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Mūšiai Lietuvoje 
laikinai sulaikyti

PRASIDĖJO LENKU-1JE- 
TUVIŲ DERYBOS.

Rusija norėjo patarpinin
kauti, bet Lenkija nesutiko.

Pereitą sąvaitę Lietuvoje 
buvo prasidėję smarkus mu- j 
šiai dėl neutralės zonos ir Į 
jau rodėsi, kad užliepsnos 
tikra karė tarp lenkų ir Jie-' 
tuvių. Atėjusi iš Londono 22 
vasario žinia sakė, kad vie-j 
nam mūšyje netoli Vilniaus’ 
kritę 200 kareivių. Į TautųĮ 
Lygą pradėjo plaukti iš 
abiejų pusių kaltinimai. Lie
tuviai kaltino lenkus, kad 
tie perėję neutralę juostą, 
užpuldinėja ir plėšią gyven
tojus Lietuvos teritorijoj, o 
lenkai kaltino lietuvius, buk 
tie neduodą jiems užimti 
neutralės juostos, kurią 
Tautų Lyga jiefhs pavedė.

Tautų Lyga nusiuntė po
rą anglų karininkų ištirti 
tenai dalykų stovi. Kada tie 
nuvyko su lenkais į neutra
li zoną ir perėjo lietuvių pu
sėn, lietuviai juos suėmė i 
kaipo šnipus. Anglija nu
siuntė Lietuvos valdžiai 
protestą dėl suėmimo jos 
karininkų.

Tai pereitos sąvaitės Įvy
kiai.

Gi šią sąvaitę Varšuvos 
žinios sako, kad mūšiai tarp. 
lenkų ir lietuvių tapo jau 
pertraukti ir abiejų pusių '

LENKŲ GENEROLAI 
ŠAUDOSI.

Pereitą subatą Varšuvoj 
atsibuvo lenkų generolų 
Hallerio ir Koscialkovskio 
duelis. Šovė vienas i kitą iš 
revolverių, bet nei vienas 
nepataikė ir abudu išliko 
gyvi.

Gen. Halleris yra lenkų 
armijos vadas, o Koscial- 
kovskis yra tik majoras ir 
dabar yra išrinktas į Seimą. 
Ginčai tarp juodviejųkilodel 
užmušimo prezidento Naru- 
tavyčiaus. Tuojaus po to,; 
kaip Narutavičius buvo už-j 
muštas, Koscialkovskis susi
tiko su gen 
užmušimo 

i jam Į akis apkaltinimą, kad 
i tai jis, gen. Halleris, esąs 
kaltininkas Narutavičiaus 
užmušimo. Įsižeidęs gen. 
Halleris iššaukė Koscial- 
kovskį dvikovom

Apsimainius pirmu kartu 
šūviais ir nei vienam nepa- 

i taikius, „garbės teismas” 
i ant vietos nusprendė, kad 
gen. Hallerio garbė jau ap
ginta ir antru kartu šaudy- 
tis nesą reikalo. Po. to, prie
šininkai nadavė -vienas an-

!

KIEK VOKIETIJA ATMO
KĖJO ALIANTAMS?

Vokiečių valdžia paskelbė 
andai, kad nuo 1918 metų 
lapkričio mėnesio iki 1922 
metii rugsėjo ji sumokėjusi 

! aliantams grynais pinigais 
į ir prekėmis 45,000,000,000 
aukso markių. O jei priskai- 

i tyti Vokietijos nuostolius, 
padarytus taikos sutartimi, 

| kaip antai atėmimas jai lai
vų, nuginklavimas jos armi
jos ir pramonės, atėmimas 
Alzas-Lotaringijos ir užjū
rio kolonijų, tai jos bus ati
duota aliantams daugiau 
kaip 100 bilionų aukso mar
kių.

Atsakydama i šitą paskel
bimą, francuzų valdžia išlei
do savo oficialę apyskaitą, 
kuri parodo, buk per visą tą

i

Negali baust 
“slekerių”.

KONGRESO AKTAS 
NĖRA ĮSTATYMAS.

I
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i laiką Vokietija sumokėjusi 
' pinigais ir prekėmis tiktai 1 

? Halleriu netoli bilioną ir 889 milionus auk- 
vietos ir metė!s0 J^rkių. .

Taigi tarp Vokietijos ir 
Franci jos apyskaitų yra 
milžiniškas skirtumas. Ku
rios jų apyskaita teisinges
nė, sunku pasakyt.

Tūkstančiai jaunu vyrų da
bar liuosi nuo baimės.

Tūkstančiai jaunų vyrų, 
kurie nėjo registruotis ir ne
stojo Amerikos kariumenėn, 
dabar gali būt liuosi nuo 
baimės, nes valdžia jau ne
gali jų bausti. Taip pareiškė 
Clevelande federalės T ’

PONO HARDINGO 
PSICHOLOGIJA.

Kuomet Naujosios Angli
jos gyventojai, drebėdami 
nuo šalčio, pradėjo kaltinti 
valdžią, kad ji leidžia 'ang
lies trustui gabenti anglis i 
Kanadą save šalies neapru- 
pinus, tai ponas Hardingas 
pasakė; kad anglių stoka 
pas žmones esanti „psicholo
ginė”, tai yra Įsivaizduota; 
tikrumoje gi tokio dalyko, 
kaip anglių trukumas, visai 
nesą.

Tas parodo, kaip valdžios 
viršūnės stovi toli nuo žino

vai- nių gyvenimo,

I

F raneuzai piešia 
Vokietiją.• •

šininkai padavė vienas 
tram ranką ir susitaikė.

JAPONIJOJ 
DEMONSTRACIJOS.

i Japonijos sostinėj Tokio 
pereitą nedėldienĮ buvo Įtai
syta milžiniška demonstra
cija reikalaujant Įvedimo 
visuotino balsavimo pilie-i 
čiams. Visa policija buvo iš
šaukta daboti tvarkai.

I 
I

VOKIEČIŲ MARKĖ 
PAKILO.

Finansų pasaulyje būna 
keistų dalykų. Pakol fran- 

* . . . ... - . -euzai vedė su vokiečiais de-
™įLtrybas dėl reparacijų,, vokie- 

čių markė krito ir krito. Už 
1 doleri galima buvo gauti

PRANCŪZAI GRŪDOJĄ 
DURTUVAIS.

šiomis dienomis atvažiavo 
iš ' Vokietijos amerikonka 
Louise Geissel, kuri tuojaus 
nuvyko Į Washingtoną pro
testuoti prieš francuzų .žvė
riškumus. Jai važiuojant

rybas. Pakol tos derybos 
eis, mūšiai neprasidėsią. 
Esą daroma pastangų, kad 
priėjus prie taikos.

Gal Lenkija^ ir nenorėtų 
taikytis, jei ji nebijotų Ru
sijos. Bet kaip Lenkija, taip 
ir jos globėja Francija yra 
tos nuomonės, kad už Lietu
vą gali užsistoti Tarybų 
Respublika. Tiesą pasakius, 
tai Paryžiuje manoma, kad 
Rusijos kurstoma Lietuva 
tik ir pasipriešino lenkams, 
nes kitaip tokia mažutė val
stybė juk negi drįstų stoti 
karėn su dešimts kartų di
desniu priešu. Ir reikia pa
sakyti, kad pradėjus len
kams briautis neutraJėn zo- 
non, Rusija tuojaus užpro
testavo. Maskva tuojaus nu
siuntė Varšuvon notą, pa
reikšdama, kad užėmimas 
neutralės juostos laužo Ry
gos sutartį ir Rusija prieš 
tai netylėsianti. Sovietų val
džia pareiškė, kad neut ralės 
juostos klausimas turi būt 
išspręstas ne ginklo spėka. Karės metu vokiečių pre- 
bet susitarimo keliu, ir ji pvix>s laivynas likos neveik 
pasisiūlė šitą klausimą sunaikintas. Karei praside- 
sprendžiant patarpmmkau- dant vokiečiai turėjo apie 
ti. Lenkija Rusijos įtarpi- 5,500,000 tonų Įtalpos laivų, 
ninkystės nepriėmė, bet de- c j-areį pasibaigus beliko 
rybos jau prasidėjo. Tas pa- tiktai 400,000 tonų. Neturė

dami laivyno, vokiečiai ne
galėjo vesti prekybos su už- ______
sieniu. Todėl'karei pasibai- kų ir galime savo ta vorus 
gus jie pradėjo rūpintis kuo- Kanadoj pardavinėti. Ame- 
greičiausiu laivyno atstaty- j rikonus reikia varyti lau- 
mu. Ir iki šiol jie atpirko kan. Tas vėl nepatinka 
jau 130 savo laivų, daugiau- Amerikos dolerio patrio-

SUĖMĖ GINKLŲ 
SANDĖLI. z

New Yorko uoste pereitą 
sąvaitę valdžios agentai su
ėmė 75 skrynes karabinų, 
kelis kulkasvaidžius ir dau
gybę amunicijos, kuri neži
nia keno ir kokiais tikslais 
buvo suvežta į prieplauką, 
kur sustodavo Cunard,

I --------------------- - ——I .

PAGROBĖ 12,000,000,000 
MARKIŲ.
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džios teisėjas Westenhaver, metais Wilsonas pasakė,kad | '^lt-e ^tar ir francuzų lmi-

..... » g. ,1’..Jjų laivai. Ginklai buvo suka-

Sunaikino Prekybos Rumus 
ir areštavo 600 vokiečių.
Iš Berlino pranešama,kad 

ties Hangstey francuzų ka
reiviai užpuolė Berlino-Ko- 
elno traukinį ir pagrobė 
valstybės banko 12 bilionų 
markiu.

Bachumo mieste francu
zų kareiviai įsilaužė Į Pre
kybos Rumus, susprogdino 
seifus ir iškrėtė visus kam
pus jieškodami pinigų ir ki
tokių brangenybių, o kada 
nerado, tai sulaužė rakan
dus, išdaužė langus, o pas
kui pradėjo areštuoti miesto 
viršininkus. Iš viso suėmė 
600 žmonių. Vieni buvo 
areštuoti dėlto, kad nenorė
jo savo priešams nieko par
duoti, o kiti buvo suimti 

legislaturoj at- dėlto, kad atsisakė padėt 
: tovas Clark įnešė bilių, nu- franeuzams rekvizicijas da- 
statydamas bausmę tiems, ryt 
kurie per neatsargumą me- Iš Koelno dabar praneša-

prieš kurį buvo pastatytas nedarbas yra „psichologijos H 
pasilepęs nuo kariumenės padaras”, kuomet keli milio- 
tulas Charles Salbera iš Inai žmonių be darbo mirė j 
Cantono, Ohio. j badu. Bedarbės nėra, sakė

Šitas vaikinas turėjo užsi- IVilsonas; žmonės tiktai įsi
registruoti 5 sausio, 1917 kalbėjo, 
metų, bet jis nesiregistravo darbe, 
ir kariumenėn nestojo. Jis! Ir dabar, kuomet darbi- 
slapstėsi visą laiką ir kažin ninku namuose šalta ir skle- 
keno Įskųstas dabar buvo----- - —--- ----
suimtas. Valstybės gynėjas 
norėjo tą vaikiną pasmerkti 
pasiremiant bendra Kongre
so rezoliucija, priimta pe
reitų metų 8 kovo, kur yra 
pasakyta, kad nei taikos pa
skelbimas, nei kitas aktas 
neprivalo būt aiškinamas 
kaipo paliuosavimas nuo 
bausmės visų drafto prasi-

■ kaltelių.
”Toji Kongreso rezoliuci

ja yra tiktai pareiškimas, 
bet ne įstatymas”, atkirto 
teisėjas Westenhaver. Ir 
kaltinamąjį vaikiną jisai pa
leido. o

Kadangi šitokie teisėjų 
pasielgimai yra skaitomi 
precendentu kitoms pana
šioms byloms, tai Wėsten- 
haver nuosprendis gali būt 
jau skaitomas kaipo išteisi
nimas visų ’slekerių”;

i JU4------------------ --------------------------------------- ---------------------

1 voti aplinkinėse triobose. 
Juos susekė visai netikėtai, 
kuomet aną naktį atvažiavo 
tenai vienas trokas ir pra- 

kad Amerikoj k™uti r“*in®s ?rana"
J tas j skiepą. Ant skrynių su 

torn bombom buvo aiškiai 
parašyta: „Smarkiai sprog
stamoji medžiaga — kilnot 
atsargiai”.puošė nėra nei saujos ang

lių, ponas Hardingas sako, 
kad tai yra Įsikalbėtas daly
kas. Anglių esą į valias. Mat 
pono Hardingo paiocius šil
tas, tai kaipgi čia gali nebūt 
anglių.

BAUSMĖ Už UŽMUŠIMĄ 
ŽMOGAUS GIRIOJE 
Maine’o

kurie per neatsargumą me- Iš Koelno dabar praneša- 
džiodami pašauna arba už- ma^'iid tie 12 bilionų mar- 
muša žmogų. Iki šiol šito-Ūdų,-kuriuos franeuzai pavo
ktose atsitikimuose Mai-kė nuo vokiečių traukinio, 
ne’o valstijoj patįs teisėjai i buvo siunčiami anglų ka- 
sulyg savo nuožiūros nusta-' 
tydavo bausmę. Taip nege
rai, sako atstovas Clark. 
Bausmė turi būt įstatymais 
pažymėta. Ir jo biiius sako,

UŽMUŠĖ FARMERI IR 
SUKAPOJO LAVONĄ.
Franklin, Me. — Dabar 

čia eina byla tūlo Williamso, 
kuris yra kaltinamas užmu
šimu pereitą vasarą, farme- 
rio Thorne. Iš pradžios Wil- 
liams gynėsi, bet dabar pri
sipažino, kad jis nužudęs 
savo darbdavį. Jis nušovęs 
ji dėlto, kad farmerys keti
nęs jį nušauti. Susipykęs su 
Thome’u, sako Vvilliams, aš 
nuėjau pas kitą farmerį pa
siimti savo karabiną. Pas
kui aš išsėdėjau per lietų vi
są naktį ganykloj, laukda
mas, pakol Thorne išgys sa
vo karves. Kada Thorne pa
sirodė ganykloj, aš jau bu
vau nutaręs jo nebešautij 
bet jo šuo užuodė mane ir 
pribėgęs pradėjo loti tanku
myne. Bijodamas, i

riumenei.

FP«.N GUZAI ŠAUDO Į 
ŽMONES.

chumo mieste įvyko
kad už pašovimą arba už- kraujo praliejimas. Francu- 
mušimą žmogaus medžio- zai tenai įsivaizdino, kad 
jant bausmė turi būt nedi- j vokiečiai sugavo vieną jų 
desnė kaip 10 metų kalėjimo.šnipų, ir tuojaus pradėjo 
ir nemažesnė kaip 1 metai;,kelti razbajų. Jie sugriebė 
o jei taikyt piniginę pabau-'ant gatvės vieną vokiečių 
dą, tai ji turi būt nedidesnė'valdininką ir areštavo jį. 
kaip $1,000 ir nemažesnė ~ 
kaip $500.

iau 50,000 markių. Tuo tar-iper Ruhr’ą, francuzų karei
vų franeuzu frankas kilo. ■ viai sulaikė ant vienos sto-

Bet štai, derybos nutruks-i ties, išmetė jos bagažą per 
ta ir francuzų armija prade-1 
d a veržtis Vokietijon. Rodė
si, kad dabar markė da dau
giau nukris.. Bet pasidaro 
kaip tik priešingai: markė 
pradeda kilti, o frankas, ku
ris pirma buvo jau pakilęs 
iki 8 centų, nuimto iki 5 
centų. Markė gi pakilo dau
giau negu dvigubai.

Sakoma, kad vokiečiai ty
čia savo markes pakėlė. Mat 
jų pinigai buvo labai nupuo
lę, tai Amerikos ir kitų šalių 
biznieriai užpirko labai 
daug tavorų Vokietijoj; tai
gi markei dabar pakilus, jie 
turės už tuos tavorus užmo
kėti daugiau negu dvigubai. 
Ar kils markė da augščiau, 
tai didelis klausimas.

VOKIEČIAI ATPIRKO j
130 LAIVŲ.

f

F
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rodo, kad I^enkija nori tai
kytis tik delfo, kad ji bijosi 
Rusijos. /

langą ir paskui durtuvais iš
stūmė ją pačią iš vagono. 
Kuomet ji" pasakė, kad ji 
Amerikos pilietė, jie tyčio
josi iš jos.

AIRIJOJ AREŠTUOTA 60 
. REVOLIUCIONIERIŲ.

Šiaurės Airijoj pereitą są
vaitę Laisvosios Valstybės 
kariumenė suėmė 60 gin
kluotų .respublikonų, kurie 
kelia revoliuciją prieš da
bartinę valdžią. Suimtuo
sius kaltina padegėjiste ir 
jiems gręsia mirties baus
mė.

ANGLAI PRIEŠINAS 
AMERIKOS BIZNIUI 

KANADOJ.
Anglijos kapitalistai pra- 

ideda daryti savo Amerikos 
j broliams stambių kliūčių 
Kanadoj. Jie pamatė, kad 
Suvienytų Valstijų korpora
cijos pradeda užgrobti Ka
nados pramonę. Beveik 
kiekviena stambesnė kom
panija turi savo skyrių Ka
nadoje. Anglijos kapitalis
tams tas negali patikti. Jie 
sako, mes turim savų fabri-

NUTEISTI 47 ANGLIA
KASIAI.

West Virginijoj eina dide- 
llė mainerių byla. -Ji kilo iš tų 
I riaušių, kokios įvyko perei
gą liepos mėnesį apie Clif- 
tonvillės kasyklas. Būrys 
angliakasių sudegino kasy
klos bokštą ir besišaudant 
su policija buvo užmuštas 
šerifas Duvall. Būrys an
gliakasių buvo atėjęs net iš 
Avella, Pa.

Po tų riaušių buvo apkal
tinta 220 angliakasių, bet 
visų suimti nepasisekė. Iki 
šiol areštuota tiktai 170. Ir 
tie dabar teisiami. Kapita
listų laikraščiai praneša, 
kad pereitą sąvaitę. 47 an
gliakasiai likos jau pa
smerkti. Šį panedėlį pradėta 
teisti Frank Hoda. kuris yra 
kaltinamas užmušimu še
rifo.

Dabar išrodo, kad visos 
tos riaušės buvo surengtos 
provokatorių tikslu sunai
kinti darbininkų organizaci
ją ir sugrusti veiklesniuo
sius jos narius kalėjimam

VVALL STREETO 
„VILKAS” PABĖGO.

Susirinkusi vokiečių minia 
pradėjo švilpti. Tuomet 
francuzų kareiviai ėmė šau
dyt ir vieną žmonių užmušė, 
o keliolika sužeidė. Šitą at-

^u- New Yorke buvo anądien ^ikimą matė keli užsienio 
myneT‘ Bijodamas, ka< areštuotas už suktybes l)a-,laiKrasclų korespondentai. 
Thorne manęs nepamatytų, vid Lamar didis Wall Stre- VOKIETIIDI
aš šoviau ji ir užmušiau, eto meklens, Pranuntas UŽIMTOJ VOK ETIJOJ 
Norėdamas paslėpti pėdsa- WaH Stre_eto Vilku, bet 
kas, aš sukapojau jo lavoną, uždėjus 825,000 kaucijos jis 
sudėiau i maiša ir užkasiau, buvo paleistas. Isėjęs iš ka-jMuncnen-Gladbacn mieste,

NERAMU.
Londone gauta žinių, kad

Įėjimo, tas sukčius išsižade- Vokietijoj, 20,000 bedarbių 
$20,000 Už VIENĄ BUČKĮ. Jo kaucijos ir pabėgo. ' ’ ..............

D-ras Mitchell Chicagoje' 
oabučiavo andai nurse Ii-. 
gonbutyje prieš jos norą. į 
Mergina apskundė jį reika- i Vengrijos valdžia nutarė. 
Jaudama $25,000 atlyginimo.'atimti iš grovo Karolyi vi-' 
Ir prisaikintujų suolas nu-sus. dvarus ir kitokius jo 
sprendė, kad daktaras turi turtus užtai, kad karės me- 
užmokėti jai nemažiau kai o tu jisai buvo palinkęs alian- 
$20,000.

VALSTYBĖ APIPLĖŠĖ 
SAVO PILIETĮ.

i • - -- -------------.J ’ ’ 7----------- —------------------------------

■Įtaisė demonstraciją ir pa- 
įreikalavo sau darbo. Gin- 
ikluoti francuzų mušeikos 
(bedarbius išvaikė ir daug jų 
sužeidė.

FAŠISTAI KONFISKAVO 
KOMUNISTŲ LITE

RATŪRĄ.
Milano mieste, Italijoj, fa- šia iš Anglijos, ir daugiau-'tams, ir jie sako, kad su An- 

šistai su milicija užpuolė ko- šia jie atpirko jų tuojaus'glijos kapitalistais reikia 
munisto Zerboni spaustuvę karei pasibaigus, kuomet jų kovoti. Taip prasideda gin- 
ir konfiskavo tūkstančius markės kursas stovėjo da čai už rinkas, kurie papras- 
, gana aUg^L tai baigiasi kare.įvairių leidinių.

SUVALGYTA DAUG 
MĖSOS.

Washingtono žemdirbys
tės departamentas sako, 
kad pereitais metais Suvie
nytose Valstijose buvo su
valgyta išviso 16.333,000,000 
svaru mėsos. Tai reiškia ar
ti 150 svarų ant kiekvienos 
galvos.

DEBSAS ATSISAKĖ KAL
BĖT MIESTO KLIUBUI.

Clevelando Miesto Kliū
tų pusėn, kuomet Vengrija bas buvo pakvietęs kalbėti 

1 ėjo išvien su Austrija ir V o- Socialistų Partijos veteraną 
PAGAVO STIRN’l 1 ietija. Austrijai subirėjus, Debsą. Bet sužinojęs, kad 

Netoli Pitt fi^ldo Mass buvo pirmutinis kliube delto kilo nesutikimų,
valstijoj, pereitą''sąrailę šu"^ Vengrijos prezidentas, 
nes išvijo iš miško tris stir
nas ir vieną jų pagavę pa-, 
piovė. Sniegas sušalęs ir štt-j 
nes eina paviršium, kuomet Tarpe Al Bany ir Syraeuse’ 
stirna klimpsta per sniego -ant New York Centrai gelž- 
plutą ligi pilvo. įkelio

apiplėštas pašto traukinis ir importuoti iš Kanados 2,- 
pavogta daugybė registruo- 600 darbininkų į Maine o gi- 

Kansas City, Kan. — Pe- tų siuntinių. Vagis, mato- n^s giriose dabar
reitą sąvaitę čia sudegė me- mai. Įsigavo į pašto vagoną trūkstą žmonių, 
diniuose namuose 13 žino- traukiniui bėgant ir niekas ----------
nių. Gaisras ištiko nakties ju nepatėmijo. Apsižiūrėta Chicagos gatvekarių kom- 
laiku ir pakol žmonės ugnį tik tada, kad vagystė buvo panijy raportas parodo, kad 
pajuto, išeiti jau nebuvo ga- jau papildyta. Ar nebus tai pereitais metais gatvekariai 
Įima nes apačia pirma užsi-'tik Pacių pašto ar gelžkelio pervež* iš viso 190,000,000 
dege ■tarnautojų darbas? 'pashjerių.

Debsas atsisakė važiuot te
nai kalbėt.

i ---- ---------
! IMPORTUOS
I DARBININKUS., l

_  Great Northem Paper 
kelio pereitą’ sąvaitę tapo Co. gavo iš valdžios leidimą

APIPLĖŠĖ PAŠTO 
TRAUKINI.

SUDEGĖ 13 ŽMONIŲ.



O APŽVALGA
FRAINA BUVO ŠNIPAS. 'žinoma, jie daro tatai nešu

liniai, bet»per savo nesusi
pratimą. Jie nežino, kad jų 
vadai ir mokytojai yra slap
ti provokatoriai. Mums teko 
girdėti, kad ir Stilsonas da
bar dirbąs Burnso agentū
rai. O kas gali užginčyt, kad

Kad Amerikos komunistų 
tėvas Louis Fraina buvo 
šnipas, tai "Keleivyje” buvo 
jau savo laiku rašyta. Ko
munistai tam netikėjo. Tai 
"menševikų šmeižtai”, jie 
sakydavo. Fraina toks karš
tas "proletariato u.l.-— . , . .
tos” šalininkas, toks uolus ne v^nas an* svieto, 
revoliucionierius, taip smar- “
Idai kritikuoja savo raštuo-! * KLERIKALAI IR 
se menševpcus, — kaip gali-! PASAULIO PRADŽIA, 
ma daleisti, kad jis butų šni-į Klerikalai nenori prisipa- 
pas, sakė komunistai. žinti, kad jie yra priešingi

Tiesa, iš kur tas Fraina mokslui. Noroms-nenoroms 
atsirado, kokia jo praeitis, jie jau pripažįsta, kad mok- 
kur jis buvo ir kam tarnavo slas yra tiesa. Bet tuomet 
pirma, komunistai nežinojo, jiems.nėra kur savo biblija 
Prasidėjus komunistų judė- dėti. Biblija yra jų religijos 
jimui, jis čia išdygo kaip iš pamatas,<’Dievo žodis”, 
po žemės. T . .
kad stebėtis reikėdavo. Jus
ticijos departamento agen
tai gaudė ir areštavo visus 
veiklesniuosius Socialistų 
Partijos narius, o Fraina,, 
būdavo, atsistojęs ant Bos
tono Grand Opera House; 
pagrindų verčia Amerikos į 
valdžią augštyn kojomis, ir. 
jo neareštuoja. Ačiū jo agi-j 
tacijai,socialistų organiza-Į 
ei ja tapo išardyta, o susitvė
rė skaitlinga komunistų or
ganizacija. Ir kada f raina 
savo darbą atliko, justicijas

. departamentas užtiesė savo 
tinklą, ir visi komunistai at
sidūrė valdžios maiše. 0 
"draugas’ ’ F rain a išnyko 
kaip kamparas. Kaip niekas] 
nežinojo iš kur jis atsirado, 
taip niekas nežinojo kur jis 
pasidėjo. ,

Buvęs tuomet Sovietų 
Biuro New Yorke raštinin
kas Nourteva paskelbė, kad 
Fraina yra šnipas. Bet ko
munistai ir tam netikėjo. 
Vėliaus atėjo žinių, kad 
Fraina varo tokią pat agi
taciją tarp Franci jos darbi
ninkų, kokią jis varė Ameri
koj, ir Franci jos Darbo Fe
deracija apskelbė jį taip 
pat esant provokatorium. 
Tuomet jis ir iš tenai pasi
šalino.

Pfaėjo keli metai laiko ir 
apie Frainą jau buvo pa
miršta. Tik kilus dabar su
imtųjų Michigano giriose 
komunistų bylai ir pradėjus

Prairie Oil & Gas Co., 
i Western Pętroleum Co.,

Standard Oil Co. of Indi
ana ir daug kitų.

Šitos skaitlinės dabar bu-; 
vo paskelbtos Washingtone, 
kur Senato sub-komitetas 
tyrinėja aliejaus pramonę. ;

Ir tai tie ponai, kurie gau
na po $125.000 algos į metus, 
daugiausia priešingi darbi
ninkų algų pakėlimui. Visi 
atsimena, kaip žiauriai el
gėsi anais metais Standard 
s-*. •• 4_diktatu- kėdelė kitoks? Juk Fraina-Oil Co. of New Jersey, kuo
met sustreikavo jos darbi
ninkai, reikalaudami tik po 
keliatą centų daugiau al
gos!

si Europoje, išvažiuodamas 
anądien is Londono ir saky
damas tenai prakalbą pasa

kuo 1914 metų Anglija žy
miai persimame. Aš niekuomet 
pirma nebuvau matęs čia tiek 
skurdo, kiek dabar. Aš matau 
gatvėse tūkstančius bedarbių, 
kuriems nėra jokios vilties gy
venime.

D-ras Browa, kuris keliau
ja kartu su manim, sako, joj? 
mielaširdingiausis daiktas 
tiems bedaliams butų pavalgy
dinti juos gūrai, taip kad nors 
sykį savo gyvenime jie jaustų
si laimingi, ir tuomet juos už
marinti.**
Tai ve, prie ko priėjo ka

pitalistinė sistema.

Kodėl žmogus ant svieto gyvena?
X Med. Stud. Margeris.

tai- 
Ir toks drąsus, gi atmesti ją klerikalai ne

gali.
Kas gi tada jiems daryti? 
Jie bando save apgaudi- 

,nėti, buk biblija ir mokslas, 
į tai vienas ir tas pats. So. 
Bostono "Darbininkas*' da- 

; bar spausdina straipsni 
Į "Pasaulio Pradžia", kur

; tarp kita ko skaitom: •
!

"Apskritai imant, šv. Raš- 
I tas ir mokslas sutinka. Iš pra

džių. skaitome šv. Rašte, Die
vas sutvėrė uangų ir žemę, o 
žemė buvo be tvarkos, pasken
dusi tamsybėse ir užlieta van
deninu.”

Ir to straipsnio autorius 
mano, kad šie "Švento Raš- 
|to” žodžiai sutinka su ti
kruoju mokslu. Tikrenybėje 
gi yra visai priešingai. 
Mokslas sako, kad išpra- 
džios musų žemės kamuolys 
buvo liepsnuojančiam sto- 
vyje, taigi jis negalėjo būti 
"užlietas vandenimi”. Visas 
žemės vanduo buvo išlėkęs 
oran garų pavidale. Vadina
si, "Dievo žodis" nesąmones 
kalba, kada jis sako, jog iš 
pat pradžių žemė buvo van
denimi užlieta.

Toliaus biblija skelbia, 
buk visi gyvūnai buvo Dievo 
sutverti vieną dieną ir jie 
buvo sutverti tokie, kokie 
jie dabar yra. Tuo tarpu gi 
biologijos mokslas parodo, 
kad gvvunai vystėsi per mi- 
lionus metų, ir kad iš pra
džios jie buvo visai kitokie, 

/tyrinėti komunistų atsiradi- negu šiandien. Tą parodo 
mo istoriją, jo darbuotė vėl užsilikę žemėje suakmenėję

jų kaulai. Juo giliaus sieksi 
į žemės sluogsnius, juo to- 

provokątorių agentūros liaus į praeitį, tuo mažiau 
agentas, kuris dabar teikia! išsivystę gyvūnai! Ir tos Be

tapo iškelta aikštėn. Bailin- 
Balanovas, buvęs Burnso 
provokatorių

komunistų advokatui Mal- 
shui informacijų, po prisie- 
ka pasakė, kad Louis Fraina 
buvo provokatorius. Štai to 
Bailino-Balanovo žodžiai:

"Louis Fraina, kuris su kitu 
žmogum suorganizavo Ameri
koje komunistų partiją, per 
daugeli metų yra buvęs Burn
so agentu. Aš esu matęs Burn
so ofise Frainos ranka pasira
šytas kvitas. Kai Frainai pasi
darė pavojus patekti kalėji- 

' man už savo darbą, tai Burns 
padaręs taip, kad Fraina galė
jo išvažiuoti Rusijon...’’

Žinoma, komunistai ir da
bar gali sakyti, jog tai ne
tiesa. Bet jei tai butų netie
sa, jei Bailin-Balanov netu
rėtų tam faktų, tai juk ko
munistų gynėjas Walsh, 
vienas gabiausių advokatų 
Amerikoje, nestatytų tokia 
liudininko prieš teismą. Tas 
faktas, kad Walsh remiasi 

kaip svarbiausia 
verčia manyti,

kanos parodo taip pat, kad 
ne visi gyvūnai atsirado ant 
žemės sykiu, bet vieni ankA 
čiau, kiti vėliau. Tai yra 
mokslo atskleisti faktai.

Taigi mokslas sumuša į 
dulkes "Dievo žodį" ir ap
verčia augštyn kojomis visą 
"Šventąjį rastą”. Kaigi tad 
galima sakyti, kad jiedu 
tarp savęs "sutinka”?

Ar žinot, kad

faktas, 
Bai^nu 
liudininku, 
kad Bailino liudymai turi 
tvirto pamato.

Taigi pradeda išeiti į 
aikšte, kad komunistų par
tija ištikrujų provokatorių 
suorganizuota ir jų vado
vaujama. Taigi nedyvai,kad 
visose darbininkų organiza
cijose komunistai kelia su
irutę: jie veikia sulyg Burn
so nustatytos programos.

KIEK JIE IMA ALGŲ.
Kuomet darbininkas pa

reikalauja kelių centų dau
giau algos, tai plutokratai 
šaukia, kad algos ir taip jau 
perdaug didelės.

Bet pasižiūrėkim, kiek al
gos gauna įvairių korpora
cijų viršininkai.

New Jersey valstijos Stan
dard Oil kompanijos valdy
bos pirmsėdis A. Bedford ir 
prezidentas Teagle gauna 
po $125,000 kiekvienas į 
metus. Keturi vice-prezi- 
dentai—F. Bedford, Asche, 
Hunt ir Jenes — po $100,000 
į metus. Valdybos nariai 
(bord-direktoriai) nuo $85,- 
000 iki $50,000 į metus.

Tokias pat ar arti tokias 
pat algas ima ir kitų, alie
jaus kompanijų viršininkai, 
būtent,

New Yorko Standard Oil 
Co.,

Magnolia Petroleum Co., r 
Midwest Rifining Co., |

—Ar nebuvai viduj? — 
mano pažįstamas klausia.

—Na, tai tau ir klausi
mas! Eisiu, matai, laiką vė
jais leisti. Juk žinai, kad aš 
ir taip jo labai maža turiu, 
— atsakiau. *

—Mokinįesi, mokiniesi, 
dak, o kas iš to? Aš, žiūrėk, 
nei mokinuosji, nei gaivą su
ku, o ar nepuikiai gyvenu? 
Pinigų bankoj kai šieno, ke
li siutai, puikus kailiniai, 
valgau ką tik noriu, einu 
kur noriu, — ar manai, dak, 
kad da ko nors daugiau rei
kia? _ krutinę pūsdamas 
Išdidžiai kalbėjo mano prie- 
telis.

—Vadinasi, tamsta, vis
kuo patenkintas. Kunui ge
ra, o tamstos dvasia miega 
ir, žinoma, nieko nereika
lauja. Tamstai smagu ant 
šio svieto gyventi, ar taip?

—Ir kaip dar! Man labai 
smagu.

—Lik sveikas — pasakiau 
ir nuėjau.

Žmogaus troškimai, sie
kiai, kūno ir dvasios paten
kinimas supuola į tuos labai

: "Man labai 
smagu”. O kas gali abejoti,

apsunkysiu ? N iekados!
—Nesikarščiuok, draugu- 

ti, sakau. Mokslas niekeno 
gyvenimo sunkesniu nepa
darė, taigi nepadarys ir ta
vo. Kaip tik priešingai. Žiū
rėk, visi jūsų vadovai yra 
mokyti. Ar nežinai, kad 
Trockis, Leninas, ir dagi 
net jūsų Kapsukas yra pusė
tinai pamokyti . vyrdi. Ar 
jiems mokslas kenkia? Vi
sai ne. Jie gyvena geriau ir 
stovi daug augščiau už tave 
ir kitus tokius. Be to, juk 
žinai, kas daugiau moka, 
kas daugiau žino, tai ir ge
resnį darbą turi ir geriau 
gyvena. O tai labai svarbu, 
nes rytoj revoliucijos vis 
tiek dar nebus, gal būt, kad 
net ir už 50 metų šioj šalyj 
jos nebus, taigi belaukiant 
jos pyragų, 
akis išėsti, 
'bus ar ne, 
geriau.

—Matai, 
negali z būti 
1/olševikas, ■

(Tąsa iš "Keleivio" Nr. 6)
Tarytum nei nejutau, 

kaip pusiau vienuolikta va
landą atlėkė. Čia rodos vos 
tik spėjau laiškus atsakyti, 
paskiau vieną, kitą lekciją 
prirengti, ugi žiuriu, jau ir 
pusė po dešimts. Iš tikro, 
laikas lėkte lekia. O juo 
žmogus daugiau darbo nu
dirbti bandai, tuo ir laikas 
greičiau lekia, štai ir aš šį 
vakarą, norėjau vieną, kita 
knygą giliaus įsiskaityti, 
kad nekuriuos reikiamiau- 
sius dalykus pakartojus, 
mat kvotimai nebetoli, >r 
nejutau, kaip vakaras pra
švilpė. Neveltui geri žmonės 
ir sako: "Laikas — tai pini
gas." Tik pažiūrėkime ar 
visiems.

Lyg krutinę biskį skaus
ta. Kojos sala. Keikia eiti, 
sakau, nors kiek pasivaikš
čioti. Plaučiai šviežio oi*o 
gaus, sustiprės prieš džiovos 
mikrobus ir. žinoma, nepasi-. 
duos jiems. O gal ir iš kojų 
šaltis išniks, nes vaikščio
jant vistik kraujas geriau 
cirkuliuoja.

Išėjau.
Čia tuoj ir triukšmingas 

kampas: Milwaukee avė., 
North avė. ir Ro'bey st. šį- 
tas kampas visados mane 
erzina. Bet ne dėl to, kad čia 
l>er automobilius vos praeiti 
galima — ne. Man nesmagu 
matyti krūvas jaunuolių, 
kurie ant šio kampo visados 
riogso ir brangų laiką vė
jais leidžia. Tai, rodos, nie
kam netikę sutvėrimai. Jau
ni vyrukai, dailiai pasirėdę, 
ir, matyti, pinigo turi. Kodėl 
jie negalėtų mokyklon eiti? 
O jau jeigu ne mokyklon, 
tai kad nors namie bent kiek 
kasdieną pasimokytų. Bet 
kur tau! Aš ir einu į moky
klą, ir pareinu, o jie vis čia 
tebestynso.

O kodėl jie taip daro? Del
io, kad jiems smagu taip da
ryti. Juk jie dėl smagumo 
gyvena.

Žiuriu, ugi ir karštas bol
ševikas čia pat bestovįs. Tai 
senas mano pažįstamas. Pa
gailo man jo. Jis tiek daug 
kalba apie revoliuciją, apie 
darbo žmonių išliuosavimą, 
o čia nabagas dar nežino nei 
iš katro galo tą revoliuciją 
pradėti. Iš tiesų, jis mano, 
kad ant kampo betrepsėcla- 
mas ir jis pats apsišvies, ir 
minias apšvies, ir revoliuci
ją sukels, ir naują tvarką 
sukurs. Gal pamišėlis? Ne; 
jis pilno proto žmogus, tik 
mokytis nenori. Nutariau 
tikrai- tėviškai pamokinti jį. 
ir priėjęs užkalbinau:

—Labą vakarą, drauguti. 
—Labą, labą.
—Bene tik juokingą ir 

žioplą užsiėmimą čia tamsta 
turi? — paklausiau.

—Ką?! — krūptelėjo bol
ševikas.

—Ar nestudijuoji *į gatve- 
karį belipančių mergaičių 
kojas? — pasakiau.

—Juk namie ir negalima 
visados sėdėti!

—Aš ir taip sakau. Bet 
draugutis beveik visą vaka
rą čia riogsai. Ar nebūtų 
daug geriau, kad mokyklon 
eitum? Juk butų labai gero 
smegenims darbo. O smege
nis išdirbęs, galėtum jaustis 
taip jau gudriu, kaip ir tie 
buržujai. O jei visi darbo 
žmonės mokytųs, taptų 
mąsliais ir gudriais, tai juk 
su buržujais apsidirbti 
jiems visai nieko nereikštų. 
Nereikėtų nei revoliucijų, 
nei kitų galų. Buržujai pa
tys savaimi išnyktų, taip 
kaip kad bile parazitai iš
nyksta, kada gudrus žmo
gus nepasiduoda jiems iš
naudoti. Ar ne taip, draugu
ti?

—Ką? Aš eisiu mokytis, 
ir da labiau savo gyvenimą

P. ČARNECKIS KELIA 
PUOTAS.

Krikščioniškoji Lietuvos 
Atstovybė Washingtone iš
siuntinėjo laikraščiams ap
rašymą puotos, kuri 16 va-! Garu varomą lokomotivą
sario buvo surengta Atsto- traukiniams vežti išrado 
vybės rūmuose. Keturi šim- 1§^ metais anglų inžinie- 
tai žmonių susirinkę gėrė ir George Stephenson. 
valgė, o Lietuvos Atstovybė 
už viską užmokėjo. Per išsiveržimą vulkano

Suvargę musų žmonės au- ant Melee kalno Martinikoj 
kauja sunkiai uždirbtus sa- 8 gegužės, 1905 metais žuvo 
v o centus Klaipėdos ir Vii- 30,000 žmonių, 
niaus atvadavimui, o Atsto
vybės ponai kelia balius ir 
vaišina visokius dykaduo
nius.

Ir p. Čarneckio informa
cijų biuras rašo apie tai il
giausi straipsnį laikraš
čiams, tartum iš tos puotos 
lietuviams darbininkams 
hutų kokia nauda 
džiaugsmas!

Norvegija atskirta 
Švedijos 8 birželio, 1905 
tų.

nuo 
me-

me-

ar

PATARIA MARINTI 
BEDARBIUS.

Amerikos plieno karalius 
Schwab, kuris dabar randa-

Sausio 14 dieną, 1907 
tų žemės drebėjimas Jamai
koj sunaikino Kingstono 

miestą.

Milžiniškas White Star 
Linijos garlaivis "Titanic” 
nuėjo jūrių dugnkn su vi- 
visais žmonėmis susidūręs 
-u aisbergu 15 balandžio, 
1912 metų.

Drg. Bielinis atvažiuoja į. 
rytų valstijas.

f*

Lietuvos socialdemokratų 
atstovas, draugas K. Bieli
nis, kuris iki šiol darbavosi 
Chicagos apielinkėj, šiomis 
dienomis atvyksta jau i New 
Yorką ir pradės sakyti pra
kalbas rytų valstijose.

Taigi draugijos, kuopos ir 
kliubai New Yorko apielin
kėj dabar turi sukrusti ir, 
kur tik galima, parengti 
draugui^Bieliniui prakalbas. 
Prakalbų pieną tenai tvar
kys New Yorko draugai. 
Galima tuo reikalu kreiptis 
pas drg. V. Pošką % Amal- 
gamated Clothing Workers 
of America, 31 Union Sq.. - , , >Vpi.v Ynrk N V I vos aai‘bo žmones, •■ant ku-
' Iš New Yorko drg. Bieli-!;^ 7™.visa šalis, kaip jie 
nis galės aplankyti ir kitųi.'a.r*sta.ir ^aiP kovoja uz 
valstijų miestus, kaip antai į 1,es^snl . nepasake
Newarką, Jersey City, Eli-j^1 vienas- Neuzsimine apie- 
zabethą, Patersoną, Balti- Pet.uvos darbininkus nei 
morę, Philadelphiją, She- |į:un\?^. misijomeriai,. nei 
nandoah’rį, Scrantoną, Pįau(il”mjM ,aęįa!°fial» r0I 
Binghamtoną, Waterburį, f ()?' _kad darbininkų tenai 
Naugatucką,'New Britaina; *iei n®ra-

'Iir tt.
Kas tose kolonijose nori 

drg. Bieliniui prakalbas pa
rengti, tegul* kreipiasi pas 
drg. Pošką augščiau nu
rodytu adresu. Bet reikia 
veikti greitai, nes vėliau 
kalbėtojas atvyks Bostono 
apielinkėn ir jau tuomet 
pertoli bus grįžti.

Prie Bostono apielinkės 
gali būt priskaitjda visa 
Massachusetts yalstija, 
Rhodelsland ir New Hamp- 
shire. Bostono apielinkėj 
prakalbos gali būt sureng
tos šiuose miestuose: 
> So. Boston,

Cambridge, 
West Lynn, 
Brighton, 
Newton Upper Falls. 
West Hanover, 
Hyde Park,
Norwood, 
Montello, 
HaverhilI, 
Lawrence, 
Gardner, 
Lowell, 
Fitchburg,

skurdas gali ir 
Ar revoliucija 

pamokytam vis

musų vadovai 
žiopli, — sako

- todėl jie turi 
būti mokyti. Mes, darbinin
kai, ir be mokslo apsieiti ga
lime. Kas čia tau dabar no-
rėš naują našta ant savo pe- mažus rėmelius:
čiu imti, mokytis? Revoliu- i 
cija jau čia pat! Nuversime kad ir visos tos minios, kuri
ių imti, mokytis? Revoliu

Worcester,
Nashua, N. H., 
Providence. R. I., ir tt.
"Keleivio” skaitytojai ši

tuose miestuose turėtų pa
raginti savo draugijas 'ar 
kuopas, prie kurių fe pri
klauso, kad pasinaudętų 
proga ir parengtų bent vie
nas prakalbas drg. Bieli- 
niui.

Daug jau pervažiavo per 
Ameriką visokių kalbėtojų 
ir misiionierių, bet tai buvo 
vis ne musų žmonės. Jiečia 
kalbėjo ir aiškino apie vis
ką. bet kaip gyvena Lietu-

Drg. Bielinis kaip tik ir 
atstovauja tą Lietuvos, kle- 
są, apie kurią iki šiol niekas 
iš Lietuvos nekalbėjo. Jis 
yra pirmutinis Lietuvos or
ganizuotu darbininkų at
stovas. Niekas tiek daug 
tarp Lietuvos proletariato 
nėra dirbęs ir niekas jo rei
kalu geriau nepažįsta, kaip 
drg? Bielinis. Ir tiktai. jis 

'gali teisingai nušviesti ti
krąjį dalykų stovį Lietuvo
je. Taigi svarbu, kad jis ga
lėtu aplankyti kiekvieną 
lietuvių koloniją Amerikoje. 
Jis yra geras kalbėtojas.

Taigi organizacijos, . ku
rios norės parsikviesti į sa
vo miestus drg. Bielinį iš 
Bostono, tegul praneša apie 
tai "Keleivio” redakcijai iš 
kalno, kad galima butų su
daryti parankesnį prakalbų 
pieną. Tegul kiekviena or
ganizacija, nutarusi rengti

I
i

prakalbas, tuoiaus išrenka 
tam tikra komisiją ir pave
da jai tuo reikalu tuojaus 
susižinoti su ”Kel ” redak
cija.

buržujų valdžią, tada ir be 
mokslo bus gerai.

—Tavo gyvenimo našta 
niekados nepalengvės, jeigu 
tu nesimokysi 
stebėjau. — O jau ta rytoji- 
nė ar užporytojinė revoliu
cija — tai nei kiek būvio ne
pagerins. Juk matai, kas pa
sidarė Rusijoj. Ten darbo 
žmones toks baisus skurdas 
apsėdo, kokio dar svietas 
niekad nematė. Net visi re
voliucijos laimėjimai jau 
vėjais eina. Gali būt, jog ir 
Rusijos revoliucija tik tiek 
naudos minioms duos, kiek 
Fra ne i jos revoliucija davė, 
O kodėl, tai aišku. 7"

aš jam pa-

verste vertėsi Lš teatro, gy
venimas tik tiek tevertas 
yra. Jiems gera; jie paten
kinti. Jieško tik smagumo, 
suranda jį ir gyvena tik dėl 
jo. O kad tik mažmožiai tokį 
patenkinimą minioms * tei
kia, tai nieko stebėtino, — 
juk dideliu daiktu minios 
dar nespėjo pažinti. Ir pasi
skubinti nenori;

Pasukau namų link. Atsi
minęs, kad lyg tai ko nusi
pirkti reikia, aptiekon už
ėjau. Žinoma vieta, tai ir 
einu stačiai į kitą galą. Ste
bėtis nėra ko, — čia, matote,

i mun- 
Jau dabar

davė. ;apje pustuzinis vyrų
........ —, - ; šainą traukia. — Jau------- 
neapšviestos, nepajėgia ge- • cjti į aptieką, tai stačiai kaip
resnę tvarką sukurti, neigi į į karčiamą — pamislijau.
;ą palaikyti,' jeigu vadovai
ją ir sukurtų.

—Tegu būna ir taip, — 
sako bolševikas, — bet man 
vistiek šitaip gyventi, kaip 
dabar gyvenu, smagiau, ir 
gana. ~ __________t_______

Nuėjau. Ir mąstau: žmo- nesveika, — atsakiau.

'■"—Į sveikatą, vyrai! — 
prašnekau.

—A-a-a, o ką manai, 
sveika munšainas gerti 
klausia beveik visi kartu. *

—Nežinau. Juk kas vie
nam sveika, tai kitam labai

ar

gus. kaip ir mes visi, gyvena 
ant šio svieto dėl smagumo. 
Ten dirba, ten stovi, ten lai
ką leidžia, kur daugiau 
smagumo pasigauti gali. Ir 
ką tu čia padarysi ? Imk da
bar ir įkalbėk jam savus Įsi
tikinimus. Perkeisk jo psy- 
chologiją, padaryk jį tokiu, 
kad jis matytų ir rastų di
džiausio smagumo švietimo
si darbe. Sunkus, geriau sa
kant, visai negalimas daik
tas. Nevisi, turbut, gimė to
kiais, kad tik geruose ir 
naudinguose sau ir visai 
žmonijai darbuose smagu- 
gumą jaustų. Tokių visai 
maža. Todėl aš ir sakau, kad 
norėti šiandien tobulą tvar
ką sudaryti, reiškia lygiai 
tiek, kaip norėti į mėnulį 
įspirti. Minios kad ir nori 
tokios tvarkos^ bet nenori 
dirbti dėl jos. O nenori to
dėl, kad tokiame darbe nėra 
smagumo. -

Traukiu sau Milvvaukee 
avė. Tas žmogus iš minčių 
neišeina. Ir gal jis butų visą 
tą vakarą iš mano minčių 
neišėjęs, jeigu kitą panašų 
nebūčiau susitikęs.

Štai ir Star teatras. Iška
binti paveikslai kuodidžiau- 
si. O jau tų kojų, kojų... Čia 
tuoj, žiuriu, ir lankytojai 
pradeda verste iš teatro 
verstis. Minios. Ir prieik tu 
man tiek! O juk čia ne visi 
buržujai; čia 
darbo žmonės, 
negailestingai. laiką gala- 

- -ija.

daugumoje 
Ak, kaip jie

—Alo, dak!
—Gerą vakarą, brolau.

-,-Kaip tai? Ar-gi pilvas 
ne visų vienokis?

—Tebūnie ir -taip. ’ Bet 
dvasia ne visų vienokia. 
Tamstų tamsybės prislėgtai 
dvasiai munšainas kuosvei- 
kiausia, o mano Kuosai dva
siai knyga kuosveikiausia, 
— paaiškinau.

—Gana jau gana, su ta 
dvasia. Kaip aš išsigeriu,, 
tai ir kunui ir dvasiai gerai. 
Kūnas iškaista, išrausta, o 
gerklė dainuoti nori, xakys 
tik juokiasi, vadinasi, kad ir 
dvasiai smagu, — šnekėjo 
storas vyras.

Ir čia man nepatiko. Iš
ėjau.

Tai tik apie pusvalandį 
gyvenimo knygą skaičiau, 
bet ir tie keli lapai, kuriuos 
perskaičiau, t labai gražiai 
įtikino mane, kad mes visi 
gyvename tiktai dėl smagu
mo. Tik ne visi vienokiose 
aplinkybėse ir dalykuose 
.-magumą surandame. Nuo 
šių dienų progreso ir abel- 
nai apęvietos atsilikusieji, 
žinoma, daugiausiai smagu
mo suranda jokio meno ne
turinčiuose teatruose, kar- 
čiamose, bolinėse, munšaino 
puotose, bergždžiose pašne
kose ir šiaip snūduriavi
muose. Su progresu ir kul
tūra, betgi, einantįs, smagu
mą susiranda moksle, kilta
me mene, pamokinančiuose 
pasikalbėjimuose, * kitų ge
rove besirupinime ir ilgai
niui gyvenimo knygos skai
tyme ir studijavime.

(Pabaiga.)
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CAMBRIDGE, MASS. 
Socialistu prakalbos.

Nedėlioj, 11 d. vasario, L. 
, S. S. 71 kuopa bųyo suren

gusi prakalbau Kalbėjo 
’ ' Keleivio” rėdaktorius ‘drg.
S. Michelsonas.

Pirmoje savo kalbojė drg.
Michelsonas apibudino Lie- 

’ tuvos Steigiamojo Seimo 
nuveiktus darbus, į 

" damas, kokios partijos už 
kokius Įstatymus stovėjo. 
Čia kalbėtojas datomis pa
žymėjo keletą svarbesnių so-| 
cialdemokratų frakcijos ine- 
Šinių-reikalavimų, tarp tų ir 
reikalavimą, kad butų pa
naikinta mirties bausmė ko
munistams, kuriuos Lietu
vos valdžia jau buvo nutei- 
susi. Tai nurodęs, kalbėto
jas sako: "Nepaisant, kad 
komunistai veda aštriausią 
kovą, šmeižia kaip Įmanyda
mi socialdemokratus, betgi 
pastarieji kovoja už komu
nistų paliuosavimą nuo mir- 
'ieš bausmės, kas‘jiems da-jtris: Dr. Klimas iš'Phiiadel- 
linai ir pavyko”. Vėliaus j phijos ir du vietiniai Dr. 
kalbėtojas nurodė, kadįBronušas ir advokatas W. 
Klaipėdos krašto jungimuisi, Laukaitis. Laukaitis trum- 
pr-6 Lietuvos socialdemo-įpai kalbėjo apie reikalingu- 
kratai irgi pratiesė kelią. Ją įmą finansiškos pagelbos 
komisija buvo ten nuvykusi Lietuvai. Bet įafn labai nesi- 
«ar 1921 metais ir pagamino sekė lietuviškai kalbėti, nes 
atatinkamą klaipėdiečiams lietuvių kalbos neįpratę: 
jungimosi su Lietuva rezo- vanoti kaipo čia augės. Dr 
liuciją, kurią vėliaus perva-; Klimas kiek geresne iškalba 
re Steigiamam- Seime. Klai-Įturi; jis papasakojo apie lie- 
pėaiečiai dabar tais pama-ituvių vargus praeityje ir 
tais su Lietuva ir vienyjasi. dabar, sakė, kad dabartinis

Apibriežęs ’ Lietuvos so-! Lietuvos atstovas netinka- 
cialdemokratų veikimą, iš-mas, nes jis atstovaująs tik 
ko aiškiai matosi, kad jie vi-i vieną partiją, o netarnau
tai nėra, tokiais, kokiais kor i jąs visuomenei. Polam Dr. 
rnunistai bando juos visuo- Bronušas skaitė paskaita, 
menei perstatyti, kalbėtojas Atletų Kliubo Choras padai- 
paprašė susirinkusius, kad navo Lietuvos hymną ir da 
paremtų Lietuvos socialde- vieną dainą. Kaip pas kitas 

Su-i tautas, taip ir pas lietuvius 
yra priimta dainuojant tau- 

.. Šį sykį

„ Po prakalbos klausimų 
niekas nedavė. Bėt publikai 
einant laukan tūlas "susi- 
pratėlis" susuko’ kokią tai 
nesąmonę, tuomi parodyda
mas savo nekulturiškumą. 
Svetainėje buvo žmonių vi
sokiu pažiurti ir galimas 
daiktas, kad drg. Michelso- 
no prakalba ir daugiau kam 
nepatiko, nes vienos parli-iiiepatiKU, vienui pai u-

pažymė-jj0S kalbėtojas visų partijų 
žmonėms negali įtikti, bet 
civilizuoti žmonės delei to 
nešukauja; jeigu būna rei
kalas, jie savo vietoje daro 
rimtą kritiką bei klausimus 
kalbėtojui stato.

Petras.^

i

BALTIMORE, MI). 
Margumynai.

Vasario 16 d. Baltimorės 
Lietuvių Taryba parengė 
prakalbas Lietuvių Svetai
nėje, paminėjimui Lietuvos 
respublikos 5-kių metų gy
vavimo. Kalbėtojai buvo

kalbos neįpratęs

mokratus materialiai, i 
rinkta, rodosi, 10 dolerių.

Antru atveju drg. S. Mi- tos hymną sustoti. # 
chelsonas kalbėjo apie Busi- dainuojant hymną du fana 
jos "komunizmą”, Italijos 
"revoliuciją” ir apie Ameri
ką. Kalbėdamas apie Rusiją, 
kalbėtojas nurodė, kad ten 
.darbininkai kenčia dar ne
girdėtą skurdą, jie neturi 
jokios laisvės, jiems yra už
draustas net tas vienintelis 
kovos Įrankis-streikas. Ten 
už streikavimą darbininkai 
yra sunkiai baudžiami. Kal
bėtojas sako: ”Visas skirtu
mas tarp carizmo ir komu
nizmo Rusijos liaudžiai yra 
tik tas, kad seniau sėdėjo 
ant sosto Nikalojus Roma
novas, o dabar sėdi Nikalo
jus’Leninas”. Prie to kalbė
tojas dar priduria: ”Ir lie
tuviai komunistai sakosi, 
kad jie norį tokią tvarką ir 
Lietuvoje įvesti. Aš nenore? 
ėiau, kad mano gentys bei 
draugai turėtų eiti į kapus, 
kasti lavonus ir maitintis 
jais. O tokia tvarka tą reiš
kia. nes Rusijoj taip yra”. 
Toliaus drg. Michelsonas 
nurodė, kad Rusijoj įvyko 
taip todėl, kad ten šalis ne
buvo pribrendusi socializ
mui kad socialistai tai iškal- 
no permatė ir komunistus 
perspėjo. Už tą perspėjimą, 
už tą karčią teisybe Rusijos 
socialistai sunkiai nuo bolše
vikų valdžios nukentėjo. O 
dabar jau ir patįs bolševikai 
prisipažįsta, kacLįie padarė 
didelę klaidą vykindami Ru
sijoj komunizmą. Kalbėto
jas taipgi peržvelgė ir 'Ame
rikos lietuvių komunistų 
veikimą, jųjų peštynes,’ skal
dymąsi ir "revoliucijas” ir 
kad iš to viso jų šumo darbi
ninkams nebuvo jokios nau
dos.

Pabaigoje kalbėtojas ra
gino darbininkus lavintis, 
šviestis ir organizuotis, nes 
tik‘tada darbininkai y galės 
pasiliuosuot nuo visokios 
rūšies priespaudą, kuomet 
bus apsišvietę, susiorgani
zavę ir mokės savo reikalus 
vesti.

'voliucijos da negali sukelti, koj ir ištaręs y.. žou 
irai vieni jų pradėjo automo- "Neaukaukit dereik: 
bilius kaustyti, o kiti mun- giems reikalą ... \ puolė 

Raina varyti. Taip ir laukia hžemės ir num 
(dabar, pakė® > darbininkili'fgaspadorius y 
i "susipras” įbėgo biauriaus:
i Darbų dąbar č»a yra, be-lkepurės pas L 
darbių mažai. Tik algos Ia-!Wmeland. Ik 
bai mažos: paprastiems dar- apžiurėjo ir , 

ibininkams mokama už va-!Stankus mirė i
landą po 35 centus, o nieką-į gos. 
nikams nuo 50 iki 60 centų, i Pastaruoju :

Sniego šią žiemą kaip ir j užsiėmė alaus 
nebuvo, buvo pasnigę, bet; buvo labai 
greitai jį saulė nuleido. Nuo į tiems fundyda*.

gerdavo gana 
pagreitino jo . ? 
mą.

Palaidotas !<• vasario su 
bažnytinėmis apeigomis. 
Velionis paliko pačią su ke
liais vaikeliais Hdeiiame nu- 

• liūdime.
Apsivedė.

i Nedėlios vakare, vasario 
11, apsivedė p. Zigmas Jan- 

įkauskas su p-Ie Vince Ti- 
minskiute. Z. Jankauskas 
yra gerai žinomas Ivlassa- 
f-husetts lietuviams, ypač 

kur jis

vasario 12 dienos pradėjo 
smarkiai šalti.

Tai tiek šiuom sykiu, kitą 
syki nabriešiu iš lietuviu gv- 
venimo'daugiau.

J. B. šilkaitis.

i ge

• jiedu ją veda. Ten jie turi
. įsisteigę reai estate, laiva- 
: korčių ir pinigų siuntimo 

iiy Kliubo agentūrą. Suvienytų VaisĮti- 
:icinkevnčįą -jų„paštų skyrių.ir geriausiai 
ne orčti*^» viCfiVuK r 1

u>o daktara
vj-as atėjęs 
pažino,, kad 

širdies Ii-

PHILADELPHIA, PA.
Atėjo ant susirinkimo ir

numirė.
Utarninke, 6 vasario. Lie

tuvių Republikonu Suvieny- 
' tame Kliube atsitiko labai 
nesmagus ir apgailėtinas da
lykas. Tą vakarą įvyko kliu- •v’JIUSCLL^ lėtina, 
-bo susirinkimas. Į susirinki-j Lavrence apielinkėi, 
Imą. kaip paprastai, atėjo ir j gyveno per keliolika metų ir 
i Stanley *Stankus, vadinamas i per kelis metus laikė laiva- 
("Bigcharly”. Jis užėjo ant | korčių ir pinigu siuntimo 
} trečio floro bolių pašaudyti, i agentūrą. Apie metai laiko 
bet ten tuom tarpu jam ne-! atgal p. Z. Jankauskas aplei- 

jbuvo vietos. Sugrįžęs į bar-'do Lawrence ir atvažiavo į 
įruimį pradėjo kalbėti su ki-jPhiladelphia, kur su p. J. 
tais nariais; tuom tarpu Chimes suorganizavo Atlan-, 
griebėsi sau už krutinės, lai-j tie Trading Co.. 769 So. 2nd. 

! Rydamas pinigus vienoj ran-s pasekmingai

tikėliai komunistukai’ (Juš
ka ir kitas) sėdėjo kaip pri
kalti. Nebūtų žymu buvę, 
kad tie komunistukai sėdi, 
kada visi kiti stovėjo, bet 
vienas karštas patriotas su 

įkumščia pradėjo grumotn 
komunistukams, tai publika 
daugiau žiurėjo į besiren
giančius kumščiuotis, negu į 
dainininkus. Žinoma, tie fa
natikai komunistukai ne sa
vo protu taip daro — jiems 
pripumpuota Trockio agen
tų. per "Laisvę".

Nors taip x iškilmingai 
rengtasi apvaikščioti Lietu
vos nepriklausomybės pen
kių metų sukaktuves, bet 
kažin kodėl Baltimorės’ ^lie
tuviai taip sutingo, kad ne
silanko į parengimus, šiuo 
sykiu irgi tik apie šimtas 
ypatų tebuvo. Aukų klaipė
diečiams surinkta 38 dol. su 
centais.

* * ♦

Lietuviai rubsiuviai čia 
gyvena vidutiniškai. Dauge
lis turi savus namus įsigyję 
ir automobiliais važinėjasi.

Kiek metų atgal Baltimo- 
rėj tik \ienas lietuvis gydy
tojas tebuvo, o dabar jau 
yra 4 medicinos lietuviai 
daktarai ir vienas dantistas. 
Lietuviškų aptiekų taipgi 
nebuvo, o dabar jau yra net 
tris. Tai reiškia, kad lietu
viai progresuoja. Tik gaila, 
kad daktarai ir aptiekoriai 
(išskyrus daktarą Bronušą) 
nieko neveikia dėl visuome
nės labo.

Lietuviai turi gražią sve
tainę pasibudavoję, kuria ne 
tik patįs naudojasi, bet ir ki
tų tautų žmonės tankį ai 
samdo įvairiems parengi
mams.

Po karės į Baltimorę pri
važiavo daug komunistų, tai 
dabar lietuviški kontrakto
riai turi rumbių prosytojų. 
Gi senesnieji Baltimorės gy
ventojai komunistai labai 
atvėso. Mat, pamatė, kad re-

i

t

faiįįeką visokius dokumen
tus.

P-Iė Vince Timinskiutė 
keli mėnesiai atgal atvažia
vo iš Worcester, Mass. Ten 
ji yra atsižymėjusi gražiu 
dainavimu, dalyvaudama 
M. Petrausko ir kitu kon
certuose. čia, Philadelphi- 
joj, jiedu susipažino arčiau 
ir, po kelių mėnesių drauga
vimo, apsivedė. Kaipo inteli
gentai,]' triukšmingas vestu
ves netiki, todėl jų ir nekėlė, 
t ii? surengė vakarienę, kur 
dalyvavo p. J. Chimes su 
motere, mokytoja p-lė J. Le

maitė ir A. A’oromavičia.
Debatai neįvyko. Sako 

komunistai pabijoję stoti.
Kaip jau. daugeliui yra ži

noma, pietų pusėj gyvuoja 
per 25 metus vadinamas 
"Laisvės Kliubas”, dabar jis 
yra perkrikštytas į Lietuvių 
Tautišką Neprigulmingą 
Kliubą. kuris užlaiko ir Lie

tuvių Svetainę ant Mova- 
mensing avė. Kliubas, kaipo 
"laisvas", priima visokius 

i sumanymus. Čia laikas nuo 
' laiko kliubas surengdavo 
tai prakalbas, tai debatus, 

'žymesniems kalbėtojams, 
šįmet irgi atėjo’nekuriems ■ 
"kliubo draugams”

i

i

I

mas į galvą, kad reikia su
rengti debatus, temoje: "Ar 

i Friends of Soviet Russia 
organizacija sunaudoja su
linktus pinigus Rusijos ba- 
(Įuolių gelbėjimui, ar komu- 

!įlįstų reikalams Amerikoj?’ 
Kaip kliubo nariai tikrina; 
tai dalykas esąs-šitaip. Bū
tent komunistai esą praradę 
įtekmę Philadelphijoj ir ant 
jų parengimų publika nesi
lankanti, nes jie daug esą 
sukėlę triukšmų ir suardę 
kelias prakalbas. Dabar jie 
pradėję lįsti į draugijas ii 
draugijų vardu vesti save 
propagandą, ką ir šis daly
kas parodas. Girdi, kliubas 
neesąs komunistiškas ir jo
kio bendro su Friends of So
viet Russia organizacija ne
turįs, bet komunistai, norė
dami savo vardą apginti, 
kliubo vardu surengę šiuos 
debatus.

Debatai buvo surengti ne
dėlioj, 11 d. vasario, Lietu
vių Svetainei, ant Moya- 
mensing avė. Žmonių susi
rinko nedaug, apie porą 
šimtų. Debatoriais turėjo 
būti K. J. Geležėlė prieš 
Friends of Soviet Russia ir 
J. Kutavičius už Friends o f 
Soviet Russia. Priėjo pa
skirtas laikas ir jau pusan
tros valandos po paskirtam 
laikui, o debatų nėra. Žmo
nės ploja, nerimauja. Deba- 
toriai, Geležėlė ir Kutavi
čius sėdi vienas viename 
kampe, kitas kitame. O ko
misija, Abromaičiu ir Ben- 
doravicia, maršuoja nuo vie
no debatoriaus prie kito ir 
sako negalį sutaikinti deba- 
torių. Mat Geležėlė buvo 
kliubui pridavęs laišką ant 
kokių išlygų jis sutinka kai-
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TORTINGAS MAISTINGUME 
IR TYRIAUSIA RŪŠIS

Pienas sudaro dalį beveik kiekvieno valgio šiame mieste. 
Ar ne dvigubai svarbu, kad šis valgis butų kuotyriau- 
šias, kuogeriausias? Bordeno Išgaruodintas Pienas yęa 
rūšis, ant kurios galit tikrai remtis, nes Bordeno pienas 
yfa sudaromas aštriai prižiuromose aplinkybėse.

Bordeno pieninės yra pagarsėjusios savo švarumu 'ir 
uoliu prižiūrėjimu kiekvieno žingsnio jo daryme. Jo ty
rumas yra užtikrintas nesuskaitomais peržiūrėjimais 
pirm negu pasiekia pardavėją.

Bordeno yra šviežus pienas su Smetona. .Jo turtingumas 
padaro jį pageidaujamu vartei su kava ar koko. Jei pa- 
geidaujat dažinot, kaip gamini valgius su Bordeno Iš- 
garuodintu Pienu, išpildykite kuponą, paženklinant ko
kias pamokas norit, ir mes prisiųsim jums dovanai

THE BŲRDEN COMPANY' 
Borden Building, New York
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bėti, būtent, kad’ Kutavičius 
kalbėsiąs pirmu sykiu 30 mi- 
nutų, Geležėlė irgi 30 m., 
paskui Kutavičius 25 m.. Ge
ležėlė 30 m., ant galo Kuta
vičius kalbėsiąs 5 m. ir už
baigsiąs debatus. Kutavi
čius ant toa^propozicijos lai
ko nesutiko ir norėjo, kad 
Geležėlė pradėti] kalbėti pir
ma, bet Geležėlė nesutiko 
nieko mainyti. Ir taip komi
sija vaikščiojo nuo Aino- 
šiaus prie Kaipošiaus ir de- 
batorių nesutaikė. Galiaus 
kliubo išrinktas pirminin
kas Abromavičius atidaro 
susirinkimą, paaiškindamas 
kokiam tikslui debetai yra 
sušaukti ir pasako, kad de- 
batoriai nesusitaiko. Palei
džia publikai nubalsuoti. Už 
Geležėlės nustatytą tvarką 
balsuoja 66, o už Kutavi
čiaus — 80. Geležėlė nesu
tinka ir išeina iš salės. Tuo
met Kutavičius atbėga ir pa
sako, kad jau jis sutinkąs 
debatuoti ant Geležėlės pa
duoto laiko. Kiti bėga jieš- 
koti Geležėlės, bet jau nesu
randa. Pirmininkas prane
ša, kad debatams neįvykus 
pakalbės Kutavičius, bet pu
sė publikos rėkia, kad nekal
bėtų, kiti rėkia, kad kalbė
tų. Galiaus pirmininkas pra
neša, kad nieko daugiau ne
bus ir užleidžia uždangą.

Po to žmonės visur 
kalba, kad komunistai 
bijoję stoti su Geležėle į de
batus, bet pamatę, kad Ge
ležėlė išėjo, tuomet pranešė, 
kad jau sutrr/ką.

Kaip, ten nebūtų, bet deba
tai neįvyko ir kliubas turės 
išlaidų. Kitą sykį kliubas tu
rėtų apsižiūrėti kokius žmo
nes kviečia. Rep.

pozicijos aš neatsisakau ir 
diskusuoti tame klausime 
sutinku. Lai Senas Bristolio 
lis ateina į Neprigulmingo 
Kliubo susirinkimą, pasisa- 
ko, kas jis yra, o tuomet bus 
perskaitytos mudviejų ko
respondencijos ir po ap
svarstymui Kliubo nariai 
nutars katroj pusėj teisybė.

Neprigulmingo Kliubo su
sirinkimas įvyks 11 d. Kovo- 
March, 1 vai. po pietų, po 
numeriu 1 Meadou St.

Jeigu Senas Bristolietis 
jaučiasi esąs teisingas, tai, 
tikiuosi, neatsisakys viešai 
pasirodyti ir savo teisybę 
apginti. J. .Zubriekas.

ELIZABETH, N. J. 
Progresyviai nuprogresavo 

į atbulą pusę.
Noriu pranešti "keleivio” 

skaitytojams, kaip musų 
progresyviai nuprogresavo j 
atbulą pusę.

Tūlas laikas atgal čia vei
kimo buvo net perdaug. 
Daugiausia veikė ir lermą 
kėlė taip vadinami "kairie
ji revoliucionieriai". Prakal
bos ant prakalbų, mitingai 
ant mitingų, rodėsi, kad mu
sų kolonija tuojaus visą pa
saulį augštyn kojomis ap
vers. Jie netik kalbėjo, bet 
ir dainavo apie Rusiją — 
rnat tuomet buvo sutverę 
chorą, kurį išsyk mokino 
Ereminas, paskui Kriaučiū
nas.

Dabar gi viskas aprimo— 
cyla. Nedainuoja choras, ne
sako prakalbų Pliuškių Jo
nas, nei bobų šmugelninkas 
Krašauckutis, nešaukiu apie 
"reToliuciją” nei kiti ”prole- 
tarai-revoliucionieriai.” Vi
si jie aprimo, savo idėjas už
miršo ir paskendo svieto 
marnystyse — kapitalistinėj 
sistemoj. Vieni jų užsidėjo 
dešrų krautuves, e kiti kar- • 
čiamas nusipirko,* treti gy
vena purvais apskretę ir pi
nigus taupo.

Seniaus musų "revoliucio
nieriai” kovojo su klerika
lais, smerkė fanatizmą ir 
bažnyčias, o dabar patįs 
bažnyčių -lankytojais pavir
to. Musų smarkiosios pro- 
gresistės, kurios galvas už- 
vertusios lakstė, veikė, ' da
bar apsileido, susmuko ir 
vaikščioja apsivėlusios, kaip 
tikros davatkos.

Tai šitokios pasekmės ko
munistiškos agitacijos^ ir 
komunistiško šumo. Nusivy
limas — daugiau nieko.

Simpatikas.
PORTSMOUTH, N. H. 
Lietuvių apsnūdimas.

Tarp čionaitinių lietuvių 
veikimo nėra. Nors turime 
pašalpinę Vytauto draugys
tę, kuri gyvuoja jau tris me
lai, vienok prakalbos dar 
nebuvo parengtos nei kartą, 
taipgi neprisidėta su auko
mis prie jokių viešų Lietu
vos darbų. Laikraščių čia 
pareina visokių pakraipų, 
bet daugumas mažai su
pranta ką skaito. Iš veikian
čių ypatų yra tik dvi, o kiti 
visi lietuviai snaudžia.

Esperanto.

I

BRISTOL, CONN.
Paskutinis žodis Senam 

Bristoliečiui.
Ir vėl kai vlajš maišo iš

lindo 'Senas Bristolietis ir 
reikalauja, kad aš ant vietos 

j parengčiau diskusijas išriši- 
' mui klausimo, kuris iš mud- 
| viejų teisybę parašė apie 
Bristolio koloniją. Šiuomi * 
pranešu, jogei nuo tos pro-

(Tąsa koresp. ant 5 pus!.)'

Geriausi 
Cigaretai



Į kad lietuviški valgiai labai 
gardus. O ypač jiems patiko 

| tautiškas musų midus, ku
lno mes turėjom kelias bon- 
ikas dėl pasilinksminimo.

—O kur gi jus to gavot?
—Tą, vaike, tauins paau

kavo ant šitos iškilmės vie
nas geraširdis tėvynainis iš 
Pensilvenijos šteito.

—O ką jis galėjo žinoti, 
j kad pas jus tokia iškilmė 
{bus? Juk lietuvių spaudoje 
ji nebuvo iškalno skelbiama. 
Kaip gi jis galėjo dasiprotė- 
ti jums paaukauti? Ar ne
būtų teisingiau pasakius, 
kad jus tą "midų" patįs už- 
sakėt pas koki saliuninin- 
ką?

—Koks čia dyfrensas. 
vaike, kaip mes tą midų ga
vome, bile tik mes gavom iš
sigert.

—Ir tau rodosi, tėve, jog 
čia didelė garbė lietunų 
tautai, kad būrys dykaduo
nių atėjo Lietuvos atstovy- 
l»ėii uždyką pavalgyt ir at
sigert ?

—Šiur, Maike! Tai yra . , r___
unaras visai musų pakale- ša apie savo sumanymą V 
n i jai.

—Klysti, tėve. Čia nėra 
jokio ”unaro” 
kad ”unaras” 
jei Lietuvos atstovybę pa- York. N. Y. Geistina butų, 
kviestų pas save i svečius ' 
Amerikos prezidentas

tinę Vašinktono bimbanto- koks kitas valdininkas. Da
bar gi jus skaitot sau garbe, j

■kad tūli valdininkėliai neat- 
_ " vaikė. Išsakė nuo jūsų stalo gerti’ 

jL.? Birt -: ir valgyli. Aš tau pasakysiu. 
, vaike, tai tokie | tėve, kad tai yra pažemini- 
pas kuinuos nėra;mas lietuvių tautai, o ne 

garbė. Suruošti pokili ir 
paskui girtis, kad, ve. tie 
žmonės, kurie atėjo tavo 
gėrybėmis pasinaudoti, pa
darė tau dilelę garbę, tai 
reiškia pastatyti save i to
kią poziciją, kad tu esi ne
vertas jų.

—O aš tau sakau. Maike. 
kad tokios iškilmės yra la- 

Ir tu pa
matysi, kaip dabar musų 
Lietuva pagarsės.

—Jei tuo budu šalis galė
tų pagarsėti, tai geriausia 
butų atidaryti kiekvienam 
mieste hotelĮ ir kas vakaras. 
rengti tenai uždyką puotas 
visokiems dykaduoniams.1 
Tegul visi tenai valgo, geria 
ir šoka, o Lietuvos valstybė 
pinigus moka.

—Kibą tu iš proto išėjai. 
{Maike, kad taip kalbi. Kur 
gi Lietuvos respublika galė
tų gauti tiek pinigų ? Juk jr * ~ . T
tuoj subankrutvtų, ba visi sakant,* atsteigus pakriuii- 
bomai pradėtų eiti ant fry 
lane.

—Tai kas, kad subankru- . ....
tvtų, bei ūžt.ii jos vardas draugija laikysis 
pagarsėtų, garbė pakiltų.

—E. vaike, iš garbės so
tus nebusi.

—Matai, tėve, kaip tu sa
ve sumušei. Tu nejučiom 
prisipažinai kad dėl garbės 
neužsimoka kitus uždyką 
valgydint ir girdyt. Tai va
žiuok dabar Washingtonan 
ir pasakyk tą pati visa: at
stovybės ”načalstvai".

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Valio, vaike, šauk va
lio!

—O kas pasidarė?
—Ar tu, Maike, negirdė

jai. kokj unarą musų tautai 
padarė augštoji Vašinktcno 
načalstva?

—Ne.
—Tai matai, vaike, kaip 

tu mažai žinai. Musų atsto
vybėj Vašinktone buvo di- 
džiausis balius, kur buvo pa
kviesti visi Amerikos ir Ki
tų kontrų augščiausi diplo
matai, ir keturi šimtai iš jų 
atsakė per gromatas, kad 

- jie šiur atvažiuos. Tik tu 
pamislyk,: vaike: dideli ir 
mbkyti vyrai, visokių kon
trų atstovai, visokie Iisto- 
krataf ir jų dženitoriai rašo 
musų atstovybei gromatas 
ir sako, kad jie sutinka atei
ti pas mus pavalgyt ir išsi
gerti ! Tik tu pamislyk, koks 
tai unaras musų tautai!

—Palauk, tėve, nesidžiaug 
tiek daug. Iš to, kad kokie 
ten diplomatai atėjo pas jus 
uždyką pavalgyt, aš jokio 
garbės Lietuvai nematau.

—Tu nematai dėlto, vai
ke, kad tu ant to baliaus ne
buvai. Jei tu butum matęs, 
kaip tie augšti vyrai gėrė 
musų tautišką midų, kaip 
jie gerdami laižėsi ir gyrė 
musų trunka, tai pasaky
tum, kad didesnės garbes 
musų tautai jau negali būti. 
Tu matysi, vaike, kad dabar 
Lietuva pakils kaip ant mie
lių. Tuojaus ir Vilnius bus 
mums atiduotas.

—Kas tau sakė, tėve, kad 
taip bus?

—Taip dabar kalba musų 
atstovybėj. Jes, vaike, po t n 
baliaus bus didelių permai
nų ant svieto.

—Kas gi tai buvo per ba 
liūs? Kas jį rengė, uz keno 
pinigus ir kokiems tiks
lams? Paaiškink man pla
čiau, tėve.

—Orait, Maike, aš gaiiu 
tau viską išvirozyt, ba kaipo 
glavnokamandujuščis vyčių 
generolas aš vedžiau tenai 
visą parėdką ir pats bonkas 
atidarinėjau. Pradėsiu nuo 
pat pradžios.1 Matai, 16 fe- 
braliaus buvo Lietuvos Ne
kalto Prasidėjimo sukaktu
vės...

—Turbut norėjai pasakyt, 
tėve: Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo suKaktu- 
vės?

—Jes, jes, vaike, tą dieną 
buvo musų nepriklausomy
bė. Taigi valuk šitos dideles 
šventės musų atstovybė nu
tarė surengti balių savo rū
muose ir pasidalyti šituo’

rija.
O ką tai reiškia, tėve?
—Ar tu nežinai, 

kas yra bimbantorija? 
bantori ja, 
žmonės. ]_ 
mužikiško kraujo. Tai vis 
diplomatai, generolai ir ki
tokie augštos kilmės ponai 
irrponios, ką nieko nedirba, 
tik ima dideles pėdės, valgo 
aiskrymą ir ant murink pik
čių kasdien vaikščioja.

—Žinau, tėve; tai yra'pa
prasti dykaduoniai.

—Tu, vaike, gali vadint 
juos kaip nori, o aš, kaipo 
diplomatas, vadinu juos 
bimbantorija. Taigi šitokią 
kumpaniją mes, vaike, ir su- 
kvietėm i savo atstovybės 
pokili. Pinigo, vaike, nesi- 
gailėjom: užordeliavom vi
sokių poniškų tinksų ir iš- 
puošėm savo atstovybę viso
kiom flagėm taip, kaip airi- 
šiai pėr Fordžiulajų ištaiso; 
savo saliunus. Net gyvų ro-j 
žiu nupirkom, kad tik šuni- 
Mau musu tautiška ištaiga 
atrodytų. Ir kad privažiavo, 
vaike, svečių, tai net krėslų 
visiems pritruko. Pristo’o 
stačių visi kampai ir pasie
niai. Ir kokių čia nebuvo: 
dideli ir maži, balti ir juodi, 
šleivi ir tiesus, su barzdom 
ir be barzdų, ir visi, vaike, 
su prakais, visi uodeguoti, 
ir kaip vienas prieš kitą 
linktelėja, tai tos uodegos 
tik kyšt-kvšt i užpakali — 
kaip ant sorkių, vaike! O 
kad nebūtų svečiams nuo
bodu stovėt ir tylėt, tai mu
sų gerbiamas atstovas su 
jauna savo pačia ėjo nuola
tos aplinkui ir linksmino 
juos, kiekvienam pasakvda- 
mas Avaje!

—Kaip, kaip?
— Avaje .
—O ką tai reiškia?
—Ar tu, Maike, nesupran

ti angelskai? 
"avaje” reiškia: 
einasi.

Angelskai 
kaip tau

Kovo 24 dieną, 1923, New{ 
^orkan atvyksta Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas drg. Kipras Bieli
nis. Draugui Bieliniui yra 
rengiamas prakalbu marš
rutas Brooklyne, ‘ Eliza- 
Mhe, Newarke, Philadel- 
phijoje, Baltimorėje, YVater-

Bukime pasiruošę.Tose vietose, kame prita- 
į iančių Lietuvos Socialde
mokratų Partijos darbuotei 
draugijų nėra, rasi, atsiras 
pavienių žmonių, kurie su- Įvykiai Klaipėdos krašte 

{manytų pasidarbuoti ir su- sujudino visą Lietuvą, sukė- 
rengti drg. Bieliniui prakal- lė susirūpinimo valdžioje ir 

ibas. Taigi kviečiami ir to-padarė nepaprastai didelio 
kie pavieniai asmenys, sira- triukšmo apsnūdusiam niu- 
patizuojantys drg. Bielinio sų Kaune. Už to triukšmo, 
kelionės tikslams, atsiliepti kai keno gal net tyčia kurs- 
augščiau nurodytu antrašu, tomo, visi kiti šalies reika-

Čia galima iškalno perspė-lai tartum pasitraukė an- 

droji Respublikos padėtis 
yra tokia, kad kaip tik da
bar tenka jai prisižiūrėti su 
ypatingu susidomėjimu.

Negi iš gero ministerių 
pirmininkas ir finansų mi- 
nisteris rado reikalo atva
žiuoti praėjusią savaitę Sei
man ir padaryti jam viešąjį 
pranešimą apie tai, kad ir 
ekonominė krašto padėtis, ir

. . ____  ti,kaddraugijosarbapavie-tronvieton.Tuotarpuben-
buryje, Binghamtone ir ki-{ * * ----- ---------- ............................ ui.i,™
i.ose rytinių valstijų lietuviu 
kolonijose.

Drg. Bieliniui maršrutą 
rengia Lietuvių Socialistų 
sąjungos kuopos. Tečiaus 

!kitos draugijos, nepriklau
sančios Liet. Socialistų Są
jungai, norėdamos galės su
rengti Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovui pra
kalbas ir jis neatsisakys at
silankyti' i jų pakvietimu 

.kalbėti.
Taigi draugijos, kurios 

sumanytų pakviesti drg. 
Bielinį kalbėti, tegul prane- - * - - T
Poškai sekamu antrašu f

V. Poška, 'e Amalgamated 
. Aš sakyčiau, Clothing Workers of Ame- 
butų tik tada. rica. 31 Union Square, New

į kad tokios iškilmes 
Įbai geras daiktas, i

I-

JUOKELIAI.

ar
;kad draugijos, norinčios sir- 
i engti dr-gui Bieliniui pra
kalbas. neatidėliotų ilgai 

i pranešimų. Dalykas tame, 
’.-og reikia sutvarkyti pra
kalbų mašrutas taip, kad 
kalbėtojas galėtų atlankyti 
kolonijas paeiliui, su juo ma
žiausiomis kelionės lėšomis, 
kad nereikėtų važiuoti nuo 
vienos Kolonijos i kitą, o pa

nkui grįžti vėl atgal. Bet ši- 
tokis maršruto sutvarkymas 
reikalauja juo anksčiau ir 
juo pilnesnių žinių, kokioje 
kolonijoje, kokia draugija 

Hkliubas ar kuopa) ir kokiu 
įaiku norėtų surengti pra
kalbas. iiant galima butų 

; sutvarkyti visi reikalai iš
kalno.
i

niai asmenys, surengusieji 
prakalbas drg. Bieliniui, ne
sigailės. Drg. Bielinis dar 
pirm 1905-tų ir 1905-se me

duose jau buvo vienas įžy
miausių revoliucinių propa
gandistų lietuvių tarpe Ry
goje. Vėliau jam teko dirbti 

{katorginiam kalėjime. Po to 
jis tapo ištremtas Sibiran. 
Pagalios jis buvo išrinktas 
Lietuvos Steigiamajin Sei- valstybiniai finansai esą rei- 
man. žmogus turėjęs tiek 
patyrimų, ragavęs, kaip sa
koma. šalto ir karšto, su
prantama, tokis žmogus tu
ri ir ką pasakyti savo klau
sytojams. Drg. Bielinis, kai
po agitatorius ir propagan- šiol nei jo paleidžia iš val
ei istas iš jaunų dienų, moka džios. nei jam padeda vargo 
taipgi pasakyti tai, ką nori, vargti.
Taigi geistina, kad drg. Bie-Į Reikia pasakyti, kad p.p. 
linis aplankytų kiekvieną{ ministerių susirūpinimas ir 
’ietuvių koloniją. {net susirustinimas yra vi-

Atsiliepkite kaip galima {sai neperdėti Nekalbant jau 
greičiau. (apie Lietuvoj darbininkų ir

net smulkiųjų ūkininkų sun
kią padėtį, valdžios sieloji- 
muisi duoda pakankamo pa
mato vien valstybinis musu 
ūkis ir susidariusi vidujinė 
politinė padėtis. Kai liko 
įvesti litai, visų be išimties 
prekių ir produktų kainos 
Lietuvoje nepaprastai pašo- 

pragyvenimas ypač 

brango, ir ekonominis kraš
to gyvenimas žymiai ėmė 
stelbtis. Pabrangę musų že
mės ūkio produktai liko ne
beįperkami didžiausiam jų 
ėmėjui vokiečiams, ir eks
portas užsienin suslugo, nes 
naujų pardavimui rinkų 
greituoju nesusirado. Musų 
kaimas, apiplėštas vokiečių

kalingi rūpestingo dabojimo 
ir naujų priemonių jiems su
tvarkyti P. Galvanauskas, 
karščio pagautas, net daužė 
kumščia Seimo tribūną, 
skųsdamos, kad Seimas iki 

iš val-

greičiau.
V. Poška.

% A C. W. of A.
31 Union Sąuare,

New York, N. Y.

BERLINO JUDĖJIMAS.
Berlino priemiesčiuose 

garo geležinkeliais dabarti
niįiu laiku kas diena važiuoja I ko, ,
2,000,000 žmonių ir susigru- miestuose bent trigubai pa-
dimas darosi vis didesnis ir 
didesnis. 1913 metais tais 
geižkeliais važiavo 281,000,- 
000 pasažierių, o pereitais 
metais jau 700,000,000. Tas 
parodo, koks tame mieste 
judėjimas.

L. D. L. D. REIKALAI.
IMANT1ES L.D.L.D. AT< 
STEIGIAMOJO DARBO.

Pradėjus musų svečiui 
g. K. Bieliniui agitaciją už 
LDLD., kartu prasidėjo tai 
' ienoj, tai kitoj lietuvių ko
lonijoj bruzdėjimas tarp 
draugų, kad sutverus L. D. 
L. I). kuopą, arba, geriau 

šią. Centro Valdyba gauna 
daugelį laišku su Įvairiais 
paklausimais, kaip tai: Ar 

‘; tų pačių 
įstatymų? Kokios dabar yra 
narių mokestįs Į draugijos 
iždą? Ar draugijai sustiprė
jus vėl bus leidžiamos kny-. 
gos ? I šituos ir kitus klausi
mus aš bandysiu duoti drau
gams ir simpatizatoriams 

■kiek galint atatinkamą at- 
į sakymą:

1. Iki šiol buvo ir yra įai- j;ur tik yra proga. 
Romasi tų pačių įstatymų, t

7 A “ * v.

: markės kritimo ir negalėda
mas parduoti praėjusių me-bet jus musu kvietimo mažaiL! Ipaėjusių me- 

kas paklausėte. Būnant neA^į ’a„us’Jlko n-
skaitlingam buriui nariu to- il/° Ur,P11^1JPus
kis didelis darbas, kaip leidi- sl‘°?

—Tai turi būt ne ”Ava- 
je’\ tėve, bet ”How are 
yoiM;'^ . ; . . U.'A •

—-U ai i būt, kad ir taip, 
vaikė, ba aš angelskai gra
matikos nesimokinau.

—Bet tu, tėve, skaitaisi 
lietuvišku diplomatu ir sa
kaisi vedęs toj puotoj tvar
ką. Argi nedarė iš tavęs juo
kų kitų šalių diplomatai, ka
da tu nemoki da pasisvei
kinti kaip reikia?

—Ne, vaike, jie visi mus 
gyrė. Ypač jiems patiko Lie
tuvos atstovybė, kada mes 

_______ _ _ pradėjom juos vaišinti. Visi 
tautišku džiaugsmu su rink- jie valgė ir gėrė ir visi sakė, tas.

9 r

Merginos amžius.
—Uršul, kiek jaunesnioji 

tavo sesuo turi metų?
—Dvidešimt - ketvirtus 

baigia.
—O kiek tau?
—Man tik aštuoBiolika.

-J r. ’ JI <■ ■ *

Jis moka da ger
Paėjęs nupT, " 

pradėjo labai negi

mas knygų nebuvo galimas. 
rUžtad, draugai, jei jus no
rit, kad draugija vėl pildytų 
savo uždavinius, tai jūsų 

; šventa pareiga stoti ir orga
nizuoti kuopas, ir didinti 

[kiek tik galint LDLD. Tik 
didelėm suvienytom spėkom 
bus galima atlikti tas dar
bas, kurio taip visi pagei
daujame. Užtad, draugai, 
dirbkime ir dirbkime, nes 
momento svarbumas mus 
šaukte šaukia prie darbo!

3. Mokesty s į draugijos iž
dą yra mokamos po vieną 

l* dolerį į metus; pavieniai na
riai moka 1 doleri ir 10c. 
Moksleivių Fondui yra au
kaujama ir renkama aukos, 

. Mokes- 
. :ys, kaip matote draugai, 

kuriuos draugija pasigami-’yra visai mažos, o tikslas ir 
no prieš pat jos skilimą, ir rejkaias begaliniai didelis, 
man rodosi, kad esanti Įsta-. 4 Kuopos tveriasi iš pen- 
tymai pilnai atatinka drau-i’Kpj narjų tuojaus sumoka 
gijos tikslui ir jos uzdav 1- J>0 j cįoj j^ra§0 čekj iždinin- 
niams. taip kad nesimato j_o Liutkaus vardu ir pa- 
reikalo juos keisti. ■ siunčia sekr. K. Matuliaus-

2. Kaip tik draugija susti-:kui, 418 N. Carrollton Avė., 
prės, tai nėra mažiausios Baltimore, Md. Kuopos gali 

‘abejonės,_ .
pildvmo savo tikslo, ty. im- gas, kurių randasi pas drau-| 
sis vėla leisti socialistinę Ii-{gijos knvgių P. Raškinį. 141 j 
teraturą, kaip kad buvo lei- Grand St., Brooklyn, N. Y. i 

’___"___ ‘ *' ‘ “‘1 , 5. Teismas sų komunistais
per kelis"metus tas buvo ne- dar neužbaigtas, bet yra nu- 

; - ’ ’ j
draugija neįjiegė tai atlikti, bus laimėjimas. Pinigai visi 
iš jums visiems žinomos randasi pas mane kaipo 

{priežasties Buvusieji ir draugijos iždininką. Ką ko-

priežasties ir išviso dėl 
’ augštų kainų sumažėjo pre- 
jkių Įvežimas Lietuvon ir jų 
: apyvartos vidujinėj rinkoj/ 

Iki šiol musų iždas minta 
daugumoje iš netiesioginių 

— iš muitų ir ak- 
Kai sumažėjo prekių

mokesčių, 
čyžių. F 
išvežimas ir įvežimas, kai 
sutruko prekių apyvartos 
krašto viduje, valstybės iž
das kaip bematant išseko. O 
tuo tarpu iždui statomieji 
reikalavimai nemažėja, bet 
didėja. Pabrangęs pragyve
nimas pastatė valstybės tar
nautojus tokion padėtin.kad 
pagalios pati valdžia reika
laujama sutiko pakelti jiems 
algas bent dvigubai. Euro
pą pagavęs nerimas ir gali
mų ginkluotų susirėmimų 
šmėkla duoda progos musų 
Krašto Aps. Ministerijai da
ryt naujų ginklavimos pa
siūlymų, kurie ir be to pra
rydavo didžiąją musų vals
tybės pajamų dalį. Pagalios 
yra nebeatidėtinų ūkio ir 
valstybinės statybos reika
lų, kuriems aprūpinti reikia

I % w • v • • • • •

i

musų kaimynų, kurie mielu 
noru padegtų karo gaisrą 
bent Lietuvos fronte. Mes 
nemanome, kad šiuo kartu 
galėtų Europoj vėl iškilti di
delis, kruvinas karas,, kad ir 
Lietuva gautų karau įsivel
ti. Bet netikėtų pavojų gali 
būti, ir tokiu momentu Lie
tuvos valdžia, kokia nebūtų, 
privalo turėti ne tik savo 
nusistatymą, bet ir žinoti, 
kuo ji krašte remiasi.

Tuo tarpu musų valdžioje 
visiškas pakrikimas. Kabi
netas jau trečias mėnuo 
kaip atsistatydino, visą lai
ką yra pusiau atsikėlęs iš 
savų kėdžių, dirba tik tos 
dienos darbą ir vis da nema
to, kuomet Seimo dauguma 
teiksis jį paleisti visai. Tuo 
tarpu faktinas Seimo šeimi
ninkas, — krikščionių blo
kas, — iškarto dar vedė de
rybas su valstiečiais val
džios sudarymo reikalu, gi 
dabar, smurtu pravaręs pre
zidento rinkimus, visai apti
lo ir tartum nurimo. Tar
tum. Neš musų klerikalai, 
ypač pastaruoju laiku, rodo 
nepaprasto veiklumo, tik 
jau kitoje srity. Užtenka pa
siskaityti "krikščioniškieji” 
laikraščiai ir darosi aišku, 
kurion pusėn suka savo par
tinės politikos diselį dievo- 
baimingasai blokas. Mato
mai. patampyti tos pačios 
rankos, ir "Laisvė" ir "Tė
vynės Sargas” ir "Vieny
bė”, visi sutartinu choru 
traukia dabar tą pačią gies
mę. V alstiečiai-liaudininkai. 
girdi,- nieko nenori dirbti 
Seime ir tik pinigus imą. So
cialistai trukdą krikščionims 
triustis tėvynės naudai ir 
vienu tesirūpiną, kaip pa
kasti valstybės pamatus, 
kaip išgriauti žmonėse tiky
bą ir dorą. Jei valstybė esan
ti dabar sunkioj padėty, tai 
kalti esą ne tik patys socia- 
iistai-bedieviai, bet ir tie, 
kas už juos yra padavę savo 
balsą Seimo rinkimų metu. 
Ir iš čia daroma aiški išva
da: kai ateis nauji Seimo 
rinkimai, balsuokite tik už 
katalikiškasias partijas.

Toji ''krikščioniškųjų'7 
Lozorių giesmė yra senas ir 
publikai jau įgrisęs daiktas. 
Visam dabartiniam klerika
lų "veikime" tėra vienas 
nauja, — tąi kad jie ypatin
gai uoliai peršasi ščedrably- 
vajai visuomenei. O jeigu 
ubagai klykia perdaug ”žė- 
labnu” balsu, kam gi nesu
prantama, kad jiems paiųpo 
gauti didesnės išmaldos iš 
savų geradėjų.

Matomai išmaldas rinkti 
ruošiasi ir musų krikščio
nys. Praradę paskutiniuose 
rinkimuose tą daugumą, ku
rią jie turėjo St. Seime, jie 
vis tik nenori atsižadėti šei
mininko rolės. Smurtu pra
šalinę iš Seimo dalį mažumų 
atstovų, jie tikėjosi tuo pa
taisysią savo padėti, ir ne
pataisė. Jie smurtu bandė 
pabalnoti valstiečius-liaudi- 
ninkus valdžią sudarant, ir 
kai neįstengė, ima dabar 
plūsti ir juos ir išviso socia
listus. Pagalios smurtu iš
rinkę savąjį prezidentą, jie 
tartum tyčia didina maišdtį 
valdžioje, Seime ir krašte ir 
sąmoningai eina prie to, kad 
oatogiu momentu butų., pa
leistas dabartinis Seimas, ir 
įvyktų nauji rinkimai. Jei 
"krikščionys” nori da kartą 
išbandyti musų liaudies nu
sistatymą, tevedie jie ir prie 
Seimo paleidimo. Kad ir 
trumpu laiku klerikalai vis 
gi spėjo gana susimurzinti 
ir dabartiniam Seime ir tų 
jų darbų musų liaudis neuž
mirš. Taigi bukime prie viso 
ko pasiruošę.

("Socialdemokratas”)

Ilttl <1 , r/cutiuivi v, auu. iiuvmvo • v. • • •- • •

kad vėl griebsis gauti už pusę kainos knv- jGesimciai naujų milijonų.
’ ‘ 1 Mes čia nesiimam kriti-

■kuoti valdžios sumanymų ir 
1 minim apie juos tik tamjiad 
bent kiek paaiškinus p.p mi
nisterių susirūpinimo prie
žastis. Jos yra tikrai nepra- 
šimanytos, nes valstybės fi
nansų padėtis yra labai pra
sta, o artimiausioj padėty 
gali būt dar prastesnė.

Y patingai opus pasidarė 
pastaruoju laiku ir politi
niai Lietuvos santykiai. An- 
tanta butų greita dėti atsa
komybę už įvykius Klaipė
dos * krašte Lietuvos val
džiai. Suerzintoj Europos 
atmosferoj rastųsi tokių

ūžiama pirmiau. Jei iki šiolraikas
■i kai- _________ , _ . _

bėt. Ypač vienas žodis buvo atlikta, tai tik todėl. matoma, kad musų pusėj 
iabai negražus, todėl tėvas 
pasišaukė ji ir duodamas 10 
centu tarė: L..—____  - -. - -

—Jonai, štai tau dešimtu- esantieji Centro Vaidybos munistų pikti liežuviai kal- 
kas. Tai už tą žodį. Žiūrėk, nariai visą laiką dėjo pa- ba, šmeiždami mane, to vi- 
kaJ daugiau jo neminėtum. įstangų, kad draugiją susti- sai nereikia klausyti. Aš pa-

Vaikas išbėgo su dešimtu- prinus ir kad ji galėtų vėl reiškiu, kad nei vienas cep- 
ku ir po kiek laiko sugrįžęs atlikti taip svarbius dėl dar- tas draugijos neprapuolė ir

’ ......... ! klesos uždavinius, neprapuls.
Į! Kaz. Liutkus,

_ , drgugĄi ir draugėm, j LDLD. Ižd. 
kviesdami jus prie darbo, ] 524 W. Baltimęre St.

sako: ’ ibininku 1____
—Tėve, aš išmokau kitą'Mes nekartą atsišaukėm 

gerą žodį. Jis kvoderio ver- jus, < J
ii

draugai ir draugėm, j



KORESPONDENCIJOS.
vien tik šmeižimais. Ir ne
žiūrint, kad d. Poška atsisa
kė debatuoti su komunistu 

i’spykeriu”,

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Socialistinės Jau

nuomenės Lygos Narių 
Susirinkimas.

Penktadieny, vasario 9 d., 
pas drg. Puidoką, 822 W. 35 
gat., Įvyko visuotinas L. S.
J. Lygos narių susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė organi
zatorius drg. K. Misius, 
tvarkos vedėju išrinktas 
drg. Januševičia.

Susirinkimo tarimai sekė 
sekančiai:

1. Tapo perstatyta ir pri
imta keletas naujų narių, 
tarp kurių ir drg. Bielinis 
prisidėjo prie musų organi
zacijos.

2. Buvo skaityta pereito 
susirinkimo nutarimai ir 
priimta taip, kaip skaityta.

3. Tapo išrinkta drg. Vaiš
vila turto raštininku.

4. Sekė aukos tolimes
niems L. S. J. Lygos organi
zavimo reikalams. Aukavo 
sekančiai: K. Januševičia 
$3.00. St. Zanė 75c., J.. Vaiš
vila 75c. M. Jakimiutė 75c.,
K. Misius 75c., J. Auryla 
$1.00, Kubilius 55c., — viso 
suaukauta $7.55.

5. Rengimo draugiško va
karėlio komisija pranešė, 
kad minėtam vakarėliui jau 
yra paimta Mildos svetainė, 
kovo 10 d. Raportas tapo 156b N. Robey gatvės, Įvyko 
vienbalsiai priimtas. A. C. W. A., 269 lokalo lietu-

6. Drg. Bielinis duoda vių skyriaus, susirinkimas^ 
Įnešima, kad dėl pasekmin- Pųmininkavo M. Butvilas, 
gesnio veikimo susinešti su Pirftiiausiai priimta pildo- 
Lietuvos Socialistine Jau- mosios tarybos pereito susi- 
nuomene — žiežirominkais. rinkimo tarimai. Taipgi pri- 
Tai tapo vienbalsiai nutarta laiškai nuo Įvairių or- 
ir pavesta valdyoai ta gfanizaciiu.

i Toliau sekė komisijų ra
portai. Pirmiausiai raporta
vo bendrosios tarybos dele
gatai. F. Mason pranešė,kad 
Chicagoj ir apielinkėse uni
jos viršininkai susekę skebi- 
nes šapas, kurios veik visos 
likusios padarytos unijinė
mis. Jakštas pranešė, kad 
buk unijos lyderiai išsirinkę 
unijos namo statymo komi
siją iš savo ištikimų tarnų— 
biznio agentų. Pasak delega
to, komisiją turėtų sudaryti

komunistiška 
lyga vistiek garsino, kad 
bus "debatai". Vieton deba- 
t ų, jie surengė Bimbai "pra
kalbas’’. kuriose jisai plūdei 
kiek tik norėjo ir kas tik! 
jam ant seilės užėjo, o apie 
lygą mažai ką sakė; o jei ką 
ir sakė, tai klaidingai ir me
lagingai. Taigi dabar yra 
rengiamas drg. V. Poškai 
referatas lygos klausimu, 
kuris išaiškins rimtai ir nuo
sekliai lygos taktiką ir jos 
siekius.

i Apart referato bus ir dis
kusijos lygos klausimu, prie 
kuriu girdėti rengiasi visi 
Brooklyno kalbėtojai, kaip 
tai Pruseika, Grikštas, Bri
aunas, Siurba. keikūnas 
Bimba ir visi kiti Brooklyno 
”spykeriai". Taigi, bus žin
geidi! visiems išgirsti, tik 
nepraleiskite progos ir pasi
žymėkite savo kalendoriuje 
5 d. kovo (panedėly), o išgir
site tai. ko dar niekad nesate 
girdėję.

Girdėjęs.

CHICAGO, ILL. 
Rubsiuvių susirinkimas. 
Vasario 9 d., Unijos salėj,

atlikti artimiausioj ateity.
7. Nutarta ir pavesta val

dybai pasiųsti Liet. Soc. 
Jaun. žiež. visuotinam sei
mui pasveikinimo laišką.

8. Nutarta laikyti sekanti 
visuotiną L. S. J. L- narių 
susirinkimą penktadieni, 
kovo 2 d., 7:3O vai. vak.. pas 
drg. Puidoką, 822 W. 35 st.

9. Pinigų organizacijos iž
de nuo šio susirinkimo lieka 
$35.56. apart Šerų ir kito 
turto. . 7___________

10. Tapo pakeltas klausi- atstovai nuo lokalų, 
mas, ar mes veiksime parti-; 
iriai, ar bertainiai? Po il
go ir visapusiško narių iš- 
diskusavimo ir atsižvelgiant 
i patarimus drg. Bielinio, 
kuris yra daug veikęs suor
ganizavime Liet. Žiež., priei
ta prie to. kad bepartiniai

budu nėra galima 
Vienbalsiai nutarta

jokiu 
veikti, 
veikime vadovautis vien tik
tai socialistinėmis idėjomis.

11. Nutarta laikui bėgant 
pakeisti kaikuriuos neata- 
tinkamus musų tolimesniam 
veikimui konstitucijos para
grafus praktiškesniais. Tam 
darbui išrinkta komisija is 
trijų narių. . .

Buvo diskusuotos Įvai
rios smulkmenos dėl pasek- 
mingesnio organizavimo L. 
S. J. Lygos.

L.SJ.L. Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y. 
Extra! Extra! Extra!
Visu brooklynieČių turi 

būti atkreipta domė Į kovo 5 
d. Ta dieną drg. V. Poška 
referuos temoje ’Tnijų 
Švietimo Lyga”. V ieta bus 
Sakalu svetainėje, 19*> 
Grand st. Pradžia 7:30 vai. 
\ akai*c» *

Kiek laiko atgal, komunis
tiško ”švietimo” lyga buvo 
pakvietusi drg. V. Pošką į 
debatus ir iš savo pusės ji 
pasiūlė p. Bimbą. Bet drg. 

kaipo didei? nepraustaburni 
kuris i—’ 
ras maino, 
debatuoti:

; "Bendro fronto" delega
tas J. D. Bendokaitis prane
šė, kad nesenai Chicagoj 
Įvykęs Farmerių Darbo 
Partijos ir kitų organizaci
jų atstovų pasitarimas dei 
sudarymo ’’bendro fronto’’ 
ateinantiems Chicagos ir 
apielinkių miesto viršininkų 
rinkimams. Socialistų Par
tija. kuri stato kandidatus i 
Chicagos miesto majorus 
rubsiuvių unijos advokatą 
tVm. Cunnea, norinti suda
ryti bendrą frontą prie S. P. 
Be to S. P. turi ir teisės sta
tyti savo kandidatus, o muši; 
"bendro fronto” organizaci
ja, pasak delegato, tų teisių 
dar neturinti, bet neužilgo 
turėsianti Nutarta, pata
riant Fitzpatrickui, nesidėti 
su Socialistų Partija, bet 
statyti savo kandidatus.

Apšvietus komisija prane
šė, kad rubsiuvių lavinimosi 
susirinkimai laikomi kiek
vieną sekmadieni, antrą va
landą po pietų, unijos sve
tainėj. Lavinimosi susirinki
mai busią likviduoti, jei po 
tiek maža atsilankysią žmo
nių.

Bendrosios 
pinigų šiuo 
$92,273.63.

Naujuose .

Į

žinodamas Bimbą 

nuolatos savo pažiu- 
atsisakė su juo 

. nes ištik rujų 
peržema butų su tokiu iš
gverėliu ka nors bendra. tu
rėti. Pagalios, ir abelnai su 
komunistais negalima deba
tuoti, nes jie niekad nesire- bo 
mia sveikais argumentais, o .Jakštas.

Naujuose sufinanymriosė 
pakeltas klausimas apie uni
jos organo ”Darbo’’ redak
torių V. Pošką. J. Bendokai
tis pasakė karštą spyčių, 
kad. girdi, tą socialistą rei
kėję jau senai išmesti iš 
"Darbo” redaktorių, nes jis 
”Darbe” apšmeižęs raudo
nųjų Darbo Unijų šviet. Ly
gą. Po Bendokaičio kalbėjo 
.Mason. Jis irgi be jokių Įro
dymų agitavo išmesti ”Dar-

’’ redaktorių. Trečias — 
Jis pasako tą pati.

Remeikis duoda Įnešimą iš
nešti rezoliuciją prieš "Dar
bo” redaktorių ir pasiųsti ją 
generalinėn raštinėn ir vi
siems lietuvių lokalams. kad 
’D.” redaktorius butų iš
mestas už tai, kam jis Dar
bo Unijų Švietimo Lygą pri
lyginęs prie Ku Klux Klano. 
Įnešimas paremtas.

Pramogų rengimo komisi
ja pranešė, kad rengiama 
koncertas balandžo 
Lietuvių Liuosvbės 
nėję, Cicero.

Biznio agentas K. 
raportavo, 1— — 
laiku, < 
dirba gerai. Blogumas tik 
tame, kad veik visi darbinin
kai jieško brangiai apmoka
mų darbų ir pigiai apmoka
muose darbuose trūksta 
darbininkų. Dėl tos priežas
ties tose vietose prisieina 
sulaikyti darbas, už ką bo
sai "kikina” uniją, kam ji
nai nepristatanti darbinin
kų. Pasikalbėjus apie smul
kesnius reikalus, susirinki
mas uždaryta.

Stebėtina, kad kai kurie 
nariai dar tebeserga! iuo ja 
bolševizmo influenzos liga. 
■Jau laikas butų pasveikti.

šapos Darbininkas.

I

17 d. 
svetai-

Kairis 
, kad dabartiniu 

Chicagoj rubsiuviai

LIETUVIŲ MOTERŲ 
GLOBOS KOMITETO 

ATSTOVIŲ MARŠRUTAS.
L. M. G. K. Centro Valdybos narėj 

• ). Šleževičienė ir V. ’vencienė. atvy 
usios Amerikon Lietuvos 
ei'alais lankysis su prakalbomis 
.ančiose kolonijose:

d. Vasario, Hurtfcrd, C t.
d. Vasario. Springfield. Mass
d. Vasario. Amstėrdam, N. Y 
d. Vasario. Herkin’.cr. . X. \.
d. Kovo. L-nvrence. Mass. 
iki 10 d. Kovo, So. Boston 

apielinkėse. 
Kovo, tvorcešter. 
Kovo. AVaterbury 
Kovo. Brookly n, X

d. Kovo,
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

našlučių
se-

21 
?2
23
25

•J i

Pajieškau švoge:
■ 4 etų atgal gyv 
o dabar nežinau a: 
;;il jau miręs. Metd.ia 
La kas apie jį žinot-- 
nešti. Už ką busiu iaoa.

Julė Porukai',. -š
28 Knox st.,

Pajieškat* Aleksandru Astrausko, 
Šiaulių apskričio. Kurtuvėnų parai i- 
jos, Jakstaiėiukų kaimo Meldžiu at 
sišaukti arba kas apie jį žinot malo
nėkite pranešti, busiu labai dėkingas.

Feliksas Nemeiksas
1532 Pearl st., ■Philadelphia, Pa.

1 Juozapa Klevo,
> Chicago, U1-.
- dar gyvas ar
* atsišaukti ar* 
malonėkite pra- 

dėkinga.
Jkštienė

[>ewišt<m. Me.
------ *.‘4U :

Pajieškau savo u- >..A, Antano A11“ 
drajauskio, paeita Kidulių kkimo, 
šviekšnos parapijų;. T.iUragis aps
kričio. Gyvena Am.- ;,.j apįe mi
tų. Jeigu kas darinotų, praneškite 
;iuo adresu:

Katrv na A :.d:ajauskaitė
4530 S. \\ ood -t.. Chicago, IlL

Pajieškau savo -vo-erio Jono Rulio,
iis pirma gyveno Vandergrift Pa., o,——r-.--- r.----- :.r
dabar gyvena Pb adeiphia Pa. MeHktU kaimo. Panevėžio ap> 
!žiu atsišaukti, arba kas žinote mel- ĮMĮĮtaMĮ. Įttyya ęn 
diiu pranešti man turiu svarbą rei- ..............
kala.

j
Pajieškau savo mamutės ir 

k®. Mano mamutės vardas Julijon. 
IPangonienė. o broliukas Juozukas, 
įmetu. Aš esu 9 melų. Mes persi.-ky 
! r«m So. Bostone. Man>ų atrašė du 
j ląišku ir «>es su tėte pa -u:ritėm tiuie- 
Įtį, bet jis sugrįžo. Mamute, ar tu 
įmanęs jau išsižadėjai? Jeigu taip, 
į tai prisiųsk nors broliuko Je:
Kas apie mano mama zrnot, pruneš- 
kit šiuo antrašu, už kų busiu laLui 
dėkingas: (10)

bro im
ti
4

4

1

•jieškau apsivedimui merginos 
našlės, taip 25 ir 31 metų. Aš 

1 metų. Su pirmu iaišku prisiųs- 
paveikslų.

F. B.
O. Box 26, Monteilo, Mass.

merginos, 
nuo 20 iki 30 

Aš esu vaikinas 32 metų am- 
ir turiu gerų darbų. Meldžiu at- 
ti ir w ąir'-nu iai„.^ ‘

pav- iksfu. kuipėnt pereii.alavirrrtKsu-? 
gražinsiu l’rztsau vytus ir davatkas 
■eraš'inėti. M. S. N.
G*:;i E. Bayllis avė., Clevęlahil, 4Jhio.

Pajieškau apsivedimui 
l e skirtumo tikėjimo, 
metu. Aš esu vaikinas 
ž:aur 
sišai

i

PAJIEŠKAU DARBO prie lietu
viškų krautuvių ar prie restoraęijų. 
arba prie namų. Esu našlė su vienu 
kūdikiu, iškadavoju kūdikio apleisti į 
dirbtuvę eidama. Esu mokinta ant 
daug kalbų rašymo ir skaitymu. Esu 
S* m. amžiaus. Rašykit ant šito ant
rašo:

— Mrs. Apaliomja Miller
76 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sa.-o švogerio Antinio 
Zakulskio. Paeina iš Kratiš- 

skričio. Kau- 
gyveno Ernest, 

Į-.Pa^ paskui Pittsburgh, Pa. Turiu 
[prie jo labai svarbų reikalą, todėl 

Fra, < erųs pųeidžiu atsišaukti arba kas apie Ji
0734 E. Bayllis ate.' CkVeland. OhioJžil*»te malvnėkiU pranešti šiuo ant- 

___ ___________ trasu: (Ui 
P. Andrei i u na s

49 Parkdale st.. Somerviile, Mass.

e.

Pajieškau savo orelio Maikio Ga-| 
onėio, pirmiau gyveno Seattla,! 

’Vas.h., o dabar girdėjau esąs Chica-j 
go. III. Meldžiu atsišaukti.

Antonina (laiončaitė
13i>9—-13 are. S . Seattle, Wash.

H
13
16
18
2 i)

25
o— 
X.«

o

3
5

<1. 
d. 
d.

Mass.
Coun. 

Y.
Nesvark. N. J. 
v. Brookly n, X. Y. 
Maspetc, L. I..
Seranton. Pa. 
Binghamton, X.

Kovo,
Kovo.
Kovo,
Kovo,
Balandžio, Cleveland. 
Balandžio. Detroit, ?• 
Balandžio, Grand Ra

v Y.

(i

1
*■»

5
6
8

10
12

iki S0 -.i. Balandžio, 
apielinkėje. 
Gegužio, Pittsburd. 

d. 
d.
d. 
d. 
d.

MHICMAVJMAh .
REIKALINGAS | 

KRIAUČIUS j 
dirbti prie* kuetoinierskų koalų. Dar>

Pajieškau apsivedimui merginos Sas ant visados.
arba našlės, t uo 25 iki 37 metų, lars- į oet platesnių informacijų kreipk^ 

- j j pagonis pažiūrų. Su pirmu laišku meldžia sekančiu antrašu:
..u., u__ ;i. f-, i , ,i_- I prisiųsti savo paveiksią, kurį ant pa-1 p m2041 Hamaton ate., (.leveui.u, Omo. [eik,;avini„ su£aiinsiu. BoX 5I b W.VI EKBl RY, CON N

P. lt. J. _____________________________________
Box 223, West Frankfort. 111.! REIKALINGAS DUONKEPIS
----------- ----------------------------------- —— - I Prie juodos duonos. Gera mokestis 

ir pastovus^ darbas veram žmogui. 
Kreipkitės tuoj į (10)

LITHUAN1AN BAKERY
109 River st, Haverhiil. Masu.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, katra mylėtų gyventi ar.t 
usės. Platesnes žinias suteiksiu per. 
laiškų. Su pirmu laišku malonėkite ir 
savo paveikslą prisiųsti, kurį ant pa
reikalavimo gražinsiu.

J. VVanaskv
R. 1. Box 40. \Vest Chicago, EI.1 

I

APSIVEDIMA!
Pajieškau apsivedimui merginos 

ai ba našlės, nesene.-mės kaip 30 metų. 
Aš esu 36 metų vaikinas, turiu gera 

i gy ve
šu pir

kai; 
\ a: k i -

Pajieškau brolių Antano, kuris . ......
piau gyveno Chicago, UI., ir Kaži-. darbą- Mylinčios gerą i’^Iai.-va 
■'įiero Simanavičių, j>*eiua iš Padvąr-: uifną malonėkite atsišaukti ir : 
rinkų sodos. Kuršėnų narapijbs.' mu<Jai.sku prisiųsti paveikslą, 
Kauno gub. Kas apie juos Žino realo-Mirt pareikalavimo gražinsiu, 
r.ėkit pranešti, aiba nats lai atsišau-: rus meldžiu nerasi nė’.:.I . - • ' t ii wl s» O C II I'kia, nes yra svarbus reikalas. 

Agnieška Simanavidaitė 
llf Bowen st.. So. Bosfeu, Massk

Stan’ey Zadauskas 
la39—21;n st.. Detroit

-Jieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, ftirp 20 i: 28 metų am- 
z aus. be >kiitumo čionais augusi ar 
iš Lietuvos atvažiavusi. Aš esu 28 
metų amžiaus vaikinas, gerai pasi
turintis ir dailios išvaizdos, turiu gė
ją darbą, uždirbu gerai. Merginos, 
kurios mylėtumei meilų šeimynišką 
gyvenimą malonėkit atsišaukti, pri- 
siųsdames ir paveikslą, kurį ant rei
kalavimo gražinsiu. Vaikinai neraši
nėkite.

Jieškau lietuvaitės merginos arba 
i. našles, kad ir su vienu vaiku, tarp 2’> 
■J ir 30 metų amžiaus, bg skirtumo šio-

. ................ - ■ -■ •- ■’ si. Aš esu vaikinas 29 metų amz'.a’.’.s, 
geros išvaizdos ir gerai pas 
flirtu ff< rą darbą, uz.diibu g 
gina-% kurios mylėtumėte meilų

, kreipkitės lai

Aš, Vincas Možeitavičius. PĄjiąž- 
Tau savo kaimo pažįstamų, Kamjn

kaimo. Malonėkit atsišaukti šiuo int- 
rašu: ’ . ■

Wm. M<>zelowitz
442 Roosevelt su.

S (

i

Chicag j ir

Chorų žiniai.
• LYROS” No. 4 JAI IŠĖJO.

"Lyra” No. 4 jau gaunama. Joje 
telpa šios dainos: "Naktužė. M. Vo
gei, sulietuvino J. O. Sirvydas; "Ro
želė”, II. H'erner, sulietuvino A. lai- 
l:s; "Keleivis”, J. P.. GottharJ, sulie
tuvino K. V.; "Nedėlios Rylas”, C. 
Kreutzer. sulietuvino J. O. Sirvydas. 
Viso keturios komposte Jos, kiekviena 
pritaikyta vyrų, motėm ir guš.-icins 
cho:-ims, taip kad viso labo yra ’ž 
kompozicijų. Knygutės puslapių 30. 

! Kaina 75c. taip kaip 1. 2 ir 3 XN. 
i Moterų choro kompozicijos galimą 
naudoti vaikų choranjs- Minėta; dai- 
I uas galima gauti užsisakyt tuojaus.

LEONAS EREMINAS (10)
324 Berriman st., Brooklyn. N. Y.GERA PROGA 

LIETUVIUI.
Išlaikęs 17 metų gęrą 

pimui vis- kies duonos ir 
ragų, parduodu su visais 
sais, mašinomis ir ketais 
namu a 
vimo turiu • 
abiejų apeiti

Šis biznis 
spirk;

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. YVAI KEGAN, ILL. 

Uždėta 15 d. Liepos, 1906 m. 
Draugystės Adtninistracija:

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—Sth st., Kaukegan, 

Vice-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1408 Sc. Prescott st.,
Waukegau, 

Užrašų raštininkas 
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. Linco)n st., 
North Chicago,

Turtų raštininkas Antanas Salucka 
810—sth st., IVaukegan, III. 

iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—Sth st.. IVaukegan, 

Iz.do globėjui: Jurgis Petraitis 
1428 So. Prcscott st., \Vaukegan, 
ir Jonas Skarhalis 
1216 Sheridan Rd., VVaukegan, 

Knygiai: Jurgis Jokubaitiš
328 Liberty st., AVaukegan, 111. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter si., IVaukegah, -III. 
Marsąlkos: Andriejus Delkus 

1032 So. Vicloria st.,
Nu. Chicago, 111. 

ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilly Court, iVaukėgan, III. 
Susirinkimai at-sibuna vieną sykį j

mėnesį, paskutiniame nedėldienyje, 
pirmą valandą po pietų, Liuosybės 
Svetainėj, 713—8th st, tVaukegah, 111.

Ke- 
... . Je

gorais itai- 
. * .e U 

be namo. Priežastis parda- 
du bizniu, tai Jnegaliu 
i, nes nebeturiu pajiegų. 
yra labai platus, kas au

tai nesigailės. 19)
IGNACAS MERKELIS

1315 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.

bekeinę 
visokių 
i-. ‘U - 
da iktn is,

iturint’s. 
jerai. Mer- 

šei- 
išku 
ant 
clu- 
vy-

Oregon City, Orcgpr..: rnvmšką gyvenimą.
________   ' įdedamos ir savo paveikslą, kur? 

o - ..._________________.. * n.. Lreikalavimo sugražinsiu. DuosiuPajukau sesers Marinos Bi-Į kiekvienai. Vaikinus arba
■v .es- . (”ITt‘J*U; ^'.ts’meldžiu nerašinėti.

nas'e. 10 notų į at^al gyveno lu-t
* iš Kauno rėoy-| 

Eržvilkie gals- j 
Prašau ątsi--

uanckytės-Kiselįe 
yra
r.ois valstijoj. Pae 
bos, 
eisi
šaukti arba ką 
kit pranešti, i 
įeikalą.

Raseinių pavieto.
:, Balnių sodžiau.

s anie ją žirą) malonė- 
:es turiu

L. Bex 1«.
C. Matchews

Pursglove, W. Va.

t-
Į 
i 
l 11L

III.

I

Monika Kasputienė
202 I.unenbui'g st.. Fitehburg, Mass.'

Pajieškau švogerio Kazimiero Mat- ‘ 
gos, kuris gyvena Detroite. Kas jį ži-i 
> o arba ils pats teiksis priduot man' 
ja adresą. Turiu svarbų reikalą. J

Mrs. Julė K'ieiirutė-KK&enė •’.
29 Davison st., Hyde Park, Mass. į

Pajieškau savo dėdės Antano Lėliu. I , 
lis pirmiau gyveno 16 Siagg su,1 
Srooklyn. N. Y., o dabar nežinau kur • 
jis randasi. Kas apie jį žinot, ma’o- i 
nokite pranešti arba pats I«*i at.si-į 
šaukia šiuo adresų:

P. J-eiis
Talačkor.ių kaimo. Pasvalio 

parapijos. Biržų apski., Lithuan

iabai svariną

UEL
III.

Pajieškau pusbrolių .Jmgio ir Da-l 
nieko Petrausku, paeina is Ragjuviun į 
parapijos, apie ii metu gyvenai 
Pittsburgh. Pa. Malonėkit? atsisaukt 
turiu reikalą. .

Juozas Bukis,
Kreivėnų kaimo. Kupiškio pašto, 

Panevėžio apskr., Lithųauia.'

i a.
Gegužio, Shtnanūoah, Pa-.
Gegužio. Mahanoy C:ty. Px 
Gegužio. Tamaųua. Pa. 
Gegužio, AVilkes Barre, Pa. 
Gegužio, Pittslon. Pa.- 

ir 13 dd.’Gegužio, Pi'.iiadelphia.
Fa.

d. Gegužio, Bait:more, Md.

Prakalbų reikale I.. M. G. Komiteto; 
itstovės laiškais kreip i? Į viršuj su 
ninėtų kolonijų veikėjus. Prašoma: 
vra. kad tose kolonijose butų suieng-j 
os prakalbos ir butų suorganizuoti 
ietos darbuotojų, moterų ir vyj^ ko-1 
nitetai.

Vi?ais prakalbų reikalais ir siun-į kin^a.
iar.t aukas, prašome adresuoti: — S.' Julij na
auža, cr L. M. G. K.. 131 Grand St-, i — ~ 

Brooklyn, N. Y.
\ isa.s praka,oų reikalais re .Kia !

.reiptis pas Sekretorių žemiau pade- broiio Stasio Stankaus, paeina iš f.ie- 
u antrašu. Aukas reikia siusti u’k-j tuvos Mariamvolės apskričio. Prienų 
r money orderiu išrašytu varde Lie-1 
uvos Moterų Glcb s Komiteto, ir pa
justi tą čekį Sekretoriui: — S. Pau
ža. 131 Grand St.. Erookiyn. X. Y.

15

11

Aš. Julijona Plusčauškaitė. ptijieš-’ 
knu šavo tikru brolių Leono ir Teles-. 

' ponaus. Pirmiau jiedu gyveno Pitts- ’ 
I burgh. Pa. 13 metų kaip AmerikęJ.' 
' Paeina iš Kauno rėdybos, Telšių aps- • 
kričio. Varnių valsčiaus. Aš ką tik! 

i atvažiavau 
. čiau su jai 
šia ii arba ka: 
rėkite pranešt1.

: Lietuvos ir labai nore- j 
susirašyti. Meldžiu atsi-j. 

apie juos žinot malu- 
uz ką busiu labai ciė

797 Bank st
I'lusėauskaitė 

tVaterbury. Conn.

Aš, Juozas Starkus, pajieškau savo

1

parapijos, Lapupie kaimo. Meldžiu at
sišaukti šituo antrašu:

Juozas Starkus 
Laisves Alėja No. 55, Kaunas, 

Lithuania.

AR ŽINOT, KAD —
Lietuvos sostinėj Kaune ketui as- 

lešimts gatvių likosi pei krikštyta i? 
vardų į lietuviškus? Dabar 
dalis Kauno gatvių yra pa- 
vardais garsių Lietuvos vrų. 

kad Helmar cigaretai yra

JSIsku
’ulesr.ė
semta
kr žinot, __ _________  v_
ukomi TurKiško tabako mylėtojų per 
u virš 15 metų? Į

I

Aš, Jos. Cherniavich. pajieškau s
■ vo puscroliij Petro ir Pranciškaus So- 
navičiu. jau ap’e 25 metai kaip gyve- 

, rt Amerikoj. Paeina :š Marlampolės 
Prienų parani'ios. Ijipupio 

Meldžiu atsišaukti šiuo anf
apskričio, 
kaimo, 
rašų:

Bcx
Jos. Cherniavich

287. Divėmon, Iii.

Linai vra didžiausias Lietuvos eks- 
orto produktas? 1320 metais eks
portas Lietuvos imu siežė 340,7 ės pu 
ų ai ha 1.3.6ĮP,iri)O svarų.

tad Helmar Turkiški C,garėtai 
udėti j tvirtas -dėžutes, kurios 
augoia juos - nuo sutrinimo?

Ar žinot, 
yra 
ap-

Aš. Jieva Raiaičiutė-Cherniavich, 
paj'eškau savo ni-brolių Simane. Pe
tro, Povylo. Juozo ir Antano. Megįų, 
paeina 
kričio. 
kaimo.
rase:

iš Lietuvos Mariam^olės aps- 
Prienų parapijos, Prienlaukio 
.Meldžiu at-išaukti šiuo ant-

Eva Cherr.iavich
Eov 287. D:\e.rnon, Fl.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus dir :us, 
• adar.gi Plapao paduškaitė yra vien 
am padaryta, kad jus išgydyti nuo 
ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
ridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
esnė negu diržas. Jokių diržų ar 
prenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
iojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
•e. Gauta aukso medalius. Mes pri- 
/ųsime ką sakome, atsiųsime jums 
šmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3658 Stuart B H g.. St. Lotus. Mo.

Aš. Domicėlė Pajerckaitė-Braknie- 
i.ė. Gigalių kaim1. najieskau sav-o 
pusseseres Doim ries šiuiinc’ gitė£, 
Nočiunų kaimo, Šimonių valsčiaus, 
Kauno rėdytos. Meldžiu atsišaukti.

D. Braknienė
32 Depetv st., Hamilton Or.t.

Catuda.

Pajieškau save draugo Miko Kups
telio. Ji-ai pereita vakarą dirbo .Mail- 
boro ant farmos. Jis buVo atvažiavęs 
i i AVoreester >r > '.:dci:i sugrįžę, atgal. 
L-u nats atsiduria ail?a anąpti ara- 
ąeškite lo ar.traš;:.

Antanai AbratJavniUi EJSb 
R F. D. 2, Bos 58a- M alpųjį Mąss,

»
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Senos šalies Slaviškas 
Gydyiojas

Dr. Milan Milojevich
SPECIALISTAS VI DURĮXIF 
LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRŲ LIGU-
417 WO()I) ST.. 

PITTSBURGH. PA.

Valandas: Paprastomis dieno
mis nuo II įsi 4. Nedėldienia.s 
nuo 1 ihi 3. (13)
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P?jieškau vagi' - Kazimiero Daugi 
>io, kuris pavogę 8182 .r du laikro
džiu apie 81i>() vi-rtės. pabėgo. Jis bu
vo atvažiavęs ąve. iuvs j Bostoną i 
Brookly n. N. Y.

Kaz. Baiakis
224 Hanover st.. door S.

Bo.itcn, Mas.

Aš, Pranas Lo osku 
vo .-ese’U Julijoi"- 
zoskiukių, paeina i: 
Raseinių apskritie, 
ėiaus. Skirsnemu ks 
kalniškiu kaimo, 
šiuo adresu:

I* ra ng
3945 tVil'iams

pajieškau sa
ri Man jonus Lo- 

Kauno rėJy bos, 
Jurbarko vals- 
parapijos, An- 

Meldzia atsišau.iįi

losk-js
., Detroit, Mich.

NE PAGAL KAINOS
FARMOS.

III.

III.

Ilk

Dirbėjai augščiausios rąšies sviete 
Turkiškų ir Egyptiškų Cigaretų.

SPRĘSKITE GERUMĄ
R Tamsta esi vienas iš ty rū
kytoju. kurie mano, kad ne

galima gauti geru TAirkišku Ci- 
;aretu prieinama kaina?

Jeigu taip, tai pabandyk HEL
MAR cigaretus, nes jie yra pa
daryti iš čysto 100% Turkiško 
Tabako ir parduodami prieina
ma kaina.

20 Helmarų kaštuoja truputį 
daugiau, negu 20 paprastu Ciga- 
retu, ir su koznu Helmaru Jus 
gaunate keletą sykiu dauginus 
malonumo.

HELMAR cigaretai yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susiiaužynto 
ir sumankomo. Paprasti Cigare- 
tai yra supakuoti Į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
JR VARDĄ.

S. ANARGYROS

B0XES Of
1O 01-10

NORĖDAMAS J VAIRIU KARMŲ 
ATVAŽIUOK J MICH1GAN.

Puiki žemė, ideali* klimatas, nami
niai marketai, arti didelių industrijos 
centrų: didžiausia truktų, bulvių ir 
gyvulių auginimo vieta, taipgi daugy
bė dar neišnaudotų progų. Rašyk 
šiuo adresu:

Land Sėt t lement Director 
Dept. of Agnculture, 

Lansing, Midų (20)
Dept. 19.

FARMA PARSIDUODA.
5’-_- akerio geros žemės. 2 akeriai 

juodų aviečių, 1 akeris raudonų avie
čių, 70 vyšnių nuo 5—6 tonų vyšnių 
t uodą, 20 jaur.ų obelių. 10 slyvų; 1 
arklys, 1 karve, būrys vištų. 6 rui
mų nauja stuba. garo pumpa, elek
tros šviesa, telefonas, prie pat sto
ties. didelė mokykla prieina prie pat 
stuBos, 5 keliai ir strytkaris, gera 
vieta dėl biznio. Už tą vieta galiu 
raut didelę farmą. Priežastis parda
vimo — senatvė ir neturiu familijos. 
loji vieta verta daugiau $4,000, par
duodam už $3^0b; įnešti reikėtų 
S2.400. likusius po $100 į metus. 
Klauskite šiuo adresu:

EVA PAL.AT1S
5 Corner. Eauclaire, Mieli.

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

TIKRU PAVEIKSLU jus galite pa
žinti garsingąją šalį MEN1CO. jos 
žmones, jų gyvenimą, aprėdalą, dai
lę. arkitekturą. namus, miestus, isto
riškas ir ženklyvas vietas, padirb
tas ir gamtiškas navatnybes ir t.t. 
Tie paveikslai fotografiški arba ko- 
loruoti. gaunami pas mane. Keturi 
už $1JM). geresni 3 už $1.00. Vaizdai 
Mexico, 36 paveikslai vienoj knygoj, 
$2.00. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikras Biblija*, su nurodymais. Bi; 
blija didėji $7.00. Biblija niažesnėji 
S5.00. _ „

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

Pinigus siųskit per bankus draft, 
arba pašto ar espreso money order. 
Nesiųskit pintim registruotame laiš
ke. Norint.* gaut atsakymu, turi at
siust 5 štampas p<> 2c. Manė adre- 

‘ • . ” SU>. K
M. X. MOCKUS .

(Dept. l_j Apartado 1378,
Gifadalajara. Ja., MeaTco.

Maloniai užkviečiu visus su

Spaudos Darbais 
visuomet kreiptis pas 

JUOZĄ GRIKŠTĄ, 
atspausdinu greitai, gražiai ir 

. i. Taipgi
ĮGROMATU su

iv -u visokiais
• letuviskais ir 
'gromata $1.25, „
v/. 100 konvertų 40c. Pinigus siųskit 

; money orderiais, o 25c. siųskit pašto 
Į j rampomis. , (-)
I JUOZAS GRIKŠTAS

233 Na. Clarion st., I'hitaielphia, Pą.

turiu atspausdinęs 
gražiausiom dainom 
paveikslais: šventais, 
angliškais. Už 100 
už 12 gromatų 25c
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ma jai ^užjausti. Klaipėdo 
kraštas buvo internacionak

Neimkit kitokie,- kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutsras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą.
Kurs tik vartoja Salutanp

LINIJA
• : f

I LIETUVĄ
Greita? pasažierinis kelias nuo 
,\'EW YORKO JK1 LIEJ’GJAUS 

nėr Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai r 

LIEPOJ Ų
S.% DROTTNINGHOLM 

Kovo 10 ir Balandžio 14 
S. S. KUNGSHOLM

Kovo 31. Gegužės 5.
Trečios klesos kainos: t

HAMBURGĄ-------------- $i03-5t»;
DANZIGĄ ir P1L1AVĄ $106.50 
L1EPOJV » KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

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

21-24 Stale Street. New York City.

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visok 
gėrisi jo stebėtinoms 
kadangi neranda jam lygaus, 
j: viršesnio. Pasistengi: įsigyti j- 
butelį, o mes užtikrinant, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. ' į 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus 
damas tikro Salutaras, o jei 
retų, kreipkis tiesiai prie 
priduodamas savo aptiekoii 
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO„ Ine..

Dept. IS
1707 S. Halsled St., Chicago, III.

ų pilvo ligų ir 
pasekmėmis, 

nei už 
‘ . J°
Kokį

reikalau- 
jis nėtu- 
išdi-bėjų 
:us adre-

tižioms. Bloga kai tave ■ 
4 , :ia tau lygus. Bet d;
didesnė gėda Galijotui į 
kišti kovą su Dovidu".

i Philadelphijos abu dide 
QaĮ dienraščiai palankiai atšilk 
pa--1*- “Philadelphia Bulleti: 

Klaipėdą! < labiausia prasiplai inę- 
Amerikos dienraštis) rašo: 

nušviečia Ver 
lės taftos neiateklius. 

.tartis privertė vokiečius 
Įsižadėti to miesto, bet nebu- 
jvo nuspręsta kas su juo g 
ryti. Sutarties autoriai t; 
vojo, kad ji tai turi prigulė 
Lietuvai, bet sutartis dar 
nepripažino Lietuvos valsty
bės. Vėliau, Amerikai pripa
žinus Lietuvą, pripažino 

Aiijantai, bet apie jos uo 
klausimą išrištu, ita nutarimo vis dar nepac: 

_ t, Lk.—j ir’1**- Jeigu jau Vokietija tu
____ Su Klaipėda«Lietuva galutinai Klaipėdos ^netekti, 

gali tarpti, be jos ji jaučia, j tai ar nebūtų ją syki ant v.- 
kad gali būti mirtinai pa-i^ados prisKirti Lietuvai. n< 
smaugtą. Ji nuolat reikalą-‘.^i laikyti neaiškume jos p; - 
vo, kad butų išpildytas ple-,l-et:L 1 ai buvo vienas 
biscitc pažadas, pasitikėda-'.^elio tų neužbaigtų dar.; 
ma lietuvių didžiuma, tečiau kuriuos aiškiai isspręsti p 
niekas neatsižiurėjo i tuos(truko drąsos sutarties dar - 
-•os reikalavimus... ‘tojams. Gal jie perdaug p.;-

"Gal ir vertėtų suvaldyti ‘rinkėjo jntemacionalizaci- 
Lietuvą. jeigu didžiosios .i°s principu, o taip pat rau- 
valstvbės butų buvę nuošė-,"1 J Sąjungos administrai - 
kilos.* Bet kada nereguliarė.' aparato sėkmingumu."

_ - - užima ze-J "Philadelphia Inąuirer"
jog:mes paskirtas* Jugoslavijai, sako: "Lietuviai jautė, kad 

r yra 
visas kailis ir jie Įrodinėjo, 

yra
1 J 

■iškirta 
ji P"i- 

,_____ ---- _---- Kad
įtame protavime yra logikos 
i ir išminties, tai aišku, ir ka
dangi lietuviai nebematė vil
ties, kad aiijantai jiems at
eis i pagelbą, todėl jie ir pa
sekė Vilniaus ir Fiume pre
cedentus ir patys sau pagel
bėjo.

"Jie dabar randasi Klai
pėdoje. taip kaip lenkai ran
dasi Vilniuje, kuris teisėtai 
priklauso Lietuvai, ir kaip 
italai sėdi Fiume, i kuri kro
atai turi daugiau teisių — 
ir po teisybei neaišku, kas 
galėtų lietuvius iš klaipėdos 
prašalinti. Gal būt ir geriau
sia, o gal net vienatinė išei
tis alijant-ams bus — pripa
žinti Įvykusi faktą ir forma
liai patvirtinti lietuvių nuo- 

I savybę, kurią jie patys Įsigi- 
iiO .

New Yorko dienraštis 
"Sun” rašo: “Lietuviai už
valdė pageidaujamą uostą ir 
laikosi jo taip tvirtai, kaip 
lenkai laikosi Vilniaus. Ne
reguliarė jų kariumenė. už
imanti Klaipėdą pareiškė, 
xad ji neis iš ten. Lietuvos 
valdžia, nors ir sakosi neda
lyvaujanti maište, rečiau vis 
dėlto atvirai pareiškia, kad 
ji pilnai užjaučia natūra
liam žmonių troškimui susi- 
vienvti su savo tėvyne". 

L. I. B.

Amerikos redaktoriai apie pliek 

Klaipėdos įvykius.
Klaipėdos atsitikimai pa

traukė domę visos Ameri
kos. Pusiau oficijozo 
’’Washington Post" redakci
ja net intarė Lietuvą, kad ar 
tik ne tuo, pirmiausia, tiks
iu -lietuviai padarė sukilimą, 
kad gavus puikios progos 
pasigarsinti. Ir ištikrųjų, 
drąsiai galima sakyti, kad 
visi didieji dienraščiai čia 
dėjo editorialus apie Klaipė
dą, kai kurie net po kelis 
kartus. Tuos pasekdami 
daug rašė ir mažesnės svar
bos dienraščiai. Didžiuma 
redakcijų pažvelgė i dalyką 
daug rimčiau negu "Post", j 
Negalima butų pasakyti, 
&ąd didžiuma balsų butų bu
vę palankių Lietuvai. Buvo 
ir palankių ir nepalankių 
cditorialų. Tečiau didžiuma 
jų nepasakė savo tikros as
meninės nuomonės, tik iš
reiškė baimės, kad Klaipė
dos Įvykiai neuždegtų naujo 
pasaulinio gaisro. Nors Į 
Amerikos, rodos, didžiuma,: 
ir nebenorėtų kišties i Eu-| 
ropos reikalus, tečiau nuo-į 
Širdžiai pageidauja taikos, į italų kariumenė užima že-' 
aiškiai nusimanydami. ; 
naujas didelis karas Euro
poje netruktų atsiliepti 
skaudžiai ir i Ameriką. Vie
nas iš didžiųjų Amerikos 
dienraščių, "New A ork 
Times", nepasakęs savo nuo-; 
monės iš esmės, charakteri 
zuoja. Įvykius, kad, girdi! 
"Lietuva — prieš visą pa
sauli’’ ir abejoja apie pasi
sekimą.

Neprielankiu editorialų 
mintys buvo šios:

1) Versalyje padaryta di-

šo toliau "B. Herald". 
Lietuva ir blogai buvo 
tarta pasiimti 1 
spėka, bet jos nekantrumas 
gali būti dovanotas, atsimi
nus taip ilgą tęsimą, rusų 
grasinimą ii- visos tautos 
reikalavimą".

"žinoma, — rašo "Cleve- 
iand Plain Dealer", — Lie
tuva gal ir turėtų pasitrauk
ti iš klaipėdos, bet nežiūrint 
tos teorijos, vis dėlto negali- I

i
II 

zuotas su pažadėjimu plebis-jir 
eito, kuris I
Jisai guli tarp Lietuvos ir 
juros, i

«.i

i„ _ . . _ _ . . __ : "Lietuviai jautė, k
.aiijantai nesiunčia savo ka-iuodega turi būti ten.kur v 
'ro laivų. Kada turkai pasi-L —— 1:-
i laidžia nuo saito, niekas ne- kad kadangi Klaipėda 
’siskubina jų suvaldytą Net (vienatinė jų išeitis i jurą 
kada lenkų savanoriai už-. turi būti teisėtai pi" ' 
ima Vilnių, Lietuvos reika-Įįai teritorijai, kuriai j 

liaujamą miestą, aiijantai klauso geografiškai, 
nesiunčia baudžiamosios ek-

, tradicijos...
i "Vargu ar Klaipėdos su- 
' mišiniai prives prie tarptau- 
Įtiniii komplikacijų. Jie per- 
■daug nežymus. Tečiau jų pa-i 
■sakmė turėtu būti kuogrei-Į 

dėlė klaida, kad paliuosuotajčiausis Klaipėdos klausimo; 
mažos tautos. Tai Įrodanti išsprendimas. Lietuva užsi- 
dabar Lietuva ("San Fran-į tarnauja turėti tą kraštą, ir 
cisco Jotiniai”). ' nebūtų nei senso, nei teisv-

2) Lietuva ir Lenkija in-,’-šs —neleisti gyventojams
tariamos peštukizme ("Chi-J areiksti savo apsisprencii- 
cago Tribūne" ir keletas ki-?' ^-.° juk lietuviai tik to ir 
tu dienraščiu, tą minti pa-.1 - reikalauja 
kartojusiu)/ * Į "Klaipėdos Įvykiai" —

3) Lietuva intariąma, kad - Express -
ją stumia Rusija. Tuo budu 
ji galinti netekti užuojautos 
kitų tautų ("Milvvaukee

' Sentinel", "Dayton Jour
nal" ir k.).

4) Lietuva inėjusi i Klai
pėdą krito auka Rusų ir Vo
kiečių intrigų ("Rochester 
Post Ęxpress").

5) Klaipėdos įvykiai tai
misterija, kurią/sumezgė !; j
Vokietijos junkeriu atsto- .. - ». inta‘kingįiu
™uara! Klaipėdoje Gaiga- , ^rašėij’^hristian Sriėm 
iaicio-”Washington Post , Moniįor-rašo: -lšpra. 
pakartojęs šmeižtą, paleistą vakanj vaistybės įlė. 
is Varsuios. rij manyti, kad Lietuva galu

. 6) Į Klaipėdą veržiasi Ru-; p2je gaj sutiksianti patapti 
sija, einanti Lietuvos ųžpa- atstatytos Lenkijos,
kalyje — Dayton News . į]:aįy |<acj jį seniau buvo au- 

Užcituosime dar tipingą tonominės Lenkų karalijos 
atsiliepimą vieno pietų dien-Įdalis. Bet lietuviai reikalavo 
raščio "Charlstown Gazette, lnepriklausomybės ir išgavo 

būdami pilnai Įsitikinę,

i lašo
tai vėliausioji pastanga ati- 
laisyti vieną iš kvailu Ver
tulės taikos kompromisų. 
Klaipėda tai vienatinis Lie

tuvos uostas... Lietuviams 
atsibodo laukti komiteto ty
rinėjimų. Deito jie ir nu
sprendė, kad jie iš tų komi- 

-latų nieko gero nesulauks ir 
Teito patys pasiėmė uostą. 
Jiems jisai turi prigulėti".

rl

raščio
W. Va.": "Gyvenimas yra- ją, būdami pilnai Įsitikinę, 
trumpas, o be to dar Kon-ĮLad Klaipėda bus jos uos- 
greso sesijos nepasibaigė. rs. 
Todėl mes negalime užimti i pat 
skaitytojų laiko pasakoji-Idos

rie dabar sudaro pavojų Eu-Į kalinga jų prekybai. Juos 
K čia remia Franeuzija, kuri 

r ori taip stiprios Lenkijos, 
kaip tik bus galima. Bet jei
gu lenkai Įsikurtų ir Vilniu
je, ir Klaipėdoje, tai beabejo 
netruktų ateiti tas laikas, 
kada ir visa Lietuva bulų 
prie Lenkijos, prijungta. To, 
rodos ir norėtu7 Franeuzija. 
štai dėlto turbūtTietttviai ir 
pasirinko Klaipėdos krašto 
užėmimui kaip tik tą dieną, 
kada Francuzai ėjo i 
Ruhr’ą”.

Republikonų dienraštis 
Boston Transcript" rašo: 
"Lietuva nuvarė į šiupu- 

liūs didžiųjų valstybių ir tos 
taip giriamos Versalės su
tarties autoritetą. Valstybių 
kapituliacija, ar ji pasirodys 
tik laikina, ar ne — bus šal-

Lenkai pareiškia taip 
pretensijų prie Klaipė- 

„ „. . _ t... valdymo, remdamies
mais apie tuos lietuvius, ku-jt<io, kad Klaipėda esanti rei-

ropos taikai. Jie gyvena prie 
Baltijos jūrių. Jie yra miši
nys slavų, prūsų, lenkų, lat
viu, žemaičių, latvingalių, 
jadzvingių, kum, žemgalių 
ir krivičių. Jie turėjo ma
žiau ramybės, negu airiai, 
daugiau vargo negu armė
nai, mažiau pinigų negu Li< 
berija ir daugiau pragaro, 
negu Lenkija". ■/ Į

Tarpe prielankių balsų 
verti paminėti šie:-

"Boston Herald*’ rašo: 
"Nuo to laiko, kaip Rusija 
paskelbusi savo pretenziją Į 
Klaipėdos klausimo rišimą, 
galima buvę laukti, kad Lie
tuva nebetylėsianti ir kad ji 
stipriai pareikšianti savo 
teises. Taip ir Įvykę".

"Kodėl Klaipėda nebuvo 
priskirta Lietuvai Versalės 
sutartimi, tai paslaptis , ra-

»

Sveikas Maistas

eagle b^and
Išrišo tą klausimą dėl moterų per pasta- 

gentkartes i 
kudixią yra išauklėta 
Braiid, ac< u ko«ų nors 
supaisytą maistą.

pienas nepatinka kūdikiui, jeigu iūsų neauga ir *«; v..>

ir daug daugiau 
naudojant Eagle 
nitą tara t.Kslui

Pasiųskite šita pegarsinima i 
lhe Kardelis Cu_ .Xe.v >ork 
ir gaubite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip ji vartoti lie
tuviu kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikiu ki.ygį.

Bordena

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
r.ardpatarnavimas yra greičiausias 
tarti giminėms atvažiuoti į Ameri
ka. Žmonės turėdami Cunard bilie- 
: s gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris paleng vina visus išeivio vargus. 
I i patarnavimą nėra ekstra kaštą

Cunard Money Orderiai yra iš
mokami Lietuvoj greitai ir

Dėl tolesniu ■informaciją 
kitvS prie laivą 
to savo mieste

:. karnai artojų varaus 
lyti, ir per tai prisiei-; 

:t.s taip skaudžiai ken- 
" mokyklų, be bažny- 

susirinkimų, vien 
skaudžiai žiaurų jun- 

NK Tamstos, kurie ar- 
prie valdžios, phkla- 
kad ir tam nelaimiu- f 

kai *_
a lengvinimo spindulė-’ 

žibėtų. Nejaugi Lietu- 
-:u taip gerų lietuvių 

:n kampeliui piktųjų 
lenkų nasruose žūti? 

gali atsitikti, nes nesi
moko, o nieko besiru- 

■ apie tuos kraštus".

kos civilizacijos pajiega.
• Tik tos tautos. Kurios tur 
j nai pieno, turi užtektinai 
žmonią. Vartojimas pieninių produk
tą ant rinkos atskiria civilizuotas 
tautas nuo puslaukiniu.

Milionas gerai penimu karvių Aus
trijoj ir Vokietijoj, beabejor.ės, prail
gino didžiąją karę. M Ulonai gerui »■? 
rimų karvių šioj saly padare daugiau 
negu bile kuris kitas maistus ».'sti
prinimui talkininką rpėką. ir šian
dien tie milionai mysą karvių apsau- 

rnn#Jv av. bad» vaikus Cent.-alinčj Ec-.iiUrlJ livlbyeb, d i i i-opoj. Kur tapo išnaikintos karv 
"tas vienintelis maisto šalti;.!.;.

Pienas yra stebėtina; r.
Gamta jame sujungė visas -v 
sias maiste dalis, kurios <hwxi 
mą ir energiją, augina J; 
”ojs muskulus ir celes. 
. Tyras, atsakantis pien; 
riausia protekcija prieš l 
ginkluoja žmogaus kūne, sistemą 
vai su ligų mikrobais. Nešvarus 
ras vra didžiausius ligų nešiotojas. 
Tede! reikalinga gauti musą nan.im 
tvro ir švaraus pieno.

Vienok pagal dabartines aplinky
bės yra sunku gauti šviežio ir tyro 
pieno. Už tai Bordtno Lšgaracūinti.s 
Pienas yra sutaisytas taip, kad jis 
turi savyje ir tyrumą ir švarumą, to
dėl jis ir yra taip pianai naudojamas 
šioj šaly.

šis pastovus visos šeimynos 
tas yra gaminamas iš sveikų ir gerai 
prižiūrimų karvių. Iš jo dalis vandens 
yra išgarnodir.ama ir pridedamu tyro 
cukraus. Steralizuojamas jis yra šva
riuose kenuose. taip kad vartotoją jis 
pasiekia absoliutiškai tyras.

Dadėkit prie jo atatinkamą dalį 
vandens ir jus turėsit ssanų pieną 
visokiems stubos vartojimams. Tai 
yra parankus, švarus ir ekonomiškas 
produktas.

«
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'^umatizrto, 
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<ie! vyrų
Mes _ ____________________ „ .
• tarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu 
vaistus ir s ■ A

- <

< Kuomet s: 
pagalbos,

1

i
i

geriausius pa- j

bandymui
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų

American Veather & !*iliow Co. 
Desk F 12. Nashville. Tena.

Ii

NĖR PIENO, NĖR 
ŽMOGAUS".

..rašė C. Houslon Goadiss.

•■tik svarbiausias žmogaus 
ai yra motiniška modernis- 1

’į IRIAI APNIKO AUS
TRALIJĄ.

Apie ar 70 m. atgal tu- 
- .i j.-i rali jos sportmanas 
kUiabeno tenai ^kelias po-
is Amerikos zuikių. Nuo to 

jų tenai tiek priviso, 
iandien jų priskaitoma

Cunard Line, 
126 Sfžte St., 

• uston. Mass.

JUMS PAGELBĖS!
ukiamasi Fain-iLzpvKe.'ia 
Skausmas g” itat ayj-a- 

iirna ir a.-sniagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnypteiejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratau? 
čios ne ui a i gijos, ka n- 
kiuaacio ir riečiaa- 
ėio j krūvą strčaą 
dieglio, tvoj&u^^u- 

įsipilkite šito gtiiin- 
go ir patikėtino šei

myninio linipiento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Puin-Erpelleris turi mušti INKARO 
raėtetaddį.. Visi ėPT yra jx- 
nicgzdžioji’iiais. Kaina ėae. ir "Oe. 
aptiekos:- arba iš

F. AD. R1CHTER 6 CO.»
! 164-114 SesA 4th St., fco-JĄra, ». Y. į

kati
Uu ; 4< ‘(K).000.000. Austra
lo: daugiausia yra išvysty
ta avių industrija, ir avių 
r.j.c iitoiai zuikių labai ne- 
n.ėgsta. ne> jie daro jiems 
re tiktai didelę konkurenci- 
. ą ;::ėsos ir kailių rinkoj, bet 
i-ė a ganyklas ir javus. Da
bar su zuikiais prasidėjo ti
kra kova

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS

Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų' Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš- 
ir mes užmokam už expre-

5
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA?

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesia: į PiLIAVĄ.

laivai išplauks iš New Vorko j
RYNDAM .................. Kovo
Ntnv AMSTERDAM Kovo
VOLENDA?.? .... Balandžio
ufo.-ų turi g —

to>r>i<'ius irt-.ios klėstos pasažie-i 
i iuiUA.
..... . Ivieta kreipkitės prie, 

vielos S.r La pas
KAULAM) AMERICA UNĘ 
bs hiate St.. Boston, Mass. Į

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų raistų žemoms kainoms, tai visada ateikite

100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistą, šaknų nuo 
ilgų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusic 
.i^j, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
r.uo kosulio ir kitą ligų. Taipgi turime nuo visokiu slap

iu ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo patrūkimo 
j ir moterų. Dielią iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių, 

jums patarnausime kuogoriausiai, pašaukiame geriausius
-J-?--, ":-i r.orke gaut gerus

;s ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

I. ii'. AKORTeS jūsų giminėms 
ir draugams Lictuyoje per

BREMENĄ
Lietuvos Valstybės autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Dplei laivakorčią ir kitų 
formacijų kreipkitės pas

NORTH GERMAN LLOYI) 
Chas. Kaufman

182 IVashington st.,
Boston,

in-

DNITEDAMERIUN UNES
JO1NT SER.V1CE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

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

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovon; ant visų laivą. Dide
li valgymui kambariai. 
Ilonai ir 
trečios 
riams.
CLAY”, 
’BAYERN”, 
CARKOLL” 
GIA” turi 
kambarius.

• Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTĖ”, ’RĖLIAN- 
CE” ir ”ALBERT BAL- 
LIN” veža 1, 2 ir 3 klesos 
pasažierius.

UNITED AMERICAN LINES

JULIUS ROTTENBERG, 
260 Hanover st., ' 

Boston, Mass.

Kartu su aukomis, Įduoto
mis persiuntimui Lietuvos 
Šauliams, pil. A- Žm. gavo iš 
R. kolonijos laišką, kurio iš
traukas čia paduodame:

"Taigi mes čia kiek galė
dami kaip skruzdėlės dar
buojamės dėl Lietuvos, tik 
nežinia kodėl Lietuvos vi
suomenė, ar gal ir valdžia, 
užmiršo nektįrningos Dzūki
jos Seinų ir Punakė kraštą, j 
Lenkai, kaip farizėjai Išga-Į 
nytojį kad: kryžiavojo ant 
kalno Kalvarijos, taip pana
šiai baigia jie dzūkelius ka
muoti. Tik ne ant Kalvari
jos, bet ant Dzūkijos kalki
niai — akmenuotų, tėvelių 
prakaitu, brolelių krauju, o 
močių su sesėms ašaromis 
aplietų kalnelių. Nehrimin- 
giausis tas Dzūkijos kraš- 

ciiv miivuio, <»i tas, kad Lietuvos vartais r
tiniu pažeminimo Anglijos, yra, o kita, kad iš to krašto - 
Francijos” ir a Italijos vai-nėra inteligentijos, 1

PAVOJINGA LIGA
KARTAIS IŠSIVYSTO Iš NEGYDOMO ŠALČIO

ai žmonių miršta kiekvienų žiemą r.uo paprastą šalčių. Kuomet 
' * tai geriausias daiktas išgert puoduką karštos žolių arbato;.

>‘i -uš»ldvt atšalusį kraują, pagreitina cirkuliaciją ir prašalina
■ " vidurky. ' .

: metų žmonės vartoja Žolių Arbatą, kad prašalint šaltį ir
avė kuna sveikai. Daktarai visur pataria žmonėms gert puodu- 

Bulgiriškų Žolių Arbatos, kad praaahnt šakį. Daktarai žino, 
- ni-dikaJiškos žolės yra tik Bulgariškų Žchų Arbatoj ir jos pa- 

užiaikvt pilvą, kepenis ir žarnas mrai. Aptiękonai visur su 
i" Akoroenduoja Bulgariškų Žolių Arbatą, nes jie žino kaip daug 

padaro.

i
t
I M iii.
tu tari

'Ji pac
: r.uodvĮ
i Per
tižia kv

kar:
kad t y
^elb-ii
ožiauer.

; jtero ji __ |

1 Ib.bfarišku žolių Arbata dirba greitai. Duok puoduką mažiems vaikAms.
I’ui :>a ir , šes kovot «u žiemos ligomis. Eik pas savo aptiekorių šiandien 1 
ir i“- '. Bulėariškos Arbatos arba mes pasiųsime didelį šeimynišką 

nėra hak npd-a-.r^ pasta už 11.25, arba 5 už $3.15, arba € už $5.25. Adresas n^ra ^“a„y,*45 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

sa- 
tik 

pasažie- 
”MOUNT ’TIaNSA”, 
•’MOUNT 

”THURIN- 
specialius

puikus dėkai 
kiesos

Laįvai

ir 
ir

SIUNČIAME
LIETUVON

Saugiai — Telegrafiška:, čekiais
LITUS IR DOLERIUS
Pigiai, Greitai ir Saugiai — Telegrafiškai, čekiais ar paprastu 
keliu po Gvaraneija!

PARTRAUKIAME gimines iš Lietuvos Pigiai ir Greitai.

L AI V AKORTES
miestus pagal pigiausią kompanijų kainą, viskame keleivius aprū
piname draugiškai ir sąžiningai. Rašykit ar ateikit:

LESIAM TRAVEL BDREAO
136 Kast 42nd SL, NEW YORK, N. Y.

Dirhtll VPV5,iavn’ Kuka«fy. Visokią Ženklelių, Guzikučią, Ant- 
spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jusą dr-tės vardą. 
STROPAS CO., 90-92 Ferry St. Newarkf IM. J.
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KELEIVIS

juojautas, pareiškę valdžiai lo atsiimti. Nenorėdamas 
(savo norus ir nusistatymą Igaišuoti kitos dienos — da- 
į svarbiausioj musų valstybės į dedu ir nurodęs, kur yra tie 
jbuitės nulėmimo valandoje, i du litai be įlenkiu centų, 

_____ __  11pareikšdami.tautos skriau- prašau grąžinti.
įvyko profesinės litą ir lupa jjeiną prisimv-1dėjams neapykantos protes- man: J“'

L J „ i susi-inęs. Sausio 13 d. aš nuėjau 
keisti, tai stoty davė už 1 h* 
tą 950 aiiks., o žydų bankuo
se po 980 auks. Ir taip visuo
met Prekybos ir Pramonės 
Bankas turi privilegiją, sėdi 
stoty, kur pereina kasdien 
tūkstančiai žmonių, ir jis 
dar ima daugiau sau pelno 
nei privatiniai bankai.

Skyriaus vedėjas tikras 
krikščionis demokratas.

*

I

Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

Rokiškis. Sausio 7 dieną bankas maino nedaugiau 
Rokišky f 
darbininkų sąjungos i ‘ 
rinkimas. Iš valdybos prane
šimo aišku, kad sąjunga ne
gyvuoja, bet tik skursta. 
Patsai susirinkimą^ < buvo 
palyginamai ne toks skait
lingas, kokio galima buvo 
laukti. Juk vienu tarpu joje 
buvo skaitoma apie 1,000 na
rių. šiame susirinkime daly
vavo gal apie koki 100. Skai
čiuj dalyvavusių buvo nema
ža ne barių arba bent tokiu, 
kurie nario mokesnio nebe
moka ir nariais skaitytis ne
begali. Tikrų narių gal buvo 
kelios dešimtys. Vaidybos 
pranešimai labai mizernas. 
Faktinai valdyba neparodė 
jokio darbo ir jokio plano 
tam darbui vykinti ateity 
nepareiškė. Dienotvarkė bu
vo paprasta, matomai darbi
ninkų neužįdomavo. Kiek 
liek gyvumo sukėlė einamo
jo momento klausimas. Ga- 

\ na įdomu, kad pirmininkau
jantis Tamošiūnas, priėjus 
prie to dienotvarkės punkto, 
pareiškė, kad esąs atvažia
vęs darbininkų atstovas Vi
lkinąs ir jis pranešiąs apie 
Seimo darbuotę. Mat pirmi
ninkaujančio nuomone, ma-' 
lyti, tik darbininkų kuopų 
atstovai yra darbininkų at- . 
stovai. Tame pačiame susi
rinkime buvo ir kitas Seimo 
narys Budreika, Rokiškio 
prof. darbininkų sąjungos 
narys, bet jis matomai pir^ 
mininkaujančio nuomone ne 
darbininkų atstovas (nes jis 
socialdemokratas). Darbi
ninkų kuopų atstovo kalba 
buvo vienas pasiskundimas 
už pašalinimą frakcijos na
rio Domino iš Seimo ir išme
timą 10 posėdžių 3 frakcijos 
narių. Atstovas Viliunas la
bai vaizdžiai ir teisingai nu
piešė, kad Seimo didžitfma 
neteisingai ir neteisėtai pa
sielgė. Gaila, kad jo kalbos 
negirdėjo Lumbis, jam butą 
paaiškėję, kad darbo kuopų 
atstovai daug didesni patri
otai už jį pati ir gal dabar 
gailėtųs davęs valią. savo 
kumščioms. '

Po to atstovas Budreika 
pranešė, kas yra padaryta ir 
kas daroma socialdemokra
tų frakcijos Seime. Paskiau 
paėmė žodį drg. Purenąs ir 
charakterizavo einamąjį 
momentą ir pažymėjo sąry
šy su tuo darbininkų klasės 
uždavinius, kviesdamas dar
bininkus organizuotis kovai 
už geresnę ateitį. »

tų.
Pažymėtina, kad tokioįę 

svarbioje ir reikšmingoje

_ _ ■ Jis atsakė
: ’Tamstos įriimta*’ ir 

į mostelėjo ranka, aš išėjau.
Dėlto aš norėčiau žinoti,

AR ŽINOT, KAD —
Alaska buvo nupirkta Su

vienytų Valstijų nuo Rusi
jos 1867 metais.

. .. . w . ar vieta tokiems ponams sė-
muši, uemopsti-aę^grigti-feip vie-

- Keisto-|l0se n. skrjausti
A x .. i- kurie1 et. £eine

beveik nedalyvavo? ičtoste
kas mųsu zvdu atsinešimas. 
■i • r-.........................• *-

A '/Mariampolė. Gruodžio 19 
d. p.m. Mariampolėje laidojo 
drg. Juozą Janušauską, Z. 
U. Darb. Profesinės Sąjun
gos Šunskų Skyriaus Valdy
bos narį. Janušauskas buvo 
veiklus prof. sąjungos dar
buotojas. 1921 m. prieš Ge
gužio širmąją buvo žvalgy
bos areštuotas ir išsėdėjo 
Kauno geltonojoje viršaus 
pusantrų metų, nesulaukęs 
teismo... žvalgybos, kalėji
mo ir pagalios sunkios ligos 
nukamuotas gruodžio mėn. 
p.m. mirė.

Laidojant drg. Janušaus
ką musų tautiniai "angelai 
sargai” pasinaudojo proga, 
kad parodyti savo iltis: susi
rinkusią prie kapo minią 
šaudydami, kad įvaryti dau
giau baimės, išvaikė; kai- 
kuriuos smarkiai apmušė. 
Likusius prie kapo areštavo.

Pikti liežuviai šneka, kad ; 
tose "operacijose" dalyvavo 
asmeniui ir pats apskrities 
viršininkas.

Kuršėnai (Šiaulių apskr). 
Vietos socialdemokratų 
kuopa sušaukė Kuršėnų 
miesto ir apielinkės darbi
ninkų susirinkimą. L. S. D. 
P. Šiaulių Apskr. Komiteto 
atstovas padarė pranešimą 
apie Seimo darbus ir tarp- 
tauunį gyvenimą. Baigda
mas kalbėti kvietė darbinin
kus organizuotis — stoti į 
socialdemokratų partijos ei
les, steigti darbininkų są
jungas. Tik organizuoti bu- 

J tfs Lm i W1 r D 1 O ZaLtVA“, 1 l'l !

gai kovos su išnaudotojais 
dėl galutino pasihuosavimo to

i

|

žmonių skriaudėjas.
Mariampolė. Ūkininkai, 

kurie jau užsimokėję žemes 
mokesnius, skundžiasi, kad 
jiems kasininkas nuskaitęs 
po keletą litų. Manau, ar tai 
galėtų būti? Ir pradėjau už
tarti, pateisinti kasininką, 
sakau, gal jus apsirikot ir 
1.1. Bet jie man atsako: Jei) 
vieno, tai butų tiesa, kad ap
sirikau, bet kad keliems!

Paskiau patyriau iš vieno 
kaimyno, kad jam irgi nu- 
skaitę, nors suma, kurią jis 
įnešė, buvo suskaityta trijų 
asmenų, dėl to, kad jis nešė 
viso kaimo. Nenorėdamas ti
kėti žmonėms sumaniau 
pats persitikrinti. Ir štai, 
lyg tyčia, puiki proga; musu 
kaimo mokesčiai buvo dar 
neįnešti. Kad neapsirikti, 
suskaitom dviese vieną ir 
antrą kartą, viskas tinka. 
Nu vežu. Atėjau į iždinę — 
žmonių nedaug. Pasitikri
nęs dekleraciją pas p. buhal
terį, nueinu prie kasos. Eile 
vos iš dviejų žmonių. Ma
nau, puiku laika pataikiau, 
greitai atliksiu. Tuo tarpu 
kasininkas M. sako panelei, 
kuri irgi mokėjo žemės mo
kesnius viso kaimo: "Stoka 
50 centų". Panelė dar pasa
kė ką tai, bet nenugirdau, 
žiuriu, dadeda tą 50-centų. 
Na, manau sau, Lad panelė, 
baigusi gimnaziją, galėjo 

.apsiskaityti, tai tik dyvai. 
j Sudėjęs į .stačiulką jos pi- 
i nigus ėmė skaityti pinigus j i 
jauno vaikino, kurio buvo 
zana diktokas pundelis. Tuo 
arpu eilė žymiai padidėjo. 

Suskaitęs sako: "Trūksta 
trijų litų ir..." nepamenu 

1 celių centų. Šis irgi dadeda. 
i štai jau ir aš prie langelio.

a\o pra- 
- o .— —.ę jp palaiko
visą valstybę’. Tokiu savo 
elgimosi sukelia piliečiuose 
neapykantą valdžia. Turbųi 
dėlto kaimiečiai vadina mo
kytuosius vagimis ir. 
krapštvkim lauk iš 
tokius ponus.

Už faktų tikrumą 
autorius.

Rudžių Pranas.

• Taigi, 
įstaigų

atsako

Keturias žmonas turi.
"Aido" žiniomis, po Kau

ną _ir po Lietu', ą ‘ bastosi 
koks tai žydas Chuna Press, 
apie 40 metų, kuris apsive
dęs bent su 4 žmonomis.

laistai

\

KŪDIKI
cvV!

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. JŲ 

l KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

t'inka S. V. Colt 32 Kalioro Put runai. 
Kuinu 811.50.

\(). 316 —TIKRAS IMPORTUOTAS 
VOKIŠKAS Al TOM Ali ŠK \S 

PlšTAl.IEVAS -ORTGIES" 
KALIBRO 32.

Tai yra vienas iš augščiausios 
;ies automatiškų pištalietų sviete. 
Visiškai saugus, visiškai akuratiskas 
i labai smarkiai šaujamas, su ap
saugos zomkeliu ir su automatiška 
levizka. Po kiekvieno iššovimo tuš- 
a gilia automatiškai yra išmetama 

r pilna įeina jos vieton gatavai šau- 
:. Mėlynu plienu finišiuouas, drut- 
nedžio rankenukė. Sauja 9 sykius, 
tai yru geriausias vokiškas pištaiie- 
as, kokis tik buvo kada nors atvež
us. Jis yra vertas $20. Mes importa- 
om juos tiesiai didelėj daugybėj ir 
odei galime parduot; už žemiausia 
ainą. Kaina tik $11.5i) ir 35c. ekstra 

<ž persiuntimą.
Šituos pištalietus mes aplaikėm 

urmiau, regu augštas tarifas buvo 
tždėtas. Išviso ją beliko tik vienas 
ūksiantis, kukiuos parduosime už 
11.50. Po išpardavimui pažymėto 
kaičiaus jų kaina pakils. •

Tikras Importuotas Automatiškas 
MAUSER” Kalibro 25,

Kaina $13.5’).
Tikras Importuotas Automatiškas 

•ORTGIES”, Kalibro 32,
Kaina $11.5).

Tikras Importuotas Automatiškas 
ORTGIES”, Kalibro 38, ”

Kaina $12.25. 
Importuotas Automatiškas 

Kalibro 25, Kaina $9.95.
Importuotas Automatiškas 

2, Kaina $9.50.
Automatiškas 

, Kaina $12.25.
Automatiškas 

, Kaina $12.75.
Automatiškas 
Kaina $24.45.

Tikras 
0WA”,
Tikras _

’DREYSE”, Kalibro :.t
Tikras Importuotas 

SAUER”, Kalibro 25,
Tikras Importuotas 

<SAUER”. Kalibro 32,
Tikras Importuotas 

LUGER”, Kalibro 30,
* Makštįs biie revolveriui $1.75. 

Persiuntimas 3.5c. ekstra.
Užsisakydamas pažymėk pištalieto 

-ardą ir kokio kalibro nori. Prisituk 
:5c. stampomis už persiuntimą, o už 
pistai ie tą užmokėsi, kai jį aplaikysi. 
Rilnas užsiganėdinimas gvarantuotas 

’-rba pinigai bus sugražinti. Rašyk 
•iandien. . (9)

UN1ON SALES COMPANY
1.5 g. liesplaines st.. Dept. 373, 

ęhicago, Ilk

S 
\
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Radviliškis. Gruodžio 17 
dieną čia įvyko didelis mies
telio ir apielinkės darbinin
kų ir mažažemių susirinki
mas. Kalbėjo Seimo nariai 
Purėnienė ir Kromeris. Pin 
rėnienė kalbėjo profesinių 
sąjungų veikimo ir jų tikslų 
klasimu. Ats. Kromeris 
atpasakojo apie Seimo dar
bus. Buvo atsakinėjama į 
paklausimus. Po prakalbų 
buvo vienbalsiai priimta ši 
rezoliucija: Visuotinas Rad
viliškio miestelio ir apielin
kės darbininkų ir mažaže
mių susirinkimas, išklausęs 
pranešimų draugų Purėnie- 
nės ir Kremerio, pilnai pri
taria Socialdemokratų frak
cijos veikimui Seime ir skai
to, kad jos kryptis ir takti
ka pilnai atatinka darbinin
kų reikalams ir palaikymui 
savo atstovų Socialdemo
kratų jų kovoje su buržu
azija, prižada skubotai imtis 
kūrimo profesinių sąjungą 
ir įvairiais kitais budais 
remti juos toje kovoje.

Kybartai. Prekybos ir 
Pramonės Bankas turi Ky
bartuose gelžkelio stoty sky
rių. Jei nueina gelžkelio tar
nautojas į tą banką iškeisti 
litus į auksinus, kad Eitkū
nuose šį tą nusipirkti, tai

7

Persikėlimo Pranešimas
Lawrence’o Visuomenei.

Turiu už garbę pranešti gerbiamai La'vtence’o visaome.:.-:, /i 
as perkėliau savo biznį nuo

180 Broadway ant 230 LOWELL St
arti Broad*ay i l'reticb Sočiai CIub Buiidįng,

k r. r- as atradau atatinkama', mano reikalavimams kar.d 
Naujoj vietoj uJ galėsiu tinkamiau patarnauti savo kosimi? 

l>videšįnitss šeši metai 
rio aš isbudavojau savu 
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kad jie yra 
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NATHAN THE TAILOR
230 Louell st. arti liroadaway Lawrence,
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Pascnsie po 2C 
arija grąžiname fum» 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,^ 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; nasibodis' 
imant vaistus dėl i»adidinima veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Ntt>ra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- -vė
sėsi visai nauju zmosu! Devynes iš deŠimtes visu žmogaus ligu.Vę^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruumulavimas viduriu, gazai 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia. kankinimai reu- \ 
matizmo. skausmai galvos, neural<ia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa 
kraujo. ,

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme reni šaše ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknąs, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavhno. Nuga-Tdne yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu \ 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir G 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. , .

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas.' Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, jiarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus . __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Ten e netalpin savyj jokiu migdainu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti eukrur;. ;•.liinino 
•skonį ir vartuoti galema be jokiu neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelem'. . _ , .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Prekė Nuca-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkuta talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
adymo. Galėte pirkti šešes bonkutos. arba šešios menesiu* (ydymo už penkiur ($5.00) 

[ertus. Imk Nuea-Tooa per dvidešimt (20) dienu ir jei fa ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugražink bonkute ir pilsus, o mes urnai suerąžisime j asu pinigus. Negulite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame raiką.

PRISIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ. ■
'lationa! Laborat-try. L. 21—* JOJS S. Wabasb Avė., ChicajfO, III.

Jojus

Vardas ir pavardė .. .

Gatvė ir numeris. . .

Miestas...........................

Gerbiamieji: Įdedu čionai* $....................... ir meldžiu prisiųsti man . .................... bonkut *
Nuga-Tune.

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise- 
nėjusio aal^io. Miiionai 
žmonių kožnąv žiemą mir
šta nuo paprasto tic'si- 
šaldymo. .Jei užsišaide-i, 
tai greičiausia naudok J. 
Baltrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apari; to. dar galite 
gauti sekančias gyduok s: 

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šalti ir sušildo 

__ kraują.
Tkrislolava čerauninko Ali v a, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobu-', 

į 3. -Inkstą Gtdantie, kuri ištaro šahj iš inkstą ir strėnų.
> 4. Minerališka gyduole dėl maudynės, ištraukia iš viso kimo š;;iii
• ir visus nesveikumus. Šio; gyduolių kaina 1 Bonku $1.00. Tos 
I gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiclojos (Kurse) ti-
> krina ir liepia naudoti tokiuos-'gydymo atsitikimuose. Re!kalau> ’.t 
’ ir pinigus prisiimt iarr. iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas <ki- 
, lis Suvienytą Valstijų.
• Brangias Broliai ir Seserys, šita apskelbimą pasilaikykite ateiėis
J SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHE.MICAL C0.
> J. Baltrėnas, Prop.
J 2-500 W. Pershing R«L. Viiicago, III. Phone Lafayette <W.

I

STR \IPSNIS IX.
—o— ........

Kada Duoti Kitus Maistus ir 
Apelsino Sunka.

Nežiūrint kokiu pienu oeūinia, kiek
vienam kūdikiui reikia duoti,'penint iš 
oonkos. dar kitų valgių ir apeįsino 
sunkos. Sekanti rekorr.trduoja pirma
eiliai žinovai:

Apelsino sunka. — Kūdikiu: suka
kus keturiems mėnesiams, duok vieną 

i šaukštelį perkoštos a.-nlkno sunkos, 
atmieštos su lygiu kiekiu virinto 
vandens, vieną sykį į dieną pirm pe
nėjimo.' Laipsniškai .didink kieki iki 
jau duodi vaikui neatmiešta suriką 
nusės apelsino. Tas davimas galima 
tęsti iki kūdikis jau galės valgyti ir 
kitokių vaisių.

Avižinė košelė. — Kada kūdikiui 
sukr.nka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštelį avi
žinės košeles. Laipsniškai didink kieki 

•ną sykį po 
tris šaukštelius avižinių mitrą koše- 

! lės. Kąd padarius ta košele, paimk 
I keturias uncijas oatmea! prie kiekvię- 
i nos paintės vandens; virink viską 
•beltavame puode tris valandas; prr- 
1 dėliok tiek vandenio, kad pasibaigus 
virimui, gautume skystą košelę. Kol 
ji šiitą, perleisk per koštuvą, ir atvė
sink. Tą košelę galima duoti iki vai
kas galės valgyti gerai išvirintus ki
tus javus.

Kalkio Vanduo.
Šviežiai pagaminto kalkinio van

dens galima gauti aptiekose. Padary
mui formula. gi. yra sekanti: pridėk 
šaukštą gesintų kalkių i gaunama ap-į bėj'Europoj, 
tiekoje) į kvortą virinto ar __’’
vandens; užkorkuok ir stipriai su-j ARMONIKAS No. 
plak keletą sykių į valandą. Lai kai 1;^ 12 bosu. Kaina
Kiai nusistovi da-r.e ir po 24 valandų ; pr£sta kaina $35.00). 
nupilk nuo viršaus vaisiai skystimą jį ARMONIKAS No. 89, 
švaru butelį ir užkorkuok stiklu. Lai-: 21 rakto, 8 bosų. Kaina 
kyk salioje, gerai užKorsuotą. Įprasta kaina $17.00).

Vartojant kalkini vandenį, pridėk’* ARMONIKAS No. 67,
po vieną šaukšteli prie Kiekvieno pe-n^ raktų, 4 bosu. Kaina $6.75. 
išėjimo per pirmą savaitę, o paskui .,rasta kaina $15.00). 
laipsniška: didink kieki, jei reikalas į* --------------- . _
v“, :!:i duosi vaiku: n.ari: '
liūs kiekvieną syki ik; pabaigos 
likto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakoma, kad 12 mėnesiu 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštuką, 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų virin
to vandens, c iųs norite duoti 5 
šaukštukus kalkinto vandens, tai vie
toje 7 uncijų virinto vandens jus im
kite tik 6, o viena uncija susidarys iš 
5 šaukštukų kalkinio vandens, taip, 
kad vandens vistiek bus 7 uncijos.

6PECIALIS IŠPARDAVIMAS. KAI
NOS NUMUŠTOS PUSIAU. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. GAUTI PIRM 
UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO 
nODELIO, EKSTRA DRŪTI KLE- 
/IŠIAI IS1 MUZIKA, GERI

KEISA1.

Valstija.

darni darbininkai pasekmin-asininkas įžiūrėjęs, kad- .
.-.-oi L-nvrnc cn i «n a n H oto 11? i S ' _ i___ '-n risi duosi vaisu; kiexvie___ / "Reikia 

iti pasijieškot stambesnių". 
Išėjo i žmones iš užtvaro. 
Čia rado pažįstamą žydeli, 
kuris jam padavė stambes
nių. Sugrįžęs Į savo vietą su
skaitė, pasirašė ant popie- 

)ros buvusios prie pinigų ir 
i aadavė raštininkui, kad pa- 
' t'aisvtu kvitą. Dabar ėmėsi 
už ‘manųjų. Maždaug arei 
pūsės suskaitęs išėjo jieško- 

. - ... , d gal būt, stambesnių. Bet
• tuoj ----.

Ūmiausiu laiku saukti antrą ąta^besnių pasidėjo ant lan- 
susirinkimą. įQ ir vė| įkaito manuosius

. v.----------  , .. Jam beskaitant pastebėjau

iš kapitalo jungo. Darbinin
kai buvo patenkinti iš pra
nešimo. Be to įvyko socialde
mokratų kuopos susirinki
mas. Buvo kalbėta organi
zacijos klausimu, užsimokė
ta nario mokesnis ir priim
ta nauji nariai. ;
"Tą pačią dieną įsikūrė so- j 

cialištinio jaunimo sąjungos; 
"žiežirba skyrius. Išrinkta! . aj stamoesmu. nut 
komitetas ir nusistatyta ar- sugrįžo ir atsinešęs

Kauniečių manifestacijos np<,irikima penkiais centais 
naujai įi kruvutė be 

su‘ ■ penkių centų labiausiai at-
_ įspūdžiai.

Prisiminus jaunimo 
rengtąją sekmadieny, sausio i į^p^mano'domėsi, nes vi- 
14 d. lietuvių manifestaciją; ?us padėjo Į eilę, o ją prie- 
Kaune, gauni aiškaus įspu- įįajs eflę. Suskaičius sako, 
džio, kad lietuvių tauta yra) į<a(] ^ar «toka dviejų litų be 
gyva ir tvirtai pasiryžusi iš- L)enkių centų. Aš tvirtinu, 
laikyt šalies nepriklausomy- j ka(^ v{sį yra — tai jis pasiu- 
bę. < . ,

Nežiūrint to, kad apie bu-j 
siančią manifestaciją mieste ‘ 
nebuvo išlipinta jokių' pra
nešimų ir tik "Liet. Žiniose’ 
tebuvo trumpai priminta,ta
čiau suplaukė keliolika tūk
stančių žmonių, kurių tarpe 
buvo didelė dalis darbininkų 
ir daugybė įvairių profesijų 
piliečių.

Manifestantų ūpas buvo 
labai pakilęs ir iš jų veidų 
buvo matyt 'aiškus pasiryži
mas visomis išgalėmis padė
ti broliams klaipėdiečiams 
garbingoje kovoj'e dėl išsi- 
liuosavimo iš svetimųjų jun
go. Nors manifestacija tę
sėsi ištisas penkias valan
das, tačiau beveik visi daly
viai išbuvo nuo pradžios iki 
galui. Manifestantai pilnai 
atliko savo užduotį išreiki- 
dami sukilusiems klaipėdie-' 
čiams savo karščiausias už

mano naudai, ši kruyute be

DYKAI KOMATIZMU 
SERGANTIEMS.

i

I*
Mes turime naują 

metodą gydymu: 10- 
matizmo, kurią mes 
pasiilsime į namus 

vieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris ii' 
j-areiKalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jusę 
muskuluose arba sąna
riuose. Jeigu jąs ken-. 
čiat skausmą oro per- 

ŠT ' 
bandot na

kufi pagelbėjo šimtams, 
liga yra ir chronįška ir užsiaenčjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jusą jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodsį. šim
tams šita metodą pagelbėjo, jJagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

TLEASANT METHOD CO. / I 
Dept. X-1

3624 No. Ashland ave„ Chicago, III. ’

iieim
te

uu

Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
■klesos materio’o, o ypač klevišiai, ku
rie padirbti su didžiausia atvda ge
riausių mekanikų. Naujos mados kei- 
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
iumplės, su skuriniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai, gerai skambanti balsai. Tai yra 
nepaprastos vertės armonika,. Ka- 

Idangi mes juos pirkom didelėj kieky- 
-■*--------i. todėl galime parduoti

eilių, 
(Ta-

r.c'‘7*3.1-‘U0'0Gubai žema kaina.
165, trijų

dvieju
$8.95

dviejų

eilių, 
(Pa-

eilių, 
(Pa-

eilės, 
(Pa-

- .. . . . f ARMONIKAS No. 19, vienos
yra, iki duosi vanrui Denkis sauKšte- < iq raųtų 2 bosai. Kaina $4.95. 
liūs kiekvieną syki iki pabaigos dvy-1 ?rasia k’aina s^.00>.

į Parašyk savo vardą ir adresą, taip
gi pažymėk numerį ir kainą armoni- 
ko»- kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50a. 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi, kai jį atlaikysi savo na- 
i.iųose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užganedinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugražinti. Rašvk šiandien.

(9) 
UNION SALES COMPANV 

15 S. Desplaines st- Dept. 22.5, 
— * Chicago, IU.

i

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis ner- 
vuotas ir neramus? Jei taip, tai vei
kiausia maistas nesutinka su juo. Jei 
negali žindyti savo kud:kio. arba je: 
jis netarpsta iš krūčių pieno., duok 
’am Borden's. Eagle Pieną —- maistą, 
kuris pasekming-.'.i išauklėjo šimtus 
tukstąnčių kūdikių. 1: lengvai sutai
somas — tik pridedant virinto van
dens pagal nmodymus. Per 6o/hietus 
motinos davinėjo Eag’c Pieną kaipo 
milžinišką sveikatos dovaną savo kū
dikiams. Gydytoja: ji rekomenduoja 
vaikams, kurie sirguliuoją ir silpni, 

d.gngi jis lengvai •«■. •.•iršk<i|nr..iį* iy 

alto yrB

^^riaųsias maistas nedapenėtara kū
dikiui. Stebėtini eksperimentai daryti 
tarpe mokyklos vaiku rej^, ><ud tie, 
kurie penimi su Eaglo I'ienu užaugo 
septynis svarus daugiau, negu kili 
penimi paprastu bonkiniu pienu. Rū
pinkis savo kndikiu atvužiai. Dažnai 
i: pasverk. Atmink. neauganti 
kudikia' yra nedapeninii. -Jaunas kudi- 
’ is turi gauti kasdien po du šaukštu 
Eagle Pieno, atmiešto trejais ketvir
tadaliais puoduko vuinto vandens. 
Duok paryčiais ir pavakariais. Kiti 
vaikai dažniausia jį labiau mėgsta sn 
gingerale, vaisių sunka, arba suplak
tu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šituos ^traipsnius kas sąvaitę 
ir pasidėk ateičiai.

kurie penimi su

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis k rtus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rnfftes jiagelbčs jums visuomet ją' ■ 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką HHtUrs savo aptiekoje šiandie už Cūc., arba prisiųskito 75, 
pašto ženkleliais tiesiai j labarutorij i.

F. AD. RIČHTER & CO.
IO4-114 So. 4ih st. Brooklyn, N. Y.



v pabaigus savo kalbą, jie!
tuojaus pradėjo šaukti VICUnCS ZuIUOS "klausimų”. Bet kalbėtojas
visus jų “klausimus” nukir- 

_ . . ~„ to kaip kirviu. Pamatę, kad
Rubsiuvių prakalbos. jie negali jo Įveikti, komu- 

Pereito ketvergo vakarą nistai pradėjo kelti lermą. 
So. Bostone buvo lietuvių Vieni jų ėmė ginčytis tarp 
rubsiuvių unijos prakalbos, savęs, kad negerai 
Kalbėjo pagarsėjęs agitato- “klausimus” statė, o

Saito badauja kalėjime.
Nicola Sacco, kuris sėdi 

Dedhamo kalėjime kartu ' i 
B. Vanzetti nuteistas mit
uli. pradėjo bado streiką u 
nuo 15 vasario jau nieku . - 
valgo.

_ . Kaip Sacco. taip Vanzetti 
savo yra radikalai ir pasiz;

, . _ __ _ kiti italų darbininkų organiza
rius Artūro Giovannitti an- pradėjo koliotis. Neprausta- toriai. Jie buvo suimti a 
gliškai ir "Darbo” redakto- burnis Plepys, kuris nėra į metais kaipo "raudoni", 
rius d. Poška lietuviškai, joks rubsiuvis ir su šitom!vėliau valdžia SUVertė 
Kaip vienas, taip ir kitas So. prakalbom nieko bendra ne-ljų bėdą už užmušimą ir 

.1., r vadinti svečią * plėšimą čeverykų komp
o necivilizuotasai Sa- jos kasieriaus. Jie buvo 

l apas, taip pat ne kriaučius, į teisti miriop, bet pradėjur 
pradėjo daryti stačiai pro-įviso pasaulio darbininkai' 
vokatoriškų p a s t a b ų. prieš šitą beteisę protesi 
Kriaučiai tuo pasipiktino irįti, ją nužudymas atidė 
pradėjo šaukti, kad uždary-.Tuo tarpu išėjo aikštėn.:.

i x i va|(|^jos liudininkai, k
irių parodymais jiedu btn 
nuteisti, buvo pasamdyti L- 
irai. Nežiūrint to. Sacco ir 
Vanzetti vis dar laikomi ka- 
Įėjime.

Bostono lietuviams buvo da turėjo, 
negirdėti, todėl žmonių pri- “tu“, 
sirinko pilna salė.

Giovannitti yra geras 
agitatorius. Jis turi gražią 
iškalbą ir stiprų balsą. Jis 
moka klausytojus sujudinti, 
moka juos užžavėti, nieko 
jiems neišaiškindamas. Jis 
kalba i jausmus, o ne i pro
tą. Publika klausosi jo kal
bos su atsidėjimu, kartais 
net kvapą sulaikydama, bet 
pabaigus jam kalbėt, ji tiek 
pat žino, kiek žinojo pirma. 
Jis nei kiek nepagilina dar
bininkuose klasinės jų są
monės. Tokia jau visų buvu
sių I. W. W. agitatorių ypa
tybė.

Visai kitoks kalbėtojas 
yra d. Poška. Nors jo kalbo
je nėra tiek karščio, nėra 
tiek žavėjančio skambėjimo, 
bet užtai jisai puikiai moka 
išaiškint dalyką. Kalbėjo jis 
neilgiau kaip Giovannitti. 
bet kas jo kalbos klausėsi, 
tas galėjo daug pasimokyti. 
Visų pirma jisai nupiešė 
rubsiuvių padėti Įvairiuose 
miestuose. Pasirodė, kad or
ganizacijos žvilgsniu ge
riausia padėtis yra Chica
go je. nes rūbų pramonėje 
tenai yra didelių dirbtuvių. 
ki»r dirba po 6.000 darbinin
kų. Tokiose vietose daug 
lengviau organizacijai vesti 
švietimo darbas ir daug 
lengvinus palaikyt darbi
ninkus vienybei. Tuo tarpu 
Ne\v Yorke, kur rūbų pra
monė susideda iš daugybės 
smulkių šapelių, sunkontro- 
liuoti ją nepalyginamai sun
kiau. Čia organizacijai pri
sieina padėti labai daug lė
šų nuolatinei agitacijai, nes 
kitaip sunku butų visų tų 
šapelių darbininkus organi
zacijoj išlaikyti^ Baltimorėj 
padėtis esanti da sunkesnė. 
Philadelphijoj nepavyko su
organizuoti adatos darbi
ninkus dėl indžionkšenų ir 
kitokių kliūčių. Rochesterio 
rubsiuviai organizuoti ge
rai ir sąlygos tenai taip ge
ros, kaip ir Chicagoje.

Apskritai imant, rubsiu
vių organizacija dabar yra 
labai stipri. Ji priėjo jau 
prie to, kad be jos žinios 
darbdavis negali darbininko 
nei išmesti, nei naujo priim-j 

Jei darbdaviui reikalin- 
gas naujas darbininkas, tai’ 
jis turi kreiptis i uniją, ir 
unija jam pristato. Jei darb
davis nori atleisti seną dar
bininką, tai jis turi prirodyt 
unijai priežastį, kodėl tas 
darbininkas jam netinka. 
Be unijos sutikimo darbda
vis pavaryti žmogaus ne
gali.

Negana to. rubsiuvių uni
ja jau steigia savo banką ir 
stato savo tikslu paimti i 
savo rankas visą rūbų ga
minimo pramonę, žinoma, 
tas taip greit neįvyks. Iš 
visko matyt, kad revoliuci
jos už metų kitų Amerikoj 
da nebus ir darbininkų or
ganizacija turi būt pasiren
gus vesti tą kovą su darbda
viais toiiaus, kokią ji veda 
dabar.

Todėl kalbėtojas 
pakritikavo tuos elementus, 
kurie tveria organizacijoj j 
kitą organizaciją, laiko, 
slaptus mitingus nuo kitų 
unijistų pasislėpę, ir paskui | 
kelia organizacijoj betvar-I 
kę.

Šita pastaba Įdūrė komu
nistams kaip yla. Mat, anot 
tos patarlės, ant vagies už
sidegė kepurė. Ir kalbėtojui dė.

ti komunistams burnas.
Nežiūrint šito lerino, d. 

Poška paliko gerą Įspūdi. 
Kriaučiai sako, kad da nei 
vienas kalbėtojas jiem< taip 
aiškiai jų reikalų neišdėstė. 
kaip d. Poška. Komunistai 
liktai diskreditavo save. 
Niekas jiems nepritarė ir 
jie pasirodė tikri darbinin
kų vienybės judošiai. Teko 
girdėti kriaučius kalbant, 
kad rengiant kitą syki pra
kalbas. reikia išrinkti iš ke
lių vyrų komitetas, ir kaip 
tik koks bolševikėlis pradės 
nekultūringai elgtis, tuo
jaus tokį už sprando ir pa
leist trepais žemyn. Kitaip 
jie ir pastips, o žmonėmis 
būti neišmoks. *

Bostono Kriaučius.

Suėmė netikrų pinigu 
platintojus.

Slaptoji policija suėmė 
Bostone penkis vyrus, kurie 
platino New Yorke spaus
dintus netikruosius pinigus. 
Visi jie italai. Pas juos at
rasta $5,000 vertės falšivų 
pinigų, po 85, $10 ir S20.

i

ti.

ji veda

aštriai

važinėjasi automo
biliais.

girtų Bostone važ 
liejasi automobiliais, tai p: 
rodo automobilių registru' 
tojo Goockvino raportas, k: 
ris sako, kad pereitais m 
tais čia buvo 2,108 tokių au
tomobilių nuteista kalėji- 
man. Tiesa, ne visi jie sėdė
jo. Sėdėjo tiktai 61, o v 
ti išsisuko.

Girti

Kiek

šiais metais bus brangu* 
ledas.

Nežiūrint kad šią žiemą 
ledo kompanijos prisikrovė 
savo ledaunes ledo iki pat 
viršaus, ir nežiūrint, kad šią į 
žiema ledo kirtimas atsiėjo 
daug pigiau, laikraščiai jau 
skelbia, kad ateinančią va
sarą ledas busiąs labai bran
gus. Turbut ledo kompani
jos sutvėrė trusta.
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TAUPYK ŠIUOS

LE1BELUS
NUO

STANDARD

Tel. South Boston 2613 
J Residence Aspinwall 0581

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA
(PUIŠĮ U i Ė)

l Lietuvė Moteris Advokatė
t 253 Broad*ay. So. Boatoo. Maaa.
I__________________________

LIETUVIŲ GARAGE.
ParJn dūme visokius autonkobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš
randa v*> jame automobilius dėl pasi- 
važinčjinu<; ir užlaikome e x per tą, 
mekanikf: 1 sutaisymo mašinų. (Tį
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Kast Broad *ay.
Su u m Boto ton. Maa» 

Telefonas: So. Boston 51370. .

I

K ĮNEŠ

"Verta taupyt šiuos Leibclius"

i

u.

DELEI BRANGIŲ 
DOVANŲ

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 mp pietų;
6—-8 vakare;

tuo,
:ukų 

Ofiso 
kare. 
P

Telefonas 5U2'W. ®

425 Broadvay, priešais paštą. ■
SO. BOSTON TeL So. Boston 823, 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki i 
Subatomis nuo 9:30 ik1 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

LAIKYK KELIAS BUK
SAVO PENTRĖJ

PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBELiO UŽ
PAKALIO. REIKALAI' 
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS

Dr. A. Co;M-Gtimau$kas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. ta m p. Broad st.

M.1NTELLO. MASS.

LIETUVYS GYDYTOJAS
Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—a po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVE~
DETROIT, MICH.

fi

Iškasė moteries lavoną.
Marlboroj. netoli Bosto

no, vasario pradžioje mirė 
Lietuvių Svetainėj Įvyks Jo- tūla Mrs. Mullen. ji buvo 
no Butėno koncertas. Apart palaidota ir. rodėsi, tuo vi>- 

Bet ka- 
kad 

ji buvo gydoma nuo nėštu
mo ir tapo užnuodyta, šio-

Jono Butėno koncertas.
Šioj subatoj, 3 d. kovo.

7

palies Butėno programe da- kas jau pasibaigė, 
lyvaus žymiausia lietuvių žin kas pakišo liežuvi, 
dainininkė, kontralto, pane
lė Alena Aušriutė iš Brook-
Ivno, taipgi B. šaliniutė, so- mis dienomis valdžia iškasė 
prano ir V. Tumanis, teno- jos lavoną, išravidavojo. ir D/val-in l’/Ai? eitv-i'uzvzl X T .... t..

■

ras. Reikia manyti, kad kon- pasirodė, kad ’ ištikrujų su 
c-ertas bus puikus, nes tokie j ja taip butą. Dabar valdžia 
pirmaeiliai dainininkai,kaip • įieško kaltininkų, kurie gali 
Butėnas ir Aušriutė. visuo- būt prie to prisidėję, 
met moka užžavėti publiką 
savo puikiomis melodijo
mis. Ypač patartina south- 
bostoniečiams išgirsti p-Ię;
Aušriutė, tą f 
lakštingalą, kuri So. Bosto-

Jau 20 žmonių mirė nuo 
munšaino.

. Pereitos subatos vakaru 
Brookl\moi’t’ar tris munšaino mėgėjai 

.. ....................  ’ persiskvrė su mvlimu savo 
ne dainuos dar pirmu kartu, skystimu ir nukeliavo pas 

Abraomą. Du jų mirė ligon- 
butyje. o trečias buvo atras
tas lovoj negyvas. Tas pada
ro išviso 20 munšaino aukų 
nuo naujų metų, ir vis žmo
nės nesiliauja tuos nuodus 
gėrę.

Nepaprasti žulikai.
Tūlas laikas atgal Bosto

ne buvo areštuoti keturi žy
dai, Itzkowitz, Greenuald, 
Einstein ir Green, kurie ap
gaudinėdavo automobilių 
apdraudos kompanijas. Jie 
užsistatė kaucijas ir pabėgo 
nuo teismo. Bostono polici
jos detektivai nusivijo pąs- 
kui juos į Nevr Yorką ir te
nai juos sugavo. Dabar visi 
keturi vėl pargabenti Bosto
nan ir sėdi už geležinių 
grot

Tie žulikai darydavo taip: 
rusiperka susidėję automo
bilių, apdraudžia nuo nelai
mės, vienas tuo automobi- 
l.ilium važiuoja, o kiti du pa
lenda po juo ir paskui reika
lauja atlyginimo už užgavi- 
mą. Kadangi automobilius 
apdraustas, tai atlyginimą 
užgautiems išmoka apdrau- 
dos kompanija.

Tuo budu jie yra prigavę 
14 apdraudos kompanijų ir 
varė šitą biznį nuo Portlan- 
lo iki Baltimorės.

Itzkowitz ir Einstein, ku
rie palisdavo po automobi- 
liaus ratais, abudu turi su
žeistas kojas, tik sužeistas 
kur kitur, bet reikalaudami 
atlyginimo jie vis sakydavo, 
kad juos automobilius sužei-

■■
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A. A. MOTIEJI S OVERKA
22 vasario mirė M. Overka pa

likdamas žmoną ir 3 kūdikius. 
Velionis tapo palydėtas Į kapu 
nedėlioję. 25 vasario, šiuomi ta
riu ačiū šv. Kazimiero S. L. 
Draugijai ir visiems dalyvavu
siems palaidojime.

JONAS OVERKA

PRANEŠIM \S.
L. Balso Draugystės So. Bos

ton. Mass., susirinkimas atsibu- 
1 d. Kovo-March, Lietuviu Sa
lėj. kampas E ir Silver' gatvių. 
Bus priimami nauji nariai v < 
pusę Įstojimo. Visi vyrai nuo 18 
iki 45 metų.. kurie norite būt: 
nariais šios draugystės, malone- 
Į ite ateiti ir prisirašyti.

Prot. rast. P. Y'akubėnas.

SVARBUS
SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Labdarystės 
Draugijos labai svarbus su
sirinkimas bus seredoj. Ko
vo (March) 7-tą dieną. 1923. 
8-tą vai. vakare. Lietuvių 
Svetainėje, kampas E ir Sil
ver st?., So. Boston, Mass.

Visi nariai ir narės priva-

JONO BUTĖNO
KONCERTAS
Subatoj, 3 d. Kovo - March, 1923 

Prasidės 8 vai. vakare 
lietuvių svetainėj

Kampas E ir Silver Sts.,

IR

CffiUlENGE PIENO

So. Boston. Mass.

■ ■ — — — f

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper!
(KASPARAVIČIUS)

d 
?
d

i!
i

Alena Audrinti, kon(raito. Brūkly n, .V. Y.
zraraa išpildys: Jonas Balėnas, baritonas; Alena Aušriutė 

.- Brookiyno), kontralto; B. šaliniutė. soprano ir pianistė ir V. 
1 umąnis. tenoras.

Panelė Aušriutė yra nauja lietuvių žvaigždė-dainininkė. Jai lygios 
š lietuvių visoj 'Amerikoj.- Jos bakas stiprus, malonus ir pelnai 

.'tatytasį Ji dainuoja sunkius operos veikalus. Bostoniečiams pa- 
: a išgirst yą nauja lietuvių lakštingalą.

i
I

I
>

SYMPHONY HALL
Huntineton ir Mass. Avė.. Boston

PANEDELIO VAKARE, KOVO 12 DIENA 
Nuo 8:15 Vakare 

UKRAINIEČIŲ LIAUDIES CHORO 
KONCERTAS! 

ALESAN'DER KOSHETZ, Dirigentas.
Programas iš Gražiausių Liaudies Dainų. 

ODA SLOBODSKAJA. Soprano. 
NINA KOSHETZ, Soprane; solistai. 

Y .altngai lietuviams tas koncertas bus interesingas, 
amirškit atsilankyt.

B

I

TaL Beaek 6»J1

DR. N. M. FRIE0M1N
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

UGŲ.
VYRU- IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto ik!

9 vakar*.
1969 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

DAKTARAS 
JOSEPH WEINREBE
MEDIC1NOS DAKTARAS

S0 Muntir.gton Ave„ Back Bay. 
Boston. Mass.

.’leJiclno.; profesorius Universi
tete. Specialistas kraujo, skuros 

slapūno ligų, taipgi roiua- 
Taipgi gydo moterų ir 
ligas. Kalba lenkiškai, 

valandos: nuo 2 iki 7 va- 
Pėtnyėiomis ir nedėliomis

■iima p..gal sutartį. (10)
T kronas Bark Bay 379. 
Res. Roxbury 6357-M.

ADVOKATAS |

H G. McDOWELL I
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- i 
SLOSF. TEISMUOSE. RODĄ < 
DUODA VISIEMS DYKAI. į

KREIPKITĖS PPATIŠKAI Į 
ARBA LAIŠKU (-) i

II. G. McD0WELL
89 WALL ST, Room 617, j 

NE\V YORK, N. Y. Į

Tel.; Richmond 1410l Dr. David W. Rosen
4 Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
/ Rusiškai. Į

GYDO CHRONIŠKAS IR
| SLAPTAS
g VALANDOS.
a Nuo
® Nuo

Nuo
f . S21

i

LIGAS,

8 iki
2 iki
7 iki
KANOVER ST, i 

BOSTON. M ASS. j

10 ryto.
3 dieną.
8 vakarą.

ateiti i ši susirinkimą, -y

j?

PETRAS VALUKONIS 1D ' * 1 š
(' Tik vienas lietuvis. |
( į Auksoriua ir Laikrodininkas ?.

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžios 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 
VALANDOS: 9—11; 2—1; 6—9 

506 BROADU'AY, 
. SO. BOSTON, MASS.I

Per 12 metų So. Bostone par- S 
luodu ir taisau visokios rūšies J 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir S 
šiaip visokius auksinius ir auk- į 
suolus daiktus. Darbą ir užsa- j 
kymus prrmo per pa/ta ir iš- X 
pildau teisingai ir greitai. (?) 4 
‘i P. VALUKONiS |

Į SO. BOSTON. MASS. f
’ [ 375 BROADWAY (

f

a-
i

JUS V PAIMERiSiurime labai daug svar-
i-eikalų aptarimui ir jau ;į JACKUS STARKUS 
i neturėjome skaitlingų
•iiikimų. Daug yra L. L.
TĖos nesutvarkytų rei-

&

sena
-■'j su
Drai

-4 ■
Rast K. žibikas.

PARDAVIMAI
>i oda.grosernė:

ai išdirbtas, su v:sa:s 
Priežastis pardavimo 

išvažiuoja i Lietuvą. 
■L Stanislovaitis
St.. . i--- -------- .

pa

(9)

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA.
Ik-.i-me 3 šeimynų mūrinė stu- 

;taisyta, kartu kepykla :r 
Jeigu Ž48J’'* ant mėnesio, 

i;, labai pigiai, tik u.: 
. 'Jercs išiyjros.

R. SAHL1TZ
\ ,r st~ Boston, Mass.

I gyvena po numeriu
689 AVashinglon St., Dorchester
Tel. Dorch. 3737-VV. (-)

Phone, West 2491

DR. J. JONIKAITIS
Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak. 
* 3732 MICHIGAN AVĖ.

DETROIT, MICH.

įtikus pianas ant
PARDAVIMO.

audono mahogani medžio į 
-iduoda už $430- Paduoda 

■ kainos; kaip naujas. Nreip-i (9) »

*'R> ĮDUODA BLCERNŠ ir 
R< ’'E.;\Ė. apgyvantoj lietuviais 

storo arti nėra; renda pi- 
> o v A 3 ruimai, biznis per 

;oo iki 50o dolerių, narsi-, 
’ j ai. * (I”’į

W M.
I n;. )n „t.. ( ambridge. Mas«. i

p

- G<
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5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS 5VEIKATA

5SEVERAS 
E S K O

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEV1CH 

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

LIETUVIS GPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

» 
I s 
I

I

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

377a BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

■

■

AijfTsepKšl^is MosITs

Vdrtojdnjas rfuo qiežli, isberinjdi 
ir lųlolųu odiąes Ityos.

kaip 
Gripo

stain-

T-al. So. Boston 506-¥
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 13 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. pa pieta.

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broad wav. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.
---- 1----------------- 2

-

»

DUONOS KEPYKLA
■ lodą namas su krautuve ir

’ ’Biznis senai išdirbtas, sva-
••■Ma turėti $3,500 cash. Rašykite: j

’ • BoX J059, ' Boston, Mas,.

KAiHA JOc

i
l^ldUs^ite pas apftelęorilis.

W. F. SEVERĄ CO,
CEDAP RAPIDS IOWA

i

J

Si
i

) DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 20 

kny^ų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston. Mass

a

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis 1 Reynolds
(KINGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.




