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Metai XVIII

Anglijos darbininkai 
reikalauja socializmo

PARLAMENTE EINA 
TUO KLAUSIMU 

DEBATAI.

Kapitalistinė tvarka jau su- 
bankrutyjo, sako darbiečių 

atstovas.
Be galo įdomus dalykai 

dabar darosi Anglijoj. Vos 
tik kelios dienos atgal pa
saulio spauda paskelbė, kad 
darbininkų vadai tenai buvo 
pakviesti pas karalių ant 
pietų. .Tai beveik negirdėtas 
dalykas, kad karalius daly
tųsi duona su darbo žmonai 
atstovais. Kai kurie darbi
ninkų buvo pradėję net pik
tintis, kad jų vadai dalyvau
ja tokioj kompanijoj, nes 
manyta, kad buržuazija no
ri juos tuo budu papirkti.

Bet dabar pasirodo Kas 
kita. Pasirodo, kad Anglijos 
valdžia suprato darbininkų 
galybę ir jau pradeda su 
jais skaitytis kaipo su busi
mais šalies šeimininkais. 
Atstovų skaičium, Anglijos 
darbininkų partija užima 
antrą vietą parliamente, ir 
jei tik dabartinis ministerių 
kabinetas kokiam nors klau
sime parliamento pritarimo 
negautų, tai naujas kabine
tas turėtų būt paskirtas iš 
darbiečių. Nująusdmas, kad 
prie to gali prieiti, Anglijos 
karalius, matomai, ir nusi
lenkė prieš darbininkų at
stovus.

Bet tai ne viskas. Pereitą 
savaitę Darbo Partijos at
stovas drg. Snovvden įnešė 
Parliamentan pasiūlymą, 
kad dabartinė kapitalistinė 
sistema, kaipo nusibankru- 
tijusi, Anglijoj butų panai
kinta, o jos vieton vykina
ma socialistinė tvarka, per
imant laipsniškai į visuome
nės rankas darbo įrankius ir 
susisiekimo įmones. Tas pa
siūlymas sukėlė didžiausio 
susidomėjimo netiktai An
glijoj, bet visam civilizuo
tam pasaulyje.

Prasidėjus tuo klausimu 
debatams Parliamente, drg. 
Snovvden mušė dabartinę 
tvarką be pasigailėjimo.- Ji
sai nurodė, kad ne socializ
mas dabar stovi prieš žmo
nijos teismą, bet kapitaliz
mas. Kapitalizmas netiktai 
nesugebėjo padaryti geres
nio pasaulio žmonijai gy
venti, bet jis nesugebėjo net 
tinkamai sunaudot gamtos 
turtų Šaltinius ir produkty- 
ves pajėgas.

Kalbėtojas nurodė, kad 
nuo 1874 metų iki 1908 dar
bininkų algos Anglijoje pa
kilo tiktai 10 nuošimčių, 
kuomet dykaduonių paja
mos, kurie nieko negamina, 
paaugo 1200 nuošimčių. Tai
gi negalima tikėtis, kad prie 
šitokios tvarkos liaudies bū
vis galėtų kada nors page
rėti.

Prie dabartinės kapitalis
tinės tvarkos, minios žmo
nių dirba nesveikose sąlygo
se ir yra taip biednos, kad 
vargiai gali išmisti, tuo tar
pu žmonės, kurie jokio dar
bo nedirba,yra taip turtingi,
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kad nebeišmano, kur ir kaip 
daugiau pinigų išleisti.

. Karštai kitų darbininkų 
atstovų remiamas, drg. 
Snowden šaukė buržuazijos 
atstovams: ’ Kaip jus galit 
apginti šitokią sistemą, ku
ri, turėdama savo monopoli
joj visas samdymo įmones, 
negali surasti milijonui ir 
pusei bedarbių užsiėmimo?" 

Garbingos kilmės atstovai 
darė čia viską, sako Snovv
den, kad sumažinus Darbo 
Partijos intaką. Jie skelbia 
ją esant socialistų ir bolše
vikų organizacija, bet pa
sekmės buvo tokios, kad 
Darbo Partija išaugo Par
liamente nuo 4 atstovų iki 
240. Tas parodo, kad Angli
jos visuomenė remia Darbo 
Partijos programą, kuomet 
buržuazinės partijos ’ nuola
tos smunka.

Šitie debatai sudarė An
glijoj tokio įspūdžio, kad se
kantis Parliamentas ir val
džia bus jau darbininkų 
rankose ir A.nglijoj prasidės 
socializmo vykinimas. Val
džia sutiko, kad po Velykų 
šitie debatai butų Parlia
mente atnaujinti. Darbinin
kų atstovai tuo budu turės
progos da geriau išparodyt 
kapitalistų viešpatavimo 
bankrutą ir kaip galima su
keltą jų betvarkę atitaisyti.

Draugo Snovvden pasiūly
mas yra tuo reikšmingesnis, 
kad jis kaip lygiai Ramsey 
McDonald ir kiti darbiečių 
lyderiai, priguli Nepriklau
somai Darbo Partijai, kuri 
yra tikrai socialistinė parti
ja, ir kuri turi Parliamente 
80 slavo narių iš 142 visų 
darbiečių. '

J. Ramsey McDonald, Ar- 
thur Henderson, Tom Shavv, 
AVilliam Adamson ir kiti 
darbiečių vadai šituose de
batuose nedalyvavo, nes jie 
buvo išvažiavę Paryžiun i 
Socialistų Konferenciją dėl 
Ruhro situacijos. Kada jie 
sugrįš, po Velykų, šitie de
batai bus da įdomesni.

ŽYDAI SUMUŠTI RINKI
MUOSE.

Palestinos rinkimuose žy
dai tapo sumušti. Ne žydų 
grupės gavo 249 kandidatus, 
o

NUTARĖ LAIKYT TARP
TAUTINĘ "RAUDONĄJĄ 

• SĄVAITĘ”. .
Žinių agentūra "Associa- 

ted Press” praneša, kad bu
vusi dabar Frankfurte prie 
i Maino (Vokietijoj) tarptau
tinė komunistų konferenci
ja nutarė laikyti nuo 15 iki 
22 balandžio “ "Raudonąjąbalandžio "Raudonąją 
Sąvaitę", kaipo protestą 
prieš francuzų okupaciją 
Ruhro krašto. Sulyg priim
tos konferencijoj rezoliuci
jos, nuo 15 iki 22 balandžio 
i po visą pasaulį komunistai 
privalo rengti mitingus, de
monstracijas ir protestuoti 
prieš Ruhro okupaciją, prieš 
Versaliaus sutartį ir prieš 
fašizmo pavojų.

Be to da priimtoji rezo
liucija reikalauja, kad butų 

Į sudarytas iš 21 narių tarp
tautinis komitetas, kurio 
pareiga turi būt sušaukti 
tarptautinį darbininkų kon- 
gresą ir suvienyti visas eko- 

įnomines ir politines darbi- 
I 
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ninkų organizacijas kovai 
su tarptautiniu imperia
lizmu.

Vokietijos komunistams 
pavedama veikti daugiausia 
toj linkmėj, kad nuvertus 
premjerą Poincare Franci- 
joj ir Cuno kabinetą Vokie
tijoj.

žydai tiktai 93.

POPIEŽIUS TYRINĖS 
AIRIŲ KOVĄ.

Popiežius nusiuntė Airi- 
jon savo agentą, kad ištirtų, 
kame yra tikroji priežastis, 
kad airiai taip atkakliai vie
ni kitus žudo.

AREŠTAVO 60 VOKIEČIU 
Už LAIKRAšTJ.

Gladbacho ir Bottropo 
miestuose (okupuoto j Vo
kietijoj) Išeigai areštavo 60 
vokiečiu užtai, kad pas juos 
atrasta laikraščių iš neoku
puotos Vokietijos.

$180.000.000 DEFICITO. 
Washingtono žiniomis, šios 
šalies valdžia pereitais me
tais turėjo $180.000.000 defi
cito. Tai vra. jos išlaidos bu
vo tiek didesnės už pajamas.

I

Socialrevoliucionieriai 
nenusileidžia.

NEIS J BENDRI FRON
TĄ SU BOLŠEVIKAIS.

Klaipėda nevisai 
laimėta.

Clara-Zetkin patarė ap
skelbti tarptautinj boikotų 
Italijos fašistams. Geriau- 
sis prieš juos ginklas butų, 
ji sakė, neįleisti Italijos pre
kių Amerikon ir Anglijon, 
be ko Italija negalinti gy
vuoti.

AREŠTAVO VOKIEČIŲ 
GENEROLĄ.

Iš Berlino pranešama, kad 
franeuzai pagavo ir arešta
vo vokiečių generolą fon 
Mudrą, kuris karės metu su
po Verduną. Dabar jis buvo 
jau pasitraukęs iš armijos.

ANGLIJOJ 1,300,000 
BEDARBIŲ.

Anglijos darbo ministerio 
pareiškimu, dabartiniu lai
ku’Anglijoj esą nemažiau 
kaip 1,300,000 bedarbių. Bet 
darbininkų vadai sako, kad 
bedarbių yra daugiau kaip 
pusantro miliono.

"Eserų Kongreso nutari
mai” buvo pačių bolševi- 

kų darnas.
Maskvos žiniomis, Rusi

jos socialrevoliucionieriai, 
kurie ligi šiol vedė su bolše
vikais grieščiausią kovą, da
bar nutarę nusileisti ir pri- 

!pažinti Sovietų Valdžią.
Šitokį nutarimą padaręs 

eserų partijos kongresas, 
kuris buvęs sušauktas par
tijos ateičiai nustatyt. Ap
svarstęs Rusijos liaudies ne
pakeliamą vargą, kongresas 
nusprendęs panaikinti so- 
cialrevoliucionierių partiją, 
paliauti vedus šu bolševikais 
kavą, pripažinti da
bartinę valdžią ir stoti su 
ja iš vieno valstybės darban. 
Sudarius bendrą frontą 
prieš badą ir kitokius Rusi
jos priešus, greičiau galima 
bus pagerinti liaudies būvį, 
negu vedant naminę karę.

Tokių žinių paskelbė pa
sauliui Maskva.

Tuo tarpu gi rusų social
revoliucionieriai Berline iš
leido paaiškinimą, kad ta
riamas kongresas Maskvoje 
buvo ne socialrevoliucionie- 
rių partijos suvažiavimas, 
bet pačių bolševikų sušauk
tas išgamų mitingas. Suva
žiavo tenai tokie elementai, 
kurie kitą syk prigulėjo prie 
eserų, bet senai jau nuo jų 
atsimetę. Kalbėti eserų par
tijos vardu jie neturį teisės. 
Eserai bolševikams nenusi
leidžią ir į bendrą frontą su 
jais neiną.

LENINAS SERGA PROTO 
LIGA.

Telegramos ir vėl prane
ša, kad Leninas sunkiai su
sirgęs. Sanryšy su tomis ži
niomis, Chicagos universi
teto anatomijos profesorius 
Maksimo v. kuris susirašinė
ja su Lenino daktarais, pra
neša, jog Rusijos sovietų 
galva sergąs proto liga, ku
ri galinti užsibaigti visiška 
beprotyste. Tokia esanti jo 
daktarų nuomonė.

šita liga esanti užsisenė- 
ięs sifilio laipsnis. Ji apsi

ir kas sykis atakuoja ligonį ?r Įeidzih J?1
smarkiau ir smarkiau., ?r išnaudoti Rusijos

■ ■■ darbininkus.
i Už šitą nusileidimą švedų . 
kapitalistai užmoka bolše- 11. lenku interesams lygias

• paskui da mokės Amerikos 
tam tikra nuošimtį įpondentas sako, kad San- 

relno. Daugiau švedųpavesdama įąetuvai 
kapitalistams nereikia nie-l^aipedos uostą, uždėjo ant 
ko įdėti; jie gauna fabrikas, į??visas mašinas ir įrankius,lėšomis Nemuno upę ir jtai- 
įie gauna darbininkus k ;?yU Klaipėdos uostą taip, 
bolševiku valdžios užtikri-l*?'1 .tenai butų kuoparan- 
nima, kad į fabrikų vedimą ‘klausia lenkų laivams plau- 
uiekas nesikiš. Per 40 metų k“11- Lenkai tam darbui me
de galės jose šeimininkauti neduos, tik naudą iš jo 
7 v t ĮSUKS.

NAUJOS BOLŠEVIKŲ . 
KONCESIJOS.

i Iš Stokholmo pranešama, 
kad tūla švedų kompanija 

įgavusi iš Rusijos valdžios 
jdidelių koncesijų. Bolševi- 
i kų valdžia atiduoda tai 
! kompanijai nacionalizuotas 
fabrikas Maskvoje ant 40

vis
Jei į du metu jį nenuvarys 
Lenino į kapus, tai pas jį iš
sivystys pilna beprotystė.

Ir tos nuolatinės atakos, 
kurios jau kelintu kartu iš
muša Leniną iš darbo, esan
čios ne kas kita, kaip tik be
protystės laikotarpiai. Jie 
tęsiasi po keliatą mėnesių ir 
kas sykis vis daugiau ligonį 
kankina.

Taip sako prof. Maksimo- 
vas, kuris turi tiesioginių ži
nių iš Lenino gydančių dak
tarų.

darbininkus.
Už šitą nusileidimą švedų

I

SEMIONOVAS RENGIA 
NAUJĄ SUKILIMĄ 

RUSIJOJ.
Rusijos užsienio reikalų 

ministerija nusiuntė Japo
nijai protestą clel teikimo 
generolui Semionovui para
mos. Maskvos žinios sako, 
kad Semionovas dabar ran
dasi ant Sachalino salos ir 
organizuoja naują kontr-re- 
voliuciją Sibire. Išblaškyti 
po Sibirą “baltgvardiečiai” 
turėję Korėjoj savo susirin
kimą ir aprinkę Semionovą 
savo vadu. Maskva sako, 
kad šitą judėjimą remianti 
Japonija.

DAUG VALIOS TENAI 
GAUNA LENKAI.

Lietuviai apkraunami sun
kiomis pareigomis, o palio

kai naudosis.
Pergreitas buvo lietuvių 

džiaugsmas dėl Klaipėdos 
laimėjimo. Dabar pasirodo, 
kad Klaipėda nevisai dax* 
laimėta. Santarvė pripažįs
ta Lietuvių valdžių Klaipė
dos krašte, bet ji pripažįsta

vikams 200.000 aukso ru
blių ir i 
jiems t__  __ _
nuo pelno. Daugiau švedų į arYe’

teises musų uoste. Vieno 
laikraščio kores-

I

317 LENKŲ KOMUNISTŲ 
SIŪLOSI Už NUTEIS
TUOSIUS RUSIJOJ 

LENKUS.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad 317 lenkų komunistų 
kreipėsi į valdžią su prašy
mu, kad ši pasiūlytų juos 
Sovietų Valdžiai mainais uz 
nuteistuosius Rusijoj len
kus. Rusų tribunolų dabar 
esą nutęista už kontrevoliu- 
cinį veikimą 617 Lenkijos 
piliečių. 23 iš jų yra nuteisti 
miriop. Taigi lenkų komu
nistai siūlo, kad tie nuteis
tieji butų sugrąžinti Lenki
jon, o jų vieton nusiųsti jie, 
komunistai. Jie išsižada 
Lenkijos pilietybės ir žada 
priimti Rusijos pilietybę. 
Lenkų valdžia tarsis apie 
tai su Maskva.

ir daryti bizni kaip jiems 
patinka.

I

Be to sakoma, kad Lietu
va turės užmokėt Santarvei 
proporcionalę dalį Vokieti
jos skolos, kokia išpuola 
Klaipėdos kraštui. (Mat, tas 

iš Vokie-

MASKVOJ NUTEISTA 6
LATVIAI SUŠAUDYMUI _ _ __
Maskva. — Vyriausis Ka; i kraštas atimtas 

rėš teismas čia pasmerkė j j
miriop 6 žmones, kurių di- xt,— 
džiuma buvo surišti su ge-

Visi jie yra kaltinami šnipi
nėjimu Latvių armijos 
agentų naudai. Visi jie yra 
latvių tautos ir du tebėra 
da Latvijos piliečiai.

Nemuno upė turės būt, su- 
tarptautinta. Tai reiškia,

nęraliu štabu kad visų tautų laivai galės’
...........~ 4' ’ plaukioti ja nėi ačiū užtai 

lietuviams nesakydami.
Da nežinia, ar Lietuvos 

atstovas Galvanauskas pasi- 
I rašys po tokiom sąlygom, 
ar ne, bet Lietuvos žmonės 
labai susirūpinę ir yra pasi
ryžę stot į naują kovą už 

. "Prūsų Lietuvių

"Jokių ypatingų Lenkijos 
> uoste

RUSIJA REIKALAUJA 
PABĖGUSIU LAIVŲ iš 

AMERIKOS.
Advokatas Wolfson ant 

Filipinų salų pareiškė, kad 
jisai esąs Rusijos sovietų 
valdžios įgaliotas užvesti 
bylą ir teismo keliu reika- 
'auti grąžinimo Rusijai tų 
U laivų, kurie pabėgo su 
’baltaja valdžia” iš Vladi
vostoko ir dabar randasi 
Kvarantinoj prie Filipinų 
salų.

Tarp tų pabėgėlių buvo 
maištas ir rusų kont
rrevoliucionierių karės teis
mas nuteisė šešiolika 
maištininku kalėjimam Da
bar tie žmonės sėdi kalėjime 
int Filipinų. Pasamdytas 
jiems ginti advokatas Kel- 
’ey kreipėsi į Vyriausi T eis
mą su reikalavimu pašaukti 
nuteistuosius teisman ir iš- 
liškinti. delko jie yra laiko
mi kalėjime. Bet vyriausis 
Teismas šitą reikalavimą at
metė.
EKSPLIOZIJA PARAKO 

DIRBTUVĖJ.
Scranton, Pa. Netoli nuo 

’ia parako dirbtuvėj įvyko 
.kspliozija. T)u darbininkai 
buvo užmušti, o trečias sun
kiai sužeistas. Per 15 mylių 

a ant jūrių turbut jau nu- bininku Francijos imperia- aplinkui sudrebėjo visos 
lizmo ir militarizmo vergų, triobos.

ŽYDAS PERKANDA 
PLIENĄ IR SULENKIA 

GELŽKELIO RĖLĘ.
Iš Londono pranešama, 

kad tenai atsiradęs tūlas žy
das Breitbart, kuris turįs 
nepaprastą spėką. Akyvaiz- 
loje daugybės daktarų ir in
žinierių jisai rodė savo galy
bę ir visi stebėjosi juo kaip 
kokiu stebuklu. Jisai per
kando dantimis trijų ketvir- 
adalių colio storio plieno 
retežį. suraitė į barankas 
kelias štangas ir apvyniojo 
au apie galvą pustrečio eo
lo storio ir keturių colių 
Močio naują gelžkelio relę" 
lis esąs 6 pėdų ir 3 colių 
įgio ir sveriąs 210 svarų.

IŠGELBĖJO 50 ŽMONIŲ 
ANT JŪRIŲ.

Apie 600 mylių nuo Bosto-
io, ant jūrių audra sudaužė zams* Išleistas angliakasių 
mekinį garlaivį "Giulia". 50 sąjungos aplinkraštis sako 
o darbininkų ir viršininkų kad nei siūlymas pyrago, 

’šgelbėjo ir atvežė Bostonan nei baudžiamieji korpusai 
kitas laivas. ”Giulia” palik- nepadarvs iš Vokietijos dar- 
<_ _ . . * ___ 1 ■ • • • • « * . •___ •w< 
skendo.
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ANGLIJOJ SUSTREIKA
VO ŽEMĖS DARBI

NINKAI.
Norfolko apskrity, Angli

joj, pereitą savaitę sustrei- 
įkavo 15,000 žemės darbinin- 
ikų, kurie reikalauja dau
giau algos. Streikas prasi
dėjo erlo Kimberley dvare, 
kur dirba 4,000 darbininkų.

VOKIEČIŲ ANGLIAKA
SIAI NEPASIDUODAr

Vokiečių angliakasiai oku
puotoj Ruhro srityje yra pa
siryžę nepasiduoti francu-

60 PROVOKATORIŲ 
STREIKAMS ARDYT.
Fall River audinyčių kom-i Klaipėdą. 

panijos, kurios atsisakė pa- Balsas” rašo: 
kelti darbininkams algas, ~ j ___________
rengiasi į kovą su streiku ir interesų Klaipėdos uoste 
tam tikslui jau kreipėsi Į mes niekados nepripažinom 
vieną detektyvų agentūrą, ir nepripažįstame. Lenkija 
kad prisiųstų 60 provokato- galės turėti lygias teises 
rių į Fall River. Kai kurie į Klaipėdos uoste su visomis 
tų provokatorių jau įsirašė į kitomis valstybėmis." 
audėjų unijas ir, žinoma, Klaipėdiškių laikraštis sa- 
streikui prasidėjus netik ra- ko, kad jei jau kalbėt apie 
portuos kompanijoms, kas kaimynų teises prie Klaipė- 
streikierių planuojama, bet;dos, tai Rusija turėtų turėti 
ir kurstys juos prie riaušių, i daug daugiau tų teisių, ne- 
kad davus policijai progos j gU Lenkija, kuri su Klaipė- 
suimti unijos vadus ir sūlau- da visai nesusisiekia. Paga- 
žyt streiką. lios, Lenkija turi savo uostą

Apie tai pranešama iš di- Dancigą gale savo Vislos. 
dėlės unijos ofiso New Yor- Tas faktas, kad Žulikovskis 
ke. Audėjai perspėjami, kad;užgrobė Lietuvos sostinę, 
nežinomų žmonių jie į savo da neduoda Lenkijai teisių 
organizaciją -neįsileistų ir jų 
patarimų neklausytų.

PERKŪNAS SUKRĖTĖ 
LAIVĄ ANT JŪRIŲ.

Laike pašėlusios audros, 
kuri siautė aną naktį ant 
jūrių, N.ew Yorko pakrašty 
perkūnas trenkė į vandenį 
už kokio 100 pėdų nuo gar- 
’aiyio "Albania” ir taip iį 
sukrėtė, kad kapitonas ir jo 
padėjėjas neteko žado ir lai
vo mašinerija sustojo vei* 
kus. Laivas suvirpėjo tar
tum epušės lapas ant vėjo. 
Juroje, atsivėrė tokia baisi 
duobė, kad rodėsi, jog pra
rys visą laivą. Pasažieriai 
manė, kad laivas pataikė į 
seną miną ir įvyko eksplio- 
z.ija; visi pradėjo bėgti ant 
viršaus, nes manė, kad lai
vas eis jau jūrių dugnan.

■prie Klaipėdos.
Kuo visa tai pasibaigs, tai 

.parodys ateitis. Bet galima 
spėti, kad Santarvė su savo 

‘lenkais nieko nepeš, jei tik 
lietuviai vyriškai laikysis ir 
jos sąlygų nepriims. Dabar, 
kuomet Klaipėda jau lietu
sių rankose, tai ginti ją bus 
daug lengviau, negu pirma, 
kuomet tenai sėdėjo lenkų 
prieteliai franeuzai.

PAKELIA AUDĖJAMS 
ALGAS.

Bijodamos streiko, kai 
jlurios audinyčių kompani
jos Amerikoj pakėlė savo 
darbininkams algas, nors ne 
įtiek, kiek darbininkai norė
jo. Pirmutinė pakėlė Ame- 
rican Woolen kompanija, 
kuri turi keiiasdešimts dirb
tuvių.



KEEŽ'itia

O APŽVALGA a h™"ESK»A I 
Amerikos Komunistų Par-I 

t i ja, pridariusi darbinin- 
kokie baisus karna tiek daug blėdies, jau

I nė kapitalistų interesus?” 
Kodėl ji "geltona?” Nei vie
no fakto, nei vieno prirody
mo. Vien tik svaidymas tuš
čiais žodžiais.

Jeigu jau vadinti ką nors 
"socializmo išdavikais” ir 
"geltonais”, tai ne socialde
mokratus, bet pačius komu
nistus. Nes socialdemokra
tai da niekur socializmo ne
išsižadėjo ir nei vienos so
cialistinės organizacijos ne
išardė. Tuo tarpu gi komu
nistai, kurie pirma patįs ėjy 
!>o socializmo vėliava, spio- 
vė ant jos, išsižadėjo socia
listų vardo, ir kartu su bur
žuazijos agentais pradėjo 
ardyti socialistų organizaci
jas. Ir dabar jie nepaliauja 
socialistų niekinę. Ir kalba
mąjį lapeli išleido tuo tikslu, 
kad apšmeižus šventą socia
lizmo idėją ir išniekinus jos 
skleidėjus. Taigi ne socialis
tai, bet komunistai yra so
cializmo išdavikai. Tai jie Į 
yra tie latrai, kurie padeda 

• kapitalui kryžiavoti darbi- 
j ninku judėjimą. Tai jie yra

PRIMETA SAVO NUODĖ
MĖS KITIEMS.

Mes jau minėjome, kad 
komunistai iš "Laisvės” pa
stogės išleido ir platina laim
iu kuriame šlykščiausiu hu
nu yra šmeižiamas Lietuvos 
darbininkų atstovas drg. 
Bielinis ir abelnai visas so
cialistinis judėjimas.

Kadangi šitie šmeižikai 
pasirašo po tuo lapeliu ne ti
kruoju savo vardu, bet 
"Amerikos Darbininkų Par
tijos Lietuvių Sekcija” ir ne 
vieną darbininką gali tuo 
budu suklaidinti, tai prisiei- 

■ na netik perspėti gerus 
žmones, bet ir nurodyt, jog 
visa, ką tik komunistai 
draugui Bieliniui užmeta, 
tai vis jų pačių nuodėmės.

Pradeda jie šitokiu ant
galviu: "Bukite atsargus! 
Naujas kolektorius atvažia
vo”. Vadinasi, neduokite 
jam aukų. Bet kuomet kleri
kalų kolektoriai ubagauja 
po Ameriką savo partijai 
aukas, tai "Laisvės" keiku-____
nai lapelių prieš juos nelei- ras geltonasis drugys, kuris j 
dzia ir , nešaukia darbiniu- eda proietariato kilia, 
tems, kad butų atsargus. Jie( To!j šmeiždami drg. 
šmeižia tiktai pažangiųjų uie!inį ? kitus L5€tuv’ 
vadus Tal"Sre"XdoSnd-,<irau£us’ komunistai »k®= 
riai jie tiktai žodžiais. Dar-, 
bais gi jie reakcijos talki-. 
įlinkai

Perspėję amerikiečius nuo 
"pavojaus", kad Lietuvos 
darbininkams bus renkamos 
aukos, komunistai tame la
pelyje sako: i

"Dabar atvažiavo naujas ko-' 
lektorius, ;
menševikas Bielinis, atsibala- revoliucija, tai drg. Bielinis' 
dojo Amerikon pranešu, kad nepasitraukė iš darbiniųkų 
Lietuvos darbininkai da nepri- judėjimo, bet da giliau į jį. 
brendo dėl socialistinės tvar- pasinėrė. Organizuojant I 
kos.” darbininkus Ęygoje jis buvo!
^įtuo ziop.u . >a\o pasak j- iams katorgon, kurią išėjo 

au komunistai non paro- ’oajsjame Rygos kalėjime, 
dyt, buk socialdemokratai Atlikūs gi katorga, jis buvo 
nenorį socializmo Lietuvoj. s -
Reiškia, jie nėra tikri darbi
ninkų vadai.

Bet kada "Keleivis" anuo
met pasakė, jog amerikie
čiai turėtų grįžti Lietuvon 
susiorganizavę sulyg savo 
amatų ir paimti tenai kai 
kurias pramonės šakas į sa
vo rankas, tai komunistų z, 

, mokytojas Kapsukas "Kovo- itj 
je” tuomet pašiepdmas šitą • 
sumanymą pastebėjo, kad 
"Keleivis" norįs jau socializ
mą Lietuvoje vykinti. Pirma 
Lietuvoje turi kapitalizmas 
išsivystyt, pasakė Kapsu
kas. Ir tie patįs komunistai i 
jam plojo. Dabar gi jie šitą 
nuomonę jau primeta socia
listams ir šmeižia juos užtai.

Tai ve, kiek pas tuos žmo-
• nes nuosakumo!

Toliaus jie šitame lapelyje 
šaukia:

”Kas per vienas tasai Bieli
nis ir kas do viena ta socialde
mokratų partija, kurią jis čia 
atstovauja ?.w

"Lietuvos socialdemokratų 
. partija tai tokia jau socializmo 

išdavikų partija, kokia yra 
Lenkijoj razbaininkų pilsuds- 
kininkų partija, kokia yra Vo
kietijoj kraugerių Noskių, šei- 
demanų ir Ebertų partija... 
Lietuvos socialdemokratų par
tija yra dalelė to tarptautinio 
geltonojo socializmo 
kuris karo metu staugė ttž ‘tė
vynę’, o kada prasidėjo’ revo
liucija, tai šokosi ginti kapita
listų interesų...

"Tai matote, koks kovotojas 
iš to pono Bielinio! Tai matote 
kuriai partijai jis priklauso..."

Na, ir kas čia pasakyta? 
Ar čia yra nurodytas nors 
vienas nedoras socialdemo
kratu darbas? Ar parodyta, 
kodėl socialdemokratų par
tija yra "išdavikų partija?” 
Kada jr kaip ji "staugė” už 
tėvyne? Kada ir kaip ji "gy-

' Kuomet Lietuvoj ir Rusijoj 
praūžė 1905 metų revoliucija, 
kuomet apie 1908 metus cariz
mas pusėtinai sustiprėjo, tai 
visi mensevikai-socialdemokra- 
tai pabėgo is darbininkų judė
jimo ir užsidarė savo kamba
riuose pasilsėti.”

Tai yra biaurus melas! 
socialdemokratas Kuomet praūžė 1905 metų

tinius prasikaltėlius... O socču-' 
demokratai tik sukvatojo iš io 
sumanymo ir net nesvarstė 
pasiūlymo.”
Tai matote, .

žmonės tie socialdemokra
tai! Bet klerikalų "Federa
cija”, kuri į tą pasiūlymą nei 
atsakymo komunistams ne
davė, kuri paskui pareikala
vo komunistus net ir iš Sei
mo išmesti laukan, — ji yra 
all-right! Prieš ją komunis
tai nei žodžio savo lapelyje 
nepasako. Taigi pasirodo, 
kad su reakcininkais komu
nistai visai nekovoj’a. Jie 
atakuoja tiktai pažangoj} 
elementą.

Dabar pažiūrėkime, ko 
vertas buvo pats komunistu 
sumanymas. Jie patįs čia 
prisipažįsta, kad tokia val
džia, kokią jų broliai Lietu
voje siūlė sudaryti, "nebūtą 
tikrai revoliucinė valdžia". 
Bet vis dėlto ji butų baisiai 
daug gero darbininkams pa
darius. Ji atpigintų pragy
venimą, pažabotų buržuazi
ją, paliuosuotų politinius ka
linius ir tt.'

Jei nerevoliucinė valdžia' 
galėtų tiek daug darbinin
kams padaryti, tai jau "ti
krai revoliucinė" turėtų 
daug daugiau padaryti. Ta

ikia "tikrai revoliucinė" val
džia dabar yra Rusijoj. Na, 

j o kiek ji gero darbininkams 
'padal-ė? Kiek ji atpigino 
pragyvenimą ? Pirma at
siųsti laiškas iš Rusijos 
Amerikon lėšavo 10 kapei
kų, o dabar 3,000,000 įitblių. 
Tiesa, buržuazija Rusijoj iš 
pradžių buvo "pažabota", 

į bet dabar vėl paliuosuota. 
' Kaukazo aliejaus šaltiniai 
'atiduoti privatinėms užsie- 
! nio kapitalistų kompani- 
Ijoms. Petrogrado fabrikai 
! beveik visi jau buržuazijos 
; rankose. Politiniai kaliniai 
| netik nėpaliuosuoti, bet da 
i daugiau jų kalėjimuose sė- ___ , , _ _______ _
Įdi. Darbininkai miršta badu Y.t”Vienąjįjnetafs Kris-

I I

baisiame Rygos kalėjime.

ištremtas Sibiran ir tenai 
kentėjo už darbininkų rei
kalus.

i O ką veikė tuomet Moc- 
kaičiai, Gulbės, Prūsokai ir 
visokie Vabalai, kurie dabar 
komunistams vadovauja ir 
socialistus šmeižia? Jie "Gil
tinę” organizavo. Jie kirto 
žalius ūkininkų rugius Lie

ji uvos laukuose. Tai ve, ko
kioj dirvoj jie "darbavosi". 
Ir šitie žmonės dabar drįsta 
piktažodžiauti socialdemo
kratams !

Bet eikime toliaus. Nela
bai senai Lietuvos komunis
tai Seime užsimanė apsiže- 
nyt su klerikalų juodąją 
"Federacija” ir pakvietė į 
tas vestuves socialdemokra
tus. žinoma, socialdemokra
tai negalėjo eiti vienon kom- 
panijon su klerikalais, ir ko
munistų pakvietimo nepri
ėmė. Reikia pasakyti, kad 
jei socialdemokratai ir butų 
ji priėmę, tai vistiek nieko 
iš to nebūtų išėję, nes kleri
kalų "Federacija” nenori jo
kių jungtuvių so komunis
tais. Taigi šitas komunistų 
pienas buvo žioplas visais 
žvilgsniais.
' O vis dėlto jie šventai tiki, 
kad tokia kombinacija yra 
galima, ir jei socialdemokra
tai nebūtų jų pakvietimo at
metę, tai iie, komunistai, 
butų jau sudarę "darbinin
kų valdžią” Lietuvoje. Ir sa
vo lapelyje jie sako:

f "žinoma, tai nebūtų tikrai 
revoliucinė valdžia, tečiaus to
kia darbininkų valdžia, suside
danti iš įvairių-srovių, galėtų 
nors šiek tiek pagerinti darbo 
minių būvį. Tokia valdžia ga
lėtų pradėti kovą su gyvenimo 
brangumu, galėtų iš ponų dva
ras atimti, galėtų pažaboti 
spekuliantus-žmugelninkus, ga
lėtų buržuazijai apynasrį už
mauti, galėtų paliuosuoti poli-

ir jiems nevalia nei strei- 
Įkuoti, nei protestuoti.

Jei šitoks pragaras yra te
nai, kur komunistai turi vis
ką savo rankose, tai kokiais 
gi stebuklais jie galėtų pa
daryti rojų Lietuvoje, kur 
ju vra tokia nežymi mažu
ma? I '

Aišku, kad tie žmonės ne
žino, ką jie šneka. Bet ko- 

imunistai nebūtų komunis- 
į tais, jei pas juos butų kiek 
j nors logikos ir padorumo. 
Teisybės jie nežiūri ir su žo
džiais nesiskaito. Pavyz
džiui, savo lapelyje jie sako:

"Skaldydami darbininkų ei
les, jie (suprask socialdemo
kratai) neia i jas demoraliza
ciją ir nusiminimą."
Ar girdėjote tokį dalyką ? 

Patįs didžiausi darbininkų 
vienybės ardytojai, o ant 
socialdemokratų bėdą ver
čią. Kasgi suardė Amerikos 
Socialistų Partiją? Kas su
skaldė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą? Kas sugriovė L.D. 
L.D.? Kas dabar ardo Ame
rikos robsiuvių uniją? Kas 
kelia suirutę Susivienyjime? 
Juk tai vis komunistų ir ko
munistų darbas. Kam tad 
savo nuodėmes versti ant 
kitų?

Ir taip per visą tą lapelį, 
ką tik komunistai prikiša 
drg. Bieliniui ar apskritai 
socialdemokratams, tai vis 
jų pačių, komunistų, darbai. 
Pavyzdžiui, vienoj vietoj jie 
vadina socialdemokratus 
"kaizerio bernais". Tuo tar
pai joks socialdemokratas 
kaizeriui už algą 'da nėra 
tarnavęs, o kad Leninas va
žiavo iš Šveicarijos į Rusiją 
kaizerio pinigais, tai visas 
pasaulis žino. Kaizeris davė 
Leninui netiktai pinigų, bet 
ir specialį traukinį parva
žiuot Ir Leninas ščyrai dir
bo, kad padėjus kaizeriui 
laimėti karę prieš Rusiją.

Tai kasgi tada didesnis 
kaizerio bernas: socialdemo
kratai, ar komunistų popie- 
žius Leninas?

dien daugelis da tyli; bet ry
loj jie prabils ir sukrus.

Reakcinių valdžių galybė 
Europoj nyksta. Jų dienos 
jau baigiasi. Francijoj yra 
daugiau opozicijos miiitariz- 
įnui, negu paviršium žiūrint 
išrodo. Net Vokietijoj, sun
kiausioj jos valandoje, mo- 
narchistai patriotizmu prisi
dengę negali savo užmačių 
pravesti. Intaka valstiečiu 
valdžios Bulgarijoj siekia į 
vakarus net už Adriatiko. 
idėja vienybės, internacio
nalizmo, kas sykis Įgyja vis 
daugiau ir daugiau pritari
mo. Ir jei militarinis Fran
cuos Įsiveržimas i Ruhrą ne
nusisektų, Mussoliniui šun
im butų valdžioj išsilaikyti.

Be t ar jis pasiduos genio- , 
ju? Kokiem tikslams jis su
sidarė asmenine ginkluotą 
pajėgą? Ar ne tam, kad kri
zini kilus sukelti naminę ka
rę?

Taigi Italijos padangė la- 
;>ai apsiniaukus ir galima ti
kėtis didelių perkūniji!.

i bijosi įsivelti naujon karėii. 
i Bet tikrybėje ji norėjo už
duoti smūgį Anglijos presti
žui Artimuose Rytuose ir 
patraukti turkus savo pu
sėn. Bet iš turkų ji nieko ne
gaus. Kuo jie bus stipresni, 
tuo Italijai blogiau. Juk ji 
nelabai senai atėmė iš Tur
kijos Tripoliją Afrikoje, ir 
atsigavę turkai jau kalba 
apie karę su Italija, kad tą 
koloniją atsiėmus. Taigi i 
trumpą laiką tarptautinėj 
politikoj Mussolini privirė 
didžiausios košės.

Jis norėjo pataikauti 
Francijai. Bet Franci jos po
litika nuo senai jau prieši
nasi stipriai Italijai. Franci- 
ja stengiasi įsivyrauti Vi- 
duržemės juroje ir Italijos 
galybė jai čia nepageidauja
ma. Tuo tarpu Anglijai sti
pri Italija kaip tiktai sveika- 
ion, nes tas atsveria Franci- 
jos imperializmą. Bet dabar 
santikiai su Anglija pablo
gėjo.

Taigi Mussolini diploma
tijos rezultatas yra toks,kad 
Italija šiandien daugiau izo
liuota, negu ji buvo tuomet, 
kada jisai paėmė valdžią į 
savo rankas.

Smulkusis biznis truputį 
pagerėjo, bet nedaug. Kelia- 
tas dirbtuvių dabar dirba 
Jaugiau, liet tiktai keliatas. 
Bedarbių skaičius netik ne
sumažėjo, bet padidėjo. Li
ros kursas pasilieka žemas, 
o kainos augštos. Emigraci- 
ios Zkrizis kas svkis darosi ■/ v
vis sunkesnis. Užsienio ka
pitalistai pasitraukė tolyn.

Tai tokie yra fašistų vieš- 
Datavimo vaisiai.

Iš pradžių Mussolinies 
priešai tik komunistai buvo, 
šiandien pritš jį eina ir vi
duriniai socialistai ir net 
konservatyviai italai. Žiau
rus jo apsiėjimas su politi
niais savo oponentais iššau
kė reakciją, kuri nunešė nuo 
jo tūkstančius jo rėmėjų. 
Aštriom jo priemonės perse
kiojimui žmonių, kurie ne
sutinka su jo politika, yra 
plačiai smerkiamos. Jo pa
stangos suvaržyti asmens 
laisvę atsiduoda viduramžių 
despotizmu.

Ir visa šalis pradeda žiū
rėti į jo nacionalizmą su ne
pasitikėjimu. Ji mato, kad 
jam daugiausia rupi stiprin
ti tiktai savo ginkluotą spė
ką. Parliamentas liko antra
eilis autoritetas. Viską dik
tuoja Vyriausioji Fašistų 
Taryba. Pats Mussolini pri
sipažįsta, kad jo valdžia pa
naši Rusijos Sovietų Komi
tetui. kurio politika privedė 
■valstybę prie didžiausios su
irutės.

Anot Lombardijos Moterų 
Balsavimo Lygos pirminin
kės dJrės Anconos, Mussoli
ni nepripažįsta jokios demo
kratijos vyrams, o apie mo
teris jis yra taip pasakęs: 
"Kam duoti moterims balsa
vimo teises, jei jos visuomet 
balsuoja už vyrus?” Taigi 
nereikia balsavimo nei vy
rams, nei moterims. Kumš- 
čia turi būt augščiausis įsta
tymas. Ir tiktai kumščiai 
Mussolini tiki. Iš kraštuti
nio radikalizmo jisai persi
metė į ultra konservatizmą. 
Visa, kas tik laisva, jam yra 
"raudonas skuduras".

Jo ryškios simpatijos prie 
Vatikano sukėlė daug bai
mės ir nuožiūros. Po visą 
pasaulį kalbama, kad jisai 
darosi "popiežiškesnis už 
patį popiežių.”’ Kunigų kon
trolė ant mokyklų, persekio
jimas ir mėtymas laukan 
"bedievių” mokytojų, prime
na baisias Inkvizicijos die
nas.

t Italai daboja Mussolini 
; Francija atsisakė ,ią parem- ■ kirtingai. Jie tėmyja, kas 
jti, kuomet ji andai bandė ne- plo

šitokiu antgalviu tilpo
įdžiovė savo kailį ant tvo- viename Bostono dienraščių 

Oficialia jos organas, Įdomus straipsnis apie liali- 
irgį pa. jos fašistų lyderi «Mussoiini.

pa 
ros. < _ _
Tte yommuni'st" i.Kl pa.

liovė ėjęs. Naujienos” sako
mi gavusios paskutinį jo nu
meri ir paduoda iš jo šitokia 
ištrauką:

’ Centralinis Pildomasis Ko
mitetas jaučiasi priverstas ap- 
iviesti Partijos, narius šitais 
klausimais pilnu atvirumu. 
Mes griežčiausia pareiškiame, 
kad organizaciniu atžvilgiu 
musų Partija buvo visiškas ne
pasisekimas (failure).”

žodis "failure” reiškia 
taipgi ir bankrotą. Taigi ši
tas nenaturalis apsireiški
mas jau likviduotas. Nena
turalis sakom dėlto, kad ko
munistų partija buvo suda-l 
ryta iš darbininkų prieš pa-įsyt. Degančiomis akimis ir 
čiti darbininkų reikalus. Ją garsiai skambančiais žo- 
suorganizavo buržuazijosOžiais jisai pareiškė, kad 
agentai provokacijos tiks-prie jo Italija 
lams. Pagalba tos partijos! “ 
buržuazija sugriovė Sočia— 
listų Partiją, suskaldė dar
bininkų vienybę ir daugybę 
darbštesnių žmonių sugro-j pažadėjimą, jis savo atsaky
mo kalėjiman. me Anglijos ir Francijos už-

Tokia partija — grynas sienio ministeriams pareiš- 
uržuazijos Įrankis — nega--kė, kad jei jie nori su juo 

kalbėtis, tai tegul jie at
vyksta Kur jis gyvena. Ir jie 
atvyko. Visa Italija šaukė iš 
džiaugsmo.

Jisai sakė įvykinsiąs šaly
je tvarką, sutvarkysiąs fi
nansus, atidarysiąs dirbtu- 

, sumažinsiąs bedarbiu 
skaičių, pritrauksiąs užsie
nio kapitalą pramonės pakė
limui, palengvinsiąs imigra
ciją ir pastatysiąs Italiją 
pirmoje vietoje po Artimųjų 
Pytų saule. ?: .'

Ir šalis sutiko duot jąrn 
progos pabandyt. Sąlygos 
ntifrę jq tokios, kad italai 
jautė, jog blogiau vistiek 
jau nebus, o geriau gali būt. 
Tečiaus niekas nemanė, kad 
jo rėžimas galėtų ilgai tver-

; kovą' ir sunkias aukas lais- 
■’.'ės butų ant visados pavės
imos despotui, nors jis butų 
geriausių norų despotas vi
sam pasaulyje.

Dabar jau trečdalis metų 
kaip Mussolini yra Italijos 
premjeras. Nedaug tai lak 

»ko, bet visgi gana, kad nu
švietus jo valstybingumą.

Tvarką šalyje jis įvykino, 
bent paviršium žiūrint; 
Traukiniai vaikščioja, 
.ai dirba, dirbtuvės eina, 
teismai veikia ir keleiviai 
gali keliauti saugiai ir dagi 
su kai kuriais parankumais. 
Tai geroji jo pusė. .

Bet jo pataikavimas Frak
cijai žmonėms labai nepatin
ka. Yra manoma, kad toji 
bičiulystė pasibaigs nelai
mingai. šitas sentimentas 
atsispindi jo svyravime 
Ruhro klausimu: iš pradžios

3

Straipsnio autorius, Raui 
Martino, rašo:

Keli mėnesiai atgal, am 
tautinės isterijos bangų Be
nito Mussolini pakilo į galy
bę. Užėmus jam diktatūrą, 
po trisdešimts dienų sujudi
mai ir šauksmai pradėjo 
mažėti, šiandien gi jie be
veik visai jau išnyko.

Jei ne komunistu išsišoki-i ________
mai ir jei ne šalies pasipikti-

I

•• • OUvlM

ryta iš darbininkų prieš pa-

nimas nevykusia Italijos di
plomatija ir asmenine kova 

j parliamente, tai fašistų ly
deris niekuomet nebūtų ga- 
\ ęs minių paramos.

Bet jis žadėjo viską patai-

1
prie jo Italija nesivilks 
Franci jos ir Anglijos uode
goje; nuo šiol ji pati ves ke
lią, o kitos šalis seks paskui 
ją. Ir kad išbandžius savo

i

t

ŽARIJOS

iė.io ilgai darbininkuose gy
vuoti, ir nors buvo skelbia
ma. kad minios su ja, ji su- 
uankrotyio.

0 vis dėlto yra tokių ne
susipratusių žmonių, kurie 
ir šiandien vadina save "ko- 

krai "minios su jais”. Yra 
tokių ir tarp lietuvių nema
na. Jie nežino, kad jų parti- 
a jau užvertė»kojas.

munistais" ir mano, kadti-!.;es

NEKILNOJAMA VELYKŲ 
DIENA. .-L 

Nieko, nėra juokingėšnio. 
kaip kilnojamos krikščionių 

ėmės, Velykos,' Sekmines

tus pas juos prisikelia 23 ko- 
vo, kitais - 
da kitais —

Tai yra netik juokinga,! 
bet ii- neparąnku. Todėl at-' 

’ randa reikalavimų, kad j

—.19 balandžio, 
Blkovo.

bet ir neparąnku. Todėl at

M ;kad Įgytos per šimtametę

V elykos butų nustatyta ne- 
Į ilnojama diena. Tarptauti

ni komercijos Rūmų kon- 
gresan Romoje anglų dele
gatas įnešė tuo reikalu rezo- 
Juciją ir ji buvo užgirta. 
Anglijos dvasiškija jau mie- 

. noru sutinkanti, kad Ve
ikoms butų pastovi data 
nustatyta. Dabar daroma 
; įstangų, kad Vatikanas su
tiktų padaryti tokią permai
na katalikų bažnyčioj.

KALININO ŽMONA 
ATVAŽIUOJA.

Laikraščiai skelbia, kad 
\merikori atvažiuoja Sovie
tų Respublikos prezidento 
Kalinino žmona, -Ekaterina 
Kaliniu, rinkti Rusijos naš- 
.aičiams aukų. . jvunioma

Kada pp. Šleževičienė ir' jisai karštai rėmė francuzų 
Vencienė atvažiavo Amen- politiką Vokietijoj, paskui 
bon parinkti Lietuvos nąs- susilaikė, šalis tokia diplo- 
.aibiams aukų, tai mūsiškiai matija nepatenkinta. Fran- 
Komunistai negiliai jas ap-įeija taipgi slapta į jį šnai-c 
šmeižė, žiūrėsime dabar, ar ruoja.
Kalinino žmoną jie taip pat: Toliąus, jisai pagadino 
šmeiš? , i gerus Italijos santikius su

Mes gi, kūne rėmėme Lse-į Anglija. O Italijos pašonėj 
; tuvos našlaičius, remsime ir į guli svarbus strateginiai
Rusijos. Anglijos punktai: Gibralta-
“ - ■ . 1 ’ f :ras, Suezas, Malta. Vidur-

AR ŽINOT/KAD— žemės jura yra anglų kon- 
Suvienytą Valstijų mote- trotej. I rytus gi tuojaus 

rįs per metus laiko suvalgo iandasi nepermaldaujami 
■apie Ų ’
krainių (kendžių)

uos-

iII
i

TtaHjos priešai Jugoslavai ir 
iGrafkai. šiaurėje ji susipyko 
su Vokietija ir, kaip sakiau,

1,500,000,000 avgrų cu- 
liu (kendžių). Neveltui

j didžiuma šios safies moterų -su Vokietija ir, kaip sakiau, 
idar jaunacs®fižuo»e neten- Francija žiuri į ją neištiki
ma dantų. Iš to gerą naudą , mai. Iš Anglijos Italijai 
(turi tik cukrainių fabrikan-:kalingos anglįs. Jai būtinai 
i tai ir dentistai.

Pereitais metais viename 
tik New Yorko mieste auto
mobiliai užprašė net 1700 
žmonių. Vadfftasi, automo
biliai daugiau praryja gy
vasčių, negu karštligė skaf- 
’atina, kriokulys ir paraly
žius į krūvą sudėjus.

u rei
kalingos anglįs. Jai būtinai 
reikalingas Anglijos drau
giškumas, jei ji nori nors 

j kiek išvystyt savo prekybą 
Viduržemės juroj.

Tuo tarpu gi Italija labai 
įžeidė Angliją, nes kartu su,

i uarosl Ir jie -galvoja. Povą- “ • 1 1 t * _ * A •

Kunigas Bumša pasakė, 
kad jis esąs pasiutęs kleri
kalas. Kol jis vienas pasiu
tęs, tai dar pusė bėdos, bet 
kuomet jis apries visas savo 
davatkas ir tos pasius, tuo
met chicagiečiams sjisida- 
rvs rimto pavojaus. Bus pa
vojinga ir gatve pereiti, kad 
pasiutusi davatka neaprie- 
tų. Tiek dar turime džiaug
tis, kąd šioj šaly pasiutė
liams yra tam tikros institu
cijos.

"Keleivis” priminė "San
daros” patriotams, kad jie 
nėra aukavę Lietuvai nei 
Tiek, klek paprastas darbi
ninkas. Čia turiu "Keleiviui” 
pastebėt, kad karštų Lietu
vos "patriotų” pareiga yra 
neduot kam nors savo pini
gus, bet imt juos nuo kitų ir 
visa gerkle šaukt "valio!” -

Vieno dienraščio redakto
rius savo editorialuose pri
deda tokių žodžių,. kokių 
skaitytojai nei žodynuose 
nesuranda. Skaitant taip ir 
mirga akyse visokie "tėziai”. 
"komoflažai”, "koprizai" ir 
kitokie "ižai”. Taip ir reikia! 
Kasgi butų, jei skaitytojai 
suprastų, ką redaktorius pa
rašo? Juk tuomet jie many
tų, kad redaktorius toks pat 
žmogus, kaip ir visi. Pasi
žiūrėkit į musų katalikus: 
jie nei vieno žodžio nesu
pranta, ką kunigėlis prie al
toriaus bliauja — ir kaip jie 
už tai jį gerbia!

Lietuviški komunistai nė
ra jau tokie kvaili, kaip tūli 
jų priešininkai mano. Aš ži
nau daug tokių komunistų, 
kurie, gavę savo organą 
"Vilnį", pirmiausia skaito 
korespondencijas, o į edito- 
rialus nei nepažiūri Mat jie 
ir neskaitę žino, kad jų re- 
daktorėlių mintys yra taip 
tuščios, kaip Rusijos aruo
dai.

Rusijoj "monopolka” kaip 
tik į laiką prisikėlė iš numi
rusių. Atvėsus komunizmo 
karščiui, kas-gi šildytų ko
misaru galvas?! " t ‘

Rusija kviečia Amerikos 
kongresmanus atvažiuoti 
pasižiūrėti, kaip Rusijos 
žmonės nemoka gyvent An
glių pilna šalis, o žmonės šal
ti kenčia; rudos didžiausi 
kalnai, o geležį perkasi iš už
sienio : darbininkai vaikščio
ja be darbo, o valdžia skun
džiasi, kad nėra kam turtus

leisti turkų per Dardanelius iiai, bet neabejojamai senti- iš žemės kasti.
i Europa. Ji teisinosi, kad ji mentas kila prieš jį. Šian- A. Garbukas.į Europą. Ji teisinosi, kad ji mentas kįla prieš jį. Šian-
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CHICAGO, ILL.
"Naujienų” koncertas.
"Naujienos” kas metai su

rengia puikius koncertus, 
bet šįmet, kovo 18 d., Ash- 
land Bvd. Auditoriume jos 
surengė puikesnį koncertą 
už visus buvusius.

Koncerto rengime dau
giausia pasidarbavo drau
gės Jurgelionienė ir Gugie- 
nė. Jos mokėjo suprašyti ge
riausias dailės spėkas. Jų pa
stangomis apsiėmė koncerte 
dalyvauti du Chicagos Rusų 
Operos nariai, kurie savo 
užduotis atliko stebėtinai 
gerai. >

Koncerto rengėjos sutvar
kė programo eigą taip, kad 
man da neteko nei klasiniuo
se programtiose to pastebė- 

Ivaškevičius i-Lietuvą nebu-įp- Šulės žiburiai publikoje 
tų parvažiavęs, ______r_
Joj sukilimas nebūtų įvykęs'tai ant estrados puikiai švie- 
ir Lietuva Klaipėdos nebūta imainoma sviesa, kas su
gavusi. Taip bent galima su-.teikė publikai ramuųią ir vi- 
prast iš paties Ivaškevičiaus.-;u akįs žiurėjo tik vienan 
kalbos. Į centran — i estradą. Vakaro

Pabaigus pirmam kalbėto- vedėjuii nereikėjo kiekvieną 
jui| kalbėti buvo renkamos Kartą išeiti ir publikai ap- 
aukos klaipėdiškiams. Bai- reikšti, kas po ko seka, bet 
giant aukas rinkti, staiga 
pasigirdo žodžiai: "Balso! 
Balso!" Pirmininkas davė 
jam balsą. Komunistas, sė
dėdamas ant balkono, pra
dėjo daryt kalbėtojui kerš-

LAVVRENCE, MASS. 
Sandariečių prakalbos ir ko
munistų su davatkom ben

dras frontas.
20 d. kovo vietos sandarie- 

čiai surengė prakalbas su- 
grižusiems iš IJetuvos A. 
Ivaškevičiui ir K. Norkui. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Pirmas kalbėjo A. 
Ivaškevičius apie Klaipėdos 
sukilimą. Kalbėjo beparty- 
viškai. Iš jo kalbos taip at
rodė, kad tik jis, A. Ivaške
vičius. tą sukilimą sukūręs, 
aukaudamas du sykiu po 100 
dolerių. Jis gyrės taip pat 
buvęs Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitete nuo 
pradžių iki galui, dalyvavęs 
visuose mitinguose, su suki
lėliais išsigėręs ir tam pana
šiai. žodžiu sakant, jeigu

WATĘRBURY. CONN. t dauginus panašių 
Šleževičienės ir Vencienės,,’n^ pripasakojo.

prakalbos. j 1—
13 d. kovo čia įvyko Šleže-’ Jį PV?n,n!nk^ -—

vičienės ir Vencienės prakal- J. *£n<-‘,enę- Lenua pasa
los. Darbinipkai žmonės,*™’ l,Ohla ? encienė,
parėję iš darbo, skubinosi i ‘-aiP?• A^ gimusi Iie-
ura kalbas, nes buvo garsih-^uY,aite’ Y.ra ;i’ neblogai

prakalbos.

nc.«ąni

Lukošiui užbaigus
rsta

’:ą ji kalba. Kuomet dalis 
publika, sukilusi pradėjo ei- 

, kalbė
toja visai susimaišė ir tuo
jaus savo prakalbą užbaigė. 

Vargdienis.

kalbė- ti iš svetainės namo,
Ate kal-

t

i
tai klaipo- į buvo blandniai žibinami, tik 

doj sukilimas nebūtų įvykęs'**1

mažos, gražiais lietuviškais 
drabužiais parengtos mer
gaitės išnešė kiekvieno 
punkto numerius ant pa
grindų, kurių buvo net dvy
lika.

tingus užmetimus, o kiti joj Dabar keli žodžiai apie 
draugai, sėdėdami apačioj, pati programą.. Programas 
buvo tepradeda jam turą- prasidėjo 7:30 vai. Nuo pie- 
vot. Ivaškevičius, nepažin- tų oras taip subiaurėjo, kad 
damas ypatos, atsakė man- sniegas su vėju ir šalčiu, ro- 
dagiai. įdėsi, į pragarą pa virto ir į

Potam kalbėjo K. Norkus, pavakarį da aršiau snigo ir 
Jis, kaipo buvęs Lawrence*o pustė. Bet publika plaukte 
gyventojas, pažino tą komu- suplaukė į svetainę ir kaip 
nistąf kuris prašė balso, ir tik ant laiko žmonių prisi- 
už tai pradėjo komunistams rinko veik kupina svetainė, 
pert/kaili. K. Norkus išpa- Drg. Jurgelionis atidarė va- 
rodė Maskvos ir Petrogrado karą trumpa prakalbėle. Jis 
komisarų gyvenimą ir mušti apibudino "Naujienų” devy- 
brolių komunistų žioplumą, uių metų sukaktu veš. Po jo 
Norkus Įvardino dirbtuves kalbėjo "N.” redaktorius 
ir uostus, kuriuos bolševikai drg. P. Grigaitis. Jis neilgai 
atidavė svetimų šalių kapi- kalbėjo, bet daug pasakė, 
talistams. Publika kalbėto- Nurodė "N.” tikslą ir pasa- 
jui ploja, o musų komunis- kė, kad jeigu kas ir mano, 
tai sėdi dantis sukandę kaip jog "Naujienos" tarnauja 
ant žarijų. Toliaus Norkus buržuazijai, lai sau mano, 
užvažiavo ir klerikalams. Bet mes geriau esame paten- 
Pasidarė karšta ir davat- kinti; kad "Naujienos" gv- 
koms. Keletas davatkų paki- vuoja iš biznio, ne< žmonės 
lo ir maršuoja per duris. Pu- jas remia. Geriau būti biz- 
blika ploja. Vienas iš publi- nierium, negu išmaldų pra- 
kos duoda Įnešimą, kad ir švti ir žmonėms lįsti į akis, 
komunistai kartu su davat- Jo kalbai plojo visa salė, 
komis, maršuotų, sudaryda- nors visokių pažiūrų žmonių 
mi bendrą frontą. ; skaitlingai buvo atsilankiu-

Verti pasigailėjimo tie hu
musu komunistėliai, kad Po Grigaičio kalbai buvo 
jiems niekas daugiau neliko, rodomi judami paveikslai, 
kaip tik triukšmus susirin- kaip lietuviai sukilo ir pa
kiniuose kelti. Mat, "Lais-Jėmė Klaipėdą, 
vės" komisarams nesunku' 
parašyt "prikazas", F “ _____  _____
Įvykdint tai jau kitas daly- Jnas buvo ilgas, tai nėra rei- 
kas. Protingesni komunis-kaio visa smulkmeniškai mi
tai atsisako "Laisvės" prika- nėti. žodžiu sakant, visi da
žo klausyt ir apsieina žmo- jyviai atliko 
niškai, bet kvailesni bando • ’ ' '
savo žioplumą parodyt.

Baigdamas kalbėti K. 
Norkus prisiminė apie bu
siančius Lietuvos Seimo rin
kimus 12 d. gegužės. Patarė 
visiems rašyti laiškus Lietu
von perspėjant savo gimi- igkau^itė^ '’čhi^gFečiu 
n?s,’, pie ne. j žvaigždė, Karablinoff (ru-
uz klenka.us, nei už bolšeyi-isas^ |^aso solistas, V. Dani-

Po Grigaičio kalbai buvo

Toliau sekė pati koncerto 
bet ji geruma. Kadangi progra-

> savo užduotis 
taip gerai, kad "Naujienų” 
rėmėjams ir dalyvavusiai 
koncerte publikai teko išsi
nešti pilnai gera ūpą iš kon
certo.

Reikia pažymėti, kad ”N- 
nų" koncerte dalyvavo M.

i chicagiečiu

kus, nes vieni jų traukia 
Lietuvą Ryman, o kiti Mas
kvon.

Ant galo dar kartą kalbė
jo A. Ivaškevičius, kuris sa
kėsi aplankęs visas žymes
nes vietas Lietuvoj, taipgi 
buvęs ir Šleževičienės globo
jamoj vaikučių prieglaudoj. 
Prieglaudos užžiurėtoja jam 
pasiskundusi, kad neištenka 
pinigų nupirkti visiems vai
kučiams maldaknyges, tai 
jis (Ivaškevičius) paauka
vęs 50 dolerių ant malda
knygių. Tai tau ir sandarie- 
tis* laisvamanis, aukauja 
prieglaudų vaikučiams ne 
ant duonos ir drabužių, bet 
ant mldaknygių!

”K. Skaitytojas.

lov ir jo dkompanuotojas 
Fireiski, Rusų Operos bale
to šokėja p-lėM. Nemeroff, 
Birutės choras, Nora Gugie- 
nė, kuri dabar Xuri puikiai 
išlavintą balsą ir meliodin- 
gai dainuoja.

Bet Birutės choras, tai 
bent choras. Jame dainuoja 
dauguma solistų ir veda ji 
geras vedėjas — Kvedaras.

Chicagos dailės spėkos 
atydžiai rengėsi prie "Nau
jienų” koncerto, bet negėda 
ir pasirodyti tokiai publikai, 
kur susirinko visa inteligen
tija ir dailės kritikai.

Valio naujieniečiai ! Dau
giau tokių koncertų!

Blusą Blokas,

SCRANTON. PA. 
Mirė keturi lietuviai.

Šiomis dienomis jiersisky- 
vė su šiuo pasauliu šie lietu
viai:

Adomas Kvedaravičius, 
nirė sulaukęs 55 metų am
žiaus, paėjo iš Suvalkų vė
lybos, Balbieriškio dvaro, 
išgyveno suvirs 20 metų 
Amerikoj. Paliko nubudime 
noteri su 8 vaikais. Velionis 
buvo geras ir teisingas žmo
gus.. mylėjo skaityti laikraš
čius. Užvis labiausia jis my
lėjo "Keleivį", kurį ir mirda
mas skaitė. Likosi palaido
tas ant lietuvių tautiškų ka
pinių su bažnytinėm apei
gom.

Juozas Tamaševičius, ki
taip vadinamas Pajus Paje- 
vičius, mirė sulaukės apie 57 
metų amžiaus. Paėjo iš Vil
niaus rėdybos, Siponių kai
mo, Nemajūnų parapijos. 
Velionis ilgai sirgo, apie tris 
metus negalėjo dirbti, šiaip 
taip prasimaitino tarp gerų 
žmonių. Amerikoj išgyveno 
apie 23 metus, turėjo pačią 
ir dukterį, tik nežinia, kur 
jodvi randasi. Gyvu būda
mas visados kalbėdavo, kad 
jis esąs labai turtingas, tu
rįs daug auksinių pinigų gi
rioje paslėpta. Mirė ligon- 
buty, palaidotas su bažnyti
nėm apeigom ant lietuvių 
tautiškų kapinių.

Karolius Žiūkas, mirė su
laukęs apie 52 metų, paėjo iš 
Vilniaus rėdybos, Birštono 
parapijos, Amerikoj išgyve
no 27 metus. Jo pati randa
si Lietuvoje. Buvo ji ir Ame
rikoje, bet kadangi su vyru 
nesutiko, tai išvažiavo i Lie
tuvą. Velionis mylėjo ap- 
svietą, buvo "Keleivio” skai
tytojas ir iki pat mirties ne
paleido "Keleivio” iš savo 
rankų. Likosi palaidotas su 
bažnytinėm apeigom ant lie
tuvių tautiškų kapinių.

Motiejus Žiūkas, mirė su
laukęs 47 metų, paėjo iš Vil
niaus rėdybos, Žiūkų kaimo, 
Nemajūnų parapijos, Ame

rikoj išgyveno apie 20 metų. 
Buvo nevedęs, pora metų 
negalėjo dirbti, vis sirgulia
vo. Turėjo brolį Juozą Broo- 
klyne, kuris jį palaidojo ant 
šv. Juozapo kapinių, Thrup, 
Pa. Ye^onis taipgi buvo 
"Keleivio” skaitytojas.

Lai būna jiems lengva 
Amerikos žemelė!

Bačių Juozas.

t

kaulyti iš parapijonų kuo- 
<įauginusia pinigų. Jeigu jis 
nemokėtų iškaulyti pinigu ir 
vyskupui jokio biznio nepa
darytu, tai vyskupas jo vie
ton pastatytų kitą, gabesni 
agentą. Delei to, kad nemo
kėsite dolerių, bedieviais ne
tapsite, nes šventraštis sa
ko ir kunigai taip skelbia,. 
kad dievas yra kiekvienoje 
vietoje ir kiekviename daik
te, taigi jis yra ir pas jumis.

BRG6KLYN. N. Y
Visų hro.Jdymečių
Kaip jau visiems 

30 d. kovo drg. K. 
Likys prakali ą Ne 
.ACta’nėic. Po pi 
nt rytojaus, t.y. sul 

re, 3i d. kovo, s 
ulbamuose. 280 

bus socialistų ir šiaip 
arbininkų pasikalbėjimas 

Bieliniu. Taigi 
asmeniškai pasi- 

e ! ietuvą ir kitus 
su drg. Bieliniu, at- 

, Jlankykite i virtminėtą vie-
T ‘A

3 d. balandžio drg. Bieli-

prakalbas, nes buvo garsin
ta, 1 ‘
7:30 vai. vakare. Tečiaus. at
ėjo ir 9 valanda, o prakalbos 
vis dar neprasideda. Publi
kai jau atsibodo laukt ir 
daugelis pradėjo kojomis 
trypt, o kai kurie jau buvo 
besirengią eiti namo. Bet 
žiūrim, ateina ir kalbėtojos.’. ., .
Mat, šia$ prakalbas surengė, llV0S va-dZi 
daktarų ir šiaip stambių biz-Į 
nierių moteris, kurios netu-' 
ri supratimo, kad darbinin
kai nori eiti anksti gulti, nes 
iš ryto reikia anksti keltis į 
darbą, kuomet tos poniutės 
galės sau saldžiai miegoti 
iki pietų.

I ‘rasidėjus prakalbom, 
pirmininkė pirmiausia per-’ 
statė kalbėti vietinį advoka-i, ... , . ..
ta A Lukošių, kuris pradėjo. a suiin.tta apit* »0 doleiių. įšią paskaitą kiekvienas 
pasakoti, kad kiekvienas p*--’-—-- ---■ • '1. "" *’ \ ’
žmogus galėtų būti turtin-! Publika pradėjo eiti namo. ;Skaita bus g_  ......
gas, jei tik norėtų. Girdi, pienininkė perstatė.-^mokinanti. Pradžia S va-
si milionleriai iš biednij pa:i3uvo rakar«- P® paskaitai
’.iko turtingais, nes jie t^^vicienė yra gera kalbėtoja, Į bus klausimai, į kuriuos drg. 
ko turėti turtus. Toliaus ta-; bet to gerumo pas ją nesi- K. Bielinis atsakinės, 
sai advokatas sakė, kad lie-’m^to. Kalba labai lėtai ir ty-į Taigi nepamirškite 3 d. 
tuviai esą labai mokyti irįkiai, matomai, jai truksta balandžioatsilankyti įSoko- 
kad buvęs Rusijos caras Mi-j drąsos. Net arčiaus sėdin-jlų Svetaine, 
kė paeina iš lietuvių. Jis ir'tiems negalima buvo girdėt,

kad prakalbos prasidės kalba. .Ji paa.** 
tie našlaičiai ai 
i iems jos čia rea!
Taipgi sakė, 1 
valdžia irgi šelpia tuos n 
laičius, 
tuviškų centų a.A ... 
kiekvienam kūdikiui, 
parodo, kad kh

e.ino, iš kur 
siraiio, ku
ka aukas.

-'I Lietuvos

duodar a f>0 lip
ant mėnesio

..... Tas 
rikalinė Lie- 

- - ------ ia gausiai aprū
pina tik kunigus, o pavargę 
žmonės, našlės ir našlaičiai 
jai neajieina. Ponia Vencie- 
nė ttiipgi pripažino, kad Lie
tuvos valdiškose i 
dirba lenkai.

Lil Vclii*

zmoma.
Bielinis

i'
K i:

V- <:8
<u drg. 
norintieji 

: kalbėti api
-- .'^taigose ųajvĮ:u

.. . . , , rusai- vokie- L.jjmikvkit; 
etai ir kad lietuviškai nega 
Įima su jais Susikalbėti. Pa-P' 
baigus jai kalbėli buvo aukui 
rinkimas. Publikos buvo at-p”’8 skaitys paskaitą Sokolų 
silankę apie 300 ypatų. Au- Svetainėj, 190 Grand st. I

s ma-
Pasibaigus aukų rinkimuidonėkite atsilankyti, nes pa- 

s gana žingeidi ir

I

I

i

Pas-tis.

THE BORDEN COMPANY

Per tris bertainius šiintinecio Borden’s Eagle Pienas

savu
Pienu. Ir taip dėjosi g'

išauklėjo tūkstančius ir tuks-Borden’s Eagle Pien

Antra kalba i
Lietuves Moti
nas šioje šalyj

Kada Amerikonai mąsto apie pieną, 
jie nejučiomis masto apie Borden’s.

buvo vardas stovintis nž viską kas yra geriausio >r
"rvniausio Piene. Daugelis moterų, kurios šiandien
yra senelės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu. Jos

keliu išaugino savo vaikus šituo patikėtinu
entkartė po gentkarlės.

tančius lietuviu vaiku, kaip čia, taip Europoje, Į sti
prius vyrus bei moteris. Mes kasdien gauname laiš
ku ir fotografijų iš Lietuvių motinų iš visos šalies 
liudijančių vertę Eagle Pieno kūdikių maitinimui.

vartojamas tūkstančiųEagle Pienas šiandien yra 
jusų'draugu ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kudi 
ku. jei maistas netinka jam. jei jis piktas, pabandyk
Eagle Pieną.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną
savo kūdikio penėjime, mes esame atspausdmę jūsų 
kalboje pamokinimu kaip penėti kūdikius visu am
žių. Jei nori gauti šitų pamokinimų, išpildyk žemiau 
esantį kuponą ir pasiųsk ji mums šiandien. Eagle 
Pieną parduoda visos geresniosios grosernės ir deli
katesu krautuves.

Borden Building. New York
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SCRANTON, PA. , 
Mokėti vyskupui algą ar ne? 

Gerbiama "Keleivio” Re
dakcija! Kadangi Tamstos 
visiems duodate patarimus, 
tai tikiuosi, kad ir manęs 
neapleisite. Štai kame daly
kas: aš, kaipo geras parapi- 

Į jonas, tankiai nueinu i šv. 
Juozapo bažnytėlę pasi
melst. Tos bažnytėlės klebo
nas Jonas Kuras jau kelin
tas nedėldienis ragina para
pijomis mokėti po 1 dolerį 
vyskupui algos. Sako, ka
tras nemokėsiąs arba ki
liems patarsiąs nemokėti, 
tas bus prakeiktas kaipo be
dievis ir masonas. Dabar

t?

jparapijonai svarsto šiaip ir 
j taip: vieni sako, kad reikia
mokėti, nes vyskupas galįs 
atimti nuo lietuvių bažny
čią, o kiti kalba priešingai, 

j Taigi, meldžiu gerb. "Kel.” 
! Redakciją duoti mums pa- 
I tarimą: mokėti vyskupui 
algą ar ne? Jeigu nemokėsi
me, tai ar už tai paliksime 
bedieviais ir ar galės vysku
pas nuo mus bažnyčią at
imti? Scrantonietis.

Atsakymas. Kiek mums 
j žinoma, bažnyčia priklauso 
j ne jums, bet vyskupui. Tai
gi, niekas negali iš jus baž- 

: iiyčią atimti, nes jus jos ne
turite. Kunigas Kuras tar
nauja vyskupui kaipo agen
tas ir todėl jo priderystč iš-

Allied 
de'Or-

Resto-

BROOKLYN. N. Y.
Iš Lietuvos kraštams vaduo

ti komiteto susirinkimo.
Kovo 11 d., "Garso” name 

buvo pirmutinis tarpsrovi- 
nio komiteto susirinkimas, 
kuriame dalyvavo visi komi
teto nariai.

Komiteto valdyba sudary- 
iasekančiai: pirm. A. Mika
lauskas; pirmas vice-pirm. 
L. šimutis; antras vice- 
pirm. A. Buzas; sekretorium 
J. P. Mačiulis; pag. M. Bal
tuškienė ; iždininkas Olonas 
Beržietis; iždo prižiūrėto
jais A. B. Strimaitis, A. J. 
Kižis ir P. Raškinis. Rezoliu
cijų komisijon nutarta pri- 
kviesti visus vietos lietuviu
kų laikraščių redaktorias, iš 
kurių komisijos pirmininku 
vienbalsiai paskirtas komi
teto vice-pirmįninkąs L. Ši
mutis.

Komitetas, pradėdamas , 
darbą, atrado reikalingu, 
vienbalsiai nutarė ir pasiun
tė Didžiojo New Yorko lie
tuvių vardu sekantį Amba
sadorių Tarybai protesto ra
diogramą:

"The Couneil of 
Ambassadors, Quay 
sav, Paris, France.

"Lithuanian Land
ration Conimittee represen- 
ting fifty thousand Lithua- 
nians of New York United - 
Statės voices their energeti- 
cal protest against one-sided 
salution of Poiish Litnua- 
nian dispute over Vilna and 
svvears never to renouncc 
their rights to motherland 
Capitol of Lithuania.”

Taipgi nutarta pasiųsti 
atatinkamas. rezoliucijas 
šios šalies valdžiai ir Lietu
vos atstovybei.

Plačiai kalbėta apie suren
gimą didelės demonstracijos 
Vilniaus reikale. Bet ap
svarsčius dalyką paaiškėjo, 
kad tokios demonstracijos 
surengimas ir vaisingas nu- 
sisekimas labai daug pri
klauso nuo vietos draugijų. 
Užtaigi tasai klausimas ati
dėtas iki sekančios draugi
jų konferencijos, kad davus 
progą draugijoms tą klausi
mą gerai apsvarstyti ir po 
tam galutiną tame reikale 
sprendimą padaryti draugi
jų konferencijoj, kuri bus 15 
d. balandžio. Gi šiuomi tar
pu; nutarta surengti didelį 
mass-mitingą 8 d. balandžio 
McCaddin svetainėje. ■

Komitetas apsibrėžė pla
tų programą ir yra pasiry
žęs energingai pasidarbuoti 
Vilniaus ir kitų Lietuvos 
kraštų atvadavimo reikaluo
se. J. P. Mačiulis, sekr.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

darbininku. Ir ; 
prieš tuos nevidonu. . 
ninkai gali tiktai suvienyto
mis jėgomis. Dėlto susipratę 
darbininkai organizuojasi i 
tarptautines sąjungas, laiko 
suvažiavimus ir tariasi, kaip 
geriau nuo savo priešų gin-

"Švietimo Lyga”

lis.
—Tu, vaike, taip neKal-i 

bėk, ba lietuviai tave lenk- 
berniu apšauks.

—Susipratę lietuviai taip; 
nedarys, o tie, kurie kalba, 
apie "lenkbernius”, yra bur
žuazijos vuodegos.

—Tu, Maike, turbut norė
jai pasakyt: asilo vuodegos"

—Nedidelis skirtumas, tė-, 
ve. Bet plačiau apie juos asi 
tau kitą syk papasakosiu. į

—Orait. Maike. man irui 
reikia jau eit. Ir pypkis už
geso besiklausant.

Astronominiai Lenkijos 
skolq skaitmens.

—Sveikas - gyvas, yra tik pradžia. Kaip
Kur taip šauni nosį atkišęs ? i sainai bus jau visi užmale-

—Maike, tu šnekėk Į mane įvoti, tada pradėsime piauti 
mandagiau, ba aš dabar ne,. 1 
prastas žmogus.

—Tu jau senai kreivas, tė
ve, o ne dabar.

—Ar tu žinai, vaike, kad 
aš dabar turiu tribultavą ci
ną? .... -

—O kas tai per "cinas“?
—•Visų pirma, vaike, aš 

tapau vyčių generolas — tai 
buvo vienas cinas. Paskui, 
vaike, kaip musų atstovas 
gerbiamas Čarneckis apsi- 
ženijo, aš tapau lietuvišku 
diplomatu prie Atstovybės, 
ba pats atstovas dabar yra 
bvzi su jauna savo pačia. Tai 
jau pasidarė dubeltavas ma- ■ 
no einas — staršas genero
las ir diplomatas. O dabar, 
vaike, aš da tapau garbės 
prezidentu Asilo Vuodegos 
Brolijos. Tai trečias cinas.

—O kas tai yra, tėve, toji 
Asilo Vuodegos Brolija, ku
rios tu garbės prezidentu 
dabar esi ?

—Tai yra, vaike, nauja 
lietuviškų patriotų susaidė, 
panaši i amerikonų Kliunk- 
Kliunk.

—Turbut norėjai pasa
kyt: Į Ku Klux Klaną?

—Jes, vaike, gerai ii’ sa
kyt kaip tu žinai.

—O kodėl gi ji vadinas 
”Asilo Vuodegos Brolija?’’ 

' —Užtai, vaike, kad ji la
bai patriotiška ir katali
kiška.

—Aš to nesuprantu, tėve, 
ką katalikybė ir patriotiz 
mas turi bendra su asilo 
vuodega ?

—Na, ko čia nesuprasi' 
vaike, kad čia viskas taip 
aišku. Katalikas turi tikėt i 
Kristų ir būt krikščionis de
mokratas, o patriotas tur' 
būt paklusnus savo valdžia Į 
ir nesibuntavot. Asilo vuo 
dega šitas ypatybes kaip ti: 
ir išreiškia, ba ji niekad ne 
kelia revoliucijos ir oriklau 
so tam gyvuliui, ant kuri< 
pats Kristus yra jojęs.

—Tai kodėl gi jus nenaši 
vadinot stačiai "Asilų Broli- 
ja?

• —Ogi užtai, Maike, kal
ines nesam tikri asilai, o tik 
tai tikim i asilo vuodegą.

—Na. gerai, tėve; o koks 
gi jūsų tikslas?

—Musų tikslas, vaike, la
bai augštas: mes norim ap- 
valvti Lietuvą nuo žydų ir 
bedieviu. Tu turbut girdė 
jai, vaike, kad Kaune tapė 
užteptos visos žydų iška
bos?

—Girdėjau.
—Tai' Asile Vuodegos*ralistai. Bet jie yra tokie jau

Bręlijos darbas, vaike. Bet neprieteliai ir

Med Stud. Al. Margelis.

Munšainaskvietimo Lyga" — tai 
naujas komunistų padaras, 
.r jeigu tik kas nors prieš ta 
i; gą prasitaria, ją pakriti
kuoja, tai komunistai prieš 
:ą piestu stoja. Paveizdan, 
, kokiu ten budu pa-
..ritikavo viršminėtą ivgą, 
tai komunistai už tai gatavi 
is kailio išsinerti. Jie priėjo 

et iki to, kad savo lygos su
sirinkimuose daro konspira
cijas pašalinimui "Darbo” 
redaktoriaus už tai. Tame 
pėra nieko nuostabaus, nes, 
kaip žemiau matysime, ta 
•rganizacija tik ir yra suor

ganizuota dėl konspiracijų. 
.) ne dėl apšvietos.

\ isų-pirma imsime do
mėn. kas tą lygą suorganiza
vo ir kokia to žmogaus cha
rakteristika. Ją suorgani^a- 
' O žinomas politinis bankro
tas M . Fosteris. Gal jis ir tu
ri gerus norus, tečiaus yra 
taktas, kad jis yra ūpo pa
gautas. O vien tik upu va- 
■uojanties nieko naudingo 
negalima nuveiki, nežiūrint, 
kurioj linkmėj bus veikia
ma.

Kad p. Fosteris vaduojasi 
vien upu, tai aišku iš šių 
faktų.

Jis yra buvęs: aidoblistas, 
federalistas, socialistas ir 
dabar jau komunistas. Vadi
nasi, jis "pervandravojtį 
- eik visas, taip sakant, dar
bininkiškas organizacijas ir 
artijas, ir nei vienoj jų sau 

ramios vietos nerado, kaip 
ilgai jis bus komunistu? Į tų 
Įkaušimą atsako jo charak
teristika.

Kalbant apie Fosterį, prie 
progos prisiminkime ir apie 
plieno trusto vergų streiką 
1919 metais, į kurį darbinin
kus išvedė ne kas kitas, kaip 
■-'osteris. Kokios to streiko 
laivo pasekmės? Apgailėti
nos. Gal p. Fosteris turėjo 
gerus norus ir tikėjosi gerų 
rezultatų, bet išėjo atbulai. 
Tai yra faktas, kad žmogus 
vaduodamasis upu, o ne ap
svarstymu, negali privest 
prie gerų pasekmių.

Tais laikais (1919 m.) vi
soj šalyj, galima sakyt, visa 
pramonė Vos-vos judėjo: be
darbių buvo daugybė ir vis 
j’Į ^kaičius didėjo; algos bu
vo visai mažos, o gyveninio 
reikmenys iškilusios iki 
augščiausio laipsnio, i ad 
ūpo pagautas žmogus manė, 
kad dabar tik ir yra tas mo- 
rrentas, kada darbininkai 
; ali savo atsiekti... Ir išvedė 
juos — neorganizuotus ir 
' uo gyvenimo atsilikusius—I 
1 streiką, tikėdamas page- 
į int jų būvį per pilvinę revo
liuciją. Taigi, jeigu p. Foste- 
lis būt sąmoningai susipra
tęs darbininkų draugas, tai 
t 'kių "šposų” nebūt iškirtęs. 
:‘imliausiai jis būt supratęs, 
kad Amerikos darbininkus 
■iv prie pilvo revoliucijos rei
kia ruošt, o prie — socialės 
.evoliucijos.

Fosteris "praregėjo .
Galima drąsiai spręsti, 

kad 1919 metų streiko ne- 
usisekimas p. Fosteriui 
atidarė” akis. Jis pamatė 
-ad su neapšviestais darbi

ninkais nieko negalima at
siekt: nei streiko laimėti, 
nei revoliucijos sukelti. To- 
dd. no kiek "dūmojimo”, jis 
- u organizavo Darbo Unijų 
švietimo Lygą ir padavė ją 

‘amsunų rankas. Tiesą pa
sakius, p. Fosterio troški

mas yra, kad visi — ir £a_ 
besnieii darbininkai j jų įs
totu. Bet šie į ją nestoja. Ko
vei? Tocfel, kad tos lygos 
įnieris yra ne darbininkus

skirstyt į frakcijas 
tikslas ne aiškint

.■ų organizacijose ir kas ne
geras, o tik užimt valdan
čias ir gerai apmokamas vie
tas organizacijose. Ir kada .. -

vija, su tais pačiais patvar- p 
kvmais ir įstatymais, palie- • 
ka "geriausia”. ;

Gal kai kam pasirodys,! ; 
kad lygiečių (komunistų) j
tikslas yra kitokis ir aš juos j Didžiausias žmonių sveikatos ir laimės neprietelius! 
šmeižiu. Jeigu taip, tai leis-j t 
kitę man tamstas paklaust:; 
Ar girdėjote komunistų pra
kalbose ir ar matėte jų spau
doje kalbant ar rašant: 
"Draugai, darbininkai! Štai 
jūsų organizacijos konstitu
cija, kurioje yra šie... para
grafai jums blėdingi, sulyg 
kurių jūsų viršininkai netik 
dideles algas ima ir jūsų 
turtą eikvoja, o ir savo lete
ną laiko uždėję ant jūsų 
sprando". Ir toliau: "Jus 
turite lankyt susirinkimus ir 
pataisyt tuos paragrafus 
taip, kad jūsų organizacijos 
viršininkai tarnautų eili
niams nariams, o ne eiliniai 
nariai viršininkams; eiliniai 
nariai turi uždėt pareigas 
viršininkams, o ne viršinin
kai — eiliniams nariams. Ir 
kada jus sutvarkysite savo 
organizacijas taip, tad jums 
nereikės laužyt galvas: ką 
rinksime šįmet i viršininkus, 
kuris jų geresnis ir t.t. Iš
rinksite bile narį ir jis turės 
pildyt jūsų uždėtas parei
gas. O jeigu nepildys — pa
šalinsite nuo vietos, ir kitą 
ten padėsite, kuris pildys jū
sų valią.’’

Taigi, ar girdėjot komu
nistus, tos lygos garbinto
jus, taip kalbant ar rašant? 
Aš negirdėjau ir nemačiau, 
ir manau, kad niekas iš jūsų 
nėra to girdėjęs. Bet aš gir
dėjau juos niekinant dabar
tinius organizacijų viršinin
kus be jokios atodairos. 
Tą, beabeionės, ir jus paste
bėjot. -

Kodėl komunistai niekina 
dabartinius unijų viršinin
kus, neparodydami net už 
ką? Todėl, kad jie prirodyt 
negali, nes anie pildo viską 
beveik taip, kaip yra para
šyta. Tai kodėl jie tik juos 
niekina?. Todėl, kad jų mie- 
ris yra "išėsti" tuos, žmones 
iš vietų ir patiems, jakriuž- 
imt. ' ‘C 7” ’ \

Ar rupi komun|sja»§ — 
įygiečiams apšvieta?- *

Iš to, kas augščiaų-pasa
kyta, jau matėme, kiek' ir 
kokios ’apšvietos” jie trokš
ta. Tečiaus bus neprošalį 
prisimint čia ir daugiau fak
tų, kaip kom-lygiečiai rūpi
nasi apšvieta.

Visi pamena, kad kriau
čių unija (A. C. W. of A.) 
paskutiniame savo suvažia
vimo Įsteigė švietimo sky
rių. Mainerių unijoj (U. M. 
W. of A.) kai kurie subdis- 
triktai irgi užgyrė panašias 
rezoliucijas švietimo klausi
me. Tad kodėl kom-lygiečiai j 
nesistengia, kad tie nutari
mai taptų gyvu kunu, jeigu 
jiems rupi darbininkų gero
vė? Kodėl kom-lygiečiai ne
organizuoja palaidų darbi
ninkų. o vien tik kelia maiš- 
.us unijose?

Laistės Mylėtojas.

•penis, širdį, smegenis, ner- 
T . ...-i- vus? Man gaila» kad mano
Reikia da kelis žodžius pa- žodyne nėra aštresnių Žo- 

sakyti apie munšainierių kuriais galėčiau mun- 
miegą. Gerai munšaino pri- baisesniu žmonėms
sigėręs, žmogus is sykio . . .
miega labai giliu miegu, pa
skui visai nustoja sąmonės. 
Jo kvėpavimas yra lėtas ir 
sunkus. Veidas, kuris pir
miau buvo raudonas, dabar 
yra išbalęs ir pamėlynavęs. 
Jeigu munšaino auka išmie- 
ga šitaip daugiau negu 12 
valandų, tai reiškia labai 
hiogit pasekmių.

Da vienas įdomus dalykas, 
kurį aš čia noriu aikštėn iš
kelti, tai girto žmogaus tem
peratūros nupuolimas, žino
ma, nei vienas man netikės, 
kolei aš faktais šito dalyko 
neįrodysiu. Mat, žmonės 
pripratę mislyti, kad girtuo
klis yra labai įkaitęs ir jis 
šalčio nebijo. Bet šitokį pa
prastų žmonių sprendimą 
jau ir tuo galima sumušti, 
kad girtuokliai labai dažnai 
tai pirštus, tai nosį, tai ki
tus galus nušąla, o kartais ir 
visai sušąla. Dalykas ve ka
me. Paviršutinių krauj.o in
dų kalibras pasididina, ir 
kraulo dauriau tenais su- 
plaukia. Girtas žmogus iš
rausta ir jaučiasi labai 
"sveikas", "karštas" ir „drū
tas”. Ir išteisybės, jeigu pri
dėsi termometrą prie odos, 
tai temperatūra bus pakilus, 
bet jeigu paprastu budu žiū
rėsi temperatūros, tai ji bus 
nupuolus. Bet aišku, kadt 
kuomet kraujas' perdaug su
plaukia į paviršutinius 
kraujo sudynuš, tada' šilu
mos reguliavimo aparatas, 
kuris yra labai svarbiu apa
ratu kiekvieno žmogaus kū
ne, nedirba gerai. Ir todėl 
vienoj vietoj žmogaus tem
peratūra pakilus, o kitoj nu
puolus.

Lai kiekvienas munšaino 
gėrikas giliai galvon įsideda 
šiuos faktus: (1) Munšainas 
sugadina žmogaus pilvą 
čsugadytų ir arklio, jeigu 
tas tokis kvailas 
munšainą gertų); 
šainas sugadina 
(3) Munšainas 
smegenis ir padaro žmogų 
bepročiu; (4) Munšainas su
vadina inkstus

(Pabaiga)

pai-odytt Gal būt, kad tada 
jie negertų jo.
VII. Munšainas užmuša pa

dorumo jausmą.
Jau pirma išaiškinau,kaip 

munšainas sugadina žmo
gaus smegenis ir padaro jas 
niekam netikusiomis. Bet 
smegenįse susidaro žmo
gaus sprendimo ir protavi
mo jėgos. Taigi jei tik sme
genis susigadina, tada jau 
nei norėti negalima, kad 
žmogus galėtų sveikai pro
tauti ir dorai save vesti. Ir 
dauguma munšainierių yra 
patvirkę žmonės. Tokis pa
tvirkimas ne tik sudaro kar
što pragaro šeimyniškame 
gyvenime, bet ir visur. O 
blogiausia, kad munšaino 
prisigėrę yra labai drąsus ir 
visko nori ir jieško. Dauge
lis tokių į prostitucijos na
mus dumia. O ten, žinoma, 
jų laukia visokios ligos. Bet 
ir pačiuose munšainierių na
muose viso ko atsitinka, o 
juo labiau laike munšaino 
puotų, kurios dabar taip 
madoj. Gerai dar, kad pa
prastai beveik visados vyrai 
greičiau nusigeria, savo akis 
apsipila, o jau paskui nebe
mato, kas tarp jų bobų ir 
įnamių (burdingierių) da
rosi. Jeigu jie matytų, tai, 
man rodos, kad visiems bur
dingieriams prisieiti! ant 
Marso burdo jieškoti...

VIII. Munšainas užmuša 
žmogaus kulturinį 

jausmą.
Daug žinau žmonių, kurie 

"šlapiais” laikais beveik kas
diena darė progreso apšvie- 
tos linkui. Bet šiandien tie 
patys žmonės, virtę munšai
no vergais, regresuoja. Jie 
mokytis .jau nebegali, nes, 
viena, laiko neturi, o antra, 
jų protas mokslui jau per- 
silpnas.

Ištiesų, tai baisus daiktas, 
kad taip žymiai tamsybės 
pusėn munšainas žmones 
pastūmėjo, šiandien, kad ir 
geriausią knygą labai sunku 
parduoti. Aš manau, jogei 

žino,

i

j

Varšu- 
ug kalbe- 
' . Mat. 

Seimc- 
valstybės 
y tas tik 

mėne- 
is bii 

džetą nebuvo galima apska 
ryt dėl tolimesnio bevertė: 
lenkų markės puolimo. Kai 
bėtojai reiškė susirupininu 
ne tik dėl lenkų markės, be’ 
ir jų valstybės nepermato
mos niūrios ateities, šių me
tų keturiems mėnesiams nu
matyta valstybės išlaidų 
vienas trilijonas ir du šim
tai milijardų. (.1^0(4000,(DO.- 
000) lenkų markių. Pajamos 
nesiekiančios ir trečdalio tų 
astronominių skaitlinių. Ka-

Šiomis dienomis 
vos seime buvo da 
ta apie lenkų markę 
pirmą kartą Lenkų 
buvo svarstomas 
biudžetas, apskait. 
šių metų keturiems 
siams. Visiems metan i“

,žydų cicelius žemėn. Ir taip, 
vaike, mes dirbsime, pakol 
tas brudas nebus iš Lietuvos 
išvalytas.

—Na, o ką jus darysite 
žydus išviję?

—Tada, vaike, mes paim
sime visą jų biznį Į savo ran-; 
kas.

•—Tai reiškia, jūsų patrio-[
tizmas yra niekas daugiau. (Tangi iš užsienių -paskolų 
kaip lik konkurencija su žj>! daugiau nesą vilties gauti, 
dų biznieriais? Į tai reikėsią ir toliau verstis

—Jes, vaike. Lietuvos biz-į naujų popierėlių spausdini- 
nis turi būt lietuvių rankose, j mu. Dėl to, žinoma, puls ir 

—Tu nori pasakyt, tėve, i toliau markės vertė, o jau ir 
lietuvių buržuazijos ranko- dabar doleris lygus 30,000 
se? * lenkų markių.

—Nausa. Nemažiau reikšmingų
—Tai kokie lietuviai gali skaitmenų paduoda Dzier.- 

šalies biznius paimti? Juk D-’-k Wilenski N r. 30 iš, š.m. 
darbininkai, biednuomenėiyašsarid'S dienos apie Lenkk 
nepaims, nes pinigų neturi, jos skolas.

(Aš žinau, kad ir tu, tėve. ne-i_ Vidaus skolų Lenkija turi 
busi Lietuvos fabrikantu. 
Biznieriais gali būt tiktai to
kie piniguočiai, kaip Yčas, 
kun. Vailokaitis, kun. Pu- 
tiekis ir kitokie šmugelnin- gijai, 
kai. Taigi už jų biznį jus ko
vojai su žydais. Bet jums iš 
o jokios naudos nebus. Lie- 
uvos darbininkams nebus 

’okio skirtumo, dr ta fabri
ką, kur jie dirba, prigulės 
žydui kapitalistui, ar kuni
gui bankininkui. Jeigu jie 
■ustreikuos ir pareikalaus 
Jaugiau algų, tai kunigas 
aip pat pašauks miliciją, 

kaip žydas. Taigi kas kovo- 
’a prieš vienus biznierius 
Įeito, kad sustiprinus kitus 
•iznierius, ištikro yra asilo 
modegos brolis.

—Ar tai tu, Maike, sakai, 
kad žydai ir paliokai nėra 
musu tautos priešai?

—Ne, tėve; kova tarp 
I 'monių eina ne dėl tautinio 

n skirtumo, bet dėl noro 
'ienas kitą išnaudok Kapi- 
alistai varžosi tarp savęs 
’ž rinkas,, ir tuo pačiu laik ■ 
dėšia savo darbininkus. To
lei kapitalistas, v ištiek ar 
js bus lenkas, ar* žydas, ar 
ietuvis, visuomet yra prie- 
'as darbininko, o darbinin- 
•as kapitalisto priešas. Juk 
u matai, tėve, kad Ameri

kos kapitalistai šaudo savo 
larbininkus, franeuzai šau- 
lo savo ir tt. Dėlto darbinin
kai rišu šalių vienijasi ir ko
voja su bendru savo priešu 
— buržuazija. Išvedimas iš 
:o yra toks, tėve: mums, lie
tuvių darbininkams, lenkų 
ir žydų darbininkai nėra 
oriešai. Musų klesiniai ne- 
irieteliai yra tiktai jų kapi-

.pr Uv c

i

: 760,596.693,621 lenkų mar
ikių.

Kitoms valstybėms — 
Amerikai. Olandijai. Norve- 

Švediiai, Danijai, 
i Šveicarijai. Prancūzijai.Ita
lijai ir Anglijai. — š.m. sau- 

■sfo 1 dieną Lenkija buvusi 
skolinga, skaitant šveicarę, 

i frankais, 1,519,543.974 švei
carų frankus. Lenkų markė
mis skaitant butų apie lK- 
335,000,000,000 lenkų mar
kių. Taigi Lenkijos vidaus ir 
'užsienio skolos, pačių lenkų 
apskaitymu, siekia apie vie
nuolika trilijonų (11,000.- 
000,000,000) lenkų markių 
arba apie 1,750,000,000 švei
carų frankų, tokiu budu 
kiekvienam Lenkijos pilie
čiui išpuola valstybinės sko
los, po 70 šveicarų franku 
arba, musų pinigais skai
tant, po 256 litų!

Lenkijos skolų apskaitlia- 
vimas padarytas viršuj mi
nėto lenkų laikraščio paduo
tomis žiniomis; todėl galima 
manyti, kad tie skaitmens 
nėra padidinti, o greičiau 
sumažinti.

Iš to, kas čia pasakyta, 
matome, 
bankroto, 
lūgnės Jjenkija yra pi

Tai su. tokiu 
Lenkas 
ves!...

Į

i 
I
|

prie kokio baisau s 
, prie kokios b-..

- bėjusi, 
tokiu kraičiu ”

peršasi prie Lietu- / _ z 5 T”(ir. ).

S15CO Už SURADIMĄ
KIN1GO.

vyčių organas ”Ma- 
Columbia” paskelbė 

duosiąs $1,500 dovanų tam. 
kas sui as arba nurodys kur 
yra katalikų kunigas J. A. 
Vroniak, kuris prapuolė iš 

savo tautos virdev. III.

Airi 
gazine

1 
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viesti, o kelt tarpe jų suiru
tes 
lygiečių 
darbininkams, kas yra gera

o tik užimt valdan-

Skaitytoji) Pastabos.
Tautininkai surinko dau

žau kai šimtą tūkstančių 
loleriu Vilniaus atvadavi
mui nuo lenkų, bet lenkai 
mei krust iš Vilniaus. Bos- 
.on ietis Ivaškevičius tik 
imtą dolerių davė klaipė- 
iiečiams ir Klaipėda tapo 
jrijungta prie Lietuvos. Tik 
Jausimas, kam reiktų dėka- 
vot.už tai: tam kas davė, ar 
uems, ką ėmė?-

Lietuviai pyksta ant len
kų, kam šie skelbia, kad Vil
niuje Lietuvių nesą. Nėra 
Jyvu, kad lenkai taip ir ma
no, nes beveik visoj Lietuvoj 
lugštesni ir žemesni valdi
ninkai kalba jei ne lenkiškai, 
ai rusiškai. Lietuviškai kal

ba tik tas, kuris kitaip ne
moka. Gal netrukus lenkai

butų ir 
(2) Mun- 
ke penis; 
sugadina

5 .. ,.lr ,Padm°|kiekvienas knvgynas žino,
sruogų amzmu hgomu arta|kiek knygų pirko ir
ir i kapus nuya -U1-'įskaitė pirmiau, ir kiek dabar
sainas sugadina širdį; į. ; į jt M
Munšainas sugadina nervus ko užkHuti j kelj 
ir apdovanoja žmogų iki-kur jrmiau- kn buvJ 
nais diegliais; (■ 1. Mųnsai-£tačiai to llikomos
oas padaro žmogų išbalusiu, įiandien’ toj čjoj stuboj 

mainas dievu yra. šitie 
žmonės, kurie pirmiau skai
tė ir mokinosi, šiandien per 
visą subatos ir nedėlios die
ną saulės nebemato! Vos tik 
spėja pareiti iš darbo suba
tos dieną, tuoj apsipila akis 
munšainu ir taip varo per 
visą dieną ir naktį.

IX. Munšainas išplėšia iš 
žmogaus paskutinę jo 

laimę.
Munšaino gėrikas negali

nudribusiu, jo akys patinę ir 
cageltonavę, o lupos irgi pa
tinę ir pamėlynavę: (8) 
Munšainas padaro žmogų 
tinginiu, nenorinčiu dirbti ir 
uiekuomi nepasitenkinan
čiu : munšainieriui atrodo, 
kad pasaulis nei velnio ne
vertas, ir jis tankiai galą 
oasidaro. iI - t

Stebėtina, kaip munšai-’ 
įas greitai sugadina žmo
gaus protą. Žinau kelis savo 
lažįstamūs, kurie "šlapiais” 
laikais, rodos, buvo gan pro- būti laimingas. Jis prageria 
tingi vyrai, bet užėjus ”sau- 
sajai” gadynei, jie kuone vi
sai pamišėliais tapo. Tiesa, 
i beprotnamį jie dar neatsi- 
lurė, bet aš tikras esu, kad 
įie niekur kitur, kaip tik be- 
motnamyj praleis savo pas
kutines dienas. Taip jie ge-
ia munšainą!

- Gal būt, kad atsiras tokių 
teplių, kurie sakys, kad aš 
~ia tik žmones gąsdinu. Lai 
ie sako, kaip jie išmano, bet 

aš gerai suprantu, kad jeigu 
lik vienoj Chicagoj staigiai 
miršta kas mėnesis suvir
tum 50 žmonių nuo munšai
no, tai čia jokio gąsdinimo ir rūkomojo tabako ir "čiuta- 
buti negali. O kiek jų mirs bakio” už $248,456,000. Tai

savo sveikatą, protą ir dorą. 
Jis pavirsta tinginiu. Tingi 
dirbti ir nieko neturi. Jis pa
virsta pamišėliu ir jo gyve
nimas, labai liūdnas — skur
das ir kančios. Jis yra visa
dos artimas visokioms li
goms, o ypač plaučių užde- 
C ' — taigi, labai dažnaigimui-r 
ir mirčiai.

Ar galva sieną daužyti, ar 
munšainą gerti, tai reiškia 
vieną ir tą pati.

AR ŽINOT, KAD —
Suvienytose Valstijose 

1921 metais buvo parduota

----------------------   ----------------------- ------------------.... w U* O lfll

____ ___ ___ __ paskelbs, kad ir Kaune lie- vėliaus, kada munšainas vi- matot, kiek pinigo durnais 
ue tą atsiekia, tai organiza- tuv ių nesą.
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G-kas. sai sugadins jų inkstus, ke- paleista.
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CHICAGO, ILL. 

Rubsiuvių susirinkimas.
. Kovo 8 d., Unijos svetai
nėj, 6415 Robey gat., įvyko 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių 
269 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas V. Prusis. Pastinin
kas Ch. čapas perskaitė pe
reito susirinkimo skyriaus ir 
pildomosios tarybos proto
kolus. kurie liko priimti.

Toliaus sekė skaitymas 
prisiųstų laiškų ir raportai 
delegatų iš Jungtinės tary- 
’nos posėdžių. J. Tumosa 
(bolš.) praneša, kad bendro
sios tarybos susirinkime bu
vo svarstyta apie pakėlimą 
darbininkams algų. Darbi
ninkų reikalavimai esą se
kami: Unija, darydama nau
ją sutartį su darbdaviais 
kapitalistais, turi reikalauti 
sekančių savaitinių darbi
ninkams algų. Siuvėjams, 
kurie dabar gauna 35-6 dole
rius savaitei, turi būti pakel
ta iki 40 dolerių; kirpikams, 
kuriems rfiokama $42 savai
tei, turi būti pakelta iki $50 
savaitei; preseriams, kurie 
gauna dabar savaitei 43— 
4-5 dolerius, pakeiti mokes
nio iki $50.

Siuvėjai protestuoja, kad 
preseriams pakėlimas algų 
daug didesnis, negu siuvė
jams. Jie nurodo į tai, kad 
preseris savo darbą gali iš
mokti Į pusę metų, o siuvė
jas turi mokintis savo ama
to 3—4 metus.

Tai šitokius reikalavimus 
rubsiuviai darbininkai stato 
bosams. Ar bosai sutiks, tai 
ateitis parodys. Bet yra gan
dų, kad bus pakelta 10% al
gos, būtent tiek, kiek pasku
tiniais keliais metais buvo 
numušta.

Tumosa vėl praneša, kad 
unijos svetainės statymo ta
rybos direktoriai pardavę 
tuos lotus su triobomis, ku
rie prieš kiek laiko buvo nu
pirkti už $81,000 unijos na
mų pastatymui.

Kaminskis įtariamas 
šmugeliu.

Tumosa sako, kad kairieji 
iškėlę aikštėn biznio agento 
Kaminskio netikusius dar
bus. Esą Kaminskis, būda
mas Hart Shafner’o šapoje 
biznio agentu, gaudavęs iš 
unijos $60 savaitinės algos. 
Bet nežiūrint to. jis imdavęs 
iš bosi] siutus ir pardavinė- 
davęs juos darbininkams, 
pasflikdamas sau komisine. 
Tai daryti draudžia imi j o 
patvarkymai. Bet bendrosios 
tarybos susirinkime Ka
minskis, girdi, su ašaromis 
verkęs, ir dešinieji išteisinę 
ji. Vienok jis, Tumosa, ne
manąs, kad Kaminskis yra 
nekaltas. *
Neteisinga informacija dėl tą 

lotų pardavimo.
K. Kairys pareiškia, 

jis nesutinkąs su 
raportu. Raporte nieko ne
sakoma, kad lotai, pirkti už 
$81,000, liko parduoti už 
$131,000. Vadinasi, unija 
uždirba $50,000. Raporte ne
minima ir pardavimo prie
žastis. O ta priežastis yra 
tokia: amalgameitai turi 
savo banką ir direktoriai su
rado, kad bankas ir unijos 
namai parankiausia statyti 
vienoje vietoje. Gi ta vieta, 
kur lotai buvo nupirkti, ban
kui nėra paranki. Tat lotai 
bus bandoma nupirkti pa
rankesnėje vietoje.

*

Teisina Kaminskį.
F. Mason sako, kad jis ir

gi nesutinkąs su Tumoso ra
portu. Biznio agento Ka
minskio "keisą jis persta- 
lęs klaidingai. Tikrenybėje 
buvę štai kaip: Unijos vie
nas darbininkų ofise pasa
kojęs, jog pas Hartą Ka-----  ------------
minskis darąs bizni su bo- amalgameitų advokatas W. 
sais. Einantis pro šalį unijos Cunnea. Darbininkams rei- 

. viršininkas nugirdęs tą kai- kia tik džiaugtis, kad Socia-

bą ir paklausęs darbininko, 
ar jis galėtų įrodyti, kad Ka
minskis ištikrųjų pardavi- 
nėjąs Harto siutus ir gau
nąs komišino. Darbininkas 
atsakęs, kad ne tik jis, o dar 
kitas galėtų tai patvirtinti. 
Bet kai bendrosios tarybos 
susirinkime reikėjo liudyti 
prieš Kaminskį, tai abudu 
darbininku atsisakė tai da
lyti. Nesant jokiems įrody
mams, suprantama, kad ta
ryba išteisino Kaminskį. Gi 
pats Kaminskis štai ką pa- 
pasakbjęs: jis pirkęs keturis 
siutus ir keturis apsiautus 
savo giminėms Rusijon pa
siųsti Visą tai jis norėjęs 
per vieną žydų labdaringą
ją draugiją pasiųsti. Kai to
ji draugija neapsiėmusi dra
bužių pristatyti, kur reikia, 
lai jis, Kaminskis. ir parda
vęs juos savo brolių sunams 
bei vienam darbininkui, bc-t 
.jokio komišino jis neėmęs.

Likviduojama apšvietos 
komisija.

J. Bendokaitis praneša, 
kad apšvietos komisiją rei
kią likviduoti, nes jos dar
buotė niekam naudos nene
šant!. Tarta likviduoti.
Tarta remti sovietų Rusijos 

Draugų organizaciją.
Nuo "Friends of Soviet 

Russia" nebuvo nei delega
tų nei raporto. Išrinkta nau
ji delegatai — J. Buragas, 
A. Čepaitis ir dar vienas, 
kurio pavardės nenugirdau. 
Raštininkas praneša, kad 
"Friends of Soviet Russia” 
draugijai duoklių reikia mo
kėti $25 mėnesiui. Bet sky
rius neturįs pinigų, todėl 
duoklės dar esančios neuž
mokėtos. K. Kairys duoda 
įnešimą, kad lokalas išstotų 
h ”frentų” organizacijos 
bent iki to laiko, kol ižde at
siras daugiau pinigų. Bet 
Butvilas graudena, kad to 
nereikia daryti. Esą Rusija 
yra vienintelė proletariato
"laisvės” šalis, kur ne vienas 
musų galėsiąs galvą pri
glausti. Po trumpų diskusi
jų tarta pasilikti, bet duo
klių mokėti tik $2 mėnesiui

Užmetimai "Darbo" 
redaktoriui.

Valdybos nariai jokio ra
porto neišdavė, nes neturėjo 
nieko nauja pranešti. Kores
pondentas J. Bendokaitis 
lik skundėsi, kad tas men
ševiko šmotas, Unijos orga
no ”Darbo" redaktorius 
Poška, nepatalpinęs jo ko
respondencijos. Bendokaitis 
mikčiojo, karščiavosi ir ker
štavo, nes buvo gerokai ’pri- 
s įdrąsinęs”. Jis sakėsi pa
siuntęs Į visus lokalus ir cen
trą protestą. Bet "Darbo 
redaktorius to protesto ne
talpinęs, ir todėl jis dar kar- 

j. protestuojąs prieš t 
menševiką. Tečiaus pirm, 

jog ninkas nebeleidžia jam i 
Tumoso ‘giau kalbėti ir pataria savo 

-'Jprotestą Įteikti, kai bus nau
ji sumanymai svarstomi.

REIKALAVIMAI.pistų Partija šį kartą stato Į 
majorus tokį žmogų, kuris.
daug yra pasidarbavęs dar-,^ 
bininkų reikalams. Po Bura- |

C* ’
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Aš, Jonas Liutkevičius, pajieškau į 
savo draugu: Adomo žigio. Kazimie
ro Bv uk'čio ir Juozapu Ga;ėur>u. I 
1922 metais visi gyvenome Jeromc, Į 
Fa. Laike streiko jie išvažiavo į ■ 
North Daeota ir dabar nežinau kur j 
j e būna. Malonėkit palįs 1
ai ba kas apie juos žinot, 
man pranešt, už ka busiu 
ki ngas.

Jonas Liutkevičius
3321 lluinboldt Avė., Detroii

REIKALINGAS DARBI
NINKAS ANT FARMOS.
Prie auginimo fruktu. $30.00 į mė

nesį ir užlaikymas. I‘ 
t-kės, atsisaukit laišku.

go prieš sumanymą kalba 
dar vienas narys. Bet Maso
nas pasako labai karštą bol
ševikišką spyčių. Esą socia
listai visame pasaulyje nie
ko gera nepadarę. Žiūrėkite, 
girdi, į Vokietiją. Mums ne
reikia socialistų ir mes turi
me protestuoti ir reikalauti, 
kad taryba neduotų nei cen
to socialistų kampanijai. 
Taip ir nubalsuota.

Kodėl bolševikai praveda 
savo sumanymus.

Į lokalo susirinkimus ma
žai rimtų darbininkų teatsi- 
lanko. komunistų intrygų 
varinėjimas prieš progresy
vius unijistus atgrasino’ na
rius nuo mitingų lankymo. 
Žinoma, tai yra peiktina, 
kad iš keturiolikos šimtų 
narių i mitingus ateina ko
kie trys tuzinai. Taip daly
kams esant, bolševikėliai ga
li dirbti, kaip jiems Maskvos 
tėziai liepia. Jiems ir E. 
Debsas negeras, girdi, kam 
jis agituojąs už socialistų 
kandidatus į majorus.

šapos Darbininkas.

•re

Priima v.ipuzuus ir moka 4%. Depozitus galima atsius
ti per paštą.

Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus pasauliu kr 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

Parduoda laivakortes ant visu linijų.

rastus

atsis »u <t 1 
meldžiu 1 

labui de-
ll»)

Mich,
( L. E. KI BIA 

Marlburvugh, N. Y

Kas mylit ant
115)

Visais bankiniais reikalais kreipkitės šiuo adresu:
(-)

g BALTIC STATĖS BANK
§ 294 ElGliiH AVENUE. NEW YORK. N. ¥

APSIVEDIMAI
let

mi
kau
.. ir.^

du

Pa, 
arba 
metų 
>■ -ra
gyvenimu m: 
pirmu laišku 
imt ).;■ eiki .

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furnių darbo, dary

liu! aiuminum. Darbas atliekamas 
ri-rai ventiliuotam budinke, kur yra

upsi vedimui lik rainos 
be vaiku, nuo 39 iki 15 

u 3') m- L.i vaikinas, turiu' užtektinai tyro oro.
Mylinčius ir IuDviį

ats. su uk v i u .'.u
; nuveiksiu, kurį 
•azinsiu.

Astuonių valandų darbo 
diena.

lonėkite
prisiųst
vimo gr_
t -Nuolatinis darbas, nėra ne-

W;.terburj, Conn. susipratimų su darbininkais.
; “ ' : . : . . :___ ij
raudos pigius. Galima stubas nuM- 

„ pirkt ant lengvų išlygų. Vyrai turi 
, būt sveiki. Atvažiuokit arba rašykit 

< 15) 
i ALUMINUM COMPANY 

I

. -įvedimui merginos, .. jusU piečius ir stubą
. > ru tu. Aš esu vaikinas

P.atesnes žinias šute:

Pajiesi
nuo 21 i
: i 
per laiška.

G. O.
5 .1 N. I’ h St., Terre Haute

Koks buvo dievas Perkūnas? į
_ _ į

Perkūnas bu\ vyriausis seno- ; 
vės lietuviu d vas. Jisai globo- ; 
jo lietuviu tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.
, p.et t Ži,n,Ot- ka‘P JiS Į5™*®’ r.iof TSrma 
kokių stebuklu įsai darė ir kaip conn.. dali u- 

'senovės lietuviai ji garbino?
Ar žinot taipgi, koks buvo 

dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasauli, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa- 
i Irimpą ? 
' Ar žinot ką veikdavo vynj 
dievai Pikuolis. Ko\as, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti; tai išsirašykit knygą 
vardu „Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug ją jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
tet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas „Ke
leivio’’ redakcijoj. Nusiųs* pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

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

Pajieškau savo dviejų i r .liu 
lo ir Juliaus Balkevičių. Pirm.au 
gj-feno Melville, X. S". Įs Lk-luv 
paAna Suvalkų rėdybos. Alytaus ; 
skrfcio. Balkunų valsčiaus, ,>i< 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

“į Domicėlė Miliauckienū 
.4 % Ivarauckienė

25M—2nd Avė., Wutervliet. X.

nciuu

į

OF AMERICA 
Massena St., Lawrence 

County, N. Y.

PAROAVIMAlF

pa;; »z?. %u merginos apsivedi 
nuo 18 iki 20 metų. Geistina t 
kuri moka rašyti angliškai 
kiek lietuviškai. Tikrai manančiai 
sivesti atsisaukit. Vedusios -mo 
vyrai nerašiuakit. ■S?3_

J. B. Linron
10 Stagg st., BrooklvTth\JT.^r.

____ — —
Pajieškau apsivedimui męĮRįįįūOš?:*r- 

1:-. našlės, ne jaunesnės kaip.;>3Q-,.mP- 
tų; gali būt ir 45 m., be skirtumo ti-

Pajieškau savo pusbrolio Kuzinik- uirinu laišku prisįųskit u-- , sayo 
ro Lapinsko. Kauno rėdybos. Kasei- 1 ^veikslą. ' ' 1
nių apskr. Girkalnio parapijos. Mi
siūnų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančius pranešti.

Vladas Jokimas
209 E. Center St.. Shenaiukaii, Pa.

I

i

FARMOS

• l

'S • •

r

VTS1M1NK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

I 
I

Paiieškojimai

>-
Poruo

si retėja u 
pats i-ii 
jį nialo- 

(14)

Pajieškau brolio Jono ir sesers 
Onos Yasų. Kauno rėdybos. Šiaulių 
apskričio. Papilės parapijos. Gamtini 
kaimo. Jie patįs arba kas žino malo
nės pranešti šiuo adresu: (1J)

Antanas Yasas
General Delivery East St. Louis. III.

PARSIDUODA BOLIN&
Viena iš didžiausių So. Bostone. .11 

stalų su kišenėms, 1 BiUiardo stalas 
i • penkios Bovlinsr alleys. Biznis iš
dirbtus su geru iysu. Pigiai parsijuo 
o’a; nepraleiskit progos sportiškam 
biznyje. (A

M. J. VERSI AcKa.S
J2S Broad* ay. So. Boston,

I Rajieš kau diausjo Zidoriaus Dau
nio: . Rįrma gyveno Biidgcioiie, 
-------- i .,'zit.au KįA . p; ■ 

. arba: kas-įi žinai teiksis si.siiiėpti šiuo 
adresu: \

Jonas Kelniėtias
149 Leverett st., Boston. Mass.

Pajieškau savo tikro brolio J ui i. 
no Juškos, pirmiau gyveno 
nocke ir Hartforde, Conn., 
išvažiavo į Cnieago, iii. Jis 
atsišavkia, ar kas žino apie 
nės pranešti šiuo adresu:

Barbora Juškaitė
119 Williams St., Glastonburv. Conr.

našlės, ne jaunesnės kaip;>)

I

V

PITTSBIRGH. PA. 
Pranešimas.

Draugystė šv. Andriejaus sa
vo susirinkime, laikytame 10 d. 
Gruodžio, 1922 m., nutarė laikyt 
savo susirinkimus Piliečių Na
me, po numeriu 2226 Jane St. 
S. S. Susirinkimai draugystės 
šv. Andriejaus yra laikomi kas 
antrą nedėldieni kiekvieno mė
nesio, 1 vai. po pietų.

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti j sekantį draugystės su
sirinkimą Piliečių Name ir užsi- 
mokėt užvilktas mokestis.

Pirm. J. Dumblauckas, 
Sekr. P. Paulonis, 
Ižd. J. W. Patckevičius.

i- bos. Aš esu laisvų pažiūrų Hėifivis. 
r-'- ’ . •

Vyrų meldžiu nerašinėt.'
Mr. Povilas Klamanski- . •:(15) 

r/v ,J. Martinoniš , ; ■’?
Athens St., So. Boston, Mais.

Pajieškau apsivedimui mor®inb3 
arlyi našlės, gali būti ir su vieųų vąi- 
ku. tarpe 25 ir 3<» melų amziauiš. Až 
esu 31 metų, turiu gerų pradžią g)'- 
veninio. Kurios atsiliepsit. prifiųsklt 
kartu ir paveikslą, kurį ant. percikii- 
luvinio sugražinsiu. Aš esu iaisvą-t, 
neskiriu tikėjimo ir turiu viskų iw- 
tektir.ai. Y. S. T. (15)

2020 Broadivay St.,
Indiana Harbor, Irai.

PAJIEŠKAU DARBO prie kostu- 
meisKo kriaučiaus. Galiu dirbt visą 
darbą prie vyriškų drabužių, taip pat 
ir prie senų. Kam reikia tokio, pra
neškite šiuo adresu:

JOHN PUSKUNIGIS
81 Ubai Waterbury. Conn.

sumanymai svarstomi.
Rezignuoja raštininkas. 
Protestas prieš $500 pa
skyrimą socialistų rinki

mų kompanijai.
K. Čepas rezignuoja iš 

raštininko vietos. Naujas 
laštininkas bus renkamas 
sekamame susirinkime.

Komunistas Jakštas duo
da Įnešimą, kad lokalas pro
testuotų prieš tarybos pa
skyrimą $500 Socialistų Par
tijai — majoro ir kitų socia
listų kandidatų rinkimų 
kampanijai. Kalba J. Bura- 
gas. Jis sako, kad lokaiui 
protestuoti prieš tarybos 
paskyrimą socialistų rinki
mų kampanijai $500 butu di
delė gėda. Nejaugi darbinin
kai gali būti priešingi tam, 
kad i majorus butų renka
mas darbininkų gynėjas,

“Maz
gok’’- 

Nebraižyk 
Savo Dantų 
Jus nenaudotume! 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klevišius, 
nes žinot ką jis pa
darytų jiems. Jus 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 
nusivalo švelniu iš- 
mazgojimu.
Kaulas ir dantis 
yra giminingi—pa
daryti iš tos pačios 
pamatinės mede- 
gos.
Kas sykis braižant 
dantis nutrinat nuo 
jų dalį paviršio.
Colgate’s Ribbon 
Dental Cream nu
valo dantis švariai 
be mažiausio užga
rinto delikatnos jų 
palivos. Daktarai 
ir Dentistai visur 
rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantjs
Gera Sveikata.

Redakcijos Atsakymai.
F. B. Ateiviui. Pittsburgh, 
a. — Su "Sandaros” kores

pondentais polemizuoti ne
verta. Tokia .jau dabar ga
dynė. kad kiekvienas mato 
tik svetimas klaidas, o savų
jų neįžiūri.

I

Pajieškau seser- 
Hauskienč.'. du 
Philade'ph:a. I’a 
kur. Tejrul puti 
nantieji niaį- rėkit 

I .eonas
187 Filvcr st..

lomicclės Va-i- 
r u-tai atgal gyveno 

<> dabar nežinau 
įsišaukia arba ži- 

p ta nešti.
manas

S -. Bos’un. Mas

liaudis, pajieškau
-. Jis paeina iš j 
sergės apskričio. ’ 
Vilainių kaimo, 

arba kas apie ji 
už kų busiu labai 

Turiu prie jo labai svarbų

Domininkas T'audis "
Mvnt.ro<e s*... l’failadelphia, La.

Aš, Domininkas
*\ aziniiero Veveru n<:
Kauno rėdybos. L 
Kurkliu parapijos, 
Meldžiu atsišauki, 
žinote praneškite, 
dėkingas.
įeikalą.

9’

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
I. Raulinaičio. jis gyveno Wilk :s 
Barre, Fa., tarnavo Amerikos kariu- 
nenėj i laivyne». Kr.i metai apie jj 
nėra jokios žinios, Jo motina is L»e- 
iuvos. Ona Matijosaičiukė, nori kad 
atsišauktų. Kas apie jj žinot, malonė
kite pranešti.

Juozas A. [kiulinaitis
502Uornmon St., Lavvrence, Mass.

Pa’ivškau brolių Domininko ir Pe- 
•!•> p-tr.seviėių. Pirmiau gyveno 
Pitlsburp-h. Pa., o uabar nežinau kur 
jie vu. Paeina iš Žuvyčių kaimo, Se
meliškių valsčiaus. Meldžiu atsišauk.* 
ti arba kas apie juos žino pranešti 
šiuo adre. u:

Jurgis Duusevicius
><•;.; VVitt si., Detroit, Mielu

Paj>cškau tikro savo brolio Jono 
Druffo. kuris paeina iš Kelmės mies
to. Kis'ii.'ų apskriti), Kauno rūdy- 
1-os. Turiu svarbu reikalą, meldžiu 

•atsišaukti. Aš po vyrui vadinuosi 
Turskienė.

G -ndruta Turskienė
p. O. B. ; 215, Hudson Heights, N. J.

Pajir kati Juozape Skiriaus. seniau 
-•vveno Roybury, šia. s., išvažiavo 
čia į Californija ir jau 2 meldi 
girdėt: paeina fulkenčių kaimo, 
šėnu parari.. Šiaulių apskr. Kas 
jį žino, malonės pranešti arba 
'ai atsieaukia. ....

Kazimievas ' aits
i Albanv Roxl>urj

iš 
na- 

Kur- 
apie 
pats 
(U)

/

Kada Jos perkate HELMAR ( igaretus, 
Jus gaunat kokybę. Jus gaunat 20 tyrų 
Turkiškų Cigaretų supakuotų kietose 
skrynutėse, kurio- apsaugoja juos nuo' 
susilaužymo >r su.-imankymo.

Kada Jus perka! paprastus cigaretus, Jus 
gaunat juos supakuotus J paprastus pun
delius. kurie dalcidžia cigaretams lengvai 
sulūžti. * , i

JUS GAUNAT JŪSŲ 
PINIGŲ VERTĘ

HELMAR suteikia Jums kokybę, kitokie 
.duoda jums kiekybę, katrą Jus pasi- 
frenkat?

1G ir 20 skrynutėje

Isdii bėjai augšeiausios rų-
__ •

Turki..ku ir cgyptiš- 
Cigaretų pasaulyje.

R

LIETIMU LAISVAS MYLĖTOJI 
DRAUGYSTE, UAUKEGAN. ILL-

LždčU 15 d. Liepei 1MC w. 
Draugystės Administracija:

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
7o2—8*b st., Kaukegan, UL 

Vice-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1408 So. Prescvtt St-,
\Vaukegun, ifi. 

Užrašo raštininkas
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. Lineoln st,
North Chicago, UL 

Turtų raštininkas Antanas Salųcto 
810—8th st., Vaukegan, Ui. 

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnai 
126—«th st.. TVatikegan, Ilk 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis
1423 So. Prescott st., Waukegan, Ui. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sberidan Rd., VVaukegun, Ijl. 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Liberty et., Waukegan, Iii. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter st., VVaukegan, III. 
Maršalkos- Andriejus Delkus

1032 So. Victoria st.,
No. Chicago, iii. 

ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilly Court, tVaukegan, 111. 
Susirinkimai atsibuna vieną syki i 

mėnesį, paskutiniame rjcdė-HiėHVje, 
pirmų valandą po pietų, Liuoeybė# 
Svetainėj, *13—8th st.. Waukegan, fll.

P.kRSIDUODA FARMA.
Senatjė-s dėlei paiduodu bei mai

nau ant namo sąvo aferai išgyventą 
200 akerių fann$, su lankomi?, girio
mis, padarais ir gyvuliais. (10)

K. PRANAITIS 
Granby, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
akrai žemės, 120 akrų dirba

mos, 152 akrai ganyklos ir miško, 
i ra dvi ganyklos ir per abi upe’ bė
ra. Daug vaisinių medžių, 8 ruimų 
stuba, didelis šteibelis ir daug kito
kiu reikalingų budinkų. Žvynuotas 
kelias eina pro pat stubą, mailė ir 
pusė lig miesto, mailė ligi mokyklos. 
Žemės kaina 86,000, įmokėti ?2,u00, o 
likusius ant lengvo išmokėjimo. Tu
riu parduoti iki 5 d. Balandžio 
‘April), nes penktoje dienoje Balan
džio bus ”public sale”. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku. Adresuokn.:

C. T. \VALSK1S (13)
Bos 37. Port MatiHa. Pa.

FARMOS. 60 akerių, geras namas, 
barnč — ?1700, jmokėt $1000, 140
akerių. 10 karvių, arkliai, budTnkai ir 
įrankiai: savininkas parduoda pienj 
\Vaterbury — ?10,000, įmokėt 
1500 farmų turiu pardavimui visokio 
didumo ir visokia kaina po visų Tfaų-
ja Anglija. Mortgages ir paskomi 
duodu Waterburyje ant nuosMvyMų. 
Su teisingu reikalu atsikreipkite pas-

PETER CIRKOT Č13)
LILLEY BUILDING.

VATERBVRY,
FARMOS! KARMOS!

štai parsiduoda Ncw Jersev fa r-- 
uivs. Turiu didelių ir majų, f oš fąy- 
n;«s randasi netoli N’ewark. N. J. Ny
rintieji įsigyti farmas klauskit krikai 
arba ypatiškai pas (ij)

MIKE CMVR1NSKAS
Bo\ 46. Sand Brook. N. J.

KARMOS! FARMOS!
bruktų faunos, ant gero markvto, 

gera žemė. Aš tas farinas žinau per 
■'•■j metus, čia pirkęs farmą nei vie
nas negali subankrutyti. Kas nori ži
nių. meldžiu prisiųsti už 2c. štampų 
atsakomu i. <14)

C. K. PALATLS 
Eauclaire, Mich.,

I

Tel.: Markct 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETl’VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomir 
valandomis-

Nuo 1—o po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AV Fk.
DETROIT, MICH.

Pirm.au
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transfernoti ant jūrių tiesiai į
LIEPOJVmažne visa Amerikon

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Amerikos spauda apie 
Lietuva.

4

aid” lietuviams lik pirmeny
bės teisę prie Vilniaus pripa
žįsta, gi lenkams, sako, už
tenka Tautų Sąjnngoš Tary
bas nusprendimo atiduoti 
Jiems netiti:»lės':zoDos dali. 
Lietuviai turi :pastduoli*tam 
sprendimui. ”Washington 
nost”, pasiremdamas gandu 
apie slaptas tarybas Lietu
vos valdžios su čičerinu 
Minske, klausia nugąstau
damas, nejaugi lietuviai pa
siduos bolševikų provokaci
jai ir pastūmės savo 3 divi
zijas prieš 30 divizijų lenkų. 
’ .'\e\v.¥ork Times” tvirtina, 
kad rusai vien dėlto lietu- 
ciuss spiria kariauti su len
kais, kad tik pridarius len
kams daugiau nenihionumų. 
Tiek mums teko pastebėti 
balsu, kuriais galėti] lenkai 
pasidžiaugti.

Iš antros pusės buvo bal- 
sA, mušti nusei labiau prie- 
lankiu.
News” 
\ aršuvos Wiliiam E. Našlį, 
komentuodamas toną Var
šuvos spaudos, pabrėžia.kad 
denkai gaminasi i karą su 
Lietuva ir meta šešėlį ant jų 
imperialistinės politikos. 
Lenkų užsienio reikalų mi- 
nlsteriui p. Aleksandrui 
Skrzynski’ui p. Nash užda
vęs tokį klausimą: ”Ar Len- 
klja patenkinta savo dabar-

Klaipėdos klausimo likvida
vimas.

Kai 16 vasario atėjo žinia, 
kad alijantai galutinai suti
ko priskirti-Klaipėdą Lietu
vai, mažne visa Amerikos 
spauda tam nuoširdžiai pri
tarė. Čia buvo jau susidariu
si opinija, kad Klaipėdos 
kraštas yra lietuvių apgy
ventas, kad Klaipėda tai vie
natinė Lietuvos išeitis i ju
ra, kad todėl ji turi priklau
syti Lietuvai juo labiau, kad 
jos priskyrimas Lietuvai tu
rėjo butidogiška užbaiga to 
klausinio, kuris buvo iškel
tas Versalėje dar 1918 me
tais ir pažymėtas Vėrsalės 
sutartyje. 'Pik kai-kurie 
dienraščiai, kaip antai "Bos
ton Transcript” ir kiti prie 
tos progos pažymėjo Tautų 
Sąjungos ir Alijantų morali 
}>ejėgumą, kad juos tik pajė
ga gali priversti pasielgti 
teisingai.

Nematėme nei vieno dien
raščio, kuris butų ^reiškęs 
nuomonę, kad Klaipėdą rei
kėjo skirti lenkams, arba 
kad darvti ją atskira valsty
be.
Neutralė juosta ir Vilniaus 

klausimas.
Tą pačią dieną, 16 vasa

rio, pasklido žinios apie len
kų žygius iieutralėje juosto- _ 
je^ apie susirėmimą tarp len- tlnėmis sienomis, tikriau sa
kų ir lietuvių, beužimant kant tomis sienomis, kurias 
lenkams tos juostos dalį, i nurodė dabar jai talkinin- 
Amerikos spauda, netruko j kai?” .
reaguoti ir į šiuos įvykius. | p- Skrzynski’s taip atsa- 
čia apsireiškė jau didesnis*kęs: “Žinoma, dėl visuotino 
nuomonių įvairumas. Tas! Europos labo męs esame lin- 
nuomones lygindami ir de-*kv priversti save tenkinties 
rindami, mes prieiname prie;dabartiniais rubežiais. Bet 
sekamų išvadų: j Lutų tai neteisinga pasaky-

1) Visų pripažįstama, katu f i, kad Lenkija savo sielos 
neutralės juostos dalinimas!g.lumoje yra tuo patenkin- 
rišasi su visu Vilniaus klau-jta. Lenkų kraujo žmonės vis 
simu, kad tasai klausimas! dar kankinasi po svetimu 
vra labai sunkus išrišti; Hungu. Iki pat Kauno ir Ki-

2) Didžiuma dienraščiu j jwo vartų didžiuma žemės 
rašiusių tame klausime m a- s ivininkų ir apšviestų luomų 
no, kad jisai prives Europą ūmiau turtingiausiame Kra- 
<lar šįmet prie didelio karo; ’ šie, o dabar išardytame mu- 
kad ta kara iššauksią rusai, 1 pašonėje — yra lenkai, 
kurie dabar kurstą Lietuvą;p argu ar rasi augštos kil-

"Chicago Baily 
korespondentas iš

kad rusai rimtai rengiąsis i i'ės šeimyną Varšuvoje, ku- 
karą; kad tiktai bendras, su-Į f neturėtų giminių Lietuvo- 
tartinas ir energingas ali--ar Ukrainoje. Save pa
jautų veikimas, kad šutai-1 įnirdami, mes esame gyvai 
kius Lietuvą su Lenkija — 
galėtų tą karą sulaikyti; bet 
kad tokiam sutartinam vei
kimui dabar maža esą vil
ties. Kai dėl spaudos simpa
tijų mums ar lenkams — rei-

! -

s .įsirūpinę lenkiškų mažu- 
ip.ų gerbūviu tuose kraštuo
se. Bet kad svetimi prieši
ni inkai nepakaltintų mus
inperializme, aš esu pasiry- 
Įž-js, kol aš busiu valdžioje,- 

kia pasakyti, kad dienraščiųrieisti daugiau kalbų apie 
......  '....................   ’ U Hepaliuosuotus - lenkus’V 

•’ Tiek p. Skrzynski’s pasakė.
I 

Į 
i

Ijo tikro karo su Lenkija, 
kubiai telegrafavo Tautu 
Nijungai, šaukdamosi pa
geltos. liet iš Genevos nebu-j 
/o atsakymo. Sekretoriatas* 
pasakęs, kai nieko apie lai 
nežinąs ir atsakymą gal 
siąs atsiųsti tik panedėh.

'Brooklyn Eagle" rašo: 
' Įlenki ja vėl drumsčia ra
mybę. Nuo to laiko, kaip 
gen. Želigovskis su sav<» 
maištininkais pagriebė Vil
nių — nesusipratimai tarp 
I enkijos ir Lietuvos nesibai
gia. Per 4 metus Tautų Sa
kinga turėjo vargo su lenkų- 
lietuvių problema ir jau apie 
6 kartus jos autoritetas bu
vo paniekintas.

"Kaip lik buvo paskelbta, 
kad Prancūzija skolina len
kams 400 milijonų frankui 
pirkimui amunicijos, tuojau 
po to atėjo žinių, kad lenką 
kariumenė mušasi su lietu
viais prie sienos...

"Lenkija negali išvengti 
atsakomybės už Želigovskio 
žygi, kuiis sudarė pamatą 
dabartiniams nesusiprati
mams. Jos valdžia iš pradžių: 
tik sutiko su Vilniaus už
ėmimu, paskui gi atvirai tą 
užėmimą gynė. .Ji pasiprieši
no Tautų Sąjungai, ir su 

! irancu2ų*parama sėkmingai 
atsilaikė prieš įvairius siū
lomus smsitaikymo budus, i 
Nusibankrutijusi taip, kad 
nebėra vilties finansiniai st
ūgauti, slegiama armijos 

i Francuzijos samdinių ir tu- 
; rinti klausyti Francuzijos 
paliepimų, netekusi pasiti
kėjimo visų savo kaimynų, 
lienkija po karo lošia beveik Į 
tokią pat nelaimingą rolę, 
kaip ir prieš karą -ir jo lai
ku. Ji vis dar tebėra tik už
statas politikos lošime ir ji 
•iks tokia iki kol ji nepri
augs prie tokios savo val
džios, kuri bus tiek stipri. į 
kad mokės išsilaikyti ant ke
lio vedančio prie taikaus at
sistatymo.”

Kai kuriuos kitus rimtės-: 
niuosius balsus paduosime; 
kitame strainsnvie.A a «z LJ.B. j

- • r. '■■■: - '--------- ------------- : i

Pilviškiai (Mariampolės^ 
apskr.)? Pilviškių miestelio 
ir apielinkės darbininkai 
pradeda kilti iš sunkaus;. L 
miego ir pradeda pažinti ke- j 
ią, kuriuo privalo eiti dar-;;, 
bininku klasė, siekdama ga- u 
i j 
;o tikėtis, kad šiais metais 
avyks šį tą nuveikti.

Ol

i

negalite į 
paeita |

s ir 
iki

Meko Nėra 
Perdaug Gero Dėl 
KoLdt. Duckiiv Geriausi 

gera? p -iliūrūjim?. - padarys 
sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs

savo kūdikio, jiuus pirmutinė 
fili

EAGLE BRAND '
Motinos pe,. tris gentlcaries vartojo ii. jeigu ,‘os r.e- 
v? saro kūdikių, 'Kiekvienai kūdikio pu<ia-
re greita ir pastebėtina r.usrii-a kain tik*tapc niadėtas 
maitot su EAGLE BRAND.

Kkirpkite ir paš?w<sk:-.c »į paear- 
rimiua į rhę Eard. t C». Neu 
pork ir “-nnsite vkb- patarimus ,
ir nurodymus, kaip >i vartoti lie- ..........

CJviij kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

kny-ą.

Nusa-Tone

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI Ut.iNUAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus

didžiuma stengiasi būti be
šaliais ir nepareikšti simpa
tijų nei vienai, nei kitai pu
sei. Mažumoje randasi sim- 
patizaforių tai mums, tai 
lenkams. Pagaliaus ir tų 
simpatizatorių simpatijos 
labai nepastovios. Jos, mato
mai, nemažai priklauso nuo 
gaunamų informacijų arba 
nuo patiriamo spaudimo iš 
pusės skaitytojų, štai, pa
vyzdžiui, turime prieš hkis 
keturis editorialus iš ”Cleve- 
land Plain Dealer”. Vas. 18 
d. tasai dienraštis entuzias
tingai sveikina lietuvius su 
laimėta Klaipėda. Bet jau 
vasario 19 d. tas pats dien
raštis tvirtina, kad Lietuva 
gali turėti moralę teisę tik 
prie tos dalies neutralės zo
nos, kurią jai paskyrė ali
jantai ir kad lietuviai ne
drįstų daryti pastangų atsi
imti Vilnių.

Taip pat ir editorialas va
sario 20 d. labai palankus 
lenkams.

Tečiau vasario 23 d. tasai 
dienraštis lietuvių nebekal
tina, o visą bėdą stengiasi 
primesti Rusijos bolševi
kams.

“Buffalo Express” išreiš
ki net tyrini ji, kad Lietuvai 
botų geriausia susilieti su 
Lenkija. ”Nėw York Her- * . -

Nuo savęs pridursime: vilko 
prigimtis — vis i girią thau- 
kia.

”Buffalo Ne\vs”. rašyda
mas apie p. Viviani duotą 
lietu vai perspėjimą, sako: 
"Atsiminus Franępzijos ak
ciją Ruhr’e, kiek tasai per- 
Sįjėjimas vertas? Jeigu Tau
tų Sąjunga butų tuo, kuo ji 
statosi, ji turėtų patraukti j 
Prancūziją į atsakomybę. Ji 
žino, kad kaip dabar dalykai 

■ stovi, Sąjunga neturi jokios 
galimybės jos paspausti...

”Kai dėl Lietuvos, 
sa, ten galima šį tą padary
ti. Sąjunga galėtų prispaus
ti tą mažutę valstybę. Bet 
tasai žygis anaiptol nepa
keltų Tautų Sąjungos gar
bės. Pasaulis imtų gerbti 
Sąjungą tik tuomet, jei iš
girstų jos teisingą balsą ko
kiu nors tikrai svarbiu rei
kalu, kaip štai Ruhro klau
simu.”

’Baltimore News” rašo: 
’ Turbūt Tautų Sąjunga ne
veikia nedėldieniais ir visi, 
kurie pradeda karus savai
tės pabaigoje, turi laukti pa- 
nedėlio ryto, kada Sąjungos 
biznis vėl atsidarys * Tai pa
tyrė Lietuva, kuri, atsiduru- 
; i akyvaizdoje pradėto nau-

tie

t

Salutaras ligos gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Sslutarą:

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nu<> visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jom lygaus. n<d už 
iį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. ■ kreipkis tiesiai prie išdirbėjo 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- 
ą, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & < HEMU AL CO, Ine., 

Dept. 1S
1707 S. lfalsted St.. (’liicago. III.

I t l

S. S. KUNGSHOLM
Kovo 31 ir Gegužės 5

S-S. DROTTNINGHOLM
Balandžio 11 ir Gegužės 12

S. S. STOCKHOLM
Balandžiu 26

Trečios kiesos kainos:
HAMBURGU-------------
1MNZ1GA ir PILI AVA 
LIEPIMU ir KLAIPĖDA

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios kiesos pasažieriai turi ka- 

bmns tiktai «u 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporio vizos. 

''Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SVEDISH -AMERICAN LINE.

21-24 Staie Strcet. Ne* York Cit V.

1

[inkaro

Pasekme pa 21 tiem 
arba gr*žiwme jam 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJA, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

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

.s nraiską mint? ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
c.iri Dadidtaima ir vaistus svaiginau-VJŠi

KaJidyk ir persitikrik kaip greitu laiku jau-
. ■.rutuju žraotfu! Oevyaeš ii daėimtes visu žmogaus ligu.v? 

r■■■■- ^pelitas, fu^ruomulavimas viduriu, yatt/.ai
U, -'.Lnuu. užketejimas skilves, tulžiais, aneniia. kankinimai rea- 
ic-a’U.uo. skausmai i*alyos. ne u raibiu, stakas energijos, nusilpne- 
jiiiu- Lervų ir negalėjimas injekuoti, paeina nuo stoka, nervo 

'kišto vatulefduoto kraujo ir nęužtektinioš cirkulacijos

K. -na dalis kūno ir kožna jo veikme remias? ant nervu pajiegos, 
) k- didžiausei užlaiką jreram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus 

širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nu^a-Tone yra Iąb: 
>rvti**^as vydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinim 
k.iT'.Ą, K.siėU? Todėl kad jie vra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
iVebau duadanėiu sudėtinio vaisiu, rėkvmenduotu ir nuruodytu 
ijar rrujQS Gydyti-jus. Yra jie ypatingai maistingi j Uele£ę ir 
1 i.-rą-n^Lstu-i kraujo Ir Nervu.

-Tone priduoda gyvybe jukovms, pastiprin **robus t.-ij*. 
L > .,<• Luštinase retndarijk.aL AtgAiviu inkštus, išvara laukui 
Laodmir-s atmatas. Nit-ra čattg&UA <am ir suputttDkU. niera smir- yy; i

io Irvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums ytebokltngą yL. I
t >4 :a »i^rą uruomulavlcną. tvirtai nervui ir ki«-_tą pusūprintą iak-j*. ?
S‘Ufir -estiprts kraujo ir eirkoktvimš'jo, pridao**. raudo-
i.uro v-ld.ji ir Ifbumą, akiems! N u •ru-To ne p^d&ru tvirtus, raitus - 
\>r .- -r .-veikesftės ir puikesnes moteres. Nu^a-Tonė netalpin savyj jokiu mindama ar". 
. r.-i šprote vaistu, ^hdeti jie.-y^a parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prhrnno 

ir vartuoti galema be jokio Aeparanukunio. Bandyk’ juos. • Ijekomenduosi visiem*
. avr. pr-teleins* . . . i

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCI3A: Prrk. Nug. Tone yra viena. ($1.0a» doUr-.s 
vi bonkate. Kaiaa boakut* talpina devynios dešimtys <9C) piliulu, arba vieno menesi 
-vdvmo. Galėto pirkti sese* bonkuteo, arba šešių s menesius gydymo uz penkine (SS.OO) 
dolerius. Imk Nuga-Toae per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas- ^a- 
MŠuuiu. sugradmk bonkute ir piisus, o mes urnai sugražisime jusu pinigus. NegaAita 
ar.puldyti vien* centą. Mes imame rizika.

' ^V^ pasteliavimo ant tuo kuponą.
* 101S S. Wabash Avė., Cnicago, III.

... ir meldžiu prisiųsti man.......... .. o.. bonkut

<:

northserman

AK.<IRTšS jūsų giaiinėms 
ii <hu’j;-;al:is Lą.iu'.liė- per

BREMENĄ
Lietuve? valstybės autorizuota 
Linija dėl errigvaeijiv.

Dclei laivakorčių ir kitų in- 
f<;rruicijų kreipkitės pas

NORTH GERMAN l.I.OYD
Chas. Kautatr.n

V/ashitiglon st...

■Cati- na! I-abora.’

O-' iarnieji: i
.'.-C--T r.r. ..

' ■ 
pavardė ...A.’........................

' C-'-' '- -><. jr— r
C»: - numeris.,

ly U ė . . . - - . . • • 7 •

V;

I

iI

X.

iavo kūdikiai duok geriau- 
i nedali žiodyti savą fcu-

. b^t pradėk tuoj gervi — 
i t:i maista. kūris padarė 
veikų ir vikrią vyru bei m >- 
: visi kiti kūdikių preparą-

*.
Valstija.

I 1AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi-! 
mas per vandeni su LIETUVA, j 

Laivai is Rotterdarr i nuveža pa- j 
sažierius tiesiai į PiUAVA.

Laivai išplauks iš New Vaiko , 
VOLENDAM .... Balandžio I i i 
NEW AMSTERDAM . Bal. 2S | 
VEENDA.M..........Gegužės 5
Musų laivai turi geriausius pa- . 

togumus trečios ■ kiesos pasažie-i 
riams.

Užsisakant vietų kreipkitės prie !i 
vietos ager.tų arba pas

HALLAND AMERICA LINE jį 
89 Statė SU Boston, Maas. įjAR ŽINOT. KAD —

Sulyg 1920 metų cenzo. Suvienyto
se Valstijose yra <lu lietuviai vyrai 
ant kiekvienos lietuves moters, ka, 
išaiškina priežastį, kodėl lietuviai tiek 
cau.tr ruko? Ar žinot, kad Turkiškas 
Tabakas Helmar cigaretuose yra ty
liausias tabakas, koki tik jus galite 
gauti ?

^cos
»istų. Jei__„____

•: -eksperimentuok su įvairiais

jam
.au s1
g »j-< F i _ _ ___

■ .' U sudėti — duok savo kudi- 
’s Eagle Erand rfenų, 

kuris
’IKLS Kttribl:

-.‘urnas gydytojų doleri jo 
kokybės ir vienodos sudėties.

:.ci ir milijonai kūdikių išaugo 
bei-niukusUbe: mergai te» dėl 

i .n >tir;r. re 
l m >, kurį
1 T<..e

,ok 
jį

lutino savo tikslo. Y ra pama- • ....... ..... .
,’0 tikėtis, kad Šiais metais k:ui '^’^er.’s Katrie Erand rfeną,
'•avvks «i t* nnvpikri : - ?uris išaukieja vikrias koja^v Kb bi lm .nti\pikti. | s ? ;s s Kunus. jis remiamas ir re-

gydytojų doleri '*

kUDIKIv 
>Ves skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
A .?

r
^5

k-r

> .
fe

f.

'e* J

i

STRAIPSNIS XII!
Priežiūra kūdikio akių, ausų, nosies ir 

gerklės.
Yra pirmos svarbos dalyku užiuiky- 

li ku-likio akis, ausis, nosį ir gerkle 
svariai. Kiekvienas menkutis a^.-Ų 
uždegimas, arba tekėjimas iš 
iors ir manytum nesvarbiu, reikaląj- 
įa t jčtuojinės gydytojo apžiūros. 
Jreitas gydymą? gali išvengti apža- 
alinimo, ar apkurtino,. Pripranta.' ir 
įt-ras vanduo <W akių plovimo 
horakso rugžtis (botveic teidl. 
pusę šaukštelio reikia įdėti , 
virinto varnlens.

Jrritas gydymas gali išvengti apža- 
.. ir 
yra 
Jos 

pitnle

ir milijonai kudiuiu išaugt 
v_____ ‘ ■ i

ros priežiūros ir maistingro- 
suteikia Eorden’s Eag-ie

-jr . .....
ėjas kūdiki? turi šauti tiek i 

iurv.--, kiek kartikis rankose 
saukleti ji į pilna sveikatą 
a. 1-aike karo Anglijoje tn 
kad iš penkių vyrų, trys ne- 
•bai. Eksperimentuose, ku 

• ėdanti mokyklose 19LS ni-T- 
: ’S nuošimtis- kūdikių buvę 

; Mėsos sveikuteje. Priežastis
v'uo! :.-;u!>enėjjinc kūdikystes dieno- 

11 ■ -’JirH-oejimus pirmiausia ,pre- 
kKi ■■ „jo blogi* ir rotikusio maisto, 
t ri B rdenY Erigle Pieną prie 

:v. kūdikio valgių, jraii bat, tikra, 
į'ii'jiia visus reikalineni.-i UJ''?’- 

b . ide.^-ntus. Jaunas kūdikis turi 
• - -t. ihi du šaukštu Eafi’ie Pieno at- 

’.nrnis ketviriadaliais puoduko 
i^dt-ns. 14uok paryčiu arba po 
S'-nyvesni kūdikiai kaikada ji

- •j tr.yli ru jpnfier aie, vaisių sun-. 
i. edaktu kiaušiniu ir skanskon.u.

1—— - «
Skaidyk situr. straipsnius uty tižiai 

Ll». SiiViute įv jižisidi'k ateičiai-

ft<?

į/iCUi 
Z‘
1..

Sveikas kūdikis Vari prasikarhi dan
us tarp šešto ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą setą, 
irtis "pieninius'*, ir. jįų pasirodymai 
abai į vairiuoju. Priežiūra šitų laiki
nių dantų yra labai svarbi. Juos rei
kia du sykiu į diena apvalyti švel
niai trinant su minkštu audeklu arca 
vata, ptvilgyta tu boraksirė, 
t.es mišinių. Kūdikiui augzui ojuy... 
reikia jį pamokinti vartoti duutn še
petukų, nes sveikumą antrųjų dantų 
priklauso žymiai nuo priežiūra. “ 
ninių”.

Antrieji arba amžinieji dantyu pa
sirodo apie šeštus aro* septintus ku- ‘ ti 
dikio metus. Sete pareina ii danty;,. ? ' 
Vriežiuiu šitų dantų j*ra nlrujaeilvi.1: a 
natboe. Yrą faunus paprotis kas še-i 
mėnesiai duoti geram dentistui apžiū
rėti kūdikio dantis.

k

j£
£
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Senos šalies Slaviškas 
Gydytojas

Dr. Nilan Milojevich
SPECIALISTAS- VIDURINIU 
LIGŲ. TAIPGI MOTERŲ ir 

.VYRŲ LIGŲ.. .
417 WOOD ST-

PITTSBURGH. PA.
Valandos: Paprastomis dieno

mis nuo 11 iki 4. Nedėldieniais 
nuo 1 iki 3. .113)

Įi
t r
| DR. J. JONKAfflSI
‘ 3732 MICHIGAN AVĖį DETROIT, MICH

Phone, West 2491

I

į

M. X. MOCKUS
Gyver.a Meksikoj, ir sako, kad IS 

.TILRV PAVEIKSLU jus galite P* 
į į;r.ti garsingąjį šalį MEXICO.
žnjur.es. jų gyvenimų, aprėdai*, dai- 

' Kr. arioteltura, namus, miestus, isto- 
' ri^Us .r ženklias vietas, padirb- 
įft*' ir gamtiškas navatnybes ir t-t 
Tir paveikslai fotografiški arDa ko- 
loruGti, jjaunajDi pKs Ktiri
už. šl.oO, gėresai § už $1.00. Vaizdai 
Mexico, 06 pa^Mksiai vienoj knygoj, 

; JS.imI. Pristatau it lietuviškas pilims 
Įti';ra- Biblijos, su nurodymais. 0:7 
•bbja didėji S7.00. BiMija tnažesnep 
I

« rue<- . J p' nwne atsisakyt ”KE-
int didva ‘r kitus pažangius laikras-
<Eiutn se iclu raiP?i įvairias lietuviškas kny- 

• . už pamintas kainas.
•m.--1 siųskit per bankos dratt.
' pašto ar exprcso raoney order.

!• ■^•■‘U?kit pinigų registruotame .*•*•* 
kc. Norfvtis gaut atsakymų, tun at- 
c l-,ut ■> utanipa* po įc. Mano adrv-

JL X. MOCKUS 
(Dept. i) Apartųdo 1378.

Guadftlajagfe J*o Mestco.
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Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak.
AVĖ.
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IINITĖD AMERfCAh LINES 
JOiNT SER.VICE WITH 

HAMBURUMERONLINf 
Trunroiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Fiero a6. North' 
River, pėda r.uo 4ot'n st.

Kambariai su 2, 4 ir 6. 
lovom ant visu laivų. Dide
li valgymu: kambariai, ga
lionai ir puikus dėkai tik 
trečios kiesos 
riams. Laivai 
CLAY”, 
"BAYERN” 
CARROLL” 
GI A” turi 
kambarius.

• Nauji trijų šriubu laivai 
...... '■RELIAN-* 
”ALBERT BAL-

, 2 ir 3 kiesos

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija. 

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti j Ameriką prade
dant ateinanti Liepos mėnesi. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiausias 
tavo giminėms atvažiuoti į Ameri
ką. Žmonės turėdami Cun^rn bilie
tus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Gunaru laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvy? atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštą

Cunard Jloney Orderiai yra iš
mokami Lietuvoj greitai ir saugiai

De! tolesnių informacijų kreip
kitės prie laivų komnanijoš agen- 

• to savo- mieste
Cuuard Line, ■ 
126 Statė Su.

Eoston. Mass,

o

i ir 
ir

pasažie- 
”.VOUNT 

•’IIANSA”, 
’MOUNT 

’THURIN- 
spec iaiius

"RESOLUTE
CE” ir 
M N”, veža I 
pasazierius.

UIITEO AMERICAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover st„

Uosi on. Masu.

KYLA IŠGYDOMA 
Stuarto Pfapao Padoškaitė.

Jus galite mesti šalin visu9 diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad Įtartą 
pridėjus nenusenka ir tuo bodu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome,' atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIBS
3053 Stuart Bldr. St. Loiiia, Mo.

1 NAUJOS nUMSKŲ LOVOS
F Į Prirengk jas dabar laitam 

. f J orui. Rašyk dabar reikalau- 
/ damas Dykai Didelės Nupi>
V 3į* Kinira<' knygos ant naujų 
vįį^Jr sanitarių Plunksnų Lovų, 
ŽJST Paduškų ir Plunksnų. Musų 

dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iJ- 

bafidymui h* mes užmokam az ejmre- 
sa. Kostumerlai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirute šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir satnpalų piunksuų 

Ameriran Feather & Pilivw Co.
Denk F 12. Nuhriile, Tena.

v d v *

i

TJlVnf’ll VpVčlia'">, Kukardų. visokių Ženklelių, Guzikuči. L/XX M VIA vv spaudų ir kitokiu Draugystėms reikalingi, dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampilų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
8TRŲPAS'CO., 90-92 Ferry »t. Newark,eN. A
T
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Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

LIETUVIŲ KOVA SU 
LENKAIS UŽPUOLI
KAIS NEITRAL1NĖJ 

ZONOJ.
Suvalkijos rajonas. 1920 

m. spaliu mėn. Suvalkijoje 
Tautų Sąjunga nustatė tarp 
musų ir lenkų kariumenių 
neitralę zoną iki 6 klm. plo
čio juostomis, kurios eina 
lygiagrečiai Į abi pusi nuo 
Curzono linijos, pradedant 
nuo Vokietijos sienos iki Įta
kos upelio Igorkos i Nemu
ną ir toliau Nemunu i žie
mių rytus iki kaimo Uciecha 
i 10 klm. i pietus nuo Merki
nės!. Tose dviejose juostose 
tegalėjo veikti abiejų vy
riausybių civilinė adminis
tracija. Lenkų ir lietuvių 
kariumenės buvo atitrauk
tos i neitralės zonos pasie
nius.

Š.m. vasario 17—20 d. len
kai dar syki sulaužė šią ne
itralę zoną ir Įvedė i jos teri
toriją savo kariumenę. Len
ku kariumenė užėmė visą 
eilę kaimų nuo Vokietijos 
sienos iki. Nemuno, kaip len
kų, taip ir musų pusėje nuo 
Curzono linijos. I^enkų mili
ciją pamaino regttiiare ka
riumenė. Musų neitralės zo
nos pusėj lenkų kariumenė 
užėmė šiuos punktus: Paliū
nų kaimą. Beržininkų k. (į 
vakarus nuo Lazdijų), Ra- 
keliškių k., 'Alnų-Vohneri 
dvarą, Alnų-MejerĮ dv., Kal- 
viškių k., Dušničia polivar- 
ką, Dušničia k., Jonaslavo k. 
(i rytus ir pietus nuo Gala
dusio ežeroi.

Suvalkijoje Įėjo i sistemą ■ 
lenkų partizanų puolimai ir 
plėšimai ramių neitralės zo
nos gyventojų ir apšaudy- į 
mas musų kariumenės sar- i 
gybų. Lenkų partizanų gau
ja yra susispietusi Varviš- 
kės kaime (Nemuno ir Igor
kos santakoje; musų pusės 
neitralėje zonoje), iš kur ir 
’^ykdo savo ’reizus”. Vasa
rio mėn. ši gauja pareiškė 
mažiau veiklumo, matyt, ir 
ją sudomino Valkininkų Ru- 
clziškių geležinkelio linija.

Iš atskirų Įvykių Suvalki
joje neitralėj zonoj pažymė
tini šie:

Vasario 20 d. apie 13 vai. 
raiti lenkų partizanai skai
čiuje 25 žm. užpuolė Kmė- 
liavos kaimą (6 klm. i pietus 
nuo miestelio Leipalingis; 
musų pusės neitralėj zonoj) 
ir apiplėšę gyventojus pasi
traukė.

Vasario 22 d. apie 20 vai. 
lenkų raiti ir pėsti partiza
nai su 2 kulkosvydžiais puo
lė musų kariumenės sargy
bą ties kaimu Kalviai (4 
klm. i vakarus nuo miestelio 
Kapčiamiestis). Partizanai 
mėmė iš gyventojų 6 arklius 
ir apiplėšė kaimą. Vienas 
partizanas sužeistas.

Vasario 26 d. apie 14 vai. 
partizanai skaičiuje 25 žm. 
puolė musų kariumenės sar
gybą- ties Papilių kaimu (8 
klm. i lytus nuo miestelio 
Kapčiamiestis). Musų sar
gyba lenkus atmušė.*

Merkinės—Varėnos rajo
nas. Čia neitralės zonos nė
ra nustatytos; eina tik de- 

• markacijos linija.
Vasario 21 d. 19 vai. i mu

sų teritoriją iki kaimo Pa- 
į-učiai (7 klm. Į žiemių—‘ry
tus nuo miestelio Varėna) 
buvo įsiveržę apie 20 lenkų 
raitelių, kurie musu kariu
menės buvo išvaikyti.

Tą pačią dieną naktį apie 
23 vai. lenkai apšaudė musų 
karišką sargybą ties kaimu 
Kamionka, bet mūsų šautu
vų ugnimi liko išvaikyti.

Vasario 22 d. apie 21 vai. 
lenkai vėl apšaudė kaimą 
Kamionką kulkosvaidžių ir 
šautuvu ugnimi.

Vasario 23 d. 21 vai. lenkų 
kariumenės apleido musių šiaurę nuo Nerio’upės Ker- 
teritorijos kaimą Podka- navos - Širvintų - Giedraičiij

mien (8 klm. i žiemių—ry- 
*.us nuo miestelio Varėna*, 
kuri lenkai buvo užėmę va
kario 15 d.

Vasario 25 d. 23 vai. len
kų partizanai ir kareiviai 
apšaudė musų sargybą ties 
kaimu Mordasava (8 klm. i 
rytus nuo miestelio Merki
nė). Musų sargybos ugnimi 
lenkai buvo išvaikyti.

Tokiu budu šiame bare 
ienkai tebelaiko užėmę mu
sų teritorijoj kaimą Mitran- 
ką (Dmitrovka; prie Varė
nos >„ kurį jie užėmė vasario 
16 dieną.

V alki ninku—Rudziški ų— 
Vievio rajonas. Pradedant 
iš musų pusės nuo kaimo Ja- 
kėnai (7t<> klm.-Į pietų va
karus nuo Valkininkų sto
ties) ir toliau į žiemius iki 
Joniškio ir iš lenkų pusės, 
pradedant pietuose nuo kai
mo Degsniai Į žiemius iki k. 

eina antroji ne-Varėnai 
itralė zona, Tautų Sąjungos 
nustatyta 1920 m. gruodžio 
mėn. Joje demarkacijos lini
jos nebuvo pravestos, š. m. 
vasario 3 d. Tautų Sąjungos 
Taryba pasiūlė šią neitralę 
zoną padalinti tarp lenkų ir 
lietuvių vyriausybių jos ad
ministravimui.

Pietuose šią neitralę zoną 
perkerta Vilniaus—Gardino 
geležinkelis tarp Rudziškių 
—Valkininkų stočių. Čia va
sario 15—18 dd. lenkai metė 
savo kariumenę neitralės zo
nos užėmimui. Lenkų kariu
menė tame ruožte užėmė ne
itralę zoną ir buvo įsiveržu
si i musų vyriausybes valdo
mąją teritoriją.

Vasario 17—18 d<L, išstū
mus musų kariumenei len
kus iš musų teritorijos, šia
me rajone buvo ramesnė pa
dėtis. Tebuvo kovų dėl at
skirų punktų.

Vasario 20 d. 13 vai. musų 
kariumenė puolė lenkus kai
me Kalonys (musų sargybų 
linijoj), iš kur lenkai buvo 
pasitraukę. Dėl priešo artu
mo musų dalys kaimo neuž
ėmė, ir lenkai vėl grižo į kai
mą.

Vasario 25 d. 11 vai. lenkų ' 
kariumenė Kalonių kaimą 
apleido.

Tokiu budu visi musų te- 
, ritorijos kaimai šiame rajo

ne dabar randasi musų ran
kose. •

Vasario 21 d. 10 vai. nak
ties lenkai apšaudė musų 
sargybą ties kaimu Spengle- 
nikai. tSutikti musų sargy
bos šautuvų ugnimi, lenkai 
pasitraukė.

Vasario 22 d. 17 vai. lenkai 
apšaudė musų sargybą ties 
kaimu Solomianka. Musų 
sargybai atsišaudžius, len
kai pasitraukė.

Vasario 23 d. 11 vai. lenkų 
žvalgai, sustiprinti lengvų 
kulkosvaidžių, apšaudė 
Strelciškių kaim^; sutikti 
ugnimi lenkai pasitraukė.

Vasario 23 d. lenkai už
ėmė neitralėj zonoj kaimą 
Dergonis (13 klnh į rytus 
nuo miestelio Aukštadva
ris).

Lenkai taiso Valkininkų— 
Rudziškių geležinkelį ir til
tus. «. «

I^enkų spauda nebeslepia, 
kad puolime neitralės zonos 
Valkinirikų-Rudziškių ruož
te dalyvauja jų kariumenė. 
Kovos 17—18 dd^ vasario 
šiame ruožte mums pateko 
nelaisvėn vienas lenkų kari
ninkas —15 ’celny” batalio
no 4 kuopos vadas ir 9 ka
reiviai, 15 ir 31 ”celny” ba
talionų. Paimta karo grobio.

Į žiemius nuo geležinkelio 
linijos Vievis—Rykontai va
sario 23 d. lenkų dalys buvo 
užėmusios neitralę zoną iki 
Nerio upės. Tačiau vasario 
24 d. iš užimtų kaimų pasi
traukė. NeitraUje zonoje į

f ruožte lenkų dalys pasitrau
kė ant linijos jiems paskir
tos Tautų Sąjungos. Tik ties 
širvintais lenkai užima lie
tuviams siūlomo j neitraNįs 
zonos dal v kaimus Čei aiš
kiai ir Kieliai.

širvintų-Giedraičią rajo
ne ypatingai nerami Sarto- 
no-Virbalio partizanu gru
pė. kuri daug kartų mėgin
davo pulti neitralėj zonoj 
Širvintų miesteli, norėdama 
ii užimti.

Pastaruoju metu vatarip 
23 d. Sartonas-Virbalis dar 
syki sutraukė į kaimą Kie
liai partizanus ir perrūdy
tus lenkų kareivius, sudaręs 
gaują iki 200 asmenų. Vasa
rio 24 d. 6 vai. partizanai, 
prisiartinę paimtomis iš vie
tos gyventojų pastotėmis 
prię Širvintų milicijos sar
gybų, atstūmė jas i miestelį 
iki bažnyčios. Godi partiza
nų gauja ėmė plėšti krautu
ves. Širvintų milicininkai, 
oriešpuldami lenkus išvijo 
juos iš miestelio ir atstume 
atgal iki kaimo Kiliai. Mili
cija išplėstas prekes atsiėmė 
ir paėmė karo grobio.

Ši avantiūra lenkų parti
zanams visiškai nenusisekė, 
čia rado galą išgama Sarto- 

l nas-Virbaiis ir žuvo vienas 
lenkų kai-minkas. Lenkai 

i nustojo 16 partizaną nukau
tais ir 19 sužeistais..

Lenkams puolant, sužeis
ta miestely 3 moterįs.

Vietos gyventojai lenkų 
partizanų šėlimu piktinasi ir 
nerimsta.

Vasario 24 d. Avižančių 
kaimo gyventojai su lazdo
mis išvijo partizanus.

Vasario 21 d. naktį apie 22 
vai. lenkų partizanai skai
čiuje 50 žm. puolė musų ka
rišką sargybą ties kaimu 
Pa juodžiai' (7 klm. į vaka
rus nuo Giedraičių mieste
lio). Vienas sužeistas musų 
kareivis pateko lenkams i 
nelaisvę.

Į žiemius nuo Joniškio 
miestelio iki Latvijos sienos 
neitralės zonos nėra. Čia 
tarp musų ir lenkų ^ariume- 
nės susidarė faktine neitra- 
lė zona, kur mažiausia iki 
šiol būdavo įvykių.

Vasario 20 d. apie 16 vai. 
lenkų partizanai skaičiuj 30 
žmonių buvo Įsiveržę Į Jo
niškio miesteli. Ištiko trum
pa, bet atkakli kova su mu
sų kariumenės užtvara, var
tojant granatas ir kulkosvy
džius. Du lenkų partizanai 
buvo sužeisti, kurie vėliaus 
mirė.

i

Žmogų užmušė.
Plokščiai. Tarp Putriškės 

dvarelio ir Gražiškių kaimo 
sausio 10 d. rasta nužudy
tas a.a. Motiejus Matulaitis, 
Akėčių kaimo, Lukšių vals
čiaus, šakių apskrities. Ve
lionis, matyt, pirmiau buvo 
nušautas, o paskui tuo pačiu 
šautinu muštas. Velionies 
nosis ir ausys buvo nupjaus
tytos,

O nelaituč;! Y ra daug žmouiy. 
kurie juoksis iš tavo šHvarto! 
Tačiau gvi*aa draugas patars 
naudoti

pleiskaną mirtinąjį "priešą. . 
Suvilginkite Rufilcs sevo gal
vos odą kr.s<’.ien p«r kokią 
savaitę laiko ir pleiskunos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
RuSles nuolatos ir to, ir 
tuo budu užlaikyklto savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukas gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina C5<>. aptieknee, nrb’, priside
kite 75c. tiesiai j kbaraterij.

F. AD. RICHTER & CO. 
114-114 So. 4tti St.

Brooklyn, N. Y. i
■ ■ ... i ufieu — ■ *

< •* * ‘ * *.*_•_*
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$25.00 už $50.00
‘ liti Balandžio 30 d., 1923

AUŠROS KNYGYNAS
Pasirinkite tuoj geriausiu knygų iš žemiau laipinamo sąrašo vertės S.30.00, o AUŠROS KNYGY NT I prisiąskite tik 

$25.00. Tokiu budu, pirkdami knygų už virš pažymėtą sumą gausite per pusę pigiau. Jei išsirinksite ir daugiau knygų, 
negu už $50.00, tai prisipūkite Aušrai pusę tos sumos kiek knygos yra vertos i*okuojant pilną kainą. Jei knygų pirksite 
už mažiau negu $25.00 net suma, tai gausite tokią nuolaidą, kokia kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos.

Todelgi. nelaukdami nieko tuoj užsisakykite kuodaugiausia knygų patys sau, raginkite užsisakyti savo draugus, 
pažįstamus ir visus tuos, kurie tiktai gali ir nori skaityti. Jei neįstengiant vienas įsigyti knygų didesniame skaitliui ir pa
sinaudoti musu nupigintomis kainomis, tai prikalbinkite savo kaimynus — pirkti susidėję bent keli bendrai.

Aušros Knygynas daro šitą nupiginiiną liktai todėl, kad davus progą mylintiems skaitymą.ir mylintiems apšvietą 
įsigyti kuodauąiausiai gerti knygų ir už gana tinkamą kainą kiekvienam. Kadangi knygų nupiginimas tęsis tiktai iki Ba
landžio 30 dienai, perlai pasiskubinkite, kad šita nepaprasta

Lyties Mokslas 
rsir. knygą paraše Dr.

knygoje uprašoaia 
sudėjimas’. Knyga kibai nuuding 

nevedusiu, sveiką ii- bgetą.
ua-Jiia?; savo gerumu, nauiiinguiuu, 

................- Su daug 
yra tikro lietuviams jų šeiiayuiš

šilą kn?į 
ttiassfcurie interesuojasi ,

$25.00 už $50.00
Iki Balandžio 30 d., 1923

|i

LYTIES MOKSLAS, šita gui- 
knyga yra pirma pa.-: lietuvius 
gos, įvairu.- lytiškas ___
moterų, jaunų ir senų, vedusių iv 
nauja, vos lUc išėju.-l iš spaudoj savo gerumu, 
gryna auksą. Ki.ygoje aprašoma pihra lyiies ištari 
siu. šita knyy: ‘ _ ‘ “
vieagangiapję gyvenime. Toį’ 
raginkit užsisakyti. visti.-: ItiOsF 
PusL 400. apda.ę.tu. ; ■ ■■

* * Kainą $7.09: iki Ratai^ižėa itiO dienai tik
TikėJbRių Istorija

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė p. D. ChaMepie de la Saus&ye, Teolo
gija profesorius. Vertė lietuvių kalboa J. /aukis. Knyga didelio 
formato, 1086 pusi, u daugybe paveikslų visokių tikėjimų uie1. ų, die
vaičių, relikvijų, baiiyčių, sventinyčių ir t.t. Grašiais tvirtai apdarais, 
augara i.- kampai kuro.,, šonai audimo, aukso titulus ant nugaros. 
Pusi. 1086.

Kama $7.0o: iki Balandžio 30_dienai tik__ _ ___________ $5.00
Rankvedis Angliškos Kalbos

RANKVF.DIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per save be pagelu,.- !nok\gojuus. Pagal 
Ollendorfą, Harvey, Maxwell ir kitus parašė J. Laukis. Ketvirtas j.a- 
tnisytas spaudimas. Pusi. 310. Apdaryta.
___ Kaina $2JiO:Jki Balandžio 30 'dienai tik ....................  $2.06

Žodynas Angliškai-Lietuviškoj, Kalbos
ŽODYNAS ANGLIŠK.\1-L1RTI VHKOS KALBOS. (Dalis 11). Sutaisė 
Antanas Lalis. Čia rasi visus’angliškus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tumė, kaip žodžius 
angliškai tarti, taipgi kiekvienas žodis paženklintas kutsyvorr.is lite
roms prie kokio gramatikos skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x0 colius. Gražiais “Hah’ Morocco” apdarais, nugara f?" kampai drū
tos, gražios moroccb skursi, šonai audimo, ant. nugaros parašui auksu 
literomis. Pusi: 835. ■ - ”

Kaina S&51); iki Balandžio 30 dienai tik ........   ■ $4.00
ŽODYNAS I IITI VIŠKAI ANGLIŠKOS IR ANGLIŠKAI LIETI Vis
kas kalbų. Sutaisė A. Lalis. Abi daIis'(No. 151 ir 152) vienoje kny
goje. Formatas 6x9 colius. Pu.d. 1274. Gražtjs tvirti apdarai, kam
pai ir nugara Moracco skuro.Ą šoimi audimo ,aukso parašai ant nugaros.

Kaina $10.00;, iki Balandžio 3C dienai tik    .......... $7.09

A. Karalius, šita 
Įvairios lyties ri

št <iel vyrų ir 
’• Knyga 
atsveria 

; paveik- 
ikame ir 

iją tuoj patįs, pa- 
. lyties reikalais.

..........  £4.-50

Ethnologija
ETHNOLOGDA arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberiandą, parašė 
šerną.-. Su paveikslėliais. Aprašo apie vi
sas musų pasaulio žmonių tautas, veisles ar
ba rasas. Ji parodo visi’ viešpatysčių, visų 
žemių kraštų ir šet mažiausių salelių tau
tas. žmones, jų kilmes ,parvą, tikėjimą, pa
pročius, Užsiėmimą ir abelnai viską. Knyga 
pil ią paveikslų visokiu žmonių .veislių. yra 
didele- naudinga kiekvienam perskaityti.

JG’T A’nri'Vi’vf aR rina $4.00: Iki Balandžio 36 d. tik $3.00

proga neliktu neišnaudotu.

Geografija
GEOGRAFIJ A arba žemes aprašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj ir ki
tu.-, sutaisė šernus. Su paveikslėliais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
.iiusii žeme, jos pavidalą, didumą, augštj, vulkanus. Puslapių 769. 
Apdarytu.

kaina $-1.00: iki Balandžio 30 dienai tik ........... ........ .........

Aritmetikos Uždavinynas, dalis 1 ir II*
Aritinelikuo Uždavinynis dalis: I ir.11. Pirmoji dali.: tinka vos pra- 
dedantiems rokur.dų fi.'okinti.-'/ Antroji dali.- yra t uitame jau kiek 
’M.ski (laupiau p&.imokinusiems. P;p*uošė Pr. Mašiotas. .....................

Kaina abieju daliu $1.90: iki Balandžio 30 dienai tik ...... 75c

Christomatija dalis I ir II.
Uhristomatiju dalis l ir lt. Kalbos mokslo reikalui paraše J. Jablons
kis.

Kaina abieju dalių $4.06: iki Balandžio 30 dienai tik $2.00

Buhalterija
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje. 1921 irt Pusi. 184. 
_Kaina S1.U9: iki Balandžio 30 dienai tik ..................... T5c

Lietuvių Kalbos Sintaksė
Lietuviu Kalbos sintaksė. Paruošė P. Klimas 1921 m., pusi. 56. Kuiil* 35,-; iki Balandžio 30 dienai lik ................................. ■■

Lietuviu Kalbos Gramatika.
Lietuviu Kalboo Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas. Kaunas, 
1929, pūsi. 126.

Kaina 75c.; iki Balandžio 30 dienai tik .—................................  50c
Skaitymai

Skaitymai. Paruoš® P. Klimas. (lietuvių kalbos pamokos). Tilžėje, 
1920, pusi. 2S»2, kietais viriais.

Kaina $1.25; iki Balandžio 30 dienai tik _ 75c
Mįslių Knyga •

MĮSLIŲ KNYGA. Surinko ii- paaiškino Ki. Jurgelionis. Šitoj knygoj 
telpa su viri 1000 Mįslių ir Mjslinių dainų. - .

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik------ ....................  75c-g . — ---------. —----------------------- -------------- —
Gamtos Istorija

GAMTOS ISTORIJA. Pagal B. Bert v^rtė Dr. A. Bacevieia. Knyga su 
daugeliu paveikslą, žuvru, žmonių,. asedžių, akmenų ir t.t.; trumpai, 
aiškiai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją. Pusi. 209.
___Kaina $1.50; iki Balandžio 30 djenai lik ----- _._$1.25

Revoliucijos žmones
REVOLIUCIJOS ŽMONĖS. Praaše Ai Niemojetfski, velt K. Puida. 
Pusi. 76.

Kaina 30 centą; iki Balandžio 30 dienai tik____ -_____ a___ 25c

te

I I -I
II

Rymas
RYMAS. Parašė Emil Zola. Vertimas iš francuzų kalinis. Knygoje 
atvaizduoja žingeidžius nuotikias popiežiaus ruimuose. Pusi. 432, ap
dalyta.

Kaina $2.50; iki Balandžio 3<l dienai tik.................................. $2.00

Raistas
RAISTAS.—Thc Jangie. Parašė L p ton Sinclair. Versta 1‘Otuvių kal
boj: iš angliško. Apysaka laba: žingeidi, paimta iš lietuvių gyvenimo 
miesto Chicagos. Pusi. 33.* Apdaryta.

Kaina $2.25: iki Balandžio 30 donai lik ■ $1.75

Trumpa Senovės Istorija
TRUMPA SENOBĖS ISTORIJA. Pagal prof. R. Vipper vertė iš rasų 
kalbos D. Sv. paveikslais senoviškų liekanų ir 5-iais spalvuotais gra
žiais žemlapiais (maponris). Yra tai; tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų, daug metų prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo Ry
mo viešpatystės. Pusi. 305. Gražiuose ajfcfarucse. -

Kaina $2.50: iki Balandžio 30 dienai ....... j.....:....:.----------- $2.90 Juokų Knyga
TIKRI JUOKAI. Surašė Jenas Viskas. šitoje knygoje randasi labai 
datfg juokų. Knyga tinkama dėl jaunu ir seną, mažu ir didelių. 
Pusi. 206.

Kaina 85 centai; iki Balandžio 30 dienai tik... ......   70c
Monų Knyga __

PASLAPTYS MAGIJOS BEI SPIRITIZMO šviesoje mokslo. Yra tai 
aiškiuiir.as kaip tnonininkai padaro ».iauus. Šitą knyga peistįsitę: 
netik, kad žinos k:.ip kili padaro menus, bet ir jmts mokė.-. padaryti. 
Pusi. 262.

Kaina SI.09: iki Balandžio 39 dienai tik ...................   75c

Lietuvos Įstatymai
LIETUVOS ĮSTATYMAI. Sistematizuotas įstatymu, Instrukcijų Rin
kinys. Kad pažinus Lietuvos tvaiką, Lietuvos teises, reikia perskaity
ti Lietuvos Įstatymus, tada yra proga geriau pažinti Lietuvos tvar
ką ir tik tada yra galinta Lietuvos tvarką gilti arba peikti. Pusi. 1031.

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............  - $2.75
. Quo Vadis

ftl’O VADIS. Parašė Henris Sh nkievviez. Lietuviškai vertė V. Sta
garas. Labai graži pasaka iš laikų Nerimo viešpatavimo, kada buvo 
Kdelis krikščionių prispaudimas. Pasaka parašyta trijuose tomuose. 
Tomas I, pusi. 278. Tomas II, pusk 224. Tomas Iii, pusk 302, viso 804.

Kaina $4.09; iki Balandžio 30 menai tik ....  $3.00
Lietuviškos Pasakos įvairios

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS. Surinko Dr. J. Bastaavičms. 
Telpa virš 7<»O šimtų apysakų Įvairaus turinio — liūdnų, linksnių, juo
kingų ir graudingų. Mylinti smagiai laiką praleisti skaitydami gra
žias apysaka.- būtinai išnykite šitas apysakas, tai turėsite knygą vi
sam savo gyven’iraii. Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 ’my- 
gose yra virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Puslapių visc 
se 4 knygose yra 1300.

Kaina visų 4-rių knygų $9.06; iki Balandžio 30 dienai tik_ S6.50

Iš Mano Atsiminimu'
Iš MANO ATSIMINIMŲ. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana ilr.ug žingeidžių apysakų. Pusk 301, apdaryta.

Kaina $2.90 iki Balandžio 30 dienai tik .................................  $1.50

Chemija
CHEMIJOJ VADOVĖLIS. Sutaisė V. Rūkas. DalLs II, Pusi. 192. 

Kaina 80 centu; iki balandžio 30 dienai t'k . ...............   75c

Geometrija
GEOMETRIJA. Sutaisė M. šikšnys. Dalis III. Stereometrija. Pa.J. 124. 
___Kaina centu; iki Balandžio 30 dienai tik ............................... 6Oc

• Algebra
ALGEBROS UŽDĄVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis L

Kaina 50 centą: iki Balandžio 30 dienai :__ ................10c

Lietuvių Istorija
LIETUVIŲ ISTORIJA auo Gedimino I). L. K. iki Liublino Unijai. 
Parašė S‘imo»ms Daukantus. Pusi. 531. Apdarytu.

Kaina 82.75; iki Balandžio 39 dienai tik .....    $2.09
Moteris ir Socializmas

MOTERIS i? SOCIALIZMAS. Parašė Augliai Rebel. lietuvių kullon 
vertė V. K. R. Apdaryta.

Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai tik . .......   $1.25
Lotynų Kalbos Vadovėlis

LOTYNU KALBOS VADOVĖLIS. Sutaisė Jokantas. PttsL 120.
Kaina 75 centai; iki Balandžio .JO dienai t.k 60c

Rusiškai Lietuviškas žodynas
RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. (Kišeninis) ParuoSė A. Vėgė
lė. Pusi. 252. X . - .

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik .........    39c

r

**

Istorija Suvienytų Valstijų
ISTORIJA SUVIENYTU VALSTIJŲ Saurinč.' Amerikos nuo atra

dimo ir dar- prieš atradimą Amerikos fld 1396 metų. Prie galo Kny
gos telpa Suvienyti) Valstijų Konstitucija. PusL 364. Grašiuose au
dimo apllaruose. ..

Kaina $2X5; iki Balandžio 30 dienai tgc _______________  $1.75
, ~ ~ Moteris*

MOTERIS, jos gyveninio srytis, ir jos paslaptys. Knygutė apima mo
ters auklėjimą, gyvenimo hygienų, Krau.io tekėjimo laiką, lytiškus 
susinėsimus, apsįvai. inima. vaisiaus at itadinz, nėštumą, gimdymą, ly
ties ligas, anatomiją ir t.t. Parašė Dr.- E. Žozanas: Pusi; 73: Apdaryta: 

Kaina $1.00: iki Balandžio ;jQ dienai tik .............................. 75c
Lietu\iųTauFa

LIETUVIŲ TAUTA senovėje ir šiandien. Pirmas ir Antrasis Tomas. 
Yra tai pilna Lietuvių tautos istorija. Yra tai knyga didelės vertės. 
Parašė Dr. J. šliupas, Pusi. 1036. Apdary ta (abu tomai sykiu).

Kaina $7.00; iki Baandžio 30 dienai tik ................................- $5.00
Istoriją Chicagos Lietuvių

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ, čia telpa aprašymas: kiek lietu
vių yra Cliicagoj, kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais vardais ir 
tikslais, peržvalga Chicagos lietuvių darbų nuo jų čia atsiradimo ir t.t. 
Apdaryta. _

Kaina $-W: iki Balandžio 30 dienai tik .......  $175
Istorija Abelna ■»

/ ISTORIJA ABELNA. Dalis I. Yra tai pilna svieto istorija nuo se
niausių laikų Kinijos, pradedant 2800 metais prisi Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui imperijos Aleksandro Makedoruškujo, 146 
pietų po Kristui. Parašė Dr. Baseviče. Pusi. 49S. Apdarytu.

Kaina $2.75; iki Balandžio 30 dienai tik .... . .................—. $2.W
Iš Gyvenimo LietnviSkų Vėlių bei Velnių

K GYVENIMO LIETUVIŽK^ yŠLIŲ BEI VELNIŲ ."Pasakos surink
tas d-ro J. Basanavičiaus.^ šioj knygoj telpa keli šimtai gražių pa
sakų, apie rojų (dangų), čyšcių, peklą; apie giltinę, marą, cholera; 
npie dvasias (dūšias), velnius, jų.vaidinimąsi ir t.t. Pusi. 470. Ap
daryta.

Kaina $2.7$; iki Balandžio 30 dienai tik _______________  $2.00

Pinigus siųskite sykiu su knygą užsakymu geriausia money order arba grynais pinigais, bet regisruotame laiške. 
Knygų persiuntimo lėšas apmokės pats Aušros Knygynas. Jei knygos butu užsakytos siusti Į Lietuvą, Aušros Knygynas 
taipgi apmokės persiuntimo lėšas. Už žuvusias knygas siun-čiant Į Lietuvą arba ir čia Amerikoje Aušros Knygynas ima 
atsakomybę. Pinigus siuskite šiuo antrašu:AUŠROS KNYGYNAS, 1614 W.4G St., Chicago, III.

3



Didelis Protesto
Kovo 3 d., laivu"GEOldL- 

WASHINGTON”, per pasi- 
darbavima BALT1C STA
TĖS FINANCE CORPO- 

ino negavo progos kalbėti. RATION ir jos ATS10VV 
P>,lvltL'o toZidiic ilfrai IIF'J k’ A I ’ XI L’ a o Ai-j' .,

Mitingas
Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti7
ĮVYKS ŠI4 PĖTNYČIĄ 

LIETUVIŲ SALĖJ.

Prieš juodašimčius, kurie 
pereitą pėtnyčią išardė 
masini Lietuvių Mitingą 

Lietuvai gelbėt.
Šios pėtnyčios vakarą, 30 

kovo, Lietuvių Salėje bus di
delis protesto mitingas prieš 
tuos chuliganus, kurie pe
reitą sąvaitę atėjo slapta su
siorganizavę Į Masini Lietu
vių Mitingą ir pakėlė triukš
mą, kad pakenkus Lietuvos 
reikalams.

Tas mitingas buvo su
šauktas tuo tikslu, kad su
organizavus paramą pažan-

i1į Publika tečiaus ilgai nesi- B ĖS KAUNE, atvažiavo su
skirstė ir reikalavo, kad kunti svečiai:

i prakalbos butų tęsiamos to-! K. Norkus i Bostoną. N. 
'liaus, kuomet triukšmas jau Gendroiius i Bostoną, Sta- 
‘aptylo. Kada žmonėms buvo sys Btfdukevičius i Neuark. 
[paaiškinta, kad jau vėlai ir N. J _ 
neužsimoka pradėti, tai Chicago, Iii..

'žmonės pradėjo reikalauti, jPranckevičiutė. Vincas But- 
kad butų surengtos kitos i Rus į Bostoną, Marcelė Ani- 
prakalbos. ' brozaitienė, Alena Ambro-

I Toim Si/ao voi... Įzaitytė, Petras Ambrozaitis
Į i Chicago, Petras Pagis į 
Bostoną, Aleksandra Buda- 
' ičia i Chicago, Iii., \V. Ba-

Taigi šios pėtnyčios vaka 
ra ir bus tos prakalbos. Tai 
bus didelis So. Bostono lie
tuvių protesto mitingas 
prieš tuos chuliganus, kurie 
nesidrovėjo Įsilaužti ir už
pulti viešą susirinkimą, ne
tik pamindami po kojų žo-

giems Lietuvos elementams, džio ir susirinkimų laisvę. 
Prie to mitingo buvo kvie- netik darydami ^lietuvių vi- 
čiami prisidėti ir sandarie- 
čiai, kurie sakosi kovoją už 
laisva ir demokratinę Lietu
vą. r 
kad Lietuvoje visos pažas-, . .
gios srovės dabar eina iš- gyvas, visi į Protesto Mitin- 
vien prieš klerikalų bloką; Jeujuodašimčiai vėl ban- 
kad Amerikoje, kaip antai :«.nų lermą kelti, tai šį syki 
Brooklyne ir kitur, pinnei- j gvaldys juos pohemano 
viai taip pat jau sudarė ben- j kuolas.
drą frontą. Kalbės tie kalbėtojai, ku-

Bet sandariečiai šito pa- rie dėl sukelto lermo pereitą 
siūlymo nepriėmė. Tuomet j syki negavo progis kalbėt, ir 
mitingas buvo sušauktas be i kiti. Yra svarbių žinių iš 
jų. Kalbėt apsiėmė tik ką'Lietuvos. Įžanga visiems dv- 
dabar iš Lietuvos atvažia-; kai. Prakalbos prasidės kaip 
vęs d. K. Norkus, taip pat^S vakare._ ______. ___ I__  ___ — •

Surinkta $127.80 aukų.
Per masini mitingą perei

tą pėtnyčią surinkta Lietu
vos socialdemokratams 

. Aukavusiųjų var 
L dai tilps sekančiame ”Kelei-s 

vio” numeryje. Pinigai jau 
pasiusti Lietuvon.

saomenei gėdą, bet r staty
dami i didžiausj pavoju su- 

_ _______ ___  sirinkusiujų gyvastis. Prieš 
Jiems’*buvo~~nin-odytį [šitokį chuliganizmą reikia 

kovoti visiems. Taigi kas tik

nesenai atvykęs gimnazijos! 
mokytojas J. Račys, ari v.; 
Bagočius ir abudu "Kelei
vio” redaktoriai.

"Sandara” tuojaus išėjo 
su provokacijom. Ji paskel- ■■ 
bė, kad tame mitinge p. 
Norkus nekalbėsiąs. 'Tuo ji 
norėjo sulaikyti publiką nuo 
prakalbų. Žinodami tečiaus, 
kad jų organas neturi visuo
menėj Įtekmės ir kad tas jo 
melas publikos nuo prakal
bų nesulaikys, sandariečiai 
Susirinkę savo kozirninkų 
kliube nutarė ateiti i pra
kalbas ir pakelti lermą. Jų 
lyderis Ivaškevičius buvo 
atėjęs i adv. Bagočiaus ofi
są ir iš kalno jau pasigyrė, 
kad jie kelsią "revoliuciją". 
Tečiaus niekas nesitikėjo, 
kad sandariečiai galėtų taip 
žemai nupulti.

Atėjo pėtnyčios vakaras, 
ir publikos prisirinko tiek, 
kad Į salę nesutilpo. Užsi
kimšo visi koridoriai ir laip
tai. Kalbėjo d. J. Neviackas, 
K. Norkus ir Bagočius. Keli 
girti sandariečiai zurzėjo, 
bet lermo kelti da nedrįso, 
nes prie durų stovėjo polic
manas su lazda. Po Bago- 
čiaus kalbai buvo renkamos 
aukos Lietuvos socialdem o-!? 
kratams. Kaip tik po aukų lui sustoti. Tuomet italas iš
rinkimo policmanas išėjo, sitraukė britvą ir prišokęs 
sandariečiai tuojaus prade- traukė policmanui per kak
lo švilpti ir staugti šunų bal- Ją, sunkiai jį sužeisdamas, 
sais. Reikia pasaky ti, kad ne Poto italai paleido automo- 
visi sandariečiai tą triukš- bilių ir pabėgo, palikdami 
mą kėlė. Tame chuliganiz- savo automobiliaus gazolino 
me daugiausia pasižymėjo lankos dangti.
'Sandaros” administrato
riaus ’pamočnikas” Jan- 
kauskutis, o paskui sekė: 
Palaima, šapalis, Moliejus,,

LSS. 60 kp. susirinkimas, 
šio ketverge vakarą. 2S 
ivo, "Keleivio" redakcijoj 
is LSS. 60 kp. susirinki- 
as kaip 8. Visi draugai tu- 
atsilankyti, nes atvažiuo- 
d. Bielinis ir yra daug ki- 
svarbių reikalų.

Supiaustė policmaną.
Policmanas E gan nuvežė 

aną nakti savo automobilių 
į: Eagleston Sęuare garažą, 
ir jam ten bestovint atsirito 
kitas automobilius pasiimti 
gazolino. Tame automobiliu
ke buvo 3 VĄ'rai ir 2 mergi
nos, kurios sėdėjo rukyda- 
mos cigaretus. Visi jie buvo 
italai. Garažo darbininkas 
Įbedęs akis i tas merginas 
pradėjo žiūrėti. Tas suerzi
no merginos kavalierių ir 

j jis kirto žiūrėtojui Į žandą. 
Policmanas Egan liepė ita-

•J Jurgis Gudžiūnas i
Iii.. Domicėlė

STANDARD
- ir

Challenge Pieną
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyt Leibelius
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Tel. South Boston 2613
Resulence Aspinwall 0581

SUSANkE M. PUISHEA SHALLNA 
(PU1S1UTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatą
253 Broad*av. So. Boston. Maa*.

I ADVOKATAS
i »

ZIS, iš Smeiliu, Ukmergė; 
AVIŽA ANTANAS, LIUD
VIKA, AMILIJA ir JONAS, 
i Servidų, Ukmergės; STA- 
l.\SKAITĖ ONA, iš šliu- 

; iskių. Jonuškės; GUSTAI-
rauskas. Anelė Barauskienė TIS ANTANAS, iš Šakių, i 
ir Kazys Barauskas. Vincas P' _ ‘
Ragužinskas Į New Yorką, .-e pradeda vis daugiau .. 
Jonas Jankūnas, Antanina daugiau atvykti iš Lietuvos i 
Jankimienė, Genovaitė Jan- prirengti musų skyriaus ko-i 
kunaitė Į Brooklyn, N. Y., ieiriai, taip kad su pradžia: 
Jurgis Kiškis i Philadelphia 
Pa., Ona Pankevičaitė, She- 
nandoah. Pa., Ona, Veroni
ka ir Algirdas Monkevičiai 
’ Peabody, Mass., Ona Simo
nienė ir Juzė Simonionaitė. 
Chester, Pa., Jonas Urma- 
nas į Worcester, Mass., Al
fonsas Zabita. Jone Zabitie- 
ne, Boleslavas Zabitas į 
Ne\v Yorką.

Kurie norite savo gimine- 
atvežti iš Lietuvos Į Ameri
ką, arba kurių giminės ar 
draugai yra išvažiavę į Lie
tuvą ir dabar nori grįžti į 
Ameriką, kreipkitės i musu 
Įstaigą. Visiems ant parei
kalavimo prisiusime IN
FORMACIJŲ KNYGA DY
KAI ir suteiksime visus pa
aiškinimus laišku arba ypa- 
tiškai.

BALTIC STATĖS 
FIN. CORPORATION
357 Broadwav,

South Boston. Mass.

AR ŽINOT, KAD —
Linai Lietuvoj yra vienintelis eks

porto produstas? 1920 metais iš Lie
tuvos eksportucta linų 340.777 pūdų 
arba 13.610,000 svarų. Ar žinot, kai 
llelmar Cigaretei suteikia jums ko
kybę, kuomet kiti cigaretei suteiki t 
tik kiekybę? "

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dcl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (7)

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broadway. 

South Boston. Maa»
Telefonas: So. Boston 51370.

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

KREIPKITĖS PPATIšKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
80 U ALL ST, Room 617. 

NEW YORK, N. Y.

I

>

Pirmose pavasario dieno- REIKALINGAS BARBERIS, 
' * Į kuris galėtų padirbt porą vaka-

įrų arba pusę dienos subatomis. 
Į Užmokestis pagal sutarti. Vė
liau pastovus darbas.

' asaros turėsime šimtus: Reikalingas švarus kambarys 
ečių atvykstančių pas gi-’su valgiu arba be valgio.

• Ulines, kurie yra darę reika- raprfr shop
. nagus dokumentus kelionei. BARLLR 1

)>er musų Įstaigą. ~ Dorehester Axe.» S. Boston.
Taipgi, norintieji atvežti 

savo mylimuosius iš Lietu
vos į Ameriką, nelaukiamai 
ngiaus, kreipkitės klausda
mi informacijų i 

BALTIC STATĖS 
H N. CORPOR ATION 
357 Broadway, 

South Boston. Mass.

REIKALINGI

RŪBINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI.

MERGINOS MOKINTIS

TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR ABELNAI VI

SOKIAS MAŠINAS.
.taisome ir užtikrinant, kad
k.- da;-bas bus mums paduotas, sa-

< bus užganėdintas. Jeigu au-jįf 
pasigadina ant kelio, mes V 

-ar- ir pristatom į paskirtą vietą ; ę x *■ * i' '■ zl. .1> a
K

i

misom. Norįr.; parduot arba i 
■r.-jb:iių. kreipkitės- prie

■imą duosim dykai. Savinin-
(16)

CHAS VAZNLS
.ENERAL AUTO KAPER1NG CO. 

:narte: Hyde Park 1402-vv .
77.2 Hyde Park avė, Boston, .Mass.

į;

AMERICAN RUBBER CO
netoli Kendal Sq.

CAMBRIDGE, MASS

JŪSŲ PA1NTERIS

JACKUS STARKUS
gyvena po numeriu

689 Washington St, Dorehester
Tel. Dorch. 3737-AV. (-)

vXv

"r
2
*

fri. Beark 6«M

OR. N, M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENEB1SKV 

LIGŲ.
VYKU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo 1‘Sfe ir 

Reumatizmo.
Valandos; Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
lb€t WASHINGTON ST.

BOSTON. M ASS.

PETKAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkai

Per 12 metų So. Bostone par- 3 
luodu ir taisau visokios rūšies f 
aikroožius. žiedus, lenciūgus ir J 
šiaip visokius auksinius ir auk- 3 
suolus daiktus. Darba ir užsa- į 
kymus pri:mu per paštą ir iš- S 
pildau teisingai ir greitai. (?) g

P. VALUKONIS |
SO. BOSTON. .MASS. 5

375 ĘROADVVAY I
aaaaaftg

DAKTARAS $ 
JOSEPH iEDBEBE | 
MEDICINOS DAKTARAS |

90 Huntington Avė- Back Bay. a 
Boston. Mass. X

Medicinos profesorius Universi- K 
tete. Specialistas kraujo, aku ros S 
ir šlapumo ligų, taipgi romą- 3 
tizmo. Taipgi gydo moterų ir g 
vaikų ligas. Kalba lenkiškai. K 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 va- 
kare. Pėtnyčiomis ir nedcliomis A 
priima pagal sutarti. (10) g

e. Telefonas Back liay 379. k
Kės. Roabury 6357-M. ■

I---------------------- ■■ ---- . — ■ - •«

i

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen

Kablegramas iš Kauno.
BALTIC STATĖS FI

NANCE CORPORATION 
gavo iš Kauno Skyriaus se
kantį kablegramę:

Kovo 21 diena išvažiavo 
laivu "PRESIDENT HAR- 
DING” sekanti svečiai: KA
MINSKAS PETRAS, iš Pa- 
jasiu kaimo. Mariampolės 
apskr.; TILINAVIČAITĖS 
ONA ir MARE, iš Cimani- 
nu, Alytaus aDskr.; STRU- 
PEIKIS JUOZAS, MARI
JA, ADELĖ, OLGA, iš An- 
takščiu, Utenos; LUKAŠE- 
VTČIA KAZYS. ELZBIE
TA, . VYTAUTAS, iš Puse- 
niškių, Utenos; MARCIN
KUS PETRAS. ROZALI
JA. JONAS. PETRONĖ ir. 
JUOZAS, iš Vegenų. Rasei
nių; VALECKIENe SALO
MĖJA, STASYS ir PRA
NAS, iš Gaižiūnu, Pasvalio: 
BUDNIKAS ANTANAS, iš 
Paprages. Ukmergės: KO
VAS ANTANAS, iš Virba
lio; PUIDOKAS JUOZA
PAS, iš Živelskių, Raseiniai; 
SIPAVIČIUS KAZYS, AL
EKSANDRA ir sūnūs KA-

LIETUVIS PARDAVĖJAS | L. Golosov Co.
.eras darbas mokytam iietu-
■ pardavėjui augštos klesos T* -ir •: :io įstaigoj. Reikalingi ge
ne''adymai, nes darbas rei- 
.jja pasitikėjimo. Atsišau- 

. . pas:
MR. F. W. GARDNER
209 Washingten Street, 

BOSTON, MASS.

MOTERŲ ir VYRŲ

DRABUŽIAI
Už pinigus arba ant bargo.

Taipgi Auksoriški daiktai, laik
rodžiai, rakandai, Victrulos ir 
kiloki daiktai už žemą kainą.

Atdara vakarais iki 6. 
Subatomis iki 10. (14)

’39 VVashinglon St.. vienais 
laiptais augštyn. Boston. Mass.

Tel. Haymarket 1942.

VALU I K E\ JČIAVS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių želių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mų, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

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

I
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i

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

Telefonas 5112"W.

Oi. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

Nedėiiomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st. 

MONTELLO, MASS.

C
g

I5
ii

Tel. S. B. 2488 f

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

506 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IB 
SLAPTAS

VALANDOJ.
Nuo
Nuo 
Nuo
321

LIGAS.

19 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

J j BOSTON, MASS.

!!
* ĮI

! 
I
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LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

fe

Išegzaminuoja akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADVVAT 
SO. BOSTON, MASS.

kaip 
Gripo

šiam-

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina 1 d. 50c.
A Lyda! Kas ims iš karto 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad^ay. So. Boston, Mass

I1

20

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 dieną.

Nuo 2 iki * rak.
NE DELTOMIS: 
iki 1 v. p* pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Ke’eivio” name

251 Broadway, tarpe C b D d. 
SO. BOSTON. MASS.

r 
i

Tel. No. 550
LIETUMS GYDYTOJAS

Dr. Francis 1 Reynolds
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki X
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

(RJNGA1LA)

ii

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

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumątizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų iięų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut genis 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

h
Ia it 
ši ii9

LYRAI. 
Pavarde 
Adresas 
.Miestas 
ValstPr

MEDICINOS DAKTARAS

Leo J. Podder
Iš PETR»)GRADO 

rrofesoriiis daktaru Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRI, ir 
.MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUBOS 
LIGŲ- 

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ii- elektra. 

Ofiso valandos: .Nuo 5 iki 6: 
vakarais. Nedelditniais nuo 

iki 1.
360 COM .MONM EALTH A V t 

arti Massachusetts Avė, 
BOSTON. 

Telcphone Back Bay V45-<. 
Kalbu rusiškai ir lenkiškai.

AREŠTAVO ŠUNDAK
TARI.

Somcrvillėj tapo areštuo
tas šundaktaris Macknight, 
kuris turėjo Įsitaisęs po No. 
456 Broadvray ofisą ir "gy
dydavo” žmones nebūdamas 
daktaru.

Macknight yra jau pa
garsėjęs apgavikas. 1918 
metais jis buvo areštuotas ir 
nuteistas 5 metams kalėjimo 
už pardavinėjimą Maine’o 
girių, kurios jam nepriklau
so. Bet išsėdėjus jam metus 
laiko, prezidentas ji paliuo- 
savo. Išėjęs iš kalėjimo jis 
tuomet apskundė teisėjus ir 
kitus valdininkus, reikalau
damas $4,000,000 atlyginimo 
užtai, kad ji buvo areštavę

1
Federavičia ir Juodgudis.

Publika baisiai pasipikti
no. Iš visų kampų pasigirdo 
balsai: ”Mest laukan tuos 
juodašimčius!” Ir vienas 
vyras sugriebęs sandariečių 
lyderi JankauskutĮ iškėlė 
augštyn ir pradėjo neš
ti prie durų. Bet Palaima, 
Moliejus ir kiti tuojaus šo
ko su kumščiomis ant to 
žmogaus. Kiti vėl pradėjo 
pulti ant triukšmadarių. Sa
lėje pasidarė sumišimas. 
Nenorėdamas, kad kiltų 
muštynės, pirmininkas d. 
Ambrozaitis paskelbė mitin
gą Uždarytu ir ant pagrindų 
užgesinta žiburiai.

Ir taip mitingas buvo ne-';r nuteisę kalėjimam Bet jo 
užbaigtas. J. Račys ir S. Mi-|sl 
chelsonas dėl sukelto trinks- bar jis ir vėl belangėj.
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skundas buvo atmestas. Da-: y
• • • 1 * • y9

K’ekvienas gali gauti 
DYKAI dailu setą indų, pa
darytą iš tyros baltos porec- 
liar.os, gražiai išmargintais 
pašaliais, 
dėlių, z/upčs lėkščių, 
paplokščių 
lėkštaičių, 
pal.miško 
bl:udo. Tai yra tokia 
kokios niekados nebesulauksi 
gauti dykai šį indų setą.

Kiekviena moteris, duktė 
nr vyras gali visa lai gauti, 
b? jokio cento. Visa, ko m?s 
reikalaujame. supažindink 
su musu Prabingtics ir Do
vanų prekėmis, nurodytomis 
masų kataloge, savo d.a,- 
?us.

Mes turime tuksiančius to
kių indu setų, kuriuos nori
me DYKAI atiduoti. Buk 
pirmutinis savo mieste ir 
gauk juos. Mes jau išdalino
me tūkstančius tokių daili: 
indu s«»tu. Mes norime vieną 
ir tau duoti. Negaišuok, lš- 
pildyk čia pridėtą kuponą 
tuojau siusk jį mums.

HOME SLPPLY CO, 
131 Duane Streel. 

NEW YORK, N. Y.

gražiai
susidedantį

lėkščių, 
puodelių, 

ir vieno

•š di
di dėl i\i 

mažų 
vieno 

gilaus 
prtfsra.

ir

IK OI E SLPI’LY CO,
12. i;n D-.-atie Street.

NEVY YORK errv.
■. iena indų Setą Į1 

.............. I 
■......... J
............................ I

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V.Casper
(Kasp A^ąvicirsj

4?S Broadway. priešai? paštą
SO. BOSTON Tel. So. Boston 82;-

•yfiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki S 
Subacomis nuo 9:30 ik> 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

<
I

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš jsise- 
nėjusio šalčio. Milionai 
žmonių kozną žiemą mir
šta nuo paprasto persi- 
šaldymo. Jei užsišaldęš, 
tai greičiausia naudok .J. 
Baltrėno Sveikatos Gelbė
toja'. Apart to, dar galite 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo dalytojas, ku
ris iš«aro šalt) ir sušildo 
krauia.

;:u:ii::ko Aliva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus, p 
išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.
dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį J > 
Šitų gyduolių kaina 1 Bonka SI.00. Tos 
nes daktarai ir siaugietojos (Nbrse) -ti- d 

raudoti tokiuoserrydymo atsitikimuose. Reikalaujant 1 ►
• < * 

Broliai ir Seserys, šitą ap-telbimą pasilaikykite ateičiai. J »
> SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEM1CAL CO. * į
J J. BaJtrėiias, Prop. j >
( 2500 IV. Pershing Rd, Chicago. III. Phone Lafayette 0919. < J

2. hrištolava «'e
3. Inkstų Gyduolė, kuri
t. Minerahška gyduolė 

ir visus nesveikumus, 
gyduolės yra geriausios, 
krina ir licp 
ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytų Valstijų. ?

Brangus • ........................-

/




