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Metai XVIII

K EL1A ” R E V OLlL CIJ Ą” 
IR SKALDO DARBI

NINKUS.
---------------------------------- X

Už šitą provokaciją kapita
listai moka didelius pinigus 

detektivu agentūroms.
Baisus skandalas žada 

kilti iš komunistu bvlos, ku- k. « y
ri prasidės už poros sąvai- 
Čių Michigano valstijoj. 
Kaip skaitytojai gali atsi- 
minti, pernai vasarą Michi- 
į ano giriose buvo suimtas 
slaptas komunistų suvažia
vimas, paimta daugybė 
priešvaknškos literatūros ir 
areštuoti žmonės dabar kal
tinami valstybės griovimu.

Taigi šitai bylai apgyni
mo advokatas Walsh gavo 
liudininką, tūlą Albertą 
Bailiną, kuris iškelia labai 
skandalingų dalykų iš radi- 
kalio judėjimo Amerikoje. •XV •• 2 - J - 1 - • •

ir kaip Bailin dabar 
visi septyni buvo 
agentūros provoka- 
”Jie diktavo visą I.

mitetą, 
sako, 
Burnso 
i oriai.
W. W. taktiką ir rašė visą 
agitacinę jos literatūrą", sa
ko Bailin.

Taigi kuomet darbininkų 
organizacijoj prasideda agi
tacija, kad tas ar kitas vir
šininkas reikia mesti lau
kan, kad jo vieton reikia 
statyti "geresni darbininkų 
užtarėją”, tai taip ir žinokit,! 
kad šita agitaciją 
Burnso provokatoriai.

varo

LIETUVOS ATSAKYMAS, 
AIIANTAMS.

Lietuvos Informacijų Pin
igas praneša iš VVashingto-; 
j no, kad Lietuvos valdžia jau 
■davusi atsakymą i aliantu 
ultimatumą. Atsakymo Į 4. ]

Įvykiai ne Lie
;ČS

Vokiečių policija šaudosi 
su francuzais.

I -------------------
FRANCUZŲ ŽVĖRIŠKU

MAI DIDĖJA.

11i * 
Į

Pereitos subatos naktį 
New Jersey valstijos pa
krašty blaivybės agentai su
gavo du laivu iškraunant 
degtinę ant kranto. Buvo 
konfiskuoti abudu botai ir Dvi ekspliozijos buvo Kana- rinys esąs tol 

doje, trečia Amerikoje. i Klaipėdos
. Į Vasario 9 d. ivyko 3 eks-įtuvos vyriausybės iššaukti.)

W nebuvo,_ todel pliozijas kasy^ose? kuriosejJuos išprovokavo * patįs: 
žuvo 180 žmonių. jaliantai. nesisKubindami is-

Viena nelaimė atsitiktu spręsti to krašto 1 minią, ne- 
New Mexico v*aistijoj^. neto- j tikusiai tą trastą tvarkyda- 
li Davvsono miestelio. Ga-imi ir.neatsižvelgdami į ge
zams ekspliodavus, užgriu- yentojų daugumos reikalus, 
vo kasyklos virius, užberda- ^1?011®? sukilo tenai, norėua- 

, - mas apie 120 darbininkų, i'T* i prisidėti prie Didžiosios
bes vykintojai yra didžiausi Ganoma, kad visi jie fcus | Lietuvos. Lietuvoje atsiran- 
x------- žuvę. ' . j da daugybė savanoriu, ku-

; Kita katastrofa įvyko To-!fie veržiasi klaipėdiškiams 
ronto provincijoj, Kanadoj, ii pagalbą, ir nors valdžia 
kur 9 darbininkai žuvo po (stengiasi nekisti jų per n:- 
2,eme. bežių, bet visus juos sulaiky-
Trečia ekspliozija ištiko an-p i negalima. Valdžia taip 
glių kasykloje netoli Cum- jpa^-_negali sustabdyti auką, 
berlando. B. C., taip pat Kažkurios plaukia _ Klaipėdos 
nadoje. Čia žuvo 51 žmogus, i sukilėliams is viso pasaulio.

'Bet kiek galėdama Lietuvos 
(valdžia rūpinasi, kad San- 
I varvės autoritetas Klaipė
doj butų atstatytas. Ji rei
kalauja, kad nabėgę iš Lie
tuvos į Klaipėdą savanoriai 
grįžtų Lietuvon atgal, ir da
ro i klaipėdiškius moralės 
intakus, kai jie susitaikytu 
su Santarve. Tikiihasi, kad 
greitu laiku Klaipėdoj bus. 
jau įpykinta legalė tvarka.

600 skrynių (Reisų) degti
nės. Tą naktį jūrės buvo ra
mios, I / .
šmugelninkai dirbo išsijuo
sę ir sakoma, kad jiems pa
sisekė daug degtinės išvežti. 
Vienas suimtųjų laivų'pri
gulįs žymiam vaidininkui, 
bet jo virdas slepiamas. Vi
si jau žino, kad patįs blaivy-

šmugelninkai.

NAUJAS ATEIVYBĖS 
ĮSTATYMAS.

; Kongresai! tapo įneštas
1 naujas ateivybės bilius. JeiDARBDAVIS AREŠTUO

TAS, KAM ATGABENO Iš jis pereitų ir virstų įstaty- 
VOKIETIJOS DARBI- mu, tai iš kiekvienos šalies

NINKU. galėtu įvažiuoti Amerikon
East Hartforde tapo areš

tuotas New Haveno geižke- 
iio valdininkas užtai, kad 
parsigabeno iš Vokietijos 

Nes jis pats šitam judėjime keliatą mechanikų į gelžke- 
dalyvavo, buvo narys I. W. lio dirbtuvę, iš kalno, paža- 
W. unijos, Komunistų Par- dėdamas jiems darbą ir ap- 
tijos, Komunistų Darbiniu- mokėdamas kelionės lėšas, 
kų Partijos, kaip lygiai ir Amerikos Įstatymai drau- 
kitų kairiųjų organizacijų, džia gabentis kontraktuo- 
tuo pačiu laiku tarnauda
mas Burnso detektyvų 

—agentūrai, Thielo agentūrai 
ir Daniclso agentūrai. Ir jis 
sako, kad visas šitas radika
lizmas, visas "revoliucinis" 
sumas, kuri komunistai ke
lia darbininkų organizacijo
se, tai vis šitų agentūrų 
provokatorių darbas. Rum
šo agentūra užlaiko net taip 
vadinamą "Radikalės Pro- 
pagandcs'Biurą’, kur rašo
mi revoliuciniai atsišauki
mai ir kitokia kurstanti li
teratūra. Jeigu kurios dar
bininkų organizacijos de- 
tektivų agentūra negali iš
provokuoti, tai ji pradeda 
kelti jos viduje suirutę. Ji 
pradeda varyti tarpe jos na- ________________ _ _ r
rių agitaciją prieš viršinin- lą Laurino kratos daryti, 
kus. aiškindama, kad jiems Su jais buvo ir lietuvis polic- 
nerupi darbininkų reikalai, manas Dyčius. Kada jie in- 
kad jie eina su buržuazija, ėjo stubon, italo svečiai, ku- 
kad jie socialpatriotai, ir rie gėrė vyną, norėjo pabėg- 
kad tokius reikia šluoti lau- ti, bet Dyčius pastojo jiems 
kam o statyti tikrus darbi- kelią. Tuomet italas priėjęs 
ninku užtarėjus. Ir tuo bu- kirto jam į žandą, o italo

o,- tus darbininkus.

kasių
VIENĄ DIENĄ
3 KATASTROFOS.

60,000 SOCIALISTŲ RUSI
JOS KALĖJIMUOSE.

Rusijos caro pastatyti ka
lėjimai neišnyko. Revoliuci
ja buvo juos atidarius, bet 
neilgam. Bolševikai, paėmę 
' aidžią į savų rankas, su
grudo socialistus ir revoliu
cionierius atgal į kalėjimus. 
Rusijos delegatas Socialistų 
Kongrese, 
š iomis

(13

K..

į mu.
galėtų įvažiuoti 
nemažiau, kaip 400 žmonių i 
metus, ir ne daugiau kaip 2 
nuošimčiai to skaičiaus,) 
koks buvo tos šalies ateivių a 
Amerikoje sulyg 1890 m. tap0 nužudvtip du baltvei- 
gyventojų statistikos. 1 - * ■
x Sulyg dabartinio ateivy- SL
bes įstatymo, Amerikon gali 
įvažiuoti tris nuošimčiai gy
venančių čionai ateivių. Tai
gi didelio skirtumo nenaši- 
darytų. Kaip imigracijos ži
novai apskaito, tai pine nau
jo įstatymo ateivybė butų 
sumažinta iš pietų Europos, 
o padidėtų iš šiaurės Euro
pos. Kanados, Meksikos.

NUžUDe 7tĮMONES.
Texas va^'iioj, Waco 

pielinkėi, tul&JfSikas atgal

RADO PASIIRTOS 
ANGLIES.

Hartforde ir East Hart
forde šią žiemą žmonės la
bai kenčia nuo šalčio,nes ar.- Kubos ir pietų Amerikos ši- 
glių nėra. Bet valstijos poli
cija užtiko pas vieną anglies 
■’dylerį" 27,000 tonų paslėp- 
1 os anglies. Matyt, laukė 
vyras, pakol žmonės pradės 
siūlyt po dolerį už svarą an- 
Slies- PRANAŠAUJA CUKRAUS

----------- i BADĄ.
LIETUVIS POLICMANAS w . - f ,i Washmgtono prekyoos de

partamento žiniomis, šįmet 
busiąs didelis cukraus tru
kumas pasaulyje. Apskaito
ma, kad šiais metais cu
kraus bus 725,000 tonų ma
žiau, negu jo reikia. Nors 
Kuboje ir kitose šalyse cu
kraus užaugo palyginamai 
■daugiau, negu pernai, bei 
užtai Suvienytose Valstijo
se, ' 
kraus pagamina, šįmet jo

I

GAVO MUŠT.
Lvnne, netoli Bostono, bu

vo šitoks atsitikimas. Blai
vybės agentai nuėjo pas ita-

‘džiai. Dėl jų (mirties buvo 
suimti keli juodveidžiai, ku
rių vienas tapo nulinč-iuo- 
tas, kitas teismo pasmerk
tas miriop, o trečias sėdi ka
lėjime dar be teismo. Tuo 
tarpu atėjo ^policiją tūlas | 
Mitchell, irgi juodveidis, iri 
pasisakė, kad tuodu baltvei-1 
džiu jisai užmušęs. Be tų 

; dviejų, jisai prisipažino pa
pildęs da 5 žmogžudystes.

austų 
kuris atsibuvo 

dienomis Francijos 
mieste Lille, pranešė, kad 
abartiniu laiku bolševiku 
atėjimuose miršta daugiau 
aip 60,000 socialistų. Di- 

’žiunia darbininkų buvo pa
skelbusi bado streiką kaipo 
rotestą dėl kankinimo so- 

e’alistv, bet bolševikai nieko 
; epaiso. Taigi darbininkams 
ir socialistams nėra skirtu
mo, ar Rusiją valdė Mikalo
jus Romanovas, ar Mikaic- 
jus Leninas. Nelaisvė ta pa
ti. Prie caro nors pavalgyt 
’ uvo galima, o dabar ir ba-

Berlinas atsisako pildy t sve
timų valdžių įsakymus.
Francuzai su belgais pra

nešė Berlino valdžiai, kad 
nuo šiol Vokietijos ministe- 
riams yra draudžiama lan
kytis į Ruhrą ir kitas oku
puotas vietas. Berlinas ant 
to atsakė, kad Vokietijos 
valdžia nepriima Jokių Įsa
kymu iš svetimų valdžių, ir 
ka ios ministeriai elgsis 

, kaip jie norės.
i alios iš Esseno ir kitų 

Ruilro miestų sako, kad san
tykiai tarp vietos gyventojų 
’r užpuoliku labai esą 
Įtempti ir kas diena darosi 
vis aštresni. Pereitą nedėl- 
lienį Esseno mieste įvyko 
susirėmimas tarp francuzų 
kariumenės ir vokiečių pon
ijos. Puvo sužeisti du fran- 

.-uzu kareiviai ir vienas vo
kiečių policmanas.

Francuzų žvėriškumas 
pereinąs visas ribas. Jie va- • 
iiuodami gatvėmis kapoja 
botagais akis žmonėms. Rel
inas todėl mano, kad oku
puotose vietose gali įvykti 
įmonių sukilimas. Daugiau- 
-ia užpuolikams priešinasi 
organizuoti darbininkai.

Londono žiniomiš, praėju- 
-i nedėldieni Essene ir Dort- 
nunde prasidėjo visuotinas 
boikotas prieš franeuzus ir 
:elgus. Visi koteliai atsisa- 
’ė franeuzams ir belgams 
arnauti. Francuzai tuomet 
įžėmė hotelį "Handelshoff" 
r išvijo ant piečiau? visus 
•vėčius. Susirinki?' didelė 
ninia žmonių. Tuomet fran- 
•uzų kareiviai puolė durtu
vais minion ir pradėjo žmo- 
es vaiky t. Pagalios atgabe- 

įo kulkasvaidį ir visus žmo- 
les išvaikė.

Po pietų Kaiserhofo Ho- 
elyje patarnautojai atsisa
kė franeuzams tarnauti, ir 
'raneuzai visus juos iš tenai 
išvijo.

Pereitą nedėldienį Essene 
ankiai girdėjosi šaudymas. 

rš nakties ant visų sienų ir 
lurų pasirodė prilipyta kor
čiukių, kur žmonės įspėjami 
■ lausyti tiktai Berlino val
džios, o svetimų įsiveržėlių 
‘sakymu nepaisyt.

RUSŲ RAŠYTOJAS SE- 
MIGNOVAS NUŽU

DYTAS.
R ašy toj as Bernšteinas 

Ncw Yorke jiereitą sąvaitę 
vavo iš Rusijos laišką, kad 
tamsus kaimiečiai tenai už
mušę pagarsėjusį Rusijos 
rašytoją ir nabašninko Tols
tojaus drangą Sergėja P. 
Semionovą, manydami,. buk 
is esąs raganius ir užtrau

kęs visas, nelaimes.
Laiško rašytojas sako, 

kad tamsus kaimiečiai še
rnu 4»u šnairuodavo į Se
miono vą. Jie vjs sakydavę: 
.Jis visuomet rašo. Bet kas 

; • to rašymo? Da nelaimė 
kokia gali atsitikti! Jei jis 
:oks mokytas, tai tegul va
duoja į miestą

Ir kaimietis Gregorij Ma
itoti 
tais

luinuose, pagavo rašytoją 
Semionovą, ir užmušė.

Tardomas Maliutinas pa
sakęs: "Taip, mes užmušėn 
aganių. Ar tai griekas? Jis

TURKAI UŽDARĖ 
SMIRNOS UOSTĄ.

Turkai paskelbė anądien, 
kad į Smirnos uostą, iš kur 

------------ jie andai išmušė graikus,; 
NELEIDŽIA ATEIVIAMS neįsileis aliantu karo laivu. 
AMERIKONIŠKŲ VARDŲ Trio jaus Anglija ir Francija;

■ paskelbė, kad jos tyčia įsa-; 
išsi- kiusies savo laivams tenai 

s, plaukti ir žiūrėsiančios, ką! 
galės turkai padaryti. Tur- 

__ _______ ____ kai-ant tų pėdų pranešė vi-i 
vai tariamos anglų Raiboj, soms valstybėms, kad Smir- 

! Adolfas Papkevičius norėjo nos uostas jau uždarytas j 
išversti savo pavardę į Ad- minomis. Reiškia, plaukit,! 
olpn Parker. Teisėjas nelei- jei nebijot mirties, 
do, nes, viena, tokia pavar-! ------------
dė perdaug atsitolina nuo BULGARIJOS MINISTE- 
origmales pavardes; antra< 
gi, tokią pavardę nešioja1 
daug žymių amerikonų, to-’ 
dėl patriotiškas teisėjas ne-Į 
norėjo, kad ja vadintųsi pa
prastas ateivis. 2 

kurios daugiausia cu-’ Papkevičius pasiliko Pap-
k«n.

Antras buvo Hyman So-; y 
rokovič žydelis, kuris nore- į 

į Hyman 
sėjas ir tam pasi
nes Stone pertoli 

ta- 
Sc-
su -

tas įstatymas nepaliečia. Iš
gyvenęs tenai penkis metus 
žmogus gali įvažiuoti į Su
vienytas Valstijas nežiūrint 
jokios kvotos.

PASISAVINT.
Du ateiviai Bostone, iže 

imdami pilietiškas popiera 
norėjo pakeisti savo pavar
des taip, kad jos butų leng-

du provokatoriams pasiseka pati šoko ant jo su prosu. Lūs dau^ mažiau 
suklaidinti darbininkų oi- Italai buvo areštuoti ir kon-J _ ____ 1
(Ižiumą. Kada seni viršinin- fiskuota tris bačkutės vyno.' SUMINKŠTINO 20 RIAU 

y ------- i-~ z—y Teisme italas užsimokėjo
išbraukti, tuomet ių, vieton $140 bausmės. Jisai gynėsi 
būna perstatyti detektivu Dyčiaus nemušęs, bet sakė, 
agentūros "darbuotojai" ir ’ ’ •• —i...
taip jie užima organizacijos 
valdininkų vietas. Paskui 
jau jie pradeda vesti "naują 
liniją", paprastai labai "re- 
"oliucinę”, kad kuo dau
giausia nugąsdinus kapita
listus.

Tuo pačiu laiku kili tos 
agentūros agentai kreipiasi 
j kompaniją ir praneša, kad 
jie turi apie jos uniją visas 
informacijas ir, jei kompa
nija gerai užmokės, jie tą 
organizaciją gali išardyt. 
Kompanijos moka detekt?- 
vų agentūroms už tai dide
lius pinigus. Ir darbininkų 
organizacija būna paprastai 
išardyta.

I. W. W. unija, labai arti
ma komunistams organiza
cija. 1920 ir 1921 metais tu
rėjo iš 7 vyrų agitacijos ko

kai pasitraukia arba tampa
jo persikrikštyt
(Stone. Tei 
priešino, 
nuo Sorokovičo. Žydelis 
da sumanė pasivadinti 
roko, ir teisėjas su tuo 
tiko.

ŠININKŲ BAUSMĘ.
20 buvusių juodveidžia 

kad pats DvčiusiimuŠes:J?!?.i¥i,J’kurie,buvo.nute.id 
Ret teisėjas tam netikėjo.' ■;> >«i S.wos galvos „ir seoi 

JJ (Leavenvvortho kalėjime, ga- 
J TAI T T IL I-Vii v0 suminkštinimą bausmėsLžSIMUse DU LAKŪNAI iki metų

Texas valstijoj pereitoji Jie buvo*nuteisti už sukė- 
subatoj užsimušė du armi- įima tautinių ‘riaušių Texas 
jos lakūnai, leitenantas' valstijoje, Houstono mieste, 
Martin ir seržantas G rodės- '1917 metais. Iš viso jų buvo' 
kis. Jiedu lakstė virš šaudo-1 nuteista 67. Septyni jų buvo'vasario prigėrė „ .........
mo tikslo, kaip staiga jų or-1 tuomet pakarti.* tris mirė kuomet įlūžo ledas, ant ku 
laivis palinko nosimi žemyn kalėjime, o kiti paliuosuoti. įrio jie čiuožė, 
ir nukrito žemėn. Mašina) * ----------— 1 ------------ -
sutrupėjo ir abudu karinin
kai mirė ant vietos.

Į

I

• / ’ - i ir Guc-J 
ministeriai | 

teismai už!
Drčn.pžleido piėgą ant musų gy- 

ir gtoi-yuijų ir apleido ligomis mu 
kad kaitmin-! .y] kaimą Juk ir badas už- 

........  atsidurti ant 
kartuvių. Graikijoj keli mi- 

už|

5

en 
Ant galo durnu) nutaiė, kad visi bu 

vašieji Kosi rusova 
kovo kabinetų 
butų atiduoti 
įtraukimą Bulg. 
Juos teis kaimieči 

daiktas.
kams veikos
mas

n su savo vaikais ir ki 
kaimiečiais pasislėpė

}jo per jo kaltę."

PRIGĖRĖ 3 VAIKAI 
LEDĄ.

Netoli G'oucesterio

lusteliai ir generolai 
Įtraukimą šalies i karę 

)turkais buvo sušaudyti. 
1

per :

mies
to. Nevv Jersey valstijoj. 16 

1 3 vaikai,
i 
I

!

VOKIEČIU POLICIJA N
PASIDUOS BOTACUI.
Francuzai pradėjo plal 

vokiečių policiją 
kuomet ši at sisako pildyt j 
paliepimus. Todėl 
Jffs policijos draugi, 
ga išleido prieš 
j roto:'to. kame 
kad

i

MINYKAS UŽMUŠĖ 
ARUI VYSK ŪPĄ.
Varšuvos pranešam.: 
ercita sąvaitę tenai ta 

užmuštas metropolitas 
ivyskupas) Jurgis, Sta
kių bažnyčios 

n kijo i. Ji nudėjęs

i 'i-5

IŠ
kad |
50
l ai

T ' ’one gauta žinių apie 
ta Kaip Vokietijos mieste- 
:vj Gelsenkirchen įvyko 
š'” dymas tarpe vokiečių 
policijos ir francuzų kari
ninkų. Sakoma, kad važiuo
jant automohilium, francu
zų oficierius išsitraukė re
volverį ir pradėjo šaudyt į 
vokiečių policmaną, du kart 
jį sužeisdamas. Autoniobi- 
iiuje buvo du francuzų karį- 
•’inkai ir jų šoferis. Pu šau
dymo jie leidosi bėgti, bet 
vokiečių policija paleido pa
skui jų zaipą šūviu ir abudu 
francuzų kasininku sužeidė.

i 
botagais.

D
v □KlCti- 
ų sąjun- 

f rančųžus 
reiškia, 

jei franciiz.ii tikisi bo- 
’sti vc- 
t savo 
klysta, 
kanki-

i iio jie čiuožė.

UŽMUŠĖ PAČIA IR PATS IŠRADO VAIKsčIOJANTI 
NUSIŽUDĖ. TIIOKĄ. ;k.

Nevv Havene nusišovė žy-; VVashingtono pranešimu,‘tago kirčiais 
mus automobilių pirklys,Vokietijoj vienas inžinic-,kiečių peikiĄ 
Durfee. Prieš nusižudysiant i-ius išradęs tokį troką, ku- ^liepinius, e 
jis užmušė .-avo pačią? Poli- ris ne ant ratų ritasi, bet'Nežh

arklys. Jis esąs labai paran-l jai gali pi 
kus ant augštų kalnų lipti/ginsiant i savo 
kur paprastas automobilius kalus ir klausysi 
negali užvažiuoti.

SVARAS DUONOS CHI-
CAGOJ 3>/2 CENTŲ.

Bostono dienraščiai rašo,L _ .. . ____ ____ . ____ ,
kad Chicagoje svariniai ke-'cija spėja, kad tos tragedi- einu ant keturių kojų kaio rto 
palai diuonos parsiduodą po'jos priežastis buvo finansi- ' 1-'v—’  ------ 1 • ’
tris-ir pusę centų. Bostone)nes bėdos. Durfee nespėda- 
tuo tarpu svaras duonos vo tiek pinigų uždirbti, kiek 
kainuoja 12 centų. jo pati praleisdavo.

kus ant augštų kalnų lipti,*

p

miiiA’ą oiiznyvivs galva 
i.enkijoi. Ji nudėjęs rusu 
toni kas Smaragdas. Užmu- 
:ūi-:: į rigif ’s prie tos dva- 
i.-U’i gnipės. kuri ėjo prieš 
actre; elitą dėl jo Įiataika- 

,•■>■■■) b aku valdžiai.

tcii
rint jokių 
kokius vo

prisieiti pakelti, j 
i žmonių rei 
sianti tikta 

•vokiečių valdžios.

SUSTREIKAVO 8,000 
ANGLIAKASIŲ.

Panther Creek klonyje, 
Pensykanijoj, sustreikavo 

iLehigh Coal & Navigation 
'Co. angliakasiai. Išviso me
ilė darbą 8,000 darbininkų.
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H! iAPŽVALGA D
Bet nrezidento klausimas! 

tuo nemsibaige. Sekamam 
Seimo posėdyje kiio da di
desnis triukšmas.

ls pat pradžios Seimo i 
prezidiumas stato savaime 
nekaltą klausimą — pasiti-i 
kėiimo ui'uziudtumui klausi
mą. šiaip tas klausimas bu-1 
tu v.s’.Mtai vietoje, nes laiki-' 
nojo prezidiumo laikas nu
matyta; liktai 4 savaitėm,; 
kurioms išėjus reikėtų rink-j 
ti naują prezidiumą. BeL iš j 
Seimo pirmininko Bistro: 
paskaityto rašto opozicija• 
greit supranta, kame čia da4 
ivkas. Savo pareiškime pir
mininkas teisinasi dėl apsi
lenkime su Seimo statutu 
oosttiy _i'iiodžio 21 d., kuo-; 
mot Buvo renkamas prezi
dentas ir aiškina, kad prezi
dento rinkimai esą pravesti 
teisingai ir jokio konstitu
cijos laužymo nebuvę.

žodi ima ars. šilingas 
(Uk. S.k Jis karštais žo
džiais gina prezidiumo pasi-; 
elgimą. Jo pompastinga kai-j 
ba kai kuriose savo vietose į 
sukelia kairiųjų juoką. Kuo-1 

prisiminęs Klaipėdos1 
kalbėtojas ragina 

jam kairieji 
metų: "Ir tokiu lai- 

iaužote konstituciją’’, į 
i rinkų frakcijos at- 
žbaigia kalbą obal- 

iio konstitucija!
Va!-risčių - liaudininku 

s vardu kalba atst.
Atsakydamas ši- 
sako: Jus kalba- 
!arote kita; kon- 

apsaugoti neuž
tenka u: rėti Įstatymų tomus 
i? siiktėie’ 
cha: Kom

Lietuvos komunistę manevrai.ridento Stulginskio, kuri 
klerikalai išrinko neteisėtu 
keliu, sulaužydami respubli
kos konstituciją.

Socialdemokratas" rašo:
“Dabartinis Seimas iš pir

mųjų savo dienu virto karčią 
rietenų vieta. Darbas visą lai
ką kliuvo dažniausia dėl men
kučių priežasčių. Tas buvo jau 
tuomet, kai valstiečiai-liaudi- 
ninkai dar gaivino vilties susi
prasti su klerikalais. Dabar, 
jei nebus sutartinai likviduoti 
‘krikščioniškojo’ . prezidento 
rinkimai, santykiai dar labiaus 
paaštrės, ir bent kokio darbo 
galimybė Seime sumažės. 'Te
gul ’krikščionys’ įvairiais nu
sileidimais ir sugebėtų pa
traukti savo pusėn žydu atsto
vus, jie ir tuomet turėtų Seime 
tiek menką daugumą, kad ga
lėtų atsilaikyti prieš opoziciją 
tik labai Įtemptomis jėgomis. 
Tokio įtempimo musu klebonu 
viduriai negalės pakelti, ir to
dėl susidariusi padėtis neturi 
ateities. Arba krikščionys su
sipras su valstiečiais-liaudi- 
r.inkais, arba Seimo dienos bus 
trumpos ir liūdnos dienos.”

AR SUŽ1NUS IŠDAVIKAI, 
AR PAPRASTI ĮDUOTAI?

Amerikos komunistų 
spaudoje pasirodė "Lietu
vos Komunistų Partijos At
sišaukimas Klaipėdos Klau
simu", kur bjauriausiais žo
džiais koliojami Klaipėdos 
sukilėliai, ir reikalaujama, 
kad Klaipėdos kraštas pasi
liktų po Vokietija, arba 
franeuzų imperialistų glo
boje.

Dėl
"Naujienos" 30 numery ra
šo:

“Tik pagalvokite: Klaipėdos 
krašto žmonės sukilo ir kovoja 
su ginklais rankose prieš savo 
prispaudėjus; Santarvės val
džios, vadovaujamos franeuzų. 
siunčia prieš klaipėdiečius ka
rinius laivus, stato jiems ulti
matumus ir grasina sunaikinti 
juos.

“Padėtis be galo rusti. Ir ne 
tik Klaipėdos krašto žmonėms, 
bet ir Lietuvai! Nes Franci ja 
su Lenkija mėgina suversti 
kaltę dei to sukilimo, ant Lie
tuvos ir grūmoja nubausti ją, 
jeigu ji neatsisakys paremti 
tautinius klaipėdiečių sieki
mus.

”Ir šitokioje situacijoje Lie
tuvos komunistai
Amerikos lietuviais 
tais kalba minioms, 
Klaipėdoj sukilimas 
’Kauno budeliu’ pasikėsinimą 
užgrobti kraštą! Jie patari: 
Klaipėdos krašto darbininkams 
stoti už susijungimą su Vokie
tija arba pasilikti po Francijos 
komisaro kontrole, tik jokiu 
budu nesidėti prie Lietuvos!

Jie šaukia, pagalios: ’šalin
Kauno budelių kruvini nagai 
nuo Klaipėdos! šalin Jankaus 
partizanai—banditai 1’

“Drėbti šitokią panieką į vi
sos Lietuvos veidą, iškolioti 
šitokiais žodžiais Klaipėdos su
kilėlius — ką tai reiškia? Ar 
tai nėra sąmoninga provokaci
ja Lietuvos visuomenei? Ar 
tai nėra mėginimas sudemora- 
lizuoti eiles kovotojų už Klai
pėdos krašto pasiliuosavimą ?

“Mes nesiimame pranašauti-, 
kokių pasekmių atneš komu
nistams šitoks jų pasirodymas 
visuomenės akyse. Bei mes Įs
pėjame lietuvius darbininkus, 
jogei jie turi apsižiūrėti, ka i 
dėmė, kurią tokiu žingsniu už
traukė ant savęs tie besąžmiš- 
kieji gaivalai, nepultą ant dar
bininkų judėjimo. Darbininkai 
turi pakelti savo balsą prieš tą 
purviną komunistų atsišauki
mą ir turi nutraukti -su jais vi
sus ryšius, jeigu jie nenori, 
kad butų suteptas jų vardas.”

Ištiesų, skaitant šitą atsi
šaukimą, nenoroms veržiasi 
klausimas: ar tie žmonės, 
kurie varo šitokią šlykščią 
agitaciją, yra sužinųs savo 
šalies išdavikai, dirbantis už 
pinigus franeuzų imperialis
tų agentai, ar tik paprasti 
idijotai, kurie patįs nežino 
ką jie daro?

Mums nesinorėtų tikėti, 
kad tas atsišaukimas butų 
Lietuvos komunistų parti
jos padaras, nes, viena, iš 
Lietuvos jis nebūtų galėjęs 
taip greitai Ameriką pasiek
ti, o antra, jis visai nesutin
ka su Maskvos nusistatymu. 
Sovietų valdžia anaiptol ne
nori, kad Klaipėda pasiliktų 
franeuzų rankose, nes jei- 
Francijos militarizmas susi
suktų tenafsau stiprų lizdą, 
tai Rusijai jis butų nemažas 
pavojus. Taigi jbi to atrišau-' 
kimo autoriai nėra Franci
jos imperialistų agentai, jei
gu jie ištiesu yra komunis
tai, tai jie turi būt tokie žio
pliai, kurie nežino, jog taip „ , , „ .. _
kalbėdami jie eina priešais pinkai su klerikalais nesusi- į Frakcijos pareiškimą raštu. 
Maskvos politiką. O komu-j t ars ir nesudarys didžiu-Į Balsuojant interpeliaciją, 
nistams priešintis Maskvai, j mos, tai Seimas turės išsi-įprie klerikalų prisidėjo ko
tai juk toks pat "smertelnas,skirstyt ir reikės skelbti(munistai (Lumbis ir kiti), 
griekas", kaip davatkai .naujus rinkimus. Didžiau-ir interpeliacija buvo at- 
priešintis šventam tėvui. 'šia kova dabar eina dėl pre- mesta.

šito atsišaukimo
»&*

Jei daleisti net, kad Mask
va norėtų pati Klaipėdą pa
siglemžti, tai ir tuomet jai 
nebūtų jokio išrokavimo 
• .viešintis prijungimui to 
Krašto prie Lietuvos, nes iš 
Lietuvos juk daug lengvinus 
jis atimti, negu iš Francijos. 
■r iš kurios lik pusės neimsi. 
Rusijos interesams visuo
met bus naudingiau, kuomet 
Klaipėda bus mažutės Lie
tuvos rankose.

Taigi-tie agitatoriai turi 
būt arba franeuzų propa
gandistai. arba paprasti idi
jotai iš Pruseikos kompani
jos.

Bet kas jie nebūtų, kovo
ti su jais reikia. Jei jie taip 
nekenčia lietuvių, tai laukan 
juos iš musų tarpo! Laukan 
juos iš draugijų, laukan iš 
mitingų, laukan juos pačius 
ir visus jų laikraščius, visus ; 
jų atsišaukimus ir kitokį 
šlamštą! Tegul jų "Laisvę' 
skaito franeflzai!

Nepripažįsta klerikalų 
pastatyto prezidento

II

kartu 3 u 
komuni^- 
kad taš 
tai esąs 

is

i

UTVINOVAS DIRBO PO 
PILĖNU.

Iš Mt. Vemon, N. Y. J 
mums prisiųsta 18 sausio! 
numeris dienraščio "Theį 
Daily Argus'’, kur yra iš-! 
spausdinta paskubusio poli-; 
tinio detektivo p. K. Pilėno; 
įdomi biografija. Tarp kita-į 
ko tenai randam šitokį da
lyką :

“p. Pilėnas sako, kad M. Lit-; 
vinovas, kurio tikra pavarde 
yra A. Finkelštein ir kuris da
bar yra Rusijos valdžios užsie
nio reikalą komisaras, dirbęs 
po juo septynis metus Londo- 

itok
"Einant Lietuvos Respu- 
::"3 Konstitucijos § 41. 

Respublikos Prezidentas 
i renkamas absoliutine atsto- 
įvų dauguma. Kadangi gruo- 
jdžio 21 d. p.m. Įvykusiuose 
; Prezidento rinkimuose daly- 
;vavo išviso 36 Seimo nariai, 
! kurie absoliutinės daugumos 

, tai Socialdemo- 
Frakc-ija pareiškia, 
skaito rinkinius ne
is, nesamais, o patį 
_ L...tą įvertina kai- 

eilinį iš krikščionių cle-

Kadangi Lietuvos kleri
kalai pastatė savo žmogų 
rStulginskį) respublikos 
prezidentu neteisėtu keliu, 
nes tik mažuma už ji balsa
vo, tai Seimo didžiuma pa
statyto jų prezidento nepri
pažįsta ir gali būt. jog prisi- 
ieis rinkti naujas preziden
tas, o gal net ir kitas Seimas 

•šaukti.
Sausio 9 dieną Seimo So

cialdemokratų Frakcija į- 
tėikė Seimo prezidijumui ši- 

ne; ’ ' į tokį pareiškimą:
Pilėnas Londone tarnavo’ "Einant

’ biikcs

I

met
Įvykius 
prie vienybės.
meta
l-n -b

Vi$$n
□

11 dAl IJ vi 
Sleževič 
lingui ji 
te viena 
ttiiuciiai

1. *■ 
ršl.

i

c.

! 1 re:
Nuo

; 1: valio konstitu- 
Jiuciją reikia vy- 

lį< neteisėtai rink- 
hdentą ją laužote.

socialdemokratų 
Ina kalbėti drg.

Reikia pasakyt, kad ofi
cialiai komunistų Lietuvoje 
nėra. Bet jie yra po kitokiu 
vardu: Jie vadina save

. "darbininkų kuopomis” ar
ba, sutrumpinus — "dar- 
kuo". Jie yra žinomi da ir 

i kaip kubickininkai" nes ją 
įvadas yra Kubickis. Turi jie 
ir daugiau vardų. Tūli vadi
na juos stačiai "Maskvos 
davatkomis", nes Maskvoj 
gyvena jų popiežius 
Maskvos eina visi jų 
kizmai ir prisakymai.

Taigi pažiūrėsime, 
Šitie Lenino ir Trockio vai
kai Lietuvoje pikio Maskvos 
įsakymus ir kaip jiems tas 
sekasi.

Pirma jie rinkimuose ne
dalyvavo, bbt boikotavo juos 
ir šmeižė socialdemokratus, 

! kurie statė savo kandidatus 
if Steigiamąjį Seimą. Tik so- 
! cialpatriotai. tik biauriausi
i darbininkų išdavikai gali sė- 
| dėti Seime ant vieno suolo 
su buožėmis, sakė komunis
tai.

Bet šiais rinkimais jau ir 
jie patįs nutarė toj buožių 

į kompanijoj atsisėsti. Matyt, 
į taip jiems liepė Maskvos po- 
; piežius.
įKad daugiau savo atstovų
ii Seimą pravedus, kubicki- 
! ninkai pradėjo biaurią 
į šmeižtų kampaniją prieš so
cialdemokratus. Jokios par- 

; tijos jie taip nejuodino, kaip 
socialistus. Jie išleido net 

į tam tikrą knygutę, užvar- 
: bintą "Kas tie Socialdemo- 
: kratai", kur ant 14 puslapio 
sako:

į "Dabartinė Lietuvos So- 
; cialdemokratų Partija yra

ir Jš 
kate-

kaip

budu išvengta kraujo pralie
jimo.

Seimo posėdis buvo per- 
naują valdžią išvien su lede- trauktas. Ir kada po dviejų 
racininkais, tai- kuo ji skir- valandų buvo atidarytas ki
šis nuo dabar esamos vai- tas posėdis. Darbo Federaci- 
džios? Juk ir dabar fedėra- j°$ atstovas Lumbis, atsi- 
eininkai sėdi Seime. Komu- prašydamas Seimo dėl keh- 
nistai irgi turi jame 1-----
Tiesa, jie neturi didžiumos. 
Bet argi galima daleisti,kad 
naujoj valdžioj J 
suriktų payesti 1 
tams .didžiumą? Pagalios,'ma, čia yra vieta, 
ar /galima gi daleisti, 1 
klerikalai sutiktų derėtis su vaduotis. 
IrAmimisl anskritni ? I nrantu • i

žioplio, kad priimtų jų pa
siūlymą kaipo tikrą pinigą.

Antras dalykas,- jei kurti

balsą, mo lermo, pasakė:
i "Gerbiamieji Seimo na- 
' riai! Gal išdalies ir per ma- 

klerikalai no Įsikarščiavimą Įvyko toks 
komunis- nemalonus reiškinys. Žino- 

‘ , kur rei- 
kad kia ne jausmais, bet protu 

‘ . Aš tą pilnai su- 
komunistais apskritai? iprantu; liet kuomet aš atsi- 

Kaip federacįninkai ir ki- menu tuos laikus, kada nuo 
ti klerikalai "myli" komu-! Kėdainių ligi Dauguvos mes 
nistus, tai puikiausia paro- b—’-- 
dė 4-sis Seimo posėdis 24; krutinę 
lapkričio, pereitų metų, kuo- į 
met iš Seimo tapo išmcctaz

Dominas tuomet tik j 
reikalavo, kad komunis
tams butų duotas balsas Sei
mo komisijose, ir federaci- 
ninkas Lumbis su kitais kle
rikalais tuojaus puolėsi ji 
mušti. Jei socialdemokratas 
Požėla ir kiti nebūtų šokę į 
tarpą, tai federacininkai bu-

bureiiais ėjome, statydami 
prieš Maskvos 

'agentus; kuomet aš atsime- 
..... .......išmestas nu karininko Sidaravičiaus 

■omunistu lyderis Dominas. ’ lavoną, ant kurio jau nužu- 
Dominas tuomet i'i- — nasitvAn.

kad

Anglijos slaptosios policijos 
departamente. Taigi reiškia, 
kad tam pačiam departa
mente tarnavo ir komunistų 
diplomatas Lirvinovas.

Dėlto, kad Pilėnas tarna
vo Londono "Scotland Var
de*’, "Laisvė” išvadino jį. 
"šnipu’’ ir 'provokatorium'. ; nesudaro,

Ką gi dabar pasakys;kratų 
"Laisvė”, kuomet pasirodo, ' 
kad jos garbinamas Litvino 
vas yra buvęs to "provoka 
toriaus” padėjėju?

I,

f

l:ac> ji . 
teisėtai

kimu fakt
i
h

X.

pa-’dvto matyti buvo pasityČio- 
’ jimo ženklai — ant kūno su 

' nudraskytais drabužiais bu
vo matomos jau mirusiam 
iš pasityčiojimo padarytos 
durtuvais žaizdos ir subes- 

■tos bolševikų žvaigždutės Į 
;jo krutinę — kuomet man 

v— . ................... ........ prisimena lavonai musų ko
ri? komunistų lyderi sumu-i votojų, ir kuomet žinau,kad 
sJ ' * * į ta padare Maskvos agentai,

‘ Kad skaitvtojui butu aiš- ir kuomet išgirdau, kad čia, 
kiau, kaip visatai atsitiko, į gretimus, dabar yra vic- 
aprašvsiu šitą incidentą pla- 
^‘teu. į ,

Ketvirtame Seimo posė- jau saitu protu vaduotis... 
dyje turėjo būti rinkimas^ 
ivairiųjkomisijų, būtent, Už- kratai,
Vienio’ Reikalu Komisijos, ir ūkininkų sąjungos nariai 
švietimo Komisijos, Krašto pradėjo Lumbio kalbai kar- 
Apsaugos Komisijos ir t.t. i štai ploti, o paskui visi su- 

Klerikalai pasiūlė, kad Įstoję užgiedojo Lietuvos 
tas komisijas frakcijos skir- himną.
tu nuo 8 narių 1 atstovą. Į Dominas tapo išmestas iš 
Kadangi komunistai išviso! Seimo visai, 
teturi Seime tik 5 narius,Į —i r
tai jie i tas komisijas ineiti'kad ir likusieji 
jau negali Klerikalai, žino-j autų išmesti, nes, anot fede- 
ma. tvčia ir darė taip, kad. racininko Radzevičiaus, jie 

’ i pateko i Seimą apgavingu

igingujų valstiečių" ar "dar
bininkų kuopų" vardais; 
jeigu jie butų išstatę savo 
kandidatus tikruoju savo 
vardu, komunistų-bolševikų 
vardu, tai jie nebūtų surin
kę nei 100 balsų.

Tai ve, kaip žiuri į musų 
kubickininkus federacinin- 

i kai!
| Ir su tais federacininkais 
i komunistai .nori daryti blo
ką ir kurti "darbininkų, vai

zdžią”. Ir jie kviečia prie to 
; socialdemokratus!
1 Argi gali sveiko proto 
žmogus šitokiam sumany
mui pritarti?

Jei jau fedęracininkai no
rėjo išperti Dominui kailį 

'vien dėlto, kad jis atsisakė 
į nuo Lietuvos pilietybės, tai 
įkas butų, jei jis pradėtų 
kurti Lietuvoje savo val
džią.?

Taigi Į komunistų pasiū
lymą socialdemokratams ki
taip negalima žiūrėti, kaip 
Į provokaciją.

Proletaras.

jimo ženklai

nas tas pats Maskvos agen
tas, aš, gerbiamieji, negalė- - - - r

Ir visi krikščionis demo- 
visi federacininkai

■Į

rkanskas. Jo kalbos svar-!«e darbininkų partija. Tai 
ni > mintvs vra šios: įtik darbininkų mulkintojų 
i; . :-r. c kratai žiuri i de-Į partija. Tai darbininkų nau

jinto pusės elgėsi i Joto jų sėbrų partija... Kas 
□rezidentą . 21- nenori eiti su darbininkų 

i eilini krikščio- iklesos paraavikaiš, tas ne
imu bloko pusšsiatiduossavobalsoužsocial- 
■ -žymą. Socialde-; <kmokratus...” 
:i akcija buvo prieš m 1 1 

rezidento rinki- 
jeigu jau jis ren- 
1 toks asmuo turi 

no jų daugumos
r.ą. nes kitaip jis;

< siauros grupės 
i? ~ įrankiu, kas ir at-į 

: Kitose valstybėse;
i km < renkamas dide
li t - a ra u m u. Ai skinant

nitucii § 11, reikia tu
ne tik juridinės, bet ir 

i i .ė- tiovokos. Jeigu 
g konstitucijos § 63 pa- 
kti ei.-man ministeri 
r.i; t ii: absoliutine visų 
>v.į halsų dauguma, ne-, 
i mažesnės daugumos 
nka prezidentui išrink- 
Jvsų aiškinimu išeina, 
preziH.emas gali būti iš-' 
:?.s 14 balsi; iš 78, bet 

moralinį autoritetą 
išrinktas prezidentas _____

t.n e’:. Dabar, išnešdą-; prieš pat Seimo rinkimus, 
j Na, o kas atsitiko po rin- 
; kimų ? ' 
; Po rinkimų komunistai 
tuojaus padarė socialdemo
kratams pasiūlymą sudaryti 

i su kunigine Darbo Federa
cija ir Valstiečių Sąjunga 

į BLOKĄ ir Įkurti "darbinin- 
kų-valstiečių valdžią".

Vakar jie šmeižė socialde
mokratus "buožių sėbrais” 
ir "darbininkų išdavikais”, 
o šiandien jau kviečia juos 
kurti "darbininkų valdžios”, 
;r dagi išvieno su klerika
lais!

- Priimti šitokį pasiūlymą 
socialdemokratai negalėjo, 
nes tai buvo aiški provoka
cija. Juk aišku visiems, kad 
per vieną naktį komunistai 
negalėjo pakeisti savo nusi
statymo. linkui socialdemo
kratų. .Jie da neatšaukė nei 
rieno savo šmeižto prieš 
juos. Jie taip pat neišsižadė
jo viešos savo prisiekos, kad 
su socialdemokratais jie 
niekados neis Į joki bloką. 
Taigi reikėtų didžiausio komunistų tarpą ir tik tuo

AžI?

+■

7,

1

rr’

'G
imokratų bloko pusės įstaty-i:'hik- 
įmų laužymą, tuo labiau ne-J^zi 
įkistiną, kad tuo aktu prasi- . -i 
įžengta prieš pamatinius 
Krašto istatįymųs." rėti :

Negana to, valstiečių liau- 
'■ninku frakęija Įnešė in-įsubj 

terpeliaeiją delei neteisėto 
Kauno komendanto isaky-|^a-in' 
mo. ' ‘ laisto

Tas įsakymas paskelbtas i jjd^ 
prieš pat pil. A. Stulginskio 

prezidentu ir P- • 
grasina didelėmis bausmė- 1 
mis už valdžios peikimą, užįf11; P 
netinkamus valdžiai strąjp-! 
snius laikrašty ir Lt. Inter-; rajP 
neliacijos skubotumą gina h 
atst. Sleževičius ir pabrėžia, i. P^-tikėjinią 
kad rtoks neteisėtas ir sau-!rm:_FtZ 

į valingas komendanto įsaky-1 i'psėuy _ 
į.ras kenkia Lietuvai labiau,!;-5 prezidento rinkimus, bet 
• negu bolševikų ir lenkų agi-j ;<cri5-.ra5lan budu tegąįi- 
itacija. zuoti neteisėtus rinkimus

f "i Socialdemokratų Frąkci- fU1Ps nePa 
-įjos vardu dėl balsavimo mo- 
’ityvų kalba dr. Venclauskis. 
7 i Jis smerkia Kauno komen 
danto Įsakymą, bet nesiste- 

-įbi dėl jo pasirodymo, nes
|krikščionys demokratai yra
■ pripratę laužyti Įstatymus, 
i a čia proga uždeklaruoia, 
p.ad prezidento rinkimai 2i- 
!XII yra Įvykę laužant koRs- 
įtitucijos § 41, neteisėtai, ir
■ kad s.-d. laiko pati rinkimų 

J faktą nesamu. Seimo pirmi- 
,,'rinkas pertraukia kalbėtoją

kad negalimas joks darbas/’’ neduoda užbaigti. ,Tuo- 
ir todėl "Socialdemokratas" ijnet drg. Venclauskis pa
pranašauja, kad jei liaudį-įduoda ‘ Socialdemokratų

NESUSIKALBA.
"Lietuvos Žinių" praneš: 

mu, Rygos komunistų laik- įj 
rastis "Rul” 648 numeryje;“ 
giriasi/kad Klaipėdos suki-į 
limui vadovaują bolševikų i 
armijos karininkai, pulki-, 
įlinkas šmelevski ir kapito
nas Barybin. šmelevski bu-; 
ves raudonosios armijos! 
138-to pulko vadu. Abuduįb • 
jie moką lietuviškai ir skai
tosi lietuviais.

"Lietuvos žinios" tam ne
tiki ir maaio, kad bolševikai 
čia nori tik pasigirti sveti
mais nuopelnais.

Taigi iš to išeina, kad Ry
gos komunistams Klaipėdos 
sukilimas išrodo garbingas 
žygis, jeigu jie saviliasi jo 
vadus.

Tuo tarpu lietuvių komu
nistų spauda Amerikoje į.- 
Klaipėdos sukilėlius pravar 
džiuoia "budeliais’’ ir sau 
kia, kad jie atimtų savo į. 
"kruvinus nagus" šalin nuo J 
Klaipėdos.

Taigi Klaipėdos klausimu',..j 
komunistai vieni su kitais į jČ,' 
nesusikalba.

LIETUVOS SEIMAS
• GALI SUGRIŪTI,

Klerikalų mažuma Lietu
vos Seime taip užsispyrus.

gali tu.
i prezidiu- 

elgėsi 2i gruodžio 
jus norite patvirtin-

Federacininkai reikalavo,
i komunistai

Tuo budu musų komunis- 
’tai tikėjosi'patraukti savo 
pusėn visus darbininkus. Ir 
jie sakė, kad patekę į Seimą 
jie niekuomet neisią i blokus 
su kitomis partijomis, o 
ypač jie nesidėsią su social
demokratais, nes tai esą bai

siausi "išdavikai’’. Girdi:
"Ar galima klasiniai susi- 

pratusiems į Seimo rinki
mus eiti išvien su kitomis 
organizacijomis, daryt blo
kus, jungti savo darbininkų 
kuopų sąrašus ir t.t.? Ne ir 
ne!... Seime klasiniai, susi
pratusių darbininkų atsto
vai i jdkius blokus su darbo 
federacija, socialdemokra
tais neis. Jų atstovai po se
novei biy? darbininkų reika
lų išdavikai. Ir tik tais tiks
lais smelkiasi jie Seiman."

Taip kubickininkai rašė 
savo organe "Musų Kelias’’

i
II 
; v

neteisėtus 
ek>.

Opozicijos frakcijos daro 
pareiškimus, kad tolimes
niame klausim.) svarstyme:

balsavime nedalyvaus. Vi-’ 
sa kairioji pusė apleidžia! 
posėdžiu salę"

_ Ka klerikalai su savo pre-į 
zidentu dabar darys, tai Iie-į 
ka da pamatyti.
O_____ ________X Į

EDISONAS TIKISI GY
VENT! 100 metų.

Garsusis am rikiečių iš
radėjas Edisonas susflaukė 
jau 77 metų amžiaus ir tiki
si dirbti iki ;oo metų. Jis sa
ko: "Mano tėvas mirė 94, 
metų; mano gi diedukas gy
veno ligi 104 m tų, o močiu- 
kė iki 102. Aš dabar jau
čiuos vidury savo amžiaus ir 
tikiuos, kad lesiu dirbti 
iki 100 metu."

kubickininkų neįsileidus. L - . ,
Kada komunistų yadas/udu, jasmdmdami 

Dominas pradėjo prieš tai 
protestuoti, krikščionių de
mokratų lyderis kun. Kru
pavičius atsistojęs pasakė: 
"Čia vargingųjų valstiečių, 
ar kaip paprastai juos vadi
na — bolševikų grupės at
stovų yra pareikšta, kad jie; 
norėtų turėti komisijose at-' 
stovų ‘ nuo mažumų ir taip 
pat nuo tų. kaip jie save va
dina, vargingųjų valstiečiu 
frakcijos. (Dominas iš vie
tos ^pataiso: darbininkų 
kuopų frakcija.) Yra pa
reiškimas iš tos grupės at
stovo Domino, kad jis taip 
pat norėtų dalyvauti komi
sijose, ypač krašto apsaugos 
ir užsienio reikalų komisijo
se, nes ir jam mat rūpinti 
Lietuvos gerovė ir jos atei
tis. Aš čia turiu prieš save 
kaltinamąjį aktą, . kuriame 
labai gražiai yra save nu- 
charakterizavęs tas ‘pats 
Dominas. Aš paskaitysiu 
tuos žodžius.

"1921 m. balandžio 23 d. 
atstovas Dominas taip yra 
pareiškęs savo perdėtiniui:

” Tamsta, būrio vade, 
prašau pranešti kuopos va
dui Nevronui, kad aš atsi
sakau nuo Lietuvos piliety
bės, nuo kareivio pareigų ir 
daugiau nebenoriu Lietuvai 
tarnauti, nes aš esu Rusijos 
pilietis...’ ”

Nepabaigė Krupavičius 
skaityt, o jau Seime kilo 
triukšmas. Federacininkai 
pradėjo šaukti Dominui: 
"Lauk! Lauk iš čia ’’’

Krupavičius rėkia: "Ir ši-, 
toks žmogus, kuris išsižada 
Lietuvos pilietybės, garbin
go Lietuvos kareivio vardo, 
šiandien drįsta..."

Kun. Krupavičius jau fie- 
begalėjo užbaigti savo žo
džių. nes f 
puolė iškeltomis kumščiomis

ŽARUOS.

I

Komunistai sako, kad Ru- 
sijoj_ darbininkams yra ge
rai gyventi, o sandariečiai 
su davatkom sako, kad Lie
tuvoj irgi gerai Gali būt tei
sybė. Visur gerai, tik Ame
rikoj velniava. Jeigu ne tie 
prakeikti doleriai, tai visi 
važiuotumem ten kur gerai. 
Dabar gi... kiekvienam gaila 
skirtis su doleriais.

Buvęs "Vilnies” menedže
ris "nusimufino" į Roselan- 
da ir ten kepa "hamburge- 

Iri”. Nors tai buvo užartavo- 
tas komunistas, vienok'kuo- 
met gyvenimo aplinkybės 

federacininkai pastatė jam griežtą sąlygą: 
' ’ i skirtis su komunizmu arba

ant Domino ir Seime pasi- su doleritųrtai nutarė persi
darė sumišimas. Socialde-.skirti su komunizmu ir eiti 
mokratai šoko į klerikalų ir dolerio keliais.

A. Garbukas.



Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistų "debatai".

31 d. sausio Brooklyno ko
munistai buvo surengę de
batus su “Darbo’’ redakto
rium Poška. Komunistai sa
ko, buk Poška savo reda
guojamam laikrašty ap-j 
šmeižęs komunistų švietimo! 
Lygą, todėl jie ir .pakvietė j 
į debatus, 
pakviesta 
ninku 
BimbSi 
jau žinoi 
iriu kš matĮąi ia is debatuoti.

• Pasiklausyti “debatų” su , 
sirinko apie 400 žmonių.! pavadinimą I.W.W. i_._. 
Pirmininkas atidarė susi-' susmukusia. Jis nurodo, kad 

komunistų organizacijos 
yra labiau susmukę ir viena 
jų, Darbininkų Sąjunga, jau 
kojas aug-štyn pastatė ir die-

v O

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

- sako 
ipėdos 
dėtis

, tai ir

esame

-v'bes Iriausiai apsišvietę negu viso 
i pasaulio darbininkai, o ša
lies valdžią Įdavė Vokietijos 

; buržuazijai.
Po Andriulevičiaus kalbė

jo Buknis apie Amerikos 
^rbininkų partiją, kad ta 
partija geriausia ir jon turį 

btoti visi — geltoni, raudoni 
:ir juodi. Kvietė visus prie 
’’bendro” fronto ir niekino 
: ocialistus.

Jam pabaigus kalbėti bu- 
klausimai. v Vienas pa* 

tąausė Mizaro: "Kam jis dėl 
Klaipėdos Įvykių vadina 
Lietuvą imperialistine buo
žių šalim. Kada Rusijos bol- 
'evikai su pagelba raudonc- 
i ies armijos užėmė Kauka
zą, areštavo Gruzijos social
demokratų seimą ir išžudė 
d augybę ųepriguimybę gy- 

ihusių žmonių, kodėl kalbė
tojas r 
Ižią 

I uožių valdžia ? Kada Kla 
pėdos gyventojų dalis 
senai n 
l žiosios 
tavos valdžią tamsta 
nate imperialistine, _ __ ;
Rusijos raudonosios armijos į'^ėse 
durtuvais tapo užimta Gru-į r*1“’- 
rijos Šalis, tai Rusiją vadi-* 
nate darbininkų valdžia?” '

Tuos klausimus atsakė ne! 
Mizara, bet Andriulevičia. L-—

’ saikas. Kad taip daro kata- 
■ 1 ikas, norėdamas pralobti, 
į tai jis mato, kad ir jo dva
riški vadoviH prie to paties 
tikslo eina. Kad taip daro 
tautininkai, tai irgi nėra 
stebėtina, nes jie susideda iš 
biznierių ir biznis tai jų 
principas. Pagaliaus, jeigu 
taip pasielgia vlenas-kitas 
socialistas, tai ir ji galima 
pateisinti, nes socialistai ne
tiki, kad ve rytoj jau Įvyks 
revoliucija ii iš dangaus 
oradės kristi blvnai. Bet •* v — kad taip naro tie žmonės, 
kurie visą laiką žiuri i Mas
kvą ir tiki, kad ryt-po-ryt 
Įvyks revoliucija — tai vis
gi stebėtina. Vienas iš jų 
abazo vieną kartą pasakė: 
"Aš kaip tik parduosiu savo 
s tūbelę, tai tuoj važiuosiu į 
Maskvą”. T*et pardavė stu-

CHICAGO, ILL.
Bolševikų prakalbos 

Northsidėj.
Sausio 26 d., Wieker Park 

sveU Įvyko lietuvių kairi a- 
sparnių prakalbos temoje 
“Lietuvos imperialistai ir 
Klaipėdos Prūsinės Liet?.- 

k raštas". Kalbėjo An 
t-i m’eviuia, Mizara ir Buk

įpasaikė. Antras kalba Kap- 
turauskas. Jisai sako: "Bim
ba visą vakarą kalbėdamas: 
pašventė koliojimui sau ne
patinkamų ypatų ir organi-į 
zacijų. Jisai vadina Pošką ir. 
kitus žiurkėmis, žiopliais ir. 
kitokiais šlykščiais vardais.1 
Dabar ] ažiurėkime, katrie 

žioplesnį. J.uk\ tu, 
Bimba, atmeni, kada tvėrei 
Darbininkų Sąjungą šitoj j 
pačioj svetainėj ir ant

I

jie ir .pakvietė jp 
Lygą ginti buvo 
mirusios "Darbi- 

i'iesos” advokatas A. 
Draugas Poška, kaip 

a, atsisakė su tais

j vos 
!d;LJ 
] uis.

Pi ūmiausiai kalbėjo 
ėdos Įvj 
t Lietuvos mi
lžinė kariume-

i Partiją". Toliau Kapturaus- . , Prūsų _ Kraštą
[kas duoda vėjo Bimbai už •x. Jo supratimu, tie

unijos: S-V1021 Turėtu t-uti įsspręsti j
■ balsavimu pačių gyventoju, 

ar jie nori pasilikti po talki
ninkų globa, ar .prisidėti 
prie Lietuvos buožių. Jis no- 

’ris, ' 
tu 
Nes 
turį 
ei jas. o kai

; buožinė 
nių i 
ta’
♦

■

yti ’ 
apie 400

r*

rinkim?, ir nuduodamas,kad 
apie drg. Poškos atsisakymą 
nieko nežinąs, paskelbė "de
batų” tvarką. Girdi, pir
miausia abudu debatoriai vui dūšią atidavė. Ant galo 
Kalbėsią po 40 minutų, pas- Kapturauskas pataria Rim
kui po 15 minutų ir trečiu ha i mesti komunistines or- 
sykiu po 10 minutų. Tai pa-' ganizac-ijas ir prisidėti prie 
sakęs, pakvietė kaibėti Bim- I.WAV. 
bą, kuris pasilipęs ant pa
grindų sako: *”J
Pošką ši vakarą nesukriti- kovoja ne už darbo žmonių 
kuosiu, tai kaip žiurkę su reikalus, bet už doleri, nes 
Šiušiais suėsiu”. Publika jisai (Bimba) parsidavęs 
laukia, kaip jis Pošką sukri- Pruseikai ir 1 
tikuos. Bet Bimba, vieton vės” štabui. Girdi, Bimba tol- 
kritikuoti Pošką, pradėjo kovojo su "Laisvės” štabu, 
plūsti aidoblistus. Ir per 40 kol gavo "Laisvėje” "džia- 
m.inutų jis nei žodelio nepa- La”. Dabar jam "Laisvė", 
sakė prieš Pošką, o vien tik yra gera. Poliaus Baniulis 
išniekino I.W.W. uniją. Jam pataria publikai neklausyti > 
užbaigus, pirmininkas klau- tokie žmogaus, 
šia: "Ar dar neatėjo Poš- cL____ _____
ka?" Vienas iš publikos atsi
stojęs sako: "Ar tamsta ne
matei ’Vienybėf pranešimo, 
kad Poška a 
mis debatuoti?” 
ko — tai bi jo” ■ 
limillirLCiO. Diliuje i 

galva ir sako 
manęs bijo..-.’’

Pirmininkas prašo aukų J 
ieidžia kolektorius ir su-1 

a 20 dolerių su centais.' 
ir lapeliai -iiems-.

Ko-1, 
nešina- .

N

Vėliaus gavęs balsą Ba-
jeigu aš tą niulis nurodo, kad Bimba

kuris 
dien maino savo kaili.

Kalbėjo daugelis ir 
ugu. kurie be pasigailėji- i 

o kočiojo Bimbą. Ant galo. 
kalbėti Bimba,1

. su- •
Taip ir pasibai- 
komunistų ”de-, 

W. P. Kukutis.'

g- n j i . Vfc i

vos 
ka 
džia 
Ir 
įlinkais 
jeigu I<] 

,p< įtartų 
sietuvos 
.pritartume. Ka 
,-ierns žinoma. F 
■litai istai kapit. 
čiami užėmė Vck 
Austrijos širdį. Je 
rijoj butų da bini 
ristų valdžia, ts 
raudonoji armij 
r 11 H i ■? c i c n a o i AJ-UvU 1O IX Lc-ei J G o 

bėti vokiečiams ii 
guzus iš Ruhr a 
strikto. Raudonoji 
nušluotų Lenkiją ir
v
X.

iiinte,
neno 

nes 
jiems

.. "Mes, 
inkai, ein 
ais -
i Kk

II
i

IĮ 
i
i

kad Klaipėda neprisidė- 
prie buožinės Lietuvos.

Klaipėdos darbininkai. 
ekonomines organiza- 

tą kraštą užimtų • 
Lietuvos krikščic- 

seciaipati lotų valdžia, 
ai tos visos Klaipėdos dar- 

oiniųkų organizacijos butu, 
panaikintos. Mizara gyrėsi 

_ ____ _  skaitęs Rusijos komunistų 
visam ~"Xais- 0?£an3 ”Izvestija’?, kuriame 

aiškiai juodas ant balto pa
sakyta, kad Klaipėdos kraš
to gyventojų sukilimas pa
darytas su žinia ir susitari
mu Lietuvos ir Lenkijos vai- s 
tižių tokiom išlygom. kad t 
Lietuva daueriau nedarv-tai tegul s 

i 
kitu ■

O 1*0 iti C t

ka

Q

iti

tsisako su ju- dar norėjo
— "Atsisa- bet publika neklausė ir
- sako pir- kilusi išėjo.
linkt, linkt ge garsieji

“Matai, kaip batai ”.

C'.

■ 1

siur
JOS u 

u '. okie-
•• kornu- 
•iusijos 
tuojaus 

v .-ta gėl
eli fran- 
■giių di- 

armija 
Lietuvą

, jeb 
n R 
Voki 
iota

• i lliUJ 
zybių.
Franci

1 *

!
__ i

Rusijos’bolševikų val-^elę, nupirko kitą ir vėl par- 
evadina imperialistine į °avė, o apie Maskvą nei ne* 

■i* i 
jaut 

ori prisidėti prie Di-!
Lietuvos, tai Lie-( 

vadi- i - . .
o kad nls^ai Paskęs buržuazinėse 

” ‘ ’ie ir tuomet Jukelio 
mokslas" jiems nebetiks.❖ v ¥

♦

Pas mus stropiai veikia ir 
kitokia biznio šaka, kur "to-

- — • v w • •••i varisciai
Pasak Andriulevičiaus. tur-- *as ^zn^s

užsimena.
Sakau, jei 'Jukelis greitai 

neatvyks ir neužtikrins sa-« 
vo "tovarisčiams” greitos 

! revoliucijos, tai visi komu-

«s - 
paže-i 
:ms deva

pu V 
priziu?

V<s’ tildai ir
UK 3 iTi

-

I

irgi darbuojasi.
_________ „i "kietosios" 

kai skerdė armėnus, tai bol- LLa!Ymas-.. Nors_ Jsai. kurie 
c: 
SUS 
Bot

ševikai užėmę Kaukazą ir kietosios dirbėjai jau pa
tai; dę skerdynes armėnų.jlr/eisme uzsi- 

juk visi žmonės žino,1^^0 nemažas baudas, 
1 ad armėnus skerdė turkai !)Cv Aie kad «psimo-
Turkijos šalv, ne Gruzijoj,'į? ?r ^?das moket?’ “€s 
tai kuomi kalta Kaukazo !^ls Pelnmgas Pasirodo, 
Gruzijos neprigulmingoji I 
respublika? Taipgi visiems inam lse^° an^ naud?s*. - 
žinoma, kad armėnai ir gru-j 

iai sugyveno visada bro
kai. Mat nabagėlis An-j 
ulevičia permažai Valpa-i 

gaise skuto bulves, kad ne-į 
žino kur Gruzija, o kur Ar- Į čiai garsintas M. Petrausko 
meni ja. ' koncertas. Apart paties Pe

liukų surinko 5 dolerius.' trausko dainavo A. Bačiulis 
Žmonių buvo trys tuzinai. !ir V. Putvinskaitė. Kadangi 

šanos Darbininkas, publikos, buvo labai mažai, 
fai ir pas dainininkus ūpas 

i buvo prastas. Publika irgi 
uekoki Įspūdi iš šio koncer
to išsinešė. Nežinia kame 
priežastis, bet i komp. Pe-- 
trausko parengtus koncer
tus worcesteriečiai skaitlin
gai neatsilanko^ . v

* * t \
Cudaunas išradėjas. 

Tūlas worcesterietis L. V. 
sumanė šiek-tiek pasimoky
ti anglų kalbos ir tuo tikslu 
išvažiavo Chicagon. Porą 
metų ten pabuvęs sugrįžo 
atgal i WorcestęrĮ. Ir koki 
stebuklai! Pasirodo, kad jis 
visiškai "užmiršo" lietuvių 
kalbą. Negana to, jis giriasi, 
kad Chicagoj pabaigė "aug
sią mokslą’’ ir išrado cudau
nas gyduoles nuo "juodų 
galvų ir pimpilų". Sakoma, 
kaip tik jis užpila tas savo 
gyduoles ant juodos galvos, 
tai galva ima ir pabala, o 
pimbilai, suuodę tų gyduolių 
kvapą, ima nuo kūno ir nu- 
šokinėja. Na, ar tai ne cu
daunas išradėjas!

Worcesterietis.

Vietinis.

WORCESTER, MASS.
M. Petrausko koncertas.
4 d. vasario čia Įvyko pla-WESTERNPORT, MD. 

želigowskio pusbrolis nu
teistas už munšainą.

Kadangi darbai šiuo tar 
pu čia eina gerai ir darbi
ninkai nemažai uždirba, tai 
ii munšaineriams biznis ei- j 
na gerai. Tik tįsa bėda yra ■ 
tame, kad munšainerius pa-! 
staruoju laiku apniko sau-; 
šieji 
"trubelio” pridaro. Dienos 
laiku agentai Įsižiūri, kur 

a ':aurie'i<rina munšaino biznis, o va- 
Anot jo, t;are arOa nakčia kratą pa

baro ir išsiveža netik
I

Pal
i enk:
G svetainė , 
lėšavę anie 50 dolerių 
munistei jaučiasi 
giai.c'

Užbaigus 
vurmininkas 
Poška bijo, 
kviesiu kaibėti Bimbą".

ŠĮ syki Bimba jau prade-

socialistus, ir tautiė-! 
katalikus.

ne komunistai, tai. f]ar0 lr įsiveža netik visa 
urKes._ taip issiko-,”štofą” ir ’tulšis’, bet ir pati 

uzoaigė 5ąvo xa^ą. bravorininką. Na, c teismas 
7rnunšair.erių čia nesigaili: 

! baudžia juos pinigais ir ka- 
i įėjimu.
i Taip, nesenai agentai su- 
i areštavo puslenki munšai- 
neri Petrą Weisengoff, ku
ri žmonės vadina Želigovs
kio pusbroliu. Jis, mat, per 
neapsižiūrėjimą pardavė 
agentams munšaino. Teis
mas nubaudė ji 8 mėnesiais 
kalėjimo ir 500 dol. pinigi
nės baudos. Kaimynas.

rinkti 
sako: 
tai aš'

aukas, 
"Kad 

vėl pa-
į 
i
I

I
I
i

agentai ir nemažai i
” pridaro. Dienos'da plūsti ne vien aidoblistus. 

bet ir 
čius ir
;kurie tik 
visi esą ži 
liojęs jis i

Prasideda^
mas klausia. Kapturauskas: 
"Kadangi Bimba išniekinai 
visus vadus, tai kodėl nieko 
nesakei apie Hillmaną?” — - 
"Dabar mes su HiUmanu su
tinkame" — atsako Bimba, 
— "nes jisai remia Rusiją, o 
pirmiau rėmė smalavirius”.

Antrą kiausimą\stato Ba
niulis: "Pasakykim man,
Bimba, kode! tu kelios sa
vaitės ar keli mėnesiai atgal 
sakei, kai Darbininkų Par
tijoj nėra nei vieno žmogaus 
sveiku protu, o dabar pats 
prie tos partijos prisidė
tai?” Bimba atsakė, kad ji
sai šiandie^ nesakysiąs, ko
de! jis Įstojo i Darbininkų 
Partiją.

Vienas žmogus klausia ‘ 
Bimbos, prie kokios unijos 
us priklauso. Bimba atsakė, 
kad jis priklauso prie mai- 
nerių unijos. Kitas pastebi: 
"Juk tu. ne mainerys; tai 
kaip gali prigulėti prie mai- 
nerių unijos?” Trečias pa
šiepiančiai- priduria, kad 
"Laisvės" skiepe esančios 
mainos ii Bimba tenai dir
bąs. ■ ■ \ .

Toliau? publika jau nepa- 
siganėdino klausimais • ir 
ėmė reikalauti diskusijų. 
Pirmininkas sutiko atidary- „ 
ti diskusijas ir pranešė, kad tos savo broliams anoj puąėj 
kožnas galėsiąs kalbėti po 5 vandenyno, kurie ir l‘„.. 
minutas. Pirmas kalba ka- dien dai>tebekovoja už savo 
šalikas Kireiia. Kadangi jis šalies laisvę, 
labai tykiai kalbėjo, tai ne- Varde Komisijos 
galima buvo nugirst, ką j*is M. Truska.

i 
I

NEVVARK, N. J.
Rengiamasi apvaikščioti 
Lietuvos neprigulmybės 
penkių metų sukaktuves.
Vietos lietuvių masiniame 

susirinkime, kuris Įvyko 28 
d. sausio, likos nutarta iškil 
mingai apvaikščioti Lietu
vos neprigulmybės penkių 
metų sukaktuves vasario 16 
d. Pagaminimui programo 
ir agitacijos vedimui tapo 
išrinkta komisija, i kurią 
Įėjo: S. Daunora. V. Antu- 
lis, J. Sereika, M. Dvarec
kas ir M. Truska. Komisija 
laiko posėdžius ir ruošia di
deli’ programą.

Todėl kiekvienas lietuvis 
neturėtų praieisti progos 
neatsilankęs i ši apvaikščio- 
jimą ir neišreiškęs užuojau-

kurie ir šian-

C-

CAMBRIDGE, MASS. 
Ką aš pastebėjau.

Šią žiemą Sūnų ir Duktė-

Borden U-garuodintas 
: alavinius kiekvienos

Bertiene nienas vra 
nes iki pardavėjo lentynai 
tos jr užtikrintos patyrusia 
Įtalpos ansaugojamos nuo 
sterilizuoti, šie ir kiti atsa: 
mui pieno, kuri vartojant

Vardas ....

Adresas ...

KURO

I 

i

i u ir Simų draugysčių baliui 
pavyko gerai. Žmonių buvo 
skaitlingai prisirinkę ir visi 
gražiai linksminosi, žino
ma, buvo ir "truktelėjusių”,! 
bet ■ "trubelin” su jais neat
sitiko. J

Kas man metėsi Į akis ba-i 
liuose, tai kad Cam- 
bridge’aus leidės labai dik- 
tėja. Kai-kurių per metus 
laiko nematęs negali nei pa
žinti. Atmosfera ar kitokie; 
galai joms eina Į kūną... z[ į: $ *

Sakau, jei Dukterų ir Sa
li draugystės narys numi

ręs ir dabar nepatektų Į 
dangaus karalystę, tai rei
kėtų manyti, kad šventam 
Petrui kas nors negerai, ši 
draugijas taip gerbia minė
tą šventa ji. kad net Į virši
ninkus kitokių ypatų neren
ka, kaip tik Petrus. Čia pir
mininkas Petras, protokolų 

: sekretorius Petras, finansų 
sekretorius Petras, kasie- 
lius Petrienė, maršalka Pe-į 

■ trienė. Taip atrodo, kad šioj 
i draugijoj vien tik Petrai su 
’ Petrienėmis priklausytų. 
1 Bet ištikrujų taip nėra — i 
;čia jų visai mažas nuošim-į

i

$ ♦ *

Reikalingas Jukelis.
Kad lietuviai yra veiklus, 
i gal jau visas pasaulis 

'apie tai žino. Bet šiuo laiku 
pas mumis veik visų pažiū
rų lietuviai savo politini 

įveikimą padžiovė ant tvo
ros. Daugelis politinių vei- 

: kėjų griebėsi ekonominio 
įveikimo — spekuliuoti stu
lomis. žinoma, čia gal nėra 

i nieko stebėtino, kad kapita
lo gadynėj taip/ daroma, bet 
visame kame turėtų būti i

I

(Tąsa koresp. ant 5 pust)

Geriausi 
Cigaretai



-A

tas kurinvs ir mintimi 5'>jiegali įprasti, kam žo- bėgti. Užpuolikai du kart' 
muzika giliai Įdega jo sielą. |iiyje i otk Pneš balsę ’o’Vovė iš revolverio, vieną 
— Jau 15 metu gyvenu ra>\ t gają Y , jei pas kart sužeisdami Lukošių 
Amerikoj ir tik pirmą kar- juos yra j 
tą mano siela taip artimai j ĄnfĮ* y^oje sitos raidės IAUO1UU-MCU
susiartino su mano motinos im Į. ^^^ūlingą garsą ir jiersigandęs atbėgo Pažėrą 
siela. Bene 1 
kad karšta gimtinės 
sukėlė pas u.>--------- - . - .. » . , ,
presnių emocijų, o man.Vjdrus ,o> vise — siupštokas. 
jautriau ji atsiliepė. Taip iš 
tikro yra. nes kaip tik už-; jokc 
grojo "Čigonų šoki , tuoj; 
menininko emocija si 
jo. Mat. muzika — jausmo, 
padaras. Todėl, turbut, mes] 
taip ir laukiame iš kiekvie
no muzikos emocijų — emo
cijų, kurios kaip marių ban
gos kad plūstų.

O jau tas Byra, tai sakv- 
tum, kad ir pačiame i ši 
svietą atėjimo momente jis 
pianą skambino ir dainas 
dainavo. Koks viską kiaurai 
pereinantis muzikalumas 
žmogaus! Tiesa, balsas ne
didelis, bet užtai labai švel
nus, dalikatfias. šitas mažo 
kalibro balsas — tai Byros 
brangus instrumentas, 
kuriuo jis labai sklandžiai 
gali savo darbą dirbti — 
dainuoti. Ir jis dainavo, dai
navo, o mes tik plojome ir 
plojome. Jis mus taip suža
vėjo, kad tarytum nuvedė i 
Mūzos rūmą ir ten linksmi
no. Mes jo ilgai neužmirsi
me.

Bet... (Jam "bet" ne taip 
baisus!) ir jame lyg ko tai pridėčkas 
stoka. O tas "ko tai 
štai kas: ko Olekai perdaug, 
to Byrai permaža. Kaip tai 
butų sveika, kad Byra kaip' 
nors sukurtų savyje dau
giau individualumo, arba 
originalumo bei intuicijos. 
Kam čia perdaug vergauti 
žodžių ir muzikos autorių 
sieloms? Lai jų sielos jaus
mai plaukia per dainininko 
sielą ir pasiekia .klausytojus 
ne tik vieni patys, bet kartu 
su dainininko, arba- tarpi
ninko sielos jausmais. Jis 
tik tada parodys savo ryš
kų ”aš". Ir mimika Byros 
ne visada tokia, kokia turė
tų būti. Ak, kad jis pasektų 
Chicagos 
Schipos 
puiku!

Tai 
džiais 
operoj 
mes jų neužmiršime. Nore-(sumanė organizuoti teroris
tus), kad ir daugiau tokių Įtų gaujas, kurios grasina iš- 
cm atvažiuotų ir mums pa-jžudimu laisvųjų veikėjų, 
koncertuotų. , (Tos klerikališkų teroristų
_-.-anau,J°g gerbiami sve- gaujos savo darbą jau pra- 
ciai dę] šitų mano kelių pa dėjo, štai kokį atsitikimą 
stabehų nepyks ant manęs, paduoda__
/y/.1631*’ aš pats tai ir labai bendradarbis: 
dėkingas bučiau tokiam' 
žmogui, kuris rimtai ir šir
dingai mano klaideles mano 

e-..........  ...... ...... KlHSiniame darbe aikštėn
musu krūtinė vis dar pilna siek?s Xra- Labai nuosakus -SKenų.-• - - - - r \ icsulų Dievaitis.

Lietuvos Operos Artistai.
Girtinos ir peiktinos jų pusės. 

(Iš koncerto Chicagoj).

Šiukšlių atsiranda. Visi pa
pratę daryti tai, ko nereikė
tų daryti Ir menininkas 
Oleka dar nespėjo atprasti 
nuo to, kas nepridera dary
ti. Jis perdaug valios duoda 
tavo individualinei pusei. 
Taigi, jis perdaug individu
alus. Jis, matyti, nemėgsta 
galas nuo galo žodžių ir mu
zikos autorių sielą interpre
tuoti. Jis kai kur net ir per
daug savytas — taip, kad 
tas savvtumas ryškiai pasi
rodo. O tai ir gauni Įspū
džio, kad jis lyg ir norėtų 
žodžių ir muzikos kūrėjui 
sielos nekurias ypatybes vi
sai savy tomis paversti. Jo 
balso tonuose bei timbre, ro
dos, emocijos kaip tik savo 
vietoje ir laiku pasireiškia, 
bet užtat mimikoje, arba 
gestuose, kaip tik ne taip.

—Tai matai, mergaite, 
bent kartą ir mane viltis ne
apgavo. Lietuvos operos ar« 
tistų koncertas sukaupė Į 
mano sielą beveik visa, ko 
aš senai troškau.

—Taigi, taigi— Kad tik 
dangus neužgriūtų. Ar tai 
žertas, kad tavo viltys, ku
rios beveik visados vėjais 
nueidavo, dabar ėmė ir gy
vu kunu virto!

—Tai lyg ir sakyte kas 
sako, jog Lietuvos dievuliai 
vis dar manęs neužmiršo. 
Atsiuntė tokius puikius ar
tistus, davė toki nepamirš
tiną koncertą, kuris tiek 
pasitenkinimo i mano sielą 
suvertė. Ak, kad taip dažnai 
butų.

—Ar žinai ką, mergaite, 
— sakau — aš per visą pe
reita nakti sapnavau — 
”1 * * 
aš medžio šakelė—’’

—Ki-ki-ki!... Ugi tu net ir 
šnekėjai per sapną, ir kar
tojai tuos žodžius. Gerai da, 
kad artistai ne mergaitės. j“
į"sai nereikia-0 šypsosi 

—Na tik jau nesijuok, ne- 
sijuok. Ir aš girdėjau, kaip 7£‘y'ži"minčiai ir muziku per sapną šnekėjai: "kai k • vaizdu* šau
lis^S^’ abelnai veido išreiškus
lu neišgirstų... Įtik retkarčiais momentui

As... aš, tai kas kita; as, atatinkamomis pasireiškia, 
mat, mergaitė, o jie taip Tai nepagirtina Olekos cha- 
graziai flirtavo... J—~----- ■-

Sapnavome... Gal but, kad 
daug muzikos mylėtojų tą 
nakti sapnavo. Ir kaip dar! 
Juk mums artistų artimas 
kraujas, — mes risi vienos 
Motinos-Lietuvos vaikai, — 
jų labai muzikalus sielos 
virpėjimai, jų žavėjanti iš
vaizda, kokią tik tikri mc- 
nirikai turėti tegali, — pa
taikė. Į musų sielą ir Įdegė- 
įliepsnojo jau mažne užge
susią dailės ugni. Užgavo ir 
švelniai ir skaudžiai dalikat- 
niausias musų sielos stygas. 
Ir visa musų minia — išsky
ras tik išgamas — jautėme: 
tai tarytum košvelniausiai 
vibruojančius muzikos to-1 
nuš, tai meliodingas emoci
jas, tai gyvus gimtinės vaiz
dus... Tas viskas tai glostė, 
tai vėl draskė musų sie
lą. Čia, rodos, puikus sau
lės spinduliai nusileido 
ant mus, čia staigu, ro-1 
dos, rūsčiausia audra' 
ištiko mus... Ir mes jutome1 
visa tai. Ir mes be galo kar
štai plojome artistams, ------------- - ----
ir norėdami parodvti, kad nikos — ,iis mažne pati aug- 
gimtinės nepamiršome, kad ,^4.11 laipsnį jau gatavai pa
mušu krūtinė ris dar pilna siekęs yra.------ ------------
meilės jai, kad mes dabar smuikininkas-technikas. Ir. 
išleidžiame iš savo krutinės'interpretacija gera. — tik
tai. kas ten nieku budu išsi- muzikos tonais ir meliodijo- 
tekti negali, — o tai širdin- mis. o ne mimika. Kai seki 
giausi dėkingumą Lietuvos jo veidą *r akis>tai tarytum, 
operos artistams/ lkad jis nejaučia tų žavėjan-

O dabar apie kiekviena-' «ų tonų ir meliodijų. Tai 
atskirai. ‘ j nieko, — jis man be galo pa-

Oleka — Viešpatie, kas riko. "Humoreską" smui- 
čia su manim dėtųs, jeigu aš kuojant girdėjau Kerekjar- 
bučiau mergaitė! Jo veidas to, Kubeliką. Elmaną ir da-«Amerikos, 
tokis šviesus, ryškus, malo- bar Leškeričių, kuris man 
nūs ir romantingas!- Bet, Patiko geriausiai. Bet... be- 
ačiu dievams, jis vyras. ne čia bus tai, kad aš lietu- 
Taip, jis vyras. O juo labiau,ivis ir noriu buti- 0 savas 
kada jis dainuoja "Du Gre- savam vis tik malonesnis, 
nadėru" ir Mefistofelio dai-į^egu jau būna ir taip, bet 
ną. Jo siela susijungia su vis dėlto sakau, kad Leske- 
žodžių ir muzikos autorių vičius mums turėti — ne- 
sielomis. Jis jaučia ir pila iš, menka garbė, 
savo sielos tą patį, ką jie’ Bet... (Ir vėl tas nepriete- 
jautė, kada tuos kurinius liūs "bet"!) ir Leškevičius 
kūrė. Balsu — jis geras in- ne visus smuikininko turtus 
terpretuotojas (mimika — Įgijęs turi. Emocijos, arba 
pasakysiu žemiau). O kada dvasinių sąjūdžių, jam 
jis dainuoja ”O’ 
motušėle", — mylimiausiu kad jis 
motinos sunumi tampa. rr-» >, • > .• . —. A.
bedarąs. Jo balsas skambus, 
sklandus ir lengvai valdo
mas. Jo dikcija visai gera — 
ryški; beveik kiekvieną jo 
tariamą žodį lengvai pasi
gauti galima. I

Bet.. (Ak. tas nedėkin-Jkart pasireiškė kas tai ne» ! 
gas ’bet!”) ir tarp aukso paprasto. Matoma, kad ši- džių "W"

kad tu butum paukštelė, o ^eJaagi tarpusavė kova jo-
jo sieloje eitų? Kodėl ne 
vienas ir tas pats balse ir 
mimikoje pasireiškimas ? 

j Nesakau visur, bet ten, kur 
’ būtinai reikia. O dabar —

(ten, kur rūstauti tikrai rei
kėtų. Ir akys vietomis kaip 

ir muzi-

y rakteristika. O ir visas jo 
kūno judėjimas turi lyg 
perdaug savojingų ir, ma
toma, drūčiai Įprastų cha
rakteristikų. Štai ve: labai 
žymus palinkimas galvos 
kairėn pusėn, kairės kojos i 
nryšakį, o dešinės i užpaka
lį perdidelis atmetimas, ir 
viso stuomens stačiai žymus 
išlenkimas— labai gadina 
Oleko figūrą. Iš tiesų. Ole
ka tur būti labai Įpratęs 
taip lankstvties. Vis dėlto 
nesinori tikėti, kad jis dary
tų tai sužiniai. Ne, jis vei
kiausiai daro tai spontanin- 
gai, arba instinktingai, — 
be valios.

Bet tai tik mažmožiai, pa
lyginus su gerosiomis jo pu
sėmis. Ir pastebėjau čia tai 
tik todėl, kad gerbiamas ar
tistas daugiau tuomi susi
domėtų ir bandytų vengti 
to.

O dabar Leškevičius.
Ak, kaip smagu, kad ir 

mes. lietuviai, turime tikrą 
lyg smuikininką. Kai dėl tech- 

’’ 3 — jis mažne patį aug-

kakton.
Sužeistasis baisiausiai:

Apsisaugokit apgavikų!
Apgavystė su "pinigų 

mašina".
paruoštus akcijų certifika- 
tus, kurie visiškai be vertės, 

r Yra sunku suprasti kode!................. - , . . - ---- e « F.^<u,uF________________ Beveik kas sąvaitė per Yra sunku suprasti KtMlel 
tai tik reiškia, visai permaino žodžių pras- kaiman pas J. Makari, kad pereitus trisdešimts ar ke- tas, kuris* taip sunkiai dir- * H VAf ZCtZllll * __ __ -J. __ ___ 7^ • v  j  l»o I
menininką sti-'glų reiškia

meile mę. l avyzdziui; ”wise” an- perspėt ji nuo galvažudžių 
1 ”g’J- pasikėsinimo.‘

.... _ ______ —__  kad sutaupinus kelis
riaiTašo pasakas apie įvai- tūkstančius^

kiaušia atsitinka ateivių aliejaus šaltinius, apie ku-

turiasdešimts metų laikras- ba,

- -- --------J' Pasirodo ’ "skelbimas" rias prigavvstes, kurios tan- lengvai įdeda tuos pinigus į 
1S.. yok® F* Jungas’, o skelbta ne juokais. Užpuoli- klausia /L:-- 

stuka*------------- įkams nepavyko nusaugot, tarpe. Nors laikraščiai daug riuos jis nieko nežino, ir me-
, k t0 aisku, kad angliškų kada Makaris grižo ir dėlto kartų perspėjo žmones, bet- kad nematė, tik ima žodį
umažt - vardų negalima keisti, tai tik nekrito auka visai neti- « yra dar daug tokių, ku- gražiai kalbančio pardavėjo.

- vyra, vietoj raidžių ’’W’’ ir ketas vaikinas... ?ie laikraščių neskaito ir.Yra tūkstančiai tnlriu Una.
’ J}6, rašyti ’V’ ir) štai kokių priemonių grie- tampa prigavikų aukomis, ’vatikių.

J . I avyzdziui, Amerikoje, biasi musu politiniai priešai, I Beveik visuose atsitiki-j p—— 
į yra dvi valstijos — Ne w kurie save 2--L! * ' - - -
\ orko ir New Jersey kurios krikščionimis katalikais, 
rašomos inicialais’’N. Y.’’L___ t______ _

N J- Taigi, jei rašydami liais, bedieviais!
;laišką i New Yorko valstiją,1 Gal tai šitokiais žygiais kančiai: 
ant konverto padėsite ne jie nori irodyt savo krikš-j

X. Y..” bet ’N. J7 tai tas čionybę ir priversti musų 
Įaiskas niekad savo adresato draugus nutilt, atsižadėt 

!nepasieks. 1 ginti savo teisių?
O štai ir kita "reforma".! Jei taip, ponai, tai apsi-
"Lietuvos žiniose" man liksit!

♦eko dabar patėmvt paimtą* šitokiomis priemonėmis 
žinią iš Amerikos laikraščių jus musų nepabaidysit: 
apie Lietuvos operos artistų Tokiais darbais jus pasi- 
’-oncertą Brooklyne. Amerir rodvsit ir nesusipratusiems 
l os laikraščiuose buvo pa- valstiečiams kuo esate ir šie 
sakyta, kad koncertas buvo daugiau nesiduos ;

McCaddin salėj. "Lietuvos krikščionybės ūbaisiais su- nori pinigų. Kuomet krau-'
(žinių” redakcijai pasirod”

I kams
tik ima žodį

laikraščių neskaito ir Yra tūkstančiai tokių leng- 

____ : visuose atsitiki-j Daugelis žmonių mano, 
vadina doraisiais muose apgavikai bando ap- jog aukso kasyklos yra vie- 

... -. ----- --  ... .......... L. o gaudinėti krautuvninkus, o tos, kur auksą išima gaba-
rasomos inicialais "N. Y." įr mus pravardžiuoja nedorė- kartais ir paprastus^darbi- Jais, taip kaip Pennsylvani- 

’ninkus. Jie apgaudinėja se- joj anglį iškasa. Ir įdėti pi- 
*’ 1__ 2_2: ringus į tokią pramonę yra

Apgavikas įeina Į krautu-(gerai. Paprastai tos kasy- 
vę ir nusiperka ką nors, ir klos neturi nei cento vertės 
visuomet užmoka nauja do- aukso.
lerine, ir vis parodo, jog tu- Kuomet aukso jieškotojas 
ri daug naujų dolerinių. Ga- ar|>a tyrinėtojas randa vie
lų gale, krautuvnmkas tą t ku^ jjs mano yra aukso, 
patėmyja, ir ką nors apie—^ ^u0- organizuoja akciji- 
tai apgavikui įssitana, tuo- kompaniją. Žinoma, jis 
met apgavikas jam pasako, »>asįjma daugiausia akcijų 
jog nėra stebėtinas dalykas, už 0 kitas parduoda,

. nes jis turi pinigų isdirbimo Rad surinkus gana pinigų 
jum* masiną ir pasidaro kiek tik; ^0]esniam kasimui. Kuomet 

su- i.ori pinigų. Kuomet krau-.kasa ir kasa 0 auks0 vis ne_ 
K. K. juvnmkas tam netiki tai kasyklą apleidžia
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Kuomet aukso jieškotojas

1-5, vedžioti, 
kad salės vardas parašytas 
negerai, ir ji "pataisė" ji; 
padarydama "Me Caddin". 
Ir išėjo kurpiaus pyragas, i 

Reikia žinoti, kad škotu 
; ”Mac", arba su

yra trumpintas "Mc", reiškia 
sūnų, ir visuomet rašomas 
krūvoje su pavarde. Pas 
škotus McCaddin, tai Cacl- 
dino sūnūs, kas aųglo-saksų 
kalboje butų Caddinson, o 

[pas lietuvius — Caddinaitis 
) arba stačiai Kadinaitis.

Taigi ar ne juokinga išro
do. kuomet iš McCaddino 
II........................ ..
Me Caddiną?

Amerikietis.

parodo abejojimą, ąP^avi‘(ir įdėti pinigai pražūsta, 
kas bando pertikrinti krau-k> * “Atminkime I ietnvos Neari- . • ? • P6™*™“ Krau-į Beveik 99 iš įoo aukso ka-AtmiBKlTne Lietuvos nepn įtuvmnką ir prižada jam pa;|svk|ų taip užsibaigia Ir to- 

klir cnnivnię cavannrtiic lodyti tą mašiną, kuomet Ji^j^gĮ pavojingas darbas pini- 
uždarys krautuvę, nes tada ‘jdeti j aukso kasvklas.Ha somybšs savanorius 

gynėjus. i1niekas negalės darbą truk
dyti.

Artinasi vasario 16 diena.į Jis atneša mažą mašiną, 
Tai pirmoji ir didžiausioji panašią j skalbiniams iš- 
musu tautos šventė. Nepri- spausti mašiną, paprašo,* 
kiausomybės šventė. krautuvninko paduoti rašo-!

Tą dieną Lietuvoje visi 
sujudę. Žengia parado mar
šu pro savo vadus lietuvių 
kariumenė ir šauliai, skam
ba ju orkestrus ir dainos; _ 

Lietuvos . laikraštis padaro baubia Kaune,laikinoje mu- kitos 
i > sostinėje, patrankos; nauja dolerinė. ..

sprogdindamos pad-angėsė jog ji būna keliose spalvose,1 Akcijos parduotos zmo- 
šešni nėdu trenksmo bom-'kaip tikra dolerinė ir su šil-^iems-jr ;per septynis metus

Aukso kasyklų akcijų 
pardavimas tęsėsi apie * 10 

Tai pirmoji ir didžiausioji panašią j skalbiniams ^l^p^^pkko'AgCTtaHa- 
musų tautos šventė. Nepri- spausti masiną P?Pr^°i5a &nishX nauja apgavvs- 

krautuvninko paduoti raso-!Ua ij'.mmiyjo naują apgavys 
isi mos popieros, apkerpa iki ^. Jle PradeJ° Pumarmeių 

dolerinės bilos didumo, pa- ’■!“?. apgavystę. Jie parda- 
suka mašinos kotą, kad ve- akcijas didelių pama-
lanas paimtų popierą, ir 
Įtraukia į mašiną. Tuoj iš 

mašinos pusės išeina x , ■ - xpatranKos, nauja dv;e.l..eP Stebėtina, ■« gero atnęs.
uadangėsė jog ji būna keliose spalvose,1 Akcijos pai duotos

ūkių apgavystę. Jie parda-

rinčių ūkių, kurias? ketino 
‘pradėti Meksikoj arba Flo
ridoj ir kurios i apie 7 arba

Maišia “kliūksai’
I
I

operos tenoro į 
mimiką, tai butų)

tokie — keliais žo- 
piešiant — Lietuvos, 
artistai. Ilgai, ilgai Imai

•----

Lietuvoj

;w bas;‘ gaudžia visai Lietuvai kiniais siūleliais viduryje,! |le Žmon^
J ir pasauliui Laisvės 

raS—Ta dieną kelias tautos sausa. L----------------------r_ .. ...
laisvės sąmonė, stiprėja pa-!tėmyja, arba nežino, jog kompanijos pinigai pražuvo.

Jau ir Lietuvoj atsirado sirįžimas. Visų širdyse — 
kliuksu’’. Jais yra klerika- Klaipėda, Vilnius...

Tai Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė...

lai. Negalėdami pasmaugti 
progresyvio judėjimo keiks
mais ir visokiais persekioji- 

is. Lietuvos prabaščiai

i laisvųjų veikėjų. 
) Tos klerikališkų teroristų 
(gaujos savo darba jau pra- I • jc. • __

"Lietuvos Žinių"

GRASINA MIRTIM!
Medingėnuose, Telšių ap

skričio. ačiū darbščiam pir
mininkui, yra gana veikli 
Valstiečių Sąjungos kuopa. 
Tai neduoda ramybės musu 
klerikalams. Nekalbant jau 
įpie keikimus bažnyčioj, 
griebtasi dar ligi šiol so
džiuj negirdėto politinės ko
ri os budo — juodojo teroro.

Tos pačios dainos, ta pati 
muzika, tokiu pat trenksmu 
gaudžia patrankos, kada lie
tuviai eina savo nepriklau
somybę ginti...

Tik neskamba tuomet dai
nos ir muzika tų Lietuvos 
Šauliu, kurie neturi ginklų. 

I Iš Vilniaus krašto, iš Klai
kios ir iš Kauno jų visų akys 
ir širdys tą Nepriklausomy
bės dieną bus atkreiptos i 
-Jus, Gerb. Amerikos Lietu- 
viai!

Jus tik vieni galite grą
žinti jiems dainą, narsą ir 
JėgL Jų stipriomis ranko
mis ir miltinu pasirįžimu 
Jus galite išgelbėti nuo tiro
nų nasrų Lietuvą ir sujung-

Var-^u numeriu ir antspauda ki- kesčius, ifjgklų gale.jBKns 
i toje spalvbje ir būna visai pranešama, jog šalna užbai- 

Krautuvninkas nepa-Pamarincių medžius ir

(ima kiek laiko spausdinimo Jr ta apgavyste uzsi-
rašalui išdžiūti. i bai^ė;.tada Yėl kit3 išmisly-

vėliausias išmislas. Agentai 
žmonėms pasako, jog gali 
uždirbti daug pinigų paran- 
davojant ant 5-kių metų že
mės akrą Texas valstijoj, 
kur aliejus, nebuvo gręžtas, 
bet kur yra aliejaus. Dalis 
pinigų bus suvartota gręžti 
į vidurį žemės ir jeigu yra 
aliejaus, tai gali parduoti už 
šimtą sykių daugiaus negu 
užmokėjo. Tūkstančiai žmo
nių užmokėjo už tokius Še
rus, bet nėra nei vieno re
kordo, kuris parodytų, jog

Kurpiai kepa 
pyragus.

Kada tik aš paimu Į ran
kas Lietuvos laikrašti ir 
pradedu skaityt žinias iš

, man visuomet 
prisimena toji Kry lovo pa
saka apie kurpių, kuris ima
si kepti pyragus. Jo pyra
gas — nei kurpė, nei pvra- 
gas.

Taip būna ir su Lietuvos1 .‘ans Parsidavei Velniu], esi 
laikraščiais, kuomet jie pra-c tarnu, nes myrtis tavęs 
cieda savaip taisrii'anglis-ilaukia kas valanda- • T-* r---
kus žodžius: išeina nei an-' (Tekstas paduodamas ne- sįV8.1.1 įetuvos Finansų 

ų, nei lietuvių kalba. .keistas raidė raiden). 
Miestas New York jiems! Radęs tokius, "skelbimus" 

visuomet išrodo klaidingai■ p. Jonas .Vakaris (Valstie- 
rasomas ir jie visuomet ii čiu Sąjungos pirmininkas) 

, + , . ~ /aiso". Syki jie rašo "Neripalaikė už paprastą anoni-
Oi neverk, trūksta. O gal ir ne. Gal bur, Jorkas”, kitą syk "Naujor- mi šmeižta tikslu pakenkti 

Veži nenori išpilti visa kas" ir tt. V S!
tampa, tai, kas jo sieloje gludi. Aš Taip pat jie daro ir su vkarTliu?^ nuriplfe’jsi- 

Jaip širdingai jis jaučia ką tikiu; nes "Siuntė mane Mo- Washingtonu: syki pas juos dėjo kišenėn 
veži . t. u„i ,i.—v_.j tinėiė” jis gana jausmingai išeina "Vashingtonas", kita Vakarėlis įvvko. Naktį

sugrojo. Jo sielos vibravi- syki stačiai "Vašingtonas", apie 12 valandą*iš vakarėlio 
mai, perduoti auditorijai bet niekuomet neišeina su grižo namo Vladas Luko- 
per skardų ir puikiai valdo- raide "W." įsius, kurį išėjus už miestelio
mą jo smuiką, žavėte žavė- ' •• J —J-

Ijo mane. Ir jo mimikoj šiuo eina nuo to. kad jie ienai ne- mi: 
ve^ supranta skirtumo tarp rai- Lukošius "i

zie.*.. k Taip i>at nenaži<tainų vyrų, šoko Dabar areštuota.

uuuu ----- lUVvlV IV v.1 v. .... . - .
i Nauju Metų rvta Medin- J_a. 1 vieną stiprų Kūną.

I...... +aVc Lietuviai! Nepriklauso
mybės dieną atminkite Lie
tuvos šaulius, tuos savano
rius Lietuvos nepriklauso
mybės ėmėjus! Duokite 
jiems galią pasišvęsti už sa
vo Tėvynę ir apginti Ją.

A. Žmuidzinavičius.
Liet, šaulių Atstovas

Amerikoje'.
Aukas šauliams galima

genuose buvo išlipinta toks 
spausdintas skelbimas:

Skelbimas.
" Makarui prane- 

Atsargei tu su tais

Sustok kurstyt žmo
nis... Bet nebžinais kap da

iraus parsidavei Velniui, esi 
’ " , nes myrtis tavęs

"Ponui’ 
šama. . 
savo Vakarėliais ir Mitin
gais.

Misiją, 38 Park Ro\v, New 
York. N. Y., arba per Lietu
vos šaulių Rėmėjų Komite
tą adresu: A. Žmuidzinavi
čius. 3251 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Ištikro tas pasidaro taip: jo. Aliejaus kompanijos yra 
Abudu velanai kiauri ir ra- vėliausias išmislas. Agentai 
soma popiera būna įtraukta 
Į vieną velaną. Į kitą velaną 
yra paslėpta nauja dolerinė 
ir ji išsivynioja,kuomet pra
dedama sukti. Bet krautuv- 
ninkas to- nemato, jis tik 
mislyja, kaip gerai butų tu
rėti tokią mašiną ir jis pa
siūlo ją nupirkti. Apgavi
kas pradeda juoktis, saky
damas, kam jam parduoti 
mašiną už kelius tūkstan
čius dolerių, kuomet jis į 
kelias dienas gali išdirbti 
kelis šimtus tūkstančių do- žmonės iš to atgavo savo pi- 
lerių. Krautuvninkas užsi- ni&us« 
spyręs prašo parduoti. <” ) 
išima visus pinigus iš banko' 
ir duoda apgavikui už maši
ną. Pasilikęs vienas bando 
išdirbti pinigus. Pasiseka 
gauti vieną naują dolerinę. 
Bet po tam kas nors maši
noje "pagenda" ir jokiu bu
du negali gauti daugiau pi
nigų. Pasirodo kad tai 
gavystė.

Apgavystė su Šerais
(akcijomis).

Foreign Language Infor- 
mation Service nesenai ga
vo laišką nuo ūkininko iš _ ____
Lietuvos, kad jo brolis mirė įdėti $2,000 į tą biznį, jeigu 
Amerikoj ir jam paliko apie 
dvidešimts, tūkstančių dole
rių vertės akcijų apie septy
niolikos aukso kompanijų. 
Ūkininkas dabar norėjo 
parduoti savo akcijas ir bi- 
lodamas apgavikų, kreipėsi

X - 1 • • 1 • 1 r rr . X •• 1 . Ij'° i'uošiaman V. SI kuopos
tai, kas jo sieloje gludi. As Taip pat jie daro ir su vakarėliui ir nusiplėsęs įsi- AJOTERIS SU 6 VYRAIS.

Justicijos departamentas 
AVashingtone susekė moterį, 
kuri turėjo 6 vyrus, beveik 
visus kareivius, ir gaudavo 

 ___ ____ 'š valdžios kareivių apdrau- 
šita klaida pas juos par-! pasitiko du "vyrai klausdz- dą. Ji buvo tik 28 metų am- 
----------- -- j 2- .___________________ — žiaus ir tekėjo už kiekvieno 

Lukošius persigandęs tam- vyro kitiems da nemirus.

Jis, Apgavystė su konvertais.
i Kartais laikraščiuose, 
skaitome, jog ką nors apvo
gė ant tūkstančių dolerių 
per konverto apgavystę. 
Mes girdėjome apie tokį at
sitikimą pereitą sąvaitę.

Ateivis, kuris gyveno čion 
kelis metus ir įsteigė mažą 
biznį, reikalavo daugiau pi
nigų ir laikraštyje įdėjo ap
garsinimą, jog nori partne
rio su $2,000. Vyras atsakė i 
tą apgarsinimą, peržiurėjo 
pasiūlymą, ir pasakė, jog jis 
patenkintas ir pasiiyžęs 

biznio savininkas galės pa
rodyti lygią tam sumą.

Savininkas nuėjo į banką 
ir išėmė $2,000. Svečias per
žiurėjo bilas. Įdėjo i konver- 
tą su savo dviem tūkstan
čiais ir? pasakė savininkui 

jrie Foreign Language In- nueiti i banką ir įdėti pini- 
f'ormation Service, prašyda- gus kompanijos vardu. O jis 

kad jie parduotų tas palauks jo ofise. Kuomet 
ikcijas. Surasta, jog nei vie- savininkas nunešė konvertą 
ią iš tų 17 kompanijų neįra- j banką, ten rado, jog kon- 
šyta į Amerikos Akcijų \vertas pripildytas sukarpy- 
kompanijų surašą, kas reiš- įQHiis popieromis. Apgavi- 
kia, jog tų kompanijų nėra kas iš anksto turėjo paga- 
ir visos akcijos be vertės. minęs tą konvertą, ir kuo- 

Sunku pasakyti, kiek mi- met įdėjo pinigus Į konver- 
lijonų dolerių kasmet atei- tą, jis perma tnė konvertus. 
viai praleidžia už gražiai F.L.I.S.

mas,

ap-

Z

i
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KORESPONDENCIJOS.
BR1STOL, CONN.
Prie vėjo pabaigos. 

"Keleivio" No. 5 pil. 
bričkas skundžiasi, kad 
vęs nuo manęs vėjo. Kas i.’* 
bristoliečių skaitė Zubricka 
korespondenciją, visi jako, 
kad jis ir vertas buvo vėju 
už melagingą išgilintą ši» 
miestelio. Savo utsukyme 

....Us.tr vėl primaišė nešiau, i 
melo.

Kad neužėmus laikraštyje 
.vietos mudviejų ginė 
; atariu pil. Zuhrriku; 
vietos parengt viešas disku
sijas. suorganizdot savo ša
lininkus iv pasistengi ap
gint savo melus. Aš gyvena 
Bristoly jau 19 metų, esu 
gerai patyręs visas miesto 
pramones ir atėjęs ant <b‘- 
skti'i'ų įgalėsiu lengvai iš
aiškint tamstos išgirtas gė
rybes. Tik rengdamas disku
sijas paskelbk "Keleivyje2, 
kada ir kur jos Įvyks. Disku
sijų' pasekmes pa-kelbs me 
laikraščiuose ir viskas bus 
užbaigta.

Senas. BristoKetis.

"> t '2* 
A

kili

a s

T ]

Zu-
ga-

' Baliunas. Smulkių 1 dol. 29.
Aukos tapo perduotos po

niai Bacevičienei, Lietuvos 
našlaičių pirmininkei Ame
rikoj.

as 
ant

BROOKLYN. N. Y. 
Socialistų ir jų shnpatiku 

atydai.
Jau, rodos, dabar kiel 

•am sveikai protaujami 
darbininkių < išk L I ad 
socialri-tri tvirtai išlaikė 
ringą nozieiją. Nepai 
nei klerikalų, nei komu? 
šmeižtų ir plūdimų. I 
šianden sociali? t? i -l ą 
su teisybe akyse, jzaii žii 
kiekvienam dra biminki 
akis. Nesitaikė sočiai 
prie momentalia žm 
n po, idant žaibus ani 
jausmų ir išviliojus ii 
centus, tam kaip komiui 
darė ir daro — kas irk 
savo Raibus maino. Bet už- 
t-1 d šiandien vi niomeiiė i so
cialistus žiuri, kaipo i tvir- 
tųs. išlaikanmus poziciją ir 
vertus užsit'kė imo žmones 
darbininkų j u d ė j ime.

Taigi, kuomet sitalo ?’alv- 
kai yra. tai a.r verta Brook- 
lyno susipilusiems darbi
ninkams daugiau ko laukti? 
Aš sakysiu, kad neverta. 
Kiekvienam darbininkui 
reikalinga stoti i L.S.S. 19 
kuopą ir veikti bendrai de
lei viso Droietariato labo. 
Tačiaus, kurie dar nesate 
socialistais, o pritariate so
cialistiniam judėjimui, ta i 
ateikite 18 d. vasario (nedė- 
jioj) 2:30 vai. po pietų, i So
cialistu 
280 So*. 
komas 
prastas 
mielai 
Mėnesinės 
30 centų.

Pagalios, noriu atkreipei 
ar yda ir esančiu kuopos na
rių. kad nenamirštų ateiti i 
si susirinkimą ir kiekvienas 
atsilankytu Į laiką, nes yra 
labai daug ir gana svarbių 
reikalu.

L.S.S. 19-tos kuopos _ 
Organizatorių?*.

: i v

'l 1
štai

Pa i ti ios ka m lia riii s. 
5th st., kur bus lai- 
L.S.S. 1'9 kp. nepa- 
susirinkimas ir ten 

jus priims Į kuopą, 
duoklės vra tik

ELIZABETH, N. J.
Pavyzdingos vestuvės.

3 d. vasario čia apsivedė 
žymus vietos lietuvių dar
buotojas G. Pudris su Tane
le Barbora Kaseieučiuke. 
Po jungtuvių tapo surengta 
iškilminga vakarienė. Sve
čių atsilankė gražus būrelis. 
Besilinksni ndam i sveč iai 
nepamiršo ir Lietuvos nas- 

F. Savirirai anie tai 
tapo sįk 

Aukavo šios

r* r-

J. A. Ribinskas.

ABERDEEN, WASH. 
Mirė Andrius žebris.

( ia persiskyrė su šiuo pa
truliu Andrius Žebris. Jis 
tapo atrastas negyvas jo pa
ties namuose. Velionis buvo 
jau senas žmogus, turėjo 69 
metus amžiaus. Amerikoj 
išgyveno apie 30 metų. Ka
dangi jis turėjo kelis centus 
susitaupęs, tai užteko ant 
palaidojimo ir miestas nepa
rėmė jokių nuostolių. Tapo 
i alaidotas 10 d. sausio.

Velionis Žebris paėjo iš 
Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, Kupiškio miesto. 
Lai būna? jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelei.

G. G. Stein.
P. O. Box 453, 

Aberdeen. Wash.

’drai galėtume iškelti aikš
tėn opiausius klausimu?* h 
kurti ir stiprinti LDLI). oi* 
ganizaciją. Manau, 1 
draugai iš LDLD. sutiks su 
tokia mano propozicija.

Už tokius draugingus pa
reiškimus ir pažadus dėl 
musu organizacijos darbuo
tės, mes LDLD. Centro* vai
dyba širdingiausiai sveiki- 

- . K. BieiinĮ, SDP.
ariuodami jam už 

mums Į talką taip 
momentu, 
sėkmingiau vyktų 

musu darbo uždaviniai, mes 
U. V. dėsim visa* pastangas 

sėkmingumui, 
kartu raes at- 

visas LDLD.

r.am (lig 
atstovą, 
atėjimą 
svarbiu

Kad

■» -

laiciu 
prisiminus 
dol.’ 20o.
tos; G. Budri ' 5 : ’ 
Ribinskas’2 
(’dleri davė: 
Savickiene, 
A. Meawav.
Žekonis. Gerošiu.-*. Sivalock. 
J. Bitdris. K. Kązclmnas, 
Ig. Balčiūnas, P. Šalelių., s. 
Šaikunas ir W. Bražinskas*. 
l'< 80c.: p’-gė Vičius ir (i-gė

-'iižiu^de, krei- skrido sttj tikru Kuiuisą.
ti.—Dolariais g dima 

pinigus tiktai bankuose, 
priėmėjas, gyvenąs toli 

; Kauno, ar nuo tokio miesto, kvrl 
lyra bankas, turi daug vargo, ly
gi dolarius gauna. Kartais ir 
nuost.' litą turi pakeiti.

Musu patarimas yra siusti 
perlaidas Lietuvon tiktai Litais, 

i Tenai pinigu priėmėjas by ka
liame Liet utos Banke galės nu
sipirkti sau dolarių. jei 
reikia.

Balt k* Statės 
nusipirkti Litu

■ laukite.
Nepamirškite.

pavasaris, ir Velykos: Lietuvoje 
Jusu giminės laukia iš Ameri
kiečiu Velykų pyrago! Balti- 
Statės Bankas tikriausiai Jums 
patarnaus. Kreipkitės:

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Avė. 
New \ork, N. t

GERA PROGA 
LIETUVIUI.

Išlaikęs 17 metų fcerą
pimui vis -ki<s duonos ir
ragų, parduodu su visais

Įsais, mašinomis ir kitais
' namu ar Ue tutino. Priežastis parda- 
v.mo turiu du bizniu, lai negalia 
abiejų apeiti, urs nebeturiu pujiegų.

Šis biznis yra labai platu-, kas «ra- 
s pirks ta: nesigailės.

IGNACAS MERKELIS
1315 Sa. 2nd **t.. Philadelphia. Pa.

I (riešinga 
pia.it mu.ui 
muosius 

kad taip tolia
Imant > 

žymėdami > 
cius darb? 
<tovi net: 
klausimai 
lės. klasike 
mas dar < 
kūrimas i >• 
ros, 
■Tiltu ros ’ 
vijuotintis s 
tarė:

1) kviesi! 
kuopų na i’ 
priiaučiaiv . 
<, 4- *_» ui 
ciios dari) prie 
savo prolei Tiiių pareigų;

2) sūdai i iš esamų Chi- 
ir ris apielinkėjft

kvopu I.Di ). Chicagos Ra
jono 
veikime Lalų 
konstitucijų 
Rajono Įsta'

3) va ves:' 
gos Rajcn< 
komitetui 
Draugijos. < 
sudaryti 
;iw pieną ir

»mę tik Į einą- 
i klausimus ir

b,--.-i.G ; J. U'. V: hlJS Mi '* .
'arbčnų valsč., Šleveitų su ' 
yve-iu \ew flaven, Corm.;

Nebark,' 
i - Lietu- 
žinantie-

i .ytą domėn ir 
ad prieš lietu

kus Amerikoje 
dienos kovos 
t ir socialisti- 
sąmonės vvsty- 
nkų miniose, 
•-tarinės kuitu- 

ugdy as tų minių tos 
tiojė. - ' liDI. D. 
'irinlrimaš.'ifti-

* / ! ji.

o..r
Todėl * a.*kJt r.į laiska cvau iš

■ J. Turiu svaibiy i ikalų 
n'-'U - \,.s. Malonėkit atsišaukti ar 

i praneškit.

V.
bel.crnę *■»- 
visokių py- 
gerai-. itai- 
daiktais, .<u

ju jam;

!';jit..k..u savo ryro Antano Sin- 
. :.-us, l'.2 mėty ::r.-Jaus, paeina iš 
...įtziv vaisė,
“v;;'; :j-VVe:iv> L'IV. lį-ne.*. .\Iass.. u 
il:o mėne 1922 m.-tų. pametę.* 
.n. t.< s, i., .• sn vaiku, išvažiavo,

p /.ril. . .a. o Ji.’- j:s gyvena ap* 
■. i<< stojai. Turiu svari ų reikalą 
:> '<> bt-piio I!'J;sk»vo :š Lietuvos
m.' iv ,i> tu\tI. ai b:: ju įsai 

,.i, ta: ęąaloąėkiū- 
ka a - imsis laU.i

I

to darbo 
Tuoni patim 
sikreipiam Į 
kuopas ir pavienius nariu>,1 
kad jus, draugai, aieitutej 
i pagelba. Gana bus dejavi- c;lo()ie 
mo ir nukaltinimo musų bu
vusiu draugų, gana laukti, 
kad ta darbą kas nors kita.o 
padarytu. Mes:visi, kaip vie
nas, turime dirbti, ir dirbti, 
tam kad su d. K. Bielinio pa
gelba per šiuos metus galė- 
lumt nors dalinai atoudav: - 
ti musų LDLD- ir kad pa
diegtume išleisti nors vieną 

J n I n DFIVAI AI atatinkamą knygą. Šitie tai 
L* D. L* l • ALiIiHLHl* (ąal’t)O uždaviniai, draugai ir 

------------ draugės, stovi pas mus pir- 
LUsKS.MA ŽINIA L.D.L.l). ?roi eilėj, ir-rnes nuo ja ne

atsisakyti. Visos 
i pavieniai na

riai. kur tik numatysit. kad 
via galimybės surengti d.

Bieliniu! prakalbas, tuo- 
jaiis atsikreipkite i LDLD. 
Centro sekretorių d. K. Ma- 
tuliaųską, 418 N. Carrollton 
Ave./s, Baltimore. Md. 
duos pilnus nurodymus 
rengti prakalbas. 

Prirašymui naujų i 
nereikia vesti didelių 
monijų. 
kitur, 
i eikia paimki nuo 
doleris 
reikia paimti jo varda; 
adresas, o potam jis gaLm 
pakviesti į susirinkimą. Tai 
darydami, draugai, galit 
visur prikalbinti naujų n: 
liu i LDLD.

Draugai! LSDP, atstovas 
d. K. R!el‘mš nebus užganė
dintas, jei mes jam neduosi
me ivalias darbo, iš kurio jis 
mums galėtu padaryti nau
dą. Užtad. draugai, sukrus
kite kiekvienas, kad užganė
dinus musu svečia. Taigi, 
prie darbo, draugai!

LDLD. Centro Valdyba:
J. S. Prusalaitis pirm., 
Kaz. Liutkus, ižd:.
K. Matuliauskas, sekr.

DRAUGAMS. turime at.
Nuo to lai- kruopos ir yis 

kuomet komunistai mu- 
organizaeiją suskaldė, 

musu veikimas liko galuti- 
n ii sunaraližiuotas ir mes 
net iki šiam laikui negalėjo
me musų drauguos užbriež- 
ių tikslų iŠDildyti. Musų vi
sas uždavinys buvo, kad 
kaip galint išląikvti ^r-yn.gi- 
'a nuo galutino jos iširimo, 
šitam tai darbe, šitoj l'°voi 
atsiėjo mums daug nuken
tėti nuo musų priešų, kurie 
egėdiskai visą laiką mus 

šmeižė ir pravardžiavo, va- 
‘■iiodamiesi tuo obalsiu, kad 
/tikslas išteisina Įranki". 
-Tie paėmė tą nešvaru Įranki 
i savo rankas ir svaidė i mus 
be iokios atodairos ir gėdos, 
<ad tik atsiekus savo tikslo. 
Bet kuomet jie ėjo tvoroj 
purvinu keliu, nepažindami 
savo uždavinių, jie visi su
ki impo i tą taip purviną 
a na re h o -k omunistišką ba I ą 
ir šiandien jie iš jos nenajie- 
gia išlipti. Bet nežiūrint to 
iu keršto, to iu puolimo ant 
musu, mes išėjom pergalė
tojais ne vien iš moralės pu
sės, bet kartu isgeibėiome 
draugiją nuo komunistišku 
užmačių ir sugriovimo. Mu- 
-ų draugija nors silkutė, 
bet visgi yra gyva, ir dabar, 
draugai ir draugės, reikia 
mums tik daugiau energi
ja1. daugiau pasišventimo, o 
mes vėla galėsime džiaugtis 
draugijos daviniais.

Šitam taip svarbiam mo
mente mumis ateina i pa
galbą musų mylimas svečias 
drg. Kipras Bielinis. LSDP, 
atstovas. Štai ką jis rašo 
mums savo laiške:

"Man rodos, kad dabar 
yra atėięs laikas visomis pa
jėgomis stoti darban, gai
vinti L.D.L.D. ir kitas socia
listines darbininkų organi
zacijas Amerikoje. Socialis
tinis darbas pradeda atgvti 
čionai vietoje, ,.isai su dide
liu spartumu atgyja ir pas 
mus Lietuvoje. Tokiu budu 
laimia realiais visi tie užda- 
’ iniai. kuriu siekia L.D.L.D.

"Mokslinės socialistinės 
literatūros leidimas, tas li
teratūros platinimas, besi
mokinančios 
rimiuomenės šelpimas vr; 
■■iri; svarbus, kad be to da* 

1 ’rriehnlnomas platesnis ji;

Mieli draligai! 
ko,

Jis
tvci 11?

1121*1 U 
ccro- 

Prakalbose ar kur 
jei "žmogus sutinka.

jo vienas 
metinės mokėsi 'ra, 

s i

i

dėta 23
i'j vn?Q . H_ wu=__

.t A:' (ėjimas. "
Po viriną ’’Visa tą paėmus omeny,

Brazi tskas,.'nciėčiau pasiūlyti draugams 
paiiegas, gaivinant 

I DLlt. Man teks būti ne vie
noje lietuvių darbininkų ko
ri mioie. Putu labai gerai, 
kad vietos LDLD. kuopos ar 
pavieniai jos rėmėiai ’-'isi- 
i: . botu ruom ir mes ben-

ri iam.
T).
T. Dau eoraitis, ■ ? avo
Li Savickas, T

LIETI ) n LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DKMGYSTĖ. U AIKEGAN. 1LU 

L ždeta 15 d. LiępoK 1906 m.
I >r a ūgy st ės Ad m inist raci i a:

I’iriHin i:kas Kazunie-a, Gvinius 
7h*2 —s*-h .t., AViiukegnn,

Vice-pirntieinkas 
Juozapas .Ja-eliur.aj 

1 i"** So. Presvott st..

Užrašų raTininkas 
Konstantine Tautvaiš

1218 So. l.incoln st.,
North Chicauo,

11L

Pajieškojimai

Banke 
(cash).

“alini i
Reikš.-

kad prisiartina

kairio.

i

t

.Va.

■ j

P. O. Box 177.7

■ : ;’ j m
■/eitu.

E.sjms Nanis
Co. A. 5ih lnf. Fort M-Keniey, 

( Portlami, Air.

pa.nc.’i.au sa- 
mergir.os. tar- 

>r 
Norėčiau

lietuvis kaftivis.
alin.’ wii lietuvaitės
2'» ir : nistų. Lai atsišaukia 
Ks. Aš

.la.'is: -i

Pajk šknu 
i tuno 
.š "t su 
-i-e i r. * 
s.ražų

apave iuvi ui į.i jr.2:r.o.-;, 
likę •.' > ir iie.,enost.lvs

25 i.; u r*.ilonus vaiki
nei turi būt maloni n- 
šviray r. i ši.4 g v verk :na.

B. M.
Paterso:’., N. -L

kad c.:' 
Saulių mato-

visus LDLD. 
;s ir Draugijai 

< žmones prie 
st.-itymo LDLD. organiza- 

atlikimo

urgan riją, kuri savo 
■ytusi LDLD. 

ir laikinųjų 
i. ir
LDLD. Chica- 
vpg. išrinktam 
susižinoti su 
-litro komitetu, 

at; tinkamą veiki- 
m ganizuoti visų 

oiganizacrjt atstatymo 
darbą.

Redakcijos Atsakymai.
"Keleivio" Skaitytojui, 

lei tamsta tarnavai kariu-! 
menėj ir buvai paleistas* su 
' irmorable discharge”, tai 
gal' gauti aut svk pilnas pi- 
1 etiškas popieras, neimant 
pirmuių. Bet turi pristatę 
savo ' honorable discharge*’, 
kaipo paliudymą, kad buvot 
gra biniai pa iiuosuotas.

*1.

DOLARiU

A’ TSPi.d

ažiavo į So. Bostonu
Lietuvi,.-, jo motini

■likt i, --is paeina 1* 
kas apie jį žino.

iii.

VERON1KA TAI< 
ton st., S >. Boston 
mano vvro 
M lapk 
na
>U
yra didesnė už Tauėi.i

i .j'v... ..„..t;-L
A.«A z m <11 . , I i S* :x,

’FERLAIliOS L

i

CHICAGOS RAJONO 
REZOLIUCIJA.

Rezoliucija priimta visuo
tiname LDLD. narių susi
rinkime. laikytame vasario 
1 d., Aušros svetainėje.

Organizacijos klausimu.
Visuotinas LDLD. Chica

gos Rajono kuopų narių su
sirinkimas, Įvykęs 1923 m.,

(Vasario mėn. 1 dieną. ’LAuš- 
ros" svetainėje, aptaręs (la- 
bartini momentą ir LDLD. 
organizacijų padėti, randa: 

1 1) kad pastaruoju metu
lietuvių darbininkų socia
listinio judėjimo susiskuld} - 
mas ir pakrikimas Ameri
koje sudarė tokią padėti, 
kad eilė metų veikliausios 
darbininkijos jiegos visą sa
vo energija suvaitojo prrti- 
niams kivirčiams, painia la
mos augštus ir kilnius dar
bininku judėjimo tikslus Ir 
siekinius:

socialistinės' 2) kad tuo pačiu metu, 
yra kada ėjo ir eina šitoji nele-a- 

toji tarpusavė kova, tvirtę.-o
’ reakcija * pastangos, ararat - 

zayosLtautinės lietuviu bū?- 
fuažijos gaivaliiL panaudo
dami savo tikslams naki ikn- 
s-as ujrbinjnkų eiles ir ją 
lėšas;

3) kad i m pačiu metu, su- 
kelta’sai daraininkų miniose 
partinis keršras ,ir neapy
kanta neikiek .icpadaugino 
darbininku kla-i sąmonė ,

i

ai., 269
M a-s., piiiiešk a 

FELIKSO TA UČIAI. < 
ičio j's pi a.-, i siti: no »u mergi- 

Ona M- rkeliute pali'damas ms n 
dviem mažai: vaikučiais. Metirna

po ąke dido!
.•u juodu l 

daba- v<-i pabėgo 
. ra vvarnr.tas ir k:i< tokius p:., 
šit. malonėkit ereitai pranešt 
nei policijai, ir taipgi ir mae. 
■pausit atlygink'ą. Geniau lai pa

(Lietuvos j Jšnžt!‘-

, atb: nats lai a 
ivaibus -eik3';.s.

Sicianavičaitė 
. S->. Boston,

APiiiVEDiMA!

Vokiečiu giarkei
.\uksriui r (r/f-Rubliui) prada
ras staiga kristi žemyn, pabai
goje peri-itų.rij metu. Lietuvoje 
žmonės jau fi 
markiu

io vi:
\ okictijb.t

_.et dabar ^Lietuvoje

U

T 
ėbenbrejo imti tiį 

rkiu ra reikalavo 'dolarių. Do- 
lari > visur reikalaujat Franci
ui. 1

Be

r reikalauja
. Lietuvoj ir t.t.

J / sąlygos
■: 'Lietuva turi savo 

litus, paremtusPinigus Litus, paremtus auksu 
taip pat. kaip ir Amerikos dola- 
i ;ai. Dabar visoje Europoje tvir
čiausi pi.rgai yra Lietuvos Li- 
* oi

Daugelis žmonių siųsdami 
'Lietuvon pinigus, vis dar reika
lauja.. kad ten butų išmokėta 
būtinai Amerikos dolariais. lyg 
ir nepasitikėdami pinigais savo 
Respublikos, už kurios nepri
klausomybę kovojo visa tauta, 
rain Lietuvoje, taip ir Ameriko
je. Tuo taipu gi jie nežino, kaip 
kartais sunku yra dolarius Lie
tuvoje išmokėti: Ir taip yra dėl 
iu priežasčių

].—Lietu'os pinigai Litai yra 
paremti auksu ir augšta užsie
nių valiota, k.t. dolariais, sva
rais sterlingu ir t.t. Todėl Lie
tuvi s Bankas reaka ateinančius 
i Lietu 
kaipo ę 
tus 
rių 
ni 
ckonor 
lar 
i ei
’ I

u-darius ii’ laiko juos 
ar.tiją už Lietuvos Li- 

Ju > daugiau susirinks dola- 
:-;<>s Banke, tuo tvirtes- 
I.itai. tuo geresnė bus 
i' L ietuvos padėtis. D >- 

r - iiiacijp Lietuvoje ne- 
.. i'aigi gavus iš Amo
ralu-. juos visvien rei- 
yti į Litus, norint ką 

I it Aivoje pirkti.
!vul sustabdžius Lietuvo

je .Lojimą visokių pinigą (d-o- 
im rak: ų. rublių, krapų ir 
•• . i.’ a-jv-.s valdžia;j ĮVėdusi 
r,;- -; : - o> i:an-KšnfA9'paštams 

' ':--i-m- ■ ri-lžf’te išdaigoms mo
lė; i ?r imti tnAkesn’juš; iikftfi Li
tais. Tora! ir perlaidos iš Amc- 

raei.’rar.čins dolariais, tu
ri orai išmokėtos tiktai Litais. 
Neriuilems gauti dolariu. bar
tas. po ’-H-okėpnti) perlaidus 
Litais, p;;. .i hiržeie dolarios ir 
išduoda tuos priėmėjui. Už toki 
n:»*nr: . Lietu » hankri

I

I

t

I

hl’s
i

1 d

r ia
. M*
o

Mes, trjs maži si 'a’o- t 
Petronėlė !> metų. Kastara 
ir Jonukas 4 metu, y.ajieško: 
tėvelio Antano Buibos. Mes per 
siratos be jokios 
mama mirė 
o tėvelis 
1922 m. Jis prasišalino 
Mass. išvažiuodamas į kita 
sjj reikalu ir daugiau.- negtįžu. 
nom ar jis gyvas ar miras. M: ’.a 
veli, sugrįžk, pasigailėk muši si 
atsiliepk nors per laišką. Je' kas 
"Keleivio” skaitytojų apie jį z:a 
malonėkit pranešti, už ką busi 
bai dėkingi. Jis yra 5’j pėdų 
čio. storas, tamsaus veido, 
plaukų, rimtos išvaizdos, 42 
amžiaus. Kalba' lietuviškai, lc: 
:r pusėtinai angliškai. Is Lietu'.os pa

prieglaud 
rugp:učio 7 d.. 1*?22 

apleido mus 'lapkričio 2i 
I'eppe 

miesteiį 
nei:- 

i

> IŠ f 
I 

m ? ia-' 
augš- Į 
juodų 1JS 
metų metų 

ūkiškai
i-! 

eina Kauno rėdybos. Telšių apskričio,1 
Varnių parapijos, nuo Paežerių. Mū
sų adresas:

Miss Petronėlė Burbaitė 
P. O. Box 7. East Peppere'i. Mass. [

Pajieškau savo vyro Antano &i- 
trausko. paeina iš Suvalkų lybo . 
3albieri.skio parapijos. Tris metai 
<a:p jis mane paliko su trimis val
ais. Mylimas mano Antanėlį, rialo- 

nekie atsišaukti, turiu svarbų re'.ka- 
• ą. Jei nenori mus matyti, ta', .nors 
aišką atrašyki?. Jeigu kas apie ji 
iinot. malonėkite pranešti, busiu ’a- 

.bii dėkinga.
A^s. Marika Shatrauskv

B ;x 586. Hartsįorne. Okta.

Pajieškau savo dėdės Mykolo St>- 
■’jno. Vilniaus i ėdvbos. Švenčionių 
•pskricio. Katanaui'ių sodos. Pirmiau 
gyveno Ecodlanu. Pa. Turiu svariu 
reikalą. Me-d.iu atsisaukt-.

Gasparas Stosunas
325 Park st., Holyoke. Mass.

ra.’;:
♦'liaus.
Pa. T
*iif '.aii’io. 

veno Ro?’; 
pajieškau 
.•alsčlra.s. 
adresu:

pusbrolio Benori 
gyveno apie Pi 

-skau drau; 
keli urėtai : 

rzrgs, Wy rain 
Antano Brazio, 
ė.laionėklt at.-isa

»xau
Jisai 

aipgi paj 
kuris
.si;

<

I

P..;r.- -cr.: Jono, i .
i-aužičkų. Paeina iš r 
m ostelio. Panevėžiu anskri 
iabai svarbų reikalą. -Jie pi 
sisi..;Į.ia a; nu ka- ani ;:-os 
'--nė- i’-' ’-'-.m pranerti, nes ; 
bu reikalą.

Jonas Balčiūnas 
13ų3 r. 14th avė.. R ocki’i-rd Iii.

Fujieškąu .
J’.-'brink"' Pa 
Kuiito. Kuine) 
raplįis. Kanu 
tuvrs r.’io jus 
ktis. Prn-t-iii a 
te praneškit s

o-

in.
Turtų raštininkas Antanas Salucka 

8U‘—s‘h st., Wa'akesjan. III.
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 

726—Sth st., WaukeRan, 
-do įjl< liejai: Jurgis Petraitis
J42S So. Prescott st.. Maukegan, 
ir Jenas Skarbalis
1216 Sheriiian Rd.. VVaul.t-gan, 

vnytriai: Juigis Jokūbaitis
::2x Liberty st.. Uaukegan. 111. ir 
Juozapas Lintrevičia

536 Porter st.. VVaukegan, 
'iarsalkos- Audra Jus De’kus

1O.-2 So. Vk-toriu st., 
No. C’hicago, 

ir Jonas Jokūbaitis 
-17 Picadilly Court, \Vaukegan, 
Susirinkimai at si būna 

u.'ėnesi, paskutiniame 
. mią valandų po pistu. 
Svetainėj. xi3-

UI.

III.

III.

III.

III.

III.
vieną syk} į 
nedėldienyje, 

LiuosybSs 
Sth st.. \Vaukejran, III.

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
hl KUOPA HOLYOKE, .MASS.
Viršininkų adresai:

l irm M. Motiejus Žebrauskas,
6 \Vhilinjf avė.. Holyoke, Masa. 

I’afieib. Antanas Ražukeviėius,
580 So. Surnmcr st., 

Holyoke. Uasa, 
Sekretorius Domininkas Velička,

3š3 Park st., Holyoke, Mass. . 
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st.. Holyoke, Mass. 
Ka.>os įriol.ėja:; /

Sagaf’a,
st., •
Holyoke, Mass.

Aleksandras
588 So. Suinmer

St’isvs Pikturna,
593 Eridire st..

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
Holyoke, Mass.

Į.-iaisžosa rviviisauui a-, jiunv KIU o, 
357 Park st.. Holyoke, Mass. ■ 

: Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 
■ dieni kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 

:<> draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke. Mass.

; FOTO(.RAFAS JAU SU- 
i GRIŽO Iš LIETUVOS.
I Pajieškau sa-5> 1 cstnnierių: Miko 
Cyronio, J. Grundo. Ai.elūė Galiniu- 

. lis. L.'Navicko ir «k:u^ kitų. Atsi
šaukit. kurie esate. užsisakę, kad l.ie- 

jtuv*oj nufotografuočiau Jūsų gimines. 
Įneš daug laiškų sugrįžo. (7)

VINCAS STANKUS 
■(Fotografas i

5®T3 Melr<»se st.. Philadelphia, fa.

KAS SERGATE?
Kad ir nuo senai, paimsite I)K. 

! 1ERBALIST KNYGĄ, kurioje ra..i- 
Įtt receptų visoldoms ligoms sutaisy
tus ir pamokinimus kain vartoti. Pa- 
sulydysite natūraliu gydymu. Rasite 
1. nuo plaukų slinkimo, žiiimo, pleis
kanų, šlakų, inkštiru, ekzemos, de
dervinių ir t.t. Kaip tą knygą gauti, 

'klauskite, duosime platu paaiškinimu 
jrpie ją. Neims, daug laiko parašymui 

į mus
VVESTEKN CHE.MICAL CO.

P. O. Box 3.46, M'ilkes-Barre, Pa.

i’i/ieškaa uųsivLtmu: vaikino, nuo
i i .' i 'ų- šąli būti ii našlys. Aš

c. u i.a.-ie be vu:a’(. turiu bizr.Į. Mel-
<';iu atsilankyt į mano namus.

Auna Zmievic
J;-i (.' rambiu st, Hetr. .t. Mich, i 

•• -________ I
lietuvaitės į 
metų am- Į 
augusi ar j 

A.s esu 29 į

čarba i: si.-k-tiek su- TIKRU PAVEIKSLU jus galite pa- 
..............................  jos

Jieškau apsivedimui
.iros, ta;.u- 23 ir 28 

be skirtumo čionai 
atvaziav usi.

vaikinas, kalbu penkiom kal
tum, turiu getą darbą ir r; ’■ .......

. pinig-. Ats-suukit šiuoižinti garsingąją šalį MEXlCO,
- utia: i žmones, jų gyvenimą, aprėdalą, dai-

j ię. arkitekturą. namus, miestus, .į>to- 
ii.iute. !r.d. iriškas ir ženklyvas vietas, padirb- 

------------------  , las j.r jjamtiškas navatnybes ir t.t.
Pr.iitškau merginos apsivedimui,1 Tie paveikslai fotografiški arba k<>- 

; - o -• :ki ‘liet,. .-\ š esu 3” metų,! loruoti. gaunami pas mane. Keturi 
< ma-.i; .A .s ir gerai uždirbu, esu pa-: už šl.OO. geresni 3 už S1.(X>. Vaizdai 
.- turim . -k’.nar.ti vestis, kad ir na-- I \iexico. 36 paveikslai vienoj knygoj, 
L lai atsišaukia sykiu ir paveikslų I š2.W). Pristatau ir lietuviškas pilnas 
prisjųsGarr.;;. Atsakymą duosiu kiek-' tit ras Biblijas. su nurodymais. Bi- 
'■i-er.a:. i'tiblija didėji S7.00. Biblija mažesnėj!

S5.60.
Per mane gulima užsisakvt 

LE1VJ” ir kitus pažangius 1-

a;
Lietuvo.

S. S. P.
27 N. Centre st. Te

li' S<a;
A. Kudirka

:.. Brooklyn, N. Y.

M. X. MOCKUS
Gyvena Meksikoj, ir sako, kad Iš

Pajieškau ’. ap.'ivedimui merginos, 
katra mylėtų gyventi ant ūkės, rieše-.tea; 
r.isrt's kaip 2* metų. Katra norėtu 
i.-kaus '.>yvenime, rašykit ar.: šio 
adrese: (8)

V. R.
55 13 o.a:v.';.; . So. L-'.-ton, ?i::s->.

t ”KE-
. ...—laikraš- 

ines, cius. taipgi įvairias lietuviškas kny- 
___  ' yis. už nužemintas kainas.

-į-i i Pinigus siųskit per banko? draft, 
•• <i-ba pašto ar evpreso money order.

■ š.esiųskit pinigų registruotame laiš- 
I ke. Norintis gaut atsakymą, turi at- 
I siųst 5 Štampas po 2c. Mano adre- 
; . <is r

“Pa'1'*'; k i- apsivesim.:: merginos
u. bu našlės, be Skirtumo tautos. As 
< u m-.'*ų. Atsišau'.P. greita: šiuo 
acii'esu: (8)

A. S. į
< :t'a' Pa: k < a;e, liailim r.d, Inu.;

Pajų-.-u apsiridimui merginusi 
b.i na.-lės. nuo 25 iki metų, lai--j 

i pa itu"!. bu pirmu laišku meldžiu- 
is --t iZ• paveiksią, kurį ant pa-
ik:iiav-m-> -eg rąžiusi u. <ų)

P. 11. J.
Vest Frankfort, UI

M. X. M OiKUS
(Dept. 1) A pa r t ado 1378. 

Guadalajara. Ja.. Mesico.

Maloniai užkviečlu visus su

Spaudos Darbais

B\< o

f

iriš’-f
• I- i

j
i

REJKAUVIMAI
i

REIK ALINGAS !*>A!U«N L\K AS 
.'.Vi' CKf.s. Darbas a i 
mokestis pagal (i.'r’-ų. 
laišku.

.-ad;s. Už-
At. isaul- t

t I)

visuomet kreiptis pas
JUOZĄ GRIKŠTĄ 
atspausdinu greitai,

Taipg
IGROMATU su

i su visokiais 
’ etuvi>kais ir 
groniat.ų 81.25. _.=__
i; > 100 koncertų 40c. Pinigus siųskit 
:-.<.::»y orderiais, o 25c. siųskit pašto 
stampomis.

gražiai ir 
turiu atspausdinęs 

gražiausiom dainom 
paveikslais: šventais, 
angliškais. Už 100 
už 12 gromatų 25c.,

I

JUOZAS GRIKŠTAS *
233 N.». Clarion st.. Philadelphia. Pa.

Eox No.
l'RAMČ I.A’

1VJ
4 f

i
t.

IK ALINI. *.S G.\ S<’ ’.PriRl' S i
K- ■ -’i'tvvišką .. įėc'-'ie. IJž- 

ks gėla. .Ilk.• • ■m i- V"'-fii-gair ■ 
4. .., 't-, at > 1 ,
i-r,.:k>t -ii.';
p ..-Į \( < <»<)P. ( O,

MiDLĮ EBGKO. M \SS.

*auj i 
or;

i’\ UJX‘ 
:»■ v.Į? 

vyruku 
u:z

rabu

d ir

>

d 
ki

•» Vi

(ri

KNYGOS.
ŽQL1U DAKTARAS................
PASLAPTYS LOŠIMO KĄZY-

ROMIS arba kazirnhiku laimė 
.SENOS SLAPTYBĖS ir NAUJI

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

teisingi isguldanti kiekvieną
' «apna .........................................
-7 AISTININKAS. Daktariška

Knygelė •............................................
Liaudies Gurbas, daug gražių ir 

naudingų skaitymų. 6 knyge
lės i vieną .......................................
l’;:;gu- siųskite Jos. Šidlauskas ir 

rašykit, kokių knveų norit.
JOS. ŠIDLAUSK AS

dili V.'ir«h.H avė. Cincinnal i, OhM.

50c.

25c.
25c.

I 25c.

25c.
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reikia1 CHICAGO,

KURTUMAS*
SE VALSTIJOSE.

Kurčių randasi visuose 
pasaulio kraštuose. Nema
žai jų yra *r Jungtinėse 
Valstijose, štai 1920 m. pa
darytas J. V.__ ____ _ . gyventoji! są- i 
rasas (cenzas) parodo, jog 
visoj_______ vra net 41,592
nečiai, .via kartu ir
kurti ir nebyliai.

Jungtiniu Valstijų cenzo 
biuras, rūpestingai savo pa
reigas eidamas, tam tikrais 
laiškais i kurčius ir neby
lius kreipės;, idant sužino
jus iu kurtumo priežastis.Ir 
jis neblogiausiu rezultatu 
gavo. Iš 44.592 nečių atša
ka i biuro laiškus davė 35.- 
026 nečiai. O 32,592 nečiai 
net ir savo kurtumo prie
žastis biurui paaiškino.

8,290 nečių reportavo, 
kad jų sugadinta yra vidu
rinė ausis (tymp&num). Iš 
šitos grupės 6,682 nečiai pa
žymėjo, kad jų kurtumo 
priežastimi yra tos 
kurios vidurinėse 
skaudulius ir pūlius 
na. Tačiaus 1,5^9 
pranešė, kad jų "'kurtumo 
priežastimi yra tos ligos, 
kurios skauduiiavimo-ir pu- 
liavimo visai negamina.

6,429 raportavo, jog 
yra kurčiais dėl tų priežas- 

kurios paliečia vidaus 
;usj (labirintą), šitos gru

pės 5,976 nečiai pažymi tas 
priežastis, kurios buk tai 
klausomąjį nervą paliečia, o 
272 nečiai paduoda priežas
tis, kurios paliečia ausies la
birintą.

Nekurie raportavo 
specifinių ligų, kurios 

jų klausos 
Q V q *- •! r ’rs o -.v ū~

net 3,346. Smegenų 
Įdegimas, kartu

‘tos,

JUNGTINĖ- kurie apsireiškia taip dau
gelyje Įvairiausių formų, 
kad negalim,; nieko džiugiau 
daryti, kaip tik atkreipi 
są savo atydą ant jų 
rao.

• K-.ula žmogus puč ia 
'trenkia kurias kūno 
arba kada 
parblokšta

: bu-ta
srr ūgio jiega 
sužeidžia

I

V14,

Ct

X 1
gs dy

daugiau nieku 
i, kai ) tik

ligos, 
ausyse 
gami- 
nečiai

i-.p
i

ir 
p;i- 

) 
i:i-r 
plė

šų 
ap- 
ap- 
Del 

karštligės apkurto 642 žmo
nės, o nuo kokliušo — 636. 
Kūdikiu paralvžius apkur
tino 236. M—s.

gadino

mis
V1U Įuegiiuėi^, Kanu 
"sniegenų karštlige", 
kurtino 4.551. Der tymų 
kurto 1,083 žmonės.

liti f'

INFLUENZA < ĖL 
PASIRODĖ.

kitokio, kaip
p.ivcik.-lu.

daktarą.
Visuomet 
apžiūrėsimo, n ■- 

daktarą šauksi: -• 
nūs atsd- 

nepatia-

tllOKiUS

4. 
mas.

Pašauk 
, abejonė’, 
i imkis už 
žiūrint :v
re. Reikalingas i 
sės, kad liviinanties 
rytų daugiau blogumo 
žeistam sąnariui. Tas • 

kad nereikia dalei-i 
poniui iudbiris ar eiti.

Pakelk sąnari jei galima 
uždėk ką tokio šalto 
rito. Mažiau kraujo 
mari kuomet jis pake1 
karštis ar šaltis su g: 
indėlius ii tuomi p r 
siveržimą kraujo, 

uždėti formoje 
Įvynioto Į 

Yra paprastai 
jei ant sąnario uždek 

,a karštam ar labai šaltam 
•ndtenyj sušlapinta pi 
• r.e, tai reikia ant są. 
šileli labai karšto 

vandens. Padėti 
kranu ir paleisti 
karštą vandeni ai 

ipgfgana gerai.
Žiaurus 

ypatingai 
kulšies, yra tai ne ant juoko 
sužeidimas ir toki sužeidi
mu privalo apžiūrėti d.

lI 
i i
i

J LIETUVĄ

ir su-
V. »i J. * ,

jis tampa kiimni 
, oda taukiausiai 

nesu gatinta, vieno k 
arba puolimas

audimus-po oda, 
tuomi pačiu tarpu sugadin
damas ir kraujo stidynėlius 
Kraujas išseka iš tų su -ynė 
lių, kas burna priežasčia su-j
tinimo ir juodų arba mėty- j 
nų plėtmiĮ, kurie yra ne kas 
kitus kaip tik išspaus: 
sudynų kraujas.

Prie Šitokių susižei 
___ ia naud 
labai karšt;
du arba pusė alkoholio ir 
pu ė vandenio. Pastarieji 
sutraukia kraujo sudynė- 
liu. ir neleidžia iš jų da il
gi; .u‘kraujai sunkti*. taipgi 
už -tarina .nervus ir pert 
sumažina skaudėj!

galima stačiai 
. sužeistos visto, 
g geriau yra vaistais 
;yti palą ir užtiesti 
dos. Pakeliant

-3.,k

c.ą
pi
di.

>tčiS

ir 
kar

’ ) S-Į •
i H*
’ bia
•ko Ž 
įgalima 
Sutrintu" i, 
sniego.
i iau

išyr-
• v čl

m ją,
'; 7

J™

a s.

< 4.4

niksierėji 
niksterėjimas • • ■»

eras ligas gydo. 
Tai duro-ne iš pavydo;

Taiki;. kiekvienam s
Kurs tik vartoja Salutarųt

sveikatų, j
i

us ir pertai 
mą. Le- 

pridėti 
s. Bet

bij
ant 

sužeistą 
snsin m- 
kadangi 
nas i ja

vi
Ž-;
ku. o dali 
žiną skau 
su mažin; 
lira ujo. S 
ranką, ypač prie juui.

1 •" •1 -t "v r < • -11 "i ofu 1 n.llp<x.

brastai nuo užsigs
■» . i _ i »' m'■ •į'V r-Itt oui J c*, .na

davimas yra tai
ai svaria susižeidusių 
Taisd užsigavimu ne- 
oerdaug bijotis, ka- 
tsrn iu nėra tokių 

■» v 4* ♦> i

a v. . *

Išnarinimas
Išnarinimas yra 

mu sąnario, rišančio 
nusileidimu, iš jo paprast?,* 
i lėtos. Išnarinimas 
atsitikti be nuplėšim 
k:'tie sąnari prilaiko, 
rus jei bent bui o nirnli

i

r*-* ■*7S* j? 1

čiu apvynio- 
slinl- taip, 
?istų burnos, 
ščiu Įkišama 

uždedant 
kitą iš kito 
mtų, o p i ri
estinės žan- 

. nko. Pirmas 
daroma že
li užpakalin.
|las pradeda 

kščius tuo- 
i nuo d;in- 
prie veido, 

jie pa
ku ome i 
o vie-

■ T> ,-r, ;» ■'

I •^virškinamas 
kas ; r.iograus kūnai y 
šilumą, budavojimo 
tai riebumų, k:u buk vilnį: v 
r u' ir ntinerališkas > uska.

X-. l viena.- 'žmogus 
savo irsivysrymo be į 
jam lygaus maisto 
suteihli tai, kas kieki 
’ėj vm reikaiirga.

Tai yra faktas, kad 
reiškia negu mi. a ir 
tas regu duona. Jis 
i uailaui atmrima ir i - ■

Pienas privalo buri 
lim kasdieninio maisto 
yr’.: . i'. ctcrei ir kūdikiai.

’ L Š£?S?iiSkį2si

211 i liga 
katu 

pretai-

negai 
pieno.

nėra, kui 
ieaanr

I 
pasiekt į 

nes kito’
lš> gule 
l:uduy

pienas <i;
geresnis

Z.-4
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4
T

jų

4 X< • 
yri: 
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New Yorko sveikatos ko-’ 
misijonierius Copeland išda- i 
vė pranešimą, jog šių metų' 
sausio mėnesy daug žmonių 
influenza serga. Liga ne to
kia baisi, kokia praeityje 
buvo ir ne tokia stipri, bet 
atsiranda tiek sergančių, j 
jog persergėjimas ne proša-, 
IĮ, ir žmonės turėtų apsipa- - 
žinti su ligos apsireiškimais. ’ 
Apsireiškimai yra paprasto? 
šalčio. Iš viso per 
mėnesį 1.144 žmonės 
influenza New Yorko 
te.

"Apsisaugokite nuo

sausio 
sirgo 
mies-

šalčio 
ir šlapių kojų. Visuomet šil
tai apsirengkite*’, pataria 
komisijonierius.

Tinkamai 
miegokite.

pailsėkite ir 
Nusiprauskite 

rankas prieš valgant. Kuo
met pareinate namo, tuoj ir 
burną nusiprauskite. Kuo
met bile šeimynos narys ne
sveiku jaučias, tuoj pašau
kite gydytoja.

Liga nepavojinga, bet vis- 
tiek nuo jos reikia apsisau
goti.

PIRMOJI PAGELBA NE 
LAIMIGUOSE ATSI

TIKIMUOSE.
(Tąsa)

Užgaviraai, išsisukimai, 
niksterėjimai. išgarini

mai ir nulaužimai.
^Priežastį s, gimdanti 

tuos susižeidimus, 
' viršutinis užsigavimas ai ha 
smarkus kūno išsitęsimas.

Kožnas žmogiis kiekvie- 
Aoje valandoje yra papuo- 
i$s šitiems, galima sakyti, 
paprastiems susižeidimams,

yra
si

pa

nų Bite:; žmonės vartoja jat: 
' iuct'’. r;i<> visokiu 'pilvo lųru ir 
i jo stebėtinoms pasekmėmis, 

> adar.el neranda jam Iv;?au.< »>oi už 
iv.esnic. Pasistengk įsigyti

<> mes užtikrinam. kad sti juo, I 
*isk '-si, kol gyvas bus:. Kokį 
ariu nesmagumų jauti, krelp-. 

i savo aptiekoricus reikalai!- 
tikro Salutaras, o jei iis netu-i 
kreipkis tiesiai prie išiiirbėjų; 

Vantas savo aptiekoriaus aiire-j 
iresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMK AL CO..

Dept. 1S
1707 S. Halsted St.,1 Chicago, llt

Greitas ^lasažierinis kelias nno
X’EW YORKO i XI LIEPOJ AUS 

per Gothenburgų, švedijų. Pasažieriai 
bus transfecuoti ant iurių tiesiai į 

LIEPOJ V
S. S. DROTTMNGIIOLM

Kovo 10 ir Eakindžia 14

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31, Gegužės 5. 

Trečios kiesos kainos:
HAMBURGĄ —--------- $103.50;
DANZ1GA ir PIL1AVĄ $10«J»0 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesoe pasažieria: turi ka-

Nereikia Švedijos pasperto vizos.
ulines tiktai su 2—4 lovukėm.^•1* raibio Sirndiine rvacrMYtrirt

Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

j»> SAED1SH AMER1CAN LINE, 
21-24 Stale Street. New Y'ork City.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija. •

2,310 LIETUVIŲ

4

m

I
iDiogiiuij

isčp
Jais j

i

gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiausias 
tavo giminėms atvažiuoti į Ameri- 
kų. Žmonės turėdamt Cunurd bilie
tus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
I.ietuvos per Cunard Linijų lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimų nėra ekstra kaštu 

Cunard Money Orderiai yra išl 
mokami Lietuvoj greitai ir saugiai 

Dėl tolesnių informacijų kreip
kitės prie laivų 
to savo mieste

C unard Line, 
126 Statė St„ 
Eoston, Mass.

kompanijos agen-

i b’JS)apie • yier 
nariiiimų. Bet išnar 
šlaunies, žando ar 
taipgi nėra ypatingai 
•prastu.

išnai inim
inka nuo pūtimo 

puolimo, bet kaikada 
nuo perdidelio itemp 
raumenų, kaip ve met

■t

jzi 'p)'!' IU J ly

'.n susiž01d

zgavimai Krutinės 
neretai už.-ibaigia 
ais susižeidimais. 
gresia ptA-ojus sugadlni- 

jo sudynėKų plau-j akmeni. ?
jse ir pilvo organų, arba Išnarintas sąnai 
sko suardymo yic'-m'inių^nę-^gpį-astą išžiūra, 
-.kstųių J'iuno^ žalių, galas kaulo nesiranda save 
ąrkus tokios rųšies užsi- vatoje. Tą galima• geriau- 
-imas reikalauja atydžios sįri pažinti, palygi.

■žeistą su nesužeistu šonu j 
kino. Sąnarys išnarini 

.iQS bus ilgesnis arba trumpes-! 
perdaug dideliam nis l,ž Tas pl ikiau-!

ištęsimui. Smar- V nu0 ™t0.s’ lurl -V3 
įtempimuose maži™“' . .Ga!vcier ,T‘?TŽ” 
Šud-Xėliai rsume- Sa!1 ’a!K‘1 tan

• — - kiai išpulti is savo vietos,
i Pasijudinimas tuosyk b 
na apribotas, kadangi i 

! puolusi išsinarinusių kaulų 
l~slva būna suveržta savo 
naujoje vietoje. Skaudėji
mas būna didelis, nes ta gal
velė spaudžia jausliuosius 
nervus.

i Pašauk tuojaus daktarą. 
(Lauk io pribuvimo neban
dant prašalinti išnarinimą, 
[išskyrus tik, jei išnarini 
žandas, pirštas ar pety 
tuosyk galima bandyti a 
taisyti. L

Atmink, kad bandyn 
išnarintus 

sąnarius, išskyrus pirštus ir 
’ žandus, sakysim, bandymas 
i neapsipažinu.sio su anatomi- 
ha. gali Jbereikalingai pajų- ! JT* J— “ * *kiinn [ • v * ; išeina, 
! kraujo 
'minkštas vietas, kas gali

• X'
i

vi 
Nuo

ir
:ona tapo 
n ' Q1‘> me

Suėzo Kanalas buvo 
1869 ’hieuais.

mas r<
tojo priežiūros.

Įtempimai.
■ temuimas vra tai vardasX *-

du ’tas 
ra’ menų 
kiu ose

ujo
>se tampa visiškai sugil
ti, o kraujas iš jų išsilie- 
? raumenis, taip-pat užsi- 
••muose kraujas išsilieja 
oda. Tankiausiai atsikar- 
auti Įtempimai yra nuga- 

raumenų, pečių, rankos, 
kojos per ryšeli. Tas atsi-Į 
ka\ paprastai smarkiai. 
įsukant, taipgi keliant' 
-j sunkumą.
Tokiuose atsitikimuose i
a reikalo šaukti daktaro, į 
anart nekuriu svarbos-į 
Įtempimų* Pirmiausiai; 

Iškas atilsis. Įtemptą vie-, 
mdengva išbružyti alko-' Atmink., _ 
’u ir vandeniu. J>ružv-!at:oh.inti į lietą 
s visada turi būti linkui i 

c- io. Kada skaudėjimas it;
pa-i 
pa-i 

z I 
t I

nūs -su-

■ rir. 
nu 

idi-

I

I

T-.SyLiJ ŽOliii .ii 
ma pris*
1 Vrba 3 už 
cts Company

KĄ Ji PADARYS TiEMS. 
KURIE SVEIKU

PAGELBĖS 
.-.nksty'.v".

■’AG ELBĖS
•vai nuo

JU PAGELBĖS 
tankiai . išsiv*- ’o . i irJluenzig 
griną ir plaučių uždeglm.;.

TAI YRA geriausiu šeimynos gy- 
». duoiė sviete.

KUOM E i' jus jų ir i;.t it
[.aršių prieš gvi^iara. jus gau- 

*. r.at turtingus syvus, kuriat 
..iotiua-Gamta pag^mi.iu savo 
Vaikams.

ba-cs visuomet «o ranka.
še:w
♦į

g ji 5
č •: l t -;

iausias ir tiesiausias* susineši- 
andenį su LIETUVA. 
Rorterdamo nuveža pa
lšiai į PILIAVĄ.

.-n’jiuks iš Ncw Yc.rko
N F v; AMSTERDAM, Vas. 1 
VOLi'NDAM ........ vasario 2
RYND.IM ..................... Kovo
.'dusų laivai turi geriausius pa- 

ioganius trečios kiesos pasažie- 
rilifYtS. _

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
ietos agentu arba _pas
HALLA5D AMERICA LINE 
S9 Statė St^ Boston, Mass.

v

i 
l

pr>siųsia»e jums vieną CiCelj
■ •• —j-j.I-l. Adresas ii

25 Marce- Buiiti:

< et
J okiai pastebi!

šlaitai iš galvos paša
lk kelis^kr.rtus panau-

!»I*

F.'.rsiduod:’. 
nlšką baks.* 
Von Si 

g Pittsburgb

1 K

alko plaukus puikiais—

arba prisiusi

ąs pasigerina, 
pradėk judintis, 
visiškai m’anvks.

Brooktyn, N. Y,

X.

?{©RTH GSRMAN
LLOYO

Dubeltavais Šriubiniais 
lAivais į

LIETUVA
NEVY YOltK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Sered j. Puikiai įtaisyta 
Trečia Klcsa. Pvikųs užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
G yr-atų.

C R AS. KAUFMAN
1S2 Viashington SL, 

Boston, Mass.

UN1TOAMERHM' LIHES
JO1NT SER.V1CE W!TH

HAMMGAMtRKAiniNE
Trumpiausias kelias i

LIETUVĄ
Laitai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, Nortn 
River, pėda r.uo 46Ui st.

Kambariai su 2, -i ir 6 
lovom ant visų laivu. Dide
li valgymui kaiųbariai, sa- 
lidnai ir puikus dėkai lik 
trečios kiesos 
rkinas. Laivai 
CLM*”. 
*’BAYERN”, 
CARIiOLL” ir 
GIA* _ turi ir 
kahibariUs.

Nauji trijų šriubu laivai 
”RESOLUTE”, ’ RĖLIAN- * 
GETf ■^• V’ALBERT BAL- 
LTNV v^ža 1, 2 ir 3 kiesos 
pasažrerius.

LIKĘS

pasažie- 
”MOUNT 

”IIANSA”, 
”MOUNT 

”THURIN- 
specialius

ligoni, iš ko pasekmės 
kad sužeidžiama 

indėlius, ' nervus iit r-ACt
Kenkti ligoniui. Kuome! 

" h? n r1 omą atitaisvti iš 
irimus, ligoni reikia tin 

sužeistą 
i su pa

su š • a pintom s I a ba i

, Išsisukimai.
l: -Įsukimai yra sužeidi 

mu sąnarių. Tas atsitinka oai 
nuo staigaus Įtempimo, j nėr. 
kyptelėjinlo ir dalimis su-'na? 
Im-ž mo ą?' sutrinimo ryšio į karnai paguldyti i 
prie sąnarių ir kaip kadai vietą gerai apkiostyt 
riša- su sutrinimu kaulu. —b i •»
Kivptdėjima^ ir įtempimas; lauktam arba labai šaltam 
būna pasekmė sutrinimo i vandenyj, kad tuomi- su~ 
krau.io indėlių ir išsiveržęs Įgaubti indėlius ir prašalinti 
krau jas paskiysta aplink ir Sutinimą ant kiek galima, 
i s;- lavinimą. Išsisukirnasjišnariramas apatinio žando, 
ricšelio ir kulšies yra veiki•ricšeiio ir kulšies yra veiki šiame atsitikime gelbėto- 
ipamu-ta/Po išsisukimui se-jiu gali būti bent vienas. Vie- 

yra 
mas

,ka žiaurus skaudėjimas, ku-jnok iš 
Į ris pasididina sujudinant tą į tai skai 
L- a: t, i 8annrvs sut insta .Tri ansirpiš• * ai 
h

ari
ri'aulai nesti išnarinti iš vie- ti išnarintą

C

t

I

Laimės Spėjimo Kortos 
žinomos Madame Le Nor- 

ir.ar.d, garsios mystiškos frąr.cuzės 
moters, kurios pranaaavirr.ai tur
tingiems ir biedniems. i:a:a!ian*.s 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų r-a 
paaiškinimu kaip ispeti laime, 
tik ?!.'><». ■

No. 2. Suženklintos lv> 
rias -žiūrint iš užpakm 
parakyti 
vartojamos 
kazimir.lų.
paaišk:- :mu 
tik ąl-50.

3. Suženklintos kortos ge 
išdirbim. . Kaina su p.-.ai-

?rtc . : 1
Jin gali 

tekia korta yra. Jos ' 
garbiausią magi::u 
Kala;: už kaladę 

kaip jas
c?1--

■

Leisiu.-k • . 25c. dengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk 
meria kortų • , Usius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi aortas
j-amuose. A :.i kš; z ’ •PRACTICAL SALES CO.

121» NORTH IR’ į\q aVE, Del>t- 20®>

pažinti

No. 
resnio 
kinirr.ais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užcf-inėdir*:- 
mą artrt sugrąžinam atjral pinigus, 

kokio r.u-
SEvn

T",

I

LAIVAKORTES
J LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
I‘ASODINIMO ANT LAIVO.   __
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LIUOARIAN TRAVEL BBREAU TROVVEL4]B UR EA U
136 East 42nd St, NEW YORK, N, Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IS LIETU
VOS.. NOTARIALIŠK A KAN
CELIARIJA

i



PADAKA TIKŠTĄ, KAŲD0NĄ KKAUJĄ

! pats save pasiskyrė moky- 
ll.los vedėju ir sau padėjėją 
į gyvojo rožančiaus organizu- 
Įvijos ir gabiausią narę E. 
'Gavėnaitę. Klebonas A. Ra- 

___ ___|kauskas pranešė Mokyklų
šauliai. Bet pakodžiupiečiai Ul!St-aktoriui, jog Gavėnai- 
? nulio vardo bijo, kaip vel-^ė turinti mokytojos teise.j, 
mas kryžiaus. nęrs instruktoriui gerai zi-

Po sunkiu darbu jiems i lloma> kad ji jokių teisių ne- 
■ ' - Ituri. x --------

i

Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)r

Neišlaiko mokyklos. 
Pasvalys.

valsčiaus savivaldybė Įstei
gė 4 klasių viduriniąja mo
kyklą. kuriai ligšiol trūksta 
vedėjo ir kaikuriems daly
kams dėstyti mokytojų. Mo
kyklai nusamdytas labai 
ankštas butas. Buvo mano
ma pastatyti naujas namas, 
bet pasirodė, ka i vienam 
valsčiui sunku net išlaikyti 
minėtą mokyklą, o kur jau 
bekalbėti apie naujus rū
mus-.

Kaip girdėti, nuo naujų 
metų mokykla bus perduota 
apskrities valdybai.

X/

Ižiai žaidžia, maloniai pralei- 
Praeita rudeni iJžia jaunas dienas — tai 
- - - ■ r

Tiltus išnešė.
Slavikai, Šakių apskr. šio

mis dienomis, tirpstant 
sniegui smarkiai patvino vi
si upeliai. Sudraskyti tiltai 
per upelius Aukspirtą ir 
SiesartĮ, pertrauktas susi
siekimas su Naumiesčiu. 
Per Aukspirtą gana didelis 
tiltas-pradėtas taisyti nuo 
pat pavasario, bet lig šiol 
nepabaigtas, gi dabar van
duo ir nepataisytą nunešė. 
Ar daug tiltų liks pavasario 
tvanams užėjus? Ar van
dens kelių rajonas rūpinasi, 
tuomi?

I

vienintelė paguoda -r- pada
ryti žmogui kokią nors, 
"zbkką", išlaužioti tvoras, 
.'>• nežmoniškai pab-evizgot.

O kokia kultūra apsireiš
kė per nesenai Įvykusias 
vestuves sodžiuj, tai biauru 
ir atsiminti.

Laikraščių pakodžiupie- 
čiai visai' neima matyti, ne
nori ir pažinti, nes visam so
džiuj vienas "Lietuvos Ūki
ninkas” imamas.

Tad, vyručiai, norint, kad 
dabar nereiktų dejuoti, jog 
sunku gyventi, kad Lietuva 
apsileidusi išnaudotojais žy
dais. išgamomis ir k.k., labai 
laikas mesti nelaimingas, 
i-ėnas' ir netikęs rusų palik- 
tasai Įprotis; laikas jums 
patiems virsti susipratusiais 
piliečiais. Neišeisit ubagais 
nusipirkę vieną antrą laik
rašti, liuosą valandą paskai
tę, ir daug naudingiau bus 
sužinojus, kaip gyvena žmo
nės taip jus nebranginamoj 
Lietuvoj ir pasauly, ir kaip 
reikėtų gyventi.

Šamo Mataušas.

.....Be to reikia pridurti, 
kad kun. Rakauskas, skirda
mas save mokyklos vedėju., 
visai nežino lietuvių kalbos, 
kas matyti iš jo paties rašto 
š.m. lapkričio 23 d. N r. 
rašyto pradinių mokj 
instruktoriui. Jame fiėra 
veik nei vieno žodžio be klai
dos. Kaip gi tas "vedėjas ’ 
mokins vąikus, jei pats dar 
ue.ą metą turi mokintis?

Augščiau minėtame rašte 
kun. Rakauskas, pranešda
mas, kad jis Įsisteigė moky
klą, pats pasiskyrė vedėju ir 
s. a už padėjėją Gavėnailfc, 
reikalauja iš instruktoriaus 
mokėti algą mokytojams ir 
aprūpinti mokyklą mokslo 
priemonėmis. Tačiau in- 
i-fiirktoris atsisakė klebonė
lio reikalavimą pildyti ir pi 
tarė pasiskaityti 
m okvklų Įstatymą 
galės sužinoti, 
k-os steigiamos.

Eks-mekytojas.

I

i.

prt 
iš kur

Kaip

auini 
j: <• 

mok v

”Niech žyje Pofeka!”
Rotušėje Naujų Metu 

naktį per Kauno Miesto 
Valdybos tarnautojų vaka
ruškas vienas ponaitis tran
ką išgerdamas ir kieliką 
mušdamas į grindis sušuko: 
"Niech žyje Polska!” — Bet 
nelaimingam patriotui tiek 
pasipylė protestų, jog nesi
liko salėj vietos. Girdėt ir iš 
kitų vietų, kad Naujų Metų, 
naktį ne visur be ekcesų ap
sieita, net kai kuriose vals
tybinėse Įstaigose.

j Kuršėnai (Šiaulių apsk 
■ čia yra daug darbiniu 
į Baugiausiai dirba prie 

Gruodžio 9 d. tarp Utenos į r;,:- stan'bos oarbų. Eet pa- 
iir Trumbaciškiu (siauruku2/'^1?1}*. ^onui
Igelžkelių ruože) susidu/ė k?T nust<?° c?rb<K
| keleivių traukinėlis su sto-P ;^ur.^ar00.ne^a.1 rasiv ne? 
] vinčiu kelyje sugedusiu gar-G tra \okra nes^ai-
• vėžiu. Mašinistas ši garvežį iunt- c! vie-R3 tariOKų. Tuose 
j pastebėjo tik už 150 metru;1 a.Pie
i tolio, ir nesuspėjo gerai su--'/. , , ----
l stabdyti. Su keleiviais nelai-!-\nrba. ka?dl?.n P? V vaian , 
imlu neivvko, tik apdaužyti Lz Laip i.gą darbo dieną; 
garvežiai. ‘ ,»<*» 2 litu vyrams n-3 hta

_______ i moterims. Retkarčiais gali-i 
x n darbo pas namų savinin-' 

kas, bet ten dar mažiau mo- i 
k?. — y2 
tokiu uždarbiu 
ožiais neišgyvensi. Bet di-de-Į 

i le dauguma darbininkų vi-j 
sai neturi darbo.

Tokio brangymečio metu i 
las.

s Į dar 
so- 
ei

Susidūrė traukinėlis.

Kaunas. 1921 metais vi
suose Lietuvos bra va ruošė 
buvo pagaminta 612,220 ki
birų alaus; 1922 metais tik; 

i per pirmuosius aštuonis mė-i 
nesiūs yra pagaminta i 
parduota 771,420 kibiru i 
alaus. Girtuoklystės prapla

uti] ‘ 
įžanga

AR ŽINOT, KAD —
Būrų karė su anglais pa

sibaigė 31 gegužės. 1902 
metų.

MAUSE1
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Kai

frr.po . .
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kŪDIKiu

DĖL APRŪPINIMO

uzcck

Tat yia 
s uutomuti 
siekai saugu 
labui smarki:^

20
T>.

Valstija.

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS JĮ

Siazr.e skyriuje kilus 
a*) laiko gvudjuu.ae m- 
Imu*CM įd'.sdoM

b« kMiluy.

K&dikię cprdptniauts ir pv- 
zijiau* yra datykag k> 
•K&c^as ’ttiayKŪ ir tau’id 
ir jaoi.ajse, kzd t„; 
yra daJykt-j, kurį tu- 
r;xrc iškaiš laio-
UrąLū atvirai ir 
tecgYŠdeoti.

STRAIPSNIS V

A i Si G

Tikras Impo 
jRTGIES”, K;

Tikras x Imnoituo
ORTG1ES

STIPRUS, NUOLATUfnJP NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS Ik MOTEBES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; 
damas neaišką minty ir nusilpnėtą kūną; 7>asibod:sUi^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu* svaiicinan* 
ėius. bandyk Nitjra-Tone ir persitikrik kaip jrreitu laiku jau- 
.šeši vi*ai nauju žmogų! Devynes iš duėimtes vmu žmozaus ligų,v; 
tokiu kaip blogas apetite*, r---------
išpūtimai, užketėjimas skiives, 
matirnto, t kauss 

Ai
žo

Devynes it duėimtes visu žmogaus ‘igu.u J 
. ne/ruomulavimas viduriu, ąsazai ir V* 
rwj. tulžims, aaemia. kankinimai reti- Jį 

aai galvos., nevralvia. stoka* energijos, nusilyne- 
nerulėjimas niicguoii, poema nuo stoka nervn 
vaade&iuota kraujo ir neužtektinios ei r k u !»<••. jo s 

ao ir kožna jo veikme retniase ant nervu pajiego?, j 
i užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir • . . . . .. ... - . rr' labai

ūmo 
iu, 
‘i 
ir į 

į 
I

l' r.AU •.»- • v“ *-*- -------b- ■- -į ■ ■
>UiU lavintą, tvirtus nervui ir kieta pastiprintą nue^rą.

kraujo ir )«ajeerin> cirkutavimo jo, priduos raudo-

Pasekme 20 £iem 
ar&a grąžiease juais 
pinigus

— vu

* 
dalis

•ios didžiausi i u4iatKa geram stoviuje jaunai, n«
grobus, širdęs .'lakinio, kraujo cirkulavano. Nuya-Tone y 
• r-, inu u k' d/uiu nuo nusilpnėtu nervu ir abelno suraik.n: 

Kod 1 ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniv Lran"ti
;atn ti .nduncit ;• likutiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruvciytu 
■/argydytojus. Yra jie ypatingai maistingi Į Geležę ir 
orą- !1aT.».u< U'i Kraujo ir Nervu.
U’.a-Tone priduoda gyvybę jakooms, pastiprin grobus teip, 
jv tuštintis© reAilarižkai. Atgaivin inkstus, U vara laukui 

ii-ties n-inata*. Nieru dauginus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvt.AU ar apvilkto liežuvio! Nuita-Tone duos Jums stebc.r.

■vti’.ą. n-uon.ulavimą. tvirtus nei vuį ir kief$ pastiprintą
: • -------L . .

,.n;o i. ’.J’ii ir žiburnu akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus _ . .
vru ■ ir > : ne.-, ir puikesnes moteres. Nupm-Toae netaipin savyj jo.tiu ar

r ‘nu j ti; ro • vt u tu. Sudėti jię^yra parankiam punde4ei. Yra apviikn cukrum, priimno 
iviiį ir vartuoti galema be jokio ueparanukamo. Bandyk juos. Rekomenuuosi visiems 
A' MUSU A IITT1AIČA nVARANCIJAr Prekė Nusa-Tone yra vienas ($1.00) doleris

u': bonkut 
tydyuio. 
J.-lcrius.

u. Sudėti jię^yra parankiam pundeiei. Yra apvilkti cukrui.: • . . ------ 1  — — D . —A..I— -...j,. t*/.-*rA<.)»1

iUŠU AŠ .aLIUTUKA GVARANCIJA: Prekė Nusa-Toae yra vienas ($1.00) doleris 
Kožaa bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu. arba vwno

G.Jėte pirliti iešes boakutas, arba šešius menesius fydymo uz penkiur ($5.00> 
Nuja-fone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi uzsranedmtas pa- 

;;:r:-ži:i\ Lankute ir pilsus. o mes urnai surr^žisitr.e jusa pinigus, r.ejalits 
vitpa centą. Me* imame riziką.

r-RISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ, 
.y. i.. 2:-. joįs g. Wabash Avė., Ciiieago, IU.

Gerb'amiej;: įdeda Cior.ais S.................... ir meldžiu prisiųsti man ..................... Soniai
sgti-Tonc.

Vardas ir pavarde

e.tk bonkutę 
kad vanduo 

, .yn | padengtų pieno Įygmaię bonkoje. Kai-
ej I tir.k indą, bet neduok vandeniui už- 

kiekviename.l Vįrti. Kad patyrus šiltumo laipsij, 
! užlašink lašeli ant delno. Jei ji.uti ra- . 
Įmų šiltumą, tai a-.vėsink pakišęs uo 
; bėgančia sricve sako vandens. Niekų-: 
Idos nedėk čiulpiko į sav;. burną. kad 
j pstyrus si’uzncs jaipsr.t. Tai pavojui- 
gas būda®. Bei tos pačios priežasties 
nelie/k pirštais tos čiulpiko dalies,

i litras
OtVA”, 

F iki as 
•DREYSE

Tikras Irnpc: t1.. 
SAUER--. KppIuo •_ >. \;p
Tikras importuo:-. - Aut 

SAUER' . Kalibro 3d Kai
Tikras Importai;. . ■ Aut 

LUGER Kalibro 3''. Xai
Makštis bite revolveriui 

Persiuntimas 35c.
Užsisakydamas pažyn 

' ardą ir kokio kalibro 
3"’c. stampomis už p< . s 
pištalietą užmokėsi, kai 
P ii nas užsigttned i ni mas 
arba pinigai bus suyra 
šiandien.

UNION SALES COMPANY 
15 S. Desplaines st., Dcpt. 37 

Chicago. iii.

1 lit. dienai. Su 
ir pusba-

Kaip kūdiki laikyti duodant 
žįsti bonkufc.

Kuomet kūdikis imu savo maistą 
laikyk jį savo kaire ranka. Bonkuti 
per visą laiką turi būti taip laikoma 
kad gurkŲs visados butu pilnas nien.n 

iš neduoda orai veržtis pro č 
i. Duok kudil;:"> progą paimti 
ką gę:

i «

speoaus išpardavimas, kai
nos NUMUŠTOS PUSiAU. 15IPOR- 
TUOTi ARMONIKAI, GAUTI PIRM 
UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO 
MODELIO, EKSTRA DRŪTI KLE- 
VIŠIAI,. GARSI MUZIKA, GERI 

REISAI.

Miestai

1>
img

rūme matome gražią pa-?c-rbinmkams gręsia bad 
angą’... į Draugai, spieskitės į d

----------- • l i ninku organizacijas — 
Kairidi (Šiaulių apskr. ?. jcialdemokratų partijos „ 

>-los, profesinę sąjungą ir t.t. 
r—1—j-_.. - 'Tik organizuotais būdami

mes pajėgsim pasipriešinti
i

čia yra 2-jų komplektų mo-

Markių pundelių likimas. 
. Įvedimas musų naujosios 
valiutos ne kiekvieną nu
džiuginu Tokius, kurie tu
rėjo prisikimšę ostmarkių., 
nudžiugint negalėjo? kadan
gi iškeltus markes į litus 
pasirodo, taupymas nedaug 
naudos davęs, o betaupant 
neretai ir save nuskriaudė, 
atitraukiant nuo savęs ge
resnį kąsnį, rūbą, ūkio page-! Vietinis klebonas kalėdoda- 
įinimą, geresnių triobesiųį mas agituoja tėvus neleisti ’ 
pasistatymą ir t.t. Prasidė-' mokyklon valkus, nes, girdi,! 
jus keist ostmarkes į litus,! mokytojai esą bedieviai ii\ 
tenka girdėti ir nelaimių su p sugadinsią” jų vaikus. Mat, i 
panašiais taupytojais, kaip į jogamastėlim * nepatinka,’ 
štai nepersenai Įvykusi ne-[kad mokytojai nesirašo gy- 
laimė. Mikolajeve (Mariam-į vojo rožančiaus draugijon ir; 
polės apskr.) viena žmonelė[nebučiuoja jam rankų. Ta

-•z._ t !&au agitacija negelbsti —
tėvai mokytojais patenkin-i

Ind raja.

I naudojimui

Smulkios žinelės?
Įvedus litus. Lietuvos 

•’ba su užsieniu- buvo 
dabar kas 

didėja;

pre- 
su- 

kart 
randama

į i
i

i

, žįsti. bonkutę.
Penėjimas turi būti baitnas per 

linutę. Jei kūdikis rvjr godžiai, 
'imk čiulpiką keletą sykiu. Jei 
įieguistas. tai palaikyk ji budir 
:i pabaigs bonkv.tę. Jei nežiūrint 
-s '.-'stiek užmiega, atimk bonkutg i 
eduok jam nieko iki sekančio pešte 
JTiO.

susitaupė apie 100,000 auks. 
Iškeisti juos į litus padavė 
savo posūniui. Gavus senelė 
vietoj gero pundelio markių 
mažą pluošteli litų, 
juos žemėn ir norėjo 
skandinti, bet tuom tarpu . 
sulaikė. R.ytą rado t__
prigėrusią šulinyje. Tsr.i 
girdėti, kad daug buvo atsi
tikimų, jog dėl panašių prie
žasčių išsikraustė iš proto. 
0 juk savo laiku kiek buvo 

kad 
markes reikia keisti i maši
nas. prekes ir t.t.

metė 
nusi- 
_ U‘l. 

senele 
Tenka

patarimų laikraščiuos,

Vagonai iš Rusijos.
Į Kauną pristatyta 

gautų iš Rusijos (suĮvg tai
kos sutartim) vagonų, kurie 
buvo taisomi Rygoje. Suda
ryta tam tikra komisija, ku
ri ištirs tuos vagonu/ ir leis 
vaikščioti Lietuvos geležin
keliais.

dalis

Lygumai (Šiaulių apskr.? 
š.rn. rugpiuęio 28 d. Lyg 
mų davatkų susirinkimas 
nutarė prašalinti vietinės 
mokyklos- mokytoją Klupšą, 
kadangi jis nelankęs bažny
čios, steigiąs bažnyčiai prie
šingas draugijas ir su panie
ka žiūrįs į šv. tikėjimą. Tam 
tikslui padavė instruktoriui 
prašymą su keliolika para
šų, daugiausiai pasirašytu 
p.aties prašymo autoriaus, ’ - “ - • z -T, ir tik 

sava- 
Sprendžiant iš 
visos prašymo

I

Pakodžiupiai, Panevėžio 
apskr. Pakodžiupių sodžius 
nemažas, ir jaunimo daug, 
kaip amalo, bet savotiškas, 
išsiskyręs iš visų kitų aplin
kinių sodžių — labai toli at
silikęs. Tamsi jauja labiau 
branginama, kaip mokykla, 
kuri visai netoli randasi, ir 
kurioj kitų aplinkinių so
džių jaunimas, turėdamas 
liuoso laiko, linksmai, gra-

I
t. ukdvta; 
prekyba 
kaujų rinkų Lietuvos žemės 

. i kio\ produktams. Spaliu 
i ėn. išvežimas siekė 1*500,- 

;CdO litų, o lapkričio mėn. 
;mu 6,850,000 litų.

lurbut jogamastėlio, 
4 parašai pasirašyta 
rankiškai.
uavardžiu,

*■' r v

padavėjos netekėjusios da
vatkos. Nejaugi šitos Lygu
mų davatkos turi vaikų ir 
leidžia juos mokyklon?

I tokį jagamastėilio bei 
.davatkų prašymą instrukto
rius net nerado reikalo atsa
kyti.

Darbininko vaikas.

I

Biržuvėnų dvare baigia- ■ 
įa statyti popieros 4’abri-! 
as, kuris netrukus bus ati-' 

darytas.
i

X

Nuo sausio 1 dienos žy- 
miai padidinamos valstybės 
įstaigų tarnautojams algos; 
bendrai veik iki 100'..

Akcinė bendrovė "Sti
klas ’ pabaigė statyti pirma 
i sietuvoj stiklo fabriką. Fa
brikas Įrengtas sulyg pa
skutiniais technikos reika
lavimais ir pastatytas keliu 
kaimų centre ties plentu, ne
toli gelžkelio, ties Nemunu 
už 5 kilom, nuo Kauno. Fa- V

tairi

i »

brikas galutinai įrengtas iri
sausio mėnesy pradės Veik
ti.

'Kėdainių apskrities savi
valdybių taryba nutarė 
asignuoti reikalingą sumą 
lėšų 3 mėnesių ūkio kur
sams organizuoti. Kursų 
reikalams duodama Kėdai
nių gimnazija. Kursai pra-

I

Kurtavėnai (Šiaulių ap
skričio). Vietinis klebonas 
Kun. A. Rakauskas, remian
tis 79 paragrafo konstituci
jos, Įsisteigė Kurtuvėnuose 
pradinę mokyklą. Mokslas, _ _____ r__
prasidėjo 15 lapkričio su 30 dės veikti nuo^sausio 10 die- 
vaikų. Minėtasai klebonas nos.

ir’ .eiki kūdikiai, turi 
ą jo audimui. Mokslą?. 
:”sra;".ej pienas teikia 
vybę. išvystyr.re ac- 
ą i stiprius ir svertus 
»ris, duok jiems u::!.ek- 
ieno .-lesto, kati Lujcie 
ynas maistas šute kii.s 

•kalentus reik -
.imas e.i.g.y.
s motinos penėjo saro 

'i'? Eaajle Pienu. Jis 
■: us kūną buduvojan- 

ikams, kurie nėra
si. Gydytojai ji rek'.- 

kurie neeapenčii

įsą .u^'kStąnčim ;r
skol:n;-E savo vikrią 

ata Euaio Pienui. Nč.sa 
apie Eacje Pieno į'1?- 
aekmes, kurias tak-«- 
ą movnii xavo iš ?&. 
yra akiai’, vartojamas 
imu;, ne.gu visi kiči 
n suarti. Nes tai 
nr.s i. cukrus, patėo-i.-- 
iy.ii r.rskomas .<u-

Skašt’ i; šituos straipsnius kas 
' savaitę :r pasidėk ateičiai.

• šitie armonikai padaryti iš pirmos 
' klesos materiolo, o ypač klevisiai, ku- 
: rie padirbti su didžiausia atyda ere- 
■ liausią mekaniku. Naujos mados Rei
sai. puikiai išdabinti, ekstma stiprios 
dumples, su skvriniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsauęroto- 
jai, jjerai skambanti balsai. Ta. yra 
nepaprastos vertės armonikai. Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. 165, 
33 raktų, 12 bosų. Kaina 
prasta .kaina §35.00).

ARMONIKAS Ne. 89, < 
21 rakto, 8 bosų. Kaina 
p.rasta kaina 817.00).

ARMONIKAS No. 67, 
13 raktų, 4 bosiu Kaina l 
prasta kaina 815.00).

ARMONIK AS No. 49, ’ 
50 raktų, 2 bosai. Kaina ’ 
prasta kaina 88.00).

I’arašyk savo vardą ir ? 
y i pažymėk numerį ir ka 
ko, kurį tu nori pirkt 1 

ritimo
užmokėsi, kai jį aplaižysi 
i.iriose. Nėra jokios 
užganėdinimas 
r.igai bus sugi

todėl galime parduoti

, trijų biiin 
$16.50

dvieju 
$8.95

dvieju 
$6.75.

»
(Pr.-

eiliu, 
• I Pa

či, m 
(Pa

pers:

vienos
§l.t>5.

adresą
liną’a; 
prisius 

lėšoms, o už arn

eilės, 
(Ra

ta ip 
tioni 
50? 

įniki
savo m 

mikos. Pilniu 
varantuotas. arba pi 
inti. Rašyk šiandien

i«
I
I
I
<

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks «
jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite .£ 

ar.t 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, ša^nų nuo ų 
visokių liga, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsUenejusio 3 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefhno X 
plaučiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių siap- Ji 
tingų iicų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo p 
dėl vru’ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. ■«£ 
Mes iums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius Jį 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut geras $ 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APT’EKĄ po numeriu 4 

190 SALE5USTREET, . BOSTON, MASS. j

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite "Keleivį" tarpe savo draugi) 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams 52.00.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
tylos. Jf'yra taip padaryta, kad kartų 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. -Tokių diržu ar 
sprenžinų neturi. Minkšto, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
:šinėginimui visai DYKAI. (Z)

PLAPAO LABORATORIES
3056 Sfcart Bldz.. Si. Louū*. Mo.

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

reikalauda-

bar.dymui  —   —  r-—- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur.
Pasiųsk atvirutę šiandien r 11__1__
mas dykai knygos ir sampalų, plunksnų

American Feather & Pillow Co. 
Desk F 12. Nashville, Tom.

< b) 
UNION SALES COMPANY 

15 S. Despjaiaes st- Dept. 22 
Chicago, III.

gvudjuu.ae
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Komunistų intrigos 
kriaučių unijoj.

Darbininkų vieny bes 
dytojai komunistai pradėjo 
kelti suirutę jau ir Bostono 
kriaučių unijoj. Mat tie kon- 
spiratoriai yra slapta nuta
rę prašalinti n :o “Darbo’’ 
dabartini redaktorių are 
Poška, o jo vieton Įstatyti 
bolševiku agentą, kati leng- 
viaus galėta sugriauti amate 
gameitu ūmia. Žinoma, bo- 
sai butų komunistams užtai 
labai dėkingi, nes tuomet jie 
galėtų numušti mums algas 
ir pailginti valandas. Su- 
grižui vėl tokie laibai, kokie 
buvo 10 metų atgal. Ar ko
munistai darbuojasi bosu 
naudai už pinigus, ar vien 
per savo trumparegystę, aš 
tikrai pasakyt negaliu, bet 
gana to. kad jie prie to eina.

štai organizat i is Sk 
stonas, kuris šiaip yra gamų 
geras vvras. bet komunistu 
propagandos sūkiai-, i Intas,' 
sušaukė 8 vasario unijos mi
tingą tokiu l i lu, kad 
siuvių didžiuma vi-.ai i 
nėjo ir neatėjo. 6 susi? 
kuone vieni komunistai 
tame susi: teikimo. mr iš 
viršum 3K) uvo ’
tik 24 žmonės, n<ė.te vis-s 
unijos vai du prii » zo- 
iiuci’ą prk redt k-
torių. Tą rezoliuciją pri
siuntė jiems čionai šia) 
komunistų . - šta
bas. Ji buv > atm iš ta ant 
taipraitei i tik pal 
vieta lokal > numt *iui 
tai Įrašyti.

Mitingą atnmriu'. komu
nistai tu< jaus pra - . k- 
ti. kak gitą ■. liueiją t eiki. 
kuogreičiausia siusti i Gene- 
rali Ofisą ir reikalauti, kad 
Poška tuojaus butų atstaty- 

s nuo „Darbo” redakcijos. 
Drg. Poška yra vienas iš 

geriausią ir 
•edaktorių, koki 

vilt organas yra 
dėl kai kuriems 
prantama, kodėl 
rna ji atstatyt.

rub- 
neži- 
•ink) 

ir
1]-

' V''!
4 a 1 * i

I

Suėmė 5 banditui
Pereitos seredos narių 

renki So. Bostono airi šiu
riai užpuolė žmogų am kam
po C streeto ir Broadway. 
Jie sudaužė jam gaivą Ir ap
svaiginę apiplėšė, atimdami 
89. Beplosiant jiems šitą 
>mogų. užėjo policmanas 
Donu. Palikę be žado ir su
kruvintą savo auką, plėširi .1 
rriėgo ir pasislėpė po N v 

237 C st. k
jhinn pasišaukė dau y... i 

'loiicijos ir keliese jie nuok) 
'ieškoti pasislėpusių i loši
kų. Pasirodė, kad vaikė 
užsirakino ant antrų !ub;. 
Kada policijai reikalauja..: 
jie nenorėjo durų atidalyk. 

■ ■ icija išsitraukus būt ž s 
išmušė duris ir visus penkis 
ir šiurius areštavo. Ant r. - 

tojaus So. Bostono teterm.s 
nuteisė juos trims uė.k- 
siams kalėjimo. Jie apeli iv 
Tai vis airių „vyčiai’. v 
parapinių rr.okvklu auklė; - 
iiai.

L-.

Miko Petrausko kur eri
Pereito nedėkliėnio vaka

rą S o. Bostono Mūri riliai 
Buildingo salėj buvo „G", 
jos” surengtas konų ' - 
riui Petrauskui k r ee 
Be paties kompozi 
koncerto programo i 

lalyvavo ir k
■ ūsų minininkai, 

ii ?" ivinskaiti
Miid

t j r 
£>KC i ’•

L L\Jx iii e

ZV: 1 
ba t- <

v C 
tP. ‘

- Naracauskas, 
. mmkaitė. .Antanas

■ r Z. Nevižckienė.
Koncertas buvo geras m 

publika dėkų nesigailėjo 
plojimui artistams. Pats Mi- 

Petrauskas buvo • ' 
i kvi ros dainos iššaukta s1

eleįvts

\ j.

tinkamiausm 
tik rubsiu- 
turėjęs, te
buvo nesu- 
įeikalauja- 
Faprašyta 

paaiškinimo. Komunistai 
tmė aiškinti, kad Poška la
bai apšmeižęs "Urbiu švie
timo Lygą”. Kaip jis ją ap
šmeižė, klausia vienas uni- 
jistų. Komunistai rėklia, kari 
šmeižtas tilpęs 29 gruodžio 
"Darbe”. Reikalaujama, kad 
komunistai nerskaitytų, kas 
tenai rašoma. Komunistai 
neskaito. Galų gale išgauta 
iš jų tas „Darbo" numeris ir 
pradėta skaityt. Pasirodo, 
kad tenai kalbama ne apie 
“Švietimo Lyga“, bet kriti
kuojama ”šap6s Delegatti 

vo-a”
Komunistams išslydo pa

matas iš po kojų. Jie susi
maišė, bet vistiek laikosi sa- 
v?>. Tai kas. girdi, kad apie 
Švietimo Lygą nėra parašy
ta. aie Poška vistiek yra jai 
priešingas, nes ji komunis
tiška, ir ji reikia1 būtinai 
prašalinti, t< de! rezoliucij: 
reikia priimti.

Pirmininkas ir raštiniu 
i as pa.'eiskia, kati >ie po ta 
rezoliucija Besirašytų, nes, 
viena, ji niekuo nepamatuo
ta, o antra, anie šitą mitin
gą nebuvo prar ešt. 
nariams, todėl unijos vardo 
negalima vartoti. Pagalios, 
rubsiuvių unija nėra komu
nistų partija ir ji negali buv 
vartojama kaipo Įranki - ją 
planams vykinti.

Nepuri
nistų intrigantai sustoję 
nutarė šai "■■■■ i ; siųs
ti j centrą. Bet pirmininkas 
su sekretoi'ii :'' ispej-). 
kad jie parašysią ' ..litrą ii 
paaišl'ii'. Un
cija nėra lu-sriu.': unij.;$ 
rezoliucija, o lik ’ -Ha ko
munistų konspiratoriu in
triga.

Bostono kr Jaučius.

( imtridge'auš socialistų 
prakalbos gerai pavyko.
'“•aė'ityi nedėklieml (“ m 

• •rlc’ge’aus lietuvių sotimi c 
kuopei bui o surengi >s pra 
kalbos. Kalbėjo „Keleivi 
■ faktorius Michelsonas 
y irmu atveju apie 
m okratu darbuote 
j'\ o antru atveju 
munistų judėjimą 
y5;ib!ikos buvo nemaža 
ylausė: 
r įginu' Kaioeio.iui 
Lietuvos socialdemokratus 
publika sumetė $10.0 .

sočiai*
Lietu’’ )- 
anie ko- 

įr Rusi’ .-., 
mtža ir i- 

; labai atydžiai. P
k: įbėtojui paremti

socialdemol

ai

:l

i r ra

8£8.(;0 už toną anglių.
Bostono gatvėse ].ausi- 

■ >da maišeliuose ar..
kurios visai nedega. Tinas 
Hayes nupirko tokios a i- 
glies 8 maišiukus, ir k. 
negalėjo jos Įkurti, nugabe
no ją j Statė House ir Įtei 
visuomenės sveikate > tary
bai.

D-ras Lythgoe tą angli iš
analizavo ir pasirodė, kad 
maišelyje buvo 6 ir pusė 
svarų labai prastu anglių ir 
18 su puse svarų akmenų. 
Kadangi toks maišelis par- 

: fdu.o~a po 32 centus, lai 
tonas tokiu anglių pareina 
lygiai $98.21. Ir tokią kainą 

mokėti biedniausi žmo- 
kurie negali nusipirkt'! 

vežimo ’t

S6.COO.OOO Bostono pa-to 
padidinimui.

Federalė valdžia' k 
idinti Bostone paštą, 
•.įdarius daugiau vieto.
k'-oms savo Įstaigoms 

lems dabar pris 
dyti ofisus pas i 
;jadidinimui skiriama 
CriO/iOO.

(

v

Pa sus turkas Bostone.
Į Bostoną atvažiavo ba 

sus turkas Hassen Ali. kuri 
sveria arti 300 svar 
6’ pėdu augščio. Ji 
si stipriausiu vyru pasaul r 
i. apsiima paguldyt bile vle- 
'a drutucli. šiame ketverg y 

iGrand Opera House jis ris 
u italu čampijonu Calza.

Pranešimas norintiem 
tapti, Amerikos piliečiais- 
Kas turi išsiėmę pirm, 

sias pilietybės- į,opiem? 
nori gauti antrąsias, tegi 
.teina šio ketverge valiam 
Bigellov Mokyklą ant 1 
no E ir Fourth -V • K 1*1Boszone, o tenai m 
mitingas tuo klausimu. 1 

ai is Ali • I. 
iutt aiškins, kaip gari 
gauti antrąsias popie 
neinant ant egzantemaJ

' “b ' 
arytj tau), kati įcu-.a. 
kvotimus butų gal: 

atlikti čia pa U Bigeliotv 
1. klc j, ir prie to da vari; 
tirip kad žmogui 
gaišinti darbo dien >s 

Mitingas bus Ji 
iiokyklos salėj, kaip 
gi kas tik turi pirmas 
pieras, tegul nueina 
■įlausvt. Mokėt užtai

I-.;*'')- riet.

gatvių 8
K * 1 j ,

nereiae

<

s - 
įas ;

1' į. • 'i

1
( <

TSIšAl RIMAS 1 SO.
ISTONO IR APIE- 

uiNKĖS

S. Yanush, 
l-va A avashetvica.
!’• Valauskv,
*’ev- S. Mickevvicz 
’ohn Zukovsky.
Beter Petronis,* 
Elzbieta Veciute,

•o. John Jasinski.
y Mike Petruskewiczj

: e patisar juos žinantieji 
'“es susižinoti su advo- 

m J- Bągočium. kurie 
Nr. 253 
Boston,

y rair.iasi po 
'Vay, Součh

-\ ,

Netoli Bostono 
- ii Ice Co. ledo

sudegė 
.... sandėlis, 

toliai siekia $125.900.

Bostono teisėjas Lo- 
‘•Uteisė tris vaikėzus 

: akėti po $5 pabaudos 
kad teatre neramiai 

nikė.

ši ros
LElEEi.H S

STANDARD

CEALLENGE FiEKį
JUSg VIRTUVĖJ KEPI
MO IK VlilLMO REiKA- 
I.AAIS.

I AIDA K ŠIIOS LEiBELll
DEtEi ERANG1V 

DOVANŲ
l’ASii’SM >:;!.L-l KURIUO 
ADRESU. KURIS RAN
DASI ANT l.E!KELIO UŽ
PAKALIO. REIKALAU
DAMAS' ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LlSiO.

'Verta tau.:“P.' t U uos LelūcLus"

REIKALINGI DARBININKAI
Kotų L’žbaigėjai, Meisteriai, 

Knypskylių Siuvėjai.
r ALBO f CO.

103 Uashington st., 
Bestun. Mass.

(8)
• 
t 
t 
i i,

Tel. South Boston 26)3
Residence Aspinwall 05bl 

SUSANNE M. PUISHEA SHALLIA 
(PUIŠĮ UTft) 

Lietuvė Moteris Advokatė 
253 Broadway. So. U-Mion. M«m.

LIETUVIŲ GARAGE.
Purduod line visokius automobiliu-i, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). iš- 
randavojame automobilius dėl pasi- 
va/.inčju’o; ir užlaikome expert«, 
meka::iKs> dėl su taisymo mašinų. (?>

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 Kast Eroaduay,

tluuth Bocton, Maus.
Telefonas: So. Boston 51370.G« 1 Ei: 1NSEN l’I.AT EKS

(' ......... $39S
S' ourbi.n Modelis ................ 40 •
■' . nt■ ' Se.it 'B> l.-iis ....
V.'hite tlouse Modelis ..... 700 

i’ui yra geriausi pijanai Su-
' ’ -i".-į .,į. Valstijose. 1200 muzi
ko- uolėtoj-}, didžiuma jų lietu- 
■. ai, kurie pirko šiuos pijanas 
nu*.* :nųs, .aliai uz.
)iausi-> ir ge 

aiKkilinų ir 
jų pridėta.

s dailėj i; 
ibransen 

p'ayers ?20o ii augš- 
turime jų daug. I.ie- 
Operetiškos muzikos

Telefonas 5112*W.

Dr. A. taan-GumaiiSkas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo 
nuo 

Nedėlioinis nuo

DENTIS1 AS
10—12 dieną;
2-—5 po pietų 
6- -S vakare;

> 10—12 dieną.
kar.ip. Broad st.

MONTELLO. MASS.

S1UOS
, an< dintL Vė

siausio jiaisyra > 
Ukek-iių muzika 

. Taipgi kitokius 
cus galima rasti 
pi Januose.

TAVFYK
ŠROS

LEIBELir

MARtJONA ST4NISLG
' AITIENL

20 d. mirė Ma.-ljm:;i Sta.".- 
v’ •- ri- amzl:
.i dideliam nul:udnne savo 
vyrą \ meą. Lai b’.ina jai 

toj; žemelė, keri apklojo ja

. VUAS STANISLOVAITIS
I zaih >!.. So. Rastu:. 1

“05 N. Main st.

tuvių ir 
roi'ai.

Viena 
singuma 

n i p i j:
Eiokesties.
> k klausdamas pilno bar
usio. (“J

i’LAYER SPEC1AL1STS
181 ROYLSTON ST.. 

BOSTON. MASS.

.aiiia visiems parodo 
prekyboj. \ leliotos 

anai priimami kaipo
t ADVOKATAS

VISUOMENĘ.
Labdarystės D-'- 
FĖRUS.

d. kovo

PUIKUS PIANAS ANT 
PARDAViA H. G. McDOWELL į

VED\ VISOKIAS BYLAS VI- J 
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ į
DUODA VISIEMS DYKAI. 5

KREIPKITĖS PPAT1ŠKAI 5 
ARBA LAIŠKU

II. G. McDOU ELL
SO W AI.L ST.. Roosn 617. į 

NE\V YOIlKzN. Y. |

Lietuvių
iv-ilgia 

asidūs 9 
i 19 d. kovo.

te
1
Fėrai yra rungiami t 

. .'ti i-ent kelintą š 
('eterių padengimui rein 

’av.d’i Sveta’nės iš.,..'i 
virsmu lėta Dr-ja : 

i visus biztiieriii- 
prisidėti fimm 

ir tuomi pagelbėt paiai- 
mums visiems hef,!- 

ns reikalingą svetainę 
rie ’ i -s I Jraugi 
Ja i? : girna didelis 
lietuvių, tad mes 
gsim anvertint 

uski auką, remdami 
■ų biznyje.
.'Jalo 

įstenk1

. -

- c’ i

1‘ UiEŠKAU .MOTERIES.
- nešt i namus drabužiu

i r\?
i DT

v
’lv> 
’U
J

I

t

•tiii ODA KAMBARYS 
y patai, gerai fore.

• nudarau valgi ir apskalbiu. 
’ NELĖ MICKEVIČIENĖ
-t. fai.tms lubosi. So.

PARDAVIMAI
i' !'1 ODA EORNičlAI

aikyti: savipinka> 
Klauskit po nuraeriu:

’ E. 5th st.. >;». Bostone.
< ant 1-mo florc).

DAKTARAS
JOSEPB WEIN8EBE

J. P. SARK UN 
linot st.. D- re 

i 110

VALUTKEVlčlAt S

aroa
’l REJOS-I EV NERIOS

Įdeda . 27 įv nrių gy-dan- 
lių, š tknų iieviGydo 
is skilvio ligas: nem;“i- 

dispepsiją. išpūti rą, rieme- 
ir 1.1. Geriausiai f 

apetitą.
Trejarkų pakelis

Tri. Beach 69M

ne.Kit nei vier 
yt paaukauti

Taipgi ir šiaip vis: 
alios žmonės, turėaa- 
ką paaukauti. mak> 
priduoti Svetainė: 

t zen>riui P« trui Staniui.
L. L. Dr-ios Valdyba

di! Ii

pa U;

I

I>
I e

1

I

"LD1CINOS DAKTARAS
j-'.tington .Ave_ Back B; y. 

Boston. Mass.
.■'s profesorius Univers’- 

-peeialistas kraujo, skur--' 
■ .i.nm> ligų, taipgi rom..-

Taipgi gydo moterų ir 
ligas. Kalba lenkiškai, 

valandos: nuo 2 iki 7 va- 
. PėtnyėioTnis ir nedėllomis 
a pagal sutarti. 110)

.’or.as Ba. k Ray
Kovbury 6.‘i57

A 1

XLč!O IR GRIPO PROŠKOS. 
Nuo šalčio galvoje, gripo, 

►urtj mo, skaudėjimo 
ir kaulų. Nėra geresni 
Iii nuo s:ų nesmagur 
Valutkevičiuus Šalčiu 
Pi uškos.

.a, 
ir

K. U'
gydu 

kaip
Gripo

Pakelis 59c.
Moncy Orderį ar 

ponis.
A NT H O N Y V A L t TK E VICH 

l’ii. G.
15 intemale st., Montel'.o. Ma:

s tam-

BB. N. H. FRIECMAN
SPECIALISTAS VENERI6KŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų U 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1869 U’ASHINGTON ST.

ROSTOuN. MASS.

!!
Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rcsen
•S Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
■ Rusiškai.
f GYDO CHRONIŠKAS IR
g SLAPTAS
į VALANDOS.
« Nuo 8 R i
| Nuo 2 ii i
$ Nuo 7 iki
I S21 HANOVER ST.

* BOSTON. MASS.

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

PLUNKSNOS

Riaušės Somerv iilės saliu
Durys blaivybės agentu 

bais policmanais. apsi- 
r gūsiais čivilėmis drapa

nomis, nuėjo daryti kratos 
vienam Somerviliės saliune.p 
Kaip tik vienas jų šoko per 
arą griebti degtinę, saliu-i 

niekas vožė jam per gaivą 
ir parmušė. Kiti valdininkai

■■ )lėsi ant sariuninku. <■ 
irimo kostumeriai ant valcii- 

. t,.
11 iri u.. Il

braškėjo.

prasidėjo tokiu- 
kad nosis tik 

Pagalios policija 
paėmė viršų ir keturis žm - 
nes areštavo.

I

♦J 
?
? r>'

1
iI

>

I

Juozas Kavaliausku, 
„'prezidentas” garsaus "Cen- 
traiinio Bendro Lietuvi 
Barko“, kuris jokiu banku 
nebuvo, dabar sėdi kalėjime; 
už pavogimą žmonių pinigu. 
Gavo tiktai vienus metu \ 
Bet tame ne Kavaliauska.-.

įstatymai kalti.
Ar žmonės pasidėję tame 

banke” pinigus gaus kie' . 
sunku pasakyti, vienok ne- 
atrod , kad gaus daug. Daų-

Iis bylų prieš kreditorius 
ir kitus dar nepasibaigė, 

dar koks jmsinetis.’ 
galutinai dalykas užsi-i

Teismo paskirtam Recei- 
:i yra būtinai reikalingi 

kančių asmenų, su 
Jiausku reikalus turė- 
. būtent:
Paulina Zebrowska.
Jchn Witkowski-

Vitkauskas.
K. Yakimovicz. 
Alex Gerasimenia. 
Mikolas Stremiackas. 
Vri’Iriam Jeselionis, 
Staniey Grigonis, 
A. Juodviršis, 
Antanas Shimavicius, 
U rbanowicz, 
A. Stashausky.

4

t

i

JŪSŲ PAINTERIS

JACKUS STARKUS
gyvena po numeriu

■ Washington St.. Dorchester 
. Dorch. 3737-AV.

i<: 1—3 ir 7—9 vai. vak.
7:2 MICHIGAN AVĖ.

DETROIT, MICH.

Te!.: Market 6234 
Ir Market 4526

DAKTARAS

F MATULAITIS
!.: ČU-TS GYDYTOJAS 

a zonius 
don :«•

N :o 1—3
N10 i—8

sekančiomis

po pietų; 
vakare.

■9 J< < CAMPAU AVĖ.

DETROIT, MICH.

Užkimimas
jr. būt sustabdyt!

. Kc.: prašalinti svarbus 
sut ž.’ov ■ _s .igų-

Severa’s
Cough Balsam

Kia-Sc .e pas aptiekona-s.

Severo, Kalendorius 1923
I :s y- uriduota* visur

a.rr * vanak arba rašyk 
og pas m tas.

70 DAINŲ!
Choru ir jų vadovų* ž: 
tspaus.tnta 70 chc.ralių 

ygoje. Diduma 
i chorų balsams 

vyrų arta ir moterų 
ir dalis duettų, kurie 
l—:_1 ._ikų chorą 

d. 50c.
iš karto 
dci.
rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broad" ay, So. Mass

nų vienoje k 
dainų maišytu 
da'is jų 
kvartetai

aka geriausiai va !.
KftVgos kaina i
Aty<ia! Kas iras 

knygų, gaus už 25
Siųsk pinigus ir

Tik vienas lietuvis.
Aaksorlus ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžiųs, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visot;:us auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus prr’mu per paf.tą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALI KOKIS
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY
T*A?

“KELE1Vf0” KALENDORIUS 
JAU GATAVAS.

' KELEIVIO” SKAITYTOJAMS TIK 25 CENTAI

PAVEIKSLĖLIS Iš 'KELEIVIO'’ KALENDORIAUS.
' ”U!II FIVIO-' KALENDORIUS 1923 METAMS jau gatavas. Jame tel- 

pi <...... ■ . :j e:'..1:. .?■ k .. m 3 šL-A-.; straipsnių ir informacijų. Beto.
Kalendorius yra puikiai .':. rruotai*. jame telpa karikatūros ir paveikslai 
žymiau ■ Lietuvo veikėjų. Jo karna yra 50fe~ bet "Keleivio" skailyto- 
;am*< Ut 25c. rinigus u’ulirt:.. .■ iųsti stampom atba galima ir kvoterį j 
laišką ji’iėt. Adresuokit:

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

i

i

EUROPIŠKAS SKUODAS 
PLUNKSNŲ ir PIKŲ. 

25 LoweII st.. Boston, Mass. •
PLUNKSNAS, RUKUS. KALDRAS, 

PATALUS išsiunčiame apdrausta 
pasta. (8)

Tel. S. B. 2488 #

| Dr. J. C. Landžias 
* (GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 

-f- VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 
y: 506 BROADKAY.

SO. BOSTON. MASS.

«

LIETUVIS CPTOKETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

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

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 <ak 
NEDĖLJOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” namo 

251 Rroadvrnv. tarpe C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

> Tel. No. 550
ri LIETUVIS GYDYTOJAS

I (RINGAILA)
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. \ akarais nuo 6 iki 9. 
Nedėiiomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST- ATKOL, MASS.

f 
f




