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Francuzai Klaipėdoj 
vis da nepasiduoda.

LAIKOSI APSIKASĘ 
VIDURY MIESTO.

jau pasirodę apsirengę vo
kiečių kareivių drapanom 
ir geležiniais šalmais ant 

Ant valdžios įstaigų sukilę- galvų.
liai iškabino Lietuvos 

vėliavas.
Bostono "Evening Trans- 

cript” šį panedėlį gavo ilgą 
telegramą nuo savo specia- 
lio korespondento iš Klai
pėdos. Kaip pats "Trans- 
criptas”, taip ir jo kores- 
pondentas yra francuzų pa
taikūnas ir savo telegramoj 
visaip lietuvius pašiepia. 
Bet vis dėlto iš jo praneši
mo matyt, kad lietuviai yra 
pasiryžę Klaipėdoj laikytis 
ir svetimiems atėjūnams 
jos neatiduoti.

Francuzai tuo tarpu lai
kosi buvusiuose vokiečių 
barakuose vidury miesto ir 
nuolatos tvirtina savo pozi
cijas. Mūšiai nebeina, nes 
padaryta paliaubos.

Paskui lietuviai nutraukę 
aliantu vėliavas ir iškabinę 
Lietuvos vėliavas. Aliantai 
prieš tai užprotestavę, tai 
lietuviai savo vėliavas nulei
dę žemiau, o viršuje paka
binę aliantu; bet jiems tas 
nepatiko ir vėliaus jie vėl 
aliantu vėliavas nutraukę, o 
iškėlę Lietuvos paparti.

Dabar ant Klaipėdos paš
to, kalėjimo ir kitų įstaigų 
plevėsuoja Lietuvos spalvos.

KUNIGAS NEPRIPAŽĮS
TA KRISTAUS.

Kun. Percy Stickney 
Grant New Yorke sukėlė 
didelį triukšmą tikinčiųjų 
tarpe, pareikšdamas per sa
vo pamokslą, kad Kristus 
nebuvo ir negali būt Dievas. 
Viena, nesą žinios, ar toks 
asmuo kaip Kristus yra ka
da buvęs; bet jei jis buvo, 
tai 'jis buvo tik paprastas, 
žmogus ir daugiaus nieko.

Dėl šito pareiškimo, baž
nyčios vyriausybė nori pra
šalinti Grantą iš kunigys
tės. Bet jis nieke nesibijo ir 
tvirtina savo.

ŠILUTĖJE VISŲ KLAI
PĖDOS KRAŠTO AT

STOVŲ SUVAŽIA
VIMAS NUTARĖ 
JUNGTIS PRIE 

LIETUVOS.
Kaunas (Eita). — Amba

sadorių Konferencija prašė 
Lietuvos ginkluotos inter-

A* | 1* • • ■ vencijos paliaubų išlaiky-į
P?u- S1 nedeldienį amenkie- Klaipėdoje. Konferen- 
tis lietuvis Martus (iš New cjja pareiškė, kad Alijantai 
^0!’k°) bandęs suorgam- taip pat laikys ir gerbs esa- 
z.doti Klaipėdoje. demon- padėtį. Vyriausybė pa- 
straciją, kad išreiškus per ėarė atatinkamų žygių per 

jykalavimą savo atstovą. Šilutėje (Hey- 
pi įjungti. Klaipėdos kraštą dekrug’e) visų apskričiu 
pi le didžiosios Dėtu vos, bet atstovų suvažiavimas užgv- 
demonstracija nenusise- naujos vyriausybės' dar- 

x , bą; nutarė jungtis prie Lie-
korespondentas sako, kad tuvos, Steigiamojo Seimo 

aliantu komisija prižadėjo rezoliucijos pamatais, 
priskirti visą Klaipėdos (LIB )
kraštą prie Lietuvos, palie- ---------- -  ’ ’
kant Nemuną laisva upe NUSTATĖ MAINERIAMS 
tarptautinei navigacijai, jei ALGAS,
sukilėliai pasitrauks ir leis ■ _
aliantu vyriausybei išnaujo kasyklų savininkais 
f________ _______V-* •• •• * -_______________• 1 •

t 

ruoju sukilėliai nepasi- sąvaitę New Yorke jau nu- 
mokesties 

sianti panaudota spėka. Te- minkštose kasyklose Ohio.
I 
viai nepaisą. ’ Dabar aliantu sulyg kuriu turi mokėt J ••• * . • • — -
ar tik ne amerikiečiai visa Blieka praktinai ta pati,kaip 
f _ ’ — y; ’ ’ ’ • - - - -
Tenai esą kalbama, kad iš

ALGAS.
Angliakasių derybos su 

! eina 
savo vietą užimti; o jei ge- jau prie pabaigos. Pereitą 

i sukilėliai j 4 
trauksią, tai prieš juos bu- statyta norma

1/ U 12*1 ..Ja+L. I ANGLIJOS darbinin- Kvaila Italijos padėtis, kai susirūpinę dėl 
-----q__ r I VOKIETIJOS.

Italija labai susirupinus; Anglijos Darbo Partija 
dėl Ruhro okupacijos. Eida- įteikė premjerui Bonar Lavv 
ma aklai paskui francuzų reikalavimą, kad iki 13 va- 
imperialistus, ji staiga pasi- sar10 butų sušauktas Angli- 
juto kaip nuodas dilgėlėse, ‘jos, parlamentas, nes būtinai 
Žioplys Mussolini, kuris da- peikia apsvarstyti _ tą situ- 
bar valdo Italiją, atvirai jau aciJ3» kuri susidarė užėmus 
prisipažįsta, kad jo valdžia, prancūzams V okietijos pra- 
pritardama reparacijų ko- monės centrus, 
misijos nutarimams, nieką- .—
dos nesitikėjo militarinio ^^AM l ZAI DAUGIAU 
...............  - KARIUMENĖS

NEŠAUKS.
■*areinės pro- . Francuzijos valdžia už- 

__ 1_, jko Roma ti? ginčija tuos paskalus, buk ji 
tėjosi. tai turėjo būt tiktai ruošiasi šaukti daugiau ka- 
vUvuJu; vlė, nei- riumenės į Ruhrą. Tų karei- 
inant toliaus okupacijos lini- kūne dabar Vokietijoje 
įjos, kuri yra Versalės sutar- randasi, pilnai francuzams 
i tinti nustatytai Išjieškoji-; užtenką. Francuzai dabar 
;mas užvilktų Vokietijos mo- ^ri VoKietijoj 50,000 gin- 
I kesčių, Italijos tnanymu, tu- šluotų savo vyrų. 
! rėjo būt pavestas tam ti- 
įkriems ekspertams.

Bet šitaip Italijai protau
jant, francuzų imilitaristai 
puolė Vokietijoa ir pradėjo 
grobti tenai 
areštuoti voki 
ninkus, plėšti bankus ir at
skirus piliečius. Pasekmė 
buvo tokia, kad Vokietijos

)

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$50,000 IR AUTOMOBILIŲ

Brooklyne keturi ginkluo-j. . 
ti plėšikai pereitą sąvaitę nustatyt; 
vidurdienį užpuolė keturis 
Municipal Banko tarnauto
jus, kurie vežėsi automobi- 
liuje $50,000, atėmė iš jų 
tuos pinigus ir susėdę į jų 
automobilių pabėgo. Už
puolimas įvyko ant Bedford 
avenue, ant kurios gyvena 
daug lietuvių. Už poros va
landai policija rado pavog
tąjį automobilių pamestą, 
bet pinigai nunešti.

Vokietijon įsiveržimo ir 
konfiskavimo apglių ir miš
kų Ruhro ir Pareinės pro 
vincijose. Visa, | 
ji'-j    ——-____ . . . . • —
ekonominė kontrolė, nei- rnimenės į Ruhrą. Tų karei-

I KARO LAIVAI DUMIA 1 
TURKIJĄ.

Francuzų valdžia įsakė 
savo skraiduoliui "Stras- 
bourgui” tuojaus plaukti i£• 3 ♦ • • vUtvIClLiO UlClUlYLl |Įindustnjas, Turl(ijos van(ienis. Mininin.

<iu pramo-,, ir submarinu kAnlrilci f-** Qr • . __ * e
į Arti-taipgi siunčiamos 

muosius Rytus.
i Anglijos karinė vyriausv

Vokietijoj prasi
dėjo skerdynes

KAREIVIS NORĖJO SU- i 
MUŠTI KARALIŲ.

Anglijos karalius Jurgis 
bemažko negavo mušt nuo 
kareivio šį panedėlį. Kada 
Jurgis atvažiavo su savo pa
čia iš Sandringhamo ant St. 
Pancras stoties Londone, 
vienas koliekas kareivis, 
kriukiais pasiremdamas, iš
lindo iš savo slaptos vietos 
ir, savo kriukiais užsimojęs, 
puolė ant karaliaus. Už ke
lių žingsnių nuo karaliaus 
policija jį sulaikė. Kitaip, 
veikiausia, karalius butų 
gavęs per galvą.

■

PAKORĖ AUSTRIJOS |z-°niy ZUV0*

BOSTONO KRIAUŠIAI 
| PASIRYŽĘ STREIKUOT.

Jei Bostono rubsiuvių 
I reikalavimai nebus iki šios 
seredbs vakaro išpildyti, tai 

j 3,000 rubsiuvių iš 150 dirb
tuvių ketina apskelbti strei
ką. Jie reikalauja 20 nuo- 

Išimčių daugiau algos, ge
resnių darbo sąlygų ir įku- 

' rimo arbitracijos tarybos 
nesusipratimams ateityje 
rišti.

Seredos vakarą bus 
šauktas visų rubsiuvių 
tingas Tremont Temple 
Įėję ir tenai komitetas 
neš, ar susitaikyta su darb
daviais, ar ne.

su- 
mi- 
sa- 

pra-

darbininkai aps :elbė gene- siunčia iš kako į t

čiaus šito pareiškimo lietu- Indiana ir Illinois valstijose. 
’ ;• _ \ ir.

komisija pradėjusi tyrinėti, kitos valstijos. Mokestis pa- 
<___ r *1 • • 7 ._?!•_ 1 1 j • • . I
C*.

tą lermą Klaipėdoje sukėlę" dabar, būtent, dirbantiems 
Tenai esą kalbama, kad iš C7.5C
Amerikos atėję Klaipėdos dų darbo dieną, 
sukilėliams $250,000. ĮJ’

Apie tai, kaip lietuviai už- už toną. Sutartis daroma 
ėmė Klaipėdos kraštą, tiktai metams laiko, nors 
"Transcripto” bendradarbis unija norėjo dviems me- 
paduoda f * * \
Girdi, 6,000 ginkluotų vyrų 
civilėse drapanose \ 
niekeno nesaugojamą siena, landų darbo diena ir 5 dienu 

at
neš 
ant;

iri

nuo dienų, $7.50 už 8 valan- 
o dirban

tiems ant kontraktų. $1.08

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ.
East Bostono tunely šį 

panedėlį mirė nežinomas 
žmogus. Jis yra apie 55 me
tų amžiaus, tamsių plauki] 
ir akių, rudais ūsais ir tru
putį plikas.

FRANCUZAI ŠAUDO 
GYVENTOJUS.

Okupuotam krašte streikuo
ja 200,000 darbininkų.
Vokietijoj jau liejasi 

kraujas. Paryžiaus žinio
mis, Boppardo mieste, kur 
francuzai areštavo vokiečių 
miesto galvą, gyventojai su
kilo ir užpuolė savo priešus. 
Šitie pradėjo šaudyt ir 20 
žmonių buvo užmušta, o 
daugybė sužeista.

Žinios iš Bruselio taip pat 
skelbia, kad daugelyje vietų 
buvo jau susirėmimų su 
a antų kareiviais ir daug

Ruhro klonis visai atkirs
ta nuo likusios Vokietijos ir 
jau kelinta diena Berlinas 
nežino, kas darosi Essene.

Gelžkeliečių streikas su- 
paraližiavo visą gęįžkelių 
judėjimą. Pašto ir telefono 
veikimas taip pat sulaiky
tas. Kasyklos sustojo visos 
ir nejuda nei vienas spatas. 
Išviso francuzų užpultame 
krašte šiandien streikuoja 
nemažiau kaip 200,000 dar- 
binįnkjų^gkojna, kad yp- 

darbininkams" užmokėti”už

PREMJERĄ.
Vienoje pereitą nedėldie

nį buvo Įtaisyta milžiniška 
darbininkų demonstracija 
prieš naują valdžios planą, 
kuriuo norima sustiprint 
valstybės finansai, bet ku
ris labai sunkiai atsiliepia 
ant bedarbių. Kad sumažint 
valstybės išlaidas, Austrijos 
ministerių pirmininkas kun. 
Seipel įsakė paleisti daug 
tarnautojų, o kitiems nu- 
mušti algas. Apie 24,000Yar-TkfeČių firmos prižadėjo*^vo 
įautojai jau atleista ir apie darbininkams užmokėti už 
kita tiek da ketinama at- visą streiko laiką, kad te
leisti. Taigi visi bedarbiai tai jie nieko užpuolikams 
nurengė protesto demons- nedirbtų.
<raciją ir padarę kunigo Į Francuzai nuolatos gau- 
Seipelio pavidalą, pakorė jį. do, areštuoja ir tremia vo- 

---------- kiečius vaidininkus, kurie 
VOKIETIJA PRAŠO BOL- neklauso ju isakvmu.

ŠEVIKŲ NESIKIŠTI. | Ruhro klonyje francuzai 
Berlino valdžia pranešė įvedė stiprią cenzūrą, kad 

'daskvos bolševikams, kad neprielankios jiems žinios 
ų pagalba vokiečiams ne- negalėtų pasiekti pasaulio, 
reikalinga ir tegul jie ge-|,.^er^no žiniomis, vokie- 
?iau žiuri savo reikalų. Vo- ,;lai darbininkai ir tarnauto- 
ciečių komunistų partija, Jai ^yra ^ nutarę visur mesti 
kuri tarnauja Maskvai ir ' 
lirba už Maskvos pinigus, 
įuolatos kelia Vokietijoj 
skandalų ir daro valstybei 
daug nesmagumų. Visa tai .
?są Maskvos dirigantų dar- vaįdimnkus,
)as, kurie būtinai nori, kadi 
Vokietijoj kiltų revoliucija tarnautojai _—— —
ir butu nuversta dabartinė rrancuzai sako, kad jie lai- 

ristai dabar pradėjo leisti Pakol 
.įaskalų ir spausdinti savo <I.ems 
aikraščiuose neva i

V V* » T -v***'**-**

os armija, kuri turėjo būt n^^s laukan, tai jie netik 
demobilizuota, tikrybėje r}ie į° nemokės, bet ir jokio 
gyvuojanti ir galinti pakel-(flarbo nedirbs.

^o5.' ^^o^iECIV

?a smarkiau spaustų Vokie- /asis^’^
įjos valdžią. Kuo daugiauavęD r^n" 
i bus francuzu spaudžiama,'~ 1 Ruhro
uo lengviau bus ją nuverk; fr^’
i, komunistai galvoja. Jie / t Vokievijos valdžia

t ojaus tuos karštagalvius 
ir unalšino ir išvaikė, nes ži- 
r.<), kad francužu jie neiš- 

■ vys, o gali užtraukti tiktai 
žiauresnių represijų iš prie- 

I šo nusės.

ralį streiką ir sfcstojo visos 
kasyklos ir gelž lėliai. Itali
ja bijosi, kad šit is francuzų 
plėšrumas ne parbaigtų ka
tastrofa patiems aiiantams. 
Ištikrujų Italija ir dabar 
jau pradeda francuzų įsi
veržimą skaudžiai atjausti. 
Ji jau nebegauna iš Vokie
tijos anglių. O ant šitų an
glių remiasi visa jos pramo
nė. Negaunant iš Vokietijos 
kuro, Italijos industrija tu
ri sustoti ir tūkstančiai dar
bininkų pasiliks be darbo.

Santikiai tarp italų ir vo
kiečių buvo taip ilgai drau
giški, kad italai dabar ne- CARO GALVA UŽMARI- 
gali su francuzų neapykan
ta sutikti. Tiesa, karo metu 
Italija ėjo su Francija prieš 
Vokietiją. Bet ji stojo su 
Francija negreitai ir labai 
nenoriai. Teisingiau sakius, 
tai Italija kariavo ne prieš 
Vokietiją, bet prieš Austro- 
Vengriją. Austrija buvo jos 
"prigimtas" priešas, o Vo
kietija buvo jos komercinė 
draugė. Italija visuomet 
gaudavo iš Vokietijos an
glių, kurių ji pas save namie armijoj Sibire, ir tvirtina, 
neturi. Ir dabar francuzų 
Įsiveržimas Vokietijon šitą 
anglį nuo Italijos atkerta. 
Tai toks smūgis Italijos pra
monei, kokio ji niekad nesi
tikėjo. Ir aršiausia yra tas, 
kad pati Italijos valdžia prie 
to prisidėjo.

Pamatęs kvailą savo poli
tiką, juodašimtis Mussolini 
dabar jau norėtų, kad Frau- šeimynos lavonai be galvi 
eija savo kariumenę iš Vo- buvo išvežti už miesto ir su- 
kietijos atšauktų. Jis jau deginti. Taip liudiją pačiu 
prašo Anglijos ir kitų vals- bolševiku dokumentai ku- 
tybių patarpininkauti tame PU(ĮS Ko,cakul pas,sekę pa' 
reikale. , j ka(j car0 šeimyna buvo

Bet vargiai jam pasiseks Ekaterinburge sušaudyta ir 
Francija sulaikyt. Pertoli ji kad lavonai paskui buvo ui- 
jau nuėjo, kad norėtų grįž
ti. Kada kiaulė įlipa į lovį su

ną kareivių ir keliatą orlai
vių Turkijon, nes Lozannos 
konferencijoj turkai pradė
jo smarkiai aiiantams prie
šintis.

ŠVEDIJOJ BEDARBIAI 
TIESIA KELIUS.

Kad davus bedarbiams 
darbo, Švedijos valdžia tai
so senus ir tiesia naujus ke
lius. Tuo budu žmonės turi 
uždarbio ir šalis gauna gerų 
kelių. Per pereitus metus 
pravesta 600 mvlių naujų 
vieškelių.

i

Berlino žiniomis, vokie-
NAVOTA DEGTINĖJ.
Buvusio Rusijos caro Mi

kalojaus galvayraužprezer- 
''uiota alkoholiuje ir randasi 
Maskvos Kremliuje. Kitaip 
sakant, ji dabar geria mono- 
polką. Taip tvirtina kapito 
nas Firmin, viršininkas ru
sų pabėgėlių laivyno, kuris 
dabar stovi ant Įkaro Mari- 
velės kvarantinoj, netoli 
Manilos (ant Filipinų salų).

Kapitonas Firmin sakos: 
tarnavęs admirolo Kolčako

darbą, kur tik francuzai 
areštuos ir ištrems vokie
čius valdininkus. Essene 
taip jau ir atsitiko. Kaip tik 
Prancūzai suėmė vokiečius 

> tuojaus visi 
pašto, telefono ir telegrafo 

i mete darbą.
i.A VUVU 1AUVVJ.VVU. VMAKz . . -- ------------J —

/aidžia. Tuo tikslu komu-! užimtą kraštą tik patol, 
vokiečiai užmokės 

... reikalingus mokes- 
aikraščiuose neva doku-(clus-Bet vokiečiai sako, kad 
nentų, kad buvusi Vokieti- RaK°. francuzų kareiviai

KAMINSKIS GAVO 10 
METŲ KALĖJIMO.
Kapitalistų laikraščiai 

skelbia, kad angliakasys Jo
nas Kaminskis West Virgi
nijoj tapo nuteistas 10 metų 
kalėjimo už surengimą riau
šių pereitą vasarą Clifton- 
villės kasykloj. Pirma jis 
buvo teisiamas už žmogžu
dystę (matyt, kapitalistai 
norėjo jį pakarti), bet pri
saikintujų suolas jį išteisi
no.

Sprendžiant iš pavardės, 
Kaminskis turi būt arba 
lenkas, arba lietuvis.

874 LAIVAI STOVI BE 
DARBO.

u - AVashingtono žiniomis, 
ti geresnis stebuklas. Iš 874 valdžios prekybos laivai 
Alaskos miesto Dauglas dabartiniu laiku stovi prie- 
pranešama, kad 6 sausio te- plaukose tušti ir neturi ką 
nai aiškiai girdėta iš radio veikti. Kartu paėmus, jie 
stoties, kaip Havanos mies- turi 5,585,166 tonų įtalpos, 
te, ant Kubos salos, t.y. už Tie laivai buvo pastatyti ka- 
3,500 mylių, dainininkė Miss ro metu kareiviams ir amu- 
Harriet Williams dainavo Alicijai gabenti. Ramybės 
"Mother Machree". Balsas laiku valdžia tikėjosi jais 
buvęs toks aiškus, kaip kad biznį daryti. Bet niekas jų 

supus berioksodami.

Klaipėdos kraštą, tiktai metams laiko,

šitokią pasaką.. tams.

civilėse drapanose
j Į Nors darbininkų reikala- 

perėjo ’ rimuose buvo Įrašyta 6 va-

bet francuzų komisionierius savaitė, tečiaus unijos 
liepęs jiems sustoti, kitaip stovai ant to nesivarė, 
prieš juos išeisią 250 fran-lmatė, kad kompanijos 
cuzų. Lietuviai nusigandę ir to nepristos, 
sustoję. Bet pasitaikęs lat-! ----------
vių krutamujų paveikslų fo- ALASKOJE GIRDI, KAIP 
tografas ir paskatinęs lie-! KUBOJ DAINUOJA, 
tuvius: jei norit Klaipėdos,! Lietuvis farmerys iš Mi
tai eikit ir paimsite ją, o ašįchigano valstijos anąsyk 
tą žygi nufotografuosiu ir rašė, kad jis turi ant savo 
visas pasaulis paskui matys farmos radiofoną ir tikisi 
jus kintamuose paveiksluo-! girdėt, kaip Lietuvos operos 
se. Lietuviai taip ir padarę, j dainininkai laikys C’nicago- 
Taigi jų noras pasirodyti je koncertą Bet štai trupu- 
krutamuose paveiksluose *’ 
buvęs svarbiausis faktorius 
Klaipėdos paėmime, sako 
korespondentas.

Įsiveržę į miestą, lietuviai 
tuojaus paėmė francuzų 
priešakinę poziciją, kur vie
nas francuzas buvęs už
muštas, o kitas sužeistas. 
Paskui lietuviai paskelbę 
reikalaują kareiviams uni- dainininkė butų dainavus nesamdo. Taip turbut jie ir 
formų, ir ant rytojaus jie antroj pusėj gatvės. supus berioksodami.

aiškiai girdėta iš radio veikti. Kartu paėmus, jie

kad Kolčakas tyčia puolė 
Ekaterinburgą. kad išgel
bėjus carą iš bolševikų ran
kų. Bolševikai carą ir visą 
jo šeimyną sušaudę ir pas
kui nukapoję jiems galvas 
sudėjo Į stiklinius indus ii 
užpylė alkcholium, kad ne
pagestų. Taip "užmarinavo 
tos” tos galvos buvo nusiųs
tos Į Kremlių, kur jos ir da
bar randasi. Gi patįs care

miesto sudeginti, tai patvir
tina ir pati Maskvos valdži?

...---- . . t __ .c savo brošiūroj "Re
visom keturiom, tai geruoju voliucija na Urale"; bet kad 
ji jau nelipa iš jo. O Franci-'caro galva tebėra laikom? 
jos imperializmas, tai di- alkoholiuje, tai ligi šiol da 
džiausią kiaulė. nebuvo girdėt.

i bus francužu spaudžiama,1„„ knjjvia., h„S nnvprs. ap'’knSl> k.a.3.'?v>JUS francu- 
i, komunistai galvoja.
ižmiršta, kad francuzų im- 
>erialistai elgsis su Vokieti-: 
os darbininkais daug ar
iau, negu vokiečių valdžia.

ATAKUOS PANAMOS 
KANALĄ.

Amerikos laivynas ban-i 
lys Panamos Kanalo ap-į 
augos tvirtumą. Tuo tikslu 
'.teinantį pavasarį bus dide-l 
i jūrių manevrai ir laivy-j 
įas bandys Įsilaužti Kana- 
an. Bus daug šaudymų, tik, 

žinoma, tuščiais šūviais. 1

so puses.

3 ANGLIAKASIAI UŽ
TROŠKO GAZAIS.

I'Jaho valstijoj, netoli 
Multano, anglių kasyklos 
gelmėse kilo gaisras. Kasy
kla prisirinko nuodingu du
rnų ir gazų, kuriais tris dar
bininkai užtroško, o apie 30 
apsvaigo.



j a Į apžvalga]b
LIETUVOS PREZIDEN
TAS IŠRINKTAS NELE

GALIAI.
"Socialdemokratas" pra

neša, kad Lietuvos preziden
to rinkimai Seime Įvyko ne
legaliai. Sulyg konstitucijos, 
prezidentas turi būt renka
mas slaptu balsavimu, abso
liute Seimo atstovu daugiu • 
ma. Tai reiškia, kad iš 78 at- J 
stovu, rinkimuose turi daly-' 
x auti 40 žmonių. Tuo tarpu 
; i klerikalams renkant p. 
Stulginskį dalyvavo tiktai 
36 atstovai. !

Negana to, prezidentą 
• inko vieni tiktai klerikalai. 
S:>cialdemokratai, liaudinin
kai, valstiečiai ir tautinių 
mažumų grupės į Seimą vi
su i neatėjo.

Taigi pasirodo, kad da
bartinis Lietuvos preziden
tas yra pastatytas klerika- 
liškos mažumos ir kitų par
tijų paramos neturi. O tos 
partijos Seime sudaro abso
liute didžiumą, • būtent, 40 
balsų.

organizacija" butu pavadint.. 
Amerikos Darbo Partija. Da
rydamas tą Įnešimą, Brandi 
pasakė:

"Jungtinės Valstijos yra vie
nintelė civilizuota šalis, kur' 
neturi Darbo Partijos. Darbe 
žmonės visoje šalyje šūdam 
65—75% visu gyventoju. «. 
vienok jie neturi savo atstovi 
kongrese.”

"Po to kaip vienu baisu tai 
ta priimti Brandto Įnešimą.

"Tuo budu St. Louise susi 
kūrė Darbo Partija, kuri veik, 
politikos srityje. Balandžio 
mėnesyje Darbo Partija sta 
tys savo kandidatus j miest« 
valdžią. Socialistu Partija ir; 
rems tuos kandidatus ir nešta 
tys skyrium savo sąrašo.”

LIAUDININKAI IR 
KLERIKALAI.

Kai kurie mano, kad Lie
tuvoje tiktai klerikalai pa
laiko reakciją. Liaudininkai 
gi yra geri žmonės ir darbi
ninkų draugai, nes jie su 
klerikalais smarkiai kovoja.

Tikrumoje gi tarp kleri
kalų ir liaudininkų skirtu
mas nedidelis. Kai prieina 
prie religijos klausimo, tai 
jie ginčijasi tarp savęs; bet 
kai kila darbininkų reikala
vimai, tai klerikalai eina su 
liaudininkais išvien — prieš 
darbininkus. O taip yra dėl
to, kad ir vieni buržujai, ir 
kiti; tik vieni nešioja kry
žių, kiti ne. Todėl „Socialde
mokratas”, rašydamas apie 
busimąjį Lietuvos kabinetą, 
ir sako:

”Ar bus grynai krikščioniš
kasis kabinetas ar bus lipdyti- 
nis krikščioniškai liaudinin- 
kiškas, didelio skirto nesuda
rys Lietuvos darbininkams. 
Ar jis bus šiokio, ar tokio 
plauko vistiek bus gynėjas 
buržuazijos reikalų, o ne dar
bininkų. Lietuvos darbininku 
reikalai galės būti tinkamai 
ginami ne nieko kito, tik pa
čių susiorganizavusių darbi
ninkų. Susiorganizavusi bur
žuazija kelia kivirčus delei mi- 
nisterių portfelių varžydamas 
dėl prezidento,, kad tinkamai 
aprūpinus ne darbininkų, bet 
3avo klasės reikalus.”

Todėl „Socialdemokratas” 
kviečia Lietuvos darbinin
kus organizuotis ir patiems 
ginti savo reikalus.

JSIKURĖ darbo 
PARTIJA.

„Naujienos” rašo:
"Šiomis dienomis St. Louise 

Įvyko pažangiųjų organizaci
jų. unijų ir Socialistų Partijos 
konferencija. Konferencijoje 
dalyvavo 300 delegatų. Vietos 
Darbininkų Partijos skyrius 
buvo prisiuntęs tris savo dele
gatus. Bet jiems konferencijo
je nepavyko dalyvauti. Duon
kepių unijos sekretorius. Pe- 
ter Beisel, griežtai pasiprieši
no Įsileidimui komunistų. Jis 
pareiškė:

"Darbininkų Partijos nusi
statymas yra priešingas darbi
ninkų judėjimui. Jos tikslas 
yra ardyti unijas.’*

"Kilo aštrių ginčų, kurie už
sibaigė tuo, jog komunistų de
legatams liko nutarta sugrą
žinti $5 įstojimo mokesnio ir 
tuo patim neįsileisti jų konfe
rencijom

”Po to socialistas G. A. 
Hoehn pasiūlė sukurti naują 
politinę partiją, VVilliam 
Brandt, St. Louiso Socialistu 
Partijom sekretorius, patiekė 
formalinį įnešimą, kad naujoji

AMERIKOS BAGOčIUS 
APIE LIETUVOS PONUS

"Lietuvos Žinios” išspaus 
črino adv. F. J. Bagočiaus 
laišką, rašytą i Lietuvą apk 
tai, kaip jis ir kiti amerikie
čiai žiuri į dabartinę Lietu 
vos valdžią ir jos politiką 
Visų pirma jis sako:

"Mano pažiūros į Lietuvr 
yra Tamstai gerai žinomos 
taipegi ir p. J. Vileišiui. Tams
ta taipgi gerai žinai, kad a 
sau nuo Lietuvos nieko nelau 
kiu: aš nepriimčiau kol kas fi 

, nansinio išrokavimo dėliai ne 
ambasadoriaus vietos, nei pa 
ties Prezidento. Tokiu budu 
mano čionai išreikšta nuomo
nė yra bepartivė, be mažiaus^ 
troškimo sau kokio nors pelne 
urėdo, privilegijų, ar ko kita.'

Toliaus skaitome:
"Sakai T. Lietuvos padėtis 

yrą sunki. Ar ne viduramžinė 
klerikalų priemonės? Mes ne 
abejojame apie tai. Bet kai 
tam kaltas? Viduramžinės, je 

i zuitiškos Lietuvos protaujan- 
. tis amerikietis nešelps, o tam 
I sus žmonės, kurių yra pilno? 
, Pennsvlvanijos ir Vfest Virgi

nijos kasyklos, bei Naujosio? 
j Anglijos ir Vidurinių Vakarę 
< dirbtuvės ir pramonės Įstai 

gos. apie tikrąjį Lietuvos gy- 
i venimą nežino ir dar ilgai, il- 
į gai nežinos. Tiesa, jie poterius 
j kalba ir kunigą už dangau: 

agentą laiko, bet jie yra tam
sus. Jei kunigai ir išvilioja 
kiek, tai jie nė savo čarneckiui 
nesiunčia, bet krauna savo 
krepšin įvairiems savo reika
lams. Lietuvos inteligentija 
kad ir K. D. abazo, negali ne
matyti, kaip Lietuvos kunigai 
neturi įtakos į Amerikos lietu
viu liaudį. Aš pats netikėjau 
kad jie butų tokie 'generolai 

i be armijų’. Išėdė Vileišį, gal 
i būt geriausį žmogų, kokį Lie

tuva galėjo mums pasiųsti, jr 
prisiprašė sau čameckį su pri
žadais, kad Lietuva gaus de
šimtį sykių tiek, kiek prie Vi
leišio. O kiek gavo? Vileišis ; 
išvažiuodamas paliko uždirbtu 
komercijos keliais atstovybei, 
regis, suvirs 50,000 dol. Čar
neckis toli to nepadarė. Apsi
krovė. apsupo jis save įvairio
mis gyvenimo blusomis, ir re
zultatas yra. kad Lietuva nie
ko negauna: nei aukų, nei bo
nų, nei registracijos, ir prieg- 
tam visi tie, kurie Lietuvą my
lėjo ir kurie dėl jos tiek daug 
dirbo ir žadėjo, šiandien suer
zinti, supykinti, ir apie Lietu
vą nei girdėti nebenori ir ne
norės, kol tokia tvarka tenai 
viešpataus.”

Čia d. Bagočius apipasa- 
koja, kokie klerikalų „diplo
matai” yra gremėzdai poli
tikoj, kaip yra „viešai prak
tikuojama bjauriausios rų-į 
sies šulerystė ir vagystė”, ir j 
priduria:

”Jei Lietuva turėtų Wash-' 
ingtone atstovą su nugarkau-! 
liu, o ne mumiją, kurią įvairus1 
karjieristai ir avanturistai bei 
demagogai tampo ir valkioja 
be jokio iš atstovo pusės pasi-'

priešinimosi, kad jis tur/.ą v; - 
riškumo nors tiek Jo? butų ve 
tas vyro gamitur;; ..ešioii, ne
reiktų jiems aukų p. ašyti. Tas 
entuziazmas, kuris amerikie
čių širdyse degė, k iri* sudėjo 
ant Lietuvos aukuro .siir.ii:-- 
tūkstančių, kurie nežinia kai;> 
kunigų rankose sutirpo, tasai 
entuziazmas, sakau, šiandien 
jau yra užmuštas, ir reiks ste
bukladario, kuris galės jį pri
kelti.

"Jus prašote, kad aš auka* 
rinkčiau. Tamsta turi atmint, 
kad aš ant pagrindų su i i.' 
prašymu nedrąsiu dabar stuti. 
nes minios manęs paklaus, kur 
dingo ir kaip likosi suiiau h»’.i 
ir kiek Lietuvių tauta t-uados 
turėjo iš tų tūkstančių. ku
riuos aš per savo 'garsias” 
prakalbas iš jų išviliojau ir 
kurie buvo ar tai Smetonai, ar 
tai Voldemarui ar per tą patį 
čameckį 'karabinams ir pišta- 
lietams’ pasiųsta. Ant to atsa
kyti negaliu, ir toliau aš atsa
komybes ant savo pečių prieš 
Amerikos lietuvių liaudį ne
imsiu, bent tol. kol Lietuvos 
politiškas staldas nebus bent' 
kiek apvalytas.

"Nieko iš to neišeis, iki Lie
tuvos valdžia laikys Washing- 
tone visą gusta nei velniui, nei 
Dievui, nei tautai, nei niekam 
netinkamų bimbalų, iki lieps 
mums amerikiečiams kvailiau
sios rūšies ’prikazus’ davinėti, 
ir mokės tiems veltėdžiams 
šimtus dolerių savaitinės al
gos. Tu žinai, kad Amerikos 
lietuviai nėra tokie paiki tokia 
valdžią savo aukomis šelpti. 
Gal per tai nukentės nekalti 
gynėjai, bet dalykus atmainyti 

Lietu- 
Ame- 
esant 

ku-
siuntinės

►

žiūrint iš kitos vėl pusės. _ _ ______ į
. ,<os valstijos, išskyrus tik tucijos par. 41, kur kalbama 

Jtrsei' ir {apie prezidento rinkimus.
< ’uimecticut, prohibicijos am-i Tame paragrafe pasakyta,' 
v r., mentą užtvirtino. Ar gali-1 kad prezidentas renkamas 

slaptu balsavimu absoliute1 
atstovų balsų dauguma. Toi 
paragrafu prasme reikalin
ga, kad prezidento rinki
muose dalyvautų iš visų 78 
Seimo atsiuvą 40 žihonių, 
tuo tarpu kai faktinai rin
kimuose tedalyvavo 36 at
stovai — visas krikščionių 
demokratų blokas. Tokiu 
budu su 
mais pasikartojo

• ir tą patį padarė su konsti->

ma g! tuomet daleisti, kad 36 
ud p ..s balsuos ištraukti iš 
ko-,-t. uc’jos prohibiciją? Mes 
Janonį. Kad ne. Mes nema- 

kad prohibicija galės būt 
a ta nors atšaukta, nežiūrint 

kaip žmonės j4 pildys. Prohi- 
bicijos 
bus 
r>'ė 

pr.ihil.
kiu
rt.

pildymas veikiausia 
K ks jis buvo atski- 

.. ■!>•<> ioae, o vis tik jos 
i i palaikydavo. Ir to- 
.itisų* valstijų skaičius

>. t augo.”

is faktais pasiremda- 
Bustono dienraštis ir

i prezidento rinki- 
ta pati

f

Socialdemok r atų Frakcijos 
Darbai Lietuvos Seime.

Rašo K. Bielinis.

Inant darbininkus iš jų už
imamų vietų.

4) Pasiūlyta svarstyti li- 
’gonių kasų įstatymas, šituo 
Įstatymu visi Lietuvos dar
bininkai privalo būt ap
drausti nuo ligos vaistytas 
ir darbdavių lėšomis.

5) Pasiūlyta valstybės 
darbininkams ir valdinin- 

! karos pakelti algas, šitas 
musų draugų sumanymas 

i jau dalinai įvykintas.
b) Apdraudimas darbi

ninku nuo nelaimingų atsi
tikimu. Projektas turės ap-

Lietuvos socialdemokra
tų, kaipo politinės darbinin
kų klasės partijos, tiksiąs ir 
siekimas yra įgyvendinimas 
socialistinės tvarkos Lietu
voje. Sukūrimui socialisti
nės Lietuvos, t.y. tokios 
Lietuvos, kurioje nebūtų 
iarbo naudojimo, kur visas 
krašto ūkis ir gyvenimas 
butų tvarkomas visuomeni- 
įiais pagrindais, bojant tik 
dirbančiųjų ir visuomenės 

- štai Lietuvos 
gaiutinasai tiks-

aritmetika. ką ir su rinki
mų Įstatymu.

Be to dar daug sveria ir 
moralė pusė. Rinkimuose te
dalyvavo lik krikščioniu 
blokas. Socialdemokratų, 
liaudininkų ir valstiečių są
jungos darbininkų kuopų ir 
tautinių mažumu vietos 
Seime buvo tuščios, ir ti 
tuščių vietų kaip tik abso 
liūtė dauguma (40».

Matyti ir patys krikščio
nys dar prieš pat preziden- 

 ______ i to rinkimus nujautė, kad 
* . n.1AO_____įnasirižus toks žingsnisŽARIJOS. bengti, kuriam nepritars nei

_______  į faktinai, nei moraliai Seimo
Pereitais metais „Nauiie- '•i(|zi°ji dalis,^ pasirūpinę 

nos" išleido biznio knygą,!sau daug apčiuopiamesni 
kurioj vienoj vietoj pasaky- Paramos. Gruodžio men. „t 
ta. kad Chicagoj yra tik 30,- Kauno Komendantas
i»C0 lietuvių. Bet štai ana’’3 e*do gana ryškų n cna- 
ieną pasiųstoj prezidentui,1 ‘a^?nn^ perspėjimą laik- 

Hardingui telegramoj Klai-'} a>cia įedaktonams, kad uz 
pėdos reikale sakoma: kui stvmą nepasi-
: Vardan 100.000 Chicagos ta ir valdžia, uz
Lietuviu..." Reiškia, Chica- !valdzios at3Peikimą ir 
gos lietuviai kaip vokiečiu aut0Ptet0 ™azuPm^ .uz 
markė* - tai pakila, tai nt> ^nksmmgą pakraipą pnes 

i ‘ .bendra valstybinę tvarką.
_______ bus baudžiami arba areštu.

Iš karto telegramose buvo * mėn., arba pinigine pa- 
pranešta. kad 8.000 lietuviu oauda lltų'
rina ant Klaipėdos, vėliaus’. ^igu pasitikėjimas Seimu 
Į ad tik 2.000. o ant galo su- lr . valdžia reikalinga su
skaitė tik 900. Pasirodo, kad Į^nti .pabaudomis ir areš
tu vaši Klaipėdos valdžia '•ais> tai kepski interesai, 
netik nacius sukilėlius, bet' Caro valdžia puikiai iš- 
ir ju šešėlius net po tris sv-( mėgino tą metodą stiprinti 
kilis skaitė. ' pabaudomis ir areštais savo

-----  -autoritetą ir skiepyti pilie- 
komunistiškas šiuose pasitikėjimą

..... •• • TUz.1 »•

SU 
mas .____
sako, jog negalima tikėtis, 
kad Amerikoj sugrįžtų ka
da nors svaiginami gėrimai. 
Atskiri žmonės, dagi čieli 
miestai ir net kai kurios 
valstijos prohibicijai yra ir 
visuomet gali būt priešingi, 
bet šaKes didžiuma aiškiai 
stojanti už blaivybę, ir todėl 
prohibicijos įstatymas nega
lįs būt atšauktas.

ne mes amerikiečiai, tik 
vos lietuviai gali. Mus, 
rikos lietuvius, skaito 
gauja Rusijos mužikų, 
riems tik įsakymus
ir reguliacijas ir mokesčius 
neatsiklausę skirs. Bet gal bus 
reikalinga ir sveika suprasti, 
kad Lietuva, tai ne ’matuška 
Rossija’ prie Romanovų, ir kad 
Liaudis jau ne būrys avinu, 
kuriuos gali gainioti kaip pa
tinka biie činauninkėlis.”

Ir jis baigia savo laišką 
'-akydamas, kad pakol „Lie
tuvos davatkų feldmarša
las” kun. Krupavičius su 
'■avo vasalais statys pirmoj 
. ietoi Romos popo, o ne Lie- 
uvos valstybės reikalus, 
oatol nei bostoniečiai, 
kiti Amerikos lietuviai 
kų Lietuvon nesiūs.

nei
au-

at-

SAKO, PROHIBICIJA NE
GALI BŪT ATŠAUKTA.

Tūlas Bostono „Heraldo" 
skaitytojas klausia redakci
jos, kodėl ji tvirtina, ka-i 
prohibicija negali būt 
šaukta? Jis sako:

"Jei mes galėjome taisyti 
savo šalies konstituciją praei
tyje (o mes galėjome ir taisė
me ją), tai kodėl mes negalė
tume pataisyti ją ateityje? 

, Juk niekas negali mus sulaiky
ti įstatymą išleisti ir paskui 
atšaukti jį, jei jis pasirodo ne
pageidaujamas. Kodėl tad mes 
negalėtume atšaukti prohibici
jos įstatymą, kuris, kaip dabar 
pasirodo, visuomenei yra ne
pageidaujamas ir neįvykina
mas ? Aš noriu, kad tamstų re
dakcija šitą klausimą geriau 
paaiškintų."

Ir „Heraldo" redakcija, 
duoca šitokį atsakymą:

"šitą klausimą atsakyti la
bai lengva.

Chicagos komunistiškas šiuose pasitikėjimą savimi. 
"Kanklių" choras „iškiki- Kokių rezultatų ji pasiekė, 
no" savo "tovariščių” L 
darą, tai tas nuėjo pas ,rL_ 
rutiečius". Dabar „berutie-’ 
<’iai" turės atsižadėt dai
nuot "Lietuva Tėvynė”, o iš-! 
rnokt "Rusija brangi”, nes' 
Kvedaras yra „užarta vo- į 
tas komunistas. ■ Qer’Diama „Keleivio”

Chicagos "Draugas” nori 
organizuoti lietuviškus „fa-Į ,Turiu LStieSAk^,rn 
Šistus", o nekurie tautiniu-;'3e<os seKama 'a 1 
kai sumanė tverti savus AU1: 
„kliul. " - - - - i
vyčius pakrikštyti 
tais", o sandariečius „kliuk-į^1’?
ais" — ir sumanymai

Įkūnyti.

Kve- dar dievobaimingi
krikščionys neužmiršo.

(„S-tas”)

naudos, 
soc.-dem. 
iąs.

Kad pasiekus šito tikslo, 
visa domė turi būti kreipia- 
na i Lietuvos darbininkų 
dasinės sąmonės išvystymą 
r i sukūrimą klasinių dai
nininkų organizacijų, nes 
tik darbininkų organizaci- 
;ose gali toji sąmonė išsi-, , , .. 
kristalizuoti ir paaiškėti tie^ra"cri0> 
Jausimai, kurie šiaip atski-1 
am darbininkui yra nesu- į---~ -n n 
jrantami. Klasinė darbiniu- į suman3 muL’. ‘ -į
tu sąmonė gali išsivystyti i vendinus Vj r J ' H 
kasdieninėje kovoje už savo|trunlPas va‘zde.hs,dj“dao^- 
reikalus. Kova už savo rei-; Pra™°- 
<alus, klasinė kova, tai yra , 1 ‘,
oji mokykla, iš kurios iš- ,>’’7klta- kad e! L.

?ina sąmoningi kovotojai!ulatus <larba> u- be.. - 
larbininkai. Todėl Lietuvos^ 
Socialdemokratams visas I Ja™!me "J.
laibas tenka taikvti i pro-kur.t.lk Y™ 
iesines darbininku są^n- darommkų klases reikalai 
tas. į oolitinės socJem.1 Yra anomų, kūne mano, 
lartiiis kūrimą, i darbiniu-'kad .. kumstinns mosuofc- 
ku ja'unimo organizavimu, i *?’!'
mdarvmą įvairiu kitu ekoV,Dldel‘m S 
lentiniu darbininkų klasės kas . brendma daibininkų 
.rganizaeiju. | klases sųmonę, organizuoja

. . į ją ir kiekvienoje gyvenimo
Seimas, savivaloybių is-:progoje parodo darbmin- 

l aigos, į kurias s.-d. partija ;-ams dabartinės kapitalistų 
iunčia savo žmones, tokiu ,-jsuoirenės priešingumus, 

budu, yra tik viena priemo-' __
įių galutinam tikslui pa-! 
siekti. Seimą s.-d. partija; 
naudoja tam, kad darbiniu-j 
kų klasės reikalus dar aiš-| 
kiau
Jžiau ‘ parodžius darbini 
tams visus dabartinės tvar t 
tos priešingumus. Seime s.-į 
i. partijos nariai kovoja už! 
tai, kad patikrinus darbi-’ 
inkams tuos laimėjimus,’ 

kurie yra reikalingi šiuo 
momentu.

Turint visą šitą domėję, 
Seimo soc.-dem. frakcija
— —- —» —— —- — — — j —     V ~ ~

si darbo. Susirinkus Seimui, ną krašto Seimas 
tuojaus buvo Įnešta sekan
tys Įstatymai Lietuvos dar
bininkams apginti

1) Amnestijos įstatymas 
oolitiniams kaliniams. Soc.- 
dem. frakcija St. Seime iš
kovojo tokią amnestiją 
tiems, kurie buvo patekę Į 
kalėjimus ir stovyklas už 
darbininkų reikalus. Frak
cijos griežtu nusistatymu 
buvo tuomet sustabdyta 
mirties bausmė. Dabar, 
naujame Seime s.-d. frakci
ja pradėjo nuo amnestijos 
Įstatymo; ji pirmoji reika
lauja paliuosavimo politinių 
kalinių. Dėl amnestijos eina 
dabar kova Seimo komisijo
je su krikščionimis ir liau
dininkais demokratais, ku
rie sutartinai amnestijos 
nenorį duoti.

2) Jneštas karo stovio pa
naikinimo įstatymas. Karo, ,v. - 
stovis Lietuvoje varžo dar- į navičius, 3251 So. Halsted

• v . J______- •• r'kiz.orv/, tu

•ose

įimti ir žemės ūkio darbinin
kus. šitas Įstatymo suma
nymas ir Įstatymas ligonių 
kasų Įveda mus Į kovą uz 
visų rūsių darbininkų drau
dimą valstybės ir darbdavių 

; lėšomis.
Į Tai tiek yra soc.-dem. 

Seime padaryta 
‘' j. mėnesio laiku.

’įTeks* kovoti už visus tuos

A

Klaipėdiškiai šaukiasi 
pageltos.reikalus dar aiš-'

pabrėžus, kad vaiz-Į Xuo jų gauta radiograma 
n-Į - Chicagoje.

Reikia jiems gelbėti susivie
nyti su Lietuva.

Lietuvos šaulių Atstovas 
A. Žmuidzinavičius gavo iš 
Klaipėdos šitokią radiogra
mą:

"Perduokit broliams Ame
rikiečiams. — įvykęs Šilutė- 

tuojau ir šitoje srityje ėmė- je šių metų, sausio 19-tą die- 
s sveikina 

tolimo užjūrio brolius lietu
vius ir tikisi, kad jie kartu 
su mumis sunkioje musų ko
voje už laisvę.”

Broliai Amerikiečiai! Iš 
Lietuvos šaulių mes tikimės 
narsių savanorių, kurie sa
vo kraują ir gyvastį aukau
dami padės musų krašto 
jaunai kareivijai grumties 
su priešais. Bet musų kovai 

Į reikalingi ginklai, drabužiai 
ir maistas, o tam reikalingi 
pinigai, šitos tai paramos 
mes tikimės gauti iš jūsų. 

Į Valio, musų visų kova už 
į krašto laisvę!

Valio, tos kovos galas — 
•suvienyta Lietuva! '

Vyriausias Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas. 

; P.S. Aukas Šauliams ir 
■j IJaipėdiškiams galima siųs
ki per Liet, šaulių Rėmėju 
‘komitetą, adr.: A. Žmuidži-

į organizacijas,. jSt., Chicago, III.
x ir susirinkimus. |" =—i—---

Frakcija, Įnešdama šitą Įs-! KLAIPĖDIEČIAI REMIA 
tatymą, kovoja už darbiniu-į NAUJĄ VYRIAUSYBĘ, 
kų klasės organizacijų lafe- Kaunas (Elta). — Prie- 
vę be jokios išimties. šingai franeuzų spaudos ži-

3) Dvarų darbininkų niomis, „Heydekrug’o Land-

sumanė tverti savus. —-; i • • i
įsus". Duodu Įnešima! Vadinamos Daroininkų 
s pakrikštyti „fašis'-pnįfe švietimo Lygos lie- 

'kliuk-ituvn? skyriaus komitetas, 
i bus! Brooklyn, N. Y., kviečia 

mane Į debatus. Atminda
mas, kokią maišatį Bro- 
uklyno komunistai padarė 
iš prakalbų, surengtų pro
testui prieš Johnsono bilių: 
neužmiršęs taipgi, kad ir 
prakalbas, surengtas Bro- 
oklyne tikslu užprotestuoti 
prieš lietuvių išeivių regis
tracijos bilių, jie pavertė i 
jomarką; turėdamas ome- 
nėje daugelį kitų, tiesiog 
laukinių jų pasielgimų vie
šuose susirinkimuose — at
mindamas visą tai, turiu 
pareikšti, kad debatuoti su 
jais aš skaitau negalimu 
esant, ir manau, kad jokis 
kitas, gerbiąs save žmogus, 
su jais nedebatuotų, bent

A. Garbukas.

Mažiausia civilizuoti su
tvėrimai yra labiausia apžė
lę. Tą žino visi. O vienok 
sandariečiai didžiuojasi sa
vo redaktoriaus barzda ir 
prikaišioja "Keleivio” leidė
jams, kad jiems barzdos 
neauga. š.

ĮVYKO
Ilgai tęsusios derybos 

krikščionių su liaudininkais 
delei prezidento rinkimo ir 
valdžios sudarymo nuėjot 
niekais. Krikščionių demo- 

Pravesti amenci- kratų blokas, ilgai svarstęs, 
mentą panaikinimui prohibici- padarė griežta žingsnį deši- 

’ " , kuris dabar nėn ir pats vienas išrinko Į
yra konstitucijos dalis, reikėtų prezidentus savo partijos 

’ ’ • Ki-.žmogų—p. Stulginskį. Apie
žodžiais, jei 13 valstiją naujai išrinktojo prezidento 
„i..-— i—pa_ privalumus daug kalbėti ne- 

i prisieina. Be abejojimo tai 
Į tinkamiausias kandidatas, 
pilnai atsakas krikščionių 

: demokratų partijos tiks
lams prezidento vietai už- 

įimti. Reikia pabrėžti kitą, 
j daug reikšmingesnį dalyką, 
/rinkamai sau išaiškinę ar
ba, teisingiau pasakius, pa-

76, krikščionys įsismagino

jos amendmento,

36-šiu valstijų pritarimo.
tais f
bus tokiam konstitucijos 
taisymui priešingos, pataisy
mas negali praeiti. Gi daugiau 
kai 13 valstijų palaikydavo 
prohibicija savo įstatymais da 
prieš tai, kai federalė valdžia 
sumanė tos priemonės imtis.

"Taigi nėra jokio pamato 
manyti, kad tos valstijos galė
tų pakeisti savo nusistatymą 
dabar, kai blaivybė įvyko jau taisę rinkimų Įstatymų par- 
visoje Šalyje. 76, krikščionvs isismagino

tol, kol jie nepradės susirin-;įininku 
Kimuose zmomskiau elgtis, spaudą1

kol šiek-tiek apsitašys.
Su pagarba,

V. Poška. I
MAINERIAI SMARKIAI samdymo įstatymo pataisy-' tagas”, visų Klaipėdos kraš- 

DIRBA. maSe Soc.-dem. frakcija de-jto apskričių atstovų susi-
Washingtono žiniomis, da i šitą įstatymą 8 vai. dar-.rinkimas Šilutėje, vienu bal- 

darbai kasyklose dabar eina bo - dienos reikalavimą že- su užgyrė naują Klaipėdos 
taip smarkiai, kaip jie nie- mės ūkio darbininkams. v
kad šituo metų iaiku nėra.kovoja už aprūpinimą liku- 
ūję. Per vieną tik pereitą šiųjų dvaruose našlių ir 
savaitę buvę iškasta apie našlaičių. Šis Įstatymas turi 
11,000,000 tonų minkštosios apdrausti darbininkams di- 
anglies ir apie 2,000,000 to- desnę algą, turi sustabdyt i 
nų kietosios. j dvarininkų sauvalią, šali-

Ji vyriausybę. Darbininkų su
sirinkimas išrinko delega
tus Tarybon. Du senos di
rektorijos nariai paleisti be 
Petisne, franeuzų koman- 
danto intervencijos.

' (L.I.B.).



KELEIVIS

Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo ( AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

KINGSVILLE, TEXAS. Itoju. EI Paso miestas ran- 
šis-tas apie Tesąs valstiją. **» ant

.. | tai yra ant pat rubeziaus
Man, kaipo pasaulio per-)tarpe senosios Meksikos ir 

ėjunui, teko du kartu per-|Suvįenvtu Valstijų, 
važiuoti Texas valstiją ir. Texas Valstijoj yra ir to- 
šiek-tiek su ja apsipažinti, vietų, kur randasi vien 
todėl norėčiau apie ją laik- tik‘ pjeskvnai ir jokiu aug- 
raštin parašyti. Manau, tasirneniJ nef žolės nėra. Tose 
žingeidu bus. "Keleivio" vjetose, užėjus smarkiems 
skaitytojams žinoti. . į vėjams, negalima nei akių 

Texas valstija yra di- atverti, pieskomis apneša 
džiausią visose SuvienytoseJ Texa? valstijoj yra ir 
Valstijose. Ji turi net 265,-j })USėtinai 
896 kvadratines mylias. Tai 
yra didesnis žemės plotas, 
negu visa Vokietija, kuri tū
li tik 208,780 kvadratinių 
mylių.

Miestelis Kingsville ran
dasi Kleberg paviete. Jis tu
ri 4,770 gyventojų, šį mies
tuką valdo viena ponia var
du Henrietta M. King, kuri 
turi Kingsville apielinkėj 
dvarą arba ranch. Tam dva
rui priklauso net 1,250,000 
akerių žemės. Tai yra di
džiausias dvaras pasauly. 
Per tą dvarą reikia važiuoti 
traukiniu apie 3 valandas.

Kaip toji ponia tiek daugi 
žemės Įsigyjo?

Apie tai buvo aprašyta 
laikraštvje

’, kuris

,...... I didelių kalnų.
Augščiausis kalnas vadina
si Loupe, jis turi 8,690 pėdų 

įaugščio.
P. Martinkaitis.

žemiau paduotų klausimų:
(1) Kokius lietuvius ir ka

da aš esu Įkandės?.
(2) Kokie yra tie mano 

prasti darbai, kurių aš gė
dydamasis permainiau save 
pavardę iš B. į S.?

(3) Kokie žmonės (išsky
rus tave ir tavo draugą V. 
K. B.) nori, kad aš iš čia iš
sinešdinčiau?

(41 Kodėl tamsta nepara
šei, kaip aš kandžioju ir ką 
esu Įkandęs, bet parašei me 
lūs ir pasislėpei po slapyvar
džiu NemylĮs?

Atsakymui laiko duodu 
iki 15 d. vasario, 1923 m.

Aš manau, kad tamsta 
galėsi lengvai atsakyti i 
virš paduotus klausimus 
nes esi "gabus" vyrukas ir 
tupėjęs net trijuose kalėji
muose už savo "gerus" dar
bus. Taigi, nepraleisk pro
gos, o laimėsi 50 dolerių, už 
kul iuos galėsi nemažai na
minės išsigert ir porą vaka
ru

kurioj irgi galima gauti dar
bą, nors užmokestis čia ne- 
perdidelė. Yra keletas ir ki
tokių dirbtuvėlių, kuriose 
dirba kaip vyrai, taip ir mo
teris.

Doros Sargas.

"pokeri” palupt,
Petras Bartaška-Stonis,

102 Fenton avė., 
Laconia, N. H.

DETROIT, MICH.
Iš lietuvių darbuotės.

Nedėlioj, 21 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj buvo ap
vaikščiojama du jubilėjai: 
25 metų sukaktuvės nuo su- 
sitvėrimo Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos ir šešių šimtų me
tų sukaktuvės nuo Įkūrimo 
Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Yiršminėtą apvaikščiojimą 
surengė T. M. D. 68 kuopa. 
Programas susidėjo iš pra

kalbų ir dainų. Pirmas kal- 
Įbėjo I<. S. Karpavičius "Dir
vos" redaktorius ir T. M. D. 
centro pirmininkas. Kalbėjo 
apie Lietuvos praeitį ir apie 
dabartinius nuotikius. Jo 
kalba buvo silpna ir nepada
rė jokio įspūdžio.

Antras kalbėjo vietinis 
daktaras F. Matulaitis apie 
Lietuvą ir Klaipėdos padėtį. 
Jis ragino publiką remti 
Klaipėdos kraštą visais ga
limais budais, kad pagelbė
jus pasiliuosuoti iš sąjungi
ninkų verguvės. Jo kalba 

į buvo gyva ir Įspūdinga. 
Tam tikslui buvo renkamos 
aukos. Surinkta apie 60 do
lerių.

Trečias kalbėjo vietinis 
| advokatas Jos. P. Uvick’as. 
į Jo kalba buvo patrijotiška, 
į kas publikai labai patiko.

Tarpuose prakalbų buvo 
; ir dainų, kurias atliko vieti- 
jnis vyrų choras "Trimitas”. 
ITa‘ ’ 

ganyklos. ’ duetas, kurie savo užduotis

angliškame
"The Rural Weekly 
išeina iš St. Paul. Minneso- 
ta. Sulvg to laikraščio nada- 
vimų, ponas King apie 50 
metų tam atgal atvažiavo iš 
senos Meksikos ir apsigyve
no ant tos žemės, ią pasisa
vindamas. Sakoma, kad tuo 
laiku pietinėj daly Texas 
gyveno išviso tik penki far- 
meriai. Ponia King yra naš
lė, 72 metų amžiaus. Ji turi 
26.000 akrų dirbamos že
mės, kur daugiausia augi
nama vata. Likusioji gi da
lis jos faunos yra pustynė, 
kur auginami gyvuliai. Čia 
kas metai užauginama apie 
50,000 galvų galvijų. Šią di
džiulę fauną apdirba mek- 
sikonai, kurie yra tamsus ir j 
užtai pavergti.

Tai tiek apie Kingsville.) 
Dabar apie visą Texas vals-; 
tiją aplamai.

Didžiuma Texas valstijos); 
yra pustynės ir i 
Vakarinė Texas dalis 
gyvulių auginimo kraštas. ____ ____ __
Niekur neužauginama tiek mito" choras dar pirmu sy- 
gyvulių, kiek čia. 1920 me- ’ ’ 
tais Texas valstijoj buvo už- 
augvta 1,199,000 arklių, j -vv., oua. 
784,000 mulų, 1,138,000 mel- pilnai užganėdino, 
žiamų karvių, 4,458,000 ki
tokių galvijų, 
kiaulių ir 2,790,000 avių.

Rytinėj Texas daly ran
dasi didelių girių, kur ran- 
da sau užsiėmimą girių dar-i J • • • • -»*•. ” M I

valstijos turtas — tai dideli į 
aliejaus laukai, kur dirba! 
daugelis darbininkų. Ka
dangi aliejaus pramonę šioj 
šaly valdo ■ 
luistas, 1 
čia yra neorganizuoti, o per; 
tai labai išnaudojami. Daug . . .... . ,w. ..
kartų buvo bandoma alie- ?3UI Prasi^J° kandžiojimas 
jaus darbininkus suorgani- l? P?s Tasai žmogelis lo- 
zuoti tai Į Amerikos Darbo s,ia ,su.. J.0 ,r0^ ir Jau l^an- 
Federaciją. tai i I.W.W., bet l( jls ^ieVdVlus- Matomai 
mažos to viso darbo buvo pa- įtfedydaniasis savo prastų 
sėkmės. I.W.W. unijos or-; . Į J1S savo vardą per-
ganizatoriai ypač daug nu-| ^ain®.-. ’^0 pavardė yra 
kentėjo nuo žiaurių Rocke- 0 Jis save vadina S. Žmo- 
fellerio mušeikų. Keletas to- nes norėtų_, kad tas negeisti- 
kiu organizatorių buvo bai- na® . atvėrimas is čia išsi-

ipgi dainavo kvartetas ir

tai atliko gerai.
Turiu pažymėti, kad "Tri-

kiu ant steičiaus pasirodė, o 
jau sugebėjo taip puikiai pa
dainuoti’ kas susirinkusius 

. Linkėti
na ir ant toliaus "Trimito" 

2,356,000 chorui nenuilstančio veiki
mo dailės srity.

Galminas.

LACONIA, N. H. 
Atsakymas.

"Keleivio" No. 3 patėmy-
bininkai. Kitas svarbus šios!....

Į 
jau korespondenciją iš La
conia, N. H., kurioje tūlas

Čia lietuviurCAillUl.v j 1 • v
įuo Rockefellerio rašo: _.
tai ir darbininkai į^ra ne(^aH? 11 ugsiol gy-

HUDSON, MASS. 
Aiškumo delei.

Pastaraisiais laikais "Ke
leivyje" pasirodė kelios ko
respondencijos, kuriose bu
vo aprašyta apie musų da
vatkėlių ir munšainierių gy
venimą. Taigi pastarieji bai
siai užsirūstino, kad jų 
"progresas" tapo paskelbtas 
laikraščiuose. Rašyme tų 
korespondencijų jie pradėjo 
Įtart vieną darbštų žmogeli, 
kuris pereitais metais buvo 
vietinės A.L.D.L.D. kuopos 
korespondentu.

Aš patariu jums visai ne- 
siteiraut, kas jūsų darbus 
aprašo laikraščiuose, nes 
vistiek nesužinosit. Jeigu 
nenorit, kad apie jumis ra
šytų, tai meskit blogus pa
pročius, gyvenkit kaip kul
tūriški žmonės, skaitykit 
laikraščius ir knygas ir pri- 
gulėkit prie organizacijų. 
Moterims gi patariu nevirt 
tiek daug baltakės ir neduot 
tiek daug gert saviems vy
rams, tai išnyks tada tarpe 
jūsų visi žiaurumai ir nelai
mės. Bet jeigu nepasitaisy- 
sit ir nemesit savo nedorų 
darbų, tai Doros Sargas 
kiekviena justi prastą darbą 
skelbs laikraščiuose — ir už 
tai nepykit, nes tai 
nuodėmės.

* ♦ ♦

Darbai pas mumis 
tarpu eina gerai. Tik 
nė vilnonė slekuoja, i 
priežasties daug sniego ne
gali parsigabent vilnos dėl 
išdirbimo. Čeverykų dirbtu
vės. kurių čia yra net pen
kios, visos dirba pilną laiką 
ir darbą jose gaut nesunku.

WORCESTER, MASS. 
Gavo juodus antakius už 
lindimą prie svetimos 

moters.
Prie Vinco Rakausko nio- 

.ers pradėjo meilintis M. 
Rudis, Kaimynai ratai pa
stebėjo ir pradėjo eiti viso
kios kalbos. Drąsesni žine
lės tiesiog Rakauskui Į akis 
?asakė, kad Rudis perdaug 
Iraugauja su jo motere. 
Nors Rakauskas perspėjo 
javo moterį daugelį kariu, 
jet tas nieke negelbėjo. Kad 
.švengus nemalonią pasek
mių, Rakauskas nutarė su 
savo šeimyna persikelti gy- 
zenti Į Stanville. Mass. (vie
tas f eras nuo VVorcesterio). 
Ant tūlo laiko viskas apri
mo.

Bet štai praėjusią Padė- 
kavonės Dieną pas Rakaus
ką atvažiavo i svečius jo 
Iraugų. Tuojaus pasirodė 
int stalo bonka "mėnulio 
ašų" ir pradėta linksmintis. 
Vakarop, kur buvęs, kur ne
buvęs, pribuvo ir Rudis. 
Pradėjus lemti prapuolė iš 
ikių ir Rakauskienė. Netru
kus vienas žmogus atėjęs Į 
■tūbą sako: "Rakauskas čia 
Teria, o jo pati su Rudžiu 
Loilete meilinasi". Rakaus
kas tuojaus pašoko ir bėga į 
toiletą. Rakauskienė išgir
tus kad kažinkas ateina, su-

” — "O kas kitas su ta
vim?” — klausia Rakaus
kas. —• "Niekas! Aš viena", 
— tikrina Rakauskienė. Bet 
Rakauskas nieko nelaukęs 
atplėšia toileto duris ir ten 
randa savo pačią su Rudžiu. 
Prasideda batalija. Ištrau
kęs laukan savo pačią, Ra
kauskas puolasi prie Ru
džio. Prasideda "faitas" 
kumščiomis. Rakauskas už
deda Rudžiui juodus akinius 
ir tuomi viskas užsibaigia.

Iš tos sarmatos Rudis tu
rėjo apleisti Worcesterj.

Nemuno Karklas.

(tai buvo čia šv. Kazimiero jo tyrinėti, iš kur atsirado 
draugystė, bet ir u mirė, j degtinė, ir taip buvo 
i'e ko girdėti, kad tos drau- luotas 
gystės ir pinigų yra dar ke
letas šimtų banke. V< 
lietuviams susitarti ir at
gaivinti tą draugystę, nors 
ir ant kitokių pamatų. Sar
mata taip apsileisti ir nieko 
neveikti. Kuomet visuose 
kampuose lietuviai juda- 
kruta. progresuoja, tai 
mums laikas butų pradėti 
ką-nors veikti. Vyrai ir mo- 
..erįs paliaukime gėrę mun- 
šainą. o iinKimės už progre
so! Naujas Ūkininkas.

areš- 
lietuvis Antanas 

Martinas.
ertėtų Tai ve, prie ko priveda 

munšainas. C. R.C. R.

jūsų

l ŠIUO 
vieti

nes iš

!

veno sutikime. Tik atvažia
vus iš Bostono tūlam lietu-

iš pasalų. Tasai žmogelis lo-

nešdintų."
Kadangi apie trįs metai 

kaip aš esu atvažiavęs iš So. 
__ Bostono ir vadinuos Petras 

vietomis dir- Bartaška-Stonis, tai matyt 
kad augščiau minėta kores
pondencija yra taikoma 
man. Taigi, ant tų melų ir 
šmeižtų duodu šitokį atsa
kymą: Jeigu NemylĮs prirū
dys faktais, ką jis savo ko
respondencijoje ant manęs 
rašė, tai aš duosiu jam 50 
dolerių. O jeigu jis to visko 
neprirodys, tai turi jisai pa- 

' niilrouf nav

šiai sumušti, išsmaluoti ir 
išdeportuoti iš tų apielin- 
kių. Retai kur aliejaus dar
bininkai iškovojo sau 8 vai. 
darbo dieną; 1 
bama po 10 ir net po 12 vai. 
į dieną.

Didžiausi miestai Texas 
valstijoj yra šie: San Anto- 
nio su 161,379 gyventojų. 
Houston su 138,076' gyven
toju, Dalias su 158,976 gy
ventojų, Fort North su 10G,- 
482 gyventojų, Austin su 
34,876 gyventojų, Galveston 
su 44,255 gyventojų, Beau- aukaut per "Keleivio 
mont — aliejaus laukų cen- dakciją 25 dol. Lietuvos so- 
tras — su 40,422 gyventojų cialdemokratams. Taigi, 
ir EI Paso su 77,543 gyven- gerbiamasis, atsakyk ant

re

tų čia buvo saulės užtemi
mas tarp 3 ir 4 valandų po 
pietų. Aiškiai buvo matyt, 
kaip juodas kamuolys (mė
nulis) užėjo priešais saulę ir 
oras tuojaus atvėso. Astro
nomų buvo privažiavę iš vi
sų kraštų tėmyt šitą apsi
reiškimą.

"Kel." skaitytojas.

CHICAGO, ILL 
Bielinio prakalbos Melrose 

Parke.
Sausio 21 d. Melrose Par

ke Įvyko drg. K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovo, labai ido 
mios prakalbos, kinių pa-Į 
klausyti susirinko virš šim
tas žmonių.

Drg. Bielinis kalbėjo 
dviem atvejais: pirmiausia 
tema "Darbininkų klasės 
padėtis Lietuvoje”, paskiau
sia — "Klaipėdos krašto pa
dėtis”.

Kalbėdamas apie darbi
ninkų padėti Lietuvoj, drg. 
Bielinis nuodugniai išdėstė 
svarbiausius dalykus, kurie 
rišasi su darbininkų padėti
mi. Svarbiausiai jis palietė 
darbininkų padėtį — ekono
minę. kultūrinę ir politinę 
— prieš pasaulini karą, ka
ro metu, vokiečiams užėmus 
Lietuvą, bermontininkų i” 
bolševikų f. ’ „
laikais, besitveriant ir susi-

BRISTOL, CONN. 
Atsakymas Senam Bristo- 

liečiui.
"Keleivio" No. 51 buvau 

parašęs korespondenciją 
apie Bristolio miestą ir lie
tuvių veikimą. Ogi žiuriu, 
"Keleivio" No’ 1 š.m., kai 
Pilypas iš kanapių, išlindo 
lulas Senas Bristolietis ir 
savo korespondencijoj kad 
duoda, tai duoda man vėjo, 
kam aš parašęs netaip kaip 
jis manąs apie Bristolį ir 
vietos lietuvius. Jis prikiša 
man net tokių dalykų, apie 
kuriuos aš savo korespon
dencijoj visai nebuvau mi
nėjęs. Senas Bristolietis ra
šo, kad čia darbas nelengva 
gauti ir algos esą mažos, tik 

j85 iki 38c. i valandą. Tai yra 
’montmmKii ir l>pelagystė.\ Senesni Bristo- 
šeimininkavimo su geresnėmis algomis ir gy- 

^raTn'^rikhū'Skai namuose. Jeigu
turai. Visuose perioduose !'at3 N?'. 1arb°
darbininkai skurdo, kentė lg?‘°!.nef?lgyj0At?1 ga‘ 
didžiausį vargą, buvo pri.ikoks tingulys: O šiuo tarpu 

• - - - -1 ‘darbą yra labai lengva gau-
įti, nes prie dirbtuvių yra 

. I prikabinėtos kortos su rei- 
į’ kalavimais darbininkų. Ne- 
's gana, to, bosai eina į darbi- 

smulkmeniškai apibu- naml?s ir sėiu.'° !iarbą 
nati krašta 1« kalP moterims, taip ir vy-

Įrams. Moterims moka po 30 
Ss‘‘santikiuTplMsatoio<entU °.vy? 3fa
i . E c - ką uždirba po 65c. i valandą,
atspara vokiečiu reakcijos' Bristolietis
■>rieškara sako, kad vietos lietuviai

miega letargo miegu ir jei
gu koks lietuvis iš kitur at- 

. važiuoja, tai apsidairęs ir 
į vėl atgal sprunka. Kiek tuo
se S. B. žodžiuose yra teisy
bės, skaitytojai galės su
prast iš sekančio privedimo. 
Aš gyvenu Bristoly jau 11 
metų. Man atvažiavus į Bri
stolį, tas miestelis turėjo 

vpHp gyventojų, o lietu-
toju sukilimo. “ *’yVen''Y«J buvo nedaugiaus kaip 10 

Toliau kaitant., „..s..:, sfmiymj. O šiandien pats S.
B. pripažįsta, kad miestelis 
turi apie 20,000 gyventojų,

RICIIF1ELD SPRINGS, 
N. Y.

.Lietuvis areštuotas už deg
tinės darymą.

Vietos laikraštis "The 
Freeman’s Journal" įdėjo 
gana ilgą žinią apie Antaną 
Martiną, kuris čia tapo 
areštuotas už darymą ir 
pardavinėjimą degtinės. 
Martinas gyvena netoli 
Hartvvick miestelio ant far- 
mos. Blaivybės agentai sa
kosi jie senai jau girdėję, 
kad Martinas darąs ir par- 
davinėjąs "munsainą", bet 
neturėdami tikrų prirody
mų jie negalėję kratos pas 

i jį daryti.
| Tūlas laikas čia ant vie- 
Inos farmos buvo girtuoklių 
"balius”, kur išgerta daug 
munšaino ir vienas vakaruš- 
ninkų mirė nuo tų nuodų. 
Valdžia pradėjo tyrinėti, iš 
kur toji degtinė buvo pirk
ta ir, matomai, susekė, kad 
pas Martiną. Sakoma, kad 
ant to "baliaus" buvę nu
pirkta penkių galionų bač
kutė munšaino.

Ant Martino farmos tapo 
padalyta krata ir atrasta 
net du bravoru. Konfiskuo
ta visos Įtaigos ir areštuota 
pats Martinas.Jis pastatytas 
po $1,000 kaucijos ir bus tei
siamas prisaikintujų suolo.

Yra areštuotas ir kitas 
žmogus, Cecil Green, kuris 
yra kaltinamas prisidėjimu 
prie augščiaus minėto žmo
gaus mirties. Sakoma, kad 
girtuokliavimas traukėsi 
kelias dienas, pakol penki 
lyrai išgėrė penkis galio
nus munšaino. Vieną vaka
rą, kada visi buvo jau gerai 
išsigėrę, Green nutaręs, kad 
jo frentas Chase (dabar jau 
miręs) perdaug yra purvi
nas ir kad ji reikia išmau- 
dyt. Taigi jis paėmė jį už ko
jų ir išvilko laukan, kur sto
vėjo didelis cėberis su šą
lančiu vandeniu. Chase bu
vo vienmarškinis ir Green

Rakauskienė išgir-

□uko: "Neikit niekas! Aš čia 
iSU.

TAUTON, MASS. 
Lietuvių apsileidimas.
Šitas miestelis guli tarpe 

Bostono ir Provideiice’o, la
bai dailioj apielinkėj, prie 
didelių kelių. Lietuvių čia 
yra mažas būrelis, tarp 15 ir 
20 šeimynų. Nežinia kodėl

su geresnėmis algomis ir gy-

spausti valdančios klasės * 
jungo. I

Antm atveju drg. Bieli
nis kalbėjo apie Klaipėdos 
kraštą. Kalbėtojas pirmiau
siai ; ” j
dino patį kraštą, jo plota, 
gyventojų skaičių ir klasi- 
3*
kaip Klaipėdos kraštas liko i

prieš karą, apie pradžią tau
tinio kilimo, nesugebėjimą 
Lietuvos valdžios tinkamai 
pastatyti klausimo ir visiš
ką jos nenusistatymą.

Po to drg. Bielinis apibu
dino franeuzų šeimininka
vimą Klaipėdos krašte, vie
tos valdžios nesirūpinimą 
gyventojų reikalais, visiška 
krašto sugriuvimą, kas pri- y—1- -- * '
tojų sukilimo.

Toliau kalbėtojas nušvie
tė franeuzų ir lenkų šuny
bes Klaipėdos krašte ir ko v t *• •n - • ’ "tuo jie nori atsiekti. pUk " lietuvių yra apie .jO seuny- 
kaltetnin Vo,-,v / . . nų. Tai is kur gi lietuvių 
intri kiekini i->:Pr r skai®us *>utu taip greit pa-
ąntn siekias: įsitvirtinti Hideies ieira v&i atvažia. Klaipėdos krašte, apsuDti' • -i’- V1S .
fiernvo i.. >•. • ,v«sieji vėl išvažiuotų? Pra-
duoti Rvtnnifin. •■’none* t180*®4 kįlant, didina-
auoti Kytprusius. Tokiu bu-L; „..-..telin crvventnin du franeuzai galėtų sudary- įt Jiu, gy'entojų
ti tvirtą Lenkiją, kuri butnj , “ , o „ ..
ramstis Fraiicijįs imperiaU.. Ant..P>>° Seaas. Bnstolie- 
listinės politikos prieš rusus 1,s P^iepia lietuvių veikimą 
ir vokiečius ,lr sako> k«d jeigu araugys-

Bielinis tarė, jog Klaipė- 'tė Į’8’’®??’.8 vi«n.» kartą į7 
dos krašto gyventojams teks m®£9 ^^.tai nėra jotas 
iškovoti savo siekius ir su. veįhl"a?- J®>.8n t81P..S- ?• 
ridėti su Lietuva, tai darbi- r8Ša'.tai aiškia kad jis vie- 
ninkų klasei atsiranda dar ‘?s.lle.tuvnĮ veikimo nepa
menąs didelis uždavinys: z-'Ja,lr pa-ts .X,e,ta7e
kovoti už tikros darbo de-' neda^vauja Tik laike de
mokratijos siekius Lietuvei !'« B™*0!10 he-
;r Klaipėdoj J , tuviai turėjo septynis svar-

Susirinkusieji buvo labai b!us ^.'rinkimus,, penke- 
patenkinti Bielinio prakal- P1!? sok,us ir dvejas pra' 
ba. Laike pertraukos buvo R:llt>as- . „
renkamos aukos Lietuvos ’ AUDr,CKas*
Socialdemokratams. Surink- ---------------------------------- -
ta 20 dol. 85c. Rep.

nų. Tai iš kur gi lietuvių

daugiau lietuviu čia npansi vo vienmarsmius ir
‘“pji ita vaadruxdv- 

kiu ir uždarbiai nemaži, už-|?8kk®s 8S?.* t , Į’ 
dirbama nuo 20 iki 40 dole- Graenas sugrpo atga prie 

; onvpifp kitų savo draugų ir vėl pra-
■ Lietuviai čia gyvena be rodydamas, kai

' ‘ izori. Chase išlips ir ateis. Bet ka- Aacta ,___ _._r___ i-

kių ir uždarbiai nemaži, už- Palikęs Chase’ą vandeny,

rių į savaitę kitų savo draugų ir vėl pra-

Taipgi yra viena • roberinė, jokios organizacijos.

Svarbiausia
Užduocia Kiekvienos

Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio 
tui’i surasti maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytą jį raudonu ir sveiku kūdi-

BAGLE BRAND
(COlVCeVSEO *■'

buvo iimintinrai pasirinktas ir saugiai naudo
jamas beveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurias negftlėja žindyti savo kūdikiu.

Prisiųakite litą apgarsjahaą 
į Bordo Compaay, New 
York ir gausite pilnus pata
rimus fa* nurodymus, kaip ji 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū
diki* knygų.

da praėjo gana daug laiko ir 
I Chase nepasirodė, Greenas 
nuėjo jo pažiūrėt. Chase gu
lėjo vandeny kaip negyvas. 
Greenas paėmė jį už apyka
klės ir įvilko virtuvėn atgal, 
kur numetė jį ant grindų 
priešais ugnį. Kada kiti gir
tuokliai pradėjo kalbėti, jog 
Chase yra sušalęs, Green 
jiaėmė puodą verdančio 
vandens nuo pečiaus ir api
pylė jį, sakydami, "aš jį su- 
šildysiu".

Kada ir tas nieko negelbė
jo, Green paėmė savo auką 
ir užvilkęs laiptais augštyn 
įvertė lovon, kur gulėjo ki
tas "burdingierius". Tas pa
budęs ir apčiupinėjęs, kad 
jo lovos draugas jau šaltas, 
nulipo žemyn ir pranešė ki
tiems, kad jo lovoje gulįs ne
gyvas žmogus. Tuomet gir
tuokliai nutarė šaukti dak
tarą, kad atgaivintų lavoną. 
Pribuvęs daktaras patyrė 
kas atsitiko ir pranešė .apie 
tai policijai. Green tuojaus 
buvo areštuotas už Chase’o 
mirtį. Paskui policija pradė-

AUSTRALIJA.
Pranešu visiems lietu

viams, tegul nebando va
žiuot Australijon darbo 
jieškot. Darbai čia sustab
dyti ir laukiam didelio strei
ko.

Beto ir klimatas čia ne
sveikas. Dabar žiemos lai
kas, bet karšta lygiai kaip ir 
vasarą; dienomis karščio 
būva nuo 80 ligi 90 laipsnių 
Fahrenheito.

Giriose yra pilna visokių 
gyvūnų, o vanaenyse kroko- 
tlilių, oligatorių ir ryklių.

Rugsėjo 21 d. pereitų me-

Geriausi 
Cigaretai



4 KELEIVIS

Badas ir kanibalizmas 
Rusijoj

Nelaiminga Lietuva.
uieviu", kaip žmonės sako.

Trečia: Apie rinkimus Į 
Seimą. Pasirodo, kad net 
tam tikri ’mesijošiai” (me
sijai) daužėsi ir bažnyčiose 
siegdino žmones balsuoti už 
krikščionis demokratus. 
Tai. kur Kristaus mokslo 
skelbėjai nuėjo! Tikėjimas 
jiems liek reikalingas, kiek 
ir sena rudinė. Ot, politika, 
tai visas jų išganymas! 
Veidmainiai ir nedorėliai!

Ketvirta: Lietuvoje ba
das. 0 ten jis neturėtų būti, 

šalis maistu turtinga. 
...i nieko daugiau nega- 
kaltinti. kaip tik ne- 
.lių krikščionių demo- 

kratų šeimininkavimą.
Ak, kaip senai laikrodis 

Smušė valandą: laikas pra
dėti protauti. Darbo žmo
nės, ko gi laukiate?

Mes, Amerikos lietuviai, 
Lietuvos neužmiršime, 
aišku i 
tėvai, 
ienai.

Spėti Lietuvos 
i nemažiau, kaip ir ten gyve
nantiems. Mums turi rūpėti 

S net daugiau. O tai todėl, kad 
■mes daugiau žinome, toliau 
I matome, giliau supranta- 
me, — vienu žodžiu, mes 

‘nuodugniau esame gyveni- 
■;no knygą Įsiskaitę. Mes 
; daugiau pasaulio matėme, 
i mes daugiau ir gyvenimą 
pažįstame. Dalinkimės ži
nojimu su kitais. Kaip? Ge
riausiai — tai siuntmėkime 

ivon laikraščius. Kiek- 
’Keleivio” skaityto- 
alo užrašyti "Kelei

vį” net keliams Lietuvos pi
liečiams. -Jis turi užrašyti 
(savo giminėms, draugams, 
otc. Tai kainuotų tik keli 

| doleriai, bet kiek naudos jie 
• atneštų! Jeigu mes galime 
; aukoti Lietuvos reikalams 
'ir musų aukas klerikalai 
praūžia, tai kodėl nesunau- 
doti tuos pinigus užrašant 

. Lietuvos žmonėms gerus 
gaikrasčius? Juk čia tai ti- 
pirai kiltas ir naudingas 

a- 'arbas. Jeigu mes galėtume 
Į t. Lietuvon pasiųsti "Keleivį" 

, nors 50,000 kas savaitė, tai 
- -au galėtume ir tikrais bu- 

Tuose rinkimuose 
Krikščionys demokratai 
Seimo rūmų daugiau nema- 

i ■’ys. As čia taip sakau ne to- 
uel. kad "Keleivis 
l iausiąs laikraštis, 

1, kad 'Keleivis' 
ir butas kiu laikraščiu, kuris padaro

ir parodo pačią biau- tą į kunigų užuitus žmones. 
’.... vienas laikraštis juk

. - tiek laisvamaniu nepadarė,
rinko; tiek bažnyčių prista-kaip "Keleivis". Gal tie lais
tė; tiek naujų parapijų pri- vamaniai nėra pakaktinai 
tvėrė; net ir rienuolvnus tobulais, gal ir mokslo jiems 
jau kelis sukūrė, — o ta- trūksta, bet jie nėra dau- 
čiaus mokyklomis nė biskio giau kunigu vergais O tai 
nesirūpina. Bet ką-gi dau- yra geriausias žingsnis iu 
giau ir norėti iš tamsybės .gyvenime, — išsimušti 'ii 
apaštalų? Jie steigia tą, kunigų žabangų, 
kas užmuša žmonių protą, paskui žygiuos" 
Žmonių švietimas nebuvo jau savo* valia"' 
kunigų darbu ir nebus. O tyva. ]" 
jau ytin nepatinka jiem:; bus, bet 
jpraktingas mokslas, 1 
taip lengvai gali mokinį 
'"bedievius" išversti. Todėl 
jie ir auklėja jaunuomenę 
tekiose mokyklose, kurios

daugiau nemokina, vadinti. Ir tose pačiose

paskyrė gimnazijos staty-1 
mui.

"Dažnai eidavau klausyti 
Dr. Šliupo paskaitų. Bet da
bar jis išvažiavo į Šiaulius 
gyventi. Jis musų gimnazi
joj dėstė hygieną ir pasau
linę literatūrą. Aiškinda
mas hygieną ar literatūrą, 
dažnai susiremdavo su mo
kiniais ateitininkais, kurie 
nenorėjo sutikti su jo pa
žiūromis. šiaip, labai daž
nai prakalbas sakydavo 
puldamas davatkas ir kuni
gus. Klausytojų dauguma 
palaikydavo ji ir rankų plo
jimu net priversdavo toliau 
tęsti kalbą.

"10 ir 11 spalių m. buvo 
rinkimas į Seimą. Negaliu 
aprašyti, koks čia chaosas 
buvo. Afišais beveik viskas 
buvo nuklijuota. Vienas sa
vo giria, kitas savo. O Biržų 
kunigai, susirinkusiems ke- 
’iems žmonėms, tik drožia, 
tik drožia prakalbas, žino
ma, vis socialdemokratus 
niekindami. Mokyklose mo
kinius visaip agitavo. Neži
nia, ką jie išrinks. I Vabai- 
ninkus buvo atvažiavęs 
koks ten mesijas ir bažny
čioje prisiegdino žmones 
balsuoti už krikščionis de
mokratus. žinoma, 
žmonių patikėjo jam.

"P. S. Man baigiant 
ii šį laišką, išgirdau 
go triukšmą. Pažiūriu — 
moteriškė krauju iš burnos 
apsipylusi ir visai nusilpusi. 
Ištiesų, dabar žmonės labai 
nusilpę, — tiesiog badas! 
Motina sakė, vakar bažny
čioje viena nugriuvusi 
netrukus pasimirusi. Gyd.

Nelaimingi tie namai, ku
riuos valdo prasti šeiminin
kai, sako geri žmonės. Bet 
nelaiminga ir ta šalis, kurią 
\ aido tokie šeimininkai, 
kaip krikščionys demokra
tai.

Pastaraisiais keliais me
tais Lietuvos žmonių padė
tis, — noriu pasakyti: eko
nominė ir kultūrinė, — ne 
tik nepagerėjo, bet vis blo
gyn ėjo ir vis dar tebeina. 
Ekonominiu žvilgsniu — 
nieko gero kraštui neduota. 
Darbo žmonės baisiausia 
skursta. Gi politiniu žvilgs
niu. tai jau smukta ir nu
smukta — ne tik namie, bet 
ir visame sviete. Kas gi ma
tė ar girdėjo, kad Lietuvos 
politikai bei diplomatai bu
tų ką nors sveiko ir kilto 
namie ar užsieniuose sukū
rę? Niekas, — kaip mane 
gyvą matote! Namie tik ir 
dirbama, kad visokių viso
kiomis Įmonėmis apšm.u^e- 
liavus Lietuvos žmones. Pa- 
tamsėse ir net viešai bičiu- 
liaujamasi su didžiausiais 
Lietuvos nepriklausomybės 
neprieteliais — paliokais. O 
jau užsieniuose, — sarmata 
ir šnekėti! Tarytum be gal
vų vaikščioti pradėjo. Lie
tuvos piliečių, gyvenančių 
Amerikoje, priverstiną re
gistraciją paskelbė. Nesire- 
gistruosi, tai, matai, mes. 
Lietuvos diplomatai, pamo
kysime jus! Atminsite, ka- 

jda sugrįšite Lietuvon! Taip 
jie grasina.

Tai tokie Lietuvos šeimi
ninkai ekonominiu ir politi- 

:niu žvilgsniais į juos žiu- 
■ rint. Dirstelėjus kultūros 
į akimi, jie da prasčiau atro
do. Kas šoks ginčytis su ma- 

;nim, kad šiandien Lietuva 
pergyvena tamsybės am
žius? Kas priešinsis, kad 

į šiandien Lietuvoj žydi visos 
; Romos bažnyčios prašmat
nybės — tik inkvizicijos 
trūksta? Kad Lietuvos mo
kyklos baisiausiai apleistos, 
o bažnyčios ir taisomos, ir 

!naujos statomos? Kad mo- 
I Rytojų nėra ir jiems už dar
ybą neapmokama, o kunigų 
į ir jiems pinigų anaiptol ne- 
, trūksta ?
į 

I 

I 
i

i

Golokova padalino trim savo vaikams ką tik numirusią 13 
metų savo dukterį Eleną, ir tie lavoną suvalgė. Kada iš
girdę apie tai valdininkai atėjo persitikrint, tai atrado 
jau tik galvą, dešinę koją ir krutinę; kitos lavono dalįs 
buvo jau suvalgytos.

"Burulko apskrity, Andriejevo kaime, Natalija Semis-
_ .. . ..., . . . _ • v ,. niaiinmo Amoniu ’ nikova suvalgė lavoną nesenai mirusios savo kaimynėsRusija yra atsilikusi ir tamsi salis. Didžiuma žmonių .. & .

nemoka nei skaityt, neii rašyt. Todėl kuomet bolševikaiI“j rajono .nibeijos perdėtinis savo
ėmė valdžią į savo ran ’ s ‘j yal ® Rusijoj' P0** sako- iog tyrinėjant trijuose valsčiuose užeita bai-
ligentus, kurie nenorėjo sutikti su jų politika, tai Kusijoj L . , , . & ., r ,, . ...jovmac JmnmunA.t i’ r . - • 1 Šiaušiu dalykų. Kanibalizmas OaigĄrnas žmogienos) pla-neliko prityrusių žmonių valstybei tvarkyti. Rezultatas ____......... rnkin h»Hn t^u;
buvo toks, kad sugriuvo pramonė ir iširo visas valstybės 
ūkis. 1920 metų rudenį kaimiečiai jau nebeįsėjo nei pusės 
savo laukų ant žiemos. Sekančiais 1921 metais Pavolgio 
gubernijose pasitaikė dar didelė sausa ir neužderėjo nei 
tas, kas buvo pasėta.

Kuomet 1921 metų vasarą Maskvoj buvo sužinota apie 
dar negirdėtą Rusijos istorijoj nederlių, tai liaudies komi
sarų taryba liepos mėnesio 1 dieną išleido dekretą, kuriuo 
paskelbė 13 gubernijų esančiomis bado zonoje ir pažymė
jo, kad vyriausias momento uždavinys—aprūpinti badau
jančias sritis maistu ir sėkla. Bet nubiednėjusios šalies 
jėgų ir priemonių toli gražu neužteko kdvai su ištikusia 
milžiniška nelaime. Jau rudeny buvo pastebėta, kad bado 
plotas žymiai išsiplėtė. Paaiškėjo, kad nemažiau 30 mili
jonų žmonių neturi reikalingo gyvybei užlaikyti maisto. 
Pagal sovietų valdžios žinias, badas apėmęs 22 gubernijas 
Europos Rusijos, 7 rajonus Kaukazo ir Sibiro, ir 7 guber
nijas Ukrainos. Nes visur vienodai suiręs žemės ūkis. Ba
do sritis užėmė plotą didesni, kaip 80 milijonų dešimtinių. 
Čia priskaitoma ne tik Samaros, Ufos, Saratovo, Simbirs- 
ko, Caricino, Astrachanio. Orenburgo, čeliabinsko, Viat- 
kos, Permio, Penzos gubernijos, ir totorių, baškirų, kirgi
zų, čuvašų respublikos, Volgos vokiečių sritis, bet ir Uk
rainos gubernijos: Charkovo. Kremenčugo, Odesos, Eka- 
terinoslavo, Nikolajevsko, Stavropolio, taip pat sritys Do
no, Kubanio ir daug kitų, kurios pirmiau buvo neišsemia
mi Rusijos duonos aruodai.

Skaičius badaujančių, sulyg sovietų valdžios pranešimo, 
siekė 33 su puse milijono. Iš jų 28 su puse milijono kaimie
čių ir 5 milijonai miestiečių. Kieta bado ranka palietė 63,- 
000 žindomų vaikų, 4,760,000 jaunesnių 15 metų. Panašios 
bado katastrofos pasaulis dar nėra matęs, nes Kinų arba 
Indijos badas niekuomet neapimdavo daugiau 20-25 mili
jonų gyventojų. Vien tik Volgos ir Uralo srity badaujan
čių buvo daugiau 23 milijonų.

Dabartinė sovietų Rusija turi dirbamos žemės 112 mili
jonų dešimtinių. Maž-daug trečia dalis šito ploto, tai yra 
apie 35,000,000 dešimtinių atsidūrė bado srity, kur neliko 
reikaiingų žemės apsėjimui sėklų. Negalima nepažymėt 
žemės ūkio komisariato pranešimo, kad paskutiniais me
tais Europos Rusijoj buvo apsėjama dirbamos žemės tik 
trečia dalis.

1921-1922 metų žiemą Rusijos žmonės pradėjo jau mirti 
badu. Amerika ėmė siųsti pašalpos, bet buvo jau pervėlu. 
Vietomis žmonės buvo jau taip nusilpę, kad ir tos pašalnos 
pasiimti negalėjo. Pavyzdžiui, 1922 pavasarį Maskvos 
"Izviestija" rašė iš vienos bado apimtos apielinkės:

"Valsčiui buvo paskirta 400 pūdų kukuruzų ir pranešta, 
kad jie parsivežtų juos nuo Sergilevo stoties. Bet iki šiol 
jie tų kukuruzų da neparsivežė, ir negali parsivežti, nes 
pas juos neliko jau nei vieno arklio. Valsčiaus valdyba no
rėjo pakinkyti prie vežimų žmones, bet nueiti penkias my
lias jie buvo persilpni. Ir taip badaujantis valsčius, kuris 
jau užmiršo duonos skonį ir kvapą, neteko jokios vilties 
parsigabenti tuos kukuruzus, ir laukia mirties."

Badas Komunistų Rusijoj pasidarė toks baisus, kad iš
alkę kaimiečiai pradėjo valgyt žmogieną. To neslepia nei 
patįs komunistai. Pavyzdžiui, jų organas "Pravda" apra
šė ūkininko Muclino bylą Efimovkos valsčiaus teisme, kur 
tas žmogus tardomas prisipažinęs:

"Mano šeimynos penki žmonės; duonos neturime jau 
nuo Velykų. Pirmiau maitinomės medžių žievėmis, valgė
me arklieną, šunieną ir katieną. Musų kaime daug lavonų. 
Jie voliojasi gatvėse arba sukrauti klėtyse. Aš vakare pa
slaptims Įlindau i klėtį, paėmiau 7-nių metų vaiko lavonė
li, rogelėmis parvežiau namo, sukapojau į mažus gabalė
lius ir išviriau. Į porą dienų mes suvalgėme visą lavoną,’ 
liko tik vieni kaulai.’Musų kaime daug kas valgo žmogie-J 
ną, bet tik tuom dalyku labai slepiasi. Kaime beveik visi 
guli visai nusilpnėję. Dirbti nieko neįstengia. Visame kai-' 
me beliko vos 10 arklių, o pavasary dar buvo 2500 arklių. 
Žmogienos skonio aš nesuprantu.—" i

To pat valsčiaus ūkininkė Čugunova tardoma papasa-1 
ko jo: ”Aš esu našlė, turiu ketvertą vaikų ir visos mergai
tės 15, 13, 10 ir 7-nių metų. Jauniausios vardas Peiageja. 
Ši buvo gruodžio mėnesy labai susirgus, o man su našlai
čiais nebuvo kas valgyt. Vyriausioji duktė sumanė pa- 
pjaut Peiageja ir aš ją nakčia, kuomet ji miegojo — pa
pjoviau. Iš miegų ji nesipriešino ir nedaug berėkė. Vy
riausioji duktė Ona ją išmėsinėjo, išėmė vidurius ir su
pjaustė gabalėliaais.”

O štai ką rašė 1922 metų pavasarį "Kommuna", Sama
ros gubernijos sovietų organas:

"Pugačevo apskrity, Vielikija Gluši miestely, yra ver
damos žmonių galvos ir strėnų dalįs, kuriomis maitinama 
10 šeimynų, duodant kiekvienai po 10 svarų.

"Kitur iš kapų kasama nesenai palaidoti numirėliai ir
ten pat nuo lavonų nupiaustoma mėsos.

"Slaviankos kaime, Pugačevo apskrity, kaimietė Ona

ra-

I

I tinasi nepaprastu greitumu, ir tai tokiu budu, kokį galima 
rast tik pas laukinius šiaurės gyventojus. Sulyg to rapor
to, Liubimovo kaime vienas gyventojas iškasė iš kapų ne
senai palaidotą 14 metų mergaitės lavoną, sukapojo jį ir 
mėsą sudėjo į bačką. Kada išgirdę apie tai valdininkai at
ėjo ir padarė to kaimiečio namuose kratą, jie atrado lavo
no galvą suskaldytą, apsvilintą ir prirengtą virimui, tik 
da nespėta išvirt.

"Raportas pildomojo valsčiaus komiteto Liubimovo kai
mo sako, kad besiplatinąs kanibalizmas pereinąs visas ri
bas. Nakties glūdumoj visur esi verdami lavonai, nes die
ną bijomasi valdininkų.

"Jefimovo kaime viena kaimietė papiovė 8 metų savo 
dukterį ir vidurius išmetus lavoną sukapojo, ir susudė į 
kubilą, kaip paprastą mėsa.

"Andriejevo kaime valdininkai darydami kratą pas vie
ną to kaimo gyventoju, kamaroje rado galvą ir šešis šon
kaulius. Likusią lavono dalį buvo suvalgęs Andriej Pįro- 
govskij.

"Kamionkos kaime. Pugačevo apskrity. Javidokija Zga- 
nova, 50 metų amžiaus moteris, su savo 18 metų duktere 
Agripina dar lapkričio mėnesi suvalgė trijų vaikų ir trijų 
moterų lavonus."

Sumėsinėtas žmogus ir icimyr.a, kuri yra ."i-i.crgusi valgyti žmogieną.

Maskvoje 1922 metų vasarą buvo įtaisyta net kanibaliz- 
Įmo paroda. Buvo nufotografuota daugybė sumėsįnėtų 
i žmonių ir tos fotografijos išstatytos su oficialiais paaiš
kinimais. Porą tokių fotografijų perspausdino ir "Soviet 
Russia”. oficialis Sovietų Rusijos Draugų organas New 
Yorke, 1 rugsėjo, 1922 m. Iš to laikraščio ir mes šią foto
grafiją čionai paduodame.

Matant tokias baisenybes, nenoroms veržiasi klausi
mas: Ar ilgai Rusijos liaudis kentės toki gyvenimą?

Jau nereikia švelnaus balso, 
Akimis gali kalbėt.

Visų širdys tavęs kiaušo, 
Nes tu moki pažiūrėt.

Tavo akys.
3 avo sielos žibi

Ar tu Kaloj. ar tu tvii,— 
Jus vis tiek man pasakęs;

Ai >avoį sieio j kare veli 
Jau paskyrei dėl manęs; "

, Ar iš tikro tu bernelį
Taip vilioji dėl savęs...

j Deivė.

i

1 *nes
Čia jau 
Įima 
naudeli;
1 i cL L į

Tai 
r neklaidinga. Musų 
giminės ir draugai 
Todėl mums turi ru- 

labas nė biskį

J

± C 
u už la.ir

i Lietu 
'•ienas 

iias prie 
ir " •

iy- 
tojas sakė, jog tai nuo išba- 
dėjimo. Yra žmonių badau
jančių. "Angelė".

šitas laisnas rašytas mo
kinės. Jis yra tuomi charak
teringas, kad šaltai atvaiz
duoja nekuriu Lietuvos 
žmonių gyvenimo sąlygas. 
Pirma, man labai puola akiu 
neturėjimas gimnazijoj jo 
kios laboratorijos. Tai st: 
ciai gėda. Ir suprasti nc-gT 
liu, kiek mokiniai gali 
mokti fizikos ir chemijos 
jeigu neturi progos prakti 
kos darbą dirbti iaboratori 
joj. štai Amerikoj, vos vie 
ną valandą profesorius 
skaito lekciją, o jau paskui 
reikia net tris valandas 5^1, kad "Keleivis" yra ge- 
dirbti laboratorijoj. Ir taipb’iausias laikraštis, bet to
po kiekvienos lekcijos. Ne-^bel, kad "Keleivis’’ yra to- 
gana to — dar ir butas kiu laikraščiu, kuris padaro 
ankštas ir nenuosavus. O labai gerą ir laimintį efek
tai ir parodo pačią b’ ’
riąją krikščionių demokra 
tu pusę. Tiek pinigo jie su

Ar ištikrujų taip yra? 
Štai, viena gimnazistė rašo 
man:

"Pas mus visa yra dėsto
ma lietuvių kalba. Anglų 
kalbos visai nemokina. Ge
rai butų susipažinti su an
glų kalba, bet kad negali
ma. Privatiniai . mokintis 
gana daug kainuoja ir laiko 
permaža.

"Pas mus yra dėstoma, 
apart lietuvių kalbos, vo
kiečių, franeuzų, lotynų ir 
rusų kalbos, kurias ir mo- 
kinuosi. Lietuvių kalba la
bai vargu mokinties, nes 
maža lietuvių kalbos vado
vėlių... Jau mes gavom ir 
vidurinių amžių istoriją, 
Vyperio, kuri parašyta lie
tuvių kalba... Musų V klasėj 
yra dėstoma planimetrijos 
II dalis, šakenio, chemijos I 
dalis, Ruokio, fizikos II da
lis, Krajevičio.

"šiaip praktingo labora-i 
torijos darbo pas mus visai j 
nėra. Apart vadovėlių mus nevertos nei mokyklomis 
nieko daugiau nemokina J vadinti. Ir tose pačiose, gir
dai kada nors ir parūpins, di, mokytojų nėra. Kur čia . 
Kitose gimnazijose yra šio- tau bus, kad beveik visa - 
kios tokios laboratorijos. Lietuvos inteligentija poli- ; 
Bet visų didžiausia nelai- tikauja. Daug inteligentų n 
rnė, tai kad mokytojų nėra, net ir šmugeliauja. 
Mes jau 1 rugsėjo pradėjom 
mokslą, o daug pamokų dar 
visai niekas nedėstė, nes nė
ra mokytojų. O kurie yra, 
tai irgi daugiau rusiškai 
tenka su jais kalbėti, negu 
lietuviškai.

"Vargas, kati gimnazija 
nuosavio buto neturi. Labai 
vargiai susikimšus reikia jų davatkoms velnių duoda, 
būti. Bet manoma statydin- Vargu iš šliupo kas nors 
ti gimnaziją. Net ir moki- padarys kuniginį žmogų, 
niai keleto vakarėlių pelną Jis greičiausiai ir mirs "be- nėra girdėję.

hera pakaktinai

bet jie nėra clau-

is
jie 
tik

Kuo jie bus, kuo ne-
. . L jau kunigų vergais
kuris Jie daugiau nebus.

Margelis.

Kur 
tai vis 

savo inicia-

t

Antra: Labai įdomu, ma
nau, išgirsti "Keleivio” 
skaitytojams apie Dr. šliu
pą. čia savo laiku buvo tiek 
daug rašyta, kad jis jau su 
kunigais išvien dirbąs ir net 
spaviednės einąs. O čia ve 
pasirodo, kad jis su jais vis 
dar tebesimuša ir jiems, ir

matė baisų jūrių (
MILŽINĄ.

ritėjęs New Yorkan gar
laivis Baltic atvežė žinių 
apie nematytą iki Šiol jūrių 
milžiną. Laivo kapitonas ir 
pasažieriai tvirtina, kad 
■'iaurės Atlantike buvo iški- 
’es . viršun sutvėrimas su 
kiaulės ausimis ir nosimi. 
Jo nugara plačiausioj vietoj’ 
turėjusi nemažiau kaip 9 
pėdas. Iigumo gi virš van
dens jis buvo apie 12 pėdų, 
o kiek jo buvo po vandeniu, 
niekas nežino’. Gamtininkai 
apie tokį gyvūną ligišiol da

I tr
z



RELEIVJS

Kas girdėti Lietuvoj.
(iš Lietuvos laikraščių)

ly. Nejaugi sargas, gauda-; CwAi»ki|ę PranAŽIIMS. 
mas apie 60 litų menesiui y VdlUlId i

------ --------------- g 

-----------  UBUI IJ—

Pa j ieškau sesers Onos Laurinavi-
< iutės. paeina iš Kauno rėdytos, Uk 
mergės apskr.. Lidokų parapijos Bu
bilu kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žinot, malonėkite praneš
ti šiuo adresu: (♦*)

Kazimer L'»vrinovicz
R. F. D. Box 115, Watertown, Conn.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
JAU GATAVAS.gali pragyventi šešiese, lai 

yra pasityčiojimas ir išnau- 
jie dėjimas žmogaus. Jeigu 

kad Lietuvoj 'aidžia nesupranta darbi- 
visiems gera,ninko padėties, tegul neza-

I Musu Bandas siuntė Lietuvon 
savo atstovų, kad ant vietos pa
tirtu naujai susidariusias Lie
tuvoje ekono ines sąlyga-S aky
vaizdoje Įvedimo naujų pinigą 
ir kad sudarau reikalingu ry
šiu taip pači e Lietuvoje, taip 
ir okupuotose Lietuvos dalyse.

Musu atstovui sugryšus, mes 
turime daug ką naujo pranešti 
musu kiijent ns ir rėmėjams.

Įvedus Lietuvoje savus pini
gus, paremtu- auksu, visas eko
nominis krašto gyvenimas ant- 
syk persimainė ir pabrango. 
I'ats pragyvenimas, sulyginus 
ji su tuo. kas buvo; kuomet Lie
tuvoje varto * vokiečių markę* 
pabrango, vidutiniškai imant, 3 
kartus: visi kio produktai da
bar yra Įkainuojami aukso va
liuta, panašiai kaip ir Ameriko
je. lšpradžii toks perversmas 
Įneša i ekonominį krašto gyve
nimą kiek ir nepatogumu, užtai 
jis nustato kainas, sureguliuoja 
prekybą ir pramonę, sudaro ir 
darbininkams tinkamesnes už- 

[darbių sąlygas. Akyvaizdoje tu 
naujų aplinkybių Lietuvos žmo
nės reikalauja iš Amerikos pa
šalpos daugiau, negu pirma.

Musų Bankui, kaipo grynai, 
[lietuvių institucijai, rupi, kad 
Amerikos lietuvių santykiai su 
Lietuva butų rimti ir pastovus. 
Tede! ir musų atstovas Lietuvo
je turėjo aiškias instrukcijas- 

i sudaryti kuorimčiausių 
taip su Lietm. os Banku, 

: leidžia Lietuvoje pinigus, 
' ir su i 
; rija,
bar

t IBeširdis kunigas. ' vaizdus nemalonu:
Giedraičiai (neutralė mums i’bdo, 

juosta). Praėjusią vasarą į'anaiptol ne ' "įalb}l visai“aoie dar-~ - ■ ■ - * bet prie dabartinės tvarkos «a ir nekalba visai apie ui
nuvaryti pavargėli nuo gat- ^inl”k9 l>a.( e^1T}?L;o,.i.? 
vės reikštų tą patį, ką ir va-,Jąr^I’?1"ka.1 V1S, a) ‘ *
ryti ji į kapus. Nenormalus biau įsitikina, kai s - 
apsireiškimas, kad pavar-.nės buržuazijos nėra ko 
gelis gatvėse ištiesęs ranką ro tlkeJls\ .V “ f > ■ p ‘ 1 
išmaldos nrašo net ii nnovartu, kad vietos laoiau SU-į išmaldos prašo bet nuo ( • t ieji darbininkai t 
gatves nuvaryti įstengs ne J.. . .kumščia, bet tik tinkamas ;lkurtM darbinmk, profes--, 
pavargėlių globos 
Rymas! O šito pas mus dar -

atsisakęs kun. nematyti.

(neutralė mums

Giedraičių miesteli buvo at
važiavęs turtingas klebo
nas iš Lenkijos — Savickas, 
apžiūrėti savo namų ir atsi
skaityti su gyvenančiais ja
me nuomininkais. Tuojaus 
klebonas reikalavo užsimo
kėti Žaraeckiui už sulūžu
sią grintelę, kur pro stogą 
bėga vanduo ir švilpia vė
jas. Senukas žardeckas bu
vo griežtai ; 
mokėti neturėdamas nieko. 
Visas io turtas buvo vieniu-i —
telis puskiaulis. Bet klebo- !?JMynai su keliais, ar ke
lias užpuolė ant senuko Žar-. l.okką pavargėlių, esančių 
deckio, grūmodamas išme-1 žinioje kokio klebono, ar 
siąs iš buto ant gatvės. Se-'FaiP kokios klerikalinės 
liukas persigandęs dvasiško'^taigos, bet tai anaiptol 
tėvelio pardavė puskiauiil ?r nereiškia 
už 30,000 lenkiškų markių <!obos . klausimo 
ir sumokėjo klebonui nuo
mą, pats likdamas be kąs
nio duonos, 
kiaulio. Klebonas, nepatai 
sęs grintelės, f" 
pinigus, vėl išvažiavo, 
n tiku i 
laukti,

' iiegomis kovotų su išnaudo 
tojais. Vilniškis.

Kai kuriose vietose tiesa, 
lyg gyvuoja kokie neva tai Mokytojų konferencija.

Utena. 26 d. lapkričio pra- 
' dedamosios mokyklos bule 
Įvyko visos apskrities moky
tojų konferencija. į konfe- 

. renciją atsilankė daugumas 
pavargėlių mokytojų, nes pakvietimuo- 

išrišimo. hnvn numinėta. kad bus„ _ išrišimo. se buvo paminėta, kad bus
; Skaičiuj tų elgetynų yra to- skaitomi referatai (refera-

pinigų ir pus-
kių. kur pavargėlių gyveni- lajs mokytojai gan idomau- 

vra visai nepakenčia- -a) jr tiesa, referatu mokv-mas
Imas nuo šeimininkų ir šei- tojai buvo parengę, bet in 

tik pasiėmęs! m*n,Vki^ sauvalės. Tokiuo- struktorius pradėjo skaity 
’ažiave. Se-, elgetynuose pavargėliai mokykloms Įsakymus 

dabar prisieina vėli^u?ar.^^* ,ka^P. dvasiniai, užtęsė ligi pačiam vaka. 
Mum:, kada atvažiuos kle-'|aiP lr. medžiaginiaijų Ii- „---- , ..
bonas atsiimti pinigu už bu-*1-klebonų malonėje, bi- trybės netekę turėjo i.
tą (aplužusią grintelę).

> ir 
karui 

tuo budu, mokytojai kan- 
išsi- 

-kirstyti, nes kitiems reikė-

KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIK 25 CENTAI

PAVEIKSLĖLIS Iš "KELEIVIO” KALENDORIAUS.

Aš, K. Jucius, pajieikau pažįstamų 
merginų arba draugių 
krašto, Kauno rėdytos, 
apskr., Kelmės parapijos, 
kaimo. Aš labai mylėčiau su pažjsta- 
:nomis su-irašyti. Meldžiu atsiliepti.

K. Jucius i.6)
5k_ Greenvich st., t

New Yor.; City, N. Y.

Paiieškau brolio Stasisiovo Bary- 
iauslo. Vilniaus rėdytos, Valkinin- 
ų parapijos, Spii glininkų kaimo. 

Malones pats atsiliepti arba kas apie 
ji žinot meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Fėloaija Baryšiauskiutč (7) 
25 River st.. Haverhiil, Mass.

nuo mano 
Raseinių 

Beržiniškių

š. ' Juozas Babilius, pajieškau 
drauge -Jone Mekio. Keli mėnesiai at- 
; ai jis išvažiavo iš Stiint Paul ; Chi- 
cago, III. Meldžiu atsišaukti prisiųs- 
canias savo adresą, arba kas jį žino 
praneškit, turiu svarbų reikalą. (6) 

Joseph Babilius
625 E. <ch st.. Saint Paul, Minti.

Pajieškau Miko Andzeiuko, angliš
kai jis rašosi Mike Angelo-.v. Is Lie- 

! t u paeina Susnikų kaimo, Kalva- 
■ i ijos parapijos, Suvalkų rėdytos. Jei 
' kas apie iį žino, meldžiu tiranešti ar
ba pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Wm. Ignataviez (6)
Botkham Coal Co.

Helens Run, W. Va.

APSIVEDIMAI

jok, kad neužpykdžius. 
Girdėjau vieną to _ . ..... ....

įmą, kad iš panašaus elgety-lso kil. ir daugiau. Konferen- 
no vienas pavargėlis rinki-Įvijas veda instruktorius, bei 
rnuose dar į Si. Seimą, ati- taip, kad besvarstant koki 

viešesnė davęs balsą už sociaidemo- * * " *
nesijausdamas meniškus pasikalbėjimus 

satliė ka - prasižengusiu, su tuo nesi- tik po kiek laiko vėk

atsitiki-1:0 arkliais parvažiuoti apie
Kas gali prašalinti?

Lietuvos miestuose, mies
teliuose, kur tik 
vieta, žiūrėk, sėdi pavargę- kratus ir 
lis. Ar tai vasaros s. 
tina, ar žiemą šaltis spirgi
na, pavargėliui tartum vie
noda. Žiema! šalta! O pa- _ .
vargelis?... Kokia senutė ar šalkos perkalbėjo, kad žino-;Nutarta 
senukas si"* 
Dalei kokia A * A V
čios, ar namo kampą, pote
riauja, pamėlynavęs iš Šal
čio dreba ir pažvelgus i jo 
suvargusi veidą, skverbiasi 
galvon mintis, kas ji verčia 
čia sėdėti. ;
lą valandą pasilikt ant šil
tos krosnies, pašildyt sav» 
senus kaulus, kurie to labai \ai pačiai visuomenei, 
reikalingi? Bet giliau- pa
žvelgus Į tas g 
dos prašančias akis, 
gauni atsakymą: Jei ne pa
vargėlio sunkus likimas, 
vargas, apleistas jo gyveni
mas, kuriuo niekas nesirū
pina, kas gi kitas ji verstų 
čia sėdėti. x\’ejaugi žmogus, 
galįs kitokiu budu pragy-

slėrė. Sužinojęs ; 
klebonas užpyko’ ir norėjo 
išmesti iš elgetyno, tik mar-

ėdi susitraukęs gus pasielgęs nėr '’nesusi-topi-min 
tvor?, bažny- pratinu’................................ ’

Tad, pašaunu nuo gatvių; ikli 
pavargėlius vienintelis bū
das, 1 
paimti i rankas valdžiai, ar 
savivaldybėms. Tinkama 

ar negeriau būt i>avargėlių globa, galėtų pa
daryti tuos suvargusius 
žmones dalinai liaudiniais 

* • , 'ka. 
dangi rastųsi iš tokių pa

žvelgus i tas gailiai įšmal- 'argėlių tarpo nemaža te
prašančias akis, lyg ’jV kurie galėtu dar šį tą 

dirbti, o tie. kurie jau visai 
nebegali, laimingai baigtų 
savo senatvę, 
akis ponams K.

! Tuomet butų žmoniška ir 
i kultūringa, ir 1_____

___ r--.^ šauktis milicijos kovai : 
venti,. tyčia užsidėtų sau to- ' pavargėliais gatvėse, 
kią ”pakutą...”___________ Į S. B.

Bet, matyt, musų šaly; , . “77-----
esama ir tokių piliečių, ku-punkj darbininku padėtis, 
rie ir tą pragyvenimo būdą'. Giedraičiai (neutralė 
— išmaldą, norėtų nuo pa-j-*uos^a)- Čionai, kaipo ant 
vargelių atimti ir nuvaryti P’a sunki padėtis vi
zuos nuo gatvių, kad s:.v > fcįe,Ps žmonėms, o ypač dar- 
šaltose, drėgnose, tamsiose bminkams. Kur to darbi- 
landynėse niekam nemato- ’dnko neskriaudžia ir neiš-

nors klausimą, išeina i as-'
> ir 

.grižta- 
apie tai Ima prie temos. •

; Konferencijų protokolai 
i nerašomi, tai jei kas ir būna

— pasilieka be pa-

"KELEIVIO” KALENDORIUS 1323 METAMS jau gatavas. Jame tel
pa daugybė puikiu eilių, juoku, moksliškų straipsnių ir informacijų. Keto. 
Kalendoi ius yra puikiai iliustruotas jame telpa karikatūros ir paveikslui 
iymiausių Lietuvos veikėjų. .Jo kaina yra 50c.. bet "Kelviviu’’ skaityto
jams tik 25c. Pinigus gulim;; siųsti stampom aiba galima ir kvoterį [ 
laišką įdėt. Adresuul.it:

"KELEIVIS”
255 BROADVVAY. SO. BOSTON, MASS.

į Pajieškau apsivedimui merginos 
: nuo 18 iki 26 metų, be skirtumo pa
žiūrų ir tikėjimo. Aš esu vaikinas 27 
metų. Kuri sutiktų apsivesti, meldžiu 
rašyti laiškus žemiau paduotu adre
su. Aš esu jūreivis (U. S. Navv) ir 
geras amatninkas. Dabar esu U. S. 
Nava! akademijoj, bet jau tuojaus iš
eisiu iš tarnystos ir dirbsiu liuosai. 
Taigi butų geistina, kad gelėėiau ap- 
sipažinti su mergina, o paskui apsi
vesti.

I P. O. Box 143, \V. Lvnn, Mass.

Instruktorius
; mažai

mokyklų 
rūpinasi, 

įneš, rodos, eina Ūkio Banko 
1 direkto

riaus pareigas. Daugumas, 
mokytojų nepriklauso prie i 
jokių sąjungų. Yra ”Moky-: 
tojų katalikų sąjunga”, bet 
kadangi ji nieko neveikia, 
lai prie jos neprisideda, o 
prie ”Mokytojų 
Sąjungos” dėtis 
struktoriaus, nes 
nojęs mokytojų 
stengiasi visokiais

pavargėlių globojimą Ut^ skyriaus i i ranl-oc SK\ lUadS

Profesinės 
bijosi in- 
jis, suži- 
pažiuras, 

budais 
i ne- 

reikėtų kreipti domės ir mo- 
nereikėtu privalėtų susiorga-

su nizuoti, kaip kitose apskri
tyse ir veikti išvien, nes vie- 

Įnybė galybė.
|

neigdami 1 persekioti. Bet visgi i tai

/ Tas pats.

landynėse 1_____ ______ ___ . ____
m i jie mirtų iš bado ir šal- ljaydoja? Pas mus brange
čio, kad jų tų kančių nenia- nepaprasta^ Ūkininkai 
tytų sotus piliečiai, ir kad ‘ ,-tosj vežti produktų i Gie- 
jiems negadintų Įspūdžio, ;(!ra!Š!u.s* .^ iena.’. kad Gie- 
nelistų į akis, nejudintų ją:palčiai uždaryti iš visų pu- 
sirdies. Panašius savo no-to1^ sargybomis, paskui len- 
i us tokie piliečiai kaika<!a; kV P^įzanai labai dažnai į 
pasipiktinę parodo kultu-'U^P^ai^ja šaudydami ant! 
ros priedangoje ir laikraš- :Giearaičių ir atiminėja nuo 
čiuose. Iš pastarųjų tokiu,' b‘kll?!pkų produktus. Gie- 
randame "Lietuvos*’ 208 pjaičių miestelis tuščias: 
No., kur koks tai p. Kaunie-į '1^ kart už pinigus negali- 
tis Kauno kronikoje klau- m.a' ?auti produktų nusi- 
sia: "Ar mato tai milicija?”!,11*. ; Giedraičiuose yra vi- 
kad lenua jam į akis pavar-Į , r,ni°j1 mokykla. Ją lanko 
geliai, graudina, prašo iš- ,.au?, neturtingu tėvų vai- 
maldos ir t.t. Ir galop p. K. 'k^ niielu noru mokytųsi 
pasipiktinęs pastebi, kad to-į0?. ailF.au\ tiktai negali 
kį pavargėlių demonstravi- nzs,m°kėti už mokslą ir už 
mą galima matyti tik d^mo- nvffas ^nna> -
kratiniame Kaune, ir kodėl 
į tą dalyką neįsikiša milici
ja ir kuriems galams toji 
milicija gatvėse vaikščioja, 
kad neapgina p. K. nuo pa
vargėlių. neprašalina jų iš 
gatvių, kad panašiems po
nams nereiktų kęsti gėdos, 
jog Lietuvoj nėra kam ru- 
pintis pavargėliais. P. K., 
matyt, perdaug tiki i kumš
čios galę, kad jis gali pada
ryti Lietuvą laisva, laimin
ga, kur nebūtų vargo ir pa
vargėlių.

Nors tiesu, matyti tokius

Seimo lubos nugriuvo.
Šiomis dienomis tuščioj 

Seimo posėdžių salėje ties 
socialdemokratų, darbini n- 
kų kuopų ir darbo federaci
jos nukrito lubų tinkas, ir 
keletą kėdžių sudaužė.

NEKROLOGAS.

ryšią 
kuris 
taip 

Lietuvos Finansų Mhiiste-
— tas ir padaryta: nuo da- 
Baitic Statės Bankas yra 

Lietuvos Banko ir Lietuvos Fi
nansų Ministerijos Korespon- 

identas Amerikoje. Ir Lietuvos 
į Bankas ir Finansų Ministerija 
j laiko savo depozitus Baltic 
(Statės Banke.
į
i

Baltic Statės Banko Ryšiai 
Lietuvoje.

Šiuo tortu B. S. Bankas tuii 
įvirtus ir rinitus ryšius su se
kančiomis Lietuvos linansint- 
mis Įstaigomis, kaipo j u Kores
pondentas Amerikoje:
i.—Lietuvos Finansų Ministeri
ja. kurios žinioje yra Taupomų
jų Kasų Valdyba, turinti savo 
skyrius kiekviename pašte Lie
tuvoje.

2. —Lietuvos Bankas, kurio 
žinion pereina Lietuvos Valsčių 
Iždinės. Tai yra didžiausis Lie
tuvos Bankas, su kapitalu 12 
milionų litų, arba $1.200,000.00.

3. —Lietuvos Krediio Bankas, 
su skyriais Panevėžyje ir šiau-

I

Lietuvos Pinigai.
; Lietuvos pinigai yra paremti 
! auksu. — ją vienetas yra litas, 
| lygus 0.150462 gramų tyro auk
so. Kiekvienas Lietuvos Banko 
leidžiamas litas yra garantuo
tas auksu, kuris yra laikomus 
Finansų Ministerijoje, Lietuvos 
Banke ir užsienių bankuose.! 
Palaikymas litu jų pilnoje ver
tybėje 
prekybos ir nuo to, kiek Ameri
kos lietuviai persiunčia pinigą 
Lietuvon. Juo daugiau Lietuva 
gaus iš Amerikos dolerių, tuo 
tvirtesni ir pastovesni Lietuvo
je bus litai, tuo geriau bus su
tvarkytas Lietuvos ekonominis 
gyvenimas. Lietuvos pinigu 
klausimas yra taip gerai ir tvir- i 
tai pastatytas, kad. nesimato, 
.,okio pavojaus, kad jie galėtą • 
puiti.
' Litu kupiūros yra išleistos Ši--Y!’°-ie- . . , .. w>

tokio didumo: 1 centas 2 cer<-! Sav’tarP1!! Draugijų Kau
tai. 5c.. 10c., 20c.. 50c.. 1 litas lkas’ Vi,niuie' visoms periai' 
2 litai, 5 litai, 10 litų, 50 litų ir(doms ’ lenkų Lietuvos
100 litu. Vienas litas turi 100idal!' 
centų. Buitie Statės Banke gali
ma nusipirkti Lietuvos litą 
(cash).

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ba skirtumo tautos ir ti
kybos, nuo 22 iki 35 metų. Aš esu 
vaikinas 20 metų, laisvas, nevartoju 

' svaiginančių gėrimų, nei tabako. My- 
• liu skaitymą ir rašymą. Meldžiu su 
į pirmu laiąku prisiųsti ir paveikslą,at- 
' sakvrna duosiu kiekvienai.

P. M. Pilietis 
Box 85, Collinsville, III.

atsišaukti arba kas anie jį j Pajieškau apsivedimui merginos 
praneškit, yra svarbus reila- j arba našles, nesenesnės kaip 39 (lie
jo pusbrolis Antanas Didžakis-įy jr nejaunesnės 25 metų, be skir- 
■—1 ..... ki.»„o e..-zo,efas tumo tikėjimo, kad ir su vienu kū

dikiu. bile butų gera gyvenimui. Aš 
esu vaikinas 38 metų, turtingas, tai 
butų gerai, kad ir moteris butų pa
siturinti. Su pirmu laišku prisiųskit 
j aveikslą, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. Geo. Smith

M. S. Minės, Bienfaite
Sask. Canada.

Pajieškojimai
Pajieškau Jono Didžiakio, apie 13 į 

metų kai Amerikoj, pirmiauš gyvenoj 
Tletroit, Mich., o dabar nežinau kur. ,1 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji j 
žinot praneškit, ;
'aS. Ji' pu»uivi*e 11 v<*
ra sunkiai automobikaus sužeistas, 

labar eina teismas. Busime labai dė- 
zingi už atsišaukimą.

Kazys Vilius
151 Sigel st., ’ Philadelphia, Pa.

iiuose.
.—Lietuvos Prekybos ir

Pajieškau Antaninos Verbickiutės, 
ui i yra vedusi, bet po vyrui pa va c-1 

iės nežinau. Paeina is Alytaus mies-Į 
Helio. Pirmiau gyveno So. Bostone ir 
: girdėjau ten apsivedė. Atsišaukit ar- 
lįr. žl..... ,_______ r \ Į L
busiu dėkingas. Turiu žinią iš Lie
tuvos nuo jos tėvu.

Martinas Egeliavičius
Box 141, VVarehouse Point. Conn.

Pajieškau švogerio Antano ^sun- 
s’;o. turiu labai 'svarbų reikalą: ,jis 
liibo miškuose, paskutini laišką ga
vom nuo įo iš Camp 28. preper,yWi-?. 
pereitą liepos menesį. Žinantieji kas 
su juo atsitiko arba kur jis dabar 
randas, malonėkit pranešti, o mes už 
.ai gausiai atlyginsiin.

Chas Peilius
702 Corbin st., Rockfurd, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

ilgio. Lietuvaitės, mylinčios rimtą 
šeimj nišką gyvenimą, atsišaukit ir 
savo paveikslą prisiųskit, atsakymą 
duosiu kiekvienai.

W. K.
339—21st st.. Brooklyn, N. Y.

žinantieji apie ją praneškit. už ką merginos. Aš esu 28 metų, vidutinio

priklauso nuo krašto
I 4.
Pramonės Bankas su skyriais 
šituose miestuose: Abeliai,
Anykščiai. Alytus, Biržai, Jo
niškis, Kybartai, Kėdainiai.! 
Klaipėda. Liepojus, Linkuva,!
Mariampolė, Mažeikiai, Panevė- y\ seniau gyveno Livmgston,

1 į i uipgi pajieškau pusbrolių, pus^ese^
iės i

TU |

I
i

i
Į

žys. Rokiškis. Švėkšna, Šiauliai. 
Telšiai. Tauragė. Utena ir Uk
mergė.

5.—:Latvijas Tautas Bankas 
I Rygoj e, visoms perlaidoms Lat-

Pąjieškau dėdes Domininko Sob:i- 
. seniau gj-veno Livingston, 11).

ii kitų giminių bei draugų. Ma
lonūs atsisaukt arba kas apie juos 
žino, teiksis pranešti.

Petras Sobuto
156 Main avė., Rumtoid, Me.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, nuo 20 iki 27 metų, mylin
čios gražu gyvenimą. Aš esu 28 me
lų, nerūkau ir negeriu degtinės, svei
kas ant visko, turiu gerą darbą, už
dirbu gerai. ?<lalončkitc atsišaukti, 
patesnes žinias suteiksiu laiškais.

Paul Logis
12392 Mackay st., Detroit, Mich.

I

knygas, čionai ir mokytoju 
nepaprasta padėtis. *Kitį 
kart vedant pamokas moky
kloje, žiūrėk tiktai kulka 
kur nors i sieną arba i kros
nį įsisega. Tokiose aplinky
bėse gyvenant padėtis visu 
yra sunki, šv. Ministerija 
mokytojų padėti pagerino 
visokiais nuošimčiais, ka
reivio daviniais ir t.t. Bet 
mokyklos sargui netiktai 
nepadidino algos, bet da ke
liais litais ją sumažino ir 
kareivio davinio visai ne
gauna. O butas! šešiese su- 
c ikinišę mažame kambarė-

A. A. MARIJONA 
VERENIENĖ.

Sausio 22 d. mirė Marijona Vcre- 
:.:- nė. sukakus 55 metu amžiaus. Ve
lionė paliko savo mylimą vyrą su t 
- anais ir 2 dukterims, taipgi sese-i 
Petronėlę (*Iikailionienę. Lietuvoje, 
antrą seserį Oną Buffadienę. Cliiea- 
goje ir broli Juozą Jasior.Į, Si. Bosto
ne. Sesuo Ona Buffadienė is C’nicagos 
riima jauniausią našlaity Marytę sa- 
• o globnn.

Taipgi taria savo pagarbos žodį 
grabo;iui P. J. Akuneviėiui už.jo gra
žų ir prielankų patarnavimą paiycė- 
’ima velionės j kapus.

Sesuo Or.a Ambrazienė-Buffadienč. 
liil So. -Justine st., Chicago. Iii.

A. A. DOMININKAS
SEMENAVIčIA.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
17 d., lt’23 m. apie :> vai. ryte, 
kęs 10 metų amžiau*--. Ebvo 
paėjo is Kauno rėdytos, 
spskr.. Žemaičių Kalvarijos par., Jez- 
dauskiu kaimo. Paliko Lietuvoj ketu
rias seseris: Uršulę. Agotą, Agnieš
ką. Elzb'etą ir broli Juozapą. Laioo- 
luvės įvyko sausio 2') d., iš namų 

Ind.
Tlsč- 
bu.-ia

i

sausio 
suiau- 

:u;vr -,'- 
Mažeikių

įvyko sausio 20 d.,
1.220—137 st.. Indiana Tiarbor. 
Palaidotas tautiškose kupinės?, 
kis. mielas
’engvu šios

Platesniu
su:

2220

drauge, tegul tau 
šalies žemelė!

L.
žinių klauskit šiuo a<i

Kazimieras Būdžius 
137 st„ Indi..nu ILirb.r.

I). S.

> .

Perlaidos Lietuvoje Mokamos
Tiktai Litais.

Kadangi Lietuva turi garan
tuoti savo pinigus auksu (ir 
svetima aukšta valiuta, k.t. do- 
lanais. anglu svarais sterlingu * geriausi kursą perlaidoms į Lie- 
ir t.p.). tad svetimi pinigai nė-|tuvą; ypatingai pigiu kursu 
ra Lietuvoje vartojami. Visi do-• pervedame Lietuvon stambias 
lariai. taip cash. taip ir čekiais, i sumas taip prekybai, taip jau ir 
turi būti sumokami Į Lietuvos į indėliams i Valstybės Iždines, i 
Banką ir Finansų Ministerija.; Pašto Taupomąsias Kasas, i 
5 isos perlaidos išmokamos yra i Lietuvos bankus. Musu kursas 
tiktai Litais. Jei kam reikalir:--?ra daug pigesnis už didžiausiu 
ga yra būtinai dolariais gauti; Amerikos firmą užamini 
pinigus, tai tokiame atsitikime i (*hoiesale) kBrs? ir musų pa- 
Lietuvi-s .lankai, po išmokėjimo!tarnavimas -vra 6aug geresnis 
perlaidos litais, perka už juos;ir greitesnis, nes musų ryšiai 
dolarius ant biržos 
pinigus priėmėjui, 
tranzakciją įlankai 
komisą, nuris priklauso nuo to. 
kiek prisieina mokėti biržoje u> 
dolarius.

Mes nepatariame siusti per
laidų colariais. nes pinigu pri
ėmėjai kartais gali turėti daug 
vargo, iki tokias perlaidas 
gaus. Tuo tarpu li-.ais rungia
mos perlaidos yra greitai ir pil
nai išmokamos netik bankuose, 
bot ir vi'noso Lietuvos pas-

As, Viktorija Stingier.ė, po tėvais 
Skubytė, pajieškau savo vyro Mykolo 
Stingio. 1 metai atgal, tuoj po mu- 
>ų apsivedimui jis prasišalino, palik- 
damas mane sunkiame padėjime ir 
išsiveždamas visą mano mergystės 
turtą — 600 dolerių. Paeina iš Vil
niaus gub., valsčiaus ir kaimo nepa- 
sisakė. apie 30 metų senumo, neaukš
to ūgio, smulkiai raupuotas. Girdžiu 
jį esant Brooklyn, N. Y. Meldžiu ta
vęs, Mykolėli, sugrįžk, viską dovano
siu, o gyvensime laimingai. Bet jeigu 
jau manęs atsižadi, tai nors prie »a-

tėviškos meilės, prisiųsk 
jam kiek išgalėdamas. Žinok, kad 
mudu vargstam.- tik iš tavo priežas
ties. žinantieji jo adresą malonėkite 
man pranešti, už ką busiu labai dė
kinga. Viktorija Stingienė

P. O. Box 16, Gilbertville, Mass.

7.—Deutsche Bank. Berline, 
tisoms perlaidoms Vokietijon..

Kadangi Baltic Statės Ban
kas turi tiesioginius ryšius suj^ kudikė,jo Antanuko tur€k nors ki- 
Lietuvos Finansų Ministerija ir j i h kMėle 
su Lietuvos Banku ir kadangi 
tos Įstaigos laiko savo depozi
tus Baltic Statės Banke, todel 
■mes galime duoti ir duodame

ir išduoda
Uz tokią 

ima savo

jsu Lietuva y ra pirmos eiiios. 
j Akyvaizdoje to. kas viršui 
jnasakyta. mes pastebime, kad 
Į ekonominio perversmo metu 
i Lietuvos žmonės reikalauja iš 
Amerikos lietuvių didelės para
mos. Jei reikalinga butų kokių 
išaiškinimų ar instrukcijų. - 
rašykite. — mums bus malonu 
atsakyti Į kiekvieną paklau
simą.

BALTIC S'fATEr BANK
294 Eighth Aver.ue.

Nevv York. N. \.

i

Mes, trįs maži s.irato.s Eurbaičiai— 
Petronėle P metų. Kastancija 7 metų 
ir Jonukas 4 metų, pajieškorn savo 
tėve’io Antano Burbos. Mes palisom 
siratos be jokios prieglaudos, nes 
mama mirė rugpiučio 7 d.. 1922 m . 

<-. tėvelis apleido mus lapkričio 25 <!., 
1922 m. Jis prasišalino is Pepperell, 
Mass. išvažiuodamas į kitą miestelį 
■u reikalu ir dauginus negrįžo, neži
lom ar jis gyvas ar miręs. Mielas tė
veli, sugrįžk, pasigailėk musų siratų, 
atsiliepk no: s per laišką. Jei kas iš 
"Keleivio” skaitytojų apie jį žinot, 
malonėkit pranešti, už ką busime la
bai dėkingi. Jis yra JI- pėdų augš- 
čio. storas, tamsaus veido, juodų 
riaukti, rimtos išvaiz.dos. 42 metų 
.mžiaus. Kalba lietuviškai, lenkiškai 
:r pusėtinai angliškai. Is Lietuvos pa- 
elna Kaur.u rėdybus. Telšių apskričio. 
Varmų oarapijos, nuo Paežerių. Mu
sų adresas: (7>

Mis? Petronėlė Burbaitė
I’. O. Box 7, Kast Pepperell. Mat?.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba moters, nuo 20 iki 40 me
tų, be skirtumo tikėjimo ir gražumo, 
kad tik motetų mane mylėti. Aš esu 
36 metų vaikinas. Atsišaukite šiuo 
adresu: J. Dalus

Wallace, Ida.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės kaip 35 me
tų ir ne jaunesnės kaip 25 m. Kurt 
tikrai nori apsivesti, meldžiu rašyti 
ant žemiau paduoto antrašo. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti paveiks
ią. kuri ant pareikalavimo sugra
žinsiu. Wm. Ignatavicz

Betleham Coal Co.
Helens Run, W. Va.

Pajieškau apsivedimui- merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
bet ne senesnės kai 30 melų. Aš esu 
vaikinas 34 metų amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti blaivios, !>e skirtumo tikė
jimo. Aš svaiginančių gėrimų nevar
toju, turiu gerą darbą, uždirbu po 
280 dol. i mėnesi. Mylinčios gerą šei
mynišką gyvenimą nepraleiskit pro- 
gus, prisiųsdamos su pirmu laišku 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu, o be paveiksio r.eduosiu 
atsakymo. I’. D. S. (6)

7135 Blackston avė., Ci.icago, III.

REIKALAVIMAI
Pajieškau motei s arba merginos 

prie namų pridabojimo. Mokestis 20 
dolerių ant mėnesio, valgis ir guolis. 
Greitai atsišaukit šiuo adresu- (5) 

W. Žukauskas
1606 So. Water st.,

Philadelphia, Pa.

REIKALINGAS BEKERIS. kuris 
moka dirbt keikus ir pajus; atsišau
kit tuojaus šiuo adresu: (5)

Matyaska & Visotski
23 Bellcvue avė., Brockton. Mass.

Pajieškau savo vyro Antano Sa- 
trausko. paeina is Suvalkų rėdytos. 
Balbieriškio parapijos. Tiįs metai 
kaip jis mane paliko su trimis vai
kais. Mylimas mano Antanėli, malo
nėkit1 atsišaukti, turiu svarbų reika- 
i.’. .Jei nenori mus matyti, tai nor3 
laišką atrašykie. Jeigu kas apie ji 
žinot, malonėkite pranešti, busiu la
bai dėkinga. (7)

M r s. M art h a Shatrauskv
Ik.z 586, Harlshome, <>kla.

REIKALINGI AGENTAI
Gabus vyrai ir moterįs visose lie

tuviškose kolonijose. Galima dirbti 
visą laiką arba vakarais. Darbas la
bai pelningas. (5)

/ M. I. Dl'MSHA * CO.
15013 Meirose st., Philadelphia, P*.

BAYONNE, N. J.
Pus mane gali kas savaitę gaut 

"Keleivį" pavieniais numeriais ir ki
tus laikraščius: taipgi visokių kny-

Užrašau visus geresnius lietuvių 
laikraščius. (-)

. JONAS KAVOLIUS
49 E. 21st st., Bayonne, N. J.

»

Adresuul.it


HŪMORISTIKA.
—Nulaužė du dantis, per- 

dūrė žandą ir lupas ištam
pė.

—Aš tamstai patariu neit 
pas toki daktarą.

—Taigi, taigi aš ir pada-l 
riau klaidą, kad pas tamsiai 
atėjau...

fe*?

Blusą Blokas

v I

įjt 
’ l

I
I Kuris mokslas seniausias.

Keturi mokslų atstovai: 
teisininkas, gydytojas, inži
nierius ir komunistas susi-

S-ginčijo kartą — kuri*? mok 
!'as seniausias.

—Aišku, kad senų seniau- 
įsias mokslas, tai teisė, — 
•tvirtino juristas. — Juk Kat
inui Abelį nužudžius, Dievas 
nagrinėjo pirmąją krimina-

•et uėru m - j
■ji to**»:*!as išauklėt; 

.ipriu.s, Sveiku- VV 
•>-. niekas nėra turo 
rte-iose r-yvonimo ė.ng- 
• *•• 1‘Mivi anonės
nu.- eksper; montavę. i-..

r r rizikuoja. Jei mo- 
■ i. j<e nes kvaršina, bet 

H .•den’s hi’jflv Brand 
■u: !ok prityrimu liekos 

l*'i fiasktaii.r; tris

ŠVEDUOS

tN. imkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikiu.

NAUJOS LOVOS
Prirengk j
orui. Rašyk d;.x;r reikalau
damas Dykai Didelės 
ginimą Knyga. aut 
sanitarių Plunksnų 
Paduškų ir Plunksnų, 
dirbtuvės kainus yra 
žemas. Dešimts dienų 

bandymui ir mes užmokam uz cxpre-; 
są. Kostumeriai užganėdinami visur.; 
Pasiųsk at.’ituty šiandien įeli.alauda-į 
na dy kai knygos ir sanipalą Į .ual,<nų , 

American Peather X Pii.iiu Co.
Ucak E 1 — .Xasini)i<. Ic-nn.

jas dabar šaltam į

Nupi- - 
naujų 
Lovų,’ 
M ūsų 
labui

i.»

AMERIKOS
UNUA

J LIETUVĄ
Greitas pasaiierinis kelias 
NEW YORKO IK! 1.1EPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

L1EPOJU
S. S. DROTTNINGHOLM 

Vasariu ld, kovo 10 ir Balandžio 1! 
S. S. STOCKHOLM 

Kovo 31. Gegužės 5.
Trečios Liesos kainos:

J HAMBURGĄ---------------$103.50:
I DANZ1GĄ ir P1UAVĄ $10C5U 
J L1EPOJV ir KLAIPĖDĄ — $107

Su daruokfjimu $5.00 taksu. 
Trečios klesos pasažieriai turi ka

baus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasportu vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų „r
S W EDIS H AMERICAN LINK. 

21-21 Statė Street. New Yurk City.

Skaityk šiui->- strąip.,n»as aas są. 
vailę ir pa-idet ateičiai.

"HišPLU KIM-U B-UTUOST 
AMERIKOS LINUOS 

LAIVŲ.
Pi'gal naują Balti jos-A men

kos Unijos patvarkymu, nuo 
šio laiko išplaukinės du laivai iš 
Xev Yorko i Hamburgu. Danci
gą ir Liepoją, ši linija turi ge
ras ir greitus laivu.*, kaip tai 
fistcnia. Litvui. Poloniu ir 
Lithuanb............. •

Gerti šios unijas patarnavimu 
vertėtu pasinaudoti lietuviams, 
aplankant savo tėvynę arba par- 
>ig;. oer.ant savo gimines.

Laivas Estonia išplauks 
sario 7 dieną.

Tavorščiu tarpe,
—Na, tavoršti, tai jau vėljię bylą, 

naują pačią įsigijai. Vy- . ” 
ras L.

—Mat kas
riau... į va. o tai grynai chirurginė

—Bet kaip bus tada, kuo-'operacija! Matai, kad medi- 
mc-t tavo senoji pati dasiži-jcina atsirado seniausiai. 
mos, jog be divorso gyveni?; —Visai ne, gerbiamieji — 

—O... ji manęs niekad ne- sušuko inžinierius. — Juk 
suras.- Aš važiuoju miestas pirmų pirmiausia Dievas su

teigi ja L Vy- —Ką tu kalbi! — pasipik
tino gydytojas: — juk dar 

nauja, tai ge-j prieš tai Dievas sutvėrė Jie-

t H F
Tarpe laisviečių.

Redaktorius V.:— Kaip 
misliji, Jonai, kokia šįmet. 
bus žiema?

Redaktorius S.:—O, šįmet 
bus baisi žiema !

Red. V.
Red. S.

tas visai suplyšęs, o kadan
gi Bekampio neišrinkom Į, - . ... .
kriaučių delegatus, tai nau-|?a^P?Oin^* K-ebonas jai nn- 
jo neatneš.

i nuo miesto su prakalbom ir kūrė pasauli—o tai tikriau-

2

l

Delko?
Mano overko-

spyčius tiems mul-

L

VALCTKEVh'lAl S

TREJANKA
arba

TRFJOS-DEV YN ERH kS

Sm įdeda iš 27 įvairių gydan
čių želiu. šaknų ir žievių. Gydo 
visokia* skilv.a ligas; nemnJi- 
mą, dispep-Ąja. išpūtimą, ii.-me- 
nį ir 1.1. Gcriau.-iai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 53c.

Salutaras liras gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatų,
Kurs tik vartoja Sąlutarųr

Blusą Blokas

Neišpildė.
Našlė su šešiais vaikais, 

apsiėmė būti pas kleboną už

aias inžinerijos menas!
—Bet kažin kas pirm pa

saulio sutvėrė chaosą? Tai 
•mes, komunistai! Musų tad 
įmoksiąs ir yra visų seniau
sias — išrišo ju ginčą komu
nistas.

Į

Į

va-

i

ŠALČIO IR GRIPO i'ROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čiu purtymo, skaudėjimo kūno 
- ’ • - cylue

kaip
Grip >

‘žadėjo pabudavoti namą,
• duoti daržą barščiams au-
• ginti ir t.t.

Praėjo daug laiko. Klebo 
ęy- na.; savo prižado neišpildė.

, žinoma, supykusi vi-

Blaivas nenori ženytis.
Atėjo jaunavedžiai pas 

kunigą imt šliubą. Mergina 
buvo blaiva, 
girtutėlis, vos

(____, žinoma, supykusi vi- i ^ėsL
bet ir juokus S3 gerkle užriko ant klebo- _ šiandiei

!m> prie visos klebonijos sve-j(luot negaliu; nes tavo įava. 
:clLri . x , . ’ bėrius girtas. Atsivesk ji

> ^Cpe; ^u.n\aairvtoi, kuomet išsipagirios—
visko žadėjai. O ką as da- - - - • a e .

-^^SK¥’ bar.turiu už savo darbą, tik *
šešis
ko...

t

Baisus pavojus.
New Yorke kada tai 

veno daktaras, kuris netik iXašlė, 
gerai gydė, 1 " * -i
gerai krėtė.

Kartą nakčia pašaukė jį 
tūlas bankierius kuogrei- 
čiausia pribūti, nes buvęs 
sunkiai sužeistas. ‘ ' 
binęs daktaras rado "ligonį' 
trupučiuką pirštą Įsi plovu
sį. Nors supykęs daktaras, 
vienok aprišo turčiui žaiz
dą, parašė receptą ir pa- 
siuntė tarną į aptieks kuo-;suj J, 
greičiausia parnešti vaistų.^'naujtl narių į kliubą. Pirmi-

Rannierius issiganaęs duodamas Jplikan
kinusia daktaro: štams nrisaiką, kalba:
, —Ar zmzoa labai pavo-, —j^ižadu apsivedi-i 

jinga . jno, nėr visa savo gyvenimą;
—Žinoma, kad pavojinga, i -į,, nevedęs, negi turėsiu 

Jeigu tarnas užtruktų kiek : ■-0;-įV) reikalų su moterim ir 
i saugosiu savo narius nuo į 

• o, taipgi ir savo vaikams 
ždrausiu apsivesti...”

Blusa Blokas.

vaikus, daugiau nie- 
Blusų Blokas.

Prisaika.
lių kliubas savo 
ne priėmė daug

pavo-.
(

ilgiau aptiekoje, tai be vais-j 
tų išgytų

L

bet vaikinas į 
ant kojų lai i

i

šliubo jums

pratarė kunigas į merginą.
—Nieko nebus, kunigėli, 

nes kuomet jis išsipagirioja, 
tai nenori su manim ženvtis

-- '!

žinią '> 
sako’

i i 
i T.gražia pana. Jis savo pa- 
ciuto, buvo labai patenkin
tas, liet jam nepatiko, kad 
į ji perdaug užsipuola ant jo, 
spirgama ii gražiai nusi- 

i prausti. Kai
i

'cėberį karšto— klau-\ja?0 an| j0; 
—Prauskis 

ne, tai vaikas bus juodas !... 
Jis prausėsi ir prausėsi 

į Netrukus gimė sūnūs juo-į i » - -j t__ 1
'C2S,
vėl 

Kokių per-; _ 
Euro-,kiau> kad permažai prausie 

x ' si!
Mokinys:— Caras su kai-, 

žėriu nuėjo velniop. Leni
nas su Trockiu jų vietas už
ėmė, o ”čią” atsirado klux- 
manai. Dac oi.

Blusų Blokas

Gaila milionų.
Tėvas, perskaitęs 

apie Rusijos padėtį, 
savo žmonai:

—Rusijoj mokama vienas
milionas rublių už Ameri
koj padirbtą cigaretą. Argi 
nestebėtina ?

—Eik tu, eik, melagi — 
prieštaravo žmona.

—Papa! Aš nenorėčia bu- f kasyklos, ji 
ti milionierium.

—Kodėl, sūneli? 
sė tėvas.

—Man butų gaila mokėti* 
milioną rublių už cigaretą. į

Blusų Blokas.

Mokykloje.
Mokytojas: 

mainų po karo Įvyko 
poje ir čia?

O tie kiaušai, kiaušai I
Kartą atėjo kumutė

Apsigavo.
Ar -ivedė maineris

pana.
su

jis pareina iš 
tuoj pripilusi 
vandens, rėk-J*

Sa’ulera Biieri žmonės vartoja jau 
per metu auo visokių pilvo ligų it 
beilsi jo sii-bėtinom:* pasek ftiėmis, 
! •.aJui’pi neranda jum lygaus, nei už. 
ji vieše iiiu. Pasistengi; Įsigyti jo 
huteiį, o mes užtikrinnm. kad su juo- 
i.ii nesiskirsi, kol gyvaa busi. Kokį, 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo uptiekoriaus 1-ikalau- 
ilnmus tikro Sulucaras. o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbsiu 
priduodamas savo apuekoriav.s adre- i 
s a, adresuojamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & ( HEMU AL CO.. Ine.,

Dcpt. 1S » ,
173" S. Halsted Si., Chicagv, UI.

galvoje, iri 
skaudėjimo 

ir kaulų. Nėia “rresn.ų : 
lių r.ao šių nvstnagunu.i, 
Val itkcvičiaus šalčio ir 
ProtkvS.

Pakelis 50e.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALI TKEV1CH 

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

slatn-

t

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija. 

2,310 LIETUVIŲ 
gali atvažiuoti į Ameriką prade
di n t ateinant; Liepos mėhesį. Cu- 
turupatarnavimas yra greičiausias 
tavo "iminėtus atvažiuoti i Ameri
ką. Žmonės turėdami Cunard bilie
tus gali ant syk išvažiuoti, nes 
l'annrd laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius :s 
Lietuvos per Cunard Linijų lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Tž patarnavimą nėra ekstra kaštą

Cunard Monev Orderiai yra iš
mokami Lietuvoj greitai ir saugiai

Dėl tolesnių informacijų kreip
kitės prie laivų kompanijos agen
to savo mies
te, arba prie 
arčiausio.

Į 
ner 
cly.- v; 

P-

, iiuy ja 
r t Kia m i 
vadinti

I

iiK

i JI•.'•-i
• > -
J* 
iri 
if

Je.y
ras
S iiKi'

t-l

■J C

,ud ■>.ic

vilkirir- >

, kUDIKiu 
TjEROVės skYRIUS f. riša; 

■«asto

3 DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

STRAIPSNIS V.
----- o-----

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
PENĖJIMAS.

i

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SH.PN ĖJUSIEMS 
VYRAMS.

n;uins tik 50c.
ipnčjo vyrai, kaipo 
ant visados. Išsigv- 

M A O. l'odel, ir ga- 
-u ’jčtinu. kuris jau

•u., >g; iė lytiškai nusilpu- 
-S: >argii:a nerviškas nu- 

e. i'.usįo.ię vyriškumo, 
:e ;:.Į.:--vkehjų, šaltas rankas 

skauda, skaudėjimą 
u^zietejioią, iš priežas- 

: - i, sapnai ir aiieinai 
ą- , žmonėse. Kaip pa-
v kiti. :ai Į»-veiksit ii- jus 

lą būdą vartojant, 
mosite tvirtu, sveiku, 

laiku vaitcsit. Pa-
- tikrinus jus t.tom 
A ir tikra; Dei

* UITU? tiek, 
a 15 Uieną. jei 

antrašą ir 
arba pinigais apn 

nn.i lėšų, .(leidžiu at- 
_d ui ne yra perina- 
i pakelis, užteks art 

pasiūlymas vra ant ap- 
laikv.. Parašykit mums b? 
.a;ninė<L.n-.! laikraščio var- 
- t- šj paskelbimą, o 
ne .ėtas gyduoles tuc- 

O>)

i
I
I
I
i

I

Tel. Bearti 63M

OR. I. M. FR-EOMBi
SPECIALISTAI VENEBldKl 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo liga w 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare
iwn» WAStiiNGTON S t 

SUSTOS. y. ASS

li us

Nuvyk skaus-1 
mą šalin! I 

Raišač petys, meS- į 
1. ūgis kis trauky- I 

s muskulų, :š-| 
•ytas sjr*u rys— j 

yra <imu- ’

Tr. -iau į>&iry 5
i

I 
f

Į

t

siii- 
kad 
tik 

5Oc.
J-

kovo COMPANY
Ite-pt. 40, Brooklyn, N. Y.

425 Broadvvay.
SO. BOSTON Tel.

Ofiso valandos:
Nuo 9:30

Nu«* 1 -iki 5 Nuo
Ssbatomis nuo 9:30 ik> 12 ir 
nuo 1 iki 5 va>.ai>-

IL H VON SUHLICK 
TaJ vra žmogus, kuris 
pagelbsti sergantiems 

žmonėms.
■ tn»tą a tirui aš prane- 
Įmt.s unonėafis, i^sd ma
lko Kraujo Arbata 

prašalint
> mk-stų, 
kraujų.

tems, ,‘.ad
Arbata, imama prieš

Tik vienas lietuvis.
Aak»uriu« ir l.aikrealicinkaa

pa 
uetsaitnią, 
sutvarkyt

Penėjimas Krūtimis.
Gamta parėdė, kad kūdikis butų j 
ninias krūtimis; todėl motinos pie-į

; ;.as yra geriausias kūdikiams penėti liausi;
• maistas. Motina turėtų dėti visas pa ' 

tu Te., J-tangos žindyti savo kūdiki ir r.esi-
UU Oi utie. ftonkos ikl viskas kas buv,

iguiimas tapo padaryta penėjimui krū
timis.

kai smala. Jo pačiutė 
put jo užsipuolė: 
-Matai, ar aš tau nesą-

f i

i
! Tai tavo bėda. i "
Žmogelis, nesuprasdamas 

kame dalykas, pasiklausė. visi 
pas kaimynus rodos. Kai- 
myna1’ jam papasakojo, kad ; 
Jo pačiutė prieš apsivesia " 

• draugavo su Johnsonu (juo 
; du džentelmanu).

BIusu Blokas.su!
kraite kiaušinių i turgų, i 
Miestely tuomet buvo labai ■ 
slidu ir jai pasitaikė par-’.....................
griūti. ika senovės pažįstamą -Joku

■•• Jėzau. >.••*•".•. į
susprogo!... j r-

Subėgo būrys žmonių iiąkaiv 
tuoj pribuvo daktaras su 
l'.repšeliu. Matyt, keno buvo 
pašauktas. Kumutė pamatė 
daktarą su krepšeliu ir ste
nėdama prabilo:

—Matai, ir kupčius pribu
vo, bet jau pervėlu, poneli. 
Matai, čia visi kiaušai pra
skydo !...

i
l1

l 
I 
<t

iki 12

•PA1N-EX?ELLERIU
: s lamos vietos skausmas bus i

g: uij; .ut.VS. Pi?,
sliii-rus yre mirusi prir-š 
ki:e •? Loską šiandien 
t>t.s oavo aptit’korię— 

■• s tik .'C u* "ve. Per 
ikrinklle, ka<l b.itij 

pakulio musų Iškero 
-.-alsbiu'r :>kiis. Nriu-kit

:•
įČ 

ji paategztižiojimų.
i F. /J). MCIITSR & CO. 

104-114 Seutb 4lh St. 
ISroor C’-. N. Y.

tiesiausias susineši- 
andėnj su LIETUVA.

iv ai iš Rol teiiiarrio nuveža pa- 
■ iiis tiestai į PIIJAV'Ą. 
ivai išplauks iš New Yorko

NciOilDAM ........... Vasario 10
NEVY A.MSTERDAM Vos. 17 
VOLEN1/AM ......... Vasari* 24
.Viusų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
rialas.

Užsisakant vietą kreipkitės prie Į 
vivtos nr--entu s r ha nas

Per 12 metų S«. Bostone r.ar- g 
hsoiu ir taisau visokios rūšies > 
aikrodžins. žiedus, lenciūgas ir 
šiaip visokias auksinius ir auk- g 
suolus daiktus. Darbą ir učsa- Z 
tyraus pri-mn pe- paš;a ;r iš- 4 
pildan teisingai ir greitai, i?)

P. VALUKON1S Č
SO. BOSTON. MASS. | 

375 BROADWAY |

£
gamtai 
nuodus i
DitilsVt

gąrištu Kraujo
A’-L-i«.ii. t. išvyt blogą šaltį

U' sr-saagvj’a ut > iufluenzos arba 
{plaučių jzdcųfim-i.
| gur.C;«?n miiiota; žmonių vartoja 
j 3dg>rri<k.Į žolių Arbatą, kaipo je-
"gyduolę namuose.
Turtingi syvai, esunktį į, šaknų, 

Įievi-j, ’-klų, lapę, uu^tj ir 
imami ;>ent du l^rtu savaitėj, 
ratu nsgv"-’

Ariiescr_
ko, nes
Krav jo 
klerr

Rei
.-arsi
f-ast;;

mano Sul

upę. uu;ftj ir žiedų, 
bile

vietos agentų arba pas
HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St» Boston. Maaa. j

UNITEOAMERICAN L! N ES
JOINT SER.VICE WITM

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į

LIETUVĄ

ir
ir

I Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo l*iero 8G, Norta 
River, pėda nuo 4oth st.

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ar.t visų iaivų. Dide
li valgymui kambariai, su
ltonai ir puikus dėkai tik 
trečios 
riams. 
CLAY”.

"■l:>ės pori .-Vviku.

kurie v
... Arbatą,
ii y.-a pagel.C
... pas
:en arba aė
vieną dic.š; -eirr.ync^ bsiksa uz 

arba 3 ei &>, -

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais Sriubiniaiz 

Laivais j

LIETUVĄ
NEIV YORK-BREMEN 

Laivai išplaukia kas antrą. 
Seredą. Paikiai įtaisyta 
Trečia Kleaa. Puikus užda
ryti kambariai- dėl 2, 4 ir 
G ypatų.

CHAS. KAUFMAN
152 Mashington St, 

Boston, Mass.

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chcraiių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytą chorų baisams; 
<lalis' jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. l-urie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kainu i d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

knygų; gaus už 25 ddl.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broadvvay. So. Easton, Mass

i'.;au-~mu_ ja ui-ui- 

įga.

prisiųsiu apmokėta

Bulgariško 
pasako ar.tPenėjimas iš bonkutės.

Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 
reikalas stvertis bonkutės. Kad šita 
metodą butų pasekminga, reikia labai 
atydžiai rūpintis pasirenkant tinka- 
r.ra pieną Ir ji prirengiant, į Itą įeina 

•arbių smulkmenų.
Jc-i yrsr kuris vienas dalykas svar- 

’; už kitus prirengiant kūdikiui 
ui. tai tas dalykas yra švarumas, 

indai dėl mieraviir.o, šildymo, 
-“išyrr.o :r penėjimo turi būti steri- 

. iizueti verdančiame vandeny tuoj 
;.im vartojimo. Bt-.o yra s-zarba, kad 

•• •«cki.- iriera-iinas turi būti atliktas 
“l į ati džiai, kad gavus geriausių pasek- 

, mių iš vartojimo maisto. .Jei seksi 
i patarimą čionai paduotą, tai išvengsi 
daugelio bėdti.

Pasirinktas maistas turi būti 
pidloLS tibet c i 

mieštas sulyg kūdikio amžiaus.
; kondensuotas pienas 
radikiams maistas dėlto, ___ — -

•enodo sudėjimo, lengvai !'<lexi 
ir visados •-.•».«

tik su

A d 
dent. 
Tg:

•?.

aptiekorią

arta €' ož

f 20

k’esos 
Laivai 

rŽAYERN”, 
CARROLL’* 
GIA” turi 
kambarius.

Nauji trijų sriuba laivai 
"RESOLUTE”, ’RĖl'AN- 
CE” ir ’-ALBERT BAL- 
L2N ’ veža 1, 2 ir 3 klesos 
paša žiedus.

II8ITE0 AMERIKAI L.’NES

JULIUS ltOTTENBBRG.
360 Hanover st.,

Boston, Mass.

pasažie-
’MOUNT 

”HANSA’\ 
’MOUNT 

’THURIN-
specialius

M. X. MOCKUS 
.. GJ’'c 
rikiu;
ž’nti g. 
žmones.
iy. a-k; tektara, 
riskrs 
teiS J Į" 

!'ie nave:

s Medikei 
PAVEIKSI’ 
rsmgają šaly 
"4 gyvenimą, 

namus, 
zenklyvas vietas, 

g-rnti.-kt<s .-.avatnybes ir t.t. 
.K.-iai loiograriskl arba k*>- 
.aunami pas mane. Keturi 
geresni -jZ šl.00. Vaizdu;

P^'erk-lai vienoj knygoj, 
statau ir lietuviškas pilnas 
u.ųa-:, -j nurodymais. Bi- 
.:i š,.ofi. Bib»;ja niažesnėji 

gadina užsisakyt ”KE- 
k;1’--' Pažangius iaikraš- 
;vu rii- lietuviškas kny- 

kai - as.
per 'oankos draft. 
■įso money oruer. 
•gi. t motame laiš- 
•t'ukymą. turi at- 

!>• 2c. Mano

I
i 
!

Tcl. So. Boston 506-W $ 1 

DAKTARAS į 

A. L. KAPOČIUS!;
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
Nao 2 Tki 9 vak.} \

NEDĖLIOJUS:
5*'vk?i ik’ H. no pietų.

ir sako, kad čš 
jus galite pa-. 
idENiCO, jos 
aprėdaią, dai
nuosiąs. isto-: 

padirb-gTV 
ti. 

yrarl »ruoti. j 
kad-už

ie». : 
gatavas var-;S2.<Jb. f*i 
virintu van-Įtikiu. F5- 

• blija dėl

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž- ’ 
tai pn-iv.iiko, kad motinos neįgali pe
rėti k; dikio savo 
šuoram 
nors k 
wkas 
maišyt;

laba: į p) Kits*: 
urna:;

ir.u

-------- -- -.
- ’• i ..aidintas
iena So. Bostono gatvių imvaiLs

- - I jis SVė.! ’.lS. t 
; suvirškomas 
‘ tojiniui atmiešti

, . — • i, —— .. * įueniu.kiaušai niano;oa Krituli.
-Na, ko tu toks nuliūdęs,; 

„.„.p žemę pardavęs? — pa
klausė Jokūbas Tado.

—Et, ką čia visa išpasako
si, — atsakė liūdnai Tadas. 
— Tik gaila man jo, 
gaila; geras draugas buvo,j' 
aš jam daug gero esu pada-j^,., 
ręS... Įgenik;-

puikaus 
. J, . 

>i 'e motinos pieno.
)’>>r<len’s Eagie Pienas šiandien au- 

! klejos daugelį vaikų, kurių tėvai pa
ltys išaugo ant Eagie Pieno, ir kariu 
1 tėvi t >v;*i taip pat augo šituo pienu 
'70 metais. Kuomet pasvarstai, kai 
b.>.-<h ;;;i pienąs yra vartojamas per 
tris ventkartss, ir vis labiau yra var- 
tr-jur-u.. ..iundien, tai pamariai, kad 
turi LtiC tan; priežastie. Ir ta prie- 
žasci.-; vi a ta, kad jis įrodė save esant 
užgari Įmantriu ir saugiu taip ilgai, 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą.

Nczirnririt kur tu neisi po visą šita

šią dienu vaizdelis.
VL._„.N.

jai pasitaikė par-‘eina Tadas Tylius ir susitin

Blusą Blokas

1

Pas dentistą.
—Meldžiu atsargiau, tam

sta, valyti dantis.
—Kodėl?
—Pereitą metą man išva

lė dantis, tai trims savai
tėms ligoninėn turėjau at
sigult

—Šitaip! Tai ką jis tau 
padarė?

f

—Tai kas-gi tokio atsiti-ja, ir(J 
ko, sakyk, ar mirė kas. am- - 
žino atilsio? — Įdomavo Jo
kūbas. i’

—Kur čia, dar blogiau, — te 
atsakė Tadas.

—Na, tai gal nusišovė?.
—Blogiau...

!
i

V '

—Ką-gi, pasikorė? Sakyk 
teisybę?...

—Ne. Jis... apsivedė.

$5.0i:.
. Per mane 
ILEH T 

krūtimis, >>■ taui, jčiu-. t 
.ma. reikia parūpinti kuiifff3-'- 
:ą maistą. Ir geras, gryna'?,' 
karvės pienas, tinkamai su- 

.- s;, eikalicga kiekybe ge-
:;Cr::u~. '. i-a t<i'\:s mai:tn ,
kiek vandenio. Puikiausias 

/■•tįs pila inKuiudsio pivr.o ir 
cukraus eina po vard.i 

Eagle B^and M ilk. Per tris 
niotino; aC-idūjo ant šito 

pieno. Penint ji sulyg naro- 
padaro arčiausi artimumą

i

ke. Norintis
•Sjus:

tas :

2? mm
siųsk

’ ST r\Įi
Pinigų

taniĮM. adre-

t !
(Oept.

M. MOCKUS
D Aparl-ido J.T7A

Guadalajara. Ja., Mexie>.

I i

I

Maloniai užk’iečių vinis a®

Spaudos Darbais 
visuomet kreipti# pąą 

JUOZĄ GRIKŠTU.
Aš atspausdinu greitai, gražiai ir 

jgia1- . Taipgi turiu atspausdinęs 
ĮRt/AIATę su gražiausio® dainom 
’ s“ .y?--?*1’’.*8 paliksią®; tvantob.

•-\e. JIS... dĮKunic." ^lį t,. Kanadą, visur gausi tą patf
A-a, tai gaila, labai gal- BcrdeuV- tagle Pieną, šviežų, ir zvel- 

linmind^Tnaų tralvn bev»-ik kiekvienoje krautuvėje.— linguodamas gana Vi^.li4. ;.lrviigiaiS jjs JTa vienatinisla. - 
pratarė Jokūbas.

yra vienatinis 
augus pienas, su kuriuo gali išauklė-

$ 

ir 
lietuviškais ir L_. 
gromatn $1.25, už ___ _
už konvertų i6e. Junigua siųskit 
njoųev r.njeriais, <• 2r,f. sjųs»-il pašto 
rtamporr.is. ■ (.)

JUOZAS GRIKŠTAS
233 No. Clarion st., Phila*^hia* P*

angliškąją. Vi ItM 
už 12 gromatų 2Sc-,

25c. siųskit pašto

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
IŠSODINIMO ANT LAIVO. __________
■;i:i NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I 

LiTHDANIAN TRAVEl BUREAU TRAV^L*^BUREAU
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.Ofisas "Keleivio” narna 

25 į l>roadwav. tarpe C ir V 
SO. BOSTON. M ASS.

Seredomis iki 12 d’eną.

| Phone, West 2191

i DR. J. JONIKAITIS
• ■ I' I
I I^ilcas: 1—3 ir 7—9 vai. vak. J I
t ......- - •'
!

3732 MK HIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

JŪSŲ PA1NTER1S

JACKUS STARKUS 
gyvena po numeriu

689 Washington St., Dorcheetcr
Tel. Dorch. 3737-W. (-)

Dirbti! VPVėliavMi Kųkardv, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- Muu»v-,paU(jy jr Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jusu dr-tės vardą.
STRUPAS’CO., 9OB3 PBrry 8t- N«wark,eN. J.

k
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SVEIKAI UŽLAIKYK 
SAVO PROTĄ.

Kuomet tavo draugas ar 
pažįstamas išeina iš proto, 
girdime iš visu pusių kal
bant: „Kaip baisu, geriau 
numirti’’’ Ir tą žmonės sakė 
per šimtmečius. Bet laikai 
persimainė. Net ir pikčiur
na, kuris visiems pasakoja, 
jog pasaulis vis aršyn ir ar- 
šyn eina, negali užginčyti to 
didelio progreso, kuri svei
kata padarė ypatingai per 
paskutinius 50 metų.

Beprotystė yra sveikatos 
dalykas, kaip ir džiova, šio
mis dienomis beprotystė ne 
tokia slaptybė, kokia kadai
se buvo, šiandien nevertėtų! 
mums kalbėti apie bepro
tystę kabio beprotystę, bet 
kaino proto ligą. Proto liga 
sergantis žmogus būna ati
duotas i ligonbuti, kur ji 
prižiūri gydytojas ir išla
vinta slaugė 
žu išėmimu 
būna išgvdvti. 
valstijoj beprotystės namai 
su uždarytais kambarėliais 
ir stačiais žakietais yra pra
eities dalykas, ir jų vietose 
turime moderniškus ligon- 
bučius. Beveik ketvirta da
lis proto liga sergančių New 
Yorko valstijos ligonbu- 
čiuose būna išgydyti ir kita 
ketvirta dalis užtektinai 
pasveiksta, taip kad gali 
sugrįžti i savo namus.

Proto liga ne tragedija. 
Kartais išgydoma. Daug 
kartų būna nukreipiama. 
Yra suvirs 40,000 proto ilga 
sergančių New Yorko vals
tijos ligonbučiuose. Dauge
lis jų butų buvę išgydyti, 
jeigu tik laiku butų pradė
ta juos gydyti. Mes šian
dien turime tokias progas 
gydyti proto ligas, kokių, 
niekuomet neturėjome.

New Yorka valstijos li- 
gonbučiai Įvairiuose mies
tuose turi protines klinikas, 
kur žmonės gali už dyką 
kreiptis ir su pasitikėjimu 
gali gauti patarimų nuo gė
lai žinomo gydytojo. Tos 
klinikos yra ne tik tiems, 
kurie proto liga serga, bet 
ir tiems, kurie yra labai 
nerviški ir negali tinkamai 
atlikti savo darbą ir ku
riems gyvenimas nelinks
mas. žmonės dabar nesibijo 
eiti i protines klinikas. Su-; 
laužytas protas nearšesnis 
už sulaužytą koją ir reika
lauja kuogreieiausio gydy
mo. Pereitais metais suvirsi 
i4,000 žmonių lankė kilni-j

f

Pakirpti plaukai ir pleiskanos jiėia n:a- 
<»!:i kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

k A M K U PI M Kg LIETUVOS T S- 
VI NES GYMMO liLik.kLAL KAM 
BRANGI Mįs TĖVŲ, BROLIŲ, SE
SERŲ LAISVĖS GYNĖJA LIETU - 

. tas lesu! sau ir 
K‘tninėms Lietuvoje aisi 

m< lam; savaitini laikraštį 

“KARYS’’
"KARYS” rašo ne tik Lietuvos 

riumenės reikalais, bet Juoda žinių iš 
tisas Lietuvos ir iš užsienio.

"KARYS" spausdina bendrai lavi
nančių raštų, kurie svarbu skaityti 
visiems besišviei iamiems.

"KARY.J” randasi Lietuvos 
menės paveikslu, reginių, įvairių 2 
sakų, eilių, juokų ir t.t.

"KARYS” 
laikraštis, k t: 
nės kūno lav: 
SPORTO žiu?

Sporto

K A M R (1’1 Mgg LIETIMUS TĖ-

BRANt.l .MUS LĖVŲ, BROI.il, SI
iiniv « • - _ . _  

tos K ARU MENĖ.
savo
>923

sužeidi-
raumenų ir odos varto-

Apart pavojingo 
mo t 1______
jant kraujo veržtuv{fe» yra 
dar vienas baisesnis pavo- 

! jus surištas su jų vartoji- 
'mu. Tai yra pei stiprus su
veržimas, nuo ko nustoja 
kraujo cirkuliacija ir at
skirtam nuo širdies sąna
riui gresia mirtis. Jeigu tas 
verstuvas buvo laikoma^ 
ant sužeistos vielos apie va
landą laiko, reikia jį kuo- 
greičiausiai atliuosuoti by 
tik kraujo tekėjimas jau 
yra sustabdytas. Bet visai 
ji nereikia nuimti, nes gali 
vėla prasimušti kraujas ir 
vėla reikėtų suveržti. Kada 
reikia vartoti kraujo verž- 
tuvus, būtinai reikia kųo- 
greičiausiai pasirūpinti 
daktarą, nes, jeigu prisieitų 
kraujo veržtuvą palaikyti 
ant vietos apie tris-keturias 
valandas, atskirtai kūno da
liai gresia neišvengiama 
mirtis.

t
iii................. U ii---------- ---------

motinos turi būtinai užmig. LAIMINGUOSE ATSITI 
dyti kūdikius nors valandą1 
per dieną. Mažai vaikų tarp 
dviejų ir dvylikos metų tin
kamai augs be dešimts va
landų miego. Gali apsieiti su 
mažiau, bet motinos prie
dermė prižiūrėti, kad kūdi
kis miegotų nors dešimts 
valandų kasnakt.

Papratimas užima pirmą 
vietą kūdikio gyvenime. Ne
tik savo naudai kūdikis kas
dien turi miegoti paskirtu 
laiku, bet ir motinai pato
giau. Motina turi prižiūrėti, 
kad kūdikio miegas nebiitų 
pertrauktas. Papratimas 
prikelti kūdiki, kuomet sve
čiai ateina Į namus, padaro 
ji piktą ir nekantrų. Jeigu 
reikalinga pakelti mieganti 
kūdikį, tai tą galima pada
ryti tik tuomet, kai kūdikis 
jau yra išmiegojęs apie 45 
minutas arba valandą. Pir
ma valanda miego yra gi
liausia.

Jeigu kūdikis nemiega, 
tai gal tam yra svarbi prie
žastis. Žinoma, kaikurie kū
dikiai geriaus miega už ki
tus. Bet dėl nemiegojimo 
persitikrink, kokia yra prie
žastis. Gal dainavimas už
migdytų kūdiki? Nevisi kū
dikiai mėgsta muziką, kar
tais bile kokis triukšmas 
piktina kai kuriuos kūdi
kius. Svarbu žinoti, jog kuo
met kūdikio jausmai išsi- 
plėtoja, kad paskiausias yra 
girdėjimo jausmas. Maty
mas pirmas, palytėjimo 
jausmas antras, ragavimas 
trečias, uostymas ketvirtas 
ir girdėjimas paskutinis.

Reikia žinoti, jog šviesus 
kambarys negeriausia vieta 
miegoti. Jeigu kūdikis už
miega tokiame . kambaryje, 
tai tik nuo pripratimo. Visi 
kūdikiai geriausia miega 
tamsiame kambaryje. Kūdi
kis turi teisę liuosai miegoti, 
Le varžančių drapanų, gerai 
išvėdintame kambaryje. 
Tylumas irgi svarbu.

Daugelis motinų nežino, 
jog nerviški vaikai greičiau 

; užmiega kuomet motinos 
i ranka padėta ant lovelės ar 
kuomet supa vygę. Tas kū
dikį suramina.

Daugelis motinų nežino, 
jog kartais kūdikiai negali 
miegoti, jeigu kambaryje 
randasi koks kvapas. Nesti
prus kvapas ne visuomet 
prikels kūdikį, bet daugeli 
sykių miegas būna nera
mus, kuomet kambaryje 
jaučiamas aštrus kvapas. 
Net ir saldus kvepėjimas 
kartais priverčia kūdiki 
vemti, ypatingai jeigu pilve
lis nedrūtas.

Kita nemiegojimo prie-
X___ J • 11 • m. «■ •
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Mums nereikia apleisti į 
protinę mašineriją. Kuomet! 
ji reikalauja pertaisymo.Į 
reikia tuojaus eiti pas tą, 
kuris gerai žino kaip patai
syti. tai yra pas specialistą.

Homer Fofks.

RIMUOSE.
(Tąsa)
Klišės.

Klišės yra vartojamos su-j 
stabdymui judinimosi toje 
vietoje, kur kaulas yra su
gadintas. Todelei jos turi 
būti padarytos iš stiprios 
medžiagos. Pirmosios pa
geltos klišės privalo būti 
padirbamos iš tokios me
džiagos, kurią galima Įgyti 
ant tų pėdų. Tam tikslui ga
lima vartoti medžio kaval
kelius, galą šluotkočio, ka- 
valkėli lentos, balaną, dra- 
ią, kavalką stiprios odos, 
lietsargio, blekės, žvakės, 
ritini audinio su medžio ga
balu iš lauko pusės ir tam 
panašius daiktus. Prie su
žeistos kojos galima vartoti 
kaipo klišę antrąja koją, 
pririšant prie pirmosios.

Prie uždėjimo klišių rei
kia patėmyti kelis persergė
jimus. Apari to, kad jie pri
valo būti užtektinai nelan
kąs,, kad neleistų judintis to
je vietoje, kur kaulas yra 
perlaužtas, reikia, kad jie 
butų užtektinai ilgi sulai
kymui judinimosi per ar
čiausiąjį narį, per ką galėtų 
judintis ir perlaužtas kau
las; apart to klišės turi būti 
tokio pat pločio, kaip ir są- 

bus 
už- 
šo- 
pa-

i

surištas su jų vartoji-
yri mirtinu priešu ‘įleiskami. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančių plunku, raudokit LuĮll<s.
Kuiną 65 centui aptirtose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš 1 tb.'.ratorijog.
F. AD. RtCHTER & CO.

’ t(M i U So. 4th St.‘ Brooklyn, N. Y.

karia- į

vieniniėliv Lietuvai?
•is rūpinasi jaunv.ome- 
ni»nu ir paduoda daugi 
i iš I iėtuvos ir užsie- i 

n.ų. Sportu skj rių "Kary į" veda | 
sportininkai-siieeialisiai.

"KARYS” savo metiniams prenu
meratoriams duoda dovanai priedą
"KARIŲ K ll.ENDORlUS" 1923 AL

"Karių Kalendoriuje" bus , ruduo.a ■ 
daug specialių žinių.

"KARI" redaguoja kapitonas 
šertas, buvęs Steigiamojo Seimo 
rys.

"KARIO" kaina 
pusei metu — 1 <:

Adresas:
"KARIO" 
Laisvės

KAUNAS, 
Amerikone! Pats

‘giminėms Lietuvoje
> gynėją 1_1L._J._:

Padarysi ir sau ir kitiem:

melams 2 dol
lt*

Rii-1 
na-1 i k i me, i

| Lietuviškai-Lenkiška Aptieks j
A Jeigu norite teisingi} vilttų žetnoma kainoms, tai visada ateikit* 2 
a ant l'il) Sab ui st„ kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 3 
« visokių iigų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio i 
3 reumatizme, nuo nusilpnėjimo s t r ienų, kraujo valimui, nuo uždėjimo Į 
S plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- j 
Į? tingų lifiv ir geriausius patarimus suteikia'ne, nuo patrūkimo < 
p dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. J 
■i Mes jums patarnausime kuogeriausiki, pasaukiame geriausius , 
♦f daktarus per telefonų uždyk». Todėl jeigu norite gaut gerus į 
q v&ietus ir suėėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKA po numeriu j 
I 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. j

11’ *
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Redakcija 
Alėja 12 N r..

I.1THUANIA.
užsisakyk ir s.

• i m t . o ..ihu'ujl“ užsal.y.. i
yTH Tėvynės gynėją laikraštį "KARĮ"! 

naudos!!!
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Apart tornikvetų sv.'tab Į 
dvmui kraujo tekėjimo 
vartojama dar kitokios 
prietaisos. Tam tikslui gali 
būti vartojamas be jokios 
paduškaitės diržas. Taipgi 
dar gali būti rekomenduoja
mi speciališki tamprus ban
dažai ir petnešos. Bet kiek 
galint reikia rūpintis įgyti 
tornikvetą, nes jis yra atsa- 
kančiausias, kadangi jis 
spaudžia tik ant arterijos, 
tuogi tarpu kiti veržtuvai 
spaudžia iš visų pusių ir to
kiu budu visiškai sustabdo 
kraujo cirkuliaciją. Jeigu 
yra vartojamas cirkuliariš- 
kas veržtuvas, ji ant žaidos 
negalima laikyti ilgiau kaip 
valandą laiko.

(Bus daugiau).
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j
Į
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LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (suppiies). lš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome ex.»erių, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. (?»
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Kast Broadvvay,
South Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

i
Tel.: Markei 6234 

ir Markei 45-6

DAKTARAS
narys, ant kurio jos 
vartojamos, nes kitaip 
raišalas pasiekdamas iš 
nu sužeistą sąnarį, gali 
stumti 
kaulą, 
nuo 
taipgi kad palengvinti ligo
niui ir neleisti nusibružyti 
odai, viduriniai klišių šonai 
išsikloja minkšta medžiaga; 
atsakančiausia tam yra au
deklas. Apart to, dar yra 
vartojama arba bovelna, 
žolė, skudurai, nuobrukos, 
pakulos ir t.t. Jeigu klišės 
nėra minkštai ištiestos, tai 
sąnarį, dėl kurio jos yra 
vartojamos, reikia labai 
atydžiai saugoti, nes sąna
riui sutinus gali sustoti 
kraujo cirkuliacija, iš ko 
seka visiška sąnario mirtis.

Kraujo veržtuvai.
Ypatingai chirurgiški 

kraujo veržtuvai arba tor- 
nikvetai yra vartojami su
stabdymui kraujo tekėjimo 
iš arterijų. Kiekvienas iš jų 
turi juosčiukę aprišimui 
apie sąnarį, paduškaitę, ku
ri užsideda ant arterijos ir 
dviejų tam tikrų spaustuvų, 
kurie spausdami i paduš- 
kaitę sustabdo kraujo tekė
jimą. Dėl paprasto veržtu- 
vo, kuris tarp žmonių yra 
tankiausiai vartojamas, vie
toje juosčiukės galima var- 

0 į 
vietą spaustuvu galima pa
imti apskritus lygius akme
nukus, vietoje gi paduškutės 
galima vartoti korką arba 
jam panašią medžiagą. Ak
menukai ir t.t. turi būti įvy
nioti Į audinį, kad jie per
daug nespaustų ir nepažeis
tų odos. Sustabdymui krau
jo tekėjimo juos reikia už
dėti ant arterijos augščiau 
žaizdos ir skepečiuke sti
priai aprišti. Tarpe dviejų 
užraįšalų įsideda lazdžiukė, 
kuri yra laikoma, pakol 
kraujas nustos tekėjęs. Jei
gu yra reikalinga, vartoja
ma dar vienas " '
pririšimui galų 
kad ji negalėtų 
Vienas bandažo 
yra reikalinga 
kaipo diržas, jeigu daugiau 
negalima gauti. Apsaugoji
mui nuo sužeidimo tuomi, 
galus lazdžiukės reikia už
lenkti i šoną nuo kūno, šitas 
yra plačiau aprašyta po 
antgaiviu „Kraujapludis”. 
Vidurinė dviračio rato šė- 

_ nisx yra labai atsakanti 
miegojimo vietą. Yra klai- kraujo veržtuvui. Jos galai

iš vietos perlaužtą 
Idant apsisaugoti 

sutinimo pavojaus,

IŠSIRAŠYKITE 1923 METAJIS 

“TRIMITĄ” 
"TRIMITAS” yra nepartinis .•av’‘- 

šaulią S^juiųros lei
džiamas. Jame gvildenami visų tikrų 

bemhieji reikalai ir 
plačios .savaitės įvykiu 

'Trimite” skaitytojas, kitų 
K&li pa-

zastis yra alkis. Neprival- totj nosinę skepečiuke.

I
KAIP KŪDIKIS MIEGA?

Oras, maistas ir miegas 
vra svarbiausi dalykai kū
dikio gyvenime. Motinos tu
ri kreipti atydą Į miego 
svarbumą savo kūdikio 
sveikatai. Normališkas kū
dikis, geroj sveikatoj, natu- 
rališkai sutvarko savo mie
go programą, bet jau su ne- 
normališkoms aplinkybėms 
motinos turi žinoti ką dary
ti, ir prižiūrėti, kad kūdi
kiai užtektinai miegotų.

Per pirmas dvi savaites 
savo gyvenimo kūdikis mie
ga beveik visą laiką. Pabun
da tik valgyti. Per antrą 
mėnesi sveikas kūdikis turi 
miegoti apie dvidešimts va
landų į parą. Po antram mė
nesiui vis mažiau ir mažiau, 
pakol kūdikis sulaukia vie
nų metų. Tuomet jis miega 
tik tryliką arba penkioliką 
valandų į parą.

Po dviejų metų kūdikis 
reikalauja ne daugiau kai 
dešimts valandų miego. Ir

gę kūdikiai nemiegos. Vėl 
svarbu prižiūrėti valgio r> 
guliariškurną, bet galima 
per dieną duoti biskutį pie
no. Nereikia pratinti kūdi
kius bile kada penėti. Jeig-i 
kūdikis parodo norą visuo
met valgyti, reikėtų nunešti 
ji pas gydytoją.

Perdaug įkaitintas kam
barys blogas ne tik kūdi
kiams, bet ir augusiems. 
Šviežias oras ir užtektinai 
jo vra svarbus daiktas ne 
tik kūdikio sveikatai, bet ir 
tavo. Neduokite kūdikiui 
jokių vaistų be gydytojo 
Įsakymo.

Yra blogas papratimas 
leisti kūdikius miegoti su 
suaugusiais. Yra gana blo
ga dviem suaugusiom ypa- 
tom miegoti vienoje lovoje, 
bet kūdikiui, ypatingai kuo
met nedrūtas, miegoti toj 
pačioj lovoj su suaugusiu 
yra pavojinga.

Daugelis moterų mano, 
jog kuo mažesnis kūdikis, 
tuo mažiau miegojimo vie
tos reikalauja. Ir tokiu bu
du mažesni turi mažiausią

------  
t:nis laikraėG.
t---------- -- -----
Lietuvos jiiliečf 
klausimai. Iš 
apžvalgos 
laikraščiu neskaitydamas. 
Rankamai apsipužinti su Lietuvos gy
venimo ir pasaulinės politikos svar
bi sniais įvykiai*. "Trimitas” drąsiai 
kovoja prieš visokius Lietuvos išga
mas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

"TRIMITE” 
įpysakymėlių 
miąjų žmonių 
straipsniu, eilių, 
moksliniu išradimų paminėjimu, 
šiai rašoma apie sportą ir t.t.

"TRIMITAS" rašomas lengva 
mažamoksliams lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei "Trimitus” 
stengias būti tikru draugu ir patarė
ju jos organizaciniam, Tėvynės g.’ .'.i- 
me, visuomeniniam ir kulturiiiia.n 
darbe.

"TRIMITAS” eina kas savaitė 32 
puslapiu knygelėmis. Jo kaina Lieiu- 
»oje — melams litai 50 centu; pus
mečiui 4 :'tai; trims mėnesiams 2 a- 
ta“ 25 centai, atskiras numeris 20 
centu. Amerikoje: metams 1 dol. 50 
centų, pusmečiui 80 centų. Atskiras 

umeris 5 centai. rvit
Amerikos Lietuviai! UŽSISAKY- 

K1T "TR1M1T.V sau Amerikoje ir 
savo giminėms bei pažįstamiems Eig
uvoje!

Amerikoje "Trimitą" galima užsi
sakyti: 1 per !_ Šauliu Atstovą, 
adr. Y. žemaivs, 3251 So. Halsted 
St., Chicago. Iii. 2) per Pr. Norvy
dą. 38 Park Rov (Room 8161, N-^.v 
York City. 31 !.. Šaulių Rėmėjų Bu- 
■'ių Valdybose ten. kur jos yra susi-

’ę.
•TRIMITO” Redakcijos ir 
Administracijos adresas: 

KAUNAS. Laisvės Alėja X. 26 LITU.

dedama šiaip gražių 
i, istorinių įvykių ir įžy- 

gyver.imo aprašymu, 
. retu atsitikimų »r 

-----  p!
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FARMOS

F. MATULAITIS
LIETI VYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—;> po pietų;
Nuo 7—8 vakare.

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

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

S BOSTON, MASS.

ADVOKATAS f 

H. G. McDOWELL į 
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- I 
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ ® 
DUODA VISIEMS DYKAI. S 

KREIPKITĖS PPAT1ŠKAI | 
ARBA LAIŠKU *(-) g

H. G. McD0WELL | 
80 WAI.L ST.. Room 617, Š 

NEVV YORK. N. Y. f

Tel.: Richtnond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB 

SLAPTAS
VALaNDOo.

Nuo
Nuo
Nuo
321

-k -K * * * *

Nuga-Tone
Pasekme po 21 tiem 
arba grąžiname fum

v

4

Telefonas 5112"W.

DENTISTAS |

10—12 dieną; j 
2—5 po pietų; aį 
6--8 vakare; (

. 10—12 dieną. 3

užraišalas 
lazdžiukės, 
atsilenkti, 
sluogsnis 

užtiesimui

FIRMA ANT PARDAVIMO.
45 akrai žemės, yra daiis ariamos, 

'.ekita dalis dailios girios. Geros trio- 
Los ir visos reikalingos mašinos. Pui
kus sodas su 54 vaisingais medžiais. 
iš gyvulių yra pora arklių. 5 karvės, 
100 vištų. Priežastis pardavimo ūkės 
— mirė mano pati. Žemė gera, apie- 
Hr.kC daili, 13 mailių nuo Scrantono. 
Norėdami nusipirkti ūkę už pigią kai
na atsišaukite šiuo adresu: ' r5)

l'r. Stugys
1672 Rohne avė., Scranton, Fa.

FARMA PARSIDUODA.
5’į akeiio geros, žemės, 2 akerial 

iuodų aviečių, 1 akeris raudonų avie
čių, 70 vvšnių nuo 5—6 tonų vytnių 
duoča, 2*‘ Jaunų obelių, 1<» slyvų; I 
arklvs, 1 karvė, būrys vištų, 6 rui
mų nauja .-tūba, garų pumpa, elek
tros šviesa, telefoną,;, prie pat sto
ties; didelė mokykla prieina prie pat 
stubos, 5 keliai ir strytkuris, gera 
vieta dėl biznio. Už tą vietą galiu 
gaut didele t’armą. Priežastis parda
vimo — senatvė ir neturiu fmnilijos. 
Toji vieta verta daugiau $4,00o, par- 

**• raiketi) 
metus.

(•H

duodam už įnešti
$2,400, likusius po $100 į 
Klauskite šiuo adresu:

EVA PALYTIS
* Corner. Eanclaire, Mich.

Vardas ir pavardė

piBifVS.

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

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

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisl 
imant vaisius dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitiltrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nai ju žmogui Devynss ii dabini tęs visu žmogaus licii,\ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. Mažai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilvis, mitinis, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai gaivos, neuralgia. stokas. enererijos. nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skist.o vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. (1

Kuiną dahs kūno ir kožna jo veikme remiate ant nervu pajiegos. 
kurios diežiausei užlaiką re ra m stoviuje pilvą, jaknas, inkitus ir 
grobus, širdęs plakimo, krauju cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nu-ilpnetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kunoM Kod.-I? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu branriu. 
sveikata duadnnėiu srdt’itiiu valeto, rekomenduotu ir nnruodytu 
i*r garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforį-mzistus uei Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jakfioms. pastiprin grobus teir, 
jog je tuštirase regulariškai. Atraivin inkštus, išvars laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau, galu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo a- apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklinga 
apetitu, giara gruomulavima, tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miega- 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibuma akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus —__
vyrus ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdomu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelek Yra apvilkti cukrum, prnmno 
skonį ir vartuoti gaiema be jokio nenaranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
■ MUSu'abŠOLIUTIšKA CVARANCUA: Prekš Nuga-Tona yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (SO) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. GoJote pirkti itiet bonkuUs, arba šeštas menastas gydymo už penklur ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tor.c pe. dvidešimt (20) dienu ir jeigu na busi užganėdintas pa
sekmių. sugražink benkute ir pilaus, o mes urnai sugražisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena conta. Mes imame riziką.

PR-SZUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Nailonai Lzbarnlory. L. 2'.—. ;:)Į3 g. Wabash Avė., CilicagO, Iii.

Gerbiamieji: įdedu čiocais $..................... b- meldžiu prisiųsti man....................... conkut
Nuza-Tone.

LIETUVIS
A Valandos: nuo
A n“°H nuo

Nedėliomis nuo

MONTELLO. MASS.
Gatvė ir numeris. .

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

įĮ 705 N. Main .M. kamp. Broad st.
MONTELLO. MASS. į

, 1
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BROI.il
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8 I KELEIVIS
: profesines są

jungas, socialdemokratus 
ir. galima da pridėti, profe
sine mokytojų sąjungą, ku
ri kovoja už laisvą Lietuvos 
mokyklą. Remdami šitas 

1 spėkas, mes geriausia pasi
tarnausime Lietuvai. Be to, 
ir mums patiems čia Ameri
koje reikia stiprinti savo 
frontą. -Juk gyvenimas jau 
aiškiai parodė, kad savitar
pinės peštynės skaldo musų 
spėkas ir daro baisiai daug 
blėdies darbininkų klesai. 
Pakriko LSS., žlugo jo< 
aikraščiai, žlugo spaustuve 
ir kitas turtas: subirėjo 
LDLD. ir sugriuvo LMPS. 
Nuostoliai didžiausi, o nau
dos jokios. Komunistai, 
skaldydami musų organiza
cijas. tikėjosi komunizmą 
įvykinti. Bet neįvykino jo 
nei Amerikoje nei kitur. Ru
sijoj bandė vykinti, ir tai 
nepasisekė. Pasekmės buvo 
tokios, kad žmogus žmogų 
tenai valgo, kanibalizmas 
išsivystė. Tai didžiausia ne
laimė darbininkams, nes jie 
daugiausia kenčia, žinoma, 
negalima sakyti, kad komu
nistai tyčia norėjo tokią ka
tastrofą užtraukti. Jie turė
jo labai geni norų, bet tie 
norai Rusijos sąlygose buvo 
neivykinami. Kad sukurus 
tobulą valstybės tvarką, rei
kia tobulų žmonių, patyru
siu valdininkų. O Rusija — 
šalis tamsi ir atsilikusi nuo 
vakarų Europos ant kokio 
šimtmečio: didesnė pusė
žmonių da skaityt tenai ne
moka. Kaip galima norėti, 
kad tokie žmonės galėtų su
tvarkyt suirusį valstybės 

Lynne tapo areštuota mo- aparatą? Žinoma, klaidų 
t e ris. Gavuette vardu, užtai visi padarome ir išyeng- 
kad išėjo iš namų ir užraki- t i jų negalima. Bet užtai pa- 

‘ ‘ "*mačius savo klaidas reikia
jos taisyti, o ne laikytis jų. 
Mes padarėm didelę klaidą 
sukeldami savo tarpe berei
kalingų peštynių ir suardy
dami savo organizacijas: 
užtaigi dabar bandykime 
tas klaidas pataisyti.
' Tai šitokia buvo prasmė 

?\iichelsono kalbos. Jis kvie
tė darbininkus vienybėm . 
nes tik vienybėje musu ga
lybė.

Išeina Petrikienė ir, dan
tis sukandus, kumščius su
gniaužus, pradeda šaukti, 

į kad ji esanti BOLŠEVIKE. 
Aš. girdi, BOLŠEVIKĖ, ir 
mes visi BOLŠEVIKAI, 
esame priešingi visai Lietu
vai ir visai jos buržuazijai. 
Mes visai nesidžiaugiant iš 

. Klaipėdos laimėjimo, nes 
mes matom, kad po Klaipė
dos atsišaukimu pasirašo 
daktarai ir bankieriai, o nei 
vieno bolševiko. D-ras Gai
galaitis esąs ir šioks ir toks Į j - - - -

vis ir ateityje kviesiąs visų ri "tursinęsis",
________ J srovių kalbėtojus, pirminin- 

buvo vėliaus sutverta ? i kas pakvietė pirmuoju kal
bėti "Keleivio" redaktorių.

Kalbėtojas pasveikino 
naują Draugijų Sąryšį ir 
pradėjo aiškinti, kaip ge
riausia šelpti Lietuvą (nes 
tuo tiksiu ir prakalbos buvo 
surengtos). Suglaudus, jo 

s buvo toks: 
i Lietuvą dabar valdo kleri- 

_e,._ r__  ’kaiai. tie viduramžių dva-
kė, kad kuomet žmogus iš-‘sios apaštalai. Būdami iš

Vietinės Žinios
Kun. Urbonavičius pabūgo 

diskusijų.
Pereitą pėtnyčią Lietuvių 

Salėj buvo diskusijos, ti
kriau sakant, debatai temo
je: "Ar turi žmogus dūšią?" 
Buvo pakviesti du kunigai: 
katalikų Urbonavičius ir 
metodistų Geniotis. Pasta
rasis pribuvo, o kuri. Urbo
navičius nepasirodė. Matyt, 
pabūgo vyras, kad negalės 
prirodyt, jog žmogus turi 
tokią dusią, kaip kunigai 
aiškina.

Žmonių buvo pilna salė. 
Debatų tvarka buvo tokia:

Pirmu kartu kalbėjo ne
gatyvas (prieš dūšią) 20 mi- 
nutų ir afirmatvvas (už dū
šią) 20 minutų..

Antru kartu negatyvas 30 
minutų ir afirmatvvas 30 
minutų.

Trečiu kartu abudu po 10 
minutų.

Negatyve pusę laikė Mi
cheisonas, o afirmatvvę 
kun. Geniotis. Debatai buvo 
nelygus, nes Geniotis jaunas 
kunigas ir silpnai savo pusę 
reprezentavo. Jis tvirtino, 
kad žmogus turis dūšią, bet 
visi jo argumentai buvo ap
versti augštyn kojom,
buvo pastatytas į tokią po
ziciją, kad turėjo pripažinti, 
jog ir klemsas turi dusią, o 
paskui vėl išėjo, kad ir žmo
gus nevisuomet ją turi.

Debatai tęsėsi dvi valan
das ir smulkiai juos aprašy
ti reikėtų daug vietos, todėl 
paduosiu čia tiktai klausi
mus. kurie buvo kunigui 
Geniočiui pastatyti, ir jo 
atsakymus Į tuos klausimus.

1. Klausimas: Ar gali būti 
gyvybė be medžiagos? .Jei 
taip, tai kur ir kaip ji apsi
reiškia?

2. Ar gali būt dvasia 
kūno? Jei taip, tai kur 
kaip ji apsireiškia?

3. Jei protas yra dūšia, 
tai kaip tada su bepročiu— 
ar jis turi dusią, ar ne?

4. Jei gyvybė yra dušia,; 
tai kaip tuomet su kitais gy-1 
vimais? Pa v., ar 
turi dūšią, ar ne ?

5. Ar dūšia gimsta kartu 
su žmogumi, ar gyvena pir
ma jo? Jei taip, tai kiek du-

-Jis

be 
ir

vėliaus pasveikti, tai paskui darbininkus: 
Jis jau ir protingas būdamas 
neturi dūšios.

Toliaus, jei dūšia yra in
teligentiškumas, tai ji gali 
l uti tik pas inteligentišką 
žmogų. O kuomet žmogus 
tamsus, nemoka nei skaityt, 
nei rašyt, tai toks dusios 
jau neturi. Jei tai tiesa, tai 
didžiuma parapijonų ir vi
sos davatkos yra be dūšių.

Publika turėjo daug gar
daus juoko.

Ten buvęs.

"Birutės Kanklių" Choro 
koncertas puikiai pavyko.
"Birutės Kanklių” Choro 

koncertas, kuris įvyko pra
ėjusioj subatoj. Lietuvių 
Svetainėj, nusisekė gana 
gerai. Publikos buvo apsčiai 
ir programas išpildytas pui
kiai. Ypač gerai pasižymėjo 
dainininkai Simon Gorimica 
ir Jonas Butėnas. Kiti pro- 
grame dalyvavusieji irgi 
verti pagirimo.

Pereitos subatos vakarą 
ant Cambridge’aus tilto plė
šikai užpuolė merginą, kuri 
grįžo iš darbo namo, ir at
ėmė iš jos visos savaitės al
gą.

Ant Sheafe streeto polici
ja suėmė aną vakarą italą 
Telulo, 
pjautą 
: i. Jis 
Pas jį 
sytas 
spėja, 
kokios 
mušė su jais dėl grobio.

vakarą
kuris turėjo per- 

veidą ir nukąstą no- 
visas buvo kruvinas, 
kišeniuje rasta užtai- 
revolveris. Policija 
kad jis priguli prie 
vagiu šaikos ir susi

no duris, palikdama savo 
vaiką lauke.

ĮDOMIOS prakalbos 
MONTELLOJ.

Micheisonas išprosyjo 
Petrikienę.

Pereitą nedėldienį Moti-n lūžio ey- -------- = ------------- «
r klemsasj le^°J ^uvo surengtos Drau-

gijų Sąryšio prakalbos. Bu
vo pakviesti visų keturių 
srovių kalbėtojai. Žmonių 

__    __ _   prisirinko pilna salė. Bet 
šių turi motina, pakol jos i atidaręs vakarą pirminin- 

“ * ‘_________ " [kas paaiškino, kad kunigas
buvo i atsisakęs dalyvauti su kitų

vaikai nėra gimę?
6. Jei mano dūšia __ „ - _ .

man negimus, tai ar ji buvo [srovių kalbėtojais, o San 
mano, ar ne? |~ ” “* “*■

7. Jei prieš mano gimimą!8?
ji nebuvo mano, tai kaip j 
galės būt mano po mano 
mirties, kuomet manęs jau 
nebus? . į

8. Jei dusia buvo mano iri
man negimus, tai kaip ilgai • uyšis busiąs grynai beparty 
ji manęs laukė? Ar ji yra! 
amžina kaip ir pats Dievas 
ar L__ . _L__  _______
Jei taip, tai kada, kur ir 
kaip?

Į pirmą klausimą kun. 
Geniotis davė labai neaiškų 
atsakvma.«. t-

Į antrą klausimą jis atsa- [ 
kė, kad dvasia gali būt be;------ -------------o------- ,
kūno, bet kur ir kokiuo bu-[kalbos turinys buvo toks 
du. neišaiškino.

I trečią klausimą jis paša

[daros” redaktorius nei at- 
į sakymo nedavęs. Pribuvę 
|■ tiktai "Keleivio” redakto-

’rius Micheisonas iš Bostono 
‘ir Petrikienė iš New Yorko. 
Pastaroji atvykusi Bimbos 
vieton. Paaiškinęs, jog Są-

• , i. e

eina iš proto, tai jo dvasia ji (prigimties reakcininkais, jie 
apleidžia ir keliauja pas yra priešingi visokiai pa
dangišką tėvą”. [žangai. Jie persekioja kitu

Apie ketvirtą klausimą į Įsitikinimų žmones, meta iš 
kun. Geniotis ilgokai galvo- į mokyklų pažangesniuosius 
jo ir ant galo pasakė: "Jes/mokytojus, įvedė priversti- 
klemsas turi dūšią”. na tikybos mokymą, palaiko

Į šeštą klausimą kunigas žmonėse prietarus ir daro 
atsakė, kad dūšia gimsta iš viską, kad užtikrinus sau ii- 
kūdikio tėvo ir motinos, taip gą viešpatavimą. Nors šalis 
kaip ir pats kūdikis. Reiškia, 
pakol žmogus negimęs.’ jo 
dusios nėra, žmogui mirus, 
kartu su juo einanti ir dusia 
į kapus. "Dūšia yra žmo
gaus inteligentiškumas”, 
pasakė kun. Geniotis.

Afirmatvvas tuomet daro Mes negalime aukauti savo 
išvadas: klemsas, kuris ne- centų kunigų algoms, nega- 
turi proto, turi dūšią, o lime remti juodosios armi- 
žmogus proto netekęs pasi
lieka be dusios; o jei su dak
taro . pagalba jam pasiseka

baisiai biedna, nuolatos 
šaukiasi iš Amerikos aukų, 
tečiaus iš valstybės, iždo mi- 
lionai skiriami kunigų al
goms. Taigi, ar susipratęs 
darbininkas gali tokią val
džią remti? žinoma, kad ne.

jos. Mes turime kovoti su 
ja. O kovoti mes galime ge
riausia remdami Lietuvos

r da kitoks: jis prieš kaize- 
" _ ’ o dabar po 

Klaipėdos atsišaukimu pasi
rašęs. Tai kas iš tos Klaipė
dos? Well. didelis laimėji
mas. Bet aš jums sakau, kad 
jeigu franeuzai ar anglai 
[atsiųs kelis- laivus, tai tenai 
neliks nei Klaipėdos, nei 

'buržuazijos, nei nieko. Tai 
matot, draugai ir draugės 1 
O ponas Micheisonas čia 
kviečia mus vienybėn. 
sako, kad reikia kovoti su 
klerikalais. O aš jums pasa
kysiu, kad ta^p klerikalų ;r 
socialdemokratų nėra jokio 
skirtumo. Klerikalai, liaudi- 
linkai ir ponai socialdemo- 
tratai — visi vra lygus. So
cialdemokratai dirba val- 
ižioje, sėdi buržuazijos teis
muose ir rašo mirties dekre
tus Lietuvos darbininkams. 
■Čia Micheisonas iš vietos 
klausia: o kaip jie vadina
mi?) Ogi Janulaitis, Paknys 
ir kiti. (Micheisonas paste
bi: Janulaitis yra išbrauk
tas iš socialdemokratų par
tijos, o Paknys senai jau ne- 
benarys.) Taip, išbrauktas, 
prisipažįsta Petrikienė Ak, 
teisybė, draugai, kad iš
brauktas, ale jie išbraukė jį 
tik dabar, kada pamatė jo 
kruvinus nagus. Bet kodėl 
jie jo pirma neišbraukė?

Įburbdavusi Petrikienė cialdemokratai Janulaitis ir smarkus komunistas ir 
praliejo 
grindų, 
i lai . k
I įninku
ir 11

y ra
Sijv
•iai
i.ie _ ____
esanti. •> pažiūrėkit Vokie- 
; ’ i- u . k u r socialdemokratai 
valdo, seidemanas ir Noskė

.iki kausi darbininkų ko
ri. Hermanas New Yor-
•i;. dailiai išaugintą šu
tai ar toks galįs būt dar-

"re- 
Biržiška buvo Lietuvos mi- voliucionierius”. Jisai vedė 

___  nisteriais. Tuo tarpu fak- didžiausią kovą prieš sočia- 
\r ,aPie dar- tas yra toks, kad netik nei listų vadą Seratį, kaipo "so- 

vienas jų nėra buvę ministe- cialpatriotą”. O dabar jis 
bet kai Lietuvos vai- juodašimčius organizuoja.

Cazare Rossini, Leondra 
Arfinat. Alceste D’Ambrls 
ir kiti fašistų vadai, tai vis 
komunistai, tai ris tamstos ■ 
partijos žmonės, sako kai-į 
bėtojas, darydamas gestą į: 
Petrikienės pusę. Tai ką gi j 

Ga- dabar tamsta pasakysi?
Petrikienė atsistojus ban- 

aiš_ dė teisinti savuosius, bet jai 
labai nesisekė. Ji jau nerū
ką vo taip smarkiai, kaip 
pirmoj savo kalboj, bet kal
bėjo labai nervingu balsu ir 
nieko nepasakius atsiprašė 
publikos-, kad jai reikia jau 
važiuot namo.

Montelliečiai dabar kal- 
, kad Petrikienė tokios' 

"Darbi- P^ies kaip gyva turbut da 
nebuvo turėjus.

Reporteris.

ii’ koliotis ant pa- 
l'ie, girdi, "smalavi-

>-id ’ ‘ “

ūkus. ale žinokit,* drau- 
ir draugės, kad pas juos 
•'veinias po skūra”. Ru- 
u<ąs badas, geležinke- 

suirę. tas viskas tiesa, 
užtai tenai puiki tvarka

i iais, 
ūžia įsikūrė. Biržiška jau 
neprigulėjo ir prie socialde
mokratų partijos. Įsigilinęs 
i mokslą, jis senai jau iš po
litikos pasitraukė. Taigi 
tamsta nešnekėk to, ko pati 
nežinai.

Petrikienė nenusėdi., 
tava po stalu palįsti.

Toliaus Micheisonas 
kiną:

Šita moteris jums čia ša
lie, kad socialdemokratai 
tina su buržuazija, nes "Tė
vynės Balsas", buržujų or
ganas. pasakęs sykį savo 
skaitytojams, kad kas norįs, 
tas galis balsuoti už social
demokratus. Bet nelabai se- . • 
nai kun. Kemėšis 
įlinkę” išgvrė komunistus ir 
ju vadą Kapsuką. Taigi, iš
eidama iš savo logikos. Pe
trikienė turi taip pat pripa- L 
žinti, kad komunistai eina 
su klerikalais, nes ir juos 
kunigas giria.

Nepatinka jai ir tas, sako 
kalbėtojas, kad "Keleivis” 
Įdėjo Šleževičienės atsišau
kimą. Šleževičienė atvažia
vo rinkti aukų našlaičių 
prieglaudai. Lietuvoje yra 
daug tokių nelaimingi] vai
kų, kuriu tėvai karo metu 
žuvo, ii- jei jais niekas'nesi-;

A* rūpins, jie turės mini badu.:

Taupyk
šiuos

Leibelius

Dėlei
BrangiM
Dovanu

i IK
•<?
Hl 
bininkii draugas? Jam rupi 

k doleriai. Jis noris atimti
> komunistų $20,000 ir su 
cičia pasidalyti. O pažiurė- 

; it i ąonią Šleževičienę: ii 
ac-igyveno Nevv Yorko pui
kiam hotelv ir "Keleivis” 
davęs net dvi špaltas jos ap- 
. arsi:.: m ui. Ji apsirėdžiusi 

di iziausia poęria ir 
"KGehis" ją garsina.

Baigiama Petrikienė su
riko: Mes. BOLŠEVIKAI, 
nes’iižiaugiam, kad Lietuva 
<_avi> Klaipėdą, o su social
demokratais mums neužsi
moka kovot, ba jų jau nėra, 
Jie ištirpo kaip sniegas.

Reikia pasakyt, kad Pe
trikienė yra gyva Pruseikos 
kopija. Ji yra susirinkus vi- 
.ms jo pasikoliojimus ir rie
bumus. kokių jisai išsigėręs 
savo "Laisvėj" prirašo. Ji ir 
Į>al.-ą stengiasi taip intonuo
ti, kai]) Pruseika, ir visas 
manieras bando pamėgdžio- Jei Petrikienei tų našlaičių 
ti. Drąsos ji turi daugiau, likimas nerupi, tai jos daly- 
negu žinojimo. įkas, bet "Keleiviui” rupi, ir

Užbaigus jai bolševikišką todėl jis išspausdino prane- 
•avo kalbą, pirmininkas da-.šimą apie p. Šleževičienės 
vė abiem kalbėtojam po 10 misiją. Gali būt, kad p. S-nė 

bet ar
Ir. bolševikų atstovas Litvino- 

: vas, kada atvažiuoja Londo
nan ar Stokholman, ne ho- 
telyje apsistoja? Ar jis eina slinkt™ plaukų ir lt. 
[pas proletarus nakvoti? , specialiai merginoms: Pa- 

- - i -ti- pmukus i'uich vup ir Kiuup.Petrikiene darosi labai;kaip kuri nori. Taipgi garbiniuojam. 
į nerami, tartum sėdynė butų 
[labai Įkaitus.

O "Keleivio” redaktorius 
da daugiau žarijų i ją žeria. 
Girdi, ji čia tikrino, kad Ru
sijoj tvarka labai gera ir ša
lis pilnai jau 'pribrendusi A, „ 
prie komunizmo. O tuo tar-‘Ri?u&kit«: 
pu Leninas sako, kad šalis 
baisiai suirusi, kad apie ko
munizmo vykinimą da ne
gali būt kalbos ir todėl rei
kia grąžinti privatinę nuo
savybe. Taigi pasirodo, kad . __________________
šita’ bolševike nežino da nei
to, KH VA, VIausis bOlSOVlk J • 3 Langdon st., AVorcester. Mass.
archiriejus skelbia. parsiduoda namas ir biznis

•J 1 SITiai kl31 suka O j Grosernė. Bučernė ir šlubos rakau-
apie Šeidemana. sako kai- dai prie store. 4 kambariai gyveni- 

šn Špidpmanu p-ir- m,:i- ° ant antrų iubV’ svetainė. Sa- l/etoja.. < U &eiue..iaiiu, gi jvminkas važiuoja Lietuvon. (5)
di, ir aš pats nesutinku, bet antanas masteika 
visgi reikia pasakyt, kad 606 x- Carv st- Monteiio. Mass. 
Šeidemar.as da nėra toks at- parsiduoda bučernė ir 
žagareivis, kokiais pradėjo . . gRosernė.

. ,. i -i j • t>\ Lietuvių apgyventoj vietoj, So.
VlFS-i komunistų vadai. Ra-,Bcstone. Savininką galima matyt po 
imkime Italiją. Visi girdėjo,' n>. 399 e. rih it. 
kad tenai įsigalėjo baisi_______________________
juodašimčių organizacija, 
fašistais vadinama. Vai-' 
džios slapta remiami, šitie. ?Looo.’ 
chuliganai drasko Italijos [ 
darbininkų organizacijas, [ 
degina jų namus, naikina1 
laikraščių spaustuves ir žu-; 
do vadus, o ar žinot, kas 7 "’ater st.. Room 416. Boston, Mass. 
tuos iuodašimčius suorga- i 
nizavo? Ogi KOMUNISTŲ 
VADAS MUSSOLINL Tai 
tamstos plauko žmogus, sa-Į 
ko Micheisonas vėl durda- 226~9th 
mas pirštu i Petrikienę. Pe
trikienė pašoka ir vėl atsisė
da. Pasidarė jau . neramu ir 
salėj. Kai kurie komunistai

PRANEŠIMAS.
Balso Draugystės So. Bos- 

torf. Mass., susirinkimas atsibus 
1 d. Vasario-reb., Lietuvių Sa
lėj, kampas E ir Silver gatvių. 
Bus priimami nauji nariai už 
pusę Įstojimo. Visi vyrai nuo 18 
iki 45 metų, kurie norite būti 
nariais šios draugystės, malonė
kite ateiti ir prisirašyti.

Prot. rast. P. Yakubėnas.
i 
i 
!

sima apie
t - - - —.

Tiinutų laiko atsakyti ant apsistojo hotelyje, 
vienas kito užmetimų, 
čia Petrikienė žuvo. Į 10 mi
liutų laiko Micheisonas ją 
taip sudirbo, kad net man, 
ne bolševikui, buvo jos gai
la.

Klausant tos smarkios 
moterėlės kalbos, sako Mi- 
cheisonas. ir girdint jos pa
baigą. man prisiminė Ser- 
vento parašytas "Don Kišo- 
tas”. Don Kišotas, sako, tai 
buvo toks juokingas asmuo, 
kuris visas apsišarvavęs ve
dė karę su vėjo malūnais, 
>u kuriais, žinoma, jam ka
riauti nebuvo jokio reikalo. 
Taip, girdi, ir Petrikienė 
daro: ji visą laiką čia va ja
vo jo su socialdemokratais, 
o ant galo pareiškė, kad ko
vot i su jais nesą jokio reika
lo, nes ių visai nesą.

Šitaip pajuokęs bolševi- 
kės logiką, "Keleivio" re
daktorius pradėjo mušti ios 
argumentus. Girdi, socialis
tai Petrikienei negeri, nes 
Hermanas turis šunį ir gy
venąs kaip kapitalistas. Na, 
<) kaii) su Lloyd Brossu, ku
ris yra milionierius ir skai
tomas komunistų dievaičiu? 
Ko tada verti komunistai, 
kurie eina su milionierium ? 
Arba ko verti Rusijos bolše
vikai. kurių vadas čičerinas 
nuvažiavęs Genujos konfe- 
renciior; ne pas proletarus 
aprištoje, bet su Italijos ka
ralium pietus valgė? Rusi- 

Ji> jos darbininkai miršta ba- 
š kapų ir valgo nu- 

■ komisaras čiče-
- 

apsivilkęs, šilkinėm 
__ : užsimovęs tuo

116 pat

ŽIŪRĖKIT KAS ČIONAI!
VYRAMS. VAIKAMS. MERGI

NOMS. MERGAITĖMS. SE
NIEMS IR JAUNIEMS 

NAUJA LIETUVIŲ 
BARBERNĖ.

Dorcb«ster Avė., prie 
Broadwaj. So. Bostone.

Kerpame plaukus kaip kas 
Mes savo darbą gvarantaojani. 
atliekam švelniai, gerai ir ;

sis 15 metu jaunesnis ir
, Katrie nenorit eit pas "švento tėve 
: vaikus”, ateikit pas mumis.

TaiDęi parduodam britvas, muilus, 
.diržus, perfiumus. Senas britvas ja- 
landam. Vartojam gerus tonikus nuo

SPECIALIAI’ MERGINOMS: 
kerpam plaukus Dutch Clip ir kitaip.

EXTRA VAIKINAMS: Kepam 
plaukus pagal jūsų norą visokiomis 
madomis.

C H AKLES BABEN
116 Dorchester Avė-

So. Boston, Mass.

IŠSIDUODA GYVENIMUI ant 
•’ ir 3 lubų, po 5 kambarius. Yra mau- 
vnės ir skalbynės: randa pigi.

nor:.
Viską 

. ... gražiai,
iš mus. bar be mis išėjęs žmogus jau- 

-■----- gražesnis.

45 Gatės

skalbynės; randa pigi.

F. GAPUTtS 
So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA Puikiausia Bucer- 

r.ė ir Grosernė. už pigią kainą, ant 
; ražios gatvės, apgyventa visokių 
tautu žmonėmis. Biznis casii. Parsi-

PRAŠYK
SAVO GROSERNINKO

DUOT

STANDARD
CHiLLENGE’ PiEMO
VARTOK KUR TIK PIE
NAS IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

UŽ ŠIUOS LEIBELIUS GAU
SIT BRANGIAS DOVANAS

PASIUSK LILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIHELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

“Verta taupyt šiuos Leibelius”

Taupyk
šiuos

Leibelius

Deki

Brangių

Dovanų

Tel. South Boston 2613
Residence Aspinvall 05Si 

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIšIUTĖ) 
Lietuvė Moteris Advokatė 

253 Broad*ay, So. Boston, Maaa.

PLUNKSNOS

EUROPlšKAS SKLODĄS 
PLUNKSNŲ ir PŪKĮ . 

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

PATALUS išsiunčiame apdrausta 
pasta. (S)

Tel. S. B. 2488 |

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

506 BROADM'AY, i
SO. BOSTON, MASS. f

■r* 
!
■
i
|

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

^egzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.' 

377a RROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

i
t

PARSIDUODA
6 šeimynų stuba. prie Andrew Sa-,' 

į So. Bostone. Kaina $6.000.00. Įnešt

3 šeimynų stuba ir keptuvė So.
| Bostone. Kaina S4.OOO.

; i Farma N. H. valstijoj, arkliai ir 
, visi geri budinkai, 125 akrai 

žemės. Kaina tik $5.000 su viskuom. ■
R. SAHLITZ (6)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Užkimimas
n kosuiys turi būti sustabdyti 
ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus .igų. Imti

v ii. Kasu 
mirėlius. 
rinas c: zuderium užsidėję 
j raKu 
pirštinaitėm 
tarnu puotauja su aristo- 
kratais prie šampano! Ir 
durdamas tirštu Petrikienei 
: akis Micheisonas reikalau-jjau nenusėdi, 
ja: Pasakvk tamsta, ar jūsų į Bet palaukit, palaukit,'# 
Lloyd Bross ir čičerinas gy-[sako kalbėtojas, čia da ne- # 
vena taią kaip proletarai ? j viskas. Umberto Pasela, bu- b! 
.Petrikienė sėdi kaip ant vęs didžiausis italų kairia-1! 
ladatu ir o? veidas mainosi’^pamis. vadinas, labai arti- & 
dygiai taip, kaip bolševiką mas Petrikienės giminė, da- 
;taktika: tai raudonas, tai bar yra fašistu partijos se- 
!baltas, tai \ėl raudonas, tai kretorius. Trečias komunis
tei baltas. į tu lyderis, Michaelo Bian-

chi, vra vvriausis fašistų 
generolas užpuolimuose ant 
miestų, kur darbininkai bu
vo paėmę i savo rankas val
džia. Ketvirtas žymus tų 
juo-d^šimčių vadas yra 
Terzzani. Tai taip pat

į

■ Toliaus Micheisonas mo
kina ja; Jei tamsta eini kal
bėt. tai nors truputi pasimo- 

[kyk. kad žmonių neklaidin
tum ir pati save ant pajuo
kos nestatytom. Pavyzdžiui, 
tamsta čia t . irtinai, kad so-

PARSIDUODA GROSERNĖ!
Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 

pardavimo — savininkas išvažiuoja > 
Europa. Kreipkitės:

P. MILLER
So. Boston. Mass.

1L
| Dr. Francis A. Keyndds i'l;

j? (RLNGA1LA) j f

ĮJ Tel. No. 550
4 LIETUVIS GYDYTOJAS

o rasela, bu- c 
italų kairia- K 

1 9 • i • I

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

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

o

i' 
i 
i 
i!

b
< 
»

Severa’s 
Cough Balsam
atliuosavimo skreplių. Užlaj-dėt atliuosavimo skreplių. Užlai

kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekonaus.

Severas Kalendorius 1923 
metams yra priduotas visur aptie- 

koriams dovanai, arba rašyk 
ties.og pas mus.

W. F. SEVERĄ CO. 
<■ CEDAR RAP1DS, IOWA

I

Profesorius Joseph Weinrebe i 
MEDICINOS DAKTARAS. pi

90 Huntington Avė., Back Bay, Boston, Mass.
3^ Medicinos Profesorius Universitete. Specialistas kraujo, skuros Ęp
Ūe; ir šlapumo ligų, taipgi roniatizmo. Kalba lenkiškai. _ 23
23 Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. Pėtnyčiomis ir nedėiiomis ĮjS 

priima pagal sutarti. <•’) Gt
ĮŪG ‘ Telefonas Back Bay 379. Res. Rosbury 6357-M. w




