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Amerika pripažino
Pabaltijos valstybes.

TŲ TARPE IR LIETUVOS nebus nei blogiau, nei ge
■ riau, tik valdžiai lyg ir dau
giau "unaro".

RESPUBLIKĄ.
3

VVashingtonas padarė tokį 
žingsni dėlto, kad kitos vals
tybės pripažino Pabaltiją.

Pereitą sąvaitę Suvienytų 
Valstijų valdžia pripažino 
visas tris Pabaltijos respu
blikas: Estoniją, Latviją ir 
Lietuvą. Paaiškindama, ko-

"KELEIVIS’
LITHUANIAN WEEKLY

Published by J. G. Gegužis & Co.

Represents over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 75.000 in 
New Entfland and about 1.000,000 

in the United Statės.
THE BEST ADVERTIS1NG 

MEDIUM.
Advertising rates on application.

"KELEIVIS”
255 Broad way. So. Boston, Mass.

Telephone:
So. Boston 306-M. Metai XVII

vyru, o kartu su skebais nuo 
72 iki 79.

Bet valstijos prokuroras 
Delos Duty sako, kad tos 
skaitlinės neteisingos. Jo 
surinktomis žiniomis, skebų 
buvę 20 užmušta, o unijistų 
3; sužeistų gi iš abiejų pu
sių buvę tik 18.

Pelnagrobių kerštas.SKEBAI YRA GIRTUO
KLIAI IR MUNšAI- 

NIERIAI.
Concord, N. H. — Polici

jos teisinas čia nubaudė už 
girtybę tūlą Heardą ir 
McAbs, abudu geležinkelio 
tarnautoju, vienas kaipo 
skebas, o antras kaipo gin
kluotas sargas. Kada juodu 
areštavo, jiedu buvo taip 
nusilakę, kad vos galėjo ant 
kojų pastovėt, ir da pas 
abudu lado kišeniuose mun- 
šaino. Tas parodo, kokie 
žmonės eina skebauti.

KASYKLŲ TRESTAS NO
RĖTU AREŠTUOT 500 
HERRINO MAINER1Ų.

Lenkijai gręsia 
bankrutas.

ŽYDŲ SKERDYNĖ 
VILNIUJE.

Katalikų kunigai Vilniuje 
surengė žydų skerdynę. 
Agitacija prieš žydus buvo 
varoma jau senai. Birželio 
2 d. prieš šv. Kazimiero baž
nyčią buvo surengtas po pa
maldų ir mintingas prieš 
žydus. Kada kunigas išėjęs 
pradėjo šaukti žmones į tą 
mitingą, milicininkas puolė 
ant kunigo ir raitas beveik 
bažnyčion jį įsivijo. Milici
ninkas šaukė žmonėms, kad 
mitingas uždraustas. Bet 
žmonės buvo kunigo jau su
kurstyti ir užpuolę milici
ninką nuginklavo. Pribuvo 
daugiau milicininkų, bet mi
nia ir tuos nuginklavo, o 
kaikuriuos ir apmušė. Tada 
oasigirdo obalsis ”Bic žv- 
dov!” Minia leidosi į miesto 
gatves, ėmė mušti žydus, 
plėšti krautuves. Čia pat 
gatvėse buvo matyti persi
rengiančius ir persiaunan- 
čius į paimtus rubus ir ava
linę ; kiti kišo laikrodėlius ir 
kitus daiktus Į kišenes. Po
gromas ėjo vokiečių Šklia- 
noj, Stepono ir visose žydų 
gyvenamose gatvėse, o taip 
pat šnipiškiuose-Kalvarijos 
gatvėj.Milicija pogromo me
tu buvo pasislėpusi, o žan
darai nieko neveikė, kad po
gromą sustabdžius. Pogro
mas prasidėjo tarp 1 ir 2 v. 
dieną ir baigėsi apie 11 vai. 
vakaro, kada atjoję raiti 
žandarai išgainiojo pogro- 
mininkus. Rytojaus dieną 
visos žydų krautuves buvo 
uždarytos. Atsidarė tik ke
letas krautuvių Jurgio pro
spekte. Visos krautuvės at
sidarė tik antradienį, birže
lio 4 dieną, kada valdžia 
griežtai pareikalavo atida
ryti, tikrindama, kad dau
giau pogromų neleisianti.

Laike pogromo užmušta: 
bažnyčios sargas, vienas ka
reivis ir du civiliai iš krikš
čionių, ir trįs žydai. Kiek 
buvo sužeistų ir sumuštų ir 
kiek krautuvių išgrobta — 
išaiškinti dar nepavyko. 
Sargas ir kareivis užmušta 
ties šv. Kazimiero bažnyčia, 
o kiti — įvairiose miesto 
dalyse.

ROMOJ GENERALIS 
STREIKAS PRIEŠ JUO

DAŠIMČIUS.
Romos darbininkai nuta

rė apskelbti generalį streiką 
iries juodašimčius, "fašis- 
ais" vadinamus. Tai yra 
liauri reakcininkų organi
zacija, kuri užpuld inėja 
darbininkų susirinkimus, 
degina jų namus, naikina 
socialistinių laikraščių 
spaustuves ir tt.

Kada darbininkai paskel
bė generalį streiką, fašistai 

į išleido savo grasinimą, kad 
jei valdžia streiko nesustab
dys, tai jie patįs jį sustab- 
dysią. Ir jie reikalauja, kad 
visi darbininkai pasiliktų 
prie darbo, nes kitaip busią 
blogai. Darbininkai nutarė 
pasilikti prie darbo, bet dar
bo nedirbti, taip sakant, 
streikuoti prie darbo, kas 
Italijoj yra labai madoj.

Pelnagrobiai jokiu budu 
negali užmiršt Herrino, kur 
buvo užmušta keliolika 
streiklaužių. Jie nuolatos 
reikalauja, kad Herrino an
gliakasiai butų nubausti. Jie 
nori bausmės netik tiems, 
kurie dalyvavo susirėmime 
>u streiklaužiais, bet ir Uni- 
ics prezidentui Lewisui, ku
ris savo telegramoj Herrino 
streikieriams pasakė, kad 
dirbantis tenai žmonės yra 
paprasti streiklaužiai, ši
toks pareiškimas pakurstęs 
streikierius prie užpuolimo, 
sako pelnagrobiai. todėl at
sakomybė dėl tos skerdynės 
krintanti tiesiog ant Unijos 
pirmininko galvos. Reiškia, 
plutokratai norėtų pakarti 
angliakasių prezidentą už
tai, kad jis streiklaužius pa
vadino streiklaužiais.

Dabar kasyklų savininkų 
draugija turėjo Pittsburge 
susivažiavimą ir nutarė rei
kalauti. kad 500 Herrino an
gliakasių butų tuojaus areš
tuota ir patraukta atsako
mybėn kartu su pirmininku 
Lewisu ir apskričio vadu 
Sneedu. Draugija sakosi ty
rinėjusi Herrino atsitikimą 
ir galėsianti prirodyti, kad 
angliakasiai yra kalti. Kad 
Herrino skerdynę surengs 
pati kasyklų kompanija, 
prigabendama tenai gin
kluotų skebų, ir kad kompa
nijos superintendentas pa
leido pirmutini šūvį, užmuš
damas vieną angliakasį, tai 
anglies trustas, žinoma, už
tyli.

Šiaip ar taip, pelnagrobių 
įniršimas ir neatiaidi jų agi
tacija sudaro unijos anglia
kasiams Herrino apielinkėj 
pavojaus, ir unijos viršinin- 

i kai jau pradeda rūpintis 
apie organizavimą nekaltų! 
žmonių apgynimo. Illino- { 
jaus apskričio angliakasių 
pirmininkas Farrington pa
sakė, kad unija finansuos ir 
pristatys advokatų gyni
mui kiekvieno angliakasio, 
kokį tik razbaininkai iš an
glies trusto gali patraukti 
teisman dėl Herrino sker
dynės. Pelnagrobiai negaili 
pinigų ir veda tokią didelę 
agitaciją prieš angliaka
sius, kad visai nekaltiems 
žmonėms gali būt pavojaus, 
sako Farringtonas.

Kiek iš Viso žmonių Her
rino skerdynėj buvo užmuš- 
ta ir sužeista, tikrai da ne- 

kad sovietų valdžia nega- atsisėdo šalia kelio ir kaip patirta, nes kiekvienas ty
linti leisti šelpti inteligentus tik automobilius pro šalį rinčjimas paduoda vis kito- 
kaipo atskirą žmonių klesą. važiuoja, jie staiga išstumia kį skaičių. Sulyg kompani- 

/prieš ji šitą "žmogų”; auto- jos ir unijos apskaitliavimų, 
, žinoma, parmuša aukų buvę nuo 72 iki 79. Jos 

i ir pervažiuoja, o pasi- apskaitomos šiaip: susirė- 
dirbtuviu1 slėpę vaikai tada pradeda mimo metu kasykloj buvo 

kuris tęsėsi stenėti, lyg kad sužeistas 72 skebu ir sargu; užmuš- 

pervažiavus šitą ta 34, prapuolė be jokios ži- 
’žmogų” taip nusigando, nios ir skaitoma taip pat 
kad apalpo ir ją reikėjo vež- jau užmuštais 11; taigi iš 
ti ligonbutin. Kada tapo at- viso skebų nuostolių buvę 
gaivinta,ji pasakė užmususi 64 žmonės. Iš streikuojančių 
ant kelio žmogu.Policmanas angliakasiu 2 buvo užmušti 
nuvyko ant motorcikliaus laike mūšio ir vienas mirė 
ton vieton ir rado, kad tai vėliaus; sužeistu gi unijistų 
buvo vaikų šposas. Keli vai- buvę (tikrai nežinia) 4 ar 
kai buvo sugauti ir arės- 8: taigi iš viso uniįistu pū
tuoti. sėj aukų buvę nuo 7 iki 15

AMERIKOS LIETU
VIAMS SVEIKINIMAS.
Dideliu džiaugsmu šian

dien džiaugiasi lietuviai ir 
visi Lietuvos prieteliai dei 
kilnaus. Suvienytų Valstijų 

---- , valdžios žingsnio pripažįs- 
^e! ji suteikia pripažinimą tant Lietuvos nepriklauso- 

’----- . z kurios pirma mybę de jure.valstybėms, 1 
prigulėjo Rusijos teritori
jai, Washingtono valdžia iš
leido šitokį pareiškimą:

"Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos valdžios likos pri
pažintos de jure ar -de facto 
visų didžiųjų Europos vals
tybių ir užmezgė su savo 
kaimynais ryšius.

"Suteikdama joms pripa
žinimą iš savo pusės, Suvie
nytų Valstijų valdžia pripa
žįsta faktą, kad tos valdžios 
aktualiai gyvuoja jau nuo 
gana ilgo laiko ir palaiko 
savo rubežiuose politinę ir 
ekonominę tvarką."

Amerikos atstovu Pabal
tijos valstybėms 
Evan E. Young.

Pripažinimas Pabaltės 
valstybių rodo, kad Wa- 
shingtono užsienio politika 
jau keičiasi. Wilsono reakci
nė administracija ir kalbėt 
nenorėjo apie pripažinimą 
Lietuvos ir jos kaimynių. Ji 
laikėsi tos nuomonės, kad 
Rusijoj turės grįžti senoji 
tvarka ir visi pakraščiai tu
rės jai iš naujo prigulėt, to
dėl jų, kaipo nepriklausomų 
valstybių, negalima prina- 

. žint. Tokio nusistatymo iš 
pradžių laikėsi ir Hardingo 
valdžia. Bet pastaruoju lai
ku Europoj dalykai pakitė
jo. Anglija, Pranei ja, Itali- 
lija, Belgija ir kitos pripa
žino Pabaltijos valstybes 
de jure ir padarė su jomis 
visokių sutarčių.

Jei dabar senoji Rusijos 
imperija kada atgimtų ir 
norėtų buvusius savo pa
kraščius pasisavinti, tai 
Lietuva ir kitos Pabaltijos 
valstybės pasakytų: "Mes 
esam nepriklausomos; mus 
senai jau pripažino visa Eu
ropa ir mes turim padariu
sios su kitomis valstybėmis 
visokių sutarčių, kurias mes 
turim pildyt." Tas faktas, 
kad viena Amerika nebūtų 
Pabaltijos valstybių pripa
žinus, Rusijai jau nieko ne- 
pagelbėtų. Šiaip ar taip, jos 
jau nepriklausomos ir kitų 
pripažintos. Taigi Amerikos 
politikieriams nieko dau
giau neliko, kaip tik pasekti 
Europos valdžias ir pripa
žinti, kad Pabaltijos valsty
bės yra nepriklausomos. Ir 
dėlto jie pripažino jas.

Antras dalykas, kuris ver
tė Washingtono valdžią pri
pažinti Pabaltijos valstybes, 
buvo tas, kad jos yra pusėti
nai Amerikos valdžiai įsi
skolinusios už karės medžia
gą ir ginklus. Nepripažin
dama Pabaltijos valdžių 
Amerika nebūtų galėjus 
reikalauti iš iu skolų.

Žinoma, Lietuvos žmo
nėms nuo to pripažinimo

busiąs

ALI ANTAI ATSISAKO 
JAI SKOLINT.

Valdžia turi daugiau išlai
dų, negu pajamų.

Paryžiaus žiniomis, Len- 
\ kijai gresia bankrutas. Jos 
agentai darbuojasi Pary
žiuje jau keli mėnesiai, no
rėdami gauti tenai daugiau 
paskolos,, bet bankieriai 
purtosi nuo lenkų iš tolo.

Bijodamiesi, kad Franci- 
jos valdžia kartais neduotų 
lenkams paskolos, franeuzų 
laikraščiai pradėjo aiškinti 
visuomenei tikrąją Lenki
jos padėtį. Viena franeuzų 
finansinė agentūra sako:

"Bendras pajamų ir išlai
dų balansas nuo įsikūrimo 
Lenkijos respublikos 1 lap
kričio, 1918 metų, parodo, 
kad iš viso valdžia paėmė 
102,000,000,000 markių, o iš
laidų turėjo 324,000,000,000 
markių. Kitais žodžiais, 
prieš Lenkiją stovi 222,000,- 
000,000 markių deficitas.

"Užsieniui Lenkija yra 
skolinga daugiau kaip 285,- 
000,000 dolerių, daugiausia 
vis Amerikai. Lenkijos val
džia negali sukelti pinigų, 
kiek reikia jos reikalams. Iš
laidų šįmet numatoma 591,- 
000,000.000 markių, o paja
mų tik 459,000,000,000 mar
kių. Taigi vien tik šiais me
tais valdžia nueis į skylę 
ant 132.000,000,000 markių.

"O mokesčių padidint 
Lenkija jau nebegali. Fi
nansų ministeris andai bu
vo priverstas prisipažinti, 
kad šį pavasarį negalėta su
rinkti nei ketvirta dalis mo
kesčių, kiek valdžia tikėjosi. 

, "Amerika ir Anglija jau 
atsisakė Lenkijai skolint, 
tai dabar ji kreipiasi Į Fran- 
euziją ir prašo paskolint jai 
500,000,000,000 frankų. Bet 
mes neturim tiek pinigų, 
kad galėtume tokią sumą 
išmest," sako franeuzų 
agentūra.

Taigi blogi pyragai pro- 
šepanams. O tai vis didelė 
armija, tai vis barškinimas 
šoblėmis prie to veda.

CHICAGO.I sf ŽEISTA 
100 ŽMONIŲ.

Chicagoj šį panedėlį įvy
ko baisi ekspliozija: sprogo 
milžiniška gazo tanka su 
4.000.000 pėdų gazo. Eks- 
pliozija sužeidė ir apdegino 
daugiau kaip 100 žmonių. 
Beveik visi nukentėję yra 
svetimtaučiai darbininkai, 
nes gazo tanka stovėjo jų 
apgyventam distrikte. Kur 
turčiai gyvena, tokių daly
kų arti nėra.

LEVVIS MANO, KAD KA
SYKLOS TUOJ ATSI

DARYS.
Angliakasių prezidentas 

Levis yra tos nuomonės, 
kad kasyklų kompanijos il
giau laikytis negalės, nes 
streikas tęsiasi jau 18>sąvai- 
eių ir visai Amerikai stinga 
anglies, šalies fabrikantai 
ir geležinkelių kompanijos 
nenorės sustabdyt savo pra
monę vien dėl anglies kom
panijų ir ras budo prispirti 
jas streiką baigti. Todėl 
Levis tikisi, kad greitu lai
ku bus sušaukta kasyklų ir 
angliakasių atstovų konfe
rencija ir kompanijos pasi
duos.

IŠVIJO ČIGONUS.
Haverhill, Mass. — Pa

skutinėmis dienomis čia bu
vo kažin iš kur atsibastę či
gonai ir pradėjo daryt "biz
ni" — pasakoti žmonėms 
laimę iš rankos. Pereitą sa
vaite jie atsilankė pas D-rą 
Redmondą įr paprašė, kad 
jisai duotų jiems savo ran
kon pažiūrėt. Daktaras da
vė jiems ranką paburti, bei 
kada jie išėjo, jis apsižiūrė
jo, kad pas jį pinigų jau ne
bėra. Jis pranešė apie tai 

i policijai, ir ši paėmė čigo
nus nagan. Nors jie pavog
tus pinigus daktarui tuo
jaus sugrąžino, tečiaus po
licija įsakė jiems tuojaus 
Haverhillio išsikraustyti 
daugiau tenai nesirodyti.

Senai lietuvių tautos lauk
toji pripažinimo diena atėjo 
ir apvainikavo musų tautos 
ir ypatingai Amerikos lie
tuvių padėtas pastangas ko
voje dėl skaisčios savo lais
vos Tėvynės ateities.

Garbė didžiai Amerikos 
tautai ištiesusiai pripažini
mo ranką savo mažesniajai 
seseriai Lietuvai.

Garbė Amerikos lietu
viams tiek daug pasidarba
vusiems dėl Lietuvos pripa
žinimo.

Ilgiausių metų nepriklau
somai demokratingai Lietu
vos Respublikai!

Kartu su visu Atstovybės 
personalu sveikinu Ameri
kos lietuvius sulaukus ir 
šios šalies valdžios pripaži
nimo Lietuvos nepriklauso
mybės.

V. Čarneckis,
Lietuvos Respublikos

I

1S 
ir

AREŠTAVO CARO 
SARGĄ.

New Yorke likos areštuo
tas buvusio Rusijos caro 
sargas, kuris vadina save 

Atstovas, kunigaikščiu "Louis Henri 
'de Čhateraux Deussing de 
Bourbon”. Detektyvai užti
ko ji jieškodami pabėgėlių 

j iš laivyno. Kada inėjo jo bu- 
tan, jisai išsitraukė kardą 
ir šoko ant detektyvų,klaus- 

_ damas kokią teisę jie turė- 
uc JWxe"Buržuazinė'i0 eiti jo butan be jo leidi- 

latviu spauda garbina Ame- ,m_? : 3° kunigaik&tiska gar- 
rikos raidžią ir sako, kad; be ’ esanti tuo įžeistai ir jis. 
dabar pagerėsiąs visas Lat-^01e3° 
viios gyvenimas. Rygoje KVnigaiksj

-,s-................. • cio didybes" nepaisė ir uz
panaudojimą ginklo paėmė 

j tą ponaiti už apikaklės ir 
nugabeno Į šaltąją. Tenai 
jis likos pastatytas po $500 

i kaucijos ir teismas jį pamo
kino. kad Amerikoj kuni- 
■ gaikščių nėra ir jie čia nie
ko nereiškia.

1922 m., liepos 28 d.. 
AVashington, D. C.

RYGOJ DIDELĖS 
IŠKILMĖS.

Latvija labai nudžiugo iš
girdus, kad Amerika ją pri
pažino de jure.

vijos gyvenimas. Rygoje 
buvo didelių iškilmių; visos 
valdžios triobos buvo pa
puoštos vėliavomis.

KOMUNISTAI NELEI
DŽIA ŠELPT INTELI

GENTŲ.
Amerikos šelpimo admi

nistracija nutarė teikti pa
šalpos badaujantiems Rusi
jos inteligentams: profeso
riams, mokytojams, dakta-:

VAIKŲ ŠPOSAS.
, , _ _ , , Netoli Fuffalos miesto,
rams, mokslininkams ir ki- ant Niagatos kelio, kuriuo 
tiems. Tuo tikslu visą mene-važiuoja labai daug auto- 
sį buvo vedamos derybos su mobilistų, būrys vaikų pa- 
komunistų valdžia. Ir ant darė iš skudurų žmogaus 
galo L. Kamenev, kuris už- pavidalą ir sutemus.pradė- 
ima Lenino vietą, pareiškė, 10 krėsti šitokį šposą: jie

GELEŽIES DARBININKŲ mobilius, 
STREIKAS PASIBAIGĖ, j jį

Vulcan Iron 
streikas, . ....
'.Vilkesbarrėj, Pittstone ir žmogus vaitotų. Viena mo- ta iš to skaičiaus 19, sužeis- 
Nicholsone nuo pereito lap- te ris, 
kričio mėnesio, šia sąvaitę 
iau pasibaigė. Darbininkai 
buvo sustreikavę dėlto, kad 
kompanija numušė jiems 30 
nuošimčių mokesties. Daba** 
iie susitaikė už 13 nuošim
čiu. Paprasti darbininkai ir 
"elperiai" gaus po 37c. i va
landą. o mašinistai nuo 66 
iki 54 centų Į valandą.

DERLIUS IŠRODO 
GERAI.

Washingtono surinktomis 
žiniomis, 1 liepos derlias iš
rodė daug geriau negu per
nai tuo pačiu laiku. Išpra- 
džių buvo manyta, kad il
gas lietus per birželio mė
nesį pakenks bulvėms; bet 
dabar pasirodo, kad bulvės 
užaugo nepaprastai gerai ir 
šįmet jų busią daug dau
giau, negu pernai. Tiktai 
komai ir kviečiai pasidarė 
kiek menkesni nuo ilgo lie
taus. šieno prižėlė labai 
daug. Tabakas taipgi labai 
gerai užaugo.

Žinios iš Lietuvos
CHOLEROS PAVOJUS.
"Lietuvos Žinios" sako, 

kad Lietuvoje žmonės esą 
labai nusigandę choleros, 
kurios laukia ateinant iš 
Rusijos. Ta liga jau pasiro
džiusi Vitebske, netoli Lie
tuvos. Rusijoj cholera siau
čia jau kelinti metai, bet šį
met ji esanti daug didesne, 
nes žmonės bado nusilp
ninti.

Ne tiek ta epidemija yra 
baisi savo susirgimu ir mir
tingumu, kiek ta betvarkė, 
kuri ima viešpatauti šaly, 
tokiai ligai atsiradus. Žmo
nės, baimės apimti, ima išeit 
iš vagos, apleidžia reikalus, 
atsiranda kokio tai visuoti
no nepasitenkinimo, saky
tum, kokio tai visuomenės 
energijos nupuolimo. Gamy
ba mažta, prekyba irgi. Už
sienis tuojau daro šaliai vi
sokių užtvarų, karantinų.

LIETINGA VASARA.
Šią vasarą Lietuvoje 

daug lyja. Kartais, kaip bir
želio 20 d. su perkūnija ir 
ledais. Geresni rugiai Biržų 
apielinkėje suguldyti, o ka
dangi, dar neperžvdėję, tai 
tose vietose nebus ragiiu 
Tokiu budu geresni ragiai 
virto blogesniais. Šiaip lie
tus vasarojui, dobilams ir 
daržovėms laiku ir labai 
naudingas. Smarkus lietus 
ūkininkams labai sutrukdė 
mėšlavežį, nes negalima į 
dirvą įvažiuoti.

VAIKAS SU DVIEM 
LIEŽUVIAIS.

Laporte, Ind. — Burkhar- 
tų šeimynoj čia buvo gimęs 
su dviem liežuviais vaikas. 
Jis susilaukė jau 20 mėne
sių amžiaus, bet negalėjo 
nei valgyt, nei kalbėt. Todėl 
pereitą sąvaitę jam buvo 
daroma operacija ir vienas 
liežuvis nupjauta. Kokios 
bus tos operacijos pasek
mės, da nežinia.



2 KELEIVIS
Kurie va-

t

So. Bostono „Sandara” 
pradėjo labai rūpintis „Ke
leivio” reikalais. Ji beveik 
kas numeris daro mums pa
stabų, kaip mes turėtume 
elgtis savo name ir spaustu
vėj. Ji daro mums piktų 
priekaištų, kam mes išran- 
davojom lenkų laikraščiui 
tuščią butą savo name ir ap- 
siėmėm tą laikraštį spaus
dinti. Paskutiniam savo nu
mery musų kaiminka sako;

” 'Vienybė’ rašo, kad su len
kais gyventi po vienu stogu 
negalima. Pasakymas pasiro
do nevisai teisingas. 'Keleivis* 
netik kad gyvena po vienu sto 
gu, bet ir viename kambaryje, 
kasdiena sau poniškai šneku- 
/iuojasi, na ir sako, kad viskas 
gerai sekasi.” |
Ir toliaus ji priduria:
„Tie grašiai tai ištiesų yra 

ir geras ir prastas dalykas. Už 
grašius Judošius pardavė savo 
mokytoją Kristų. Už grašius 
'Keleivis’ skaito lenką sau už 
draugą.”
Šitų piktų pastabų negali

ma kitaip išaiškint, kaip tik 
dideliu „Sandaros” pavydu, 
nes, kaip girdėjom, ji pati 
labai norėjusi gauti šitą 
lenkų laikraštį spausdinti.

Kad „Sandara” butų to
kia jau akla šoviniste ir iš
tolo lenkų nekęstų, tai mes 
netikim, nes „Sandaros” lei
dėjai patįs daro su lenkais 
biznį. Štai, į Lietuvių Salę, 
kurią jie dabar valdo, jie tu
ri įsileidę lenkų patriotų 
draugiją, „Towarzystwo 
Bialego Oria”, ir baltąjį jų 
arelį laiko savo name po 
stiklu.

Kodėl „Sandara” prieš tai 
neprotestuoja? Kodėl ji ne
sako, kad „už grašius Judo
šius pardavė Kristų, o san- 
dariečiai už grašius turi len
kų arą priglaudę?”

„Sandara” turbut atsa
kys, kad čia yra „biznis”.' 
Lietuvių salė negali stovėt 
tuščia, nes jai reikia lėšas 
padengti. Todėl kas nori ją 
nuomoti, tam ji ir išduoda
ma, nežiūrint ar jis bus len
kų, ar airių tautos.

Bet kodėl tuomet „Sanda
ra” kitaip šneka apie „Ke
leivį”? Juk ji gerai žino, 
kad ir „Keleivis” išleidžia 
savo butus nuomon tokiais 
pat pamatais. Argi neaišku, 
kad ji vaduojasi piktais no
rais ir pavydu?

„Tie grašiai, tai geras ir 
prastas dalykas,” sako 
„Sandara”. Reiškia, kada 
grašiai eina į jos pačios 
krepšį, tai jie „geras daly-1 
kas”, bet kada grašius gau
na jos kaimynas, tai jau ta- j 
da jie „prastas dalykas”. 
Tai yra Afrikos hotentoto 
dora.

Kad prirodžius, kaip tai 
biaurus yra dalykas tie gra
šiai, . kuomet ne ji pati, o 
„Keleivis” * juos gauna, 
„Sandara” pasikvietė į tal
ką da ir savo bendradarbį 
Dargvainį. Ir 30-tam „San
daros” numery šitas žmo
gus jau skaito savo moralus. 
Girdi:

’’ 'Keleiviui' pinigai nesmir
da. Ar jis juos gauna už laik
raščio prenumeratą, ar jis juos 
gauna nuo lenkų, kuriuos Įsi
leido į savo butą, visvien - - 
pinigai da pinigai.

"Bet... Kur tu apsieisi be to , 
'bet'.. Jei pinigas ir nesmirrla. 
tai gali pasmirsti rankos, ku
rios tokį pinigą čiupinėja.” 
Reiškia, pačiam Dargyai- 

nfui pinigai „smirda” ir jis 
jų savo švariomis rankomis 
nečiupinėja. Tik kažin ko
dėl p. Dargvainis nedrįsta 
parodyt tikrąjį savo veidą, 
o kalba pasislėpęs po slapy- ; 
vardžiu? Nejaugi jisai bijo
si parodyt savo „švarumą” ? 1 
Bet mes tamstą, ponas 
Dargvaini, vistiek pažįsta
me ir apie tamstos darbelius 
pakalbėsime. _ <

Bemažko vienoj lovoj

gi laikraštis gali 
Srėbti” arba vienoj 

"gulėti”?

Bet pirma, negu prieisime 
prie tamstos asmens, mes 
norim parodyt, kaip nepa
matuoti ir naivus yra tams
tos priekaištai „Keleiviui”. 
Pavyzdžiui, tamsta sakai:

„Lenkai (jie visi yra impe
rialistai, neišskiriant ir paties 
eks-sociaiisto . Pilsudskio) 
-maugia Vilniaus lietuvius, iš
varinėja musu mokinius iš 
mokyklų, uždaro prieglaudas, 
išveja našlaičius; lenkai bizū
nais kapoja musų kaimiečius 
plėšikišku budu užgrobtose 
Lietuvos teritorijose. LEN
KAI YRA NEKENČIAMI VI
SAME CIVILIZUOTAME PA
SAULYJE. O lietuvių laikraš
tis 'Keleivis’ susigiminiavo su 
lenkais. Iš vieno bliudo srebia 
sriuba.
guli...”

Kaip 
i„sriubą
j lovoj su lenkais 
Juk tai yra didžiausia nesą- 

įmonė, kokią tik galima pa
sakyti! Bet šituo absurdu 
tamsta nori sustiprinti savo 
argumetita, kuri tyčia tai- 
kai Į žmonių jausmus.

Sulyg tamstos, lenkai yra 
tokie baisus lietuvių nevido
nai, kad joks tikras lietuvis 
negali su jais po vienu sto
gu būti.

Bet tamsta žinai, kad 
daug lenkų gyvena Lietuvo
je, net pačiam Kaune, ir 
Lietuvos valdžia laukan jų 
nevaro. Jie netik miega su 
lietuviais vienoj pastogėj ir 
valgo vienuose restoranuo
se, bet sėdi valdžios įstaigo
se ir veda valstybės reika
lus. Štai, „Lietuvos Ūkinin
kas” 22-ram numery rašo:

„Lietuvos Respublikos Įstai
gose viešpatauja svetima d va

tai lenkiška, tai rusiš-

ir

šia
ka... Lenkų ar rusų kalba daž
nai užkalbina ir atsilankiusius 
Į Įstaigą, o kaikuriose įstaigo
se kitaip ir nesusikalbėsi.”
Jei Lietuvos valdžios įstai

gos yra pilnos lenkų, kode! 
■'tad mes, būdami už jurių- 
. marių, negalėtume išnuo

moti savo buto lenkams, 
ypač tokiems lenkams, ku- 

irie yra Amerikoj gimę ir 
augę ir su Europos politika 
nieko bendra neturi?

Antras dalykas, tokia tau
tinė neapykanta butų šovi
nizmas, kurį paprastai sten
giasi sukelti karės metu 
imperialistinės valdžios. 
Tokiu šovinizmu uždegtos 
minios Amerikoj karės me
tu linčiavo vokiečius, o Vo
kietijos šovinistai tuo tarpu 
meldėsi, kad Dievas baustų 
aliantus. Visa tai buvo da
roma tikslu supiudyti vie
nos tautos darbininkus 
prieš kitos, kad jie atka- 

■ kliau vieni kitus skerstų.
kad tamstai, 

šitoks šoviniz- 
bet svei-

-Gali būt, 
Dargvaini, 

Imas yra šventas; 
kai protaujantis žmonės ko
voja prieš jį visame pasau
ly, ir „Keleivis”, kaipo dar
bininkų laikraštis, taip pat 
prieš jį kovoja.

Kadangi mes nesame šo
vinistai ir kadangi pati Lie- 

i tuvos valdžia išvieno su 
i lenkais gyvena ir dirba, tai 
mes nesuprantam, kodėl 
mes Amerikoje negalėtume 

; išleisti lenkams krautuvę 
'arba ofisą ant randos? Pa- 
! Rankamų tam priežasčių 
^tamsta niekuomet neatrasi, 
' todėl tamstos priekaištai 
„Keleiviui” yra niekuo ne
pamatuoti ir neišlaiko kri
tikos.

Dabar pažiūrėsime, kas 
tamsta esi per vienas, ponas 
Dargvaini; pažiūrėsime, ar 
tamstai pinigai „smirda”, 
ar ne. Pradėsime su „Lietu
vos Atstatymo Bendrove”. 
Tamsta turbut atsimeni, 
kaip apie porą metų atgal 
kalbėjai Worcesteryje, 
Rialto teatre, ir lietuvius 
darbininkus raginai pirkti

tos Bendrovės šėrus. Atsi
stojęs ant pagrindų ir 
kumščią' sugniaužęs tamsta 
šaukei: „Atstatymo Ben
drovė yra pusiau oficialė 
Lietuvos įstaiga, todėl kas 
prie jos nesidės. tas nesidės 
prie sugriautos Lietuvos at
statymo. ir, kaipo nevertas 
jos sūnūs, nebus Lietuvon 
Įleistas!”

Panašiai tamsta kalbėjai 
So. Bostone ir kitur. Gera
širdžiai musu žmoneliai. ne
žinodami tamstos veidmai- 
nybės, pirko tamstos siūlo
mus šėrus už paskutinius 
skatikus. Tuo budu tamsta 
su savo sėbrais surinkai 
apie pusę miliono dolerių, 
šiandien tie pinigai žmo
nėms jau žuvę, o tamsta 
hankierium tapai!

Taigi, ponas Dargvaini, 
pauostyk tamsta tuos iškau
lytus iš lietuviu darbininkų 
pinigus ir pasakyk, ar jie 
tamstai labai "smirda”?

Tamsta turbut atsimeni 
ir Ręsursino Bendrovę, ku
rią tvėrei *su savo sėbrais 
Atstatymo Bendrovės pini
gais ir pats sau „commissio- 
ną” mokėjai? — Kaipgi su 
tais pinigais, ar jie tamstai 
„smirda”, ar ne?

Jei „Keleivis” ima pini
gus, tai žmonės gauna užtai 
laikrašti, ar kitokio atlygi
nimo. Tamsta gi viliodamas 
pinigus nieko žmonėms ne
davei, taigi apgavingu bu
du juos nuskriaudei, ir nu
skriaudei ne kokius lenkus 
bet savo tikrus tautiečius. 
Ir visa to akvvaizdoj tams
ia da turi drąsos kalbėti 
apie kitų pinigus! Juk tams
ta* esi didžiausis grašia
gauda !

Dabar apie principų mai
nymą. Tamsta sakai, kad 
"Keleivis” jau kelis kartus 

savo nusistatymą: 
už 

len-

mamęs. ___ ______
lis stojęs už Vokietiją. 
Rusiją ir galėtų 
kus agituoti.

Mes nematom 
šito priekaišto 
nes kas "Keleivį” pažįsta, 
kiekvienas tamstai Į akis 
pasakys, kad tamsta meluo
ji. Bet mes skaitom reika
lingu panagrinėti tamstos 
paties politine „karijerą”.

Ar atsimeni tamsta, kaip 
redagavai Peterburge atža- 
gareivišką „Lietuvių Balsą’ 
ir tarnaudamas Smilgai už 
žigą garbinai caro valdžią, 
kuri tuomet smaugė Lietu
vą? Tada tamsta buvai, ga
lima sakyt, „kazionas' 
žmogus.

Bet vėliaus, kada Utvažia- 
vai Amerikon, kur nėra ca
ro valdžios, o tarp lietuvių 
radai stiprią socialistų or
ganizaciją, tamsta antsyk 
virtai „socialistu” ir už pi
nigus vertei jiems revoliuci
nę literatūrą lietuvių kal
bom Už pinigus tamsta par
davei pirmuosius savo 
„principus” ir pasidarei be
veik „revoliucionierius!”

Kiek vėliaus tamsta prisi
plakei prie tautininkų ir 
pradėjai daryti iš jų gyve
nimą. Tuomet tamsta - vėl 
permainei savo kailį ir iš 
"„socialisto” pasidarei karš
tas „tautininkas”.

Ir visa to akyvaizdoi tam
sta nesidrovi klausti: „kiek 
lenkams kainuotų, kad 'Ke
leivis’ pradėtų už juos agi
tuoti?”

Jei jau lenkams tokio agi
tatoriaus reikėtų, tai tams
ta, ponas Dargvaini, pilnu
tinis užimtum jo vietą, nes 
niekas taio lengvai už pini
gus savo principų neparduo
da ir kailio nemaino, kaip 
tamsta.

Taigi tamsta esi netik 
grašiagauda. bet veidmai
nys ir begėdis.

Tarp kitko tamsta dar 
sakai: „Jei aš bučiau Bosto
ne ir eičiau pro šalį 'Kelei
vio’. tai nusigrvžčiau nuo 
jo lango: nenorėčiau matyt

net už

amreikalo 
atsakinėti.

*■»

kaip šalę žmonių,
dinasi lietuviais, sukinėjasi 

' -triuki-buki poliakiukai iš 
Į Varšuvos.

Vienas dalykas, tai
Keleivi” nesisukinėja 

j vienas „poliakiukas iš 
Įšuvos,” bet dirba savo 

į

apie 
nei 

Var- 
ofise 

keli lenkai, kurie didžiumoj
yra Amerikoje gimę ir 
augę. Antras dalykas, tai 
tamsta, ponas Dargvaini, 
rišdamas iš S.LA. Seimo, 

buvai So. Bostone ir eida
mas pro sali „Keleivio” ne
tik neužsigrižai nuo jo lan
go, bet buvai užėjęs i vidų 
ir viešėjai tenai. Taigi, prie 
visų savo „talentų” tamsta 
esi da ir melagis didelis.

Jei šito, kas čia apie tams
tą pasakyta, da neužtektų, 
tai kitą syki galėsime pla
čiau ir aiškiau apie tamstos 
darbelius pakalbėti. Galėsi
me nušviesti tamstos veidą 
iš visų pusių, ir su barzda, 
ir be barzdos. Galėsime pa
kalbėti apie Peterburgo 
"Lietuvių Balso” pinigus, 
apie tamstos manipuliacijas 
Atstatymo ir Resursino 
bendrovių Šerais, apie tams
tos darbuotę slaptoj „Krivi- 
joj” ir apie kitus tamstos 
„nuopelnus”.

Dabar gi mes norim pa- 
■akyt keiiatą žodžių pačiam 
"Sandaros” redaktoriui. 
Mes norim paklausti p. Šlia- 
’uo: Nejaugi nekalto tams
tos veidas, kuomet talpinai 
i savo laikrašti tą šlykštų: 
Dargvainio paskvili? Juk; 
tamsta gerai žinai, kad tie 
priekaištai,, kuriuos Darg-i 
vainis neteisingai daro „Ke
leiviui”, geriausia tinka Į 
jam pačiam ir tamstai. Juk i 
amsta, p. Šiiaky. irgi moki 

savo „principus” už doleri 
larduot. Kuomet Shenan- 
icah’ryje tamsta leidai 
'Darbininku Viltį”, tamsta 
buvai „socialistas”, nes iš 
socialistų bizni darei (jie 
dabino tamstos laikrašti'. 
Priįš rinkimus tamsta ak
uodavai per savo laikrašti, 

kad žmonės balsuotų už so
cialistų kandidatus, ir so
cialistų mitinguose tankiai 
pirmininku būdavai.

Šiandien gi, kuomet algą 
tamstai moka tautininkai, 
tamsta agituoji už juos, o 
socialistus jau šmeiži.
Argi netiesa, ponas šiiaky, 
tad tamsios „principai” vi
suomet ritasi paskui doleri?

Jei klerikalai pasiūlytų 
lamstai keiiatą dolerių, nė
ra abejonės, kad tamsia pri
sirašytum prie vyčių ir už 
'uos agituotum. Ir mes vi-' 
sai nesistebėtume, kad tam
sta virstam lenkų patriotas, 
;ei Pilsudskis tamstai sida
briniais paskambintų.

Mes suprantam, kad p. 
Slinkiui, kaip lygiai ir jo tal
kininkui Dargvainiui, ne- 
smagu bus šitie komplimen
tai skaityt, bet ne mes čia 
kalti. Mes visuomet elgėmės 
džentelmoniškai ir pyktis 
-u kaimynais nenorėjom. 
Bet tie kaimynai nuolatos 
bandė mus kandžioti. Mes 
ilgai tylėjom, bet pastaruo
ju laiku jie nuėjo jau perto
ji. Pertoli jau jie pradėjo 
kišti nosį i svetimą bliudą ir 
reikėjo jiems per tą nosį su
duoti. Jei to neužteks, gaus 
daugiau.

■_<A.

UŽDRAUDĖ TARPTAUTINĘ 
KALBĄ.

į uą tautoms susiartinti ir 
visasvietinei taikai palaiky
ti. Kiti vėl rėmė ją dėlto, 

: kad ji žada didelių palengvi
nimų tarptautinėj preky
boj ir kituose tautų santi-

i kiliose.
šiandien, kuomet bendri 

reikalai riša vienon krūvon 
visą pasauli, bendra visoms 
tautoms kalba yra reikalin
giausia už viską. Ir kaip tik 
šituo laiku francuzų val
džia ima šitą kalbą ir už
draudžia.

Kuo ji savo žingsni moty
vuoja? Kodėl ji tos kalbos 
nusigando ?

Jos motivai yra grynai 
i šovmistiški. Ji nusigando, 
kad Esperanto kalba nesu- 

■ silpnintų francuzų tautinės _ 
Įkalbos, ji stačiai sako, kadĮia 
| tarptautinė kalba yra var-i 
tojams kovai prieš tauty-! 

ibės jausmą, ir priduria, kad; 
i ji gali virsi 
■gu įrankiu bolševizmo pio- j_o me^u galės sulaužyt dar- 
'?aeanudi. iLinintu Pa-

kad jiems tasi

Buržuazija neriasi iš kailio.
Buržuazija dūksta iš pik- ginčijo ir ėmė į streikierių 

tumo, kad angliakasiai su būdas šaudyt. Du streikie- 
{gelžkeliečiais varo ją ožio Iriai buvo užmušti, o vienas 
i ragan. Anglis jau pasibaigė su pačia būdoj buvo sužeis- 
iir kapitalistams prisieina tas. šerifai areštuoti, bet 
j pirkti ją Anglijoj ir net Au-■ tas juk nesugrąžins nelai- 
įstralijoj. Tas baisiai bran-J mingoms šeimynoms už- 
giai atsieina, nuostoliai di- muštų tėvų ir neatlygins su
džiausi, ir visai nesimato,, žeistiems, 
kada bus tam galas, nes an-į Hornell miestely, New 
glįakasiai nemano grįžti Yorko valstijoj, privatiniai 
darban pakol „šimtaprocen-• golžkelio detektyvai pradė- 
tiniai patriotai” neišpildys! jo šaudyt Į streikuojančius 
teisingu jų reikalavimų. Ne-' gelžkeliečius ir vieną jų už- 

1 gana to, geižkelių darbiniu-i mušė, antrą peršovė per 
|kai irgi pradėjo streikuoti.; kaklą. Detektyvai areštuo- 
j Streikuoja taip pat audiny-jti, bet jų piktadarystės jau 
jčių darbininkai ir streikuo-1”’’''1'00 

■•ubsiuviai.
Iš pradžių plutokratai 

šaipėsi ir džiaugėsi, l.„_ 
.. :darbininkai pradeda, strei-' 

ti dagi paiojm- j.uot nes -jkeiosi, kad strei-'
__ _ feraic______  

. ibininku organizacijas.Bet francuzų kaioa taip matę dab^ 
pat gal; būt vartojama k°" nesiseka, pelnagrobiai pra 
vai su patriotizmu ir bolsę- - - - - -
vikų propagandai. Taigi, 
laikanties tos logikos, fran
cuzų patriotai 
drausti ir savo kalbą.
kad visai
priešingos propagando;

turėtų už-
Bet 

apsisaugot nuo 

turėtų uždrausti visas kal
bas ir likti nebyliais.

jie

i niekas neatitaisvs.
Buffaloj privatiniai gelž- 

j kelio galvažudžiai pašovė 
kad !moter-i ir du vaiku, mirtinai 

juos sužeizdami.
Ir nei vienas kapitalistų 

laikraštis šitais atsitikimais 
nepasipiktino. Bet kuomet 
Herrine užmušta keli ske

lbsi, buržuazijos spauda pa
išelė didžiausi triukšmą.

Buržuazija netik nepro- 
i i testuoja, 
* ■ šaudomi,

deda griežti dantimis ii 
blaškytis didžiausioj despe 
racijoj. Tik pažiūrėkit : 
gatvinę jų spaudą — kokių į------
tenai siuridvmų nerasit antTuurna, 
darbininkų! -
šmeižtų, kokių melų tenai! Vienas Bostono pelna- 
neorira«vfa anie streikm- Šlubių organas padėjo ant rius ir jį vadS- žodžiu,’ jį i pirmutinio puslapio kanka- 
Įmanytų, buržuazija suėstųnadnndsmas minti, 
kiekviena streikuojanti dax-, . 
bininką. ‘ ' Į gydomi .

Ligi kokio laipsnio jos įn
iršimas prieina, tai parodo 
kad ir šitas faktas. Concor- 
do mieste, Ne\v Hamphire 
valstijoj, yra geležinkelio 
dirbtuvių, kadangi tų dirb
tuvių darbininkai sustrei
kavo ir streiklaužių kompa
nija negalėjo gauti, tai išti
kimas jos tarnas guberna
torius pašaukė dvi kompa
nijas milicijos i Concordą. 
Miesto majoras ir policijos- 
viršininkas užprotestavo į

kada streikieriai 
bet dar piktai 

kad jie turi „per- 
Kokiu biauriuidaug valios’.

, paduodamas minti, 
"Ikaip turėtu būt streikai 

„gydomi”. Pirmas paveiks
lėlis parodo, kaip angliaka- 
sis ateina pas dentistą iš

braukti skaudanti dantį, bet 
.dentistas atsisako jam pa
tarnauti. kam jis streikuo
ja. Ant kito paveikslėlio 
jstreikieris ateina Į restora- 
įną valgyt, bet tenai jam pa
reiškia: "Tu nenori kasti 
i mums anglių, taigi mes ne
duosim tau valgyt.” Toliaus 

jstreikieris ateina pas far- 
merį nusipirkti pieno ir 

j kiaušinių, bet farmeris jam 
•'A x m n^:i.«' • - x x -i • atsako: „Tu sustabdeii kataliku klenka- prieš tai,-nes streikas eina _ ■ o+oint

■* - . - - ' i • • t • --x 'mums gelzkeli, ir čia ateiniramiai. Jei miesto valdžiai■ kareivių nenori, tai kiekvie-.į/ ateina su^itas
nam-gali būt aišku, kad ne! x ____ _______
tenai nereikalingi. O . j įrodo jam ;Įuris:
dėlto gubernatorius kanu- ar mes

■ menę nusiuntė, nes to nore- , 1; ‘ar tai ko_
jo gelzkelio kompanija. Pri-I - - & .
buvus kariumenė tuojaus 
pradėjo terorizuoti strei- 
kierius: pienam nulaužė

j gal-
”ą, kitus kitaip sumušė.
Prieš šitą ž' 
policijos viršininkas užpro
testavo.

šitas atsitikimas parodo,!1^ 
kad stambusis kapitalas,...
kuris valdo gelžkelius, yra

■ jau desperacijoj. Jis. grie
biasi galutinos savo prie- 

imonės — žiaurios spėkos — 
j ir prievarta nori suvaryti

laikraštis ■ darbininkus atgal Į darbą, 
nusiskun-! Kitam tos valstijos mies-

Amerikos valdžia paga
lios pripažino Lietuvos Res- 

’ „. Kadangi Lietuvos 
as Washingtone da- 

kalų partijos 
j ZihUgU», Lėti IiUid Čiuvjviivo, 
! kad klerikalai dabar pradės 
i girtis, jog Lietuvos pripaži
nimas yra jų nuopelnas.

Bet tai ne tiesa. Amerikos 
valdžia, kuri susideda iš 
protestonų ir visai laisvų 
jankių, į 
lūs žiuri labai prastai, ir dėl 
jų ji Lietuves niekuomet ne
būtų pripažinus.

Washingtonas pripažino

; publiką, 
atstovas 
bar yra 
žmogus, tai nėra abejonės.

kleri11 *. vi X

f

j

i

U M •• dirilld ouniuotao
ibku, kad P® gtreikieris pas daktarą, bet 
ingi. O visL.„ • • ‘

musų respubliką dėlto, kad 
•ą pripažino aliantai. Ir 
Amerika dabar pripažino ne 
-Jeną tik Lietuvą, bet visas 
Pabaltijos valstybes.

Taigi Lietuvos Atstovybė, 
ypač........... _
ma. nieko bendra su tuo pri
pažinimu neturi. Amerika 
butų pripažinus Lietuvos 
Respubliką ir tuomet, jei 
klerikalą atstovybės Wa- 
-hingtone visai nebūtų 
buvę.

dėl mes turėtume paisyt 
apie tavo sveikatą? Pasi
imk kepurę ir eik sau.”

Tas reiškia, kad jei kal
bamas laikraštis galėtų, tai

į'I LdClUVUO ~ ’ J

klerikalu vadovauta- ranką, kitam suskaldė
_*• " - 1 • f 1 •

n.iuup Sumušė. ..... , t tj™ ..xvėriškuma net l!s talP \r padarytų. Jis uz-

Špitolninkų
„Darbininkas” _______ . _____ ___
džia savo skaitytojams, kad tėty, Laconijoj, žmogus bu-

Prancūzu valdžia uždrau- —
dė mokyklose Esperanto L__
kalbą, švietimo ministeris roję” rašo: 
Berard išsiuntinėjo Įsaky
mą, kad dėstymas tarptau
tinės kalbos Francuzijos 
universitetuose, akademijo- i 
se ir kolegijose butų sustab- ■ 
dvtas. _ -į

Šitas Įsakymas nustebinsi 
Esperanto kalbos šaliniu-j 
kus visam pasauly. Visi i 
šviesus protai,* visi idealis
tai. nuo Rogerio Bacono iki

M - - . . i - - ■

jis sunkiai sergąs „finansi-įvo areštuota^ vien užtai, 
ne džiova”, ir jeigu greitu
1 alku katalikai nepribusią 
; j.m Į pagelba su savo ”pa- 
mačlyvom” gyduolėm-dole-
• iais, tai jis galįs žlugti.

Kalbėdamas apie savo li
gos priežastis, „Darbinin-

• kas” sako: „Pirmoji musų 
i nepasisekimo priežastis bu
vojai stoka tikrai prityru
sių. kompetentingu žmonių 
visose musų veikimo ša
kose.”
Aš senai sakiau, kad „Dar

bininko” štabas tinka tik 
bananas pardavinėti, o ne 
laikraštį leisti.

Simniškis.

Kunigas Kemėšis „Sanda- 
: „Man yra links

ma. kad aš kuom nors galiu 
patarnaut Lietuvos val
džiai, todėl ir užėmiau At
stovybėje vietą.”

Taip, mums yra gerai ži
noma, kad visi kunigai myli 
patarnaut, kuomet mato ta
me gerą sau pelną. Kunigas 
Purickis irgi „patarnavo”.

Man rodos, kad Kemešiui 
rupi ne „tarnavimas”, bet 

Tolstojaus, rėmė tarptauti- riebi alga, kurią jis gauna, 
nę kalbą kaipo geriausĮ bu- A. Garbukas.

darytų streikieriams valgy- 
jklų" duris, jis sumuštų juos • 
‘ ‘ ■ neduotų daktaro pa-, 
galbos.

Visa tai parodo, kiek ka
pitalistų klesoj yra neapy
kantos darbininkams.

Bet darbininkams tai yra 
geras ženklas, nes šitas bur
žuazijos dūkimas parodo, 
kad jai sunku darbininkus 

I apgalėti. Kada priešas pra- 
i deda desperatiškai blašky
tis. tai tas reiškia, kad jis 
nepasitiki savo jėgomis. 
Da’r keliatas gerų smūgių, 
ir jis suklups.

Taigi lai gyvuoja darbi
ninkų vienybė, o kova bus 
laimėta!

■ kad neprielankiai atsiliepė 
apie miliciją.

Kansas valstijoj, Empori- 
jos miestelyje, gubernato
rius Allen Įsakė areštuoti 
’ Emporia Gazette’’ laikraš
čio redaktorių White’ą už
tai, kad jis išstatė savo re
dakcijos lange plakatą, kur 
pasakyta, kad jo laikraštis 
stoja už streikuojančius 
darbininkus.

Republikonų kongresma- 
nas Edmonds iš Pennsylva- 
nijos pasakė, kad kongre
sui atsidarius jisai tuojaus 
Įnešiąs rezoliuciją, kad visi 
ateiviai, ‘kurie dalyvaus 
streikų sumišimuose, butų 
deportuojami.

West Virginijoj apie Wel- 
Isburgą po susirėmimo 
streikuojančių angliakasių 
su kompanijos galvažu
džiais, areštuota apie 100 
streikierių.

Netoli Ūniontowno, Pa., 4 
šerifai važiavo anądien au- 
tomobilium pas kasyklas ir 
gazolino pristigę sustojo 
šėtrų kolonijoj, kur gyvena 

šeimynomis išvaryti iš 
namu streikieriai. čia tie duotu jiems ant pagrindų 
šerifai su streikieriais susi- kalbėti.

SU

PERSPĖJA STREIKIE- 
RIUS NUO KOMUNISTŲ
Hazleton, Pa. — Anglia

kasių lokalai kietose kasy
klose gavo perspėjimą sau
gotis komunistų, neg jie esą 
nutarę pradėt kelt lokaluo- 
se lermą, kad išardžius mai- 
nerių Uniją, taip kaip anais 
metais jie išardė Socialistų 
Partiją ir kitas darbininkų 
organizacijas. Kada unija - 
bus sunaikinta, tada komu
nistai tikisi paimti anglia
kasius i savo rankas ir pri
rašyti juos prie savo „par
tijos”, o paskui apskelbti 
„revoliuciją”. šitoks komu
nistų darbas butų tikra pro
vokacija ir baisiai pakenktų 
mainerių streikui, todėl uni
jų lokalai perspėjami, kad 
neisileiętų nepažįstamų 
žmonių i mitingus ir kad ne-

_ j . _ ••_____ ___ t 9 V
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Kis nieks neveikia 
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaito ir

Tas dv&cos neprast

LAMRENCE, MASS. 
Iš streiko lauko.

t

Audėjų streikas tęsiasi 
nuo 27 d. kovo ir jo galo dar 

•. vis nesimato. Darbininkų 
pasirįžimo kapitalistai ne
gali sulaužyt nei provokaci
jomis, nei lokautais. Pra
džioje streiko kapitalistai 
uždarė dirbtuves, manyda
mi nugąsdinsią darbinin
kus. Vienok apsiriko. Dar
bininkai tuo laiku pasilsėjo, 
nes nereikėjo piketuoti. Už 
poros mėnesių jie atidarė 
dirbtuves ir vietos laikraš
čiuose paskelbė, kad darbi
ninkai gali eiti dirbti, o 
streikierių reikalavimai bu
sią išrišti po Labor Day. 
Vienok darbininkai nesida
vė apgauti. Paskelbtoj die
noj didžiausia minia strei
kierių susirinko palei dirb
tuves, vienok Į darbą niekas 
nėjo. Kapitalistai laiko ati
darę dirbtuves ir laukia 
darbininkų grįžtant Į dar
bą, bet išskyrus bosus nie
kas daugiau dirbti neina. 
Kaip teko patirti, kompani
ja turi labai didelių nuosto
lių. nes audimo mašinos sto
vi su audeklais užtaisytos, o 
kandis ir žiurkės darbuoja
si. Taip atrodo, kad kapita
listai šioje kovoje ilgai lai
kytis negalės; jie turės 
šauktis prie darbininkų. 
Darbininkai jau priprato 
kovoti ir jokia spėka,jų ne
pergalės. Žinoma, jau yra 
nemažai pavargusių strei
kierių šeimynų, kurioms 
reikalinga medžiaginė pa
rama. Mes, lawrenciečiai, 
tikimės, kad kitų kolonijų 
darbininkai parems mumis, 
nes nuo musų laimėjimo 
priklauso ir kitų kolonijų 
darbininkų laimėjimas. Ka
dangi Lavvrence’ius yra tex- 
talinių išdirbysčių centras, 
todėl kapitalistai deda vi
sas pastangas, kad streiką 
sulaužius. s

Šiuo laiku streikierių 
mass-mitingai yra laikomi 
miesto sode. Ū.T.W. unija 
laiko mass-mitingus utar- 
ninkais ir subatomis, o 
O.B.U. — seredomis ir ne- 
dėldieniais.

Kaip girdėti, kapitalistai 
rengiasi šaukti darbininkus 
prie derybų. Bęt darbinin
kai - per vietos laikraščius 
juos iškalno perspėja: "Nu
pieškit savo dirbtuvėse nuo 
sienų tas iškabas, kurias 
pakabinote 27 kovo ir ku
riose skelbiama, kad nu- 
mušat darbininkams algas 
ant 20U, taipgi pasižadėkit 
priimti visus streikierius 
prie to-pat darbo, kuri pir
miau dirbo, tuomet mes tai- 
kysimės!”

Malūnų Gizelis.

šiušieji po viršminėtu 
straipsniu, pasakykite, kur 
ir kada Worcesterio Lietu
vių Draugijų Taryba klaidi
no Worcesterio lietuvius 
bei bandė tai daryti?

Šiuomi prašome, kad tu
rėdami reikalą su viena 
ypata, nedrabstytumete 
purvais jumis nekiiudančių 
draugijų.

Worcesterio 
gerai žinomi 
po viršminėtu 
ypač žinomas 
sas”. Jeigu
neturite ką veikti, tai pa
prašykite savo raštininką, 
kad nuvežtų jumis žuvauti, 
ir tuomi padarysite geresni 
progresą, negu užkabinėda
mi bereikalingai draugijas.

Su aukšta pagarba, 
V/orcesterio Lietuvių Drau
gijų Tarybos valdyba: 

Jonas Dirvelis, pirm. 
V. Bernataviče, rast.

lietuviams 
pasirašiusieji 
straipsniu, o 
jų "progre

są si rašiusieji

PHILADELPHIA, PA. 
Ruhsiuvių streikas.

Jau tris savaitės, kaip 
Philadelphijos rubsiuviai 
kovoja su darbdaviais. 
Streikas iki šiol pasekmin
gai eina. Jau 2-5 firmos su 
unijos reikalavimais sutin
ka ir tų dirbtuvių darbinin
kai yra siunčiami atgal Į 
darbą. Kiek sunkiau yra ko
voti su didesnėmis firmo
mis, kaip antai: Keršbom, 
Lohaim ir Snelenburg. Jų 
dirbtuvės keliomis eilėmis 
yra apstatytos policija ir 
piketai neprileidžianti, dėl
to tankiai būna susirėmimų 
su poljcija ir daug piketų 
areštuojama. Tose dirbtuvė
se daugiausia skebauja ita- 
lai, bet italai streikieriai 
juos piketuoja gatvėse, na
muose ir bažnyčiose ir kas
dieną daugeli jų prirašo i 
uniją. Taip atrodo. Kad dar
bininkų pusėj bus laimėji
mas,, jei tik darbininkai ir 
toliau taip stipriai laikysis, 
kaip iki šiol jie laikėsi.

Streikierių susirinkimai 
atsibuna kasdiena. Reikalai 
yra svarstomi rimtai, be 
jokių triukšmų. Tik vienas 
susirinkimas buvo triukš
mingas. J. Griganavičia, tu
rėdamas ypatišką piktumą 
ant K. Geležėlės, viešai ant 
susirinkimo išvadino ji šni
pu. K. Geležėlė, pasiprašęs 
balso, išsiėmė iš kišeniaus 
unijos knygutę ir streikie- 
rio korta ir pasakė: ”Aš esu 
pilnai užsimokėjęs unijistas 
ir streikieris, kaip ir jus vi
si. Bet jeigu Griganavičia 
viešai išvadino mane šnipu, 
tai aš reikalauju, kad jis 
viešai ir priparodytų, kad- 
aš esu šnipas. Jeigu gi ne-

DETROIT, MICH. 
Iš darbininkų.judėjimo.
15 d. liepos čia sustreika

vo "garbage collectors". 
Streiko priežastis — numu- 
šimas algų po 50c. į dieną. 
Ligšiol jie gaudavo už 8 vai. 
dienos darbo po 5 dol. 50c. 
Kadangi visi Detroito kapi
talistai apkramtė savo dar
bininkams algas, tai ir mies
to ponai sumanė apkapoti 
algas miesto darbininkams. 
Vienok darbininkai tam pa
sipriešino ir apskelbė strei
ką. Miestas bando varyti 
darbą su pagelba streiklau
žių. Ant kiekvieno vežimo 
užtupdė po porą policistų 
streiklaužiams saugoti. Ar 
daug tų streiklaužių yra — 
neteko sužinoti. Teko maty
ti Detroito dienraščiuose 
apskelbimas, kad miestas 
reikalauja 300 streiklaužių.

Gelžkelio šapų darbinin
kų streikas iki šiam laikui 
eina ramiai. Kompanijos 
mieste ir šalę miesto atida
rė daug darbininkų samdy
mui biurų, taipgi per laik
raščius medžioja streiklau
žių, vienok mažai jų tegau
na. Man teko kalbėti su vie
nu fajermonu, kuris pasa
kė, kad Michigan Centrai 
gelžkelio šapų skebai bijo iš 
jardų ir išeiti. Jie pulman 
karuose miega ir kompanija 
juos ten maitina. Sakoma, 
kad didesniam skebų ap
kvailinimui kompanija duo
da jiems ir munšaino išsi
gert. Kompanijos nesigaili 
'pinigu skebus rtrytyti", nes 
žino, kad jeigu streikas bus 
sulaužytas, tai nuo darbi
ninkų jos atlups už tai šim
teriopai.

Patariu lietuviams darbi
ninkams apsisaugoti, kad 
nepakliuvus Į darbą tokiose 
vietose, kur yra streikas.

P. Martinkaitis.

nužudė drg.’ Little, laisva ir 
po šiai dienai. Niekas jos 
nebaudžia ir nepersekioja.

Tokiu .budu maineriai vėl 
liko pavergti, nors maine- 

i rių širdyse ir po šiai dienai 
Įdega kerštas prieš krauge- 
■ ringą kompaniją.

Kitą kruviną darbą kom- 
jpanija atliko 21 d. balan
džio, 1920 metais, kur 3 dar- 

ibininkai tapo nušauti ir 16 
sužeista. Tarpe sužeistų bu
vo ir lietuvis P. Batis.

Ir dabartiniu laiku Butte 
maineriai randasi didžiau
sioj vergijoj. Ilga bedarbė, 
kuri tęsėsi nuo lapkričio 
mėnesio, 1920 metų, iki va
sario mėnesio, 1922 metų, 
visiškai nuvargino darbi
ninkus. Ir kuomet kaperio 
trustas atidarė kasyklas, iš- 
badėjusiems vergams tapo 
numuštos algos iki 4 dol. 
25c. už 8 valandų dienos 
darbą. Pirmiaųs buvo mo
kama nuo 5 dol. 75c. iki 6 
dol. 25e.- i dieną. Darbo san- 
lygos labai blogos, darbas 
sunkus ir karštas, kasyklos 
gilios, iki 4000 pėdų gilumo, 
galima sakyti arti pekliško 
pragaro, kur katalikų dūše
lės ras po mirties atlygini
mą už tai. kad buvo algi- 
niais vergais.

P. Martinkaitis.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVA.

i nauji literatūros turtai atei
tyje, tautinių kultūrų išsi
vystymas. Bloga gi tai ap
sunkinimas biznio pasaulio 
pramoninkams. Autorius' 
džiaugiasi, kad Amerikoj 
to Įvairumo nebusią, nes čia 
busianti viena kalba ir vie
na kultūra.

VVORCESTER, MASS.
Atsakymas klaidintojams.

Tūlas laikas atgal Susi
vienijusių Worcesterio Lie
tusių Progresyvių Draugi
ja komitetas patalpino "Ke
leivio” špaitose gana ilgą 
atsakymą p. Čekanauskui. 
Bet tasai komitetas, turė
damas reikalą su viena y^a- 
ta, nepakenčia tulžies neiš- 
liejęs ir ant keletos drau
gijų.

Visas komitetas, priskai- 
tant ir "dženitorių”, straips
nyje po antgalviu "Polemi
ka ir kritika”, bando Įti- 
krinti "Keleivio” skaityto
jus, kad Worcesterio Lietu
vių Draugijų Tarybą, tai 
nėra visai jokia Taryba. Ir 
toliau rašo: "Taryba nieko 
neveikia, išskiriant kad da
ro bandymus Worcesterio 
lietuvių klaidinimui.”

Čia nerašysime, kiek nuo
pelnų yra padariusi Taryba 
tik j trumpą savo gyvavimo 
laiką, bet reikalui priėjus 
bus galima nurodyti.

Bet, gerbiamieji, pasira-

Įgali priparodyti. tai savo iš
sitarimą turi atšaukti." Bet 
Griganavičia negalėjo pri- 
parodyt, kad Geležėlė šni
pas ir nenorėjo savo išsita
rimo atšaukti. Tadajieku- 
kurie streiko viršininkai, 
užtardami Griganavičia, 
paliepė Geležėlei išeiti iš su
sirinkimo už triukšmo kėli
mą. Tuomet Geležėlė po vi
sų akių suplėšė unijos kny
gutę ir*streikierio kortą ir 
mesdamas i žemę pasakė: 
"Jei jus tik tokios teisybės 
prisilaikot, tai su jumis nie
ko gero darbininkų labui 
negalima pradėti veikti!" 
Tai pasakęs išėjo laukan.

Aš neturiu jokių ypatiš- 
kumų nei prieš Griganavi- 
čių, nei prieš Geležėlę, bet 
gabu pasakyti, kad Griga
navičia tame incidente yra 
kaltas. Neturėdamas, jokių 
prirodymų viešai žmogų 
vadina šnipu ir dar nenori 
atšaukti — tai yra biaurus 
ypatos Įžeidimas. Draugas 
Rimkevičia labai nupeikė J. 
Griganavičių už toki Įsišo
kimą. Dabar Griganavičia 
prisilaiko taisyklių ir susi
rinkimai būna be triukšmo.

A. A. Garliauskas.

■V — t

BUTTE, MONT.
Darbininkų vargai.

Butte, Montana, yra 
garsėjusi visame pasaulyje, 
kaipo turtingiausia žalvario 
ir cinko mainų vieta. Bet 
kartu Butte yra pagarsėju
si ir kaipo didžiausia darbi 
ninku priespaudos vieta vi 
sese Suvienytose Valstijose.

Man, kaipo svieto perėjū
nui, teko tris “kartus pabu
voti Buttėj ir patirti tą 
priespaudą, kokią darbinin
kai kenčia nuo kapitalistų.

1 d. rugpiučio suėjo penki 
metai nuo didėsės Butte 
mainerių kovos. Ta kova 
buvo kruvina ir Butte mai 
neriai niekad jos neužmirš. 
Kadangi tuo laiku Suvieny
tos Valstijos buvo Įsivėlu- 
sios i didžiąją pasaulinę ka
re, tai iš tos priežasties vi
soj šaly buvo draudžiama' 
darbininkams streikuoti. 
Vienok Butte alginiai ver
gai, negalėdami panešti 
priespaudos, sukilo prieš 
kaperio trustą ir, neatsi
žvelgdami karės stovio 
streikavo, reikalaudami 
trumpesnių darbo valandų 
ir geresnio atlvginimo. 
Streiką vedė I.W.W. unija. 
Kompanija griebėsi žiau
riausių priemonių, kad 
streiką sulaužius.

1 d. rugpiučio gauja apsi- 
maskavusių kompanijos 
mušeikų nakties laiku už
puolė ant hotelio, kur nak
vojo I.W.W. unijos vadas 
drg. Frank Little, suėmė jį, 
išgabeno už miesto ir pako
rė ant gelžkelio tilto. Kom
panija grąsino padaryti tą 
patį ir kitiems unijos vado
vams. Vienok darbininkai 
tų kompanijos žiaurumų ir 
grasinimų nenusigando ir 
tęsė streiką toliau. Tuomet 
buvo pašaukta kariumenė, 
ir kareiviai su pagelba dur
tuvų nuvarė streikierius 
prie darbo.

žmogžudžių gauja, kuri

pa-

MINERSVILLE, PA. 
Angliakasių rezoliucija.
5 d. liepos. 1922 m., 1954 

lokalas U.MAV. of A. lietu
vių susirinkime, laikytame 
Unijos Svetainėj, tapo pri
imta sekanti rezoliucija:

Kadangi devyniosdešimts 
devyAi ir pusė nuošimčių 
angliakasių nubalsavo pa
skelbti generalį streiką 
prieš išnaudotojus anglies 
baronus, pasirįžusius nuka
poti angliakasiams algas iki 
žemiausio laipsnio, iš kurių 
nei pusbadžiai negalima 
pragyventi ir —

Kadangi U.M.W. of A. 
generalė valdyba, kuriai 
pavesta padaryti taiką tar
ne mainerių ir kasyklų ba- 
ronu, pasidžiaugia, kad an
gliakasiai beveik vienbal
siai nutarė išeiti Į streiką ir 
kartu ironiškai džiaugiasi 
iš mainerių kantrybės ir 
nuolankumo prieš savo iš
naudotojus, —

Tad mes, šitą ironiją aty-. 
džiai apsvarstę, griežtai rei
kalaujam, kad angliakasių 
nutarimas butų išpildytas. 
Nedarant jokių kompromi
su, turit kuogreičiausia pa
skelbti generalį streiką ar
ba pasitraukti nuo vadovų 
vietų, nes veidmainingi jūsų 
apgauliojimai išsėmė darbi
ninku kantrybę.

J. Koncierius,
S. Ilionis.
.J. Ramanauskas.

LAWRENCE, MASS. 
Klaidingas pranešimas.
"Keleivio” numery’29 bu

vo paduota žinia apie Tau
pos Kooperaciją ir jos pasi
sekimus. Turiu pasakyti, jo- 
gei Lav renee’iuj nėra pana
šios kooperacijos kepyklos. 
Ta, kurią komitetas skelbia, 
yra ne kooperacija, bet kor
poracija, sutverta ant kapi
talistiškų pamatų. Prie šios 
korporacijos priklauso tau
tiškos bažnyčios tarnai, ku
rių tikslas yra palaikyti 
tautiškumą ir tautiškas baž
nyčias tamsinimui liaudies. 
Todėl meldžiu gerb. "Kelei
vio” redakciją šią klaidą 
atitaisyti, kdd žmonės žino
tu tikr ą tiesą.

Law. Gyventojas.

lawrence pasirodė
NETIKRŲ PINIGŲ.

Lawrence’o mieste, kur 
dabar streikuoja audėjai, 
pasirodė daug falšyvu pini
gu. daugiausia po $10 ir po 
$20 bilos.

Lietuvos pripažinimo 
z reikale.

Visi Amerikos dienraščiai 
indėjo žinių iš Paryžiaus 
apie talkininkų teikiamą 
Lietuvai pripažinimąde 
jure. "Bridgėport Star” ir 
New Yorko ”News” prie 
tos progos pridėjo Lietuvos 
žemlapi. Tečiau visi indėjo 
"Associa l d Press” kores
pondento prierašą, kad 
Suv. Valstijos tame nutari
me nedalyvavo. Panašiai 
susilaikė Suv. Valstijų val
džia ir tuomet, kuomet ali- 
jantai pripažino Latviją ir 
Estoniją. Tuo tarpu vis dėl
to ir Amerikos visuomenėje 
bręsta nuomonė, kad ir 
Amerikai reikėtų pripažin
ti Pabaltijos valstybes, štai, 
pa v. New Yorko, Bostono 
ir Philadelphijos kaikurie 
dienraščiai indėjo straips
nius (gautus iš Baltic-Ame- 
rican Society), aprašančius 
30-ties Amerikos mokslavy- 
rių peticiją, inteiktą valst. 
sekr. p. Hughes’ui minėto 
pripažinimo reikalu. Apra
šyme .minimi profesorių; 
vardai ir tie motyvai, ku-! 
riais peticija remiama.
. Tuotarpu dar keliomis 

dienomis prieš paskleidimą Vilnių sau prijungianti, 
žinios apie profesorių peti- su tuo 
ciią vienas iš didžiųjų Ame-į Sąjunga? Gal ji prieisiant 
rikos laikraščių "Philadel-Į 
phia Buletin” Įdėjo straips-Į 
ni vardu "Lithuanian 
Hopes” (Lietuvių viltys). 
Straipsnis rašytas ar dik
tuotas žmogaus labai gerai 
painformuoto ir, matyt, lie
tuviams gana prielankaus. 
Pradedama nuo fakto Aii- 
iantu pripažinimo. Pažymi
ma, kad Amerikos lietuviai 
darė stiprių pastangų gauti 
ir Amerikos pripažinimo ir 
pripažįstama, kad lietuvių 
norai yra gerai pamatuoti 
ir jų gąrbinga praeitimi, ir 
gražiu valstybės atgimimu 
pastaraisiais laikais. Tečiau 
nežiūrint to, "Suvienytos 
Valstijos” — sako laikraš-

Tautų Sąjungos, ir sudary
dama Sąjungą su kitomis 
Pabaltijos tautomis, kam 
labai esanti priešinga Len
kija. Trečiame straipsnyje 
Susiv. prezidentas Gegužis 
labai rimtų minčių paduoda 
apie didelę Amerikos gyve
nimo blėdį — liuosybę veik
ti visokiems "gemSieliams” 
ir netikrų šėrų pardavinė
tojams. Iš to nukenčia dau
giausiai ateiviai, tarp tų ir 
lietuviai.

O.čia kiek ir lenkų-fran- 
euzų propagandos. Laikraš
tis ”News” iš Macon, Ga.. 
indėjo straipsnį, užvadintą 
"Apgaulinga V okieti ja”. 
Skleidžiama melų, kad Vo
kietija- gabenanti slaptai į 
Lietuvą ginklų, orlaivių. Vi
sa tai kraunama esą netoi; 
Kauno. Vokiečiai statą Lie
tuvoje gelžkelius ir ginklų 
sandėlius. Net pavyzdingi 
ūkiai esą vokiečių Lietuvoje 
kuriami; tie ūkiai, girdi, 
busią militariai centrai, nes 
esą vedami kaizerio ex-ofi- 
cierių. Ir dar, sako, randa 
si tokių, kurie vadiną Fran- 
ciją triukšmininke (alar- 
mist).

Į

I

indomu atvirą laišką pa
rašė tūlas M. A. Howard ’ 
”New York Times”. Rašo, 
kad pernai Tautų Šąjung? 
pripažino Vilnių Lietuvai ir 
Įsakė lenkams iš Vilniaus 
kraustvties. šįmet Lenkija 
formaliai paskelbusi, kad ji 

■ Ką 
darysianti Tautų 

prie išvados, kad jos nutari
mų laužymas — tai 
mažmožis.

esąs 
Bet jeigu taip, 

tai dėl Europos ekonomijom 
ar negeriau, sako, butų par
siųsti Tautų Sąjungos na
rius namo. Vis dėlto liktų 
šiek tiek pinigų ("Every lit
tle Heps”). Juk, sako, ir fc- 

jnografas gali daryti pareiš- 
> kimus, kurių niekas ne- 
: klauso.
I

Intakingo katalikų . žur
nalo "America” redakcija 
indėjo palankią pastabą 
apie Lietuvą. Rašo apie sėk
mingą ekonomini atsistaty
mą, vadina lietuvius mora- 
lingiausia tauta pasaulyje.

tis — "atsisako Lietuvą pri- Su pasigėrėjimu pastebi, 
pažinti, nes jos nemano, kad kad Lietuvoje nesą šeimy- 
buvusioji Rusijos teritorija nų perskyrimų "nickado0 
butų tvarkoma be sutikimo j tai moteris nepabėga su k
buvusioji Rusijos teritorija 
T \ ' * ' ' ” *
busimosios Rusijos, kada 
tasai kraštas, aprėdytas ir 

. i-savo tikrąjį protą, 
bus vėl prįimtas, i civilizuo
tą draugiją. Suvienytos 
Valstijos nuo savo taisyklės 
nukrypo tik Lenkijos ir Fin- 
liandijdsuajįsitikimuose (Pa- 
baltijos Valstybės irgi lau
kia panašaus "nukrypimo”. 
L. I. B.), kurių teisių prie 
atskirų valstybių ar 
ar tokia busimoji Rusija ne
galėti:, rodos, užginčyti. Ta
sai Amerikos atsinešimas, 
nors ir labai skaudus Lietu
vai, susilaukė pritarimo 
daugelio žymių rusų, tokių 
kaip velionis baronas Ro- 
sen, gi ateityje atstatytoji 
Rusija galės už tai atlygin
ti tikrai nuoširdžiu dėkin
gumu.”

Atrodo, kad tai balsas ne 
Amerikos tautos, bęt šaltas 
pareiškimas oportunisto di
plomato, kuriam mirusių ir 
dar mirsiančių ir visai iš
minsiančių aristokratų dė
kingumas atrodo svarbes
nis, negu biznio santikiai su 
gyva demokratinga tauta.

nu perskyrimų „niekados 

tos moters vyru, arba prie- 
smgai. Įl

Dienraštis "Journal” iš 
Augusta, Me., indėjo 'ilgą 
straipsni, pavadintą "Lietu
viai mėgsta Suv. Valstijas”. 
Rašoma plačiai apie intaką, 
kurią darą Lietuvoje sugrį
žę iš Amerikos lietuviai. To- 

ikių esą apie 100,000. Jie pri- 

rikos miesto išvaizdą. Jie 
uždedą, didžiuosius biznius 
ir bankus, jie užimą vai- 
džiavietes.

v • 1 . j V ** (7 j-w v., v Į-'**

■’ .šiokia j f]uodą pačiam Kaunui Ame-

”Brooklyn Eagle” indėjo 
labai prielankų informaciji- 
ni straipsni ”Apie Lietuvą”.

ŽINIOS.
"Associated Press” ko

respondentas iš Rygos lie
pos 9 d. padavė žinią apie 
•engiamą Baltijos Valsty
bių prirengiamąjį suvažia- 
zimą, prisiruošimui prie 
Rusijos Sovietu valdžios 
konferencijos. Toje konfe
rencijoje premjerai žadą iš
kelti klausimą Baltijos ju
dų neitralizacijos, “ nežiū
rint to, kad, kaip praneša
ma, Suv. Valstijos žadan
čios padovanoti Lenkijai se
ns karo laivus.

Maskvos vyriausybė esan
ti priešinga tam Pabaltijos 
premjerų suvažiavimui, ku- 

— Z —1-~ u; turėtų da- 
premjerai, 
žadą suva-

riame, sako, ir j 
lyvauti. Tečiau 
to nepaisydami, 
žiuoti Revelvje.

Nors Į Sovietų 
konferenciją Lietuvą 
buvusi kviesta,

šapkiamą 
ir ne- 

tečiau ma
noma, kad vėliau ir ji bu
sianti pakviesta, 
kitų dalykų gal 
svarstomas klausimas 
muno neitralizacijos: 
klausimu ypatingai 
suinteresuota Lenkija 
tebus tai tik naujos lenkų 
užmačios prieš Lietuva ? 
L. I. B.).

nes tarpe 
busiąs 

Ne- 
tuo 

esanti 
. (Ar

Laikraštis "Tribūne” iš 
Breely, Colo., padavė indo- 
mių skaitlinių apie Europos 
apsiginklavimą, kuris dabar 
esąs didesnis, negu 1913 m. 
Atmaina įvykusi šitokia: 
vokiečiai 1913 m. turėję ka- 

dabar 
1913 m. 
880,000; 
300.000; 
113.400; 
- 1,600,- 
— 277,- 

275,000 —

riumenės 760,000, 
100,000; Francuzai 
— 883,000. dabar 
Graikai 30,000 — 
Belgai 54.641 — 
Rusija 1,845,000 — 
000; Anglija 248,000 
000; Italija 
264,000.

Naujų šalių armijos pri
buvę: Lenku 300.000: Estų 
25,000; Suomų 28.000; Lat
viu 25,000; Lietuvių 25,000 
(? L.I.B.); Čeko Slovakų 
250.000.

"American Hebreiv” pa
duoda žinią, jog Rygos uni
versiteto žydai studentai at
sišaukę į Žydų Tautinę Ta
rybą ir Lietuvos Žydų Mi
nisteriją skųsdamies, kad 
žydams studentams Rygos 
universitete esą trigubai pa
keltas mokesnis už mokslą, 
gi kitiems studentams ne
buvęs pakeltas.

Balsai ir nuomonės.
Newark’o laikraštis ”Star 

Eagle” indėjo straipsnį 
"Back Toward Babel" (At
gal prie Babelio). Anot 
straipsnio autoriaus, pasau
linis karas daug ką pakeitęs 
žmonijos gyvenime; tarpe 
tų atmainų esąs ir atgimi
mas tų kalbų, 
jau skaitomos 
Pavyzdžiai esą lietuvių ir 
airių kalbos. Iš to esą daug 
ir gera ir bloga. Gera — tai

kurios buvę 
mirusiomis.

‘ ir

tai

"Detroit News” prie pro
gos S.L.A. Seimo indėjo tris 
ilgokus straipsnius, lietu
vius ir Lietuvą paliečian
čius. Viename Susiv. L. A. 
sekretorė panelė Petronėlė 
Jurgeliutė padavė žinių apie 
moterų rolę lietuvių tautos 
atgimime. Lietuviai vyrai 
gerbia savo moteris ir nebi- 
ją jų vadovavimo. Su 
straipsniu yra indėta ir pa
neles Jurgeliutės fotografi
ja. To straipsnelio turinį at
pasakojo vėliau ir Bostono 
laikraštis "Traveler”.

Kitame mok. B. Žygelis 
nadavė indomių faktų iš 
lietuvių tautinio atgimimo. 
Nurodė reikalingumą ar- 
tinties Amerikos ir Lietu
vos tautoms, ypač biznio 
reikalais. Priminė, kad Lie
tuva nuo galimų Rusijos 
pasikėsinimų ateityje ma
nanti ginties su pagelba

"North American” iš Phi
ladelphijos padėjo žinią iš 
Oklahoma Citv anie lietuvi 
kumštininką "Billy Miške”, 
kuris parmušęs savo prieši
ninką Meehan iš San Fran- 
cisco pirmame susirėmime. 
Buvę tartąsi mušties iš 10 
sykių, o Billv supliekęs 
Meehan’ą iš pirmo sykio į 2 
minuti ir 40 sekundų. Tasai 
Meehan dar niekuomet ne
buvęs supliektas; tris šy
dus su juo mušėsi Dempsey 
— dar urieš tai, kaip Demp
sey sudorojo Jess Willard’ą 
ir tapo čempijonu.

Apie tą "Billy Miške 
(Mickevičių) buvo 
jau seniau lietuviu spaudo
je. Esąs tai lietuviu ateivių 
vaikas, čia gimęs ir augęs. 
Savo lietuviškos kilmės ne- 
siginąs ir norįs būti kuo 
nors Lietuvai naudingas.

Liet. Inf. Biuras.

M

rašvta*



POLEMIKA IR KRITIKA.
TUŠČIŲ BURBULŲ 

PUTĖ1AS.
Upton Sinclairiško pobū

džio „muck-raker” pa r ex- 
eellence, Kazys Pilėnas, ne
turėdamas ko veikti nau
dingo lietu vai, išėjo prieš 
visuomeniškas įstaigas su 
tokiais burbulais kaip kad' 
karo metu jis rašė, buk po
ra šimtų vokiečių rengėsi 
per Detroitą užpulti 106 mi
lijonų gyventojų Ameriką. 
Viena iš tokių įstaigų yra 
„Vienybės” B-vė, ir tikiuo
si, „Keleivio” redakcija 
duos trumpos vietos pa- .„•Iju:----

netinka ir jie į jį nevažiuo
ja, bet už tai kitus ten siun
čia, visokiais budais tą „ro
jų” išgirdanti.

Apie Lietuvos • .susĮorganiząvom, kad kuni- H*** v jjjausytj ir ant ^yų zmo_

reikšti porą minčių, 
kad leido Pilėnui.

Kuomet "Vienybė” 36 me
tus nuoširdžiai tarnavo 
Amerikos Lietuvių visuo
menei. tuomet Pilėnas nesi
slėpdamas tarnavo Angli
jai, tai slėgėjai mažų tautų, 
kurios nagai nudažyti krau
ju kone visų pasaulio tautų. 
Ir dabar jis bando pareikšti 
buk „Vienybė” pereina į 
klerikalų rankas ir kad 
Bendrovė kone bankruti- 
janti, ar einanti prie to. Jei 
Pilėnas, vietoje žemų moty
vų vedamas, atsilankytų i 
„Vienybės” ofisą ir kaipo 
šėrininkas pareikalautų pa
sižiūrėti į Bendrovės kny
gas. tai butų vyras ir kitaip 
galėtų rašyti. Nes įstaiga, 
kuri (kaip rodo bankinė 
knygutė) kasdien liepos mė
nesy padeda į savo sąskaitą 
virš tūkstančio dolerių, o 
birželio mėnesy mažiausias 
indėlis buvo $126.82. o di
džiausias SI,500.41, labai to
li nuo bankroto stovi. Ir aš. 
kuris kaipo šėrininkas, kny
gas tyčiomis peržiurėjau, 
pareiškiu, kad Pilėno pasa
kymai tai burbulas.

Antri morgečiai todėl gi 
neišmokėti, kad „Vienybė" 
pirko didelį Duplex presą, 
vieną Job-presą. automobilį 
ir namą pataisė. Jei ne tie 
iškaščiai, tai šiandien jokių 
morgečių nebūtų. Pasiskai
tęs finansinę atskaitą, įteik
tą šėrininkų suvažiavimui, 
Pilėnas galėtų matyti kaip 
viskas stovi.

Kas dėl parsidavimo kle
rikalams, tai kunigas Ke
mėšis gudresnis nei Pilėnas. 
Turbut augštesnį mokslą 
ėjo? Jis galėtų lengvai pa
imti „Vienybę”, jei sutiktų 
pasipirkti už kokius $25.000 
dar neišpirktų šėrų. Bet Ke
mėšis išvalgė Rimkų iš At-į 
stovvbės ir dabar iš tenai čius.

nors pasisektų su Upton 
Sinclair’u susilyginti. Vy
tautas, bekovodamas Upton 
Sinclair’ą, negerai daro.

Kaslink „Vienybės” Ben
drovės finansinio stovio, tai 
korespondencija, kurią aš kalba,, tas mažai pasako, 
tame atvejyje vedžiau su 
„Vienybės” Bendrovės vir
šininkais, pp. J. O. Sirvydu „eudaunų 
ir Augunu, liudija, kad Ben- kunigai visai 
d rovės reikalai buvo šeri- 
ninkams perstatomi neti
kroje šviesoje ir tūlo vyro, 
tokiu reikalu žinovo, nuo
monės remiamas aš priėjau 
prie vienintelio išvedimo, 
kad toks „Vienybės” ūkio 
vedimas nėra pagirtinas ir 
kuo greičiau kompetentiš- 
kesni žmonės dabartinius 
riršininkus pavaduos, tuo 
bus "Vienybės” Bendrovei 
labiau ant sveikatos.

Kaslink Vytauto tvirtini
mo. buk įgyjimui „Vieny
bės” reikėtų pirkti $25.000 
vertės šėrų, man rodos, kad 
tokia nuomonė yra niekuo 
nepamatuota; „Vienybei”! 
susmukus, klerikalai pasi
gautų ją už porą tūkstan
čių, o gal ir mažiau. Čia Vy
tauto bluffa’as irgi ne
veikia.

Tečiaus aš nesistebiu, kad .. ..
Sirvydų šeimyna ant manęs s,in"ai spėdamas, ar prikis- 
užsirustino 
met karti!

Kazys Pilėnas.

Kartais vieno rašyto j aus 
penkios eilutės yra daugiau 
vertinamos, negu kito stora 
knyga. Paprastai, kas daug

I
I

c.
Jeigu Vilniuje nebūtų 

j” vietų, tai musų 
nereikalautų 

Vilnių prie Lietuvos pri
jungti. Visgi i Vilnių „cu- 
dų” jieškotojai sunešdavo 
nemažai pinigų.

Lietuvos kunigams ir po
nams butų gera gyventi, tik 
permažai aukso ir sidabro 
ten yra. Kad įsitaisius sau 
tikrą rojų ant žemės, jie nu
tarė prisiubagauti aukso 
pas Amerikos lietuvius.

A. Garbukas.

LIETUVOS 
PADĖTIS

Visiems gerai žinomas 
advokatas A. Bulota, kuo
met dar kūrėsi Lietuvos 
valstybė, buvo vyriausybės 
pakviestas užimti valstybės 
gynėjo vietą. Jisai.ar tai tei-

teisvbė visuo- f’?“?? ties«’ atsakė pajuo- 
kiančiu sarkazmu, jog tin 

i tuomet, kai Lietuvos vy
riausybė bus ant kaltinamų
jų suolo, jis bus jos kaltin
toju, nes ji. Tautos Tarybos 

’ vardu, apsiėmė nešti dalį 
i Vokietijos karo sunkeny- 

senas biblija, o jų bių. t.y. mokėti uždėtąją 
Drąsus vyras

ŽARUOS.
Rockefelleris žada supirk

ti visas senas biblija, t 
vieton išleisti naujas. Nau- kontribuciją, 
jose biblijose bus išmesti vi- nesidrovėjo ištarti teisybės 
si tie Kristaus ir apaštalų žodžius, ir jeigu jis kada 
žodžiai, kur kalbama prieš nors tikrai manė būti vy- 
turČiiis, kad jie negalėsią riausvbės. kaltintoju, tai 
?eit į dangaus karalystę. dabar atėjo laikas užimti 

Bereikalo tad kunigai valstybės gynėjo vietą ir 
skelbia, kad „dangus ir že- apginti liaudį nuo didesnio 
m ė persimainys, o Dievo žo- apiplėšimo ir pasodinti vy- 
džiai nepersimainys”. Štai riausybę ant kaltinamųjų 
Rockefelleris, jei tik pano- suolo.
rėš, visus „Dievo žodžius” j Bet kas dris reikalauti 
permainys, ir kunigai turės vvriausybės atsakomybės? 
skelbti taip, kaip Rockefel-. visi tyli, lvg viskas butu 
lenui patinka, o ne Dievui, gerai." Vilnius-Klaipėda..^ 

bet niekas nežino, kad mus 
vyriausybė daugiau prakišo 
nei Vilnius ir Klaipėda. Tik 
kelių dienų bėgyje ji nusto
jo pusės viso valstybės iždo. 
Kas bus toliau?

Tegul mes mokėtume kon
tribuciją, sušelptume Vo
kietiją nelaimėj, tas nėra

X. Y. Z.

Lietuvių komunistų spie
čius susimetė i Pėdelės avi
lį. Betgi man rodosi, kad ’š 
to spiečiaus Dėdelė medaus 
nesusilauks.

šaulius.
Lenino politinė karjera.

siuntinėja tokias žinias per 
Informacijų J

„Laisvės” ir „Vilnies” ko- ^ivvi
misarai sako: Mes nejieš- t-aip į>]Oga< bet kam tie mus 
kom skebu per savo laikras- - - - - - -

Kuriems galams jieškoti,
pinigai tenka? O gi tiems, 
kurie skolina miliardais len-

Biurą kurios > Saianįs JiesKon, kams išlaikymui pavergtu
-i t x r - j -N _Kunos kad abidvi spaustuves pa- .vrflstn Ar P-alima remti to- apslakstytos dvasiškais kve- Rankamai ju turi. (Kraštų. Ar ganma remti to

palais, o visi veik laikraščiai ■ ____2
jas talpina. Su innuendo ga-! čičerinui aukšta šilkinėj 
į™a skrybėlė taip patiko, kad jis!

] iš Italijos nebenori grįžti į
žino ir toclel Rusija. Rusijoj su to-j

1-1 ? v L i !rvo n i • •» » l

kią vvriausybės akcija ir. : . ......................................

Kadangi vieni amerikie
čiai Lietuvos šaulius giria, o 
kiti juos peikia; vieni remia 
juos pinigais, o kiti iš tolo 
nuo jų šalinasi, — -tai aš no
riu nors trumpai su "Kelei
vio” skaitytojais pasidalyti 
tuo, ką aš apie šaulius žinau.

Gręsiant Lietuvos valsty
bei pavojui iš lenkų pusės, 
visi Lietuvos gyventojai, ne
žiūrint kokių kas buvo įsi
tikinimų, stojo į šaulių bū
rius ir §u ginklu rankose 
gynėsi nuo lenkų, kad nepa
tekus į ponų vergiją. Tai 
taip atsirado Lietuvoje šau
liai. Jų tikslas buvo — gin- 
ts nuo svetimo užpuoliko.

Bet apsistojus karei su 
lenkais, nekurie šauliai, Lie
tuvos klerikalų vedami, pra
dėjo daryti „tvarką” šalies 
viduje. Jie pradėjo užpuldi
nėti savus žmones, ramius 
Lietuvos piliečius, areštuoti 
juos ir krėsti jų namus vien 
tik dėlto, kad jie neįtiko 
juodajai armijai, drįso pa
juokt arba pakritikuoti kokį 
dykaduonį kunigą. Nors da
romi iš Lietuvos kunigų juo
kai ir teisingi, bet kunigai 
teisybės nekenčia. Tokius 
žmones, kurie nenori bu
čiuoti nepraustos kunig; 
rankos, kunigai apšaukia 
per pamokslus „bolševikais” 
ir paskui siunčia prieš juos 
paklusniuosius savo šaulius.

Paprastai tie kunigų ve
dami tamsunai nakties lai
ku užpuola ramiai miegantį 
ūkininką arba miesto darbi
ninką, išgąsdina jo šeimyną, 
kratą darydami apverčia 
namuose viską augštyn ko
jomis, niekuo nekaltą žmo
gų tankiai labai sumuša ir 
išvaro kalėjiman, palikdami 
verkiančius vaikus ir žmo
ną. Nors valdžia tuos nedo
rus darbus žino, bet prieš 
kunigus nieko nenori saky
ti, o tankiai da ir padrąsina 
jų žygius.

Žinoma, ne visi šauliai 
bjauriems kunigų tikslams 
tarnauja. Pavyzdžiui, Mika- 
liškės (Kapčiamiesčio vals
čiaus) šaulių būrys pakėlė 
protestą prieš tokį nežmo
nišką kunigijos darbą. Bū
rio valdyba paskelbė, kad 
kiekvienas būrio narys, ku
ris tik paklausys kunigo pa
liepimo ir eis daryti ant ra
mių žmonių užpuolimo, bus 
sulyg būrio taisyklių nu
baustas, prie to da jam bus 
atimtos visos šaulio teisės ir 
bus išmestas iš būrio.

Išgirdę apie tokį MikaliŠ- 
kės šaulių būrio nutarimą,

nių užpuolimus daryti, bet
dėlto, kad saugoti savo kraš- _____________>______ z_
tą nuo išlaukinių priešų ir ninas dėlei ligos apleidęs Į rusino ir 
ginti Lietuvos darbininkų Tarybų Valdžios pirminiu-' „grobk-užgrobtą 
teises. Mes žinome, kad ko vieta

Laikraščiai rašo, kad Le-Įmonių) Leninas savaip su-
• skelbė rusams 

.. . . - x ~ j” (Srab
----- Mes žinome, kad ko vietą. Dėlei šito įvykio nagrablennoje). reiškia nai- 
anksčiau ar vėliau, o Lietu- daug rašoma, dar daugiau kink, kas priklausė buržu- 
vos liaudis turės sukilti spėliojimų daroma, dėl Ru- azijai, nors tai ir butų dar- 
prieš dabartinę beteisę. To- sijos ateities, bet mums ši- bininkams ir busimajai ga- 
Jel mes ir esame šauliai, kad 
radėjus Lietuvos darbinin
kams nugalėti savo priešą, 
kada gyvenimo laikrodys iš
muš perversmo valandą.”

Lietuvoje yra ir daugiau 
tokiu šaulių, kurie eina su 
Kapčiamiesčio buriu. Taigi, 
draugai amerikiečiai, žino
kite, kad šauliai šauliams 
nelygus.

Jaunas Vaidyla.

Nuo Redakcijos:— šitas 
straipsnis buvo parodv tas 
p. Žmuidzinavičiui, šaulių 
atstovui Amerikoje. Jis ne
norėjo tikėti jo teisingumui 
ir nusiuntė jo kopiją Šaulių 
Sąjungos Centrui, kad pasi
aiškintu : tuo tarpu gi prašė 
„Keleivyje” jo neskelbti. 
Bet praslinkus daugiau kaip 
pusei metu ir jokio atsaky
mo iš šaulių Centro negau
nant. mes nutarėm ji pa
skelbti.

tas klausimas tuo tarpu vi- mybai naudinga. ; 
; sai nerupi. Mums rupi Le
nino politinė karjera. Jisai 
ją pradėjo vesdamas griež- 

{tą kovą su liaudininkais, ku
rie tvirtino, kad Rusija ap

sieis be kapitalizmo. Leni- 
inas drauge su Plechanovu 
i 1890 metų laikotarpyje gy
nė tą mintį, kad Rusija pri
valės pergyventi kapitaliz
mo tarpą, kad tik tuo budu 
prieiti prie socializmo. Kad 
pasekmingiaus kovojus su 

! rusų liaudininku utopijomis 
Į (svajonėmis), kurie vilęsi 
peršokti kapitalizmo tarpą 
ir remiantis rusų valstiečių 
komunizmu vienu šuoliu 
įšokti socializmo tvarkon, 
Leninas savo raštuose net 
perdėdamas kapitalizmo 
pažangumą pagiria buržu
azijos idealogiją. Tai jis da
ro, kad tik įveikus liaudi
ninkus.

1905 m. Leninas pradeda 
kalbėti apie darbininkų 'ir 
valstiečių diktatūrą, kurią 
privalės įgyvendinti Rusi
joje ne buržuazine, bet de
mokratine revoliucija, žo
džiu, Leninas nori įgyven
dinti tą pačią buržuazinę 
revoliucija tik be demokra
tinės buržuazijos, net prieš, 
jos norą. Tais pačiais me
tais Leninas aštriai puola 
Trockį ir kitus, kurie skel
bia, kad oolitinė revoliuci
ja turi išsivystyti į socialis
tinę. šios rūšies politikus 
Leninas išvadino demago
gais ir šarlatanais.

Skilus Rusijos soc.-dem. 
partijai Į mažumiečius ir di- 
džiumiečius, Leninas veda 

Į griežtą kovą su oportuniz- 
nėjaįranetuI-eliurdausosej^H- pi^iumiečiai (bolševi-'

VISKO PO BISKĮ.
Laikraščiai rašo, kad 

West Virginijoj tūlas John 
Frederick, prasižengęs kaž
kuo prieš valdžią, užsibari
kadavo savo namuose ir per 
13 dienų gynėsi nud* polici
jos. kuri norėjo jį suimti. JĮ 
suėmė galų gale įmetę gazi- 
nę bombą į jo namą.

Jei šitas žmogus butų gi
męs karalium, tais savo rau
tos istorijoj jis butų didvy
ris, gal lygus Napoleonui. 
Dabar gi iis bus pakartas ir 
niekas apie jį nežinos.

Leninas užmiršo visą tai, 
ką 30 metų prieš tai rašė ir 
skelbė liaudininkams uto
pistams. Jis1 pasiskolino jų 
svajones-utopijas ir jas 
penkių metų laikotarpyje 
gyvendino Rusuose. Ūkio 
žvilgsniu atsilikusieji Rusi
ja neįgyvendino nei komu
nizmo, nei tuo labiau socia
lizmo. Dideli bandymai ga
lutinai sugriovė Rusijos ūkį, 
atstūmė jos darbininkus į 
pirmykščio kapitalizmo iš
sivystymo tarpą, pagamino 
didelio vargo ir naudojimo 
darbininkų minių. Visa tai 
padaryta tam. kad iš naujo 
sukurus kapitalo gadynę 
Rusuose. Nėra čionai reika
lo priminti nei 5 metų pilie
tinio karo pasekmių, nei tų 
milžinišku aukų, kurias sū
dė io Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai ant komunistinės 
Rusijos aukuro.

Darbininkų klasė, siekda
ma savo galutinų tikslų, la
bai gerai žino, kuriais ke
liais einama prie socializmo 
įgyvendinimo. Rusijos ir 
Lenino praktika yra jai pa
vyzdžiu, kad netaip reikia 
gyvendinti socializmas.

Buvęs „bolševikas”.

Kviečia kunigus 
Lietuvon, i

Mokslininkai, kurie tyri-j

Gerb. Redaktoriau! Jūsų 
laikraštyje aš išskaičiau, 
kad Amerikoje labai apgai
lėtinas padėjimas kunigų 
(tarnų Kristaus), todėl at- 

■ jausdamas tą prašau pa
skelbti gerbiamajame laik
raštyje, kad visi kunigai va
žiuotų iš Amerikos į Lietu
vą, nes čionai kvailesni žmo
nės, pertai kunigams labai 
geras gyvenimas, žinoma, 
doleriu ir čia niekas neduo
da, bet ost-markes tai krū
vomis neša, o apie surius ir 
sviestą tai ir kalbos nėra, 
ant aukurų (altorių) krū
vos stovi prikrautos.

Pas mus kunigai ir madas 
tvarko. Panelėms draudžia 
nešioti trumpus sijonus ir 
bluzes su "dekoltė”, o liepia 
nešioti ilgus sijonus, pana
šius j kunigiškus sutonus.

Kuris iš kunigų nori būti 
laimingu ir turėti gražią ir 
meilią „akmistrinę”, lai va
žiuoja į mylimą Lietuvą — 
„kunigų rojų”. "

Malėtiškis.

4

prieina prie išvedimo, kad 
su laiku mėnulis turės nu
kristi ant žemės. Tie patįs 
mosklininkai, pavyzdžiui, 
Oliver Lodge, apskaito, kad 
žemė s\*eria 6,0<X) kvinti- 
lionu tonų. Neklauskit savo 
bučerio, kiek tai yra. nes jis 
nepasakys, bet parašykit l. 
nridėkit 18 nolių, tai Aus 1 
kvintilionas; padauginkit 
šitą skaitlinę 6,000 kartų, 
tai gausite tiek tonų, kiek 
sveria musų žemelė. Kiek 
sveria mėnulis, mokslinin
kai tikrai nežino, bet jie ži
no, kad jis yra apie 50 kartų 
mažesnis. Taigi jei jis nu
kris, žemė bus pusėtinai su
krėsta. Bet nenusigąskit, 
nes to nesulauksime nei 
mes, nei musų vaikai. Tai 
įvyks už milionų metų.

kai) laukia kiekvienu mo
mentu revoliucijos Rusijo
je, stengiasi panaudoti kiek
vieną didesnį įvykį, kad su
darius revoliuciją, ilgą lai
ką jie rūpinosi „techniniai 
paruošti ginkluotą sukili
mą.” Taip vadinamieji 
„oportunistai” jau 1905 m. 
pradeda oYganizuoti darbi
ninkų profesines sąjungas 
ir tarybas. Leninas prieš 
tokį darbą. Jis laukia nesu
laukia revoliucijos, jis skel
bia, kad profesinėmis są
jungomis teužsiima radika- 
lai-inteligentai, kad revo
liuciniai socialdemokratai 
turi galvoti tik apie pasta
rąją kovą su carizmu. Leni
nas bijosi bendrų darbinin
kų tarybų, jis prieš ėjimą Į 
Valstybės Durną, prieš lega- 
lę darbininkų spaudą, prieš 
by kurią legalę darbininkų 
organizaciją, nes legalus 
darbas, anot jo, esanti „lik
vidacija” revoliucijos dar
bo. Bolševikai ilgai nepripa
žino įvykusių ligoninių ka
sų, liet kaip tik darbininkų 
spauda, organizacijos ir li
gonių kasos buvo įkurtos ir 
sutvirtėjo prieš Lenino no
rą, bolševikai eina į jas ir 
pagrobia savo įtakon. Suku- 
rusieji minėtas organizaci
jas, žinoma, buvo iš jų pra
šalinti. Tai nors ir seniai 
buvo, bet ir šiems laikams 
tosios taktikos bolševikai 
nepasimetė.

Pasaulinio karo metu Le- Sherrv, 
ninas ėjo dar toliau. Jisai Burgundy, Tokay ir Mala- 

i kvietė tautų karą paversti ga, ir Munich ir Pilsen 
Kuomet Anglijos kapita- piliečių karu. Markso moks- alaus, ir t.t džiovintoj for- 

’istai siunčia Amerikos ka-Tinęs išvadas apie visuome- moj. Iš parduoto pudro ga- 
pitalistams anglių ir padeda nės išsivystymą Leninas su- Įima padaryti galionas arba 

Į jam kas diena gręsia lenkų j laužyt streiką, tai labai prato taip, kad atsilikusi du galionai užvardinto ant 
i užpuolimo pavojus, tai cen- gerai. ; ūkio žvilgsniu Rusija yra konverto
tras įsakė vadui ir vėl su-j Bet jeigu Anglijos darbi-tuo kraštu.kur užviešpatau- 
tverti šaulių buri, tik jau ne pinkai nutartų atsiųsti ko- siąs tikrasis komunizmas. Iš 
Mikališkėj, o pačiam Kap- kios pagalbos Amerikos 1 ’* ’
čiamiestvje. * darbininkams, tai plutokra-

Burvs susitvėrė, bet „du- tai pakeltų didžiausi riksmą

!

V V 1 Idile y CUYLl ĮG. ii ■. • • - j • __ __

toliau—turi spręsti liaudis.AASĄAL 
šaukti, 
les vaistybinis

. rimas.
, Kad nuraminus nusigan

dusius prabaščius, šaulių or
ganizacijos centras atsiuntė 
pas Kapčiamiesčio kleboną 
vadą, ir tas vadas įsakė, kad 
Mikališkės būrys butų reor
ganizuotas, ir kad į naująjį 

i buri butų priimami tiktai 
tie, kuriuos prabaščius pat
virtins.

Gavę tokį įsakymą, Mika
liškės būrio šauliai pareiškė, 
kad nei vienas jų nesirašys 
i naują buri, jei kunigas, ku
rio vieta tiktai poterius baž
nyčioj kalbėt, kiš į jų reika- 
kalus savo nosį ir norės juos 
valdyti.

Gavęs tokį netikėtą pa
reiškimą, vadas Mikališkės 
šauliu buri panaikino. Bet 
kadangi Kapčiamiestis ran
dasi netoli lenkų linijos ir

įkampėse. Sujudo ir pradė-
Sunkumas, kurį tenka Į ;0 šaukti, kad tai esąs 

nesti daugiausia darbinm- •’priešvalstvbinis” mitu
kams, yra kaltė nesugebėji- • 
mo visiškai valdyti teritori
ją, kuri apsisprendė būti 
nepriklausoma.

Visi tyli, lyg nežinotų, 
kad jie aukoja kasdiena da
lį savo darbo, turto ir gero- 

___________ j vės, ir galo nematyt. Jeigu 
Tik jau tie valdininkai ir jau mes subiednėjome 10

_____________ 7 1 
užsimanė žiurkes skaitvt.’' mes subiednėsim ir 50 ir 1004

ryti, negu tiesiai. Pilėnas tą
patį irgi ; '
„muck-rakina” kur tik gali.
Atmesto sensacijų rašėjo
pažeista garbė i ' 
gieda.

Bet ne visi tautininkai, ___ __
prie kuriu l Jenas plakasi, skelbia, kad Chicagoje vra
tiki ji dirbant nuo širdies tris milionai žiurkių. ”
Lietuvos Nepnklausomy-;
bei, ir todėl jo burbulai jais keisti: neturėdami ką veikt, kartų, tai reikia žinoti, kad 
ir pasiliks. Gaila tik kad jis užsimanė ž" ' ' " - -1 1
pas anglus nepramoko vie- Qa] netrukus jie panorės ir kartų. Kas atsitiktų tada —

iš Italijos nebenori grįžti Į

kia skrybėle nepasirodysi, 
nes darbininkai tuojaus ap-

irgi gal šauks buržujum.

Chicagos miesto valdžia

no iš anglo-saksu kultūros blakes suskaityti 
pamatu „įair play”.

Vytautas Sirvydas.

pasinaudotų lenkai.
Buvo laikas, kada patys

Lietuvos valdžia pasiaiš- rusai, rašydami apie Lietu- 
kinimuose delei valdininkų Į vą.^minėjo, kad ji teturinti 
žiaurumo pamėgdžioja — ~
.Ameriką. Mat Amerikoje, 
delei šalies didumo, kartais 
valdžia „nežino”, kas toj ar 
kitoj vietoj atsitinka. Bet 
Lietuvoj, rodosi, taip nega
lėtų būti, nes jeigu milicis- 
tas bile vietoj žmogui pa
kaušį daužo, tai Kaune aiš
kiai girdėtis.

ATSAKYMAS
p. SIRVYDUI.

Mano teisingu pastabų už
gautas, „Vienybės” Bendro
vės galva, p. J. O. Sirvydas, 
išnaudoja savo mylimo sū
nelio „gabumus” tikslu tur
būt įtraukti mane su juom 
į polemiką, kad tuomi išven
gus nemalonių pasiaiški= 
n imu.

Bereikalo Vytautas ban
do mane su Upton Sinclair’u 
sulyginti: aš perdaug gerai 
Žinau, kiek aš tam garsiam 
raštininkui esu nelygus; _ .
drįstu abejoti, kad ir pilnam vėlina. Ot, kad ir musų ko- ------- ;I r <3- _ ------- i,
ambicijų Vytautui kuomet munistams Rusijos „rojus” riuos jisai taisė, ir sumalė, šauliai sako: „Mes ne dėlto zacųos ir t.t.

mažiau skolų už visas nau- 
! jai įsikūrusias valstybes. 
Bet dabar tie patys rusai 
gali pasakyti, kad jau turi
me daugiau skolų, negu ka
da nors manėme jų turėti.

Liaudis kantri, bet jos 
akvs viską mato. M.

Į '____________________ \_______________________________________________

l “ ■ ’ “■

Šiomis dienomis Biblijos 
Draugija nusiuntė į Pekiną 
187.000 bibliją tarp kiniečių 
išplatint. Butų neprošalį. 
kad kiniečiai atsiųstų krikš- 
nionims savo šventraščio 
pasimokyti, nes jų Konfu- 
cius stovi nei kiek nežemiau 
už Kristų. Konfuciaus do
ros principas yra: „Neda
ryk to kitam, ko nenorėtum, 
kad kitas tau darytų.” O 
krikščionybė skelbia: „Da
ryk taip kitiems, kaip norė
tum. kad kiti tau darytų.” 
Taigi krikščionybėj nėra 
nieko nauja, tik pamėgdžioT 
jimas to, ką Konfucius pa-į 
sakė.

Pašto Departamento pri- 
gavystės skyrius turi nuo
latinį darbą sustabdyti per
siuntimą taip vadinamų al- 
koholiškų gėrimų. Varto
jant vardus vokiškų chemi
kų kaikurios vokiškos kom
panijos išsiuntė šimtus 
tūkstančių pranešimų Suv. 
Valstijose pasiūlydamos tik 
už vieną dolerį, sekančius 
vynus: Rhine, Moselle,

Port, Bordeaux,

Paprastai yra sakoma: 
nevelyk to kitam, kas tau

SKEBAS UŽMUŠTAS 
PRIE DARBO.

Amoskeag audinyčioj
netinka. Vienok žmonės da- Manchestery pereitą sąvai- 
ro kaip tik atbulai: kas tę prie darbo buvojižmuš- 
jiems inetinka, tą kitiems tas skebas, tūlas Edward šių ganytojas” vistiek nega- prieš tai. Tai butų ”bolše- propriacija 

Ot, kad ir musų ko- Sheld. Jį pagavo diržai, ku- Ii ji už nosies vesti. Vietos vizmas”, „griovimas civili- rių”(atėmii
Iksas, ų

ten jis ginklo pajėga įgyven
dinsiąs socializmą Europo
je. Markso išsitarimą „eks- 

’ i ekspropriato- 
rių” (atėmimas iš naudotojų 
naudojimo įrankių ir prie-

gėrimo. Nepai
sant perspėjimų apie priga- 
vystę, daugelis žmonių vis 
siunčia pinigus toms vokiš
koms kompanijoms. Ant 
kiekvieno pranešimo aiškiai 
nurodyta, jog reikia pri
siųsti. amerikoniškus pi
rkinis. F.L.I.S.
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VAIKU DARBO BIURAS 
SUV. VALSTIJOSE.
1912 metais Kongresas iš

dirbo įstatymus, kuriais bu
vo sudarytas Vaikų Biuras. 
Tas Biuras buvo padarytas 
dalimi Darbo Departamen
to ir Kongreso paskirta jam 
priedermė ištirti ir praneš
ti viską, kas liečiasi vaiku 
gerbūvio tarpe įvairių kle- 
sų musų gyventojų.

Per septynerius metus 
savo gyvavimo Vaikų Biu
ras surinko nemaža infor
macijų apie vaikų padėjimą 
Suv. Valstijose. Jo pirmoji 
užduotis buvo surasti, kodėl 
tiek daug kūdikių miršta 
kūdikystėje. Mažiausiai tris 
šimtai tūkstančių kūdikių, 
gimusių per metus Suv. 
Valstijose, miršta neišgyve
nę nei dvylikos mėnesių. 
Kas tai yra per priežastis?

Vaikų Biuro agentai ėjo 
į miestu ir sodžių distrik- 
tus, kad surasti tam klausi
mui atsakymą. Jie lankėsi 
namuose, kuriuose kūdikiai 
gimė ir tyrinėjo apystovas, 
kuriose jie gyvena ar mirš
ta. Ką Biuro agentai paty
rė, buvo atspausdinta ra
portuose, kurie parodo, kac 
daugeli priežasčių, kurios 
veda prie kūdikių mirties, 
ar kurios neleidžia jiems iš
augti, kaip jie turėtų, į svei
kus vyrus ir moteris, yra 
galima prašalinti ir kad di
delis kūdikių skaičius gali 
būti nuo mirties išgelbėti, 
jei jie ir ju motinos, butų 
tinkamai užlaikomi.

Vaikų Biuras taip-pat iš
tyrė ir pranešė apystovas, 
kuriose kūdikiai dirba ir 
žaidžia, ir kaip apsieinama 
su tais, kurie yra silpno pro
to arba nerangaus pobū
džio. Jis atspausdino buleti- 
nus, kuriuose buvo aprašo
ma apeinantieji kūdikius 
įstatymai ir kiti veikimai 
kūdikių Suv. Valstijose ir 
kitose šalyse, taipgi patari
mai draugijoms dirbti lab
darybės darbą jų apielin- 
kėse. Biuras taip-pat pri
rengė seriją knygučių, pa
mokinančių motinas, kaip 
užsilaikyti pačioms ir kaip 
užlaikyti kūdikius. Trumpai 
sakant. Biuras stengės būti 
tarpininku ir suteikti Įvai
rių žinių, kurios paliečia 
kūdikius.

Pradžioje antrų metų mu
sų karės. Vaiku Biuras, pa
dedant Tautiško Apsigyni
mo Tarybos Vaikų Apsau
gojimo Sekcijai, kad geriau 
išaiškinti reikalą apsaugoti 
kūdikystę kaip ir ramybes 
laikais, ^radėjo vesti meti
ne kūdikiu kampaniją. Tai 
kampanijai programas .bu
vo sudarytas, pasiremiant 
tomis žiniomis, kurias Biu
ras buvo surinkęs laike pen- 
kerių metų tyrinėjimo. Ta
me programe už reikalin
giausius dalykus kiekvieno
je apielinkėje buvo skaito
ma : pirma, visuomeninis

pustų kirminus, agurkų, 
melonu vabalus. Gerai ži
nomas vakaruose daržinin
kas ir sėklininkas tabako 
dulkes labai giria, ypatin
gai kad apsisaugoti nuo ar
būzų kirminų.

Didžiausius arbūzų kir
minus reikia naikinti ki
taip. Anksti rytą, kuomet 
vabalai yra sušalę ir sustin
gę, eik į daržą ir išgaudyk 
juos rankomis. Nelabai ma
lonus tai darbas, bet būtinai

dyta mokyklos nauda, suly
ginant su nauda darbo, ir 
tėvai buvo raginami laikyti 
savo vaikus mokykloje kuo- 
iigiausiai, kad jie gautų 
progos išlavinti protą ir kū
ną, ir galėtų aiškiai žiūrė
ti į ateitį.

Vaikų metai buvo koope- 
ratyvis darbas. Prie to dar
bo buvo patrauktos įvairios 
organizacijos, kaip tikybi
nės. taip ir svietiškos, dak
tarai, slaugės, mokytojos, 
socialiai-veikėjai, ir visi tie, 
kuriems rupi kūdikių gero
vė. Jie visi prisidėjo dėlto, 
kad pagerinti jų apielinkės 
vaikų būvi, ir pradėjo iš
dirbti daug konstruktyvių 
pienų kūdikių labui. Tarpe 
metų darbo pasekmių gali
ma priskaityti įsteigimą 
vaikų sveikatos centrų ir 
klinikų, nauju žaislams dar
žu, daugiau slaugių ir gers- 
nių teisių vaikų apsaugoji
mui. Tarpe mažiau palie 
čiahčių, bet nęmažiau ver
tės turinčių pasekmių, yra 
kooperacijos pastangos, nes 
vaikai yra būtina gyvenime 
dalis kiekvienos apielinkės 
ir nusprendimai, kad dar
bas, kuris buvo pradėtas 
vaikų metais, butu tęsiamas 
'r toliau. Už vadovą tame 
darbe Vaikų Biuras išleido 
taisykles, pritaikintas vai
kų labui. Tos taisyklės buvo 
nudarytos per daugeli susi- j 
rinkimu, kurie buvo laikyti; tūkstančius įvairių

Aš, Ona Kazakauckiutė, pajieškau 
savo brolių Jono ir Juozo Kazakauc- 
kų, jau 12 metų kaip apie juos nieko 
negirdžiu. Paeina iš Kauno rėdybos, 
Telšių apskr., Streliškio kaimo. Kas 
apie Kazakauekus girdėkit, maloneJ.it 
man pranešti, o aš iš kalno tariu 
ačiū.

o aš iš kalno tariu 
Mano adresas:

» Ona Kazakauckiutė
437 S. Paca st., Baltimore, Md.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Petro 
Aieliunų, Kabelių kaimo, Panevėžio 
apskričio, Vęlikų vaisė. Prašau atsi
šaukti.

Joseph Alc'riunas
179 Plyiuouth st.,

North Abington, Mass.

111
cigaretei

į®
Pajieškau Antano Stulgio. Šiaulių 

-------------- ------------,------------------ - aį>skr., Gruzdžių vaisę., Taurakių 
reikalingas, nes kitaip gali'kaimo; prieš 5 metus gyveno McKee- 
palikti be arbūzų.-------------------------K“ ” °"°

Tuos didelius, baisius, ža- . , „ę- P’n.’opj ,, .. _ 
liūs tomatų kirminus vaikai . p ’
begaišindami išgaudys, jei1 
tik jiems pasiūlysi šiokį to
kį atlyginimą.

Mes praėjusiais metais 
suradome naują būdą nusi
kratyti nuo daržovių prie
šų. Kuomet naktimis pete-

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir 
Boleslovo Levickių, paeina is Šedu
vos miestelio. Meldžiu atsišaukti ar- 

I ba kas apie juos žinot, praneškit šiuo 
adresu:

Zuzana Beinoriutė
28 Lawrence st, Hartford, Conn. 

i------------- - - -
j Aš, Natalija Dudaitė, pajieškau sa- 

_ ________ __________  t____ vo brolio Petro Dūdos. Pirmiau jis
liškės ir vabzdžiai skraido pyveno ,.L^wrern-e’ ?!ass\J<:u«, . vas, meldžiu atsisaukt) arba kas apiepo daržą, tuomet, paimame j; žinote praneškite, busiu dėkinga, 
lėžę, prikemšame ją skar-; Natalija Dudaitė-SriopSenė 
malais ir apipilame kerosi-' sta- 12> Box 410> Lawrepce- Mass- 
11U. Paskui indedame ją į Aš, Bronius Bolson, pajieškau savo 
molinį puodą, arba j bile ko- tėvov Stanislovo Bolson. Turiu labai 
i . • j . . , . , svarbų reikalą dėl insurance atsieini-^1 Seną V iedrą ir vibką lSta- mo. Meldžiu greitai atsišaukti se- 
tome į cebrą, kuriame yrančiu antrašu Bol.on 
įstatytas vietlias SU vande-j gj Charles st., Waterbury, Conn. 
niu ir ant kurio viršaus už----- ------- ;---- ;—7—---- —
uilame puskvortę kerosino.' Pajieškau švogeno Kazimiero Na- 
_ . . 1 v .j . vieko, Kauno gub., Garzdų parap.,lai Visa pastatome Viduryje Žogų kaimo; pirmiau gyveno Argeii- 
d?ržo ir uždegame skar- girdėjau atvažiavo Amerikon.
, ' _. • i , , • Kas apie iį žino malonėkit praneštdyneje sumirkytus kerosmu arba pau iki atsišaukia, 
skudurus.

Skaisti šviesa patraukia 
vabz-

Kas apie jį žino malonėkit pranešt

Jonas Gustevičia
Box 125, Blaek Loek, Pa.

Pajieškau dėdės Liudviko Pleikio,
devyniuose Amerikos mies- i džiu. Jie lekia ant ugnies ir *alvių Užventės parap., šįau-- w • ., I i i • i “1 apsK., Kauno gub. taipgi naiieš-apdegę sparnus puola Į ke- kau Juozo Mažeikio, Zalakių k/tuose užsibaigus vaikų me
tams. Susirinkimuose daly
vavo daugelis Amerikos 
veikėjų, kaip ir daugelis žy
miu svečių iš užrubežinių 
šalių, atsižymėjusių savo 
šalyse kaipo ekspertai daly
kuose, apeinančiuose kūdi
kystę; tain kad ten sudary
tos taisyklės galima laikyti 
už teisingus nurodymus, 
tęas Amerikos vaikams yra 
reikalinga, kad jie išaugtų 
taip kaip reikia.

F.L.I.S.

, ------- , _ no.
Kas apie juos žino malonės pranešt 

.arba pats lai atsišaukia.
Franas Pleikis

Commissary Dept., Gilboa, N. Y.

rosiną apačioje.Pastebėtinai 
daug įvairių gyvūnų sukrin- i 
ta. Ir mes po to neturime1 
nei pusės tiek kopūstu ir ki-;. y . i - . y • i" i a ' *xles dvi sesutes pajieskom savotokių kirminų, kaip kad tu- tėvelio Vinco Vansaucko, iš Suvalkų 
Pėdavome pirmiau. Išsimo- rėdybos, Kalvarijos pavieto, Krosno. 
, u. r j i j , . rr» gmino, Ohsmnkenų kaimo. Apie 2*' ka tą būdą pabandyti. 1 e- , metų kaip išvažiavo iš Lietuvon, 13 
čiau, kad geriau pasisektu,1 ’ieui kaip išvažiavo iš Scotiando j

. L . . j 1 .*•. Ameriką. Seniau gyveno W)sconsirturi būti daroma mažiausiai valstijoj. Meldžiame atsišaukti arba 
: kas apie ji žinote praneškite mums 
uždu kartu sąvaitė.ie ir ugnis 

paliekama po kelias va
landas. F.L.I.S.

ką busime labai dėkingos.
Julė Vansauckiutė 

15 Shepherds Loan 
Dundee, Scotland.

(32;

Jie yra GERI!

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ.

šių dienu ir parito, kaip gimėt 
Lietuvos RespuL'ika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja. kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re- 

,mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura-

REIKALINGAS VYRAS, kuris 
yra dirbęs ant farmos. farma netoli 
gelžkelio ir miesto. Ženotas arba pa
vienis lai atsišaukia tuojaus; darbas 
ant visados. (31)

CHARLES W1LBUR 
Cincinnatus, N. Y.

Daržų naikintojai
TRŪKIS UŽMUŠĖ MOTE- 

i RĮ AUTOMOBILIUJE.
Lewiston, Me. — Važiuo-į

Aš, Marcelė Peseinė, do tėvais 2e- 
maitaičiukė, pajieškau brolio Juoze 
Žemaitaičio. Jis pirmiau gyveno Prū
suos, o dabar sesuo atrašė, kad j.

iI cha ant Lietuvos sosto.
Biznis išdirbtas per daugeli metų 

'^;>i puikiai, daro didelę apyvartą.' 
nori padaryt gerą pradžia savo ( 

gyvenimui, lai tuojaus atsišaukia 
vpatiškai arba laišku. (

A. K. NEVIAUKAS
1118 IVashington st., Norwood. Mass.'

GERA PROGA.
Parsiduoda čeverykų krautuve, ge

roj vietoj, tarp lietuvių. Savininką 
galima matvt visados.

SMOLSK1S & MAČYS
1105 Washington st..

Norwood, Mas3.'

9. Mokina Urachą *’Tėve Mu
sų.”

10. Vokietijos revoliucija iš- 
732) blaško klerikalų pienus.

1 11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti- 

(32) tticija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
i 19. Steigiamojo Seimo susi-

f
Holyoke. Maso,

LIETUVIU PILIEČIU S
10 KUOPA HOLYOKE.
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas, 
6 Whiling avė., Hvljvkc, 

Pageib. Antanas Ražukevičius, 
580 So. Suinmer st..

_ ivie. — V aziuo-j žinanti, jogei jis išvažiavo Amerikon,
[ jant automobilium skersai Itik nežino jo adreso. Jis yru apie 48 
i geležinkelį čia likos užmuš
ta moteris vardu Knowlton, 

į o jos duktė sunkiai sužeista, 
i Automobilius buvo sudau- 
I žvtas Į skeveldras.

I metų senumo, paeina iš Suvalkų rė
dybos, Šakių apskričio. Puodžiukų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žinote, malonėkite pranešti 
už ką busiu labai dėkinga. (32)

Marcelė Peseinė
220 Short st., VVestville, III.

Pajieškojimai

-Ponia C. K. Turner iš 
Kansas duoda sekančių pa
tarimų, kaip daržoves ap
saugoti nuo kirminų.

Jei nebūtų įvairių vabalų, 
vabzdžių ir slugių, su ku
riais reikia kovoti, darži
ninkystė butų daug leng
vesne.’ j • i . , Pajieškau savo vyro Juozo Čiglio,Išrodo, JOg Kiekvienam ; kuris apleido mane su dviem mergai- 
žaliuojančiam augalui yra lapkričio mėnesy, 1920 metuose. 
. . J . -j • -ves palikom dideliam varge, visai beir jo pneSaS, kuris naUGOja- pinigu. Girdėjau, kad jis dabar vadi- 
S1 TO sultimis ir geria jo r‘?si Ju°zas Smitas. Jis paeina iš Vii- •' , <-, i man-? rpcvnns Tvalrn oncl-rintA l?.i_
kraują.

Kad apgalėti tuos priešus 
ir apsaugoti augalų augimą, 
prisieina daržninkui visuo
met budėti.

Kai kurios apielinkės iš
rodo labiau naikinamos už 
kitas dėlto, kad sanlygos 
augalų priešu augimui yra 
geresnės. Ir visi mes žino
me iš patyrimo, kad vienais 
metais yra daugiau tų prie
šų, negu kitais.

Žinoti, kaip su tais prie- 
apsaugojimas vaikų ir kudi-'šais kovoti ir neleisti jiems 
kiu sveikatos; antra, ūžti-!platintis tokiais dideliais, 
krinimas kiekvienos šeimy-; pulkais, yra didelis žingsnis 
nos ineigų, kad motina ga- prie pasisekimo, 
lėtu būti namie ir prižiūrėti | p- 
vaikus, vietoje eiti dirbti,: sisekimo, tai pradėti darbą 
kad juos užlaikyti; trečias, iš anksto. 
viso laiko mokslas kiekvie- palaikas, stembrus, šiukš- 
nam mokyklos amžiaus vai-, les, piktažoles ir pūvančias 
kui ir apsaugojimas bei ant ežios paliktas daržoves, 
prižiūrėjimas dirbančiųjų Sudeginus viską, daržą iš 
vaikų; ketvirtas, suteikti rudens aparti. Jei tas dar- 
vietos ir progos žaisti vi- bas nėra laiku atliktas, pri- 
viems vaikams ir jaunuo- sieina nemaža nemalonumų 
menei. 'nukentėti nuo vabzdžių.

Beveik kiekviena motina Taigi buk visuomet pasiry- 
Suv. Valstijose išgirdo apie žęsjr veik iš anksto, 
svėrimo ir mieravimo ban-1 
dymą, kurie buvo daromi 
vaiku metais, kad žinoti, ar 
kūdikiai ir maži vaikai au
go, kaip jie turėtu augti, ir 
kad .nurodyti tėvams ir 
draugijoms ko kūdikiams 
reikia. Daugelis motinų 
taip-pat išgirdo apie taip 
vadinamą "Mokyklų Vaju", 
kitą iš metų veikimo darbu.

Pajieškau draugo Kazimiero Ste- 
panaucko, paeina iš Lietuvos Vilka
viškio apskričio, Vaitkabalių vals
čiaus, Bambinų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. Aš esu Vidgirių kaimo. (32) 

Pijušas Račila
32 Pond st.. Worcester, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vai' u. 
nesenesnės kaip 40 metų. Aš esu 36 
metu, 5 pėdų 8 colių aukščio, svertu 
170 svarų, mėlynų akių, tamsiai gel
tonų plauku. Meldžiu atsišaukti, at
sakysiu į visus laiškus. Aš turiu p:- 
nigu ir noriu, kad pati galėtų jais 
naudotis.

Mike Bevenis
2008 McLean st.. Detroit, Mlcn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles be vaikų, nejaunesnės

. niaus rėdybos, Trakų apskričio, Ru- 
: diškių parapijos, Vaikštienio kaimo.
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji 

įtpie jį praneškite, nes abidvi musų 
' mergaitės sunkiai serga ir dabar ran- 
■ dasi ligonbuty New Yorke.

Michalina Čiglienc
16’/į Corey st., Amsterdam. N. Y.

Aš, Petras Cerbinskas, pajieškau 
savo moters vardu Jeninos, kuri ap
leido mane H d. birželio ir išvažiavo 
su Miku Zaionku. Jis yra didelis 6 

j pėdų vyras ir plikas, o ji 4^2 pėdų, . .
j geltonų plauku, turį mažą 17 mene-, kaip 35 metų ir nesenesnės ka p 40 
!sių kūdiki. Jis turi 7 pasažierių au- metų, mėlynomis akimis, rundino 

kurio registracijos nume-! veido ir kad paeitų iš Kauno rėdybos.

~ i pirmu laišku meldžiu
tomobilį, 1.. ........______ .j___ _ ________  , . . - . _ -

ris 26271 Vermont, o inžino numeris Geistina, kad nors kiek turėtų turto. 
208587. Aš palikau dideliame varge Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
su trejetu vaikų. Mano moteris kalba paveikslą, kurį ant^pareikalavimo su- 
lenkiškai ir angliškai, o jis kalba ru- 1. . " J
siškai, lenkiškai ir angliškai. Kas juos v.a*kų, turiu gerą namą ir gerą už- 
pagaus, gaus 25 dolerius dovanų. i

Petras Cerbinskas
49 Centrai st, Windsor, Vt.

Aš
gražinsiu. Aš esu 45 metų našlys be 

siėmimą. Meldžiu atsišaukti:
T. Kuber

3370 Roosevelt avė., Detroit. Mich.

Pirmiausis kelias prie pa-

Sudeginti visas © Columbia ©
Si sekančiais dėl tavo Grafoiolo Rekordais ižairšl karštį
Po šilta dier.a nieks taip greit nesužadins jausmus ir ne- ; 

prives tave užmiršti, jog pavargęs, kaip gera inuz ka.
Palinksminti savo draugus vasaros vakarais, turi gauti 

l iek nors Columbia rekordų pasiklausyti.
Nueik pas bile Columbia pirklį ir paprašyk jo uždėti 

kelis iš žemiaus pažymėtų rekordų.
SU VISAIS BUST UŽGANĖDINTAS.

inch 75c.10

Pirmiausiai pasirodantis 
priešas tai mažos daržų 
blusos. Jas galima sulaikyti 
apibarstant polonais jaunus 
ridikų, ropių ar kopūstų 
diegus, kuriais jos mėgsta 
maitintis. Barstyk iš ryto, 
kuomet rasa tebėra ant la
pų ir nerečiau kai du kartu 
savaitėje.

_____  Turėk užtektinai tabako 
Laike šio vajaus buvo nuro • dulkių, kad prašalinti ko-

E-7616

E-7602

E-6797

'Sibyro nelaisvėje. 
Komiškas duetas. 

J Lekcija iš Biblijos. 
] Komiškas dialogas.

J. Plieniunas ir
. P. Lušnakojis.

Plaukia sau laivelis. 
Aš įsivilkčiau čig<n.> rūbą 
Salomija Staniuliutė ir 
Ona Rudauskailė-Biezisl

f Jau kad aš augau
šią Nedėlėlę.
Mikas Petrauskas, Tenr. k

. E-7603

E-4237

E-3315

K a močiute padarei. 
Kaipgi gražus, gražus.
Salomija Staniuliutė ir 
Ona Rudauskaitė-Biezis.

Jonas šmikis keliauna 
namon.

Maušiaus Kelionė. 
Komiška.
Plieniunas ir Lušnakojis 

trumbriškių Polka.
Jurgiuko Kazokas.
Accordian Solo.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS BUČERiS 

Lietuvių Koooeracijon.
Geistina, kad atsišauktų prityręs 

ta darbą ir mokantis ke'etą kalbu. 
Blaivam ir teisingam darbas ant vi- __ ______
sados. Užmokestis gera. Atsišaukit yinRinias 
šiuo adresu: i ~

S. Z1DIALIS I 20. Taikos sutartis su Rusija.
25 Lowell st.. Middleboro. Mass. 21. Svarbesnieji St. Seimo iš- 

TALC PAUPERIS visur įleisti įstatymai.
VARTOJAMAS. i 22. žemės reformos įstatymas.

Laike karės muštro kempėse karei- Į N , j kambariu sam-
viai buvo taip užimti, Kad netureoa- . ■
vo laiko nei barzdą rtusisktisti. Kartą Ciymo Įstatymas.
vienas smarkus vyrukas nesuspėjęs 24. Nauja Lietuvos konstitu- 
apsiskusti, turėjo stoti į glitą ant
peržiūrėjimo. Kad išvengus vyresnio-: J***
Jo pabarimo už neapsiskutimę, lis; 25. Karė SU lenkais.
apibarste savo barzda COLv UEb: 9it Pik'ii isvoin nrosonaniK CASHMERE BOUQUET TALC Pau- ., ¥UsfU lbVeja Pypantis 
deriu ir vyresnysis nepastebėjo, kad ls * imiat'.S.
jis neapsiskutęs. I 27. Paliokai užpuola Lietuvos

CASHMERE BOUQUET yra labai kariumene.
mylimas kaip vyru, taip ir moterų,' •’ . , .
nes labai gardžiai kvepia. Jis varto- 28. Želigovskis UŽJina v llnilj. 
iamas ant veido po apsiskuti.nui.' 29. Želigovskis puola ant
taipgi ir ant viso kūno, kad neoutų
prakaituotas. | Kauno- _ .

Karės taks-s ant talcums daugiau; 30. Prusu lietuviai ateina Lie-
neimamos. todėl jo kaina dab'.r ne- fnvai i natralba

.................. rAcii-ur’nr vuve. «didele. Savo gerumu CASH’.VfERE 
BOUQUET TALC viršija visus pa
saulio pauderius.

31. Želigovskis sumuštas ties 
širvintais.

32. Mušis su lenkais ties Gi- 
bais.

33. Sutrauka smulkesnių mu
šiu.

34. Plebiscitas ir jo nenusise- 
kimas.

35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos

kas dabar valdo uostą.

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai,
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją. .

Čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi, 
nuo 1905 metų revoliucijos iki

Holvoke. Maso,
----- te

-aSekretorius Domininkas Velička,
3S3 Bark st.. H olyoke, Mass. 

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

Kasos globėjai:
Aleksandras Sagaila,

588 So. Sunimer st., 
Holyoke, Mass.

Stasys Pikturna,
593 Bridge st.. Holyoke, Mass. 

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

Susirinkimai atsibuna antra nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent s L, 
Holyoke, Mass.

t

L.

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, 1LL.

Vald j ba:
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 st.
i Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—10th st.
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. VVater st. 

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

Francuzų kolonija Klaipė- 
.. * 1 rJ* . j I
Visi šitie dalykai yra aprašyti;^-. .. . U

t
£

O»7O 4 . 
doj.

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros, graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
SI. 00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass

70 DAINŲ!
Choru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina i d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 20 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broad'vav, So. Boston, Mass

Vienintelis Lietuvių Valstijinis

■tuvos ant vi.-u 
turėtų smagia

5 vai. vakare, 
2112.

(?)

tei-
1922 m. arti 20.000 žmonių Kreipėsi 

ŽMONĖS 
mes išdirbome

informacijų, 
greitai suvis 
RI< HARD & 

Eankers 
Ncw York City.

IR PERVIRŠIS — §270,000.00.
siekia — §1,125,000.00.

Priima Depozitus ir moRa 4%. Depozitus galima siųsti 
per paštą.

SIUNČIA LIETUVON ir i ki‘as pasaulio dalis pinigus tu kraštu 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausia: i 
sir.giausiai. Ligi 1 d. iiepos 1922 m. arti 
j mu« pinigu siuntinio reikal us. TAS PARODO, KAD 
PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą 
teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir iš I.ii 
la'vu linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleivis: 
ir gera keli-mo.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte iki 
s'-bntomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: MATKINS 
Visais reikalais rašydami adresuokite šitaip:

BALTIC STATĖS BANK,
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

29 Broadwąį

altic Statės Bank
Pirmutinis ir 

Bankas Rytuose.
KAPITALAS

Turtas jau

fI»' < • •*. • ~

75 metų

BANKINIS NAMAS
Idant užlaikyti 75 pietus 

Bankinį Biznį, neatbūtinai rei
kia apturėti kostumerių uz.tikė- 
jimą. Tokį užtikėjuną mes sau 
išdirbome tik teisingu ii greitu 
pildymu visų musu kostumerių 
reikalavimu. Mes visados buvo
me vieni iš tų. kurie siuntėm 
pinigus pagal piginusį kursą ir 
labai greitai, nes didelis dau
gumas kostumerių, kurie siun
tė p,,r mus pinigus, davė nuims 
progą pirkti pinigus pigiau ir 
narduotl juos pigiau, o musų 
tiesus be patarimo susinėsimai 
su Lietuvos Rankomis suteikė 
mums galėjimą pristatyti pini
gus trumpiausiam laike. Dabar 
gi kada Lietuvos auksinas vra 
labai pigus, o su laiku jo kur
sas turi eiti aukštyn, duodame 
rodą siųsti pinigus 1 krajų tuo- 
mi atnešant savo giminėms di
delę nagclbą.

Siunčiame 
Orderiais, čekiai 
gramą. Rašykit lietuvi: 
ka’aujant 
suteiksim

C. B.

pinigas Money 
ir per Telė

ksi rei
kt: rias 

■Jykai.
ČO.

maloneJ.it


9

' e
i

Sveikatos Kampelis.
bet ir dėl pagerinimo budo 
ten dirbantiems.

Nuolat bėgantis vanduo 
ir srutyne daug prigelbsti 
ir sumažina netik ką nema-, 
žai žingsnių šeimininkei,bei 
ir daug laiko.

Valgomasis kambarys, 
uriekambariai ar sklodeliai 
kur maistas laikomas, pri 
valo būti ant to pat aukščio 
kaip ir kuknia, idant nuo
lat neprisieitų laiptais bė
gioti.

Sienos, lubos, pasieniai ii 
abeinai imant visas medis 
šiuose kambariuose privali 
būti medžiagos, kuri leng
vai valoma ir ant kurios ne- 
taip žymu taškai ar plėtmai.

Nors ir daugiau atsieina 
tinkamai įrengti ir sutvar
kyti virtuvę, bet tas viskas 
atsimoka tuomi, kad daug 
laiko ir sveikatos sučėdinr 
šeimininkei ir jos pagtelbi- ' 
ninkėms. Netinkamai įreng ’ 
ta virtuvė ne v-ienai moteriš
kei įvaro ligą.

NETINKAMAS VALGIS.
Nuo trijų iki šešių milijo

nų Amerikos kūdikių ne
gauna užtektinai valgyti. 
Tai yra kūdikiai, apie ku
riuos i; tėvai fr .mokytojai 
dažnai kąlba kaipo apie 
”delikatnius” ’ arba "tin
gius" j arba tik „nusileidu
sius”. 'F-lė Lydia Roberts, 
valgių ekspertė, kuri nese
nai parašė Suvienytų Vals
tijų Darbo Departamento 
Kūdikių Biurui knygą ”Kas 
yra sunykimas iš nedaval- 
gymo?” sako, kad tie kūdi
kiai yra alkani arba, kitaip 
sakant, nedavalgę. Kai-ku- 
rie kūdikių ištikrujų negau
na užtektinai valgyti; dar 
daugiau negauna užtektinai 
tinkamo maisto; kai-kurie 
negali tinkamai suvirškinti 
tą, ką jie valgo. Sulyg Dr. 
Josephine Baker. daugiau 
kai penkdalis mokyklų vai
kų iš New Yorko yra neda- 
penėti. Visose Suv. Valstijo
se jų skaičius yra net dides
nis. Dr. Thomas Wood sako, 
kad jų esą nuo 15 iki 25 nuo
šimčių. Kadangi čia nemei
lia kūdikiai jaunesni, kai 
mokslo metų, labiausiai ap- pasirodė vieno miesto sek- 
leisto amžiaus, tarp dviejų • cijoj ir numetė po mažą, 
ir septynių metų, kuomet;švarų pakietą vaistų am. 
sunykimas iš nedavalgymo ■ kiekvieno priedurio. Ant 
paprastai prasideda, tai konverto pažymėtos viso- 
tuos priskaitant bus nuo kios ligos. Daug žmonių, ra- 
trijų iki šešių milijonų alka-1 de tą pakietą atsargiai per- 
nų kūdikių. • skaitė surašą ligų, nuo ku-

Daug tų kūdikių yra ai-; rių tie vaistai sakyta pagel- 
kani, sako p-lė Roberts, dėl- j bės. Tie ypatingai vaistai 
to, kad jų tėvai negali su-1 panašus į pudruotus lape- 
teikti užtenkamai tinkamo liūs. Nurodymuose Įsakyta 
maisto. Tūkstančiai Ameri- juos virti lyg arbatą ir im- 
kos šeimynų šiandien gyve- ti šaukštuką vakare prieš 
na iš pelno, iš kurio jos ne- einant gult. Paprastas da- 
gali geresnio valgio nusi- lykas: visi gali tą daryti be 
pirkti. Bet biednystė nėra jokio vargo.
dar^ tikra nedavalgymo^ Vienas jaunas žmogus, 
priežastis. Daug motinų ne- kuris rado pakietą ant jo 
žino kaip panaudoti savo pi- priedurio, manė, kad jam 
nigųs, kad gauti daugiau- būtinai reikia imti tos ar
šiai naudos iš maisto arba batos dėlto, kad jis jautėsi 
kaip daryti sveiką, maistin- ]abai pailsęs. Jis sunkiai 
gą valgį savo šeimynai, dirbo ir jam buvo rei- 
Daug kitų nemoka ar nega- kalinga viena valanda 
Ii gerai suvaldyti ^avo vai- daugiau miego kas nakt. 
kų, kad jie valgytų tinka- viena valanda daugiaus 
mus valgius, miegotų ir ii- miego per’ dvi -sąvaiti būt 
sėtųsi tiek, kiek jiems yra sugrąžinus jį į-gerą stovį, 
reikalinga augimui. Jie di- pet jis mylėjo šokti ir 
džiuojasi, kad turi ”delikat- pareidavo namo vėlai, to
ną” kūdikį. Jie nežino, kad dėl manė, kad ta arbata už- 
nedapenėtas vaikas ar mer- J jms vietą miego. Nurody- 
gaitė yra ypatingai palinkę mai aiškiai sako: z vieną 
prie ligos, kadangi "neaty-; šaukštuką. Bet jis manė, 
dus, neveiklus kūdikis, ku-.jeigu vienas šaukštukas at
ris visados yra pailpęs, ku- ~ -L’------ ~=*"‘
ris stovi atsirėmęs į moky
klos sieną, kuomet jo drau
gai linksminasi, išaugs į vy
rą, kuris bus silpnas sveika
toj.

Didesniuose miestuose 
yra tam tikros klesos, kur 
motinos yra mokinamos, 
kaip penėti silpnus, užbadž
iusius kūdikius. Motinos 
yra kviečiamos ir net ragi
namos eiti į tas klesas.

Medikalė priežiūra vaikų 
pakol, jie -pereina augimo 
amžių, anot p-lės Roberts, 
yra pamatinė -taisyklė, ku
rios turi prisilaikyti milijo
nai Amerikos nusilpnėjusių 
iš nedavilgymo kūdikių, kad 
atgauti sveikatą ir tvirtu
mą. Tokiame darbe turi bū
ti greitai patėmyti valgio 
nedatekliai ir jie pataisyti. 
Taip-pat kaip vaikai, taip ir 
augusie.fi turi mokintis kaip 
sveikai ir tinkamai gyventi.

F.L.I.S.

Tiems, kurie patįs save 
gydo.

Kiek laiko atgal žmogus

tikimai tankiai pąsibąigia eiti pas gydytoja ir sekti 
jo patarimus.

Atsimink, kad maža vais
tų doza gali truputi paget- 

pažymėti ’ bėti, bet didelė doza gali at- 
*-_ ----- J-— -—"“27 ’iga ar

kų, ‘paženklinant lygiai ba mirtį. Nedaryk bandymų 
kiek ir kokfoj valandoj vais- su vaistų bonka.
tai turi būti imami. Kaip: 'Gerai miegok, gauk švie- 
gydytojas ta daro, lengvai šio oro, tinkamai ilsėkis ir 
galime sekti jo nurodymus. ras^ laiko ^jaeibovinti. Vė- Y \ _ • 5^ • --*- ■---—- — — — — — — --- — — —• “ • —Jaugumas mus jaučiam, r....................
kad mes pašaukiam gydyto
ją, idant mes pasveiktumė 
ir tikrai gatavi sekti jo nu
rodymus ir daryti ką jis 
mums įsakys. Žmogus, ku
ris tą daro, ima gerą kelią. 
Bet tankiai tas pats žmogus 
nueina į vaistu krautuvę ir 
nusiperka bonkutę vaistų, 
kuriuos matė garsinta arba 
apie kuriuos koks draugas 
papasakojo. Negalime tikė
tis sulaukti gerų pasekmių 
nuo tokio bandymo. Kartais 
tokie žmonės, kurie patis 
7ave bando išgydyti, tiki, 
kad jeigu maža dalis mažai 
nagelbsti, tai didelė dalis 
daugiau pagelbės. Bet toks 
nrotavimas kaslink vaistų 
užsibaigia liūdnai.

Kuomet vaikinas lavinasi 
dėl ateinančių lenktynių, 
bėgimu ir 1.1., jeigu nori į 
laiką tinkamas būti, turi iš- 
palengvo ir reguliariškai 
miklintis. Ir tas pats turi 
būti, kuomet žmonės , seka 
gydytojo patarimus. Vais
tus reikia imti paskirtu lai
ku, paskirtomis dalimis. 
Yra šimtai visokių vaistų 
aptiekoje, bet pirm imant 
bile kokius, reikia teisingai 
sužinoti, kurie vaistai tau 
reikalingi. Mes perdaug 
spėjame, jog tokia ir tokia 
liga sergame ir jog toki ir 
toki vaistai mumis išgydys. 

Sykį į šimtą atsitikimų 
pasiseka Įspėti ligą ir jos 
?riežastis. Geriausia eiti 
pas gydytoją ir duoti jam 
progą surasti priežastį ir 
tegul jis atgal sugrąžina tau 
sveikatą.

Turime atsiminti, 
sergantis žmogus prastai 
jaučiasi. Nepaisant žmo
gaus sumanumo ar gabu-;1 , 4. I tu, pidu tautui l iiuv sauius kw
mo, kuomet apserga,. jo nu~}hintoju iki krikščionių gadynės.

laidotuvėmis.
*

Nevartokit vaistų, apie
kuriuos nieko neišmanot.
Gydytojai turi i_ «-___ .. .
nurodymus ant vaistų bon- ! nešti tau pavojingą Ii 
ku.; paženk” ' * ' * k :“4”’ K

dink kambarius, prižiūrėk 
valgį, sujudink cirkuliaciją, 
ir vaistu ėmimo pavojus bus 
mažesnis. Jeigu nukreipsi 
ligas, nereikės gydytu 'Jei
gu turi gydytis, pats nesi- 
gydyk, nueik pas gydytoją 
ir sek jo patarimus.

F.L.I.S.

FARMOS!
MYKOLAS RAšKEVIčll'S pajięš- 

kau farmų. apie Waterburio apielin- 
kę, Conn. valstijoj. Kas turit arb3 ži
not gerą farmą, meldžiu pranešti ant 
šio antrašo: (31)

MICTIEL RASKEVITZ
Box 47, North Amhcrst, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Aš' turiu 200 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite far-mas, tąsyk nebijo
kit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir su mažu {mokė
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. 
L>el daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (31)

JOS. STANKUS Farm Agency 
FOUNTAIN, M1CH.

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

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip j'is su
naikino pasauli, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės

jog Garbind Senovėj?*'

Šviesos ir oro reikalingumas 
virtuvėj.

Tinkamai sutvarkyta ir 
įrengta virtuvė reiškia 
lengvesnį ir skhbesnį užduo
ties atlikimą šeimininkei ir 
jos pagelbininkėms, pagal 
pagal pranešimą Suv. Vals
tijų Agrikultūros Departa
mento.

Užtektinai šviesos ir švie
žio oro yra būtinai reikalin
ga virtuvėj aetik kaipo to
kiam svarbiam kambariui,

neš gero, stipresnis gėri
mas bus dar geresnis, ir iš
gėrė pusę puoduko. Pasek
mės to viso buvo: penkios 
dienos lovoje, pralaimėji- 

imas algos per tą laiką, ir 
i $12 gydytojui.

Kita moteris žingeidavo 
apie medikališkus daiktus. 
Ji norėjo bandyti bile kokių 
gyduolių pažiūrėti kaip vei
kia. Vieną dieną draugė jai 
pasakė, jog vaistų krautu
vėje parduodama geras 
daiktas dėl veido spalvos. Ji 
gavo tas gyduoles ir uždėjo 
ant burnos. Vietoj dėt po 
biskį, ji trynė liuosai ir nu
ėjo gult, pasitikėjus kad jos 
spalva bus daug pagerinta. 
Ant rytojaus jai pradėjo 
diegti burną ir į kelias die
nas pasirodė išbėrimas. 
Kasdien darėsi jai aršiau, 
pakol galutiriai nusiminus 
nuėjo pas gydjloją. Dau
giau kai tris mėnesiai per
ėjo, kol vėl atgavo grožybę 
ir tuo tarpu praleido daug 
draugiškų pakvietimu ir tu
rėjo ' užmokėti gydytojui 
$85.

KATALOGAS.
Visų musų geriausių Kompo

zitorių muzikališki veikalai-gai- 
dos; kaip tai dainos dėl solo, du
etų, chorų ir lietuviški šokiai 
įvairiems instrumentams. Lie
tuviškų Rekordų, taipgi lietu
viškų meliodijų Volelių dėl 
^Player Piano” ir įvairių lietu
viškų knygų.

KATALOGĄ pasiunčiame vi
siems ant pareikalavimo dykai.

JOS. F. BUDRIK (32) 
3343 So. Halsted st. Chicago, III.

MMMMMMMMMtMCtteeck*

Dr. A. J. Karalias
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo ožMnijusiaa ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai 1y- 
tiikaa ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, UI

TEL. BULEVARD 2160.

Traukinis užmušė moterį. :---------------
Šį panedėlį ant New Ha- mrrrjifT/ifl 

veno gelžkelio, netoli Bosto- SVrJjl.lŲfl 
no, traukinis užmušė seną 
moterį. AMERIKOS

LINIJA ;

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant nauju, didelių, patogių, greitų, 
(fcd’emm deginamu laivų:

KLYSTA    Rugniučio S 
8CYTHTA ..................... Rugsėjo ’
ASSYRTA................. Rugsėjo 15

SAMARIA .................. Rugsėjo ,2(1

i

LEIKOS VIRŠUI
Praktiškas ir parankus kenas 

garadžiaus ir naminių reikalų. Leika 
u colių pločio su fa colio šriubine ke
puraite. Užtektinai platus ir kenas 
lengvai išvalomas. Tandžiai užsisuka, 
taip kad jokie garai negali išeiti. Pa
darytas iš tikro šalto raliuoto vario. 
Dar niekur ligšiol tie kenai taip pi
giai'neparsidave, kaip dabar pas mus.

Jeigu nori 
Su-

' na, kai orderiai aplaikomi. Reikalau-

’ - (31)
HOMJ MANUFACTURING CO.
Dept. F-18. 2650 N. Halsted st., 

Chicago, IU.

i LINKSMA NAUJIDIA!

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar- 

sprendimai prasti. Kitas tu-/fenai rasite aprašyta iš viso vitSuf nurodytos kainos reikaiauji- 
ri ų prižiūrėti, pasakyti apie 400 įvairių dievų. Podraug mos iškaino su orderiu. —--1
iam ka darvti* Kuomet !susipažinsit ir.su tomis tauto- raut c.o.D. pasiusk 2 doleriu, 
rlvtniac dPi-ėra nata sa 'm^s» ^uri°s tuos dievus garbino, pakuojami ir išsiunčiami tą-pąt die-dnojas seiga, JIS pats sa- . . k„:_ fltsir»rin ir •"*’ ka‘ ordenai aplaikomi. Reikalau-vęs negydo, pašaukia kitąįaipJ išn^o daug jų jau'iS’į"18 pas,unc,am k,t$)
gydytoją, kartais žmonės nebėra). ‘
juokiasi iš to, manydami, j 
ng jis bijosi imti savo v’ais- 
:us. f 
jas žino, kad kuomet serga, _____ _ _ wr-i<
jo sprendimai prasti ir todėl gyva ir aiškia“kaiba, ant dailios’ 
jis šaukia kitą gydytoją, popieros, turi apie 300 pusla- 
Jeigu gydytojas tą daro, skaitymo ir kainuoja tik- 
vra dviguba svarba kitiems $1.00. Tas pats dailiai apda- 
tain fHrvti itytas, $1.2J5. Jis gaunamas ”Ke-uaip iiaryii. . rędakciioj Nusiųsk pj_

ra pavojus priprasti sa- nigus, ir tuojaus gausi knygą.
ve gydyti. Pirmas ir svar-j . "KELEIVIS”, 
besnis pavojus yra pripra- 255 Broadvay, So. Boston, Mass 
timas vartoti nuodus. Tūli i . ~ VV’T A
žmonės prisikrauna pilnas1 IyiJuA.
komodas Visokiu Vaistu dėl Tas Ž’HOCTs, kuris išrado šį pa- 
komų, plaučių, inkstų ir 1.1.
Ir toks pripratimas baisiai k,Fs . diržus, koki tik yra iki šiam| 

; laikui išrasti, vienok niekas nepage!-i 
1 bėjo. Per daugelį metu ligos ntJuin- į 

kintas, atrado naują sistemą kylos 
arba patrūkimo gydymui. Aš "nesiū
lau išbandymui gyduolių, nes žmonės, 
kurie turi šią naują sistemą, nepaiso 
apie išbandymus, bet su džiaugsmu ; 
užmoki ir kitiems rekomenduoja. CiajVO BUDAIS DELEI 
nėra reikalo meluot. . f 17 *_*

Delei persitikrinimo meldžiu kreip- RAŠ EITTERIŠ IŠ MUSŲ CHE- 
tis ypatiškai arba laišku žemiau pa- j MISKOS LABORATORIJOS. KURIE 
(luotu adresu, įdedant už 2c. ............. ..................... ..........
atsakymui.

J. F. RICHARD
131 Walnot s t., Hoiyoke, Mara.

NORTH
GERMAN 

LLOYD
Dubti tavais šriubiniais 

Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą ' 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
99 Statė St, Boston, Mass.

ANERICA UHE
Geriausias ir tiesiausias susineši- 
nas per vandeni su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdąmo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

NKUVAMTRIUM
•’ tiugpiucio ■

N°e^M 
DOTTERDAM B* Rugsėjo 26 i ■

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

flALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Mass.

I

į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI L1EPOJAUS 

per Gothenburg^, Švediją. Pasažieriui 
bus transfeiuoti ant jūrių tiesiai j 

LIEPOJ Ų
S. S. STOCKHOLM

Liepos 27. Rugsėjo 5
S.S. DROTTNINGHOLM

Rugpiuėio 19 ir Rugsėjo 23 
Trečios klesos kainos:Hamburgą-------------$103.51);

DANZiGA ir PILIAVĄ $196.50 
L1EPOJV ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.o0 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovutėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
ŠVVED1SH AMER1CAN LINE, 

21;21 Statė Street. New York Cily.

TAIPGI Iš NEVV YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

■ LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ Į 9 dienas. _ 
Delei informacijų kreipkitės pi ie 

artimiausių agentų arba prie
CUNARD-ANCHOR LINES 
126 Statė st., Boston, Mass.

LAIVAKORTES
J LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS f

LITH8A8IAN TRAVEL BDREAU
136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU- • 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NUTARI ALIŠKA KAN
CELIARIJA.

1

dėl

. • » Į
Knyga netikybinio pobūdžio,' 

bet grynas mokslas. Ją perskai-Į
Bet neteisybė. Gydyto- &*!*«£"« J irsukirsti kiekvieną kunigą. 

Veikalas yra parašytas labai

KYLA

LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y

KELIONE i LIETUVĄ
- yG. VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
JI / Lietuviai važiuojanti j Piliavą

s.*®/ aplenkia Lenkų karidorį.
3 KLESA PADALINTA Į KAMBARIUS 

Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 
POLONI A ............................... RuZPi’?Šio ®
ESTON1A ............................. Iiugpmcto 23

Iš NEW YORKO AR BOSTONO: 
f Hamburgą $103.50 I Piliavą $106.50 

Į tiepo-jų ir Memelį $107.
Mes apninkant gelžkelio tikietą nuo 

Bostono i New Yorką.

pavojingas.
Antras pavojus yra per- 

didelis - vaistu vartojimas. 
Kuomet gydytojas užrašo 
gyduoles, jis atsargiai pa
tiria ligą. Paprastai klausia 
daugelį klausimų. Dauge
lis tų klausimų visai nėra 
apie pačią ligą. Kuomet gy
dytojas sužino kiek galima 
apiędigą, tik tada nutaria ir 
kokie vaistai reikalingi. Gy- Darbininko Drangas

PAIN-HFEUHdytojas žino, jog visi negali _ 
imti tas pačias dožas. Žmo- r 
nes to nežino, ir todėl kar- I 
tais perdaug vaistų ima, o 
tas pavojinga.

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuras nori, kad visi žinotų

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

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA- - --------- -----------T DAUGELIO 
ĮVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJO SALUTA-

. štampą DŽIAUGĖSI SALUTARO 
(32) IR1O GERUMU. DABAR G;

Vuibaienklis ttlreg. S. V. Pat. JfiM.

tanias per ė.n Miriau kaip 
"M> metui

» BITTE- 
GALĖS PA

SIGERĖTI, NĖS YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

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

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

CO, 1>EPT. ĮS,
1707 8*. Halsted st„ Chicago,-III.

kaip pavojinga, ir kartais !***• faiibažmjg.
Daugumas iš jūsų girdė-■ pražūtinga save gydyti, per 
te apie tokius nelaimin-! vartojimą netinkamų vais-jote apie tokius nelaimin

gus atsitikimus, nekurie 
iš jūsų bandėt patįs, nepai
sant to, daugumas iš musų, 
imame visokius vaistus. • savo darželį, „_L„
apie kuriuos mes nieko ne- automobilių. Kūnas ;— 
žinome. Kartais žmogus mašinerija, kuri atlieka *vi- 
ima vaistus į vidurius, ku- są darbą tinkamai ir gerai 
rie yra padaryti tik išlauki- kuomet sveikas. Bet kuo- 
niam vartojimui. Toki atsi- met jis netvarkoj, tada turi

tu arba perdidelį vartojimą. 
Turi taip atsargiai prižiūrė
ti savo kūną, kaip prižiūri 

namus arba 
i yra

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarte Plapao Paduškuitė.

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

PLAPAO LABORATOR1ĖS
3058 Stuart Bldr., St. Latiia, Mo.

Prlalųakite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygų. 
Ūs "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

NAKTIN LABINĘ* 
Reg, Patent Attfr.

I P ARK ROW, NEW YORK

■y

I
I

AmericanEpEAmerican 
Lines Inc.==A Line A

e-

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

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86, North R<ver, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

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

pasažieriams.
Laivai ”Hansa’^ ”Bav ern”, ”Wuertteir.berg” ir rMount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 2<T,000 tonu trijų sriubų laivai.

REŠDLUTE IR RELIANCE
išplauks kas antras utarninkis su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais. *

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotą agentu 
JULIUS ROTTENBERG. 2«<» Hsnover SU Boston, Mass.

i

A

PINIGUS PERSIUNČIAME f VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J~ Katiną iš Bostono aą New Yorko *105.13. Karės taksą $5.

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelią 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.

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

I

augusie.fi
ir.su


KEEEIVT9

Gyvuliu Pasaulyje.

Persiuntime
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą— Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų a’-ba money orderiais, 

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

idinasi jie kenguru. Tų gy-Į 
vulėlių pataitė turi ant pil

ko maišeli, kuriame ji nėšio-į 
ja su savim, vaikus, kol jie: 
paauga. Kenguru labai myli 
savo vaikus ir kitą syk yra 

; pasiryžusi pati verčiau žūti, 
metų, kol negu* duoti pražudyti savo'

> atsi-i

(Galas). ir apsigyveno vėl savo lizde
Kartą vienas žmogus, var---- bet \ ėl viena, be draugo.

Ir toks jos gyvenimas tęsėsi!
net vienuolika metų, LA „ . 
kažkokie Įžūlus gandrai ai- vaikelius. Kartą buvo ----  .
ėmė iš jos gimtąjį lizdą. Ta-! tikę, kad gauja šunų užėjo į

du Džesė, pagavo lydeką, 
kai ji neršė. Pastebėjęs tat 
lydys atbėgo i tą vietą, kur 
buvo pagauta jo draugė, ir 
nieku budu nenorėjo iš čia 
eiti. Jis jieškojo savo drau
gės... -Bet ji nebegrįžo, ir 
vargšas lydys per ištisas 
dienas laukė jos vis toje pat 
vietoje, nuo kūrios visai ne
galima buvo jo nuvaryti.

Kitą karta ešerys, gyve
nęs tvenkinyje su savo pa
taite. nustojo ėdęs ir buvo 
baisiai nuliūdęs, kada tvan
kinio šeimininkas padcva-

da ji apleido savo lizdą ir iš-'kengūrą pataitę?su vaikais, 
skrido Į kitą vietą sa\ o gy
venimą karšti. Kas pasida
rė toliau su ta pavyzdinga 
našle — nežinau.

Tokia pat meile pasižymi 
ir daugelis žinduolių. Ir jų 
patinai daugumoje — glo
bėjai, o pataitės — ištiki
mos jų draugės. * * . . _ .

Dažnai nusiskundžia savojo ątgą- Pąs vaikučius ir vėl 
likimu moterys, neturinčios 

nojo jo pataite vienam savo vaikų. Tasai motinos jaus- 
pažĮstamam. Visas tris sa- mas nėra svetimas ir gyvu- 
vaites nelaimingas ešerys liams. Paimsime pavyzdi, 
nieko nenorėjo ėsti. Tada Vienas mokslininkas au- 
šeimininkas, bijodamas, kad ginosi mažą vištelę iš vadi- 

tsi- namų jų bentukių veislės. Ji 
žu- buvo nevaisinga ir nedėjo 

vi ir vėl ją Įleido i savo tven-; kiaušinių. Tame pat kieme 
kini. Koks neapsakomas bu- oerėjo viščiukus paprasta 
vo .džiaugsmas ešeriui pa-višta. Kartą, kada pereklė 
mačius vėl savo pataitę! nuėjo nuo lizdo lesti, mažu-.

Geriausi šeimos gj.menlmo lėlė bentukė užėmė jos liz-

v-j Motina. Įsikišus i vaikus, 
•leidosi bėgti, bet šunes jau 
buvo beveik prisiviję. Tada, 

i kad išgelbėtų nors vaiku
čius nuo Įnirtusių šunų, ken
guru išmetė vaikus į aukš
tą žolę, toliau nuo šunų. Ka- 

’ da jai ir pačiai pasisekė pa
sprukti nuo puolikų, ji grj-

jis neišd vestų iš bado, r. 
ėmė atgal padovanotąją

pavyzdi duoda paukščiai. 
Čia porų tarpe dažnai pa
stebima tokia patvari meilė, 
kad. rodos, jų niekas nega
lėtų atskirti, nebent viena 
mirtis.

Pavyzdžių čia galima ras
ti kiek tik reikia.

Viena šeimininkė turėjo 
porą ančių. Tai buvo pavyz
dingiausi vyras ir žmona. 
Staiga atsitiko nelaimė: an
tiną kažkas pavogė. Artis 
neapsakomai nuliūdo. Ilgai 
ji jieškojo dingusio savo 
draugo, bet viskas buvo vel
tui. Tada ji įlindo į kampą 
ir nustoję lesus!, 
rūpinusis savimi, 
tuo laiku pradėjo 
suktis kitas antinas. Bet an
tis nekreipė į jį mažiausio 
dėmesio, o kada jis perdaug 
akiplėšiškai pradėjo i ją lįs
ti, įpykusi antis sumušė aki
plėšą ir išvarė lauk. Po ke
lių dienų prapuolęs antinas 
grižo. Ir kas buvo tos pore
lės džiaugsmas’ Vargšė an
tis tuojau atgijo, palinks
mėjo, pradėjo vėl geni ir 
lesti, ir, turbut, besikalbė
dama su savo draugu 
minė ir apie ana valkai 
tina. I b ’ į 
tuojau Įširdęs vyras puolė 
ji, iškapojo jam akis ir mir
tinai sumušė.

Kas myli, tas visada na-' 
lyjasi su numylėtu asmenim 
ir laisvę, ir vargus. Tą tai
syklę išlaiko ne tik žmonės, 
bet ir plunksnuočiai, štai 
vienas pavyzdis, kuris tat 
Įrodo.

Vienas keliauninkas var
du Tremas. keliaudamas 
kartą po Afriką, sutiko pa
ežerėje porą gandrų — pa
tiną ir pataitę. Juodu buvo 
vienui vieni, nes visi jų 
draugai buvo jau išlėkę į 
Afrikos gilumą. Bet kode: 
jiedu pasiliko? Kas juodu 
sulaikė? Pasirodė, kad pa
taitės buvo sulužes vienas 
sparnas, ir ji nebegalėjo to
liau lėkti, patinas buvo-vi
sai sveikas, bet jis nenorėjo 
palikti vieną savo mylimąją 
ir pasiliko su ja žiemoti te
kioje vietoje, kur rekiėjo 
kentėti ir šaltis, ir alkis...

Būdavo ir tokių atsitiki
mų, kad pataitė, netekusi 
vyro, ilgus metus gyveno 
viena ir išsižadėdavo šeimos 
gyvenimo, lyg darydamas! 
vienuole dėl vyro mirties. 
Taip, pav.. buvo padariusi 
vieno gandro draugė, kurį 
nušovė medžiotojas. Pasili
kusi viena, ji pati išaugino 
savo vaikus, o rudenį nulė
kė į dausas kartu su kitais 
gandrais. Pavasariop ji vėl 
grižo į senąji lizdą ir apsi
gyveno jame viena. Daug 
gandrų meilinosi prie jos 
bet ji juos mušė ir varė ša
lin. Taip išbuvus savo lizde 
iki rudenio, vienuolė išlėkė 
j dausas su kitais gandrais, 
o kitą pavas ri grįžo namo

susirinko juos Į savo maišą.
Paprastas musų šikšno

sparnis irgi nešio jasi su sa-’ 
vim savo vaikus. Jie. atėję 
į pasaulį, prikimba prie mo
tinos krutu ir taip laikosi 
visa laiką, kol išauga ir pra
deda patys skraidyti.

Laukinė pelė pasidaro žo
lėje lizdą vaikams arba iš
kasa jiems urvelį žemėje. 
Atsitikus mažiausiam pavo
jui, motina duoda tuojau 
ženklą, mažučiai vienu akies 
mirksniu subėga pas ja iv 

: įsikanda jos speniukus taip 
stipriai, kad motina gali 
drąsiai neštis juos kad ir 
kažin kaip toli.

Vieną kartą užpuolė vil- 
keletą šeimų laukinių

LAVVRENČIO IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

so perlaidomis ir pinigais Į paštą, j visas dalis Lietuvos 
ir Lenkijos.

LAIVAKORTES, nustatyta kompanijų kaina, par 
duodame keliaujantiems Į Lietuvą, iš Lietuvos ir Į visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR I§ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais j u kelio
nės reikalais: išgauname pasportus ir vizas, išpiidome 
Įgaliojimus, afidavitus grįžimo atgal arija giminią ati
traukimo į Ameriką ir sutaisomi visokius hairios rū
šies dokumentus.

MUSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pasta
rais laivais, aplenkdami lenku koridorį jūrėmis ir tokiu 
budu išvengia daug įvairių nemalonumu.

VIETINIAI IR APIELINKĖS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir su visais reikalais 
kreiptis ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuviu 
ištaiga: . . (39)

LIETUVIŲ PREKYBOS BMDRflVES SKYRIUS
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public,

70 LAWRENCE ST, Tek 1543, LAVRENCE, MASS.

MUSŲ

tėvą, stengdamiesi neperto- ležinkeli 7 žmonės, ir visus 
ii nulėkti nuo jo. Kiek pa- užmušė, 
skraidę, ariukai vėl nutu
pia ant tėvo nugaros. Tėvas ■ 
juos "grąžina i lizdą: šiai; 
dienai gana, o ryloj vėl rei-: 
kės pakartoti. Ir pamokos: 
kartojamos tol, kol maži1 
ariukai išmoksta kaip rei
kia skrajoti.

Be siu pamokų, paukščiai 
turi ir daug kitų. Viena Įdo
mesniųjų yra giedojimo pa
moka. Jaunieji paukščiai 
paprastai iš pradžių būna 
nekokie giesmininkai. Jie 
domiai klausosi, kaip gieda 
vyresnieji, ir patys tik pa
mėgdžioja juos. Tik gero
kai pasimokę, jaunieji gies
mininkai gieda jau visai ge
rai — taip kaip gieda tikri 
paukščiai. . Z.

("Karys'’)

dą ir ramiausiai atsitūpė 
ant kiaušinių. Veikiai pasi
rodė ir pati lizdo šeiminin
kė. Pamačiusi bentukę tu- 
oint ant jos kiaušinių, pere
nė puolė Į ją valydama ją 

šalin. Tačiau, bentukė gynė- 
i kiek galėjo ir pagaliau kas keletą šeimų laukinių 

oaėmė viršų.* Be galo paten- kiaulių,-norėdamas sučiupti 
dinta savo nugalėjimu, beit- viena kiauliukę. Tada senos 
tukė vėl atsitūpė lizde. Ka- kiaulės suvarė vaikus Į kra

tus, bentukė rūpinosi jais 
taip tikrais savo vaikais.

Daug tenka vargo išvarg- 
:i įvairiems gvvuliams, kol 
’ie išaugina vaikus. Net to
kie gĄ'A'uliai, kurie neturi 
mažiausio supratimo apie 

tie 
uplnasi savo kiaušinėliais 

.T išsiritusiais iš jų vaiku
čiais. Taip, pav., daugelis 
■ežių pataitės nešiojasi 

kiaušinėlius su savim, pri
tvirtinusios juos prie apati
nės savo uodegos pusės. Vo~ 

■i pataitės deda kiaušinė
lius nedidelėmis krūvelėmis 
j r apvynioja juos savo tin
klais, tuo budu pasidaro!vaikus Į dantis paeiliui ir 
kiaušinėlių maišiukas, kurį mėtyti juos prieš save kiek 

■ oro pataitė atsargiai nėšio- galėdama toliau, o prisivi- 
jasi su savim, o kada iš jus vėl kartojo tą patį, kol 

visai pabėgo nuo medžio
to j o._

■la iš kiaušinių išrito viščiu- va. o pačios apsupo juos iš 
visų pusių ir pradėjo at
šiauriai gintis. Jos taip Įšir
do. kad pagaliau puolė i 
grobuonį ir sudraskė ii i ga
balus.

Vėl atsitikimas. Baltoj: 
meška su dviem lokiukais 
pasitiko medžiotoją. Pama
čiusi priešą, ji leidosi bėgti 
o. jos Iokiukai pasekė paskui 
ją. Po kelių minučių ji pa
stebėjo, kad Iokiukai atsilie
ka. Tada motina grižo atgal 
ir pradėjo vaikus varyti 
priešais, stumdydama juos 
snukiu, kad nežiopsotų, o 
bėgtų: kada ir tas nedaug 
tepadėjo, ji pradėjo čiupti

gėrusi ir 
Kaip tik

ją ; elmos gj.ri’-enimą — irame

ė į jį mažiaus

i užsi- 
tą an- 

kuris lindo i ją, nes

I

7 ŽMONES automobi- 
LIUJE UŽMUŠTI.

Netoli Buffalos miesto, 
Kanados pusėj, traukinis 
užbėgo ant automobiliaus, 
kuriuo važiavo skersai ge

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau!

Bambico yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitu vidurių suirimą. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunėiame tiesiai iš labara
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-11-4 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

l)
7

41 Bedford St., kampas Chauncey,

1845 1922

Boston, Mass.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo S 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio K 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo u 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- J 
tingų Ūsų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo C 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. £ 
Mes jums patarnausime kuog eriausiai, pašaukiame geriausius X 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus C 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 9 
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. |

■ kiaušinėlių išsirita voreliai. 
,'i padeda jiems išlįsti į lais-; 
;ę, prakąsdama maišeli.’

Nėra ką sakyti apie to
kius protingus gyvius, kaip 
bitės ir skruzdėlės. Tačiau 
reikia pastebėti, kad judi-, 
delėse šeimose vaikų augini-! 
mu rūpinasi ne pataitės iri 
.e patinai, o tam tikri jų 
darbininkai. Patinai ir pa
taitės čia nevargsta, kaip: 

būtu gyvių; ją dalykas vien: 
! Jmdvti vaikus, o vaikų au- 
! i-įėjimas priklauso darbi-: 
Įninkamą kurie per visą sa-’, 
įvo gyvenimą saugo padėtus! 
! zjau.šinėlius, peni ir valo 

■aikučius. stato jiems bu- 
.uA moko darbo ir t.t.

Tik žuvys nesirūpina sa
ro vaikų likimu: pataitės 
neršia kur pakliuvusios, o 
ten toliau karo Dievas duos 
— išliks kiaušinėliai, vadi
nasi, bus mažučiai, o neiš
liks — paliekuonių nebus. 
Tačiau, labai tuo dalyku rū
pintis žuvims netenka: 
kiekviena pataitė išneršia 
vienu kartu ne vieną šimtą 
ir gal ne vieną tūkstanti 
kiaušinėlių.

Tačiau ne visos žuvys to-

Neužtenka vaikai išau 
ginti: jie reikia ir išmokyti 
Įvairių mokslų — ir laidoji
mo, ir plaukimo, ir nardv 
mo. ir medžiojimo, ir staty
bos, ir kovos su priešais. Vi
sa tat yra sunkus darbas, i: 
seniam daug tenka pasidar 
buoti, kol iš jų vaikų išeinr 
savarankus gyvuliai. Mažų 
jų mokytojais visada būna, 
arba jų tėvai, arba vyres
nieji draugai, iš kurių jie 
turi imti pavyzdį. Tėvas ir 
motųia, o dažniausiai viena 
motina, vargsta ištisas va 
landas su vaikais mokyda
ma juos pasaulyje gyventi 

Mes žinome kaip, pav. mo
ko antis plaukti savo ančių 

ikus. Yra šiltuose kraštuose 
'paukštis vardu gaga. Tos 
: gagos vaikai be galo baikš
tus ir nieku budu nepasi- 
rfžta Įlįsti Į vandenj plaukti. 
Motinai tenka jieškotis gu
dresnių priemonių vaikams. 
Ji atplaukus Į krantą paima 
vaikus ant nugaros ir nu
plaukia toliau nuo kranto. 
Čia ji visai netikėtai pasine- 

kie negeri tėvai. Yra pavyz- ria Į vandeni, ir vaikams no- 1 v • • • J • _ ‘ — __ _ * -m v -• • Ir «ožiui, žuvis varau juros ar
kliukas. Tų žuvų patinai tu
ri ant kūno tam tikrą nešio
jamąjį maišeli, kuriame jis 
nešioja pataitės išnerštus 
kiaušinėlius, kol neišrieda iš 
jų mažučiai arkliukai. Yra 
net tokių žuvų, kurios ne
šioja kiaušinėlius žiotyse.

Nemažiau Įdomus rūpes
niai dėl vaikų pasitaiko ir 
žinduolių šeimose, šiltuose 
kraštuose gyvena gyvulėliai

ii

Į romis nenoromis rfeikia 
plaukti. Tuo tik budu moti
nai pasiseka gagiukai išmo
kyti plaukyti.

Nelengva taip pat išmo
kyti vaikai skraidyti ore. 
kalnuose gyvena plėšrusis 
paukštis aras baltgalvis 
Štai skrenda jis nuo savo 
lizdo: ant nugaros jis neša
si du mažu ariuku. Paskri- 
dęs kuri laiką ore, aras stai
ga sustoja. Ari ūkai krinta

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

! VĖLIAUSIAS, NAUJAUSIAS IR TINKAMAS LAIKUI

i -.FONOGRAFAS
; KAINA $11.95 TIK PER TRUMPĄ LAIKĄ
► DYKAI — 6 Columbia Rekordai 10 colių ir 200 adatų — DYKAI

i

>5

Dirbtu VPVėIia^’ KukardiA visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
. , w spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPASCO., 90-92 Ferry St. Newark*N. J. L-- ____ _____________ j

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš'gaivos visiškai 
pranyks pleisl>onos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančiu plauku, naudokit lluffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunėiame 
tiesiai iš labaratorijos. , ,

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

štai jus matote į-'onogr2
VĖLIAUSIOS niauos. Jis yra puikiai išdabintas, tinkamo didumo 
turi tas pačias muzikaies ypatybes kaip ir dideles ir brangios ne 
šinos. Parsiduoda tik už Sll.a5. Jis yra pritaisytas mažoj ir gražioj 
rankinėj skrynutėj, sveria tik 12 svarų. Skrynutė turi 12 colių plo- 

’ čio, 11 colių ilgio ir 9 colius aukščio — labai paranki nešioti.
■ Šita Fonosrrafą jus gali nusirešt, kur tik norit — ant piknikų, eks- 
' kursijų. ant frontinio piazo, į užpakalinį jardą arba ir i draugo

namus ir visur gėrėtis gražia muzika. Kiekviename name šiais lai
kais turėtų rastis fonografas. Vienok jums nėra reikalo už jį m •»- 
keti $206.90, kuomet galite Įs gyti tik už $11.95. Muzika bu:- lygiai 
gera. Jus džiaugsitės šiuo pu kiu nešiojamu fonografu. Taip atro
dys, kad Į jūsų namus susirir.ko geriausi pasaulio muzikantai .i 
dasnirnnkai ir jų# girdite jų muzikų, ir balsus. Šis fonorrafas f •>.»■- 
naus jpntt taip lj(gi*i itąip ir, didelis, vienok kaštuos TIK $11.95.

V Jis yra.nepa£ra'štai gerai padarytas, mahogany medžio, visos 
dalį s gražiai apnikeliuotos, turi .stiprų motorą su geriausia plieno 
sprenžina, yienu užsukimu išgrajina du po 10 colių rekordu. Gra.r 
na visus rekordus, išskiriant Edisono. Turi specialiai padirbtą ir 
patentuotą Ton. Arm baiso perdavėją, taip kad balsas išeina tyras, 
kaip -iš didelių ir brangių fonografų. Jų galit nustatyt, kad grajintų 
išlengvo ar greitai, pagal jūsų norą. Taipgi yra pakankamai vietos

■ dėl trijų rekordų Jr adatų. Jus nebūsit geriau užganėdinti su bran
giausiais ir didžiausiais fonografais, kaip su šiuo. Tik musų firma

. gali pristatyt šiuos puikius t nografus.
Kad suteikus publikai pn gą įsigyt šį fonografą pirm negu 

prasidės kompeticija ir bus nustatyta daug aukštesnė jo kaina, m.u 
nutarėm parduot jį už nepaprastai žemą kainą, tik už $11.95 per 
trumpą laiką. Apart to duosime visai dykai 6 po 10 colių Colum
bia rekordus su 200 adatų. Jeigu bile firma siūlytų jums toki-pat 
fonografą už žemesnę Kainą, negu mes, tai žinokit, kad tai 
apgauliojimas.

MES GVARANTUOJAM SUGRĄŽINIMĄ pinigų, jeigu 
nebūsit patenkinti ir sugrazirait jį mums apdraustu parcel 
gerame stovyje į 10 dienų.

NESIŲSK PINIGU IŠKA LNO, iškirpk šį apskelbimą ir 
siųsk jį mums su $1.00 kaipo depozitą, o likusius užmokėsi, kai 
laikysi fonografą savo namuose. Rašyk dabar, kol žema kaiti i.

yra

jus 
po-, t

pri- 
ap-

rudotuv&t gy'ciid jį.y »uicimi <( VARIETY SALES C'OMPANY
ilgom užpakalinėm ir trum- nuo jo nugaros ir pradeda y 1016 milwaukee avė., uept įsos p; chicago, lll. 
pom priekinėm kojom; va- .bailiai skraidyti apie šavo

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotas barome

tras, kuris parodo per
mainas oro. Tai yia labai 
gražus ir gerai padirbtas 
daiktas su tikru Fahren- 
hein termometru. Prieš 
gražų orą lėlė-moteris iš
eina į tarpduri, prieš lie
tu vyras išeina j tarpdu
rį, prieš permainą oro 
abudu išeina į tarpdurį. 
Labai naudingas daiktas 
kiekvienam, taipgi revol
veris B. C. 22 kalibro, ku
ris yra padarytas gražiai 
ir stipriai, sauja su B. C. 
šoviniais. Tirrędanii jį ga

lėsit apsaugot savo namus, šituos du brangiu daiktu męs prisiusime dy
kai kiekvienam, kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodį. Tai 
yra labai geras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laiką rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metų. Vertas 
mažiausia $5.00. bet mes per trumpą laiką nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. štampomis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojam, kad busite užganėdinti arba 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Aven Desk 20,

(31)
Chieafo, III.
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Svetimtaučiai įgadina” 
ponišką distriktą.
Bostono dykaduoniai nuo 

Beacon H iii distrikto pra
dėjo kelti triukšmą, kad jų 
tarpe ėmė apsigyventi sve-: 
imtaučiai darbininkai. Vie

na dykaduonė rašo vietos 
Mėnraščiuose: ’’South Rus
eli st. ir kitos istorinės gat

vės čia turėtu būt apsaugo- 
as nuo besmegenių foreine- 
'ių. kurie laužo įstatymus ir 
vurkH

Šitie nedėkingi dykaduo- 
įiai užmiršta, kad jei ne 
’foreineriai”, tai ponams 
•eikėtų patiems eiti gatvių 
duoti ir kiemų valyti.

Žuvis bemažko neapgalėjo 
žveją.

Bostono -žvejas, ’ Arthui 
Miller, kuris buvo anądier 
išplaukęs ant jūrių žuvauti 
pats buvo žuvies pagauta; 
ir jo draugai vos tik išgel 
bėjo jį.

Milleriui pasisekė pamau 
ti ant harpūno didelę kard 
žuvį (stvordfish), kurLtur 
priešaky ilgą durklą, kardi 
vadinamą. Negalėdamas žu 
vieš suvaldyti, Milleris Įsė 
do į valtį ir prisiiręs norėjk 
.ją apglušvti. Bet žuvis smo 
gė savo kardu i valtį, pervė 
rė ją kiaurai ir kartu pervė 
rė Milleriui koją. PasidarG 
nepaprastas reginys, žuvis 
negalėdama savo kardo iš 
traukti, pradėjo blaškyti 
po vandenį, kartu nešioda 
ma ir vartydama valtį si 
Milleriu. Kiti žvejai puolt 
su savo harpūnais žuvį pri 
mušti, bet negalėjo patai 
kvt. Tuomet jie užtrauki 
tinklą ir išvilko ant bot' 
žuvį, valtį ir prismeigtą prū 
jos Millerį. Jei daugiau 
žmonių arti nebūtų buvę 
Milleris butų žuvęs. Daba: 
jis nors sunkiai sužeistas 
bet pasveiks.
Pajuokia darbininko valgį.

Bostono kapitalistų laik
raščiai daro daug juokų if 
valgio, kurį biednas žmogų 
nešasi su savim prie darbo 
Šitam nedoram pasitvčioii 
mui jiems davė progos tu 
las italas, kuris taiso gat 
ves, kad jiems butų lygu au 
tomcbiliais važinėtis, šita: 
italas, vardu Tony Caprillo 
nuėjo šį panedėlį atsiimt 
procentų iš Tremont Trust 
banko. Kadangi jisai nuėjo 
stačiai nuo darbo, tai po Da- 
žasčia irisai turėjo ir save 
pietus Į popierą suvyniotus. 
Ir štai „Boston American’ i 
rašo: ”Ką Tony valgo, ta | 
galima suprasti iš to, kad! 
kaip tik stojo į eilę, policijos | 
seržentas su savo policma- 
nais tuojaus pradėjo žiūri
nėti aplinkui, ar neguli kur 
pastipusi katė. Policmanai j 
pradėjo baisiai čiaudėt. Tuo! 
tarpu atsidarė banko duris,! 
Tony įnėjo vidun, ir oras 
pasidarė švaresnis. Po trijų 
minutų Tony išėjo su pluoš-i 
tu pinigu rankoj ir su šypsą 
kaip skaurada, nuo kurios 
net baisu buvo, kad neplyš
tų jo ausis. Nuėjus jam kokį 
bloką tolvn prie savo badv- 
klio, iš banko vidaus pasi
girdo baisių čiaudymų eks- 
pliozija. Kasininkai pradėjo 
šauktis pagalbos nuo už- 
troškimo, ir visa eilė žmonių 
pradėjo trauktis nusigan
dusi atgal. Tuo tarpu kažin 
iš kur vėl pasirodė Tony ir 
lyg ko netekęs ir į visas pu
ses besidairydamas įlindo 
bankan. Po valandėlės jis, 
vėl išėjo linksmas ir tuo
jaus oras pasidarė smagus. 
Pasirodo, kad jis buvo už-i 
miršęs savo pietus banke.’’ ■ 

šitaip tyčiojasi plutokra- 
tų laikraštis iš biedno dar
bininko, kuris yra privers
tas maitintis dvokiančiu 
maistu. O betgi kada tas 
darbininkas sustreikuoja ir 
pareikalauja kelių centų! 
daugiau, kad galėtų žmonis- Daug man teko matyti 
kiau pavalgyt, tai tas pats raščiuose padėkų laiškais virš- 
plutokratų lapas šaukia, minėtos Lietuvių Įstaigos vede- 
kad jis yra maištininkas.

j Corp. Kauno Skyriaus vedėjui 
p. K. N. NORKUI už jo triūsą 
ir suteikimą Kaune mano mer
gaitei visokių patarnavimų be 

į jokių kliūčių ir už davimą iš 
raštinės žmogaus, kuris pralei
do visus keleivius iki laivo. Cio- 
nais aš negalųi viską aprašyti,

Brasiunas su šeimyna, iš Se- 
nadvario kaimo. Gelvonų vals
čiaus. pas Fremont Černiauską, 
Daniel st., Salein. Mass.

Audrijaitienė Petronė su šei
myna, duktė Ona. sunai Kazys 
ir Antanas, iš žvyrių kaimo, 
Kauno apskričio, pas Juozą An

ka mano mergaitė pasakojo at- drijaiti, 102 C st., So. Boston, _ * * •» . —-
SS. |;
Taipgi turime už garbę pra-

WEST MEDFORD
11 kambarių stuba. moderniški įtai

symai, 7,000 pėdų žemės. Lengvos* iš
lygos. Telefonuokit: ūniversity 6355. K. SIDLAUSKO

APTIEK0SE
Vijoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų. būna išpildomi teisingai.

r
Tel. South Boston 2613 

Residt-nce Brookline 4739-M
SUSANNE M. PUISHEA SHALLUA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston. Ma**.

šimono Daukanto Mokykla 
atsidarė.

Ši panedėlį atsidarė Si- 
’tiono Daukanto Mokykla 

>o. Bostone. Pamokos' bus 
rietuvių Salėj, nuo 10 va- 
andos ryto iki 12 vai. pietų, 
vaikai mokomi lietuvių kal
bos, skaitymo ir rašto. To
lei tėvai, kurie nori savo 
’aikus pamokyt prigimtos 
<albos,^ tegul atveda juos i 
rietuvių Salę, kertėj E ir 
yilver gatvių, ii- prirašo prie 
>ųnono Daukanto Moky
klos.

Vaikai, kurie lankė šitą 
nokyklą pernai ir parsine- 
ė namo knygas, prašomi 
labar jas vėl atsinešti, o jei 
kurie nemano daugiau mc- 
<yklą lankyt, malonės jas 
;ugrąžinti.

Mokyklos palaikymui Lie
žuvių Balso Draugija paau
kavo $15, A.L.T.S. 7. kuopa 
>10, ir Sandaros susirinki- 
ne surinkta $21.07; viso la- 
>o $31.07.

Kas daugiau?
Bronis Kontrimas.

APVAIKščIOJIMAS.
Suvienytos Valstijos pri

pažino Lietuvą oficialiai. 
Kad išreiškus Amerikos val- 
ižiai musų padėką ir paro- 
Ižius musų džiaugsmą. 
Cambridge’aus lietuviai 
rengia ateinanti nedėldienį, 
3 rugniučio, apvaikščiojimą. 
Paroda prasidės 1 valandą 
dieną, nuo Windsor ir 
Webster avė., Cambridge. 
Ketverge vakare bus mitin
gas galutiniam susitarimui.

Visus kviečia
Dr-čių Komitetas.

PARSIDUODA 3 ŠEIMY
NŲ NAMAS.

PARSIDUODA trijų šei-l 
mvnų stuba. 11 ruimų, ge- 
sas ir toiletai. Pirmos kle
sos padėty. Kaina $1,700. 
Matyki savininką

105 I) Street, - 
So. Boston, Mass.

i
ĮI f
REIKALINGAS BUČERIS

Bučeris, kuris supranta 
bučernės darbą, tegul tuo
jaus atsišaukia Į Cam
bridge’aus lietuvių koopera
cijos krautuvę: 39 Portland 
st., Cambridge, Mass. (32)

Atviras laiškas
t

i
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORP. VEDĖJAMS

pp. N. Gendroliui. W. J. Sanders 
ir K. J. Sidabrui

laik-

važiavusi; užimtų laikraštyje Mas 
daug vietos. Bet už visą patar
navimą tariu AČIŪ ir iš širdies nešt Amerikos lietuviams, kad 
patariu Amerikoje gyvenan-

, tiems ir norintiems atsivežti iš
i gimines, kreiptis į

Baltic Statės Finance Corp..
357 Broadwav, So. Boston, 
Mass.. o turėsite gerą patarna
vimą ir busite dėkingi.

Jonas Morkūnas,
445 Portland Street,

Cambridge, Mass.

Būrys svečią atvažk 
vo iš Lietuvos per Be 

stono Baltic Statė 
Finance Co.

se-

Atvažiavo iš Lietuvos Į Ame
riką liepos 7, 1922 m., laivu 
GEORGE VVASHINGTON 
\anti svečiai:

žilaitis Vincas, iš Paežerių 
kaimo'. A’ilkaviškio apskričio, 
ant antrašo 1110 Washington 
st., Nonvood. Mass.

Juškevičius Motiejus ir žmo
na Ona. iš Garlevų kaimo. Kau
no apskričio, i savo namus 6S 
Main st, Pittston, I.uzerne Co., 
Pa.

Navickas Kazys su šeimyna, 
moteris Kąrolina. sunai Pranas 
ir Albinas, iš Alytaus, i Corn 
Long Island, N. Y.

Survilaitės Ona ir Magdalena, 
iš. Ivlickiškių kaimo, Tauragės 
apskričio, pas VViliiam Žilaitis. 
1110 \Vashington st., Norvvood. 
Mass.

Lapinskas Vincas, iš Raiti
ninkų kaimo, Alytaus apskričio, 
pas Petrą Čapliką, 788 Broad- 
vvay, So. Boston. Mass.

Poškaitė Agota, iš Kairėnu 
kaimo, Kėdainių apskričio, pas 
Justiną Bačkienę, 3256 So. Wal- 
lace st., Chicago, III.

Kairiūkštytė Marijona, 
Purviniškių kaimo, Kauno 
kričio, pas Juozą Rekų, 
Center st., Pittston, Pa.

Juozas Misevičia. iš Plukių 
kaimo, Panevėžio apskričio, pas 
Antana Mažeivi, 3857 S. Kedzie e avė.. Chicago, III.

Sakalauskas Antanas ir žmo
na Marcelė, iš žagariu kaimo. 
Alytaus apskričio, pas dukterį. 
64 Fourth st., Plymouth, Pa.

Klimavičius Julius ir šeimy
na, moteris Magdalena, duktė 
Alberta, sūnūs Albinas, iš Tru- 
šunų kaimo, Panevėžio apskri
čio, į Silver, Pa».(Sch. Co.).

Žaliaduonis Antanas ir sesu
tė Albina, iš Teižių kaimo, Sei
nų apskričio, ant antrašo. 6831 
Bavlis avė., Cleveland, Ohio.

Taipgi šiandien gavome iš 
Kauno Skyriaus Vedėjo K. 
NORKAUS KABLEGRAMA 
kur pranešama, kad sekanti pi
liečiai yra prirengti iškeliavi
mui Į Ameriką:

Kilčiauskaitė Zabelė, iš 
kaučiškių kaimo, Alytaus 
kričio, pas I’aul Vedluga, 
Dean st.. Norvvood, Mdss.

Pristavo- 
valsčiaus, 
506—7th

gavome tikras žinias iŠ Wa- ; > 
shington, D. Bureau of lm- ■ ■ 
migration. kad iš Lietuvos ga- < • 
Įima įvažiuoti nuo liepos 1. 1922 ?; 
m. iki liepos 1, 1923 m., viso tik 
3,011 ypatų. Nuo liepos 1 d. jau 
atvažiavo Į Suvienytas Valsti
jas 71 ypatos. pagal Amerikos 
valdžios pranešimą, taigi dar 
bus Įleista 2310 ypatų.

Matydami tą mažą skaitlių 
paskirtą ant visos Lietuvos, no
rintiems atsivežti savo gimines, 
reikia skubintis nevilkinant lai
ko. nes kas dieną atvežimas yra 
apsunkinamas, ir norint pri
rengti gerai kelionę, kad butų 
pasekminga, ima daug laiko su
darymui visų reikalingų doku
mentų.

Norintieji gauti platesnes 
informacijas apie atvežimą gi
minių. kreipkitės ypatiškai ar 
per laiškus tik i Bostono

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION 

357—359 Broadway, 
South Bos t op, Mass.

Tel. So. Boston 1061.

VIS DAIGIAU SVEČIŲ 
ATVAŽIUOJA.

Iš Kauno BALTIC STATĖS 
FINANCE CORP. skyriaus ve- 
Jėjas Konstantas Norkus ’.’Ka- 
įlegramu’’ praneša sekančiai: 
'Išleidome i Ameriką keleivius 
uit trijų laivų po vienas kito. 
Pribus Į New York’ą 
'George Washington”. 
liuoja:

Pranciška Leikytė, iš

laivu
Atva-

pas 
st.,

iš

1S
aps-
144

Rupei- 
dų kaimo, Šimkaičių valse., 
Antaniną Leikienę, 291 4th 
So. Boston, Mass.

Laje Kaplan (žydelkyte),
3otrimonių miesto, pas Jaco'b 
Kaplan, 22 Balfour st., Dorches- 
:er, Mass.

Teofile Rudaitukė, iš Ragiš- 
Jų kaimo, Griškabūdžio valse., 
>as Romaldą Kisielių, 13 Har- 
.ling st., Cambridge, Mass.

Ona Samoškytė ir Jonas Sa- 
moška. iš Gerkantų kaimo, Triš; 
du vaisė., pas Juozą Stanislo- 
vaitį, 560 5th st., So. Boston, 
Mass.

Juzefą Grubinskaitė, iš Dau- 
.lorių kaimo, Vabalninku valse., 
pas Leoną švagždi, 75 Silver st. 
So. Boston, Mass.

Tą visą pranešdami Amerikos 
Jetuvių žiniai, pastebime, kurie 
nori savo gimines atsivežti iš 
Lietuvos, nevilkindami kreipki
mės ypatiškai ar per laiškus. Pil
nas informacijas suteiks dykai.
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORPORATION, 
357 Broadway, 
South Boston, Mass.

Ba- 
aps- 

oo

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

ų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
andavojame automobilius dėl pasi- 

.-ažinėjimo; ir užlaikome expertą, 
nekanika dėl sutaisvmo mašinų. (?» 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadvay,
South Bostož. Mass 

Telefonas: So. Boston 51370.

PARSIDUODA Al TOMOBILlL S 
visai mažai važinėtas, 7 sėdynių 
Haynes sodan. Parduodu už labai 
prieinamą kainą. Klauskit per tele
foną. So. Boston 1791-W. (314

j

PETRAS VALKOMS
Tik vienas lietuvis.

Aiiksoriua ir Laikrodininką*

Per 12 metų So. Bostone par. 
Juodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciujrus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

7

SPECIALIS
200 LAIPSNIŲ

Suvienytų Valstijų 
Custom Ilouse »

HYDROMETRAS
Tik $1.25, paštas 

apmokėtas.
PRIESKONIAI:

Rye 
Bourbon 
Brandy 
Congnac 
Apricot 
Holland

Gin 
Rum 
Scotch 
Irish Corn 
Slivovitz
VYNO PRIESKONIAI: 
Barbora 
Grape 
Marcelle 
Muscatelje 
Port

ttregga 
'Vishniak 
Blaekberry 
Anisette 
Benedictine 
Curacao 
Maraschino 
Bitters 
Jfuemel 
Creme

de Menthe
i

Sherry * 
F rench

Vermouth
Italian 

Vermouth
Musų Geri Ex traktai 

duoda senų laikų skonį ir 
kvepėjimų. Vienos uncijos 

^užtenka dėl 1
____ lionų.

1 uncijos bonkele $1.00
2 uncijų bonkelė $1.50
4 uncijų bonkelė $2.50
Geriausio Cukraus Koleruotas Ex- 

tractas 4 uncijos 50c.
APYNIAI-SELYKLOS (2 į 1) ne

reikia virint, gerai padirbta. 12 kenų 
už S7.5O. Didelis kenas išbandy
mui $1.00.

Išbandvmo orderis jumis įtikrins, 
kad musų Kvepianti Prieskoniai yra 
geriausi. Siųsk orderį šiandien. Siųsk 
pinigus money orderiu arba čekiu, 
užganedinimas gvarantuotas arba pi
nigai gražinami.

Katalogas varinių daiktų siunčia
mas dykai. ( ? )

HOME MANUFACTUR1NG 
COMPANY

2650 N. HALSTED ST.. Dept. H-60.
CHICAGO. ILL.

ir 2 ga-

paštas 
apmokėtai

TREJANKA
Trejanka 'šrasta ir pripažin- ’ 

tj Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausia 
bite ris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš trijų de- 
vvnerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaikomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui. 
Apetito pataisymui. 

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

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri- 
siuntiniu) $12>0.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plauku slinkimo, saulės nude
gimo, "umbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tor.e. Vitamine, krajavos re- 
munčles. citvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius 

373 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

i Tel.: Richmond 2957-M.

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

Rusiškai. '
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

iI

I

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

••
8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST. 

BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON Te L So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Telefonas 5112'W. J.

§ Dr. A. Gorman-Gumauskas |
' DENTISTAS |

10—12 dieną; j
2—5 po pietų;
6—8 vakare; $

■
t

TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS V EMERI AKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1969 WASH1NGTON 8T.

BOSTON, MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

LIETUVIS
Valandos: nuo

nuo 
nuo

J) Nedčliomis nuo 10—12 dieną. 5j
705 N. Main st. kamp. Broad st. jį 

$ MONTELLO. MASS. J

Išeg-zaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

KELIAUK LIETUVON!
Rugpjūčio-August 26 d., šiais metais

Labiausia Lietuvių mėgiamu ir giriamu Holland American linijos laivu

9

9

(34)

Komičiutė Marė, iš 
nių kaimo, Lazdijų 
pas Praną Balčiūną, 
st., So. Boston, Mass.

šivickytė Bronė, iš Ramučių 
kaimo, Kuršėnų valsčiaus, pas 
Jurgį Kruopj, 40 Jay st., So. 
Boston, Mass.

Balienė Barbora, iš Rekečių 
kaimo, Mažeikių apskričio, pas 
Joną Deniušį, 125 Cherry st.. 
Cambridge, Mass.

Terminaitė Ona, iš Juodėjų 
kaimo. Triškių valsčiaus, pas 
Anicetas Milvyd, 13 Orange 
Court, Roxbury, Mass.

! Radvilaitės Ona ir Morta, iš
Triškių vals- 

pas Frank Ragauskas, 
į 569 Fifth st., So. Boston. Mass?
! Noreikaitė Elzbieta, iš Bren-

i

Dvišriubinis laivas ROTTERDAM, 24,170 registruotu tonu,
37,190 tonų įtalpos.

KAINOS Iš NEW YORKO IKI KAUNO $107.60. IKI PILLIAVAI $106.50 
Karo taksai atskirai.

Važiuoja didelis Lietuvių burvs iš New Yorko per Rotterdam Į Pilliavą 
(Karaliaučių) ir Kauną.
Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei. Erdvus ir 
švarus kambariai su 2, 4 ir 6 lovom, šeimynom suteikiama atskiri kamba
riai. šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui. Patarnavimas 
visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pasilsiui ant laivo 
viršaus. Tinkamas rūkymui kambarys ir visi kiti smagumo prietaisai.
Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės atstovai. 
Iš Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.
Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsi
lankyti, tuoj kreipkis Į LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, čia gausi 
visus paaiškininmus.
Lietuviškus pasus ir. sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu:

Tluut/iuA^lri, 9

5EVER05 GYDU0LE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

apibrėję geistinų 
palengvinimu per varTojimįi

i.
6

jams už*ių gabumą ir suteikimą 
sąžiningo patarnavimo visiems 
turintiems reikalus su minėtaKovoja su džiova.

Massachusetts valstijos Įstaiga, šiuomi ir aš noriu iš- 
draugija kovai su 
rūpinasi supažindinti su tos 
ligos pavojum visus svetim
taučius. Tuo tikslu ji siunti
nėja svetimtaučių dienraš
čiams tam tikrų straipsnių. 
Ateityje ji ketina ir sąvait- 
raščiams tokių raštų parū
pinti. Angliškai šita draugi- minėtos įstaigos vedėjai

H
S

džiova reikšti širdingą AČIŪ už man 
atliktą darbą ir atvežimą iš Lie
tuvos mano jaunutės, vos dar 14 
metų dukrelės, Onos Ivlorkunai- 
tės iš Gripiškių kaimo, Stakliš
kių vals.,. kuri atvažiavo be jo
kio vargo ir Į taip trumpą lai
ką. Iš to gąlima suprasti, kad. Užsienių kaimo,

i sten-' čiaus, 
ja vadinasi: Massachusetts giasi geriausiai kaip galima pa-į 560 Fifth st 
Tuberculosis League. Jos tarnauti, sudarydami visus rei-l 
Vedėjas yra p. John Ritchie, kalingus kelionei popierius atsa- čių kaimo, Suločių valsčiaus, pas 
115 Washington St., Malden, kančiai. Taipgi labai esame dė- Domicėlę Noreikaitę. 199 Win- 
Jfcfass, *■ Ringi Baltic Statės . Finance chester st., Brookline, Mass.

SEVERĄ S 
regulATOR

i
-į

g

Moterių Sfiprinfoj a Us
, Pa 11 rsi ie, kad j kai prra 

veiksmingas sų^ražimui 
sūrely Gavimui moteriškę 
funkcijų ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk^i padėjimu

KAINA

Klabskife pa* apftekorib*. r

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS IOWA

I

LITHUANIAN SALES CORPORATION
So. Boston, Mass

■ ■ ■■■ — ■ ■ a-T

414 Broadway




