
« « <•

No. 2 leiephonę:
So.' Boston 506-51.Telephono:

So. Boston 506-M.

-JAU TREČIU KARTU 
NETENKA ŽADO.

SO. BOSTON, MASS., SALSIOJANUARY 10 D., 1923 M.
"Entered as Sevond Clas3 Matter” February 23, 1905, at the !•<> • Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1879.

Prenuaierata metama:
Amerikoje ............................. $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje ........ $3.00

Prenumerata pusei metų:
. Kanadoje ir Lietuvoje ............ $1.50
Į Amerikoje ............................. $1-25

Apskelbimų kainų klauskit laišku.
Kreipianties su kokiais nors rei

kalais adresuokite:
'KELEIVIS”

255 Broadway, So. Boston. Mass.

"KELEIVIS’
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Herrino byla eina 
geron pusėn, {

L1UDYMAI RODO, KAD 
KOMPANIJA KALTA.

kasykloj fortifikacijų. Tuo 
tarpu aš bandysiu gauti ka- 
riumenę."

Liudininkas Tucker liudi
ja, kad jis matęs, kaip kasy
klų sargai pastatė ant kasy
klos pylimo kulkasvaidį už 
krūmų ir tuojaus iš tenai 
pasigirdęs šaudymas, nuo 
kurio krito trįs maineriai. 
Sakoma, kad pirmutinį 
žmogų nušovęs pats McDo- 
well. Į kasyklą da niekas ne
buvo šaudęs ir niekas ant 
jos užpuolimo nedaręs. Tik 
po to, kaip šaudydami iš ka
syklos i miestelį kompani
jos sargai užmušė tris žmo
nes, gyventojai pradėjo 
rinktis su ginklais, kad išvi
jus žmogžudžius. Per naktį 
kasykla buvo apsupta ir po 
smarkaus mūšio paimta. 
Apie 20 streiklaužių buvo 
sušaudyta, tų tarpe ir pats 
kasyklos superintendentas 
McDowell. Ir užmuštiems 
skebams niekas užuojautos 
neturėjo, išskyrus tik kapi
talistus ir jų spaudą. Ap
skrities valdžia, kuri tuo- 
iaus dalyką ant vietos išty
rė, pripažino, kad dei įvy
kusio kraujo praliejimo an
glies kompanija yra kalta. 
Bet visos šalies kapitalistų 
spaudai ir organizacijoms 
reikalaujant, byla tapo už
vesta prieš unijos angliaka
sius. Iš pradžių buvo apkal
tinta suviršum šimtas žmo
nių, bet paskui iš jų palikta 

i tiktai penki ir šitie dabar' 
yra teisiami. Visuomenės 
užuojauta yra teisiamųjų 
pusėj, liudymai taip pat ro
do juos nekaltais esant, ir 
visi tikisi, kad jie bus ištei
sinti. ,

Ramus gyventojai buvo 
kompanijos galvažudžių 
užpulti ir turėjo gintis.
Herrino byla, kurioje yra 

kaltinami penki unijiniai 
angliakasiai dėl užmušimo 
20 streiklaužių, virsta gero- 
jon pusėn unijistams. Iki 
pereitos sąvaitės unija pa
statė penkiolika liudytojų, 
kurių visi kaip vienąs paro
dė, kad dėl Herrino skerdy
nės ne maineriai kalti, bet 
kapitalistai, kurie prigabe- 
no kažin iš kur ginkluotų 
galvažudžių ir suterorizavo 
visą apskritį. .

Visi liudija, kad iki birže
lio mėnesio pradžios Herri
no apielinkėj buvo visai ra
mu. Bet nuo birželio pra
džios, kaip tik kompanija 
prigabeno į savo kasyklas 
streiklaužių ir ginkluotų 
sargų, tuojaus prasidėjo už
puolimai, kratos ir plėšimai 
žmonių ant vieškelio. Ir tai 
buvęs darbas vis tų kompa
nijos sargų.

Lucian Tucker, 28 metų 
amžiaus mainerys, papasa
kojo teisme, kad apie vidurį 
birželio jisai nuėjęs Leste- 
rio kasyklon atsiimti savo 
pinigu. Ginkluotas sargas 
tuojaus jį paėmęs ir nuve
dęs pas kasyklos superin
tendentą McDowell.

"Tai tu unijos šnipas?" 
McDowell tuojaus jį paklau
sęs. Tucker atsakęs, kad jis 
nesąs joks šnipas, tik atėjęs 
pinigų pasiimti.

"Tuomet McDowell man 
pasakė varysiąs darbą savo 
kasykloj, vistiek kad ir 
kraujais ji paplūstų", sako 
Tucker, "ir jis liepė man 
pranešti unijistams, kad jei 
jie nenori būt nušauti, tai 
prie kasyklų tegul nesiar
tina".

Kitas liudininkas, W. M. 
Burton, kuris pristato ka
sykloms paraką, taip . pat 
sakosi buvęs nuvykęs kasy
klon ir buvęs kasyklų sargų 
sulaikytas, * iškrėstas ir 
bjauriai iškoliotas. Kasyklo
je Burton sakosi matęs pri- 
gabenta daug ginklų ir net 
kulkasvaidžių, ir kada jis 
paklausęs savininko Leste- 
rio ir superintendento Mc- 
Dowello kam tie ginklai, jie
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atsake, jog Jie rengiasi prie yorko valstijos legislaturon 
kares. McDowell pasakęs: .... - - - & - - -
"Aš jau daug streikų sulau- - - 
žiau, sulaužysiu ir šitą."

"Tuomet Lesteris parodė 
man šautuvą", sako Burton, 
"paaiškindamas, kad tai 
esąs, kulkasvaidis, kuris šau- 
jąs 1,500 šūvių į minutą."

Vis tai buvo rengiama 
ant mainerių galvos.

Buvęs tuomet kasyklos 
sargas Otis Alexander liti- ----------- , , --------
dija, kad prieš pat skerdy- miestelio, darbininkai rink- 
r<ę jis girdėjęs Lesterį ir ’ * - ----- ’—’----------
McDowellą kalbant telefonu 
ir Lesteris padavęs tokį su
manymą : "Jei maineriai 
kasyklą apsuptų, tai iškel
kit'baltą vėliavą ir užveskit 
su unijos viršininkais dery
bas. Tas duos laiko įtaisyt

i

ŽADA UŽMUŠT 
PADEREWSKJ.

Clevelandą pereitą 
vaitę atvyko koncertuoti 
buvęs lenkų premjeras mu
zikantas Paderewskis. Ka
žin koks juokdarys ar pa
kvaišėlis parašė jam laišką, 
sakydamas, kad jis čia bu
siąs užmuštas. Paderewskis 
labai nusigando ir kada jis 
davė koncertą, ji saugojo 
policija ir detektivai.

I
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BEDARB1Ų DEMONS
TRACIJOS ANGLIJOJ.
Pereitą nedėldienį įvai

riuose Anglijos miestuose 
buvo įtaisyta apie 200 be
darbių demonstracijų. Lon
done demonstracija buvo 
tokia didelė, kokios tenai 
nematyta per daugeli metų, 
šešios' atskiros procesijos 

.tenai susirinko ant Trafal- 
garo aikštės ir užėmė ne tik
visą skverą, bet ir aplinki
nes gatves. Buvo pastatytos 
trįs atskiros tribūnos, nuo 
kurių kalbėtojai sakė pra
kalbas. Priimtos rezoliuci
jos reikalauja, kad 
tuojaus sušauktų 
mentą ir darytų 
žingsnių bedarbių 
rnui palengvinti.

valdžia 
parlia- 
kitokių 
gyveni-

I
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TRUKDO ŽYDŲ ŠELPIMĄ
Centralis Amerikos žydu 

i šelpimo komitetas, kuris 
'yra surinkęs čia apie $10,- 
600,000 pašalpai, praneša, 

i kad Rusijos valdžia pradėjo 
trukdyti jo darbuotei Rusi
joj ir kad nuo to turėsią nu
kentėti apie 252,000 žydų 
našlaičių. Komitetas nutarė 
nusiųsti Rusijon savo atsto
vą ir patirti, kokiais moti- 
vais sovietų valdžia trukdo 
šelpimo darbą.

NORI ĮVEST GIMDYMO 
KONTROLĘ.

Gimdymo kontrolės šali
ninkai rengiasi įnešt New

, reikalaujantį, kad 
daktarams butų leista davi- 
nėt moterims patarimus, 
kaip kontroliuoti šeimyną. 
Po bilium pasirašo keliatas 
daktarų, vienas kunigas ir 
daugybė moterų.

SENAS ŠOVINYS UŽMU
ŠĖ 3 ŽMONES.

Prūsuose, netoli Zossen

senas 
rado 

Paju

dami artilerijos lauke 
Šovinių skeveldras 
sveiką šovinį, kuris 
dintas sprogo ir užmušė 3 
žmones. Vienos sąvaitės bė
giu tenai užmušta tuo bu
du 15 žmonių ir daug su
žeista.

Iš

»

Leninas miršta.

Berlino pašaukta specia
listas daktaras.

Iš Rygos pereitą sąvaitę 
atėjo žinių, kad Mikalojus 
Leninas jau trečiu kartu 
neteko žado ir liga šį kartą 
esanti tokia sunki, jog Mas
kva nesitiki, kad Rusijos 
premjeras galėtų atsigauti.

Kad Leninas pavojinga 
liga serga, tai patvirtina ir 
kita žinia, atėjusi šį pane- 
dėli iš Berlino. Berlinas pra
neša, kad pereitą subatą iš 
tenai išvažiavęs Maskvon 
D-ras Vogt, nervų ligų spe
cialistas.

PRANAŠAUJA DVI DI
DELES REVOLIUCIJAS.

Vieną Vokietijoj, kitą 
Rusijoj.

Žinomas vokiečių istori
kas Dr. Kemmerich sako, 
kad

PAŠOVĖ ČEKO-SLOVA- 
KIJOS MINISTERį.

Pragoję, Čeko-Slovakijos 
sostinėj, pereitą sąvaitę ta
po pašautas finansų minis- 
teris D-ras Rasin. Lipant 
jam į automobilių, vienas 
valdininkų paleido į jį du 
sųviu iš revolverio ir sun
kiai jį sužeidė, šovėjas buvo, 
suimtas. Jis vadinasi Supa. 
Klausinėjamas, kokiais mo- 
tivais jis šovė ministerį, Su
pa pasakė norėjęs atkeršyt 
ministeriui už tai, kad jis 
reikalavo sumažinti visiems 
valdininkams algas.

100,000 audėjų 
rengiasi streikan

I

KOVA SU TIKĖJIMU 
RUSIJOJ.

Rusijos valdžia bažnyčių 
neuždarė ir popų kalėjiman 
nesukišo, bet už tai patįs 
žmonės pradėjo kovą su ti
kėjimu. Telegramos iš 
Maskvos praneša, kad per 

i Kalėdas, kurios pagal sena- j 
! ;i ” ’ 1 ‘ ~ ’I ‘ ~ ~
I apvaikščiojamos pereitą ne- 
dėldienį, visuose teatruose 
buvo tyčia pritaikyti per-

- -į Kalendorių Rusijoj buvo|\-ai

greitu laiku Europoje statymai, kur pajuokiama 
kils dvi didelės revoliucijos, dangus, šventieji, dvasiški ja 
Visų pirma 
į vyksiąs

kietijos proletariato ir bur- pat buvo atakuojama reli-

BOLšEVIKAI UžDRAl- 
DĖ "SALVEIšIŲ" DAR

BUOTĘ.
Maskvos žiniomis, sovie

tų valdžia uždraudė Ameri
kos religinei organizacijai, 
žinomai kaipo "Išganymo 
Armija", dalyti badaujan
tiems žmonėms pašalpą. 
"Salveišiai”, kaip amerikie
čiai paprastai tą "armiją” 
vadina, turėjo įsteigę kelin
tą šelpimo punktų Petro
grade ir Maskvoje. Kodėl 
bolševikai uždraudė jiems 
toliaus Rusijoj darbuotis, 
žinios nepasako.

AIRIJAI GRĘSIA 
SUIRUTĖ.

Nežiūrint kariaujančių 
pusių užsispirimo nepasi
duoti vieni kitiems, Airijos 
visuomenė pradeda jau 
griežtai reikalauti baigti 
naminę karę ir vykinti tai
ką. Nes toliaus brolžudingą 
kovą tęsiant, kraštas neiš
vengiamu budu turės priei
ti prie suirutės. Visas šven
čių laikotarpis buvo pilnas 
krutinu susirėmimų, pasi
kėsinimų ir užpuolimu. 
Opozicija be paliovos už
puldinėja valdininkus, o val
džia keršija jai nuolatos 
areštuodama ir žudydama 
jos vadus. Ir taip kraujo lie
jimui. nesimato galo. Ir tai 
dąrosi katalikiškiausioj ir 
dievobaimingiausioj šaly 
ant žemės.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ.

Aųuiia provincijoj, Itali
joj^ pereitą sąvaitę buvo 
jaučiamas gana stiprus že
mės drebėjimas. Tarp gy
ventojų kilo didelė panika, 
nes bijotasi, kad neatsikar
totų 1915 metų katastrofa, 
kuomet per žemės drebėji
mą žuvo apie 8,000 žmonių. 
Bet šį kartą nelaimių ne
buvo.

i perversmas ir visas tikėjimas; salėse 
Vokietijoj. Neapy-ltuo pačiu laiku buvo mitin- 

kantos bedugnė tarp Vo- gai ir prakalbos, kur taip
I

žuazijos pastaraisiais pen- g}ja. Buvo platinama prieš- 
kiais metais pasidariusi to- tikybinė literatūra, o ant 
kia gili, kad revoliucija da-įgalo deginami šventujų_pa
rosi neišyengiama, . . . - v . .
Kemmerich. Jo manymu, ši-įbininkų Laikraštis 
tam <
kietijoj, o ypatingai Bava
rijoj, kur yra stipriai įsiga
lėjęs klerikalizmas, 1 
paimsianti turčių klesa, 
šiaurės Vokietijoj darbiniu-

sako j veikslai. Ant rytojaus "Dar- 
luanjmu, ši-įbminkų Laikraštis" įdėjo 

susirėmime pietų Vo-^per visą puslapį karikatūrą.
parodančią juokingoj for
moj, kaip komunistai su 

viršų raudonąja armija atakuoja 
o dangaus vartus, o dievai ir

kai laimėsią. Tarp šitų dvie- nusigandę.
šventieji tupi ant viršaus

jų abazų paskui kilsianti 
naminė karė, kuri pasibaig
sianti Vokietijos žlugimu.

Kita revoliucija, jo many
mu, busianti Rusijoj. Tenai 
sukilsianti visa šalis prieš 
komunistų valdžią, kuri žū
sianti baisiausioj skerdynėj. 
Po to eisianti didžiausia re
akcija ir Rusijoj vėl busiąs 
apskelbtas carizmas.

LENKAS GAVO 20 METŲ 
KALĖJIMO.

Lenkas Jozef Zakrzews- 
ki, pagarsėjęs Detroite plė
šikas, gavo 20 metų kalėji
mo už užpuolimą ir apiplėši
mą Kelsey Wheel Co. ofiso 
Detroite. Jis kartu su kitais 
banditais, revolveriais apsi
ginklavusiais, pagrobė iš 
tos kompanijos $400. Za- 

KIEKLĖšl OJA LAIŠKAS krzevvskis buvo jau 20 kar
tų už plėšimus areštuotas ir 
kalėjime ne syki sėdėjęs. 

'•Kažin, ar jis tik nebus gen. 
-, Želigovskio gimine, 
'.toks zajadlas.

Iš RUSIJOS.
.Nuo 11 lapkričio regis

truotas laiškas iš Rusijos į 
užsieni lėšuoja 5,000,000 ko
munistiškų rublių. Svarui -
juodos duonos reikia dabar;

12 ir! "Darbininko" pranešimu, 
j ši utarninką NVorcestery. 
| Mass., įvyko Lietuvos atsto-

— . įvo p. Čarneckio vestuvės su 
,p-le Eleonora šaltėniute. 
J’’D-kas” sako, kad nuotake 

. . ..... i laiminga, gavus toki
vyrą. Bet mums rodos, kač 

Anglijos chirurgas, Ijaunavedis yra daug lai- 
'mingesnis, nes jis gavo ga- 
'iia dailią žmoną.
i
i

kad

mokėti 400.000 rublių. Reiš- ČARNECKIS APSIVEDĖ.
Iria, laiškas kainuoja 
puse svarų duonos.

PADARĖ 15.000 OPERA- i 
cijų.

Laikraščiai praneša, kad esanti 
)-ras James. Rotter, pagar

sėjęs . . „
kuris šiomis dienomis pasi
traukė iš savo profesijos, 
laike savo daktaravimo pa
darė iŠ viso 45,000 opera
cijų.

I
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NEPALAIDOJA'
NUMIRĖLIŲ.

DRAUDŽIA NEPATIN
KAMŲ AUTORIŲ 

RAŠTUS. '
Telegramos sako, kad so 

~ ” j už» 
žiniomis, viduri-'draudusi skaityt loistojau-

i vietų valdžia Rusi joj 

žmonės Vokieti- rastus ir vaidinti jo veika- 
taip nubiednėjo, lūs.

Berlino 
nes klesos 
joj dabar * 
kad nebeįstengia numirėlių 
palaidot, nes neturi iš ko jos 
nupirkti grabo nei kitų lai- tyt Lenino raštus.

numirėliu laidojimu turi ru- iio Markso ir Amerikos po- 
pintis valdžia. 'cto Whitmano veikalai.

Tuo pačiu laiku Vengri- 
valdžia uždraudė skai- 

. Be to da 
doiimo lėšų padengti. Todėl Vengrijoj uždrausta Karo-

“ Tfį*' •

ALIEJAUS DARBININ
KAI REIKALAUJA DAU- 

GIAU ALGŲ.
Bayonnej ,N.'J — Stan- 

dard Oil Col’Ua^Hįnkai,ku
rių čia yra*5^>W,.^reikalą-' 
vo 10 nuošimčių dagiau ai-; 
gos. Jie nurodo,.-kad alie-i 
jaus trust^š -panaikino jų 
bonusus, 'jdškiri^amąs, jog 
pragyvenimas 'atpigo. Tuo 
tarpu gi pragyventoas ne
tik neatpigo, bet dą pabran
go. O kadangi , pastaruoju 
laiku kompanija »tapai nu
griovė dauginantį,, kad Pa
darius daugiau pietos alie
jaus tankonas tąi ?r randos 
nesvietiškai pakilo.-' tjž gau- 
amą dabarr algą darbinin- 
_i nebegab ’toiįjįų‘gyventi 

ir todėl reikąUuja,“kad tuo- 
>aus jiems butų pakelta 10 
nuošimčių mblpstfes. Ir 
kompanija ;tuti i&įmokė
ti, nes gauna. H|Wn^kų pel
nų. Šįmet ,jšmdR.ėjo savo 
Šėrininkams ♦ aj>iė nuo
šimčių dividendų;- s

* .L;"
FORDAS STĄTD'NAUJĄ
FABRIKĄ- GllfCAtiOJ.

Automobiįių j* fabrikantas 
Fordas nupirko'Ųhięagoj 70 
akrų plotą žęmėsS i^'ketina 
statyt tenai j nąujįr ' automo
bilių fabriką/'kuį įgalėsią 
dirbti 16,000 /darbininkų. 
Dirbtuvės pastatytas atsi
risiąs $6,000,000: - • - •

------- ——i——f < f
. _ • U f• • *

REIKALAUJA 29 NUO
ŠIMČIŲ DAUGIAU 

ALGOS.

Generalis streikas gali su- 
paraližiuot visą audimo pra

monę.
Ar bus generalis audėjų 

{streikas Naujoj Anglijoj šią 
žiemą?

Ar bus su viršum 100,000 
darbininkų iššaukta iš dirb
tuvių?

Tai yra klausiniai, kuriuos 
šią sąvaitę riša susirinkęs 
specialėn konferencijon 
Bostone pildomasai Ameri 
kos audėjų unijos komite
tas. Svarbiausis klausimas 
prieš konferenciją stovi: • 
kokiu budu geriau'išreika- • 
lauti 29 nuošimčius daugiau 
algos?

Šitokio algų pakėlimo au
dėjai yra pasiryžę būtinai 
reikalauti, nes nuo 1922 me
tų kompanijos lygiai tiek 
jiems numušė. Visų pirma 
algos buvo apkapotos ant 
22 su puse nuošimčių 1920 
metais. Paskui vėl po trupu
ti buvo kapojamos, taip kad 
dabartiniu laiku audėjai dir
ba jau ilgesnes valandas ir 
gauna tik du trečdaliu to, 
ką gaudavo karės metu.

1920 metais mes sutikom 
dirbti už numažintą mokes
tį, sako audėjų unijos pir
mininkas McMahon, nes no
rėjime būt su kompanijo
mis teisingi. Jos mums 
skundėsi, kad biznis suma
žėjęs, kad užsakymų nesą 
ir jos nieko neuždirbančios. 
Bet dabar pasirodo, kad 
mes buvom apgauti, nes pe
reitų ir užpereitų metų pel
nai buvo nepaprastai dideli. 
Kompanijų dividendai pa
augo šimteriopai. Taigi jų 
godumui turi būt nors kar
tą galas. _ _

Bet prieš audėjus šian
dien stovi ir kitas svarbus 
klausimas: tai 48 valandų 
darbo sąvaite New Hamp- 
shire ir Rhode Island valsti
jose. Klausimas yra tame, 
ar ant syk reikalauti pakė
limo algos ir trumpesnių 
darbo valandų, ar pirma 
statyti tiktai vieną reikala
vimą. o tą laimėjus, reika
lauti kito? šitą tai ii- svars
to pildomasis unijos komi
tetas. Bet ar vieną, ar abu
du reikalavimu audėjai sta
tys, reikalavimas vistiek

COUE — NEPAJUSTAS 
DAKTARAS.

Amerikos^ ląįkra^ai kū
nini žinių ir štiįaip^mų apie 
Emilių Couė ■ (istarkjĘiujė), 
kuris šiomis "dienomis atvy
ko į šią šalįvis’FĮ^ijos ir 
skelbia naują, gydymo bu- 
dą — įsikalt^jmj^N sveika
tos. Jis neduoda jokių vais
tų, nedaro operacijų, nes 
tiesą pasakius, jis nėra nei 
daktaras, o * .tik-paprastas 
aptiekorius. Jo manymu, 
žmogus gali sveikatą sau 
įsikalbėti, tiktai kas diena 
iis turi sau kartoti: ”Aš ei- 
iu vis sveikyn-įr šveikyn, ir 
.uoj pasveiksiu." Ir jei žmo
nis tikrai įtikės/kad jis ne- 
•erga, tai ir nesirgš, sako 
Coue. - - -

Žinoma, jis ' hetvirtina, 
kad žmogui gali ataugti ko- 
’a arba ranka; jei jis jos ne- 
.eko: organiškų ligų jis 
taipgi negydo, pats sako, 
kad jokio . sįu 
nėra išgydęs ir Tiekaiis išgy- 
lyt: bet nervų-liga sergan- 
is žmogus galįs ^aų sveika- ____ ____ _____
ą Įsikalbėti. Tajm nedide- triją Naujoj Anglijoj, 
is iš jo stebukladajris, tik '

l

ausmo jis da pus jr streiko turbut ne
apsieis. O jei streikas bus, 
tai jis bus generalis ir supa- 
raližiuos visą audimų indus-

ratvinė spaudu datĮg sensa- I)EL DAVATKOS UŽMl 
•įjų apie jpprjraijo. t

____. „z. - /'■
J '» .f •«’ - * •-

REIKAtAuMA 48 VA
LANDŲ DARBO SA

VAITĖS.
Nevv Hampshire „valstijos 

’egislaturon, tabo įneštas bi- 
’ius, reikalAųjantisfįvedimo 
18 valandų darbo savaitės. 
Fabrikantai šitam sumany
mui labai priešinai o darbi
ninkai ji remia. Ar bilius 
pereis, da sunku pasakyt.

ŠĖ 3 ŽMONES.
I’rovidcnce,- R. I. —> L po-l’rovjdence,- k. 1. —r L po

licijos nuovadą čia atėjo tu- 
'las Patfick Moran ir pasisa- 
l’cė, kad jis yra pabėgęs iš 
Meksikos, kur nušovęs tris 
kareivius dėlto, kad jie er
zino kokią ten davatką. Da
bar jį kankinanti sąžinė ir 

(jis noris pasiduoti valdžiai, 
i Vietos policija pranešė apie 
tai Meksikos valdžiai.
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REIKALAUJA TIK 
TEISIŲ.

„Lietuvos Ūkininko” 50- 
tam numery yra išspausdin
tas Valstiečių Sąjungos ir 
Liaudininkų Partijos suva- 

.jziavimo protokolas.kur tarp 
kitų dalyku randame šitokį 
reikalavimą-: -

”Už žiaurų milicijos kanki
nsią, teismui išteisinus, dumi 

•nuken tėjusiems teisės reika- 
: Jauti atlyginimo už sveikatos

• nustojimą.”
Šitas reikalavimas paro

do, jog milicija krikščioniš
koj Lietuvoj taip žiauriai 
kankina areštuotus žmones, 
‘ ad jie sveikatos netenka, ir 
. ors teismas paskui atran
da, kad sumuštas žmogus 
buvo areštuotas nekaltai, 
jis neturi teisės reikalauti 
atlyginimo už atėmimą jam 
sveikatos.

Jei šitokių dalykų kunigų 
valdomoj Lietuvoj nebūtų,

• tai Valstiečių Sąjunga ir 
liaudininkų suvažiavimas 
juk nebūtų Įrašęs savo pro-, 
tokolan augščiaus paduoto
jo reikalavimo.

Tečiaus reikia pažymėti, 
kad šitas reikalavimas ne
daug reiškia. Nes jei ir bu
tų duota nukertėjusiems 
teisė reikalauti atlyginimo 
už atėmimą jiems sveikatos, 
tai tas da nebūtų jokia gva- 
rantija, ’ ’ 
žmogus 
gaus.

Apie teisę skųsti valdžią 
ir reikalauti sau atlyginimo 
už skriaudą, rodos nereikė
tų nei kalbėti. Tokią teisę 
demokratinėj valstybėj turi 
turėti kiekvienas pilietis. 
Bet to, da negana; Jei liau
dininkams rupi asmens tei
sių apsaugojimas, tai jie tu
rėtų reikalauti tokio Įstaty
mo. kad nukentėjusiam nuo 
valdžios inkvizicijos žmogui 
būtinai turėtų būt atlyginta, 
o inkvizitoriai, atėmę jam 
sveikatą, turėtų eit kator- 
gon ir atidirbti valstybei 
tuos pinigus, kuriuos ji iš
mokėjo nuskriaustajam.

S

kad nukentėjęs 
toki atlyginimą

KAS PIEŠĖ LIETUVOS 
PINIGUS?

Spaudoje buvo pasirodę 
žinių, buk Lietuvos litai ir 
centai yra lietuvių .piešėjų 
piešti. Bet „Lietuvos Žinio
se” šitas paskalas dabai- už
ginčijama. Tenai skaitom 
šitokį paaiškinimą:

"Prieš spausdinsiant laiki
nuosius Lietuvos pinigus Fi
nansų Ministerija užsakė per. 
<la.il. A. Varną dailininkams 
Vienožinskiui, Didžiokui, Bi
čiūnui ir Leyinsonui pagaminti 
pinigų piešinius. Tie piešini, i 
eskizo pavidale buvo per 2 d'-*-' 
ni ir nakti pagaminti, tačiau 
nebuvo sunaudoti — visi u. I 
laikinieji pinigai yra vokiečių 
dailininkų piešti.’’
Spausdinant gi nuolati

nius litus Čeko-Slovakijoj, ■ 
buvę manoma suvartoti 
Galdiko ir Žmuidzinavičiaus 
piešiniai, kurie* buvę paga
minti da porą metų atgal, ir 
dailininkas A. Varnas, kuris 
buvo finansų ministerijos 
delegatas pinigų spausdini
mo reikalu į Čeko-Slovakija,' 
pasiėmęs tuos piešinius iš 
fin. ministerijos nusivežė Į 
Čėko-Slovakiją.

Bet kada atėję iš Čeko
slovakijos atspausdinti litai 
ir centai, tai pasirodę, kad 
jie daryti ne nuo tų piešinių.

Taigi Lietuvos litus ne tik
■» 
'•1 Įsvetimi spasdina, bet sve 

mi ir piešė.

DVASIŠKŲ DAIKTŲ 
KAINOS.

I

i
i

skaitą, aiškiai ] 
mas, kiek jis yra 
Amerikos priėmę 
juos padėjo.
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NAUJAS BUDAS I 
DANGŲ PATEKTI.

„Lietuvos Ūkininko” 49- 
numery skaitom iš Griška
būdžio, šakių apskr., šitokią 
žinią:

‘ "Prieš rinkimus Į 
Griškabūdžio klebonas h 
buvo užsiėmęs agitacij;., ■. 
bačkų, o net ir bažnyčioje. Vi
siems, kurie balsuos 
mokr. ] 
žemėj visokių gėrybių 
r

-i

• • T sa

Auksas Rusijoj 
veik išnyko.
)a jokioj valstybėj

. aukso atsarga nėra taip
mitai išsisėmus, kaip Ru- 
-ii< j', s. <o Amerikos Fede- 
a t Atsargos Taryba savo 

finansinėj apžvalgoj.
Tary ■ >s apskaitymu, 

prieš pa: karę Rusijos at- 
‘ šarvoi a ikso buvę i 1,744,- 
t'Ov bliu, arba $897,- 

. i ai buvusi didžiau- 
aukso atsarga iš visų 

iio \alstybių tuo laiku.
i uvę 111,000,000 rubliu

298,<
‘šia
pas

i

! aug i ;tu, negu. Rusija turė
jo popierinių pinigu išleidus, 

i Karės metu 600,000,000 
i iš

u

už kr. de-; - - • - -- -

aukso rublių buvoišvežta g 
„ : - na‘ Rusijos Anglijon, bet ikius Dangaus karalystę. Po n»-| irmJajai ,-evoliueijai

PANAIKINO RUSIJOS 
VARDĄ.

Nuo šiol Rusija jau nebe
sivadins Rusija, bet „Socia
listinių Sovietinių Respubli
kų Sąjunga”.

Taip nutarė Sovietų Kon
gresas Maskvoje. Rusijos 
vardas išmetama dėlto, kad 
ton respublikų sąjungon in
go ne viena Rusija, bet ke- 
iiatas šalių: Ukraina, Kau
kazas, Sibiras ir kitos. Ta- 
čiaus jos ne savo noru prie 
tos sąjungos prisidėjo, bet 
Sovietų Kongreso tapo pri
jungtos, kitaip sakant, jų 

. savystovybė panaikinta. Ne
bus dabar Rusijos, bet ne
bus taip pat nei Ukrainos, 
nei Gruzijos, nei Totorių 
Respublikos, nei Tolimųjų 
Rytų Respublikoj — visos 
jos sudarys vieną valstybę 
ir bus po viena centraline 
sovietų valdžią, kuri, žino
ma. sėdės Maskvoje ir bus 
komunistų rankose.

Kad tveriasi tokia sąjun
ga, tai labai geras daiktas. 
Netiktai tarp Rusijos ir jos 
pakraščių, bet tarp visų pa
saulio valstybių reikėtų pa
naikinti sienas ir ant viso 
žemės kamuolio Įkurti vieną 
tbutųj-federacĮją,. su viena 
centraline valdžįj. Bet tokia 
Sąjungą gali tik tuomet" nu- 

’Sis^cti,/Įmomęjt tąufcos dėsis 
>R;4buėsu naru,v o.n^prie- 
\%ta bus prie jcts rifuos.

Antras dalykas.'— nega
lima suprasti, kokiam galui 
komunistai kergia prie savo 
sovdepijos vardo žodį „so
cialistinių”. Su socialistais 
kovoja kaip Įmanydami, o 
savo valdomą šalį vadina 
„socialistine!” Kur čia sen- 
sas?

kad be proto tokio darbo no Eh J« HARRISONO KNYGA 
padarysi. Visų pirma turi 
būt tikslas tokiam tinklui. 
Voras turi žinoti, kad be to
kio tinklo musės nepagausi. 
Paskui, jis turi turėti galvoj 
iškalno apgalvota pieną, 
kaip tą tinklą padaryti. Pa
prastai jisai nutiesia vieną 
liniją, toliaus kitą, padaro iš 
abiejų galų skersinius, taip 
kad pas jį išeina keturkam
pis rentas, ant kurio jis pa
skui audžia savo audeklą.

Visi ' audeklo metmenys 
suvesti į vidurį, kur papras
tai sėdi pats audėjas. Pa
čiam vidury, kur voras tupi, 
tinklas būna sausas, bet ap
linkui jis yra apleistas kli
jais, prie kurių Įlėkęs uodas 
ar musė prilimpa. Voras tuo 
tarpu pribėgęs perduria sa
vo auką aštriu savo snapu 
ir Įleidžia nuodų, kurių jis 
turi savo galvoj. Paskui pa
sitraukia atgal ir. žiuri, kaip 
pažeista ir užnuodyta jo au
ka kamuojasi. Jeigu jis at
kartas, tai jis tuojaus ją iš
čiulpia; o jei ėst jis nenori, 
tai jis apvelka ją savo tin
klu. išvolioja klijuose ir pa
lieką kitam kartui suėsti.

Jei tinklas nėra kaip nu
tiesti,tai voras imasi kitokią 
priemonių vabalams gau
dyt : jis iškasa tuneli ir taip 
ų pridengia, kad vabalas ei
damas Įkrinta į vidų ir vo
ras tenai ji pasigauna.

Mokslas patyrė, jog voras 
turi tiek išminties, kad mo
ka net tiltą nutiesti per upę 
ir persikelti per vandeni, 
jei, žinoma, upė nėra per
daug plati. Jis padaro tai ši
tokiu budu: užlipa ant augš- 
to medžio arba žolės ir pa
leidžia pavėjui savo siūlą. 
Vėjas siūlą neša, o voras jį 
verpia iš savęs. Kadangi tas 
siūlas yrą sausas, tai išleis
damas jį . voras prikabina 
prie jo galo klijų, kurie nc- 
džįusta greitai. Vėjo neša
mas siūlas .užsikabina kur 

j nors ir prilimpa. Voras tada

į

Nesenai teko skaityti. (2) Lietuva Southkens London 
Amerikos lietuvių laikras-' 
čiuose pastabų apie E. J. 
Harrisono knygą „Lithua- 
nia: Past and Present”. Pa
čios knygos man neteko ma
ryti, todėl man nei nepridė
ta apie tai kalbėti. Tečiaus, 
tūlame laikraštyje skaičiau 
neva „kritiką”, 
Harrison’o kalba 
Nežinau kiek toje

Norui Buvęs Anglų Vice-kon- 
sulas Kaune žurnalistas Harri- 

siulė patarnavimą kaipo 
agentas prie musų 
Atstovybės. Prašau 

nuomonę telegrafuoti. 
Klimas 252.

Kowno 24-2-21, 
(3) Iaetuva Southkens Lon

don ’ ■ iį; ' '
Lauksim atsakymo Harrisono 

reikale -•••»■■■» Erets.

(4) Atsakymas:
Korespondentas labai reika

lingas. Kaslink asmens rnan jis 
mažiau pažįstamas negu jums. 
Spręskit Jus. Naruševičius.
(5) Lietuva Southkens London

Ar manote, kad Harrison bu
vęs Vice-konsulas Kaune tiktų 
musu presos atstovu Londone.

Balutis 336.
(6) Užsienio Ministerija

Purickiui Kowno.
Nėra šiuo momentu tikrų ži

bių kada baigsis premierų kon
ferencija ir kada musų klausi
mas bus svarstomas stop Tele
gramoj aš minėjau geležinkeli
ninkų konferenciją Barcelionoj 
dešimtą kovo stop Dėl Balučio 
336 skaityk mano 1884 Kuogrei- 
čiausia siųskit Harrisoną Lon
donan, jeigu jus sutinkat jį 
skirti. Naruševičius 1904
Lietuvos Telegramų Agentūra 

"ELTA”
No. 224 Kaunas,

Gerbiamam Lietuvos
Valstybės Atstovui.

P. Harrison važiuoja Londo
nan ir mano- gauti "Eltos" ko
respondento vietą Londone. Mes 
prieš jo paskyrimą nieko netu
rime, bet galutinai dar su juo 
nesusitarėrn, kadangi norim pir
miau sužinoti, kaip i tai žiūrės 
Anglijos Vyriausybė. Atsaky
mo iš Anglijos Vyriausybės 
Kaune mes dar negavom ir ne
galėjom asmeniai su p. Harri- 
sonu susitarti. Apie musų už
klausimą Anglijos Vyriausybės 
dėl p. Harrisono paskyrimo, jis 
nieko nežino ir neprivalo žinoti. 
Algos klausimas neišrištas, bet 
mes galėtume duoti 80 svarų 
sterlingų į mėnesi. P. Harriso- 
nas mano, kad vienintelė kliū
tis tai algos klausimu susitar
ti, kurį pavedame Tamstai at
likti.

Prašau Ruogreičiausiai man 
pranešti Anglijos Vyriausybės 
nusistatymą Į tai ir prašau pri
imti mano gilios pagarbos pa
reiškimą. (Pasirašo) Erets,

Taip tai tarp savęs susi
rašinėja ir telegramoms pi
nigus aikvoja musų augšti 
valdininkai; ir tai apie daly
ką, kuris visiems buvo iš
kalno žinomas.

E. J. Harrison tapo anglų 
valdžios paliuosuotas ne už 
savo, tik už savo viršininko, 
pulk.- Ward’o, buvusio Kau
ne ir Vilniuje Anglų konsu
lo nusižengimus. Britų val
džia Ward’ą nuo tamystos 
pavarė už įsikišimą į Vil
niaus reikalą: Ward’as Lie
tuvos valstybei didelę 
skriaudą padarė tarpinin
kaudamas Vilniaus klausi
me.

Jeigu p. Harrison nebūtų 
toks typiškas anglas valdi
ninkas, kokiu jisai yra, tai 
jisai kaipo atviras ir nepai
santis pasekmių žmogus^a- 
lėtų daug ką pasakyti apie 
pulk. Ward’o ir tūlų Lietu
vos augštų valdininkų kon- 
šachtus su Lietuvos dvari
ninkais „peoviakais” įr tū
lais kunigais ir jų rėmėjais, 
krikščionimis demokratais, 

Bet kaipo oficialis Lietu
vos valdžios spaudos atsto
vas jisai Londone nei kuom 
neatsižymėjo ir jo raštu an
glų spaudoje visai nebūda
vo matyti; algą ėmė ir tur
būt dar ima... už dyką. Bet 
tai, žinoma, ne p. Harrison’o 
kaitė. Ačiū tarpininkystei p. 
Naruševičiaus, juk ir pulk. 
Ward įgijo prie Lietuvos 
Atstovybės pelningą vietą.

Kazys Pilėnas.

son
spaudos 
Londono
Tamstos

kurioje 
taisoma, 
knygoje 

gramatikos ir kitokių klai
dų, bet Harrison’ą aš pažįs
tu kaipo korespondentą žy
miausio pasaulyj dienraščio 
— Londono „Times”, ir kiek 
girdėjau iš lupų jo draugų 

net ir priešų — jisai 
angliškai rašo gana gerai.

Ė. J. Harrison, buvęs Lie
tuvoje anglų vice-konsulas, 
yra Lietuvos Atstovybės 
Ix>ndone Informacijos Biu
ro vedėjas ir, be abejonės, 
vadovavosi Lietuvos atstovo 

f .Naruševičiaus, kaipo savo 
viršininko nurodymais, il
gai Londono Atstovybės val
dininkų pp. H. Rabinavi- 
čiąus, Gineičio ir kitų infor
macijomis. Todėl reikia ma
nyti, kad tilpusioji Harri
son’o knygoje medžiaga yra 
semta iš valdiškų šaltinių ir 
knyga turėjo būti išleista 
tiktai propagandos tikslu. 
Bet ar visa, kas ten parašy
ta, yra pamatuota faktais, 
ar tiktai semta iš „autentiš
kų” šaltinių — apie tai ga
lės spręsti tiktai geriau pa
informuoti lietuviai... Jeigu 
knyga yra parašyta sulyg p. 
Naruševičiaus nurodymų, 
tai nemanau, kad ten pa
duotos žinios yra autentiš- 
kesnės, negu paties atstovo 
straipsniuose, kurie tilpo 
Lietuvos valstybės subsidi
juojame ir Londone leidžia
mame žurnale ’’The Baltic 
Review”,

E. J. Harrisonas yra ge
ras žmogus ir moka būti iš
tikimu savo bosams; p. Na
ruševičius ištikimesnį tarną 
vargiai galėjo rasti. Harri
sonas, be abejonės, rašė tai, 
kas jam buvo liepta, ir todėl 
nei negalima tikėtis, kad 
knyga jo turėtų tokį pasise
kimą, kokį butų turėjęs vei
kalas žmogaus liuosu noru 
ir savais Įsitikinimais.

P. Harrisonas, kaipo sve
timtautis, yra Lietuvos val
stybei ištikimesnis, negu di
džiuma Lietuvos valdininkų 
— piliečių; jisai yra išsila
vinęs korespondentas ir val
dininkas, o virš visko žino, 
ką reiškia disciplina. Jisai 
pateko prie atstovybės pra
džioje 1921 m. p. Naruševi
čiaus kviečiamas, nors vie
šai p. Naruševičius prie to 
ir neprisipažįsta. Bet že- 
miaus paduotas korespon
dencijos nuorašas Harri
son’o reikale pats už save 
kalba.

N u c r a š a s.
5th January, 1921. 

Dear Mr. Harrison,
Remembering our former 

acąuaintance, I should likę very 
muęh to see you again if you 
are at present in London.

Perhaps you wiil kindiy drop 
me a line here or telephone sug- 
gesting some time convenient 
to yourself?

Yours very truly,
(signed) T. Naraushevich, 

Secretary Lith. Legation.
TELEGRAMOS: 

Nuorašas.
Kowno, 

16th February, 1921. 
Narausheviteh Lietuva

. . . ...i rezer
vą buvo vėl dapildvta iš Si
biro aukso kasyklų.

Kuomet lapkričio mėnesy 
1917 metu bolševikai nuver
tė Kerenskio valdžią, jie pa
ėmė į savo rankas apie 1,- 
192,928,000 rublių vertės 
aukso. Remianties žinomo
mis skaitlinėmis apie išveži-

kimu irgi teko vienas pamoks
las girdėti. Klebonas grasino 
balsavusius ne sulyg jo šven
tos valios, kad mirus jiems ne
bus priimami lavonai laidoti 
šventoj vietoj, o jiems vieta 
patvoryje nešventytam kam
pe."
Tai yra naujas būdas su

Abraomo karalyste susi-Imą aukso į užsienį, Taryba 
siekti. Pirma Lietuvos kai-' 
mietis turėdavo nuvežti kle
bonui didelį veršį, jei jis no
rėdavo numiręs į dangų pa
tekti, <

I

1
lapskaito, kad da 1920 metų' 
pradžioje bolševikų valdžiai 
turėjo apie 950,000^000 rifo- 
lių aukso. Nuo to laiko Ru-

tekti, o dabar užtenka tik ■ sija išsiuntė apie $40,000,000 
už klerikalų partiją balsą 1 rublių aukso Į užsienį kaipo 
paduoti. 'UŽmokesnį už perkamas

Progresas! nors į atbulą prekes ir 32,000,000 rublių 
pusę. [aukso išmokėjo pakraščių
-—=-------------  ------- - valstybėms, darydama su

I jomis taikos sutartis, taip 
i kad pereito vasario mėnesy 
i Rusijos atsargoj buvo beli- 

Kad juos ir bala, tuos tris i11 £ įau aP*e 400,000,000 
Lietuvos artistus. Chicagoj aukso.
po savo koncerto jie sukėlė į ^la f!a nebuvo galas, 
nemažai kalbų ir ednču: vie- Rusijos auksas nesiliovė

ŽARIJOS.

Įvedus Lietuvai litus, visi 
biznieriai turėjo nustatyt rje" 1 
savo prekėms kainas nau- kietus 
jais pinigais.

Dvasiškija irgi pasiskųsi

Chicagoj;
•Įg ouVA;A I

^lllču I V1C- ' ~UUKS3S HCS1110V6 
!.i juos peikia, kiti giria. Ku- } 'a}lk£s i užsienį visokiais 

i_ i keliais ir visokiems tiks- 
lams, taip kad rezervą ėjo 
mažyn ir mažyn, ir dabarti
niu laiku Rusija neturinti 
geltonojo metalo daugiau, 
kaip 100,000,000 rublių. Tai
gi į tą palyginamai trumpą 
laiką tapo išeikvota apie i - 

valsty-

turėjo brangesnius ti- 
ir sėdėjo prie stei-' 

ciaus, tie juos giria. Bet nu-Į 
■ sipirkusieji pigesnius tikie-J 

no savo tavorų kainas litais tus ir sėdėjusieji toliau nuo Į 
pakeisti. Kunigų organas gteičiaus sako matę kaip 
„Ganytojas” 10-tam savo tįstai lupomis krutina 
numery skelbia šitokį „pra- 1 
skurantą”:

1. Skaitytinės mišios
2. Giedotinės
3. Eksekvijos
4. Laidotuvės
5. Pamokslas
6. Užsakai 3 litai.
7. šliubas su mišiom 30 

Tai privaloma mokestis'
už tuos šventablyvus tavo
ms. Pigiau žmogus šliubo: 
negali niekur gauti, nes visi' 
kunigai priguli prie vieno; 
trusto, ir kur jis neitų, vi
sur bus ta pati kaina.

Bet brangiau kunigas ga
li imti. „Ganytojas” sako, 
kad už laidotuves su dviejo- 
mis mišiomis kunigas gali 
imti ir 100 litų.

Ir nežiūrint to, klerikalų 
Seime yra nutarta mokėt 
tiems dykaduoniams algą iš 
valstybės iždo: klebonams* 
nuo 20 ligi 30 litų į mėnesį, 
filiolistams po 20 litų, o vi
karams po 15 litų.

biznis yra geriausia Lietu- su Lietuvos buržujais, 
voj organizuotas. -----------

o
O

mišios 5
10 litu.
15 litų. .
laidojant

litai, 
litai.

a

1.

i

ar- 
bet 

negirdėję ką jie dainuoja.

• „Vilnis” sako: „Pas mus 
Idarbininkai gauna daugiau 
algos už redaktorius”. Tai 
butų nelabai komunistiškai.

Reikia pasakyti, kad ka- 
įpitelistinėj Amerikoj labai 
lankiai darbininkai gauna 

•didesnes algas už prof'esiJo
naitis. Bet už tai komunisti
nėj Rusijoj yra visai kitaip: 

[ten jeigu komisaras, sakysi
me, amerikoniškais skai
dant, gauna 1 dolerį i dieną,! 
tai darbininkui už sunkų 

I darbą užtenka ,dešimtuko, 
i Reiškia, juo arčiau prie ko- 
hnunistų, tuo toliau nuo ko- 
i munizmo.

(•44.000,00f> rublių 
bės aukso. ,

I f
mzinierius i

Kas yra tėmyjęs, kaip žir
nio didumo voras verpia ir 
verpia iš savęs vieną sieksnį 
paskui kitą plonučių siūlų, 
tam būtinai turėjo ateiti 
klausimas: iš kur visa šita

Sakoma, jog Lietuvoj nė
ra nei kapitalistų, nei bur- 

ižujų. nes ten tik ūkininkų ir 
[darbininkų šalis. Tas gal ir 
'tiesa. Bet jeigu kvailam 
[ubagui uždėsi poniškus ru- 
[hus, tai jis pasipųs labiau už 

Taigi "žmoniųi mulkintojų [ milionierių. Panašiai yra ir

REIKALAUJA ATSKAITŲ 
Iš SMETONOS.

Bostonietis A. Ivaškevi
čius. kuris dabar vieši Lie
tuvoje, paskelbė „Lietuvos 
Ūkininko” 49-tam numery 
atvirą laišką Antanui Sme
tonai, reikalaudamas at
skaitų už aukas.

Mat, kuomet Smetona bu
vo laikinuoju Lietuvos pre
zidentu, tai amerikiečiai 
siuntė jo vardu Lietuvos 
valstybei aukas, pridurda
mi, kad jis sunaudotų* jas 
„sulyg savo nuožiurbs”. ,

Pinigų jau buvo nusiųsta 
labai daug, bet iki šiol p. 
Smetona da nedavė atskai
tos ir nėparorlė, kur jis tuos 
pinigus padėjo. Eina paska
lai, kad jis sunaudojęs tas 
aukas saviems reikalams, 
nes tokia buvusi jo „nuo
žiūra”.

I

I

Kaip tik lietuvis tapo iš
rinktas Lenkijos preziden
tu, tai lenkai patriotai tuo
jaus jį nugalabijo. Jeigu 
taip Lietuvos prezidentu bu
tų išrinktas lenkas, tai Lie
tuvos patriotai netik rankos 
nekeltų, bet net savo galvas 
prieš jį lenktų.

Vienas „tovariščius” man 
sekretnai į ausį pakukždėjo, 
kad Chicagos „Žinios” mirė 
]’rieš-pat Naujus Metus. Aš 
nelabai norėjau tam tikėti, 
nes žinojau, kad DE,Kara
lius jas gydė ir net operaci
ją buvo joms padaręs. Bet 
pasirodo, kad niekas negel
bėjo, nes „Žinios” turėjo to- 
kią-pat ligą, kaip ir „Darbi
ninkų Tiesa”. Tai vis pinigi
nės džiovos aukos.

A. Garbukas.

------------- V

. medžiaga pas tą vabalą ima
si? Kaip voras tuos siulus 
suverpia ir kaip jis tiek 
daug kojų turėdamas pats 
juose nesusipainiąja?

Mokslas, kuris iki šiol vo- 
p’O gyvenimu nėra tyrinėjęs, 
; pastarais laikais taip šitais 
klausimais susidomėję ir 
pradėjo tą kuprotą sutvėri
mą studijuoti. Ir pasirodė, 
kad voras ;
vabalas. Jo protas ir gabu
mai taip išvystyti, kad jį ga
lima pavadinti puikiausiu 
architektu ir inžinierium. 
Nes jis moka netik siulus 
verpti ir tinklus austi, bet 
gali taip pat tunelius kasti, 
tiltus per upes tiesti ir or
laiviu lakstyt.

Medžiagą ir Įrankius savo 
darbams voras visados turi 
su savim. Jo kupra yra ne
išsemiamas šaltinis. Joje 
yra kelios gilės (inkstukai), 
kurios gamina tam tikras 
seiles bei klijus, iš kurių jis 
verpia siulus. Tuos klijus iš
leidžia per tam tikras dūde
les, kurių yra* kelios poros 
tarp jo užpakalinių kojų. 
Pasiekę m o, tie klijai tuo- 
.iatir pasidaro kieti ir voras 
juos suverpia į vieną siūlą. 
Tuomet užpakalinėmis savo 
kojomis voras valdo tą siū
lą ir veda tai]), kaip jis nori.

Iš tų siūlų voras papras
tai audžia tinklus musėms 
gaudyt. Kas tėmijo, kaip rū
pestingai tas tinklas pada-

I

ištempia ji, išbando jo sti
prumą, prikabina savo galą, 
irpaskui eina tuo siulu, kaip 
tiltu, kiton upės pusėn.

Kartais voras nori keliau
ti toli — tada jis pasidaro 
orlaivį: jiš atsistoja ant gal
vos, iškelia užpakalį augs- 
tyh ir paleidžia daug plonu
čių siūlų, iš kurių pasidaro 
kaip ir dagio pūkai. Tuomet 
voras paleidžia žemę ir vėjo 
pučiamas keliauja ant tų 
pūkų kaip ant aeroplano. 
Jei jis nori nusileisti, jis nu
leidžia ilgesnį ir sunkesnį 
siūlą, kuris užsikabina kur 
nors, ir voras nusileidžia.

Visa tai parodo, kad vo
ras yra protaujantis vaba
las ir nusimano net apie oro 
judėjimą.

KODĖL IŠIRO MASKVOS 
KONFERENCIJA.

Maskvos konferencijoje,
yra labai įdomus Į pur buvo susirinkę atstovai

Rusijos, Suomijos, Estoni- 
jos, Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos, buvo visų sutikta 
pasirašyti sutartį, kur visos 
valstybės butų pasižadėju
sios nepulti viena kitos. Ru
sai reikalavo, kad toje pa
čioje sutartyje butų taip- 
pat visų pasižadėta ir su
mažinti savo karo spėkas li
gi tam tikro laipsnio. Len
kai principe sutiko mažinti 
savo kariumenę, bet nesuti
ko, kad tas butų įnešta į 
bendrą sutartį; jie reikala
vo, kad šis klausimas butų 
atidėtas vėliau ekspertų ko
misijai 'apsvarstyti. Rusai 
griežtai pasilik# prie savo 
nuomonės.

Svarstant arbitražo klau
simą, lenkų delegatai parei
kalavo, kad teritorijaliai 
(dėl žemių) ginčai nebūtų 
arbitražo keliu rišami. Lie
tuvių delegatai reikalavo, 
kad arbitražo keliu butų ri
šami visi klausimai, taigi ir 
teritorijaliai.

Liet. Inf. Biuras.

(D
Southkens London.

1 have offered services to 
Užsienio Ministerija as Publici- 
tjr and Propaganda agent Lon
don under Legation stop Und- 
erstand offer will be accepted if 
you endorse since believe sucn 
position vacant London stop. 
Should be obliged if you could 
wire your views earliest as have 
cther offer stop Ąddress care 
British Consulate

Harrison.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y.
Kontraktoriai naudojasi 
darbininku nesutikimais.
Gruodžio 22 Įvyko 54 sky

riaus mėnesinis susirinki
mas. Po priėmimo jiereito 
susirinkimo protokolo skai
tyta Jono Perkūno laiškas, 
kuriame us sveikino rubsiu- 
vius su Kalėdomis, ir Nau
jais Metais. Laiškas priim
ta. Susirinkimas paskyrė 
100 dolerių Perkūnui Kalė
dų dovanų. Be to tapo iš
rinkta komisija, kuriai pa
vesta su j ieškoti jam gyve
nimui kambarį kadangi tas 
kambarys, kuriame jis gy
veno iki šiol, yra taisomas 
ir savininkas reikalauja 
idant drg. Perkūnas išsi
kraustytų.

Bendrosios tarybos dele
gatai pranešė, kad kontrak- 
torių asociacija, pamačiusi, 
jog tūli unijos nariai, kelda
mi organizacijoje suirutę, 
padeda jiems laužyti darbi
ninkų galią, atsiuntė Ben- 
drojon Tarybon komisiją, 
kuri pareikalavo, idant uni
ja leistų savo nariams dirb
ti nuodalų (kavaikų) darbą. 
Kontraktoriai grūmojo pa
skelbimu lokauto, jeigu uni
ja nesutiktų išpildyti 
dytojų reikalavimų.

pe pirmųjų tame liste, kur Į 
surašoma vardai jieškančiųĮ 
darbo narių. Pildantysis 
Komitetas jo prašymą iš
pildęs. Bet kokis tai asmuo 
šĮ suteikimą Mišiunui pir
menybės aprašęs laikrašty
je "Vienybėje” ir tuomi pa
pildęs didelę "išdavystę"-, 
nes Pildantysis Komitetas 
senai yra nutaręs, kad nie
kas nepraneštų niekam jo
kia Pildančiojo Komiteto 
tarimų. Pildantysis Komite
tas, pasak raporto, išrinkęs 
komisiją patirti, kas rašęs 
minėtą korespondenciją 
"Vienybėje”. Delegato ra
portas tapo priimtas.

Po to prasidėjo diskusi
jos, ar buvo reikalas suteik
ti Mišiunui pirmenybe dar
bo gavime. Kalba Jokubo- 
nis ir Jokūbaitis teisindami 
Pildantyji Komitetą tuo, 
kad jis turėjęs teisę duoti 
Mišiunui pirmenybę,ba jam 
yra leista, matant reikalą, 
duoti kai kuriems darbinin
kams darbą pirmiau už ki
tus. O Misiūnas, girdi, kai 
atvyko iš Rusijos, gavęs 
darbą tik laikinai. Išdirbęs

ir jis sakęs, kad taip. Tei-imet būna kunigų intako?
. • • *2 _ y * 1 •• • • _ _ • x] 

uinkus; 1 
viskas "all-right".

’ t f
tai j.rautasi ir pas miesto virsi-Į ji paprastai elgiasi

tie irgi sakę, kad [kaip viešpataujančios klc
•sos tarnas-kunigas reika 

Tik atėjus paskirtam va-Jauja.
karui, kuomet rengėjai nu- štai ar.tras atsitikimas 
vyko scenerijų sustatyt, sa-Į turėjęs čia 
lęs užveizda pareikalavęsjdžio. Moterų 
lėiditaę iš policijos, paaiš-;8S-t:. k j i 
kindamas, kad be leidimo' šokius, kur 
jis negalįs salės duoti. (Salė'miai ir u a ko 
priguįiriti airių katalikams, jie policRj it.ii 
kurie valdą visą miesteli, irpvėriši ..i sum 
kas prie parapijos neprigu-pičių, gerai ž 
lis ir kunigui duoklių nemo-'nieri ir daibšt 
kas, tam saiės be lekiamo ne- pažangiosios 
duodą.) Taigi rengėjai nu-menės. Iružpi 
vyko pas miesto viršininką Į reikalo. vien t 
prašyti leidimo. Bet virsi-ii "pafiksyt" 
įlinkas atsisakė leidimą duo-jė-ęs i tuos šok

. ......... ' čias ir kartu su kitais link
icio veikalo, kaip "Jezujito [minosi iki nat pabaigos. Šo-

.tetene Hipnams pasibaigus, vienas 
Ir taip vakaras į kunigo šalininkas, kuris ne

išardytas, išardytas i senai gavo poiicmano vietą, 
pra- 

kitam

va ^rengus 
;S:ias .6įu ra
kė t pabaigo- 

n.dala ir 
vuske- 

čia biz- 
turo 

u vislio
ji visai b*?

? e s r. a

* - 1
1< J-k K. 1

noma

jis buvo al
us kaipo sve- 

‘ - ks-

sam- 
Bet 

bendroji taryba tą reikala
vimą atmetė. Organizacija 
stengsis neleisti algas kapo
ti. Bendroji taryba, tarpe 
kita ko, nutarė, kad tie as
menys, kurie darys unijos 
darbuotojams kokius nors 
užmetimus 
priduoti ir faktus, 
nepriduos, tai jiems nebus 
leista bereikalo kurstyti vie
nus organizacijos narius 
prieš kitus. Delegatų prane
šimas iš bendrosios tarybos 
darbuotės tapo priimtas.

Išduotas taipgi raportas 
iš direktorių tarybos veiki
mo. Direktorių tarybon bu
vo atsilankiusi komisija, 
kuri kvietė Amalgameįtus 
prisidėti prie kovos prieš 
mokyklų varžymą. Be to, i 
žydų socialistų federacijos 
suvažiavimą buvo išrinkti 
delegatai. Susirinkimas pri
ėmė ir ši raportą. i

Toliau sekė Bendrojo Pil-j dirbtuvė neatsidarys, jis til
dančio Komiteto raportas, j rėš laukti 
Pranešta, kad tūlas samdy-jkaip ir visi 
tojas tapęs nubaustas C 1 1 - -
už sumušimą vieno darbi
ninko. Paskui, pas tūlą kon- 
traktorių buvo organizuo
jama korporacija, prie ku
rios organizavimo prisidėjo tinos 
ir vienas dirbtuvės ~------ ’ r—
nas (pirmininkas). Už toki Į na tas, kas blogai padaro ir 
elgimąsi čermanas tapo pa- dar nori pasislėpti. J. B. 
liuosuotas nuo pareigu ėii- 
mo. Raportas priimta.

Iš raporto, kuriuo duota

kad jie turės 
o jeigu

S ra bausk utis vėl mirktelėjo tų) buvo tik tris— Byra 
savo draugui policmanui,3 ir tenoras-pianistas; Oleka 
tas tuoj smogė Vaškevičiui 

veidą, sakydamas: "Tai ir 
u esi vienas iš tų rengė- 
ų!...” Paskui nusitvėrė JĮ ir 

-ušu.ko: "Come on down. the 
•.’hief wants to see you!” kas 
re’škii.: ”Eik šen, viršinin- 
■<us nori tave matyt!”

Vaškevičius
ai, aš gailu nueit, 

duokit man skrybėlę”, 
policm-tr.as 
vo skrybėle 
Vienas iš 
:am skrybėlę ir policmanai 
?1US:1 
Rnt ! 
jam per 
svaigino. 
:uo darė, 
si jau nebeatsimenąs, 
buvo numestas tenai 
grindų. Kuomet jis atidarė 
akis, vienas policmanų tuo
jaus uždaręs duris ir polic- 
? minas Guning sušukęs: 
"Na, tu kalės vaike, dabar 
mes tave užmušime!” Ir ant 
Vaškevičiaus galvos pasipy
lė buožės, kartu su bjau
riausiais policmanų keiks
mais. Paskui buvo pašauk
tas daktaras, kad užsiūtų 
Vaškevičiaus galvoje žaiz
das. Daktarui už darbą už
mokėta $7.50, kurie buvo 
pačių policmanų išimti iš 
Vaškevičiaus kišeniaus.

Šitas Vaškevičiaus liudy
siąs tilpo ir Scrantono dien
raštyje, "The Scrantonian”. 
31 gruodžio numery.

Kada d. Vaškevičius gulė
jo policijoj ant žemės visas 
sumuštas ir sukruvintas, jo 
draugai šokių salėj stebėjo
si. kodėl jis taip ilgai ne
grįžta. Negalėdami sulauk
ti, jie nuvyko policijon pasi
teirauti.

Nuėję i City Hali jie rado 
jį visą kruviną ir užtinusio
mis akimis. Net sienos ir 
langu užlaidos policijos 
klerko ofise buvo kraujais 
aptaškytos, šiurpu buvo ir 
pažiūrėt. Taigi jezujitai pa
tįs parodė savo sąžinę.

Gavus draugams nuo po
licijos klerko leidimą pasi
matyt su Vaškevičium, vie
nas mušeikų, būtent polic- 
manas Guning, priėjo prie 
jo ir sako: "Jei tu, supuvėli, 
pasakysi, kad aš tave mu
šiau, tai tu gyvas iš čia ne
išeisi. Aš tave užmušiu vi
sai”.

Apie vidurnakti Vaškevi
čių paleido namo. Dabar jis 
ketina skųsti mušeikas 
miesto tarybai, o jei tenai 
teisybės neras, tai eis Į teis
mą.

Tai matote, skaitytojai, 
■ kokiose sąlygose kai . ku- 
Į riuose miesteliuose prisieina 
i progresyviam 
[ larbuotis. 
i Prie progos 
pranešti, kad 
lietuvys vardu

i

;-tį paaiškindamas, kad to

j O nepatiko jis jam ne vien Įdėjo s; 
deltO, hau įeitai [Jcll UUŲIIM j i 

jezujitų sąžinė, bet ir dėlto, Ima i duodamas tuo koki nors 
kad vakarą rengė pažangus [ženklą. Po to mirkčiojimo 
žmonės. Juk 1918 metais Į antrasai policmanas tuo- 
taip pat buvo sustabdytas Į jaus prieina prie vakaro ka- 

. veikalas "Pirmi žingsniai”, Įcierės Valinčienės ir reika- 
sa vaite, jis sugrįžo, bet rado i kuris neturi nieko bendra Į Jauja $5.00 už savo laika, 
užsirašiusiu į iistą pirmiau Į nei su religija, nei su vai- [ Valinčienė sako, kad sudė
jo žmonių. Balsą gauna čer-įdžia; sustabdyta jis buvo reta tiktai $4.00, o ne $5.00. 
manas tos dirbtuvės, kurio-j dėlto, kad ne kunigo valdo-'Prasidėjo ginčas. Tuomet 
je Misiūnas buvo gavęs dar-[mi žmonės ji rengė. priėjo d. Vaškevičius ir už-!
bą. las čermanas aiškina,; Tokiuose nedideliuose ir tarė už kasiere, sakydamas, Į

! tamsiuose miesteliuose, kaip jog ir jis girdėjęs, kad su-i 
ĮPittstonas, valdžia visuo- tarta tik-4 doleriai. Tuomet

Sąžinė”, Pittstone nevalia
esą statyti. Ii uip uiHgo s;;
tapo išardytas, išardytas [senai g;
dėlto, kad kunigui nepatiko.[tai yra Grabauskutis,

_ _ , -avo draugui,
kad tenai parodoma Į policmanui, mirkčiot. mato-

je Misiūnas buvo gavęs dar- mi žmonės ji rengė, 
bą. Tas čermanas aiškina,! 
jog yra netiesa, buk Mišrū
nas tik vieną savaitę išdir
bęs dirbtuvėje. Misiūnas iš
dirbęs šioje dirbtuvėje bent 
jjenkias savaites, tuo gi tar
pu tiesos yra tokios, kad as
muo, išdirbęs tik dvi savaiti 
dirbtuvėje, ir tai nebegauna 
vietos pirmose listo eilėse. 
Kalba kai kurie kiti susirin
kusių. Jie aiškina, kad ne
buvę reikalo suteikti Misiū
nui pirmenybės <r kad todėl 
aprašymas, tilpęs "Vienybė
je” nesantis jokia išdavystė, 
kad reikia tik ačiū tarti už 
aprašymą, ba kitaip susi
rinkimas nebūtų nė patyręs 
apie tą Įvykį.

Susirinkimas Pildančiojo 
Komiteto tarimą pakeitė 

i taip: B. Misiūnas gali eiti 
darban tuojau, jei pradės 
dirbti ta dirbtuvė, kurioje 

>jis dirbo; jeigu jo senoji

l «

I

Kcmiteto raportas.! rėš laukti

$100 laukia.
Rodosi laikas butų mesti 

paprotį kakinti tą ypatą, 
kuri praneša, kuri išvelka 
aikštėn tą arba kitą abejo- 

; vertės pasielgimą. 
Man rodosi, kad kaltas bu- icerma-

J. B.
Unijos Koresp.
____

PITTSTON, PA.
atskaita apie socialistų dien-! pojja sumušė d. Vaške vi
raščio "The New York CalT Į 
konferenciją, paaiškėjo, kad 
konferencijoje buvo nuo 
įvairių unijų apie 150 dele
gatų. Konferencijoje priim
ta rezoliucijos, kaip vienu 
balsu užgirusios dienraščio 
pakraipą. Raportas priim
tas.

Paskui Įvyko rinkimas 
vieno nario i vietini pildanti 
komitetą. Išrinkta Sta
naitis.

Iš eilės skaityta ir priim
ta čermanų susirinkimo 
protokolas.

Delegatas (biznio agen- 
tas> savo raporte pareiškė, 
kad 29 dirbtuvėse, kuriose 
54 lokalo nariai paprastai 
turi darbą, šiuo laiku šiek- 
liek dirba. Keletas dirbtu
vių buvo sustojusios, bet Jau 
plradėjo dirbti, o kai kurios 
kitos, laukiama, pradės 
dirbti no švenčių. Baigda
mas savo raportą^ delegatas 
pareiškė, I '

čių ir išardė teatrą.
Patėmijęs iš laikraščių, 

kad 29 gruodžio Pittstone' 
statoma 5-kių aktų tragedi-j 
ja "Jezujito Sąžinė", ir ži-j 
Modamas, kad pittstoniečiai [ 
draugai visuomet gerai vei
kalus vaidina, nusprendžiau 
nuvažiuoti tą vakarą pažiū
rėti, kaip toji "Jezujito Są
žinė” išrodo.

Atvykęs prie svetainės 
tečiaus išgirdau,' kad teatro 
nebus, nes vietos lietuviškas i 
jezujitas Įskundęs ir polici- [ 
ja vakarą uždraudusi. At
ėjus paskirtai valandai žmo- 
nių prisirinko daug, bet sa- ; 
lės duris buvo užrakintos, 
žmonės sužinoję, kad tai 
"dvasiško tėvelio" pasidar
bavimas, pradėjo baisiai 
piktintis. Kai kurie ėmė kal
tinti rengėjus, kad iškalno 
nepadarė su salės savinin
kais sutarties. Bet rengėjai 

pareiškė, kad Pildantysis paaiškino, kad sutartis bu- 
Komitetas Įgaliavęs ji pra- vo padaryta ant rašto, ir 
nešti susirinkimui, jog vie- pusė pinigų už^ salę buvo 
name Pildančiojo Komiteto užmokėta. Da už dviejų die- 
susirinkime B. Misiūnas .nu teirautasi pas salės už
prašęs padėti jo vardą tar-jveizdą, ar viskas tvarkoje,

nešti susirinkimui, jog vie-

susirinkime B. Misiūnas j

atsakė: "Ge- 
tik pa- 

Mat 
jį mušdamas bu- 

jam numušęs, 
publikos padavė 

hėlę
temrė ji laiptais žemyn. 

:iptų vienas jų kirto 
galvą ir visai ap- 
Ką jie toliau su 

Vaškevičius sakn- 
Jis 
ant

basas ir Leškevičius — smu- 
kininkas. J. Byra dainavo 
daugiausiai iš operų verstas 
lietuvių kalbon dainas. Jo 
balsas begalo muzikalus ir 
klasiškai kontroliuojamas 
su piano komponavimu. AI. 
Leškevičius, tai tikras že
maitis, smuikos specialis
tas. Jam publika neleido nė 
nuo estrados nueiti. Gi 1‘. 
Oleka, baso,

mis sklepinis "progresas” 
dar nepasiliovė.

‘ Maskviniai komunistai, 
veikdami skiepuose, savo 
tikslo jau "atsiekė”: revo
liuciją "sukėlė”, prakalbas 
visas išsakė, teatrus visus 
išlošė, dainas išdainavo, 
"šnipus” išgaudė. Dabar, 

suėję Į bolines, praktikuoja 
Rolėmis, kauliukais, kazyro- 

i mis ir kitais "moksliškais” 
išradimais. Sakoma, mask-

kad uzgraude. vjnjains sekasi ir visur jie 
Mefestofelio operą, tad viršų: jau daug bolinių
stebėtis reikia jo stipriu ip?:erėjo i komunistu rankas, 
puikiu balsu.

Artistai padainavo da ir 
ekstra po keletą šmotelių. 
Publika buvo pilnai paten
kinta, išskyrus kelias bobe-: 
les, kurios, matyt, pačios 
neina Į geresnius parengi
mus išskyrus bažnyčią, tai, 
girdi, bažnyčioj gražiau 
gieda.

Buvo garsinta, kad vaikų 
nesivesti, nes bus neįleidžia
mi. Betgi jų buvo pilna ir 
net "ošeriai” turėjo juos 
gaudyti. Pati publika augš- 
rutinėj galerijoj irgi šneku
čiavosi daugiau apie artis
tus, negu klausėsi. Da vie
nas sale manęs moteriai per 
šlaunį delnu suplojo, kad 
net garsas nuėjo per svetai
nę. Lietuviai privalo Jau
giau mokytis žmoniškiau 
apsieiti publikoje.

Blusų Blokas.

į Romos komunistams irgi 
neblogai sekasi, jų skaičius 
.žymiai "paaugo". Mat, airių 
• vyskupas nupirko šmotą 
raisto pagal Welchs Pond ir 
pavedė musų rymiokams ji 
apdirbti, šie tuojaus toj vie
toj pastatė koplyčią, kurią 
pavadino "Palangos Koply
čia”. Vasaros laiku toj ko
plyčioj susirinkę ryniiokai 
traukia munšainą, o žiemos 
laikui užėjus ton koplyčion 
apsigyvena šeškai, apuokai, 
varnos ir kiti girios paukš
čiai. Dvasios vadu tiems 
naujiems parapijonams pa
skirtas kun. Marwauskis.

Kiti Romos komunistai 
prieš Kalėdas susimufino Į 
skiepus arba "katakombas” 
ir pergyvena pirmųjų krikš
čionių gyvenimą. Visa bėda, 
kad "katakombos” šlapios 
ir dažnai prisieina pum- 
puot iš jų vandeni. Bet ką 
padarysi: juo ant šio svieto 
vargingiau gyvensi, tuo ki
tame sviete bus geriau.

Malūnų Gizelis.

Gamtos patvarkyta, kad kūdikis gyventų, bet ,’jo 
laikymąsi gyvu nėra vienatims daiyfcas ką reikia 
svarstyt’. Kad tinkamai tarpti ir išalkinti i sveiką 
ir vikrų subrendimo amžių, kūdikis turi gauti tin
kamą maistą, atsakančias drapanas ir tinkamą 
priežiūrą, o i tą įeina ir užlaikymas jo smagiu bei 
ėvariu ir aprūpini u su perteklių gryno, sveiko oro.

Kūdikiai maitinami itorden’s Eagle Pienu papras
tai geriau tarpsta ir rodo geresni kūno suaugimą, 
negu kuomet jiems duodama kitas kuns paraduo
jantis maistas vietoje garnius parūpinto.

Eagle Pienas išaugino daugiau kuūikiu j stiprius ir 
sveikus vyrus bei moteris, negu visi kiti dirbtini 
maistai sykiu sudėti. .Ji rekomenduoja gydytoj:?! 
visur de’ei jo kokybės ir vienodumo.

Duokit savo kūdikiui atsakančią prosą gyventi. 
Imti sveiku ir laimingu, kad jis galėtų džiaagtLs 
smagumais sveiko, linksmo kūdikio, ir galėtų ap
rūpinti vėliau save, o gali būti ir tėvą i>ei motiną.

Jei jūsų kūdikis neauga Į svori, verkšaoja ir ne
rimsta. gali būti tas maistas, kurį jam duodat, 
jam netinka. Pradėkit nuo šios dienos vartoti 
Eagle Brand Pieną. Išpildykit kupina šio paskel
bimo ir prisiuskit. o gausit dykai pamokinimų sa
vo kalboje kaip jj vartoti.

elementam

reikia da 
26 gruodžio 
Žitalis nu

krito čia nuo geležinio tilto, 
susižeidė ir mirė už kelių 
valandų, palikdamas pačią 
su vaikučiais. Tai alkoholio 
auka. Grybkalnis.

IAYVRENCE, MASS.
Margumynai.

Darbai šiuom laiku eina 
gerai, bet ir darbininkų yra 
užtektinai, kurie privažiavo; 
iš visų miestų jieškot ”leng-| 
’.iį” darbų. Uždarbiai men
ki: paprastas darbininkas! 
uždirba Į savaitę (48 va!) 
pnn ilri 90 rlnlorin Uflu-Į 
giau patyrusieji audėjai,' iiudson Coal Co7 pasirįžo 
dirbdami nuo mastų, uždir-'apkramtyti darbininkams 
ba nuo 20 iki 30 dolerių. Su algas, todėl darbininkai su- 
namais gyvenimui pas mu- g^j^Yo Atvažiavęs ūm
inis tikra bėda. Gal nei vie-; jos viceprezidentas patarė 
name mieste Suvienytose darbininkams grįžti prie 
Valstijose nėra tokios spe- darbo už numuštą mokestį, 
kuliacijos su namais, kaip 0 jjs matysiąs kompanijos 
pas mus. Kaip teko patirti, viršininkus. Bet darbininkai 
brituose miestuose rendas j0 patarimo nepaklausė. Po 
moka kas mėnesis, bet pas vice-prezidento prakalbos 
mumis rendauninkų dur’S pasilipo ant pagrindų italas 
baladojamos kas subatą. Di- vardu Kapelyn, kuris smar- 
džiuma gyvenamų namų ei- kiai kritikavo vice-preziden- 
na iš rankų i rankas ir kiek- politika. Vice-prezidentas 
vienas naujas savininkas n0rėjo italui atsakyt, bet 
vis kelia renetą, nes tas pats susirinkusieji darbininkai 
agentas, parduodamas vieną pakėlė triukšmą ir neleido, 
namą kelis kartus, vis sako, Tokiu budu prie susitaiky- 
kad "galima kelt rendą”. Is m0 neprieita, 
valdžios pusės rendų niekas < ♦
nekontroliuoja, kiek kas no-- „ . , .. , . i-, •inno i Musu kolonijos katalikai
n, tai ir įupa. 'daugiau nieko nežino, kaipDarbininkas, dirbdamas jr P
•nrbtuvej per ilgus meta,, , fc f 0 jau 
sutaupo porą-trejatą tuk»- j Į ; tjkJri laukiniai: 
tanciu dolerių ir, noreda- ..... . .•
•nas pasiliuosuoti nuo augš-ytW>a ožių balsais per die- 
tų rendų, perka namus. Na- nas ir naktis. Progresyvių 
mas ant dviejų šeimynų, po laikraščių jie neskaito, o iš 
4-5 kambarius lėšuoja nuo ”Garso”, kurį jie gauna, ma- 
$7,000 iki $10,000. žmogus ^aj g^li pasimokyti.

jne-Ša ,arl Antrą dieną Kalėdų kun.
$3,000, o daugiau užtraukia1paskolą (mortgage) ant Struckus buvo parengęs ba- 
augštų nuošimčiu. Tokiu nU- čia tai galima buvo pa
burtu pirkikas atsiduria to- matyt visa katalikų "kultu- 
kiame-pat vargingame pa- ‘ ” S. žilvitis. •
dėjime, kaip ir rendaunin- 
kas. Skirtumas tik tame.

I kad šitokis namo "savinin- 
Ikas” palieka užtikrintu ban
ko vergu. Paėmęs nuo ren
dauninkų rendą ir pridėjęs 
savo pačios nedėlinį uždar-Į 
bi, neša bankui nuošimčius; 
už paskolą. O kur taksai,! 
ąpdrauda, pataisymai ir ki-' 
ti nepermatomi iškaščiai. i 
Taigi kaip rendauninką, 
taip ir savininką lygiai iš
naudoja spekuliantas ban- 
kierius.

♦ ♦ ♦

PLYMOUTH, PA. 
Darbai ir kiti dalykai. 
Darbai anglių kasyklose

nuo 15 iki 20 dolerių. Dau-.po streikui eina gerai. Tik

prakalbos

❖

CHICAGO, ILL.
"Lietuvos Opera” Chicagoj.

Gruodžio 26 dieną buvo 
surengtas Orchestra Hali 
koncertas Lietuvos Operos 
artistams. Koncertas buvo 
rengiamas laikraščių redak
cijų ir didžiųjų draugijų 
spėkomis. Tatai ir publikoj 
buvo matyti daug kunigų ir 
net svetimtaučių atsilan
kiusių.

Komitetas, kaip ir patįs 
.artistai, buvo gausiai garsi
nami vietinėj spaudoj, užtai 
publikos prisirinko labai 
daug tokioj didelėj vidur
iu iesčio salėj.

Apie pačius artistus rei- 
|kia sakyti, kad jie pasirodė 
ne tik geri artistai, o ir di
deli inteligentai Jų (artis-

I

New York.

f

Kūdikių 
Kr.v^a

THE RORDEN COMPANY 
Eorden Buiidins'.

■ ;

““ K U. P O N A S
Pažymėk kryželiu ko nori
Penėjimo
i nstrukcijos

Pavardė

Adresas
LAhHanian

, —£W COMP*^ 0
VOK t. u. s. A.

t

Komunistai pas mus pui
kiai "progresuoj'a”. Maskvi
niai iš skiepų išlindo, tai Ro
mos komunistai j skiepus 
sulindo, tokiu budu pas mu-

Geriausi 
Cigaretai



rų sau
jai rei

kalingo tranzito Nemuno 
upe. Butų tai naudinga ir 
Rusijai, kurios prekybai lū

šių metų lapkričio pra- kietija”. Reikia užkirsti ke- da atsidarytų dar vienas, 
džioje Ambasadorių Tary- lią tai germanizacijai. Rei- tranzito kelias.

Po šituo raštu

Prūsų lietuviai nori dėtis į tikiu su Lietuva dėl jai 

prie Lietuvos

ba išklausė visų Klaipėdos kia nutraukti politinius ry- ( 
krašte užinteresuotų balsų, sius su Vokietija. įstatymas' Stiklio:

... tų, tarpe ir pačių Klaipėdos neprikl:ui§o<no tik i
‘Prūsų) lietuvių. Ta^i: mestų jįĄVokiėtijoš glėbį, atmeta projekta|-We 

. rausimas netrukąsįjau bjs’ Vokiečių-Lietuvių Heimat- vonios Valstybės*'*ir 
*" ’ ’ J ) generalis sekreto- lauja susi junginio jsu Li

nnn nata nurnigLuc . kii ____J „

Musų' kad jo organizįąęjja "dirt', 
' ‘ ‘ / 7>1;

, nes ’taT esąs arti-f 
reikalavimus, miausis kelias i vienybę su Į 

........... , kai priskyrimas' 
1. ’ ‘ Lietuvos sudarytų ne-! 
jiergalimą kliūti tam troški
mui Įvykti’’, 

į Jie atmeta taip pat ir len
kų pretensijas. Lenkai ne- 

; turi nei geografinių, nei 
: etnografinių teisių prie to 
krašto. Prekybos santikiai 
neturi žymios ekonominės 
svarboj Lenkų visi žygiai 
esą daromi tik tam, kad ap
sunkinti sujungimą Klaipė
dos su Lietuva.

Nesą kitokio praktingo 
Klaipėdos problemos išriši- 

■ ino. kaip tik prijungimas jos 
i prie Lietuvos, 
j Tautos Tarybos vardu pa- 
'sirašė jos ingaliotas Dr. 
; Gaigalaitis.

LIETUVIŲ PIRKLIŲ 
SĄJUNGA padavė skaitli
nes, parodančias Klaipėdos 

; krašto prekybą 1921-mais 
metais. Tais metais viso 

' įvežta prekių už 573,334.980! 
i markių (iš Vokietijos už 
į 438,951,370 markių, iš Lie
tuvos už 80.468,960, iš kitu 
kraštų už 82,914,649; tame 
skaičiuje ir iš Lenkijos tik 
už 180,485 markių). Tais pa- 
P191C’ mo ir-. — TZAT *

. tų, tarpe ir pačių Klaipėdos nepriklaivįomą krą^jt 
‘Prūsų) lietuviu. Tasįii mestų jį i Vokietijos 

. bis ” ‘
išrištas. Taigi ateina svar- lundo” į. 
bus politinis momentas mu-' riuš p. Kuhn pats pareiškęs, v-3 
sų tautos gyvenime. Musų: kad jo organiąąęįja *' 
tauta savo vyriausybės lu- barni dėl Nepriklausomo 
pomis jau pareiškė savo nu-'. Krašto, r*1 
sistatymą ir - -
Išeivija irgi jau nesyki tarė Vokietija, 
tuo klausimu savo nuomonę, prie 
Mums svarbu žinoti, kad ir 
patys Klaipėdos krašto lie
tuviai nuoširdžiai nori susi
jungti su visa Lietuva, žino
ma, tik pasilikdami sau pla
čią autonomiją.

Pravartu bus Įsiklausyti 
tiems balsams, kaip jie buv o 
paduoti Ambasadorių Tary
bai.

TAUTOS TARYBA savo 
rašte reikalauja sujungti 
Klaipėdos kraštą su Lietu
vos valstybe. Paskelbimas 
Klaipėdos krašto nepriklau
somu — sako Taryba — bu
tų pragaištingas. Teritorija 
esanti per maža. Gyventojų 
tik apie 140,000. Pats iš sa
vęs kraštas nesąs turtingas; 
pramonė tik medžio, ir tai 
atvežto iš Lietuvos. Nuo to 
laiko, kada Lietuva uždarė 
kelius į Klaipėdą, Klaipėdos 
prekyba labai sumažėjusi. 
Belikę verstis tik kontra
banda, alkoholio ir cigare t ų 
šmugeliu; kraštas einąs prie 
bankruto. Vien savo pa j jė
gomis Klaipėda negalės pa
sikelti ekonominiai. Perei
tais metais reikėję Įsiga- čiais metais išvežta už 505,
benti daug grudų — savų 
neužtekę. Duonos ir dabar 
Klaipėdoje trūkstą. Prisibi- 
joma net sumišimų. Trūkstą 
ir malkų kurui. Krašto ad
ministracija, kovojanti už 
"Nepriklausomybę”, sle
pianti tikruosius faktus, lė
čiau tikroji padėtis neužilgo 
paaiškėsianti visam pašau- 
hui.

Susijungimas su Lietuva 
greitai atgaivintų Klaipė
dos prekybą, nės Lietuva, 
vieton kreipus savo ekspor
tą per Karaliaučių ir Liepo
ją, imtų kreipti ji per Klai
pėdą. Beto, nauja tvirta 
Lietuvos valiuta išgelbėtų 
kraštą nuo bankruto, Į kuri 
stumia dabar nuolat pu<»-, 
lanti markė.

Be ekonominių priežasčių* 
esą dar ir kitokių, 
esanti didžiausio intelektu- !,!ama 
alio progreso perijode. 
jau įrodžiusi savo vidaus 
galę plėtoties. žemdirbystė 
ir pramonė kilančios ir da
rančios rimtą konkurenciją 
Klaipėdos teritorijai. Kas 
matė dabar Lietuvą, turės 
pripažinti tą naują civiliza
cijos veiksni.

Dažnai vartojamas argu
mentas, kad tikybų skirtu
mas galės būti rimta kliūti
mi susijungimui katalikiš
kos Lietuvos su protestoniš- 
ka mažąja Lietuva, neturįs 
]>amato. Lietuvių tauta 
esanti nepaprastai rakanti, 
toleratinga. 75,000 protesto- 
nų, gyvenančių Lietuvoje, 
visuomet džiaugiasi pilniau
sia laisve ir niekas nesikėsi
na ant jų teisių.

Beto, jie nori susijungimo j j^igu Klaipėdos uostu neat- 
dar ir dėl tautinių motyvų, j riremsianti visa Lietuva. 
Nuo neatmenamų laikų Kaį kurios didelės firmos 
Klaipėdos teritorija esanti; medžio išdirbystės reikalau-

Jb86 markes (į Vokietija ul 
283,303,722, Į Lietuvą už’74,- 
714.119, i kitus kraštus už 
147.373,495; tame skaičiuje 
ir Į Lenkiją tik už 172,920 

j markių). Savo rašte Klai- 
j pėdos pirkliai aiškina, kad 
i Klaipėdos kraštas dabarti
nėje padėtyje turėjęs dau
giau prekiauti su Vokietija, 
negu su Lietuva, nes su Vo
kietija jisai buvo surištas 
visais senasiais santikiais, 
mėliais ir ta pačia valiuta; gi 
nuo Lietuvos griežtai at
skirta stipriai saugojama 
siena. Per tą sieną ėję daug 
slaptos prekybos kontra
bandos keliu, kas skaitlinėse 
nesą pažymėta. Tečiau jeigu 
Klaipėdos kraštas susijung
iu su Lietuva, tada ir pre
kyboje Lietuva beabejo už- 

Lietuva pm-d pirmą vietą, nustum- 
! dama V okietiją toliau.

kad per Klaipėdos kraštą iš 
Lietuvos buvo parvežta 
843,476’ 2 doppelcentnerių 
prekių, gi Į Lietuva buvo 
parvežta 100,521 dc. Tos 
skaitlinės rodo, kad Klaipė
da esanti naturalė Lietuvos 
išeitis i jurą.

Lietuva, Įvedusi prieš ke
lias savaites savo pinigus, 
žymiai sumažinusi Įvežamų 
prekių skaičių. Klaipėdos 
prekyba jau turinti iš to di- 
deliausių nuostolių, ir jei 
taip ilgiau tęsis, ‘tai reikš 
Klaipėdos prekybos žlugi
mą.

Klaipėda savo geografine 
padėtimi esanti skirta tapti 
dideliu miestu. Tečiau ji 
liksianti tik mažu miestuku,

Į

■ Ji i * ranzito skaitlinės parodo,

Klaipėdos nepriklauso-lietiiviškaĄ Taikos Konfe- J?
rencija padariusi klaidą, ka- ĄYbės, nes mano, kad tada 
da tik pusę to lietuvių kraš- joms 1 ’ ’ ___ __
to atskyrusi nuo Vokietijos, prekyba ir išdirbystė ne tik 
Ačiū geležinei germanizaci-pš Lietuvos, bet ir iš Lenki
jos sistemai, dalis lietuvių,j.’os. Tečiau jos tai daro la- 
vpač miestuose, tapo suvo-jbiau politiniais tikslais susi- 
kietinta. Vokietinimas vam-,.jungimo ateityje su Vokie- 
mas per mokyklas dar ir ' tija; juk tikroji Lenkija Ne- 
dabar. Vokiečių mokytojų muno nesiekianti; ji tik 
dabar skleidžiamas obalsis! prievarta užgriebusi Nemu- 
esąs: "Per nepriklausomybę no dali. Priskyrimas Klaipė- 
Vėl atgal į vienybę su Vo- ^os prie Lietuvos verstų* ir

pateksianti medžio

pasirašo

taip į$t 
epriktau-;

■ reika- 
ietu-Į

- autonomijos pagrin
du. (Pasirašo Simonaitis!.) 
Lietuva esanti čnaturaiisj 
fiinterlandas (atrajnai K lai-j 
pėdos teritorijos, su kuriai 
ji sudaranti ekonominę vit-Į 
netą. Klaipėdos krašte esą i 
314.743 hektarai žemės. <a- 
vo duonos nepakanką. 1929- 
tais metais reikėję Įgabenti 
50, (XK) centnerių grudų. 
1921-mais metais — 60,009. 
•Siena su Lietuva esanti ii-j 
ga, reikia užlaikyti daug* 
sargų. Jiems užlaikyti rei-j 
kėję iškirsti 15,000 festnu-: 
išriti medžiu iš valdžios' V Vfc
miškų daugiau negu buvę 
skirta. Lietuvos litas ;J 
šęs kraštui daug vargo, Ji 
nebegalįs inpirkti savo' 
markėmis Lietuvoje maiši \

Uosto pilniausia stagna
cija, nes jie neturi iš ko jo 
taisvti. Ir kraštas atsigau- 1 * ' . 
šias tik tuomet, kuomet jis 

i busiąs prijungtas prie Lie
tuvos. Baigia taip: "Reikia 
leisti Klaipėdai patapti tuo. 
kuo skiria būti tą uostą pa
tys vokiečių rašytojai ir 
ekspertai, kurie apie Klai
pėdą sako, jog yra tai 
'Lietuvos Uostas’, kuris neš 
naudą ne tik Lietuvai, bot 
ir visai Rytu Europai",

ŪKININKU K A M E RA 
įrodinėja, kad nepriklauso
mybė privestų kraštą prie 
ekonominės pražūties. Gi 
susijungimas su Lietuva j»a- 
keltų ūkininkų gerbūvi. Jie 
griežtai protestuoja prieš’ 
Vokiečių siūlomą plebis
citą.

MAŽŲJŲ PIRKLIŲ SĄ
JUNGĄ išdėsto savo rašte 
ekonomines, tautines ir po
litines priežastis, kode! 
Klaipėdos kraštas turis bū
ti prijungtas prie Lietuvos. 
Pasirašo Brožaitis, Dav 
J. Birškus.

JAUNIMO KUOPŲ SĄ
JUNGA iškelia aikštėn tau
tinį sentimentą jaunosios 
kartos, kuri nepaliausianti 
kovoti už sujungimą Klai
pėdos su visa Lietuva. Pasi
rašo Braks.

MAŽAŽEMIŲ SĄJUN
GA reikalauja taip pat su
jungimo Klaipėdos su Lie- P 
tuva. Nurodo savo vargiu 
gą padėti dėl politinio nepa
stovumo ir dei nuolatinio i 
markės puolimo.

Liet. Inf. Biuras, i

viis,

VRANGELIS ORGANI
ZUOJA KITĄ ARMIJĄ.
Žinios iš Belgrado sako, 

kad generolas Vrangelis 
rengiasi prie kito užpuolimo 
ant Rusijos. Iš Rusijos pa 
bėgėlių, kurių esą daug 
tūkstančių Jugoslavijoj, ji
sai organizuojąs dabar nau
ją armiją ir turis dvi karo 
mokyklas, kur rengia nau
jus Jcarininkus-oficierius. 
Pinigų šitas juodašimtis da 
turis iš Krymo prisivogęs. 
Tečiaus o r ga n i zu o j aro i 
žmonės esą nusiminę ir 
tiki, kad užpuolimas 
Rusijos iš lauko galėtų 
sisekti.
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nu-
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JAUNŲJŲ SOCIALISTŲ 
LYGA DEDASI PRIE IN

TERNACIONALO.
Amerikos Jaunųjų Socia

listų Lygos konvencija 
Fitchburge pereitą nedėl- 
dienĮ nutarė prisidėti prie 
Vienos Internacionalo.

Jeigu me> abelnai turime 
be galo nia a mokslo prie
monių. tai aeno bei kultū
ros istorijos srity nieko ne
turime. J oi •» muzėjaus, jo
kios giderijęs, jokio priva
tinio rinkimo, f 

i tu nrUidotfe. iš jau nesakai!,’ 
(plačioji \ is menė, bet ir 
i pavieni mc odininkai, nėra. 
; Tiesa. \ra o dvarus išmė-
.i - nu ir labai ge-1 k.,, - •
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t ų pa ve i ks’ i, graviūrų, net 
učių ri'kinelių, bet jų 

j,.u 1 mečių tvartuo- 
r, .y Halis jau į Var
niuke avo, dalis į Vo- 

, .r 1 įtviją, o likusio- 
tai o tiksliai suslėp- 

i ie 1 k Lietuvos vals- 
i i IJetuvos moks

line- •’ jų veikiai ne- 
. ir i įprantamas da- 
h'ii■< mes esame to- 

: J jeigu musą 
ministerija jau 

i nei piršto nėra 
tad įsteigti taip 

i imą Čiurlionies 
; i ką benorėtų, 
sugebėtų ap
tils Lietuvos 

r irtus! Juk da- 
kvienas kampas 
_ Čiurlionis — lie- 

tautos genijus, jos 
reiškėjas, jos elaili- 

mo stojas, iškėlęs 
r a ną pasaulinėn 

— r dėkinga tauta 
; arinius kaž kur 

kur jie genda ir 
žiarns! Juk jo taip 

siu daryta pa-
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t mperos dažais, 
gerai prižiūrinti 
žiai, o jeigu jie 

>i >v>. sti Į kampą Vil
iute, i ’ j. 

’ Kas padaryta su tais 
Jais, kurie bevežio- 
ra sugedę, nusitrynę, 

? Jeigu jau tani 
msai Seimas yra 
ei’ -lūs su atlygini- 
.’. tnes, kad juos zu- 
m.s tik galime pa- 

i švietimo Minis- 
ciatvva ir aktyvi- 
hos balansu! To- 
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Socializmas ir Koperacija.
Dešimtys milijonų žmo-jfesinės sąjungos (1910 m.) 

nių dalyvauja socialdemo- 2,690,000 narių, o 1920 m. — 
E 
sąjungose ir darbininkų

i musų vartotojų kopė racijoj. Dar- 
senobės piiių rekonstrukci- lx> apsauga — tai pagrindas 

darbininkų judėjimo šitose 
svarbiausiose jo šakose. 
Prasidedant naujausiam 
darbininkų judėjimui, ap
imant ir I Internacionalo 
laikotarpį (1840—1860 m.), 
politinės ir ekonomines or
ganizacijos buvo tampriai 
viena su kita surištos. Vė
liau gi, augant darbininkų 
Judėjimui, socialistinės, pro
fesinės ir koperacinės orga
nizacijos virto savarankiais 
visuomeniniais veiksniais.

Pirmiausia atsiskyrė ko
peracija, atsiskyrė todėl,kad 
darbininkų koperacija atsi
rado labai anksti, kad ji, 
ypač vartotojų koperacija, 
gale pereito šimtmečio neti
kėtai smarkiai išaugo ir ga
na greit pateko smulkiosios 
buržuazijos Įtakon. Jeigu 
pačioje pradžioje socialistai, 
kaip Liasalis ir Marksas, 
žiurėjo labai palankiai Į 
darbininkų vartotojų kope- 
raciją. tai po nuolatinių jos 
nepasisekimų, jie visiškai 
pakeitė savo pažiūrą. Iš ki
los pusės, besiplėtojanti 
vartotojų koperacija ilgai 
nesuprato tos nepaprastos 
reikšmės, kokią ji gali turė
ti stiprėjančiam proletaria
tui jo kovoje už socializmą. 
Būdama Įtakoje anglų libe
ralizmo, ji išdirbo savotišką 
koperacijos teoriją: kopera
cija, remdamosi liuosu ego
istinio asmens veiksmu ir 
susivienijimo daugelio as
menų vardan individualisti
nės savišal)X)s, kad ir neliep
dama kapitalistinės visuo
menės sutvarkymo, t.y. pri
vatinės individualistinės 
nuosavybės ir kapitalistinio 
darbo naudojimo, i 
suteikti šioje visuomenėje 
taip pat ir darbininkų kla^ 
sei daug medžiaginės ir kul
tūrinės naudos. Bet kai tik 
vartotojų koperacija atsidū
rė darbininkų rankose, ji 
tuojau atsipalaidojo nuo 
buržuazinės Įtakos. Taip 
pat keičia savo pažiūrą Į ją 
ir socialdemokratija, kuri 
pradeda koperacija remti 
noromis ir aktingai. Apie 
tai galima spręsti iš rezoliu
cijų tautinių ir tarptautinių 
socialistų kongresų, Įvyku
sių 1890—1910 m. Darbinin
ku klasė jau laiko koperaci- 
ją savo galingu įrankiu ko
voje ir busimosios socialisti
nės tvarkos branduoliu.

Iš savo pusės koperacija 
Įveda 8 vai. darbo dieną, su
teikia darbui pavyzdingas 
sąlygas, duoda didesni už- 
mokesnį darbininkams, dir
bantiems koperacijos Įmo
nėse, be to paremia darbi
ninkų klasę medžiaginiai 
aršiausiuose jos susidūri
muose su kapitalu ir tokiu 
budu dar labiau stiprina sau 
palankumą socialistinių ir 
profesinių organizacijų, ku
rios padeda koperacijai po
litiniu, parlamentariniu, 
agitaciniu, organizaciniu ir 
finansiniu atžvilgiu. Tačiau 
paskutinį dešimtmeti, ypa
tingai po karo, toji drau
ginga sąjunga kai kur su
silpnėjo, susilpnėjo viso dar- 

ibininku judėjimo nenaudai, išnaudoti, da- jabiau _ kopcraci. 
’J-'p'os nenaudai. Po karo kopė-

I ' __ •• _ ___ __

daryti valstybinę spekulia-’ bininkų judėjimo kitose sri-

tojų bendrovės 1909 metais 
į t urėjo 2,470,000 narių, pro- 
I fesinės sąjungos (1910 m.)

žiuoja į pasaulio kraštą, iš-j 
tisus dešimtmečius rausias 
žemėse, kad kiek tiksliau 
nustatyti Mikėnų bažnyčios 
kokios rytų ar vakarų fron
tono, kokios nors kampinės 
figūros padėti, tai kaip bu
tų galinta Įvertinti

■tratų partijose, profesinėse 3,200,000 ir 13,000,000.
Atsiliko koperacinis judė

jimas ne vien todėl, kad var
totojų reikalų patenkinimas 
ir išviso vartojimo pakili
mas buvo suvaržytas karo ir 
revoliucijos, tuo tarpu kai 
revoliucija nepaprastai pri
sidėjo prie socialinio ir poli
tinio darbininkų klasės pa
kilimo, bet ir todėl, kad ko
peracija menkai tebuvo per
sisunkusi proletarų idealais, 
kad vienur kitur ji net mė
gino pasišalint nuo dalyva
vimo prasidėjusiuose smar
kiuose susirėmimuose tarp 
darbo ir kapitalo.

Bet vienkart apsireiškia 
kitoniški, džiuginantys pa
žymiai naujo, gilaus ir ide- 
alingo koperacijos kilimo. 
Daug padėjo vartojimo or
ganizavime darbininkų kla
sei ir sunkus karo metai bei 
šiurkščiai audringas revo
liucijos laikotarpis. Kopera
cija žymiai išaugo ir susti
prėjo ekonominiu atžvilgiu: 
jos apyvarta pasiekė dar ne
matytų ribų. Atsiranda 
naujos, dar labiau sudėtinės 
darbininkų koperacijos rų- 
šys: finansinė (darbininkų 
bankai), žemes ūkio (kope- 
raciniai ūkiai), statybos 
(statybos darbininkų gami
namieji koperatyvai), namų 
ūkio (bendras vedimas vir
tuvės ir namų ūkio). Dide
lės idėjinės reikšmės yra 
plačiai prasidėjęs (ypatin
gai Anglijoje) kūrimas va
dinamųjų socialistinių gil
dijų, tam tikrų gaminamų
jų profesinių koperacinių 
(larbininkų organizacijų.

Kaipo būtina sąlyga kope
racijos pakilimo ir išbujoii- 
mo yra dar socialistinės 
minties išsivystymas kope- 
ratininkų tarpe. Tuo žvilgs-

kuriuo galė-ĮJ°s darbą! Juk tai musų is-
- "“’Įtorija-. musų kultūra, niusų 

įkvėpimo ir ištvermės šalti- 
-nis, pagaliau šaltinis pasau
linės reikšmės! Jei šiandien 
mes to nepradėsime daryti, 
laikui praslinkus, jau ta me
džiaga, kuri šiandien yra 
faktas, bus jau legenda! 
Tam reikalui yra pas nius ir 
žmonių, norui esant atsiras
tų ir lėšų, bet svarbiausia 
to noro tiktai nėra, švieti
mo Ministerija kuo nori gali 
užsiimti, bet tik jau musų 
kultūros turtų apsauga, ta
rytum ne jos dalykas! Tie
sa, yra kažkokia muzėjinė 
archeologijos komisija! Ir 
tikrai tos komisijos pirmi
ninkas dabar per iškilmin
gai pranešęs apie savo atsi
statydinimą, berods dau
giausia tiek ir tedarydavo, 
kad pats su savimi susiraši
nėdavo ( jis buvo. Kauno mu
zėjaus vedėjas, Centralinio 
knygyno vedėjas ir Archeo
logijos komisijos pirminin
kas ir laiškus pats sau is 
vienos Įstaigos Į kitą rašy
davo!).’ Bet kas ten dabar 
toje komisijoj dedas — Die
vas Tėvas žino, Motina 
Švenčiausia! Tiktai dei tos 
archeologijos komisijos ru
pesnio iš Kauno pilies lieka
nų Kauno obivatėliai pasi
darė sąšlavyną, o Biržų 
miesto pilies griuvėsiuose 
Įsitaisė išeinamąją vietą. 
Net žydo ožkos, ir tos len
kias kvapo, kurį iš griuvė- 

‘ i patriotiniu aromatu 
dvelkia! Jau čia negali būti 
pasiteisinimo — lėšų stoka! 
Kai Užsienio reikalų minis
terijai prisireikė kiiubo. — 
nežiūrint milijoninių išlai
dų, padaryta Europinė kar- 
čiama, kur daugiausia ap
tarnauja lietuviško kurpa
lio kortininkus! Leiskime, 
kad teisingai, reprezentaci
jos reikalui tai turėjo būti 
padaryta, bet ar užsienio 
reikalų ministerija gali išsi
vaizduoti Lietuvos apsau
gojimą ar net paprastą jos 
reprezentaciją be jos kultū
ros savybių iškėlimo. 0 iš
leisti puikų leidinį — Lietu
vos pilių istoriją, arba Lie
tuvos pilių architektūrą, 
padaryti rekonstrukciją — 
ar tai nėra Lietuvos valsty
bės idėjos didžiausio reiški
mo forma? Maskvos Krem- 
li statė italai, bet ar be jo 
yra suprantamas Dosto
jevskį, Skriabinas, Reri
chas?! Ir gal todėl vakarų 
Europa apie rusus tiek daug 
pasakų sako, kad ji nematė, 
kaip rusų dvasia konkretin- 
gose formose reiškės! O kad 
Lietuvoj dabar tai atlikti— 
juk ir išlaidos tokios mažos: 
komandiruoti keliems mė
nesiams Lietuvių meno isto
rininką ir koki architektą, 
kad jie apvažiuotų pilis ir 
atliktų reikalingą studiją. 
Juk kiek mes prisigyrė™ po 
Europą savo kryžių albu
mu, o studijos apie musų pi
lių architektūrą vertybė iie-| 
palyginamai galėtų būti 
aukštesnė! Tuo labiau, kad 
mes dabar gyvenam lietu 
vos atstatymo periodą 
šios medžiagos neiš.-----
lietuviško stiliaus rutulo 
me, tai yra daugiau patiems j racija toli atsiliko nuo dar
danti vaistvbinę snekulia-. bininkų judėjimo kitose sri- 
ciią ir paskui girtis ja suga-Jyse- Pav Anglijoje varto- 
vus! Tokia jau musų išmin
tis! (_____ __ _____

Rekonstruktavę musų pi-' 23.50,000 narių/gi 1918"m. 
lis, mes turėtum musų nuo- koperatyvuose randame 4.- 
savius Mikėnus. Ir pasaulis 000,000 narių, bet profesi- 
iš toli važiuotų Į mus mokin
tis ir musų vardas butų Įra
šytas jau senai Europos kul
tūros istorijos lapuose.

P. K.

tai kas ‘iš jų'

I

I

I

galinti niu reikia vertinti ir "gildi-
jų socializmą", kuris yra ne 
kas daugiau, kaip teoretinis 
suderinimas socialistinių, 
sindikalistinių ir koperati- 
nių idėjų. Čia dabar reikia 
pažymėti Įkurtą Vokietijoje 
1921 m. laikrašti "Die Socia- 
listische Genossenchaft" 
‘Socialistinė Koperacija), 
kuris pastatė sau tikslą "ža
dinti plačiuose koperatinin- 
kų sluogsniuose minti apie 
didžiuosius ateities klausi
mus", telkti sąmoningus so
cialistinius koperatininkus 
prieš iškreipimą koperaci
jos iš tikrojo kelio, "įtrauk
ti koperacija atskiron krū
von prieš kapitalistinį urė
dą ir jo ramstį — privatinę 
gaminimo Įrankių nuosa
vybę".

Agronomas J. Lapkes.
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> minai nepamenu, berods
XV I—XVII Šimtmety, o ta
čiau jojo yr i tokių architek- 
! u :■<•> f ■•mu, kurios vakarų 
Eairopoj buvo pažįstamo? 
liktai XVII i šimtmety, va
dinas. r ūsų kūryba buvo 
; palenk o si vakarų Europą 
mažiausia šimtmečiu! Tos 
formos — tai : daugiausia 
pagražinimai apie duris ir 
langus, !<urie dar vra užsilię 
’ ę, bet • i ne šiandien, tai 
ryto i — ' isviena kris ir pra
ryk.-. !-■ i»o nagražmimų ru- 
mu f >; ma, kryžiavonės,
balkių sistema skliautai — 
visa tai liudija, kad tai butą 
ypatingos ___
sutinkame-___
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” architektūros, 
os tiktai Lietuvoje, 

va-

nėse sąjungose (1920 m.) 
8,500,000 narių. Vokietijoje 
koperacinis judėjimas dar 
labiau atsilieka nuo profesi
nio: koperacija turėjo 1909 
metais 1,450,000 narių, pro-

ATSIŠAUKIMAS I AME- 
RICAN LITHUANIAN 
TEXTILE CORPORA- 
TION ŠĖRININKUS.

Kazlauskas išsiuntinėjo 
šėrininkams tos korporaci
jos proxes ir prie jų pridėjo 
platų laišką, kuriame jis iš
sigina už kokius ten nu
veiktus darbus, o visus ki
tus, kurie nuvažiavo apžiū
rėt tų jo darbų, biauriausiai 
smerkia.

Kadangi Kazlauskas jo
kių darbų nenudirbo, bet tik 
išeikvojo bevažinėdamas šė- 
rininkų pinigus, todėl lai
kas visiems šėrininkams su
krusti ir tikrai peržiūrėti 
tuos nuveiktus - Kazlausko 
-darbus. Todėl, kurie galit, 
visi atvažiuokit Į metinį su- 
surinkimą; prox’es nesiųs
kite jam nė vienas, kad ne
galėtu jūsų pinigais elgtis 
taip, kaip jam patinka. '

• PeE laikrašti visko išaiš
kint negaliu, nes perbran- 
giai man vienam kainuoja, 
c susirinkime išgirsit kiek
vienas, kokius darbus jis 
nudirbo.

Šėrininkas I*. A-nas.
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J. Leveskis
11 Judge st„ Brooklyn, N. Y

Pajieškau brolio Kazimiero Velti' 
j;os is Stakių miestelio. Ve

$5000 VERTĖS APTIEKA GALI 
BŪT NUPIRKTA TIK Už $1506.
Gera vieta lietuviui arba lenkui. 

Parduodu iš priežasties, kad nemoku 
nei lietuviškai, nei lenkiškai kalbėt. 
Atsišaukit šiuo adresu:

D. S.
255 Broadway. So. Boston. Mass.

KAS ŽINOT GYDUOLES NUO 
KOJŲ SKAUDĖJIMO (ROMATIZ- 
MO)7 Gal kas žinot naminių gyduo
lių. Buvau pas kelis daktarus, bet 
nieko negelbėjo. Kas nurodys teisin
gai kaip išsigydyti. atlyginsiu pilnai. 

Wm. Shimkus
1301 Morton avė., Springfieid, III.

70 DAINŲ! ;
o. Ėržvilkio parapija .
Meldžiu atsišaukti arba kas apie

"i, bu- 
:3>

malonėkite pranešti
. ... ;l

Marcele Jurgil
Box 268, Aubuni. 111.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
20 iki 30 metų. Aš esu 27 metų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veikslų. atsakymą duosiu kiekvienai. 
Merginos iš Lietuvos lai neatsišaukia.

J. N. ’ (I);
475 N. 3rd st., Phitadeluhia, Pa. - ‘ I

PARSIDUODA DUONOS KEPYKLA
Biznis išdirbtas gerai per 12 metų. 

Arklys, trokas, mašinos daryti kei- 
kams ir duonai. Sykiu parsiduoda it 
■ tarnas. Savininkas nori išvažiuot į 
Lietuvą. Norinti pirkti nepraleiskite 
šios geros progos. Atsišaukit greit 
šiuo adresu: 12)

47 Arthur st.. Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 20 ir 26 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 27 metų, turiu gerą darbų ir 
šiek-tiek turto. Kurios merginos norit 
turėt- gerą šeimynišką gyvenimą, at
sišaukit šiuo adresu: (1)

-T. VV-ski
P. O. Box 72, Bertha, Fa.

Ona Puidokaitė jieškau Petronėlės
• Valiutaitės, paeina iš Kauno rėd., 
Tauragės apskr., Užlaukės kaimo.

j Mudri sykiu atvažiavova ant Mount 
Clav laivo. Prašau atsisaukt, nes yrą 

Pirmininko svarbus re’kalas.
kai ha hnv.J Oną PuidokaitėKaina IJUVO p q uox J25, Siir.sbury, Conn.

Pajieškau tikro savo brolio Juoza
po Damašauskio ir dviejų pusbrolių 
Kazimiero Milkaus, kuris angliškai 
vadinasi Charles Smil'n. ir Mečislovo

Pajieškojimai

Aš. J. Žilinskis, pajieškau savo gi
minių ir draugų. Meldžiu atsišaukit 
šiuo adresu:

J. žilinskis
Millinocket, Jie.

Banko ir Lietuvos Finansų Xričio 
korespondentu

Rep.

Aš. Marcele Jurgilienč. pajieškau 
i savo tikro tėvo Izidoriaus Markaus ir 
Oedes Antano Mankaus. Abtidu paei
na iš Kauno rėdybes, Tauragės aps
kričio. Ėržvilkio parapijos, Polių kal

iuos žinote 
siu dėkinga.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 30 ir 10 metų. Aš esu 
•*9 metų, turiu gera darbą, svaigalų 
visai nevartoju. Merginos, kurios sun
kiai vargstat ir manot apsivesti, at
sišaukit. Arčiau susipažinsim per 
laiškus.

Jonas Bajoriur.as
1525 Hamiiton avė., Cleveiand, Ohio.

LIETUVIŲ PILIEČIU SĄJUNGOS 
lt) KUOPA HOLYOKE, MASS.
Viišininku adresai:

Firm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiiing avė.. Holyoke. Masą, 

r“skaityt,"ir’kuri invlčcu ”‘ko ‘ p««eib. Antanas Ražukevičius,

Pajieškau brolio Antano ^Galva
nausko, Kauno rėdybos. Rokiškio ap- 

». Čedasų parapijos. Pavijomų 
kaimo. Seniau gyveno . Ba.timore. 
Md.. o dabar nežinau kur jisai randa
si. Moldžit’ greitai atsišaukti, o jei 
kas apie ji žinote, malonėkite praneš
ti, už ką busiu dėkingas. , (3)

M. J. Galvanauskas
Station 12, Bos 541, Lavvrence. Mass.

K. ACIUS
Common st.,

Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Antano Tamošai
čio, gyvena kur nors vakarų valsti
jose, Kauno gub.. Raseinių apskr.. 

1 Jurbarko valsč., Kazokiškių
Tuiiu svarbų reikalą, jis pats lai at
sišaukia arba kas apie ji žino malo
nės pranešti. ... °

Juozas Tamošaitis
19 Margin st.. Hyde Park. Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Tauzos, 
paeina iš Mačiūnų kaimo, Mariampo- 

' lės apskričio. Seniau gyveno apie 
I Mincrsviile, Pa. Turiu svarbu reika- 
j lą, todėl meldžiu atsišaukti arba 
i nantieji malonėkite pranešti, už 
i busiu dėkingas.

Anton Machuta
R. 2. Box 42. Brandi, Mich.

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—d po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8769 JOS CAMPAU AVĖ,

DETROIT, MICH.

Lietu vo-
aiškino ,;o*“Joacin3 is Stakių miestelio,

Lietuvos liuonos valsčiaus, Kauno apskričio. 
: Meldžiu atsišaukti, nes tunu svarbų 
įcikaią kaslink Lietuvos, arba žinan- 

vakaras tieji malonėkite pranešti. Kaj pirmas 
praneš, tam užrašysiu laikraštį koki 
norės. '•>)

Frank Velička
745 W. Lombard st., Baltinio-e, Md.

Pajieškau brolio J. Guiklio, du me
tai atgal gyveno Los Angeles, Cal. Iš 
Lietuvos paeina iš Kauno rėdybos. 
Kupiškio apskričio. Drispudžio kaimo. 

I ’l 'iriu prie jo labai svarbų reikalą. 
’ leidžiu atsišaukti arba kas apie ji 
7 no t malonėkite pranešti, už ką bu-

■ . Gurkiis
436 W. Mahanoy avė..

aiškaus atsakymo__  ____ Mahanoy City, Pa.

brolio Domininko 
j Brazdeikio, Kauno rėdybos. Telšių 

kii'io. Gini iLškės parapijos, Ne- 
jtc-r.ų kaimo. Anie 6 metai atgal gy
veno Montreal. Canada, o dabar ne
žinau kur jis randasi. Malonėkit atsi
šaukti. nes tmiu labai svarbų reik i- 

mcldžiu

I

Grįžo Lietuvon žymus 
uostų žinovas.

Nesenai iš Rusijos grįžo

t

Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

Degtinės aukos.
Papilys, Biržų apskr. Šis 

miestukas yra paskendęs 
laisvos Lietuvos nuoduose- 
degtinėje. Žmonės geria iki 
proto nustojimo. štai koki 
girtuoklystės vaisiai:

27 d. lapkričio Papilio 
miestelio gyventojas J. Bal
tušis, 28 metų amžiaus, par
grįžo iš smuklės labai prisi
gėręs. Jo tėvas pradėjo ant 
jo bartis už eikvojimą gru
dų ir kitų produktų girtue-Į 
kliavimo tikslams. Sūnūs, • 
nepakęsdamas tėvo išmeti
nėjimų, nučiupęs kirvį smo
gė tėvui į galvą ir užmušė jį mergės apskr.) sudegė ūki
ant vietos. Pamatęs, kad at- ninko šikšniaus klojimas su 
liko biaurų darbą, sūnūs pa
kišo tėvo lavoną po lova ir 
vėl nuėjo į smuklę. ...
nas pajutęs, kad kas tokio ūkininko buvo sudegintas 

- ---- su javais. Kitais
sukrovė savo javus 

ir tą 
pasi- 
kuris

lo taip tęsti, kadangi lietu-! 
vių, anot jo, visai nesą. Įdo
mu butų žinoti, kuriuos pa
rapijomis jis priskiria prie 

iš Amerikos pil. Varanecka lenkų ir kuriuos prie lietu- * • • • j- • 7* Cioin o v fcirh rvuins nif?_retrą žiaunai nužudė ir at
ėmė jo visus dolerius ir daik
tus; suėmė 3 vyrus ir kartu 
su žuvusio lavonu išgabeno 
Dūkšto miestelin. Gimi
nėms prašant lavoną sugrą
žina Amerikonas buvo vos 
tik 8 mėnesiai kaip grįžęs 
iš Amerikos, 26 metų am
žiaus, nevedęs, tikras lietu
vis ir nepriklausė jokiai po
litikai. Pavergtasis.

Kerštas.
Lapkričio 11 d. Masiunų 

kaime (Želvos valsč., Uk-

visais javais. Matyt, kad ty
čia bus sudegintas, kadangi 

Kaimv-1 prieš dvejus metus to paties 1 1 • • 1 1 1 * •
nepaprasto Baltušiu namuo
se atsitiko,pranešė milicijai. 
Baltušis nusekė paskui mi
liciją į savo namus ir įėjęs Į 
kūtę pasikorė.

J. Galgauskas.

klojimas 
metais 
kaimyno klojime, bet 
sudegino. Šiais metais 
statė naują klojimą, 
irgi liko sudegintas.

Grįžo artistas.
Grįžo i Kauną žymus lie

tuvių dainininkas (tenoras) 
~ ' . Pasta-

i jis koncertavo 
t j įdainavo) Škotijoj ir Angli- 

j-ijc.i, kur turėjęs didelių pasi- 
eiskos dvasios liekanų, nė-Sekimų. Paskutini koncertą 
drįso kalbėti lietuviškai. At- turėjęs Londone laike Tautų 
sirado girtų lenkučių. Kelirjungos, parodos. Anglei 
jų prikibo prie einančio tar- ^P^-uda visur sutikdavo Ba- 
nybos pareigas milicininko fbravičių dideliu palankumu, 
ir ėmė jį visaip šmeižti, i 
Lydami, kad mums (len-! 
kams) jus (lietuviai milici-

Skandalas lenkų vakare.
Kaunas, šeštadieni, lapkr.

2 d. Baltosios Gulbės salėje
buvo lenkų šokių vakaras.‘Juozas Babravičius. 
Prisirinko pilnutėlė salė len-,riJoįu kuku 
kų ir... lietuvių nemaža, bet!. \ 
lietuviai, sekdami mus ver-L _ _
giškos dvasios liekami.

?a_ j Babravičius yra kaunietis,
— prieš karą gyvenęs Kaune. 

.'Paskiau mokinosi Petrapilio 
ninkai) nereikalingi. Vienas,konservatorijoje ir daina- 
jų pastūmė milicininką, tas ves rusų operoje, 
atsitraukė. įsidrąsinę lenkai i -----------
dar antrą ir trečią kartą Sustojo vaikščioti garlaiviai 
stumtelėk) milicininką, ne*-' Lapkričio 28 d., pradėjus 
žiūrint šio pareiškimo, kad Nemunu niaukti tirštam 
jis čia einąs tarnybos parei-l.vžui. sustojo vaikščioję gar- 
gaš. Pagalios vienas kitas.latviai, 
ėmė laistyti Į milicininką iš j 
butelio degtinę ar kitais ko
kiais gėralais. Įsimaišė bu
vusieji milicijos vyresnieji,!
kad suimtų triukšmadarius, I žymus jurų uostų žinovas 
bet čia už juos užstojo len-'mž. Visockis. Paskirtas PI. 
kai — jau nebegirti — ir no-Į ir V. Kelių valdybos, van- 
rėjo sukliudyti suimti, bet dens keliu skyriaus vyr. in- 
triukšmadariai vistik buvo' žinieriu. Jis ypatingą domė- 
suimti ir nuvesti nuovadom1 
Žinoma, "Dzien Kowienski”, 
padarys iš iu naujus „lenkų Į 
reikalų kankinius”.

si atkreipęs i Palangos uos
to statymą.

Kas pelnė dangų.
Griškabūdis. Šakių apskr.
Prieš rinkimus i. Seimą, 

Griškabūdžio klebonas labai 
buvo užsiėmęs agitacija, ant 
bačkų, o net ir bažnyčioje. 

mišC naktį iš 11 Į 12 lapkr. {Visiems, kurie balsuos už 
ginkluotu plėšikų gauja Įsi-i kr. demokr. partijas, priža- 

• brovė i Platelio būrio šaulio!dėjo šioj žemėj visokių gė- 
Lindo Serapino namus Ge-jrybių, o mirus dangaus ka
laičių vienkiemyje ir, šeinri-1 ralystę. Po rinkimų irgi tė- 
ninką su žmona pakorę vir-įko vienas pamokslas girdėti, 
vėmis, o jų berną šaulio kan- i Klebonas grąsino balsavu- 
didatą Praną Ankrotą su-'sius ne sulyg jo šventos va- 
žeidę/ išvežė* visą turtą, pa- ’lios, kad mirus jiems nebus 
siėmė šaulio liudymą ir gin-jpriimami lavonai laidoti 
kla. Sulyg gautomis žinio-į šventoj vietoj, o jiems vie- 
mis, Ankrotas mirė. Keipta patvoryje nešventytam 
plėšikai jau sulaikyti, daly-5kampe.
vaujant sulaikyme vietinio 
būrio šauliams ir milicijai. 
Suimtųjų vardai ir pavai-

Plėšikai puolė šaulius.
Šaulių Sąjungos praneši

mu, sulyg gautomis iš Kre
tingos skyriaus vado žinio-1

jrybių, o mirus dangaus ka- 
| ralystę. Po rinkimų irgi tė-

KELEIVIS

Balde Statės Banko 
Atstovas Kaune.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ KOS- 
11 MERSKAS BIZNIS. su visais 
Įtaisymais, po numeriu 311—4th st. 
Kreipkitės pus Z. D. 110—3rd st< 
trečios lubos. So. Boston. Mass.

vių. Šiaip ar taip, rodos, pri
valėtų atminti, jog mes ne 
Varšuvoje esame, o Lietuvo
je, ir lenkų bemaž neturime, 
ypatingai dabar, kuomet 
musų Tėvynė tapo nepri
klausoma. Patys žiaurieji 
lenkai (pav. Vrubliavičiai >, 
kurie dar prieš karą taip ar
šiai kovojo, galvą guldė už 
lenkystę, kurie net lietuvio 
"pagono” vardo neapkentė
— dabar gryniausi lietuviai 
ir užima gana šiltas musų 
valstybės Įstaigose vietas. 
Beto, kun. G-ys dar atrado 
reikalingu pasiteisinti tai 
darąs ne savo valia, o atėjęs 
nuo vyskupo toks prisaky
mas, tatai nevalia ir ”smer- 
telnas” griekas esąs priešin
tis. Lietuviai begalo pasipik
tino tokiu kunigo elgesiu, o 
lenkai tyčiojasi lietuviais, 
girdi, ir kunigėlis juos pa
laikąs.

Tiek to ’ — Dievas vienas!
— kalba parapijonys — lie
tuviai.

Vargo Plunksna.
# - e

Žmonių ūpas okupuotoje 
Lietuvoje.

Merkinė. Nors pavergti 
lietuviai kenčia sunku lenkei 
Jungą ir dažnai kraują lieja, 
bet vis dar Tėvynės meilė 
dega jų širdyse. Juo smar
kiau lenkai ėmė juos perse
kioti, juo karščiau jų širdy
je užsidegė Tėvynės meilė, 
ir trokšta diena iš dienos iš
vysti Tėvynės sūnūs ir at
gauti Vilnių. Kai kada at
vyksta musų pusėn prisi
perka lietuviškų laikraščių, 
suėję kur bakužėlėn noriai 
juos skaitosi ir mintimis da
lijasi. Nekartą užklumpa 
juos lenkų žandarai, skai
tančius lietuviškus laikraš
čius, nuo kurių ne vienam 
teko paragauti lenkiškas 
„bizūnas” ir kalėjiman atsi
durti. Bet tas niekai! Jie 
pripratę kentėti... Jie vis dar 
laukia prašvintant saulutės.

Lenkai matydami, kad jau 
vra daug suaugusių jaunuo
lių, kurie jiems pradeda vai
šintis kas kart „baises
niais”, ima juos šaukti ka- 
riumenėn. Veltui! Sužinoję, 
kad bus imami Į kariumenę, 
visi išbėgiojo Į miškus, kur 
dabar prisieina kęsti var
gas, badas ir šaltis... Lenkai 
kviečia dalyvauti Seimo rin
kimuose,bet lietuviai pareiš
kia. kad nedalyvausią. Bet 
štai skaitydamas lietuviškus 
laikraščius randa liūdną 
straipsni, kuriame kyla abe
jonė ar Lietuva galėsianti 
Vilnių atgauti? Ir nuo tos . 
dienos suvirko jų širdys, ap-‘ 
siniaukė giedras dangus ir 
nuliūdo gamta... f 
kiekviename kaime girdisi 
vien — tik liūdnumo balsai, 
kuriuose kartojasi 
žuvom ’ 
si sužadinti, bet vargiai ga
lima... Ir žmonės taip susi
judinę, kad rodos jiems nie
kas ne miela. Nežino ką da
ryti. Nežino ar stoti lenkų 
Kariumenėn ar ne? Truputi 
buvo lenkai aprimę, bet da
bar vėl privežė milicijos, ku
li važinėja po kaimus iri 
gaudo jaunuolius. Lapkri-Į 
čio 29 d. gaudė Marcinkony-1 
se, Kabeliuose, o susigavę 
išvežė Į Vilnių. Ir dar baugi
na, kad tėvams reikės pa
bauda mokėti, kad nestojo 
laiku. Kai kurie atvykst i1 .

' 1 ' , ;ęnot malonėkite j.
S riu iabai dėkingas.

Buitie Statės Banko, New 
Yorke. atstovas Kaune p. V. K. 
Račkauskas, išbuvęs Lietuvoje 
porą mėnesių. 17 d. gruodžio ap
leidžia Lietuvą ir grįžta Ameri
kon. Jo atvykimo Lietuvon tiks
iu buvo sudaryti ryšių su Lie
tuvos Banku. Finansų Ministe
rija. su Latvijos Bankais ir Vil
niaus Lankais.

Baitic Statės Bankas yra be
ne vienintelė Amerikoje grynai 
lietuviu įstaiga; iš 317 akcinin
kų 312 yra lietuvių. Jo kapita
las yra S270.000; depozitai jau 
siekia beveik pusantro milior.o' 
doleriu. Valdybą sudaro irgi lie
tuviai. žinomi Amerikos pasitu- 
r; žmonės, advokatas Jonas S. 
Lopatto. AI. W. Bush. (Bučins
kas). I)r. J. Misevičius, Jonas 
Skritulskas, A. B. Strimaitis, B. j 
šėegauskas, W. Šidlauskas if ki
ti. Per tą banką parėjo Lietuvon 
.mu gana stambios sumos pini
gų. — maž-daug į pustrečio mi- 
liono dolerių per pusantrų me
tų. Kaip atstovas V. K. Raė- 
Kauskas sakė, suvirs 30,000 lie
tuvių yra siuntę pinigus Į Lie

pei* Baitic Statės Batika
' i

KUOKE PRIVALO 
GAUTI PIENO

PARSIDUODA GRUŠIENE IR 
BUČERNĖ

Geroj vietoj, kito storo arti nėra, 
apgyventas lietuviais. Apyvartos per 
savaitę nuo $4<M) iki $500. Kambariai 
prie storo. Reiulos už storą ir kam
barius $15 . Gali pirkti ir -nebuvęs 
biznyje, as parodysiu kuogeriausia.

\V. MARCINKUS (3)
38 Union st.,. Cambridge, Mass.

Ką jūs pilate Į savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagelba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
(CONDENSED

Yra motinu vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su " " “
gyventi

pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per- 
visą sunkųjį laiką.

Prisiųskite šitą apgarsini
mą į Borden Company. New 
York ir „ 
tarimus ir nurodymus, kaip 
j j vartoti 
ir puikią

gausite pilnus pa-

lietuvių kaiboj, 
kūdikių knygą.

Jieškau brolio Juozapo, jis vadina
si Adamson (Čepaitis arba čemec- 
kisl, šidlavos valsčiaus. 1905 m. išva
žiavo iš Rygos ii apsigyveno po nurn. 
:135 E. 95th st.. Nevv York. Apsivedė 
su Ona VisockiiMe, gyveno Bostone 
ir Chicagojc. Žinantieji malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukia, .nas 
yra svarbus reikalas.

J. J. černeekis
Kauno naštas iki pareikalavimo. 

Kaunas, Lithuania.

tufą

>921 ir 1922 metais, šiaip B.
Bankas turi didelio pasitikėjimo 

į Amerikos visuomenėje., ką liu
dija faktai, kad New Yorko 
Valstija ir tos Valstijos Bankų 

, -’linisteriia laiko savo depozitus 
. B. S. Banke.

d. V. K. Račkauskas, iškeliau- 
• damas Amerikon, iškėlė Mętro- 
, polio Viešbuty pietus, 12 d. 

gruodžio, kuriuose dalyvavo mu
sų \ yriausybės ir finansinių 
sferų atstovai: Premjeras ,ę. 
Galvanauskas su žmona. Finan
sų Ministeris g. V. Petrulis su 
žmona. Lietuvos Banko Vedėjas 
prof. Jurgutis ir to Banko di
rektoriai: p.p. A. Prūsas ir J. 
Kaupas su žmona, p. M. Sleževi
čius, Prek. ir Pramonės Banko 
pirmininkas p. M. Yčas, Lietu- ...

v. K* r> i 1- , . • ■ Inlupaicio. visi paeina is Kauno re- 
' (s lv.ie_.lto Banko direktoriai oybos. Raseinių apskričio. Girkalnio 
p. A. Vosylius, Dr. B. K. Ven- miestelio. Meldžiu atsišaukti nrba ži- 

-J, T r, -i • inantieji praneškit, turiu svarbą rei-cius su žmona, p. J. Smdgevi- Realą.
tius; profesorius M. Račkaus- Stanley Damošauskis
i.., .. v i „ rv , . : 481 Alleman avė., Kenosna. vv is.kas, \ a karų Departamento di-___________________
rektorius p. B. K. Balutis su Pajieškau Antano Muivinsko. Pa- 

T,- X- i fina iš Zapiskio parapijos. Amerikoj 
.m^na, p. otlimaitls; p. K. Nor-.gyveno Toluca, III. Meldžiu atsišauk- 
kus su žmona; p. J. Vencius* nes jums priklauso tėvu paliki- 
Kuni-r, t vr-i ... ’ nias. Jeigu kas apie jį žinote malo-
.\atili. burmistras p. J. A lleisis l ėkite pranešti šiuo adresu: 
ir kt.. viso 23 asmens.

\ akarienės laiku gerb. Yčas 
buvo "toastmasteriu”. Jo būdas . 
ir prilyginimai labai Įvairino 
kalbas. Kalbėjo beveik visi sve
čiai. Ministerio 
gerb. Galvanausko 
laoiausia nukreipta i Amerikos - 
lietuvių klausimus, k.t. regis
tracijos klausimas ir ruošiama-1 
sis projektas leisti Amerikos 
lietuviams pirkti žemę 
je. Finansų Ministeris 
dabartinę 
padėti.

Bendrai
Siuvo labai

Aš. Jonas Petraiti;-, pajieškau Jur
gio Eiduko. nes jo brolio duktė Euge
nija Eidukaitč atsisaukė iš Lietuvos 
ir nori sužinoti apie savo dėdę Jurgi 
Eiduką. Jisai paeina iš Kauno rėdy
bos, šiauiiu apskričio, Pašveiteino 
parapijes, Bubelių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas apie ji žino, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu;

■Jonas Petraitis
1925 \Vrights Alley.

S. S. Pittsburgh,

pra-
Susipratę stengia-

Peštynės.
Sintautai, šakių apskr. 

dės dar neišaiškinta. Eina Sekmadienyje, lapkričio 12 
tardymas. Plėšikų bandoj Į d. Sintautuose ties Rimkie- 
dalyvavę 8—9 žmonės. 'nes traktierių ištiko mušty-

—-------- plės; papiovė 2 jau subren-
Lenkų žmogžudžiavimas ’dusius, ženotus vyrus iš Sin- 

nesiliauja. i tautų: Dėdyną ir Išdagų
Lapkričio 21—22 d. nakti Mažeika. Vienas mirė vieto-Į 

lenkų partizanai, kareiviai je, o kitas da pajėgė namo! 
ir policija skaičiuje 150 pareiti..Nužudytojai tuojau 
žmonių, užpuolė Didžiasalio tapo suimti. Šešupė,
scrižiu (Zarasų apskr. Dukš-J -----------
to valsč.) neutraiėje juosto- Bažnyčia, kunigas ir lenkai.

■ ie, išsivarė 14 vyrų, o vieną- Ežerėnai, Mušu kunigėlis
20 metų mergaitę, Anelę paskelbė, kad lietuvių jo pa- 
Ijabuckaitę, šokusią per lan- rapijoje esą labai mažai —.musų pusėn teirautis, kas 

dauguma parapijonų esą j daryti su jaunuoliais, bet 
lenkai. Todėl jis nustatąs negave 
bažnyčioje naują naikų.;.rrižta atgal. Vargas... Var- 
dviejų pirmųjų sekmadienių / * 
pamaldos busiančios atlie-
karnos lenkų kalba, o tik tre-________________________
čiojo — lietuvių. Iki šiol bu-' . . .

ru uvicm ____ v- »’o vieną sekmadienį lietu- ^ray5a,« skaitykite ir pla-
puolė to pat valsčiaus Var- vių, kitą — lenkų kalba. — tinkite darbo žmonių laik-

gą pranešti kitiems apie 
„svečių” atvykimą, nušovė. 
Iš gyventojų atimta pinigai, 
auksiniai žiedai, drabužiai 
ir kt.

Tą pačią naktį lenkų ka
reiviai skaičiuje 40 žmonių 
su dviem kulkosvydžiais už- v

džiakiemio sodžių. Grįžusį Toliau gi, jis nematąs reika- rasti „Keleivį”

REIKALAVIMAI.
R Ei KAUNU AS OKG A NIZ AT<>- 

kll’S sutveri bendrovę. Atsišaukit 
greit, gera užmokestis. Darbas liuo- 
;u laiku ar vakarais. Klauskit infor
macijų? (3)

J. WARNER
F. O. Box 4. Batavia. N. Y.

REIKALINGAS ŠIAIČIL’S prie 
taisymo ėeveiykų. Kurie norite atsa
kančiu pataisyti ėeverikus, iš seny 
naujus padaryti, siųskite pas mane 
arba atneškite, busite užganėdinti.

KRANK J. MAD1SON (3) 
698 W. Federal st„

Youngstown, Ohio.

Pajieškau senos moters arba 
tokios, kuri negali fabrikos dar
bo dirbti, prižiūrėjimui 

' mergaitės. Duosiu valgį 
l barį;
kysim.

iII

Pajieškau susipažinimui drauge* 
motei s ar merginos, bat turi mokėt 
rašyt ir . , 
ners pasimokinti, aš galėčiau išleist 
į mokyklą. Paveikslas nereikalingos, 
atsišauk šiuo adresu:

, P. Pauliunas
ži-J 193 Grand st., Bcx 75,Brooklyn, N.Y. 
ką t--------------------------- ;---- ------------------- 7----

, Pajieškau apsivedimui merginos, 
i sutinkančios ant ūkės gyventi, nese- 
' nesnės kaip 27 metų. Aš esu vaikinas 
i 28 metų, moku gerą amatą prie na
rių statymo ir gerai uždirbu. Katra 
norite gauti puikų vyrą, rašykite 
laišką tuojaus, duosiu atsakymą kiek
vienai. Vyrus meldžiu nurašinėti. (3) 

C-. Mazil
Edencvold, Sask., Canada.

SEATTLE, VVASH.
Seattle miesto ligonbutvjc mirė 

JUOZAPAS PAULAUSKAS, me
lų amžiaus. Velionis paėjo iš Lietu
vos iš Kelminių kaimo, Sasnavos pa
rapijos, Mariampolės apskričio, Su
valkų gub. Amerikoje velionis paliko 
2 seseris ir dėl jųdviejų paliko apie 
?3,000 turto po priežiūra M. Oszkinio. 
Minėtas M. Oszkinis tą reikalą buvo 
paskelbęs ”Kel.” nuin. 56 ir 51, 1922 
m., iškraipytai; todėl šiuoir.i prašome 
velionio J. Paulauskio seseris atsi
šaukti tuojaus ant nurodyto adreso, 
e mes suteiksim pilnas informacijas.

CHARLES UA1KASAS (3>
915 Juakens st., Seattle. Wash. 

--------------------------------------------------------- Į

su užmokesčiu

3 metų 
ir kam- 
susitai-

(3)

5S0 So. Summer st., 
Holyoke, IJasa, 

Sekretorius Domininkas Velička,
383 Park st., Holyoke, Mass. 

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

Kasos globėjai: •
1 Aleksandras Sagaila,

588 So. Summer st.. 
Holyoke. Mass. 

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

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

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN. ILL.
Pirmininkas Kaz; Grinius.

802—8th st. • •
Pagelbininkas Kaz. Ainbraziuna^ 

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

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas, 

'774 Sheridan Rd.
globėjai: W. Tijūnaitis. 

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

Knygiai: W. Gabris, 1027—Sth st.
J. Jokūbaitis. 728—lOth st.- 

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

Susirinkimai atsibuna paskutini 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th sL

niant, visas 
malonus. Jautėsi, jog 

tarp Lietuvos ir Amerikos susi
daro tvirti ir rimti finansiniai 
ryšiai ir jie. be abejonės, bus 
našus ir naudingi Lietuvai atei
tyje. Vakaro šeimininkas p. V 
K. Račkauskas, baigdamas savo 
atsisveikinimo kalbą, pareiškė, 
jog Baitic Statės Bankas yra 
Lietuvos Kredito Banko, Preky- 
l>os ir Pramonės Banko. Lietu
vos 
Ministerijos 
Amerikoje.

VISI JIEšKO LAIMĖS.
Bet nei vienas negali būti laimin

gas, kuris nemoka skaityti, 
visi išmoksta, jei tik mokinasi. 
,’and’jodu drukuojamą mašinėlę 
25 dolerius ir knygutę mokinkimės 
rašyti. Tai yra mašinerija išmokti 
skaityti ir rašyti. Kas pirks mašinė
le. parodysiu kaip drukuoti.

STANLEY POCIUS
32 Oak st., šaie Bioadway.

Boston. Mass.

Pajieškau savo ___ _____
------ Kauno rėdybos. ' 

■apskričio. G-nidiškės parapijos, 
jtc-r.ų kaimo. Anie 6 metai atgal

-:kti. nes turiu labai svarbų 
lą, arba kas apie jį žinot 1. 
pranešti šiuo adresu:

Sku.’iesiika Dvarionaitė
Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

I 

t

Pajieškau apsivedimui merginos iš 
Lietuvos, nuo 20 iki 30 metu. As esu 

.‘-6 metų. Kurio.; merginos mylėtų va
žiuoti į Ameriką ir apsivesti, lai at
sišaukia ir su pirmu laišku prisiun
čia paveikslą. Km i paveikslo r.epri- 
siųs, tai atsakymo neduosiu.

A. Demskis
Box 822, Raymond, \Vash.

North Amcrica.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
tyrų ir moterų drapanų krautuvė 

(Dry Goods Store).
Pardavimo priežastis — biznio ve

dėją patiko mirtis. Biznis labai gera1 
išdirbtas tarp lietuvių >r kitataučiu. 
Gera proga tam. kas nori lengvą ir 
gerą gyvenimą daryti. Pinigų reikia 
tik apie pora tūkstančių. Kas turi na
mą, gali mainyti. Atsišaukite greitai 
vpatiškai arba laišku.

C. U.
877 Cambridge st.. Camnridgc. Mass.

VALUTKEVICIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemyli
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir Lt. Geriausiai pataiso 
apetitą.
, Trcjankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šalčio 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale st., Montelfo, Mass.

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

Choru ir jų vadovų 'žiniai: ’ 
Atspausdinta 70 choraiių dai- ( 
nų vienoje knygoje. Diduma tų j 
dainų maišytų chorų balsams; J 
dalis jų vyrų arba ir moterų | 
kvartetai ir dalis duettų,.kurie J 
tinka geriausiai vaikų chorams.’ '

Knygos kaina 1 <1. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad«ay. So. Boston. Mass



! Prie velykinės.
i Airišis atėjo velykinės 

• spaviedotis: žemai nusilen
kė ir išspjovęs čiutabakį

< porina kunigui i ausi: 
| — V." ” — ‘
įvežti malkų dėl Velykų,' 
ii*1”’. niano More ėmė strei- gulti. 
I
šiau ir mušiau. Na, ji'vis" ne
klauso ir gana. Aš ją ko- 
mandavoju miškan — o ji 
vis grįžta namo ir jsana. 
Perpykęs kai drožiau; kir
vio penčių viršugalvin 
ant vietos užmušiau...

Kunigas už griekus , jam 
uždavė pakutą penkis i 
tus būti našliu už Merės už
mušimą.

—Bet, tėveli! Man tai pa-įmano kojas.

Svečiuose.
Vienas žymus 

spaustuvninkas su 
draugais nuvažiavo

. v . miestelin i svečius ir
aziavau miškan narsi-'nakvojo.

malku dėl Velykų, Po vakarienės visi
t, . . .— ——. .ę  Ant rytojaus, i 
i-r!?}1-*.. _s ir S’5*ruoju pra- jus dienai aušti, apie spau

Chicagos. ii
savo
kitan;
apsi-;1 it t 

nuėjo 
oradė-Į1 Į

LS- ‘
• tuvninko kojas, ! 
jo iš po antklo 
pradėjo zvembti.

Susėdus pusryčiauti, sve- 
- irias užklausė šeimininko 
irldukteri:

Redaktorius su barzda.
Ėjo anądien South Bosto- _________ _____

ro gatve lietuviškas redak-Įdaryti bus ne tik sunku* bei, 
torius su barzda. Tuo tarpu tiesiog negalima. Aš protes-’ir ___
išbėgo ant šaligatvio vaikas tuoju. Argi aš galėsiu skir-išžiojo — 
ir klausia, kelinta valanda. Įtis nuo savo šeimynos7 lis vaikas 

—Pusė ligi devynių — sa- —Taip.’turi būti našliu! —Kati; 
ko barzdotas redaktorius. . )>er 5 metus. barė ii šeko barzdotas redaktorius. f}>er 5 metus.

—Tai kai bus lygiai devy-j —O kas mano pačia mai- 
nios, tai nueik pas barberi ir j tins?

‘iduok nuskusti tą barzdą, — 
atsakė vaikas ir rovė bėgti, jkei 
o redaktorius paskui ji.

Besiskubindamas apie 
kampą, redaktorius užbėgo 
ant policmano ir bemaž ko 
neparvertė jį.

—Ei, ei! Kas Čia darosi?
—klausia policmanas.

Redaktorius, vos kvapą 
beatgaudamas, sako:

—Ogi ve kur vaikas 
ga... Ar matai?... Well, 
klausė manęs kelinta valan
da; aš atsakiau, kad pusė \ 
iki devynių, o jis sako, man,įu 
tai kai’bus lygiai devynios, /"• .
tai nueik barzdą nusiskust...11 .bo man§s tiktai

—Well — sako policm?.- J‘iunL,ant ka^io. 
nas — tai kogi taip skubi- blK su <ain 
niesi? Juk iki devynių yra 
da 25 minutos!

;—O tu. žioply! Tu gi sa-
1, kad tu užmušei na-

-Aš užmušiau kumele — 
vardu Merė.

Blusų Blokas.

■cią 
I 

i 
i

KhjjEIVIO” KALENDORIUS šveduos 
1923 METAMS.

e-

SU-

•K a l p ge ra i m iego j< v t e ?
Į —O. labai puikiai, ąčiu! 

me-įO kaip jus miegojote? 
—Nelabai gerai, nes per; 

naktį musės sukandžiojo;

J. —Aš mačiau kaip musės 
tavo čeverykus sukan- 

■ pastebėjo nedido- 
s. 
u čia pliauški!

barė jį šeimininkė. 
—Bet. mama, kad tie 

verykai labai smirdėjo...

I LIETUVĄ
Greitai pasažierinis kelias nuo
XEW YORKO IKI LIEPOJ A L S 

per <».»tr.enburgą, Švediją. Pasažteriai 
■ aš iras.sfe; uoli ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJ V
S. S. DROTTN1NGHOLM
•Sausio ja, Vasario lt* ir Kuro 10.

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31. Gegužės 5. 

trečios kiesos kainos:
HAMBURGU------------- >1»3J»;
DANZ1GĄ ir P1L1AVĄ $100.50 
LIEPOJAI ir KLAIPĖDA — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios k lesu s pasažieriai turi ka- 

likuu >u 2—4 iuvukūm.
X’«-ręikia_ Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SUEBISH AMERICAN LINE. 

21-24 Stale Street. New York City.

Blusų Blokas.

ce-
Į
b

l’ekla kiekvienoj valstybėj, i 
Iškilus pasauliniam ka-' 

rui. Įvyko daugybė istoriniu 
permainų, susitvėrė daug

------------ karalysčių, ktini- 
Susikalbėjo. jgaikštysčių, respublikų, sa-

Atėjusi ponia pas detek-vi komi‘.e‘« A‘-t-
ty. ų viršininką raudodama i,. kIz ™°a?'. didysis kep- 

b5_'pradėjo pasakoti apie savo |.1OS-VaWova?
..e.aimę.

—Ar negalėtum tamsta 
surasti mano 
draugo — Ferr

h

Nesiduoda melžti.
Paveisklelis iš ‘•Helerio” Kalendoriaus.

8 2- VETAMS Jau- išėjo iš spaudės ir už kelių dienu bas -rpiavas
•T-du‘t b''*’’ n',>£J ': strajpsmų informacijų. B. to. Kalendorius’vra tn-kiai i'i
■T/ P-veik- ; l žymiausių Lietacos veikėju. Jc kaina vra 50c., bet "Keleivio"

-a.m.a siųsti siampom arba gulima ir Kraterį j laišką Įdėt. Adresuoki t:

‘KELEIVIS’’ 255 BROADVVAY, SO. B0ST0N, MASS.

Jame 
ustnm. 
skaity

te BOSTONO J LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant naujų, didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

ANDANIA
t naujas) Sausio 11 ir Vasario 10 

AUSON1A
(naujas) Sausio 27 ir Vasario 24 

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVA lr kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNTN'K AS, ant vieno 
s trijų didžiausių jūrių milžinų, su 

Įiersodiran tiesiai nuo laivo ant laivo 
Soulhamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVA j 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausią agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIM1TED
126 Statė st., Boston, Mass.

_---------- s. irgi nesnaudė,
varė savo darbą pirmvn — 
progresavo: pynė visokias 

išradinėjo viso- 
. . vary- 

ti slapta degtinę, statyti
T - ’ . . . L1 ir t.t.
Ir nusidėjėlių tokia dau

gybe priaugo, kad jie jau ne
betelpa senovės kėpio je. 

į nors labai didelėje. Prie to 
dar naujosios karalystės ir 
valstybės turėdamos* savus 
nusidėjėlius kiekviena di- 

itižiavosi ir norėjo savo Rėp
lą turėti.

w nuo Kristaus
užgimimo motuose, šv. Ba- 

ibulo vigilijoje susirinkę’ 
šventoje Rymo žemėje viso 
pasaulio valdovai: karaliai, 
------isarai, atstovai i kon
gresą, pritariant šv." tėvui, 
nutarė: kiekvienoje valsty
bėje — ........ ’
butų — 
kurioje galėtų po

.žabangas,
“7; P^jo

■yią tik po pusryčiu pabėgo|7,.k,“£‘‘*
;uo manęs tiktai sd kalnFe-'“^^.^“! 1

---------..alnierium? Ai 
bee you laif jis iš proto iš
ėjo?...

—O ne! Jis labai protin- 
■. gas.

’ —Tai tu jį prastai maiti
na:, už tai jis ir pabėgo nuo 
tavęs?

—Aš jį maitinau šuns kre- 
geriausias maistas!

Bajoriškas unaras.
Tūlas dievobaimingas 

Varšuvos bajoras visados 
pasilikdavo melstis zoko- 
ninkų bažnyčioje, kada visi 
parapijonai išeidavo. Vieną 
kartą, kaip paprastai, jis. 
klupščias meldėsi prieš didi-1 
jį altorių. Bažnyčios sargas,*

- kuriam nusibodo laukti ba
joro išeinant laukan, suma
inė iškirsti šposą. Užsilindęs', 
niekam nematant už alto-.:

* riaus atsiliepė storu balsu: ; 
—Kvaily, eik laukan, nie-’ 

ko negausi!
—Dieve augščiausias! —; -----F

prabilo persigandęs bajo-.'sus ar tamsus? 
ras, — neri duok, nenori ne- į ■ 
duok, bet bajoro nekoliok. i

keriais,
de! jo.

! —Dac oi!... Ar žinai ko-
.knis nurodymus, kad geriau komi- 
galėjus jį surasti?

‘—Taip!
—Kaip senai esi vedusi— 

klausia kapitonas.
Ponią pamąstė kam čia to

vfeė reikia ir sako:
—Tlkjdu mėtai.
—Kaip jis išrodo — švie-b’ius.

L1£W GARAGE. j FARMOS 
i'arduodame 

o* į * *• *
ytmdavuja’iič

D.jkanika 
1ET RAS JA K1AIA VIČ1US i S.

Oi Exst l>r.::Kj •'ay, .
uth Bostun. .Ma.ss. ’ :— ' - jĮI

i

PELNINGAS DARBAS. t
Kiekvienas darbininkas, turinti- 

palinkimą agentauti, gal: užsipelnyti 
<iaug geresni pragyvenimą ‘ ne«-x 
u»rbtuvėje. Rašykite dėl platesnių in
formacijų.

DEKSNIS O1NTMENT 00.
P. 0. Box 352, Eartford, Conn

v:>

aut-.
ir ■ :1a
-uu. <y:no mašinų, t ? Įdavimo.

Į kreipkite; 
T rėdant 1 
į r.orit, o aš suteiksiu teisingas j”, 

nacijas.
a.HKE ckurinskas 

iiox 46, Saad Brook, N. J,

Nuvyk skaus-h 
mą šalini ;

Raišas petys, įneš- j 
luBgišžas trauky- į 
mas muskulų, -į. ! 
r.arytas šynary*— I 
visuometyrv dmu- ! 
gals didelio SImu- 
ū». Tačiau patry-’ 
nas truputi.

’us automobilius 
!-s (suppHes). lš- 
•■•c.'iius Oel pa.i- 
iKotue exwerta,

( So. Uoscon 5137d.

AR JIFAKOT FARMV? 
štai persiduoda New Jersev 

Fanuos.
As tunu apie 200 farmą ant par 

Norimieji pirkti fartr-. 
■s laišku art-a ypatiškai, nu- 
itckio didumo iy brangutn > 

e aš suteiksiu teisingas imč>r- 
(2) j!

i

VICTOR
tt.cv r t .

r

vietos skansenas bos'

Į O. ru.usias ir tiesiausias susinesi- 
į mas per vandenį su LIETUVA, 
j Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAV.A.

Į ‘.aivai išpiautis is Nevv Vorko

Jo žiainl:

LAIVAKORTES i

SaluCkrai ligas gyj«, 
lai daro ne iš pavyde;

Neimkit kitokio, kaip tik su žino 
paveikslu.

i
I
i 
į

•» uaiv ne iš pavyaa;
Teikia kiekvienam sveikatą,!
Kurs tik vartoja Salutarą: I

"• ■ < ą medeiūt i
■ 'i.m zo Fotogra

< ų 
UiOVARDS

<'iiicirmali. Ošia

Pigus žmogaus 
daktaras.

T r Kr A X ČJ,-, t PASVEIKO.

□b aš 
Kim- sirgo i: 

si., i.
m ugnius 

rire» 1 
' - -f

•n .nų neruitimą, pil- 
ųesnri- 1* **■ - * ■ ■ . *

_ . nuej ipfiuenzos. 
plaučių uždegimo ir kitokių ligų.

j!gt-kų žūii • Arbata parsrduo- • 
<.ks visur aptiekose arba mes prisiun- 
ciame apdrausta pasta 1 dideli baksa Li7; 1 «->•• — n z* • I
•?c.2į 
Prcs
4 it 

; Į

. .. Jmuit^į’! kyla išgydoma, i
argi yagius, viršininkus, sukčius $'uarto Plapao Padušk’aitė.

, Jus galite mesti šalin visus diržus,' 
I? tain dabar L-iziL-<-’nr.o , P-a?ao p.ndnškaitė yra vien'II taip aaoai Klebena tam paaaryta. kad jus išgydyti nuo j 

. J’ra ta‘P padaryta, kad kartą i
P ki^jus nenusenka ir tuo budu 'd 
resne nega diržas, jokių diržu ar f

. jp-’y^zinų neturi. Minkšta, lengva ne- ' 
siepmui. Pigi. Jokio nesmagumo dar-' 
oe. L-auta aukso medalius. Mes pri- ’ 

i sicsime poį sakome, atsiųsime jums 
. įsmegmimut vi.-ai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
1 Stuart Bldz.. st. Lears. M®, i

I
f
♦• per 

|iI

^a*. ar maža 
įkurti savo -Rėpia, 

- - „ mirties
Lausti: kyšininkus, šmugel- 
ninkus, slaptus degtinda- 

.-*--•. .girtuoklius,
, neteisingus liudininkus,

’ —Viena ausis juoda, kita tikėlius —„k..
j ruda, o pats baitas. i
j —Kokios akis?
į —Viena mėlyna, kita ru-' 
jda.

kaxlt —Po šimts pypkių, t 
ąritas gali būti tiesa? Tai leng- 

i va bus ji surasti. |
— L —Taip! i valstybė turi savo keplą

iyiems nusidėjėliams ir , 
puoš už nusidėjimus po mi 
' tinVomoi kon.-i;

Nebesiskundė.
Vienas vyras skundėsi sa-i 

vo turtingam uošviui, L. 
jo žmona esanti labai blog; 
ir šiokia ir tokia.

—Gerai, — tarė uošvis 
jei tokia bloga, tai aš jai; 
nieko neužrašysiu. "f

Nuo to karto vyras dau-j _ r _____
giau niekad savo žmonos j ne taip išjuoki?! Matai, kad

Į —O kaip jis senas?
‘ —O, tiktai trijų mėnesiu

—Ar tu pasiutai, kad ma

las turiu žvaigždę ant kruti- 
įnės!
I f Į

Karininkas, parėjęs vėlai ■
namo, negali sulaukti, kad;
jo kareivis jam duris atidą-H

uošviui neskundė.

Įsižeidė.
= -»
—Tai niekis! 
—Kaip jis senas?
—Aš tau sakiau gi!
—Ar jis kada nors reika-

rytų. Tik. girdi, kad tas visi avo nuo tavęs divorso? 
krapštos prie durių. Pagalį 7“'n,v ''£‘ 1"'11
lios karininkas nekantriai 
šaukia:

—Kodėl tu man durių ne
atidarai ?

iš vi«a 
to žmonių

‘1:

yra pigu
Ją 1

I 
į 
i 
t

gaurų isJškįs 
kuriems.

i a pagelbėjo, 
daktars.:, 

■’gti ir pigiai kai-

girtuoklius, išgamas,
> ne- 

kunigus, melagius 
| apgavikus, i ” ‘ 
jnovninkus”, ' 
' ministerius, 
brangininkus.

PBu.
’!-vi es le

mioja.
-L nzašalica vi ' '

inkstų, Kepeių. ••• kitokius
• us. ima y. : aršią prieš eisiant: 
š.aii jt apsaui^Ma nc«į ipfiuenzos. 
:-aįUC.ų UžMe-giruo Jr kitokių figų.

. ------ -..M—pAJ O1AMAO-
<.as visur apt.-ekose arba mes prisiūti-

jPAIN-EKPELLERIU:'
■; greitai paSaliau-?. Paia.Eipjferį į 
j- ikcasats yra airiai priešai, Nusipir- 
j Kito jo boaš* š-mu’.iea-------------
i pas savo apti. korjų_
' kr.ina tik 35 ir "vs. Per- 
į sitiknukite, kati butu 
! aut pakelio musų lakara 
>! vaisbažeDŠIis. Neimkit 
įĮ pamčgzdžiojimu.

t r* t t a -L Vo C<

policistus, Cl-
prispaudėjus,

ties tinkamai bausti...
Lietuvanis.

>a- 
gali 

ir-

šmugelninkų giesmė.
įmygus laukai, žemė juoda 
I ai salis šmuglinga:

: Jąją perka ir parduoda
’ Birža stebuklinga.

—Žioply, aš kalbu apie
.mi, o ne apie savo vyrą!... ■

Blusu Blokas. !
* I

j Kaime, kur tiktai pa-
1 [žvelgsi

Tamsuma ir skurdas, 
0 stalyčios restoranuos 
Šmuglis vyne murdos.

I
7

Tarp daktarų.
—Įdomu žinoti, kaip tam- —Mano praktikoje pasi- 

sta, mano kapitone, man ati-jt-ikė klaida.
darytum, kad butum taip 
girtas, kaip aš dabar, — at
sakė kareivis Įsižeidęs.

—
Krikščionių dora.

Baltrus.-
Jenai,
jdeęiokratai, turėdami val- 

savo rankose, neįsten- 
’gia įvesti Lietuvoje blaivy
bę, bet dargi palengvina 
svaiginančių gėrimų parda
vinėjimą?

Jonas:— Mat, krikščio
nys pildo dievo prisakymą 
apie „meilę artimo” ir gai
lisi, kad girtuokliai į atlai
dus suvažiavę nenusloptu.

• K. M.

Pasakyk man, 
kodėl krikščionys-

S1.Ž5 arba :t ’_ž $3.15 arba 6 už 
:o. Adresą;' H. H. Von Seh-ick,- 
>ident, Marvel Products Company,' 
Marcei Buiiding. Pitisbuigh, Pa.

-___________ ______ <

Į F. AD. UCHTEK & CO.j 
104-114 South 4th St.

i Rroohlja, N. y. j

SAUITABA'^¥IT'terP

-Musų laivai turi geriausius 
tolumus trečios klesos pasaži“- 
ria'ns-.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLANU AMERICA LINE 
š9 Statė St, Bo3ton. Mass. ĮLiMTEBAMERKmiNES 

joif.i seavice w;th 
hambimamerkanune! 

rrun.piausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, peria nuo 46lh st 

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, ga
lionai ir puikus dėkai tik 
trecios klescs 
riams. Laivai 
CLAY’, 
'BAYERN"’, 
CARROLL” ir 

r GIA" turi ir 
I! kambarius.

’ ^„^^bų laivai
RLStĮLL i E ’ ’ reli an- 

LIN” vi BAL-
.7?^ eza L 2 ir 3 klesps 
pasazsenus. -

UMITED AMERiCAN LIKĘS 
u’;s kottenbebg, 
Hanover st., 

Boston, Maaa.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dabeltavais šriubiniais 

Laivais Į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN 

Laivai įplaukia kas antra 
. Puilrii‘> įtaisyta 

v klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
t» ypatų.
, CHAS. KAUFMAN 
19_ IVashington St, 

Boston, Mass.

b valgymui kambariai,

pasažie- 
”MOUNT 

’HANSA”, 
”M0UNT 

’THURIN- 
specialius

Salutarą Biteri žmonės vartoja jau 
- -r.55 »etH nur> visokių pilve ligų ir 
g< įsi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
7aea.n?! n^ar-da jam lygaus, nei už 
J Vj-rse£!’10‘ Basistengk įsigyti jo 
b.ito-į, o mes uztikrmam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyva* busi. Kokį 
u; viounų nesmaguni* jauti, krein- 
a’s prie savo aptiekoriaus reikalau
damas t>l:ro Salutaras. o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėju 
p r i modamas savo aptiekoriaus adrej 
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS i
DRUG & CHEMiCAL CO., Inc.,

Dept. 13 1
1707 S. Halsted St.. ( hieage, Hl.

ADVOKATAS

n. g. mcD0weu
'• EDĄ ViSoKlAS BYLAS VI- 
' VJ '7E I K •'s2 U OSE. RODA 
'"■•>DA visiems dykai.

KREIPKITĖS i p aviškai 
KI;A LAIŠKU (-)

U. G. McI)OWELL
80 W ALI. ST„ Room 617, 

NEV. YORK, N. Y.

Skaudžią dali pranašauja 
.Tėvynei rytojus, 
Jei karjera musų penus 
Pebejos, kaip jojus!

šmugelninkai baliavoja 
Rinkoj ir kavinėj, 
Vs.^a-t valdo, rinką tvarki 
Kaip savoj tėvynėj. 

a Lietiuva, tu švęntoii.
1u šalia šmuglini^—; ~ " •r.----------? 2^ L "h*

OlJl 1.’.. • *

PINICUS

—Aš ir padariau klaidą, 
bet mano klaida išėjo ant 
gero.

—Kaip tai?
—0 taip! Gydžiau žmogų 

nuo vidurių užkietėjimo ir T 
įvariau jam appendisitį, kas Tave perka Jį įduoda-

B

4 
I 
Į

i

I

man davė i00 dol. pelno už Birža stebukHix»at 
operacijos padaryma. . i 1

ai- *. 4tk.;. z .4 .1; ..j

Tarp draugių.
—Štai ir mano gimimo 

diena atėjo. Rytoj busiu 
kuosa nuo visko. •

—Argi tamsta 1 
liuosa per visą meta?

—Žinoma, ne! Savo šu-! 
niuką pati kendėm penėda
vau. BhlfiU RinkasBlusų Blokas.

■J--—Susini
Gęrti nebegaliu!* 
Apkabink, pabučiuok 
Ir pabaigkim bakų... 

nebuvai —Gerk, gerk dar lašiuką
Iš to mažo buteliuko — 
Dar įpilsiu, pamylėsiu 
Ir su tavim pasėdėsiu...

L.

I

J

L’N i JA 9Broadvay;

■' /-i '____________,...........

j/ ?Drti.bšįĄ^.IYAaitiOKll’ PARANKIU JiELIfJ
Z ,/y \ 0- važiuojanti į p>liat» į.

/ J ; x aplenkia Lenku kanrinH
v 'J

bJevY>rk.NY
IG

ivtaį važiuojanti į Piliav* 
aplenkia Lenkų taridorj.

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

VITUANIA .............................. Rausto 17
ESTONIA .................................. Vasario 7

Iš NEW YORKO AR BOSTONO:
| Hamburgą $103.50 1 Piliavą $106.50

A' 1 1 Liepoją ir Memelį $107.
V Iš Bostono j New Yorką per Fąll River. Line

136 East 42nd SU________ NEIV YORK, N. Y.

’HGiO-įJs.-

/SBr

» J

drauqiju.atydaii
Dirbtuve^'i Ženkleliu Guzikuėią, Ant-

1?TRUPAS CO » 30-92 Ferry st. Newark*N. J. t
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Sveikatos Kampelis.

KELEIVIS
tiesimas turi būti žemyn nuo 

Užtiesk k ra va tą pačiu jo volo. Vyniok, pradedant tie- 
viduriu ant sužeistos akies,1 siosios rankos pirštais iki 

...................... ryšeliui, pakol užraišalas 
bus visai suvyniotas. Kai
riąja ranka tik reikia patai
syti, kad volas butų tiesiai 
ir stipriai suvyniotas. Raiš
tis ant volo turi būti suvy
niotas stipriai ir su lygiais 
kraštais. Tada jį galima su
segti špilka, kad neiširtų.

i r sekančio dydžio:
^ęioj s Paštams * colio pločio ir

T’ 1. Akie?*Užraišalas. tiiioso raiščio tarp ’ rankųTT

o galus surišk užpakalyj ant 
galvos.

2. Žando užraišalas.
Delei to yra reikalinga du 

kravatai. Pirmutinis pačiu 
viduriu uždedama ant sma
kro iš priešais ir užrišama 
užpakalyj ant kaklo. Antras 
gi uždedama apačioj sma- 1 • 1 • _ 1 __X.J__

■

PIRMOJ! PAGELBA NE- 'čio kampu reikia pridėti 
LAIMINGUOSE ATSITL prie priešingosios pusės vi-

KIMUOSE. 1 - 1----- - - ”
(Tąsa) 

SKYRIUS II.
Pirmajai pageltai medžiagą

Raištis; Kompresai; Kii- 
šė»X > ■1 Verstuvės; šiluma; 
šaltis; Paakst minias; Vem- 
domos žolės.

Darbininkui, kuris yra 
laikomas atsakomybėj, prįe 
mašinų operacijos reikalin
giausia yra žinoti, kaip var
toti įrankius, reikalingus 
prie mašinų su taisymo, ma
šinos sudėjimą ir kaip ji 
veikia. Tą žinojimą galima 
lygiai pritaikinti prie pir
mos pagelbos studijuotojo. 
Delei to šitas straipsnelis 
yra skiriamas, parodymui, 
kąip vartoti Įrankius ir ko
kia medžiaga yra reikalin
ga prie sutaisymo.

Raištis.
Raištis yra vartojamas

delei sekančių tikslų:
Užlaikymui ant vietos ap-

raišahj.
Sutaisvmui klišių.
Suveržiant juomi sustab

dyti kraujo tekėjimą.
Paraišalams.
Raišti vartojant reikia at

kreipti atydą, kad persti- 
priai nesuveržti. Jis turi bū
ti tvirtas ir sandariai užriš
tas, bet neperstipriai, kad 
nesustabdyti kraujo cirku- : 
liąciją užrišimo vietoje, kas 
gali iššaukti mirtį sąnario, 
; kuri delei suveržimo nega
li dąeiti iš širdies kraujas.

Kiekvienas raištis gali 
būti užrištas mazgu, supin
tas arba susintas, arba su
sektas špilka. Jeigu yra su
segama špilka, tai* reikia 
vartoti saugią špilką (safe- 
ty-pin), kadangi pastaroji 
stiprinus prilaiko raištį ir 
netunjišsy<įšusįų aštrių ga
jų, kuriais galima butu susi- 
Įefeti.
| Rėva mazgas turėtų bpti 
vartojamas vietoj paprasto- 
fi mazgo. Jis darosi šitaip: 

aimk raiščio galus į abi 
pankas; tiesi jį galą sykį 
persuk per kairįjį, potam 
Kairįjį per tiesįjį, ištrauk
damas galą raiščio per kilpa. 
Jei galima, tai reikia visada 
mazgą daryti ten, kur ge
riausiai galima yra prieiti 
ir kur jis nedaro jokio ne
smagumo sergančiam.

Yra vartojami sekanti:
Trikertis raištis. 
Nuo volo raištis. 
Specialiai raiščiai.

-t Trikertis raištis yra be
veik geriausias pirmosios 
pagelbos darbui, kadangi jį 
fengviausia yra galima įgy
ti ir jis ne taip stipriai susi- tro colio, .pločio, pridėk 
Veržia, o kaip žinome suver
žimas sustabdo kraujo cir- 
kuliaciją ir priduoda nerei
kalingus kentėjimus.

Trikertis raištis yra daro
mas iš nebaltyto kotono au
dinio, išbaltintas ir persti- 
prus audinys yra neatsa
kantis. Sklypelis paklodės, 
inpilo arba skepečiuke yra , - -v-. . . . , * -- - - .__ -----
vartojami tiktai ūmame rei- priai žemyn, užlenk į viršumis vra daug geresnis, nei iš kalaujama, kad neišsilavi- 
kale. Patirta, kad sklypelio ------k---------------------------- i-—*- ! -------- ...»------ sp 
audinio, vartojamas kaipo 
raištis, turėtų būti nema
žesnis, kaip 34 ar 38 ketvir
tainių colių. Tą sklypelį rei
kia sulenkt įkampiai, tada 
jfcfkirpti per sulenkimą ir 
gąuffline au raiščiu. Bet ką 
pačiam daryti tuos raiščius, 
gėriau^ yra juos pirkti, nes 
perkant ant jų būna visada 
priiipū^ą korčiukė su pa- 
veik^nu ir paaiškinimu, 
kaip reikia vartoti.

Trikertį galima vartoti 
dvejopu budu: nesulenktą ir 
nulenktą. . eina . _ ___

Nesulenktas vadinasi ta-spaudimui tekėjimo vietoje, dėti ant kresės taip, kad kairėsės rankos nykštį už
dą, kada jis yra'vartojamas Pavyzdžiai vartojimo su- šlaunis butų po tiesiu kam-Į dėk ant žemųtipėą raiščio 
pavidale pilno trikerčio. vynioto trikerčio raiščio ar- pu nuo kūno) laikydamas briaunos prilaikymui jo ant 

. Sulenkiant vieną triker- ba kravato: volą arti kūno, raiščio išsi- vietos, nąlik apję 5 colius

dūrio ir dar vieną syki su
lenkti.

Žinoma, ne būtinai reikia 
visada taip jį sulankstyti, 
kaip augščiaus minėjome; 
galima jį sulankstyti tai 
kaip kur jis geriausi 
Vienok augščiau paminėta 
metodą yra pripažinta už 
atšakančiausią, taipgi ir že- 
miaus paminėtos.

Svarbiausi vartojimai tri-
kerčių raiščių:

1. Rankos pakabinimas.
Uždėk vieną kampą kaiš

čio ant sužeistosios rankos 
peties. Ištiesk raištį ant vi-Į 
dūrio krutinės, taip, kadį 
vienas jo kampas pasiliktą 
užpakalyj sužeistosios ran
kos alkūnės. Sulenk ranką 
po tiesiu kampu, taip kad ji 
atsitiktų per patį raiščio vi
durį. Tada žemutinį raiščio 
kampą uždėk ant sužeisto
sios rankos peties ir užpa
kalyj ant kaklo sumezgk su 
kitu iš priešingosios pusės 
kampu. Trečiąjį raiščio 
kampą, kuris randasi užpa
kalyj sužeistosios rankos al
kūnės, pertiesk per ranką ir 
prisegk prie vidurio užrai- 
šalo. Tokiu budu pasidarys 
kabantis užraišalas, kuris 
vienok negali stumdytis į 
šonus.

Tokis raiščio sulanksty
mas padaro atsakantį ran
kos pakabinimą. Bet apart 1 
to norint ranką pakabinti 
ant krutinės, galima dar 
prisegti marškinių ar žipo- 
no rankovę prie krutinės.

2. Kojos užraišalas.
Patiesk raištį. Uždėk ant 

jo koją, kad pirštai butų lin- 1 
kui vieno jo kampų. Paimk 
tą kampą ir pertiesk per 
koją išilgai. Paimk kitu du 
kampu, perkrvžiuvok juos 
per pėdą ir aprišk apie ry
šelį.

šitas užraišalas turi ap- 
rubežiuotą eilę vietų, kur jį 
galima valioti.

3. Rankos raištis.
Jisai užsiriša taip-pat, 

kaip ir kojos užraišalas. 
Pirmiausiai reikia patiesti 
raištį, padėti ant jo ranką 
delnu žemyn, kad pirštai bu
tų linkui vieno kampų (jei 
reikia, galima ranką su-į 
SUino Ta’ZSpS’per-b’^™8 čionai visai “e^u-į S^larpridengia“ trėč^dį 
teojo šono. 1 as Kampa., pe .. mineta. Bet ne tame daly- Į apatinioio.
rankos aimkuF1rvšelio kitu k3S* Pirmosios pageltos stu- Kada dalis į vieną galą 
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•iftikro.' J 1 . J . į'

* š. Kaklo užraišalas.
Kravato vidurys uždeda

ma ant ^užristos vietos, o 
gajai 'apvyniojama aplinkui 
kaklą ir užrišama, kur pa
puola. šito užraišalo *šonai 
lankiai reikia dar parišti 
kortonu, kad jis laikytųsi 
ant vietos.

4. Užraišalas delnui.
Uždėk kravatą per pati 

vidurį ant delno, perkryžia- 
vok ji ant viršaus rankos, 
perkryžiavok iš priešais am 
ryšelio ir tada surišk iš vir
šaus rankos per ryšelį.

Kravatas dar gali būt 
vartojamas pakabinimui 
rankos. Delei to iš jo pada
roma kilpa. Vienan tos kil
pos galan įdedama sulenkta 
per alkūnę ranka, o kitas 
galas užkabinama ant kak
lo. Kada kravatas yra varto
jamas prilaikymui ant vie
tos užraišalų ant galinių są
narių, jis yra užvyniojamas 
ant užraišalo. o jo galai su
rišami parankiausioje dieto
je. žinoma, reikalaujamas 
kravatų skaičius priguli mio 
dydžio užraišalo.

Volo raištis.
Volo raištis galima varto- ■ 

ti kiekviename augščiau pa-Į 
minėtų atsitikimų; jis yra 
gana atsakantis vartoti 
chirurgams, bet pirmutinės 
pageltos studijimtojui jis 
yra perdaug painus. Volo ‘ 
raiščio galą galima vartoti 
suvyniotojo trikerčio raiš
čio; chirurgai jį dažniausia 
vartoja apvyniojimui skau
damu-vietų, apvyniodami jį 
apie sužeistą sąnarį, šitas 
vartojimas volo raiščio yra 
labai parankus sustabdymui! 
kraujo tekėjimo iš kapilia- • 
rigkųjų sudynėlių ir prilai-! prUmo ir nenuslinkimo nuo 
kymuiapraišalų ant skauda-,skaudamos vietos. Cirkulia- 
mos vietos. Ne tik šitie klau- [ yiškosios metodos vąrtoji- 
simai yra.'kuriuos gali su- mas susideda paprastai iš 
tikti pirmos pagelbos studi-1 epės cirkuliariškų vynioji- 
juotojas; jeigu tik jie. vieni mu nu0 žemai augštyn, ka- 
butų, tai. apie volo raiščio; mė kiekvienas viršutinis už- 
v; r _.......................

; tų minėta. Bet ne tame daly- Į apatinioio" 
*1. ac Pi-rmncins ■nsio-plhns stn-1

žinoti, vra didesnė,• 1 • •/ '

volelį pasuk atgal, uždeng
damas juomi pusę paskuti
niojo raiščio. Perdek volelį 
tarp rankų; laikydamas že
mutinę raiščio briauną pa- 
ralėliškai su užlenkta že
myn, atversk vėla toje pa
čioje vietoje, kad jis gulėtų 
ties viduriu sąnario arba jo 
šono ir kad atvertimai pa
reitu po viena linija.

F.L.I.S.
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s PMtams colio pločio ir 
t:mąstąs ilgio.

Rankoms ir galvai 21 •> co
lio Pločio ir 4 ar 6 mastų il
gio. :

Dėl kojos ir šlaunies 3 co
lių pločio ir G ar 8 mastų il
gio. '

I)el krutinės ir pilvo 4 ar 
5 colių pločio ir 8 iki 12 mas
tų ilgio.

Pustrečio colio pločio ir 4 
iki 6 mastų ilgio užraišalas 
yra tankiausiai vartoja
mas.

Vienok visados yra reika
lingą užraišalą pritaikinti 
prie dydžio skaudamos vie
tos, kadangi platus užraiša
las niekados atsakančiai ne
uždengs mažą žaizdą.

Volo raištis yra lengvai 
perpjaunamas peiliu ir to
dėl pagal reikalą galima 
atpjauti jo trumpesnį ar il
gesni galą.

Naudojant volo raištį rei
škia jį turėti tiesėjėj rankoj, 
i o liuosąjį jo kraštą kairėjėj 
į ir uždėti jį ton vieton, iš kur 
i reikia pradėti apvynioji- 
įmas.

Prasčiausia, nesudėtinė, 
• raiščio vartoj'imo metodą 
j yra tai cirkuliariškoji (ap
linkui), bet ją galima varto
ti tik tada, kada reikalauja
ma perdėm apvynioti kokį 
sąnari. Jis yra atsakantis 
tik apvyniojimui rankos iki 
ryšeliui, delno ir piritų. 
Apart to pirmosios pagelbos 
darbe volo raištis yra pa
prastai vartojamas prilai
kymui užraišalu ant skau
damos vietos, kas dar la
biau praplatina cirkuliariš- 
kosios metodos vartojimą. 
Cirkuliariškoji metodą yrą 
gera tuomi, kad prie jos 
tankiausiai yra vartojama 
gazinis raištis delei jo tam-

>

i

kUDIKiu
IROVes skYR1U§

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

i prietaisų, kurias jis turi po j kelis svk apsukti raištį ant 
Šitasai uzraisalas yra var-įranka ir surasti daugiau pa-'vietos paskui eiti toivn už-. -J f. . X* v----------Virtum,

daUg tankiąu 2iei j rankumų, kaipvartoti vofo į dengiant viršutiniuoju_ apie
pirmieji. Į raištį, delei to jis privalo su- Į trečdali apatiniojo. Bevy-

4. Galvos užraišalas., , j --------- - -
Pirmiausiai, sulankctyk 'vartojimais, 

sklypelį audinio apie pusan-'
jį padarytas iš muslino, koto- raištis visiškai neprisiglaus. 

no audinio, audeklo, gazos, 'ir pasiliks spragos. Užden-

į sipažinti su svarbiausiais jo i njojant galima bus lengvai 
. jpatėmyti, kur sąnarys pra-

Volo raištis yra paprastai l deda eiti storyn, nes ten

gazos,' ir pasiliks spragos. Užden- 
i iš kurių tarpais yra ištrau- ■ gimui šitų vietų atvertimo 
į koma siūlai, o pats raištis ■ metodą turi būti vartojama. 
' cnvvniniavna i cm— A vro eVoif-nmac’

prie plačiojo trikerčio šono, 
uždėk ant galvos, taip kad 
platusis jo šonas pereitų jaut 
kaktos truputį augščiau 
akių, o vienas kampas butų 
užpakalyj. Kitu du užrąiša- _
lo kampu paimk priešais,jza. Jis yra tamprus ir tani;dar ne tame dalykas, 
truputį augščiau ausų ir su-.tyčią pritaikintas apraiša-!' J - ------- ‘ _
risk juos ant kaktos. Užpa-.lams; jį galima vartoti kiek- diur storesnių negu kitur iš! 
kalini kampą patrauk sti-' viename prietikyje, kadangi ^eisvbės vra sunkus, tai rei- f 

s ir su špilka prikabink ant 'muslinų raištis, kuris, būda--nes a p vyniojime uždedamas 
j mas netamprus, jei užverži ’ o.žraišalą, prisilaikyti} me- 
z__ ____._1.J_ i •_ _.._1— t0<jQS ięWri reikalauja, kad 

užraišalas butų prisiglau
dęs prie kūno, o padarymui

_ reikia jas 
A kur jos ne 

' taip greitai matosi, įr jokio

;ime nėra. Norint išmoku

iršu.<iigio apie 6 colių ir tą įšalą visokiuose atsitikimui- 
. .... „ . ,v - * , /, r J se, būtinai reikia praktiku>!

tojamas prilaikymui užrai-’ jo suvynioti visą raištį ir.ti ir ant to atkreipti visą 
salų ant vietos ir užlaikymui gausime nedidelį kietą volą, atydą. Į
kraujo tekėjimo, kada prisi- Raiščio galą uždėti ant šlau-Į Norėdamas padaryti at-»t 
eina sustabdyti kraują nies (delei to koją reikia pa-, vertimo metodos užraišalą,

STRAIPSNIS II.

MOTINU M IRTI N ŪMAS.
Retai kas iš musų tikrai Įsivaiz

duoja kaip kūdikių gimdymas yra pa
vojingas gyvybei. 191G metais mesi 
netekome Amerikoje mažiausia 16.- Į 
000 motinų nuo priežasčių surištų sw, 
kūdikių gimdymu, ir beveik viso to I 
galima buvo išvengti. Gimdymo karš- ' 
tinė yra dažniausia mirties nriezas- 
tis, o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnau
tojų rankų motinos žaizdų.

Iš 1.‘>C atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gz'vvbės; vienas kūdikis 
iš kiekvien ų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei šešių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

PIRM ATEISIANT KŪDIKI C L
Pirm, negu kūdikis ateis yra neat

būtina kiekvienai motinai 
dalykų:

1. Pasitarimas su gerai 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir piivo išmieravirną ir 
dažnų analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. Nureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn, dažnai gasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dali

i valgiuose. >
4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 

ir vandens.
5. Nureguliavimas vidurių užkietė

jimo, jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikią maudytis, kad 
prakaitavimus gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtektinai pailsio ir miego.
9. Dirbti reikki neper. irš ir mankš

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa- 

ras ir tinkamai atsilsėti.
11. Tčasdien pavaikščioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA LAIKE 
GIMDYMO.

Išlavinta priežiūra, reikalinga ge
ram gimdymui, reikalauja ypatingo 
mokinimo ir yra atskira chirurgijos 
oalis. Geriausias chirurgas nėra per 
geras jei žmogus kenčia nuo nulauž
tos kojos ar apendicito. Gabus veteri
naras yra pakviečiamas susirgus 
brangią: galvijų veislei. Taigi, ar gy
vybė ir busianti sveikata motinos ir 
' aiko neužsipelno geriausias gydyto
jo ir slaugytojos priežiūros, kurią tik 
galima gauti

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet negali jų krūtimis penėti, yra 
stipriai rekomenduojamos vartoti 
Eorden’s Eagle Pieną dei bonkutės. 
Tai yra puikiausias pienas ir gry
niausias cukius moksliškai sumąišy- 

' tas ir prirengtas. Borden’s Eagle 
Pienas yra maistas, kuris pabudavoĮa 
stiprias kojas ir sveikus kunus. Jis 
kūdiki įgalina augti svaryn, kas yra 
reikalinga dėl sveikatos ir ncrmališ- 
kumo. Jis yra rekomenduojamas gy- 
cytojų per 65 metus dėl jo augštos 
kokybės. Motinos atras, kad ir nor- 
mališki kūdikiai nuolatos augs ir sti
prės su Eagle Pienu. Jei nežinai, kaip 
vartoti Eagle Pieną, tai iškirpk kupo
ną paskelbimo, kuris telpa musų laik
rašty ir pasiųsk jį į The Ėorden ' 
Gompany, o ji tau prisius* visai dykai , 
pamokinimų tavo kalliojc kaip penėti I

»

sekančių

išlavintu

suvyniojama į volą. Bet ge-'Atvertimas yra skaitomas 
riausia tam raiščiui medžią- už sunkiausi punktą išmokti 
ga (materijolas) yra tai ga-į vartoti volo raištį. Vienok ____ . ...

------ x x--------------l ■. .------ ---- r- I tavo kūdikis ir kitokios svarbios lite- 
., . , -------------------------- Į , . T . / . “ Iraturos apie priežiūrą vaikų ir savęs,

tyčia pritaikintas apraišą- ■ ctangi aprišimas vietų vie- Į _____________________

viršugalvio.
Šitas užraišalas yra labai tas, sustabdo kraujo cirkii- 

naudingas. * įliaciją, o jei ne užveržtas,
Trikertis suvyniotas už-:tai nesmunka nuo skauda-

raišalas tankiai yra vadina-:mos vietos. nematomų kilpų į
mas kravatu užraišalu, pa-; Kadangi volo raištį leng- daryti ųžpaką^ i 
gal reikalą jį galima pada-,yąi galima gautį pirkti, T_
ryti platesni arba siauresnį.' yra gerai žinątk kaip jis tu-1 sunkumo tokiame apraišio- 
Kaip jau teko matyti, kra-įį ..bųti suvyniotas. Vieną jime nėra. Norint išmokti 
vatas gali būti vartojamas ųąfsčio galą,reikia užsukti į : atsakančiai padaryti užrak
ant kiekvienos kūno 4aiiės. jHiaiĮiagio apie 6 colių ir tą1’ ’ ’ ’ ---------
Bet speciališkai jis yra var- fala sulankstyti, paskui antise.
vVJ**«»*«w»K> f-** ***»**»<7 J v) KJVt v y *HWX ▼ A CllCVJ 4A | VI XX

salų ant vietos ir užlaikymui gausime nedidelį kietą volą, atydą.
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I Lietuviškos Knygos
IMI išplatiniuM šA; naudingu knygų, mes pi įdėsime

:;fb

dnvanąs:
Daktaras kišeninje, aiškus pamokinimai ir icc-.it 

1U7 pusi., audimo apdaru ............................ ..
9. Higiena arba iriQksias apie sveikatų. 132 pusi.

Lyties Maksias, labai svarbi ir didžiausią dak- 
<aniį.ą knyfu lietuvių kalboje, su daugeliu 
paveikslėlių, 412 pusi., audimo apdaru

4. Patarimai Materima įr .Merginom* apie lyties 
dalykus, iu daugeliu paveikslėlių, 256 
f usl„ ą-udimo apdarų ...

ii- BalbtlkMi-VįttiuM. apie lyties
; ■ lfttgkų.,itų< ąp'-iiąu.' “

233 pųsj.( audiko >14'

J • tai. 
$1.00 
' .46

S6.00

lįįlip J

. p.uw.( au«»pv *90601
Lietuviškos Atvirutės, 2 pMtideliųast t > Klaipė

$2.00

‘y/

•<’.75 •'

dos miešto vaizdeliai, antras Lietuvos 
vaizdeliai, dh-o 24 atviručių, gražiai padirbtų .50 

’5- knjfįjida ir atvirutės išneša imant visas kartu,
leidžiu ui SKLOU, ir pridedu dovanu gerą br'uvų arba fon- 
t.-inūią rašoma plunksną vertės $2.50. Naudokitės šiąja 
progą, kuri tik per 30 dienų bus išpildoma. Reikalaujame 
agentu, oardavinėti knygas ir Kitokius daiktus. Adre
suokite: *• .

J LO? A S F. BUDRI K
3243 So. Hahited'Stieet, ::: Chicago, IIL
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Nuža-Tone

Pasekme pa 2« tiem 
arba grąžiaame |um 
pinigas.

PADARA TIRŠT4, BAUDOTI KJUUJĄ, 
STIPRŪS, JCŪOLATINIŪ? MERVŪS, 

TVIRTUS VYRUI) IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas ueajšką tųintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi' 
imant vaistus Jei padidimma veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nupa-Toue ir persitikrik kaip greitu laiku jau- v«, 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš deiimtes visu žmogaus ligu,^, 
tokiu kaip blogas apetitas, r.egruomuUvimas viduriu, guzai irv 
išpūtimai, užketejimas skilves, tuižinis, unerųia, kankinimai rcu- i 
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpne- ' , 
jtmas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu į' 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios ci/kulacijos 
kraujo, flb

K UŽ na dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užiaika geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir cbcluo sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu«ir nuruodytu J. 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir y/jį 
I'osforą-maistus dėl Kraujo ir Nervų.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknvms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomuląvimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tpne sustiprės kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Toue padarą tvirtus, rustus ___
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu panrotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. %

MUSU ABSOUUTIiKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra viena. ($1.00) doleris 
už Senkute. Kožną benkute talpina devynios dešimtys (90) piiiulu, arba vieno mėnesi 
gydymą. Galėte pirkti šešes bankuIm, arba šeštus menesius gydymo už penkiur ($3.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkvte ir piisus, o mes urnai sugrąžisuce jnsu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

prisiusi: savą pasteliavimo ant tuo kuponą.
Vational Labom!'•ry, L. 21—537 South Dearborn St., Chicago, Ilk

Vardas ir pavardą

I

o

h--

Gerbiamieji: įdedu čionai* . ir meldžiu prisiųsti man................  bonkut
Nuga-Tone. ' 1

Gatvė ir numeris 
a

Mieste*

1‘ųkirpti plaukai ir pleiskanos nėra wa- 
!Qiii kombinacija. Tos nešvarios baltos 
I Jeiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plunkus.

es
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos o<los ir gražių žvilgančių plaukų, nandokit ltnffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš lab.iratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
KM-114 S*. 4»h St. Brooklyn, N. Y.L ............. .. i. i - y n. u t. -i . — ■ i —

>:•

I 
i 

i
i

LietuviSkai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite tehtagų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salom si., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjųsio 
reumatizmo, nuo,, nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi tukime nuo visokių slap
tingų lięų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų, Dielių iš Lietuvos ir įvah-ių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną užd5’ką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdjrt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

$17.50 Vertės Kny^ų Parduodam už. $1O

S

ŽIŪRĖK SAVO SVEIKATOS: SKAITYK DAKTARIŠKAS KNYGAS!

Skaityk knycą “Ieties N«k.s!a<”. kurtoj viskas, kas tik reikia 
vyrui ir meterei api. *sav« lytį šiaot. aiškiai aprašyta ir paveiks
lais įrodyta. Pusi. 418. pav. 109. formatas 0x9 coliu., apdaryta, 
kainavo *7, dabar pard.odaaie ai $5. Skaityk kttyž* “Sveikata**, ku
rioj visas imocaus kūnas, tartum kai ar.t Jeluo, aiškiai aprašyta 
ir paveikslais išrodyta. Pusi. 345, pav. 225, formatas 0x9 col., ap
daryta. kainuoja $2. Siedvi knyci kainuoja $7, bet kad abidvi yr ktekvio 
nam smogui tutinai reikaliaci, tada! abidvi sykiu leifšiam už $C.

ŽIURtK. KAD TAVO GYVENIMAS BŪTI SMAGUS: SKAITYK 
KNYGAS. KURIOS PATIEKIA SMAGUMO; O TAI

GERĄ SVEIKATĄ.
“Meili ir PaMd”—knysra, kuri, juo daugiau skaitai. ________

skaityt pori. Pusi. 297, pav. 19. formatas 5x8 «ul.. apdaryta, kainavo 
22. dabar leidiiam ua SIM. “Maėia Laiškai ' kity*a. kurioj talpa pui
kiausi laiškai. Pusl. 1U9, pav. 3, fermatas 5x7 col.. apdaryta, kainavo 
21.5d, dabar leiddšMa UŠ41. “MaiK MteiayM*'-—knysa, kuri% lik „kai
tyk. juokia ir oyvenk 10U meti*. š*ual 26Q, pav. 90. formatas 9x12 
col.. apdaryta, kainavo Sv.Idalbd 'Mula* da 2& šios' Z kūrena kai
nuoja 24.5d. bet iaiapt vūaa syki*, hidridai M 24.

Šitos 5 knygos kainavo $17.r.b, dabar jos kainuota $11.50, bet kas 
ims visas sykiu — raus: uš IMI ĄZd» devaa»! Taip b,a.tai puriai 
parduodam x knygas todėl, kad 224.000.00 vertės knycu tūriai ueu 
lala išparduoti. Mes parduodam visokias knygas. Reikalauk 
kataliogo Pirk ir siųsk knyfas j Lietpv,. Muaų knygų Lietuvos 
šruenės nesvietiškai trokkta. — jie miršta be jų. Primušk mums 
mylinčių knygas adresus: gausi gerą ątlyginimą.

AL. MARGERI9,

REIŠKIA

juo labiau

M
S

> z •c

v t

I■ tIf
I

Pinigus siųsk: popieriniu, dolerius ngistrųetam laiške, money 
orderi arba čekj. Siunčiam ir per C. O. D., vadinas, kai gauta kny
gas, tai pašte ir ušsiaaoki.

M

........ 8
Knygos Naudintflaugiot, c jiainos Žemiausios
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LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

Tik vienas lietuvis.
Aukštinus ir Laikrodininkas

i Tel. S. B. 2488 X

e. .'i a- •

' a

v * \*■ V X N S S V

f

• * ‘ *

r a

Įšą laukan ir jo bus viršus., imti tiktai tą, kas vvarrante 
Bet brutalumus, kuris gal Įvardinta. Pavyzdžiui, jeiPavyzdžiui, jei 

, kad 
_ . tai poli-

Renkant aukas irgi nela- vija negali imti nieko kita.
anądien 
agentas 
komisi-

vlvuHCS AIHIOS tinka tarp Lietuvos kaimie- vvarrante pasakyta.
<ių, čia sumušė pati kunigą.;jieškoma degtinės, I I J-k 1 1 • . ? V • • I • •-
bai sekėsi. Kelios davatkos

i
Sukritikavo kunigą 

Raščiuką.
Apie Bostoną dabar važi

nėjasi nesenai iš Lietuvos at
vykęs kun. Raščiukas, - ...
sakosi atstovaująs Kauno ^lo v'r0 ir klausia, 
davatkų draugiją, kuri ne-; 
šioja lenkų karalaičio šv 
Kazimiero vardą, i..........._
čia jai pinigus. i, , .

TT- * •* j-'ir • - Henku karalius, o as esu ne Uzperatą nedeldiem jis į .- . |k,ku ■ - • 
kalbėjo Bnghtone ir gyrė , neaukauju” 
savo kromeli kaip įmanyda
mas. šv. Kazimiero D-ja' 
esanti geriausia organiZaci-|sur ~d su briehtoniočiais Į 
ja, nes ji kunigų vedama ir; , , t;,s h. -,,tl pu. 
rūpinasi katalikiškos spau-j -ia tave labal
uos stiprinimu ir platinimu. suj<įrt0 
Taigi jis ragino, kad visi j" 
taptų tos draugijos "amži

duosiąs $100, tas busiąs 1{i,dl) ™gS‘n? »•>”
garbes narys, o kas uzmo- _ . r. . , * Ūmu™-kėsias $35, tas busiąs’’amžiJT iU 10 .... .

nas narys’’. Jei jfe kada ir|^n^ bu™
numirtų, tai Kauno davat-: Ijki./t., H«n»hni • ,-i - • • i " * i 1 tuojaus nugabenta ligonou-kos vis tik uz j j melsis ir ku- “ » . .
nigai laikysią "amžinas mi
šias". ‘ •

Neapsiėjo šitas klerika
las ir politikos nepalietęs.' 
Anot jo, jei dabar turime 
nepriklausomą Lietuvos re
spubliką, tai ačiū tiktai ku
nigams, o ypatingai jų gal
vai vyskupui Karevičiui, ku
ris daugiausia už Lietuvos 
laisvę "kovojęs".

Šito mulkinimo buvo jau 
perdaug brightoniečiams. ir 
salėj pradėjo darytis nera
mu. Vilnas atsistojęs tiesiog 
pasakė kun. Raščiukui, kad 
jis meluoja. Girdi, neteisy
bę kunigas kalbi. Kunigai 
norėjo Lietuvą parduot, o 
negelbėjo ją. Ar žinai, girdi, 
koki aplinkrašti pralotas 
Antanavičius buvo išleidęs 
1905 metais, kuomet Lietu-- , . .......................v j- ., i -i • i Automobiliai užmušėvos liaudis buvo sukilusi, no-! >mnn
rėdama pasiliuosuoti iš po- * , .... ,caro jungo? Ar atsimokI - gracijos
sako, kaip paskui kun. Lau-' "lr?ininkas Goodwin prane-: 
kaitis gyrėsi durnoje, kad 
Lietuvos dvasiškija padėju-i 
si caro valdžiai "kramolą 
malšinti”? Tai buvo prie 
caro valdžios. O kada revo
liucija caro valdžią nušlavė, 
tai Lietuvos kunigai tuojau 
prijungė Lietuvą prie kaize
rio imperijos. Vyskupas Ka
revičius pats pirmutinis va
žiavo i Berlyną pas genero
lą Ludendorfą prašyti, kad 
paskirtų Lietuvai karalių. 
Tai ve, girdi, kaip kunigai 
kovojo už Lietuvos laisvę. 
Jie dėjo visas pastangas,kad 
palaikius ant Lietuvos sve
timos valdžios jungąv

Kun. Raščiukas pašoko, 
tartum karštų tauki] jam 
butų kas užpylęs už atbulos 
apykaklės. Tu, girdi, šioks, 
tu toks, tu "Keleivio” prisi
skaitęs, kaip tu drįsti čia 
mane kritikuoti? Ir kumš- 
čias sugniaužęs puola prie 
to vaikino šaukdamas, "lau-j 
kan, eik laukan iš čia!” Bet; 
vaikinas sėdi sau ramiai ir 
mokina kun. Raščiuką:: 
"Nesikarščiuok, nesikarš- 
čiuok, nes čia ne davatkų 
Lietuva ir jjiekas nesibijo”.

Susirinkimas kvatoja, o Į 
kelios moterėlės klykia, kad! 
kunigėli taip "išnevožyjo".

Kun. Raščiukas kreipiasi 
Į susirinkimą: "Kas norit, 
kad šitas žmogus butų iš
mestas, pakelkit rankas".

Pakilo tik kelios rankos. 
Tuomet kunigas liepia su
stot tiems, kurie nori tą 
vaikiną išmest. Neatsistojo 
nei vienas. "Tai atsistoki! 
tie, kurie norit, kad jis čia 
pasiliktų," sako kunigas. Ir 
atsistojo beveik visi. Kur.. 
Raščiukas nutilo ir nuleidęs 
nosį užlindo už keliu davat
kų, kurios laikė jo pusę.

Ir taip smarkusis Raščiu
kas likos sukirstas, kad net 
gaila buvo žiūrėt. Jis nega
lėjo atremti nei vieno to ; 
vaikino argumentų. Jis ti- i 
kėjosi laimėsiąs brutališku’i 
budu — išmesiąs savo prie- vvarrantu jie gali jieškoti ir 255 Broadway, So. Boston, Mass.

Taip paaiškino 
užsirašė i "amžinas nares", Bostono blaivybės 
bet šiaip publika tiktai juo-'

L_‘kus iš kunigo krėtė. Pavyz- 
džiui, prieina jis prie dide-

l vm L- lonci o • Nei

kiek duosi ant švento Kazi- 
laiu ->v !pltero?" Vyras atsakd? 
Frenkai’Ka(1 tas šventas Kazimie- 

jras man nepatinka: jis yra

Suvienytų Valstijų 
jonierius Hąyes.

IŠSIDUODA GERI EoRN'šD GI i 
RUIMAI su šilu'n i. Ruinua did ii 
svarus. Kreiptis

56 Tekgrapti st,. So. llislou. Ma- .

ATSIDARĖ NAUJA LIE
TUVIŠKA BARBEKNk.
Nukcrp-.ir. p!.iuku> kaip ka - mv 

skutam ir apdailir.uni visa Zinoj..i.
! Galaiuiam l» itvas, ir senas pala: n

lUitlJUS

vii<-inin-‘-R!ta’n *r a-pda:hrMl.lIUil j,UalHįai,; b» itvas. ir
- .— . |u’T-i parduodam naujas už i.:a -<

- .-„il-inuc n-it-irA kainą. Užlaikom visokius lietuvisku-Į V ienas vaikipab Palaie Laikraščius: "Keleivi". "Ainciike-
kunigui Raščiukui geriau Lietuvį”. "Laisvę" ir t.t. Kurie lieti

I-' .• i.| všai einat pas svetimtaučius. t.*-:
j: iuomi kviečiam užeit pas m 
Į atliekam atsakančiai.

LEO ŠILKAMS
705 Main si.. Car.i’briag'

FAKTAI APIE LIETUVĄ
Ar žinai, skaitytojau, kaip 

dabar stovi Lietuvos rubežiai?
Ar žinai, kur dingo Vilniaus 

‘ plebiscitas ?
Ar žinai, kas dabar valdo 

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 laikotarpį 
nuo 1905 metų revoliucijos iki

K EIEIVIS

i

[ KO DAI GIAUSIA J IEŠKOTE? 

t NORITE KO NORS 
! GERESNIO?

PRIESKONIAI
, Brandūs, Koniako, Škotiškos,
> Romo. Pmnerančuvkos, Bene- 
' diktinkos, Malinuvkos, Višniuv- 
[ kos ir kitokių puikių priesko- 
i nių.
; Ateikite ypatiškai arba rašy-
> kitę. Tavorą issiunčiain aplaikę 
1 Money Ordeiį.
i 'Viskų utBakdnie lipikais. 

Bonka 25c. ir 35c.
R4ikdlr44 aįHnfai

RH I1MOND l’RODll iS 
— - IX’c.

142-111 Richtuond st.. 
Busta:. Mass.

ir Hroiidu :iy & Secund st
< ’ Chelsea. Mass.

i PETRAS VALOKOKIS

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

APTIEKOS

i i >
i . t; ■ ■

4
A

|O’?W
1

APer 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžins, žiedus, lenciūgais ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus, barba ir užsa
kymus pri;mu per pa.-.ta : 
pildau teisingai ir greitai.

t P. V ALUKON1S
SO. BOSTON. MASS

375 BROADWAYSpecialis Išpardavimas 
Player Piami.

S 389 /
’•«< Geriausi vi

sose Suvieny
tose Valstijo
se 1900 muzi
kos voleliu, 
daug lietuviš
kų. Kas juos 
iš mus pirko, 
tie labai 
džiaugiasi ir 
kitiems reko- 

a. Na; jausi ir pagerinti su 
a ir U’kelelių dadėjimais. 
tieki..s kitokius įtaisymus 

>t tik CULBRANSEN. Vie-į 
visie is — tas parodo tei- 
'<aigos. Victrolas ir senus 
ima ant apmainymo 

Lietuviškos Muzikos 
k:t n ūs. '

tin ir tenai atgaivinta papa
sakojo šitokią istoriją. Ji į 

i esanti iš New Yorko: jos 
; vardas — June McNevinJ
Pastaruoju laiku ii dirbusi 
Hartforde. Tris vyrai pa
kvietę ją pasivažinėt auto- 
mobiliuje. ir atvežę net Į 
Cambridge’ų. Čia visi pa
pietavę ir paskui sėdę neva 

.atgal Į Hartfordą važiuot.Į
Bet išvažinėje po "visą:..... .. .................. ...................
Massachusetts”, apsistoję ; Šių dienų ir parodo, kaip gimė ■ 

yr.ne ir čia pradėję ją ata- Lietuvos Respublika. Prie vei- ;
Vienas nuolėšes iai1 kak! yra. da pridėtas diuelis sna<- , 

x ; v uotas zemlapis. kuris parodo ! >
visus dabartinės Lietuvos mies- 

' tus ir miestelius, jos apskričius >' 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 

i kaimynes šalis.
Knygos turinys susideda iš 

sekamų skyrių:
1. Per re^Iiucijos ugni.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

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

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Ęarevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai. •
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu- j 

sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš- j 

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai..
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub- į 

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti-1 

tucija.
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.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos

I kariumenę. 
į 28. Želigovskis užima Vilnių.

29. Želigovskis puola ant 
i Kauno.

30. Prūsų lietuviai ateina Lie-
j tuvai i pagalbą.
I 31. Želigovskis sumuštas ties
; širvintais.
; 32. Mušis su lenkais ties Gi
dais.

33. Sutrauka smulkesnių mu
sių.

34. Plebiscitas ir jo nenusise- 
kimas.

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

uostą. . t
37. Francuzu kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapin tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

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

"KELEIVIS”

kuot.............. .
drapanas, kitas išgėdinę; 
Ji apalpusi.

Pasiremdama šituo pasa
kojimu, policija du jos kai-J 
tinamu vyru suėmė. Trečias 
buvęs iš Hartfordo ir tas 
jau prasišalinęs.

•iršininkas Goodtvin prane
ša, kad pereitais 1922 me
tais Massachusetts valstijoj 
automobiliai užmušė išviso 

1522 žmones.
I

Sudegė 70 kiaulių.
Ant Tarno Mannixo 

mos, netoli Peabody, sudegė 
į anądien tvartas su 70 kiau
lių. Gaisrui kilus buvo labai j 
šaltas oras ir kiaulių jokiu 
budu negalima buvo laukan 
išvaryti. Jos tiesiog lindo Įl 
ugnį ir žuvo.

far-

i

i

i

r

r. :-.ų informacijų ir kainų iš- 
apskelbimą rr"pasiųsk, para-

• arda ir adresą.

s. Mary
PLAYER SPEC1AL1STS

’tU BOYLSTON ST..
BOSTON. MASS.I

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9

506 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Laika.-: 1-3 ir 7—9 v»L vak. 
373.’ MICH1GAN AVĖ. 
DETROIT, MICH.

1 
I
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Tel. South Boston 2613 
i'-- «k- .ee Aspin\vall 058i

SUSAMNE M. PUISHEA SHALLNA
(PLTŠ1UT6)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Rroadway. So. Boston. Mass.

I

i

t
!

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.

J. L. Pašakarnis O. D.
37Įa BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS

Dr. J. C. Landžios l|
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) |

I į

ŠIDLAUSKO

įj Tel. No. 550
g LIETUVIS GYDYTOJAS

S Dr. Francis A. Reynolds
? (RINGA1LA)

Ofiso valandos:
Š Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki J.V Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN Sl\ AT11OL, MASS.

Syrupas nuo kosulio, šalčįo, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusiem) 

35c. ir $1.00
Syrupas nuo kosulio vaikams 35c. 
Proškai nuo galvos skaudėjimo, 
nervų ir neuroliogijos 10c. ir 25c.
Kraujo, Nervų ir Apetito Vaistai 
(su prisiuntimu) .................. $1.50

ŠIDLAUSKO Trejanka susideda iš trijų-devynerių 
įvairių šaknų, žievių, žiedu, pakelis 

50c.
Antiseptiška ir Gydanti Mostis 

50c.
Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai ........................ $1.00
Reumatizmo Gyduolės........ $1.50
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin
kimo ....................................... $1.25

ŠIDLAUSKO nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
ŠIDLAUSKO nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
ŠIDLAUSKO dėl kornnų ir karpų Gyduolė 25c.

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAISKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. Al. V.Casper
I

Lyrine tūlas Raino turėjo i 
šunį su ilgomis ausimis. II-j 
gos ausis jam nepatiko iri 
jis paėmęs peili anądien I 
"aptrimino” jas. Sužinojo i 
apie tai draugija gyvulių 
apsaugojimui ir patraukė 
Rainą teisman, kur jis turė
jo užmokėt $25 pabaudos.

I

7^’-—’ —-.72-. —
JUSV PAINTER1S į

JACKŪS STARKŪS ;
į-yver.a po numeriu J

6>9 ’A ashington Dorchestcr j 
Tel. D..r,-h. 3737-YV. (-) J

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadvvay, priešais paštą

SO. BOSTON Tel. So. Boetnn
Ofiso valandos:

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

Ivv- 
823.

9 
12 ir

Laikraščiai sako, kad j 
Steitauzėj norėta padaryti ■ 
subatoj užpuolimas ir pa
grobti pinigus, kurie buvo 
skiriami valdininkų algoms, 
bet laiku apie tai sužinota ir. 
pristatyta daug detektivų, j 
todėl plėšikai nedrįso pasi-Į 
rodyt. I

”Tug” Wilson, kuris su
mušė andai Cambridge’ųje 
policmaną, gavo 10 metų 
kalėjimo.

Dorchesteryje nusišovė 17 
metų amžiaus mergaitė, Co- 
ra Lamont, kuri buvo atva
žiavus čionai į svečius iš 
Maine’o valstijos. Ji isimylė- 
(0 į kareivį ir paskui suži
nojo. kad jis yra vedęs.

Be teismo įsakymo negali 
daryt kratų.

Nei blaivybės agentai, nei 
policija, nei niekas kitas ne
turi teisės ateit į žmogaus 
namus ir jieškoti degtinės 
ar kita ko, jei. jie neturi iš 
teismo tam tikro įsakymo, 
tai yra varranto. Bet ir su

iš

i

I

Į
r
I

Telefonas- 5112*W.

Or. A. Gran-6iMskas
LIETUVIS DENTISTAS ,

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo _ . . _
nuo 6—8 vakare; į

Nedėliomis r.uo 10—12 dieną. .
705 N. Main st. kamp. Broad at. | 

MoNTELLO. mass. j

’ $- - - * -v

2—5 pa pietų;

Užkimimas
ys tun būti sustabdyti 

'-7~.a.. xac prašalinti svarbus 
SusiK.'c.-.r.afc .igą*

> .-d' -' r

Severą

ae a’ 
kyk:te

*
skreplių. Ožiai-savnr.o _ __ v ,

anka ypatingai žiemą. 

•< ■ na 25c ir 50c.

K t.pas aptiekonaus.

Severos Kalandariu* 1023 
me-.ams y-a priduotas visur aptia- 

korams dovanai, arba rašyk 
‘ og pas mus.

W.Jr. SEVfRA VO 

CĖOAR R4PIPS.

I

B
u

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALaNDOs:

Nuo
Nuo
Nuo
S21

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST-, *

2 BOSTON. MASS. |

t
I

t

■

DEPARTMENTAI:
Perfumai. pauderiai, rouge (veido pentas), šampų 
(shampoo), muilai, veido mestis (cold cream), dan
tų pauderiai ir peistai ir t.t.
Šaknys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinkiniai 
(citvoras. ramunėlės, liepžiedžiai) užlaikoma vi
suomet VISOKĮ RECEPTAI AMERIKOS ir EU
ROPOS DAKTARŲ BŪNA IŠPILDOMI TEISIN
GAI.
Klausiant per laišką visuomet įdėk krasos ženklelį 
atsakymui.
Visko reikalauk:

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE
373 AV. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

±

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
: DRAUGAI, platinkite ’’Kcl eivj" tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laik raštį. Kaina metams $2.00.

TeL Beach 69SJ

OR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERiAKV 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1»69 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

K

t

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nao 9 iki 12 dieną.

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. terpe C ir D^et.
SO. BOSTON. MASS. *

PARSIDUODA CEVERYKŲ 
KRAUTUVE.

Vidury miesto, geriausioj vietoj dcl biznio, apgyventoj 
lietuvių ir kitų tautų. Biznis išdirbtas per daug metų. 

Priežastis pardavimo: savininkas išvažiuoja Į Lietuvą. 
Gera proga pirkt kam reikalinga. (2)

A. F.-KODIS
377 W. Broadway, So. Boston. Mass.

Matykit D. Olseika
PARSIDUODA trijų šeimynų, 15 kambarių medinis namas por- 
chcstery. Rendos neša per metus $1080. Kaina $8900. Ir.ešt reikia 
$2500. Kreipkitės pas:

D. OLSEIKA
Real Estate & lnsurance

425 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.
Tel. 2805-J. So. Boston.




