---------- -----------------—

rio. 16) Ola Brasiunas iš Sen
dvario. 17) Ona Rupšaitė, Už
sienių kaimo, Papilės vaisė. 18) 
Anelė Jokubavičiutė, Laukinin- 

! kų kaimo. Nedzingės vaisė. 19) 
Bronė Gegužiutė, Mockonių kai

mo. Seirijų vaisė. 20) Šifre Sa- 
‘vęlski 4žydė), iš Kauno. 21) 
Dvare Zelda Savelski (žydė), iš 
Kauno. 22) Kazė Bekežaitė. Pa- 

■ merkių kaimo, Navarėnų vaisė. 
123) Petronėlė Bartkaitė. Gudiš- 
’ kių kaimo, Tirkšlių vaisė. 24) 
Marė Jukovenaite, Šilėnų kaimo, 
žvžmarių valse. 25) Katrė Mit- 
kaitė, iš Pasvalio. 26) Veronika 
Mitkaitė. iš Pasvalio. 27) Katrėj 
Valenčiutė, Užukalnių kaimo. 
Punsko vaisė. 28) Palangė Cir- 
viskaitė, ^.ligonių kaimo, Pasva
lio vaisė. 29) Ignacius Bendze- 
vyčia, Talpunų kaimo, Žaslių 

Įapsk. 30) Elzbieta Noreikiutė, 
(Brencių kaimo, Saločių vaisė.

__ _____skiutė, Vadoniu I- • j Kaimo, Šimonių valse. 32} Aas- i 
Įtancija Koveliutė, .šiliškių kai-! 
imo, Papilės 
jkunaitė, G” 
iiškių vaisė.

i Žemalės k.
‘•5) Marė Komičiutė. 
r.ių kaimo, Punsko vai 
Gavėnaitė. ži

t barko vaslč. 37) Veronika Smil- 
giutė, 
vaisė. 38) Lija Kaplan (žydel- 

|kaitė), Butrimonių miestelio.39) 
Veronika Kalinauskiutė, Kaštu 
kaimo. Merkines vaisė. 40) Lu- 
cija Banaitė. Plenokų kaimo, 
Tirkšlių vaisė. 41) š.larijena Ga- 
rolaitė, Pivienų kaimo, Tirkšlių 
vaisė. 42) Jadvyga Stankaus-

I

' .-mele Jokubavičiutė,
1. - • —

REIKALAVIMAI,
REIKALINGAS ŠIAUČIUS prie 

čeverykų taisymo; kas moka tą dar
bą lai atsišaukia tuojaus: 

ANTANAS 2IZIS (15>
673 No. Main st.. Montelio. Mass.;

1i
t

■ti r -v* A i—

?'• V. Anesta.........$300 81) Or.a Draski
M.
V. Gegužis ....
K.
M.

Manelis............. 2.00
2.00

Marcilionis....... 2.00
Michelsonienė .. 1.00

LSS. 60 kuopa....... 2-5.00

Viso labo.........$35.00
Pinigai jau išsiųsti Social- 

lemokratų Partijai draugo 
x Kairio adresu.

valse. 33) Ona Mor- 
piskių kaimo, Stak- 
34) -Juozas Buknis, 

kaimo, Tirkšlių valse.
Pristavo- 
č. 36) A.

.irniškiu kaimo. Jur- i
’ * 1

i

Bernas ius Rauli- 
yjnčių. 109) Vincas 

želkunčių. 110) 
i, iš želkunčių.

Užmušė lietuvį.
Dirbtuvėje Perry, Buxton 

Dvąne Co., 216 W. First st., 
i- j- i u ;°- Bostone, prie darbo tapoKardinolas OConnelI garo nirtinai su£istas lietuįs 

ilgą nosį. Petras Kaminskas, kurisBostono amų kardinolas nirė 24 d kovo Car.
O ConnelI važiavo kelis Hjspital. Jis buvo ie 3į 
lukstancius mylių į Rymą , M- .. r •
r.aują "šventą tėvą” rinkti. 
Jam išvažiavus, gatviniai
Bostono laikraščiai pradėjo vdj cn0 -
ra^ti riebiomis raidėmis, mriu 7I Bo]tįn gį B 
kad Rymas darąs didelių ri(_nok okju eimini„ 
prisiruošimų Amerikos kar- jjs fionai •
omo ui pasitikti, ir Alkiau-jfe 
šia jis busiąs aprinktas nau- Lawreįce, _
■‘"tuo'žrnu’ri nasiradė vi- .’,ai jo ?irninili surasti nega
lį0 talpu P P?® ;ėjome. Jeigu kur nors ran

gu kas kita Pasirodė kad (iasj Petro6Kaminsko ^mi. 
Rymas netik n^are niUr lai tuoiaus atsišaSukia
pi-isirupsimų O Connell u p j Akunevičiu, 
pasitikti, bet nenorėjo dagi 258 Broa(f So. Bosto,į 
nei valandos Palaukti su Mass So Bos?|
rinkimais, pakol O Connell . oq. 
iš laivo išlips. Ir kada Ame- '__ '
likos kardinolas pribuvo 
Vatil.anan, naujas popie
žius buvo jau išrinktas. ___

Tiek kelio važiuoti — Bostone; 
veltui! Tai yra baisiai ilga 
nosis airių kardinolui!

Šiliškių kaimo, Papilio

Vie- 
121) 
Vie- 
124)

BOSTONE—
7 šeimynų su vienu • storu mūrinis, 

namas; rendų neša $1,644.00 į metus.J 
Kaina $10,500.

SOUTH BOSTONE.
. 12 karų garadžius; rendų
>144.00 i menesį. Kaina §9,000;
ti — $2;ooo.

C STREET. 3 šeimynų namas, 
ruimai; rendų 
Kaina $2,800.

BAXTER STREET. 3 serrrrynų na- 
į nias; 3-4-4 ruimai. Kaina $1,6*40.

SINT STREET. 16 šeimynų; rendų 
neša $200.00 į mėnesį. Kaina $16,000.

KNOtVLTON STREET. Kampinis 
namas; rendų neša $120.00 į mėnesį. 
Kaina $8,000. •

THIRD STREET. Du vienos šeimy
nos namai, 8 ir 9 ruimai; rendų neŠ3 
8480.00 į metus. .Kaina $2,500.

H STREET. 3 šeimynų namas, 
3-4-4 ruimai, rendų neša $432.00 į 
.metus. Kaina $2,300.

E. SECOND STREET. Storas “ir 
dvi šeimynos po 4 ruimus; rendų ne
ša $454 į metus. Kaina $2,500.

O STREET. 3 šeimynų namas, 
3-4-4 ruimai; rendų neša $672 į mž- 
^esį. t

3 šeimynų namas, garadžius ir : 
tvartas; namas turi 5-6-3 ruimus; 
rendu neša SI ,500 į metus. Kaina 

! $8,000. i

MERCER STREET. 3 šeimynų na- 1 
ir.as ir storas; rendų neša $708 j me- i 
tus. Kaina $3,500.

FOURTH STREET. Vienos 
nos namas, visi naujausios 
įtaisymai, 12 ruimų, štimo 
elektros šviesa. Kaina $7.500.

A. J. KUPSTIS ___
332 Broaduay. South Boston. Mass.

neša
Įneš-

. 3-4-4
neša $468 į metus.

šeimy- 
mados 

šiluma,

(14)

- r-----  .... "Yikaitė, Mikoniškiu kaimo, Merki-ir 3o metų amžiaus, truputi i „fe vaM •<- a strJ. 
rauplėtas, sviesiu plaukų, SlnskaM. B Akmenės. 44) Ona 
:<une buvo šukuojami augs- pQ-;o..-;,It- „

re- T 1 • •

♦

»
*
1 ♦1
1
L

TeL Beach 6933

DR. R. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIAKŲ

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 diena. !

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

Seredorais iki 12 dienu. I 
Ofisas "Keleivio” name j

251 Broadway. tarpe C ir D st.! 
SO. BOSTON. MASS. i

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 

9 vakare.
1969 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

Tel. Havmarket 4154
; Gyvenimo'Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL. FIOERKIEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

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

Pradėk Dabar Pirkti
STANDARD 

ir 

Chąllenge Pieną 
IR TAUPYK LEBELIUS KAD 

GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.
Rašyk bile vienu iš adresu esančiij ant leibelių 

pus^ dėl paveiksluoto dovanų katalogo.
”Ąsimoka Taupyti Leibelius’’

kitos

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

Persiuntime
PINIGŲ Į LIETUVĄ

Užtikrina

Kalinys pabėgo.
Šį panedėli iš Charles- 

tou’iio kalėjimo pabėgo kali
nys vardu Abdullah, sirit- 
tis. Jis dirbo šalia 1 alejnno 
su penkiais kitais kaliniais 
prie iškrovimo Jų
prižiūrėtojas a ėjo sande
liu pasiimt plaktuko, tuo 
pro salį bego tavorinis tt au- 
kinys. Abaullah užsikabino 
ant to traukimo ir nuvažia
vo sau. Jis buvo nuteistas 
trims metams kalėjimo už

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI
TAUPYMO ĮDĖLIAI

Tel. South Boston 26’3
Residence Brookline 4739-M 

SUSAKNE M. PUISHEA SHALLIA 

(PUIšIUTfi)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broad»ay, So. Boston, Mass.

money orderiais, 
parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELES

J

Bajierčiutė, iš Bažnytkiemio, 
Kidulių vaisė. 45) Mikalina Dul- 
kiutė, iš Gedakiemio, Onušiškės 

'vaisė. 46) Elzbieta Gelgauskie- 
r.ė. iš Pievoniškių, Gelažių vaisė. 
47) Emilija Gelgauskiutė, iš 
Pievoniškių. 48) Barbora Kai- 
riutė, iš Juodelių, Biržų apsk. 
49) Teofilė Kairiutė, iš Juode
lių. 50) Domicėlė Bematavičiu- 
tė, iš Juodelių. ’51) Juzė Alek- 
sandraitė, iš šelmučių, žydiškių 
vaisė. 52) Adelė Pilipaitė, 

nuo Pandėlio. I 
i-^ Najjakii ,.

. 54) Jadvygaltymų ir tie, kurie yra prirengti 
s;-" 1 • ■ • • važiuot be jokių

j
i"

i JusugiriŲ, 
; Ant. Viačiuliutė, 

NAUJA DEŠRŲ mio- nuo šidlavos.
IšDIRBYSTĖ. Navickaite, iš Kadiginiu, šiau-j

Atidarėme naują Dešrų išdirnyste'^ apsk. 55) Ona Geigaitė, 
išdirbame geriausias Pasvalio. 56) Katrė Strimaičiu-’ 

isokfa " tė. iš Stirniškiu, Paežerių valse, i 
i 57) Anelė Griniūtė, iš Sabalau-į 
kio, Alovės vaisė. 5S) Ona' 
Eželskaitė, iš Latveniškių, Dau
gelių valse. 59) Domicėlė Be- 1 
Lauskaitė, iš Slabados, Jiezno

1 VJ
Daktarių, Ylakių valsč. '
Nastazija Šalčiutė, iš Čekiškės gą T ‘ ~
miesto. 62) Izabelė Kilčiauskai-mokami” i dvi-tris savaites, 
tė. iš Bakaučiškių, Daugų vaisė. į Pinigu ku. so paskelbt ant il- 
63) Kazys Morkūnas, iš Sakalų,‘g0 laiko negalim, nes kasdien 
Stačiūnų vaisė. 64) Aleks. Kri- mainosi, bet kurie siunčia per 
lis. iš Latvijos. 65) Stasė Kor- mus pinigus, mes visados iš- 
sak, iš Lielastoko. 66) Kastan- siunčiame žemiausiu dienos 
tas Kažauskas, iš Serutiškių, kursu. į.

Beisogalos vaisė. 67) Emilija’ ŠIANDIEnFlnndžin 5 d., 
Bukantienė, iš Šiaulių. 68) Ona išsiunčiam loV. ŲshiH ČEKIU

.; išdirbame t,--’ 
lietuviškas dešras, skilandines

1 ras, skilandžius ir abelnai
Ješias iš geriausios mėsos. Parduo-: 
'lam j krautuves ir pavieniams žmo- j 
nėrn.s pigiausia kaina. I15j

GREEN AND LENARD CO., 
56—5th Street prie I! st. 

z SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA FORNIčlAl'
ael o kambarių, noriu išvažiuoti erel
iu laiku į Lietuva. (15)

A YURKtNAS
25 Story st, ant 3 lubų, So. Boston.

NAMAS SU KRAUTUVE ANT 
PARDAVIMO.

10 kambarių su visomis įtaisomi.*, 
"steam” šiluma ir arti 3,0)0 pėdų 
žemės, užtektinai vietos dėl pasta
tymo ”garatre”, rendos neša |98 į 
mėnesį. Kaina labai žema ir tiktai 
Šl.OttO reikia imokėti. Dėl platesnių 
žinių kreiokitės prie B. KONTRIMO.

LITHŪANIAN AGENCY. (15i 
361 W. Br.oadaay. S». Boston, Mass.
Telefonas: So. Boston 605 ir 1337.

ii

Tel. S. B. 2488.

iūr.d.C. Landžius Sijmir
LIETUVYS

»
ii gal drąsiai 

iš' kliudymų.
BAL HC STATĖS FINANCE Co 

357 BROADVVAY, I
SO. BOSTON, MASS.

PINIGŲ IŠMOKĖJIMAS.
Per mus išsiųstus pinigus, 

mes išmokam Lietuvoje grei-
alse. 60) Rozalija Milkitaitė, iš ciausiai negu kokia kita įstaiga.

'61) Pasiųsti per mus Bankinę Įstai- 
. pinigai, Lietuvoje būna iš- 

i

I

i
1

Jo

1845 1922

41 Bedford St., kampas Chauncey, Boston, Mass.Gydytojas ir Chirurgas.
506 Broadway & G at

SO. BOSTON, MASS.

5EVER05 GYDU0LE5 UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

A>)ffsepKš^ds Ho*fTs

Vdriojdnjas qUo ąiežU išberinpn 

ir \iiolęu odiąės lijos.

JO*
f

lŲdUsŲfe pas aptielęorib*.

u

į

I

»
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Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos j 

ar Europos daktarų, išpildomi teisingai. $
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- j 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip ® 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. jj

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- X 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo y 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. įi
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką ............................................. $1.50. B
Lietuviška Trejanka, pakelis ........ M............................................... 50c. X
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ................................................  $1.25. y
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ......................................................... 50c.
Perfumai ...................................................................... $5., $4., $3., $2., $1 S
Muilai .......................................................................... 50c., 25c., 15c., 10c. X
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus, y 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 8 

ir užlaikome visus jų preparatus. »
Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymui 0

K. ŠIDLAUSKAS į
PROVIZORIUS į

373 BROADWAY,K..pM e«u SO. BOSTON, MASS. i




