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Metai XVIII

Francuzai areštuoja vokiečius;
• v vdarbininkai meta darbą.

GENERALIS STREIKAS 
KASYKLOSE.

VOKIEČIAI SULAIKĖ 
SKEBŲ TRAUKINU.
Iš Berlino pranešama, 

kad Muenchene, Bavarijoj, 

kuriuo važiavo 150 čekų ir 
Įsilaužę Vokietijon fran- italų i Ruhro apskriti, kur 

euzai pakėlė razbajij ir te- vietos angliakasiai apskel- 
1 orą. .Jie areštavo visus žy- be streiką. Spėjama, kad su- 
mesniuosius kasyklų savi-, laikyti žmonės buvo siun- 

i- 
' kiečių vietas.

Visa Vokietija stori kaip ,__ __________ _____ _
vienas vyras prieš užpuo- vokiečiai sulaikė traukini 

likus. ------- *

įlinkus ir užgrobė valstybės čiami Į streikuojančių vo 
banko skyrius okupuotame ’ 
krašte.

Protestuodami prieš šitą 
smurtą, vokiečių angliaka
siai pereitą nedėldieni nu
tarė apskelbti generali 
streiką, taip kad'francuzai 
negalėtų gauti nei svaro an-1 mą, uždrausdamas vokie- 
glies, kurips jie atėjo čionai čiams mokėti franeuzams 
su visa armija grobti. {muitus ar kitokius mokes- 

Vokietija yra pasiryžusi čius, kurie iki šiol buvo mo- 
trukdyti franeuzams kiek-'kami Vokietijos valdžiai, 
vieną žingsnį, ir šitą jos pa-{ ----------
siryžimą remia visi Vokie- KALTINA FRANCU ŽUS 
tijos darbininkai.

Protesto streikas kai ku-_ ______
riose kasyklose prasidėjo'kė, kad ji" ne tiktai nemokės 
jau pereitą savaitę, o šį pa-prancūzams jokių mokės-j 
nedėlį užsidarė jau visos *čių, bet dar paduos repara- 
kasvklos. Gelžkeliečiai taip- cijų komisijai skundą dėl tų 
gi kalbasi apie generali nuostolių, kokių- franeuzų 
streiką. Norima suparali- .įsiveržimas pridarė Vokie- 
žiuoti visą’salies judėjimą.! tijos industrijai Ruhro apy- 
Kai kur traukiniai jau su-'gardoj. 
stojo. Vokietijos darbiniu-j _______
kai atsisako dirbti po fran- MUŠTYNĖS FRANCUZU 

......------ PARLAMENTE.
Dėl veržimosi franeuzų 

imperialistų i vokiečių že- 
mes, franeuzų parlamente

UŽDRAUDĖ MOKĖT 
FRANCUZAMS MO

KESČIUS.
Vokietijos finansų minis 

teris Hermes išleido įsaky 
uždrausdamas

Už NUOSTOLIUS.
Vokietijos valdžia pareiš-

euzų ir belgų durtuvais.
Kol prasidės generalis 

gelžkelių streikas, tuo tarpu' 
gelžkeliečiai yra nutarę lai
kytis šitokios taktikos: jei 
koks atskiras 
gaus nuo okupantų isakv-• Ina atlikti kokį nors darbą l°°. ateto'-ų daužė kumseio- 
ant gelžkelio, tai tegul jilg® vlen? k,tlems zan*™s> 
ta darba atlieka kadnena >kad net krauJas teskejo. 
stačius savo gvvvbės pavo-’f llįKsrna- kll() is protesto, 
jun; bet kad okupantų ple-!kok!.. Pakele patriotų 
na suardžius, visi kiti dar
bininkai tuomet turi mesti
Hppba,*

Šitoks atsitikimas jau bu-l™“*™ nuunu "“"gąęnino vo pereitą nedėldienį Dort-

RUSIJA MOBILIZUOJA 
ARMIJĄ.

Stokholmo žiniomis, Ru
sijoj prasidėjo didelis kari- 

■ nis judėjimas. Visu Pabalti- 
jos valstybių pasieniu, palei 
{Dauguvą esanti apskelbta 
mobilizacija. Smolensko ap
skrity esąs apskelbtas, ka
rės stovis.

Visa sovietų kariumene, 
; buvusi Smolenske ir Vitebs
ke, esanti siunčiama Lenki

jos pasienin. Į pietus nuo 
Vitebsko pasažieriniai trau

kiniai esą jau sulaikyti Vi
sos susisiekimo įmonės pa- 

; imtos kariumenės reika
lams. Palei Dauguvą bolše
vikai statą fortifikacijas.

13.000 MARKIŲ Už $1.
Pradėjus franeuzams 

grobti Vokietijos kasyklas 
ir fabrikas, vokiečių pinigai 
taip nupuolė, kad dabar už 
1 dolerį galima gauti 13,000 
markių.

TURKAI PAKORĖ AME
RIKIEČIŲ FIRMOS 

AGENTĄ.
Iš Atėnų pranešama, kad 

Smyrnoj turkai pakorę Ta
rną Joanidą, buvusį jau 
nuo 10 metų amerikiečių 
firmų agentą Artimuose 
Rytuose. Jisai buvo grai
kas ir kąrtu su kitais žy
mesniais graikais buvo pa
kartas.

i

darbininkass^vait§ kil° baisios i 
okupantu isakv-muštynės’ per kurias apie OKUpantų ĮSaKy-^ afefAVtl

politiką komunistų atstovas 
•Čachin. Po muštynių parla- 
i mentas 372 balsais prieš 143 
į nutarė nuimti nuo Cachino

mundo mieste. Francuzai 
tenai areštavo gelžkelio 
stoties viršininką. Tuojaus 
visi tarnautojai ir darbi
ninkai metė darbą ir stotis 
tapo suparaližiuota.

Esseno mieste užsidarė 
visi privatiniai bankai. Ant 
jų durų prilipyta paaiškini
mai, kad jie neatsidarys pa- 
tol, pakol nuo Reichsbanko 
skyriaus nebus nuimta 
franeuzų sargyba.

Laikraščiai paskelbė Vo
kietijos premjero Cuno pa
sveikinimą Ruhro pramo
nininkui Thyssenui, kurį 
francuzai areštavo ir ati
davė karo teismui dėl nepil
dymo jų įsakymo. Cuno gi
ria Thysseno ištikimybę sa- 
.vo šaliai ir sako: ”Kuo bru- 
tališkesnė bus jėga, tuo sti
presnės bus musų teisės ir 
viltįs.”

bę. Iš to sprendžiama, kad 
šovinistai bandys traukti jį 
teisman už Įžeidimą Franci- 
jos garbės.

NUSKENDO VOKIEČIU 
LAIVAS SU ŽMONĖMIS.

Vokiečių garlaivis ”Hein- 
rich Kavser”, kuris 3 gruo
džio išplaukė iš Norfolko 
uosto, prapuolė be jokios ži
nios. Manoma, kad jis žuvo 
ant jūrių laike paskutinių 
audrų. Ant laivo buvo 33 
žnjonės.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
68 ŽMONES.

Indijoj, netoli Ramganja. 
anglių kasykloj ištiko eks- 
pliozija, kuri užmušė 68 
žmones.

NUTARĖ PERKELTI 
1,000,000 ŽMONIŲ.

Kad palaikius ateityje 
tarp Graikijos ir Turkijos 
taiką, visi turkai, kurie gy
vena Graikijoj, turi persi
kelti į Turkiją, o graikai, 
kurie gyvena Turkijoj, turi 
grįžti Graikijon. Taip nuta
rė Lozannos konferencija. 
Tai yra naujas būdas išven
gimui tautinių ginčų. Ap
skaitoma, kad tokių žmo
nių, kurie turės apleisti 
Turkiją arba Graikiją, bus 

{nemažiau kaip 1,000,000.
' _ ______

RUMUNIJOJ EINA 
RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS.

Paskutinėmis dienomis 
Rumunijoj kilo didelių riau- 

{šių prieš žydus. Mokyklose 
* užpuolami ir mušami žydų 
; vaikai. Keliose vietose pri-i 
i siejo apskelbti karės stovis, j 
{kad sulaikius riaušes. Pe
reitą sąvaitę Bukarešto 

i mieste turėjo atsidaryti žy
dų suvažiavimas, bet dėl ši
tų sumišimų žydai nedrįso 

. savo suvažiavimą atidaryti 
i ir atidėjo jį kitam kartui*

Aliantai nutars 
įkurti savo val
džią Klaipėdoj.

IR REIKALAUS, KAD 
LIETUVA JĄ PRIPA

ŽINTŲ.

i LENKU KARO LAIVAS Į
Į!
įI

KLAIPĖDOJE. 
Lietuva protestuoja.

Sausio 16 d. Klaipėdos 
uostan buvo Įplaukęs lenkų 
karo laivas. Lietuvos vy
riausybė prieš tai užprotes
tavo. Lietuvos Atstovybė 
Washingtone pasiuntė 
Statė Departmentui notą, 
kurioje pranešė Amerikos 

j valdžiai, kad Lietuva, žino
dama apie lenkų atkartoti- 
nas pastangus užimti Lietu-! 
vos teritorijas, mato lenkų 
karo laivo inėjime Klaipė-! 
don grasinimą Lietuvos ne
priklausomybei ir todėl!

Bet Galvanauskas sako, kad
Lietuva svetinių atėjūnų 

nepripažins.
Iš Paryžiaus pranešama 

šitokių žinių apie Klaipėdą:
„Aliantų ambasadorių ta-i 

ryba susirinko čia aptarti { 
Klaipėdos klausimą. Ji nu-j r---------- ----- ,
tarė tuojaus nusiųsti spe-I protestuoja prieš tą lenkų 
cailę misiją, kuri sudarys i žygį.
Klaipėdai laikiną valdžią po' Sausio 18 d. lenkų laivas 
aliantų vyriausybe ir įvy-; pasitraukė. —(L.I.B.).
kins tenai tvarką. Kuomet ; ----------
sugris tenai ramybė ir tvar-, LIETUVA NEDALI VA- T /T 1 _1__\ i_ IZT 4 TnATYAO C1TTI7T

NUTARĖ NEVEŽTI 
FRANCUZAMS ANGLIŲ.

Pareinės geležinkeliečiai 
nutarė nevežti iš Vokietijos 
anglių franeuzų reperaci- 
joms. Nei vienas gelžkelie- 
tis nepaliesiąs tos anglies, 
kuri bus iškasta Vokietijoj 
po franeuzų priežiūra.

ŽYDŲ ŽEMĖJ ORGANI
ZUOJASI DARBININKAI.

Iš Jeruzolimos atėjo ži
nių, kad Palestinoje įsikūrė 
pirmutinė darbininkų unija. 
Ją sutvėrė geležkelio darbi
ninkai ir padavė valdžiai 
reikalavimą, kad 
jų organizaciją o:✓ II I II.

500,000 RUSŲ MIRŠTA 
BADU.

Maskvos pranešimu, pusė, 
miliono žmonių bado srity ras ir šerifas jau areštuoti 
vėl jau neturį ko valgyt ir,kartu su kitais miesto vir
sią žiemą turėsią mirti ba-į šininkais. Sakoma, kad
du. Apie 8,000,000 Rusijos miesto ir apskrities valdžios 
gyventojų dabar minta vai- buvo padariusios suokalbį 
džios skiriamom porcijom, pardavinėti svaiginamus 
kurios tik gyvuliam tinka, gėrimus.* /

AREŠTUOTA VISA MIES
TO VALDŽIA.

Gary, Ind. — Federalė
pripažintų valdžia Sustatė čia milžiniš- 

•ficialiai. ką byla prieš miešto ir ap-
skrities valdininkus dėl su
laužymo blaivybės įstaty
mo. Kaltinama iš viso 75 
valdininkai. Miesto majo-

Herrino angliakasiai 
išteisinti.

________________________________ ! ----------------------- —

__ _ .r, r . BET VALDŽIA JŲ
A . NEPALEIDŽIA.

Iš Rygos atėjo telegrama, 
kad aliantai pripažino lietu- 

!vių valdžią Klaipėdoje. Su
kilėlių vadas Simonaitis ap- 

sugris ienai ramyoe ir ivairtiamv» -a .uivaliva* ... 1ZI . , .
ka (law and order), tuomet'VO KLAIPĖDOS SUKI- skelbtas Klaipėdos krašto 
ambasadorių konferencija LIME. ' ...
padarys galutiną nuspren
dimą sulyg Klaipėdos.

”Į Kauną bus nusiųsta re- sukilėliai, 
prezentacijų, kad atkreipus džiaugsmingai sutiko pasi- 
Lietuvos valdžios domę Į nuošė vėliavomis, visam 
sunkią atsakomybę,* kokios; krašte ramybė. Atsakyme 
ji užsitraukė nepadaryda-' antron Poincare noton. Gal
ima tinkamu laiku reikalin- ivanauskas pakartojęs Lie- 
gų žingsnių sukilimui nu-{tųvos vyriausybės nedaly-

Uždarė kalėjiman išnaujo ir 
kaltina kito skebo 

iantai “atiduoda” užmušimu.

Klaipėdą lietuviams. kuri^i & 
kaltinami užmušimu skebo 
Hoffmano, pasibaigė pil
niausiu laimėjimu unijis- 
tams. Prisaikintujų suolas, 
susidedąs iš 12 farmerių, 
pripažino pereitoj pėtnyčioj 
po pietų, kad kaltinamieji 
yra nekalti.

Kaltinami buvo šie vy
rai: Levą Mann, Joe Car- 
naghi, Peter Hiller, Burt 
Grace ir Otis Clark.

Teisėjas Hervvell tečiaus 
jų nepaleido ir liepė užda- 
ryt kalėjiman iš naujo. Pir
mu syk kapitalistams nepa
vyko juos pasmerkti, tai jie 
dabar kaltins juos užmuši
mu kito skebo, tūlo Antano 
Mukovičiaus. Išviso Herri
no mūšyje buvo užmušta 21 
skebas. Ar kapitalistų val
džia mano teisti unijistus 
dėl kiekvieno skebo sky
rium, ar byla pasibaigs tuo 
antruoju, tai da nežinia.

Darbinipkų advokatai pa
reiškė, kad jie .yra pasiren
gę tuojaus stoti į naują by
lą ir prirodyt, kad kaltina
mieji yra nekalti.

Kaunas, 18 sausio (Elta).{^®^^^®
— Klaipėdą užėmė vietos Kada minėta žinia atėjo 

Gyventojai “Keleivis” jau buvo spau
doje; pilnesnis aprašymas 
bus sekančiam numeryje.
------------------------------ ---- - , ------------- -
HARDINGAS ATSISAKĖ 
PARDUOTI KARABINŲ. %

Laikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis Washing- 
tone bandyta diplomatiniais 
keliais patirti, ar neparduo
tų Amerika 500,600’irarabi- 
hni i Europą. Hardingas at
isakęs, kad pakol jis busiąs 
< prezidentu, Amerika nepar-

; stybei.
Kas norėjo tų karabinų 

j pirkti, tikrai nesužinota, bet 
'spėjama, kad pirkikė buvu- 
si viena iš tų trijų valsty- 
bių: arba. Lenkija, arba Ru
sija, arba Lietuva.

vėliavomis, visam

vavimą Klaipėdos judėjime: 
pabrėžė, kad turi pilną pa-k 
sitikėjimą Alijantų spren
dimu, kuris atatiks Versa
lis .traktato dvasiai. Liėtu-

‘ j vos vyriausybė apsiima tar-
”Tuo tarpu franeuzų gar- {pininkauti krašto nurami- 

nizonas iš 200 kareivių pasi-i nime, jei bus tam reikalo. ., 7
(L.I.B.) ! duosianti ginklų jokiai val-

slopinti. Iš Kauno vyriausy
bės bus reikalaujama, kad 
ji panaudotų sato intaką ir 
patartų Klaipėdos lietu
viams klausyti specialės mi
sijos Įsakymų.

------ £--------
lieka Klaipėdoj užsidaręs { 
kazarmėse, kurias laiko ap-{ 
supę nereguliariai lietuvių j 
būriai, kurie esą- Pabaltijos; 
baronų apmokami.

” Franeuzų karo laivas!
’Voltaire’ veža Klaipėdon
maisto ir amunicijos, kaip _____ z_______ x___
lygiai ir sausžeirtio kareivių — Vokiečiu užsienio reika- 
kompaniją, pakeltą ligi ka-Jų

KLAIPĖDOJ ORGANI
ZUOJASI KRAŠTO AT

STOVŲ TARYBA, 
šaukiamas Seimas, kuris 
pareikš gyventojų valią.
Kaunas, 18 sausio (Elta).

ro jėgos. Tečiaus laivyno 
ministerijoj čia sakoma, jog 
gali būt, kad šitai spėkai 
"bus sunku išlipti, nes šituo 
laiku Klaipėdos uostas būna 
užšalęs ir ledas kartais bū
na tiek storas, kad laivas 
negali praeiti, nors negana 
storas, kad kareivius ir 
transportą galima butų iš
gabenti jo paviršium.”

Tai šitaip kalba apie Klai
pėdą santarvės ponai. Iš to 
matyt, kad tie meklioriai 
nemano geruoju Klaipėdą 
lietuviams atiduoti.

LIETUVA ATMETA 
ALIANTŲ VALDŽIĄ 

KLAIPĖDOJ.
Kaunas—Ministerių pir

mininkas Galvanauskas 
pranešė Seimo atstovams, 
jog Lietuva atmes Ambasa
dorių Tarybos sprendimą 
Klaipėdos klausimo, jei tas 
sprendimas nesutiks su 
Klaipėdos gyventojų valia.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad Lietuva taip pat ne
pripažins Aliantų valdžios 
Klaipėdoje, jeigu jie bandy
tų tenai tokią, valdžią pa
statyti.

IŠVIJO POPIEŽIAUS 
AGENTĄ.

Meksikos valdžia išvijo 
anądien popiežiaus atstovą 
Filippi, kaipo nepageidau
jamą svetimžemį ir klerika
lizmo agitatorių. Sakoma, 
kad delei šito incidento po
piežius taip susirūpinęs,kad 
net apsirgęs.

j ministeris pareiškė 
griežtą protestą Lietuvos 
atstovui Berlyne prieš Klai
pėdos Įvykius. Besibaigian
čios Lietuvių-Vokiečių eko
nominės derybos nutrauk
tos. Skiriamam Vokietijos 
ministeriui Lietuvai, S. 01- 
shausen’ui, duota instrukci
ja susilaikyti nuo inteikimo 
mandato. Klaipėdoje gyve
nimas inėjo tvarkon. Orga
nizuojasi Krašto Atstovu 
Taryba. Šaukiamas Seimas, 
kuris pareikš gyventojų va
lią. šiandien buvo milžiniš
ka Kauno darbininkų de
monstracija, užjaučianti 
Klaipėdos darbininkų išsi- 
liuosavimą. —(L.I.B.).-

MERGINA UŽMUŠĖ 
FRANCUZU ROJALISTĄ.

Ši panedėlĮ Paryžiuje 21 
metų amžiaus mergina už
mušė franeuzų rojalistu 
(juodašimčių) laikraščio 
’L’Action Francaise” virši
ninką Marijų Plateau. Ji in
ėjo tiesiog jo ofisan ir 
dviem revolverio šūviais pa
guldė jį./ Paskui atkreijiė 
ginklą i save ir jiersovė sau 
krutinę. Bet ji nuvežta 
ninėn dap ,gyvą. ji, vadinasi 
Germaine Bėrthon ir esan
ti anarchiste.

I

I

I

BAISI ŽMOGŽUDYSTĘ.
Nevvport, R. I. — Anksti 

l_>ereito nedėldienio rytą čia 
buvo, papildyta baisi žmog
žudystė miesto pakrašty". 
Nežiną kokie piktadariai ir 
kokiu tikslu įsilaužė į Mc- 
Leish’ų namus ir nužudė 
patį McLeish’ą ir jo žmoną, 
o kad paslėpus pėdsakas, 

>antikiai su viena parapi- pabėgdami uždegė namus, 
jonka, su kuria jis važinėjo- Kada pasirodė ugnis, kal
si nesenai Europon ant vie- mynai davė žinią ugnage- 
no laivo. siams, kurie pribuvę rado

moterį užkapotą lovoj, o vy
ras gulėjo su suskaldyta 
galva maudynėj. Abudu bu-

KUNIGAS NUSIŠOVĖ.
New Yorko hotely perei

tą sąvaitę nusišovė kun.Per- 
cey Gordon, šv. Baltramie
jaus bažnyčios klebonas. 
Sakoma, kad savžudystės 
priežastimi buvę meiliški

K U KLUX KLAN VALDO
MIESTĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
Michigan City miestas Indi
anos valstijoj visas esąs Ku 
Klux Klano rankose. Visi 
miesto valdininkai, kurie rė netikėtą užpuolimą ant 
buvo išrinkti paskutiniuose Greenwich Village restora- 
rinkimuose, pasirodę esą no, kur susirinkdavo viso- 
Ku Klux Klano nariai.*

AREŠTAVO DAUG MER
GINŲ IR VAIKINŲ.

New Yorko policija pada-

I D-RAS KAšKEVKIUS 
AREŠTUOTAS.

Nevvarke tapo areštuotas 
lietuvių d-ras Kaškevičius. 
Jį kaltina darymu nelegalių 
operacijų moterims. Jis jau 
pirma buvo dėl tokių opera
cijų areštuotas ir paskutini 
syki buvo nirteistas kalėji
man, bet apeliavo. Tuo tar-

kie artistai, ir areštavo ke
liolika jaunų porų užtai,kad 
šoko nepadorius šokius ir 
beveik visi buvo girti. Mer
ginų buvo nuo 15 iki 22 me
tų amžiaus, o vaikinai be
veik visi augštesniujų mo
kyklų mokiniai.1' M ' i ’ •

t

- - •
900 VAGONŲ UŽSNIGO 

ANT GELŽKELIO.
Ant Boston-Maine geižke- 

lio paskutinėmis dienomis 
kelionėje tapo užsnigta 900 
vagonų su prekėmis. Vieto
mis privertė sniego augš- 
čiau žmogaus galvos.

NORI SUSTABDYT GIM
DYMU N ET1NKAMŲ 

11UM1, VCV vi?, iuu ... , ^Ą^^Ų» .,
()U dabar mirė kita moteris !‘!' Čhįgąg6s^.(f. mųnicipalio 
ir Kaškevičius vėl papuolė, teismo pšichopatiškoji labo

ratorija pataria Įvesti tokį. 
Įstatymą, kuris neleistų ne
tinkamiems tėvams vaikus 
auklėti. Silpnapročiai, kri
minalistai. girtuokliai, viso
kie koliekos ir sergantis 
limpamomis ligomis, kaip 
vyrai taip ir moterįs, turė
tų būt sterilizuojami, kad 
negalėtų veistis.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ . 
$10,000.

Brooklyne šeši ginkluoti 
plėšikai užpuolė C. Kenyon 
Co. kasierių. kuris rengėsi 
mokėti darbininkams algas, 
ir atėmė iš jo $10,000. Ban
ditai pabėgo su grobiu au- 
tomobiliuje.

i
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NAUJAS REGISTRACI
JOS PLANAS.

Klerikalai visą laiką šau
kė, kad registracija reika- 
Knga ir $10 esą visai ne- 
daug- -'-1': : ' y

Bet kada žmones atsisa
kė registruotis — nesiregis- 
travo nei patįs klerikalai — 
tai kunigų spauda jau pra
deda pripažinti, kad regis- 
t racijos Įstatymas buvęs ne 
ijkęs ir ji reikią pataisyt.

Ir atstovas Čarneckis jau 
taisąs jį. Jis jau padaręs 
naujo Įstatymo projektą ir 
pasiuntęs ji laikraščių re
dakcijoms ir veikėjams pa
daryti pastabų, pagerinimų. 
Svarbesni projekto punktai 
esą tokie:

1. Registraciją pailginti 
iki 1 birželio, 1923 metų.

2. Įsiregistruojant mokėti 
po $5.00 (pirma p. Čarnec
kis norėjo gaut $10).

3. Įsiregistravusieji gau
na liudymą.

4. Tas liudymas reikia kas 
metai atnaujint, užsimo
kant po $4.

5. Vyro pačiai ir vaikams 
iki 21 metų amžiaus atskirų 
liudymą nereikia; bet po 21 
metų vaikai turi turėti jau 
atskirus liudymus.

6. Reikalui esant, pasas 
duodamas bendromis užsie
nio pasų taisyklėmis.

7. Mokesnis už pasą ame
rikiečiams $5.00.

8. Pasas duodamas tik 
vieniems metams ir kas me
tai jį reikia atnaujinti.

9., Paso atnau jinimas kai
nuoja. .$1.00.

J0..: Pasą gali gauti tiktai 
Įsiregistravusieji. Jei neisiu 
registravęs norės gauti pa
są, tai turės trigubai užsi- 

■ mokėti už visą laiką nuo re
gistracijos pabaigos.

Vadinasi, p. Čarneckis 
prisipažįsta. kad jis melavę 
Amerikos lietuviams, kuo
met jis pirmu syk pareika
lavo iš jų po $10.00 už pasus, 
sakydamas, kad toki Įstaty
mą išleidusi Lietuvos val
džia.

Skelbdamas šitą projektą 
p. Čarneckis prisipažįsta, 

.kad jokio įstatymo ameri
kiečiams nebuvo, ir tik da
bar jis bando jį padaryti!

Naujas jo "skymas” .išro
do jau lyg ir "pagerintas”. 
Pasportų jau nėra. Vietoj 
pasporto, užsiregistravušis 
gaus tik liudymą, ir tik už 
tą popergalį turės užsimo
kėti $5.00. Pasportą žmogus 
galės gauti tik tada, kai jam 
reikės išvažiuot. Ir už pa
sportą jis turės užsimokėt 
$5.00 "extra".

Taigi pasirodo, kad p. 
Čarneckis vistiek nori ap
krauti Amerikos lietuvius 
mokesčiais. Ir jis Įveda net 
bausmę tiems, kurie neužsi
mokės: tokie turės trigubai 
užsimokėti, kada norės 
grįžt Lietuvon. Kitaip Jo 
Didybė pasportų neduos.

Caro valdžia šitokiuose 
atsitikimuose reikalaudavo 
tik tiek, kiek užvilkta. Mu
sų gi načalstva nori būt 
mandresnė da ir už carą: ji 
reikalauja trigubai!

Bet iš tos mandrybės nie
ko neišeis. Amerikos lietu
viai po $5.00 nemokės, nes 
tie $5y0O jiems reikalingi 
ant duonos.
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Kodėl žmogus i milžiną 

išauga?
j nerami.buyo išėjęs du geriausia- 

universitetu.
Tuo tarpu gi krikščioniu 

tėvas ir mokytojas nei 
šyt nemokėjo, 

j Taigi, jei socializmas yra 
negeras dėlto, kad ji įkūrė 
mokytas žydas, tai kaip ta-

S-

Fondo” atskaita, tilpusi šių 
metų "Darbininko” 6-tam 
numery:

Per liepos mėnesį pereitų
metų surinkta $1,591.37:: 
per- rugpiučio mėnesį'-^1] 
>376.01. Viso per tuodu mė
nesiu surinkta $1,967.3S.

Išleista gi per tą patį lai
ką:

Raštininko algai .... $450.00
Kler. moksleiviams 2.600.00
Kler. kalbėtojams*.. 1.469.32
Ofiso rendai .............. 60.25 (
L'?".!;tel<*ran,os etc- ls7-81ij‘o'tae^uOiėn£ daĮtt-j matelius ir^visur ipa’Gdį 

i įlinkas rašo mums iš Maha- 
inoyaus:

"Tas 'Laisvės’ šunlapis sako.
Taigi ])er du mėnesiu kle- kad socialistai Antrojo Inter- 

viską, I / 
ų fondas per tą laiką surin-

Lietuvai ...

v r ±

da bus su "Draugo” krik s 

deliš išm išlijo?

I
i

čionybe, kurią beraštis ž\

i;
KĄ DARBININKAI SAKO, 

APIE "LAISVĘ".
"Keleivio” redakcija 

"Laisvės” neskaito ir k> 
tenai rašoma, nežino. Ik. 

ivra žmonių, ką tėmyja ku- 
jmunistų organą ir piktinasi ]'"J1-

Viso išleista .... $4,717.41
f ___  J _ -____ 1.1_ I

ikalai pravalgė viską, kai nacionalo pardavė darbininkus, 
ų fondas per tą laiką surin- AŠ tam netikiu. Aš mistinu, 
<o, ir prie to da jie pravalgė] kad kruvinasis Leninas dau

giau pardavė darbininkų Rusi
joj. Dabar rusas darbininkas 
darbininką valgo. Tai biskį ko
munizmas.

"Brangus draugai, kiek gali
te. tiek duokite velniu tam 
skebu šunlapiui. —- Stašaitis." 

Panašių laiškų "Keleivio" 
redakcija gauna labai tan

ikiai. Kaip liudija šio laiško 
įkalba, rašytojas turėjo būt 
•kitą syk "Laisvės” šalinin
kas, nes tai jos epitetai.

Bet tai yra džiuginantis 
apsireiškimas, nes jis paro
do, kad darbininkai, ku
riems iš pradžių komuniz
mas buvo galvas apsukęs, 
pradeda jau blaivytis ir ne
betiki jų žodžiams.

>2,750.03 iš seniau surinktų, 
■inktų.

Vadinasi, iš tų aukų, ką 
kunigų fondas renka Lietu
os reikalams, Lietuva ne

gauna nei surūdijusio cen- 
o. Viską suėda klerikat 

agitatoriai ir klerikai.

i
Į
į

i

MUŽIKAI TEISIA 
PONUS.

Keisti dalykai darosi Bul
garijoj. šalis yra monarchi
ja, ant sosto sėdi karš
ius, bet kraštą valdo ūki-, 
linkai. Ūkininkai sėdi tei-! 
ė jų suoluose ir teisia buvu-j 
dus savo ministerius ir ki-i 
okius "augštos kilmės” po-i 
nis.

Ponams išrodo baisi ne-' 
_ęisybė, kad mužikai juos i 
eisią. Jie sako, kad papras-} 
i kaimiečiai negali būt jų j 
eisėjais, nes jie nesupranta j 
-.ugštų valdininkų ir finan- 
istų reikalų.

Gali būt, kad tai tiesa. Bet; 
ki šiol tie Donai buvo teisė-' e • *•

ais ir leisdavo ūkininkus,] 
ų reikalų taip pat nesupras-: 
iami. Rolės dabar persimai-' 
lė ir tegul dabar ponai pa-i 
ėdi ant teisiamųjų suolo.i 
"okia permaina yra labai 
veika.

Susilauks kada nors ir 
nusų jegamasčiai to, ko su
plaukė Bulgarijos ponija!

t

ŽARIJOS.
L. Pruseika užvis labiau

sia dabartiniu laiku "kovo
ja” su munšainu. Nors "ko
va" gana sunki, bet Prusei- 
kai sekasi. Kurią tik stv.bą 
jis aplanko, ten munšaino 
jau neberasi.

Nepersenai Pruseika lan
kėsi So. Bostone ir i keletą 
dienų jis šią koloniją pusėti
nai apsausino. Kartą, vaka
rop, užeinu pas savo "fren- 
ią” agentą ir sakau jam: 
"Pagavau šaltį... Gal turi la
šiuką?” — "Nei lašelio”, —

MARKSAS—ŽYDELIS; 
KRISTUS—NE.

Kunigų "Draugas” aiški
na savo davatkoms, kaip at
sirado socialistų Internacio
nalas ir kas jam vadovavo. 
Girdi:

”Jis (Internacionalas) pir
miausia įsisteigė kaipo sąjun
ga, kuri turėjo ginti ekonomi
nius darbininkų reikalus. Ilgą 
laiką Internacionalo vadovau
janti siela buvo žydelis Mark
sas.”
Apie tai, kad "Draugas" 

pripasakoja daug nesąmo
nių apie patį Internaciona
lą, nėra reikalo nei kalbėt.

Bet reikia pažymėti fak
tą, kad minėdami Markso 
vardą, musų jegamasčiai vi
sados skaito būtinai reika
lingu pridurti, kad jis buvo 
"žydelis".

šitaip darydami jie mano 
žemina socializmo vardą. 
Jei jau "žydelis” buvo so
cialistų tėvas ir vyriausis jų 
mokytojas, tai ką gi tie so
cialistai gali būt verti!

Kunigo gaspadinei ir da
vatkai, žinoma, toks argu
mentas yra labai didelis 
’-’trupas” prieš socialistus. 

. Bet kode! "Draugas" ne
paaiškina,’ kas buvo krikši;

# turi ' "f autos < rionių tėvas ir vyriausis mo-j 
Rytojas? Kas buvo Kristus? 
Ar ne žydelis?

Kad Marksas buvo žydų 
kilmės, tai tiesa. Ir tiesa 
taip pat, kad jis buvo di- 
džiausis socializmo mokyto
jas. Bet jis pastatė šitą 
mokslą nesugriaujamais pa
matais, nes buvo nepapras
tai didelio nroto žmogus ir liko.

Kle

KU L V

Fondą”, kuris nuolatos ren- 
.va aukas neva Lietuvos rei
kalams. Bet visi jau žino, 
kad Lietuva fš to fondo au
kų negauna. Tai kurgi tuo
met klerikalai surinktus pi
nigus deda?

Jie sunaudoja juos savo 
k-krikališkiems tikslams.

Štai ką parodo "Tautos

j

"revo-Stilsonas po visų 
liucijų” taip nutilo, kad jo 
nei balso negirdėt. Reiškia, 
atsiekė savo tikslo ir dabar 
užganėdintas. Tik visa bėda, 
kad iš "surpaipės” išlyst bi
jo. Koman, Džiovai, nebi
jok, nes jūsų viršus. Juk 
New Yorke gavot 700 balsų!

......!■.— ■■■■—
minima organizacija, o kar
ui ir visa darbo klesa neteks 
gabaus organizatorjaus.Ka- 
da jis apleis A. C. W. of A. 
ir pradės nuolatiniai dar
buotis R.—A. I. Korporaci- 

j, jeigu amžis .jam leis, 
aps buržujum — darbiniu-

Keleivyje’’ buvo jau ra- 
j kad vienas vokiečių 
- ; (-as pranašauja Rusi

jai vi>.mtiną sukilimą, per 
kuri komunistų valdžia žu- 

jai didžiausioj skendynėj. 
Atėję dabar iš Rusijos pa-

Sori rijoj'ištikto lMbrii 
lerirmri. riidžitiusis bruzdi

■ p
i: i C

ose atsiradę ata
udų), kurie organi-

> ■ dnias, stabdą trauki- 
u puldinėją sodžius,

bolševikus. Jų organizacija 
vadinasi "Rusijos Atliuoša- 
vimo Sąjunga”. Jos tikslas 
esąs apvalyti Rusiją nuo 
komunistų.

Tuo pačiu laiku miestuose 
slapta darbuojasi prieš ko
munistų viešpatavimą ese
rai. ' •

Komunistus žmonės rė
mė. nes jie labai daug žadė
jo. Bet kuomet tie žadėji- k x - • • • x , i
mai neišsipildė ir kraštas ls?,na sovletų val I
priėjo prie didžiausios su-/'2!^8. ^i.rin?as" . .J 
irutės, komunistai hsišven-l .Gal kas Pasak-vs- tau. 
Siamu budu turi susilaukti Vs esu Pn«’!1:as k«n><>ra«- 
didelės opozicijos. Ir labaiorganizavimui? Nieko 
žalimas daiktas, kad r.i die-l’>anajau?! A? Pašinuos tlk 
'uos jau neilgos. ' itan!: k“-> Ji korporacijų or-

G ’ i- , •• - įgamzatoriai prisidengia- 11 akcijas visuo-!(Įarbinjnkigkumu ir giriasi
i;:e; /YĮ-L1 rea"S1-į'id dirbą darbininkų gerovei J

xur ^omuVį8t.ai Į Juk kiekvienam yra žino-] 
i nu\ o įteigę _ savo valdžią, .p-a kad korporacijos vra 
i dabar yra žiauriausia P«e-■ n^3nizuojamcJ del įcs *na_ 
p-patma. i'-aajoj po komums-; ^.dalininku laho n pp JpI 1 
tą st.mo kilo tasizmas, ku-,y 

iriam dagi pats komunistas^: 
į Akissolini) vadovauja. Vo-i
kieti joj
i komunistiška) valdžia bu-; 
vo " , - 

]ta Bavarija dabar yra at-: 
] žagareiriškiausia Vokieti-.: 
]• ?" Įh'1’,'-’Ie’ v^sas JU0^a'įpQ priedanga vėliavos. Prieš 
išimčių lizdas. į t_ o ’j_ i______ »

-'evoliucijoj Pa.-| Suprantama, 
.tajJP pat darbininkai šiandien 

i-cne oaisi ^ąkcija. • tai.permato ir prieš tai ko-
Todel -r Rusijoj, jei bol-^voja. Bet kuomet tokie gu- 

seviku valdžia grius, g-^li- ruoliai naudojasi darbinin- 
, ma tikėtis didelės reakcijos.; kištais obatsjais.tai ne vieną 
i-Jementai, J<urie daugiau-] mažiau susipratusį "darbi- 

•a buvo pmsFęgti, gali dau-L-unką pritraukia prie saVęs, 
P'^'^-L^MonarehisriįFiaDgauna. t:i.;■ coliai. Tiktai įsivaizduokite, Tai ve ksm as pasagas: kambarys-tik 7

aveizaan, jeigu komums-'-’
lai nebūtų skelbę darbinio-1 
■ liškų obalsių. ar jie būt ga
lėję suardyti visur dideles ir 
tvirtas darbininkų organi- į 
t.acijas? Ne! Jeigu Rusijos: 
komunistai nebūt skelbę 
darbininkiškų obalsių, ar jie, 

J-ut galėję privesi šalį prie j—i.—-i—i.n i, — - « 
Tai yra naujos rūšies.;

. Darbininkai šitą;
. .i 3. Y,.'<

I

Apie milžinus įvairiais 
'laikais žmonės šnekėdavę. 
Ir šiandien dar viso ko pri
šneka.

Atsimenu, dar kai mažas 
buvau, baisių pasakų apie 
.7„ ' _.r___  .. . r tė
vulius. Pasakodaivė jisr.ukhd* 
buvę kadaise balsus žit.dnė-- 
nįlžinai. Vienas tokis zmo- 
^lis-piilžinas, sako, nuva
žiuodavęs miškan, ten sto
riausius medžius kirsdavęs 
ir rąstus vienas pats ant ve
žimo užversdavęs ir namo 
parveždavęs. Tada, sako, 
Lietuvos miškai buvę labai 
dideli. Nei galo, nei krašto 
jiems nebuvę. Baisiausi žvė
rys juose gyvendavę. Bet 
žmonės-milžinai po šituos 
naikius miškus drąsiai vaik
ščiodavę ir didžiausius žvė
ris lazdomis arba ir kumš- 

■ čiomis galabindavę. 
' Kai paklausdavau savo 
tėvuko, kur dingo tie didie
ji miškai, tai gaudavau at
sakymą, kad išnykus žmo- 
iiėms-milžinams — išnyko 
ir baisieji miškai. O jei žin
geidumo pagautas paklaus
davau, kur dingo žmonės- 
milžinai, tai jis aiškindavo, 
kad išnykus dideliems miš
kams — išnyko ir žmonės- 
milžinai. Ir kas jau čia Die
vo galybę besuvaikys, -r- 
galvodavau sau.

Bet ir aš užaugau ir kuo
re tėvuku virtau. Dabar jau 
ir pats apie'milžinus pašne
kėti .galiu. Ir ne pasakom 
besiremdamas, bet Įrody
tais faktais. O tie faktai — 
ne juokai! Su jais ir mokslo

* . — i J-' *^I V L?*-X I či U t U i I11 L iri I * _ *■'

,-u> emius Bavarijoj, iri (korporacijų dalininkai) su-’v 
organizavo milioninę armi
ja ir isteigė tvirta laivyną u J: c, _•/ C

>» 
ą? Prieš darbininkus!

susipratę i ‘
i visa

\teję daoar is^ Rusijos pa-
Į • ra ščių I a i kfa&Sai • praneša, 
kad ■
V

t 
k<;\ C. 
y u be 
ma.i-

' komunistus da- 
Ukrainoj. Char- 

.'evo ir Podoliaus

Komunistai sako: "Kas 
klaidų nedaro, tas nieko ne
veikia. Bet klaidas darant 
reikia jas taisyt”. Pasakyta 
teisingai. Tik visa bėda yra 
tame, kad komunistų veiki
mas susideda vien tik iš 
klaidų. Paskui tas klaidas 
taisydami jie daro naujas 
klaidas. Ir rezultate išeina! 
klaidos ant klaidų ir klaido- . 
se klaidos. Ištikro, 
nistai — tai tikri 
apaštalai.

joj 
ti 
kų priešu — taip, kaip jau 
ne vienas panašus darbuo- 
tnjas'mus palike. ’■

rengiasi apleisti,š£«l 'aišku*,■ 
kad ir iš šio fakto. Jeigu ko
munistu spauda (pav. "Lais
vė") rašo tiesą, jis viešame 
susirinkime pasakęs, kad 
Rusijos sovietų valdžia 
esanti vienintelė darbininkų 
valdžia. Vadinasi, musų 
darbščiam Hillmanui demo
kratija jau apsivertė augš- 
tyn kojom! Be to, pasikal
bėjime su federuotos pre- 
sos korespondentu Harry 
Godfrey, Hillmanas pasakė, 
kad nors Maskvoj ir Petro
grade kriaučių skaičių pa
didinęs 20 kartų ir tai nega
lėsią išpildyt visus reikala
vimus sekantiems metams. į 
Matomai, ateitis Hillmanui j 
daug ko žada. Tik dėlto, j

O*kad siOVėjų-^ uši^tiHftžinųs rigstlavo mm

jrių-dalininkų labo, o ne del] 
i darbininkų. Tai kam slėpt] 
tiesa, o naudotis "skymais”? !

. - . . Paveizdan, kunigai istei-!
levoiiucmgiausiajg.g vergiją po priedangai 

jšventenvbės; nacionalistai : <* . . ; r v- r ,—j - - •• ............... - ą vyrai besiskaito. štai, Anie-
] likos Medikalinės Asspcia- 
cijos žurnalas birželio mė
nesio numery pereitų metų 
paduoda labai Įdomų straip- 
nį apie Sibiro žmogų-milži- 

rą. Jo vardas — Kazantoff. 
■Jis buvo ųodomas Ungari- 
*j°L . , R - ;
! Baisiai didelis esąs milži
nas. Bene tik bus didžiau 
sias žmogus ant žemės. Ir 
jaunas da — 34 metų. 0 jo 

įaugštumas — 9 pėdos ir 3

l

: giausia pakilta. / Monarehis-į is- apgauna, 
tai veikiausia Sopėtų atgai-Į - • 

b. inti ir caro valdžią. Matyt, 
kuo išynkavimu jie dabar 
] platina tarp Rusijos žmo
nių paskalus. buk caras Mi-' 

‘kalcius ir jo šeimyna tebėra 
■da gyvi ir a eis Rusijos gel
mei. Ir sakoma, kad Rusi
jos minios oradeda šitiems

!pasks 
I kut, 
Šimą vardu "Revoliucija 
na L rale”, kur 
smulkmenom 
ma, kaip e 
argalienta iš Omsko į Eka- 
terinburgą, k; ‘

i sušaudyta ir kūnai už mies
to sudeginti.

šitos knygutės 
aiškus: išbiaškvti monar-

i 1 • 1 - -m 
jiems nI

I v

į jei kambarys tik 7 pėdų 
augštas, tai turi susikūpri
nęs šitas milžinas vaikščio- 

. ti. O jei lova tik 6 pėdų, tai 
ne jam joje gulėti.

Išaugęs šitas milžinas, 
sako, gana proporcionaliai. 
Jo rankos, kojos ir galva, 
girdi, labai atitinka stuome
niui. Delnas ilgumo 1 pėdos 
r. da 1 colio, gi kojos pėda

alams tikėti. Dėlto, tur- 
bdševikai išleido bro-Ne!

"Revoliucija ' Tai vra i 
su visom •’skymas".

ispasakoja-, isitėmyt. ;
:-aro šeimyna buvo z ‘ Laisvės Mylėtojas.

erinburga, kaip ji čia -buvo mEKGiNA PLĖŠIKŲ “ 
VADOVĖ.

tikslai Chicagoj policija suėmė 
Elzbietą Sullivan, 21 metų 

histu paskalus'* kad minios merginą, kuri buvo suorga-: duonos, diktoką apstį bul- 
etikėtų ir nelauktų ’17Z^vus penkių banditų šai-' vių ir kitokių daržovių. O 

caro sugrįžimo,

J?

ir eta I colio, gi kojos pėda 
— 21 colio ilga! Jis sveria 
/58 svarus.

"Šitokiam milžinui, žino
ma, ir maisto nemaža rei
kia. Jis lengvai suvalgo už 
4 sveikus vyrus. Kai už au
sies kas diena išmeta po tris 

; kvortas pieno, 20 kiaušinių, 
■i svaru? mėsos, 6 kepalus

!
I

(lobes): didėji pry- 
ir mažoji užpaka- x

kiautys 
šakinė, 
line.

Pryšakinė kiautis dirba, 
kad paskatinus griaučių ir 
apskritai sujungiamųjų au- 
rimių. augimą, ĮBe .to elar ji 
‘nemenkos įtakos . Jurį ąr Į. ^- 
'hjetabolizmą. O užpakalijie 
kiautis.į akstinu _ lygiuosius 
raumenis, nekurias liaukas 

’iU ipažina gyvūno atspirtį 
prieš, cukrinę ligą.

Kokiais keliais teko mok
slininkams eiti, idant šito
kių tyrimo davinių pasie
kus?

Šitoj srity mokslininkai 
;>aprastai tyrimo darbą va
ro su*katėmis, šunimis, kar
veliais, etc., Čia tenka vie
nam ar kitam iš šitų gyvū
nų visai ar dalinai hypopny- 
sį išpiauti. O išėmus bile gy
vūnui hvpophysį, pasidaro 
iahai didelių permainų. 
Temperatūra nupuola, eise
na kreiva, raumenų trūkčio
jimas pasidaro, miegas, 
kraujo spaudimas susima
žina, apmirimas ir, žinoma, 
mirtis. Bet tai taip yra iš
plovus visą hypophysį.

Išpiovus gi tiktai užpaka
linę kiautį, didelio pavojaus, 
nėra gyvūno gyvybei. Vis 
'eito nekurie fyziologiniai 
gyvūno dėsniai stambiai 
persimaino. < Kur kas dides
nę cukraus apstį gyvūnas 
gali sunaudoti. Ir visa tai 
nepagamina cukrinės ligos. 
Dabar taukai gyvūno kūne 
smarkiai formuojasi. Tai 
reiškia, jog sustabdžius už
pakalinės kiauties veikimą, 
gyvūnas tunka.

. Tai ve kokių : permainų \ 
tenka gyvūne pastebėti, kai 
išpiatiji jam užpakalinę 
kiantį. O dabar pažiūrėki
me, kas pasidaro, kaip iš- 
piauji pryšakinę kiantį.

Išpiovimas pryšakines 
kiauties tuoj pastato gyvū
ną i didelį pavojų. Jis išgy
venti tegali vos keletą die
nų. Bet toli gražu nėra taip 
labai pavojinga gyvūno gy- 
vybei, jeigu kiautis išpiau- 
jama tiktai dalinai. Tada 
gyvūnas gyvena, tik jis ne
pasiekia tokio ūgio, kokį jis 
paprastai pasiektų, jei* tik 
jo pryšakinė kiautis nebūtų 
ūsai paliesta. Gyvūnas pa

silieka, kaip visi vadina, 
"nikštuku”. Ir ne tik gyvū
nas čia nedaaugs, bet jis ir 
lytiškųjų charakteristikų 
išsiplėtojimo nepasieks. Jis 
lytiškai bus lygus kudikiuL 
Ir todėl prieita prie išspren
dimo, kad neatatinkamas 
prysakinės kiauties veiki
mas yra priežastis lytiško
jo intantilizmo (nesubrendi
mo bei kūdikiškumo). Bot 
antraip imant, jei tik pryš
akinė kiautis su perviršiu 
dirba (perdaug aktyvi), ta
da ji iš jaunuolio milžiną 
padaro, o užaugusiam tai 
veidą, rankas ir kojas berei
kalingais audiniais apkrau- 
ja. Tokių gyvūnų paprastai 
veidas, rankos ir kojos ne
normalaus didumo tėra.

Taigi klausimas, kodėl 
nekurie žmonės milžinais 
virsta, dabar bus šiek tiek 
jau suprantamas. Galime be 
baimės sakyti, jog milžinais 
žmones todėl išauga, kad 
pryšakinė jų hypophysio 
kiautis-perdaug veikli.

Med. stud. A. Margėris.

EKAK’įV...........
Kaaaiigf vokiečiai darbi

j

i

. l:ą ir vadovavo jai. Policijai > jau gerti, tai geria kai visa 
ji prisipažino padariusi su: karčiama — kasdien po 4 ar 
•tavo šaika apie 75 įsilauži 
mus ir plėšimus.

— -------» —

į 6 puskvortes vyno ir po 5 ar 
Į 6 kvortas alaus.
i Ir nemažo miegalio šito 
milžino esama. Kartais iš- 
miega jis ištisas 24 valan- 

Muncie, Ind. — Fabrikos ėas. Ir vis tik dar jam ne
darbininkas William Miller, j pakanka, nes nuolatos su- 

jo ir jo drangų pasidarbavi- šovė čia savo pačią ir tris Į Taip. Bet kodėl vieni vv- 
mą šioji ganizacija liko mažus vaikus. Paskui šovė irai išauga į 10 pėdų milži- 

cuieuų Buiengu cl aju itiecų !1 -■ 
sukaktuves nuo pažadėjimo į k^kją me,

Vienvbiniai tautininkai 
turėtų surengti trijų metų

"Vienybę” dienraščiu leisti.
' į ffiEi. J-X; .JA- JRu - ri /n.

’ '’VfehyM'kitfVia ' Lietuvos 
hrikšcioniš dėmhkratuš, kad 
jie apvalė Seimą nuo "ne
geistinų žmonių”. Mat, 
"Vienybė” iš prigimties my
li "apsivalymo darbą”. Ji 
pati .juk irgi "apsivalė” nuo 
didžiumos savo skaitytojų. 
Seniaus ji turėjo tūkstan
čius skaitytojų, o dabar, sa
koma, tik keli šimtai bepa-

A. Garbakas.

Sidney Hillman.
UŽMUŠĖ PAČIĄ IR 

3 VAIKUS.*

Sidney Hiliman, kaip jau
, i visiems žinoma, yra uolus 

L-arbuotojas ir A. C. W. of
KIaK,V Į A. siuvėju unijos preziden

tas. Nėra'abejonės, kad per matomai netekęs proto, nu-įsnudęs.
• • • , . i . šovė č“ --------- - ! rr'-“

šioji organizacija liko mažus vaikus. J o t
tvirta ir progresyvė, sau galvon ir krito ant vie-!nus, o kiti nykštukais pasi- 

‘s šiandien matome, tos negyvą^. * .i-i—•>
ar ilgai Hillma- _ —--- —y~_.

] lieka? šito klausimo rimtam 
Klausimas: ar il^ai Hillma- ----------- Į išsprendimui ne maža teko
nas toj unijoj veiks?. Tėmy- > TEIS®&A&iNUPLAKĖ pj-J—v------
ih^t dabartine io d«Hwfotę,-k ¥AiMĄ. į-
Uėhor 
t?'— i

Kodėl ?
Todėl,

giau ;
rican Indus:rial Korporaci- pat teisme. Bet policmanas
ja R ' - * - .... .—*-•
y

W. of A. R 
trauks iš unijos veikimo, tai ma.
. • • . v

_ .'raktinio darbo moksįinįųį-
dabartinę jo ¥AMĄ. j kams ( atlikti. ; tr jaįįp^b

” .rems prisieina pasakv-: Wilton, Conn. — Policma-p užmoti, kad' žmogaus nė- 
- ne nas nagavo vaWVa- ] daaugimas ar peraugimas
.'K? giant iš krautuvės maišia. Į priklauso nuo hypophysio,

' J kad jam jau dau- Teisėjas Ogden nuteisė už | arba pituitario kimo, per-
apeina Russian-Ame- bausmę nuplakti vaiką ten mažo ar perdidelio veikimo.

> e j O kas yra tas hypophy-
(kurios jis irgi yra vy- atsisakė tai daryti, pasiaiš- ris? Ir ką tas žodis reiškia? 

iausia gal .a), negu A. C. kindamas, kad esąs nevedęs Tai yra mažas kūnas, kuris 
-f I? jeigu jis pasi- ir nežinąs, kaip tatai daro- randasi kaukolės dugne, vu- 

..2/ " ’ . Tuomet pats teisėjas dinasi, apačioj galvos sme-
tnii organizacija daug Uu- nusivilko ir visų akyvaizdoj genų, pleištakaulio duobe 
kentės. Nukentės nevien supliekė vaikui sėdynę. lėj. Šitą kūną sudaro dvi

ii

iPĄ ske- '

r.inkai užimtose franeuzais 
vietose Vokietijoj atsisako 
dirbti, tai franeuzai ketina 
konfiskuoti vokiečių kasy
klas ir gelžkelius ir privers
tą ginkk) spėka vokiečius 
ilirbti. O jei tas nepasiseks, 
tai franeuzai gabensią sko
bus fstrerklaužius) iš* Len-' 
Rijos ir kitur. Ir Lenkija su
tinkanti skebauti.

■
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KELEIVIS
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•I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMASKas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo į

• " i.—
buvo dar keistesnis: Baniu
lis, girdi, tarnaująs unijai 
taip, kad jeigu kas norėtų 
nusukti mokestis, jis neleis
tų ; tokio, girdi, žmogaus ne
galima rinkti, jis esąs nepa
geidaujamas! >

Dabar savaime kila klau
simas; ko tie žmonės nori? 
Kai vpata neagituoja už 
asesmentus, ji yra jiems ne
gera, o kai agituoja — ir vėl 

.................. i — ir

BROOKLYN, N. Y. 
Nepaprastas 54 lokalo susi* 

rinkimas.
Gruodžio 29 d. rubsiuvių 

Am alga m ei tų lokalas 54 lai
kė nepaprastą susirinkimą.

Priėmus pereito susirin
kimo protokolą, buvo pa
tiektas sąrašas reikalų, ku
riuos norėta aptarti šiame 
susirinkime.

Pirmas klausimas buvo: 
ar ilgai laikysime išrinktą 
delegatą (biznio agentą) ir 
finansų raštininką? Daly
kas tame, kad daugelis rub- 
siuvių persitikrino iš pasku
tinių metų įvykių, jog dele
gatas, būdamas keletą metų 
delegatu, susitveria "maši
ną”, kurios pagalba paskui 
manipuliuoja lokalo veiki
mą naudai vienos arba kele
to ypatų, o ne visų darbinin
kų. Apkalbėta šis klausimas__ _
ir nutarta laikyti tik vieną padėtis

___ TI _ ___ .1__ :_ _ _________ V H — •

kus, asmuo, kuris buvo sykį cagietis, nesenai sugrįžęs iš i 
sekretorium ar delegatu, Sovietu Rusijos, kur jis iš- 

..................... " - Kaip 
tais 

caro

į

negera, neleidžia sukti — 
gi negera!

J. Bikulčius. 
Unijos Koresp.

CHICAGO, ILL.
Rusą socialdemokratą 

paskaitos.
Sausio 7 d., Socialistų In

stitute,ant Le-Moyne ir Tal- 
man gatvių, Įvyko Rusų So
cialdemokratą paskaita te
moje "Darbininkų klasės 

i Sovietų Rusijoj", 
metą. Bet metams praslih- Kalbėjo S. M. Levitas, chi-

I

gali būti renkamas kitam buvo nuo 1917 metų, 
terminui šitas vietas užimti, skaitytojai pamena,

Toliaus, pakelta klausi- metais buvo nuversta --- ------------------- ---- ----- • —
mas, kaip dažnai turi būti,valdžia ir Cbicagoj sutver-įrodo tinkamesnis, nežiūrint 
perrenkami delegatas ir se-ita Rusijos išeivių socialisti-f ar jis komunistas, ar ne;kad 
kretorius. Nutarta, kad kas nių organizacijų konferen- j visos I-------
šeši mėnesiai.

Iš eilės ėjo rinkimas dele
gato. Kadangi esantysis'de- 
legatas Palionis iki šiam lai
kui nepasižymėjo tarnavi
mu kokiai nors grupei, tai Į

voliucija. Kijevo mieste ir nistų fanatikais. Tokiems priversti įvesti naują ekono- 
aš pats dalyvavau mūšiuose darbininkams nebūdavo vie 
prieš Denikino armijos ban-'tos dirbtuvėse, 
das. Visi, kaię socialdemo- u r
kratai, taip ir susipratę 
anarchistai ir visos kairio 
sios sriovės, smarkiai kovo 
jo prieš visokio plauko ca- 
ristus.

"Kuomet jau visos kontr 
revoliucijos buvo nugalėtos, 
tuomet Rusijos komunistę 
partija, norėdama pasilai
kyti šalies valdymo vadeles 
savo rankose, pradėjo leisti 
visokius dekretus "proleta
riato" diktaturos.^Tie dekre
tai buvo leidžiami centrali
zuotos komunistų partijos 
Maskvos tarybų komitetų. 
Juose buvo pasakyta, kad 
visa valdžios gale priklauso 
tik komunistų partijos na
riams ir raudonajai armi
jai. Kuomet buvo nuversta 
laikinoji Kerenskio valdžia, 
komunistai išleido šalies 
konstituciją. Toj konstituci
joj buvo pasakyta: viršinin
kai i visas valdžios vietas 
renkami slaptu balsavimu; 
kiekvienas gali balsuoti už 
tą viršininką, kuris jam at

minę politiką (N. E. P.): 
__________ į sugrąžinti kapitalizmą ir 
"Toliau III inurriaciana- (duoti įvairių šalių kapitalis- 

as atėmė žodžio ir spaudos tams koncesijas. Tie visi ko- 
aisves sočiaidemokratams, rpiuiistmiai baidymai davė 

ižams geros pamo- 
. kai jų ūkių komunos 

ivo. Dabar akinir.- 
s patapo kovotojas ne už 
munizmą, bet už privati- 

nuosavybę — nuosavą 
ž.mes sklypą.

"Permainius visą ekono
minę politiką, Rusijoj pra
sidėjo naujas gyvenimo pe
riodas kapitalizmo vysty
mosi. Rusijos darbininkai, 
kurie tiek daug kančių per
gyveno bekovodami už pa- 
s liuosavimą iš po kapita
listinio jungo, vėl turės neš-

MlOVvu vi V U ikAiVl vi l***l*k'| ..n>. .
?asąulio Pramonės darbi- kaimiec 
unkams, sočiai revoliucio- Los. k. 
neriams ir anarchistams. sugr’uv 
taries toki konstitucijos dės
lių sulaužymą užprotestavo 
Kronštadto jūreiviai, — ti?

kurie padė- 
išvaikyri1 

ląjį Seimą.
ka<. bolševi- 

is juos a p-

L. 
h-

llv‘

Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

nių organizacijų konferen- j visos komunistinės kairio- 
cija diel pagelbėjimo politi-'sios sriovės ir darbininku 
niams pabėgėliams grįžti organizacijos turi žodžio ir 
Rusijon. Toj konferencijoj spaudos laisvę.
Levitas buvo uolus darbu o-: "Vėliau, kuomet prieita 
tojas su grupe išeivių, Bo- prie dalyko, komunistai 

illM n.vn.xai nvio uį/v;, harinu ir kitais, grįžo Rusi- slaptą balsavimą pakeitė 
susirinkimas išrinko jį dele- jon. Ten jis išbuvo penkis su rankų pakėlimu. Kai darbi- 
gatu sekamam terminui v irsum metus, darbavosi ninkai. balsavimuose pakel- 
kaip vienu balsu. prie Sovietų valdžios ir ge- davo ranką ne .už komunis-

In finansų raštininko vie- ‘ rai patvrė viską, kas tik dė- tą, bet už socialdemokratą ta tam X grupė statė josi pei- tuos mitus. | ar kitos sriovės asmenį, tai
kandidatūrą Kraucevičiaus. j Apie ketvirtą valandą pu- žvalgybininkai nužiūrėję 
Bet kadangi užmetimai, da-klikos buvo pilna salė. Kai- toki balsuotoją persekioda- 
rvti senajam raštininkui, i kėtojas pribuvo kaip ketu- vo ir uzsiundydavo komu- 
Baniuliui, pasirodė nepama- rios. Drg. Fisheris perstatv-Į =-------------
tuoti, ir kadangi Baniulis damas kalbėtoją pasakė 
ėjo sekretoriaus pareigas trumpą Įžanginę prakalbą 
rūpestingai ir gabiai, tai ir ir prašė publikos ramiai už- 
us tapo išrinktas raštmin- silaikyti. Nesutinkantieji su 
ku kitam terminui didele j Levitu galės klausti kiausi-j 
balsų didžiuma. |mus ir juos diskusuoti po'

Pagalios paimta svarsty- i paskaitos. I
mui New Yorko organizaci-i Perstatytas kalbėti Levi-; 
ios direktorių tarybos į tas. Jis pirmiausiai pasakė, j 
(Board of DirectorsV reko-Kad Rusijoj, kur valdo šalį 
mendacija lokalui 54 perkel- ! komunistai, socialdemokra- 
ti savo ofisą i unijos namą, i tams ir smdikahstams lai- . 
Bet pasirodė, kad siūloma Ikyti prakalbas, paskaitas ir Į 
lietuvių ofisui vieta yra per- susirinkimus uždrausta. So-, 
toli, kad prisieina važiuoti cialdemokratų spauda ir Ii-j 
gatvekariu arba elevatorių teraturos platinimas tarpe, 
kokios penkios stotys, kadi Partijos narių varoma slap- 
svetainė mitingams laikyti i-a — kaip caro laikais, 
vra brangesnė, negu ta, ku-: ”Mes kapitalistinėj Ame-: 
ną dabar samdoma, ir jeigu i rikoj", tęsė kalbėtojas, "su-i 
tik ofisas butų perkeltas, Frenkam, sakom prakalbas; 
delei tolumo ofiso nariai ne- ir paskaitas, bet jei taip su- 
įstengtų skaitlingai lankyti sirinktume komunistinėj , 
susirinkimus. Taigi unijos Rusijoj, tai jus ir aš butume 
veikimas apmirtų, o tuo ga- bolševikų čekos areštuoti ir 
lėtu pasinaudoti unijos prie- sukišti į kalėjimus. Jei ko- 
šai. Nutarta todėl didžiuma munistu valdžia leidžia kuo- 
balsu nesikelti naujon vie-l ®et darbininkams laikyti 

susirinkimus, tai visur daly-

delei tolumo ofiso nariai ne-

šai. Nutarta todėl didžiuma! 
balsų nesikelti naujon vie-Į 
ton.

Reikia pasakyti, kad šia- vaųja ir žvalgyba. Tokiuose 
me susirinkime vadinamieji susirinkimuose, jei kas iš- 
"kairieji" parodė savo tikra drįstų nupeikti komunistų 
veidą; parodė, kad jie skaito'valdžią ir iškeltų aikštėn 
save esant kitokiais, negu i nedorus komisarų darbus, 
didžiuma lokalo narių; kad • tuoj butų areštuotas ir įkiš- 
jie turi kitokius, negt di-’tas kalėjimam 
džiuma nariu, interesus ir "Dabartiniu laiku Rusijoj 
tikslus. Tai paliudijo J. Bui- komunistų valdžia laiko ir 
vydas, kuris, susirinkimui pūdo kalėjimuose daugybę 

“ • ' * ...... ---- ’—A j partijos
partijai prita

riančių žmonių. Bolševikų 
agentai pei* spaudą ir žo
džiu varo agitaciją prieš 
Rusijos Socialdemokratus, 
kad buk jie visi padėję kon- 
trevoliueiėnieriams prieš 
Sovietų valdžią. Tai visu 
šlykščiausis ir nežmoniš- 
kiausis melas, kuriuo ap
gaudinėjama Amerikos dar
bininkai per Rusijos bolše
vikų nusamdytus agentus. 
Visas bolševikų komuniz
mas — tuščia iliuzija ir dar
bininkų apgaudinėjimas. 
Kai Vrangelis ir Denikinas 
puolė bolševikus, tai Rusijos 
Socialdemokratų Partija iš
leido įsakymą visiems na
riams organizuoti burius 
Huosnorių kovai su kontre-

džiuma nariu, interesus ir

pasibaigus, viešai pareiškė, socialdemokratų 
kad "mes" (suprask, "kai- narių ir tai par • ••MV • T? __ — • — • Irieji"), girdi, šiame susirin
kime mėginome spėkas.

Vietoje dar bus pora pa
stabų apie diskusijas, buvu
sias šiame susirinkime sąry
šyje su finansų raštininko 
rinkimu. Tūlos,f žinomos 54 
skyriaus nariams* griovęs 
šalininkai (kurie "gręžia" 
skyrių "iš vidaus") parody
mui, jog Baniulis netinkąs 
finansų raštininko vietai, 
išstatė štai kokį argumen
tą: girdi, pereitame nepa
prastame susirinkime jis 
agitavo, kad reikia mokėti 
asesmentai, ir tuo parodė, 
kad jis tik doleriui tarnau
jąs, o ne darbininkams! Ki
tas argumentas, išstatytas 
prieš Baniulio kandidatūrą,

jei kas iš-

tų amžiaus ir tiktai metai 
kaip vedęs. Kada jo lavoną 
parvežė namo, tai pati norė
jo sau gyvastį atimt.

Martinas Gavalskis, 35 
metų vyras, buvo sunkiai 
sužeistas, o Vincas Vitkevi
čius, 16 metu amžiaus vaiki
nas, buvo toje pat kasykla 
je apdegintas.

Amano Makulskio vaikas 
nukrito ant cėberio ir taip 
susižeidė nosį, kad daktaras 
turėjo ją susiūti.

Tuo pačiu laiku būna b 
linksmybių. Taip ve, Jurgis 
Budrevičius susirišo neat- 
mezgamu mazgu su Anele 
Miliauskiute ir sakosi, kad 
dabar jis esąs laimingiausia 
žmogus visoj "mainų guber- 
nijoj .

Garsusis musų biznierių 
"Nernuniečių Kliubas" ren
gia garsųjį metini pokiiį, į 
kurį paprastai susirenka vi
sa Shenandoah’rio "lietu
viškoji Smetona". Pokilis 
žada būti 5 vasario, Mahe- 
rio salėj.

Šiaip gi gyvenimas pas 
mus apmiręs. Snaudžia or
ganizacijos, snaudžia ir pa
vieniai. Tiktai munšainie- 
riai darbuojasi. Girdėjau, 
kad greitu laiku ketina įsi
kurti munšainierių unija. Ir 
aš jums pasakysiu, kad jei 
tokia "susnidė” susitvers, 
tai ji turės daugiausia na
rių.

skui atlikai kiaulišką darbą. 
Ar už tai tave galima pa
girti? Kur gi tavo tie nu
veikti darbai prieš darbinin
kų priešus kapitalistus? Pa
rodyk!

Mes, susipratę darbinin
kai ir darbininkės, turim 
pasakyti tokiems Prūsel
iams ir jo frentams: šalin 
neapykantos skelbėjai iš 
musų tarpo! Mes norime so
lidariai, išvien kovoti prieš 
bendrą musų priešą kapita
lą, o ne rietis tarpe savęs ir 
naikinti savo pajiegas frak- 
cionizme.

Ex-Mergaitė.

>atys jūreiviai, i- 
jo bolševikams 
Rusijos Steigiau- 
Jie susiprato, 
kai savo iliuzijom 
gavo. Kai jūreiviai paskelbė 
protesto streiką Kronštadte 
r ėjo ant Petrogrado, ko
munistų valdžia juos ap
skelbė anarchistais ir 
kontr - revoliucionieriais, ti tą kapitalistini jungą gal 
Raudonoji aimija juos nu-per daugel metu. Rusijos 
galėjo, nes jūreivių tarpe komunisttii netik Rusijos 
buvo bolševikų šnipui kurie'darbininkus apgavo komu
tavę raudonajai armijai nu-,natinio rojaus iliuzijomis, 
•odymus. į bet ir visame pasauly su-

"Tas jūreivių sukilimas skaldė darbininkų organiza- 
visgi bolševikams parodė,'vijas ir sudemoralizavo jų 
kad jų valdžiai gali kilti narius kai kuriam laikui, 
toks jau pavojus ir iš kai- . Visų šalių buržuazija tuo 
m iečių pusės, nes kaimiečių labai džiaugiasi, kad bolše- 
tarpe buvo prasidėjęs bruz- vikai jai tiek daug pagelbė- 
dėjimas prieš bolševikų vai- jo nustumti besiartinančią 
ūžia. Bolševikai, matydami socializmo ateiti." 
savo valdžiai pavojų, tuoj Kalbėtojas nurodė iš bol- 
permainė politiką, pertaisė ševikų statistikų, kad da- 
maisto nuo ukinmkų rekvi- bartiniu laiku Rusijoj pra- 
zavimo komitetus ir panai- monėee dirba 10 nuoš. jau
kino maisto spekuliantams namečių vaikų nuo 10 iki 10 
drausmę gabenti maistą iš metų amžiaus, 55 nuoš. mo- 
sodžiaus i miestus. jterų ir 35 nuoš. vyrų. Vyrų

"Taipgi bolševikai išmoko mažiau negu moterų dėlto, 
labai daug nuo savo ekspe- kad vyrai tarnauja raudo- 
rimentų, kuriuos bedaryda- nojoj armijoj ir kad jų daug 
mi išžudė šimtus tūkstančių žuvo didžiojo karo metu. Jis 
nekaltų žmonių ir su savo taipgi palygino dabartinę 
komunizmu priėjo prie ga- komunistų biurokratiją su 
lutino Susmukimo. Jie buvo ta, kuri gyvavo caro laikais.

. Ji esanti tokia:
’ į "Bolševikų biurokratija 

i savo suktybėms ir ištvirki- 
įmais labai toli pralenkė ca
rinę valdžią. Tai yra dau- 
'giausiai dėlto, kad bolševi- 
■kai Rusijoj išžudė progre- 
Jsyvės inteligentijos dalį, iš
laikė į kitas šalis ir i valdi
ninkų eiles priėmė visokios 

j rūšies kriminalistų. Kas tik 
; padarydavo kokią provoka- 
’ciją prieš socialdemokratus 
' ir socialrevoliucionierius, 
Tam tuoj bolševikai duoda- 
:vo valdžioj vietas. Pavyz- 
Jdžiui, generolas Slaščevas, 
kuris komandavo kontr-re- 
voliucionierių armijas, ka
riavo prieš bolševikus pieti
nėj Rusijoj, išžudė daug so
cialdemokratų, kurie tuo
met bendrai gynėsi nuo 

' kontr-revoliucionierių, De
nikino ir Petliuro saikų, da
bar važinėjasi caro trauki
niais iš Maskvos Į Petrogra
dą su raudonosios armijos 
palydovais. O socialdemo
kratų partijos nariai yra 

; kankinami kalėjimuose.
"Tai tokia dabar komu

nistinė demokratija Rusi
joj — vadinama ’proletaria- 
to’ diktatūra, kuri tikreny- 

1 bėj yra diktatūra ant prole
tariato kelių komunistų 
'partijos vadų." 
Į Kalbėtojas faktais įrodė, 
skad Rusijoj turi būti Įsteig
ia didesnė demokratijos 
laisvė, be kurios Rusija nu- 

’eis keliais Bonapartizmo. 
I Po paskaitos kalbėtojui 
[buvo duodami klausimai, i 
kuriuos jis labai aiškiai at
sakė. Taipgi buvo diskusi
jos. Vienas komunistas, M. 
Storelis, norėjo kalbėtojui 
padaryti užmetimų, bet jam 
buvo labai tinkamai atsaky
ta. Tuo viskas ir užsibaigė, 

šapos Darbininkas.

nekaltų ;......... ...
komunizmu priėjo prie

Netik ūgio klausimas, bet ir visas vaiku kūno ir 
proto išsivystymas yra rimta kiekvieco tėvo ir 
motinos rūpestis. Ištikro jie nori, kad .ru vaikai 
hutu sveiki, stiprus ir pilno suauginu).

Maištas, kuri kūdikiai valgo, turi nustatytą įtek
mę ant ju aughno. Mokslas Įrodė, kad valgiai turi 
ištekinės ant augimo ir gyvenimo ilgumo. Rekor
dai rodo, kad tautos gyvenančios iš pieno, yra sti
prios ir vikrios, o. tos, kuriu valgiuose pieno mažai 
arba visai nėra, netaip stiprios ir smulkesnio ūgio.

Borden’s Eagle Pienas yra moksliškas suderiu i- 
mas pieno ir cukiaHS. Jame yra kiekvienas mais
tingumo veiksnis reikalingas kelti vikrią sveika
tą. Duokite savo vaikams daug Eagle Pieno viso
kiais galimais budais.

Eagle Pienas yra pirmos eilės kūdikiu maistas. Ji 
gydytojai rekomenduoja visur delei jo kokybės ir 
vienodumo. Jei jusu kūdikis neina svaryn. o nori 
maisto, kuris padarys jj stipriu ir sveiku, duokit 
jam Eagle Pieną. Jei nežinot kaip jį vartoti, išpil- 
dykit kuponą, pasiuskit jį. ir gausit dvkai pamo
kinimą joną kalboje.

U PO N A S “
Pažymėk kryželiu ko nori

Penėjimo Ku4»i«
Instrukcijos Knyga

Pavardė ..............................
Adresas ..............................

Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Burden BuiMing, New York.
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MONTELLO, MASS. 
Pruseikos prakalbos.

14 d. sausio čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos vieti
nės Amerikos Darbininkų 
Partijos kuopos. Kalbėjo L. 
Pruseika dviejose temose: 
apie pasaulio darbininkų ju
dėjimą ir apie Lietuvą. Pra
džioje savo kalbas jis pasa
kė, kad Am. Darbininkų 
Partija .yra grynai darbi
ninkiška, tai yra bolševikiš
ka, nes, girdi, ji drąsiai sto
ja už darbininkus ir gina jų 
reikalus. Socialdemokratai 
irgi, esą, organizavo darbi
ninkus, kvietė juos kovot su 
visokiais išnaudotojais, bet 
kada prisiėjo stot Į kovą, tai 
jie, girdi, šmakšt, paliovė 
kovoti ir tupi sau ramiai.

Tai šitaip, maž-daug, Pru
seika stengėsi pažeminti so
cialistus, todėl, kad jie nėjo 
Pruseikos ir kitų komunistų 
vedamais šunkeliais, bet lai
kėsi tikrojo darbininkiško 
kelio. Gyvenimo faktai pa
rodo, kad socialistai visuo
met daugiau kovojo su dar
bininkų priešais, negu ko
munistai, ir socialistų vadai 
toj kovoj yra daug daugiau 
nukentėję, negu toks Pru
seika ar kiti komunistų va
dai. Už ką socialistas Deb- 
sas buvo nuteistas dešimčiai 
metų į kalėjimą? Už ką so
cialistas Bergeris buvo iš
mestas iš S. V. Kongreso ir 
nuteistas 20 metų kalėjimo? 
Už ką socialistas C'oidwell 
(musų vietinis draugas) bu
vo nuteistas ilgiems metams 
kalėjiman ir paleistas drau
ge su Debsu? Už keno rei
kalus dar ir šiandien 20 so
cialistų kankinami kalėji
muose? O kur komunistu 
kankiniai už darbininkų rei
kalus? Ką jie gero padarė 
darbininkų judėjimui? Tie
są pasakius, tai komunistai 
su darbininkų priešais lig- 
šiol nei nekovojo, bet ardė 
pačių darbininkų organiza
cijas, sėdami vienų darbi
ninkų neapykantą prieš ki
tus. šitokiu tai darbu pasi-l 
žymi ir pats Pruseika. Juk1 
per tavo, Prūseli, ir‘tavo 
draugų pasidarbavimą liko
si sugriauta L.S.S. ir kitos 
darbininkų organizacijos. 
Atvažiavęs Amerikon pats 
prisiplakei prie L.S.S., tai-

CHICAGO, ILL.
Marijonos Rakauskiutės 

koncertas.
Septintadieny, sausio 14, 

Tino Art s Recital Hali įvy
ko Marijonos Rakauskiutės 
koncertas. Svetainėlė, net 
10-tam augšte, prisirinko 
ii Ina — apie pora su viršum 

• imtų žmonių.
Na, ir laukėm savo 

žvaigždės pasirodant ant 
pagrindų, štai, kaip pusė po 
astuonių pasirodo "Mariu
tė". Tikra Mariutė, tipiška 
lietuvaitė, šiuo sykiu ji at
rodė labai puikiai ir artis
tiškai užsilaikė dainuojant. 
Kai kokie šoosininkai saky
davę, kad "Mariutė" galve
lę pakreipusi dainuoja. Aš 
tyčia tėmijau, bet to nepa
stebėjau.

"Mariutė" didžiumoje vie
na išpildė programą. Ji dai
navo daugiausia angliškas 
dainas. Lietuviškos, tiesa, 
yra gana dažnai dainuoja
mos, matyt, ji ir pasirinko 
angliškas, kad paįvairinus 
programą. liet visgi ji sura
do ir sugebėjo patiekti apie 
pusę tuzino ir lietuviškų 
naujų dainelių, kurias dai
nuodama užkerėjo klausy
tojus. Jos dainavimas "Bur
tai", tai tikri burtai, kuo
met savo interesingu lošimu 
atvaizduoja burtininkę.

Po jos dainų, pianu pa- 
grajino Jonas Bijauskas iF 
K. Sarpalius sudainavo po
rą šmotelių. Sarpalius dai
nuoja gerai, jo balsas geras, 
bet jam reikia daugiau llrą- 
sos ir dažniau dainuoti.

"Alariutė" žada mus tuoj 
apleisti. Chicagiečiai , nu
stos jau antros garsios dai
nininkės. Ona Pocienė jau 
išvažiavo Lietuvon operon 
dainuoti. Ten-pat žada ke
liauti ir "Mariutė".

« C ♦

Draugo Bielinio maršrutas.
Drg. Kipras Bielinis laiko 

maršrutą su prakalbomis 
po Chicagą ir apielinkę. Ža
da neužilgo Chicagą apleis
ti ir vykti į kitas lietuvių 
kolonijas. į jo prakalbas pu
blika lankosi skaitlingai. 
Drg. Bielinis yra gabus so
cialdemokratų darbuotojas 
ir buvęs Lietuvos Steig. Sei
mo atstovas.

Blusų Blokas.

SHENANDOAH, PA.
Nelaimingi atsitikimai.
šiomis dienomis pas mus

atsitiko keliatas nelaimių 
anglių kasyklose. Andrius
Butkevičius buvo prie dar- ....
bo užmuštas. Velionis buvo keisi prie jos, kol Įgavai 
da jaunas vyras, vos 29 me- draugų pasitikėjimo ir pa-

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi
Cigaretai

v
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Profesorius Valdemaras ir Ininkams, kad darbo laikas 
perilgas, kad reiktų dirbti 
tik 6 valandas i parą ir tt.

Jis man atsakė, kad jis 
la- 

bar esama tvarka, kad da
bar esą viskas gerai, kad

neregių politika
Niekas didesnio populia-’ pavadinti išmintiga politi- esąs pilnai patenkintas d 

rūmo Lietuvoje nėra įgyjęs, ka ?
kaip prof. Valdemaras. Gal į Lietuvos valdžia, neturė
tai dėlto, kad jis turi gar- dama savo tarpe patyrusių reikią tik mokėt pinigu.' 
bingą profesoriaus varda, o! žmonių, vaidina rolę to ne- ta^py*’ ' . . . ,
Lietuvoj profesorių ne-' regio, kuris susidūręs su | Dabar pagalvokim, . ka> 
daug? Ne, čia turi būt kas .ugnimi puolasi į priešingą j bati^ jei visi darbinmKui 
kita Tiesa, negalima neari-’puse ir Įpuola j vandenų taiP darytų, kaip šita.? sa?.- 

danetis, jeigu jie nemiego-

Lietuvoj profesorių ne- regio, kuris susidūręs su j
• X v v * V V L1X i U U V v , * . * * * *

kita. Tiesa, negalima nepri- pusę ir Įpuola Į vandenį, 
pažinti, kad prof. Valderųu- Prieš rinkimus Lietuvos 
ras, I 
laikraštininkai, nebūtų ga- i 
bus žmogus. Bet mokslo sri-į bėti su vienu ir tai žymiau-

---------------------------- --------------SIU LLili" * ----------------------- ~

pirkliu. Į klausimą, ar ver
ta įvesti naują valiutą, jis & 
atsakė ir taip ir ne. Jisai, tu-į S 
rėdamas daugybę prekių ir F. - - .. . ,.
žemės ūkio įrankių, nesi-:-18, utmai '■erziasi oir 
skundė dėl vokiečių valiu- ) a aIlai1.1 Par?» *ai \e‘ a>rv\ 
tos. Negalima^ manyti, kad i "" ~....................... .
jis nebūtų turėjęs nuostoliui- 
dėl vokiečių markės 1_2.1 
mo, bet už parduotas pre
kes jis vėl greitai pirkdavo 
prekes ir medžiagą, ir tuo 
budu išvengdavo didelių 
nuostolių.

O kas dabar atsitiko? 
Prekyba žymiai apmirė. Jo 
mašinų niekas neperka. Iš
keitė markes i auksinus, 
ūkininkai pasiliko be pini
gų, o prekių kainos dvigu
bai pakilo. Bet kada ūkinin
kai nori parduot savo žemės 
produktus, tai gauna labai 
pigiai, daug pigiau, negu 
prieš karą. Pavyzdžiui,

u, nau pi ui. »<»iuci¥«.-, Prieš rinkimus Lietuvos marietis, jeigu ne nemiegi - 
kurio bijo visi musu Emisijos Banko direktorių nevalgytų, tik chiotii a 
------- --- ’ ir valdybos, man teko kai-išpytų pinigus? Kapitalis- 

' 1su vienu ir tai žymiau- !ai !y0Jaus numuštų alga-
Kauno pramoninku ir ir darbo valam.a>.

Juk čia jiems geriausis įro
dymas, kad jei darbininkas 
gali susidėti $9,000, tai jis 
perdaug gauna algos; o i ei 
" ".bti 16

I—1__J„ .•------------ x_- _.T1 -"l-J

i kad 8-nių valandų jam per- 
_ .maža. Kapitalistų spauda 

kriti-i-au lr paskelbė apie tą san- 
darietį, kad darbininkas už
dirbo $9,000. O žmonės neži
no, kad tas vyrukas šutau 
pė tuos pinigus nevalgyda
mas ir nemiegodamas. A- 
tinka tokiam civiiizaaiv 
žmogaus vardas?

S. Pocių'.

ty jis nėra toks garsus kaip 
politikoje. Pas mus yra ge
resnių profesorių, pasižy
mėjusių savo darbais. Nors 
jie nėra tokie garsus. Pa
vyzdžiui, su prof. Būga, ku
ris ir užsieny yra žinomas 
kaipo žymus lingvistas (kal
bininkas) ir nemaža toje 
srityje yra nudirbęs, Valde
maro lygint negalima.

Taigi matom, kad vyras, 
su kuriuo Lietuvos publicis
tai veda nelygią kovą, nėra 
toks jau didelis mokslo mil
žinas.

Visuomenės gyvenime 
mes jį matėm ministerių 
pirmininku, vėliaus Tautų 
Sąjungoj lietuvių delegaci
jos pirmininku, lenkų-lietu
vių byloj ir dabar valdžios 
opozicijoj.

Keliatą kartų jis buvo ne
teisingai nuteistas, — mat, 
kitokiu budu niekas negalė
tų ant jo savo pagiežos iš
lietų Kuomet neįstengiama 
atsilaikyti kritika, valdžia 
taiko įstatymą, taip sakant, 
vartoja kumščią.

Teisingumo ministeris 
Karoblis atstatė net du 
Kauno miesto taikos teisėju 
užtai, kad tie išteisino prof. 
Valdemarą.

O ar ištikrųjų jis yra 
toks blėdingas, * kokiu* jį 
skaito valdžia?

Dėl šito klausimo pakal
bėsime.

Savo leidžiamam laili'aš- 
ty, "Tėvynės Balse”, prof. 
Valdemaras buvo griežtai 
priešingas priėmimui Hy- 
manso projekto. Jis taipgi 
kaltino valdžią dėl neįvedi- 
mo savos valiutos ir nurodi
nėjo kitus kenksmingus jos 
darbus valstybei.

. Taigi, ar galima pasaky
ti bešališkam žmogui, kad 

; tas profesorius yra blėdin-į 
gas žmogus? žinoma, kadi 
ne.

Yra Lietuvoj žmonių, ku
rie skaito prof. Valdemarą 
išmintingiausiu Lietuvoj 
vyru.

. Aš su tuo nenoriu nieku 
budu sutiktų Jisai nėra 
toks. Toliaus aš prirūdysiu, 
kad jis, kaipo istorikas, tu
rįs geriaus nei kas kitas su
prasti ekonominį šalies su
tvarkymą, negalėjo nenu- 
matvt to, kas turėjo atsitik
ti įvedus augštą valiutą. 
Peržiūrėję jo kritiką dėlei 
įvedimo litų, niekur nera
sim užsiminta, jog augšta į 
valiuta gali virsti kraštui 

vokiečių

I

I

Uostas ir Miestas 
Paveiksluose.

Dėl Klaipėdos šiandie 1 

ičil

‘peikas, o dabar jautienos ki- Lenkai jau siunčia tenai sa- 
įlogramui mokama 1 litas j vo karinius laivus. > 
. arba 20 kapeikų, beveik per- mobilizuoja armiją 
i pus pigiau. Ką tai reiškia? Lenkus. Nerimauja Fra 
‘ Gaminių perteklių, krizį. ja, 
j Ūkio produktams nėra pa
rkankamai reikalavimų, nes į visasvietinė karė. 
Vokietija nenori jų pirkti, Kasgi yra toji Klaipėda?! 
dėl augštos musų valiutos. Kodėl tiek daug triukšmo; 
Kaip matot, valdžios neapsi- dėl jos?
žiūrėjimas įvedant augštą Klaipėda, tai svarbiausi?’ 
valiutą uždarė Lietuvos pro- Lietuvos uostas. ‘ Tai durį? i 
duktams Vokietijos rinką, o.iš Baltijos Jūrių į Lietuvos! 
tas sunkiai atsiliepia ant vi-į Respubliką. Tai kraštas.) 
sos šalies. kur iš jūrių plaukia gin-

Prof. Valdemaras kaltino taras.
Lietuvos valdžią dėl neįve- buvot kada tame kraš- 
dimo savos valiutos.’Jo nuo- te? Ar matėt puikų Klaipė- 
mone, savi pinigai butų ap- dos miestą, jo prieplauka, 
saugoję Lietuvą nuo didėlių laivais, geležini tiltą ir 

~ ‘ kitų įtaisymų? Ar žinot.!
kaip išrodo ta vieta, kuri 
šiandien liejasi musų jau
nuoliu kraujas?

Jei jums nebuvo lemta ■ 
Klaipėdoj būti, o norėtumėt: 
ją dabar pamatyt, tai išsi-’ 
rašykit Klaipėdos Albumą. 

| Čia telpa 10 artistiškai' 
■ padarytų paveikslėlių, at
viručių, . atvirutės didumo. 

, po gražiais storos popiero? 
apdarais. Kaina šilo albu
mo 50c.

Paveikslėlius galima iš-; 
įplėšti ir vartoti kaipo atvi-l 
rutes, arba galima laikyt i 

[atminčiai albumo pavidale.
Albumas gaunamas "Ke

leivio" redakcijoj. Prisiųs- 
kit čeki arba money ordei > 

‘ant pusės dolerio, ir tuoj- 
gausite Klaipėdos Albumą.

prieš karą kilogramas jau-įeina mirtina kova. Lietuvi 
tienos mėsos kainavo 37 ka- tenai guldo savo galv<

nuostolių. Bet praktikoje 
pasirodo, kad vedant preky
bą su Vokietija, kurios pi
nigai nupuolę, augšta va- 

į liūtą Lietuvai paraližiuoja 
‘komerciją. Šito prof. Valde
maras visai nenumatė. Tai
gi sakyti, kad jis yra neklai
dingas, butų klaida.

J. Mačys.

Žmogus ar asilas?

o Rusai 
į prieš 

anci- 
Anglija ir Italija. Dei 

Klaipėdos gali kilti nauja

Kasgi yra toji Klaipėd

da blogesnė, negu 
markė.

Įvedant litus 
valdžia nenumatė 
gali atsitikti 
bet nenumatė to nei 
Valdemaras, 
turėta domėj naudingumo 
vadovaujančio kriterijaus 
pasirenkant valiutą. Mat, 
renkanties valiutą buvo tam 
tikros sąlygos, kuriose ra
dosi Lietuvos teritorijos in
teresai.

Mės turėjome vienatinį 
pirkiką mus)/ žemės ūkio 
produktų — Vokietiją. Su 
Rusija tiesioginio susisieki
mo neturint, rusų rinka

Lietuvos 
to. kas 

juos įvedus; 
-------- i prof. 
Ypatingai ne-

Ką falo kun. Mockus.
j baudos 25c. už kiekvieną žo- 

pa- 'dį. Visi svečiai labai gyvai 
at-j parėmė tą sumanymą, ir 

Keleiviui" laišką iš prie didelio gyvumo ir juo- 
-- Nusiskundžia; kų sumetė $41.25. Tokiu bu- 

kad natiivia 45 i™1 du į vieną vakarą susidarė 
našlaičiams $316.25.
•• ir New • i
... ' 

9 d. sausio pas g. ponią J, 
Valukienę buvo susirinki
mas, kuriame dalyvavo: po
nios D. Šleževičienė, V. Ven- 
cienė, Bacevičienė, Misevi
čienė, Mikolainienė, širvy- 
dienė, p-lė P. Jurgeliutė ir 
ponai J. O. Sirvydas, Dr. J. 
Valukas ir V. K. Račkaus
kas. Tame susirinkime buvo 
apsvarstyti planai veiki
mui, kad L. M. G. K-to at
stovių darbas Amerikoje 
vyktų pasekmingai.

Po apsvarstymo priimta 
sekanti nutarimai:

1.—Surengti Brooklyne
prakalbas kaip tik

Kun. M. X. Mockus, 
garsėjęs 1 
i imt ė "P 
leksikos; ] 
nmgus, kad neturįs iš ko

i ii, kad uždarbiai Įa
usti, darbininkus gau- 

centus ų dieną Ame- 
pinigais, o pragyveži-.

laisvamanis,

t»ai
mis

: s pinigais, o p ragy ve Ai-- 
iins esąs brangesnis, negu 
\merikoj’.

Tyliau jis prašo nusiųst 
a ą nors laikraščių ir sa-

Kunigo kerštas.
Paskutinėmis dienomis termino išsėdėjom .be. jokio 

teko kalbėtis su vienu iš da- teismo, o teismas irgi, žiu- 
lvvių garsios "politinės" by- rint į visas aplinky bes, ne- 
ios, iš kurių 5 ikišiol tebesė- mano daryt su mumis, juo
di Kauno kalėjime. ;kus, ir kaip matyti rimtai

Istorija bylos šitokia: |rengiasi mus pamokyt ...
Anie vidurį birželio mė-l ‘Ištikrųjų, ne juokai, ^pač .E v - ____ 4. J?., b i.,-------  

(Mažeikių apskr.) vikaras 
kun. Umbrazas 
"Pavasarininkų” 
naudai gegužines, kurioms 
išrinko vietą Užpelių krū
muose (apie 2 kil. nuo mies
telio). Parinktą gegužinėms 
vietą kunigas aptiesė virvė
mis ir ėmė panlavinėti bi
lietus. Bilietų kaina buvusi 
nustatyta 10 auksinų. Kai 
žiuri, viskas kaip reikia, 
nieko įstabaus. Vienok atsi
tiko ir isfabiu dalykų.

Netoli užtiesto virvėmis kė. Bet. matyt, Lietuvoj ku- 
ploto susirinko ir susėdo nigas yra monopolizavęs ne 
pulkelis jaunimo — vaikinų tik gyventojų mintis ir sie- 
ir merginų. Nenukentęs ku- , bet ir gamtos prie- 
nigas atėjo ir pasiūlė jiems 
eit pirkt bilietų. Kai kurie Iš 
pulkelio atsakė, kad jiems 
esą perbrangųs bilietai. Ku
nigas nuėjo, bet po valandos 
sugrįžo ir vėl pasiūlė pirkti 
bilietus jau papiginta kaina. 
Linksminantysis jaunimas 
pranešė, kad jam ir tai esą 
perbrangu, yų>ač, kuomet 

! prieglobstyj liuosos gamtos 
į ir uždyką galima žaisti. Ku
nigas supyko ir pranešė,kad 

[čia esanti "jo" vieta ir žais- 
• ti esą negalima. Nenorėda- 
'mas jaunimo būrelis vesti 
j kokių nors su kunigu ginčų, 
• pasitraukė keletą desėtkų 

žingsnių toliaus ir vėl tęsė
- < savo žaidimą. Suprantama,

•kad laisvojo jaunimo bure- 
lin susirinko daugiau, negu 
surengtose gegužinėse. Ma
tomai iš tos priežasties ku- 

inigas labai "Įširdo”. Tai įro
do, kad ir tai, kad už kiek 

_  >uvo, bet ši 
ool M^T'įbdl^TvienkLik kart« >vu ?
moka — $2o.00; garbes na
rys 
rvs

I '

I !i' 
ko *

Tlau septyni mėnesiai 
'• netenka matyt lietuvių 

Laikraščio, tai seni numeriai 
r ai ’ms kaip nauji. Iki šiol 
a neteko susitikti jokio 

(lietuvio.
I’eao man susieiti ir pa

pilių vieną žydelį, pabėgusį 
S Lietuvos kariumenės, bet 

Jėzaus tautietis menkai 
; a, ai lietuviškai.

Gyvenu arti dangaus, . .
-’*X) pėdų augščiau ju-!,viesas..- . , -• ;bus galima gauti salė.

i 2.—Surengti taip vadina
mą "naminę vakarienę". 
Tuo reikalu pasirūpins po
nios Valukienė ir Širvy- 
dienė.

o.—Surengti koncertą,kai 
tik bus galima. Kreiptis i p. 
V. Jankauską, kuris jau yra 
pažadėjęs plačią šiuo reika
lu paramą.

3.—Lietuvių Moterų Glo
bos Komiteto ir Vilniaus 
našlaičių naudai rengti 
Amerikoje Našlaičių Dieną, 
7 d. gegužės, kaip kad Lietu
voje ta diena yra paskirta 
išimtinai Lietuvių Moterų 
Globos Komitetui.

5. —Vietoje Lietuvių 
teni Globos Komiteto Sky
rius pasižada plėsti savo 
veikimą; kiekviena narė ap
siima prirašyti šį mėnesį po 
3 naujus narius ir nares.

6. —Narių mokesnis pa

arti dangaus,

I

navirsiaus.
. . .įsų miestas yra antras 

savo didumu tarp Meksikos 
miestų. Gyventojų turi 

7\*T'0. Jis įkurtas *300 me
tą atgal. Dirbtu viii mieste 
iieoaug. Darbininkai gauna 

ią50centavu iki L peso.

eiškia 25 centai, o 1 pe- 
— puse dolerio. Polic- 
ai čia dirba po 12 valan- 

: a.rą ir gauna už tą lai- 
tik po pusantro peso, tai 

. ;••> 75 centus Amerikos 
igais. O pragyvenimas

.tuvAvntav'u >K1 L peSO. 
Amerikos pinigais 50 centą-
Vii i

'Hl
V i
3 t
X et

j pi
čia brangesnis* negu Suvie

nytose Valstijose. Darbų 
••leksikoj dabar nėra, nes 

;po revoliucijos šalis tebėra 
;6a nesusitvarkius — didelė 
i suirutė.”

T

Iš Giobos Komiteto
' įgaliotiniu Darbuotės,

PRADŽIA DARBO 
BROOKLYNE.

I Jotui os našlaičiams
$525.00 vienu vakaru!

Lietuvių Moterų Globos 
c-m lieto įgaliotinės, g. D.

tiesio, 1921 m;y Sėdos mieste

surengė 
kuopos

kuomet imi domėn ta faktą, 
kad beveik didelė didžiuma 
Lietuvos politinių kalinių, 
panašios rųšies "politiniai”, 
iš kurių daugeliui sugriauta 
šeimyninis ir materialis pa
dėjimas, sunaikinta sveika
ta ir t.t. ir t.t. Didžiausia 
bausmė panašios rųšies "po
litiniams", pav. Anglijoj ar 
Amerikoj — tai užsimokėt 
keletas šilingų ar dolerių 
pabaudos už tvarkos ardy
mą, ir tai tik tuomet, jei iš
tikrųjų esti daroma betvar-

globstį...
Tikėtasi buvo, kad įnešus 

s.-d. frakcijai Seiman am
nestijos politiniams kali
niams sumanymą, likviduo- 
sis jeigu jau ne apskritai 
imant politiniai kaliniai, tai 
nors panašios rūšies "politi
niai”. Bet kaip matyti iš 
"Lietuvos žinių" (15 d. - 
gruodžio). Seimo teisių ko
misija savo didžiuma pripa
žino nesvarstytinu amnesti
jos sumanymą.

Kas užsistos už pamintas 
c-lementares žmogaus teises 
Lietuvos valstybėj, kuomet 
bus galas fabrikacijai me
namų neva "valstybės grio
vikų"?

Kalinių draugas.
("S-tas”.)

VISKO PO BISKĮ.
Lietuvos valdžia išleido

35,000.000 paskolos bonų
jvargoninku Saulyčių vedi- Amerikos lietuviams. Pa-

m- nas ir Prane^ė, kad jeigu skola tęsėsi apie du metu ir
įkas nori šokti ir žaisti, tai musų visuomenė neišpirko 

• ’gali eiti į surengtas geguži- nei už du milionų dolerių 
, .“ nes, čion girdi, žaisti jis ne- ’ 

jN cn o red a m 
į jaunimas šiuo sykiu priešin- 
’tis "autoritetui" milicinin- _ 
ko asmeny, pradėjo skirsty- $100,000,000 paskolos bonu. 
tis, 
neiškentė nesurikęs atsitoli- pusę dienos.

Šitas palyginimas parodo, 
kokie mes esam mažiukai!

$50.00;
$100.00.

7.—Nutarta laikyti susi
rinkimus kas mėnuo, kas • ~
kartas pas kitą Komiteto į 
narę.

Iš pranešimo, kurį padarė 
L. M. G. Komiteto atstovė, 
paaiškėjo, kad jos steigs to 
Liūs Komiteto Skyrius vi , . . . .
suose Amerikos miestuose? .. S,V va.“Paskui tie skyriai rinks sa-'T10® , u!'7 :
vo centrą Amerikoje. Tai.“* k? kun,?as. matyt, labai 
bus lvg ir~autonominė L. Pasa-
G. Komiteto šaka Ameri- ?s busm.jei nepa-
k • j sodinsiu jūsų trejiems me-

T M G Komiteto sa-!tams ? kalėjimą”! Vargo- nę benziną. Sulyg įstatymu, 
skaita vra Baltic Statės ninkas gl tuom tarPu tai Jls turė^° užm«kėti valdžios 
Banke,-ten prašoma siųsti uzsirašė lka^- iŽ^an tam tikr^ muit^ No'

.visas aukas, skiriamas Lie-.^^^tpasiįaoke- val"
'tuviu Moterų Globos Komi-!^neprashnko ,ir ? C1Z1^. Patriotiško banko
teto * užlaikomiems našiai- komendanto įsakymu agentas pareiškė, kad jis

musų visuomenė neišpirko

bonų.
Amerikos vario kompani

ja "Anaconda", privatinė 
įstaiga. išleido anądien .

tik prieš išsiskirstani, ir tie bonai buvo išpirkti Į

T,

Šleževičienė ir g. V. Vencie- 
nė. nrafėjo darbą nuo New 
Yfirko ir Erocklyno. Vaka- 
ri?rėje, kuri buvo 7 d. šau
do A si r Viešbutyje New 
X' erke, Dr. A. Baceviče su
manė parinkti būrelį dar
buotojų, kurie tuojaus pri
sidėtų su auka L. M. G. K-to 
darbo Amerikoje pradžiai, 
čia pat susirašė būrys žmo
nių. prisižadėjusių aukoti 
kas $50.1*0, kas $100.00 ir 
daugiau. I

9 d. sausio vietos Lietu-' 
viu .Moterų Globos Komite- zjams 
to narių (žinomo vardu Lie-. 
tuy .< Našlaičių šelpimo Ko
mitetas) susirinkime pas p.! 
'■a1 atit ę Jievą Valukienę. &usirjnkime. 
bi’Gfą<ly:ie, augščiau pada-į 
■■'■tos pasižadėjimas pradė
ta i • pii ti. Čia pat užsimo- 
,-ėio sėjančiai:

Poni Bacevičienė ir 
Dr. A. baceviče .... $100.00

Poni Valukienė ir
I T’. J. Vadukas .... 100.00

Viktoi-jia Valukiutė 
t? m. amžiaus) .... 25.00

Poni M. Misevičienė 
h’ D r. .J, .vliseviče .. 50.00

nančiam kunigui
'autoritetu

Prekybos ir Pramonės 
Banko agentas Lietuvoje 
gabeno per Jurbarko muiti-

Rumfordo miestely, Mai- 
ne’o valstijoj, vienas sanda- 
rietis sutaupė devynis tuks
iančius dolerių. Ir ve, kaip 
šitas vyrukas čėdyjo pini
gus : jis dirbdavo po dvi per
mainas, tai yra po 16 valan
dų i parą, kuomet civilizuoti 
žmonės dirbo tiktai po 8 va
landas į parą. Jis dirbo visą 
laiką popierinėj. Karei už
ėjus. jisai išsiėmė savo pini
gus iš banko ir apsiuvo juos 
apie marškinių padurkas. 
Tų marškinių jisai nenusi- 
imdavo, pakol jie nenuplyš- 
davo. Jiems nuplyšus, jisai 
įsiūdavo savo pinigus į kitus 
marškinius,-ir taip vaikščio
davo pinigais apsikamšęs.

Kiti darb'ninkai fabrike 
patėmiię, kad jis nieko ne
valgo, kuomet kiti pietauja, 
paklausė jo, kada tu paval
gai? Jis atsakė, kad jis iš
rūkąs porą pypkių ir noras 
valgyti jam pereinąs.

’ Aš nežinau, kaip tokius___
žmones vadina mokslo vy- Istoriją,

Sėdos milicija areštavo kai gabena benzino 1,800 litrų, 
kuriuos iš linksminusiųjų Muitinės valdininkai perti*-

Dar $147.00 Našlaičiams, būrelio dalyvius, būtent: V. krino ir rado 2,300 litrų.
10 d. sausio, kontraktierių Žilinską, A. Girdeni, brolius Reiškia 500 litrų 

i ouoiriukiiiiv. Brooklyne, y”?.'7" K -x-
! Lietuvos našlaičiams sudėta jir §^1 ^amiJlsk^.,liĮ ^yaj-ė 
dar aukų, būtent: rį. .
Andrius Kairiūkštis $30.00J.lmi]s 1 Kauno koncentraci-
O. Moteka.........
Pranas žydelis ..
J. Auginąs.........
Jonas Šimaitis .. 
Pranas Šimaitis . 
Vladas Petrulis . 
Balt. Bubnelis ... 
Pranas šalaviejus 
X. .........................
J. Morkus .........

Brooklyne,
norėta

Juozą ir Kazį Dzindzilėtus įvežti be muito.
. Sulyg muitinių įstatymų, 

viršaus rastas benzinas 
skaitosi šmugeliu ir buvo 
konfiskuotas.

Ką gi tuomet daro šmu- 
8e!niI}kas? Jisai kreipiasi į 
krikščioniškąjį finansų ir 
promonės ministerj Petruli, 
ir šitas tuojaus duoda mui-

per Sėdos ir Mažeikiu kalė-

25.00 j°s JagerL o iš ten į Kauno 
25.00 kalėjimą, kur jie ir ligi šio- 
25.00 pei tebesėdi.
10.001 Užvesta byla, kaipo prieš 
10.00, "valstybės griovikus” Skun-
5.00 džia kun. Umbrazas, parti- _____
5.00 zanų (šaulių) vadas Milevi- tinei išakvml?’TConfiskuo- 
5.00 cius ir vargoninkas Šauly- tą benziną paliuosuoti 
5.00 tis. Jau suėjo pusantrų me- Tai m na«irndn i-ori

° ka^-naiV,iej1 valsty“ gelninkams įstatymai Lie- 
bes nuvertime dar neturi tuvoje da nerašvti. 
kaltinamojo akto, nežiūrint *
į tai, kad buvo rašę prašv- ________________ įKsas.
mą ir amžiną atilsį St Sei- ------------------------
mo Skundų komisijai, ir GIRTUOKLIS PRIGIRDĖ 
valstybės gynėjui, ir tar-dy- 3 VAIKUS,
tojui ir kitiems galams. * Fall River, Mass — Vie- 

Ar stengsis dabartinė Pe- nas girtas vvras f*—’—• •• J
tis į tokius dalykus?

Skundęsis man apie savo 
nelaimę vienas iš nukentė-

KLAIPĖDOS ŽEMLAPIS.
Keleivio redakcija gavo; 

kelis desėtkus žemlapiu. ku- 
ris parodo netik Klaipėdos' 
Kraštą, bet ir visą Lietuvą.) 
Žemlapis yra didelis, kaio 
'geras stalas, ir dailiai spal-Į 
vuotas. Sulankstytas po vir
šeliais jis išrodo kaip kny-! 
ga. Vietų vardai pažymėti! 
lietuvių ir vokiečių kalbo
mis. Kaina šito žemlapio — 

i .-5c. Už 1 dolerį nusiųsime 
itą žemlapį ir* Klaipėdos 

Albumą.
Kas nori daugiau anie 

Klaipėdą žinoti, tegul išsi
rašo T’ * ~ ---

Viso .... $275.00 
Tam oasižadėjusių pa

remti L M. G. K-to darbą 
stambesnėmią,jukomis yra 
sekanti veikėjai r V. Jan
kauskas. p. Viimontas, J. 
Garšva, M. W. Bush, V. K. 

Lietuvos Respublikos (Pvaėkau<kas, J- Ambrazie- 
L ijus ir visa eilė brooklynie-

• --------------  Čių.

“Ta® SANT pyMANDŽIURIJOS. įsidėjo Č • $41.25 sudėti lai- 
--r,---.J------------------ ----------- --------------------------, Tokio žiniomis, 100,000 ke vakarienės pas pp.

doleriais paremtą valiutą, čio ir paklausiau palengva, rusų kariumenės : _ *
musų prekės jiems nebe ar jis pripažįsta, kad darbi- eina ant Mandžiurijos tiks- haven’e . 
Įperkamos. ninkams reikia organizuotis lu užimti Kvnų Rytų Gelž- čias iš .

Ar tokią politiką galima į uniją, kad kapitalistai mo- kelį. * * torius T

teresai. 
j

s

1

X UAJU X ---------*------- ----------- —v «7 ;XOlVJ

mums neprieinama. Vokie- raL bet aš vadinu juos asi- ___ 
čiaigi, pridarę savo valiuta teis. Tokio žmogaus pinigai 
neapskaitomų nuostolių, ne- neneša naudos nei jam pa- 
beperka musų ūkio produk- čiam, nei kitiems, 
tų, nes įvedus mums augštą,! Vieną sykį aš to sandarie-

Sibire Bush'’v Brooklyne (Wood-

Viso .... $147.00 
Rep.

___________ . - . - 
' ; f k.. ! O<: / i, ' r»- ,»* 4 1

DĖL DAVATKOS UŽMU
ŠĖ 3 ŽMONES.

Providence. R. I. — Į po
licijos nuovadą čia atėjo tū
las Patrick Moran ir pasi
sakė, kad jis yra pabėgęs iš 
Meksikos, kur nušovęs tris —---- - ----------- -
kareivius dėlto, kad jie erzi-! jusiu. Sako, girdi, mes juo- 
no kokią ten davatką. Da-įkėmės. kai kunigas gąsdino 
bar jį kankinanti sąžinė ir,mus įsodinti trejiems me- 
jis norįs pasiduoti valdžiai, tams kalėjiman, bet dabar, 
Vietos policija pranešė apie girdi, matome, kad ne juo- 
!_• | kai, nes jau pusę "siūlyto”

Vakarienėje sve-
<tcno, g. kompozi- ------- r------ w_ r-----
Petrauskas, įnešė, tai Meksikos valdžiai.

^.r stengsis aanarūne re- nas girtas vyras pasiėmė 
ų;?ik™d?_ k.S1Ja klš“ čia vaItiir Pasikvietė da tris 

vaikus su savim. Išsiims 
jam ant vandens, valtis ap
virto ir vaikai prigėrė. Jis 
pats tečiaus įsikabino į val
ties kraštą ir laikėsi pakol 
kiti vaikai prisiirė su kita 
valtimi ir jšgelbėjo jį. Poli
cija jį areštavo. Jis vadinasi 
John Doru&iers. —-  J
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KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y. 

'‘Laisvės” reporteris 
provokatorius.

"Laisvės” No. 6, iš 5 <1. 
sausio š.m, vietinėse žiniose 
tilpo korespondencija — 
provokacija, kur aprašoma, 
buk tai 23 d. gruodžio, 1922 
m. atsibuvo pas mane kokis 
tai mitingas, kuriame buvę 
“Darbo” redaktorius Poška, 
Bikulčius, Bubnys, Glavec
kas ir dar keletas kitų. Ta
me neva tai mitinge buvę 
kalbėta kaip kovoti prieš 
kairiuosius elementus 
kriaučių unijoj ir tam pa
našiai.

Visa minėtoji korespon
dencija yra labai žiopla, nei 
kiek neapgalvota provoka
cija tikslu sukurstyti žmo
nes prieš tas y patas, kurios 
nepatinka „Laisvei” ir ku- 
rias provokatorius mini 
siekdamas Įkąsti. Sakau žio
pla dėlto, kad provokatorius 
mini 23 d. gruodžio ir Įvar
dina keliatą ypatų, kurias 
daugelis žmonių matė Įvai
riose vietose, su tomis vpa- 
tomis kalbėjosi ir daugelis 
žmonių minimą dieną su 
Įvardintais draugais turėjo 
Įvairius reikalus. Na. o 
„Laisvė“ provokatoriaus lu
pomis kalba, kad tie žmo
nės tą dieną buvę pas Paš
kevičių, ta ir tą kalbėję ir 
tam panašiai. Dėlei faktų 
patikrinimo galiu priminti, 
kad Vaitukaitis kuri provo
katorius mini. 23 d. gruo
džio su kitais šv. Jurgio 
draugijos komiteto nariais 
buvo užsiėmęs metinės at
skaitos darbu. Butų galinta 
tokių Įrodymų duoti ir apie 
kitus, kuriuos „I 
vokuoja, bet nėra 
Užteks priminti, koki 
ries minėtą dieną pas 
buvo.

23 d. gruodžio pas 
buvo tris žmonės. J. Glavec
kas, Jokubonis ir mano se
nas draugas Petras Bepirš
tis. kuris nėra kriaučius ir 
loji politika, kurią „Laisvė” 
labai tankiai velia, jam vi
sai nėra žinoma.

Dabar, kas iš tų trijų 
žmonių galėjo sudaryti tą 
provokaciją? Glaveckas to 
padaryti negali, nes jis su 
"Laisve’- neturi nieko ben
dro ir visi tai žino, nes „L.” 
nesigaili ir jam komplimen
tų. P. BepiršČiui kriaučių 
politika neapeina. Bet užtai
gi kas žino broli Jokuboni, 
tai tam yra aišku... Žinant 
ši žmogų, iš jo nieko geres
nio nei negalima norėti. Juk 
tai yra be mielos didelis 
pletkininkas, didelis pagy
ras, mylintis daug pasakoti, 
nežiūrint kad ir menkai ką 
žino. Argi senai tas žmoge
lis prisidėjęs plytų Į kiše- 
įiius tykojo, kad kam nors 
galvą sudaužius? Argį se
nai tas žmogelis su savo 
genge“ suskaldė galvą ak

menimis J. Abramavičiui 
Glindale giraitėje? Ar senai 
jis išmetė akmenis iš kiše- 
niaus, o jų vieton Įsikišo 
"Laisvę“? Visai nesenai. 
Tiesa jis moka labai menkai 
rašyti — vos vardą, pavar
dę papėckioja. Bet reikia ži
noti. kad ”L”. kuomet prašo 
vietinių žinių, ji sako: 
„Jei kas negalite parašyti, 
ateikit redakcijon papasa
koti žodžiu". To ir užtenka, 
kad sužinojus provokato- 
_rių, kuris iš nebūto daikto 
sudarė didžiausi mitingą ir 
< 1 išeitavo ■ tų žmonių kal
bas, kurie suvis nežino nei 
kur aš gyvenu.

Jeigu kas abejojate apie 
mano atsakymo teisingumą, 
bandykite atsiklausti pas P. 
Bepirštį, gyvenantį po nu
meriu 63 Štagg st.. Bro- 
oklyn, N. Y., kuris yra 
„Laisvės” šėrininkas ir ku-[ 
ris minimoj dienoj buvo pas! 
mane iki 10 v.v. ir kuris jo
kio mitingo nėra matės.

Paškevičius.

Laisvė” pro- 
t reikalo, 

žmo
ni ane

mane

r?

1 Na, vyručiai, dabar pasa
kykit, ar tasai jūsų kerštas 
prieš socialistus išėjo jums 
ant naudos? Ar nesi jaučiat 
esą darbininkų reikalų pa iš
davikai ? Ar neprisieina 

Jums patiems £erti tą sma-

MONTELLO, MASS. 
Neleidžia statyti scenoj

Macochą.
L.T.K.V. buvo surengęs . .

ant 6 d. sausio statyti sce- ių, kurią virėt. 
noie Macocha. Perstatymas 
buvo išgarintas, tikietai^-į a iM
parduoti, kaip štai apie 5: 
vai. vakare, kuomet akto- TteVoMucija les 
riai jau rengėsi prie persta-! Kad musų 
tymo, policijos viršininkas „progresuoja”, 1 
praneša, kad Macochas nė-1 negali užginčyt. 
ra leistinas statyti, nes įžei-‘naktį (14 sausio) jie buvo 
džiantis tikėjimą. Aktoriai net „revoliuciją” čia pakėlę, 
nusiminė — kas daryt? j ir tai ne betkokią, bet su

Eina prie miesto majoro šaudymu ir kitokiu triukš- 
— nesuranda, bėga prie Y. 
M. C. A., tie juokiasi, saky
dami: „štai ką jums demo
kratai davė šeštoj dienoj 
savo gaspadoriavimo.” Pu
blika gi plaukia iš visų apie- 
linkės miesčiukų, kad pa
mačius scenoj žmogžudį 
kun. Macochą,kuris sukapo
jo kirviu savo broli, kad pa- 
veržus iš jo pačią ir kuris 
Čenstakavo švenčiausiai pa
nelei išlupinėjo deimanto 
akis. Bet visi su nepasiga- 
nėdinimu turi grįžti namo, 
nes perstatymas uždraus
tas.

Kas pasidarbavo, kad už
draudus šį perstatymą?

Ant kiek tekų sužinoti, 
tai pirmutinė pasidarbavo 
viena vytelė, apie 33 meteliu . 
amžiaus mergelė, kuri ant 
Ames st. užlaiko “atsakanti 
bizni”. Ji surinko 13 vyčių, 
užvardino juos "draugysčių 
pirmininkais” ir nutarė,kad 
jie yra priešingi Macocho 
jierstatymui. Tą savo nuta
rimą padavė užtvirtint lie
tuvių prabaščiui, o tas per
davė airių prabaščiams. 
Tuomet minėta vyčių '‘prin
ce’’ su tuo nutarimu ir pra- 
baščių patvirtinimais nuei
na pas miesto majorą Mari-___ ______
ning, kad tas minėtą persta- ’ laukan, bet tuo tarpu pribuk 
tymą uždraustų, kas, su.-,-.o policija ir įsilaužus vidun i

parduoti, kaip štai apie

Teisybė.

lešavo $115. 
komunistai 
tai niekas 

Nedėlios

sutikti veidas veidan, nes dainininką. J. Krasmckas dau- 
_ i daly vauja Clevelando

kad durįs išėji- anglu operoje.
dūrė nuo pagrindų per šoną, iriausiai 
nežiūrint, k„2 ’ Į~ 
mui yra scenos vidury. Tikietai šio koncerto

Michelsonas trumpai pa- duoda pas „Lyros” choro 
aiškino pašelpimų draugijų rius. Dr. Stankų, 1210 
naudingumą, paskui pain-^^oad st. ir 
formavo i__U“ _ .
Klaipėdos nuotikius, ir pra-( 
dėjo prosyt Prųseiką. Jis 
faktais nurodė,: koks dabar 
Rusijos darbininkų gyveni
mas, kaip bado priversti 
žmonės valgo numirėlius, ir 
kad badas siaučia netik Pa- 
volgėj, kur saulė yra kalti
nama dėl neužderėjimo ja
vų, bet badas taip jau siau
čia ir Ukrainoj, tame der- 
lingiausiame Rusijos ruože. 
Negana ką Rusijos darbi
ninkai miršta badu, jie da ir 
laisvės neturi. Jiems nevalia 
streikuoti, nevalia valdžios 
kritikuoti, nevalia savo laik
raščių leisti. Jie daugiau su
varžyti. negu prie caro val
džios. Ir ponas Pruseika, 
girdi, atsistojęs čia jums gi
ria komunistų tvarką ir sa
ko "duokit mums pinigų, o 

įmes ir Lietuvoje taip pada
lysime. kaip Rusijoj.” 
j „Keleivio“ redaktorius 
j nurodė, kad Lietuvoje irgi 
Ine pyragai, bet žmonės te- 
i nai nors pavalgyt turi, badu

• * * —. . * i • , •

nežiūrint, 
mui yra scenos vidury.

t

parsi- 
na- 

Stankų, i21O So. 
J. Žurono studijoj, 

susirinkimą apie rtlOChestnut st., ant trečių lu
bų 350 nuni.

Koncertu Direkcija.

m u.
Buvo taip. Juozas Stru- 

žas parėjo iš svečių su savo 
draugu gerai išsitraukę ir 
pradėjo girtis, kiek katras 
gali. Stružas labai mėgsta 
girtis savo sveikata. Na, 
girdi, persitikrinkim. Ir 
pradėjo traukti pirštus. Gal 
nebūtų Stružui taip širdį 
skaudėję, jei jį butų nugalė
jęs sveikas“vyras, bet dabar 
jo draugas dirbtuvėje ran
ka palydėjęs, o kitos rankos 
pirštu ima Stružo pirštą ir 
ištraukia.

Stružas netekęs „šampijo- 
no” garbės. Įpuola despera-' 
cijon ir issitraukęs revo!ve-'kurie buvo įvažiavę iš 
n pradeda pyskint i visas j Amerikos RusijOn, paskui 
puses. Kada kulipkos• prade-į bėgo nuo Lenino diktatūros 
jo zvimbti, Struzo draugas j jjetuva 
movė laukan ir gal tik dėlto G J . . **’ -.ils šiandien da vaikščioja L T*1 
Gardnerio gatvėmis. Ir ne->'id<tl. ?.atik Stružo draugas pabėgo.^1,! kailf. Teciaus reikia 
, . * i pagirt: musiskius komunis-bet įssinese ir Struzo pati, P « . , „ kj oaiirof!ž
kuri šaudymu buvo iš miego' -
prikelta. Burdingieriai taip-'R“3S 
gi pabudo ant viršaus ir visi sea'-i'° .Į
drebino kinkomis, kad Stru-Jokl° tl luks?° ,,eke!?:., 
žas neužliptų pas juos revo-’ 
iiucijos kelti. Ir jis buvo jau ■ 
pradėjęs lipti laiptais augs-i 

, tyn. Vienas burdingierius! 
(norėjo jau nerti per langą i

ir

Norwoodiškis.

SO. OMAHA, NEB.
L.D.L.1). kuopai sekasi.
Vietos L.D.L.D. 27 kuopa 

nors dar jaunutė ir su se- 
isilaužus vidun i nesnėmis . (organizacijomis 

’ susilyginti negali, vienok 
I jai sekasi neblogai. Kadangi 

kuopos narių ūpas 
pakilęs, tai ir veikti

Pajieškau Antaninos Verbickiutčs, 
kuri via vedusi, bet po vyrui pavar
des nežinau. Paeina is Alytaus mies
telio. Pirmiau gyveno So. Bostone ir 
girdėjau ten apsivedė. Atsišaukit ar
ba žinantieji apie ją praneškit, fiž ką 
busiu dėkingas. Turiu žinią iš Lie
tuvos nuo jos tėvų. (5)

Martinas Egeliavicius
Box 141, Warehouse Point. Conn.

PELNINGAS DAUBAS.
Kiekvienas darbininkas, turintis 

palinkimą agentauti, gal: užsipelnyti 
daug geresnį pragyvenimą negu 
dirbtuvėje. Rašykite dėl platesnių in
formacijų. (4)

DEKSNIS OINTMENT CO.
P. O. Box 352. Hartford, Conn.

BAYONNE. N. J.
!*Jane eali k®* pataitę j

Kelea i" pavieniais numeriais ir ki
tus laikraščius: taipgi visokių kny- 
inj.

Užrašau visus geresnius lietuvių 
laikraščius. i.i

JONAS KAVOLIUS
19 E. Lįst st., Bayonne, N. J.

gaut 
r* L i _

Pajieškojimai
Pajieškau savo vyro Felikso Ta:i- 

čiaus, kuris mane apleido 11 d. iap- 
kričio-Kovember. 1922. Jis išvažiavo 
su Ona Merkeliute, kuri gyveno 
Erig'ntone. palikdamas mane su 
dviem mažais vaikučiais dideliam 
varge. .Ji yra pilkų plaukų, augšta, 
uz Taurių didesnė. Taip savęs jiedu

is

kalba.! angliškai. Kas tokius patč- 
mys, prašau man tuo pi mesti, už ką 
gaus atiygii.imą. Geriau jis pats lai 
sugrįžta, nes vėliau ar anksčiau poli
cija sarus, nes miestas turi duot vai
kams užlaikymą.

Veronika Taučienč
269 Bolton st., So. Boston, Mass.

Aš. Zofija 
Pralgauskiutė.

Stropiaicnč, po tėvais 
pajieškau savo pus

brolio Antano Grivesto. kuris gyve
na Elizabetfcport. N. -J.

Z. Stropinieiiė
16 Mvrtle st.. Siougthton, Mass.

Pajieškau dėdės Domininko Saba
lo, senįąu gyveno Livingston, III. 
Taipgi pajieškau pusbrolių, pussese
rės i: kitų gji,m;i.ių bei draugų. Ma- 
k>i:e. atsisaukt arba kas apie juos 
žino, teiksis pranešti. (5)

Petras Sobuto
156 Main avė.. Rumfoid, Me..

APSIVEDIMAI
Pajietkr.u apsivedimui merginos 

nuo 1>< iki 26 metų, be skirtumo pa
žiūrų :t. tikėjimo. Aš esu vaikinas 27 
metų. Kuri sutiktų apsivesti, meldžiu 
rašyti laiškus žemiau paduotu adre
su. Aš esu jūreivis (U. S. Navv) ir 
geras amatninkas. Dabar esu U. S. 
Navai akademijoj, bet jau tuojaus iš
eisiu iš tarnystes ir dirbsiu liuosai. 
Taigi butų geistina, kad gelėciau ap- 
sipažinti su mergina, o paskui apsi
vesti. 15)

P. O. Box 14.1, W. Lyne, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nejaunesnes kai 20 me
tų ir nesenesnės kai 35. Aš esu vai
kinas 36 metų. Norinčios apsivesti 
malonėkit atsišaukti, atsakymą duo
siu visoms.

B. C. Ciiap
P. O. Box, Davvson, ilk

Pajieškau apsivedimui merginos, 
“nesenesnės kai 22 mAų. As esu 25 
metų, sveriu 150 svai.i. Geistina, kad 
mergina butų graži ir nestora. sve>-. 

5 svarus ir kad
Su 
pa

būtų graži
tų nedaugiau kaip 1 
mokėtų angliškai kalbėt ir rašyt, 
pirmu laišku meldžiu prisiėst 
veikslą.

\:ita::u ■ Sakalauskas.
Genėtai Deiivery,

Los Angeles, California.

prantama, ir buvo padary-1 Stružą nuginklavo ir išga- 
ta, nes pats Manning yra iš-jbeno šaltojon atvėsti 
tikimas Romos tarnas. ! Išsėdėk naktį

Sausio 8 d. vakare atsibu-' ’ežinių grotų, Stružas užsi- 

stovų tų draugijų, kurios i pabaudos V Taigi
onklauso prie L. T. N. Sve-i išviso musu komunistu Iv- Pa buv0 Pa^ngusi taip va- 
tainės. Po trumpo pasikal- gėriui „revoliucija” kainavo dinamą 
bėjimo tapo išrinkti atsto- * ......... •'—-
vai kreiptis pas miesto ma
jorą su paaiškinimu, kad 
tas perstatymas nėra prie
šingas katalikų tikėjimui, 
tik parodo katalikų kunigo 
biaurius darbus. Atstovais

\---------- .. i Išsėdėjęs per naktį už ge-^arPe

- :------- Ježinių grotų, Stružas užsi--yra -
susirinkimas at-^mokėjo ant rytojaus S100

v ra

6 d. sausio L.D.L.D. kuo-

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Plungės, seniau gyvenusio Argen
tinoj. Paeina i ^Šeduvos parapijos. 
Alksnupių kainieC Panevėžio apskri
ties.

Veronika Mahiiaii-skien-’
655 W. Lombard st.. Baltimore, M<1.

M. X. MOCKUS
Gvvena Mek irci. ir <ako, kad IŠ 

TIKRU PAVEiKSi.U galite pa
žinti garsingąją sažį iiENiCO, jos 
žmones, jų gyveninių, aprėdalą, dai
lę. arkilektura. namus, r.ūesitus, isto
riškas ir ženklyvas vietas, padirb
tas ir gamtiškas navathybes ir t.t. 
Tie paveikslai fotogrufiški arba ko.- 
loruoti, gaunami pas mane. Keturi 
už $1.«M>. geresni 3 uz $1.90. Vaizdai 
Mexieo. 36 paveikslai vienoj knygoj, 
M2.OO. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikras Biblijas, su nurodymais. Bi
blija didėji $7.00. • Biblija mažesnėji 
$5.00.

Per mane galima uzsisakyt "KE
LEIVI” ir kitus pažangius laikraš
čius, taipgi įvairias lietuviškas kny
gas, už nužemintas kainas.

Pinigus siųskit per, bankos draft. 
arba pašto ar espreso n:oney order. 
Nesiųskit pinigų registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakymą, turi at
siust 5 Štampas po 2c. Mano adre
sas:

M. X. MOCKUS
(Dept. 1) Apartado 1378.

Guadaiajara. Ja.. Mesico.

i

Pajieškau apsivedimui jaunos ir 
dailios merginos, mokančios kalbėti 
angliškai. Mananti vesti lai atsišau
kia ir sykiu su laišku paveikslą pri
siunčia.

L. Budus
10 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 20 ir 26 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 27 metu, turiu gerą darbą ir 
š’ek-tiek turto. Kurios merginos norit 
turėt gerą šeimynišką gyvenimą, at- 
sišaukit šiuo adresu:

J. W-ski
P. O. Box 72, Bertha, Pa.

Pajieškau gyvenimui -draugės nuo 
2v iki 30 metų. Aš esu 27 metų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veikslą. atsakymą duosiu kiekvienai. 
Merginos iš Lietuvos lai peatsisaukia. 

J. N.
475 N. 3rd st., Phiiadelphiu, Pa.

Maloniai užkvieėiu \isus su

Spaudos Darbais
visuomet kreiptis pas

JUOZĄ GRIKŠTĄ.
, gražiai ir 
atspausdinęs 

dainom 
šventais. 
Už 100- 

25c.,

Aš atspausdinu greitai 
turiu « 

gražiausiom 
paveikslais: 
angliškais, 
už. 12 gromarų 

40c. Pinigus siųskit 
o 25c. siuskit pašto 

t)

pigiai. Taipgi 
GROMATU su 
i,- su visokiais 
l.ctuviškais ir 
gromatų 51.25, 
už 1OO konvertij 
meney orderiais, o 25c 
stampomis.

JUOZAS GRIKŠTAS
233 No. Clarion st.. Philadelphia, Pa.

II

apsivedimui merginos ĮPajieškau -r—,--------- -----v
arba našlės, be skirtumo tautos ir ti
kybos, nuo 22 iki 35 metų. Aš esu 
aikinas 29 metu, laisvas, nevartoju 

:vaiginančių gėrimu, nei tabako. My
liu skaitymą ir rašymą. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti ir paveikslą,at-Į 
sakymą duosiu kiekvienai. (5)

P. M. Pilietis
Bcx 85, Collinsvilie, III.

LIETUVIŲ LAISVES MYLŽTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. VVAUKEGaN. 1LL>
Pirmininkas Kaz. Grinius.

802—8th st. ..
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunaa, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. RudzinskL 

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

1320 S. Victory st
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

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

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutini 
nedėidienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—>803—Sth št.

f
I VALUTKEVičIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNER1OS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemaii- 
nią, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir tt. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
13 Intervale st., Montello, Mass.

I

Pajieškau draugo Tamošiaus Sala- 
petos. paeina iš Vilniaus rčdvbos ii 
apskričio, Maletų valsčiaus. Pasube- 
čio kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą. -Jei ka.: žmoL 
kur jis gyvena, meldžiu pranešti, uz 
ka busiu labai dėkingas. Keturi me
tai atgal jisai gyveno Pittsburgh, Pa. 

Jokūbas Paškevičia
Box 42. Rilcy, Me.

Pajiesiau apsivedimui merginos 
ulba našlės, nesenesnės kaip 39 me
tų ir neifiunesnės ■ 25 metų, be skir
tumo tikėjimo, kad ir su vienu kū
dikiu. bile butu gera gyvenimui. Aš 
esu vaikinas 38 metų, turtingas, tai 
butų gerai, kad ir moteris butu pa
siturinti. Su oirmu laišku prisiųskit 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. (-5)

Geo. Smith
M. S. Minės, Bienfaite

Sask. Canada.

PAJIEŠKAU DARBO Fotografijų 
Studijoj. Esu patyręs fotografas. 
Taipgi sutikčiau eiti į partnerius su 
sąžiningu fotografu. Arba ir vienas 
pirkt fotografijų studiją. Biznis turė
tu būt išdirbtas. Atsišaukite.

V. STANKUS
5013 Melrose st-. Phiiadelphia. Pa.

i driskiu balių”. Iš 
[pradžių buvo bijotasi, kad 
(gal bus nuostolių iš to pa
dengimo. bet balius pasiro
dė gana pasekmingas. Mat 
! nariai suaukavo naudingų 
!daikteliu, iš kurių buvo pa- Sausio 14 d. čia turepome|skirtos - d<(vall()s. Ncrs lie_ 
tuvių Į balių susirinko ne

baugiausia, bet už tai sve
timtaučių atsilankė nema
žai. Tai buvo tikras tarp
tautinis vakaras. Buvo ne
mažai apsirengusių driskių 
kostiumais. Užvis tipin- 
giausia atrodė šie: Viktori
ja Šukienė, kaipo Šiaulių 
Lucė. islikusi nuo baisios 
karės, ir Stanislovas Kra- 
,-auskis, kaipo jos vyras; 
Kaulas Meilingas, taip-pat 
iš šiaurių, tinkamai buvo 
apsirėdęs ir daug juokų pri
darė. P. J. Juzeliūnas pui
kiai nudavė, nebilį ir neregi, 
kuri mergaitė vedžiojo ir 
vis almužnos prašinėjo. Bu
vo ir amerikoniškų driskiu 
kostiumais apsirengusių. 
Pelno iš "driskių baliaus” 
paliko apie 30 dol. Tai puiki 
paspirtis L. D. L. D. kuopai 
apšvietos platinime.

A. A. žalpis.

$115.

i I

Jonas Veikša.

NORWOOI), MASS. 
Pruseikos ir Michelsono 

prakalbos.

išrinkti: nuo Lietuvių Pilie- Pr?gos . išgirsti viršminėtų 
čių Draugystės A. W. Jodei-prakaloas, z-cr kas 

prie dabartinių partijų san- 
tikių kaip ir naujiena. Mat, 
L. Vienybės D-ja senai jau

kis, nuo šv. Roko Draugys
tės S. K. Kriaučiūnas, nuo 
L. T. Namo A; Sereika, nuo , .
Teatrališko Ratelio Viesulos buvo uzkvietus b. Michelso- 
S. Smith. A. Stitilis ir M 
Zarauskas. , . -

Sausio 9 d. minėti atsto- s/bastė 
vai vyksta pas majorą iš
gauti leidimą Macochui su
lošti. Iš tų atstovų A. W. Jo- 
deikis. S. K. Kriaučiūnas rr 
W. Zarauskas yra ponui 
MRnning gerai žinomi, kai
no jo darbuotojai. Ji<T tikri
no, kad leidimą gaus, nes, 
anot jų. Manning buvo me
lagingai informuotas.

Ponas Manning, išklausęs 
savo „frentų” skundą, pasa
kė: „Tokių perstatymų, ku
rie Įžeidžia katalikų tikėji
mą, aš neleisiu. Galit daryt 
ką jus norit, tik neužgaukit

ną pasakyt čia prakalbą, ir 
j kaip tyčia tą pačią dieną at- 
—*5 čionai bolševikėlių 
druska Dėdelė, tikriau sa
kant — Pruseika.

J Kad parodžius Nonvoodo 
,. darbininkams, kiek nupro- 

gresavo tas jau užmirštas 
kalbėtojas, vietos draugijų 
Sąryšis pakvietė jį kalbėt. 
Michelsono da nebuvo. Vė
liaus pribuvo ir jis. ir pats 
išgirsta nors jau tiktai dali 
Pruseikos kalbos.

Reikia pasakyti, 
Pjuseika vadinasi Dėdele, 
liet kalba kaip mažas vai
kas. Sakau kaip vaikas, nes 
rimtai mąstančiam darbi- 

bažnyčios, nes jus žinot.kad ninkui nebuvo ko pasimoky- 
aš esu katalikas ir mano tė- ti iš jo kalbos. Visą laiką ji- 
vai katalikai.” sai garbino kumščios spėką:

Ir taip minėti atstovai 'per spėką Lietuva at- 
Das majorą nieko nepešė, gausianti Vilnių, ir tik per 
Dabar jie tariasi, ar negali- spėką darbininkai įvykinsią 
:ną būtų,patraukti ..majorą pasauly 'bolševizmą. Teisy- 
atsakomyberi. kad jnąręikia žiūrėt,
tus Įi apmokėti lėšas, kurios nes su teisybe nieko nepeši, 
casidarė viršminėtą persta- Vadinasi, pats pripažino, 
n™., vonnrionž ‘ ’Kac] pas komunistus teisy-

yra tas, bes nėra.
Toliaus Pruseika išgyrė 

Rusijos tvarką ir iškolioio 
, kad tokiai šau-

nors

PHILADELPHIA. PA.

i

Aš. Ona Gustaitė, po vvrui Rim
kienė, pajieškau Jono Gaudiešiaus rr 
broliu Juozapo ir Jono Šiimų. Patina 
visi iš Norvaišų kaimo, Plungės vals
čiaus. Telšių apskričio. Viii gyvena 
Chicago. UI. Turiu prie, ių labai svar
bu reidais. Malonėkite atsišauKti 
šiuo antrašu:

Petras Clnkis
5101 Melrose st.. Frankford, 

Philadelphia. Pa.

A s. Viktorija Stin.’ž enė, po tėvais 
Skubvtč, pajieškau savo vyr? Mykolo 
Stinprio. 4 metai atgal, tuoj <>o mu
su apsivedimui jis prasišalino, palik • 
damas mane sunkiame padėjime i 
išsiveždamas visą mano mergystes 
turtą — 600 dolerių. Paeina iš Vil
niaus sjub, valsčiaus ir kaimo nepa
sisakė. apie 30 metu senumo, neauęš- 
“o ūgio, smulkiai raupuotas. Girdžiu 
ij esant Brooklyn. N. V. Meldžiu ta
vęs, Mvkole i. sugrįžk. visKa dovano
siu.'o jįyvensi.ue laimingai. Bet jeigu 
jau manės atsižadi, tai nors 
vo kūdikėlio Antanuko turė:< 
l irkštėle tėviško: 
jam kiek išgalėd: 
mudu vargstamo i 
ties, žinantieji jo 
man pranešti, už 
kinga.

Viktorija
P. O. Box 16.

PARDAVIMAI.

,uno 
.■yduo-- 

kaip 
Gripo

stam-

prie sa- 
nirs ki- 
prisiųsk i 

Žinok, kad 
tavo pnežas- 
a malcnėkite

PARSIDUODA DUONOS 
KEPTUVĖ.

norit sutaupyt pinigų, pasinau- 
dokit proga.

Visame mieste randasi tik viena 
duonos keptuvė. Biznis išdirbtas per 
keletą metu. Vienas trekas ir arklys. 
J savaitę iškepam 25 bačkas miltų. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
Lietuvon. Pelei platesnių informaei- 

' iv kreipkitės pas savininka. 14) 
B. BART

16 Sha«mut st.. Providencc. R. I.

’a as

I
£ REIKALAVIMAI

tymą rengiant.
Nuostabiausia

kad per pereitus trejus me
tus ti> žmonės, stovėdami v
‘ kairiųjų” eilėse, šmeižė so- socialistus, 
cialistus ir jų laikraščius, niai tvarkai jie priešinasi, 

j ragino žmones nebalsuot už Pabaigus jam savo kalbą, 
'socialistus, bet už demokra- tano pakviestas ant pagilin
tus, na tai dabar ir sušilau- dų S. Michelsonas. Pruseika 
kė demokratų tvarkos. matyt bijojo su Michelsonu

Juliaus Krasnicko 
koncertas.

Sūbato.j. 27 d; sausio, 
ri).
Mayomensing avė. Pradžia 
S:0G vakare. Įžanga $1.00, 
ir 50c.

Programe dalyvaus visų 
limas dainininkas Juozas Žuro- 
nas—baritonas. Ona Mineikai- 
tė-Stan k ienė—soprano; Petras 
Repšys — smuikininkas; "Ly
ros” choras ir pats J. Krasnic- 
kas.

Philadelphijos publika 
progą išgint geriausi lietuvių

X »
1923

Tautiškoj SVetfrfnė.i. 92$ E. 
nuo 
75c.

my

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATDLAmS
LIET V VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—d po pietų; 
Nuo 7—8 ve kare.

8709 JOS CAMI’AU AVĖ,
DETROIT, MICH.merginos

r__  ___ r _ Mokestis JO
doleriu ant mėnesio.’valgis ir guolis.

<5)

Pajieškau moters arba 
prie name pridaboiimo.

Pajieškau .Jono Didžiakio. apie '3 
metų ka: Amerikoj, pirmiaus gyv<?no 
Iietrcit. Midi., o dabar nežinau kur. ‘ 
Meldžiu a'si UK'i arba kas apie jį:-------
žinot praneškit, yra svarbus reiką- j 
'as. Jo pusbrolis Antanas Indzaki'. 
vra sunkiai automobiliaus sužeista-. 
<iabar eina teismas. Busime labui de-j 
kingi už atsišaukima. I

Kazys Vilius i
l’hiladJ'm.a. Pa.151 Sigel st..

Pajieškau sesers Gi.t: - Latiiinayi• 
čiutės. paeina iš Kauno a&iybu.s, L k 
mergės apskr, Lid^ti'‘parapijos, Ba- 
bilu kaim<>. Mekizm a t S’-a ūkti Urbi 
kas apie ja žinot, malonėkite 
ti šiuo adresu:

Kazimer L'.'vrinovicz
R. F. D. Boy 115. Watertown. Conn.

pn.ne:;-
(6)

Greitai atsisaul.it šiuo adresu-
W. Žukauskas 

16'’6 So. Water st,
Philadelphia, Pi.

REIKALINGAS PIRMOS 
RANKOS BEKĖRIS.

Kuris moka kepti duoną, keikus ir 
visus kepėjo darbus. Darbas užti
krintas. Lai atsišaukia tuojaus.

JOUN PAUL BAKING CO.
3211 Portland avė, Tacoma. Wash.

Phone, West 2491

DR. J. J0NIKAIT1S♦
Laikas: 1-—3 ir 7—9 vai. vak. 

3732 M1CH1GAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

1

į

I

Paiieškau savo vyro Antano — t 
trausko. paeina is Suvalkų :ėdyb-> . Kit tuojau: 
Balbieriškio parapijos. Tris metai 
kaip jis mane paliko su trimis va.- 
kais. Mylimas mano Ai.i.an i., malo- 
nėkie atsišaukti, turiu svarbu rcika- I 
<ą. Jei nenori mus matyti, tai nors 

i laišką atrašykie. Jeigu kas apie, jį 
žinot, malonėkit? pranešti, busiu la- 

trr5<s -bai dėkinga. <")
turės „J- -v!.,wE, shatrauskv

ibtrlshoi irt*, Ok’.u»

I 
I

j žinot, malonėkit? 
dėkinga.

Mrs. Martha 
Eox 5S6,

REIKALINGAS GERAS K'RIAI - 
ČiljS prie kostumieriško tiaiix>, nau- 
iuš siutus siut. ir senus taisyt it pro- 
svt. Dai-bas ant visados-. Atsisaukit 
greitai. .

M. RAMANAUSKAS
30 VVard st, M’orcester. Mass.

REIKM.INGAS BEKERIŠ. kuris 
atsišau- 

(5)
Ša-1 moka dirbt keikus ir pajus; 

iuo adresu:
Matyaska & Visotski 

i’evue avė, Brockton. Mass.9-

REIKALINGI AGENTAI
Gabus vyrai ir moteris visose lie

tuviškose kolonijose. Galima dirbti 
visą laiką arba vakarais. Dalbas 
lai pelningas. •

M. L Dl’MSHA & CO.
5013 .Melrose st, Philadelphia,

la-
(5)

l’a.

5 70 DAINŲ! į
9 Chorų ir jų vadovų žiniai: J 
£ Atspausirinta 70 choraHų dai-
<• nų vienoje knygoje. Diduma tų jS
(į dainų maišytų chorų balsams; 5 
:'l dalis jų vyru arba ir moterų 3 
r kvartetai ir dalis duettų, kurie 
K tinka geriausiai vaikų chorams.
J Knygos kaina 1 d. 50c. >
j Atyda! Kas ims iš karte 20 ? 
(t knygų, gaus už 25 dol. 3
3 Siųsk pinigus ir rašyk: 3
j M. PETRAUSKAS |
k 769 Broad«*y. So. Boston, Mass 3

atsisaul.it


■j Mažas ir parankiausias dėl | 
| kompresu dėžutes galimu, 
• gauti kiekvienoje aptiekoje.1Sveikatos Kampelis. • (Neužkrečiama gaza yra ta - 

___ •__ T,,,,,,, , J gaza, iš kurios per kaitini-
. . . ,. ma vra išnaikinti visokietą jj pataisyti? Kam leisti 

draugams, kurie nepažįst;. * 
tavo reikalavimu, tau duzas 
davinėti? Kode! negauti ge
riausią gydytoju kuris pa
žįsta gyduoles, Įr • kuris ,$u 
pilnu ištyrinėjimu pažįsta 
tave? Tegul tavo gydytojas 
tau pataria kas daryti. Taip 
bus geriausia. '

Dr. Charles V. Chapin.

■ e ■ ■ ■ ■ ■■ ■ '

"LENGVIAUSIAS 
KELIAS”.

As turiu knygą, kuri pa
rašyta apie 1900 metą at
gal. Ją parašė labai moky
tas žmogus. Tai yra, jis bu
vo apsipažinęs su daugeliu 
dalyku, bet mažai su medi
cina. Nepaisant to, jis pa
prato duoti daug patarimu 
apie ligų gydymą. Tas pats 
yra su daugeliu žmonių 
šiandien, kurie visai apie tū
lus dalykus nieko nežino, 
bet gali patarimus duoti. 
Tas senas viršminėtas ry
mietis tik atkartodavo ką 
jis nuo kitų girdėjo. Tik pa
žiūrėkime, ką jis patarė, 
kad kosulį išgydžius: „Rei
kia įdėti vilko kepenis į šil
dytą vyną ir tą vyną išger
ti”; arba, „meškos tulžį su- 
maišyt su medum”, arba 
„valgyt arklio seiles”. .

o

UNIJA

Neimkit kitokio, kaip tik 
paveik du.

i HAMBURGU ------
į PanįkĮą i»

Į LIETUVĄ
Greitas paaaiierinis keliu mo 
N«W YORKO IKI UEPOJAUS 

KGothenbum, Švediją. Puežierie! 
uenefereoti^^^^urių tiesiai i

S S. DR0TTN1NGH0LM 
Vasario 10. Kova 10 ir Balandžio i t

S. S. STOCKHOLM 
Kovo .11. Gegužės 5.

T/eČias tiesos kainus; 
\ ------- $10X50;

IN1&Ą i» PIL1AVĄ $106^0 
LIEPOJ Ų f, KLAIPĖDĄ - $107

Sa damokėjūna <5.00 taksų.
Trečio* kleeos pasažieriai tari ka

binas tiktai ei 2—4 lovukėm.
Nereikia Aveėjgs gasporto vatos.
KteHHtttite prie Vietinių Agentų ar 

AMKRltAN LINK
11 >24 Stote Sftreet. Nev York CUy.

A«t Mįfo,
anejurn dagia:

KELEIVIO” KALENDORIUS 
JAV GATAVAS.

KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIK 25 CENTAI

SVENJOS 
AMERIKOSyra

, o antiseptiška gaza' 
yra ta gaza, iš kurios diegai 
tapo panaikinti per veikian
čius prieš puvimą vaistiusį 
•\n*ae. fflėrkurijo bičhlorido >., 
^ešiojantĄirifeHkMvĮėi neikiu 
juos laisvu, uždengtus, -kad< 
jie nešusitei-stų. Vartojam 
ii reikia visada suimti pirš-į 
tais už popieros, į kurį jis j 
yra įvyniotas ir tos popie
ros nenuplėšti, pakol ji yra į 
reikalinga kompreso užden-i 
gimti i. Jeigu per ------ 1
rėjimą 
pirštais, 
žaizdos 
ta

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro n» iš pavydu.

T-ikia kiekviena* sveikatą 
Kurs tik vartoja Sakitanj!

. —-----
Sahitang B.terį bnonH vsrtija Jau 

:>er J 3 .net? nn>i vfetilfci) pilvo lifų h 
gėrisi jo s.teWi«iwin» pueK«M*<>. 
i adanti neftmdu. jam )yfaas, bei jį; 
Jį viršesnio. pMistetffk isifytt. 
buteli, o mes tožtikiitųtfn.tmė sorjka. 
•ni ne.-iškirst, kol gf\x»>asi. Koki 
(ik vidurių nesmagumą jauti, krtip-' 
kis pr.e savo sptrikūriau« reik|Jau- 
dąinas tikrų- Salutaru. e jei Įis aeto- 
išui. kreipkis tieoiai prie išditMjų 
pridaodumu savo apiiritorfaA anr- 
-a. adri-.-uoJamu šiaip: ■

ŠALUTARAS į,
DRUG JE CHEMUAL tCk. fu;

Dept.lt
1707 S. Hahrted St. Ukicata.lt)

■ ■ ■
___

■. — —

;'N’esikankhik su '
^u^aaznu*

neapsižiu-! 
gaza pačiupinėja i į 
tai uždedant ant' 

reikia tėmyii, kadi 
dalis gazos butų kuoto-l 

liausiu nuo žaizdos.
Pakol galima parūpinti; 

saugią gaza. žaizdą geriau’ 
palikti atrištą, ne kaipo už-i 
rišti by kokiu skarmalu, bei i 
šitas yra nevisada praktiš
ka. Ypač tose vietose, kur 
gaza negalima greitu laiku 
parūpinti, yra pavojinga 
ant ilgai palikti atrištą žaiz
dą, nes nuo rankų ir iš oro 
ant jos prisirenka visokių 
nešvarumų, pakol daktarai 
suteiks atsakančią pageltą.1 
Šitame atsitikime kompre
sas taipgi lošia žymią rolę, 
sustabdydamas kraujo tekė
jimą ir uždengdamas žaiz
dą. Bet kompresą reikia 

. . i kuoge-
riausį ir iš čysto audeklo. 
Delei to galima vartoti no
sinę skepečiuke, kuri po 

raiscl°: skalbimui dar nebuvo var
tota. Ta skarelė pirmiau^ 
turi būti išdžiovinta per de- 
imts minutų ir aplieta

buvo

PIRMOJI PAGELBA NE 
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsa) 

Persergėjimai.
Prie viso, kas jau

minėta, reikia pridėti neku- 
riuos persergėjimus, kurie 
privalo būti patėmvti varto
jime volo raiščio.

Raištis vyniojasi visad;! 
_ .... Jis!nuf> palmių augštyn ir nuo

taipgi patarė pagauti varlėji įauko pusę, per 
įspiauti jai į burną ir ją . , . . .
leisti, kosulys su varle išeis, j .kzl,?15la usada dedas*

Mes galime juoktis iš pastoviai, bet ne persupnai 
patarimų, bet dar ir šian-į11 ]Įe P^huosai, perdem v«e- 
dien vra daug tokiu, kurie. no,.to ^.’P^mo. .
tiki i‘seno Plinv gyduoles. I. ^aisiojant ranką ar ko- 

, iia visacta pirštus palik ne-
Daugelis žmonių, ku-; apvyniotus, jje matytų- 

ne. kaip tik pradeda ko>eu,;sj jeigu galai pirštų pamė- 
nusiperka bonką Mother liynucs arba jausi juose 
Jarnesg! duobų, arba kokių !$j.a.ū^ėjima. žinok, kad už-:v 
kitų Kock-a-too gyduolių :iaiša:.as su?raMė R 
arba Jonės Brothers vaist?-!drkuliac^ ir reikia kuį stengtis padaryti 
mų cukrinių jas naudoja greičiausiai atliuosuoti, ki- 
kaipo vaistą. Kainurios pa- taįo cresia pavojus, 
tentuotos gyduoles nepavo-. y^dos nedaryk 
jmgos ir neveik visos be J<hatveitimo ant smailo kaulo, 
kios vertes Tik pamąstyta- Apraišiojamą sąnari vi
nie, kaip tai juokinga, jog, sa(|a padėk ton vieton, kur 
^itaa ten _irma Louisville,'^^-jj ant jigiaus palikti. . lonn mVrLnVrfn' nvUik”"' 
Haverhnl ar kur kitur, tu-|„^ „.U:V100?, merkunjo mchlon-
rėtų nuomonę apie ypatin
gą gydymą, kuris reikalin
gas dėl kiekvieno iš šimtų ■ ’ •
tūkstančių, kuriems gyduo-į^"'^ 
lės yra parduodamos. - - -

Kosėjimas turi

R ■ V I 1KSLĖUS Iš „KELEIVIO” KALENDORIAUS.

J’i 
i ji

H BOSTONO I LIETUVĄ
*>į

v

p* irez
pitii v

Xe:
- vert. 

X’ -.JS?7!

’ KALENDORIUS 192:1 METAMS jr.a gatavas. Jame tel- 
eiiių. juoku, moksliškų straipsnių ir informacijų. Bcio.

' t ųur;:aL ;iicsi-uotas, jame te’pa ka»ikaturos ir paveikslui 
yos veikėjų. Jo liaiua vra 5<k-.. o<-t "Keleivio” skaityto- 
'<;igus galima siųsti stantpcm arba galima i:- kvoteri i 

A e esuokit:

"KELEIVIS”
BROADVVAY. :: SO. BOSTON. MASS.

5
1

‘.r: .

trčr.u

dzmais AZtskiihtfe
k laputi

j nes . ii judinant gali nu- 
’ smukti užraišalas ir vieto- 
;mis atsihuosuoti. kitur gi 

•: labiau tlžsivėršti, sustabdy- 
ss krauja .cirkuliaciią.

1 Niekados nevyniok raiš- 
zi-

[ 'Niekados nevyniok 
kelias apačioj užraišalo. bet v 

priežastis ir kiekviena turUrai& ant riršaus j& 
savo ypatingą gydymą. Pa- 
prasčiausia šaltis vra kosė-.^
jimo priežastis. Prižiūrėk 
šaltį ir pasveiksi. Neapsi-!^^ 
saugok, neprižiūrėk ir

I
------—o------7------- ------ ----------------------- . . ------------  

jokios gyduolės nepagelbės. 
Priklausančios savininkam* 
gyduolės yra prigavimas ir 
apgavystė.

Paprasčiausia priežastis 
chroniško kosėjimo

minta 
Ui

ėinyk, • jir' sužeista, .vieta

tdu. Kompresas ^us labai 
^7 šlapias ir reikės is jo prieš 

uždėsiant ant žaizdos iš- 
i grėsti vandenį. Padirbant 
šitą kompresą reikia jį ran
komis čiupinėti, ir todėl rei

škia rankas chirurgiškai ap- 
\alyti. tai yra nuo jų prašą- 

s „t AAhti visokius ligų diegus.
r-- neta;-A/

^MĮne v^idei^’įe.

m
N v

i.-I .□

to. ’

-kr.'tp-
val£0,

K - .
**’H.

per Liverpoolj 
didtlių, patogių, greitų, 

iamų laivų:
AVSON1A 

SaiMia 27 ir Vasario 24
ANDANIA

Vasario 19 ir Kev.o 17
TAIPGI M NEW YORKO

Personaliai vedama ekskursija j 
ultTL VĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas ‘ UTARN1NKAS, ant vieno 
š trijų didžiausių jūrių milžinu. _su 

persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
* A*utbarnptone

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės pria 

artimiausių agentų arba prie
' THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
-126 Statė st., Boston, Mass.

II

. sknuihjuų virtu, ligi
r ’d " i.- iržgųnę-

ti^» malonus palongveji- 
L1HS tuojaus užstos.
l’iLt-įsa i Paia-ExpeUer» turi

t.'ii:-:R.
bO ■
II ėlfi
Ib... . . .

Koks buvę dievss Perkūnas?
________

Perkūnas buvo vyriausia seno
vės- lietuviu dievas. Jisai globo- 

tautą tuomet, kuo- 
ji buvo laisva ir galinga. 

Todėl Perkūno ir dabar lietu- 
įViai negali užmiršti.

-: Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokiu stebuklu jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

1 Ar žinot taipgi, koks buvo 
.dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir

■ ant tuščios žemės 
Leką atartai tuvių tautą?

j Ar žinot apie 
š?1. J“ trimną?

■ip.piąuiA. jją veikdavo vyrų j
jie" dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis j 
a; ir Pizius. arba moterų deivės !

Į Gabija. Jura, Laumė, Milda ir 
J kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
tai išsirašykit knygą 

"Kokius Dievus žmonės 
ančių. Bet aht iiiiitnės į
-'itu Liėtuvk motinų nebuvo Toj knygoj yra aprašyti ne- 
irdurmuotos, kodėl jos gavo-tiktai visi senovės lietuviu die- 

- pisekmią. Eagle Pienas! vaj jr tikėjimas, bet ir kitų tau- 
j-j-; niausiąs i^sai- tu pradedant nuo saulės gar- 

fcr4-rjniatu cok.u-:hintojų iki knksciomų gadynes.
.ro ėdikiams mais-;T«iai rasite aprašyta iš viso 
gailia duoti jx» to | apie 400 Įvairių dievų. Podraug 

l"r5£v’^nJ:a’ “ru2 ne~ j susipažinsit ir su tomis tauto- 
- n^ii oš geriau žino- n“5* kurios tuos dievus garbino, į, 

E.iki r^-yjkur jos gyveno, kaip atsirado irf 
•• . vr. išleidusi lietu-į kaip išnyko (nes daug jų jau’ 
bengti Bordeft’s Eagle neoera>- f
v-ok.u amžių. Jei no-j Knyga netikybinio pobūdžio, ; 
pamv.inimc. iškirpk į grynas mokslas. Ją perskai-* 
r'^-Ju ‘ 3>- 135 tęs galėsi stoti i diskusijas ir

-. 0 pa.:ųs jums. visM , sukirsti kiekvieną kunigą.
sykiu su pi>i-l Veikalas yra parašytas labai!

i gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
k. i. vk audžia, šitom slraipe- ; POP^j Juri apie 300 pusla- 
k.ekvieną t- ,r pasidZk skaitymo ir Kamuoja tak-

i tai $1 .<>0. Tas pats dailiai apda- 
į ; rytas. $1.25. Jis gaunamas ”Ke- 
"*:leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi

nigus. ir tuojaus gausi knygą.
"KELEIVIS”,

255 f?roadway. So. Boston. Mass Į

! MERGINŲ PAVEIKSLAI.
I Spocialčs fotografijos dailių, gra- 
‘ ?.u merginų — tikri artistų modeliai; 
miera 3x5 coliu. Kaina 20 Fotogra-I 
f i jų $1.00. (4) j

VICTOR F. EmVAKDS
921 Kace st_ Cincinnati, Ohio. ■
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.3 svarbi
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nepalik tarnaicėiii''
Indus, ir t.t. arba
maisto. Prižiurę!: 
smulkmenas.

. - savaitę kūdikį pa
ti jo svorį.

čiulpti ar valgyti jo lietuviu 
-iau. kaip dvidešim- Rleį ‘ ’ 
" V K1 įl» -. . • , f
ci .ųĮni.ife'ti su čiulpi 
.ųraįe.

■ .;ur .-.iįpmev jis vai 
pe’.'i't lopšy.

• a:i;;;i žaistų su sa-
k, juos juosiati a-

:tu , kuaiaiet ji«e

viijgyii tarpe val-

.■ n b ryti'maistą tie-
i m 3

’o.
\v 4:aątų-'-

'■i

v:,:gyti. Jei
valdyti laika;

1

<

kaip jis su-j 
kaip paskui i 
sutvėrė fie-!

dievą

i .aias degimą—i.- ųžgųnę-

i

’MOUNT

’THL’RIN-
specialius

PIN ICUS 
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 

_ KTAM GIMINES Iš UETŪ- 
Ų VOS. NOTARIALISKA KAN- 
, GEUAJŲJA.

JOINT SERVICE W!TH

Laivai

turi ir

Boston, Mas*

UNITBAMEMUNIINES

! INKARO vaisbaženklj.

galoną įdaryti mšžgc- ..............  .
t i-iiikas su mmhi.kai*š- rao?a:o,‘ at-sisi*?& .- h .-ruse* ^z-Arrl u gydytoju.

_• eTeta ęt; tkarčią tirtančiai į 
motinu .-augino savo kudt- ;

u IJvrde'.' Etiį r Pienu. Tai žinoti, 
_ „ų draugui rekoiitendąvo Eagle ’ var<jti 
Re^.Įž:- ktr^’ ; «»*!»»

t*

i N iek^dos naeiam 
tinšlį’taiitinkiy'atiiBį-Mž- 
raiSaia ir vėl išnauio ii už- k,!,s ,<WKus reikia palikt: fe, 

kadangi pute: 
i studi- Kirifci'.nn 

puiki-; 
uikiau.

i ežio i 
s u uty iki ii,. p 

ip. kad pa’ 
otriausi Ju 
moiiovs pį. 
to

Ka ų ’ 
tų. iu.ip 

i Eorden 
: vių k

I'tena v* kam 
ri kopti >s 

■ kupot.a.- 
;.paslt< 
ji su 

I dyka 
: kia

raišaia ir vėl išnaujo ji už-. ... . ,^k * [atlikti chirurgui. !
Niekados nedėk šlama' Pirmosios pagelbėsNiekados neueK slapią ,;llotojui visai nemato rei 

ir tana1^0 mėginti mazgoti žalz- 
Tusrati i^’ neS taS Visai te-
P® *" i reikalingas čiuninėhmas.

., ' F.UI.S. 'kaip
PrąsiIa'i (Bus daugiau) , tjr;

?- J ’
• i
1 !

i -I

i

. - /ra džraišalą, kadangi džiuda-
džiova. Patentuotų gyduo- ma5 j;s susitrauks i -----
Jių dirbėjas nežino, jog ser- nekuriose

■ prus.
Gerokai galima 

virti vartoti volo raišti, be 
vvniejant koją nuo pėdos 
viišu. Tas duoda progą su 
tikti visokias apraišiojimo 
metodas, kokios tik buvo; 
minėtos.

K? valkai volo raiščio gali' 
būti labai jiaudingai suvar- į 
roti išsilaviniusių bandaža- 
vintz ypatų. Yra viso tris 
specikliški bandažai daromi 
tokiu, budu; kadangi jie yra 

. , . - T . , : labai paprasti, priegtam ga-
jazdele. Jam genaus butų na parankųS tai juos priva 
gerti Plinio vyną, kuriame - -- - - •
vilko kepenys 'pamerkta.

Daug dasiekta su geru, 
sveiku gyvenimu, ir kartais 
tikros gyduolės gydo ser
gančius. Patentuotų gyduo
lių pardavėjas nežino, kokia 
liga sergantis serga, jis tik

gantis džiova serga. Jam tik 
rupi parduoti bonką ir gauti 
dolerį. Gal jis parduoda 
daug bonkų už daugelį do
lerių. Galų gale sergantis 
nueina pas gydytoją ir ran
da, jog kartais pervėlu pa
sveikti, nes džiova įsisenėjo.

Daugelis žmonių nežino, 
jog kartais kosulys paeina 
nuo širdies arba kraujagys
lių ligų. Tas, kuris tiki iš
gydyti širdies liga su paten
tuotomis gyduolėmis, išti- 
kro pasiremia sulaužyta

vietose

: tink:
. toki;
• yra ?

'y ta? 
: iri. 1.1

AMERKANUNE
Trumpiausias kelias į

— . — _ f
ilo žinoti kiekvienas, kuris 
į interesuojasi apraišiojimu.

Kompresai.
Apie kompresus jau buvo 

minėta, kalbant apie Raudo
nojo Kryžiaus pirmutinei 
pagelbai ištaisymą (outfit). 

gali imti jo pinigus ir tegul; Kompresas yra vartojamas 
liga sau eina. ! ’* ’ * -•=1--—

Kodėl žmonės nenori būti 
mokytesni? Gal todėl, jog 
visi mėgsta lengviausią ke
lią. Kas nori pasilikti namie 
ir bandyti gydyti šalti? 
Daug lengviau nusipirkti 
gyduolių ir jafr imti Visi bi
josi diiovosj ir nenori palie
ti darbą'Ir eiti Į gydinyčžą, 
ir todėl lengviaus imti drau
go patarimus ir neiti pas 
gydytoją. Yra lengviausias 
kelias, ir kaip beveik visi 
lengviausi keliai, kartais 
turi liūdną galą.

Delikatniausia mašina pa
saulyje yra žmogaus kūnas. 
Kuomet nedirba, kam tad 
samdyti svetimą fabrikan-

1 I
I

STRAIPSNIS
---------- 1)----------

KŪDIKIŲ
iEROVžs skYRIUS

[f DĖL APRŪPINIMO 
.MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

iv.
KO MOTINOS NETURI iMEYTi.
Nepe’tėk kūdikio periiažnai ar par- 

i įkug.
Neer-idvl: kūdikio ; i jis nčra ti-.- 

ros žaizdos.' Jis turi būtį k-Į?į,K  ̂ W ,i«
apie pusantro colio dydžio 1.diena re-inosa-.. sreFV.., ;
visus'šonus. Kompresas turi Į,

::dt <iu» :
■kokiu vaisių r.vp-.tfiiarus-'Jsi'į

• *3- i “
L kompresai^' ar

[spaudimui ko, arba aiškiau 
sakant uždėjimui ant atda-

!e maj.-
..e.uvį.- ---- „„ _ __ , • x -t . • ’
vartoti e .-d. -’; Eagrte Pieną.jkUF jos gyveno, kaip atsirado ir 
Compa

pilna per.č
k iii p p:

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda r.uo 46th st

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lavom ant visų laivų. Dide
li taikymui kambariai, sa- 
Iiouai ir puikus dėkai tik 
tračios
riams.

klės oes pasažie-

situ 
uri 

ieibūnų, ir 
: .rielu 
i-, ią pamokinirn 
r-U C. .K 11

CLAY”, 
niAYERN”, 
CARROLL” ir 
GlA'

HANSA”,
MOUNT

Per 
:it!a 
steiči:

LLOYD
Dubeltaea^ Sfhibirtaia 

Laivait j

LIETUVĄ
NEW TORK-ŪBIIKN

Laivai išptattia ka«
Sered.-i. Paikiai įtetoU 
Trečia Ui«M. Puikiu ųžia. 
ryti kambariai dėl 2, 4 jr 
G ypatų.

CHAS. KAUFMAN
J92 Maaaingtea SU

Baatan, Maa&

kambarius.
„JSEd* Sriubų laivai
;»esoluTe\ ”relian- 
CE” ir ”ALBERT BAL- 
LLN veža 1, 2 ir 3 klesos 
pasazienus.

ADVOKATAS

! 8 G. McDOWELL
VISOKIAS BYLAS VI- 

[į Stpss teismuose, rodą 
;< [ ŲL^-OA visiems dykai. 

! r KREIPKITĖS PPATIšKAI 
j [ ARBA LAIŠKU (-)

! H. G. McD0WELL 
[ ' SO H-Al.i. ST. Room 617, 
f ?>E\V YORK, x. Y.

* -
1 - ~~

imno AMEBICAN LIMES
JULIUS ROFTENBEItG, 

2W Hanover xt..

visus šonus. Kompresas turij . 
būti padarytas jšTgažos.ar-j nX^ k 

ba roįo perkelio. . . ?a
/ Apart., to-viao * 

privalb 
vartojimui. ‘Dėlei Jo jie- 
valo būti pirmiaus dizinfek-'.. x^ ;k 
tuoti pirmoje vietoje ir, an- Po mažu 
tra. iič turi būti nesuteršti VMrfos. ¥an4uo
pirštais arba taip kuomi ;}>elb<ti vidurių Iruosavimui. 
juos bęneifojont J^galii
JgVti pirmOSlOS pagelbos pa-i Negamink daugiau maisto, 
keli nrietaisų, tai aprišimui vra r,‘ik*Iin«a vienani s-vkiui- * n m (na«Mos pasekmes gaunamosŽaiZ((OS VartOK jas. O ne kl-j maistus šviežiai prirengtas, 
tokias. Antras pasirinkimas pr>< ; r? TT 'TT.tprle lM,nkutes išskyrus čiulpiką,turi būti antiseptiska gaza. r .

3'

kūdikiai 
metu amžiaus, 
ir lengvai

kietų valgių
ii- tai labai 

suvirškinamose

it.

ne- I
ne<r4 

G<?- 
kada 

iridėtkų 

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.

laivakortę
i LIETUVA PARDr 
VISOM LINIJOMIS. 
AFRUPINAM PRADEIL, 
IŠGAVIMU PASPORTO J 
PASOEHNIMO ANT “
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

L. INTERNATiONAL 
• TRAVEL BUREAU

NBW YORK, N. Y.
LfflTOA!IWI mm NRMI
138 Ea»t tžml St, ;

Neverk. N jl L 
uvv

<AP2>A UEPO JU
V Atl UOK1T PA R ANKIU K BLIU 

Lietuviai važiuojanti i Piliav* 
aplenkia Lenkų karidorį.

KI.ESA PADALINTA J KAMBARIUS 
Ejf Su 2, 4. 6 ir 8 lovoms. Laivai išolanks
B ĖSTOM A ......................................vVaMrioJ

■ t* NEW YORKO AR BOSTONO: 
f Hamburgą $10X50 I Piliavų $106.50V 1 JLiepojų ir Memelį $107.

' 12 Bostono į New Yorka per Fall River Line

!. TįESi įjris^ ’ii
K-.'—'- ■

Ą

$ rv1

i

t »/'

.1 >Ii

%

Dept.lt
Ukicata.lt


KEtEIVtS -J

Klaipėdos Lie
tuvių Atsi
šaukimas.

„Keleiviui” prisiųsta vie
na kopija atsišaukimo, kuri 
.Mažosios Lietuvos (Klaipė
dos Krašto) Gelbėjimo Ko
mitetus yra išleidęs j vietos ^US} j 
gyventomis. Kad geriau 
pažindinųs savo skaitytojus 1 ietuv5Sf 
su tuo, kas Klaipėdoj darosi, 
mes čia perspausdinam šitą 
atsišaukimą ištisai, patifc- .1--- : —■ „i • i i>darni originale jo kalbą 
rašybą.

Štai tas atsišaukimas:
LIETUVIAI, KLAIPĖDOS 
KRAŠTO GYVENTOJAI!

Vyrai ir Moters!
Jau prisiartino paskutinė Va-* 

landa, kad augštoji Santarvė no
ri galutiniai išrišti Klaipėdos 
Krašto Likimą. Tik už keletas 
Dienu musu Krašto Likimas bus į 
ilgiems 'Amžiams nulemtas.

Bet niekas nežino kas Ateitv-i J i je musu laukia. O juodi Debe-J 
šiai ant musu yra užgulę. Sauje
lė l)id\okiečių šovinistų pasiva
dinę save ten kokiais "Beiiriac- 
bundais, Urbeitsgemeinšastais ’ 
ir kitaip, nori savo Viešpalvsię 
ant musu per taip vadinam i 
"Ereištatą” išlaikyti, kad tam 
1 ikram Laikui priėjus, vėl galė
tu grįžti prie Vokietijos, jeib 
užbaigtų musų Brolių Germani
zavimą, tad. Lietuvių ir Vardo 
čia neliktų, taip jie tai su Prū
sais yra padarę.

Karlu su Vokiečių šovinistais, 
ant musų ramaus Krašto tiesia

ir

rs

dėti Darbe. Visur ir visose Vie
tose šaukite didžius Suaiririū- 
mus. reikalaudami Kalbėtojų iš 
Vyriausio Gelbėjimo Komiteto; 
ir skaitlingai susiėję protestuo
kite priimdami Nutarimą prie* 
”FreiŠtatąM, ir rinkite Parašus 
už Prisiglaudimą sulyg aitssą 
Programų, prie Didžtaiee Lie
tuvos. Visuose neaiškiuose At
sitikimuose kreipkitės j Vy

K^nUetą; “
įj&bw'

.... ......
ši?3 keJMlika Dienų visas musų 
Kraštas turi subruzdėti prieš 
fFreištatą”, 
Griausmas.

[vienu Baisu: 
i>ingoj Kovoj negu per Amžius 
su ’Treištatu” vergauti!

I DARBĄ KAS GYVAS. SU 
DIEVO PAGALBA!

Mažosios Lietuvos Vyriausi* 
Gelbėjimo Komitetas:

Pirmininkas
Martynas Jankūs. 

Vice-Pinnininkas
Jurgis Si retys, 

Vice-Pimiininkas
Jurgis Lebartas, 

Sekretorius
Vilius šaulinskis, 

Komiteto Narys ir 
Reikalų Vedėjas

Jurgis Bruvelaiti*.
!

i

1-sis

2-sis

2-sis

Kl ražo Khpedos 
laikraštis.

A

3E
nuo InHuenzos, Plaučiu Uždegimo ir
1-itnUiu lioni

I

»c.

i

t 
l

2 ■”><.

A •

palvos skaudėjime, nuo užsiseiu-jusio 
‘“i strienų, kraujo vaHmut, nuo ūždefitno 

ligą, Taipgi turime auo visokių sh»p- 
’ * • —( nuo patrūkimo

25c.

25

LIETUVIS DENTISTAS
VataadM: nuo 10—12 di»-ną;

2 -5 po pietų; 
6- 8 vakare; 
10—12 dieną.

— N!

£ Mes jums pųtaraMiaiaid. 
} daktarui par telefocc;
į vaistes ir luėėdyt airiąu*

nos nemuštos pusiau. titro k-i 
TF?«Fi ilMnVIkil KkįijĄlKip 
MODELIO, EKSTRA DRŪTI KLE-1

vada i 
I 
I 
i

t

i-K

Nuža-Tone

• t • k

U, "1 L!1.1*!
įžymiausiųjų mus i . išmonės dva

sios pajėgų pastangomis bei darbai- 
eina žymus duinčne.-inis KAB«) 
MOKSLO ir ISTORIJOS žurnalas 

“Musų Žinynas”
"MUSŲ ŽINYNE” bndroJarbiau- 

ja mus žinomieji istorikai visuomenf-šį panedėlį mes gavome, iš
Klaipėdos „Prūsų Lietuvių ninkai: kap. V. Biržiška, A. Janulai- 
Doleo” ičėiiisi Oft trriiodžio l*s* ^a^os'os Lietuvos veikėjas Kiai- Balsą , įsejusj 30 giuouz.iv. pėdiskis> Kiw;ncov*r, eko-

kaip didžiausias 
Subrinkime visi

Geriau žuti gar-

Sukilimo tada dar nebuvo, 
bet laikraštis vaizdžiai api-

Įina tas sąlygas,, kurios 
!ė prieį sukilimo. Taigi 

lausyki: „Prūsų Lie
tuvių Baisoj;
’ Dėl Klaipėdos Kramto įįtųjre^ęiįąui,,
sako tas laikraštis —. San
tarvės Komisija savo dar
bus jau pabaigusi. Bet vv- 
rjausis išsprendimas da bus. 
Būtinai reikia dabar atvirai 
pareikšti, kad mes nenori
me lenkų Freištato. Dabar 
likimas musų rankose.

rado daugiau lietuviško ju
drumo.
veja kitą. Svarbus yra lai
kas, taigi ne nuostabu. Sa
koma. kad ligi 10 sausio bu
siąs išspręstas musų krašto 
klausimas. O tai be galo 
svarbu. Gal lenkai gaus pa
imti musų kraštą, o su juom 
kartu paims ir Lietuvą, 
Klaipėdos hinterliandą. Jau 
vieną Lietuvos dalį, iš Ry
tu, jie vra nugnybę, tai Vii-

_ - ■ “ .• te ų

Lie-

!tet rr WdOfetet>n
Ir yra ttip fegvo vi-dškai iš gaivus 
huii pleiskanas. TUlImUIa L. rtais datuu- 
dojas

nuo
nuo 

Nedaliomis nuo
7b5 N. Msin at. kam p. Eroad rt.

MONTELLO, MASS.

' n '_ r i *■ F» ‘ fi ■ -•-* ■ ' į ■ r t *lė ■) ■ Iii ,

tų pleiskanų Mirtinoji priešą—ir 
galvos «ulx Lns taip tyru, kaip 'kodtki'O 
ir pagellĄ« jums visatMOet ją
tokia užlaikyti. Švari gsdv<v od-a u:J.:

'Na«5ĮwdJiK'*iv.'tikĮf?’■?. ” 
b^ato'loiAHLiin rteiui i |a^»ą»+vi u'< B J t.: i

. L- Z u F. W«W£IC * co. 
104-1 H>>. SU,

ptui.-nuą luajviu' rw ncoTlT’ * 
i.omist&s bei publicistas kap. V. SW 
ponaitis, psichologas profesorius Vsį 
naląs-Gųdaicis ir karo mokslininkei 
W-i karą?publH-išt.ii: puik. Beleherir 
pulk.* 1 -V, t-La
ka~ ktKu valčiniakta*’Dine*]
ka, vyj.'jiTt. Gabrys, majoras Lar1 
linąlMS, ' gei - • »»--*—
čiiųųptnnjoraš 
Svirne, leiiehanias

'’MLTŠy ŽINYNE” duodamos vis 
r’ .
recenzijos, o taip pu' patų i r ima ir 
daugybė svetinėmis Laibomis knyg’t, 
laikraščių ir t.i.

"MUS V ŽINYNE” ligšiol išspaus
dinta daug Įžymių originalių raštų 
musų istorijos, literatūros, visuome
nės gyvenimo, mus kovos' dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir t,t. *

"MUSŲ ŽINYNAS’ yra vienas

- .._  .4
£.<kV, £(>n. štabo karinirJ

T majoras Lai-J 
y-i (įteki s P.adu>Z2nkev» 

i ‘Ru»ųų< ovas, majorai 
s I'ulliat-Keipša ir

.. - 4
Lietuvoje esančių knygų kritikos be*

i
Į

KYLA ĮLYDOMA; į / 
Stuarto Plapao Paduškattč.: - *

Jus gabte mecti šalin visus diržus, 
kadangi Flapao padtiškaitė yra vien 
tam padarytu, kad jus išgydyti nuo; 
kylos. Ji yri taip padaryta, kad karta 
pridėjus nenusenka ir tuo bildu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
eprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokiu nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusimo k# sakome, atsiųsime jums 
išmegiRimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABOKA TOKISS
105$ Stuart Bldg.. Si. Louia. Mo.

w . , . rimčiausiu' mokslo žurnalų, ne tikMUSU krašto (tUL-ar atsi- Lietuvoje, bet ir pasaulio literatūroj.’ 
[o daugiau lietuviško ju- ”.musu žinyną,” redaguoja k - 
uno. Susirinkimų vienas g

Lv

D-na VI • i t y, Jie vra nugi* j mc, va* v yr agelDOn lYl&ipe~ | niaus Kraštą. Jie yra įsiėd 
dos Šauliams!

lircoMyn, "N. Y.

A’okslo Skyrius. r .
Adresas: . •.

Mi SV žiNYNĄST.
Karo Mokslo .Skjniūs,

Laisvės Alėja 12 Nrn - .
Ka*ma», Lilhuaaia.
—į—, k ——

K A M R U P I MUS LIETCVOS TĖ
VYNĖS GYNIMO REIKALAI. KAM 
BRANGI MUS TĖVy, BHOL1V- SE
SERŲ LAISVĖS GYNĖJA LIETU
VOS KAR1UMENĖ, tas tegul sau ir 

giminėms Lietuvoje užsisako 
metams savaitinį laikrašti

savo
7923

įmaus Kraštą. Jie yra isieaęj ą DVC
' i Lietuvos kūną ir graužia Į j\ AK I dI %• T-v V •• • 1 '
j jį. Dabar jie nori apnyktij -KARYS” rašo ne tik Lietuvosiką- ; 
! Lietuvos gyvenimą da iš I riumenės reikalais, bei duoda žinių is
— - “ - -------- - — į visos Lietuvos ir iš užsienio.

Į "KARYS” spausdina bendrai U'i-_

m E UNO ŽMOGAUS 
DAKTARAS.

TEKST Ą N < IA1 P AS V E1K0.
Iš visu kraštu svieto aš gaunu laiš

kus nuo sirgusių žmonių, kurie pra
neša, kiek jįeov.. liulg-iriškų Žolių 
Arbata uasflbėjp.

< Tai biedno žmogaus daktaras,’ nes 
jų lengva sutai.-yt ir kalmioju labai' 
mažai.

Ji pataiso nemaliir-a. 'pilvo, jukrių 
ir inkstu ligas. Įmaniu karšta prieš 
gulsiant prašalina šalti, apsaugoja 
j . ~ ..........
kitokių iigti.

Bulgariški! žolių Arbata parsiduo
da visur aptiekose arba aš prisiunėiu 
per paštą vienų dideli šeimynišką va
iteli už $1.25. arba 3 už $3.15, ąroa 
6 už ą5Jū. Adresas: H. H. Von 
Schlick, President, Manei Produecs 
Companv, 45 .tlarvei Buildihg, 
Pittsburgh. Pa.
~ z ?———————————————

Atsišaukimas į Amerikos lietu-. Vakarų puses, iš Klaipėdos. I
viu v, t__ x. _ ^*'1 įi:ai*ėių raštų, kurie svarbu skaityti

jau tikrai butu po Lietu-visien,s besišvief‘*nlie?B*' v ! 
vos; Lietuva tuomet prazu- men€s pąVeiksly. rf5illių, įvairiu ap> - niv ly-VW> l --^4-W t <.nL-»a AkitM n iv t t |

j v ctnai u
•Jei tas jiems pasisektų, tai

metu
viu visuomenę.

; šeši šimtai su viršum 
į praėjo, kaip Lietuvai buvo pa- 
daryta didžiausia neteisybė, 

>avo ilgus kruvinus Nagus am-; taip lietuvių tautos dalis buvo 
žini ir pikčiausi musų Gimint> atplėšta nuo tėvynės, šeši šim- 
Priešai Lenkai. Yra žmonių. ku- ‘tai su viršum metų Klaipėdos 
rie sako, girdi, mums nėra Len-j krašto lietuviai nešė vokiečių 
kų Pavojaus, bet girdėkit Br<Y- jungą. Per šešis šimtus metų 
liai ir Sesers! Lenkų žiaurioj lilaipėdos lietuviai laukė tos ne- 
Vergijoj jau vaitoja Milijonai^ teisybės atitaisymo. 
Galicijos ir Gudijos Gyventoji:. į Bet nesulaukėI . . . .. ..
Lenkai laiko pagrobę^ įnusų i Lietuvai ^d^ mus^ hru- FreištatuT ’ (laisvam 
Tautos žilą Sostmę V^jų; Bet hai ktai^d^ LIRMfo tW< tuj), neS jiems rodosi, kadi 
jiems dar to negana! Jie non sau teisybę;iškovoti. • ’ - jie jau pralenkė Lietuvos1 
musų Krašto GeUkehų^mu- f, Stojo mirtinon kovon, l»d sm- kultūra ir todėl dėtis jiems 
no ?r Uostoj jeib iš Vilniaus siiieti Vėl su visa savo tauta, su prie Lietuvos neparanku, i 
Krašto galėtą gabenti į Pasaulį laisva Lietuva, nuo kurios K: y- 'Potlel „Prūsų Lietuviu Bal- 
liet u viskas Girias ir musu Kraš- žįųočių buvo atplėšti. sas’’ aiškina’ 1 ‘
tą lenkinti, Nįetąrėdami BriSUasia, kiek jiems prie- „Jei Lietuva gaus Klaipė-Į 

dą, o lenkai čia bus atremti, I 
i tai lenkai turės Lietuvai iri 
Vilnių atiduoti. Visas Ne-į 
muno Kraštas tada bus vie-j 
uos valdžios rankose. Tai 
bus labai sveika ir Kaunui, 
ir Vilniui ir Klaipėdai, taip
gi visai Lietuvai. Daugiau
sia sveria ūkio interesai, o 
tie reikalauja, kad Kalbas, 
Vilnius ir Klaipėda butu 
viena valstybė.

„Tokia valstybe labai 
mielai gali būt sudėtinė, 
kaip antai Vokietija, kur

tų, sulenkėtų.
„Todėl mes 

dėl Lietuvos, 
tos ir kalbos

. , , .1 "KARYS”ir dei savęs ir į 5a-;krašiis. kur
dėl savo tau-

išlikimo, turi-

i sakų, eilių, juokų ir t.t.
"KARYS’’ vienintelis Lietuvoj* 

________ ris rūpinasi jaunuonie- 
nes kūno lavinimu ir paduoda daug 
SPORTO žinių iš Lietuvos ir 
nių. Sporto skyrių ”Karyj"

me pasirūpinti, kad lenkai sportininkai-speciaiisui. 
VloinAzlzvc neolitu ” "KARYS” savo metini:Klaipėdos negautų.

j Klaipėdos Krašte yra ne-į”! 
maža suvokietėjusių žmo- j 
niu. Tie gai nesipriešintu ir : 'kari 

- - - - [ kraš-i 0!

dos Krašte lenkišką Gyventoj^ šų reikės nugalėti, nes pasiryžk 
jie sogatvojo * * * ’ * “ ■' •
PENKIOLIKAI METĮPr, kadi 
per tą Laiką jie įsigalėtą ir mosJ 
galutinai pavergtą.

Vyrai ir .Moters! šiandien dar 
yra galima Išgelbėt i savo Tau
tos Garbė ir Vainybė! Todėl 
ŠALIN SU ?’FREIŠTATU”, per 
kurį musų Tautos žudytojų su- jos. 
terštos Rankos mus nori pa- Amerikiečiai! Sukilusieji šr. < 
vergti! Je-b išgelbėjus Kraštą įiaį Klaipėdos krašte, telegr.:- 
nuo glostančios Vergijos per momis siųstomis mano vardu 
„Freištato” Įvvkinimą. šių Me- šaukiasi ktmskubiausios medžk- 
tų Dccemberio Mėn. 18 Dieną ginės pąjelbos. . -
Klaipėdos Mieste susitvėrė Cea-, Negi padėsime-, vėl .krapšt- - . - ;
tralinis arba Vyriausias Mažo- ti Sau jlftkąušius'ir galvoti. su^atista ir suvienyta
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi- ieikėjo Yjiems Sukilti, ar r.er. imLHrhm 
mitetas, su šiais Uždaviniais : šelpti j^gar ne "-pagirs mas \tž -j

1. Sujungti Klaipėdos Krašto tai švet^^fji arde?
.Gyventojus į vieną organizuotą I Gelbėki» brolius! Gdbėldnl 
Šylą, kad pareiškus Pasauliui jų klaipėdiškius i 
griežtą Valią prieš laikini arbaJie metę viską i šalį, aukauja 
galutinį „Freištatą” ir savitai- savo kraują, savo gyvastį b? i- 
dyhišku Budu prisiglaudus prie dram visos tautos labui. 
Didžiosios Lietuvos. j Paaukokime kiekvienas--

2. Remti tautinį ir kultūrinį musų nors vienos savaitės, nors
Lietuviu Veikimą visoj Mažojoj vienos dienos uždarbį. 
Lietuvoj. j Bus milžiniška pagelta! į ... -

•3. Savo Uždaviniams pasiekti* Gerb. Lietuvių draugijų^ it ^ojų, jei per musų kaltybę, 
kreipties i Amerikoj, Didžiojoj kitos organizaicjjos! Skirkit Iš muSU kvailą pasididžiavi- 
Lietuvoj ir kitose šalyse gyve- savo iždų didžiausias kiek galit .musų brolius lietu-
nančius Brolius Lietuvius, jeib sumas. Nuo to nežusit. Toks v*us».w Šičia įsisės lenkai ir 
iš ją gavus moralinės ir medžią- prakilnus jūsų nusprendimas lenkiškai vyraus ? Oi, butų 
ginęs Paramos. bus geru akstinu jūsų pasek-prasta mums garbė, pra-

Lietuviai Vyrai ir Moters! mingam darbavirauisi tose drau- ' tas atminimas. Busimos 
šiandien ar niekada yra ta Die- gijose ateityje. O savo anka jy kartos ir istorija negražiai 
na, I _ ” _ .5 .............
senąją^.Lietuvą. Todėl visi kaip sius brolius^

"FilEIšTATĄ vi^ek — laimėti ar žūti.
Ogiau kęsti negalėjo.
Akjvaizdoje šio įvykio ar ne

plaka musų visų širdys galingu 
pritarimu ir užuojauta tiems 
musų nelaimingiems broliams! 
Ar neužiaučism jiems %es, tik 
ką patįs išsiliuosavę iš vergi-

______  savo metiniams prer.s- 
Į-meratoi iams duoda dovanai priedą

KARIU KALENDORIUS-’ 19Ž) M.

idaug specialių žinių.
š "KARI" reda^uuja kapitonas K’J- 
‘ ’ Savęs Steigiamojo Seime na.-
I^KAPIO” kaina metams 2 doleriu, 
Įnnsei metų — 1 ūol. aOc.
1 ‘

Adresas:
”KARBT’ Redakcija 
Laisvės Alėja 12 Nr.

KAUNAS, L1THUANIA.
Amerikone! Pats užsisakyk ir savo 

giminėms Lietuvoje, užsakyk trys 
Tėvynės gynėjų laikrašti KAK| . 
Padarysi ir sau ir kitiems naodos....

Karių Kalendoriuje” bus paduo.**^

Tėvynės

? riaug vTokiškų valstybių* ir 
valstybėlių. Ir Lietuva gali 
būt tokia valstybių sąjun
ga, susidedanti iš trijų da
lių: Kauno, Vilniaus ir Klai
pėdos krašto. Kožnas kraš
tas bus sau valstybėlė ir tu
rės Seimą, leis pats sau įsta
tymus. Beto bus vienas ben
dras Seimas visai Lietuvai...

„0 ką pasakys busimos 
kartos musų šalies gyven

kit* galime atgimdyti musu išgelbėsite nuo vergijos sukilk- :iPi^ mus kalbėtų. . . . ^. . . .'.... _ i_ •• » .’ - y-> t

KNYGOS.
ŽOLIŲ DAKTARAS ................. 5Hc.
PASLAPTYS LOŠIMO KAZY-

R0M1S arba kazirninku laimė 2. 
SENOS SLAPTYBĖS i- NAUJI

IŠRADIMAI ...........................
NAUJA SAPNU KNYGELĖ, 

teisingi išjuldanti kiekvieną 
sapną ......................................

VAISTININKAS, Dakiarisks
Knygelė...................................

Liauditę Gurbas, daug gražių ir 
naudingu skaitymų. 6 knyge
lės į viešų.................... .. 25c.
Pinigus siųskite Jos. Šidlauskas ir 

rašykit, kokių knygų norit.
JOS. ŠIDLAUSKAS

<41 
t S ‘ ,

2141 avė., Ciacinrati. Ohia.
,.. _ n __ ____________________________ ___ . - . t i

SPECIALIA IŠPARDAVIMAS. KAI-1
j TVOTI ARMOMUA1 NAUJAUSIO 

į ViiiAL Ū.4«SI ’ MUŽIKĄ’' GERI 
REISAI.

|
t LietuviSkai - Lenkiška Aptieks

Jeigu norite teieintti ealMą šmmm kainoms. Ui visada ateikite 
aut 1(M Salcui »t„ kur įkaite rimkių namtnią vaistų, šaknų nuo 
riaukia lirų, kaip ui: ano fe’ 
reumatizme, nua nušilpaMiino 
plaučių, nuo kosulio ir kini liw^, -----
Būgų ligų ir geriatMiM ūlariiaae auteikiame, 

deL tyrų ir moterų. Diodų u feietafoS ir įvairiu šaknų ir žolje.
• • |MŠeekia«ne geriau sius

d jeigu norite gaul gerus 
0 j APTIEKĄ po numeriu 

1M SAIXM STtlfiKT, ; BOSTON, MASS.

? ■* . \ -1

- ,r H
Lietuviškos Knygos
Del/išplatinHnė šių nandtemi knygų. iaes pridėsime 

dovaaas:
5. Daktaras kifeninje, aiškus pamokinimai ir receptai. 

' 167 pusi., audimo apdaru ............... •’..........
2. Hygieaa arba mokslas apie sveikatą. 132 pusi. 

’. Lytie. Mokslas, labai svarbi ir didžiausia dak
tariška knyga lietuvių kalboje, su daugeliu 
paveikslėlių, 412 pusi., audimo apdaru

4. Patarimai Moterims ir Merginoms apie lyties 
dalykus, su daugeliu paveikslėlių, 
jusi., audimo apdaru .............................

Patarimai Vyrams, apie Ivriies dalykus, kaip 
lytiškų ligų apsisaugoti ir pasigydyti.
233 pusi., audimo apdaru ............................

b. Lietuviškos Atvirutės, 2 pundeliuose: 1 Kiaipi- 
dos miesto vaizdeliai, antras Lietuvos 
vaizdeliai, viso 24 atviručių gražiai padirbti?'

5 knygčs ir atvirutės išneša $12.6ū, imant visas kartu, 
leidžiu -už HO.ftti, ir pridedu dovanų gerą britvą arba fon- 
tunirę rašomų plunksnų vertės $2.56. Naudokitės šiąja 
proga, kori tik per •■0 dienų bus išpildoma. Reikalaujame 
agentų, oardavinėti knygas ir kitokius daiktus. Adre
suokite: ■ . . <

JUOZAS.F. BUDRIK
53Į3 Se. Halšted Strėet, . ::: (’hieago. III.

rfr
I

Pasekate pa 21 <Ien 
arba grąžiaame įmi 
piritu.

IŠSIBAR KITE METAMS

“TRIMITĄ”
"TRIMITAS“ yra nepartinis savai- 

t-nis laikraštis, šaulių Sąjungos let- 
.i-'taraa< Jame gvildenami visą Uknj —------

SSi’ J-.U- Uli
■aikrašen? nesKa-tyiUma., PLeoaprastos vertės armonikai. Nu
kankamai mes juos pirkom didelėj kieky-

Į, Siu./"Trinūs” 8”"”'
kovoja prieš ARMONIKAS No. 165, trijų eilių,

" *** ‘ : a3 .raktų. 12 bosų. Kainu <Pa-
prasta kaina- $35.00).

ARMONIKAS No. 89, dviejų
21 rakto, -ts- bosų. Kaina $8.95 
prasta kaina $17.00).

. E.. . ,i AtMON’IKAS No. 67, dviejų 
mokslinių išradimų paminėjimų, p’a-,19 raktų. 4 bosų: Kama $6.ro.

vifenes
$4.95.

šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač .klevisiai, ku
rie padirbti su didžiaus.a atydu ge
riausių mekanikų. Naujos mados kei- 

• ' ............ i, ekstra stiprios

mas, išnaudotojus ir 
bes priešus.

"TRIMITE’ 
apysakyntėiių 
miųjų ž~en: 
straipsniu, eilių.

'
čia: rašoma ap:i

•'TRIMITAS” 
mažamoksliams

dedama šiaip grali j 
isterinių įvykių ir įžy- 

mon'iu gy venime aprašym.:.
, >etų atsitikimų ‘-'t

sportų "ir t.t.
rašomas lengva

_------------------  lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei "Trimitas”, 
stengi—----
ju jos orgamzu 
me. visuomeniniam 
darbe.

"TRIMITAS" eina

ias būti tikru draugu ir patare- 
s oiganizaciniam. Tėvynės gyni- 

ir kalturinUfn

eilių,(Pm-
eilių, 
(Pa-

Y

eilės, 
(Pa-

n n

<<

PADABA TIRtfU, MAUDOMĄ KBADJĄ,
STZP2UĄ MUOLATOfTOP NERVUS, 

TVIBTUS VYRUI IR MOTERRS.
Turėdamas sunaikintą Sveikatų ir Spėkas; ture-^ 

damas neaiškų mintą ir nusilpnėtų kūnų; pasibodisl 
ituuat vaistas dtl a«di4i&aB* veiklumą ir vaistus svaiginan- 
eios.- bandyk Nusa-Tane Ik p-rjitikHfc kaip creitu laika jau- 
nesi visai iuMjju irao<u! l/evjaei M 4riumte3 visu žhiocmus 
tekiu blefas apetitas. ucrniaJnulaviiufeA viduriu. įvažai ir
Uputimai. užketijin'.sas skttvrių tuliilkis. afiemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, hsuralfla. štokas energijos, nusitpne- 
jimaa nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegoš. skisto vandeniueta kraujo ir neužtekVn*°3 cirkulacijos 
kraujo*

Koir.a Mis kimo ir kainu jo veikme romiose uit nervu tAjieco*. ’ 
kurtos didžia.!i«; uilteike retam stovioje pilvą, jekrias. ihkltus ir ’ 
(robus, Jirdes plakftne- kraujo cirkuIOvimo. Nuco-Tone y re labu I 
►ratiasas aytlyjMis nuo nusiluneta nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl ko d jto yra sutaisyti ii citoniu branahi. 
sveikata duedar.ėiu rodėtiaie vaisto, rekomėndnotn ir nu-jodytu 
aer sarsincus Cyvlytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir y, 
FoJfora-maistus <ivi Kraujo' ir Nėrva. . ‘

Nu*a-TOM priduoda ryvybf jaknvms, nastiarin rrobos teir. 
jec je tuttma.e rsenlariikak At<aivia faktais, ii vara laukui 
nuodinies atmatas. Nivra daa*faus ražu Ir saeutimu. n iv ra smir
dančio kvapo ar auvilkra liežuviai Kusa-Tona duos Jums rtvbukhngą 
apetitą, rfara craomaiavtora, tvirtus nervus ir kietų pastiprinta mietą. 
Nuza-Tone vustipris kraujo ir poavrfas cirkuiavisui jo. priduos raudo
numo veidai ir tiksima akienrat Nsura-Tone padara tvirtus, rustus _ 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes faotares. Nura-Tone netainm savyj jokiu miydamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jįt yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prumao 
skoni ir vartuoti ralema be jokio nepuri nukauto. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
S“VMUSUeiBSMJUTM>CA GVAMANCUA: Frake Nnta-Tona yra vienas ($1.00) doleris 
nž benknte. Kotaa.bentate talpina devynias d.ihwty> (00) painiu, tfba vieno menesi 
yydyme. Galėto pMtti šeiee beakai**, arta Mtu e***e*>u* gydymo už penkinę ($5.00) 
£]«£». lafa Nuta-Tooe per dvĮdtžiat (20) dienu ir jeigu ne bmi azranedmla. po- 
sekiniu, eu(r*žtok bonkute ir piku*, • dm* urnai ssl«reiisim« juau pinigus. Neolito 
prMnildyti vieną etate. Mes fanam* riaiką. «

pr:sk»k sava pasteliavimo ant tuo kuponą
Vational Lcbcra'->ry, L J t— j.jjy g \Vubash Avė., Cnicago, III.

Gerbiamieji: !dedu čionai* $.................... ir meldžiu prisiųsti man..................... oonkut
Nuya-Tone.

įprasta kaina $15.00).
ARMONIKAS No. 40,

10 raktu, 2 bosai. Kaina 
prasta kaina $S.00i. .

• Parašyk saėo vardą ir adresą, taip
gi pažymėk numerj ir kainą armor.i- 
ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50?: 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi, kai jį apiaisysi savo na
riuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užgaiiėdinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

’ (4)
UNION SALES COMPANY 

15- S. Desplaines si- Dept. 225, 
Cliicago, 11!.

i, > i

.......... ...... kas savaitė 32 
nusiapiu knygelėmis. Jo uaiiu* Lic.a- 
voje —'metams l litai 53 centų; pu 
mečiui 4 litai: trims mėnesiams žen
tai 25 centai, atskiras numeris 20 
centų. Amerikoje: metams 1 dol. 5<) 
<entu, pusmečiui SI) centų. Atski.’,.s 
numeris 5 centą’.

\m^rikvs Lietuviai. LŽivI^iAKY- 
KIT "TRIMITĄ” **<• Amerikoje ir 
savo giminėms bei pažįstamiems Lie
tuvoje!

Amerikoje "Trimitų” galima užsi
sakyti: 1 p<?r T. Šaulių Atstora, 
adr. A. Žemaitis. 3251 So. Kalstai 
SL, Chicago. Ui- 21 per Pi-. Nervy- 
<la. 38 Park R-w (Kuom Sl«), Ne,v 
York Citv. 3) L- Šaulių Rėmėjų Bų- 
r» Valdybose ten. kur jos yna ausi- 

‘į?. - \1'i ^*$3 - ii f
"TRIMITO” Redakcija* ir 
Adminiatęirijta adroass;

rs Alėja NČK LITU.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris. .

Mtestaa.......... ...........

• • • • •

Vaistiju..t

< J

I

»

’^Bet Jei mes elgsimės darę.
^Laip tiki'i garbingi lietuviai, 

ipeT>i m ' “ *
ip-prnv

liui paiTrkštf, kad rheą fenažis-^ 'rad ^OMi g3nr» gefcėkim £ą, G 
tame vieną nesuskaldytą Lietu-, tuvius šaulius Klaipėdos krašte! mas, 
viu Tautą.’ I T‘ ‘

Visuose Miestuose ir Amtsbe-1 Aukas kuoskubiausia siuskite _
tiekiuose išrinkite iš savo Tar- Saulių Rėmėjų Komiteto vardu savo tautos nariams pride- 
po pačius geriausius tris arba ir adresu: "Elta”, 3251 Su. rėjo.
penkis žmones, ir sudarykite iš Halsted St, Chicago, IU. | „Todėl musų krašto lietų
jų Gelbėjimo Komiteto Skyrius.! Visi pagelbon! Visi j darba! viai ir elgiasi garbingai. Iš- 
I’o Įsteigimo Skyriaus neužtru-' Už šventą teisybę! Ui pta skyrus Kubilių, Augštuolai- 
kite, skubiausiai pranešti Vy-|vwgtiĮję broUę hiyvę! UŽ Li*- tį ir jų vienminčius, visi lie- 
riausiam Komitetui Klaipėdoj, tuvos nepriklausomybę! tuviai Stoja UŽ suvienijimą
jeib jis galėtų užtvirtinti ir pa- A. ŽMuMaiiMvKhM. musų krašto SU Lietuva*”

vienas? be SkirttRhb 
žiūrų gjieskfrnės aplliik 
mo Komitetą, dar kart Pašau- dos!

•r TJiel is rūpės visos tautoę 
ir garbg^tatgr kcį- 

kryptų jjki- 
sgi mums'liks bent

Nei valandos neatidėliokime! garbės vardas, kad taip lai- 
. . . , jc,.v kajp garbingiemskaip garbingiems

TARMOS)

t z
• •

t

f

FARM Y ANT PARDAVIMO.
45 akiai žemės, yra dalis ariamos, 
kita dalis dailus girios. Gcfcs tr’:»-_______ ___ ____ ___

bos ir visos reikalinę^ia Sialiaos. Pul
kus sodas su 54 vaisingąja medžiais. 
Iš gyvulių yra Por® *ralių. i karves, 
lou vistų- Priežastis pardavimo ukrei 
— mirė mano pati- Žemė gera, «p>e- 
linkė daili, 13 maūių nuo Scraatetia. 
Norėdami nusipirkti ūkę ųį pigių k*V 
na atsišaukite niuo adresu:' (o)

’ Fr. Stuitys
1672 Rohne avė., ScrankM, Pa.

f9t



8 keleivis e

v • ----- e

Vietinės Žinios
Pociūnienė su Dienčuku 

sugauta Clevelande.
Clevelande pereitą sąvai

tę tapo sugauta J ieva Po
ciūnienė, 27 metų amžiaus 
lietuvė, kini pereitą vasarą 
pabėgo iš Cambridge'aus 
nuo savo vyro su rusu Dien- 
čuku. Abudu tapo areštuoti 
tenai Cambridge’aus polici
jai reikalaujant ir bus atga
benti čionai.
. Pabėgdami pereitame bir
želio mėnesy iš Cani- 
hridge’aus jiedu išsivežė iš 
viso $4,300. Dabar jiedu ne
turi nei cento. Prašvilpė vi
sus pinigus.

Diėnčukas pametė savo 
pačią ir 3 vaikus dėl Pociū
nienės, ir pasiėmė su savim 
$3,000, palikdamas savo šei
myną be skatiko. Pociūnie
nė taipgi nunešė visus savo 
vyro sutaupytus pinigus, 
būtent $1,300, palikdama ii 
be cento.

Dabar jiedu sakosi išlei
dę visus tuos pinigus besi
trankydami po Amerikos 
didmiesčius. Jie sakosi buvę 
net Californijon nusibeldę.

Pociūnienė mano, kao 
valdžia jos nepersekiosian
ti, o vyras taip pat dovano
siąs. kad ji sugrįš i Cam- 
bridge'ių. Ji kaitina savo 
meiluži dėl šito pabėgimo. 
Ji sako, kad jis kalbinęs ja 
per kelis mėnesius bėgti 
juo, bet ji vis nenorėjusi 
tik negalėdama at 
sutikusi priimti jo pasiul 
mą.

Diėnčukas taipgi 
kad pati jam dovanos i 
kas bus "olrait". Bet Can 

policija kalti 
ystėj ir 

pasodinti

Bėgo nuo vilko, pataikė ant 
meškos.

Abraomas Rafflė pabėgo 
iš Rusijos nuo bolševikų, 
bet čia ji pasitiko Ku Klux 
Klanas, kuris pasirodė daug 
baisesnis, negu Rusijos ko
munistai, nes žada ji visai 
užmušti.

Rafflė yra žydas ir matyt 
vertėsi Rusijoj kokia speku- 
•iacija ar šmugeliu, nes pa
sirodė esąs prityręs biznie
rius. Jis atvyko čionai iš 
Rusijos vos tik 18 mėnesių 
atgal ir jau spėjo užsidėti 
tabako ir cigarų krautuvę 
East Bostone. Bilnis jam 
ėjęs čia neblogai ir Abra
omas manė, kad jis tikrai 
pataikė Amerikon. Bet aną 
rytą jis atidarė savo krau
tuvę ir rado po durimis pa
kištą šitokį raštą: "Tu. pa
smirdęs žyde, išsinešk iš 
■misų miesto į 48 valandas, 
kitaip mes tave užmušime". 
Pasirašo "K.K.K.”

Dabar Abraomas abejoja, 
ar jis atvažiavo Amerikon, 
ar šiaip kur pataikė. Jis sa
ko, kad čia daug aršiau, ne
gu* Rusijoj. Jis jau parduo
da savo krautuvę ir ketina 
keltis kitur.

Du Montellos lietuviai kaiti
nami padegėjystėj.

Pereito nedėki ienio ryt 
Montelloje po Nr. 677 1— 
North Main st. kilo drapa
nų krautuvėj gaisras. Pri
buvę ugnagesiai rado įkištą 
į gazolino džiogą ilga knatą 
ir sako, kad kitas jo galas 
buvęs uždegtas. Vietos laik
raštis "Enterprise" rašo, 
jog šitas dalykas turėsią? 
atsidurti į teismą. Kaltina- 

Kviet- 
Esą iš- 

jiems

mi yra du lietuviai, 
kauskas ir švedas, 
leisti jau varantai 
areštuoti.

BLEKINę

VISADOS
- AISBAKSY GREI- 

. \ 1 VARTOJIMUI.

INC.
142-1-14 Kichmond st., BusLm. Mass.

ir Broaduay & Sevo»d st 
Chekea. Mass.

Bonka 25c. ir 35c.

LAIKYK

STANDARD
IR

CHALLENGE PIENO

su 
-juoi, ir 
įkalbėti,

—

Prakalbos Klaipėdai 
paremti.

Ateinančio nedėldiem’o
- ", J žada

būt prakalbos ir aukų rinki
mas
Kalbės 
: atikais 
: 'Jis š 
•yvauj

I
i

Ivakara Lietuvių Salėj

Klaipėdos reikalams, 
sandariečiai su ka- 
Pažangioji lietuvių 

ito.i "koalicijoj" neda- 
a. Kun. Urbonavičius 

tenai užima pirmutine vie
tą.

Kriaučių Balius.
Amalgamated Clothing

Workers of America 149 
lietuvių skyrius rengia pui
kų balių Užgavėnių vakare. 
13 d. vasario. Balius »įvyks 
Lietuviu Svetainei, kampas 
E ir Silver sts., So. Bostone.

Evtra susirinkimas.
Lietuvių Labdarystės Drau
gijos susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, sausio 26 dieną. 
S-tą vai. vakare. Lietuviu 
Svetainėje.’kampas E ir Sil
ver gatvių. So. Boston. 
Ala ss.

Ateikite į susirinkimą vi
si nariai ir narės, ir atsives
kite savo draugus ir drau
ges prisirašyti prie Draugi
jos. šis susirinkimas yra la
bai svarbus.

Rast. K. žibikas.

PIRMAS KLESIŠKAS

KONCERTAS
SO. BOSTONE

I tliAK ŠIUOS LElBELiUS 
i>l 1 I t BRANGU DOVANU

V-H’SK BILE KURIUO 
\ ilESU. KURIE RaN- 
aS! ANT LEIBEL1O Už- 

■ \k\UO. REIKAI.AU.
A-.AS ILIUSTRUOTU 
i'.i 11JŲ LISTO.

Verta taupyt šiuos Leibelius”

.A

.V

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT BRUKUOTI

\ adauskas, 57 metų, pcrgy- 
mėtos Amerikoj ir nemo
ti, bet Stasys Pocius par
jojamų mašinėlę ir išnu- 

Vėlinu visiems pasi- 
maš;:-.ėlę. nes jis pigiau 
išmokina drukuoti.

i

KO DAL GIAI S1A JIEšKOTE?
NORITE KO NORS 

GERESNIO?
• PRIESKONIAI

Brandus, Kor.iako. Škotiškos, 
Romo, Pomerančuvkos, Bene- 
diktinkos. Malinu vkos, Višniuv- 
kos ir kitokių puikių priesko
nių.

Ateikite ypatiskai arba rašy
kite. Tavorą išs-iunėiam aplaikę 
Money Ordjįj.

— taiStaiS”'—'"
Raikalihgi agentai. ”* A

KiCliMOND PRODUCTS CO.. Xi

| PETRAS VALCKONIS
j Tik vienas lietuvis.
a Auksorius ir Laikrodininkas

_ Per 12 metų So. Bostone par- 
įt.odu ir taisau visokios rūšies 
atkrodžius, žiedus, lenciūgas ir 

suolus daiktus. Darbų ir 
kymus pri:mu pei paštų 
pildau teisingai ir greitai.

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY

t Z. L t V4 vi ■ , Iv III l U ta O II
šiaip visokius auksinius ir auk- 

užsa- 
:r iš- 

(?)

II LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

♦W,WZW,W,W»W,W,W,^,<*,**,W,'**,**,*****,**,**,**,**,**,**,******>

11 Auksinė Proga!
£ «♦ Klaipėdoj ir apielinkėse dabar galima pirkti namus ir 
X «£♦ ukes už stebėtinai žemas kainas, kaip tai: už kelis šiin- 
& «£♦ tus doleriu galima pirkti puikius namus mieste, o už po
lį ra tūkstančių puiki ūkė (dvaras). Kainos greitu laiku 

kils augštyn. Todėl, kurie norite naudotis šia proga, ir 
važiuosite Lietuvon ar ne, dabar yra laikas pasipelnyti. 
Siųskite pinigus su nurodymu ką norite pirkti.

Taipgi yra geru pirkimų Kaune ir kitose vietose Lie
tuvoj.

LIETUVIŲ AGENTŪROS Amerikoje su ceutraliu ofi
su Bostone savininkas, ir i>er keliolika metų vedėjas 
Reai Estate agentūros, p. A. IVAŠKEVIČIUS, gerai 
apsipažinęs su vertėmis nejudinamo turto, dabar važi
nėdamas Lietuvoj atidarė skyrius Klaipėdoj, Kaune ir 
kitose vietose dėl atsakančio patarnavimo Amerikie
čiams pirkime namų, ūkių ir biznių Lietuvoj, ir jau turi 
daug vietų ant pardavimo. Su visokiais reikalais kreip-1 
kitės i centrai} ofisą šiuo antrašu: (1)

LITRU ANIAN AGENCY
361 W. Broadvvay, ::: So. Boston, Mass.

Y ♦♦♦ 
ii
IX
I 
I?
Y 
Y-
Y

j i PLATINKIT “KELEIVĮ”!
! j DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
ji.
“ kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams §2.00.

I 1
t 
l f!

;; 
i’

tikisi, 
ir vis-

bridge'aus policija kaltina 
juodu paleistuvystė? ir ban
dys abudu pasodinti už 
grotų. _______

Bus diskusijos: Ar turi 
žmogus dusią?

So. Bostone susitvėrė Di
skusijų Kliubas ir jau ren
gia ateinančią pėtnyčią pir
mutines diskusijas temoje: 
"Ar turi žmogus dūšią?’’

Afirmativei pusei laikyti 
yra pakviesti du kunigai. 
So. Bostono lietuvių para
pijos klebonas Urbanavi
čius ir min. Geniotis.

Negatyvei pusei — "Ke
leivio” redaktorius S. ?.li- 
chelsonas.

Tai bus nepaprastos pro
tų imtynės. Visi iadomauja, 
kuri pusė paims viršų — 
kunigai, ar laisvamanis7 
Todėl visi rengiasi eiti pasi
klausyti ir pažiūrėti, kaip 
imsis dvi griežtai priešingos 
pasaulžiuros.

Diskusijos bus Lietuvių 
Salėj, kertėj E ir Silver gai
vių, pradžia lygiai kaip 8. 
įžanga 25 centai ypatai.

3.000.000 rublių ant laiško.
Lyr.no žydas M. Zack ga- 

’ O iš Rusijos laišką, ant ku- 
io yra sulipyta už 3,000,000 

hu pašto ženklelių. Antrub
’o sudėta 30 štampų po 100,- 
'XX) rubliu. Pirm karės tas 
butų reiške daugiau kaip 
$1,500,000.

------Rengia------
"Birutės Kanklių’’ Choras.

SUKATOJ, SAUSIO 27 D.. 1923

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Sts., 

So. Bostone.

Mato lenktynes prie karės.
Pereitą nedėldienį Cor- 

nell Universiteto semitiškų 
kalbų p ro f e s o r i u s N. 
Schmidt turėjo Fordo salėj 
paskaitą apie Europos poli
tiką. Jo nuomone. Lozannos 
konferencija, kaip ir visos 
kitos konferencijos po ka
rės yra niekas daugiau kaip 
tik valstybių lenktynės prie 
naujos karės. Kiekviena 
valstybė stengiasi užimti 
tokią poziciją, iš kurios jai 
butų parankiau vesti seka
mą karę. Dabar daugiausia' 
ginčų eina dėl Dardanelių. 
Arisi nori tą perplauką turė
ti savo kontrolėj. Per di
džiąją karę franeuzai su an
glais palaidojo geriausius 
savo laivus norėdami per 
Dardanelius prasilaužti. 
Todėl jie nori, kad ateinan
čio] karėj Dardaneliai butų 
jau jų rankose. Ir dėlto jie 
Lozannos konferencijoj 
daugiausia kovoja. Visos jų 
diplomatijos gudrybės rodo, 
kad imperialistai ruošiasi 
naujon skerdynėn, ir jie 
eina

APTIEKO'•>

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

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

I

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius 

:ų da::< ir reikmenis (supplies). Iš- 
•a::dav■?jame automobilius de! pasi- 
. . ’ : ir užlaikome expertą.
>.kar ka dėl sutaisymo mašinų. (?)

PETRAS JAKIMAVIČIUS
511 East Broadvay.

South Boston. Mass
Teiefonas: So. Boston 51370.

Tel. South Boston 2613 
i. -idence Aspinwall 05Si

SliSANKE M. PUISHEA SHALLMA 
(PUIŠĮ UTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Bri>ad*ay. So. Boston. Maaa.

-’ANLEY POCIUS
i)ak st., Bostcn. Mass. 
s-. e V.ashington st.
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Tei. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžius
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS)
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 | 

506 BROADVVAY. j
SO. BOSTON, MASS. *

Gerbiama Visuomenė I Mel
džiame nepraleisti šio koncerto, 
nes programą išpildys vien mu
zikos artistai ir dainininkai.

1. J. Butėnas, 2. K. J. Kriau
čiūnas iš Brooklyn, N. Y., 3. V. 
Putvinskaitė ir Montello. Mass.. 
4. Simon Gorimica iš Bostono. 5. 
Merginu kvartetas 
trio”) iš Bediordo.

Ir dar daug čia

Komunistas pastatytas 
S20.000 kaucijos.

Haverhillio policija 
ėmė vietos komunistų kuo
pos sekretorių Alerricka, 
kaltindama jį tuo, kad 4 
sausio jis padėjęs bombą 
pne čeverykų dirbtuvės. Ji
sai Į ‘ ‘ ' 
zauci.ios, kurios da niekas 

neuždėjo. Visus kviečia B. K. CHORAS.

po

su-

("Columbi t

nepažymėtų 
pastatytas po $20,000 pianistų, muzikantų ir 1.1.

, Kurios da niekas Pradžia 8 vai. vakare.

Gatvckaris sudaužė auto
mobilių.

Pereitą nedėldienį Eve- Baltijos 
rette gatvekaris užbėgo ant 
automobilius ir sudaužė ji. 
Penki žmonės, kurie važia
vo 
odą. tapo sunkiai sužeisti 
nugabenti į ligonbutį. .

automobilium į Nortvo-
ir

Girtas policmanas.
Jamaica Plain nuovados 

policmanas Rergeron tapo 
uspenduotas nuo savo pa

reigų dėlto, kad buvo pa
gautas girtas automobilium 
važiuojant.

Lusikirio iš $5,000 iaižybos- 
na, katras katrą nuveiks. 
Šiame ketverge Grand 

Opera Ilouse bus navatnos 
ristynės. John Pesek ir Nat. 
Pendleton risis ns juokais, 
nes ir vienas ir kitas neno
rės prakišti $5,000. Nebras-

, kos "tigras" John Pesek tu
ri paguldyti Olimpijos čam- 
pijoną Pendletoną į pusan- 

’ tros valandos du sykiu. Ki
taip jis prakiš $5,000. Apart 
šių dviejų risis štasiak 
kiti geri ristikai.

Plėšikai atėmė žmogui 
t rokų, ir pinigus.

Ant Dorchester avenue. 
netoli South Stationo, trįs 

, ginkluoti banditai užpuolė 
ekspresmaną Weišteiną, su
mušė galvą., atėmė troką, iš
plėšė iam $750 pinigų, ir iš
metę jį ant gatvės nuvažia
vo sau jo troku. Troko nu
meris buvo dabar naujas ir 

prie tos skerdynės ’vVeinšteinas da nebuvo įsi- 
lenktynėmis, sako Schimdt. dėjęs jį galvon.

S'

b

(R’.NGAILA)
Offifeo valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedčiiomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN SI.. ATiiOL, MASS.

PARSIDUODA NAMAS IR BIZNIS
Grosernė. Bučernė ir -tūbos rakan

dai prie storo. 1 
mni. o ant antru 
vininkas važiuoja 

ANTANAS
606 N. Cary st..

LAIVAS ”LATVIA” ATPLAU
KĖ Į NEW YORKĄ.

Amerikos Linijos 
laivas ”Latvia” atplaukė į Nevr 
V orką Sausio 13. Jis atvežė iš
viso 712 pasažierių, tarpe ka
riu buvo 265 lenkai.

kambariai jry 
iubu svetainė 
Lietuvon. 
MASTEIKA

Montello. Mas-

PA1NTERIS

JACKUS STARKŪS
ve a po numeriu

6'-)' V. asbin^ton St„ Dorchester
Tel. Doreh. 3737-W,

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Geroj vietoj, aogvventoj :;etuvi; i- 
ir lenkais, arti fabrikų, galima darvt 
bizni visokiais budais; vienas negali ; 
apdirbti ir jeigru atsirastų pus;ninka< 
tad sutikčiau priimt, bet tik nevetin- 

nedaro skirtumo vynus moteris
merjrina. -Jeigu būt tinkamas bizni i: 
inešt reikėtų ne daugiau kaip 
Norint platesnių žinių k’eipkitės 
kančių adresu:

S. R. VAŠKELIS
56 Hudson ave„ Brooklyn. N. A.

en:- 
Sa
15) S

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V.Casperi
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, pziešais paštą.
SO. BOSTON FeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki J2 ir 
nuo 1 iki 5 vakare. I

TeL: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai iri 

Rusiškai.
C-YDO CHRONIŠKAS IR i 

SLAPTAS
VALz\NDOS:

. Nuo
* Nuo

Nuo
321

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, f

3 BOSTON. MASS. |

_n*£S fe i
Profesorius Joseph Weinrebe

MEDICINOS DAKTARAS.
90 Huntington Avė, Baek Bak

Medicinos Profesorius Universitete. Sįh
ir šlapumo ligų, taipgi romaiizmo. Kalba :< r.k

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 1 
priima pagal sutartį.

' Telefonas Rack Bay 379.

Bustou, Mass. 
ai š kraujo, skuros

Pčt'iyėiaiuis ir ncdčlionus
Kės. ikn V __

TeL Beach 6M1

DR. K. K. FRIEDMAI
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lifw Ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.’
1069 WASHIN GTON ST. 

BOSTON. MASS.

Matykit D. Olseika
PARSIDUODA trijų šeimynų, 15 kambarin ni js namas Dor- 
chestery. ■ Rendos neša per melus SlOsb. Kalni. <900. {.nešt reikia 
82500. Kreipkitės pas:

D. OLSEIKA
Real Estate & Insurancc

425 BROADWAY, SOVTH BOSTON.
Te!. 2805-J. So. Boston.

4
Tel. So. Boston 506-W i

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nco 2 iki 9 v ak.
NEDĖLIOMIS: 
Iki 1 ▼. po piet*.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

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

Syrupas nuo kosulio, šalčiu, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusicm) 

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

Trejanka susideda iš trijų-devynerių 
įvairių šaknų, žievių, žiedų, 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
nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
dėl kornnų ir karpų Gyduolė 25r.

DEPARTMENTAI:
Perfumai, pauderiai, rouge (veido pentas), šampų 
(šhampoo), muilai, veido mostis (cold cream), dan
tų pauderiai ir peistai ir t.t.
Šaknys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinklu ai 
(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 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO
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