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Lozannos konferencija 
pakriko.

GALI KILT NAUJA KARĖ i

NAUJAS MACOCHAS.
Erie miestelyje, Pennsyl- 

vanijoj, tapo areštuotas len
kų kataliku kunigas Deni- 
binskis, šv. Kazimiero para
pijos klebonas, kuri policija 
kaltina nužudymu antrosios

■ jo gaspadinės.
Ku rigas Dembinskis už- 

• laikydavo sau dvi dailias 
' gaspadinės. Sausio 30 d. abi-
■ dvi jo mergos išėjo kažkur 
ir parėjo tik apie 12 valandą 
naktį. Dvasiškam tėveliui, 
matyt, pasidarė pikta, kadi 
jos ne prie jo. Ir kada mer
ginos įnėjo klebonijon, iš j 
patamsio pasipylė šūviai. 
Jaunesnioji gaspadinė, Zo
fija SzvmauoTCskaitė, krito 
peršauta trim šūviais per- 
širdį.

Klebonijos duris buvo at
daros iki galo ir žiburiai už
gesinti. Kas šovė, mergos 
nematė. Kada pribuvo poli
cija. kunigas gulėjo lovoj1 
apsimetęs miegančiu. Iš
trauktas policijos iš lovos, 
jisai pradėjo aiškinti, kad! 
tai turis būt plėšikų darbas. l)avesta 

Bet šalia kunigo lovas po
zicija rado ant kamodos pa
dėtą revolveri, ir apžiurėjus 
į pasirodė, kad iš jo tik ką 
iššauti tris patronai.

Policija tuojaus paėmė j 
'dūšių ganytoją” už apyka
klės ir nugabeno kalėjimam 

’ Dabar jis formaliai kaltina
mas merginos nužudymu.

NORI IŠKAST CARO 
KARŪNĄ.

Amerikos finansų depar
tamento agentas W. K. Wil- 
liams prisipažinęs, kad jis 
esąs įgaliotas iškasti iš 
Brooklyno kapų jurininko 
James Jonės grabą, kuria
me, sulyg paskalų, komunis
tai užkasę išmugeliuotą čio
nai caro karūną ir kitokias 

j jo brangenybes.

Lietuva susirėmė 
su Tautų Lyga.

Maskva prašo, kad 
: Amerika išduotų 

Starko laivyną.
Kuomet japonai pasitrau

kė iš Sibiro ir bolševikai 
pradėjo gulti ant Vladivos
toko, buvusi ienai "baltoji” 
valdžia susirinko turtus ir 
susėdus ant buvusių Vladi
vostoke laivų, pabėgo. Da
bar tas pabėgėlių laivynas, 
susidedąs iš 11 laivų, atvyko 
prie Filipinų salų, kurios 
randasi po Amerikos val
džia, o iš tenai žada plaukti 
‘ Alaską, kuri taip pat pri
klauso Amerikai. Alaskos 
pirklybos rūmai ir bankai 
jau daro prisirengimų jiems 
pasitikti ir prašo federalės 
valdžios, kad. ji netrukdytų 
rusų laivynui Alaskon at
plaukti. šitam laivynui va- 

[tiko prie dusios. Jie atplau-įjįs jau kreipėsi r Filipinų 
; n?,~ ■ general-gubernatorių Wo-

f SOVIETŲ VALDŽIA PRA
DĖJO KOVĄ SU KOMU

NISTAIS.
Iš Maskvos 5 vasario atėjo 

šitokia telegrama:
Sovietų valdžia pradėjo 

kovą su ištvirkusiais komu
nistų valdininkais. Kaltinin
kai bus baudžiami mirties 
bausme.

Po visą Rusiją pradėjo 
veikti teismai. Valdininkai, 
kurie ėjo caro valdžios pė
domis, imdami kyšius ir ki
tokiais budais skriausdami

I

RUSAI SAKO, KARĖS 
NEBUS SU LENKAIS.
Maskva. — Valdininkų 

tarpe čia kalbama, kad kol 
Įkas karės su lenkais nebus. 
Pirma rusai manė. kad 
francai naudos paliokų ar
miją prieš vokiečius, tuomet

Franci ja kursto turkus 
prieš Angliją.

Lozannos konferencija, 
kur Europos valstybės norė
jo padaryt su turkais taiką, 
pakriko.

Jokioj politinėj konferen
cijoj nėra buvę tokio sujudi- 
mo, kokiuo pasizy mejo pa- jr vokiečius jie eitu

įtiktai tada, kada jau tikrai 
butų prie to prispirti. Taigi 
ir Rusija nusiramino, bent 
tuo tarpu.

Į

jau Rusija butų pasikėlus, gyventojus,. dabar areštuo-
į Bet dabar pasirodė, kad 
Varšuvos ponai bijosi karės

jami ir teisiami.

NEDUOSIANTI LEN
KAMS NEUTRALĖS 

ZONOS.

Paryžiuje manoma, kad 
Lietuva bus susitarus 

su Rusija.

iš Paryžiaus pranešama, 
ad Tautų Lygos tarybos 

losėdyje kilo didelis triuks-

baiga šitų derybų, kurios tę- 
sėsi jau nuo trijų mėnesių. 
Braklinai visi aliantų diplo- D 
matai bėgiojo paskui turkų 
delegacijos galvą Ismet Pa- _______
šą, norėdami jį prikalbinti SIBIRE AREŠTUOTA 300 
nasirasyti taikos sutarti. 
Bet gudrus Kernai Pašos ge
nerolas buvo nepajudina
mas.

Turkai reikalavo, kad iš 
sutarties butų išmesti visi 
straipsniai, kurie riša juos 
prie visų kontraktų ir kon
cesijų, kurias senoji sultono 
valdžia dalijo visiems i visas 
puses. Dabartinė Turkijos 
valdžia, susidariusi Ąngoro- 
je, neturi nieko bendra su 
sultonu ir jo padalytų kon
traktų nepripažįsta. Už 
tuos kontraktus labiausia 
stojo Anglija, nes tais kon
traktais ji gautų Turkijos 
žibalo šaltinius. Įsivyrautų 
Dardaneliuose ir kitokiais 
budais savo pozicija Turki
joj sustiprintų.

Francuzams tas nelabai 
patinka ir jie pareiškė, kad 
jie darysią atskira taikos 
sutartį su turkais, jei An
glija pames konferenciją. • 
Šituo pareiškimu francuzai 
sakyte pasakė turkams: 
nusileiskit Anglijai, o

— - — •

f ”■ — —  -------- -   — -

kai pradėjo šiauštis.
Anglija šitokia francuzų 

diplomatija baisiai įsižeidė 
ir jos delegacijos galva Cur- 
zon metė francuzams apkal
tinimą, kad jie atvirai laužą 
aliantų susitarimą laikytis 
išvieno. O turkams Curzo- 
nas pasakė: "Jei dabar kils 
karė, tai jus patįs busit kal
ti’’. Gi turkų atstovas Ismet 
Paša atrėžė: "Taika negali
ma, nes jus jos nenorit”.
Ir konferencija išsiskirstė. 
Dabar Turkija pasilieka 

su aliantais techniškai karės 
stovyje, bet ar prasidės mū
šiai iš naujo, tai kol kas da 
sunku pasakyt. Galimas 
daiktas, kad bus sušaukta 
da viena konferencija ir šio
kiu ar tokiu budu bus priei
ta prie taikos. Bet tūli ma
no, kad karė yra neišvengia
ma. Ir jeigu ji kils, tai jon 
veikiausia įsivels visa Euro
pa. Yra manoma, kad Rusi
ja esanti susitarus su Vokie
tija užpulti lenkus ir fran- 
cuzus.

ne
mes 

jums padėsime. Ir todėl tur-

UžDRAUDĖ PATRIOTIŠ
KAS VOKIEČIU VIE- 

LIODIJAS.
Francuzų viršininkai už

grobtose žemėse uždraudė 
dainuoti ir griežti patrioti
nes vokiečių meiiodijas "Die 
Wacht am Rhein” ir "De- 
utschland Ueber Alles". >

i

ŽMONIŲ.
Maskvos žiniomis, Sibire 

sovietų valdžia areštavusi 
300 žmonių, kurie prigulėję 
prie suokalbio įkurti auto
nominę Sibiro Respubliką.

i

i

BOLŠEVIKAI JVEDA 
MONOPOLKĄ.

Maskva. — Kad gavus 
daugiau pinigų, komisarų 
taryba nutarė vėl įvesti Ru
sijoj degtinės monopolį. 
Degtinė bus daroma 20 pro
centų stiprumo.

i
54,000 MARKIŲ Už $1.
Vasario 1 dieną Berline 

galima buvo gauti jau 54,- 
(>00 markių už i dolerį. Nor
maliais laikais 54,000 mar
kių kainavo $12,960.

ATVAŽIAVO 112 CARO 
OFICIERIŲ.

Pereitą savaitę New Yor- 
kan atvyko 112 buvusių ca
ro armijos karininkų, kurie 
paskui tarnavo Denikino ir 
Wrangelio kampanijose 
prieš bolševikus. Visi jie. 
apiplyšę, išbadėję ir be ska-id

kad susidariusi laikinoji lie
tuvių vyriausybė Klaipėdoje 
butų paleista, o jos vieton 
sugrąžinta aliantų valdžia.

Visos notos smulkmenos 
viešai nebuvo paskelbtos, 
bet sakoma, kad Ambasado
rių Taryba grąsina panau
dosianti ginklo spėką, jei 
lietuviai geruoju Klaipėdos 
neapleis.

K
1
' i 
Į 1 -

mas, kuomet Lietuvos dele
gatas Sidzikauskas pareiš
kė, jog Lyges nutarimo Lie
tuva nepriima ir jei lenkai 
eis neutralėn zonon, Lietu
vos kariumenė juos šaudys.

Mat Lygos taryba Pary
žiuje dabar nutarė, kad ne- 
utralė juosta Vilniaus apy
gardoje, kur nuo lenkų-lie
tuvių ginčų pradžios nebuvo 
da jokios valdžios, turi būt 

vietos vyriausy
bėms. Vieną tos juostos dalį 
taryba nutarė pavesti Lie
tuvos valdžiai, o kitą Lenki
jos valdžiai. Tuo budu po 
lenkų kontrole pereina da 
daugiau Lietuvos žemių.

Lenkų delegatas Askena- 
zy su šituo nutarimu, žino
ma, sutiko; liet Lietuvos at
stovas Sidzikauskas šitą nu
tarimą atmetė ir pareiškė, 
kad jeigu lenkai bandys už
imti nors dalį neutralės zo- 
ios, tai Lietuva panaudos 
trinkio spėką, kad jų tenai 
neįleidus. Gana lenkams jau 
to, ka jie turi Vilniaus kraš
tą pasigrobę.

Prancūzas Viviani, kuris 
pirmininkavo tarybos posė
dyje, baisiai perpykęs pašo
ko ir visas drebėdamas už- 
rlausė Lietuvos delegato, ar 
jis suprantąs, ką toks grasi
nimas reiškia? Tuomet Vi
viani perskaitė 16-tą para
grafą Lygos konstitucijos, 
i kur sakoma, kad jei kuri 
valstybė, priklausanti Tautų 
Ivgai, nepaklausytų Lygos 
nutarimo, tai Lyga turi pa
naudoti prieš tokią valstybę 
blokadą, kaino bausmę.

"Tai ve, kokią bausmę jus 
galit užsitraukti, jei jus 
bandysit spėka priešintis 
Lygos nutarimams”, pridū
rė Viviani.

Lietuvos delegatas šaltai 
atsakė, kad Lietuva, įstoda
ma Tautų Lygon, pasiliko 
sau visas teises. Tuomet jis 
atsistojo ir apleido posėdžio 
salę.

Paryžiuje manoma, kad 
Lietuva bus susitarus su 
Rusija išperti Lenkijai kailį 
ir todėl ji pasidarė tokia 
drąsi.

Kas iš to išeis, da nežinia.

LIETUVA NEGALI ULTI
MATUMO IŠPILDYT.

Vasario 5 d. iš Kauno at
ėjo šitokia telegrama:

Francijos, Italijos ir An- 
atstovai Kaune įteikė 
>s užsienio reikalų

storiui ultimatumą, rei- 
ujariti, kad iš Klaipėdos 

u atšauktos visos gin- 
spėkos, paleista Si- 
» valdžia ir panai- 
Mažo/sios Lietuvos

kė čionai su savo šeimvno-
' 1S nstantinopoho ir į Su pra§vmu, kad šis leis- 
įSako, kad Amerikos konsu- j0 iaįVynui užsiimti pre- 
įHj?nai sP^cia^ kybą tarpe salų, bet Woodas
j leidimą atvažiuot Amerikon, aįSakė, kad ant to reikia 
nes jie, mat, geri žmones , ti ]eidinias iš Washing_ 
c jei anglai įs Konstantino- ąono
polio pasitrauktų, tai turkai! Tuo tarpu Washingtos- 
galetų juos visus tenai įs- ne gau+a Maskvos bolše- 
skersti. Jų tarpe yra daug vjkų nota, kuri sako, kad 
generolų. admirolas Stark kartu su ki-

- _ ^ajs plėšikais užgrobę Rusi-
600 ANGLIAKASIŲ Už- jos tarvbu respublikos lai- 
GRIUVO LENKŲ KASY- vyną, prisikrovę juos pa- 

Į vogtais turtais ir išplaukę į- 
Amerikos pakraščius tą 
grobi parduoti. Dalis tų va-! 
gių, prisivogusi brangių! 
kailių, bandanti dasigauti 
Alaskon ir tenai juos išpar
duoti. Taigi Maskva prašo, 
kad Washingtono valdžia 
neįieistų savo teritorijon iš 
Rusijos jokių laivų nei žmo
nių. kurie neturės bolševikų 
valdžios pasportų.

Tai yra pirmas atsitiki- 
kad Maskva kreipiasi

Į tų jo laivynui užsiimti pre-

KLOJ.
Iš Berlino pranešama, kad 

, lenkų Silezijoj, netoli Beu- 
. theno, anglių kasykloj ištiko 
:gazų ekspliozija ir kasykla 
. užgriuvo,užberdama žemėm 
1600 angliakasių. Išviso ka
bykloj buvę 800 mainerių, 

ara-į bet 200 spėjo pabėgti, 
vai- j _______

pĮa‘ NORI ATKASTI DOVIDO
MIESTĄ.

 _   Žydų valdžia Palestinoj' mas, kad Maskva kreipiasi 
300 arabu buvo užmuštai i kviečia Amerikos, Anglijos i tiesiog į Amerikos buržu- 5. _ - 1tt>—__ ______ i__ i____Ti.i ••

10 sužeistų.

ITALAI UŽMUŠĖ 300 
ARABŲ.

Tripolijoj (Afrikoj) 
bai pasipriešino italų 
džiai. Italų kariumenė 
dėjo sukilimą malšinti, 
į eitą pėtnyčią įvyko 
kus susirėmimas, r

gilios į 
m.T no 
bn
kiuotos 
monaičio 
Pintas 
Gelbėjimo Komitetas.

Jeigu į septynias dienas 
šitie reikalavimai nebus iš
pildyti, tai aliantai žada 
pertraukti su Lietuva visus 
diplomatinius ryšius ir pa
vesti šitą reikalą Tautų Ly
gai išspręsti. Ultimatumas 
kaltina Lietuvos valdžia, 
kad ji pati suorganizavusi 
Klaipėdos sukilimą ir dabar 
savo pinigais palaikanti gin
kluotus sukilėlius.

Lietuvos valdžia atsakė, 
kad šitie kaltinimai niekuo 
nepamatuoti ir kad ji nega
linti aliantų reikalavimu iš- 
pildyti, nors ir labai norėtų, 
nes Klaipėdos kraštas yra 
ne jos kontrolėje.

Pe- 
i smar- 
per kuri

I

italu pusėj buvę 2 užmušti ir ir Francijos archeologus at- 
- “ ' vykti Jeruzolimon ir atkas

ti "Dovido Miestą”, kuris 
buvęs kitą syk ant Ofelio’ŽVAIGDŽIŲ LIETUS". ’ _

Sausio 16 nafoį Alaskoje KaInog tuoJaus už Jeruzoli- 
krito labai daug meteorų, ^s.®ieny- 
kurie nušvietė visą dangų ir,7'"’ 
išrodė kaip kad lietus lytų'™*?®’ 
žvaigždėmis.

Tas miestas se
nai jau sugriuvęs, bet žydai 

, kad jo griuvėsiuose 
gali būt svarbių dokumentu 

,iš senovės žydų istorijos.

• PLIENO TRUSTAS RODO

FRANCUZŲ ŠUNYBĖS 
KLAIPĖDOJ.

Bostonietis A. Ivaškevi
čius šį panedėlį prisiuntė iš 
Klaipėdos į Baltic Statės 
r inance C o. šitokią telegra
mą:

"Prancūzai kankina Klai
pėdos lietuvius ir daro pa
stangų, kad lenkai su vokie
čiais užpultų lietuvius. 
Francai nori Įtraukti visą 
Santarvę i karę su Lietuva. 
Amerika turėtų prie to ne
užleisti. Po f rančų ir lenkų 
Įtekme Santarvės Komisija 
Įteikė Lietuvos valdžiai ulti
matumą, sakydama, jei į 
septynias dienas sukilėliai 
nenusiginkiuos, tai Santar
vė pertrauks visus ryšius su 
Lietuva. Taikos mylėtojai, 
protestuokite prieš naujo 
pasaulinio karo vykintojus. 
Prasidėjus liarui su Lietu
va. bus Įtraukta Vokietija, 
Rusija ir Amerika ginti de- 
mokratybės principų nuo 
francm-lenkų imperializmo.”

TRAUKINIS SUSIKŪLĖ
SU AUTOMOBILIUM. 

azTne\aldžim’iki”šiorji rid Šalia Chicagos pereitą n 
sus savo atsišaukimus adre-' delchenl elektrinis traukine 
suodavo tiktai "liaudžiai”. į Jis susikūlė su automobi 
Todėl amerikiečių spauda ' 
juokiasi, kad bolševikai jau 
"pripažino” Amerikos val
džią.

Bet nežiūrint to "pripaži
nimo", Amerikos valdžia 
Maskvos prašymo turbut 
neims domėn, ir to laivyno, 
kuri Stark pagrobė iš Vla
divostoko, bolševikai turbut 
negaus. Amerikos valdžios 

s žiūrint, tai patįs bol-

p. 
e-

; susikūlė su automobi- 
lium ir nuvirto nuo bėgiu 
Vienas žmogus šitoj nelai
mėj buvo užmuštas, 18 su
žeista. |

RAŲO 5.600,000 METŲ I ------------
GYVŪNĄ.

Amerikos Gamtos Istori-i VALDŽIAI ŠPYGĄ.
jos Muzėjus New Yorke pa-Į Bethlehem Steel Corpora- muuvv nacis
Aelbė kad JO gamūninkai tion, milžiniška plieno ben- šėrikai vra plėšikai o admi 
cinmis riipnnmis arkas#* vi- , 1 ... ’ v

II
šiomis dienomis atkasė vi- drovė, nutarė susilieti su 
durinėj Mongolijoj^ (Azijoj) dviem kitom panašiom ben- 

veno Azijos tyruose 5,000,- į___
000 metų atgal. O kunigai nijomis.’ Susiliejimas Te*Uų 
mums sako, kad svietas bu- kompanijų i viena daiktą 
vo sutvertas vos tik 6,000 reiškia trustą, o Suvienvto- 
metų atgal. jse Valstijose yra taip vadi-

------------- namas Shermano istatvmas, 
BOLŠE\ IKAI NUŽUDĖ kuris draudžia tokioms 

4 POPUS. i kombinacijoms tvertis, nes
Rygos žiniomis, Rusijoj jos baisiai plėšia visuome- 

bolševikai nužudė 4 popus nę. Taigi Federalė Preky- 
už priešinimąsi bolševikų bos Komisija perspėjo gim- 
valdžiai. stantį naują plieno trustą,

------------ kad jis bus persekiojamas. 
PANAIKINO BERGERIO ' Bet žinios nuo Wall Streeto 

APKALTINIMĄ. sako, kad Bethlehemo plie- 
Valstvbės gynėjui Daug- no korporacija šitų perspė-

-1BOSTONO STFDENTAI 
PER ŠVENTES UžD RBO 

$36,000.
Surinkta statistil a paro

do,kad per Kalėdų atastogas 
Bostono augštesni . moky
klų studentai, dirbdami 
Įvairiose krautuvėse ir res
toranuose kaipo patarnau
tojai, uždirbo $36,302.24.

rolas Stark — tikras karžv- 
gis ir patriotas. Amerikos 

yno ir armijos kliube
-------- ; O V 

čias ir nuolatos tenai vieši. 
Jis buvo taipgi pakviestas 
dalyvauti baliuje, kurį legi- 
slatura kėlė general-guber- 
natoriaus V’oodo garbei, o 
jo žmonėms Amerikos šelpi
mo Administracija paskyrė 
jau $5,000 pašalpos. Taigi 
Amerikos valdžia žiuri j 
:uos visai kitaip, negu bolše
vikai.

kaulus dinosauro, kuris gy- drovėm, būtent Lackavvan- iaiv.
ver.o Azijos tyruose o,000,- uair Midvale plieno kompa- Maniloj jis yra brangus" sve-

sako, kad Bethlehemo plie-

J UODAšlMčIAi PAKORĖ 
STREIKIERI.

Ąrkansas valstijoj pradė
jo siausti juodašimčiai, ku
rie vadina save "piliečiais’. 
•Tų tikslas yra "apvalyti sa
vo "kontrą" nuo streikieriu, 
kurie reikalauja daugiau al
sai iš kaziiz'isui. Aną -uora _ .
jie pagavo streikuojanti rinkusi Paryžiuje, 
gelžkelleti Gregorą ir pako-,Lietuvos valdžiai aštrią m. 
rė jį. Viena.
1 -V ' ' • •; •

areštuotąjį streikieri kauci
ją, buvo 'paimtas tu juoda
šimčių ir viešai ant gatvės 
nuplaktas. Ir valdžia nei 
pirštu nepajudina, kad tuos 
chuliganus suvaldžius. Mat, 
jie gina kapitalo reikalus.

I

ALIANTŲ ULTIMATU
MAS LIETUVAI.

aliantų 
Taryba, susi- 

nusiuntė
10-

Saiisio 31 dieną 
'•mhasadorių ADRIDE UŽSIDARĖ 

VISI TEATRAI.
Nuo pereitos šeredos Is- 

____  hotelio savi-tą, lygią ultimatumui, reika- panijos sostinėj Madride už
ninkąs, kuris užstatė už Jaudama, kad paskirtu laiku sidarė visi teatrai, nes ant 

Lietuva atšauktų iš Klaipė- jų uždėta tokių didelių mo
dos krašto visus savo karei- kesčių, kad jie nebegalėjo 
vius, reguliarius ir neregu- Išsiversti. Valdžia pamačiu- 
liarius, kurie paskutinėmis si, kad padarė kvailybę, da- 
dienom yra i tą kraštą įsi- bar pradėjo su teatrų savi- 
' eržę. ninkais derėtis ir ketina jau

Nota taip pat reikalauja, mokesčius numažint.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PO 
JŪRĖMIS.

Apie Hav. aii salas pereitą 
savaite buvo didelis žemės

herty patarus, teisėjas Luse jimų nepaisysianti ir trustą 
panaikino socialistų kon- tversianti. Reiškia, plieno 
gresmano Bergerio apkalti- magnatai rodo savo vai- drebėjimas po jūrių. Didelė 
irimą. Jis buvo nuteistas už džiai špygą, nes jie jos nesi-' 
priešinimąsi karei. bijo./ —X

panaikino socialistų kon- tversianti.

vandens banga užliejo sala 
ir nunešė į jūres 10 žmoniuj



r

” ~ KELEIVIS

G
Ui APŽVALGA O

Praeis da kiek laiko, o ša
lia faraono muzėjuje atsi
stos visi karaliai ir jų gene
rolai, visi popiežiai ir jų 
kardinolai su vyskupais ir 
kunigais.

SOCIALIZMAS YRA 
NEIŠVENGIAMAS.

Organizuoti Amerikos an
gliakasiai reikalauja, kad 
valdžia paimtų savo kontro- 
lėn visas anglių kasykla-, 
užmokėtų už jas savinin
kams 4,500 milionų doleriu, 
ir operuotų jas visuomenės 
ir angliakasių naudai. Tai 

“butu jau žingsnis prie socia
lizmo.

šitam reikalavimui prita
ria net ir Hearsto laikraščių 
bendradarbis Arthur Bris-,, ; 4 
tane. Jis sako: >mak Keli* į dangį žino

tai vieni katalikai.
- t .Bet štai, turkų spauda 

i

Kalėdų dovanoms. Va! 
galėtų finansuoti kasy

i\ -

Iš Hillmano pareiškimo 
i korespondentui Harris God- 
frey, kad Rusijoje skaičius 
rubsiuvių padidėjęs 20 sy
kių ir kad vis dar negalįs 
patenkinti šalies reikalavi
mų. laisvės .Mylėtojas daro 
išvedimą, jog ateitis daug 
ką žadanti Hillmanui Rusi
joje. jog, reiškia, jam esa
ma* progų daugiau atsiekti 
ten. negu čia, Amerikoje. 
Bet tokių progų gali būti ne 
tik Hillmanui; jų gali būti 
ir Schlossbergui, ir BFum- 
bergui, ir Shiplakovui, ir 
daugeliui kitų žmonių. Ko
dėl gi kabinėjamasi prie vie
no Hillmano? Aš, asmeniš
kai. .nesu bolševikas, neigi 
bolševikų draugas. Bet vis
gi negaliu užginti nepama
tuotų Įtarimų, kad, ve, tas 
arba kitas asmuo, kuris tik 
parodo pritarimą Rusijos 
bolševikams, daro tai ko
kiais nors medžiaginiais iš- 
■skaitliavimais.

Pagalios Laisvės Mylėto
jas sako, kad jis nesąs prie
šingas korporacijų tvėri
mui, tik, girdi, kam klaidin
ti darbininkus Įrodinėjimais 
buk Rusų-Amerikiečių Kor- 
noracijos skymas esąs Rusi-

’ didžiausiais sa bo: ::: •.. 
Kad apsaugoje ..... 
nuo mokesčių, .ue :;;v 
prieš savo tėvyne 
tažą, kokio da nežir 
dikmiskiausi sindikali .....

Ir pagalba šito šabe t a 
jiems pasisekę socialistų 
manymą sumušti. Kada p: 
ėjo prie balsavimo, už ji ba! 
savo tiktai 109,434 žmonės, 
tai yra prie tų, kurie buvo ~ .
po juo iš karto pasirašę, pri- : i tTRipsniO
sidėjo vos tik apie 12,000 
balsų.

Tai nereiškia, kad socia
listų sumanymas buvo blo
gas? Tai tik parodo, kaip ka
pitalistai ‘‘myli” savo tėvy
nę, kokie iš jų '"patriotai”. 
Kada darbininkai sustrei
kuoja, reikalaudami sau 
daugiau duonos, tai tiejįu- 
tokratai šaukia, kud Serei
kas trukdo šalies pramonę, 
daro skriaudą kraštui, 
griauja "brangu tėvynę”. 
Bet kada jie pamate, jog tes 
tėvynės labui jiems patiems 
prisieis paaukauti po kelia- 
tą nuošimčių savo turtų, jie 
.sukėlė tokią suirutę, kokios 
nebūtų galėjęs padaryti di- 
džiausis streikas.

Taigi kuomet kapitalistai 
kalba apie patriotizmą ir tė
vynę, tai žinokit, kad jie tu
ri omeny savo kišenių.

įkais. | damas pinigus ”ant kartu
lius vių bedieviams”,. tai komu- 
i‘t \’f> nistai nespausdino prieš ji

prieš drg. BielinĮ.
tanelių, kaip jie dabar daro 

-- , Tf v • >•_ •

Kada komunistai rinko 
..ngus savo smalai virti, 
..i klerikalai irgi nieko ne-

Tikri broliai!

Ką “Kliuksai”, padarė 
Oregono rinkimuose.

šioj. Gi tikybinės mokyklos, , 
[ kiekviena keldama savo ti-

i Paskutiniuose rinkimuose 
Oregono valstijoj tapo už
duotas mirtinas smūgis kle
rikalizmui mokyklose, ir tą 
-mugi surengė Ku Klux 
Klan ^su Masonų Sąjunga. 
Vyriausioji masonų taryba 
ienai padarė sumanymą, 
kad vaikai butų mokinami 
tiktai visuomenės mokyklo
se, kurios yra visuomenės 
mokesčiais palaikomos ir 
valstijos kontroliuojamos.

Oregono valstijoj visi Įs
tatymų sumanymai yra bal
suojami tiesiog pačių gy
ventojų. Jie tenai nerenka 
atstovų, kurie paskui leistų 
įmonėms Įstatymus. Jie bal
suoja tiesiog Įstatymą, kaip 
jis yra sumanytas. Taigi te
nai nėra tokių politikierių, 
guriuos galima butų papirk
ti ir nepageidaujamą Įstaty
mą nuslopinti arba pagei- 
daujamaji pravesti. Todėl ir 
šito sumanymo, kad visi 
vaikai turi būt mokomi vi
suomenės mokyklose, grafto 
keliu negalima buvo pa
smaugti, nors visi kunigai 
ir privatinių mokyklų* savi
ninkai piestu prieš ji stojo.

Sumanymas buvo paduo
tas tiesiog gyventojams nu
spręsti, ir gyventojai didele 
balsų didžiuma jį priėmė. 
Jis ineis galėn nuo 1 rugpiu- 
žio 1926 metų, ir nuo to lai
ko turės užsidaryti visos pa
rapinės mokyklos Oregonoi 
valstijoj. Visi vaikai turės' 
eiti Į viešąsias mokyklas, 
kur kunigai ir davatkos jau 
nebegalės jiems klerikaliz
mo skiepyt.

Prieš šitą sumanymą kėlė 
protestus visų tikybų baž
nyčios: epiško palų, liutero
nų, presbiterijonų, adven
tistų ir kitų. Kiekvienos 
bažnyčios argumentai prieš 
toki Įstatymą buvo valstijos 
atspausdinti ir kartu su tuo 
Įstatymo sumanymu bal
suotojams išsiuntinėti. Įsta
tymo šalininkų argumentai 
taipgi buvo sykiu patiekti. 
Taip jau Oregono valstijoj 
daroma balsuojant kiekvie
ną Įstatymą: valstija at-jciją ir daugiau kaip 207 
spausdina savo lėšomis Įsta-' aukso produkcijos. Ji turin- 
tvmo sumanymą, prideda-Į ti Rusijoj- 300 mylių gelžke- 
ma kartu tokio Įstatymo ša- > lių ir pustrečio miliono ak- 
lininkų ir priešininkų argu- rų žemės, 
mentus. Oregonietis atsisė- dirbdavo 
ięs sau prie pečiaus, arba žmonių, 
prie upės, kuomet žuvis fa>[ Pagal dabartinės sutar
kim ba, išsiima tuos ”už” ir [ties su Rusija, minėtoji 
prieš” argumentus, per- į 1 

skaito juos ir pasvarstęs 
abidvi pusi, daro sau išvėdi
nu, ar geriau balsuoti už Įs
tatymą, ar prieš ji.

Svarbiausis prieš šitą Įs
tatymą argumentas buvo 
tas, kad tėvai patįs savo vai
kus auklėja, patis juos mai
tina, patis jų sveikata rūpi
nasi, ir todėl jiems patiems 
turi būt palikta teisė spręs
ti, kokion mokyklon geriau 
savo vaikus leisti. ŠitĄ ar
gumentą statė visos sektos: 
katalikai, liuteronai, episko- 
palai ir kiti.

Antras jų argumentas bu
vo tas, kad privatinės moky
klos nei kiek neprieštarauja 
viešoms mokykloms, nei 
<iek joms nekenkia, bet da
gi padeda joms, nes daug 
vaikų mokina savo lėšomis. 
Uždraudus gi vaikams lan
kyti privatines mokyklas, 
valstija tuojaus turėsianti 
samdyti daugiau mokytojų, 
statyti daugiau mokyklų 
ir tt.

Trečias ^argumentas buvo 
tas, kad panaikinus privati- . 
nes mokyklas, vaikų niekas skaitlinių paaiški, 
nemokins religijos ir jie iš- r * ” * 
augs be tikybos, nes viešose eina mažyn, bet užtat išve- 
mokyklose tikyba yra už- žimai iš Pabaltijos Angli- 
drausta. jon auga.

Kokie gi argumentai bu- Sumažėjimu Anglijos ek- 
vo už tą Įstatymą? Jo sali- sporto Į Pabaltiją autorius 
ninkai trumpai ir storai pa-j nenusimena ir Į ateiti An- 
sakė, kad valstijai privalo tglijos prekybos su Pabaltijo 
rūpėti aukTėt savo piliečius'žiuri šviesiai, 
vienybės ir sutikimo dva- L.I.J3.

keldama savo ti
kybą augsčiau kitų, sėja 
tarp žmonių nesutikimą ir 
tiesia pamatą nereikalingai* 
kovai. Taigi tikybinės mo
kyklos skaldo piliečius Į 
priešingus abazus, ir kaipo 
tokios turi būt panaikintos.

Ir Oregono gyventojai nu
balsavo, kad vaikai turi būt 
leidžiami i viešąsias moky
klas, iš kurių kunigas ir 
maldaknygė yra išmesti už 
durų. v

Tai reiškia, kad klerika
lizmo slibinui nugarkaulis 
tapo sulaužytas, ir sakoma^ 

t kad tas buvo padaryta tenai 
- Ku Klux Klano pastango- 
I mis. Buvęs gubernatorius 
Olcott, kuris išsireiškė ne
prielankiai šitam Įstatymui, 
rinkimuose buvo sumuštas, 
o išrinktas buvo jo priešas, 
kuris priklauso prie Ku 
Klux Klano.

Šitie Ku Klux Klano pasi
sekimai Oregono valstijoj, 
Ivane kinkų drebėjimą kle
rikalams visose Suvienytose 
Valstijose.

“Sidney Hillman".
s;K_i.ifio” No. 4-me tilpo 

tolo Laisvės Mylėtojo 
straipsni; antgalviu "’Sidney 
Hillman’’. Pavelykite ir 
man tarti tuo reikalu keletą 
žęižių.

Pirmiausia, Laisvės Mylė
tojas sako, kad yra aišku, 
jeg Hillmanui labiau rupi 
Rusų Amerikiečių Korpora
cijos reikalai, negu amalga
meitų unija. Labai gali būti. 
Bet kur darodvmai, kur 
faktai? Iš to, kad Hillman 
buvo porą sykių Rusi
joj, pasakė keliatą kalbų 
Rusų-Amerikos Korporaci
jos reikalais, pam šaus iš- 

Į vedimo dar negalima 
daryti, šitokis argumentas 
tiktų tik komunistams, ku- ios darbininkų naudai. Leis- 
rie tvirtina be jokio pama- Kitę užduoti klausimą: Kur 

Trie? rrUn vacįaį — darbininkams 
amauja venti

savo algoms ir darbi- j pramonė yra
i ______ • _ •____ • t __

KATRŲ TEISYBE?
Paklauskite katalikų ku

nigo, katras tikėjimas yra 
Igeresnis? Jis atsakys jums, 
[kad tikras tikėjimas yra tik- 
itai vienas, ir kad tas tikėji- 
'mas yra Romos katalikų ti
ngėjimas. Visos kitos religi- 
[jos, tai tik žmonių klaidini- 
L-moc Volio i rinnon 'žino tik

ai vieni katalikai.
t .Bet L.-., v—.- —
, Konstantinopoly paskutinė
mis dienomis pradėjo pro
testuoti prieš katalikų ir ki
lų krikščionių misijonierius 

; Turkijoj. Ji reikalauja, kad 
visi tie misijonieriai butų

“ ’ ’ >s išvyti,

■’Dei kasyklą kainos, nebūt i 
Visa ju suma neišneš, 

nei tiek, kiek ši šalis išleido 
met 
džia 
khs lengvai.

”Kad dabartinė sistema su 
savo streikais, lokautais ir sa
botažais daro kraštui gėdą, tai tuojaus iš Turkijos 

skleisdami savo mokslą J* 
$ •

bedus.

irgi negali būt gintu.
"Klausimas lieka tiktai anie 

vaidininkų teisingumą. Ar g 
lit Įsivaizdinti, kokia tai butu p kai ir kiti krikščionis yra 
piati dirva graftui, 
kieriai pradėtą vesti kasyklas niek 
ir pardavinėti anglį?

"Tečiaus kiekvienas kūdikis
turi nekartą parpulti ir susi- meto moksl 
mušti galvą, Jjakol išmoksią kc turkai, 
vaikščiot. Visuomenė taipgi 
gauna ne vieną guzą, 
pripranta prie naujos tvarkos, temų? 
Bet nežiūrint kiek jai guzą 
reikės perkentėt, ji vistiek tu
ri kada nors išmokti pati pri
žiūrėti savo gyvenimo reikme
nis. Anglies kasyklos, gelžke- 
liai, miestu tramvajai, telefo- są, kuome 
nai, telegrafai ir apšvietimo 
sistemos jau išaugo iš priva
tinio valdymo ir privatiniu fi
nansų."

Taigi ir buržuaziniai ra
šytojai jau pradeda pripa
žinti, kad toji visuomenes 
tvarka, apie kurią kalba so
cialistai yra neišvengiama. 
Anksčiaus ar vėliaus, socia
lizmas turi Įvykti.

' nes
jie "nuodija turkų motinas", 

ga- Turkų akimis žiūrint, kata-

jei politi- didžiausi paklydėliai ir jie 
. ’ * „Kkados i dangų negali pa

rtekti. Tikrą kelią Į Allachoj 
karalystę žino tiktai Mąho-. 
....... ____l__lo pasekėjai, sa-

Katrų gi gali būt teisybė 
pakol:— krikščionių, ar mahome- i

POPIEŽIUS SULAUŽĖ 
MOTERYSTĖS SAKRA

MENTĄ. \
Keli metai atgal italų 

princas Boncompagni vede 
Amerikos ambasadoriaus 
Italijoj dukterį, Margaretą 
Draper’iutę, kuri turėjo 
S’6.000,000 ”pasogos”. Vestu
vės buvo Washingtone su la-

to, kad visi unijų 
ne komunistai — 
vien 
ninku reikalų pardavimui.

Toliaus

u... j geriau gy~
!'or.ti — Rusijoje, kame 

t susmukusi, ar 
[Amerikoje, kame ji yra 

Mylėto-jąugštai išsivysčiusi? Kiek- 
TTr’i_. —- šiek-tiek apsitrynęs

t

«

*

Anglija eina Rusijon 
biznio darytiį Laisvės j

i jas sako, kad jeigu Hillma-[ vienas t.— —- v £-
nui amžius Įeisiąs, jis tap- j žmogus pasakys, kad Ame- 

Isias buržujumi, darbininkų Į rikoje. Taigi pramonės pa- 
reikalų priešu. Čia irgi keis? j kilimas, nors. rasi, juo paši
las tvirtinimas. Nejaugi ta-'naudoja daugiausia turtin
simas buržujumi reiškia vi-j gobios visuomenės klasės, 
suomei tapimą darbininkų yra naudingas ir darbinin- 
priešu? Kas yra buržujus? kams. Reiškia, jeigu Rusų 
K. Kautskis savo knygoje Amerikiečių Korporacija 
"Proletarinė Revoliucija”,: Įstengs pakelti šiek-tiek 
išleistoje pernai vasara, apie nors dalį Rusijos pramonės, 
buržuazija kalba štai* Kaip y iš to turės naudos ir rusai 
"Labai dažnai tas žodis (su-! darbininkai. Ir kam kabin- 
prask — buržuazija. Nemokti* prie,vien Hillmano? Ru- 
vartojamas kaipo tolvgds su-Amerikiečių -Korporaci- 
žodžiui kapitalistai. Tai bet-Įjos planą užgyrė paskuti- 
gi yra klaidinga. Bourgeois j nioji amalgameitų konven- 
(vokiškai, burger) francuzuTija. kurioje dalyvavo, jei 
kalba — miestelėnas skiria-j neklystu, kokie tris šimtai 
si nuo citizen 
džiu, buržua 
prantama visa 

rinčioji miesto 
dalis, kaino 
---- > visos

ėjo tiesiog pas ”šventąji tė- nės stambiųjų žemės oavi-j--- - 

nosios miesto gyventojų da-;iria^ Panašus kritikos budai 
li_j” (pusi. 114). Prisilai-’tePabe^a komunistams, 
kant definicijos, kokią duo--^e^K^a sutikti su Ramsay 

uivvciioim:. da Kautskis žodžiui buržu-Į ^Donaldu, kuris sako, kad 
su ja kėliau ^a’ tenka pasakyti, kad etas, nuoširdus argumen- 

^Bėriu kitos? Hillman jau ir šiandien yra 
ičįą^iiftužikams*tu ’burąijt^Į^kyrimo, tet —

Visų religijų kunigai me
luoja, visi jie klaidina žmo
nes. kuomet jie kalba apie 
dangų ir amžiną laimę te
nai. Jie tik tuomet sako tie-i 

t iie vadina vieni įbai didėlėmis iškilmėmis ir 
kitus žmonių mulkintojais,

New Yorko dienraštis 
' "Journal of Commei’ce” 
(spalių d. indėjo ilgą 
‘straipsni savo specialio ko- 
' respondento iš Londono apie 
I Anglijos kapitalo veržimąsi 
i Rusiją. Tas artimai palie
čia ir Pabaltijos valstybes.

Rugsėjo mėn. bolševikų 
viešpatijos atstovas Leoni
das Krasinas padarė sutar
ti su "R u s s o—Asiatic Con- 
solidated" kompanija, kuri 
viena turėjusi Įvestinusi Ru
sijon apie trečią dali viso 
Anglijos kapitalo, Rusijon 

lindėto (56 milionus svarą). 
įToji kompanija prieš karą 
[kontroliavusi Rusijos meta- 
'lų industriją (išskyrus gele- 
ĮžĮ), 70% vario produkcijos, 
[visą cinką ir švino produk- 

at-'ciją ir daugiau kaip 20'r 
! unlrcn Ti ti-irin,

sumanymą, prideda- į ti Rusijoj- 300 mylių gelžke-

Prieš karą jai 
Rusijoj 45,000

*

? i 
utslišiiuoą davė ne paprastas ku- 

1 Ligas, bet kardinolas Gib- 
lxms, augščiausis katalikų 
bažnyčios viršininkas po po
piežiaus.

Katalikų bažnyčia persi-
/

I 
! !

I

SOCIALISTU SUMANY
MAS ŠVEICARIJOJ IR

KAPITALISTŲ 
SABOTAŽAS.

Šveicarijos, piliečiai tyri [kad neduoda, nes, sako, sa-
iniciatyvos teisę: 50.000,bal-|kramento laužyt negalima, 
sustoju tenai gali paduoti[f» moterystė juk yra ”sep- 
Seimui bent kokį sumany-.tintas sakramentas”.

turi Bet princui Doncompagni 
visiems gy- nusibodo su amerikiete gy-

mą ir tas sumanymas 
būt leidžiamas ■ ‘ 
ventoiams balsuot.

šita teise naudodamosi, 
veicariios Socialistu Parti-

FARAONAS Į MUZĖJŲ.
Tyrinėdami Egipte seno

vės griuvėsius, Amerikos 
archeologai atkasė faraono 
Tutankameno kapą, rado 
daug brangių drapanų ir ki
tokių daiktų^ nors paties fa
raono da nerado.

Tečiaus kapo ir kitų se- c]an Į;as metai po 8% mokes- 
.novės; liekanų atradimas pa- cių; 0 kas turi virš 120,000 

jucfano. Jie jau reikalauja, 
kad faraono kūnas, jei jis 
bus atrastas, butų paliktas___ ____________________
vietoje, nes jis bus didelė statymui ir kitokioms refor- 

, kurios reikalingos 
1_ liaudies būvio pagerinimui.

Nereikia nei sakyti, kad 
šitoks sumanymas rado 
karšto pritarimo, ir po 
juo pasirašė net 88,000 pilie
čių, kuomet reikėjo tik 50,- 
000, kad padavus ji Seimui.

Kapitalistai nusigando. 
Jie tuojaus pradėjo pardavi-

venti, ir jis nutarė su ja per
siskirti. kad galėtų su kita 
apsivesti. Ir gal manot, kad---------- j-- ---------- =■------------ .. 

jawpadarė iniciatyvą, kad!jis negavo persiskyrimo? 
kMm’taiasi hntn iiivlptsK mn-lkapitalas butų apdėtas mo
kesčiais. Kas turi daugiau 
kaip 3,200 svarų (virš 15,- 

■'.OOO dolerių) kapitalo, tas 
turėtų mokėti valstybės iž-

darė tarp^ egiptėnų daug su- svarų turto, tam mokesčiai 
pakeliami iki 60%. Surinkti 
iš tokių mokesčių pinigai tu
rėtų būt sunaudoti mokyklų

Įdomybė ir už jo pamatymą moms, 
žmonės mokės didelius pini
gus.

Šitas faktas turi būt labai 
nesmagus šių dienų valdo
nams ir didžiūnams, nes jis 
parodo, kad ateityje ir su 
jais gali būt taip, kaip su 
tuo faraonu.

Keli tūkstančiai metų at-T 
gal, faraonas buvo galingas nėti savo vertybes, pradėjo 
Egipto valdonas. Jis skaitė- imti pinigus iš bankų ir ga- 
si artimas dievų giminė, bu- benti juos Į užsieni. Auksas 
vo mylimas šventos katės tuojaus išnyko. Valstybės 
draugas, ir buvo garbina- '

• “ mas taip kaip pats dievas 
jautis (Apis) arba kiti die
vai. O šiandien jau niekas 
faraono negarbina, šiandien 
jam vieta jau tik muzėjuje, 
greta prikimštos beždžionės 
ir kitokių keistų sutvėrimų, 
už kurių pamatymą vaikai 
ir suaugę žiopsotojai moka 
po centą.po centą.

Rodosi, nesenai da huvof 
tie laikai, kuomet Egipto’ 
dievams buvo deginamos, 
ant aukuro aukos, o jau ko-l 
kios permainos. Juodas jau
tis su balta žvaigžde kaktoj,1 

■ kuris tuomet buvo galingas 
dTevas, šiandien jau paplau
tas, mėsa suvalgyta, o iš 
odos pasiūti batai. Pats gi 
Egipto faraonas, eina i mu- 

kaip) Įdomi senovės lie
kana.

bankui prisiėjo leisti dau
giau popierinių pinigų. Į są- 

; vaite laiko iš bankų tapo iš
traukta 100,000,000 frankų. 
Valstybės bonai baisiai nu
puolė, nes visi turčiai sten
gėsi juos parduoti, o darbi
ninkai neturėjo pinigų jiems 
pirkti. Kalbant biznio ter- 

iminologija, Šveicarijoj iš- 
j krito finansinės rinkos dug- 
Įnas. • •

Kada valstybės bankas iš
leido 150% popierinių pini- 
Igų daugiau, negu ižde turė
jo aukso, Šveicarijos pinigų 
kursas nukrito, procentas 
už paskolas baisiai pakilo ir 
neapsakomai pabrango gy
venimo reikmenis. Susidarė 
tokia padėi k. kad už seną 
algą Šveicarijos darbininkas 
jau nebegalėjo gyventi.

-Kapitalistai čia pasirodė

Jis nuvažiavo Romon, nu- .nį10

va” ir paskambinęs auksu, nmka ir ūkininkų 
tarė: .. . ............

—Šventas tėve, tavo kar- Jies 
dinolas surišo mane amžinu 
rygu .sot-viėča moteriške. Aš

rger) franeuzų (C1ųa- 
velėnas skiria- i neklystu, 
— pilietis, žo-'žmonių.
zija vra su- Aš, vpatiskai, labai pesi- 

apšviestoji*mistiškai žiuriu Į tą korpo- 
(inteligentiškoji) ir pasitu- * lociją. Bet turiu pasakyti, 

gyventojų kad. kritikuojant tos korpo- 
besiskirianfi Racijos vedėjus ir patį kor- 

kaimo visuomet Poracij°s planą, yra geisti- 
savi-'na rimtesnė kritika, o ne

I

/r
1^

neduodi^ 
aš ne Ų 
gaikštis Bo 
pinigų tūrri 
tą mazgą, (tūri 
kardinolas B ' vL i

Ir popiežius tą mazgą at
rišo. Jisai pats savo ranko
mis sulaužė moterystės sa
kramentą, išardė šeimyną.. 
kad pasileidęs dykaduonis 
galėtų vesti sau kitą moterį.

Tai ve, kiek teisybės kata
likų bažnyčioj, kiek vertas 
jos sakramentų šventumas!

ii’I ties su Rusija,
. kompanija atgauna visus 
savo turtus Urale ir Siberi- 
joje, gauna pripažinimą se- 
nųjų Rusijos skolų, gauna 
prižadą atlyginti jai už vi
sus nuostolius ir gauna tei- 
s> samdyties darbininkus 
savo nustatytomis -sąlygo
mis, bolševiką valdžiai i tai 
nesikišant. Kompanijos pre
zidentas džiaugiąsis, kad 
Rusijos valdonai Į Anglus ir 
jų kapitalą žiuri labai pa
lankiai ir kad yra galimy
bės Anglams užimti pirmą 
vietą Rusijos biznyje.

Kitos Anglijos kompani
jos buvo idėjusios Rusijon 
dar apie 100 milionų švara. 
Tos dabar esą finansiniai • 
suvargusios ir negali naujų 
kapitalų kiek reikia Rusi
jon pristatyti, užtat val
džia ketinanti duoti joms 15 
milionų svarų darbo pra
džiai. Iš visa ko matyti, kad 
Anglija ne juokais yra nu
sistačiusi eiti Rusijon ir da
ryti biznį.

Straipsnio autorius mini 
ir apie prekybą su Pabalti
jos kraštais. Iš paduodamų 

kad Įve
žimai iš Anglijos Pabaltijon

tas ilgainiui sulosią svar
besnę rolę, negu sensacmis 
arba demagoginis, nors, ra
si, rimtas argumentas kai

, kaip kai buvo
sąvo laiku "buržujai” K. 
MąESir'F. Engels. Bet iš tol _ . ~

vttiri būti aišku, kad ne visi •.a ■a w nepataiko taip 
Msržujai yra darbininkų i jautriai į žmones, kąip sen- 
Įpriėšai. Ir kodėl Laisvės 
i Mylėtojas mano, kad Hill
man būtinai tapsiąs darbi
ninkų priešu? Ne, tokis pa
sakymas gali tikti kokiam 
nors komunistui, kuris daž
nai kalba pats nežinodamas, 
ką jis kalba.

Laisvės .Mylėtojas nurodo 
taipgi, kad Hillman kalbė
jęs, jog rusų valdžia esanti 
vienintelė darbininkų val
džia. Iš to Hillmano pasaky
mo jis daro išvedimą, buk 
Hillmanas rengiasi apleisti 
amalgameitų uniją. Labai 
nenuosakus išvedimas. Nes, 
pavyzdžiui. "Laisvės” re
daktorius Dėdelė gina susi
riesdamas Rusiją jau kelin
ti metai, o pats betgi tupi 
Brooklyne. Taigi ir-Hillma
nui gali patikti Rusija, o jis

J ; gali pasilikti Ameri
koje. •

Mano supratimu! Laisvės

.*. c •.

sacinis. Nemo. i

ŽARUOS.

Kada Julius Kaupas gy
veno Chicagoj arti stok jar
dų, tai jis nieko daugiau ne- 

I šniaukštė, kaip tik stokiar- 
jdo kvepalus. Po kelių metų 
j J. Kaupo nosis pąsidarė to
kia ilga ir plati, kad lietu
viški klebonai Įšventino ji į 
Amerikos šnipus.

Dabar tas stokjarde bai
gęs mokslą J. Kaupas gyve
na Kaune ir renka medžiagą 
plačiaburnio kun. Garmaus 
"katalikiškam universitetui.

Chicagietis.

«

X

KOMUNISTAI SU 
KLERIKALAIS.

Stebėtis reikia, kaip 
munistai pataiko eiti su kle
rikalais koja kojon. Prieš ką 
tik vieni pradeda lot, prieš 
tą ir kiti eina atakomis.

Klerikalai pradėjo šmeiž
ti socialdemokratų atstovą 
drg. BielinĮ. Kaip matai 
jiems į' talką ir komunistai pats 
stojo. *

Dabar atvažiavo p. Šleže- ____, ___
vičienė parinkti aukų Lietu- Mylėtojas turėtų teisę saky- 
vos našlaičiams. "'Neduokit ti, kad Hillman rengiasi ap- 
jai nei cento, nes ji bedievė leisti Amalgameitų Uniją,,, 
ir socialiste”, sušuko kleri- kada jis patirtų apie tai iš Kuomet pasistato ant stalo 
kalai. Ir komunistai tuojaus oficialių unijos x šaltinių.' ’ ’
pritarė: ”Nei cento tai po- Šiaipgi spėliojimai laikraš- 
niai, nes ji buržuika ir so-dinose apie jo pasitraukimą 
ciališdavikė P’ negali nieko kito daryti,

Bet kada kun. Garmus kaip tik skleisti demoraliža- 
trankėsi po Ameriką rink- viją unijoje.

ko-

Pas komunistus viskas 
• ik miršta,’ o niekas negema. 
Ar negresia tik jiems išny
kimas?

Ar žinot, kada Dėdelei 
geriausia sekasi r-r-revoliu- 

Amalgameitų Uniją,Reinius straipsnius rašyti7

bonką gero komunistiško 
munšaino, o kojas Įmerkia i 
viedrą karšto vandens, tuo
met kad rašo, tai rašo, net 
kibirkštys iš po plunksnos 
pilasi. Frentas.

jon auga.
Sumažėjimu Anglijos ek-

%

/
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Kas skaito ir* rašo
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©į

yra labai toli ir automobilių 
buvo mažai, tai daugelis su
silaikė nuo lydėjimo. Sudė
jus visus penkis lavonus i 
vieną duobę, J. M. Bučins
kas pasakė trumpą prakal
bą ir taip žmonės ašaroda
mi grižo namo.

Katalikiškos prakalbos.
Nedėlioję, sausio 21 d., po 

pietų. Įvyko čia prakalbos. 
Kalbėjo koks tai dievobai
mingas pliuškis. Per visą sa
vo prakalbą, kuri tęsėsi apie 
porą valandų, jis nieko ne
pasakė. Užtad užbaigus 
pranešė, kad jei kas turi ko
ki nors klausimą, tai gali 
jam raštiškai priduoti.. Pa
stebėjus, kad nekurie* nori 
klausti, bet rašyt nemokti, 

i kalbėtojas prisiėmė atsaki-- — -

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

BINGHAMTON, N. Y. 
Baisi nelaimė lietuvių 

šeimynoj.
Sausio 17 d., anksti ryte, 

ištiko baisi nelaimė lietuvio 
Juozo Kokalo šeimynoje. 
Naktį, apie pirmą valandą 
ryte, Kokalo namas, kuris 
randasi ant 33 Lake avė., už
sidegė. Tėvai, kurie užlaikė 
smuklę, tik ką ją uždarė, 
bet dar nebuvo sugulę, kaip 
iškilo gaisras. Jie urnai grie
bėsi gesinti, bet matydami, 
kad nepajiegs užgesinti, iš
bėgo ant gatvės rėkdami, 
jog jų namas dega ir kad 
ant viršutinių lubų viename 
kambaryje randasi penki jų 
kūdikiai, nuo 3 iki 11 metų 
amžiaus. Kadangi naktis 
buvo labai šalta, tai užėmė 
daug laiko, kol subėgo žmo
nės. Bet ir subėgę nežino.įb 
kur ir ką gelbėt, tik atva
žiavus ugnagesiams grieb
tasi jieškoti kūdikių. Per tą 
laiką liepsna pusėtinai išsi
plėtojo. Ugnagesiai per var
gą dasigavo i ruimą, kur 
vaikai miegojo. Bet koks 
nusistebėjimas — nei vieno Į 
vaiko nerado lovoje. Buvo 
manyta, kad vaikai pabėgo. [_ 
Bet motinai tvirtinant, jog palaidojimo vienas bolševi- 
vaikai randasi viršuje, mė-įkas pasilipęs pasakė nabaš-į

tės” choras, po vadovyste J. kurios dabar jiešasi tarp sa 
Senulio, C ’ ’ _ ... . . ..
Publika i______  —o,
dinta ir puikiausių meliodi- naują kraujo 
jų Įspūdžiai paliko visų šir
dyse. Viskas pavyko kuono- 
puikiausiai, publika laike 
koncerto laikėsi ramiai, iš
skiriant du negeistinu gai
valu, kurie iškarto atėjo rū
kydami. Iš minėtų gaivalų 
'vienas laike koncerto pra
dėjo dainininkus pamėg
džioti ir prišakyje sėdinčius 
spardyti; bet gavęs nuo sale 
sėdinčių „pipirų”, išsinešdi
no laukan. J. D-tis.

prisidengę bendro frontp 
skraiste, nori pasinaudoti iš 
darbininkų, kokiu nors bū
dų juos prigaudami. Su to
kiais maskuotais ir frazė
mis apsidengusiais veidmai
niais, pasak šidiškio,.negali
ma jokiu bu du sudaryti ben
dro darbininkų fronto.
' Kitas kalbėjo apie darbi

ninkų skaldymąsi ir jų ly
derius. Pasak jo, darbinin
kai skaidosi tik dėl lyderiu 
ir agitavo prieš lyderius nu
rodydamas. kad jų nereikią 
ilgai laikyti lyderiais, bet 
kasmet rinkti naujus kiek
vienoj darbininkų organiza
cijoj. Tuomet jie busią dar
bi ninkams geresni.

Trečias kalbėjo už komi- 
rerną nurodydamas, kad tik 
komiternas išvaduosiąs dar
bininkus ir kad tik po jo vė
liava reikią danyti bendras 
frontas.

Ketvirtasis nurodė, kad 
po komiterno vardu slepiasi 
”žulikai ir darbininku mul
kintojai”.

Toliau diskusijose ėmė 
balsą komunistai. Apie tuos 
žmogiukus neapsimoka kal
bėti, tiesiog gaila vietos 
laikrašty. Tuomi diskusijos

[valdžiomis turi bendrų rei
kalų ir tas valstybes remia. 
Bet gi mes gerai žinome, 
kad Vokietiją ir Lietuvą re
mia pati sovietų Rusija: 
Lietuvai ji davė nemažai 
aukso, o su Vokietija pada
rė tam tikras ekonomines ir 
karines sutartis. Tad kodėl 

i jus, pliuškiai, nesmerkiat 
Rusijos bolševikų už rėmi
mą „buržuazinių” valstybių, 
o keikiat vien Lietuvos so
cialdemokratus.?

Atsižvelgiant Į visa tai,

ELIZABETH, N. J.
Perspėjimas lietuviams 

darbininkams.
Amerikos Darbininkų 

Partijos Lietuvių Sekcija iš
leido ir platina lapelius 
prieš atvykusį Amerikon 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovą draugą; 
{sielinį. L. S. S. 147 kuopa 
šiuomi perspėja Elizabetho 
lietuvius .darbininkus, kad 
Darbininkų Partijos lape
liuose nėra teisybės nei per) f iai,
aguonos grūdą, o vien tik kas viršuj pasakyta, L. S. S. 
šmeižtai, kolionės ir įtari-1147 kuop; perspėja Erza
mai. Matomai, tuos lapelius 11,^0 lietuvius darbininkus, 
parašė nustojęs gėdos ir do-1 netikėtŲ pliuškių parti
jos gaivalas (veikiausia Dė- jos plepalams, bet stengtus 
oelė), paskandinęs savo viską patirti kaip yra tikre- 
protą munsaine. O kadangi nybėj. Komunistai jau ne- 
Darbininkų Partija (kalbu’karta darbininkus suvylė, 
apie lietuvių sekciją) yra[t(Xief jų viliugvsčių reikia 
pliuškių partija, tai po tais i apsisaugoti, 
plepalais ji padėjo savo pa-l...............   ~ - —
rašą.

Dabar pažiūrėkime, iš ko 
susideda toji pliuškių par
tija.

Prie tos partijos priklau-Į 
so visi tie gaivalai, kurie su-i 
skaldė Lietuvių Socialistų |

užtraukė Hymną. vęs ir nepagaiv. ja, kad pa- 
skirstėsi užganė- šaulio imperialistai rengia 

. _ , . .u a liejimą”.
Pasak šidi. io, sudary

mas bendro fronto butų ga
limas ]>o Pasaulio pramonės 
Darbininkų vėliava, po ku
ria butų galima priimti ir 
socialistus, nes ' pastarieji 
nesą maskuoti, bet nuolat 
skelbę ir tebeskolbią darbi
ninkams sociačzmo idėjas, 
parlamentarini veikimą ir 
progresuoja eidami evoliuci
jos keliu. Kadangi socialis
tai išlaikę toki savo partinį 
nusistatymą, nesiblašką iš 
kairės dešinėn ir atgal, tai, 

[pasak šidiškio, jie esą verti 
kredito ir su jais esą galima 
sudaryti bendra darbininkų 
frontą prieš kaoitąlizmą.

Su komunistais tai pada
ryti nesą galima jokiu budu 

Kalbė- i j dęl sekamų priežasčių: 
pirmiausiai komunistai pra- 

> o

1

CHICAGO, 1LL.
Pramoniečių diskusijos apie 

„bendrą frontą’’.
Sausio 16 d. Mildos sve

tainėj, Pasaulio Pramonės, 
. J grupėj

suruošė .diskusijas temoje I 
„Bendras Frontas”. 
jo, kas tik norėjo. .

vikus ir štai musu ”«rarsus” Pirmiausia Šidiškis paša-parlamentarizmą, , 
vikus ir štai musų gaisus . ;x.in<rjnp aiskusiiu kalba < abar jį jau pripažinę geru 
kalbėtojas kad pradės droz- . ® F?11]?111- ai-RU-.iJų natar;a darbininkams da-ti anie ”Lisvaia meile” anie! isdestydamas reikalingumą J1 pataiįa darbininkams aa ti apie laisvąją meilę , apie,Darkin;nkanic. ”bPnarn fron- brauti rinkimu balsavimuo- naikinima progreso, apie <-a; ominiams bendro non • .
npnavnžniir!) kiini^ Anot10 ’ ypatingai dabar, kuo- ^onianijbai s.uspai.av nepavozojimą kunigų. Ano. . • rauias na- cialistų Partija ir iš jos pa-
jo, bolševikai visi esą kum- metrw. ^ięsla LauJas Pa įtraukė dėlto kad tos bariais Štai kad ir vakar nrie saulinis karas. .iuau.\ę aeno, ^aa tos pargaiš, štai Kad ir vakar prie, turėtu su- P1!08 Programas buvęs jiems
palaidojimo vienas bolsevi-i, iu etų _> -• dabar iie sulas nasilinps nasakč nabaš-'daiTtl stlP™ bendrą fron- pemiesmus, o oaoar jie su

- aiškino Šidiškis ”h^ritver§ savo Darbininkų 
ginta išnaujo dasigauti į . ninkam pamokslą. Į ai saj!aįt’ ne]aimės beveik" visame Partiją” ir paraše progra- viršutinius ruimus ir kada,ko taip nepraeis ir a^Daįauiv komuniątai susįaHėimą daug dešinesni negu So- 
likos atidarj-tos duris į šėpą parvažiavęs tą viską su-Visa tai 
(closed), tuomet pasirodė tvarkęs paduosiu į laikras- ~ , ---- . j
pasibaisėtinas reginys — vi- ti. Mat čia ant vietos 
si penki vaikai buvo negyvi. į buvo ir to kalbėtojaus in- 
Vvresnioji, mergaitė Juzė, struktorius, leidėjas garsios 
11 metų, gulėjo kniūpsčia, i (tik niekam nežinomos) 
Jonukas, 8 metų, parsviręs Willkes Barre, Pa. gazietos. 
ant šono pusiau sėdėjo, pu-į Tas nabagas kalbėtojas pa
šiau gulėjo, Stepunė gi, 6 ' 
metų, sėdėjo ir ant kelių lai
kė savo 3 metų sesutę Ony
tę, Juozukas irgi 3 metų, sė
dėjo ant žemės, galvytę pa
dėjęs ant Stepunės kelių. Ir

nėti ir į J°džiu P^^uo^us j)ar|)imnkU lietuviu
klausimus, tik klausėjas tu
ri pasakyt savo vardą ir pa
vardę. Prasidėjo klausimai. 
Buvo užklausta apie bolše-

kalbėtoias kad pradės drož-į.^ y * ti apie "laisvąją meilę” ..u. Irstydamas 
naikinimą progreso.

V: tą ,
• ir užsibaigė.

A. Kabardinas.

Komunistai jau ne- 
i suvylė,

Varde L.S.S. 147 kuopos
Sekretorius.

sisakė, kad mažai tokių ko
lonijų atradęs, kur žmonės 
tokie neramus. Galima ti
kėt, kad jis čia pasakė tei
sybę, nes kitur savo „pa
mokslus” sako bažnyčių 

•z *, 4h — «/ V-

taip išrodė, jog visi tris mie-‘skiepuose, tai niekas ir ne- 
ga saldžiu rytmečio miegu, drįsta nieko pasakyti, nes 
Onytė ir Juozukas buvo bijo dievą užrustyt. Bet 
dvynukai. Ir taip visi 5 nu-. Binghamtone laisvi žmonės, 
stojo gyvybės, užtroško nuo‘laisva svetainė, tai niekas 
durnų. Du iš vaikų biskį ap- ’ 
degė, kiti gi ugnies nepalies
ti. Tėvas taipgi apdegė vei
dą ir rankas. Policija tėvą 
suareštavo ir nuvežė ligon- 
butin. Kada jo žaizdos likos 

. apžiūrėtos, uždarė jį kalėji
mam Tuoj ant rytojaus bu
vo mėginta tėvą išimti iš ka
lėjimo. bet pakvietus dakta
rą pasirodė reikalas siųsti ji 
vėl ligoninėn.

Subatoje, 20 sausio, turė
jo būti žuvusių kūdikių lai
dotuvės. tad vėl buv’o deda
mos pastangos paliuosuoti 

* tėvą iš ligoninės. Po ilgų ka
mantinėjimų pavyko tėvą 
paliuosuoti apie pora valan
dų prieš laidotuves. Kadan
gi Kokalų gyvenimo butas 
supleškėjo, tai nebuvo nei 
vietos, kur padėti lavonus, 
nes dėl penkių reikia pusėti
nai vietos ir prie to dar, kad 
tai buvo toks nepaprastas 
atsitikimas, r tai daugybė 
žmonių stengėsi partiatyt 
nelaimingas gaisro aukas. 
Tad giriiinėms tapo paduo
tas sumanyjnas kreiptis 
prie Lietuviu Tautiško Na
mo Bendrovės su prašymu 
duoti svetainę minėtoms lai
dotuvėms, ką svetainės šei
mininkai ir sutiko padaryt.

Seredos rytą lavonai tapo 
atgabenti svetainėn, kur ir 
išbuvo iki subatos po pietų. 
Per tą laiką svetainė buvo 
nuolatos prisikimšus viso
kios rūšies žingeidžių žmo
nių. Daugybė jų ašarojo, 
nes ištikrujų tai ir buvo šir
dį draskantis reginys. x 

Subatoje, 2 vai. po pietų, 
lavonai tapo sudėti į tris ve
žimus (hearse) ir nulydėti Į 
lietuvių bažnyčią, kur atsi
buvo pamaldos ir po jų sakė 
pamokslą kunigas K. Skrip- 
ka ir vienas airių kunigas. 
Iš bažnyčios daugybė žmo
nių buvo pasirengę lydėt į navo dar kelias dainas, 
kapines, bet kad kapinės Baigiant koncertą „Biru-

, tai niekas 
•baimės nepažįsta, todėl čia 
■ir tokiems pliuškiams kal
bėtojams bloga. A. B-r.

PITTSBURGH, PA.
i Miko Petrausko koncertas. į
l ~Sausio 23 d. L. M. D. Sve
tainėje atsibuvo Miko Pe
trausko koncertas. Publikos 
prisirinko pilna svetainė ir 
visi su nekantrumu laukėme 
pasirodant ant scenos M. 
Petrausko. Delnų plojimu 
sutiktas M. Petrauskas pir
miausia atsiprašė publikos, 

[kad jo pijanistė delei ligos 
'negalėjo"pribūti; todėl Pe
trauskas pats turėsiąs dai
nuoti ir akompanuoti. Pra
dėdamas programą M. Pe
trauskas sudainavo:

1) Rečtativas ir aria iš 
opr. „Dubrovskij”.

2) Pilypo romansas iš 
opr. "Pirmos Gegužės”.

Programą tęsiant vietinė 
Julė Baltrukonytė, sopr., su
dainavo labai silpnu balse
liu šias daineles:

1) Kaitink šviesi saulutė.
2) Jaunosios aria iš opr. 

„Vestuvės”.
3) Laivinė.
4) Bernužėli, nes’voliok.
Įsidrąsinus p-lė Baltruko

nytė sukėlė publikoje delnų 
plojimą ir buvo priversta po 
kelis kartus daugiau padai
nuoti.

Aleks Sadauskas, barito
nas, sudainavo pora daine
lių. M. Petrauskas, tęsda
mas programą, sudainavo 
šias dainas: Serenada, Ro
mansas, Kavatina Vladimi
ro iš opr. „Kniaz Igor”, Mo
terims, Improvizacija iš 
opr. ”Vaikas ar Mergaitė” 
ir iš liaudies dainų: Devy: 
nios pačios ir Kriaučius. 
Triukšmingu delnų plojimu 
iššauktas Petrauskas sūdai-Į

t
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THE BORDEN COMPANY

DUOK SAVO KŪDIKIUI
TEISINGĄ PROGĄ

GYVENTI,
Jūsų kūdikis neturėjo nieko sakyti apie 
atėjimą Į šitą pasauli. Jus jį čionai atkvie-
iėte ir dabar turite duoti jam teisingą pro-

Jusų kūdikio ateities gyvenimas ir sveika
ta priklauso nuo maisto ir apsaugos, kuri
jam duodate pirmajame jo gyvenimo am-

Gamta parėdė, kad kūdikis privalėtu būti
maitinamas motinos krūtimis. Bet ne kiek-

gali savo kūdiki maitinti
Tada prisieina reikalas

stvertis penėjimo iš bonkos. Eagle Pienas
yra švarus, maistingas, ir lengvai suvirš-
komas ir tinkąs kūdikio penėjimui tik at
miešus su paprastu virintu vandeniu.
gydytojai rekomenduoja po visą šalį kaipo
geriausj vietoje motinos pieno. Jei nežinot
kaip vartoti Eagle Pieną dėl savo kūdikio.
išpildykit šio paskelbimo kuponą.
kit mums, ir gausit, visai dykai, pamokini
mų jusu kalboje kaip ji vartoti.

Borden Building, New York.

cicll

Boro e n

ROEBLING, N. J.
Moterėlei nepasisekė pabėg

ti nuo vyro.
Paulina Adomaitienė su

manė pabėgti nuo savo vy
ro. Mat, ji turėjo kitą meilu
žį ir su savo vyru nenorėjo, 
gyventi. Vieną gražią dieną, i 
kuomet Adomaitis * išėjo Į! 
darbą, ji pradėjo krautis 
daiktus ir ruoštis kelionėn. 
Apie antrą valandą po pietų 
atvažiavo du juodukai su 
troku ir vienas baltas pasa- 
žieriniam automobiliuj ir 
sukrovę Adomaitienės daik
tus visi išdundėjo, nepalik
dami jokių pėdsakų.

Kuomet Adomaitis parėjo 
iš darbo, nerado nei pačios, 
nei vaikų, nei daiktų, nei 
2200 dolerių pinigų. Pradė
jo žmogus teirautis, kas čia 
pasidarė. Šalę gyvenanti 
amerikone moteris papasa
kojo Adomaičiui viską ką ji 
matė ir padavė troko nume
rį, kurį ji užsirašė lyg ir nu
jausdama, kad čia kas nors 
blogo yra. Adomaitis prane
šė apie tai policijai,kuri tuo- 
jaus susekė, kad tasai tro- 
kas buvo iš Burlingtono. 
Troko savininkai, grąsina- 
mi areštavimu, pasakė, kad 
jie ”numufino” Adomaitie
nę į Camden, N. J. Adomai
tis su policija nukeliavo Į 
Camden ir savo pačią sura
do. Vienok ji policijai pasa
kė, kad daugiau negrįšianti 
su savo vyru gyventi, ir po
licija jos neareštavo. Tuo
met vyras sumanė atimti 
nuo jos bent savo mergaitę 
(Adomaitienė turi dar du 
vaiku, bet sakoma, kad tie 
ne iš Adomaičio priežasties 
ant svieto atsirado). Su pa- 
gelba draugo Adomaičiui 
pavyko mergaitę nuo pačios 
pavogti ir parsivežti atgal i 
Roebling.

Adomaitienės meilužis 
Morazas, sužinojęs, kad jos 
vyras parsivežė mergaitę, 
tuojaus nudumė į Camden 
pas Adomaitienę. Bet ten 
kilpos jam buvo jau užtai
sytos. Kuomet jis apsilankė 
pas Adomaitienę, policija 
juodu areštavo. Teismas įsa
kė Adomaitienei sugrąžinti 
savo vyrui 700 dol. ir už
draudė jai susieiti su Mora
lu. O Morazas turėjo užsi- 
statyt 300 dol., kad jis teis
mo įsakymą pildys.

Bet neilgai trukus po teis
mui Adomaitienė su Mora
lu iš Camden pabėgo. Dabar 
sako jie randasi kur ten 
apie Bostoną.

Skaitytojas.

OSCIOLA MILLS, PA. 
Užmuštas Antanas Saka

lauskas.
v ;, 22 d. sausio, 10 valandą

Sąjungą, išsyk vadinosi kai-j ryte, anglių kasykloje tapo 
riasparniais. paskui komu-į užmuštas lietuvis Antanas 
nistais ir ant galo susibūrė i Sakalauskas. Velionis ture- 
i pliuškių partiją. Vienu žo-įjo 59 metus amžiaus, buvo 
džiu sakant, tai yra tokie i geros širdies žmogus, at- 
gaivalai, kurie savo vardus [jausdavo lietuvių vargdie- 
ir pažiūras maino taip tan-'nių reikalusjodel visi vietos 
kiai, kaip šią žiemą mainosi i lietuviai, išgirdę apie jo 
oras. Ką vakar jie gyrė, antį mirtį, baisiai nuliūdo. Anta- 
to šiandien spiauja, o ant ko Inas Sakalauskas paliko di- 
spiaudė, tą giria. Ar yra ko- deliame nuliudime .ir varge 
nors verti tų pliuškių žo- pačią ir 7 vaikus. 24 d. sau- 
džiai — lai sprendžia pati i šio velionis tapo palaidotas 
[visuomenė. [ant lietuviškų kapinių. Lai

Dar taip nesenai tie gai-]buna jam lengva Amerikos 
valai keikė balsavimą, smer-[žemelė, 
kė kaip drūti parlamenta-j 
rizmą, o šiandien jau jie pa-l 
tįs stato savo kandidatus į: 
valdvietes, agituoja už juosi 
ir balsuoja.

Jie garbina sovietų Rusi-1 
jos tvarką, ir šlykščiausiais 
žodžiais keikia tuos žmones, 
kurie ’ kritikuoja bolševikų 
taktiką ir smerkia kruvinus 
jų darbus. Bet faktai kalba 
patįs už save, kad bolševi
kams viešpataujant Rusijoj 
šimtai tūkstančių žmonių 
mirė badu, desėtkai tūks
tančių žuvo nuo bolševikų 
teroro ir milionai žmonių 
badauja. Tuo gi tarpu bol
ševikų vadai Leninas, Troc
kis, čičerinas, Bucharinas, 
Zinovjovas ir šimtai kitų 
gyvena kaip milionieriai di
džiausiame pertekliuje. Tai 
šitokia tvarka, šitokia teisy
bė ir šitokia gerovė viešpa
tauja dabar Rusijoj.

Tokią savo tvarką bolše
vikai norėjo Įvykinti ir Lie
tuvoj, bet Lietuvos žmonės, 
pamatę, kaip jie ”lygina 
svietą”, griebėsi už ginklo ir 
išvijo juos atgal Rusijon.

Niekas, beabejo, apie bol- 
ševikų-komunistų darbus 
tiek daug nežino, kaip drg. 
Bielinis, kuris su pasišventi
mu dirba ant darbininkiškos 
dirvos jau suvirs pora de-i 
sėtkų metų. Ir todėl musų 
komunistai draugo Bielinio

J. Matačiunas.
t

E. MOLINE, ILL. 
Neklausykit agentų.

Čia yra tris miestukai 
krūvoj: Moline, E. Moline ir
Silvis. Kituose miestuose 
agentai kalbina darbininkus 
ir siunčia i čionai dirbti ant 
gelžkelio. šiuomi pranešu, 
kad ant Rock Island R. R. 
šapų darbininkų streikas 
dar tebesitęsia nuo liepos 
mėnesio, todėl darbininkai 
iš kitų miestų lai i čia neva
žiuoja, nes jie yra agentų 
siunčiami. Mane iš Chica- 
gos agentai atsiuntė dirbti 

i ir tik atvažiavęs i čia paty
riau, kad čia yra streikas ir 
šimtai žmonių vaikščioja be 
darbo.

Streikieris.

NUŠOVĖ POLICMANĄ.
Framighamo miestely, 

tarpe Worcesterio ir Bosto- 
nb. pereitą subatos naktj 
nežinomas žmogus užmušė 
policmaną Welchą, kuris bu
vo jį. suėmęs ir nusivedęs 
prie telefono norėjo pašauk
ti iš nuovados vežimą. Su
imtasis išsitraukė revolverį 
ir trim šūviais paguldė jį. 
žmogžudys pabėgo ir polici- 

i ja dabat jo jieško. Manoma, 
kad tai bus tas pats bandi
tas, kuris porą valandų prieš

taip išsigando. Norėdami ji tai išla?žė krautuvę už dvie- 
pažemint darbininkų akyse, myliu nuo suėmimo vie-
jie paleido prieš jį visą mai- 1 
Ša šmeižtų. Jie vadina jį ir i 
kitus Lietuvos socialdemo
kratus kaizerib čebatlai- 
žiais. Gi faktai yra. kad bol
ševikų vadai tai ištikrujų 
buvo kaizerio pataikūnai, 
nes ir patį Leniną ne kas ki
tas, kaip tik kaizeris įgabeno j 
iš Šveicarijos Rusijon ir da-! 
vė gerą sumą aukso markių 
pradžiai bolševikiško darbo i 
Rusijoj. Vadinasi, kaizeris! 
rėmė Leniną, nes matė sau 
iš to naudą. 0 kas buvo nau
dinga kaizeriui, tas, beabe-: 
j'onės, pragaištinga Rusijos* 
žmonėms.

Musų komunistiški pliuš
kiai smerkia Lietuvos ir Vo
kietijos socialdemokratus, 
kam jie su savo valstybių

%

/

Geriausi 
Cigaretai



4 KELEIVIS

Kodėl žmogus ant 
svieto gyvena?

Med. Stud. Margeris.

tai tada ir i gyvenimą matui limentą, — ne visi 
................ ‘ ‘~ ’• yra kilę is turtingųjų. La

bai daug jų tarpe randasi 
proletarų vaikų. O tečiaus policmanų, kad uždarius vi- 
;ie šiandien ir skubrus, ir
<malsus, ir sumaningi, ir ____ _____ ~__
moka mąsliai ir gyvai su ge- valdžia atsisakė policmanų' 
resnomis gyvenimo pusėmis 
verstis., I ai kodėl gi visiems 
biethiiokams bent jau tiek' 
savo o rasinį aparatą neiš- 
mankšt\ti? .Juk tai galimas 
daiktas. O tikslas irgi ko- 
gražiausias: ne tik jau pa
tiems nereikės daugiau 
skurdo ėdamais būti, bet 
net ir visokie šarlatanai' 
naudingais žmonėmis virsti

jų pinigus ir automobilius.
Francuzai, buvo pareika

lavę iš miesto valdžios 40

ja, i
jau visai kitaip žiuri. Susi
darai dėl savęs visai savo
tišką pasaulžvalgą. Į viso
kius gyvenimo nedateklius 
.žiuri stoikiškai, su rezigna
cija, vadinasi, filozofiškai. 
O jau tada kas kitam žiū
rint matosi kančios, tai tose 
"kančiose merdėjančiam" 
jaučiasi ytin didelis smagu
mas.

Daryk, paprastas žmo
gau, ką benorįs, bet taip 
yra. Ir turi būti. Nejaugi da 
kas nežino, kad protaujan
čio žmogaus tokia jau ka- 
rakteristika: su rūsčiomis 

sau gyvenimo bangomis grum- • • • /• • ■» 1 • VI • * -

sas gatves, einančias nuo 
Iteichsbanko, bet miesto

kaNa, tik tu imk ir pa- čia gyvybę labai maža 
klausk neprotaujantį žmo- pasako. Gyvybė, todėl, kaip 
gų: 
svieto gyveni?",tai kaip ma
tai jis tau atkirs: "Kad dū
šią kūne palaikius".

‘ O tai tikras juokdary s. 
Jis, matote, laiko savo kūne 
tai, ko visai neturi. Mokslas 
juk dūšios nesuranda. Jokis 
mokslininkas dar nepasiekė 
tyrimais to galo, kur yra 
dūšia. Vadinasi, dar nepa
vyko mokslui įrodyti dūšios 
buvimą. O kas neįrodyta, 
arba nedemonstruota, tai to 
juk ne tik žinoti negalima, 
bet net ir tikėti, kad tokis 
daiktas yra, neišpuola. Tie
sa, nekurie filozofai labai 
daug prišnekėjo apie dūšios 
buvimą. Bet' atsiminus, jog 
beveik kiekvienam filozofai 
kur kas daugiau rupi sva
joti, negu faktais tirti, 
darbo rezultatai šitoj srity 
virsta eilėmis prozoje, ir 
tiek.

Bet šiek tiek protaujantis 
šio svieto gyventojas vei
kiausiai kitaip pataikytų Į 
panašų klausimą 
Jis, gal būt, 
"Kad gvvvbe 
kius”.

Kad gyvybė 
bandyti nebandome 
čyti. Ir kaip-gi? Juk kiek 
vienas tatai žino. Ir gula 
kelia; ir dirba, ir valgo, 
vis nuolatos rūpinasi savo 
gyvybe.

Taip, tai taip. Bet kas yra 
gyvybė ? Mokslas nežino. 
Filozofai ne bile kam su
prantamais žodžiais ir mi- 
steringonris frazėmis gyvy
bę aiškina. O poetai irgi ne
atsilieka, — jie be galo ža- 
vėjančiomis poetinėmis 
vaizduotėmis, siūbuojančio
mis, švelniomis meliodi jo
mis ir puikia dikcija gyvybę 
išaiškinti bando. Iš tikro, 
rimtam mokslininkui atro
do, kad jie su vėju kalbasi. 
Grožės 
jai; 
giau panėši i nekaltas mer
gaites. negu i rimtus žmo
nes.

Gyvybė — nežinia. Trum
pai ir aiškiai pasakyta. Bet 
vis tiek to nepakanka. Juk 
žmonės įpratę manyti, kad 
jei tik kokio nors daikto 
veikmės rezultatai yra ži
nomi, tai jau ir patsai daik
tas tuomi ryškus uasidaro. 
Imant pavyzdį, ve kas lieka 
pasakyti: jei tik žinai, ką fu 
elektra galima padaryti, gė- 
riaus sakant, ką elektra vei
kia. tai jau tuo pačiu kirčiu 
ir elektrą žinai. Ot, ir gali 
ia analizuoti laboratorijoj 
tarytum garą. O kadangi 
mes jau žinome, ką gyvybė 
veikia, arba kaip ji apsireiš
kia. tai ir gyvybę tuomi iš
aiškiname.

Ir kaip klaidingai žmonės 
Įpratę manyti.’ Jie daiktą ir 
to daikto veikmės rezulta
tus sumaišo ir padaro vieną 
kūną. O tai visai negalimas 
moksle dalykas. Juk daikto, 
arba veiksnio, darbo vaisius 
galima labai gerai žinoti, 
galima analizės keliais tir
ti, bet tuo pačiu sykiu labai 
mažai ką žinoti apie pati 
daiktą — priežastį. V e, mes 
matome, kad elektra' varo 
mašiną, — elektros darbo 
pasekmė aiški, — bet nieko 
nežinome, kas pati elektra 
yra. Mes taipgi fnatome.kad 
gyvybė suteikia augalams ir 
žalumą, 
sius; gyvuliams 
ir veisimosi jėgą; žmonėms 
—- ir tai. ką jau minėjome, gui kentėjimą ir įsivaizduo- ri į« tuos, kurie nori jas 
ir dar protinę jėgą, —bet ti negalima. Juk žmogus šie-j Šviesti.
kas yra pati gyvybė, mes ki to. ko labiausiai trokšti; * Gerai. Bet juk ir patys 
liič nieko nežinome. Moks-.kai dėl savęs, sakysiu, mok-, kunigai ir jiems panašus i ius. 
las išdėsto mums gyvybės slo. O jeigu tik sieki su d’de-elementas, kuris paprastai! 
darbo rczuitatus, o apie pa- liu pasiryžimu ir rezoiiuc-i sudaro valdančios klasės pa- ko savo į

'Kodėl, brolau, ant šio ir visada, pasilieka gili slap

iu

atsakyti 
atsakytų — 

,kune palai-

yra, tai nei 
užgin-

ir
IV

rybose — jie geni 
bet faktuose — jie dau

ir-žiedus, ir vai-
judėjimą

ybė. Apie ją tik filozofams 
svajoti ir poetams dainuoti.

Tai kodėl mes gyvename?
Mano savita filozofija dėl 
šito klausimo yra šitokia: 
Aš gyvenu lodei, kad kuo 
daugiausiai smagumo ; 
turėjus ir visai draugijai jo Jis, idant parbloškus jas ir 
patiekus. Dievaž, tik nepa-į išėjus pergalėtoju! Sakyki- 
siskubinkite visai klaidingo’te. kaip jus išmanote, bet 
supratimo apie smagumą faktas yra toks, kad kaip 
pasigauti. Nepradėkite sau tik protaujančio žmogaus 
ir kitiems tikrinti, jog aščia > Intelektas pasiekia tam ti- 
susidomėjęs esu tik tuo’kra tobulumo laipsnį, jau 
smagumu, kuri karčiamoje, tada jo ant vietos niekas, o 
linksmybės namuose ir šiaip pliekas neišlaikys. Nors ir 
jau abejotinos doros vietose; uolos jam ant kelio stotų, 
pasigauti galima. Ne! Man tai jis vis tiek pirmyn mar
čia visą i ne galvoj 
smagumas. Tai 
zis palyginant 
tuojaus aikštėn

II.
Esu neturtingas mokslei

vis. O tai jau aišku, jog ne
lengvą gyvenimo naštą vėl-1 
ku. Na, gal kam išrodo, kad 
mano gyvenimas, tai jau nei 
gyventi nevertas. Skurdo 
juk ir 
gurno — kai pašluota. O t 
čiaus man į 
jau baisiai atrodo. Ir visai 
čia nebaisu, 
mano gyvenime 
net ir su kaupu yra. Tik imk 
tą pasitenkinimą arba sma
gumą kupinomis rieškučio
mis. ir tiek. Bet, po šimts 
pypkių, kaip čia ir galėtų ki
taip būti! Juk aš mėgstu 
mokslą — be galo mėgstu. 
Ir mokinuos ne todėl, kad 
ar tėvas, ar kas verstų taip 
daryti, bet savo valia. O be
simokydamas, žinoma, die
na po dienos vis naujų ir la
bai Įdomių dalykų sužinau, 
štai, tai tau naujos ir stųros 
knygos, pilnos pilnutėles 
įvairiausių dalykų: tai ve 
laboratorijos darbas: tai su 
Įvairiausiomis ligomis prisi
eina susipažinti, tai su kur 
kas Įvairesne psychoiogija, 
ligoniais. Ar dar smagesnio 
ir įvairesnio gyvenimo rei
kia?

Na, tai taip prie knygos, 
laboratorijoj ir ligoninėj. 
Bet kaip su duonos ir svies
to problemomis? Tos pro
blemos rišti, žinoma, tai ne 
saldumynai laižyti. Bet kas 
raugiau bedaryti? Rankas 
susikryžiavus laukti, kad 
kas nors šiltų pyragų pri
keptų. arba -būvi pagerintu, 
lai da blogiau! Viena, gali 
laukti, laukti ir nič nieko ________________  _
nesulaukti; gi antra, tikėties l;o reikia labiausiai ~ 
iš kitų, arba laukti rytoji-. o kodėl minios nesisten- 
nes revoliucijos, — šarma- gja prisirengti šviesesniam 
ta. Juk tai tinginio ir vėplio rytojui? Ogi todėl, kad jos 
supratimas^ ir nedarbas.,nemato tame prisirengimo 
Reikia pačiam sau minks-' darbe jokio smagumo bei 
tesnį gyvenimą pasidaryti, pasitenkinimo. Joms visai 
Tad sąžinė visad rami bus, Jai atrodo tiktai kančios 
ir. atsistojus prieš tokius Tiesa, kad minios ir dabar 
pat biedmokus, • akys ne-jaučia skurdą, kuris dideliu 
raus; nės nieko iš jų nebesi-smagumu neduoda, bet vis 
tikėta ir nereikalauta. Man tiek joms atrodo, jog ta: 
regis, jog kiekvienas betur
tis privalo visokiais įmano-' 
mais budais stengtis, idant! 
kaip nors prasimušus. Pa-J 
prasti žmonės mano, kad tai; 
reikia į’ ’ ' "
takais vaikščioti. Tegu jau išmokyti negalima, 
būna ir taip, nors ; ’ J *
pačius takus gėlėmis išbars-’įii -- - - -
tvtais suprantu, — I 
tik geriau tūlą laiką, o ne rrų L 
visada, kentėti. (Bet jei visi dairos 1
taps daktarais, tai kas tada galvas nuodus ir ju smege- 
žer.m ars ir fabrikose dirbs?,uis suparalyžiuoja. Todėl 
—Red.) j minios ne tiktai nesišviečia.

Iš tiesų, darbščiam žmo- bet dagi šnairuodamos žiu-

šitokis šuos. Ir leiskite pasakyti, 
tik miažmo- kad ant šios žemės ėda mi
sų tuo, 
iškelsiu.

nevertas.
galo nesimato, o sma- 

e- 
pačiam ne taip

I. . L „i 
Aš jaučiu, kad 

smagumo

Žydų žeme ir jos žmones.
Žydų tėvynė yra Palesti- 

na. Ligi didžiojo karo šita blij<>> 
šalis buvo po Turkijos vai- galima tikėti, 
džia, bet po karo tapo nuo 
Turkų atimta ir padaryta 
"nepriklausoma" žydų vals
tybe po Anglijos globa.

Palestina yra tas kraštas, 
kur krikščionis tiki kad 
Kristus buvo gimęs (patįs 
žydai sako, kad Kristaus vi- ... -; .
>ai nebuvę). Todėl, krikščio- lyg tautų dalijasi šiaip: 
nių akimis žiūrint, žydų tė
vynė yra šventa žemė ir jų 
(krikščionių) šventraščiuo
se užima labai svarbią vietą. 
Ir dėlto daugelis žmonių 
mano, kad Palestina yra di- 

plotu 
žmo-

Kaip negalima tikėti bi- 
stebuklams, taip ne- 

e______“ \ kad Palesti
noje butų galėję kada buti 
žydų kaip "smėlio prie jū
rių"*. Anglijos kolonijų mi
nisterija padarė 12 sausio 
šių metų Palestinos gyven
tojų sąrašą, ir pasirodo,kati 
žydų žemė turi išviso tiktai 
753,412 gyventojų, kurie su

duoti.
Valdininkai bandė išvežti 

valstybės pinigus iš to bail
io Vokietijos gilumon, bet 
nespėjo. Francuzų. kareiviai 
apsupo banką ir konfiskavo 
visą kasą. Paskui prie ban
ko durų francuzai pastatė 
karinę sargybą.

Tokiu jau budu buvo už- 
____ , robti Reichsbanko skyriai 

• urės. nes nebus daugiau iDortmundo ir Meinzo mies- 
neišmanėlių, iš kurių darbo tuose. Pertas tris vietas 
ue ir toliau gyventi galėtų.! francuzai išplėšė išviso apie

Tai ve. taip sau palengva i 100,000,000 markių, 
befilozofuodaini, ėmėme ir j Tai yra banditizmas ti- 
pasiekėme gatavą išvadą: kriausioj to žodžio prasmėj. 
Daugumoje darbo žmonės 
ne dėl to nesimokina, nesi
šviečia. savo.dvasios netobu- 
iina. kad jie tai daryti nega
lėtų. bet dei to, KAD JIE 
NENORI. O jie nenori savo 
dvasios lavinti todėl, kad to
kiame darbe SMAGUMO 
XESI RANDA. Jie, kaip 
risi, matote, gyvena t 
rmagumo, o kai tik kur.
.•magumo nėra, tai jie ten ir! Kaip draugams : 
neina visai.žinoma,tik jiems Bendrovės tiksiąs buvo tuo. 
taip išrodo, vadinasi, kadiiaus.’ sukėlus 
apšvietus darbe smagumo "ablla‘0, 1 —o— — 
nėra. Tiems, kurie jau spėjo Popięros dirbtuvę ir kurti 
toliau prasimušti, kain tik ':er‘ai laikraščio spaustuvę, 
atbulai atrodo 1 Bet tuo tarpu Amerikoj

Tai tokia išvada. O jau až^° dideIis krizis,daug 
taktų jai paremti galima iš 
gj vos darbo žmonių psycho- 
iogijo.- kupinomis rieškučio
mis semti. Čia tuoj juos iš-/<:; 
-talysiu. Tik atliksiu tai bis- 
kį kitokia forma (lytimi);.* 
mat faktai iš tikro gyveni- : 
mo gauti.

i

uKeleivio" Bendrovis 
šerminkams.

i
i dėlė šalis, didelė savo 
ir didelė savo intaką i 
nijos g\ venimą.

Bet tikrumoje taip 
Geografiniu žvilgsniu, 
lestina yra nedidelis 
pas žemės, apie 140 anglr

nėra.
Pa- 

sklv-

Arabų.................. 589,561
Krikščioniu .......... 73,026

.... 7,028

... 83,791
Drusu ...
Žydu ....

. 753,412 
pramonė

Viso ....
Žemdirbystė ir 

Palestinoje šiandien jau kur 
kas augščiau pakilus, negu 
3.000 metų atgal, o ir tai ši
ta saujalė žmonių gyvena 
pusiau badaudama. Iš kogi

|ku myliu ilgio ir apie 40 m v- buO-1 galėję tenai žydai gy
lių pločio. Kraštas labai kai- yenti Davidui karaliaujant."Keleivio" Bendrovės val-

> ir skafao reikalingu pa-
Informuoti šėrininkus, kaip'gyventojai labai suvargę, 

•stovi Bendrovės reikalai.
Kaip draugams žinoma,!

_ ________ »-
pakankamai ’'Uti žydų "kaipjmėljo prie 

steigti Lietuvoje jūrių
i

nuotas, žemė nederlinga ir
ką nias skurdas tik dėl to. kad 

.tų minių dvasinė jėga dar 
j toli gražu nėra atatinkamo 
tobulumo pasiekus, šian
dien dar tik nekurie tokio 
tobulumo yra pasiekę. Bet 
ne jų jėgomis šios draugijos 
vairą kitaip vaidyti. Čia mi
nių darbas.

; Viskas betgi žygiuoja už
brėžtu ir griežtu keliu. Mi
nių dvasios tobulėjimas irgi 
eina kartu. O kad minios 
nenori galvatrūkčiais savo 
dvasios tobulinti, tai juk 
nieko nepadarysi. .Jos žing
sniuoja labai pamažėli. li
tai dar labai dažnai stapčio- 
damos. Kartais da blogiau. 
— atgal eina. Taip pasidarė mentai bei motyvai, betgi 
po pasaulinio karo. O gal 
taip išrodo tik tiems, ku
riuose ambicijos ir pervirši- 
nės_ energijos visad kupinai 
yra. Gal pačioms minioms 
išrodo, jog ir taip jau po 
perdaug sunkią gyvenimo 
našta reikia vilkti? Tai kam 
dar čia galvą sukti ir da la
biau savo gyvenimą sunke
nybėmis sloginti?

Taip, iš tikro minios taip 
galvoja. Joms mokslas — ne 
smagumas, o kartybė. Už
tat jos 
užslėpti 
ateities 
žinoma, 
ypač revoliucijos metu, savo 
krutinės prieš tironus staty
ti nesibijo. Ir kaltais laimi. 
Kodėl ne? Juk miniose di
džiausia jėga. Bet kas iš to9 
Tironų galybė sutrinta, o 
minios vis tiek geresnio bū
vio nemato. Būvi pagerinti, 
švelnesnį gyvenimą pasiga
minti, tai reikia mokėti ne 
tiktai seną tvarką sugriau
ti. bet ir naują sukurti, ir ja 
atatinkamai tvarkyti. Ot,

I

dejavimais skurdą 
bando, geresnės 

iš vadovų laukia, 
ir pačios minios.

rmagiau, negu rengtis prie 
šviesesnės ateities. Todėl 
jos ir nesirengia.

Tečiaus negalima sakyti. 
,kad minios — tai jau tokis 

pirmiausia ^erškėčių gaivalas, kurio nieku budu 
vi negalima. Yra 

aš ^uospdiučių. kurios tramdo žmo- 
‘iiių švietimosi darbą. Kuni- 

bet vis grai ir apskritai visokie po-
bernai, be jokios ato- 

pila ir pila į minių

Ar galėjo šitokioj vietoj 
išaugti kada nors didelė ir 
stipri tauta? Ar galėjo tenai

O

‘■■■‘■■i", kuomet Dovidas bu
vo jų karalium apie 1,000 
metų Kristui negimus? Bi
blija sako, kad taip buvo.

_! Bet biblija daug nesąmo- 
musų draugų pasiliko be nių pripasakoja. Ji sako,kad 
darbo, šitokiu sunkiu laiku tuomet žydai su visais ark

liais ir ratais ėjo į dangaus 
organiza- karalystę, pavyzdžiui Elijo- 

iaikinai šius. Ar galima gi tokiai 
i kvailystei tikėti?

jei jų butu buvę tiek daug, 
kaip smilčių prie jūrių?

Šiandien žydų visam pa- 
saul;- priskaitoma jau į 12,- 
000,000, bet tai nereiškia, 
kad jie visi atėjo iš Palesti
nos. Jų tiek priviso jau iš- 

\ ėjus jiems iš savo tėvynės ir 
patekus i geresnes sąlygas 

; kitose šalįse. Šiandien jų 
tauta Palestinoj jau jokiu 
budu nesutilptų, ir visi žy- 

i Jai visai nemano tenai va
liuoti. Jiems geriausia tė- 
! vvnė Amerika.

Į

Bendrovė nenorėjo savo Še
rų pardavinėti ir 
cinis darbas buvo

’ jiertrauktas.
i Ir Bendrovės valdyba da- =-■■■■ 1 ■ - ------—

Mano rašto ele- oar džiaugiasi šitaip pasiel- ~
„: :gus. _nes jei butų tuojaus 1)3 VICI13S IŠFaUClrS . 

pasiliks iki galui kaip buvę.! Padėjus sa\o pienus Lietu-j ----------
(Bus daugiau.) Įvoje vykipn, jei butų dole- -Keieivio.- faktorius 

 ‘{jus įskeltus į auksinus, tai gav0 įg Lietuvos šitoki laiš- 
— ----- ------------ -- šiandien butu turėjusi dide- .
T----- -  Hn nuostolių? štai, kun. Jo-;'‘VGel.bianlas Ponas Rfl.

daktoriau. Kreipiuos prie 
Tamstos, norėdamas sužino
ti, kaip ir prie ko man reik 
kreipties su savo išradimu: 
ar prie Amerikos valdžios, 
ar prie kokios kompanijos, siskelbęs išradęs

sianti suktis be jokios pajė
gos. Tai butų- veikiausia 
"amžinojo judėjimo maši
na". apie kurią svajoja visi 
savamoksliai. Buvo jau 
daug bandymų tokią maži-’ 
na išrasti, bet niekas jos ne- š-y 
išrado ir mechanikoj tai yra * 
pripažinta negalimu daiktu." 

Tūlas laikas atgal lietuvis
Miliauskas, kuris gyvenoj 
tuomet Amerikoj, buvo ap- 

\ • "amžino 
judėjimo mašiną’’,' bet amži-Į 
nai ji nejudėjo. Paskui kitas, 

išleidžiant. lietuvis Pennsylvanijoj buvo'

i, kun. Jo- 
S150,- 

--------  000 Žemės Bankui visai žu-
l "Associa- vo. Lietuvos 7 Atstatymo 

praneša Įdomių Bendrovė taipgi neteko sa- 
“ *-±—• .-3 pinigu. O "Keleivio"

jainkavimą Vokietijoj. Iš Bendrovės pinigai, kiek jų 
pradžių net ir ratis vokie- buvo surinkta, visi stovi , < *. ,-t. . *. .._. E . z.ioh-katn kad mane nukviestu i Ame-,ciai nesitikėję. Kad francu- cielybeje. 'riba " '
/.ai butų tokie žiaurus ir!. Dabar klausimas, ką "Ke- " 

plėšrus banditai kokiais jie l&ivio ’ Bendrovė mano da- r> ? --u , , - „ • i n. . z . uvėliaus pasirodė'. Iš pradžių rytį toliaus? Reo.) esu išradęs tokią ma- pasiskelbęs išradęs toki or-|

Vokietijos žmonės i 
kad francuzai tiktai tyčia 
barškina šoblėmis.
gąsdinus 
kuomet 
Pareinės , 
-u departamento

Francuzų banditizmas r ,no Žilinskio surinkti
—_ ____ _ j _

žinių agentūra "Associa- vo.
ted Press" 
dalykų apie francuzų šeimi-,vo pinigų. O "Kelehrio 
ainkavimą Vokietijoj. Iš Bendrovės pinigai, kiek jų 
pradžių net ir patįs vokie- buvo surinkta, visi stov i

l/.ai butų tokie žiaurus

į

I
i

(vardą

* manę, ; Kol Lietuvos ir 
.1 ,, čia 1 
kad* pa- ra labai neaiški, 

germanus. Bet Bendrovė su : 
francuzai areštavo nesiskubina, 
provincijoj finan- ninku 

.r________ > atstovą -f 1 ~
D-rą Sc-hlutijų, kasyklų di- nei vienas centas. Todėl tuo 
■ektorių Rochsteiną ir pra- tarpu ji ua nemano Lietuvo- 
tioninką Thysseną, ^vokie
čiai pamatė, kad užpuolikai 
štikrujų atėję razbajų ■ ^ar 
kelti.

D-ras Schlutijus buvo: 
areštuotas dėlto, kad jis at
isakė atiduoti užpuolikams! 
tasyklų rekordus ir knygas.1 

"Aš esu vokietys, ir jokių 
sakymų iš francuzų nepri-

■ atsakė jis francuzų 
inansų ministerijos delega- 
ui Tannery.-

"Aš duodu tamstai 10 mi- 
iutų laiko tuos rekordus 
►riduoti". pareiškė francu- 
.as Tannery.

’ A erčiau neeikvok tams
ai šitų brangių savo 10 mi- 
lutų veltui. Aš pasakiau, 
ad aš knygų neduosiu”, at- 
ovė vokietys mandagiai, 
>et tvirtai.

F raneuzas tuomet pasi- 
aukė kareivius ir liepė nu- 

Test D-rą Schlutijų kalėji- 
nan.

Aš nusilenkiu prieš ne- 
Jaliestają durtuvų teisę”, 
arė Schlutijus išeidamas 
lalėjimam

Areštavę šitą valdininką, 
raneuzai tuojaus užėmė 
Reichsbanko (valstybės 
lanko) skyrių Duesseldorfe 
r išplėšė iš jo visus pinigus, 
lie taipgi gaudė automobi-

■ kuriais žmonės buvo 
it važiavę išsiimti iš to ban- 

pinigu, atiminėjo iš

Į

abelnai 
visos Europos padėtis tebė- 

, "Keleivio” 
savo pienais 

Jai rupi šėri- 
u reikalai ir ji elgiasi 

atstovą labai atsargiai, kad nežūtų

je nieko veikti ir jaukia pa
kol paaiškės situacija. Da

ta siena tarp Lietuvos 
ir Lenkijos oficialiai nėra 
nustatyta. Kaip bus su Klai
pėdos kraštu, irgi niekas 
nežino. Nežinia da kas gali 
būt su visa Lietuva. Dėti pi
nigus į šitoki chaosą, butų 
didelė rizika.

"Keleivio’’ Bendrovės val
dyba padarė labai gerai iki 
šiol nesiskubindama, ir ji ti
kisi nepadarysianti klaidos 
da toliaus palaukus.

Vaidybos raštininkas,
S. Micheisonas.

F;įt

ERDVĖ.
Erdvė plačioji 
be galo.
be krašto.
Proto didybė, 
mokslo galybė 
neišmatavo.

Erdvė tikroji 
pasaulių galybėms, 
gyvybės slaptybėms 
ir proto didybėms 
pripilta tėra: 
pilna, kupina.

Erdvė galimoji, 
Amžių rezervas 
pasauliams naujiems, 
da nesutvertiems,— 
bet mokslui tėra 
tuščią, svetima.

Viesulų Deivė.

šiną, kuri suksis be vėjo, be J ai vi, kuris niekad nenukri- 
vandėns, be garo ir be elek- >iąs. Bet koks iš jo buvo "iš
iros, vienu žodžiu be jokios radėjas", tai galima supras- 
kurenamos medžiagos. ti iš to, kad savo orlaivį jis 

"Šita mašina greitu laiku subudavojo skiepe, iš kurio' 
suks visus Amerikos fabri- paskui negalėjo išnešti lau-J 
kus, kurie atneš dideię nau-, 
dą visam pasauliui.

"Minėtą mašina esu pra- rie net 
dėjęs dirbti, tiktai negaliu 
užbaigti, nes sunki mano 
padėtis. Dėlto ir kreipiuos 
prie G. Redaktoriaus, kad 
paaiškintumėt man per laiš
ką, prie ko reikia kreiptis, 
kad galėčiau nuvažiuot į 
Ameriką: ar su pagalba 
Amerikos valdžios, ar su 
kompanijų.^ Į Lietuvos val
džią nenoriu kreiptis ir sa
vo išradimą jai pavesti. Aš 
noriu geriau savo išradimą 
pavesti Amerikai, negu Lie
tuvai, tegul Amerika būna 
pirmutinė pasaulyje su sa
vo išradimais ir technika.

"Jeigu Gerb. P-nas Re
daktorius spausdintų šiuos 
žodžius laikraštyje, tai mel- _ . 
džiu mano vardo ir pavar- šiną, bet tikrumoj da nėra! 

jos padaręs ir pats nežino,! 
ar padarys.

» 
Lietuvis išradėjas.

■ X . j
"Lietuva" rašo, kad Bo

lius Vaicekauskas išradęs 
"Hydrosferą”, kuris esąs 

nuo paskendimo

kan.
Ir tiktai tokie žmonės, ku-1, 

; apie matematikąj 
nieko nenusimano, papras
tai svajoja apie didelius iš-’ 
radimus. I

Žinoma, negalima to peik
ti. žmogus, kuris stengiasi 
padaryti išradimą, parodo, 

! kad pas jį yra labai gerų pa
linkimų, ir jeigu jis turėtų 
reikalingo mokslo, gal išti- 
krujų galėtų išrasti ką noi-s 
gero. Bet negalima tikėti.! 
kad žmogus nesimokinęs 
nei fizikos, nei geometrijos,! 
galėtų išrasti kokią nors’ 
mašiną. Ir nei Amerikos' 
valdžia, nei jokia privatinė 
įstaiga niekuomet nekvies iš!Į, .. ~ - - - •

I

kitos šalies žmogaus vien’ 
dėlto, kad jam rodosi, kadi 
jis galįs išrasti amžiną ma

nės neskelbti, kad nesužino
tų Lietuvos valdžia. Aš e^u 
Lietuvos pilietis, amatnin- 
kas. slesorius ir mechani
kas.”

Tai yra įdomus protavi
mas. žmogus matyt nori at
važiuot Amerikon ir apsi
meta tokiu dideliu Ameri- geriausis 
kos patriotu, kad aukauja aparatas, žmogui nuo prigė-1 
jai didžiausi savo "išradi- rimo išsigelbėti užtenka 1 
mą”. Jam rodos, kad dėl to- arba G kilogr. svorio Hy- 
kio nuduoto jo 
mo” Amerikos valdžia pa
dės 
kon. Koks vaikiškas gudru-einant; 
mas!

Antras dalykas, jo maši-; išradimas 
na busianti tokia, kad gale- Belgijoje ir kitur.

f

— «□> -------- J 1

"patriotiz- drasfero juostos ir galima, 
esą jį laikyti kišeniųje laivu 

iam atvažiuot Ameri- važiuojant arba maudytis 
" jis galima busią

naudoti ir laivų gėlbtjimu'. j 
užpatentuotas 

X. :l Z
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KELEIVIO’ SKAITYTOJAMS TIK 25 CENTAI

i
• >
r>

d. Kovo, borcester, Ma*- 
u'Arence, Ma»s-

lygi 15, B, .'ton, Mass* ir.

<1. Kovo, Xi.
apieHnh.ej< 

u ;ara FaHs, N Y
** » b< troit, Mich.

Iii d Rapids,
Mich

lygi 15 d. Bu!. 1 hieago, IU-
apiclinkėjc

d. Balaiuiž iu, ( !. e’and. Ohm.
b. -g i 23 " P •tsburgh. Pa-
d. Balandi io. Įj gbąnitoiv;**- *

J. Sprainiui. — Ąpie sv. 
Kazimiero D-ją buvo jau 

"Keleivyje”. Todėl 
draugo straipsnelio nedėjo
me.

J. Degučiui. — Nors ir 
teisinga jūsų pastaba apie 
F., tečiaus laikraštin nedė
jome, nes ji butų perdaug 
skaudi nelaimingam žmo
gui. - - ; :

S. Pociui. — Lietuviai ir 
kiti ateiviai iš buvusios Ru
sijos yra tos nuomonės, kad 
Rusijos mokyklose mokslas 
buvo geriau pastatytas, ne
gu Amerikos mokyklose. 
Bet toks manymas yra ne
teisingas. Amerikos mokv-

* mokslas pastatytas 
daug praktiškiau. Rusijos

L.D.L.I). 19 kuopos nepa- padėti, randa: 
prastas susirinkimas.

Chicago, III. — Sausio 21 i
"Naujienų" name Įvyko 

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 19 kuo
pos susirinkimas. Ji atidarė 
d. J. Vainauskas, kuopos 
pirmininkas. Nut. raštinin
kui neatsilankius protokolas 
iš jiereito susirinkimo nebu
vo skaitytas. Susinėsimo 
laiškai su draugijos centru 
buvo atidėti prie neužbaigtą 
reikalų. Finansų raštinin
kas pranešė, kad draugijos ... .
aukotos knvgos Lietuvos.— leidimą socialistinių raš-;Rieše 
Socialdemokratų steigia-'^ plaGnimą ir t.t. gali ivy-;< ~ 
miems Lietuvoj darbininku Kinti tik patys darbininKai moksleivija buvo skaitoma 
knygynams jau pasiustos..JŲ organizacijos: sude-’d ' -

- *■ v ‘ 'dant tam reikalui reikalin-{
“i lėšų ir organizuojant1

iki Hambu.rgui transporto tlaroininkų klasės švietimo uės gyvenimą, kuomet Ame
bom pani j a paėmė už kiek-,(iarbą■ '.....
vieną svarą po 8 centus, o iš 
Hamburgo pristatymą i 
Kauną turės užsimokėti pa
lys Lietuvos draugai. Viso 
L.S.S. pasiuntė 490 svarų 
suaukotų knygų. Toliau se
kė Centro viršininkų rinki
mai. I Draugijos Centro Ko
mitetą. Daugiausiai 
gavo šie draugai: 
iiinkus B. Songaila, 
hamton, N. Y.: pirm, pa 
jėjas M. Baltuškiene,' N. Y. 
Sekretorius K. Matuliaus- 
kas. Baltimore, Md.; iždi
ninkas K. Liutkus, Baitimo- 
ie, Md.; knygius P. Raški
nis, Brooklyn, N. Y. Litera
tūros Komitetas: 
che’.sonas. So.
Mass.. „ .
cago, III.; V. P. Ambrazai- klausimų ir Įsteigimui Chi-
tis. So. Boston, Mass. cagoje L. I). L. D. rajoninės

Kuopos organai — "Nau- organizacijos ir kviesti prie 
jienos" ir "Keleivis".

Neužbaigtuose reikaluose 
nutarta 
misiją, 
buvusio 
Kazlausko pas 
L.D.L.D. 19 kuopos knygas

28 egzempliorius "Istori- 
Socializmo Suvienytose

Valstijose”, nes tas knygas 
kuopa yra senai nutarusi 
pasiųsti Lietuvos 
jiams. Taipgi nutarta iš Chi
cagoj ir apielinkėse esančių 
kuopų suorganizuoti L. D. 
L. D. Apskričio Komitetą. 
Kad paspartinus veikimą 
nutarta sušaukti visų Drau
gijos kuopų narių visuotiną 
susirinkimą.

Lietuvos Socialdemokratų 
atstovas drg. K. Bielinis, 
kuris dalyvavo susirinkimo, 
davė geni nurodymų. B.i- 

_ tent, kad šios Draugijos 
/ • konstitucijoj be nužymėto 

tikslo leisti kultūros ir so
cialistinio turinio knygas 
dar yra konstitucijoj pažy
mėta ir kitas tikslas—šelpi
mas neturtingos augštuo- 
sius mokslus einančios so
cialistinės jaunuomenės. 
Lietuvoj 
kurie 
mokslus 
žmonių klasei.

Be to drg. K. Bielinis nu
rodė, kad leidžiant knygas, 
visoki vertimai raštų iš sve- 

■ timų kalbų daug lengviau 
•parašyti Lietuvoj, negu čia 
- Amerikoj. nes Lietuvos 
'• moksleivių
ir geriau vartojančių

‘ jasnę.
vių kalbą. N u rodyta.

1) Kad ypatingai dabarti- 
jniu metu reikalinga būtinai 
skleisti darbininkų miniose 
klasinę sąmonę, auklėjant 
juose socialistiškąji susi
pratimą ;

2) Kad to tikslo siekiant, 
reikalinga turėti pakanka
mai spausdintų raštų, sklei
džiančių mokslinio socializ
mo dėsnius, aiškinančius ei
namuosius darbininkų judė
jimo uždavinius ir socaliz- 
mo praktikos klausimus:

3) Kad minėtąjį uždavinį

Knygų buvo viso 45 svarai: 
už persiuntimą iš Amerikos £Ų

ą: pagaliaus

I

I

daugiau apsišvietusiu ir 
rimtesne dėlto, kad ji aty- 
fžiai sekė politini visuome-

17
19
21

23

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
JAU GATAVAS. iii.

III.

balsų 
i pirmi- 

Bine- 
dė-

ar.ton. P»-
v. ■ Bari e. ’Pa. 

<1. Gegužė*. 1 loiith. Pa.
Pittston,. pa.
S i. .andoah. P 
inlumoy Ci,ty. 

i^'r.aųua. Pa- 
I' •. ...dclohia. 
l'a ’imore. Md, 

Al. G. K-to

17
19
25
27
29

1
3
5

<
<4

. 11
13
Prakalbų reiks 

stovės laiškais k ipi-isi į vilšuj S' 
minėtų kolonijų kėjus. Prašonia 
yra, kad tose kol<,; <.,.<• butų mreng-

■ j suorganizuoti 
ioterų ir vyrų

koloj., h
los prakalbos ir !.ąi
v ietos darbuotojų 
komitetai.

Visais prakalbą '-,.į 
•• ■ant aukas, pra.-.n 
taip:

Lietuvių .Motėm Globos KvtniO-**
294 Eighth Avė- 
New Y rk, X. Y.

į l ikos moksleivijai tiktai
4) Kad darbininkų klasė baseball rupi. Bet tai paei-' 

ome- na ne nuo mokslo ir moky-apskritai turi laikyti ... .
nyje socialistinės proletarų klų, o nuo to, kad čia visai 
kultūros darbą, auklėjimą kitokios gyvenimo sąlygo 
tavosios socialistinės jau-’ 
nuomonės, jos rėmimą, švie 
t imą ir t.t.

Imant viršišdėstytą do
mėn. visuotinas L.D.L.D. 19- rašyt ir žinot šiek-tiek gra
fos kuopos narių susirinki- matiką, kad mokėjus savo 
mas nutaria:

1) Skatinti draugus L. D. 
L. I). narius imties organi
zacijos darbo, atstatant tos 
organizacijos kuopas čionai, 
vietoje, ir visoje Amerikoje.

2) “

E. Arminui. — Klausiat, 
kaip rašyt visokio turinio 

, raštus, kad tiktų spaudai. 
' Visų pirma, reikia mokėt

t matiką,
.mintis išreikšti ant popie- 
ros. Paskui, reikia turėti 
kokią nors temą. Prie to, 

'reikia da ir gabumo. Tams
ia gabumo turi. Taigi, 
• bandyk rašyt žinių iš

Tuo tikslu paveda savo kolonijos. Rašyk taip, kaip 
Idvbai: sušaukti Chicago- kad rašytum laišką pas savo

pa
savo

h S

BAYONNE. N. J.
savaitę 

emeriais 
ri visokių

.3

re.-nius lietuvių

m.

! LIETI VIV LAlSVfcS MYLĖTOJI’
I DRAUGYSTĖ. W\UKEGAN, ILL. 

Uždėta 15 d. Liepos. 1906 m. 
Draugystės Administracija:

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—8’h st., Uaukegan, 

Viee-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1408 So. Presuoti st., 
Waukegun, 

L'žiati raštininkas
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. Lineoln st.,
North Chicago,

Turtų raštininkas Antanas Salučka 
810 Sth si.. '.Vaųkegan, iii. 

Iždininkas Kažinueras Vaitekūnas 
726—Sth st., Waukegan, 

1 do globėjai: Jurgis Petraitis 
1428 So. Pręsto 11 st., \Vaukegan, 
ir Jonas Skarbalis 
1216 Sheridan Rd., \Vaukegaii, 

Knygiai: -Jurgis Jokūbaitis
328 Lib^rty .-t.. YVaukegan, Iii. ir 
Juozapas Lingeviėia

5:16 Porter st., YVaukegan, 
Maršalkos- Andriejus Delkus

10:2 So. Victoria st.,
No. Chicago, 

ir Jonas Jokūbaitis 
47 Picadilly Court, YVaukegan,

III.

III.

Iii.

m.

m.
m. 

Susirinkimai atsibuna viena sykį Į 
paskutiniame nedeldienyje, 

valandų po pietų. Liuosybčs 
"'3—Sth st., \Vaukegan, III.

mėnesi, 
pirmų 
Svetainėj, 713-

Pajieškojimai
Pa-ieskau broli' i-iozaoo Šiau.JO, 

•M.miau gyveno S. Bostone, paskui 
išvažiavo į Chicaga: iš Lietuvos 
I.laklaukių kaim<>. Papilės parap., 
šiaiihų apskr. Kas :.pie ji žino malo
nėkit pranešt:, ne- nesenai atvažta- 
vau iš Lietuvos. E".:u susizinot.

Domininkas šiaulis
135 Silver >*.. So. Roston.

PAVEIKSLĖLIS Iš "KELEIVIO” KALENDORIAUS

I

I

-- Cl!

St. Mi- je L. I). L. D. vietos ir apie- 
Boston, linkės kuopų narių susirin- 

Kl. Jurgelionis, Chi- k'mus aptarimui iškeltųjų

.1 ieškau A. žemaičio, Raudėnų pa- 
;api.i<;s. agvntivo su rainco-
i-ta’s”. Pasi utini la A.ą gavau is Ne -v 
YAtsiš.- u'-i- žinantieji pra- 
nessit. J. Kaulaicia

P. O. E<|x 327. Rumford, Ale.

”KEi.Kivio” KAi.EMJORil.-S 1923 METAMS įau 
pa daugybe puikių eilių, juokų, moksliškų su-aipsr.iti 
Kalendoiius yra pirkia: iliustruotas, jame telpa ka 
žymiausiu Lietuvos veisėjų. Jo kaina yra ūbe.. ba1 
jams tik 25c. Pinigus galim;. ..iųs.i stampom arba 
laiška Įdėt. Adresuol.lt:

"KELEIVIS”
255 BROADWAY. SO.

■alavas. Jame tę!- 
■r informacijų. Reto, 
katuros ir paveikslui 
"Keleivio” skaityto- 
galima ir kvoteri į

BOSTON, MASS.

! draugą. Jei reikės kas pa 
j taisyt, redakcija pataisys.
i
t
I

<

panašaus darbo Amerikos 
miestų L. D. L. D. kuopas.

senąją ko^\. I..D.L.D. 19 Kp. Valdyba: 
J. Vainauskas, 
A Kemėža.
J. Bardauskas

palikti
kad išreikalautų 
•raštininko A.

ji buvusias

is
r.

knygv

tokių moksleivių, 
išėję augštuosius 

darbuosis darbo

nes
yra gana daug 

nau- 
taisvklingesne lietu- 

\ kad 
Amerikoj išleisti raštai, pa
gal Amerikos pinigų valiu
tą, Lietuvoj neįperkami.

Priėjus prie svarstymo 
Centro sekretoriaus pri
siųsto laiško, kuriame'kuo
pa raginama daugiau veikti 

'Draugijos auginimui, prira
šant daugiau naujų narių, 

> susirinkimas išnešė sekamą 
• ^rezoliuciją:

Rezoliucija.
L.D.L.D. 19-tos kuopos vi

suotinas nepaprastas narių 
'susirinkimas sausio 21 d, 
1923 metų, apsvarstęs Cen
tro Sekretoriaus laišką ra-

I

f

i

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE. MASS. 
Viršininkų adresai:

1 irm. M. .Motiejus Žebrauskas.
6 YVhiting avė., ttolyoke, Mass. 

J'agelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer st.,

, Holyoke. Masa, 
Sekretorius Domininkas Velička, 

3S3 Park st., Hoiyoke. Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

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

1 Aleksandras Sagai'a,
588 So. Summer st.,

Hoiyoke, Masa.
2 Stasys Pikturna,

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

357 Park st.. Holyoke. Mass.
Susirinkimai atsibuna antrų nedč-1- 

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

M. X. MOCKUS
Gvvena .Meksikoj, ir sako, kad IŠ 

TIKRI' PAVEIKSI.! jus galite pa
imi garsingąja šalį .MEXIC0, jos 

žmones, jų gyveninių, apredalą, dai- 
ię. arkitektura. namus, miestus, isto
riškas ir ženklyvas vietas, padirb
tus ir gamtiškas navatnybes ir t.t. 
Tie paveikslai fotografuki arba ko- 
loruoti, gaunami pas mane. Keturi 
už $1.60. geresni 3 už td.OO. Vaizdai 
Mevico. 36 paveikslai vienoj knygoj, 
52.00. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikras Bibiijas, su nurodymais. Bi
blija didėji $7.00. Biblija niažesnėji 
S5.09.

Per mane galima užsisakyt ”KE- 
LE1VJ” ir kitus pažangias laikraš
čius. taipgi Įvairias lietuviškas kny
gas. už nužemintas kuinas.

Pinigus siuskit .per bankos draft, 
arba pašto ąi- espreso nsoney order. 
Mesiuskitį pinigu registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakymų, turi at
siust 5 Štampas po 2c. Mano adre- 
sasų

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

Guadaiajara, Ja., Mesico.

ĮI 
t

' PARSIDUODA
iBl ČERNĖ. lietuvių i
, Ventoj vietoj. Biznis i 

Y? ! Priežastis pardavimo 
.ietuvon. Parduodu

Platesnių žinių kreipkitės pas 
į nmkų šiuo adresu:

J. CIBULSKIS
20 Printeny st., PrpGdence.

PARDAVIMAI.Mts. *ri.- maži -
PetiMuetė :• metų, Kastancija . metų 
ir Jonukas 4 metų. įiajicškom ^-v;> 
tėvelio Antano BLrbos. Me.- palikom 
siraios be jokios paegiauiics. r.es 
mama mirė rugpiučio 7 d.. P; •
<-. tėvelis -apleido raus aųikricio 2S ' 
1922 pi. Jis prasišalino iš Peppereli. į 
Mal-s. išvažiuodamas į kitų miestvą 
su *reikalu ir dauginus negiįžo, neži- 

ar jis gyvas ar mirus. Mielas te
veli. sugrįžk, pasigailėk i.iusų šimtų, 
atsiliepk nors per laiškų. Jei kas iš 
”Kete:vio*V^ skaitytojų apie jį žino,, 
malonėkit pranešt:', už ką busime la
bai dėkingi. Jis yra 5E pėdų augs- 
čio, storas, tamsaus veido, juodų 
liaukų, rimtos išvaizdos. 42 metų 
amžiaus. Kalba lietuviškai, lenkiškai 
ir pusėtinai angliškai. 1 s Lietuvos pa
eina Kauno rėdybos. leisiu apskričio, 
Varnių parapijos, nuo Paežerių. Mu
sų adresas: (">į

.Miss Petronėlė Burbaitė
P. O. Box 7. East Pepoorefi. Ma»s.

Paiieškau .-a1, u : .'terš Ami’.es Geu- 
i.'iiskienės. kuri p as šamo nuo nui
ms 1921 .'.etai.-, -iena savaite prieš
Kalėdas ir p>;siėmi -u savim tris kū
dikius: Amiliutę <5 .netų. Antanuku 
5 metų ir Juozuką dviejų metų. Anta
nuko plaukai labai balti. Mane inete- 
»į< n.edidetė. bet stora, sveria ao<e 2014 
svarų, pilkų plackų, biski rauplėta ;r 
šlakuota. Ka; >u kuo nors ji ka.bi, tai 
augštyn. i lubas žiuri, \yras, su ku
riuo ji pabėgo, tur: puoį utą veidą , r 
vienas antakis jam juodais. Jis vaui- 
m:si Simonas Na', ic .as. Meldžiu at
sišaukti, nes supranti,' kad turim 
svarbių dalykų. Jeig.i_n.enoi i sggrjžt 

i pas marlė-, lai a<paimt dfvorša, 
į tuomet galėsi gy'■. t r.*“’ ~
Į geriau, jeigu pati atsišauksi.
i kas apie juos žinot praaeškit, duosiu 
I ger 
f -

j

ii
irGKOSERNT:

ir lenkų apg. 
išdirbtas ger: 
i — išvažiuoju 
už pigią kainu.

sa\i-
LIETUVIU MOTERŲ 
GLOBOS KOMITETO 
ATSTOVIU MARŠRU

TAS.
I.. fu. Globos Komiteto Centro Val- 

uvbos Narės. D. Šleževičienė ir Y. 
Vencienė, atvykusios Amerikon Lie- 
uvos našlaičių rcii.aia’s, lankysis -u 
.al-albomis sekančiose kolonijose:

d. Vasario, Paterson. N. J. 
Newark, N. J. 
Maspeth. N. Y. 
Centrai t»»-o; kivn, 

N. Y. 
Bivoklyn, YVii-

11 an>sou >'g n. 
Xew Diitair:, Cer.n. 
Ne\v Haven, Cenn. 
YVaterbury. Conn. 
Ansor.ia, Co n. 
ilartford. Conn. 
Amsterdam 
L’tica, N 
Rochescė

i

(r

i

Redakcijos Atsakymai.
i

E-7026

E-1796

E-4647

Į

Mergele tu mano miela. 
Kur tu eini. Polka.

Klarinetų Orkestrą.

'edėlios rytą. Polka. 
I»el musų jaunimo.

Polka. 
ColumWJ->« Orkestrą.

’» irbalio Polka. 
Sesutės Vairas.
jgrajino Kvartetas.

Kapsui. — Draugo kores- 
1 tendencijos iš Norwoodo 
nedėjome, nes kitas pirmiau 
parašė. Pastabėles sunaudo
sime. Ačiū.

vent su kuo nori. Bus 
jeigu pati atsišauksi. Jeigu 
: juos žino

atlyginimą. »
Tony Gedlauskas

19 Carey st., Amsterdam. N; Y. ‘

Pajieškau sesers Onos Laurinavi-' 
čiutės. paeina iš Kauno rėdybos, Uk kevičiaus, 
mergės apskr.. Lidokų parapijos. Bu
bilu kaimo. .Meldžiu atsišaukti arba 

apie ja žinot, malonėkite pranes-
:iuc adresu:

Kazimer Lovrinovicz
R. E. D. Sox ll'>, \Vatertown, Conn.

Aš. K. Jucius, pajieškau pažįstamų 
merginų arba draugių 
krašto. Kauno rėdybos, 
apskr., Kelmės parapijos, 
kaimo. Aš lal-ai mviėčiau 
momis susirašyti

K. Jucius

nuo mano
Raseinių 

Eeržiniškių 
su nažista- 

i. Meldžiu atsiliepti.
562 Greenvich st..
New York City, N. Y.

I

i

R. I.

RAŠOMA MAŠINĖLĖ.
(Typu-riter) ,

Seną, bet pirmos klesos padėjime, Į 
vertės 30 dolerių. Atiduosiu . už vidų--, 
t:ni pasiūlymą. Išmintingai' nasipl.v.- 
damas rašyk: (9)

P. O. Box 640, New Haven, Conn.

REIKALAVIMAI.

i i

COLUMBIA SAMDO TIK GERIAUSI 
VIETINI TALENTĄ.

Columbijos rekordai lietuvių muzikos ir savo 
tilies dainų, yra padaryti su pageiba geriausių ar

tistų iš musų gimimo šalies, ir su lietuvių daini
ninkais ii* muzikais, kurie žino kaip jus patenkinti. 

Kuomet perki Columbijos rekordus, tikrai žinai, 
jog tikri, jog geriausi ir vėliausi ir padaryti pir
mos klesos artistų, kurie moka dainuoti ii* griežti.

Nueik pas Columbia rekordų pardavėja ir pa
klausyk žemiau paduoto surašo rekordus. Daugelis 

i nori.JŲ yra toki, kokius ypatingai 
10 colių 75c. 

Pas fotografą. 
Jonas mokina kariauti.

;elezii:n®s ir 
įtukšr.aitis.

laukė žąselė per 
Nemunėlį.

Aoriu miegu, saldaus 
mieg;».

•*ODai* Buier is.

1Z-4IUG

Naujas kareivis.
Dainininkas pa- 

profesorių.
: Piicniunas ir
' Lušnakojis.

i laukia sali laivelis.
Lopš:nė.
Įdainavo
Marė <' i za u.- k i e n ė ,si>p r

E-3350

E-3189

y
I ietmišką Polka. 
Per virvutę. Polka.

.-Yrmonso. 
čigoną Mikas.

Naujoj: gadynė.
Dainius.
Mikas Petrauskas, 

tenoras.

Oi. motule. 
Motus, motus.

Karalienės Aniolų 
Parapijos Choras.

t

REIKALINGAS DARBININKAS 
.»NT ŪKĖS. Darbas ant visados. Už
mokestis pagal darbą. Atsišaukjt 
laišku. (7)

I 
I 
I 
I

Pajieškau savo vyro Antano Siij- 
>, 32 metų amžiaus, paeina iš 

' Paspiezių kaimo. Maišogales vaisė., 
pirmiau gyveno Lav.ieįice, Mass.. ir 
spalio mėnesy. 1922 metų, pametęs 
mane nėščią ir su vaiki’, išvažiavo. 
Kaip girdėjau, dabar jis gyvena ap
link Bostoną. Turiu svarbų reikalą 
nuo jo brolio Baleslovo iš I.i -tuvos 
ir meldžiu jo atsišaukti, arba jei kas _ ,_____
žino kur jis gyvena, tai malonėkite, Cyronio, J. 
man pranešti, už ką aš busiu 
dėkinga.

Marė Sinkevičienė į
36 Portiand st.. So. La-.vrenee. Mass.

- Į 
I 
Į i 
i

Pajieškau apsivetiimui merginos 
arba našles, kad ir -u vienu vaišu. I 
bet ne senesnės kai 3i> metų. As esu į 
vaikinas 34 metų amžiaus. Meldžiu* 
atsišaukti blaivios, be skirtumo 

Ljimo. Aš svaiginančių glrimų nevar-Į t 
tojų, turiu gera cą'bą. u;:d’r'-J poi^Sr 
28b dol. i mėnesi. Mylinčios gerą šei-tA 

i-.eprakiskii pro-j t 
su pirmu laišku-*♦* 

nmo s’j-Įe*< 
.eduosiu: X 

teago,®!^

’❖ 
!*> 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
A.

FRANK LAUK
Box No. 1, Perkasie, Pa.

i■

A«, Juozas Babilius. pajieškau 
?-sugo -Tono Mekio. Keli mėnesiai št
ai jis išvažia"n iš Soint Paul i Ch:- 

cagcl III. Meldžiu atsišaukti prisiųs- 
-aamas savu adresa. ’-rba kas ji žjnj 
iraneškit. turiu svarbų reikalą.

Joseph Babilius
625 E. 4tii si.. Saint Paul, Minti.

APSIVEDIMA!
i

. mvniską gyvenimą
: gos, prisiusdanios 
paveikslą, kurį ant pa.eikalav 

Su-alkų rėdvbos. Jei gražinsiu, o be paveik.-'o 
atsakymo. P. 1>. S.

7L>5 Blackstoti avė., I

Pajieškau Miko .Aodzeluko, an-Miš- 
kai jis rašosi Mike Angelo-.v. iš Lie
tuvos paeina Su.-nikų ka>mo. Kalva
rijos parapijos, 
kas apie jį žino, meldžiu vranešti ar
ba pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Wm. Ignatavicz
Betleham Coal Co.

H- lens .Run. Yv. Va.

Stasi.slovo Bary- 
rė lybos, Valklmn- 

• alininkų kaimo.
• nii arba kas apie 
.r.ešti šiuo adresu:

<7’ 
Mass. _____ i

ša

Pajieškau brolio
’iausko. Y iiniaus 
kų parapijos. Sp 
Malonės pats ats:l; 
ii žinot rr- lūžiu pr:

Kolonija Bary s auskiutė 
225 River st

Maloniai užkviėčiu visus su

Spaudos Darbais
visuomet kreiptis pas

JUOZĄ GRIKŠTĄ.
Aš atspausdinu greitai, gražiai ir 

pigiai. Taipgi turiu atspausdinęs 
GROJPATŲ su gražiausiom dainom 
ir su visokiais paveikslais: šventais, 
lietuviškais ir angliškais. Už 100 
gromatų $1.25, už 12 gromatų 25c., 
už 100 koncertų 40c. Pinigus siųskit 
money orderiais, o 25c. siųskit -pašto 
stampomis. (-)

i JUOZAS GRIKŠTAS

FOTOGRAFAS JAU SU
GRĮŽO Iš LIETUV OS.

Pajieškau savo kostumerių: Miko 
. Grando, Anelės Gaiiuhi-

laoai • ;f s. L. Navicko ir daug kitų. Atsi-
(S): šaukit, kurie esate užsisakę, kad Lie

tuvoj nufotografuočiau jūsų gimines, 
nes daug laiškų sugrįžo.

VINCAS STANKUS
(Fotografas)

5013 Melrose «t.. Philadelphia, r*. 233 No. CIarion st.. Philadelphia, I’a.

Į

(<> !i

Pajieškau apsivedimui senyvos mer
ginos arba našlės, kad ir su dviem 
vaikais, by tik paeitų is Lietuvos, tar
pe 39 ir 45 metų senumo. Aš esu naš
lys be vaikų, 45 metų. Platesnes žinias 
suteiksiu laiškais. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti ir savo paveikslą. 

........................ i ir pa- 
sugra-

Havernii!,

Pajieškau savo vyro Antano 
Irausko. paeina iš Suvalkų rėci 
Balbieriškio piirap jos. Tris metai 
kaip jis mane pair o su trimis vai
kais. Mylimas rnar • Antanėlį, tr.alo- 
nėkie atsišaukti. t>.-.'J svarbų reika
lą. Jei nenori inn- matyti, tai nors,h 
'aišką atrašykie. Jeigu kas. apie ji 
žinot, malonėkite y anešti, busiu la
bai dėkinga. (7)

Mrs. Martha shatrausky
Box 586. Ifartshbme. Okla.

—' * « ' • l • l; Atsakymų (mosiu kickiienai 
veikslą ant pareikalavimo 
insiu. J. YY ■

£26 I) su, Detroit, Micl

ant
siu.

Jieškau apsįvedimui merginos, be 
skirtumo tikėjimo, nuo 2d iki 29 metų, i 
Aš esu vaikinas 29 metu amžiaus .r 
turiu gerą darbų. Meldžiu -aunvi 
•r su pirmu .laišku prisiųsti pav- -1 s,ą.

ti’į ant nareikalavinr> . ugraziiisiu. Į 
V.. B. D.

3835 Alder st.. Indiana IIarb:>r. In<i.

Pajieškau savo br !i<> Antar.ii Saė 
kansko. Meldžiu atsišaukti, Tunu 
svarbu reisam. ' < ■ ’ Išt

\V. I.umbis
415 M. Market s7-. ' ' i

. Pa.

Pajieškau

Pajieškau merginos ap-o vedimu: 
nero 25 iki 35 metų. Aš esu 
amatninkas ir gerai u.iduo.. - 
siturintis. Mananti vestis, kini i 
l<- lai atsišausia sykiu ir oav 
prisiųsdama. At-i.ky m-: d*.-r 
vienaų.

u

metų, 
j pa- 

nas- 
•i!<si.j 
kii’k- 

< 7)

Pajieškau savo dėdės Mykolo ,‘-ta- 
suno. Vilniaus rcovbos, š.-em ainiu 
apskričio. Katanaui ų sodos. Pirmiau 
gyveno Hoodland, i'a. Curiu svarbų 
reikalą. Me'd-i'i at-įšaukti. <71

Gasparas Stosimas
326 Park st.. Holyoke. Mass.

Jieškau brolio 'i ‘-.adorlaus Mic
kaus, iš Dariiem: v :sc.. š’eveitų so 
džiaus. gyvena N- w Haven. C >nr,. 
I askutinį laišku ga -au iš Newark. 
N. J. Turiu svainiu reikalų j.- Li^tu- 
vos. Malonėkit atsišaukti ar žinantie
ji praneškit. (7)

Juozas Micl-us
P. O. Box 365, Rnmford, įJe,

A. Kudirka
10 Stągg st.. Br.iiiiėi7

Paiieškau atsivedimui merginos 
i<> 25 iki 3'» n-.-tų. Aš e.-u vn.km.i-s .2 
?tu. Su piiruJ laišku !>■'■
įct’ cuv/v neveiksią, kur’ š-.T' raici'

N. Y.

Pajieškau apHvediinui n:e; - iivd ' < < 
katra mvlėtu gyvent, ant ukes. r.ose-! 
rusnės kaip « f'atra Z
tykaus gyvenimo, rašykit ant 
adreso: 1 \

Dalyvaus “Aide” ir “Operetes” Chorai
Rengia LIETUVIŲ AMERIKOS UKĖSŲ KLIUDĄS,

Puikus Koncertas

11 D. VASARIO - FEBRUARY, 1923 N

PALM GARDEN SVETAINĖJE
Kampas Green Avenue ir Wilson Avenue

Brooklyn, N. Y
■loiamos visuomenes kre'piama atyda į šj konci-itą. 
vienas iš puikiausių. "O..erėtės" Choras, kvartetą.- i 

t K. Strumskiui, linksmins publiką damomis. 
Choras ir dvieilis kvartetas, diriguojant J. Velička: 
irinkusius žingeidž'om dainelėm.

f v
bus
<: intjuojan'

’LlidV
susi
Jar/jšliieriė-?4ettkeliuni >tė savo puikiu ba’Fu žadinu

žavės
v

J lau. ytojų.
K. Atkočaičiutė, šokėja, šoks įvairius įspūdingus šokiu-.
Ta-pgi pasižymėjusios yp>tos skambins pianą ir griežė 

-.-.-.uikos solo. .Muzika V. Be ikevičiaus. Visus širdingai kvieė 
ateiti ir pasilinksminti.

TIKIETAI — 50c. ii 75c.
Su Pagarba -KOMITETAS.

P. S. Tikietus pirkite iš Kalno "Laisvės” ofise. 46 Ten Ey.-k 
c, "\ įenvbės" ofise 193 Grand St.. ir Kliubo kambariuose. 8*’3 
T■ ■ e-gs Avė., visi Brooklyne.

Kam pasiekti svetainę: Važiuojant YVilson Avė. karu, išlipkite 
ei t YVilson ir Green Avė. Bushwi<k Avė. ir Lnion Avė. karais, 
slinkit • ant Myrtle ir Green Avė. Važiuojant eleveiteriu nuo visų 

linijų, išsimainykite ant Myr le Avė. linijos ir išlipkite ant Kni- 
ci.crlsocker stoties.

Adresuol.lt


t

z

i

■ •
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j Sveikatos Kampelis
PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsa)

šiluma ir šaltis.
Šildymas iš oro pusės yra 

toks svarbus gyvasties pri- 
laikytojas, kad- kiekvienas 
pirmosios pagelbos studi- 
juotojas privalo žinoti, kaip 
juomi pasinaudoti, žinoma, 
tam atsakančiausias yra šii
tas oras, bet stiklinės bon- 
kos taipgi yra užtektinai ge-j 
ros. Jas reikia tiktai apvy
nioti audiniu arba popiera. I 

neapdeginti ligonio, 
dar yra vartojama 

plytos ir akmenai. 
apšildymą, 

nesąmonės ligoniui,

*

t
IB
I1 I J

I

i
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UŽ
jo 
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Koki

Neimkit kitokio, kaip tik «u šiuo 
paveikslu. •

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja SaluiarąT

Salutarą Piterį žmones vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių'pilvo ligų ir 
gėrisi Jo stebėtinoms pasck.r.ė. '’ 
kadangi neranda jar.i lygaus, nei 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti 
butelį, o mes užtikrinant, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi, 
tik vidurių nesmagumą jauti, .kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbę jų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre-i 
sa, adresuodamas šiaip:»

SALUTARAS -
DRUG & CHEMICAL C O., Ine..

Dept. 18
1707 S. Halsted St., Chicago. III.

kia nuleisti žemyn. Jeigu Ii- 
gonis vemia, reikia ji pa
guldyti ant šono, arba nors 
gaivą pakreipti ant šono, 
ji ad vėmalai grįždami į bur
ną nepasiektų kvėpavimo 
gerklės ir jo neuždusintų. 
Taipgi reikia atminti, kad 
be sąmonės ligonis negali 
nieko nuryti, tat nereikia 
jam duoti vandens, stimu- 
iiantų ir t.t.. kadangi jie. pa
tekdami į kvėpavimo gerklę 
jį dusina. Lengvesnėje ligo
je arba susižąidime galima 

■ ligoni laikyki sėdinti, bet 
"__ ? susižeidtmuo-

se arba ligose visada reikia 
laikyti gulintį.

Stiprus apsirengimas ap
sunkina kvėpavima ir krau
jo cirkuliaciją. Tatgi ligo
niui reikia nuimti kalnierių. 
diržą ir }>ethešas.

Kiekvienas sužeistas p ra-: 
šo gerti vandens, kuri jam I 

| keikia duoti su saiku, šaltas 
j’anduo yra labiau atgaivi-Į 
nantis; liet vienok šalus ar; 
šiltas reikia duoti gerti iš-; 
palengvo, kad ligonis turėtu’

į 1’0. 
(mv

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

vaistai, sužadinanti kūno 
veiklumą, vra priimami į vi
dų, jei galima, šilti, kadangi 
pati šiluma savahni yra ga- 

c- 
ar viduj, 

atsakančiausi 
yra arbata.

na geras paakstinimas, var 
vejamas is viršaus *1 
Saugiausi ir 
paakstinimai 
kava, stiklas vyno, stikliu
kas degtinės arba jai pana- 

pusę vandenio, arba alkoho
lio, įmaišant i jį tris dalis 
vandenio (tik nereikia var
toti medinio alkoholio, kuris 
yra nuodai).

Alkoholis nekurtuose pa
vidaluose gali būti lengvai 
įgyjamas, ir jo vartojimas, 
žinoma, yra medikališkai 
tyriausias, kadangi jis netu
ri savyje visokių priemaišų, 
kaip kad kitokie likeriai. 
Be dauguma žmonių visai 
atsisako vartoti alkoholi by 
kokiame atsitikime, užtai 
gi yra patariama .prie pir
mo sies pagelbos darbo visai 
nekartoti jokios degtinės. 
Aromatiškas spiritas iš 
‘ur onijos, kuris neturi alko
holio Medingųjų, yra go
biausias iš visų stimuliantų. 
•Jis yra imamas po 20 lašų i 
a- matini _ šaukštuką arba 
trečdali i stiklą vandenio.

Yra taipgi reikalinga 
nori kelios metodos' kai) 
šaukti vėmimą.

l'.Iaišymas pirštu po ger
klę arba gėrimas šiito van
dens dikčiai — tai geriau
sias būdas vėmimo iššauki
me i. šeimyninkės tankiai 
dar dadeda į šiitą vandenį 
šaukštuką muštardos arba 

’.skos, arba kokio vyno ar 
ūpo. Paskutiniojo yra 

po 
šaukštuku ant syk. Vem- 

vaištas daug smarkiau 
ks, jei ligonis prieš jo

i

* - i .•'v ..pigom laiKvt
saus geraio, aamaisant i M .-‘unkčsniuo.C

kad 
Taipgi 
šiltos 
Vartojant tokį 
ypač 
reikia būti labai atsargiam 
neuždėti perkarstą daiktą, 

. nes taip palikus ant kokio 
laiko jis nudegintų ligoniui 
odą: todėl gi pirm užtiesiant 
reikia išmėginti, kad plyta, 
bonka ir t.t. nebūtą perkar
sti; išmėginti yra geriausiai 
juos, ant savo paties kūno 
laikant kokį laiką prie ran
kos arba kojos. Atšildant 
krutinę galima vartoti leng
vai sušildytą vandenį.

Šildymas, vartojamas ant 
vienos ar kitos vietos, kas 
valandėlė priverčia kraujo 
sudynėlius pasididinti ir vėl 
susitraukti. Tą gali patėmy- 

✓ ti kiekvienas, kaip būva iš
sivertę rankų gislos, jei; 
rankas palaikysime koki 
laiką karštame vandenyje. 
Todėl šildymas yra vartoja
mas, kad apsaugoti sužeistą 
vietą nuo tinimo. Tam tiks-i 
lui yra vartojama ir suvil-j 
gyta karštame vandenyj 
skara.

Šaltis, Ivgiai kaip ir šilu-! 
ma wa vartojamas priesu-j -^im k 
reikimo pirmosios pagelbos. >1 * •
Jis yra vartojamas trijuose 
atsitikimuose: sumažinimui 
temperatūros kūno nuo sau
lės užgavimo; sutraukimui 
kraujo ant vietos sudynė- 
liuose ir sužadinimui kvėpa
vimo.

Norint sumažinti kūno sinanantis suteikime 
temperatūrą yra daromos mesios pageltas asmuo. To- 
labai šaltos maudyklės; bet.kieme atsitikime jis stovi 
tam siekiui galima pasinau- >n gydytojo vietos ir pagal 
doti ledais prikrautomis dė- teises link ligonio ir savęs 
žutėmis, kurias reikia apdė-,pa.ies privalo apsirūpinti 
ti apie ligonį. Apart to dar ap e visokius dalykus. Prie 
yra vartojama kitokis bu- sa vęs jis turi pasilikti tik 
das atšaldyme, apdedant tu >s asmenis, kurie yra rei- 
apie kūną suvilgintas šalta- kalingi jam pagelbėti. Vaik
ine vandenyje palas. įšeiojant apie ligoni nereikia

Šaltis yra vartojamas su-nieką daryti perdaug sku- 
saldvmui ant vietos kraujo, .biri, nes kartais tuomi gali- 
kad tuomi apsaugoti sužeis-mn užduoti ligoniui dar di- 
tą vietą nuo sutinimo. Iš ša- dėsnius skaudėjimus. Nerei- 

‘ ‘ ‘ ligoni judinti iš vietos,
kad du priešingi daik-įpakol kaulai tampa atsa- 

vra ka 
tam j 

bet tai vra ta- o
' - ’rli

Z1

P 1S

or
. syrupo. Paskutiniojo 
įduodama po vieną arba

3 i du
įdą
♦ YTp,

Susitrenkimas.
Suteikiant pirm utinių ją

Įiageibą, reikia atsiminti ke
lis punktus, 
ne laimingame 
ka la daktaro nėra ant vie
tos, jo vietą gali užimti nu-- * — - , 

pir

Pirmiausiai, 
atsitikime.

lies žiūrint, rodosi labai Įdo-įki;
imi, T
tai — šiluma ir šaltis — yra kančiai sutaisyti, 
vartojami vienam ir tam Jeigu matosi reikalas dak 
pačiam siekiui, bet tai yra tai o, geriausiai yra pava 
faktas. Vienok apsaugo ji-, dilti ji ant tų pėdų, 
mui nuo ištinimo sužeistos ’ - 
kūno dalies šaltis 
atsakantesnis

susižeidima reikia gerai jį 
apžiūrėti. Tam tikslui reikia 
nuimti nuo ligonio nekurtas 
drapanas. Nemokantis su 
tuomi apsieiti užduoda ligo
niui begales skaudėjimų. iŠ 
ko gali paeiti nesmagios pa
sekmės. ?
•reikia viršutinių 
išardyti siūles, o 
perpjauti arba
Sveikąją ligonio pusę reikia 
nurengti pirmiau, taip kad, 
nurengiant sužeistąją pusę 
reikėtų ku.omažiausiai ligo- 
-Į judinti. Sužeidime kojų 
pėdu, -r užpenčių nurengiant 
visai lengva apsisaugoti už-

N urengiant ligonį 
drapanų 
apatines 

perplėšti.

Frivalet Penėti UNIJA

PavaĮirydykite savo k1 
ir saugiai. Jeigu 

neabejokite apie mūs
idikj ne vien tik laiku,

Jūs negalite žindyti,

Yra labai 
padaryti, 
Bronė” •• 
kūdikio.

eagle brand
lengrai sutaisomas. '. i kas ką jis turite 
tai paimti t.', m tiktą ntivrą -Eagle 
jis yra jau gatava-; valgydir.imui jūsų

Iškirpkite ir 
pagarsinimą j 
ny, New York _ „____
lietuvių kalboj pilnus y, 
mas ir aurudymus, 
toli, taipgi ir 
knygų.

prisiųskite šitų 
Borden Cotr.pa- 
ir gausite dykai 

___ jat ri- 
kaip ji var- 

puikią kūdikių

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NE\V YORKO IKI LIEl’OJAUS 

per Gothenburgų, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant Jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ
S. S. DROTTNINGHOLM

Kovo 1© ir Balandžio 14

S S. ST0CKH0LM
Kovo 31. Gegužės 5. 

Trečios kiesos kainos:
HAMBURGĄ-------------$103.50;
DANZ1GA ir PILIAVĄ $106.50 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios kiesos pasažieriai turi ka

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

21-24 Statė Street, New York City.

1
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ra labai naudinga duoti 
yti amoniją arba ’uosty- 
druską.
-nuimk nuo ligonio tų 

tirt ąanų, kurios^galėtų ant 
jo ■ usiiikti, nes tas gali is- 
š;i :i daugiau nereikalingų 

i čtimų; užklok ligonį ži- 
. arba kaldra.

jųi galima, apdėk ligo- 
irkui bonkomis su šil- 

indeniu arba Įkaitinto
siomis; to vieton dar 

vartoti suvilgintą 
ic vandenyje * skarą, 
i-eikia uždėti ant kak- 
krutinės.

užijimas kojų ir rankų 
linkui, paskubina 

cirkuliaciją ir yra la
iminga. Bet tą darant 
Ja at kloti ligonį.

ad angi susitrenkimas' • 
taip paprastas ir tan- 
surištas ■ 
tai turėti

y

y
T 1 • 

nii 

e -i i

J •’ Į i

ir išmieruo-
:i aš.uonių uncijų. Naujai nupirk- 
or.kutę reikia sustiprinti paver- 
ją šaltame vandeny kokią 20 mi- 

Tada bonkutės niekados r.e- 
jei į jas piisi verdančio vandens, 

kiu: pabaigus vai-yti reikia viską 
ės išlieti, perplauti šaltu 

pripildžius šalto vandens 
ralėsL išplauti 

muiluotomis putomis.var
tojant trintuką (brošę). Tada vėl 
parplauk per keletą vandenų. Pi-.-rn 
vartojimo jdėk jas į verdanti vandenį 
i«- pavirink 15 minutų, idant steril 
zi.vu;. Neperpiavk jų po sterihzav 
MaO.

Kcr.lškas - ind.;kns-ė:ulpikas yra g; 
i3nsias. <h‘Vo. kad ji gah išversti ir 
valyti, čiulpikai su ilgais gumos 
■n' .' i/iiai-s arba kitokiais pridečkais 
etuti būti niekados vartojami, ka- 
.•.:;ai sur.ku Juos išplauti. Skylutė 
ti-plkc turi w.i ti ; io didumo, 

kad pripildžius bonkute ir apvertus 
ją. pienas gana -.įeitai lašėtų. Jei sky
le bus iok.o didumo, kad pienas Ivėjrs 
upeliu, tad kūdikis pergreit turės lyti 
innista.

po kaklo, plačios apaėio:
Ta ik:' 
tą bi 
dant 
autų, 
truk
Kudil

• i:i bonkut 
vandeniu, 

'palikti stovinčią iki ja 
: su šaltomis

r

v

?AIN-EXFEHEEIS
I JUMS PAGELBĖS!
Kuomet šaukiamasi Pain-Expeiierio,

i pagalbos, Skausmas gręžtai apga- į 
ir npamas-umai !litus ir nesmagumai :

— pranyksta. Su f
pirmu žnypte’ėjimu :

įdavimo skaudėjimo ligoniui, 
įtik ką reikėtų sugadinti ao- 
autuvus. ‘ ;

Sukrėtimai.
Su kiekvienu sušižeidimu 

maža ar daug rišasi susi- mais, 
a retimas, tat ant jo, kaip -iaiKomas 
ant tankiui atsikartojančio. gF'°-ias- 
reikia atkreipti atydą ir ži-; 'T 
noti, kada reikia gydytu 

Sukrėtimas maža-daug 
užslopina nervų sistemą. Jis 
Kaikada yra vadinamas su- 
sitrenkimu. x.

Nekurie žmonės yra labai 
Jautrus, tat tankiausiai jie 
nuo susitrenkimo susižei
džia lengvai, tuomi tarpu 
Kaip nejautrus žmonės susi
žeidžia gana sunkiai, pavo
jingai.

Perspėjimas nuo susižei- 
dimų, ypač sunkiu susižeidi- 
mų. Neparodyk‘sužeistam 
jo susižeidimu, kadangi tas 
gali padidinti susitrenkimą. 
Y pač tas tankiausiai atsitin
ka su kraujatekiais.

Iš BOSTONO J LIETUVA 
per Liverpoolj

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

ANDANIA 
Vasario 10 ir Kova 17

AUSONIA
Vasario 24 ir Kovo 31 

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVA ir kitas Baltijos valsty
bes, kas‘UTARNINKAS, ant -vieno 

trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
jersedimu tiesiai nuo laivo ant laivo 

j Sputhamptone__  _____ _ ___ _
j

!

1S
t'r
MAUBĖTANIA AQUITANIA 

BERENGARIA 
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informaciją kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED 
126 Sfate st., Boston. Mass.

reuniatiško skaus
mo, nervus kratan
čios ne ura! gijos, kan
kinančio Ir riečiaa- . 
čio i krūvą strūnij į| 
dieglūj, tuojaus r.u- - 
asipirkite ši,c galia- * 
go ir patikėtino šei-1 

mvninio liniinento ir juomi iširta- i 
Lite skaudamas vietas. Tikrasis- 
Pa::: Expelleris turi musu INKARO š 
vaisbsženklį. Visi kiti yra pa-į1 
įnėgzdžiojimuis. Kaina 35s. ir Uie. į 
aptiekose aras. iŠ

F. AD. RICilTER 6 CO- 
104-114 So-ąį 4CiS

t T

;ario

i
I

FARMOS

r

Jlich.

1C

u
T 
t.

n

Sau 
rarJ 
rėk 
inai

kir 
ku
bai 
nei

1

c;
1 ? •

|i

, l>ar- 
reikėtų 
metus.

(6)

Skaityk šituo.', straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

10
17

VOLEND i.M .......... Vasario 24
Musų laivai turi geriausius pa-( 

teganius trečios kiesos pasažie-i 
riatns.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89' Statė SL, Boston. Mass.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko 
MOGKDAM ............ Vasario
NEVY AMSTERDAM Vas.

įJ DĖL APRŪPINIMO
MOTINU IR «JU

FARMA PARSIDUODA.
1-4
:ų aviečių. I akeris raudonų aVię. 
_70 vyšnių nuo 5—(; tonų vyšnių 

29 jaunų obelių. 10 šbrvų; 1 
1 karvė, būrys vistų, 6 rai

ba. gani pampu, 
prie pat sto

ry tka ris,
Už tą vietą 

Priežastis pards 
netariu ianiilijos

įnešti 
i

akelio geros žemės, 2 aitriai 
aviečių, i akeris raudonų aėie-

<x

i

i
2SH

>

PER Hamburgą,
/• LEPO JO.

yP » VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU
Lietuviai važiuojant: į Piliavą 

Yz aplenkia Lenkų karidorį.
3 KLESA PADALINTA | KAMBARIUS

Bu 2, 4, G ir 8 lovoms. Laivai išplauks
VasarioLATVI A ..

S.S. LITUANIA K»vs
Iš NEVV YORKO AR BOSTONO:

I Hanharm $103210 l Piliavą $104.50 
] Liepoj q ir Memelį $107.

Iš Bostono į New Yorką per Kali Rtvor Line

Ll N i.)A’ *' y^oa Jvay.
i

:as «u susižeidi-p 
„.ėPĄ-buti visado; 
:nusu atmintyje ir

I š.-, ” 11

(Bus daugiau)

<kŪD1K1v 
p-ROVes skYRĮUĮ?

Priežiūra indų po vartojimui.
Tuoj no vartojimo prašalink čiuipa- 
ir perplauk jį šaltame ar šiltame 

i’der.y. Patrink išorinę pusę su tru- 
• į. jč-uku valgomos draskos, ir išversk, 
j perplauk ir patrink su druska, kad 

is pieną, ir pavirink penkias mi- 
11 j tas. čiulpikas tuoj bus sausas kai u 
! tik išimsi iš verdančio vandens. įdėk 
’Į i stiklinę, kuri buvo pervirinm >r 

; kietai prisuk dangtį ir laikyk jį kur 
nėra daug šviesos. Pirm vartojime 
čiulpiką reikia vėi perplauti. Gerui 
yra turėti prirengta keletą, čiulpiku, 
kadangi juos patinka įvairios tiebu- 
mes. Turėtum turėti ant ranku šešias 
tonkutes ir dvyliką čiulpikų. Prie to, 
vieną aštvonių uncijų mierą. ir bonku- 
tei trintuką.

•Tusu kūdikis tinkamai augs ir tarp i 
į sveikatą ir stiprybę, jei duosi jam 
geriausią priežiūrą ir geriausi mais
tą. Vikri ir stipri sveikata yra aaiis 

• 1 ūksiančių kūdikių vartojusių Eagle 
i Pieną. Tą liudija jų dėkingos motino.?. 
Šitoms motinoms nėra kito maisto 
taip visur vartojamo ir taip pasek
mingo kaip Eagle Pienas.

Neeksperimentuok su save kūdikiu 
teikdama maistus, kurie abejotini. 
T-.orden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
kūdikiams maistas, kadangi jame nė
ra nieko kito, kaip grynas pienas ir 
.grynas cukrus. Nėra abejonių apie jo 
jTynumą ir jo puikias pasekmes. 
Gydytojai rekomendavo Eagle Pienai 
tūkstančiams ir tūkstančiams kūdikiu, 
kurie.neaugo ir buvo menki. Eagle 
Pienas yra lengvai suvirškomas, saa- 
gus if patikėtinas kūdikių penėjimui.

UNITfDAMER!€ANL?NES
JOINT SER.VICE WITH 

|HAMBUi?GAM£RkjiNLINE 
Trumpiausias kelias i 

LIETUVĄ 
Laiva* išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46tli st.

Kambariai su 2. 4 ir 6 
Ipvom ant visu laivu. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik 
trečios kiesos 
riams. Laivai 
CLAY”, 
’-BAYERN”, 
CARROLL” ir 
GIA” turi ir 
kambarius.

NORTH CERMAN
LL.OYO

Dubeltavais ..Šriubiniais' 
Laivais į

LIETUVA
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dei 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 YVashington St, 

Boston, Mass.

pasažie- 
”M0UNT 

’TIANSA”, 
”M0UNT 

•trurin- 
specialius

Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTE", "RĖLIAN- ‘ 
CE” ir "ALBERT BAL- 
LIN ’ veža 1, 2 ir 3 kiesos 
pasazierius.

UNITED AMERIMH LINES

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover st.,

Boston, Mass.

I
Po susitrenkimui ligonis 

tampa mažiau ar daugiau be‘ 
sąmonės ir nei kiek nesiin-! 
teresuoja niekuomi, kas an-t K~!- • z-m . V J

t b i .
} tue, »_..
{* i
! ti?,

nir
? s v '*
S C K.

link ji dedasi. Gali būti be 
sąmonės visiškai arba iš da
lies, arba gali klejoti. Vei
das būna išbalęs, neskaistūs 
ir susirūpinęs, akiu lėlės mi
glotos; pačios akis išpustos 
ir atbukę. Oda yra šalta. 
Kvėpavimas silpnas ir negi- ■ 
lūs. Pulsas tankus, bet sifo
nas ' ” " *
visai

Jeigu galima, tuojžAs rei
kia parkviesti gyd.noją. Pa
kol daktaras atvyks, steng- 
kis užlaikyti ligoni šiltai ir 
kovok su sloginimu.

Pirmiausiai paguldyk li
goni augštieninką, galva pa
dėk žemai, kad į ją galėtų 
prieiti užtektinai kraujo.

Jeigu ligonis gali ptar.vti, 
duok jam sužadinančių kn- 

veiklumą vaistų. Duok 
truputi šiltos kavos arba ar-

straipsnis vi

P R f E f.1 u n A INDU v a RTO j amu 
PRIE KŪDIKIU PENĖJIMO.

- š:.u.‘;štai, puodeliai, skaurado*.
• ■ '-onkųtės. ir žindukai, turi bu-;

i-iizuoti verdančiame vandeny 
■" •• stojimo. Sterilizuoti rei-; 
'•-Avjer.as skuduras ar rank- 
. kuris vartojamas tų indų r>u- 

Buk tikras, kad ir jūsų' 
a an.-oliutiskai -švarios, ir 
•: -pjaudyk arti kudiką 
tra; yra perleisti verdančio 

■ nėr Keną pirm atidarymo, 
kad atidarytojas butų šva-' 

> -augos Įmones, kurios gaii 
fy.' bę. Vishks vanduo rei- 

kudikių maitinimui turi b; ti 
a.-. atvėsintas, ir laikomasi 

įdarančiame stikle. Vienu’ 
«-.fy>-r.kit tik tiek vandens, kiek! 

viso.-, dienos penėjimams. Ge-j 
i šukutė penėjimui yni tokia.) 
g’iima išplauti su trintuku Iki-!

:utė kai kona, trum-J

o 
juo. 
čių. 
duoda. 29 jaunų obelių. 10 slyvų; 1 
arklys, I karvė, būrys vistų, 6 rui
mų nauja stuba. gani pumpa. elek
tros šviesa, telefonas, prie pat sto
ties; didele mokykla prieina prie pat 
.-tūbos. 5 keliai ir strytkaris, gera 
vieta dėl biznio. Už tą vietą galiu 
gaut didelę farmą. 
vimo — senatvė ir 
Toji vieta verta daugiau $4,000, jiar 
duodam už $3,800; 
$2,400, likusius po $100 
Klauskite, šjuo adresu:

vVA PALATIS 
Eauchire.

Kaip jau tik ką sakėme, 
yra daug ka i jeigu matosi reikalas 

už šilumą.;daktaro, reikia kuogreičiau- 
siai jį parkviesti arba ligonį 
pas j j nuvežti. Reikia at
minti, kad susižeidima! ir 
kitokie prietikiai, reikalau
janti umaus gydymo, jeigu 
juos palikti ant kokio nors 
laiko atneša gana nemalo
nias pasekmes, kadangi pa- 
sk'au. ir pašauktas gydvto- 

suteikti 
pageb

I

ir per ryšeli gali būti 
neužčiuopiamas. LAIVAKORTES

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

LITHOANIAN TRAVEL BUREAD TRAVE^BL^EAU
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

jas jau neįstengia 
jokios mediciniškos 
bos.

Prisiartinęs prie 
dirbk viską ramiai

Užtat gi suteikime pirmo
sios pagelbos tankiausiai 
yra vartojama: ledų pri
krautos dėžutės, ledų mau
dyklė, šaltas vanduo pila
mas ant žaizdos, arba suvil
gyta vandenyje pala yra-ap
vyniojama. Tuomi yra išaiš
kinamas tas, kad vartojimai 
peilio geležtės apsaugoja su
trenktą aki nuo pajuodimo.

Kiekvienas gerai žino,, 
kad nuo išokimo į šaltą vau-' 
deni arba patekimo po šalta f . ------—-
vandens sriove, kiekvienas skubindamas. Buk tykus ir 
nejausdamas pradeda giliai į saitas. pač kalbant reikia 
kvėpuoti. Užtaigi šaldymas stengtis nuraminti ligoni, 
yra vartojamas, kad iššauk-galima, geriausiai yra 
ti sustojusį kvėpavima, arba b.goni paguldyti ant pečių. 
jį patankinti ir pagilinti, Galvos nereikia pakelti aug- 
jeigu jis buvo retas ir tiktai sta^- ie* padėti tik ma- 
'paviršutinis. Tam siekiui paduškaitę, dydžio kaip 
vanduo yra pilamas ant vei- sulenktas jnponas. 
do, krutinės ir pilvo.

Paakstinimai.
Visi paakstinimai,

T

v •

ligonio
ir neši

no

Į
i

aukštukabatos, šaukštuką spirito, 
amoni jos į stalavą šaukštą 
vandens. Degtinę gal 
duoti tik kajpo tuomlaikini 
stimuliantą. Vartojant deg-.! 
tinę nereikia duoti ligoniui; 
jos daugiau, kaip vienai 
gurkšnį, kadangi duodant1 
daugiau galima iššaukti slo-1

s

ima

Jeigu 
t veidas raudonas, galvą rei- 
'kia laikyti pakėlus, kaip 
I jau buvo sakyta, bet jei vei- 

arba das yra išblyškęs, galvą rei- pinimą.
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Atsišaukimas
I Didžiųjų Organizacijų 
Kuopas, i Pašalpos ir 
Kultūros Draugijas ir i 

Amerikai Lietuvių 
Visuomenę.

Amerikos Lietuviai 
senų laikų visa širdim rėmė 
visokius Lietuvos, reikalus. 
Kreiptasi į Amerikos Lietu
vius kiekvienoje sunkioje 
Lietuvos gyvenimo valando
je, ir jie niekuomet neatsi
sakė ištiesti Lietuvai savo 
pagalbos ranką. Bet krašto 
jiadėtis dar yra tokia, ,kad 
Amerikos Lietuvių pagal
bos ir paramoS'-ęęikia beveik 
kiekvienoje gyvenimo srity
je, ir per ilgą laiką dar jos 
reiks.

Vienas iš vtin svarbių rei
kalų, kuriuo Amerikoje or- 

nizuotu budu dar nepasi
rūpinta, yra tai Lietuvos 
našlaičių šelpimo reikalas. 
Per keletą metų siautęs Eu- 
i opoje karas, išnaikinęs 
daugybe musų Tėvynės ne
kaltų sūnų, paliko daug naš
laičių, reikalaujančių visuo
menės pagalbos.^ Be to, po 
karo gyvenimo sąlygos yra 
dar tokios, kad našlaičių, 
reikalaujančių pagalbos, 
nuolatos atsiranda, — taigi 
ir ju šelpimui, užlaikymui ir 
auklėjimui galo nesimato. 
Ypatingai pastaraisiais me
tais, - kuomet Vilniaus sritį 
užėmę lenkai išvaikė prie
glaudas Vilniuje ir visaip 
persekioja užsilikusias dar 
'musų sostinėje Lietuvių įs
taigas, iš tenai šaukiasi i 
mus Kaune reikalaujantieji 
pagalbos. Jau ne vieną naš
laičių buri iš Vilniaus pri
ėmėm ir globojame, laikino
je musų sostinėje Kaune. 
Prie to, pradėjus grįžti iš 
Rusijos musų tremtiniams, 
su jais grižn burių būriais ir 
našlaičiai, labai dažnai nie
ko nebežiną apie save, 
apie savo tėvus: nežino nei 
savo vardų, nei vietos, 
kur yra kilę...

Tų našlaičių sušelptoms ir 
užlaikymas gula ant Lietu
vos visuomenės pečių. Kas 
nežino, kad Lietuvos visuo
menė yra neturtinga? Kas 
nežino, kaip ii sunkiai kovo
jo už Lietuvos nepriklauso
mybę ir kaip ji sunkiai.ko
voja už tos nepriklausomy
bės išlaikymą ir už tinkamą 
krašto sutvarkymą? Tad 

visuomenei Lietuvoje 
našlaičių 

ir beveik

---------- j,

nuo

nei

iš

gerb. 
visuo-

Lietuvos našlaičiu dova
na poniai Hardingienei.

” • i-
Amerika nemaža yra pa-1 

į eibėj usi Lietuvos 
žmonėms po karo. Ir Lietu
vos našlaičių prieglaudos 
yra gavusios tai drabužių, 
Gir . maisto, tai gyduolių. 
Kad parodžius Amerikai 
iJetuvos našlaičių dėkingu
mą, Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas sumanė įteik
ti Amerikos Prezidentienei 
poniai Hardingienei dova
ną.

Kokią jie dovaną galėjo 
įteikti? Lietuva, nei Lietu
vos našlaičiai neturi nei dei- 
mantų, nei aukso. Bet Lie
tuvos našlaičiai turi jau
trias širdeles, turi rankytes. 
Losy jų rankytės, aviu siste- 
matingam lavinimui, yra 
mitrios: Jie tomis mitriomis 
savo rankytėmis išaudė; 
Amerikos Prezidentienei 
dailų šilkinį takeli stalui už
tiesti. Dailus, Lietuvos ras
tais išrašytas, skaidrus,kaip 
ir pačių našlaičių nekaltos' 
sielos. Ir ta dovana nėra 
biangi, Įkainuojant ją pini
gais, auksu. Bet ji brangi 
kūdikių jausmu, brangi tuo, 
kad per tą dovaną kūdikiai 
išreiškė savo padėką kraš
tui, kuris ne vienam jų gal: 
ir gyvybę išgelbėjo.

Tą dovaną poniai Hardin-j 
gienei įteikė Lietuvių Mote-J 
rii Globos Komiteto Valdy-j 
bos Narės gg. I). Sleževičie-j 
nė ir V. Vencienė, Vvashing-J 
tone, D. C., 24 dieną sausio,' 
1928 metu p-------- 1------ 1

BIEDNO ŽMOGAUS
daktaras.

tūkstantiai pasveiko.
Iš visų kraštų svieto a 

kus nuo sirgusių žmory 
{ neša, kiek jiems
Arbata pagelbėjo.

Tai oieano žmogų 
su taisyt i

Ji pataiso n< malimą, • 
> inkstų liga*. Imama 
gulsiant prašalinu šaltį, 
nuo Lr.rluenzos, Plaučiu t 
mokių ligų.

Bulgarišku Žolių Arba^ 
da visur aptiekose ti>
.,er pastų, vieną tiidelį 
kelį už 
(. už $5.2*». 
Schlick, Pres 
Gompany, 
Pittsburgh, I

Vai*gO ją lengva 
i mažai.
I

1S <l
K’

■. I ■ B
labai

nepaprastas pasiū
lymas LYTIŠKAI NU-

SILPN ĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Pripių: kit mum* lik ".tie. 
tiškai nu.-ilonėjv v\ ra;, kai; 
;:cti, išgyja

it vastod: 
pavadi

. Jei v 
L jv-

jsabt
. ių U<>.

■K -K -K *

Nuža-Tone

;—~~ ~ r

i. WjiBi r >i*

Fasekifle po 29 dleut 
arba grąžiname Įumt 
pinigas.

sPm. 
'» ITZ

| 70 DAINŲ! *
8 Chorų ir jų vadovų 

Atspausdinta 70 chorai:
V nų vienoje knygoje. D 
(! dainų maišytu chorų 
L dalis jų vyrų arba i 
č kvartetai ir dalis duet 

♦j; tinka geriausiai 
Knygos kainu
Aty.-a! Kas >.j

i įį knygų, gaus už
į įi Siųsk pinigus

imat: 
dai- 

tų 
udsams; 

motam 
ti‘. kurie 
' h ■ rims.vaikų <

1 <U •) 
ns iš kar
25 dol.
ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broadvvay. So. Boston, Masa

i
$I

I
rtri 
dvsi. 
Ua»a 
tūkstančiu 
r’u. vyru, 
yjlynejinvi-'

turite "f 
kojis. rx: 

ArbU v:-d: .
lies paeina u. < 

tik apsHKt.' 
ir.audojo gilt, _ .

naudojasi NOVO 
trumpame laike tapsit', 
laimingu, je.^ tik- laii 
vyzdžiui, kad m • '.i- 
nusiusime NOVO i- 
krir.šit, pasiųsime Vii 
pilnai užteks ant 1 • . 
prisiusite pavardę, 
pašto ženkleliais arba 
kėjimui persiūt . irau 
kreipti atydą, kad ta: 
žas pamėgiriąiui pakelis, y 
15 dienų, šis pa. iųlynias yr 
rubežiuoto iuiko. P . a.syki, 
vilkinimo, paminėsi..:!-.; laikraščio v 
<tų, kuriame matėm; į ;-,askeibiir.< 
•nes išsiųsime m:nčuxs gyduoles

NOVO COMPANY
Eax $3, De% 40. BrooLlyn,

it v i 
ūi Ni»VO. 
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ivi.j.uią is priedas- 
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,^ 
STIPRUS, NUOLATINIU^ NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS Ik 84OTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture- _ 

damas neaiškų minto ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis^čS 
iiVHiit vaistus dėl ųudidmnna. veiklutno ir_ vai.Mus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greita laiku jau- 
se*i \ i. ui nauju žinomu! Dvvynes iš dominau**- vįsu Žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomuhivimas Viduriu. ;»»zai ir 
išpūtimai, užketėjivnas skilves, tulžiais, unemia, kankinimai, reu- 
matiamo, skausmai galvos, neurtlgia. ■ tokas energijos, nusilį»ne- 
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, pue»n:; nuo stoka nervi 
pajiegos, skisto vandeni uoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijOS 
kraujo, tsj

Kožna <!al:^ kūno ir k oi na jo veikme remia-e ant nervu paj.egos, - • 
kurios didžiausei užlaiką geram stovi ije pilvą, jakna... inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkuiavimo. Nuga-Tone yra Jv.bui 
protinga^ gydymus uno nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yru sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą uuadan i >. lėtiniu vaistu, rekomenduotu iv nuruodytu ( 
per garsingu Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi Į Geležę ir įi 
Fosforą-maistu >;ei Kraujo ir Nervu. _ d

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms, pastiprm grobus teip, Į. 
jog je tuštinu.-'C reguiariškai., Algaiviu inkštus, išvara laukui < 
nuodinies atmata n Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo u* vilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Ju*>s stebuKhnrą ;
apetilą, jriarą ■ Tuciauiuvima. ivrrtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone su- i; i i- kra.ijo ir pageriu < cit kulavimv jo, priduos raudu- 
atimo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padam tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jok.u migdamu a. 
daromu naprotę vai. tu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, j> nmnc. 
bkor.j ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem-

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nugc-Tone yra viena, doleris
uz bonkute. Kc-. a bonkute laipina devynios dešimtys (90) pdudu, arba e.. . o meiws. 
gydymo, dalėte pirkt' šešto bonkutes. arba šešius menesius gydymo uz poaki.:- ,S5.0O1 
dolerius. Imk Nuga-Tcm pe« dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne bus, uz?a:.ed;..tas pa
sekmių. sugrąž'nk bonkute ir pilsus. o mes urnai sugrązisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena centą. Mes įmainė riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
'tational Labora'vry. L. 21— jQjy g. V/abash Avė., Cilicago, UI.
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DYKAI ROFlATiZSU 
SERGANTIEMS. Vardas ir pavardė

Gatvė ir nųjseris. . .

Miestas.........į.............

Gerbiamieji: Id-Iu čiorais $.......................šr meldžiu prisiųsti man........................ uoukut
Nuga-Tone.

Mes turime r.uuję 
metodą gydymui ro-; 
matizmo, kurią ra?s 
pasiųsime į namus 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus j 
turit skaudėjimą jūsų' 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

kuri pagelbėjo šimtams. -Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduoles jums negelbėjo, 
mes patariant išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

; . DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
Mes nep^ašom nuo jūsų jokių pini- 

g’ų. kifc prisiųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musu metodą, šim
tams šita metodą nagelbčjo. pagelbės 
’i ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT MEiHOD (O.
Dept. X—j

3624 Ne. Ashland avė.. Chicago. III.

Valstija.

GLOBOS KOMITETO Prie
glaudos Kaune ir Gelgau
diškyje, kur yra suviršum 
200 našlaičių, kreipia dide
lės domės netik į tai, kad 
našlaičiai užaugtų sveiki 
kunu, bet taip pat žiuri, kad 
gabesnieji jų atsiektų ir 
mokslo. Vieni jų mokosi 

į Įvairių amatų, kiti, linkę 
prie mokslo, yra leidžiami i 
mokyklas, beito tad L. M. 
G. Komitetas yra pilnas vil
ties, ka;’ ateitis pasidžiaugs 
iš tų Komiteto Prieglaudų 
auklėtinių. Tuo iabiaus ga
lės pasidžiaugti ir Amerikos 
Lietuviai, nes jų aukomis ir 
jų parama tos Prieglaudos 
vyriausiai ir išsilaikė. Ačiū 
priklauso Amerikos Lietu
vių Moterų Organizacijoms; 
kurios iš Chicagos, iš Nevv 
Yorko, iš Brooklyno ir iš ki
tų miestų nenuilstančiai 
musų Prieglaudas šelpė. Bet 
musų reikalai auga: ihusų 
globojamųjų vaikučių skai
čius didėja; musų išlaidos 
dauginasi, o pajamų šalti
niai nepadidėjo.

Šiuo savo atsišaukimu 
mes kreipiamės Į 
Amerikos Lietuvių
menę, kad ji paremtų musų 
darbą aukomis, kad ji — 
ypatingai Lietuvaitės Ame
rikoje, susiorganizuotų i 
Lietuvių Moterų Globos.Ko
miteto Skyrius ir sistema- 
tingai remtų musų darbą 
aukomis. Mes prašome Di
džiųjų Organizacij u skirti 
kiek iš savo iždų Lietuvos 
našlaičiams; prašome ir 
įvairių draugijų neatsisaky
ti nuo aukos. Neabejojame, 
kad ir šiaip Lietuvių naujo
kynų darbuotojai ir darbuo
tojos nepasigailės aukos 
taip prakilniam tikslui, kaip 
auginimas musų krašto naš
laičių. A’Ies prašome, kad 
kiekviename naujokyne su
sidarytų komitetas, kuris j 
galėtų tuojaus pereiti per j 
Lietuvių grįčias ir parinkti i 
aukų. Gražu butų, jei to- į 
kiuose komitetuose vado
vaujančią rolę suvaizduotų 
musų Lietuvaitės, — kas gi 
geriau gali atjausti kūdikio 
vargą, jo alkj, šaltį, jo ma
žytės širdelės sopulius, jei 
ne motina? Taip surinktos 
aukos turi būti tuojau siun
čiamos Į BALTIC STATĖS į 
BANKĄ, 294 Eighth A ve., i 
New Yorke, su įsakymu de
ponuoti pinigus LIETUVIU 
MOTERŲ GLOBOS K0M[-Ąpr . p • . 
TETO sąskaitom Iš tos są- ,Aan?! Fonia— ' 
skaitos pinigai tuojaus per- _ 'Ąu^-Sta mums teko 
\ ėdami yra Komiteto Cen- , 1 _
tro Valdvbai Kaune. V 7, .L-

m , . našlaičių. Lai bunie ji pa-Taip patlpe progos non- ženknpJmu ^,^.1

■roję MOTERŲ GLOBOS Lį-ia d

KOMITETAS turi apsirir.- .,;d . -• •- Z ‘ • . J. • J,?s ffante mesti sann visus uirzus,zJ'/^ 1 • ’ <—įp IS pavienių žmonių* taip kadangi Plapao paduškaitė yra vien
kęs vieną dieną, kurioje .Amerikon Raudonai’ tam padaryta, kad jus išgydyti nuo
renkamos aukos, Lietuvos krvžiii ir AfniS Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą
^^*1 • t • x AivZlŲ H ziului 1K0S AVlaiStO pridėjus nenusenka ir tuo oudu
naslaic-iams po visą Lietu- Administraciia. šiton pa-ircsnė negu dir?aĮ-,- ^kių ,diržų ar 
va. Ta diena vra 7 d C’esrū- Z i • i n’ F sprenžmų neturi. Minkšta,, lengva ne-Taleri iv. A mzvv-il-zv’iš b-... laiku, ka~1 šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar-

I
, f Phone, West 2491

Dovana buvo i; — - —

t■
i

lįd^įSa^S^ė^i! DR. J. JONIKAMS i 
papuoštą dviem trispalviais J Lailas; ,_s ir vlt Į
kaspinėliais, — vienas su: 
Lietuvos spalvomis (gelto- ’ 
na, žalia, raudoni!, antras' 
su Amerikos spalvomis i 
(raudona, balta, mėlyna).' 

:Ant dėžutės viršelio sida-j 
jbrinė toblytėlė su parašu; 
į (dviem kalbom) angliškai ir 
lietuviškai: Poniai Hardin
gienei nuo Lietuvos Našiai-i 
čių reiškiant dėkingumą už 
Amerikos pagalbą Lietuvai.

Prie tos dovanos buvo pri
dėtas šitokio turinio raštas' 
(paduodame vertime):

1

Mrs. Warren G. Hardinę,1

t

t

Baltasis Namas, 
Washington, D. C.
- Sausio 24, 192:?.

DIDŽlAL SIAS IR GERIAUSIAS PASIŪLYMAS 
Tai vra daiktai, kurie visiems reikalingi 

ŠEŠI BRaNGI.S IR NAl DINGI DŪKTAI Tliv l'Ž S6.95

I a i l • 
i « 
L

a
3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH. |

■a

tai 
rasta auklėjimo 
yra labai sunki, _ _
negalima pakelti, be Ameri
kos Lietuvių aktingos para
mos. x

LIETUVIŲ MOTERŲ 
GLOBOS KOMITETAS,ku
rio veikimo peržvalga nese
nai buvo ^paskelbta Ameri
kos Lietuvių spaudoje, pasi- 
rižo organizuotu budu 
kreiptis Į Amerikos Lietu* 
vius ir prašyti jų paramos 
ir pagalbos. Tuo tikslu Ko
mitetas atsiuntė Amerikon __________ _______ ___
žemiąus pasirasiusias Cen-.na, jr įOje fĮįenoje renkant;

I

gar- 
_ mažą 

.dovanėlę, padirbtą Lietuvos 
j našlaičiu.

žės. Taigi ir Amerikoje, kur 
tiktai susidarys tokie L. M. 
G. Komiteto Skyriai, tegul 

; apsirenka 7 d. gegužės, kai- 
jpo Lietuvos Našlaičių Dic-

tro Valdybos Nares, kad gy
vu žodžiu paaiškinus Lietu
vos našlaičių padėtį, kad as
meniniai atsiliepus į duos- 
nią Amerikos Lietuvio širdi. 
Taigi šiuo atsišaukimu mes 
ir kreipiamės i Amerikos 
Lietuviii Didžiųjų Organi
zacijų Centrus, į jų kuopas, 
i pašalpos ir kultūros orga
nizacijas ir draugijas, i pa
vienius Amerikos Lietu
vius: pagelbėkite mums už
laikyti Lietuvos našlaičius, 
pagelb&įte mums išauklėti 
juos dorais ir gerais Tėvy
nės Sunais! Tie našlaičiai 
atsirado musų globoje svar
biuoju * Lietuvos Istorijos 
momentu, taigi pagelhėkite 
mums taip juos užauginti, 
kad Lietuva ateityje galėtų 
iš jų pasidžiaugti, kad jie ir 
užaugtų svarbiais Lietuvos' 
darbuotojais.

Ypatingai mums svarbu' 
vra pabriežti faktas, kad: 
LIETUVIŲ MOTERŲ

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
rxią, dispepsiją, išpūtimą, rieir 
ni ir t.t. Geriausiai patai 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

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

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS. KAI-' 
:NOS NUMUŠTOS PUSIAU. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI, GAUTI PIRM 

; UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO 
MODELIO, EKSTRA DRŪTI RLE- 
VtšlAi, GARSI MUZIKA, GERI 

REISAI.

kaip 
Gripo

s tam-

{ Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač klevišiai, ku
rie padirbti su didžiausia atyda ge
riausių mekanikų. Naujos mados :cei- 

- sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios

_y
ienintėle proga, '.odei rašyk šiandien reikalaudamas 

šių daiktu ir žinok, kad "tu gauni dubeltavą vertę už savo pinigus. 
Tik pasiųsk 35c. stanipomis persiuntimo lėšoms padengti, o mes 
pasiųsime jums šešis puikius daiktus, Kurie yra ii’ustruoti sianie 
apskelbime. Tie daiktai yra- U) Kišeninis pvilis ir kartu revolve
ris. Tai yra naujausias išradimas. Padirbtas pero plieno, yer; t 
nikeliuotus, turi dvi geležtes, kaip paprastas peilis ir apart to gali 
jį vartot kaipo revolverį apsigynimui savęs. Jis šauiv 22 kalibro 
Suvienytų Valstija patronai;'. Kuomet jis uždarytas, sunku atskirt 
nuo paprasto peilio. (2) Tik:a Solinger britva. pilnai gvarantuo- 
ta ir gatava vaitojimui. (3) Geriausios rūšies britva; diržas, i :) 
Tikra imnortuota oro stubaie. Išpranašauja orą viena diena i- 
kalno. (5) Kcmbinuotas plaukų kirpėjas. Su šiuo instrumentu gali 
pats sau nusikirpt plaukus kaip tik nori. (6) Automatiška ylą. 
Tai yra naudingas daiktas kiekvienam. Su ta yla jus galit patai
syt sau čeverykus, pakinklis ir kitokius skuros išdirbius. Daro du 
stičiu ant syk, kai siuvama mašiną. z . . .

Nei vienas iš tų šešių daiktų neparsiduoda atskirai, tik sykiu 
mes galim taip pigiai juos parduoti. Jeigu atrasi, kad tie daiktai 
nėra verti du sykiu tiek, mes sugražinsime pinigus, dusų kaimy
nai narnate irgi norės tokius daiktus turėti. Rašyk šiandien. (7)

L'NION SALES COMPANY
15 S. Despiaiiies st., Dept.—214, C hieago. III.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto PJapao Paduškaitė. ■

Jus galite mesti šalin visus diržus,
’ — ,<ra vjen

, .. ,. — l ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą
AmeriKOS IVlaiStO i pridėjus nenusenka ir tuo budu ge-

c!a našlaičiams buvo labiau
siai ji reikalinga.

"Leisk Tamsta mums pa- ’ 
reikšti Tamstai musų aukš-' 
tos pagarbos ir tt.

Domą Šleževičienė.
Viktorija Vencienė.’*

į

Tai yra pirmas atsitiki-

ne _
riaušių mekanikų.

dumplės, su skuriniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 

Njai, gerai skambanti baisai. Ta: yr.i 
nepaprastos vertės armonikai. Ita- 

į dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todėl galime parduoti 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. 165, trijų
23 raktų, 12 bosų. Kaina SI5.50 
prasta kaina $35.00).

ARMONIKAS No. 89,
21 rakto, 8 bosų. Kaina
prasta kaina 817.00).

ARMONIKAS Ne. 67.
19 raktų, 4 bosų. Kaina 
prasta kaina $15.00).

ARMONIK AS No. 49,
10 raktų, 2 bosai. Kaina 
prasta kaina $8.00).

Parašyk savo vardą ir
f; pažymėk numeri ir k:

dviejų 
$8.95

dvieju 
$6.75.

vienos
$4.95.

eilių, 
(Pa

eisiu,
(P.i-

eili-i, i 
(Pa-;

1
30 - K nuo uždėjimo 

visokių slap--, 
patrūkima j) 

> 'z »!• • »ZZ»lw t 
patarnausime suogeriausiai, pasaukiame geriausius E 

per telefoną uždyką. Todėl jeigu ^norite gaut gerus Jį

aukas vienam ir tam pačiam į 
tikslui Lietuvoje ir Ameri-' 
koje, tegul dar labiau susi- j v x_____ ___ ___
artina Amerikos ir Lietuvos mas, kad Lietuvos žmonių 
žmonių jausmai ir širdys! 'darbas pasiekė Baltąjį Na?-

Baigdamos šį savo atsi- Pilonas atsitikimas, kad 
šaukimą, turime daug vii- Lietuva šitokiu gražiu budu 
ties, kad Amerikos Lietu- užmezgė draugingumo san- 
viai bus ir toliau, kaip lygi- Lygtos su Jungtinių Valsty- 
šiol kad buvo, Lietuvos naš- f Prezidentu. Kreditas ir 

Jijarbė už tokį gražų suma-

be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. ( ?)

’ PLAPAO LABOKA TORI ES
3058 Stuart Bldg., St. Lou», Mo.

eilėi, 
(Pa-

~.dresą, tuip- 
___ _____  _____ t .. __ iną armor.i- 

ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50?.
is, o už armoniką 

, kai jį aplaikvsi savo na- 
Nčra jokios rizikos. Pilnas 

užganedinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugrąžinti. Rašyk šiandien. 

» Q \

persiuntimo lėšom: 
užmokėsi, kai jį a; 
i.tuosė.

i

į

laičių globėjais ir šelpėjais.
Visais reikalais L. M. G. "S P"k’al,s°, LiT

- - - - - ..... tuvos Moterų Globos Komi-
Lietuvos našlai-

‘ ~ : ' aak. ,v.
e k •

▼ J. Virvdlclio AJ» -.”Xe vTa 4

Komitetui rašyti reikia

syti čekius ir siųsti juos tuo 
pačiu adresu.

Su gilia pagarba,
LIETUVIŲ MOTERŲ 

KOMITETO CENTRO 
VALDYBOS NARES:

Domą Šleževičienė, 
Viktorija Vencienė.

I

. ž

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS
Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimŲ Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovį;, 
Faduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yia labai 
žemos. Dešimts dienų iš- 
ir mes užmokam už exprc-, bandymui ____

! są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Išsiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

American Feather & Pillov Ca. 
Desk F 12, N’ashviUe, Tenn.k

1

- * ' / , l <

O nelaimė b Y’ra daug žmonių, 
kurie juoksis ič tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugai- patars 
naudoti

/iuff/es
pleiskanų n:ir‘.iB;Uj priešu 
Suvilginkite ilnulcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaite laiko ir j>!« iskav.os 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Etiffles nuolatos ir po to, ir 
tuo bv.du užlaikykite i-avdgai
vos oda Svaria ir sveika ir 
savo plaukus, gražiais ir Žvil
gančiais.
Kaina C~>e. r.nti<»kr^e, aĄ prisiei
kite 75c. tie: .:.i ; lab:.ratcrją.

F. A D. PICMTE2 & CO. 
1O4-II4 So. St. 

Brooklyy. N. Y. »

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
* *

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant ItN1 Salėm st., knr rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusdo 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo 
tingų Iir,"ų ir geriausius patarimus suteikiame, rr.p . 
de! vyrų ir moterų. Dieiių iš' Lietuvos ir įvairių šaknų \ir želių. 
Mes jums 'patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktaras į— ’ . „ — —
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PLATINKI? ‘KELEIVI1’!
DRAUGAI, platinkite „Keleivį” tarpe savo draugij 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.l’NION SALES COMPANY 

15 S. Desplaines si- Dept. 225. 
Chicago. I1L
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Brightono Vaikų Draugijėlė 
darbuojasi.

Brightono Vaikų Draugi
jėlė. kurią palaiko progresy- 
vė visuomenė, 
smarkiai veikti, 
nedėldieny buvo 
koncertas, kurio 
išpildė vien tos Draugijėlės 
nariai. Koncerto pertraukoj 

moji ”United Shoe Workers kalbėjo J. Neviackas iš So. 
of America’’ unija išėmė iš Bostono, ragindamas tėvus 
teismo injunctioną, kuris daugiau rūpintis savo vaikų 
draudžia "Amaigamated auklėjimu. Anot kalbėt o- 
Shoe Workers Unijai’’ ai- jaus, šitokios Vaikų Draugi- 
kalbinėti nuo pirmosios na- jėlės gali labai daug pagel- 
rius ir lokalus, kaip lygiai bėti tėvams tinkamai išau- 
priiminėti nuo jų mokesčius kieti savo vaikus, 
arba kitokį turtą, kuris da
bar priklauso pirmajai or
ganizacijai.

V

Vietinės Žinios
Batsiuvių unijos kovoja.
Lynne užvirė smarki kova 

tarp dviejų batsiuvių unijų, 
prie kurių priklauso apie 
30,000 darbininkų. Vadina-

pradėjo 
Pereitam 

parengtas 
programą

bass.; "'Gabijos” vyru kvarl< 
tas; Mildė Monikaite. si-pr.: 
tanas Bačiulis. bass.: A. D. La- 
čia. liautas, N. N., pianas.

Rengia "GABIJA'

Atvažiavo iš Lietuvos.

I

Teko girdėti, kad Vaikę 
Draugijėlės komitetas pa
kvietė drg. J. Neviacką į to« 
Draugijėlės mokytojus. Ka
dangi drg. Neviackas yra

įf4

L i
H
- I

J
j- 
i

3

i ! i

i

Areštavo 40 gemblerių.
Roxburio policija pradėjo oatyręs ir gabus mokytojas 

ablavą ant visokios rūšies tai reikia laukti gerų pasek- 
vembleriu. Pereita savaite miu.4 - fe fe fe fe fe
tenai buvo areštuota išviso 
40 žmonių, suimta daugybė 
kortų, biliardų, kauliukų ir 
kitokių gemblinimo įmonių. 
Po Nr. 2470 AVashington st. 
buvo suimta 16 žmonių; ku
rie žaidė iš pinigų ant bili
ardo. Kitoj vietoj areštuota 
keturi žmonės už loteriją.

Reporteris.

risis su Žilinsku.
ketverge. Grarn

I
tE®

I

J
į7‘Tf

Perdūrė naktinį sargą.
Prie Loose-Wiles Biscuit 

Co. aną naktį piktadariai 
užpuolė nakties sargą ir su
badė jį peiliu. Policija pribu
vus suėmė italą Guiseppe 
Cuccio, kiti užpuolikai pa
bėgo.

if
i
iį

■5 V

s

*.
J
Į

4
I

v

I
z
I

7

c

j

■N

i

z y

« 
I

(’aižiunas Motiejus, iš Kluc-
'ainio. Panevėžio, apskr., pas

■vilą Gaižiūną. Zeigler, 111.
Kvedaras Andrius. Fortūna t ė 
birutė, iš Daliekių kaimo, Pa- 
abo aifekr., pas Juozą GiU>. 

Howe st.. Ratine* \Vis.
Molinis Antanas. Albina ir 

kinas, iš Butienų kaimo. Pane- 
’ ajiskr., pąS f. (H-e.v. 138 L 

25th st.. (lef-etand. Ol»i«.
\ arapnickienė Emilija, iš Ro-
:enų kaimo, Telšių apskr,1 

Stasį Nerapnickj. 708 
. irooklyn, N. Y.

iamk’eviėius Antanas.
■onių kaimo, Alytaus Įfs 

kr., pas C. Tamkevičių, 305
>. Penu st.. Shenandoah. Pa.

Pulokas Andrius, Marė. Eiem 
klgirdas, is Įkištų kaimo, Sei- 
apskr., pas Joną Kazlauską. 
Spruce st.. Worcester, .Mass.

Drobienė Barbora ir Stasė, iš
-lavienų kaimo, Kretingos 

pas Juozą Kraini, 3 Ere- 
.r Ui U K -

P.ilevičius Juozas, 
tdelė.
’d; uitCU,

t iand, Ohio.
Kubelis Jeronimas.

lanoventas ir Albertus, iš Kuk>- 
auir.o. Mažeikių apskr.. pąs 
Kuočių, 40 Hudson avė., 

■ :<lyn, N. Y.
Kakanauza Stasys, iš šiurpai- 

kaimo, Telšių apskr.. pas 
1 na. 1422—53rd st., Cleve- 

Ohio. _
žthelienė Agota, iš Pabudvie- 

kuimo, Tauragės apskr.. pas 
?v-ra žiebeii. 433 So. Clinton

. ColinsviUe, III.
Latvilaitė Magdė, iš Palabos-

• > \aimo, Seinų apskr., pas 
-'.i. Jakimavičių, Eiizabeth, 

x. j. : ’ ’

V ilička Vincas ir Ona. iš Pač- 
i-'kių kaimo. Mariampolės 

. p'ki .. pas Javidoną Račkauską, 
i ’ Jerry st.. Brooklyn, N. Y.

Kaminskas Aleksandra. Mari- 
ona. Juozas ir Karolina, iš Sta
tiški u. pas Antaną Asmenį. ■ 
a.st \Vhitlyw Mass.

Mickus Antanas. Ona ir Bro- 
>č. i- švieščių kaimo, Tauragės 
.pskr.. pas Juozą Stankų, 1407 
- 4>th st., Cicero, III.

šuPkienė Marė, iš Klabir. į

: . Utenos apskr.. ant 87
’ rėk st., New York, N. Y.

sukevičius Simonas. Teofilė. 
Marė. Violeta ir Antanas, iš 
.’iaštarelių kaimo, Alytaus 
; i)' kr„ pas Mykolą Bumbliaus-- 

•‘l North Union st., Shenait- 
Pa.

Jurgelevičius Simonas. iš 
i .iiieiiškių kaimo, Raseinių 
at..-kr., i New Yorką. _

Mačys Antanas. Cicilija, L’r- 
.-triė ir Antanas, pas Joną Kul-

... 291 Wythe avė., Brooklyn 
X. Y. ~ 1

t erekietis Donsinikas. Ona, 
Ju’č. i - Tauragės, į Bronx. N. Y.

K’imaitė Ona, iš Šiaulių, pas 
i Johnson, 4936 W. 14th st., 

cero. III.
P; /erauskaitė Kleope, is šian-

. < Bronį Johnson,

I > Taupyk Leibeiius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti
STANDARD

TeL South Boston 2613
Residence Aspinwall 0581

I SUMINE M. PUISMEA SMALLIA 
(PUIŠIUI®)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadeay. So. Boston. M s—

ir

!?^?®!Challenge Pieną
Rašyk bito vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibeiius'

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
landavojatne automobilius dėl pasb 
vuatoej«nu>; ir užlaikome e.vpertą, 
mekanikų dėl sutaisytno mašinų. (T)
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Ea»t Bruadway,
South Boeton. Mase.

Telefonas: So. Boston 51370.

Sausio 3 ir 10 dienomis -i • 
metų per pusi dar barimą BAI 
TIC STATĖS i'lNANCE O K 
POKATION ir Kauno skyri..ii' 
vedėjo Kastanto Norkaus, a’v..- 
<iavo sekanti svečiai:

Veronika čekytė. i- K’.< 
<aimo. Raseinių apskr.. pas A 
aaą Bartkevičių, 678 Main >: 
donteilo. Mass.

Juozas Koiišius.
nio Gegužinės. Ukmerg 
eit 709 Cambridge 
■ridge. Mass.

Pranas Melkunas. iš I’la- . 
:aimo. Trakų apskr.. pas M? 
ą Ivašką. 160 H st.. So. Bos? 

’dass. •
Adelia Vaiukonienė ir - 

\lfcnsas. iš Kadarų kain. . 15 
Ivaiio apskr.. pas Petrą Valak 
:Į. 375 Broadvay, So. Basto' 

Mass.
Ona Dauknis.

'587 Salmon st..
?a.

Ona Pakštienė
r Petras, iš Radviliškio, pas K . 
į Pakšt!. 65 \Vaverly si.. Brigii 
on, Mass.

Veronika Simonavičiutė
į trolis Juozas, iš Laibiškių k?.: 
‘ no. Ukmergės apskr.. pas Povi 

ą Simonavičių. 166 Morton st 
štoughton. Mass.

Antanas Kavaliauskas, iš L< 
eėių kaimo, šakių apskr. i 

•uozas Stonis.
Taipgi praneša Kauno skr

iaus vedėjai vėlesniame sav 
aporte. kad yra išvažiavę ar.’ 
elio sekanti keleiviai:

K’emka Jonas. Elzbieta i. 
Stefanija, iš Giandelių kainu. 
'’asvalio apskr.

šarka Vincas. Morta. Alfon
sas ir Edvardas, iš Mikabaii: 
įaimo, Alytaus apskr.

šenčiunas Mikas, Domicėlė i 
VIcrta. iš Butrimonių, Alytau- 
•pskr.

Bulota Antanas. Magdė. Ona. 
Edvardas ir Ernestas, is ėyčk i 
:aimo. Vilkaviškio apskr.

Kudirka Macas, iš Eliuviški.:. 
(akių apskr.

Gibavičius Jonas, iš Kaivari- 
os. Vilniaus rėd.

Medzivienė Nastazija. Jonas 
r Ona. iš Panevėžio.

Dragunienė Monika. Juozas ir 
Vincas, iš M. Viduoklės. Rašei
vų apskr.. pas -Juozą Dragūną. 
230 So. Prescott st.. No. Chica- 

?o. III.
Wegr.er Edvard ir Augustė, i. 

'triupiu kaimo, pas Praną šart- 
ler. 123 Ten Eyck st.. Brooklvr. 
v. y.

Baranauskas Jonas, is i žv 
ės. Šiaulių apskr., pas F 
icard. ant Medwood st.. 1- 
ningham, Mass.

Šiužąs .Juozas, iš žiežma: 
Frakų apskr.. i New York.

Kavaiiunas Povilas. Rozali j:. 
onas ir Domicėlė, iš Pasniaud,. < 
taimo, Panevėžio apskr., i N< v 
Vorką.

Jankauskienė Marė, is Gud 
įių kaimo. Leipalingio 
)as I ’ov ilą -Jankausku, 
ory st.. Luzerne. Pa.

IS
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Vienkk

st.. Gan.

Juška
Šiame

Opera House, išbandys savi 
spėkas du geriausi lietuviu 
••ištikai — Juška ir žilins- • 
kas. Katras katrą paguldys

Juška y r:1 ’ 
bet Žilinskas ta-

I

I

1: !

Katras katrą paguldę, 
tinku įspėti.

stipresnis,
me amate daugiau patyręs 
ir vikresnis. Apart jų risis 
lenkų milžinas Stasiak su 
smarkiu amerikonu George 
Hills ir graikų čampijonas 
George Kotsonaros su por
tugalų čampijonu. Visos tris 
poros eis iki "finish".

Socialistų prakalbos 
Cambridge’uje.

Ateinančiam nedėldieny, 
i 1 d. vasario, Cambridge’uje 
■vyks prakalbos, kurias ren- 
oda L.Š.S. 71 kuopa. Kalbės 
"Keleivio” redaktorius drg 
S. Michelsonas apie pasauli
ni darbininkų judėjimą, apie 
Lietuvos Seimą ir apie Klai- 
p»ėdos padėtį. Prakalbos 
nrasidės 2 vai. ]>o pietų 
Rhodes Hali. 40 Prospect 
st.. Cambridge.

Visi lietuviai darbininkai 
yra kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

Barauskis gavo mušt nuo 
pačios.

Adomas Barauskis, kuris 
gyveną ant Nortli Margiu 
streeto, susiginčyjo su savo 
pačia apie taj. kaip geriau 
pečius užkurti. Barauskienė 
negalėjo savo vyro perti
krinti, kad ji geriau už ji 
nusimano, todėl paėmė jam 
už sprando, kita ranka nu
tvėrė kačergą. ir pusėtinai 
ji apšventino. Barauskis tuo 
nepasitenkino ir kreipėsi į 
teismą jieškoti teisybės. Jis 
sako, jau gana ką pirmas 
Adomas nukentėjo nuo mo
teriškės ir rojaus neteko; 
jis nekentėsiąs. Ir teisėjas 
pripažino, kad jo teisybė. 
Barauskienė gavo 6 mene-, 
sius belangės, ne vien užtai. \ ASARIO-FEB. 11 D.. 1923 M

MIKO PETRAUSKO

KONCERTAS!
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iš Kauno.
Phiiauelp

Nikodemą Staniulį.
New York avė.. Newark. N. J.

Jurkevičius Zigmontas ir Sta
sė. iš Kaišedorių, į Chicago, III.

Morkūnas Justinas, iš Stačiū
nų kaimo, Šiaulių, pas Povilą 
Morkūną, 5603 So. Ada st., Chi
cago, 111.

Kazlauskas Leonas ir Agota, 
iš Stačiūnų kaimo, pas Joną Gi- 

_ ža. 345 Franklin avė.. Hartford,
st., Dalton, OliioL Conn.

Agota ir! Taipgi turime už garbę pra- 
is \ irbalio, pas Andrių nesti Amerikos lietuviams, ka i 

8614 Korman ave.Jgavome tikras žinias iš Wash- 
ingtono, D. C.. Bureau of Immi- 

Magde. gration. kad iš Lietuvos galima 
bus Įvažiuoti ant naujos šių me
tų kvotos 2.310 ypatų.

Matydami tą mažą skaitlių 
paskirtą ant visos Lietuvos, no
rintiems atsi' ežti savo gimines, 
reikia nevilkinant laiko pradėti 
storotis reikalingų dokumentu, 
kelionei ir prirengti iš anksto 
gerai kelionę, kad butų pasek
minga.

Platesnes informacijas apie 
atvežimą iš Lietuvos giminių 
kreipkitės vpatiškai ar per laiš
kus tik i Bostono

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION

357 Broadvvay,
South Boston. Mass.

I
I

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA 

šeimynų siūba, prie Andrew Sq., 
Bostone. Kaina $6.000.00. Įnešt

keptuve So.

, arkliai ir 
karvės, visi šeri budiakai, 125 akrai 
žemės. Kaina tik $5.000 su viskuom.

R. SAHLITZ (6)
7 ’vVater st.. Room 416. Boston. Mass.

6

So. 
$1.000.

3 šeimynų stuba ir
Bostone. Kaina $4.000.

Farma N. H. valstijoj, 
visi šeri budinka

i
■
I 
t

i

i

i

Telefonas 5112-W.

Or. A. Gorman-Gumaiiskas
I !

kad vyrą muša, bet ir užtai, 
kad perdaug munšaino 
geria.

REIKALINGI DARBININKAI
Kotų Užbaigėjai, Beisteriai, 

Knypskylių Siuvėjai. 
TALBOT CO.

403 Washington st.,
Boston. Mass.

(8>
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gulbranses players
< ornnninlt;-’ Modelis . 
Suburban Modelis . . . 
Cjuntry Seat Modelis 
tVhi'e Hou.se Modelis

Tai yra

$3:
495 

♦>«>«> 
700 

geriausi pijanai Su
vienytose Valstijose. 1200 muzi
kos myiėtoją, didžiuma jų lietu
viai. Kurie pirko šiuos pijaims 
nuo mus, labai užganėdinti. Va
liausia ir geriausio Įtaisyme 
Mandolinų ir Ukelelių muzika 
prie jų pridėta. Taipgi kitokius 
muzikos didėjimus galima rasti 
ti-; Guibransen pijanuosę.

Vartoti players $200 ii augš- 
eiau. Mes turime jų daug. Lie
tuviu ir Operetiškos muzikos 
rcliai.

Viena kaina visiems parodo 
siiigumą prekyboj. \ ictrolųs 
sėni pijanai priimami kaipo 

‘ esties.
Rašyk klausdamas pilno bar- 

gvnų listo. (7)
I’LAYER SPEC1AL1STS 

104 BOYLSTON ST.,
BOSTON. MASS.

LIETUVIS
Valandos: nuo 

nuo 
' nuo

Nedšiioiuis nuo
705 N. Main st.

MONTELLO. MASS.
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DENTISTAS
’O—12 dieną; 
2-5 po pietų; 
6--8 vakare;

■ 10— 12 dieną, 
kam p. Broad st.

!
!

Dr. M. V. Casperi
(KASPARAVIČIUS)

42S Broadway. priešais pašto.
SO. BOSTON TeL So. Bostoa 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

I

B G. NcDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATAŠKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McI)OWELL
80 WALL ST, Room 617, 

NEW YORK, N. Y. '

ADVOKATAS

ąnį ųiui Uū W 
į- Te!.: Richmond 1410

įį Dr. David W. Rtsen 
i i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai b 
*: Rusiškai.
«i GYDO CHRONIŠKAS IR 
!į SLAPTAS
j! valando».
* Į Nuo

Nuo 
Nuo
321

MUNICIPAL BU1LDING 
SALĖJE,

Broadway. tarpe G ir H Sts.. 
So. Boston. Mass.

Pradžia S:00 vai. vakare.
Mikas Petrauskas stengias

1 lausyto.ius -supažindint su mu- 
zacija nutarusi sudeginti vi- zikaiiais kuriniais, pirmoj vietoj 
sas bažnyčias. Kiek tas pa- —lietuvių ir kuriniais kitų kul- 
skalas turi pamato, sunku turingų tautų, 
pasakyti, bet dvasiškija ga
na nusigandus, o juo labiau, konservatorijoje 
kad vos tik kelios dienos at- Liuoso Meno Dailininko vardą 
gal supleškėjo kelios didelės lavinosi Parišę ir Malinę. ”1 
katalikų bažnyčios Kanadoj. Mondo Artistico", 1912 m. ba 
Nors Ku KIux Klanas kovo- iandžio 21 d. rašant apie ”1 cant 
ja tik su katalikų bažnyčia. Lituani 
protestonai irgi nusigandę.

žada sudegint visas 
bažnyčias.

Bostono dienraščiai rašo, 
kad Ku Klux Klano organi-

E.

Mikas Petrauskas Petrapili, 
gavęs yra

M. Petrauską pažymė 
jo žymiausiu lietuvių rnuziki 
naujos epochos. Tilžės vokiečū 

"Tilziter Allgemeim
— 1912 m.. No. 24'

Susodino vaikus ant 
munšaino.

So. Bostono policija nuvy
ko aną vakarą pas Joną 
Dilski munšaino jieškot. Iš
krėtė visą namą, bet nieko ;o įvairių veikalu, taip ir jo kon. 
nerado. Tik išeinant vienas>nuotu<>še veikaluose. ' Tilzitę 
policmanas patėmijo, kad Zeitung” tarė, kad Petrausku 
tris vaikai sėdi ant siuvamos esąs dainininkas ir kompozito 
mašinos, visą laiką kaip pri- rius suvytas, nepamėgdžiojama 
rišti. Vaikai buvo pakelti, ir ir labai pageidaujamas toks mu 
pasirodė, kad mašinoj po ;:ikas. "Musical America”, i 
jais sudėta 12 puskvorčių lama apie “Neo sans ritą

- pažymėjo M. Petrauską 1
viams pateikusi dideiiausm 
nuopelnus mųzikalio meno sritv 
ie. Daug kartų M. Petrausk; 
prielankiai minėjo kitokį Ameri 
kos laikraščiai ir jų tarpe ''Mū 
sical Ccurier".

Miko Petrausko koncertai pa 
sižymi platom ir ivairum pro 
gramu, 
•:alai ir liaudies kuriniai, 
lai liaudies dainos.

Artistai assistentai: 
sistentai:

Veronika Putvinskaitė, sopr.: 
Zuzana Neviackienė. mezzo- 
;opr.; Juozas Navadauskas.

laikraščiai
Zeitung" 
pažymėjo M. Petrausko nepa 
prastą interpretaciją išreiškinv 
Įvairiausio ūpo kaip dainavirm

t

1

4

JL’SV PA1NTERLS

JACKUS STARKUS
gyvena po numeriu

6S9 tVashington St.. Dorchester
Tel. Dorch. 3737-W. (-)
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munšaino.

Roxburvje du ginkluoti 
banditai užpuolė fruktą 
krautuvėlę ir apiplėšė savi
ninką ir buvusį vieną kostu- 
meri.

Somervillėj du ginkluoti 
juodveidžiai apiplėšė 
vaikinus ant gatvės.

tris

RIN’DEIKIS, kuris 
laiko atgal gyveno Brighto- 
ne, mirė Foxboro Hospitalė- 
je. Jo giminės tegul atsišau
kia tuojaus.

kiek

t

PLUNKSNOS

10 -ryto.
3 dieną-
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
RAMOVES ST

BOSTON. MASS.

LIETUVIS DENTISTAS ..

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS 
LIETUVIS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieni.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: j 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio” name 

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

LIGAS.

t

et. i
Tel. S. B. 2488 - ;

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

506 BROADYVAY, Į
SO. BOSTON, MASS. !

EUROPIŠKAS SK LODĄS 
PLUNKSNŲ >r PUKV- 

25 Lowell st.. Boston. Mass.
PLUNKSNAS, PURUS. KALDRAS, 

j 'PATALUS išsiunčiame apdrausta 
pasta. (8)

TeL Beach 6933

DR. R. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
>*69 WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

J

PETRAS VALUKOMS

1

Užkimimas

Klauskite pas aptiekonaus.

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikatą.

LIETUVIS OPTOMSTRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas
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it kosmys Var. būti sustabdyti 
ūmai, kad prašalint: svarbus 
susikrovimus .igų-

Zofij.t -i 
kaimo, |i 

1430 So?:; 
N. S. Pittsburgli,

I ‘

'li’-.iičionis Steponas.
Henrikas, iš Liepiu 

ių apskr.. į
st.,

j
Cicero.

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds
(RINGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki J vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3-_ 
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.
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r-lžius Jonas ir Marė, i 
u kaimo. Utenos apskr

j Per 12 meto So. Bostone Dar- 
Į Juodu ir taisau visokios rūšies 
į aikrodžius. žiedus, lenciūgas ir 
i šiaip visokius auksinius- ir auk- 
į suolus daiktus. Darba ir užsa- 
Š kvmus prrmu per pašta ir iš- 
! pildau teisingai ir greitai. ( ?)

P. VALUKONTS
SO. BOSTON. MASS.

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

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

duodami klasiški vei 
kai;

i

Severe* Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur apt.e- 

konams dovanai, arba rašyk 
ties og pas mus,

Severa’s
Cotigii Balsam

ae< atiiuosavimo skreplių. Užlai
kykite pc ranka ypatingai žiemą.

Kama 25c ir 50c.

F. SEVERĄ CO -
EDĄ R RAP1DS, IOWA

I

GARDŽIAUSI8 IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

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

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

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.




