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Klaipėdos kraštas - At 1v ZOną y^maus apiennkej.
• v • A T • j • I Dabar Varšuvoj dedamapripažintas Lietuvai.

------------ Iju, nes eina neramiu paska-
BET NEUTRALĖJ ZONOJ!ir jos pirmininku paskirtas lų, kad Lenkijos pasienin

PRASIDĖJO KARĖ -........................................................................ v«_
SU LENKAIS.

v •

faraono kapa,a'______
PALAIDOTAS 3,600 METŲ 

ATGAL.

Baisus šalčiai 
ir pūgos.

400,000,600 FRANKŲ 
, LENKŲ ARMIJAI 

PALAIKYT.
Pereitą savaitę francuzų 

valdžia davė Lenkijai 400,- 
000,000 frankų paskolą. So
cialistai francuzų parlia-j 
mente šitai paskolai prieši
nosi, nurodydami, kad pini
gai skiriami palaikymui len
kų militarizmo, taigi jie 
drums Europos ramybę ir 
kurs naują karės pavojų. 
Bet tas nieko negelbėjo. Pa
triotų didžiuma nutarė pa
skolą Lenkijai duoti,, nes 
Lenkija jų talkininkė.

Tuo pačiu laiku Franci ja 
yra skolinga §3,00,000,000 
Amerikai ir jos agitatoriai, 
-kaip antai Clemenceau, va
žinėjasi čionai aiškindami, 
jog finansinė Francijos pa
dėtis esanti tokia sunki, kad 
dabartinių laiku ji negalinti
Amerikai atmokėti netik, 

‘skolos, bet nei procentų ne- nosi, kad jiems esą įsakyta 
turi iš ko sukrapštyti. Ji ne- niekam nesakyti savo var- 
galinti sudurti galo su galu, dų, todėl jie ir savo "lais- 
ir dėlto jai prisieina spausti nių” negali niekam rodyt, x y i * * * i • j • * J i

28 ŽMONĖS SUŠALO 
MIRTIN.

Auksas ir kitokį turtai ka
puose siekia 815,000,000.
Pereitą nedėidienį Ameri

kos archeologai atidarė 
Egipto faraono Tut-Ank- 
Amuno kapą ir rado di
džiausių Įdomybių. Pats fa
raono lavonas, kuris buvo 
palaidotas daugiau kaip 3,- 
000 metii atgal, yra taip ge
rai įbalzamuotaš, kad guli 
visas čielybėje. Net padėtas 
jam maistas, mėsa ir kitoki 
dalykai išstovėjo suviršum 
3,000 metų ir nesugedo. 
Drapanos, rakandai, gin
klai, pasivažinėjimo ratai ir 
kitoki dalykai, padaryti 
daugiausia iš aukso ir dram
blio kaulo, stovi taip kaip 
kad jie butų padėti tenai ke
li mėnesiai atgal.

Amerikiečiai apskaito, 
kad atrasti tame kape tur
tai verti nemažiau kaip 
$15,000,000.

Faraono širdis, jakuos ir 
kiti organai yra išimti ir už- 
balzamuoti tam tikruose in
duose, kuriuos saugojo 
šventi šunes, taip pat pada
lyti iš aukso ir dramblio 
kaulo. Antspaudą ant fara
ono karsto buvo da visai 
sveika, taip kaip ji buvo už
dėta 30 amžių atgal.

Prie kapo atidarymo da- (Afrikoje) atrasta andai 
Jyvavo Belgijos karalienė ir radiumo rudos ir belgai at- 
daug kitų "augštos kilmės" rado toki lengvą būdą Jo 
žmonių. metalo atskirimui nuo že-

Vieta faraono grabui bu- mių ir akmenų, kad radiu- 
vo išmūryta uoloj. Tai*buvo mo kaina nupuolė iki $70,000 
tikras palocius, susidedąs iš*už gramą, tai yra vis dar la
kelių kambarių. Visi tie’bai brangu, nes gramas yra 
kambariai buvo pilni pui
kiausių rakandų, drapanų, 
indų ir kitokių dalykų, ku-

-----—r .—r r----- „ rie, egiptėnų supratimu, 
su Klaipėda. Tarpe lietuvių reikalingi buvo jų valdono 
kariumeilės esą daug lietu- dūšiai. Grabui buvo padary- 
vių-vokiečių savanorių.------ Į tas atskiras kambarys ir in-

Tai yra aiškus melas. Nuo^ ėjimas tenai iš kitų kamba- 
Klainėdos ivvkin lietuviu H-įų buvo užmūrytas stora 

■muro siena. Prie grabo sto
vėjo šventas laivas, kad fa
raono dūšia turėtų kame 
naktimis ant Niliaus pa
plaukiot.

Atradimas šito grabo tu
ri didelės reikšmės mokslui, 
nes jis tų laiku Egipto kul
tūrą daug aiškiau nušvietė, 
negu geriausi raštai. Egip- 
tėnai tuomet mokėjo labai 
gerai balzamuoti livonus, 
kurie per tuksiančius metų 
laiko, šiandien tos paslap
ties niekas nežino. Audiniai 
iš aukso ir kitokių brangiu 

nučiai, kad geriausi šių die 
nu amatninkai tokių nepa 
darys.

lietuvis Gailius. Ambasado-; Rusija traukianti daug ka
rių Tarybos Komisija šitą riumenės ir kad Maskva 
valdžią pripažino ir buvu- i rengiasi pulti Lenkiją, jeigu 

; _ I___ ?** si padėtų francuzams
tatoriui Petisnei liepė tuo- smaugti vokiečius.
jaus iš tenai išsikraustyt. Į . Kiek tie paskalai apie Ru-

Lietuviai išsprogdino tiltus šiam Klaipėdos krašto dik- s* 
ir išardė geležinkelius. " " ’ ~ ' ” * "
Didžioji Entanta buvo

_ " ____; " ~~ ~ „ i Kiek tie paskalai apie Ru-
Taibuvo jau didelis lietu- sijos rengimąsi karėn yraurivprsta nauduoti uuvo Jau unueire ueui- .v-™,* "...

J viu laimėjimas. Už kelių die- teisingi, sunku patirti. Vie-
k n Ambasadų- to at-. ~ paryžiaus nas diplomatas, kurio parei-

Paroje“ plreita kad Ambasadorių Ta- ga yra temyli iš Rygos, kas
au nutarė bJISi KlS'ryba nutarusi jau vis8i ati* Rus,J°J. dedasl> sako- 
S X duoti Klaipėdos kraštų Lie- kad jau nuo sesių sąvatcių

Paryžiuje pereitą ^v^iryba’nutarusi jau visai ati- dabar Rusijoj dedasi, sako

dos kraštą ir miestą Lietu
vai.

Visas pasaulis stebisi, kad
tuvai. šitas nutarimas nu- ant Rusijos teritorijos visu 
stebino ne tik visą pasaulį, ; Lenkijos pasieniu esanti už- 

j j-. • - i * u- bet ir pačius lietuvius, nes leista neperžiūrima uždan-
S^JUnga niekas nesitikėjo, kad di- ga, kas verčia manyti, kad 

Entanta taip greitai tenai ištiesų darosi kar --davė saujalei sukilusiu Klai- 
pėdos lietuvių. Sukilimas te-iį^ jjes,

_________ _____ _ is nors 
pasiduotu ir taip nusiže- nepaprasta. Pereitą sąvaitę 

kaip Bostono Maskvon atvykę čicennas•__ , - - iiuiilu. iNes, Kaip x>usvuxiu --------
saUSi0^raKZ1°Je:'’’Evening Transcript” pa- ir Krasinas, kuriuos vokie- 

Sukileliai nuvertė buvusi;stebi> Lietuvos diplomatai čių ir turkų amoasadonai 
jenai francuzų ir vokiečių t metus kioniojosi1 pasitikę net ant gelzkelio
SntrSiettokisS stvo akanta"’s ir "s Klai-!stoties. Tas faktas taip pat
te ant miesto įstaigų savo -j negaiėdami jos gauti. turis nemaža reikšmes, nes 
vdiavas, ant greitųjų su- ‘Bet ko nuolankiai J Lietuvai Rusija, Vokietija ir Turkijavėliavas, <
šaukė gyventojų seimą Šilu
tėje ir pareikalavo, kad En- Entanta nenorėjo atiduoti, dabar yra lygiai aliantų izo- 

tą ji atidavė pasipriešinu- liuotos ir jų pozicija yra

AREŠTAVO "KAZOKĄ ”,
Massachusetts valstijos 

kapitalistai nesenai įsitaisė
raitąją policiją streikams Sustojo geležinkeliai? ant ju- 
malšinti. Tą policiją darbi- J
ninkai vadina "kazokais”.

rų žuvo daug laivų.
„ . . . > . . „ šiaurės Ameriką ištiko da
Taigi vienas tokių kazokų negirdėti šalčiai ir pūgos. 

'■ Surinktomis iki šiol žinio
mis, pereitą sąvaitę sušalo 

; mirtin nemažiau kaip 28 
žmonės, šeši žuvo Seattle, 

' šeši Minnesotoj, tris South 
Dakotoj, trįs North Dako- 
toj, penki Saskatchewan 
provincijoj Kanadoj, ir Lt. 
Chicagoj nuo persalimo mi
rė penki žmonės.

Netoli Worcesterio, Mass., 
ant miesto farmos sušalo 
100 kiaulių.

St. Johnsbury mieste, 
New Hampshire valstijoj, 
17 vasario Fahrenheito ter
mometras rodė 48 laipsnius 
žemiau zero. Vėjas ir šaltis 
buvo toks aštrus, kad turėjo 
sustoti gatvekariai.

Ant Boston-Maine gele
žinkelio dėl sniego gilumo 
turėjo sustoti traukiniai 
vaikščioję. Hooksett apie- 
linkėj, New Hampshire val
stijoj, privarė 7 pėdas sniey 
go, taigi augščiau žmogaus 
galvos. Apie Springfieldą, 
Mass. valstijoj, prisnigo 80 

'colių sniego, irgi augščiau 
■ žmogaus. Tokios žiemos čia 
nebuvo per 100 metų.

Gindamiesi nuo

• važiavo pergreitai automo- 
bilium ir buvo važiuotos po- 
licmano sulaikytas apie 
Worcesterį. Kada policma- 
nas pareikalavo parodyt au- 
tomobiliaus "laisni”, kazo
kas parodė savo kazokišką 
žymę ir pasididžiuodamas 
tarė: "štai mano laisnis”. 
Policmanas paėmė jį už apy
kaklės ir areštavo.

Nuovadoj kazokas aiški-

Vokietiją.
Taigi kuomet dabar atėjo 

žinių, kad francuzai skolina 
400 milionų frankų Lenki jos 
militarizmui, tai Washing- 
tono diplomatai pradėjo la
bai raukytis. Jie pamatė, 
kad francuzai juos apgaudi
nėja.

nes tas jų vardą išduotų. 
Tas parodo, kokių privile

gijų tie kazokai turi.
I AUDRA PAGAVO DEGTI

NĖS LAIVĄ.
Apie 50 mylių nuo Atlaa- 

tic City audra pagavo anglų 
laivą su degtine ir laivinin
kai apleidę jį turėjo gelbė
tis. Paskui kitas laivas at
vilko apleistąjį snapso laivą 
i Providence, R. I.

vienoda.
kraštą prie Didžiosios Lie-į 
tuvos.

Francuzų generaiguber- 
natorius Petisne, kuris buvo i 
jau nūs™ šalia Klaipė- 
dos didelį dvarą ir įdėjęs! J 
daug pinigų i visokias biznio 
l>enaroves, labai nenorėjo 
Klaipėdos lietuviams ati
duoti ir kada sukilėliai pra- „rasjdg.-0 karė Vilniaus sri- nori jau ir Kaunijos žemes! 
dėjo eiti miestan, jisai įepe j ilk, i!!“,,™"_ I nrfciravint.
kulkasvaidžių. Sakoma, kadP^Prad^-L 
keli desėtkai sukilėlių buvo 
sužeista ir užmušta, nors a^ldave’ . Lietuvos šauliai 

isakvta ginklo prieš sukilę-^ar?u)os pranešimų, į -----
liūs nevartoti. Taiei Petisnp mutmis susiremimas Įvyko lmkui _ t . .
šaudė Į lietuvių jaunuolius; Puskarms. Čia j anuotomis ir rengiasi pulti!
gindamas dvara, kurį jisai 12 lenkų buvę sužeista,_ bet į Vilnių, taip kaip jie padarę: 
buvo šmugelio keliu įgijęs. !?aim^. ?e Ustie^, užėmę. !su Klaipėda. Tarpe lietuvių

Ir šito šmugelninko kurs- PasitraUKda?1* pa-j1'
tomą, Ambasadorių Taryba!11^ k?.liaH.^v0.su^\st^. 
pradėjo reikalauti, Kad su
kilėliai butų nuginkluoti ir 
kad Petisnės valdžia Klai
pėdoje vėl butų atstatvta. * T. £
Lietuvos valdžiai Ambasa- ^luoti. Lietuvoje esanti 
dorių Taryba buvo nusiun-1 apskelbta, mobihzacija, šau
tus aštrų ultimatumą, kad ĮIkiami.V1S.1 ^2Q tnetų naujo- 
paskirtą laiką ji atšauktų išha1’, kurie lkl nebuvo 
Klaipėdos savo kareivius j-Į saukti.

. likviduotų visą sukilimą, į 
nes Taryba buvo i 
nimo, kad tą sukilimą su
rengė pati Lietuvos valdžia.; 
Lietuvos valdžia atsakė,kad Iš Paryžiaus pranešama, 
su Klaipėdos sukilimu ji nie- kad pereita neaėldieni Lie
ko bendra neturinti ir pa- Atstovybė tenai gavu- 
vartosianti savo intaka, kari si iš Kauno šitokią žinią:

* • • i . f-9- i Va.

girdi, Entanta aiškiai paro-; 
džiusi, kad jei nori ką nors J 
iš jos gauti, tai tik pavartok j 
kumščią, nes tiktai kumš-! X* _ •• 11__ _ _

LIETUVA IR LENKIJA 
ŠAUKIASI I TAUTŲ 

LYGĄ.
Londono pranešimu, Lie

tuva ir Lenkija kreipėsi į
LIETUVIAI MUŠASI SU ; Tautų Lygą prašydamos iš-. 

LENKAIS. įrišti jų ginčą dėl žemių
Tarpe lietuviu ir lenku'Kauno gubernijoj. Lenkija,

itv. Kuomet lenku kariume- < prfcisavint.
____ _.-x: : _____________ rt; ____________

zoną, kurią Tautų Lyga jai į LENKŲ PROPAGANDA, 
atidavė,

į

cuz-vieta o ... . Lenkų patriotų valdžią
Ambasadorių Tarybos buvę Pfad^° saY? kaimus, platina žinias, buk lietuviai 

pir- i pradėjo traukti Vilniaus 
i savo kariumenę su!

I

LENGVAI GAUNAMAS 
RADIJUMAS.

Belgijos kolonijoj Kongo ■

Berlino žiniomis, lietuviai: 
išsprogdinę keliatą gelžke- 
lio tiltų ir išardę bėgius, ku
riais lenkų kariumenė turė-

apskelbta mobilizacija, šau

to isitiki LENKAI ĮSIVERŽĖ LIE 
TUVON; DAUG UŽ

MUŠTŲ.
Iš Paryžiaus pranešama

sukilėliai pasiduotų Entan- 
tos autoritetui.

Įvairių ginklų lenkų ka- 
liumenė, užėmusi Varėnos

Sukilėliai tuo tarpu buvo apielinkėj neutralę zoną, įsi- 
iau įkūrę savo valdžią Klai- laužė Lietuvos, tentorijon ir 
pėdai su Simonaičiu prieš- užpuolė lietuvių kariumenę. 
aky ir nutarė savo laimėji-' Keliasdešimts žmonių buvo 
mų neatiduoti. užmušta ir keli šimtai su-

Iš Paryžiaus atvyko Klai-, žeista.
pėdon specialė Ambasado- "Lietuvos valdžia musė 
rių Tarybos Komisija ir už-;telegramą Tautų Lygai, 
vedė su Simonaičio valdžiai pranešdama šitą atsitikimą 
derybas. Tpse derybose Si-,ir prašydama imtis reikalm- 
monaitis sutiko rezignuoti, gų priemonių, kad neleidus 
liet su ta išlyga, kad francu- šitam konfliktui tohaus 
zas Petisnė butų iš Klaipė- eiti.” 
dos tuojaus Išvytas, kad jo ~ T *
vietą užimtų anglų atstovas MAN E. KAD LIETU v A

Klaipėdos įvykių, lietuvių 
santykiai su vokiečiais pasi
darė labai nedraugiški, ir 
vokiečių savanoriai lietu
viams niekados negelbės. 
Lenkai, matyt, patįs rengia
si ant Lietuvos užpulti, ir 
norėdami tą užpuolimą pa- 

; teisinti, jie iškalno jau lei- 
įdžia paskalų, buk lietuviai 
; ruošiasi juos mušti. Vadina
si, jeigu lenkai dabar pradės 
laužtis Lietuvon, tai jau ži
nokit, kad čia patįs lietuviai 
buvo kalti.

Kad lietuviai traukia Vil
niaus linkui kareivius, tai 
labai galimas daiktas. Bet 
jie veikiausia tai daro ne už
puolimo, o apsigynimo tiks
iu. Lietuvos valdžia, kunigų 
kontroliuojama, su lenkais 
kariauti nenori.

tik tiek, kiek sveria nedide
lis noperekas vandens, bet 
pirma jis buvo da branges
nis; už 1 gramą buvo moka
ma iki §125,000. Jo išdirbi- 
mu pirma užsiimdavo Pary
žiuje amerikonai. Dabar 
amerikonų dirbtuvė užsida
rė, nes ji negali išlaikyt kon
kurencijos su belgais.

DIRBTUVĖJ APSIRGO
150 DARBININKŲ.

Haverhill, Mass. -— Odų Gindamiesi nuo šalčio 
dirbtuvėje čia pereitą są- žmonės pradėjo visokiais 
vaitę užsinuodijo gazais 150.....................
carbininkų; kai kurie jų su
krito ir neteko žado. Sako-' 
ma, kad užėjus šalčiams 
kompanija Įvedė apšildymą 
gazu ir gazas degdamas iš
ėmė iš oro visą deguonį (ok- 
sigeną), be kurio žmogus 
negali gyventi.

HOWAT PALEISTAS Iš 
KALĖJIMO.

Kansas valstijos anglia
kasių vadas Howat, kuris 
buvo" nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo už "paniekinimą” 
kapitalistų įsteigto "Pramo
nės Teismo”, pereitą sąvai
tę tapo paleistas iš kalėjimo. 
Jis turėjo da užmokėt $500 
"teismo lėšų”; tuos.pinigus 
užmokėjo jo draugai.

FRANCUZAI UŽGROBĖ 
STREIKIERIŲ PINIGUS.

Iš Duesseldorfo praneša
ma, kad francuzai užgrobė 
tenai 60,000,000 markių, ku-į 
rios buvo skiriamos strei-į 
kuojančių geležkeliečių pa-Į 
šalpai.

i
Nedėlioj turkai įteikė,

.. . J X aillLldUO rcnunao. nux jxo
aliantams antrą uiti . din£r0? nįekas nežinojo. Pe- 

<■> /M 1^0 I Ollfl O 1 K 54 C1 111 * - ** a . •• «

; atšauktų savo karo laivus is

ANTRAS TURKŲ ULTI
MATUMAS.

PASIKORĖ.
VVaterburyje 5 vasario 

prapuolė Otto Green, 73 me- 
i tų amžiaus senukas. Kur jis

budais šildyti savo namus ir 
dėlto šiomis dienomis po vi- 
stj ? IĮ buvo daugybė gaisrų. 
C> uone, Mass., sudegė ho- 
te s. Omahoj, Nebraškos 
\ nlstijoj, gaisras nušlavė di
delę Armouro kompanijos 
gyvuliu skerdyklą; nuosto
liai siekią §2,500,000. Ver- 
monto valstijoj ugnis sunai
kino beveik visą Mclndoe 
miestelį. Bostone ugnage- 
siai neturėjo laiko nei mie
got.

Tuo pačiu laiku ant jūrių 
siautė baisiausios audros. 
Daug laivų buvo išmesta ant 
kranto ir keturi nuskendo. 
Tokiu oru pasinaudodami, 
ant jūrių pasirodė piratai ir 
pradėjo užpuldinėti laivus, 
jieškodami degtinės. Vienas 
laivas buvo užpultas ir api
plėštas netoli New Jersey 
pakraščio. Sakoma, kad pi
ratai (jūrių plėšikai) pa
grobė $350,000 vertės gėri
mų. Kitas laivas su degtine 
buvo užpultas ir apiplėštas 
netoli Kanados pakraščio.

medžiagų padaryti taip plo- 1Tia> reikalaudami, kad jie i
............. •- • •• ;atšauktų savo karo laivus is 

i Smirnos uosto. Šį kartą tur- 
!kai duoda tris dienas dau
giau laiko.

ANGLAI IMA TURKŲ 
MINAS LAUKAN.

Anglų laivynas nutarė 
būtinai ineiti Smirnos uo^:

reitą sąvaitę jis-buvo atras
tas savo skiepe pasikoręs.

VOKIETIJAI GRŲSIA 
BADAS.

Vokietijoj šįmet bus dide
lis maisto trukumas, nes pe
reitą vasarą užaugo labai 
mažai javų ir gyvulių. Prie- 

’nutinai ineiti hmu-nos uo^:^ yrą tame, kad Vokie- 
tan, kuri turkai užtvėrė m<-i ^fjoS’ pįotas žymiai sumažė- 
nomis. Kad nesusidurti ukininkams truko darbi-
minomis pirma buvo na- ‘ninku ir trąšų.
siųsti 8 laivai minoms gau-i - ______
pY-’ q SUSTREIKA-Prie Smirnos daoai tapo su > avci i a it iqtaitraukti Anglijos, Francijos, VO ANtUAKAMAL _ 
Italijos ir net Amerikos ka-j Belgijoj, Mons klonyje, 
rėš laivai. Jų kanuolių nas-j sustreikavo -o,000 anglia- 
rai atkreipti i miestą ir grę-jkasių, reikalaudami dau- 

, giau algos.

DOVANOJO MOTE
RIŠKEI $40,000.

Bedforde, netoli Bostono, 
šiomis dienomis mirė Geor
ge RusselI, kuris turėjo ga
na daug pinigų. Prieš mir
siant jisai pasišaukė sveti
mo vyro moterį, tūlą Mrs. 
Ilolmes, ir dovanojo jai 
840.000, nes jis ją labai my- 
7ėjo. Jis norėjo ją vesti dar 
jaunas būdamas, bet ji atsi
sakė už jo tekėti ir išėjo už 
kito vyro. RusselI pasiliko 
nevedęs visą amžių ir dabar 
parodė, kad jis vis dar mylė
jo tą pačią moterį.

RADO 3.000 METŲ 
DRAPANŲ.

Švedijoj darbininkai kas
dami durpes rado senovės 
rilnor.iu drapanų. Kadangi

» 
nemažiau kaip 3.000 metų 
laiko, o tos drapanos buvo 
atrastos po urpių sluogs- j 
niu. tai mokslininkai mano, ’ 
jog tos drapanos turėjo būt 
pamestos tenai da pirma, 
negu durpės susidarė, ‘vadi
nas. ne anksčiau, kaip 3,00t) (_______ r,
metų atgal. |sia jam sunaikinimu.

VOKIEČIAI KELIA 
TRIUKŠMĄ DĖL 

KLAIPĖDOS.
Žinios iš Berlino sako,kad 

vokiečiai labai nepatenkinti durpėms susiformuoti ėmė t ♦
Ambasadorių Tarybos nuta
rimu prijungti Klaipėdos 
kraštą prie Lietuvos ir jie to 
nutarimo niekados nepripa- 
žinsią. Kaip Klaipėdos, taip 
ir Vokietijos vokiečiai rei
kalauja, kad Klaipėda butų 
prijungta prie Vokietijos’

BUS PATENKINTA 
KLAIPĖDA.

Berlinas sako, jog Varšu- 
kad lietuviai

ir kad į naują Klaipėdos 
valdžią įneitų trįs lietuviai 
ir du vokiečiai, — visi Klai
pėdos gyventojai. Tokia vai-vo j tikėtasi, n<*x* H1iJUugw> PnC VUni
tižia buvo tuojaus sudaryta I bus patenkinti savo laimėji- taip kaip seniau buvo.
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KELEIVIS

a APŽVALGA S
Bet, žinodami iš patyrimo, kad 
bedieviškieji laikraščiai prie 
buvusios nelaimės pridės ne
būtu dalyku krūvą, ir gadinan
čiu žmones išvadų paskleis, i 
esame priversti, kad ir labai 
nelinksmią tiesą paskelbti...”

I * Vadinasi, kunigai prisipa
žįsta, kad jei ne "bedievių" 
laikraščiai, tai jie šitą atsiti
kimą slėptų nuo visuome
nės; bet žinodami, kad ' be
dieviai" apie tai parašys, tai 
jau ir kunigėliai priversti 
šitą naujieną pranešti.

Taigi ačiū "bedieviškiems" 
laikraščiams, dvasiškija jau 
nebedrįsta savo darbelių 
slėpti. Pamatysite, kad "ne- 
ženoti tėveliai" neužilgo 
pradės rašyti ir apie "sekre
tus" su savo gaspaciipėm.

Detektyvą agentūros ir 
jy provokacija.

Pastaruoju laiku pasklido 
tarpe organizuotų darbinin
ku daug nusiskundimų prieš 
rulu detektyvų agentūrų 
veikimo būdą. Skundų, kaip 
ir visuomet, yra pamatuotu 
ir Įsivaizdintų. Tačiaus, ne- 
prošali bus apie tai plačiau 
pakalbėti.

Nekartą teko skaityti, 
kaip Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Gomper- 
sas varėsi ant William J.‘ta

• • i

• dama franeuzams ir Tautų 
Lvgai atidavė lenkams Vii-So. Bostono "Sandara" ir 

vėl prapliupo savo ’patrio— 
tizmu .
"Keleivis" nemvlįs savo 
tautos (tarturti ji butų mer
gina!), kad jis stojas "už 
lenkus" ir tt.

Klajoja, kaip ligonis prieš 
mirtį.

Patriotiškas karštis "San
darą5' pagavo dėlto, kad 
"Keleivyje" . tilpo anądien 
paaiškinimas apie tai, kaip 
stovi "Keleivio'' Bendrovės 
reikalai, kur tarp kita ko 
buvo pasakyta, jog Bendro
vė nesiskubina savo pienus 
Lietuvoje, vykinti, nes kol 
kas padėtis tenai da neaiški 
— siena su Lenkija oficialiai 
da nenustatyta, Klaipėdos 
klausimas da neišrištas ir. 
pagalios, prie dabartinės su
irutės Europoje da nežinia 
kas gali atsitikti su pačia 
Lietuva — todėl, dėti tenai 
Bendrovės pinigus šitokiu^ 
laiku butų pavojinga.

Šitame paaiškinime tau
tiškai gazietai pasirodė ra
guotas velnias, ir ji pradėjo 
isteriškai šaukti: O -Jėzau, 
ratavokit! "Keleivis” nori 
mus pražudyt. Tik žiūrėkit, 
girdi, ką jis sako! Jis sako, 
kad Klaipėdos kraštas da 
neišrištas, kad siena su len
kais da nenustatyta ir kad 
da nežinia esą, kas gali su 
pačia Lietuva atsitikti. Tik 
pagalvokit, broliai, tik su
praskit, kas čia esą pasaky-Į 
ta! Lietuva jau gyvuojanti 
penki metai, o "Keleivis” 
skelbiąs, kad tenai da neat
sargu pinigus dėti. Juk tai 
strošnas daiktas! Juk tai di- 
džiausis parsidavimas len
kams!

Ir taip šaukiama per ke
lias skiltis.

Žinoma, visa tai yra nesą
monė. Kas skaito "Keleivi", 
tas juk žino, kad musų laik
raštis .niekad už Lenkijos 
patriotus nestojo ir nestoja. 
Patriotai yra visi lygus: ar 
jie bus iš "Sandaros” abazo, 
ar iš Pilsudskio ir Želigovs
kio kompanijos — visi jie 
yra biaurus šovinistai ir visi 
turi imperialistinių palinki
mų. Jei mūsiškiai nepuola 
ant savo kaimynų, taip kaip 
lenkai, tai tik dėlto, kad jie 
neturi spėkų. Jeigu jie butų 
taip stiprus, kaip jie silpni, 
'.ai jie butų gal ir Želigovski 
pralenkę. Juk vadovauja
moji jų dvasia Šliupas nuo
latos skelbdavo, kad nuo 
Karaliaučiaus iki Liepo- 
jaus, tai vis Lietuvių žemės 
ir Lietuviams jos turi prigu
lei. Ar tai ne ta pati religija, 
kurią lenkų patriotai išpa
žįsta?.

Prieš šitokią politiką, 
prieš toki "patriotizmą", ko
voja visi socialistai. Kovoja 
prieš ji ir "Keleivis". Vis- 
tiek; ar lenkų patriotai lau
žiasi Lietuvon, ar franeuzų 
Vokietijon, ar mūsiškiai no
ri pasisavinti Latviją, "Ke
leivis” smerkia juos visus. 
Todėl sakyti, kad "Keleivis" 
stojąs už lenkus, yra grynas 
melas. Turbut nei vienas 
laikraštis taip aštriai lenkų 
patriotų nesmerkia, » kaip 
"Keleivis". Jr turbut nei vie
nas tiek daug nekovoja už

i Ir vėl ji šaukia, kad nių. Mes priešingi grobimui
svetimų žemių, bet mes vi
suomet stovim užtai, kad 
savo reikia ginti, šita mintis 
eina raudona gija kiaurai 
per visą musų laikrašti, per 
išleista musų knygą "Lietu
vos Respublikos Istorija" ir 
per visas "Keleivio” redak
torių ir leidėjų prakalbas.

Pagalios galima da pri
durti, kad nelabai senai 
"Keleivis” paaukavo $125.00 
Lietuvos šauliams ant gin
klų savo kraštui nuo užpuo
liku ginti. O teguL pasako 
"Sandaros” "patriotai”, 
kiek jie paaukavo.

Taigi visas jų riksmas 
apie tai.kad "Keleivis" einąs 
su lenkais prieš Lietuvą, yra 
niekas daugiau, kaip dema
gogija, ir prie to da labai pi
gi demagogija. Demagogas 
yra toks veidmainys, kuris 
norėdamas miniai Įtikti, kal
ba tokius dalykus, kuriems 
pats netiki. - Taip daro ir 
sandariečiai. Taikydami į 
tautini minios jausmą, jie 
kelia alasą,. būk "Keleivis" 
einąs su lenkais. Kada jie ši
taip rėkauja, tai miniai mat 
išrodys, kad jie yra dideli 
Lietuvos gynėjai. Jie mat 
kovoja su Lietuvos neprie
teliais.

Bet paklauskit tų dema
gogui, ką jie yra Lietuvos la
bui nuveikę? Lietuva šian
dien vra nepriklausoma 
valstybė ačiū Rusijos revo
liucijai. Jei ne revoliucijš, ji 
šiandien butų po caro val
džia, kaip buvus. Bet pa
klausykit "Sandaros" žmo
nių, ar daug iš jų yra revo
liucionierių? Kuomet mes 
rinkome revoliucijai aukas, 
kuomet mes tiesėme nepri
klausomai Lietuvai pamatą, 
tai "bepartvviška partija", 
dabar pasivadinusi sanda- 
riečiais, šmeižė, mus kaip 
Įmanydama. Ir tie veidmai
niai da nesidrovi kalbėt apie - 
Lietuvos laisvę.

Jei mes pasakėme, kad 
Lietuvos padėtis šiandien da 
nėra aiški, kad Klaipėdos 
klausimas da neišrištas, kad 
siena su lenkais da nenusta
tyta? tai mes tik konstatavo
me faktus. Jei "Sandara" 
mano, kad Klaipėdos klausi
mas jau išrištas, kad siena 
su lenkais nustatyta ir jau 
viskas tenai aišku, tai ji ne
turi apie Lietuvą jokios nuo
vokos, o tas ir vėl parodo, 
kad iš jos labai prasta "pa
triotė". Ji turbut nežino nei 
to, kad kun. J. žilius, kuris 
norėjo sudėti ^amerikiečių \ 
pinigus Į Lietuvos bizni, 
pražudė apie $150,000.00. Ir 
kada "Keleivio“ Bendrovė 
pasakė, jog ji nori out at
sargesnė, nes padėtis ir da
bar da nėra aiški, kad tarp 
Lenkijos ir Rusijos da gali 
kilti karė ir nežinia kas gali 
atsitikti su pačia Lietuva, 
tai "Sandara“ užvedė di
džiausią tiradą, buk "Kelei
vis” pataikaująs lenkams. 
Šitokį dalyką gali įsivaiz
duoti tiktai nesveikas žmo
gaus protas.

Bet "Keleivis” spausdina 
lenkų laikraštį, šaukia 
"Sandara”. Taip," spausdi
na; bet ar tai reiškia len
kams pataikavimą? "Kelei
vio” spaustuvėj spausdina
mi taip-pat latvių ir anglų 
kalbomis raštai; ar tai vis 
reiškia, kad "Keleivis" nori 
toms tautoms Lietuvą ati
duoti? "Sandara” tankiai 
spausdina bolševikams pla
katus; ar tai jau reiškia, 
kad ji stoja už Maskvą? Pa
galios, juk "Sandara" labai 
norėjo gauti ir tą'patį lenkų 
laikraštį spausdinti, kuris 
dabar "Keleivio" spaustuvėj 
spausdinamas. Tai kogi ji 
čia nuolatos verkia anie 
"Keleivį"?

LIETUVOS ŽIEMA PER
SIKĖLĖ AMERIKON.

Klimato srity šįmet Įvyko 
keistu peru < inų. šiaurės 
Amerikoj, apie Naująją 
Angliją, kur žiema visuo
met būdavo labai lengva, šį
met nepaprastai šalta ir be- 

įgalo daug sniego.
Tuo tarpu Lietuvoj, kuri 

stovi vienoj juostoj su Ka
nados miestu Montrealu ir 

j kur žiema visuomet būdavo 
! lygiai stipri kaip ir Kana- 
‘doj, šįmet žmonės skundžia- 
'si, kad jiems nusibodo pur- 
' vynas.- Vietomis tenai po 
j Kalėdų žmonės išėjo net lau- 
;kų arti. Iš Vilkaviškio ap
skričio, nuo JKeturvalakių 
rašoma: Perdaug jau įkirė- 

įjo mums šios žiemos purvy- 
inas. Nors ir sėdėk gričioje. 
i Iškelsi koją laukan, tai vi
sas susipurvinsi. Į miesteli 
reikia briste bristi.

O Amerikoje net Massa- 
chusetts valstijoj, kuri guli 
daug daugiau i pietus, negu 
Lietuva, žmonės negali išsi
kasti iš sniego ir nebeįmano 
kaip gintis nuo šalčio.

Išrodo, kad Lietuvos žiema 
atėjo Amerikon, o Ameri
kos klimatas persikėlė Lie
tuvon.

KLAIPĖDA IR LIETUVOS 
VALDŽIOS DIPLO

MATIJA.
"Naujienos" aštriai kriti

kuoja Lietuvos valdžią, kuri 
vergiškame savo atsakyme į 
Santarvės ultimatumą ap
kaltino Klaipėdos sukilėlius 
ir prižadėjo padėt Įvykinti 
Klaipėdoj "tvarką".

Perspausdinusios tąjį ap
sakymą, kuris buvo išspaus
dintas ir "Keleivyje", "Nau
jienos" rašo:

' Lietuvos vyriausybė sako, 
joge! ji esanti nekalta, kad 
Klaipėdos krašte Įvyko sukili
mas.

"Ji taip pat esanti nekalta, 
kad savanoriai einą per sieną i 
Klaipėdos kraštą ir kad sukilė
liams plaukiančios aukos is vi
so pasaulio.

”Bet ji liepsianti 'išbėgu
siems savanoriams’ grįžti at
gal ir darysianti Įtakos i klai
pėdiečius, kad jie laikytųsi =<i 
Santarve.

"Lietuvos vyriausybė 
ti užinteresuota (’) kuogre- 
čiausiu 
(Klaipėdos krašte) 
mu!

"Trumpai sakant, 
valdžia skaito, kartu 
tarvės diplomatais, 
čių sukilimą nusidėjimu; ir ji, 
iš vienos pasės, stengiasi Įti
kinti Santarvės diplomatus, 
kad ji nedalyvaujanti tame 
nusidėjime, c iš antros pusės, 
ji žada Santarvės diplomatams 
padėti Įvesti ’tvarką’.

"Taigi tuo savo atsakymu 
Kauno valdžia pareiškia, kad 
ji esanti priešinga sukilimui 
Mažojoje Lietuvoje! Priešinga 
ir tiems, kurie tą sukilimą re
mia!

"Bet užtai ji esanti ištikima 
Santarvei. Tai pačiai Santar
vei. kuri per trejetą metų ati
dėliojo Klaipėdos krašto klau
simą ir privedė kraštą prie ne
bepakenčiamo 
Santarvei, 
rėmė Klaipėdos 
čių junkerius ir stambiuosius' £££. įįtaiFku " bažnvffoš 
nirk'liiift nriM iipfnvins valst.i . . - • - - *

I

esan-; 
r I
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Santarvės autoriteto; 
atstaty-.

%
Kauno 

su San- 
klaipėdie-
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RIAUŠĖS PRIEŠ 
"DIEVO VALIĄ".

Chicagos "Draugas” rašo, 
■kad Roselando lietuvių ka- 
įtaiikų parapiją "ištiko dide
lė nelaimė". Laikant vysku
po atstovui mišias, parapi
joms sukėlė tenai dideles 
riaušes, kurioms malšinti 
reikėjo šauktis ginkluotos 
policijos.

Žinoma, kunigų laikraštis 
teisybės nepasakys. Jis kal
tina '^bedievius". Bet iš to, 
;kas jame parašyta, matyt, 
i kad parapijoms nepasitikė- 
Ijo savo kunigu, vagino ji ir 

, .(komitetas kelis kartus 
skurdo. Tal i vaikščiojo pas vyskupą ir

hunos komisaras; reįka|avo, }ęUnjga
kraste voKie-| keltŲ Vyskupas, žinoma,

i 
I

arklius prieš lietuvius veisti>;istatvmu: žmonįu balso na. 
eras! Ta, Santarve., kun pro..į1;1,!s r0(!vt ^y. 
teguoja lenkų mtrygas Klaipė- - - - . * - t .
dos krašte! Tai Santarvei, ku
ri rengėsi paversti Klaipėdos;
kraštą ’freištatu’!

"Šitai Santarvei Lietuvos'
valdžia reiškia ištikimybę ir 
žada pagelbą — prieš Klaipė-: 
dos krašto lietuvius!”

Ištikro, kaip galėjo jau 
tis Klaipėdos sukilėliai, L -----z 
girdę, kad Lietuvos valdžia bažnyčios 
rengiasi padėti santarvei at-,kištis, nes kiekviena valdžia

rodyt savo "gal
j,ę".Juo daugiau žmonės pra
dėjo kunigą atakuoti, tuo
■ daugiau vyskupas ji užtarė.

■ Pagalios vyskupas sumanė 
i prašalinti parapijos komite
tą. Tuo tikslu jisai atsiuntė 

i savo kancleri bažnyčion ir 
tas laikydamas mišias pra
dėjo sakyt pamokslą ir aiš-

iš-kinti, kad prasti žmonės Į 
> valdžią negali 

d 
statyti jos autoritetą Klai- esanti pavesta Dievo paskir- 
pėdoj. kitaip sakant, "nusio-;tiems asmenims. Parapijų 
pinti sukilimą? j valdžia esanti vyskupų ran-

O vis dėlto klaipėdiečiai koše iš "Dievo valios '.
nenusiminė ir laimėjo. Kuo-; Žmonėms tokia Dievo 
met Lietuvos krikščioniško-i valia” nepatiko ir vienas pa- 
ji valdžia, lvg tas Pilotas? rapijonų pertraukęs vysku- 
nusiplovė rankas ir atidavė P®. kancleriui pamoksią, pa- 
Klaipėdos revoliucionierius reikalavęs balso. Vyskupo 
Santarvei 
jie vieni

nukrvžiavot, tai kancleris, žinoma, balso 
patįs* pradėjo su žmogui nedavė, sakydamas, 

Santarvės ambasadorių ko-kad bažnyčia ne mitingas, 
misija derėtis ir parodė tiek Bet žmogaus butą drąsaus, 
pasiryžimo laikytis už savo ir jis atsistojęs pradėjo kai- 
laimėjimus, kad komisija bėri. Sako, jei bažnyčia ne 
pripažino ju valdžią ir pri- mitingas, tai kode! tu čia 
" — prijungei mitingą laikai? Išgirdęs to-

___ kius žodžius, vyskupo atsto- 
_________ ______ -------- vas bemažko neapkvaito. 

liai pareikalavo, kad iš Klai-! Baisiai perpykęs, jis liepėj ą
f 

generalguberna- kad niekas paliepimo ne-

i ginkluotą policiją. 
! Kilo riksmas ir sumišimas.

Jms 1 Rašydamas apie šitą 
įaus skandalą, klerikalu organas 

sako:
"Nesmagu.' nelinksma, 

drąsu apie tokią naujieną 
syti. Gėdą toki atsitikimai 
ša musų visai išeivijai, bedie
viams džiaugsmą, ir nelaimin
go Roselando žmonėms katali
kams yra didelė nelaimė. Ne

žadėjo vėliau
Klaipėdą prie Didžiosios 
Lietuvos. Negana to, sukilę- r

pėdos tuoj išsineštų buvęs žmogų išmesti laukan. Bet 
franeuzų generalguberna- kad niekas paliepimo ne- 
Torius Petisne, ir komisija klausė, tai jis pašaukė baž- 
sutiko tuoj jį iš tenai at-^yčion^ ginkluotą policiją, 
šaukti.

Dabar gi, rašant imi 
šiuos žodžius, iš Pa ryžis 
atėjo telegrama, kad amba
sadorių taryba jatf nutarė 
prijungti Klaipėdą prie Lie- ’ 
tuvos. Tai ve, ką 
žmonių pasiryžimas. O jei 
klaipėdiečiai butų puolę 
prieš santarvę ant kelių,1 
taip kaip padarė Kaunot 
knkŠcionįs, tai tą kraštą ir 
vėl francuzai butų užėmę.

reiškia 
O jei

ne- 
ra- 
ne-

KLAIPĖDA IR VILNIUS.
Rašant mums ši straipsni, 

iš Berlino ir Paryžiaus yra 
jau patvirtinančių žinių.kad 
26 vasario Klaipėdos klausi
mas likos tikrai jau išspręs
tas. Ambasadorių Taryba 
Paryžiuje nutarė atiduoti 
Klaipėdos miestą ir visą 
kraštą Lietuvai. Ir toks nu
tarimas įvyko po to, kai ta 
pati Ambasadorių Taryba 
prisiuntė Lietuvai aštrų ul
timatumą ir grasino per
traukimu santikių, jei Klai
pėdos sukilimas nebus Į pa
skirtą laiką likviduotas.

Ir kuomet Lietuvos klebo
nų valdžia puolė Santarvei Į 
kojas ir pradėjo bažytis.kad 
ji čia niekuo nekalta, kad 
Klaipėdos žmonių sukilim 
ai visai nerengianti ir dary
sianti viską, kad tenai vėl 
butų atstatyta aliantų val
džia — vienu žodžiu, kuo
met krikščioniškoji Lietu- 

is išsi-
A

krikščioniškoji Liet 
vos valdžia Klaipėdo; 
žadėjo, tuomet Santar 
atidavė tą kraštą Lietuvai.

Kode! taip atsitiko?
Atsitiko taip dėlto, kad 

Klaipėdos sukilėliai Santar
vės grasinimų nenusigando 
ir ginklo nepadėjo. Ir jie lai
mėjo. Santarvė nedrįso vel
tis i naują karę. Nedrįso ji 
kelti Klaipėdoj karės' net 
tuomet, kai Lietuvos val
džia pasibažijo, kad ii Klai
pėdos sukilėlių neremia ir 
nerems. ” ,

Kas dabar atsitiko si 
Klaipėda, tas galėjo atsitik
ti ir su Vilnium.'jei Lietuvos 
kunigų valdžia nebūtų bu
vus tokia palanki franeuzų 
reakcininkams ir jų valdo
mai Tautų Lygai. Kuomet 
Želigovskio legijoninkai ties 
Giedraičiai buvo sumušti, 
Kuomet jų štabas buvo su
imtas ir visos spėkos išblaš
kytos, lietuviams reikėjo 
tiktai žengti — ir Vilnius 
butų buvęs jų rankose. Bet 
franeuzų bernas Vilniuje 
pasakė lietuviams sustoti, ir 
Lietuvos valdžia susirietė 
prieš ji dvilinka: klausom 
Jūsų Mylistos,- Vilniaus ne
judinsime !

Klaipėdos sukilėliams 
franeuzų bernas Petisnė ir
gi liepė sustoti prieš Klaipė
dą.. Bet jie nesustojo. Ir jie 
šiandien Klaipėdos šeimi
ninkai. o ponas Petisnė 
kraustosi iš tenai laukan.

Taip butų buvę ir su Vil
nium, jei Lietuvą butų valdę 
tikri kovotojai, o ne* ilga
skverniai liurbiai.

Dabar, kuomet lenkai Vil
niuje Įsigalėjo, kuomet jie 
sušaukė tenai Seimą, plebis
cito keliu nutarė tą kraštą 
prijungti prie Lenkijos — 
dabar iš jų Vilnių atimti jau 
nelengva. Jei umu užpuoli
mu lietuviai dabar ir užim
tų Vilnių, tatvistiek jau ne
išlaikytų, nes dabar jau visa 
Lenkįja už jį stotų. Bet iš 
pradžios Lenkija vargiai bu
tų kėlus karę dėl Vilniaus, 
nes tas miestas da nebuvo 
prie jos prijungtas ir Želi
govskis nesiskaitė jos gene
rolas. Buvo gera proga Vil
nių atsiimti, bet Lietuvos* f “••'i? *»vkz*^***v*j mvb, Laciuvv?

malonu rašyti, niekam naudos Į valdžia nenorėjo tos progos 
yra iš tokiu dalyku aprašymo.'išnaudoti.

- “SANDAROS” TIRADA, 
valdininkai nusižengė, tai 
kongresmarfas Keller ir iš 
tyrinėjimo buto išbėgo.

Skundžiamieji Daugherty 
ir Burns, ačiū kongresmano 
Kellerio ar tai neprisirengi- 
mui ar tiesiog žioplumui, ta
po išteisinti ir žmonių akyse 
abudu išėjo nuo ganos iki

į kojų "išbaltinti”. 
1 Aišku, kad be prirodymų 
■ką nors užsikabinti yra la- 
' bai pavojingas žygis — vie- 
įna dėlto, kad yra nedora ką 
į nors bereikąlo užpulti, o ki-

, . , ,. . , • • <.« — nedarodžius nusikalti-
Burnso uz darbininkų per-.^o, galima kartais išteisinti 
sekiojimą ir net davė jam didžiausi žuliką. 
žmonių medžiotojo vardą.. Imkime kad ir pati W. J. 

-L1. World savo j purns«a kuris vra teisingu-
editonale pažymėjo, kad 
Gompersas savo priešą pa
vadino ne tikru vardu: 
Burns esąs "publieity hun- 
ter", t.y. "pasiskelbimų me
džiotojas”.

Kaip kas Burns’ą neva
dintų. mums visai neapeina. 
Faktas yra toks, kad nei 
Gompersas, nei ”New York 
\Vorlcl" neišdrįso pasakyti 
teisybę; pašiepti gi ar išsi- 
:■rolioti bile durnius moka.

Nusiskundimai, kurie _ 
r’ Įninku jjtisės pasipylė

LC'.l

.. a

"n s

|

mo ministerijos tyrinėjimo 
I biuro viršininku. Jisai pats 
į yra Įkūręs tuo pačiu vardu 
į.Ne\v Ycrke ir kituose Ame
rikos ^miestuose ir Europoj 
į veikiančią detektyvų agen- 
į turą, kuri, kaip nesenai 
• Burns’o sunūs Sherman pri- 
1 sipažina, užsiima sekimu 
darbininkų politinio judėji
mo. Užklaustas komunistų 
advokato F. Walsh’o apie tū
lus asmenis, jis prisipažino, 
kad jie nėra tikroj prasmėj 
darbininkais arba jų vadais, 
liet buvo agentūros pasam- 
dvti darbininku tarpe "veik- u •*$ u .

Pats Burns’o sūnūs išdavė 
kad jų agentūros 

kuris labai! tarnautojai užsiima provo- 
senosios 

veikimo būdą
' rovokacij’ą. Nepaisant to
kių viešų nusiskundimų, do 
mes i juos mažai teatkrek 
piama.
todėl, 
arba
a 
trūksta.

Nesenai kongresmanasiciją pasmerkė ir bandė nuo 
Keller buvo užsipuolęs ant, jos atsikratyti; o demokra- 
teisingumo ~ - - - - - = • *---- -*1 -- - ------—
Daugherty „ ___ _______ _______ w ................
'">uiyo viršininko William J. ’ žmogų su visa gauja provo- 
Surns'o. Ir rezultatas buvo katerių.' 
toks: nors žmogus turėjo: 
hąsos užpulti. Daugherty ir i galą?

I
I
I

-a daug aiškiau ir tuluo- 
atsitikimuose pilnai pa-! 

utuori. Organizuoti darbo: 
žmonės nekartą spaudoje: 
nurodė tūlų detektyvų agen-' paslaptį, 
turų veikimą, 1 * ’ ’ '
panašus i 
"ocliranos"

Kodėl ? Greičiausia 
kad nusiskundimai 

negana nušviečiami. 
*rba kartais gal ir faktų

i

rusų kacija. Kitas dar rimtesnis 
• faktas yra tas, kad tūli 
Burnso tarnautojai naudo- 

! jasi teisingumo departa- 
' mento mandatais ir žen- 
; klais, prie kurių jie nei ma
giausios teisės neturi! 
i Reakcinės Rusijos ochra- 
na .dar 1908 metais, Azefo 

į skandalui iškilūs, provoka-

ministerio! tinėj Amerikoj net teisingu- 
ir tyrinėjimo mo ministerija pasikvietė

Ar ne laikas padaryti tani
Narsus.

V t

Šlykštus dokumentas.
Vienam dideliam mieste 

uvo surengtas riešas lietu
vių. susirinkimas, i kuri 
žmonės rinkosi ir kuriame 
man teko būti. Įeinant Į sve
tainę prisiartino prie manęs 
nepažįstamas žmogus ir Ida- kad mes kovojam, kovojam 
vė man lapeli.Ašatydžiaipa-‘ milžiniškom spėkom, nepai

sydami nei doros, nei nieko 
kito. Tik pamislykite, drau
gai, mes dabar kertame ža-

I

: Musų tikslas šventas-uevo- 
piucinis, ir mes sakėm, mes 

. irirodėm, ir musų pusėj yra 
i tiesa. Nesvarbu, kad mes 
; savo -darbais kenkiam nai
kindami turtą, bet svarbu,

■

ė man lapeli.Ašatydžiaipa-‘milžiniškom spėkom, nepai
ki rėiau Į nepažįstamą žmo- J----
ų: jo veidas ir visa išžiūra 

reiškė daug nemalonumo, jo 
mgėsis atrodė labai nekul- liūs kunigo rugius nakties 
mrdkas — jis čia-pat užsill- laiku: argi gali būt didesnis

o žmogui ant kojos ir neat
iprašęs nuniurino toliau. 
ras man davė suprasti, kad 
ms žmogus nei kiek nepa
ėsta etikos, o nachališkumo 
ai pilnas.
Skaitau Įduotąjį popier

iai? :

revoliucinis darbas? f Ir tai 
tuomi metu, kuomet risi 
menševikai - socialdemokra
tai išbėgiojo, -pasitraukė nuo 
darbo, mes su didžiausiu-pa
siutimu, nepaisydami gėdos, 
varom pragaišties darbą 
pirmyn. Ir ve, draugai, mes 

"Kuomet Lietuvoj ir Ru- sakėm, mes prirodėm ir mu
ši jo j praūžė 1905 metų re- $ų pusėj tiesa: rugiai jau 
voliucija, kuomet apie 1908 guli ant šono, ir mes esam 
metus " carizmas pusėtinai pergalėtojais..?’ 
sustiprėjo, tai visi menŠeyi-: 
kai-s^cialdemokratai, visi 
tie Kairiai ir Janulaičiai pa
bėgo iš darbininkų judėjimo 
ir užsidarė savo kambariue-
- e pasilsėti.” 4

Skaitant šitokio turinio 
eilutes, man vaizduojasi šriii 
kas; . '

Tarsi matau 1906 metais 
susirinkusia blogdarių gau
ją nakties Taiku prie vieno 
klebono puikiai žaliuojančių 
rugių. Toji pagiežos ^piurta 
gauja taiso dalgius ir ren-<darbininke, pažink tą vilką 
giasi sunaifefei taip puikiai'—-----
žaliuojančius javus. Prieš- \ 
aky tos gaujas stovi raudon- 
nosis vyrukas Vabalas j 
< Pruseika-Dėdelė) ir visa| 

' gerkle šaukia: "Kirskite, Į 
draugai, kiek įgalite! Dary- 
kit žalos kiek įmanote! Do
ra, žmoniškumas ir moralai
— tai buržuazijos išmjslas, i 
ir mes to neturime paisyti!:

Tai šitokis vaizdas man 
prisimena skaitant tą komtb- 
nistišką lapeli, pagamintą 
su tikslu šmeižti Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją ir 
jos atsiųstą Amerikon at
stovą a. K. Bielini. Lapelio (“Lietuvos laisvę, kaip "Kelei- 
idėja ir jo tikslas kaip tik —*■ J
supuola su anų metų įvyku
sia rugiapjūte. Lapelio auto- 
i ius kaip tik yra tas pats as
muo, kuris vadovavo tuo 
pragaištingu javų naikini
mo darbu. Užtad, lietuvi

apsisiautusi revoliucionie
riaus raudonu rubu, pažink 
ir ^'giliai pasvarstyk apie 
tuos darbus, kuriuos tokie 
"revoliucionieriai” yra atit

ikę praeity ir dabar dar tebe
dirba. Tą šlykštų dokumen
tą pasilaikyk, kad atėjus 
progai galėtum juomi tiems 
šmeižikams jų 
akis užlipint.

begėdiškas 
K. J. L.

ris”. Kuomet "Sandaros” 
vienminčiai, susibičiuliavę 
su klerikalais, tarėsi priim
ti Hymanso projektą, kad 
atidavus Lenkijai netik Vil
nių, bet ir visą Lietuvą, tai 
"Keleivis” pirmutinis Ame
rikoj pakėlė prieš tai pro
testą ir nutraukė veidmai
niams kaukes nuo akių. 
Kuomet "Sandaros" gimi
nės nutarė kviesti Į Lietuvos 
karalius kaizerio junkerj 
Urachą, tai ir vėl "Keleivio” 
žmonės kėlė didžiausių pro
testų. Kas skaito "Keleivį”, 
tas žino, kad mes nuolatos 
kritikuojame Lietuvos val
džią užtai, kad ji pataikau-

1
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BROOKLYN, N. Y.
Kriaušiuose komunistei 

šiek-tiek laimėjo.
Per šį kriaučių metinį su

sirinkimą, kuris įvyko 26 d. 
sausio, žmonių atsilankė ne
daug, o jau komunistai tai 
ič visų skiepų -savus susive
dė. Mat šiame -susirinkime 
buvo renkama 'skyriaus, val
dyba, o .juk komunistai, 
kaip jau visi žino, baisiai tų 
vietų nori. Na ir šiame susi
rinkime niekam neapsiėmus 
iš buvusios valdybas, išski
riant balsų skaitytojus, ir 
mažai kriaučių į susirinki
mą atsilankius, jie išsirinko 
beveik visus komunistėlius į 
54 Amalgameitų skyriaus 
\ aidybą.

Žinoma, nieko tokio, kad 
komunistai Įėjo į skyriaus 
komitetą, juk tokioje orga
nizacijoje turi būti visiems 
duris atdaros veikime. Bet 
dabar mes pažiūrėsime, kaip 
jie veiks. Jie paskutiniais 
laikais verkte verkdavo per 
"Laistę”, kad esą kriaučiai 
jiems neduoda džiabų unijo
je. Na, tai jau dabar ir gavo. 
Dabar tik lauksime jų tos 
"darbuotės”.

Vienaip ar kitaip, bet rei
kia pasakyti, kad per pra
ėjusi pusmeti kriaučiai ga
lėjo pasigėrėti veikimu savo 
komitetų. Nors man neteko 
dalyvauti ant Pildomosios 
Tarybos posėdžių, bet i 
daugumo girdėdavau, jog 
Pildomasis Komitetas daly
kus svarstydavo be jokių už- 
sivarinejimų ir į 
krypsnių. Gi patįs susirinki
mai būdavo vedami gana 
smarkiai ir pavyzdingai. 
Abelnai sakant, Ereoklvno 
kriaučiai per praėjusį pus
metį buvo liuosi nuo visokių 
intrigų ir partinių kivirčų 
unijoje. Tiesa, komitetas 
buvo susidėjęs iš visokių pa
niurti žmonių: komunistų, 
socialistų, gar.a pažangių 
tautininkų, aidobiistuojan- 
čių ir bepartyvių žmonių. 
Bet visi tie partyviai žmo
nės, regis, buvo su sensu ir 
žinojo kur yra vieta party- 
viams dalykams, o uniją 
mokėjo apsaugoti nuo to. 
Žinoma, buvo apie pora ir 
netaktiškų vyrukų, bet jie 
rolės nelošdavo ir į juos nie
kas domės nekreipdavo.

Dabartinis gi komitetas, 
galima neabejojančiai saky
ti, kad to neišlaikys. Viena, 
reikia sakyti, kad žinant ko
munistus negalima nei rei
kalauti to, nes jų darbas — 
skaldyti ir demoraližuoti 
darbininkų organizacijas. O 
antra, užtenka tik prisimin
ti koki žmonės iš korAinistų 
sudaro dabartinį unijos ko
mitetą. Nugi Jankauskas, 
Černauskas, subobėjęs Joku- 
bonis ir dar keletas kitų. 
Na ir iš šitokių žmonių, ku
rie apie organizaciją tiek te
išmano, kiek -degloji apie 
žemčiūgus, ar galima ką ge
ro organizacijai tikėtis?

Paimkim kad ir Jankaus
ką. Jo gyvenimo istorija yra 
tiek purvina, kad veikiausia 
nei • didžiausio ištvirkėlio 
nebūtų purvinesnė. Žinant 
jo provokatoriškus darbus 
Lavvrence,' Mass., kur per jo 
ir kitų sudarytą provokaci
ją dar ir šiandien nekalti 
žmonės kenčia; žinant jo 
perlevojimus su Bekampio 
gautais nuo bosų overko- 
tąisj.. pagalios atsimenant 
.lokauto laiką it jo girtuo
kliavimą su bosais ir. kitus 
dalykus: o dar labiaus 
mums gerai žinant, kokią ji- . 
sai provokaciją norėjo iš
kirsti būdamas prosytojų 
pirmininku, \ ’
uniją ir jos komitetą prie 
konspiratyvių darbų, — ar 
galima iš j'o ką gero tikėtis? 
Ir šitoksai žmogus ineina į. 
vietą unijos komitete ir dar1 
j atsaliomingą vietą, t.y. tijusi komunistiška

x /

Bendrąją New Yorko I ( ė” surengė koncertą. Pro- NORWOOD, MASS. 
Kriaučių Tarybą ir kartu Į j gramo išpildyme dalyvavo Koraunistdis n,.ikaItas pa
pildomąją vietos Tarybą! h p. Krasnickas ir J. Ziuro- 
Dar butų pusė bėdos, jei ji-mas Jiedu abu atvyko iš 
sai butų paprastas eilinis j Philadelphijos. Išpildymą
komunistas, bet juk komu-j programų galima skaityti 
nistai jį skaito gana "gabiu” Į pavykusiu, nors tai nebuvo, 
savo lyderiu, ir nėra abejo-itaip sakant, nieko ekštra, 
nes, kati jie ir kriaučių ko-j bet visgi buvo galima pasi- 
mitete jo klausys. Ir čia J klausyt gražių meliodijų.

komu- Publikos atsilankė tik apie 
nistiški protestai, šmeižimai pora desėtkų, kas aiškiai 

i-—-----ž—-J
ki kačių jomarkai. Na, o kas kaip minios "eina” su jais.

Turbūt tos minios jau pa
imate, su kuom turi reikalą, 
ir jos jau daugiau nesiduos 

■ save klaidinti avanturis- 
'tairs.

veikiausia, prasidės

ir visoki kiloki komur.istiš- parodo musų komunistams

pasiliks daryti paprastiems 
kriaučiams, kuomet jie savo 
komunistiškas giesmes ims 
giedot? Nugi, kuomet iki- 
rės tie jų šmeižimai, plūdi
mai ir visoki kitoki komu
nistiški kopūstai, tai drėbs 
laukan iš komitetų, kaip jau 
kriaučiai yra sykį padarę su 
jais.

Beje, negalima sakyti, 
kad jau dabartinis musų 
kriaučių komitetas susideda 
vien tik iš komunistų: yra 
jame dar anie pora' Pildo
mosios Tarybos narių, liku
sių nuo praėjusio pusmečio, 
kurie gana supranta ir žino, 
kaip reikia vesti šitokią or
ganizaciją, kurioje priklau
so Įvairių pažiūrų žmonės. 
Taip-pat ir pirmininkas yra 
netoks jau vėpla komunis
tas, kaip ten esanti kiti,.ir, 
veikiausia, jis stengsis, nors 
bent pakol-kas, rodyti savo 
bešališkumą: bet daug ko ti
kėtis iš pirmininko V. Ker- 
šulio negalima, nes jis yra 
tik vadovų garbintojas ir jų 
sękiotojas. Tik atsiminkime 

partinių į0 sekiojimus paskui Bimba, 
o suprasim, kad ir dabar ką 
jam Bimba ar kitas komu
nistų vadas pasakys,’ tai jis 
taip darys. Bet visgi, .abel
nai, dabartiniam,unijos ko
mitete yra didelė didžiuma 
komunistų, kurie beąbėjo- 
nes, anksčiau ar vėliau, pra
dės savo "gręžimo” darbą 
organizacijoje. Gal ir vėl 
kriaučiams^ reikės dėti ne
maža pastangų, iki tą bradą 
išvalys iš unijos.

Dabar kyla klausimas, ke
lio yra kaltė, jog pas kriau- 
čius vėl užima unijoj vietas 
toki prastos reputacijos 
žmonės? Tai yra kaltė pačių 
kriaučių, kad jie nesilanko Į 
susirinkimus. Kad ir šiame* 
nusirinkime, jeigu žmonių 
butų atsilankę daugiau, tai 
nėra abejonės, kad butų iš
rinkę geresniuosius unijis- 
tus Į komitetus, kaip tai V. 
Bielskų, JuozaponĮ ir kitus, 
kurie buvo apsiėmę i kandi
datus. Bet musų kriaučiai 
perdaug apleidžia susirinki
mus ir tuomi duoda kažka
da susiorganizavusiai skie
puose saikai galimybės. Mu
sų kriaučiai tik tuomet susi-[ 
rūpina savo organizacija ir 
lanko susirinkimus, kuomet 
jau joje būna nepakenčia-: 
mai blogi dalykai. Užtat pa
tartina kriaučiapis visuomet 
lankyti susirinkimus- ir te
myli unijos veikimą, o tuo
met nereikės mėtyti Įsibro
vusius šarlatanus iš unijos; 
komitetų. .

Taigi, rubsiuviaij daboki
te savo reikalus ir neduokit 
bet kam paversti savo uniją 
partijos dalvkams.

r Z. E. P.

b

gundydamas

H?

. - — - - 

sekiotojas. Tik atsiminkime

BALTIMORE, MD. 
Naujienos.

Musų didmiestis stori apie, 
200 mylių atstume pietų link7 
nuo New Yorko. Ačiū gam- 
tos patvarkymui, mes iki 
šiol neturėjome nei sniego, Į 
nei šalčių. Nors anglių tru
kumas dalinai ir pas muši 
apsireiškia, bet kuomet oras • 
-------- s, tai žmonės su ap-į 
šildymu kambarių tokios 
bėdos neturi; kaip kitur.

♦ ♦ ♦

Vasario 5 d. nusibankru- 
"susai-

❖ ❖ *

Lietuvių Amerikos Atle
tų Kliubas 10 d. vasario su
rengė vakarėlį.-kur liko su
lošta "Gyvieji Nabašninkai” 
ir sudainuota keliolika liau
dies dainų. Vakaras pavyko 

i visais atžvilgiais, ir butų, 
geistina, kad ir tankiau to- 

1-zių vakarėlių Įvyktų, kurie 
j t ikrai turi savo vertės iš 
į daugelio atžvilgių.

« $ *

Aną sekmadieni čia bim- 
hino Bimba. Bet jis irgi tu
rėjo prasto pasisekimo iš 

! priežasties publikos ne
skaitlingo atsilankymo. Vis 
tai liudija kaip minios i 

i jais "eina Kazys.

gėdos stulpo. Sudegė dėtu 
vių bažnyčia.

11 d. vasario L.S.S. Ben
drovė suren gė vakąrėlį su| 

; gania, piačin 
daugiausia 
ties žiedo" v.
Vaikučiai sa 
ko pusėtinai 
priklauso g 
mokytojai p. 
liūtei, kuri n 

i vaikučiais dr.. ...
Netikėta pirtis "tova- 

rištiui";
’Programo pertrauko Įe 

vakaro vedėjas perstatė kal
bėti vietini komunistėli Gai

žauską. Na. ii- pradėjo tasai 
vyrukas riesti "spyčių” apie 
tai, kaip buržuazija griauna 
šeimynišką gyvenimą, kaip 

i Franci ios buržuazija stato 
paminklus toms merginoms, 

[kurios nelegaliu budu pasto
ja motinomis. Ir jau kad 
pradės duoti velnių tiems, 
kurie pritaria kapitalistiš
kam surėdymui, sakydamas, 

[kad tokie žmonės griauja 
; porini gyvenimą. Tik bolše- 
■ vietinėj Rusijoj esą viskas 
'gerai ir po?ų persiskyrimo 
tenai nesą (Nežino vargšas, 
kad net pats bolševikų "kar
dinolas” Trockis, "Įsimylė- 

su jęs” Į buvusio caro generolo 
. - gražią dukterį, persiskyrė
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su savo pačia — apysene žy- 
• iclka). Publika pradeda ne
rimauti, nori duoti klausi
mų, bet Galgauskas greitai 

[liečia savo spyčių” ir už- 
aigęs nueina už scenos.
Vakaro vedėjas po viskam 

areiškin publikai, kad kai- 
ėtojas su mielu noru atsa- 

įduocus klausi- 
išeina Gaigaus- 

i išdidumu, tar- 
ržuazija nugalė- 

jšblvškęs žmo- 
baisu klausia 

: “Tamsta rie- 
^.-0 i ai, kaip ka- 

surėd*ymas ar- 
. Aš noriu tams- 
i, kaip ten buvo

9 — “

PHILADELPHIA, PA.
Naujos mados vakaruškos.

Rytinėj miesto daly taip 
žadinami seniai, tai yra že- 
ločiai, sumanė naujos ma
dos vakaruškas. Pirmiausia 
iie sudeda po. 3 dol. pinigais 
ir už tuos pinigus nusisam
do svetainę, prisiperka rū
kytų šolderių, tautiškų deš
rą su kopūstais ir keletą ga
lionų naminės, nusisamdo 
rieną muzikantą su armo
nika, 
įas.

Valdvba išdavė raportą, 
zurio pasirodė, kad organi
zacija gerai stovi. Ižde esa
ma virš dvidešimts du dole
riai pinigų apart čarterių, 
•mygu, antspąudų? muzika
lių instrumentų ir t.t,, ku
ities organizacija turėjo 

įsigijusi.
Išrinkta pastovi valdyba 

’š sekančių narių: K. Misius, 
organizatorius; Marijona 
iakimiutė, užrašų sekreto
rė; K. Januškevičia, iždinin
kas ir J. Auryla, korespon- 
lentas.. •

Tarp kitko tapo nutarta 
nurengti draugišką vakarėli 
-u Įvairiais pamarginimais 
luoti progos progresyvei 
jaunuomenei susipažinti ar
čiau su draugijos tikslais ii 
linksmai laiką praleisti pa
tiems nariams. Išrinktas va
karėlio komitetas iš dd. K. 
Misiaus, K. Januškevičiaus 
:r St. Zovės, kuriems paves- 
ta surasti visas rengimo rei
kalas.

Nutarta sekanti susirin
kimą sušaukti ateinanti 
penktadieni, vasario 9 d. 
” :30 vai. vakare, pas drg. A 
Puidą, 822 W. 35th st. Nori
ma geriau sutvarkyti ir su
planuoti tolimesnį veikimą.

Pora metų atgal L.S.J.L. 
buvo viena iš aktyviausių 
organizacijų. Ji turėjo kele
tą šimtų energingų narių ir 
gabių darbuotojų iki užėjo 
komunizmo audra, kuri su- 
iemoralizavo organizacijos 
veikimą. Bet šiandien pasi
rodė, kad komunizmas, apie 
kuri tiek daug svajota, pra
deda nuslėgti ir nykti. Pa- 
Įalios, būrys draugų ir vei
kėjų iš Chicagos ir apylin
kės, nutarė atgaivinti L.Š.J. 
Lygą ir praktiškiau sutvar 
kyti jos programą, kaipo 
vienintelės progresyvės lais
vos jaunuomenės organiza
cijos, kurios svarbiausiu 
tikslu bus šviesti ir lavinti 
jaunuomenę . socialistinėj 
dirvoj. Ji taipgi stengsis 
jaunuomenę lavinti dailėj — 
dramoj, muzikoj ir t.t., ren
giant draugiškus bei šeimy
niškus vakarėlius, išvažiavi
mus, ir visokius Įvairius pa
silinksminimus savo na
riams.

Atsižvelgiant į L.S.J. Ly
gos programą ir narių ūpą, 
reikia tikėtis, kad ši organi
zacija greitu laiku atsistos 
ant tvirtos papėdės, nes vie
na, organizacija gerai stovi 
finansiniai ir antra, praeita
me susirinkime pas draugus- 
ir drauges pasireiškė nepa
prastas pasišventimas ir no
ras dirbti ir veikti šios orga
nizacijos labui ir idėjoms. ' 
Visi draugai raštiškai pasi- ! 
žadėjo ateinanti susirinki- ’ 
mą pą keletą dolerių aukau- . 
ti organizacijos bėgantiems ’ 
reikalams. Apart sugrįžimo i 
senųjų narių, dar keletas 1 
naujų draugų prisidėjo, ir i 
sekanti susirinkimą kur kas 1 
daugiau draugų ir draugių * 
prisidės.

Svarbiausiai ši organiza
cija buvo ir yra reikalinga 
laisvai protaujančiai Ameri- 
ko progresyvei jaunuome
nei, kuri turės progos prisi
dėti, sutverdama kuopas 
Įvairiuose miestuose ir mies
teliuose. Visi sujungę spė
kas pajėgsime nuveikti mil
žinišką visuomenėje darią 
Pagalios laikui bėgant ir ap-L-J 
linkybėms keičiantis dėl 
sekmingesnio veikimo, no
rint ar pageidaujant didžiu
mai, L.S.J. Lyga galės su
jungti savo spėkas ir veiki
mą su veikimu Lietuvos so
cialistinės jaunuomenės, ku
rios, kaip ir Lvgiečių, idėji
niai tikslai yra vienodi. •

L.S.J.L. Korespondentas.
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šeimynas.
1

J. šeimyna? Kol tamsta 
nenuėjai tenai ant burdo, J. 
šeimynoje buvo geriausias 
gyvenimas. Bet kaip tik 
tamsta ten nusimufinai. vis
kas kitaip pasidarė. Taigi 
aš noriu žinoti, kas ten bu- 
vo:

"Kalbėtojas” atsako: 
"Tas tiesa, kad ta šeimyna 
suiro. Bet manęs nekaltink, 
nes ji ir pirmiau buvo biskį 
apirusi".

"Ir tu to nepadarei?” — 
[klausia vėl tas pats žmoge
lis.

"Ne!” 
j kas.
* Tuo tarpu atsistoja seny
va moteris, kurios dukteris 
priklauso prie "tovariščių" 
draugijos, ir pradeda drožti 
Galgauskui pamokslą: ”Tu 
begėdi, kaip tu drįsti savo 
nm’vus ant kitų drabstyti! 
Kur tavo moteris? Kam tu 
sakai, kad automobiliai kal
ti suardymui šeimynos? Tu 
begėdi! Tu suardei vieną iš 
pavyzdingiausių šeimynų”.

Komunistėliui pasidarė 
karšta. Nuo karščio jis pa
raudo kai vėžys.

* * ♦

Sudegė lietuvių bažnyčia.
Norwoodo katalikai turė

jo gana puikią bažnyčią, ku
ri 11 d. vasario iš nežinomos 
priežasties užsidegė. Pribu
vę ugnagesiai smarkiai dir
bo, bet ugnis buvo neįveikia
ma.

Nors mums, laisviems 
žmonėms, bažnyčios sudegi
mas daug neapeina, bet vis 
tik gaila, kad musų broliui 
turtas nuėjo durtais. Kartu 
su bažnyčia katalikai neteko 
ir savo svetainės:

Norwoodo lietuvių bažny
čia nebuvo lietuvių piudymo 
centru, kaip kitose kolonijo
se kad būna, nes dabartinis 
Noruvoodo kunigas žiurėjo 
vien savo reikalų, ir kitokių 
Įsitikinimų žmonių neužka
binėjo.

Ugnies priežastis nežino
ma. Kaikurie žmonės kalba, 
kacl "kliuksai” padegę, nes 
"dženitorius" gavęs laišką 
nuo jų. Kiti gi mano, 
veikiausia iš šildomojo 
čiaus pasidarė gaisras.

♦ ♦ ♦

Dar vienas navatnas 
lykėlis. Norwoodo ženočiai 
vyrai nutarė partraukti iš 
Chicagos inkstukų vagius, 
kad pavogtų vienam Nor- 
woodo vyrui inkstukus, nes 
jis perdaug "baderiuoja” 
svetimas moteris ir tuomi 
ardo šeimynišką gyvenimą. 
Tokiems vagiams skiriama 
500 dolerių dovanų.

Tovarišč.
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Motina turėtu dėti visas pastangas

ROS.

Tinkamai Penimas Kūdikis
Miega Gerai

Tūkstančiai kūdikiu kasmet .numirš
ta nuo neprižiurėjimo. Jie galėtu būti
gyvi, sveiki ir linksmi, jei butu buvę
jais tinkamai pasirūpinta. Atsako
mybė guli ant kiekvieno tėvo ir moti-

Jie turi apsaugoti gyvybę
sveikatą savo kūdikiu.

krūtimis penėti kūdiki. Jei ji pasi
junta negalinti jam duoti Gamtos
maisto, ji neturėtu eksperimentuoti 
su kitais maistais. Jos pirmoji m 
tis turėtu būti Eagle Pienas.

Eagie Pienas yra grynas ūkio pienas 
Eordeno budu sumaišytas su grynu 
cukrumi. Jis išauklėjo šimtus tuks 
tančię kūdikių Į stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris. Daugiau Eagie 

yra suvartojama kūdikių p‘ 
riejimui, negu visų kitų kudikinių 
maistų krūvon sudėtų. Po visą šalį 
gydytojai rekomenduoja ji motinoms 
deltų, kad jis lengvai suvirškinamas 
kūdikiams.

Jei nežinot kaip vartoti Eagle Pieną 
savo kūdikiui, išpildykit kuponą šio 
paskelbimo, pasiuskit mums, ir gau
sit visai dykai pamokinimu jusu kal
boje kaip ji vartoti.

Borden Buiiding

atd te? .-dd-;00®’ 
each wwl

kad 
pe-

da-

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Socialistinės Jau

nuomenės Lyga atgijo.
Penktadienio, vasario 2 

<]., vakarą, pas drg. A. Pui
dą, 822 W. 35th st., įvyko an
tras L. S. J. Lygos susirinki
mas, sušauktas tikslu atgai
vinti tą organizaciją.

Pirmininkavo J. Čeponis.

ir pradeda vakarus- 
Pirmiausia pasivalgo 

lešrų su kopūstais, prisi- 
raukia naminės ir pradeda 
lurnavoti (šokti). Į tas va- 
carv.škas "singeliai” nebūna 
leidžiami, vien tik ženočiai.
"Singeliai” matydami, kad 

seniai juos pralenkė girtuo
kliavime, ir jie pradėjo pa
našias vakaruškas rengti. 
Nors nebutų peiktina, kad 
jaunimas surengia pasi
linksminimo vakarėlius, bet 
kad apart girtuokliavimo 
niekas daugiau nėra veikia
ma, tai labai bloga. Nors 
čionai yra senai sutverta 
1 raugi ja "Daina", kuri pir
maus surengdavo neblogus 
perstatymus ir koncertus, 
bet šįmet nieko, o nieko ne
rengiama apart minėtų va-^ 
karuškų Tai yra gėda dai- 
niečiams.

Šitas vakaruškas daugiau
sia rengia Tautinės Sanda
ros nariai.

Prakalbų musų sandarie- 
riai daugiau nerengia. Buvo 
nirmiaus dvejas surengę, 
bet nenusisekė. Komunistai 
•r.tėję sukėlė "revoliuciją" ir 
nuvertė kalbėtojus nuo stei- 
čiaus. Ištikrujų žiopli tie 
musų sandariečiai. kad neži
no kaip nuc tokių "revoliu- x 
cijų” apsisaugot.

Ašerukas.
T* ____________________

MILLINOCKET, ME. 
Lietuvių girtuokliavimas.
Nežinau ar visose koloni

jose, ar tik pas mus lietuviai 
vra taip tampomi po teis
mus už girtuokliavimą. Nuo 
iat Kalėdų nėra tos savai- 
ės, kad nebutų lietuviu teis

mo už samodielką. Rodos 
neapsiriksiu pasakęs, kad 
oer pusantro mėnesio vie
tos lietuviai sumokėjo pa
baudų už girtuokliavimą 
apie 1.000 dolerių. O lietu
vių čia yra vos tik 28 šeimy
nos ir apie SO pavienių.

12 d. vasario Jbuvo teismas 
keturių lietuviu už girtuo
kliavimą. Tris užsimokėjo 
po 15 dol. su centais, o stu- 
hos savininkui priteisė net 
116 dol.

Turiu pažymėti, kad ne- 
kurios musų gaspadinėlės 
daugiaus myli įtraukti 
svaigalų, negu vyrai. Kaip 
tik vyrai išeina į darbą, tai 
jų pačios tuojaus sueina į 
rieną stubą, susimeta po 
pusdoleri ir pasiunčia bur- 
dingferi pas italijonkas par
nešti vyno. Kai prisitraukia 
vyno, tuomet būna-šlykščių ' 
kalbų ir darbų.'

Gamtos Apdovanotas.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)’
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Visi skaitykit 
“Keleivi’.

sykiu su parapijonais ant 
vieno steičiaus sėdi. Aš be- 

il-

—Tegul bus pagarbintas.
Maike.

—Sveikas-drutas, tėve, cinu, Maike, kad jis neuž 
Kur gi tu buvai prapuolęs? go ir prie mano vyčių prisi- 
Žmonės jau pradėjo kalbėt, 
kad tave užsnigo kur nors.

—Nevermai, vaike, vyčių 
generolas taip marniai ne
prapuls. Jeigu jau man pri
sieitų mirti, tai aš kokiam 
bedieviui nors gaivą nukib
čiau.

—Bet ištikrujų, kur gi tu 
buvai, tėve, kad per ištisą 
mėnesi aš niekur tavęs ne
mačiau ?

—Nematytum manęs 
Šiandien, jei no toks vožna.

ir 
iŠ 

interesas butų prispyręs 
mane apleisti Vašinktoną. 
Tu turbut girdėjai, Maike. 
kad gerbiamas musų atsto
vas nesenai apsiženijo su 
gražiausia mano vaisko vy
le.

—Girdėjau, tėve, girdė 
jau.

—Taigi apsiženijęs su 
jauna ir 'dailia mergina. 
Maike, jis dabar sugalvojo 
nauja ligisraciją...

—Ką, ką?
—Ligisraciją.
—O ką tai reiškia?
—Ar tu nežinai, vaike, 

kas yra ligisraciją? Orait. 
aš galiu tau šitą išvirozyt. 
Ligisraciją, Maike, tai toks 
išmislas, kad kožnas lietuvis 
Amerikoj turi pas gerbia
mąjį musų atstovą užsirašy
ti ir užmokėti padotką. Pir
ma, vaike, už tą ligisraciją 

.musų gerbiamas atstovas 
norėjo po 10 dolerių imti, 
ale kai bedieviai subuntavo- 
jo svietą ir atsisakė po de
šimtinę mokėti, tai gerbia
mas musų atstovas, būda
mas tikras krikščionis ir 
turėdamas labai gerą širdį, 
nutarė nusileisti ir imti tik 
po 5 dolerius už tą pačią h 
gisraciją. Tai dabar žinai 
kas tai yra?

—Reiškia, tu kalbi apie 
registraciją, ar taip, tėve ?

—Jessa.
—Tai kodėl tu sakaisi tu

rėjęs apleisti Washingtoną 
dėl tos registracijos?

—Ogi todėl, kad mums la
bai reikia pinigų, o dabar la
bai gera proga rinkti aukas. 
Dabar, vaike, lietuviai pa
ėmė Klaipėdą, dabar lietu
viškas vaiskas mušasi su pa
liokais už kokią ten nera
liuotą zoną, tai žmonės 
greičiau duoda mums pini
gų. žiūrėk. „Sandaros” re
daktorius koks didelis šliup- 
tarnis, o kaip tik išgirdo, 
kad katalikiška Lietuva no
ri paimti Klaipėdos protes
tantui po savo apieka,

*

Kunigu teroras.'vaikučius ir vedė lutą mote-!pirmyn ar atgal. Todėl šuva| 
ri- kuri taip pat skaitė „Ke-' paprastai bėga šalin apie 20 k.;,vi bar jau jis taip | žingsnių ir tik iš ten gali su-

Keleivi Įtikėjo, kad tik uosti kurion pusėn daugiau 
.okius ir jieskojo, kuri butų atsiduoda, ir tuomet jis bė- 
;ito laikraščio skaitytoja. Iriga paskui žvėrį, šuva tą pa- 

yaip jis atitaisė sugriuvusi ti daro, ką ir mes darom,1 paverpę 
kuomet kas mums garsiai dem. ;___
rėkia į ausi: mes stengia- žmones. Tuos žmones bau- 
mės pasitraukti toliau ir tik džia. neduodami šliubų, nę- 
tuomet suprantame ^'krikštydami vaiku ir kitais
mums sako. Taip pat ir su • ' • • •' ’ T * -
matymu. Kuomet daiktas, Į 
kurį žiūrime yra labai arti 
akių, mes nematome jo aiš- 
kai ir tik atstūmę jį toliau 
nuo akių pradedame jį ge
riau matyti.

šunis pažįsta vienas kitą 
ir perduoda vienas kitam įkartais kelis kartus 
ženklus tik su pagelba uos-.nėti. . ‘
tymo. * 'taip pat tik vien šmeižimai

Vabalai turi dar stipresnį i Jų žmonių, kurie nepučia į 
jauslingumą. i----- -------o. . - . . - , ,
lekia ant tos gėlės, kokia [kunigui tiesos zod 
jai reikalinga. Kirmėlė tie-joib' 'Aia n*™"’"* 
siog šliaužia prie lapų, ku
riuos ji ėda-. Uodai, blusos ir 
kitoki x vabalai suuodžia 
žmogų nuo dešimčių tūks
tančių savo žingsnių.

Jeigu jau mažos yra tos 
dalelės, kurios atsiskyrę 
nuo daiktų papuola musų 
nosin ir taip duoda mums 
patį daiktą suuosti, tai kaip
gi mažos turi būti to daik
to dalelės, pagal kurias ma
ži vabalėliai, kartais per 
tuksiančius sieksnių, suuo
džia patį daiktą?

‘ ‘Turbut taip pat
krikšč. deni, bučių sąraše 
yra ginklo vartojimas prieš 
savo nepaklusnėlius. Kita
dos jėzuitai tik tuo pasižy
mėjo žmonijos istorijoje,kad 
mokėjo greit nuteisti, išpa
žintį kankinimais priversti 
atlikti ir nužudyti daugiau
sia skausmo darančiu ba
du; taip pat intrygų suda
rymu ir melais. Tame jėzui
tų dar ligi šiol niekas nėra 
pralenkęs. Pas mus jėzuitai 
turi daug Įtakos, nes kiek
vienas kunigas išauklėtas 
toj dvasioj,ir kuone kiekvie
no jų tie jėzuitų viešpatavi
mo laikai skaitomi aukso 
metais katalikų bažnyčios 
istorijoje.

Telšių ap. tūlas laikas tam 
atgal kaž kokie vaikėzai pa- 

kunigo lasė grąsinantį laišką Me- 
visi jo priešai,. dingėnų Valstiečių Sąjun-

Kuone iš visų parapijų griebtis, 
ateina žinių, kaip kunigai, 

> bažnyčią krikšč. 
įstaiga, terorizuoja

Aš gerą dalyką remiu 
netikusį naikinu. ”Keleiv 
yra geriausis laikraštis, 
todėl aš jį daugiausia reni i. 
Kad „Keleivis” yra naudin
gas laikraštis, tai aš prirū
dysiu jums paties gyveni: < 
faktais.

Keliolika metų atgal atva
žiavo iš Lietuvos į Liuli: u 
miestą du broliai, 
vadinosi Juozas. 1 
liūs. Juozas 
vi”, o Julius 
tautininkų laikraščius. Tan
kiai tarp juodviejų kildavo 
net ginčų dėlto, nes Julius 
pykdavo ant Juozo, kam šis 
skaitąs „bedievišką” laik
rašti.

Pagalios 
skaitydavo 
raštus, išvažiavo i kitą mit 
tą ir tenai susipažinęs s 
!a davatka apsivedė. Jo bro
lis Juozas susijieškojo ant 
vietos sau merginą, kuri 
taip pat skaitydavo "Kel 
vį„, buvo laisva, ir apsive 
su ja. Po apsivedimo Juo? 
per penketą metų su sa* 
drauge ėjo dirbti, nes abu. 
buvo pusėtinai apsišvietę 
šeimynos neturėjo. Susidė 
gražaus skatiko, jiedu nu 
pirko sau dailų namą, už
dėjo krautuvę, po šešių m 
tų susilaukė vaikiuko, ir da
bar taip gražiai gyvena, k >- 
net malonu iš šalies žiūrė:!

Na, o dabar pažiūrėkim-, 
kaip einasi jo broliui Juliui

1Ii 
tauci- 
ur j h 

>i, 
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. Vienas 
kitas Ju

škaitė „Kelei- 
— klerikalų ir

Julius, kuris 
katalikišku> 

su tu-

savo gyvenimą, dabar gyve- 
> a sau laimingai, ir kiekvie
na::’. sako, kad jis dėkingas 
ūžt .i "Keleiviui”.

Taigi skaitykime „Kelei
vį" ir platinkime jį tarp tų, 
kurie dar bijosi jo, taip kaip 
bijojosi Julius.

S. Pocius.
«

JAUSLINGUMAS.
dš Tolstojaus pasakojimų).

kai

budais vien už tai. kad jų 
[nuožiūra, tie žmonės nebal
savo už krikščionių demo- 

j kratų, ar ūkininkų sąjungos 
larba darbo federacijos są
rašus. Atėjus krikštyti vai- 

'ką reikia išklausyti nemalo- 
!nių kunigo išmetinėjimų, 

suvaži- 
Bažnyčiose pamokslai

žmogus mato akimis, gir
di ausimis, suuodžia nosia. 
pažįsta skonį liežuviu ir su
eiti pia pirštais. Vieno žmo
gaus akis mato geriaus, ki
lo bloginus. Vienas gali gir
dėti ištoli, kitas gi visai ne
girdi. Pas vieną yra taip 
Jauslus suuodimas, kad jis 
ištolo gali pasakyti kuomi 
kvepia, kuomet kitas prie 
m sies prisidėjęs supuvusį 
kiaušini, nieko nesuuodžia. 
Vienas čiupinėjimu nežiūrė
damas gali atskirti kiekvie
ną daiktą, kuomet kitas čiu- 
į.inėjimu negali atskirti nei 

į. medžio nuo popieros. Vienas 
vos ant liežuvio uždėjęs ko
kį

i kuomet kitas

i?

I

. Ll
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i

į 

I
[ kuris bijojo "Keleivio 
Įskaitė tik katalikų ir 
[.ninku ’ laikraščius. K 
dabar buvo ir kaip vertė 
jo brolis Juozas jau ir žino 
nežinojo, tik vieną dieną pa
stebėjo laikraščiuose, 
jis jau j ieško pabėgusios 
vo pačios, kuri palikusi jį < 
šešetu vaikų ir išvažiavv.- 
su svetimu vyru. Pasirodo.

. kad per šešis metus Julius 
r kad tuo pačiu laiku visur į prigyveno pusę tuzino vaiki _ , .... ?a_ 

(Ii-

į priegia

rašys. Jis jau paaukavo pen
kinę ir nutarė, kad tie pini
gai butų nusiųsti musų Stul
ginskiui. Taigi šitokiu laiku, 
Maike, kada bedieviai patįs 
pradeda muštis sau krūti
nėn ir lenkti prieš mus savo 
galvas, tai geriausis čenčius 
rinkti aukas. Todėl aš ir iš
važiavau iš Vašinktono. Aš 
dabar važiuoju per* visus 
miestus su vyčių agitacija 
ir visur duodu Įsakymus, 
kad mano vaiskas rengtų i 
mitingus ir rinktų pinigus,: ...

liškintų, jog i 
reikalinga ‘ligisrac... Kaip' 
tu, vaike, ją vadini?

—Registraciją.
—Jes, ligisraciją. Gal ir 

tu, vaike, užsilegistruos: ?
—Ne, tėve, aš tokių daly

kų nepripažįstu.
—Tai kibą tu koks lenk- 

bernis? Argi tu nežinai, kad 
Lietuvai reikalingi pinigai?

—Bet ir man pačiam pini
gai reikaliągi. Ar tu manai. ■ 
tėve, kad man tai nereikia 
Jų?

| —Jes, vaike, aš žinau, kad'
reikia. Bet visgi ir Lietuvosi 
valdžiai reikia paaukauti.

—Man neišrodo, tėve, kadi 
Lietuvos valdžiai pinigai1 
butų labai reikalingi. AŠ 
skaičiau Lietuvos laiki as- 
čiuose,- kad Lietuvos Seimas 
nutarė mokėti kunigams al
gas iš valstybės iždo. Jei 
Lietuvjai butų reikalingi pi
nigai,/juk ji prabaščiams al
gų nemokėtų. Amerika yra 
turtingiausia šalis pasauly
je, o ir tai kunigams nei 
cento nemoka. Taigi, jei a- 
aukausiu Lietuvos valdžiai, 
tai aš aukausiu kunigų al
goms, o kunigai už tuos pi
nigus aprėdys gaspadincs ir 
jų gimines. Ne, tėve, kuni
gams pinigų pas mane nėra. 
Jie ir taip turtingi. Jie gana 
prisirenka už šliubus ir ki
tokius/ savo patarnavimu 
Po teisybei, tai jiems ne al
gas reikėtų mokėti, bet dar

Bitė tiesiog i kunigo dūdelę, kurie pasako 
ant tos gėlės, kokia (kunigui tiesos žodį, kad jis

* * aikvoja parapijos turtą, ne
padoriai elgiasi su parapijo
nais ir t.t. Žodžiu, I 
akimis yra unju >
bedieviai" ir t.t., kurie nepri-'gos pirmininkui p. Jonui 
klauso kunigo vedamoj d-joj Makarui. Jie jį baugina už- 
ir drįsta tam „neklystam*>'" 
čiam” kunigui, pasakyti 
prieš, o ne vien jam pritaria.

Šituo moralio teroro budu 
kunigai mano priversti vi
sus piliečius balsuoti už juos 
kitais rinkimais ir įstoti į jų 
vedamas organizacijas.

Ar gi bažnyčiai jau tik te
kis politinis uždavinys at
siekti paliko?

Bažnyčia ne tam yra 
Įkurta, kad žiūrėtų kas už 
ką balsavo ir persekiotų

, mukią, jei jis nenustos agi
tavęs už Valst. Sąj. Pil. Ma- 
* karas pamanė, kad tai neiš
mintingų krikšč. dem. žmo
nių darbas, ir, būdamas drą
siu žmogumi ir pasipiktinęs 
tokiu pasielgimui, dirbo 
kaip dirbęs. Bet štai užma- 
nytojai, pasaugoję grįžtantį 
iš bažnyčios p. Makarą su 
kitais žmonėmis, eilėje ei
nantį pirmą žmogų paklau
sią ar jis yra Makaras, ir 

i negavę tuoj atsakymo, pa- 
Į leido i jį šūvį. Tai buvo Ma
karo draugas, į kurį šovė 
(tik sužeidė kaktą).

Kas manoma tokiu būda 
atsiekti?

Ar gi tie žmonės nežino, 
kad kokiu budu jie patys ko
voja. tai tokiu budu ir kitus 
gintis verčia? Ar gi jie ma
no, nužudydami žmogų, 
naudą savo partijai padaly
ti? Ar gi nori savo partijai 
prirašyti naują pavadiniiąą 
— žmogžudžiai?

Tai labai pavojingas žy
gis, kurio griebtis nei vienai 
partijai nepatartume.

B—nas.
("Liet. Uk.„)

i

-e. kį gabalėlį pasako jo skonį, 
[kuomet kitas ir sukramtos 
:r nurijęs nevisuomet teisin- 

[ rai pasako ar daiktas buvo 
[ 'aidus ar kartus.

Jausmai pas gyvulius, 
kaip ir pas žmones, taipgi 
-•evienoki. Bet pas visus gy
vulius jauslingumas yra sti
presnis. negus pas žmogų.

žmogus, norėdamas pa
dui koki daiktą, pirmiau
siai pažiūri į ji, paklauso ar 
neišduoda kokio garso, kar
tais pauosto ir^pačiupinėja. 
Tankiausiai, kad pažint 
iaiktą, žmogus bando ji pa
imti rankosna ir pačiupi
nėti.

Gyvuliai gi visai kitaip 
lar . Kad pažinti daiktą 
;ie stengiasi pirmiausiai ji 
lauosiyti. Arklys, vilkas, 
-u va. karvė, meška nepažis- 
a daikto tol, kol jo nepa

bosto.
Kuomet arklys bijosi ko 

is prunkščia — išvalo sau 
losi

1

I

1

VALIO. AMSTERDAMAS
SPRINGFIELDAS, ROCK 
FORDAS, M ESTVILLĖ IR
KITOS LIETUVIU KOLO-. kunjg0 nurodymu vaduoda-i 

rei-l
ĮN ĮJOS!

i ką balsavo ir persekiotų
i tuos žmones, kurie balsavo 
.sulyg savo pasirinkimo, o da:

kad
s sa

li
I

miesi, bet žmonių sielos
■ Italams.
į Musų piliečiai jau yi a 

... . perdaug šviesus žmonės,kad 
ir "Vilniaus pasiduotų kunigų tokiai ne- 
PatriotisKOš sąžiningai ir verčiančiai 

Amerikoje

musų tautai-ir ant galo pasiliko t: 
. Kaiplčios. Vaikai atsidūrė 

džiausiame skurde, ir p 
ėjn atiduoti juos 
jos namus.

■ Pasilikęs vienas, Julii. 
[turėjo daug vietos savo na 
muose ir pas jį apsigvve.m 
burdingieris, kuris 
"Keleivi”. Iš pradžių Juk 
tas nepatiko, bet kad „Ec! 
vio” skaitytojas buvo inteli 
gentiškas ir mandagus vo
ras, tai jis greitai Julių per 
tikrino, kad jo baimė priv 

i 'Keleivį” yra nepamatuota 
jis pradėjo aiškinti jam, jo:.- 
[visos jo nelaimės ir varga 
paeina iš jo tamsu 
mo, iš nepažinojimo gyveni 
mo. Kad gyvenimą pažinus 
reikia mokytis, reikia skai 
lyti gerus laikraščius b 
knygas, reikia lankytis Į ge
ras prakalbas, nes kunig- 
pamokslų klausydamas nie 
ko neišmoksi. Juk davatkos 
kurios tik bažnyčioj tupi i: 
vien tik kunigų klausos 
yra tamsiausis gaivalas. A 
tas da neparodo, kad apšvk 
tos reikia kitur jieškoti?

Ir tas vaikinas nusivea 
Julių i socialistų prakalba 
vieną sykį, nusivedė 
syki, patarė jam nusip:

S

|
I

SKHltr 
.1 

Keiei

I

į; 
iloas 

antra
1 Al J 

viena-kita socialistu knvgu- 
ir
11v..

tę. paskui jau užrašė jam 
i „Keleivį” Kalėdoms dovan 
ir pagalios prirašė prie so
cialistų kuopos. 

Ir Julius pasidarė .visai kt- 
mokesčiais ju įplaukas au- cas žmogus. Ažuot poteria- 
----  ' ' [vus ir žiurėjus į dangti, ji< 

;7_'pradėjo rūpintis savo gyve
nimo pagerinimu. Nustojo 
jisai kunigui savo pinigus 
nešęs, nustojo gėręs, pradė
jo skatiką taupyt, f- y— 
lios susitaręs su savo 1 
dingierium užsidėjo krautu- užvesti

Užgriuvo ant Lietuvos 
nepaprasti įvykiai, surišti 
su Klaipėdos 
kraštų likimu, 
lietuvių širdys 
vėl sujudo.

Paskutiniais laikais, pra-[ 
dedant 
mėnesio 
kolonijos 
Šauliams, 
stojusiems ir pasišven- nok tuo, 
usiems Lietuvos nepriklau- savo tikslo, 

somybę ginti: pvisai 1•f C |

Amsterdam, N. Y., per.
Politinį Kliubą 8604.54. 1090 raiu-nSpringfield, Iii., per Šau-i Iv&u IU8tl| 1112.^'] 
liu atstovo prakalbas 
Š452.01.

Rockford, Ilk, per Šaulių 
atstovo prakalbas 8363.-54.

Westville, lik, per Šaulių 
ustovo prakalbas $204.50.

žmones veidmainiauti 
'tikai.

Bet atsirado jau ir 
nuo praeito sausio kių .kovotojų. Kunigai 

pusės, sekančios nvčioje plėšia žmonių 
aukojo Lietuvos be, šmeižia, i ’ ' 
savo laisvu noru darni savo pamokslus, vie- 

ir pasišven- nok tuo, mato, neatsieksią 
, tai pradeda ir 

barbariškų būdų

poli-

kito- 
baž- 
gar- 

melais pagrįs-

f

i

r;a paliuosavimą po $400 už 
kiekvieną.

v edę žmonės, kurie išviso 
uždirba 85,000 arba ma
žiau, gauna paliuosavimą 

. 1920 metais ve
dusieji turėjo paliuosavimą 

[ant $2,000. Vedęs žmogus 
turi gyventi su pačia, kad 
gavus paliuosavimą iš $2.- 

[ 500. Apart to, gali gauti pa- 
i liuosavimą po $400 už kiek
vieną užlaikančią ypatą. 
Takių nuošimtis yra 4% ant 
pirmų 84,000 virš paliuosa- 
mų, ir 8' '< ant virš tos su
mos. Tokiu budu, vedęs 

„ . su dviem vaikais
turi paliuosavimą ant 83,-

sai 
ad geriau pajaustų, ii 

neperstoja bijotis pakol 
įeapuosto nepažįstame 
Jaikto.

Šuva tankiai bėga pėdo
ms paskui savo šeimyninką. 
• pamatęs jį iškarto nusi- 
rąsta. pradeda loti ir neper 
stoja bijotis, kol pribėgęs 
lepauosto jo ir nepersitikri- 
la. kad tas daiktas, kuris jo 
.kims išrodė baisus, yra tai 
:o šeimyninkas.

Jaučiai kartais mato, kaip 
m -a kitus jaučius; girdi 
kai» kiti jaučiai baubia ir 
kriokia skerdynėse, vienok 
isai nesupranta kas tai da- 

•osi. Bet tegul tik jautis ar
ba karvė užeina ant vietos, 
kur randasi karvių kraujo 
:r *• cnl tik pauosto jį, o» 
tuoj aus 
krioki.
'imku ’c

Ansir 
žmona; 
melžti, 
pažino, 
[r pieno nedavė, 
k ė p _ 
supti jos

i

taksai.'
Laikas jau artinasi. kuo-«ant 82.500. 

met visi turi kreipti atydą į 
savo ineigii (income) tak- 

Garx, Ind., per šauliu at-jb¥s* dalykas liečia beveik
• ’ , r  -----r ; visus augusius, piliečius ir

itepiliečius, ir visi šios šalies
- gyventojai turi kreipti aty

dą i ji-
Įstatymai reikalauja, jog 

ineigų taksų blankos už 
per 1922 metus turi būti sugrą-

itovo prakalbas $137.19.
St. Louis. Mo., per Šaulių 

atstovo prakalbas 8105.45.
Rochester, N. Y., per A.

Šiemi $100.58.
West Pullman, I1L, p

Šaulių atstovo prakalbas žintos ne vėliau penkioliktos 
$87.35. |

Roseland. Ilk, per šaulių tor or Intemal Revenue pri- 
itstovo prakalbas $70.70. stato blankas, 1

Kansas Citv, Kansas, per 
šauliu a 
-62.25.

Chicago. Heights, IIL, per 
šauliu atstovo orakalbas 
556.00.

E. St. Louis. IIL, per Šau- 
' Ti atstovo prakalbas $38.00.

Melrose Park. IIL, per at-
<tovo prakalbas $32.65.

Ąuburn.

I 

j 

I į 
dienos kovo, 1923 m. Collec- žmogus^,

v X. .. 1— l   M .....M V —

stato blankas, kurios turi 300. neskaitant visokių ma- 
? _____  t būti išpildytos. Kopijos tų žesnių paliuosavimų už gy-

atstovo prakalbas blankų yra išsiųstos visiems venimo reikmenis, 
mokesčių mokėtojams (tax- '
pevers), kurie pereitais me
tais išpildė ir sugrąžino 
blankas, bet jeigu ypata ne
sulaukia blankos kopijos, 
tas nepaliuosuoja ją nuo mo
kėjimo ant paskirto laiko. 
Taksų mokėjimas arba pir
mas užmokestis turi būt už- 

Auburn. IIL. per šaulių at- mokėtas kovo 15 d. Jeigu 
.'tovo prakalbas 820.00. taksų maža suma, geriau 

Visi pinigai priimti. Vie- mokėti visą sumą ant syk. 
nas tūkstantis penki šimtai bet jeigu didelė, tai galima 
dol. išsiųsta kablegramu mokėti į keturias dalis, pir- 
Lietuvos šaulių Centras, ma mokestis turi būti pri- 
Aukos Liet. Valst. Paskolos siųsta kartu su blanka ne 
Bonais bus išsiųstos prie vėliau kovo 15 d. Tie, kurie 
pirmos progos. ” 1 ’ ’ 1

A. Žmuidzinavičius.
Liet. Šaulių Atstovas . - „

Amerikoje.' Nevedę žmonės,

Svarbu: Nevedę žmonės, 
kurie uždirba $1.000 ir vedę, 
kurie uždirba 82,000, nors 
jiems nereikia mokėti taksy, 
vienok turi išpildyti blanką 
ir prisiųsti kolektoriui. .

Su v. Valstijų piliečiai Čion 
gimę arba naturalizuoti, ir 
visi apsigyvenę ateiviai gau
na viršminėtus paliuosavi- 
mus (kaslink income taksų, 
bile ateivis, kuris gyvena 

Valstijose ir kuris ne- 
laikinai gyvena čion, yra 
skaitomas kaipo apsigyve
nęs).

Lietuvių Biuras prie 
Foreign Language Infor-

pradės baubt, 
mini kojomis ir jau 

uis iš ten jį nuvaryti, 
■go vieno senelio 
jis pats turėjo karvę 
Karvė paprunkštė, 
kad ne seimyninkė 

Šeimynin
ei arė savo vyrui apsi- 

užvalkalu ir ųžsi- 
■zau’iti gaiva, jos skepetaite, 

ė davė pieno; bet se-

iIi
!I
■ — karvė 
riui skepetaitė nusmuko nuo 
galvos, I 
daugiais pieno vėl nedavė.

Kurtai, sekdami žvėrį 
pėdsakiu, niekuomet nebėga 
naciu pėdsakiu, bet apie 20 
žingsnių šalę jo. Kuomet ne 

bur- suprantantis medėjas bando 
. _ _ .. j r ‘ x

Rusijos bolševikai nutarė vėlę Reikalas ėjo gerai ir i pėdsaku, L 
panaikinti blaivybę ir tuo- trejatą metų Julius jau at-inosi prie io. 
jaus pradės išdirbti „mono- mokėjo savo burdingieriaus į jaus a " *’ 
polką". Jeigu tas tiesa, tai idėtają dalį.

tuo- Pruseika Amerikoj ilgai_ne- krautuvės savininku, Julius'muša, 
jaus prisidėjo prie musų ir bebus.

dėti.
—Vaike, tu vis velnio a 

sėstas. Gudbai, aš bijau su 
vavim šnekėt, kad tu ir ma
ne iš dores kelio neišvestų?.!

a;

Laikraščiai skelbia, kad

Kalėdoms č
I

galvos, karvė pauostė ir jau 
pieno vėl nedavė.

nustojo gėręs, prade-
tiko ir paga-! žingsniu šalę jo. Kuomet no

šunį ant žvėries 
Km ir" prikiša šunies 
- .c u, tai šuva tuo- 

„-------- r atšoka šalin. Mat jam
Palikęs vienas tas kranas taip stipriai atsi- 

pad jis negali žinoti 
X. Y. Z. atsiėmė iš prieglaudos savo ar vejamoji žvėris nubėgo

neišpildo blankos arba neuž
moka taksų, turės užmokėt 
bausmę.

arba jei
gu vedę ir negyvena su vyru 
arba pačia, turi paliuosavi- 

„Kas nedirba, tas tegul ir mą ant $1.000. Už virš $1,- 
!” — šaukia Prūsei- 000 turi mokėti 4% iki $1,- 

000, bet jeigu uždirba dau
giau kai $4,000, tai už virš 
tos sumos turi mokėtj 8V • 
Už užlaikančias ypatas gau-

ne valgo! _______
ka. Vienok jis pats jau ke
linti metai kaip nieko nedir
ba, bet netik valgo, o ir 
geria. X. Y. Z.

mation Service pagelbės lie
tuviams su visokiais ”in- 
įCome” taksų reikalais, ypa
tingai teisingais išrokavi- 
mais. I.ietuviai gali kreiptis 
sekančiu- adresu:’

Foreign Language 
Information Service,

Lithuanian Bureau,
119 'Vest 41 st Street, 

New York Cily.



KELEIVIS

I

KORESPONDENCIJOS
atsako: "Mylimoji, tai 
mano kaltė: už dviejų

ne
ar

O’

DETROIT. MICH.
Iš musų veikimo.

Nedėlioj, 11 d. vasario, I. 
S. A. svetainėje, kampas 2- 
ros ir Michigan gatvių, Liet. 
Prog. Dra.nos Draugija sta
tė scenoj veikalą "Buožės”. 
Tai yra tragedija-drama
se veiksmuose iš revoliucijos 
laikų Lietuvoj. Viršminėtas 
veikalas atvaizdina revoliu
cijos nuotikius Lietuvoj ir 
kiek Lietuvos liaudis nuken
tėjo bekovodama už savo 
jiasiliuosavimą iš buožių 
vergijos. Veikalas "Buožės” 
atvaizdina netik praeities 
nuotikius Lietuvoj, bet taip
gi puikiai nušviečia ir da
bartinius Lietuvos buožių 
uarbus, kaip nesąžiningai 
jie persekioja kitaip protau
jančius Lietuvos darbinin
kus, jų spaudą ir darbinin
kiškas organizacijas.

Publika laike perstatymo 
užsilaikė ramiai, kas liudi
ja, kad atsilankiusieji buvo 
užinteresuoti perstatymu. 
Patartina perstatymų ren
gėjams perstatyti veikalą 
"Buožės" kiekvienoje kolo
nijoje. kur tik yra galima 
tai padaryti. Tuomi galima 
geriau supažindinti Ameri
kos lietuvius su dabartine 
Lietuvos valdžia, arba tei
singiau pasakius, su Lietu
vos buožių valdžia, nes tas 
vardas kaip tik jai ir tinka.

Galminas.O.

PASIRINK
HELMAR

I

RYTOJAI. kurie supranta 
kas gera, pasirenka HEL

MAR U i garėtus, nes HELMAR 
patenkina ir labiausia nepaten
kinamus vyrus.

Turkiškas tabakas yra švelniau
sias ir labiausia tinka Cigare- 
tams. Pirkdamas HELMAR Ci- 
garetus gauni gerumą. Pirkda
mas paprastus Cigare!us gauni 
tik skaičių.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 37 metų, laii- 
.ų pažiūrų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą, kurį ant pa- 
teikaiavinuj

[jų kaimynų F. Z. su W. Z 
Ar tamsta nesiuntei savo 
moterį pas Ž. K. pasiteirau
ti apie C. P.? Tamsta tik 
žiuri, kad kaip nors žmogui 
apkalbėti, jam negarbę pa

la kiši W. K. B. į tuos argu- 
; mentus, buk tik as ir W. K. 
!B. norime, kad tamsta is čia 
išsinešdintum? Juk W. K. B. 
buvo geriausias tamstos 
draugas ir Kuomet tamst;-, 
atvažiavai iš Bostono, jis 
visame kame tamsiai gelbė
jo. O kodėl jis dabar per
traukė su tamsta draugiš
kus ryšius? W. K. B. pama
lė, kad tamsta eini šunke
liais, todėl ir atsitolino nuo 
tamstos.

Aš manau, kad šitų priro
dymų užteks, kad gauti iš 
tamstos pasiūlytus 50 dol., 
iš kurių man duok lfrdol., o 
likusius pasiųsk Lietuvos 
sęcialdem. kratams.

Teisybę Mylintis.

trijų mėnesių pati dažinosi
Moteris daryti. Pagalios, kum tam. 

_ ... ......
"frentkų”

Suėję

kame dalykas". ] 
pradeda da labiau nerimt 
Sušaukia savo 
cxtra susirinkimą, 
gyvanašlės ir davatkos po 
visų apsvarstymų nutarė 
pašaukti daktarą. Davus te
lefoną daktaras žaibo grei
tumu pribuvo. Apžiūrėjęs 
"ligonę", daktaras liepė vi
soms moterims išeiti, o pasi
liko tik vieną mažai matan
čią jam pažibinti. Gyvanaš
lės nesiskirstė, bet visos 
apačioje laukė pasekmių. 
Prasidėjus operacijai, "ligo
nė” iš skausmo neiškentė ir 
suriko. Išgirdę apačioje jos 
draugės subėgo į viršų ir pa
matę, kad daktaras ne tai 
riarc, ką jos manė, griebėsi 
visos už šluotų ir kačergų ir 
pradėjo daktarą vanoti. 
Daktaras, palikęs valizą, iš-’ 
dūmė laukan. Vėliaus pasi
rodė, kad tai butą ne tikro j 
daktaro, .o šundaktario, ku- [ 
’ į policija gaude.

Tai tokios tokelės dedasi 
musų moterėlių tarpe.

K. A. Būdvietis.

i

IV

Drg. Perkurto laiškas 
I Brooklyno kriaučiams.
IBrangus Bar,ii:— 
Į Jus vėl te i 
i nuolusį — su. 
j ne vien dauž
tą dolerių pa 

Į net ir kam 
j gatavi prige 
i ge radėjai! Jų 
tai tas San. 
šimtmečius 
mas svietui 
žmogmvlystė.' — žmogmy- 
iystė, kuri ii šiandien dar 
reta, kaip teisybė. Kuomet 
nelaimės vik ių blaškomas, 
esu veik visai be pagelbin- 
gos paramos: kuomet net ir 
tie, su kuriais pirmiau bran
giais draugais vadinomės. 
dabar — išskiriant tik kele
tą — jau nebeatmena ma
nęs, ir kuom : rytojus apsi
reiškia vis juodesnių, žo
džiai ištikro yra perbiedni. 
idant išreikšti suraminan
čią įtekmę Jūsų malonės.

Jei kas pereitą pavasarį 
Imtų sakęs, kad dar žiemos 
sulauksiu ir ilgiau pratek
siu, gal nebūčiau manęs 
vertu nei nusišypsoti — po 
gaisro name ir. paskui, kį- 
lančių karščiu taip buvau 

. Ir tiesa, liki-į 
jau sunkus, 

o kar
pei- valai, as stengiuosi, 

kol atsikeliu 
prikelia. Bet vis 

rguoiių. Ir vis 
"sveikas", "gra- 

išrodau. nieko neskau

dės pakelti 
■ėii mane, ir 
škiantį šim- 
anojote, bet 

,rio klausime 
eti rnan. O, 
dėl manęs 
i tonas, kuris 

ra perstato
je po pavyzdis BOKES 

of 
1O or 
20

Buk 223,

.,ug-ažmsiu. (9)
P. R. J.

\Ve»t Erankfort, III.

GERA PROGA 
LIETUVIUI.

Išlaiką 17 metų gerą bekertą; fce- 
piiaui vLoki's aiuekąa ir visokiu by- 
lajfiĮ^parduoiu su visais geraiij iįti- 
saus. mašinomis ir kitais daiEtaisJ su 
rainu ar be raino. Piiezastis p&jia- 
vimo turiu du bizniu, tai negiliu 
abiejų apeiti, nes nebeturiu pajie^ų.

Šis biznis yra labai platus, kas nu- 
s pirks tai nesigailės. 19)

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

’ REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS 

KRIAUŠIUS 
dirbti prie ku-toniierskų koalų. Dar- 

■ i*as ant visados.
1 Dėl platesniu informacijų kreipki- 
! lės sekančiu antrašu:

P. M.
l'.O. BON 511. \VATERBUKY, CONN

REIKALINGAS GASPADORIUS i 
lietuvių Kooperatyviškų buėernę. Už- 
i.iokestis gera. Blaivam ir teisingam 
vynii darbas ant visados.

Atsišaukit šiuo adresu: (S)
LITUI ANIAN COOP. CO. 

M1DDLEBORO. MASS.

NEWTON FALLS, OHIO.
Dar apie lietuviu nupirktus 

lotus.
Newton Falls miestelis 

yra nedidelis, išviso gyven
tojų turi apie 3,000. Lietu
vių čia gyvena vos keletas, 
bet pirkusiu lotus yra labai 
daug. Mat agentai, važinė
dami daugiausia po anglia- 
kasyklas, pardavė lietu
viams daugybę šiame mies
telyje lotų, paimdami kele
li iopai daugiau, ne kaip tų 
(•otų vertė buvo. Supranta- 
!ma, žydeliai agentai, par- 
Į duodami lotus, žadėjo pirki- 
Įkams aukso kalnus, kad už 
i poros metų tie pinigai busią 
sugražinti su dideliais nuo
šimčiais. Daugelis žmonelių 
ir po šiai dienai Jąukia paža
dėtų pelnų, nesuprasdami, 
kad tie lotai jokios naudos 

Į neneš, kol ant jų nebus pa
statai namai.Į *

Kadangi čia darbai eina 
gerai, darbininkų trūksta, 
laip-pat stoka ir gyvenimui 
namų, tai pirkusieji čionai! 
.otus lietuviai galėtų į čia 
atvažiuoti apsigyventi ir 
ant savo lotų stubeles išsta
tyti.

Kad sutraukus krūvon lie
tuvius ir kad prigelbėjus 
jiems jų nupirktų lotų rei
kaluose, likosi sutvertas čia 
Lietuvių Kliubas, kuris gel-Į 
lės lietuviams visuose jų 
reikaluose. Norėdami ko- 
kių-nors informacijų apie 
savo lotus ar kitus dalykus, 
rašykit Kliubo sekretoriui 
šiuo adresu: S. Rodąs, P. O., 
Newton Falls, Ohio. Atsaky
mui įdėkite už 2c. štampą.*

S. Rodąs.

I

LIETI VIV LAISVĖS M Y LĖTOJ V 
DRAUGYSTĖ. WAl KEGAN. 1LU 

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

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—Sih st., Vvaukegan,

Vice-pirmininkas 
Juozapas Ja-eliunas

141'8 Sc. Prescott .-t.,.
\Vaukegan,

Užrašų raitininkas 
Konstantine ’fautvaiš

1218 So. Lincoln st..
North Chicago,

IIL

III.

nusigyvenęs, 
mas sunkus, 
Parklumpu tankiai, 
tai;
prakaituoju 
arba kas y 
dar tarp va

■ po seno — 
žiai 
da, kada užsigavęs, lengvai

Bet, c’el sukietėjimo 
• nariu ir strėnų vie- r___ i

11L
Turtų raštininkas Antanas Salucka

810 - 4'h st.. Waukegan, III. 
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 

720—8th st., \Vaukegan, 
Iždo globėjai: Jurgis Petraitis 

1428 So. Prescott st., \Vaul;egan, 
ir Jonas Skarbulis 
1216 Sheridan Rd.. VVaukegan, 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Liborty st.. VVaukegan, III. ir 
Juozapas Lingevicia

536 Porter st., \Vaukegan, 
Andriejus Delkus 
Vicloria st..

No, Chicago, 
Jokūbaitis

HELMAR Cigaretai yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susilaužyino 
ir sumankysiu.

III.

III.

III.

PITTSBURGH, PA.
Pranešimas Pittsburgho 

lietuviams.
Pittsburgho draugijų su- 

ažiavime, kuris įvyko 12 d.
»asario, L, M. D. Name, nu
tarta rengt apvaikščiojimą 
p>enkių metų sukaktuvių 
Lietuvos Respublikos Ne
priklausomybės. Taipgi nu-

1 tarta kartu turėt masinį mi
ltingą Klaipėdos reikale. Ap- 
vaikščiojimas įvyks nedė
lioj, 25 d. vasario, 1923 m,,
2 vai. po pietų. L. M. D. Na
me, 142 Orr st., Pittsburgu, i 
Pa. Tam reikalui likosi su- j 
tvertas komitetas, kuris va
dinasi Klaipėdos Gelbėjimo 
Komitetas Pittsburgho. Ko
mitetas susideda iš šių ypa
tų: A. Marchukonis, pirm., 
Rom. Paplauckas, pag., 
Juoz. Virbickas, seki*., Kast. 
Stravinskas, kasierius, P. 
Marmokas, P. Pikšris ir M. 
Urlakis, kasos apekunai.

Todėl, pittsburghiečiai ir 
ajjielinkių lietuviai, kuriems 
gyslose teka lietuviškas 
kraujas, dalvvaukit šiame 
apvaikščiojime. Bandykime 
sudėtį kokią nors pagelbą 
musų broliams klaipėdie
čiams jų kovoje už laisvę. 
Taip-pat bus išneštos rezo
liucijos, *kad Klaipėda butų 
priskirta prie Lietuvos.

Da vienas gana svarbus 
nuotikis—tai Lietuvos Ope
ros artistų (Oleko, Byros ir 

i koncertas,

BALTIMORE, MD. 
Margumynai.

Kaip visur, taip ir 
mus lietuviai 
Lietuvos labui, 
.-andariečia 
Klaipėdos lietuvių 
surengė prakalbas ant 30 d. 
sausio. Kalbėli pakvietė J. 
O. Sirvydą su Širvvdiene. 
Nors kalbėtojus pakvietė iš 

x kito miesto, bet patįs sanda-1 
piečiai į prakalbas neatsil m-' 
kė. Kaip gi jus, vyžiai, galite; 
'pagelbėti klaipėdiečiams,! 
kad prakalbose nei žmonių,! 
nei pinigų’

'' -k ❖ -c

Moterys musų mieste, 
kaip matoma, daugiau dar
buojasi už vyrus. Ypač pa
sižymi tos, kurios lanko Į 
bažnyčią. Nepersenai buvo' 
toks atsitikimas: pas vieną! 
moteriškę gyveno burdin- 
gierius, kuris savo šeiminiu-j 
kę labai mylėjo. Vieną gra-j 
žią dieną, vyrui išėjus dar-j 
ban, šeimininkė su burdin-j 
gierium pradėjo mieruoii 
kelines. Ant nelaimės, tame 
laike sugrįžo iš darbo vy
ras. Užtikęs savo pačią su i s arwovu 
burdingienum nepnderan- Į Leškevičiaus) 
tiai elgianties, jis uuolėsi;} uris ivyks subatoi, 24 vasa 
j-irmiausia prie burdjngie-; rio vai vakare. L. M
riaus ir tą gerai aDSvent!- D yame. visi lietuviai kvie 
nęs išyuo iš burdo. Apsidir- čianii , ži koncertą atšilau

S 
darbuojasi «/ 
štai musų 

išgirdę apie 
‘ j sukilimą.

w _

i
Į 
į

<

i

tugi.ju.
nugaro 
los. kojų jau visai nepakeliu 
ir silpstančiomis 
net nusiprausti, 
ne visuomet
Ypatiška prięgelba 

ikaiinga:
■dėtos su priegelba tai b 
šiai brangios, tai ligoniais ir| 
apiikantais užverstos. Žada
ma tačiaus 'priglausti mane 
į prieglaudos namus (The 
Rome for Incurables). Bet, 
sakoma, mėnesiai gali pra
slinkti, kol v-.kansija taksis.

Rodosi, tidi mano "drau-j 
g2j** — jūsų "mokytojai" — 
•au labai bodisi manimi — 
žodžiu, ignoi avimu, lengvai 
išpildomu prašymu, tai kur
čiu nebojimu geidžia, idant 
misižudyčiau. Bet... lai veid
mainiai sau geidžia — nors 
ir spėka dvidešimties arklių. 
Kol galima, ačiū -Jūsų ir ki
tų varguoliu pašalpai, aš 
menu gyventi.

,J. Perkūnas.
243 East 14th St., 
New York, N. Y.

verk tinai

š

t
i

rankomis 
apsirėdyti 

bepajiegiu.

S. ANARGYROS

ATSIMIN K SKRYN UTę 
IR VARDĄ.

i

Į

UE

Maršalkos: 
1032 So.

III.

IIL
ir Jonas
47 Picadilly Court, Waukegan,
Susirinkimai atsrbuna vienų sykį į 

mėnesi, paskutiniame nedėldįenyje, 
pirmą valandą po pietų. Liuosybės 
Svetainėj. 713—Sth st., Waukexan, III.

III.

LIETUVIŲ PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE. MASS.
Viršininkų adresai: <

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiiing avė., Holyoke, MaM. 

Pageib. Antanas Ražukevičius, •
580 So. Summer st., 

Holyoke. MasK 
Sekretorius Domininkas Velička,

383 Park st., Hoiyoke, Masą. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

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

1 Aleksandras Saga:'a,
588 So. Summer st.,

Holyoke, Masa,
2 Stasys Pikturna,

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

357 Park st.. Holyoke. Mass. 
Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazr-nie- 
jo draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke. Mass.

FARMOS.

bę§ su burdingierium, vyras 
įtaisė karšią pini ir savo 
pačiai. Dabar teko girdėti, 
kad tas dievobaimingas mei
lužis rašinėja savo buvusiai 
gaspadinei laiškus, kuriuos i 

ras. Ar neteks!

kyti. .1. Virbickas

LACON1A, N. H. 
Atsakymas P. Bartaškai- 

Stoniui.
Ant tamstos išpusto bur

bulo štai ką turiu atsakyti: 
Statydamas man klausi

mus tamsta, matomai, buvai 
kfta. ■ apsirgęs karštlige, todėl nm 
ap?e'nepajutai, kaip pralošei 50 

burdingierių meilę, jos taip'ulol. .
nusimylėjo su munšainu* Tamsta klausi, kada ,r 
kad viešnia eidama namo, kaip kandžiojai lietuvius, 
vieton paduoti ranką savo. Ogi ar neapsilenkei su teisy- 
kumutei. langus išbaladojo. •••ę rašydamas, kad V, . K.

Musų gyVąnašlės daugiau '* nikęs aukas padengimui 
darbuojasi- negu kitos, nes savo bausmės? O tai nebuvo 
'os vra drąsesnės ir nesigė-’.iokis aukų rinkimas, o tik 
ilina šbkti raudoną kazoką. ‘ keletas, airišiukų pradėjo 
vpač su saliuninkais. ‘krėsti fones ir bejuokauda-

Viena gražiausia iš visu mi sumetė apie dolerį, už 
gyvanašlių, bešokdama, ka- kurį patarė W. K. nusipirk- 
zoka. pasijuto, kad priešą-Į t; cigarų. Gi tamsta, norėda- 
ky.fi jos andarokas eina mas W. K. įkąsti, parašei, 
trumpyn.

nutvėrė vyras................ ..
tik tam vyrukui papiatyt 
belangė ?

Kelios savaitės atgal pas 
vieną kumutę atėjo ir 
Besišnekuoiuodamos

andarokas eina mas W. K. įkąsti, parašei. 
Pradeda mažiau kad buvo renkamos aukos

valgyti ir vinigerį gerti, bet padengimui bausmės. Ar čia 
andarokas vistiek nesidaro neikandimas?
ilgesnis. Bėga ji pas siuvėją' Negana to. kuomet tams- 
išmėtinėti. kam negerai an- ta pradėjai lankytis tarpe; 
daroka pasiuvusi. Siuvėja lietuvių, ar ne supiudęi dvie-

I

SEATTLE, WASH. 
Dar apie Juozo Paulausko 

mirtį.
"Keleivio" No. 3 koks tai 

Charles VVaikasas rašo, kad 
mano pirmiaus paduoti pra
nešimai apie mirtį J. Pau
lausko buvo iškraipyti. To
dėl aš dar sykį patikrinau, 
kas buvo paduota ir atra
dau, kad kožnas žodis mano 
pranešime buvo teisingas. 
Kadangi aš velionį Paulaus
ką laike jo gulėjimo Tacoma 
S t. Joseph iigonbutv nuo 10 
liepos iki 7 rugsėjo esu ap
lankęs 10 sykių ir kada jis 
mirėętai jo kūną palaidojau, 
raipgi turiu visas pakvituo
tas bilas nuo iigonbučių, 
graborių daktarų ir kuni- 
gų, tai _ norėčiau YVaikasą 
jaklausti, iš kur-jis sužino
jo, joge: velionis J. Paulaus
kas mirė Seattie miesto li- 
gonbutv ir kad paliko savo 
dviem seserim 3,000 dol. 
‘ urtOs?

Matomai, tasai žmogelis 
.ra pasiryžęs neteisingai 
nane prieš "Keleivio” skai- 
ytojus įtarti, žmogus nors 
-iek-tiek turintis- dorybės to 
nedarys.

i

Pajieškojimai
Pejieškau .« 

'•evičiau.;. 32 : 
’aspiezių kaimo, 
•lirmiau gyveno 
-palio mėnesy, 
mane nėščią ir 
’.aip girdėjau. • 
link Bcstoną. ’■ 
nuo jo brolio 
ir meldžiu jo at 
žino kur jis gv 
•nan pranešti, jz 
dėkinga.

sav< vyro Antano Sin- 
2 m - j amžiaus, paeina iš 

. Maišogalės vaisė- 
I svcrence, Mass., ii 
:.'22 metų, pametę^ 

- i vaiku, išvažiavo. 
: abar jis gyvena ap- 
Tjr:u svarbų re.kalą 
ilak slovo iš Lietuvos 
šaukti, arba jei ka;

a. tai malonėki’, 
ką aš busiu labai

Marė S r.kevičienė
36 Portland st.. Lavvrence, Mass.

Pajicškau sar ■ 
šaus o. Meld: .. 
svarbu reikalą.

W. I
415 VV. Marke’

iahanoy City. Fa

I'ajieškau Ai ’• ' Stankaičio, gy
veno Prca id .'.r :>asxu' išvažiavo Į 
1 u B >i.-. i’-. A 'C-j atsisaukt arba 
'.as apie ji žino :<sis pranešti.

"S-.ev Bendoraitis
35 P.-, v.-en st., Providence. R. ’y
i’a itšk-u 

luitaites. Ji pue 
Tinrrag-čs apski 
Svk’r -■•.az’a- 
Mcunt Clav lai 
s.cgerį Kaiku. 
yra svertus že;

Ona
P. O. Box L

s Petronėlės Va- 
š Kauno rė4ybcs, 

. Lž’aukės kaimo
i Ameriką ant

Ji atvažiavo pa.- 
-au atsišaukti, *ne.

M. Oškinis
1922 West Lake, 

Seattie, Wash

Jieškau draugų ir aažįstamų A 13 Q IVF Dl MI A 1
Papilės, moters ar vyrai papiliečiai j w taMI
malonėkit ^baukt. ; Pajieškau apsivedmm merginos,

150 Sheohard avė.. Brooklyn, N. Y. | katra. mylėtų gyventi ant ukes. nese- 
________  i r.t snes kaip 28 metų, katra norėtų 
Masaičio i tykaus gyvenimo, rašykit ant šio 

adreso:
V. R.

255 Broadvvay, So. Boston. Mass.

Pajieškau Domininko 
įpie 8 metai atvažiavo j So. Bostoną, 
<abar prašo iš Lietuvos jo motina, 
kad tuojaus atsišauktų. Jis paeina ;s 
Šiaulių. Jeigu kas apie jį žino, malo- 
•čkit pranešti.

leKlė Cnepulienė
P. O. Bos 321. West Actun. Mas-s., e; u 

____________________ _______ ■ adresu:

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, be skirtumo tautos.

39 metų. Atsišaukit greitai

Pajieškau savo brolio Antano An-j A u i
irajauskio, paeina iš Kidulių kai.no, Į Centrai Park Cafe, Hammund, 
Įviekšnos parauijos, Tauragės aps-, 
.riči;. Gyvena Amerikoj apie 15 me- Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
ų. .Jeigu kas dazinotū. praneškite! merginos, nesenesnės kaip 27 metų 
=iuo adresu: <S*> ir nejaunesnės kai 18 metų. Aš esu 27

Katrvna Andrajauskaitė metų vaikinas, tunu gerą darbą. M .4-
4.530 S. Wood st.. Chicago, IIL ldziu su pirmu laišku prisiųsti savo 

į paveiksią. Atsakymą duosiu kiekvie- 
Platesnių žinių suteiksiu per

i”...... ..  P.Paveir................
i 282 Post Oifiec. Eirestone Park Sta.

-Akron. Ohio.

I

merginos
As 

.šiuo

Ind.

Pajieškau savo tikro dėdės Tarno1 i.ai.
Kurapkos: pirmiau gyveno Scranton,'laišką. Vyrus meldžiu nerašinėti. 
pa. Jei kas apie ji žinote, malonėkite ' 
atrašyti. _ OD

•Johi: Kurapka
Rox 586, Hartshomc, Okla.

Pajieškau švogerio Juozą,x> KIovo. 
Ii metu atgal gyveno Chicago, 111., 
•> dabar nežinau a>- jis Ja. gyvas ar 
: ai jau miręs. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas ap.e j. žinote malonėkite pra
nešti. už ką busiu labai dėkinga.

Julė Itomkaitė-šiukštienė <9) 
28 Knox st.. Levviston. Me.

Pajieškau savo švogerio Jono Kulio, 
jis pirma gyveno \ andergrift. l’a.. o 
dabar gyvena Philadelphia. Pa. 'lei
džiu atsišaukti, arba kas žinot*- mel
džiu pranešti man, turiu svarbų re- 
kalą.'* _ * - >

Krank Grigas
6731 E. Bayllis avė.. Clevelaad. Ohio.

Jieskau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikėjimo, nuo 20 iki .-O me
lų amžiaus. Aš esu 30 metų vaikinas. 
Meldžiu atsišaukti ir su piimu laišku 

! prisiųsti paveikslą, kurį ant pareika- 
. (avimo sugražinsiu.

Jos. Z-mas
11 East Market st., Scranton. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
; arba naslės. r.e.-f r.t'snės kaip metu, 

l.c skirtumo pažvalgų, t'k kati butų 
' i nk.-ma ir meili. Su 'aišk i meldžiu ir 
paveiksią prisiųsti, kurį ant oareika- 

. rivimo sugrąžiusiu. A“ rašau anglų ir 

.lietuvių kalbomis, tu’lu "<» metu am
žiaus. C. K. R.

P. O. Box 75. Ni-tūeton, Pa.

Aš, Ona l.oi. 
<r;u- intė. paji 
tano Satrausko. 
no VViikes Barr 
Meldžiu at iA. 
žinot r>rane"kit 
siu i: bai dekm 

Mrs. <
415 W. Mark

..dokaitė
Sint,būry. Conn.

-———
r > tėvais ši- 

i savo brolio A.'- 
•actais jis gyve- 

abar nežinau kur. 
arba ka3 apie 
adresu, už ką

’-ombienė
t., 
iahanoy City,

i

.ii 
bti-

Pajieškau
'.-•neio, 
‘Vash.. 
uo, Iii.

savo oi’olio 
pirmiau gyveno

o -laba'- girdėjau esąs 
Meldžiu atsišaukti.
Antanina Galončait • 

-13 avė. So. Seattie,

■Mai ’io Ga- 
S >attle, 

Chica- 
<9) 

i
VVasb

Pajieškau brolau Antano, ku. s s*- 
><au gvveno Chicago, Ii*., ir Ka,:;- 
i:,ier<> Simanavičių, paeina iš Padyai 
ninku sodos. Kuršėnų par 
Kauno gub. Kas apie juos žino 
r.ėkit pranešti, arba pat < lai a 
k:a. nes yra -vaibus reikalas.

Agnieška Simanavičaitč 
111 Dovven st., So. Boston, Ma,

t

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tam 2‘, ir metu. Aš 
esu 31 metų. Su pirmu laišku prisių.s- 
kite paveiksią. (9)

F. B.
P. (i. Bok 26. Montello, Mass.

Pajieškau a,>s: vedini"! merginos,
l-e skirtumo tikėjimo, njo 2b iki 3;i 
metu. Aš esu vaikina.- 32 metų am- 
•aus ir turiu gera darbą. Meldžiu at- 
išan ti i: su pirmu laišku prisiųsti 
aveiksią, kurį ant pareikalavimo su- 
raži ošiu. Prašau vvms ir davatkas

i erašinėti. M. S. X. (94
<;73! E. Bayllis avė., Cleveland, Ohio.

f-

FARMA PARSIDUODA.
Labai pigiai, išviso yra 170 akelių 

žemės, 60 akeriu dirtąmos, 110 ake
lių ganyklos ir miškas, puikios trio- 
bos, ypatingai stuba yra moderniška, 
su šiluma ir su visais kitais įtaisy
mais, netoli geJžkelio ir vieškelio. 
Virš 600.000 stovinčio medžio, kaip 
tai beržo, eglių ir tt. Vien tik medis 
užsimokėtų už farma Kainą $7,500. 
Dei platesniu ii.formacijų rašykite:

JOHN Ll'KAS
K.:K>n> 915

6 BEACON S T.. BOSTON. MASS.

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

TIKRU PAVEIKSLU jąs galite pa
žinti garsingąją salį MENICO, jos 
žmones, jų gyvenimą, aprėdalą, dai- 
ię. askitekturą. namus, miestus, isto
riškas ir ženklyvas vietas, padirb
tas ir gamtiškas navatnybes ir t.t. 
Tie paveikslai fotograiiški arba to
leruoti, gaunami pas mane. Keturi 

■jž $1.00, geresni 3 uz $1.00. Vaizdai 
\lexico. 36 paveikslai vienoj knygoj, 
52.00. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikras Biblijas, su nurodymais. Bi
blija didėji $7.00. Bibl’ja mažesnėj! 
$5.00.

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

Pinigus siųskit per bankus draft, 
arba pašto ar expreso money order. 
Nesiųskit pinigų registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakyme, turi at
siust 5 Štampas po 2c. Mano adre
sas;

M. X. MOCKUS
(l)ept. T? Apartado 1378.

Guadaiajara. Ja-, Meąico.

Maloniai užkvieriu visus su

Spaudos Darbais 
visuomet kreiptis pas 

JUOZĄ GRIKŠTĄ.
Aš atspausdinu greitai, 

pigiai. Taipgi 
GR0.MATŲ su * 
i - su visokiai- i 
lietuviškais ir 
gromatų $1.25. < 
už 100 koncertų 
money orderiaio 
stampomis.

JUOZAS GRIKŠTAS
233 N.-». Clarion st., Philadelphia, Px

gražiai ir 
turiu atspausdinęs 

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

, iOc. Pinigus siųskit 
25c. siųskit pašto 

(-)

t

\

9/
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POLEMIKA IR KRITIKA.
SIDNEY HILLMAN.
(Atsakymas Kernui)

Kiek laiko atgal, po tokiu 
ant^alviu tilpo ''Keleivyje" 
mano straipsnis, kuriame iš
reiškiau savo minti kaslink 
Russian-American Indus- 
trial korporacijos, A?C. W. 
cfA. ir apie pa u Sidneyj 
Hillman’ą, kaipo uolų tų or-| 
ganizacijų darbuotoją, ir 
taip darydamas nemaniau, 
kad kuomi nors prasiženg-' 
siu. Bet apsirikau. Štai. 
„ Keleivio" No. 6, tūlas Ko
mo, kad bara mane-už tai. 
tai bara. Mat, jis išskaitė, 
tame manų straipsnelyje ko- ; 
kią ten „demoralizaciją unį-i 
joj”. I)el šito ir kitų netei-j 
singu jo užsipuolimų turiu' 
tarti žodi-kitą. Jis sako:

„Mano supratimu, 
vės Mylėto jas t tirėtą 
sakyti? kad Hiliman rengia
si apleisti Amalgameitų 
Uniją, kada jis patirtų apie 
tai iš oficialių unijos šalti-’ 
irių, šiaipgi spėliojimai laik-i 
raščiuose apie pasitraukimą, 
negali nieko kito daryti,; ir laiko turint, žinoma, rei
kalu tik skleisti demoraliža-įkia pasilinksminti. Tad stei- 
ciją unijoje.“ igia jie gražius namus ir

Pirmiausia leisk man at-įk’iubus su visokiais^ paran- 
siklaust tamstos: kokius j J-.-.falais, ir sėdėdami minkš- 
oficialinius unijos dokumen-’t. se kėdėse, prisistatę ša 
tus tamsta pateikei ir priro-ij ano bonkų ant stalų, su gi 
dei, kad HiUman’as neapleisi’’ '-----  ■--* * ’
A. G. VV. of A.? Jokių. Ištie-,1 
su, jeism būtumei turėjęs to-i vi’ V " v i •_

“Z

i

Lais-
teisryj

ii

KELEIVIS
PRIGAVO ŽMONES IR 

PASISLĖPĖ.

cėję savo kapitalą, galėjo 
steigt tokią korporaciją ir 
irtoje šalyje, kad ir, sakysi-: 
u e. Amerikoje. Bet jie pasi 
lY’ko Rusiją. Bet tai ją da 
1 -kas, o ne mano.

Mano rašinėlio mieris bu 
vo> perspėt darbininkus (tos 

operacijos dalininkus ir 
įbančius toje firmoje), o 

r? kas kitas. Bet mano opo
nentas to nesuprato (gal ne
norėjo suprasti .’ ). Todėl aš 
<.?. paaiškinsiu.

Dažnai korporacijos or
ganizuojasi iš skaitlingo bu- 
:4o narių, o vėliaus jos pa
tenka į mažos saujalės lia
ną rankas. Tas atsitinka ta
da, kai gudresnieji tos kor- 
; oracijos nariai numato, 
kad čia bus "geras biznis” 
Ir bizniui gerai einant, ji? 
įsižada savu socialistinių 
:Jeigu tokias turėjo) idėjų, 
ir tampa uoliausiais reakci
jos šalininkais, žinoma, jie 
kaipo žmonės im i ir žmo
niškus jausmus, bet jų inte
resai t kapitalas) 
jiems ją parodyt.

laiko turint,

nai

Ja

neleidžia 
Kapitalo

rrv

su, jeigu būtumei turėjęs to-;k 
kius dokumentus, tai nei to- y

1- i 
I

i *■

kio ilgo patėviško straipsnio 
nebūt reikėję rašyt... Taipgi 
turiu pasakyt, I 
bučia turėjęs oficialinius.. 
unijos dokumentus, tai ir 3 
mano straipsnio dvasia butu; 
buvusi kitokia. Regis, tą tu--J 
retų suprast ir Nemo. ■<

Dabar kaslink "demorali-; 
zaciios unijoj”. Daleiskim. J 
kad Hillman’as urnai susirg-y 
tų ir numirtą, tai kas tuo
met atsitiktu su ta unija ;

m

Ii i šypsą ant veido, žiuri i 
.ergą kojas — kai anos šo- 
i. o jų aarbininkai-vergai 

?. badu kaujas. Jeigu darbi- 
inkas, nepakeldamas vargo 
.įstos, sustreikuoja ir rei- 

kad jeigu aš Į liauja didesnės algos irge- 
snių darbo sąlygų, tai jie 
iko kitiems panašiems 
rgams šaudyt streikuo- 
nčius; nes visa gale — val- 

’ la jų rankose.
Kad darbininkai 

.lutų
iežasties- demagogiškų lo- 

. ngu. organizuojant kor- 
raciją jie turi gerai apsi- 

Y.iryt. Vienintelė darbinin- 
į užduotis yra ta: susior- 
mizuot tvirtai; reikalaut 
savo firmos įsteigt kny- 
ną, pabudavot (ar išnuo- 

■ uot) susirinkimams ir 
’iip pasilinksminimams 

mą-salę, taipgi- stengtis 
ais galimais budais ne- 
ileist korporacijos gu- 
uolius ir jų šalininkus 

ne paėmimo valstybės val
inio aparato, o stengtis 
atiems ji pasiimti i savo 
aukas.

x .Atsakymas i klausimą. 
?'emo stato man (ir tai nei

nepa-
i tokius spąstus iš

I
i
1

, lis. kominternai skubiai slaptai
. iasi su tėziais. ..............
I'agahos tenka nusibala-‘ja užpakalin pupt!..

. i Siaurius, į LaisvybėsĮ >urvs pradėjo kvatoti. Taip 
rainę. Na, manau, čia tai I žmogui neteko paklausyti 

. nei <luko nebeliko tėziz-i tezių, ir vieton pikčių jis ga
lino to laiko, kai' komiu-Į vo kiką i užpakali.

i suardė LSS. kuopa.
X : tau! ę - - z_2__

Prieangy karštai no:
-asi . Apie ką gi jie čia*

lekauja. _ žingeidumo |da-ėL.. aš daugiau nsver eiti 
\ ;.nius kimtelėjau nosį jųhusu snvčiu klausyti.

. šneka:- ■ - - *
. . usu principai,

•J. tai yra
:iti?

Įsmuko
i ziuriu... tik duris tili-lin, k 

.. žmonių
Tūlas laikas tam atgal 

daugelis matė besigarsinan; 
Laikraščiuose tūlą M. Viriau- ■ 
viu. kaipo medaus agentą 
kuris priiminėdavo užsaky
mus dei medaus, o priėmęs 

: pinigus, pasiųsdavo me ą 
'Kam reikia. Keletą karti; 
maiv. teką "Mušti M. Vai:; - 
čiui užsakymus po keiioii 
dolerių ir mano užsakyt' 
jis išpildė. Paskutini už 
kymą pasiunčiau ant č- 

•‘•alandžio 11 d., 1922 m., 
medaus ir po šiai dienai 
sulaukiu. Iškarto susipy
nėjau su p. 31. Valančium ii 
jis rašė, kad mano užsaky
mą pasiuntęs, bet, girdi, t:., 
turėjo kur nors pra 
Pagalios jis prisiuntė 
tavi rate pranešdamas, 
siuntinys prapuolę 
jis žadėjo 
gus. Laukia 
taukiu.

Bet štai 
kaipo aps 
liniuko p, 
agentu 
Tuojaus patašiau A. G. t 
laišką ir išrūgo jau. Kad net 
po agentą palikau nuskrian 
ritas. Ir štai 27 d. lapkriti.' 
192*2 m., gaunu laišką ik . > n 
A. G. Gilk kuris sako, ka i 
paskutinis mano užsak • ■ 
yra išsiųstas rugpiuėin 
mėn., 1921 m., o apie balan
džio 11 d., 1922 m. užsakymą 
Jis nieko nežinąs. Toliau p. 
A. G. Gili sako, kad su Va
lančium jis yra pertraukęs 
visus reikalus ir kad Va-ar- 
?ius jam taip-pat pasilikęs 
gana daug skolingas ir da
bar Valančius persikėlęs ki
ton vieton ir nepadavęs savu 
antrašo.

Vadinasi, p. Valančius 
priėmė nuo manęs $23.00 Ir 
parašė man. kad užsakymą 
pasiuntęs, bet siuntinys pra
puolęs, o ištikrujų pasirodė, 
kad tik pinigus priėmė, o už
sakymo nepasiuntė.

Tai yra labai nešvarus 
darbas apgaudinėti žmones, 
šituo badu esu apgautas ne
tik aš vienas. Brooklyne ?.š 
žinau ir daugiau, kuriems 
ris nunešė žymiai didesnes 
. ūmas pinigų kaip mano. 
Todėl aš ir sakau, k'ad ponas 
Valančius apgavo žmones i? 
nuo jų pasislėpė, šitą nešva
ru .darbą primetu p. Valan
čiui viešai ir jeigu neatitai
sysi, o nuleisi tylėjimu, 
reikš, jogei prisipažįsti 
labai nešvaraus darbo, 
apgaudinėjimo žmonių.

S. Brusokas
37 Stagg st., 

Brookiyn, N. Y.

i
I

I
I
I

I 
i

i
i

Į ! J"
Sulyg Nemo, toji organiza- t 
cija turėtų pakrikt, sugriut. ’l: 
Tiesa, aš Hillman’ui šutei- y 
kiau kreditą (nes mano su- I 
pratimu jis to vertas), kai- y 
po uoliam darbuotojui toj < • 
unijoj ir visoj darbo klesoj,'? 
bet aš neturėjau (ir netu- j- 
riu) omenyje to, kad jo pasi- v 
traukimas iš tos organizaci- i 
jos pakenktų jai. Juk visi 
žinome, kad desėtkai gabių 

i ir įtekmingų 
jau žuvo, o 
kaip stiprėjo, 
prėja. Vadinasi 
pasitraukimas i,

^negali pakenkt jai. Nereikia i > šio, nei iš to) sekanti klau- 
kad jam pasi-Limą: "Kur darbininkams 

eriau. gyventi — Rusijoje, 
Eime pramonė yra susmu
ksi, ar Amerikoje, kame ji 

augštai išsivysčiusi?“ Ir
.. s , t) ■ _ _ .
šitaip: "Kiekvienas šiek- 
ik-k apsitrynęs žmogus pa- 

•s.ikys, kad Amerikoje”. Kad Į 
įmano oponentas sakytu, 

d Amerikoje yra daugiau 
ihų, negu toj šaly, kur 
amonės nėra, tai su juo 
tikčiau. Bet kada jis kal- 
apie darbininkų gerbūvi, 

j t 'i turiu pasakyti tai, kad 
mano Oponentas Amerikos w i™—m____

pagal turtingųjų gat- 
maršuotojų ūpą. Kad 

merikoje yra ”pasiturin- 
tas tiesa, 

juk tokių darbininkų 
ir visur kitur (ra-

J
t.

organizatorių 
organizacijos 
taip tebesti- 

, ir Hillman'oi 
.š tos unijos

r

T

1.

Žiuriu, du vyrai sva nosi,

vo taką Į užpakali.
Žmogus apčiupinėjęs ra a 

*.ri, "rimtai” prigrąsi

... _ . ' Jeigu neleidžiate, tai gu
rt. Žingeidumo |da-ėL

LINDA

:S. 
sugrąžinti 
pinigų ir

i. 

».?' i 

bet 

ne

pilki, 
man

'■ 

todei 
pini-

gaumi lalšk 
garsinima, nu- -
A. G. GiH, tau 

buvo M. Vaianc: 
vai ilsiau A. G.

Irti 
prie 
prie

užmiršt <to, kad jam pasi-'T 
traukus nuo veikimo, atsi-'y 
ras kitas panašus žmogus- l 
darbuotojas, kuris dirbs 1 
taip pat naudingą darbą y 
kaip ir jisai. Taip buvo, taip j 
ir bus. p -

Toliau Nemo sako: 
”Aš, asmeniškai neesu 

bolševikas, neigi bolševikų i 
draugas. Bet visgi negaliu 
užginti (man tikrai nuosta
bu, kad tamsta atsisakai sa
vo žodžius užgirti.’ — L. M.), 
nepamatuotų Įtarimų, kad, į l 
ve, tas arba kitas asmuo, ku
ris tik parodo pritarimą Ru
sijos bolševikams, daro tai 
kokiais nors medžiaginiais 
išskaitliavimais.”

Negaliu suprast, kuo tų 
žodžių autorius vaduodama- 
sis juos parašė ir man pri- Bet,

- —' - - ■“ *■ ““I •

Įgalima 
m mm laike) rasti, ne tik 
Awrikoje. Kadangi darbai 
v i šame pasaulyje nevieno
di, tai ir darbininkų algos 
nevienodos: kuris gauna 
daugiau apmokėt už savo; 
darbą, žinoma, tas ir gyve-' prieš žmonių akis. Na ir ką 

„ ' . Vienok tokių;tu jiems padarysi?- Komu- 
j darbininkų yra mažuma^ nistai taip garsina, kad dau- 

vo kapitalą. Daleiskim, jeigu • Bet lai Nemo pažiūri, koks'giau publikos sutraukus i 
panašią korporaciją steigtų tą .Amerikos darbininkų gy-; savo tėzius, geriau sakant, 
Rusijos valdžia ir atiduotų venimas, kurie uždirba po sorkes.
ją kitiems žmonėms, kaipo 25—35 centus i valandą iri Nuėjau Į vaikų draugijė- 
jų savastį, tai jau butų kita turi užlaikyt šeimynas taip, lės susirinkimą. Ir tenai jau 
kalba. Bet ne dabar. " kaip ir visi kiti žmonės? skiepijama tėziąi. Kad į jau- 

Bc to, tie patįs žmonės su- Laisvės Mylėtojas. ną augmenį įskiepijus tėzių

J •.
-

pats Į tą klausimą atsako i 
------ • inlrvizirio c?

<_> -t

turiu pasakyti tai, kad 
no oponentas Amerikos 

darbininkų „gerbūvį” spren
džia 
vių
A

č’u“ darbininku,* *7

metė lyg šuniui kaulą, buk 
aš tokių minčių laikausi. 
Rodosi, aš negalėjau turėt 
tokių minčių kalbėdamas 
apie tą korporaciją ir jos 
steigėjus. Kaip r man, taip 
visiems kitiems yra žinoma, 
kad tą korporaciją steigia ( 
Rusijoj ne pati valdžia, o'na geriau, 
tam tikri žmonės sudėję sa-* darbininkų

spyčiai su
(Kaip ir feljetonas. 
Dedasi Chicagoje.)

r

«

Kur žmogus neisi, 
tėzius. Tėzių 
Pasisukai apie saliu- 

ną, apie bažnyčią arba val
gykloje, žiūrėk dalina lape
lius. Skaitai: „Debatai! Bie
linis debatuos su komunis
tais. Lai K. Bielinis priro- 
dvs faktais tą, ką jis skelbia 
ravcL prakalbose”. Žinoma, 
čia bus tėzių debatai. Jie 
kviečia Bielini į debatus. 
Pasiteiravus pas d. Bielir.į 
apie toki nepaprastą debatų 
skelbimą, jis su nusistebėji
mu paklausė: „Kur tie lape
liai? Kas tą skelbia? Juk 
aš nei nesapnavau apie pa
našius debatus.” Na, matai! 
Tėziai neprašyti reiškiasi

užeisi 
užėjo.

visur 
laikai

I LIETUVĄ t
Greitas pasažieriiiis kelias nuo 
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburjr'4, Švedija. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ
S. S. DROTTNINGHOLM

Kovo 10 ir Balandžio 14
S. S. STOCKHOLM

Kovo 31, Gegužės 5. 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ--------------$10X50;
DANZ1GA ir PIL1AVĄ $106.50 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjirnu $5.do taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus Ūktai su 2—4 lovukčtn.
Nerėkia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SWED1SH AMERICAN LINE, 

’21-24 Statė Street, New York City.

„Musų tezini 
. , o prin-

tėziai, ar su
rėžė vienas ant- 

Pastarasity nepaten- 
protestuo^: — „Ge- 

eiyu tu sakai, kad tė- 
• principai reiškia tą 

■ ai kamgi musų .vienas 
i r." redaktorius saky- 
■' prakalbą sako: 'Tu- 
uvoti už savo nrincipus 

zius i
.C-M dar vienas žmogus 
..Klausė: „Kas tai yra 
š iai? Blynai ar sand- 
i

-di; •'vnai.nei sandvičiai, 
aš. Bet matydamas, 

i s ne juokus krečia, o 
ui nežino, kas yra tie tė- 
paaiškinau:

— Adai yra komintemo 
Jpai, kuriais jie vaduo-l 

.: iv-i nusivaduoja už ribai 
? ir logikos, Komintei - 

reiškia internaciona- 
vm ą pagal sovietų auto
rių. Aš sakyčiau „inter- 
", kas pagal lotinų kalbą 

T'žla vidujines kom-inter- 
peštynes.

—Bet tu čia pamiršai pri-: 
ii Grigaitį. Juk jis didės-į 

estukas negu mes visi—■
-i kirto kominterno kanki-

I

t.

' ■

c

■ i '

A*

(

i

r

Pačiupinėjo savo sėdynę 
ir nuknarplino namotės lin
kui. O tezini, pikčiui ir kiti 
dalykai buvo atlikta i’irst 
clžiss.

Ir daugiau butų 
rasti tokių vietą.* i 
riuose irgi 
Vyrai per naktis 
diskusuodami pėdės 
kusuoja dėl tėzių. 
j u okda rys pavadino 
riu šalies” 
klingą vyną 
ka naminėje 
Tūlos 
plauna

JŲ 
linksminasi.

* Blusa Blokas.

. galima 
Drugšto- 

tėziai gyvuoju, 
drugštorv 

praūis- 
Vicnas 
„šiau- 

drugftorių stebu- 
"tikra iietuviš- 
’. Gal ir tiesa, 

moterys, naktimis 
miesto ofisų grindis, 
vvrai druešt oriuose

T

AR ŽINOT, KAD—
Suvlerty-ose Valstijose yra du 

tuviai vyrai •. s Ii :tu
tncter.i toagal lD2u laclą cen-.;.: 
>'? ' turbūt dalinai :>aiški;ia, krxL i !■ - 
tuviai yra <ii.-i. li rūkoriai. A j; a ■ - 

l.a.t i urkissicas ur.'.t.us yru go- 
la.-tt ia.' cigaret:: Helaiars
<-«.aret;.i turi 100' 
tabako?

i -
s

Pereitame Tautę 
c Rugsėjo «> iki iSpa 
paisant smarkios op 
peses. Lietuva tapo 
Lygą ir tokiu bud 
kaipo neprigt»i:nin«?a
šeimynoje? Ar jus zIutl. k. 
ivrkfski cišjayeta' yra ?>-.i 
veriausies ręšk-s ’i jrkiško 
sviete ?

Neimkit kitokio, kaip t:k su šiuo
paveiksiu.

x.--------------
Saiutaras ligas gydo^
Tai darė ne iš pavydo;

\eikia kiekvienam sveikatų, 
Kurs tik vartoja Salutarų:

Salutnrų Bitcri žmonės vartoje, jau 
yer ’5 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
eūiisi jo stebėtinoms pasakinėmis, 
kadangi neraada jum lygaus, nei už 

.Iršesrio. Pasistengk įsigyti jo 
i,, e’i. o mes užtikrinanr. kad su juo- 
;nl r.---si>kirsi, kol gyxas busi. Koki 
t:k \ Idurių nesmagumų jauti, krffGi- 

:s prie savu aptielroriaus reikalau- 
-.!.-i;nas tikro Selutaras, o jei j:s rretu- 

kreipkis tiesiai prie iš»lirį>Cjų 
ęriJundamas savo-npii-ke: l..as a ire- 
'ą. adresuodamas šiaip:

SALUTAitAŠ'
CO.. Ine,.DRUG & CHEMK AL

Dept. 1*
’7t‘7 S. Kaisti a St.,

" ST ’-

I; 1
!; j

Clueaęfc III

imta i T<l?‘ u 
»>o pripazu la 

bč tautui

GYVENK ILGA!!
JAUSKIS 10 IKI tirt METU 

JAUNESNI L.
Nuo r.emalimo, rlemei^s, prastą! 

joknu irpat^i.ymui kraujo, Bulgarli-i. 
’.ų Žolių Arbata yra geriausia šeimy-j 
uos gyduole. Imk ją Karšti* prieš gj’-:‘ 
sįant, kad prašalint šalti. Patsiduola ,-i 
visur aptiekose, arba mes prisiusime!) 
apdrausta pasta vieną šeimynišką! j; 
taksą už >1.25 arba .. už £3.15, arba!Į 

.Adresas Alarve’ Produets;! 
Marvei Euilding, H 

tl

- _ . - ... KYLA IŠGYDOMA? ~ Ii
jau gana smarKiaijStuarto pJapao paduškaitė.H 
iumntp ’ vifitri l ipp-i . .. . .................. ’

—Suprantama — tariau
— Grigaitis atsvers jus 

■u.< i krūvą sudėjus. Ma- 
. m pats esi komunistas,! 
. -žinai savo tėzių...
— L’gi pats velnias juosi 
:inos! Vieną dieną taip! 
-... o Jau antrą dieną iš- ? 

a kažin kokius tėzius. 
u vau komunistas ir bu- 
:)ct tėzių nepripažįstu! !

—Jus j“'" 2““**
Vėsuojate”, visgi Cice-Į „liM tolin vi,os o.iržusji 
svetainės bendroves .ne-’kadangi Piapao paduškaitė yra vien!! 
--‘niirzi Ton iip ! 13,31 Padaryta, kad jus išgydyti iiuc |-J.dte. jau jie gana {j,yIos J; yr„ taip padarvta ka;J kartą H 

ginasi savo smarku-i pridėjus nenusei-ka ir tuo budu ge-Ii! 
j icirriin nnnctivo i'esn® ne"- diržas. Jokių diržų ar;i’ 

w ” į sprenžinų netari. Minkšta, lengva ne-iii
! šioiimni. Jnkio ris?r-Ui

y

kad Įsigijo nuosavą sve-;____
bet toli 2T3ŽU jums Į šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 

i.:ti toki darbą.
-liekant prasidėjo pra-
s. Kominternai subėgo

• n. Tęsiasi prakalbos ir
.i pikčiai. Bet štai ne-

koją vidun įkelti at-
-rzojo žmogelis prie du-

—Ar čia spyčius sako?— 
-ž irčiai jis tarė.
—Taip! Sykiu rodo_ir pa- 
Ariius. Eik vidun, — atša
lu jam.
—Ar tėzius ir sako:

- Suprantama.
-■1 tai gud...
migelis pečiu duris at- 
. . s Įsirito vidun. Bet jis 

paprašytas išeiti lau- 
i r išsipagirioti pirma, 

ateiti. Jis nesiprieši- 
'?jo ir po valandėlės 

2: riiigrižo. Bet ši sykį jau 
išvestas laukan. Ir jis

’ ? darė koki tuziną kartų, 
ui neleidžia jo vidun te- 

- • klausyti ir gana. Tada 
y geruoju prašėsi ir tai bu-į 
t o neišklausytas. Pagalios

i '

1*,

/.

l

Ii

(?

V- 
y

atsiųsime jums
I

II

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

PLAPAO LABOKATORI ES 
305S Stuart RIdg.. St. Louis. Mo.

ji
I J Tel.: Market 623Ą i | i
! Į ir Market 4526 i i ’

■ DAKTARAS i
j F. MATUUUTIS |i

1.1. LIET U VYS GYDYTOJAS j
J >i

I J Priima ligonius sekančiomis Į
! valandomis- ’
i Nuo 1—a po pietų; ,
J t Nuo 7—8 vakare. Į ;
! 8709 JOS CAMPAU AVĖ.. 1:

f DETRO1T, MICH. Į
L . _____ Ii1 - -t x :

NAUJOS PLUNKSNy LOVOS ’

Prirengi? jas dabar šaltam' 
orui. Rašyk dabar reikalau- Į 
damas Dykai Didelės Nupi-j 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, c 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 2 
dirbtuvės kainos yra labai Į 
žemos. Dešimts dieną iš- i g

Landymui ir mes užmokam uz expre- i B 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. I | 
Pasiusk atvirutę šiandien reikalauda-1 I 
rr.as dykai knygos ir sampalų plunksnų E

American Feather & P:!iew Co. į 
Desk F 12. Nashville. Tena. Į

I

i’

I
I

4

• * k

U

r ar.t skaudamos vietos skausmas t—■ 
į,^greitai pašalintas. Ptiu-Eipsllen* ž 
įĖMuestsss yra mbtiai oriešsj. Nusiplr 
j’k.r: jo tenka šiandien 
linas savo aotiekoria^— 
ii kaina lik 35 ir 7v«. ^r- 
j! CiikriLtite, kad biitl] 
i ant pakelio u: .:st: Kkw« 
vaisbazii.:s. Avimkit 
pumėgzdžiojimy.
5. AD. R1CHTER & CO.

Z 04-11< Soulb 4th St_
Brookij.n, N. Y.

BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpoolį

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

AUSONIA 
Vasario 24 ir Kovo 31

ANDANIA
Kovo 17

TAIPGI IŠ NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
•įersūdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAVRETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. _
Delei informacijų -kreipkitės prie 

irtimiausių agentu atba prie
TIIE CUNAKD STEAM SHIP 

UO>1PA.XT L1MITED
126 Stale st- Boston, Mass.

IŠ

. . kovo !;l Į

I

i

j
!

-* a .

r

pasaz:
”M0UNT

•’THURIN-
specialius

ubų iaivai

3 klesos

46th st.

ųOLLANn
3 Jamerica lmIf
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
ma- per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
s.až-isrius tiesiai i PiLIAV.A.

Laivai išplauks iš New Yorko 
VOLENDAM   Vasario 34 
itYMIAM .............. -
NE’«V AMSTERDAM Kovo 24
. i ūsų laivai turi geriausius pa- 

togumus trečios klesos p&sažiė- 
riams. J

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

IUORTH
GERMAN

LLOYO
Dubeltaspis- Šriubiniais 

_ Laivais į - •

LIETUVA
NEVY YORK-BREMEN

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

CHAS. KAUFMAN
122 VI ashingtbn St, 

Boston, Mass.

HALLAND AMERICA LINE
89 Stale St, Boston. Mass. 

' ’ ................ ... .
------------------------- y—

ALTIJOS-AMERIKOC
* LINIJA 9Broacivay. Nev’^ork.NY LJF 

^ILIETUXA. ■ 
j - PER HAMBUUGĄMtm

/• ARbA LIEPOJU
h » VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU

Lietuviai važiuojanti i Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorj. 

KLESA PADALINTA J KAMBARIUS 
Su 2, 4, d. ir 8 lovoms. Laivai išplauks

1 S.S. LATVI A .......................... Vasario 28
I SS. LITU AKI A ............................ Kovo 11I |g NEW YORKO AR BOSTONO:
| f llamburga $103250 I Piiiavą $106.50 
’ J Liepoja ir .Memeli $107.
Iš Bostono į New Yorką per Kali River Line

Z

r 'y

r |

LNITEBAMERON IMS 
JOINT SER.VICE WiTrt . 

HAMBURfiAMERK^LINE 
Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išpIm_LL_ 2__ ___

vaite nuo Piero 8$, North ' 
River, pėda* nuo

Kambariai

:a kas ša

šu 2, 4 ir 6
Ievom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, 
Iionai ir puikus dėkai tik 
trecios klesos 
riams. Laivai 
CLAY-, 
WBAYERN”\ 
CARROLL 
GIA” turi 
kambarius.

Nauji trijų 
”RESOLUTĖ” 
CE’* ir r *— 
paša žiedus.

UIITEO AMETOi LMES

HANSA ,
’MOUNT

'•RELIAN- 1
’ ALBERT BAL-

LIN” veža 1, 2 ir

JULIUS ROTTENBERG 
260 Handver st,

Aloston, M.iss.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU
KIAU GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA. KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES
J LIETUVĄ PARDUODAM
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ

- APRUPINAM PRADEDANT
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
i-ASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KP.EIPKITĖS I

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU
136 East 42nd St. ■ NEW YORK. N. Y. '

i

l|g>)
drauqiju*atydaii

Dirbtu VPVč1ia^’ Ka,kar<?V- visokių Ženklelių. Guzikucių, Ant- MUU. spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą 
STRUPAS'CO., 90-92 F«rry St. N«warkfN. J.

M *"L ^ | ■ J
y- % r

• '



Kas girdėti Lietuvoj.
(iš Lietuvos laikraščių)

Manilestacija.
Kaunas. Sausio 18 d. Kau

ne Įvyko skaitlinga protesto 
manifestacija prieš Santar
vės Valstybių norą grąžinti 
Klaipėdos kraštui seną rėži
mą, t.y. vokišką valdžią.

Nusižudė, mergina.
Jaučiukai. Šiaulių apskr. 

Gruodžio 27 dieną. 1922 m., 
čia nusižudė 25 metų mergi
na J. Tamošauskaitė. Velio
nė buvo iaoai darbšti iauni- 

vietinis jauni- 
apgailestauja. 
priežastis —

AR ŽINOT, KAD —
A!aska*buvo nupirkta Su-: 

vienytų Valstijų nuo Rusi-: 
jos 1867 metais.v

Pasekme po 2# die» 
arba grąžicaiue jusi 
pinigus.

nas,du,trįs! norėjo sušaudy
ti. Bet kuomet tnano žmona 
ir mamytė ėmė melsti, pra
šyti, tai paliko mano gyvy

bė pučiamus duetu instvu- het mano turtą visą pei-
Gėm išnešė: drabužius, Da
lus, pinigus ir visus mažiau
sius daiktelius, taip kad pa
likau turtingas kaip po 
krikštui. Na, ką padarysi, 

1 nors palikau kaip stoviu, bet 
I bile gyvas, per triūsą vėl ka- 
; da prasigyvensiu. Kiekvie- 
į nas žmogus nori dar gyven
ti ir matyti, kas dėsis pasau
ly tolinus. /

Kaip apskaitau savo nuo
stolius, tai išeina apie 1,800 
litų, nes pas mane buvo viso
kių gražių daiktų pridėti 
rris kambariai. Per kamba
rio sienas perėjo 11 kulkų, 
liet mes ant grindų sugulę 
buvome, tai nieko nekenkė.

Niekada dar kaip gyvas 
Kučiūnų kaimas nematė to
kios-audros nei per didžiuo
sius karus, ką dabar išken
tėjo. Išgabentas visų gyver.- 
ojų turtas ir vežimai su ar

kliais. Skaudu pamanyti, 
kaip barbarai lenkai lietuvių 
nekaltą kraują geria. Ir kur 
Jie kitaip padaro? Visoj ne- 
įtralėj juostoj taip žmones 
dauna ir turtą plėšia.

A. S.

Z-d

mentus ir tuoj nei kojų ne
sušilęs griebėsi darbo. Pa
siuntė savo tarną vargoni
ninką i miesteli, kad suorga
nizuotų 20 jaunų vyrų mo
kytis is gaidų groti. Dvi šar
maiti mokinomės gaidas ir 
nusibodus nutapėme eiti pas 
kleboną ir prasyti dūdas, 
kad pradėti jas misti. Bet?

• mo tarpe ir 
mas labai jos 
Nusižudymo 
nevykusi meilė.

M—jas.
* \

Buožių auka.
Mariampoiė. Gruodžio 19 

d. p.m. Mariampolėje laido
jo drg. Juozą Janušauską, 
Suv. Ž. U. Darb. Profesinės 
Sąjungos Šunskų Skyriaus 
Valdybos narį. Janušauskas 
buvo veiklus prof. sąjungos 
darbuotojas. 1921 m. prieš 
Gegužio Pirmąją buvo žval
gybos areštuotas ir išsėdėjo 
Kauno geltonojoje viršaus 
pusantrų metų, nesulaukęs 
teismo... žvalgybos,’ kalėji
mo ir pagalios sunkios ligos 
nukamuotas gruodžio mėn. 
p.m. mirė.

Laidojant drg. Janušaus
ką "angelai sargai” pasi
naudojo proga, kad parody-Į 
ti savo iltis: susirinkusią 
prie kapo lųinią šaudydami, 
kad Įvarytr-daugiau baimės, 
išvaikė; kai-kuriuos smar
kiai apmušė? Likusius prie 
kapo areštavo.

Pikti liežuviai šneka, kad 
"operacijose” daiuvavo 

apskrities

klebonas štai ką pagiedojo: 
"Aš savo dūdas duosiu tik 
tuomet, jei Liet. Valstiečių 
Sąjungą likviduosit arba iš- 
sižadėsit būti kuopos na
riais: o eisit i katalikiškas 
sąjungas: i Darbo Federaci
ją arba Pavasarininkus”.

Vargšas musų klebonas! 
Mažą vaiką su saldainiais 
ramina, kad neverktų, o mu
sų kun. su dūdomis nori jau
nuomenę į- katalikų sąjun
gas sutraukti. Tik Sere-i 
džiuje nėra žioplių ir kadan-į 
gi valstiečiai skaitomi pavo
jingais tikybai ir bažnyčiai, 
tai ir i chorą neisim giedoti 
ir jo dūdoms daugiau ne- 
grosim. Bmr. grojikas.

Ištvirkęs jaunimas.
Paežeriai, Vilkaviškio ap

skrities. Paežerių valsčiuje 
yra daugv jaunų berniukų, 
kurie vakarais eina per lau
kus vilkų balsais kaukdami 
ir jieško namų, kur galės 

• patrepsėti. Valkiojasi visuo
met girti. Nuo tokių nakties 
špukų kartais kliūva visiš
kai nekaltam. Pavyzdžiui, 
prieš pat Kalėdas ėjo keliu 
proto liga sergantis Paeže
rių Iškausko sūnūs, kuris 
grižo pramušta galva. Pe
reitais metais vietos moky
toja panorėjo Įtraukti jau
nimą i darbą: sutvėrė jauni
mo kuopą, Įsteigė vakari
nius kursus,darė visa tą.kas 
juos lavintų. Padėjus daug 

Klerikahi pravesti įstatymai į darbe ir sveikatos, buvo su- 
įruošta? pora vakarėlių. Pa- 

Biržiu dengimui išlaidų pardavinė
ta bilietai, čia tai ir buvo at
simokėta piktažodžiavimu, 

kad jo kiekvie- kumštimis, grasinimu ir ki- 
• • ••• tais nešvarumais. Gąsdųii- 

l'mai už langų, triukšmų kė
limai trioboje, atėmė moky
tojos ūpą ir privertė nuo to
limesnio darbo atsisakyti.

Antrą dieną Kalėdų buvo 
mokykloje suruošta vai
kams eglaitė.Vaikų žaidimų 
pasižiūrėti mokytoja su
kvietė vaikų tėvus ir kelis 
savo kaimynus. Taip vadi
nami, kriukininkai ir čia, 

Įsiveržė ir 
pradėjo rankomis skėtrio- 
dami.šokti. Pasibaigus žais
lams, teko tokius svečius iš
prašyti. Nežinia dėl ko išei
dami paliko keletą akmenų, 
turbut norėjo su kuo nors 
atsiteisti.

Butų pageidaujama, kad 
Paežerių jaunimas nors 
šiais 1923 m. susiprastų blo
gai darąs, imtųsi skaityti 
knygas, laikraščius ir pasi
mokytu žmoniškumo.

P. J.

tose
asmeniui ir pats 
viršininkas.

Kitą . kartą 
smulkiau.

parašysiu 
š-s.

gnam-a sau.
Skrėbiškįo dvaras.

apskr. Dvaro savininkas 
grafas Komarauskas iš 
džiaugsmo, ] 
nam šeimynos nariui liko po 
80 hektarų žemės (mat jie 
turi pasidalinimo dokumen
tus) ir visos triobos, besirū
pindamas išvaryti iš dvaro 
visus nuomininkus, nebespė
jo nei javu iš lauko suvežti, 
kurie ir dabar lauke tebe-j 
džiūsta. ’ į

Svajodamas pavasary iš-į 
dirbti visą dvarą, p. Koma
rauskas atsakė vietas vi-
;ieir.s nuomininkams, kurie nors kol jojami,O.

yra devyni (9) ir tie vargšai 
turės jieškotis naujos pasto
gės. .

Kyla klausimas, ką veiks 
p. Komarauskas ir kaip jis 
išdirbs visą dvarą, jei pra
eitais metais šalę devynių 
nuomininkų, dirbdamas tik 
mažą dvaro dalį ir tai nesu
spėjo javų nugabenti. Aš 
manau, kad iš jo užmanymo 
tik žalos kraštui bus, nes:

1) Devynios šeimynos, tu
rėdamos pakankamai jėgų, 
lieka be pastogės ir žemės 
kąsnio, kas nenoroms verčia

( ubagauti arba žulikauti ir
2) pono Komarausko lau

kai dirvonuos ir po tuščias 
triobas vėjas švilps, kas jau 
dabar matoma. Nekartą 
žmonelės bėgo paš“apskri
ties Žemės Tvarkytoją, bet

‘ Šis aiškinąs, kad nieko nega
lįs prieš Įstatymą padaryti.

Negerai, jei kas Įstaty
mų nepildo, bet dar blogiau, 
jei įstatymai ^griauna šalį ir 
žmonėms vargą neša.

devynių

APIE LENKŲ UŽPUOLI
MĄ ANT KUČIŪNŲ 

KAIMO.
(Ištrauka iš A. S. laiško. )
Gruodžio 3 dieną z lenkų 

būrys, skaičiuje 52 žmonių, 
apsiginklavę šautuvais, ku’i- 
kasvaidžiais ir rankinėmis 
granatomis, puolė Kučiūnų 
kaimą ir bėgdami per kaimą 
Į kiekvieną stubą šaudė per 
sienas, langus ir mėtė gra
natas. Nužudė iki mirties

j čiai inotipc i.iouk-iė
i iioKgG: l*i-,-r.
Į rekomcr>d°.vo draugu: 
; jį patenkinančiu.

g-, 
kia-. <

į

Redakcijos Atsakymai.

straip-nius kas 
tisitV; ateičiai.

Busi pavasarininkas— 
pusi dūdą.

’ Seredžius, Kauno apskr. 
Naujai atkeltąs Seredžiaus 
parapijos klebonas sumanė 
naują agitacijos būdą, kad 
apmulkinti Valstiečių Są
jungos kuopos narius. Atke-

ž

kODIKIu 
•EROVes skYRIUS

I

Martino Sunui. Hudson, 
Mass. — Tamsto< korespon
dencijos apie Hudsono nusi
kaltėlius delei stokos vietos 
įtalpinsime.

Z. B. Daugėlai. — Apie 
ginčus tarp Zubricko ir Se
no Bristoliečio neverta dau
giau laikraštyje vietos už
imti. Jeigu Žubriekas apsi-'1' 
lenkė su teisybe, tai Senas 
Bristolietis tą viską atitaisė
— ir to užteks.

F. Gedraičiui. — Tamstos 
žinutė parašyta taip neaiš
kiai, jog sunku ką-nors iš 
jos suprasti. ‘ \

Kritikui, Montello, Mass.
— Apie tuos pačius dalykus

Apie

g DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

jau buvo "Keleivyje” plačiai 
rašyta. Parašykit ką-nors 
naujo.

Aisiems, kurių raštai ne
tilpo šiame "Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

šiame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei- 
A^Ios Įdėmius būsiaa&orns 
motinoms ir motinoms jca- 
ny kūdikiu.
Kūdikių aprūpinimas ir pe- 
nėjisias yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jasaame, kad tai 
yra dalykas, kuri mes tu
rime reguEariŠkais laiko- 
ta^iaie atvirai ir Jaisr&i 
per"-, ideali.

i
STRAIPSNIS VIII.

Penėjimas iš Rankutės Prigclbsti ‘
■ žindimui.

Pasitaiko, kad motin: 
va susirupinus, arba 
žus' prie namu ruošos, 
enka kiekyje ir ' 
delbiantis penėjimą:

’ geidaujamas, ir, 
riau yra maityti 

į nu. fuo badu 
; žindomos, ■ 
: .'artojainos,
'il

i

i

i

t

ti

m: nusilpus, ar- 
pergreiita gri- 
jos pieno ’r.euž- 

kokybėje. Tada p: i- 
rra dažnai pa

lei priimtas, ta; gr- 
jį tarpais su žindi- 

1 rucys yra- reguliariai 
o tas svarbu, kadar.gNi’.e- 
;, pieno liaukos nesunkia 

toiCRO; II’ KŪGINIS J-į'ilUVul vlltUl
raisto. Taip pat svarbu mottaai val

dyti kodaugiausia maitirraitčii? valgių, 
•aip, jjieno, Smetonos, k ausinių. m-3- 
•js, šviežiu daržovių, vaisių ir geros 

duonos, imant ir dideli kiekį skystu 
dalgių, švieži kiaušiniai, suplakti į 
džiovintą pieną, yra labai maistingi, 
gardus ir skanus.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
turį laika, paskui pastatytas prie 
onkutės, ta; išmintinga,

. usipranta su naujuoju 

. radžiu vartoti silpnesnį 
tegu kad yra nurodoma 
Mišinį galima sti 
ų, iki ataiinka jo amžiui 

rodo ženklų negero virškinimo, 
■uoj reikia vėl grįžti prie 
.'liesimo. O jei jis 
;žauga 4-o uncija: 
nia, ir , tvarkiai f 
tai gaii būti tikras, kad maist 
tinkamo stiprumo ir kiekio.

iki jis kiek 
maistu, iš- 
atmiešimą, 

jo amžiui, 
iprinti kas pora die- 

Jei kūdikis 
tai 

silpnesnio 
rodo pasitenkinimo, 
; kas savaitę, neve- 

liuosuoja viduriuku-,

įžymiausiąją mus kariumerNs dva
sios pajėgą pastangomis bei darbais 
■ina žymus dumėnesiiiis KASO 
.vlCKSLO ir ISTORIJOS žurnt'as 

“Musų Žinyne s”
”?IUSV ŽINYNE” bondrad.-. Liau-

Į ja mus žinomieji istorikai vist: 
tankai: kap, V. Biržiška, A. J

i .:s, Vlažcsios Lietuvos veikėja: 
I pėdiskis, majoras Ružancovas, 
j.iontitar, bei public:"... > kap. V 
ponaitis, pd'.-hoioįds yrofesori 
oalas-Gudaiils ir karo moksl 

.bei karo publicistai: puik. Be. 
pulk. Bob:nekis, ger 
kšs‘Boleckis, karo valdininkas 
ka, vyr. Įeit. Gabrys, majorai 
rianitis, generolas Radus-Z 
eitis, majoras 'Ružancovas. n 
Škirpa, leitenantas Talliat-Kei 
daugelis kitų.

’IIUSŲ ŽINYNE” 
Lietuvoje esančių kn 
recenzijos, o ųup 1 

(daugybė svetimomis 
; laikraščių ir Lt.
| "MUSŲ ŽINYNE” 
dinta daug įžymią or 
musų istorijos, literatūros, 
nes "yveaimo, rnų 
vos nepriklausomy

”YiUSŲ ŽINYN 
rimčiausių mokslo 
Lietuvoje, bet ir p

"MUSŲ ŽINYN. 
pitonas Steponait 
Mokslo Skyrius.
Adresas :

’MUSŲ ŽINYNAS”. 
Karo Mokslo Skyrius, 

Laisvės Alėja 12 ?<r.,
Kaunas. Lithuama.

•nerd- 
’.ulai- 
N’ai- 
eko- 

. Ste- 
Va;

linkai 
beris, 

tabo k rinin- 
Dinei- 

Lau- 
tkevi- 
: joras

•7’ duotianios
ų kritikos bei 

pamin.ma ir 
ibomfs knygų.

Ilgšio} išspaus- 
gir.ailų raštą iš 

vįsuome- 
kovos dei Lietu- 
s ir t.t.

yra

Penėjimų Tarpai.
Išpradžių per keletą savaičių 

rekomenduojame penėti kas dvi 
landas; bet galima keisti šitą prisi- 

į raikant prie kūdikio savybių. 'Kadan
gi vienas kūdikis suvalgo daugiau, o 

.kitas mažiau, tai negalima nustatyta 
i-nieziei kiek reikia duoti. Mbtina tu- 
’ i geriau žiūrėti kaip kūdikiui einasi, 
negu kaip .rašoma Knygoje. Nfekurie 

■ žinovai sako, buk reikia penėti kas 
.rys valandos, nes esą į tą laiką vidu- 

' riai išsiliuosuoja. Jei tas reikalinga 
1 padaryti, tai rekomenduojame pakeis
ti dvi-valandinį penėjimą pridedant 
l:Up sykį po dešimtį nunutr; iki bus 
l«cnima kas', trys valandos.

mes
va-

į

Nedapenėjinias.
: Dažniausia kūdikiai yra perpenimi, 
’ negu nedapenrmi, bet jei vaikutis 
•verkia atėznu« bonkuįe, arba prieš 
^padavimą sekančiu sykiu, tai reikia 
; kasdien didinti mišinio stiprumą iki 
■ kūdikis bus patenkintas.

Gerai žinąs, -iseptynis žmones ir sunkiai 
___  ‘ sužeidė tris. Sužeistųjų tar

pe yra mudviejų pusbrolis 
Vladas Pečiukonis, sūnūs 
Vinco, kuris turėjo tarnystę 
Kučiūnuose. Aš, broli, taip- 
gybuvau pastatytas prie du
rių savo kambaryje, prie 
kaktos buvo pridėti du šau
tuvai ir vienas brauningas

Perpcnėjimas.
I Jei kūdikis neramiai miegu, vemia 
j dažnai, arfa turi liuesus .'viduiYlius, 
j tas rodo, kad jam perdaug maisto 
d':<Jdę.ma, arba per dažnai, a:4»a'kad 

•jo maistas stipresnis, negu gali su- 
i virškinti.Jei Vaikas žindomas, tai rei
kia pailginti penėjimo-tarpą iki ketu-

I rių valandų. Dėl kudikiųį ;;m ?<• pėb*-' 
*i iš bonkosį, Likta -per: .suma
žinti duodanti,'Kiek?; iki ‘ttsl?
taisys. Jei tas Jiegėlbstj tniyi

i daktare.

Tai yra vienas iš 
sies automatiškų 
Visiškai 
ii labai 
saugos 
devizka. 
č.a gilza 
ir pilna Įeina jos vieton j., 
t;. Mėlynu plienu finišluotas 
medžio ,rankerųkė. Sauja 9 sykiu-. I 
Tai yra geriausias vokiškas pii-.aiie- j 
tas, kokis tik buvo kada nors atvež
tas. Jis yra vertas $20. .Mes importą-! 
voni juos tiesiai didelėj daugybėj ir I 
todel galime parduoti už žemiausią < 
kainą. Kaina tik ir 35c. ekstrai
už persiuntimą.

i Šituos pištuiietus ’ raes aplaikčm 
'pirmiau, negu augštas .tarifas buvo 
. aidėtas. Išviso ją beliko tik vienas 
tūkstantis, kuriuos parduosime už 
$11.50. Po išpardavimui pažymėto

i skaičiaus jų kaina pakils.
Tikras Importuotas Automatiškas 

"MAVSER” Kalibro 25,
Kaina $13.5‘).

Tikras Importuotas Automatiškas 
"ORTGIES", Kalibro 32,

Kaina $11.51.
Tikras Importuotas Automatiškas 

"ORTGIES”, Kalibro 33,^
Kaina $12.25.

Tikras Importuotas Automatiškas 
’’0WA”, Kalibro 25, Kaina $9.95.

Tikras Importuotas Automatiškas 
”DREYSE”, Kalibro 1.2, Kaina $9.50.

Tikras Imnortuotas 
SAUER”, Kalibro 25,
Tikras Importuotas 

SAUER”. Kalibro 32,
Tikras Imocrt uotas 

-LUGER”. Kalibro 30, ___
Makštis bile revolveriui $1.75.

Persiuntimas 35c. ekstra.
Užsisakydamas pažymėk pištalieto 

vardą ir kokio kalibro nori. Prisiųsk 
■35c. stampomis už persiuntimą, o už 
pištalietą užmokėsi, kai ji aplaikysi. 
Pilnas užsiganėdinimas gvarar.tuotas 
arba pinigai bus sugražinti. Rašyk 
šiandien.

UNION SALES COMPANY
/ 15 S. Desplaincs į»t.. Dept. 37 

Chieago, 111.

augsčiau-ios 
pištalielų 

saugus, visiškai akuratišk 
smarkiai šaujamas, s-j 
zomkeliu ir su automatiška 
Po kiekvieno iššovimo tuš- 
automatiškai yra išmetama 

eina jos vieton gatavai šau- 
drut- 

,rankenųkė. Sauja 9 sykius, 
vokiškas pižiaiie- 

ta nors atvež- 
.Mes importą- i

ik buvo

r u- 
sviete.

S 
a ap-

i

Automatiškus
Kainu $12.25* 
Automatiškas 
Kaina $12.7>.
Automatiškas
Kaina $24.45.

laukui
a

PABARA TIRŠTA. RAUDONA KRAUJĄ^
STIPRUS. NUOLATINIU? NERVUS, 

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

damas netašką mirte ir nusilpnėtą kūną; >:isibod:s^§| 
imant vaistus dėl jk tb Jir.ima 
čius. bandyk Nupa-Toue ir . . ..
sesi visai nauju zmo'.u! Devynis iš dečimtes 
tokiu kaip t lo;ru - .tp« bitas, 
išpūtimai, 
mutizme, skauMiuti 
jimaa nervu ir 
pajiezoE, s kis t v vand< 
kraujo. <O

Kožna k”up
kurios Uiėžiausci ’■ 
grubus, širdis plakimo, k ra u j 
protingas pydy.ias nuo nu i 
kūno Kr-č. J? kad jie
sveikatą, c’un-iitnei* .-udėtiniu 
per varsint Cydytc 
Fosforą-ina‘. t*js <tei .

Nujra-Tou? priduro; 
jos' je i. u itin: .e 
nuotlinies atmatų 
daučio kvppo ar 
apetitą, triara jrruomuh 
Nusta-Tone sustlprls !. 
numo veidui ir žibuti 
vyrus ir sveikesnes .r 
daromu psprotę vaistu 
skor.į ir vartuoti salemu 
sava preteiems.

už bonkute. ICožna bonkute devynios dešimtį (90) pikulu, arba vieno mėnesi

dolerius. Imli Nugo-Tone ve.- dvidešimt (20) dienu ir joięu ne busi ušg— 
sekiniu, sugražink bonkute tr pilsus, o mes urnai sugrr.zisimc 
prapuldyti vieną centą. Mes įmame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Vational Lr.borat >iy, i.. ~g. Wabash Avė., Chieago, III

Gerbiamieji: Įdedu tior.au į........................ ir meldžiu prisiusi; man"...................... oonzu«
Nugu-Tone.

ir nusilpnėtą kūną
veiklumo ir vui.-tus r.viizir.3n« 

!<r itifuūk kaip Krtitu laiku jau-.
visu žmogaus liga,’? 

nexru« niulavimas viduriu, tauzai ir' 
k J ve -, tulžiais, ar.cmia, kankinimai reu- 

ucuriJ? stoka3 energijos, nuadpne- 
iimiK 'nin-uot?, paeina n\:o stoka nervu 

k‘it.uuL» k ra u; » ir n«až^cktinio.> tirkuiueijos

,me rcnj.ši.šo ąųt nėr . - 
jil^ą. jaknas. inkštas 

> cirkuk.vhne. ŽLuKa-Tin:* y>-. kų 
lpn«tu tKivn ir abehi> sunaik-ii.j 

i.' uštcihu urauiy.ui 
rfi<’n<l totu ir nurc»<»dyt: 
ai maistinei į Ge’ežę i.

m s, lu^tiprhi grobu:1 
rc^viariskai. AV’uivin inkštus, isvar 

. Nietai dkug&Mia v a/.U ir Iii;
.nviikto liežuvio! Nuq:a-Tone duos Jums

ir nožr.a )< 
žfaiAėi ?rersm stoviuje r 

lavisšd 
nervu i. 
litai yti 
i-vkoi 
itinr;Yra

i.io ir
•y v y bę ja k
•likai. Ai-raivin 

dM’/j'laus vur.v. ! 
1L- .. .N! X_________________ ______ -------------- .

;vimx. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą rniesrą.
: aujo i< paderins

akiem F Nutfa-Tone padaru tvirtus, rustu. ___
puikesnes meteres. Nuza-Tone netaioin savyj, jokiu ’.ntedamu ar 

dč-i ji? yra parankiam puudelei. Yra apvilkti cukrum, p Himno 
jvl.'.o neparunukumo. Bandyk jvos. Rekomenduosi visiems

MUŠU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nut«-Tone yra vienas ($’-.O5) doleris 
W. ... L....... _______ __________________ J-šžntJs (90) piliule, arba vieno menesi
sydymo. Galėto pirkti šešes konkutas. arba šešius meašsius gydymo už penkiur ($5.0Q 
2 ‘_ 2___ 2.-2- ?2_ _  T___ __  Jta’tar* J;----- j“’“" ““ u*‘ sjanedintas pfiP
šakiniu, sūgiražiak* bonkute tr pilsus, o mes urnai sugrarisime jusu pinigus. Megalite

Vardas ir pavarde

; e’rkulavimo jo, priduos raudo- 
ra-Tone pačia ra tvirtus, 

Nuza-Tone netainin savyj, 
parankiam puudeiei. Y r;

>arunukumo.

/Gatve ir numeris. .

Miestas........................ .. Valstija. .

i

Brcoklyn, N. V. Į,. 4ti; St.

l SPECIALIS IŠPARDAVIMAS. KAI
NOS Nl'Ml šTOS PUSIAU. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. GALT! PIRM 
uždėjimo tarifo naujausio 
MODELIO. — 
VIŠIA1,

TARIFO 
ekstra drūti KLE- 

GARS1 MUZIKA, GERI 
REISAI

5” yra vienas 
amalų ne tik 
aulio literatūroj.

redaguoja 
leidžia

Ka
kare

7-------------------------

JŠSIRAŠYK1TE 1&23 METAMS

“TRIMITĄ”
"TRIMITAS” yra nepartinis snvai- 

Vnis laikraštis, šaulių Sąjungos lei
džiamas- Jame gvildenami visų tikrų 
Lietuvos-piliečių bendrieji reikalai ir 
kiaušiniai. Iš plačio savaites įvykių 
apžvalgos "Trimite sKaitytojas, kitų 
laikraščių ^skaitydamas, gali pa
kankamai apoipt-žint: su Lietuvos gy- 
' er.imo iy pasaulines politikos svar
besniais į\ykiais. "Trimitas” drąsiai 
kovoja prieš visokius Lietuvos išga
mas, išnaudotojus ■ nepriklausomy
bės priešus.

"TRIMITE” dedama šiaip grašių 
apysakymžlių, istorinių įvykių ir įžy
miųjų žmor.ių gyvenimo &pr šyrąų, 
straipsnių, eilių, retų atsitik aų ir 
mokslinių išradimų paminėjimų, pla
čiai rašoma apie sportą ir t.t.

"TRIMITAS” rašomas lengvu 
mažamoksliams lengvai suprantar
kalba. Ypač jaunuomenei ”Tr mitas’’ 
stengias būti tikiu draugu ir patarė
ju jos organizaciniam. Tėvynės gyni
me, visuomeniniam ir kultūriniam 
darbe.

"TRIMITAS” čir?, kas savaitę 32 
puslapių, knygelėmis. Jo kaina Lietu
voje — metams 7 litai. 50 cent ; pus 
mėčiui 4 iitai; trim- mCncsiar. 2 u- 

cer.tai, atskirus r.ume is 21
; oi. 5€

A-skiras

i! UžSISAK^-

^itie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač klevišiai, ku
rie padirbti su didžiausia atvda ge
riausių mekanikų. Naujos mados kei- 
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumples, su skuriniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugo to
jai, gerai skambanti balsai. Tai yra 
nepaprastos vertės armonika;. Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todėl galime parduoti 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. 165, trijų 
•33 raktų, 12 bosų. Kaina §16.50 
prasta kaina §35.00).

ARMONIKAS No. 89, 
21 rakto, S bosų. Kaina 
prasta kaina §17.00).

ARMONIKAS No. 67, 
lf) raktų, 4 bosų. Kaina 
orasta kaina $15.00).

ARMONIKAS No. 49. 
10 raktų. 2 bosai. Kaina 
prasta kaina §8.G0).

Parašyk savo vardą ir adresą, taip
gi pažymėk numerį ir kainą armoni- 
ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50:. 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi, kai jį aplaikysi tevn na
ciuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užgar.ėdinimas gyarantųotaš. arba pi
nigai bus sugražinti. Rašyk šiandien.

(0)
UNION SALES COMPANY'

15 S. Desplaines St~ Dept. 225. 
Chieago, III.

dvieju 
§8.95

aviej 
§6.75.

vienos 
§4.95.

»r

kulturir.iar

voie

tai 25
centų. Amerikoje: metama 1
eei; ĮSBsmeėiui 8'1 centų, 

centai,.. j 
ita'tuv i ....

I ftl^TRiMiTĄ” sau: A menėje 41 
! savo giminėms bei pažibamiems Lfe' 
j tavoje i
į Amerikoje
i sakyt
a ir.

i st.,
• dą,
i Y ori
rių Valdybose ten.
darę.

iltį... 
fterii:

Turi savo kūdikį išlaikyti sveiką ir 
: stiprų. J) kud:: io sveikata pilnai p;i- 
;klauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam 
j suteiki. Kūdikį reikia kasdien mau- 
Idyii ir reguliariskta maitinti. Jei m>- 
! gali žindyti jo, tai pabandyk Eorden's 
lEaglc Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių 
• maistas-—padaryta.- iš riebaus karvių 
pieno ir rupaus cukro — ypatingai.... 
kūdikiams. Jis gydytojų rekomenduo-1 "TRIMITO Redakcijos ir

—o—----- r--------w . i- , , , , jamas visur dėl jo kokvbės ir vien-?-’ Administracijos adresas:
liaudamas SU savim parsive- ll' vedant po Kamanda Vie- durno. Per keletą gentkarčių tukstan- KAUNAS, Laisvės Uėja N. 26 LITH.

"Trimitą” galima užsi-
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KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerui žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos frnncuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 

- tik §1.00.
No. 2. Suženklintos Kortos, i ku

rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik §1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik §2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus. 

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: - (8)

PRACTICAL SALES CO. 
1219 NORTH IRVING AVE_ Dept. 200.
• Z?

CHICAGO. ILL.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo f 
visokių iigų, kaip tai: r.uo gaivos skaudėjime, nuo užsiseaėjusio J 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo ę 
plaučių, nuo kosulio ir kitų Iig>ą. Taipgi turime nuo visokių slap- fį 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo J; 
dėl vyrą ir moterų. Die’.ių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuugerįausiai, pašaukiame geriausius Jį 
daįtarus per telefoną - uždyką. Todel jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pioųrus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu •

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. 5

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite ”Kdeivį” tarpe savo draugu
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

tior.au
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Vietinės Žinios
I

Kun. Geniotis mokinasi 
debatuot.

Pralaimėjęs debatus apie 
dūšią su "Keleivio” redak
torium, kun. Geniotis išleido 
brošiūrėlę užvardintą "Ar 
turi žmogus dusią”, kur 
bando pakartoti buvusius 
debatus, tik jau visai kitaip, 
negu jis salėj prieš publiką 
debatavo. Savo oponento, 
Michelsono, žodžius jis taip
gi išverčia išvirkščiai.

Jo brošiūrėlė susideda iš 
keturių puslapių, kuriuos 
galima perskaityt į penkias 
minutas, o debatai tęsėsi su- 
viršum dvi valandas. Jau 
vien iš to aišku, I 
brošiūrėlėj debatai negali ’ 
būt pilnai aprašyti. Matyt,' 
kun. Geniotis turi labai silp- į

PADĖKA VON ĖS 
LAIŠKAS.

Aš, Veronika Cekytė
Statės 
tf’ taip-p:;i 

dras prakalbas. Vasario 16, ir Jūsų skyriaus vedė, a; 
jų buvo surengtas bendras Kaune, už tai, kad mano -<e- 
mitingas Lietuvos nepri- Iionė į Ameriką per Tanisiy 
kiausomybės j ’ ,L!“ * — L
paminėti. Abudu laikraščiai 
tą šventę garsino, abiejų re
daktoriai prakalbas sakė, 
bet žmonių nesusirinko nei 
šimtas. Pats "Darbininkas” 
dabar rašo, kad "nekaip pa
vyko”.

Ir prakalbos buvo dau- 
juokingos, negu rim- 

"Darbininko"
Gudas išėjęs ant pa- žiuoti negali.■ »____ :_ • i

Mizerna ''koalicijos” 
šventė.

"Sandara" suėjo su "Dar
bininku" koalicijon ir jau kavoju "Baltic 
antru kartu parengė-ten-!nance Corporatior

( ’ t
I.'

giau 
tos. 
liūs 
grindų "apznaimino", kad 
jis šiandien kalbėsiąs "su 

, , ., faktais". Žmonės žiuri ir
i laukia, kaip čia faktai pra- 
’dės bet kalbėjo tik-

’ tai Gudas.
, . ,. , , .. .. , - i "Sandaros" redaktorius

ną atminų, tad jis tiek ma- ŠIiaKVS ))asakė, kad Vilnius 
stovis kaip ant vistos ko
jų”. žmonės vėl juokauja; 
kaip tu, girdi, žinai, kad tai 
vištos kojos? 0 gal gaidžio’ 

šeiva.

žai teatsimena. Negana to. 
kad jis labai mažai atsime
na, bet ir tuos kelis žodžius, 
kuriuos jis paduoda iš tų de
batų, paduoda visai netei
singai. Pavyzdžiui, jis rašo, 
buk Michelsonas pasakęs 
taip: "Aš pripažįstu, kad 
gyvybė yra amžina, kuri 
prasideda iš gamtos, o ne iš 
Dievo. Žmogus po mirčiai 
su riša dūšia palaidojamas i 
žemę. O ant tos žemės išau
ga kopūstai, na, o kopūstą 
suvalgo kiaulė su visa dūšia, 
o patsai žmogus suvalgo 
kiaulę ir taip igija gyvybę." 

Ištikrujų gi debatuose 
Michelsonas nieko panašaus 
nesakė. Tokių žodžių, kaip 
"kiaulė" arba "kopūsto val
gymas“, jis visai nevartojo. 
Tą gali paliudyt visi, kurie 
buvo debatuose. 

Michelsono pastatytus 
klausimus Geniotis paduoda 
teisingai, nes tuos jisai nu
sikopijavo iš "Keleivio”. Bet 
užtai jis savo atsakymus pa
duoda visai kitaip, negu jie 
buvo pasakyti debatuose. 
Pavyzdžiui, į klausimą ar 
klemsas turi dusią, Geniotis 
savo brošiūrėlėj atsako: 
"Jei prieiname, kad klem
sas turi dūšią, tai kam dar 
bedieviui abejoti, kad- jis 
buk butų be dusios? Argi 
bedievis butų mizernesnis 
sutvėrimas už klemsą?" 

Tuo tarpu debatuose kun. 
Geniočio atsakymas i šitą 
klausimą buvo žodis žodin 
toks: ”Jes, klemsas turi dū
šią.” Ir jam tai pasakius vi
sa salė pasileido juokais. 

Kitus savo atsakymus 
kun. Geniotis irgi paduoda 
toj brošiūrėlėj visai kitaip, 
negu jie buvo salėj pasaky
ti. Savo brošiūrėlėj jis visus 
juos pataiso. Vadinasi, jis 
mokinasi debatuot. Tik gai
la, kad jis nepasimokino 
prieš debatus. Į debatus at
ėjęs jis da nežinojo ką reiš
kia žodis "ameba". Išgirdęs 
ją iš savo oponento ir pradė
jęs paskui atsakinėti, jis pa
sakė, kad ameba, tai tokia 
monkė . Vėliaus jis užmir- trokų motorus. Kada 

so tą zodj ir sake pabodę . , pusvalandžio atvažiavo 
Tuose debatuose kun. Ge-, penktas trokmanas, jis rado 

-‘jotis pamatė, kad jam rei-Duos visus keturis 
kia da pusėtinai pasimokin- iau be žado. Jis tuoj susta 
ti. Ir dėlto jis mokinasi. J 
argumentai išleistoj brošiu-h-ė visas garažo duris ir pa- 
i'ėlėj jau visai kitoki, negu'«aukp daktara. ’ 
jie buvo salėj.

*

Girtas airis ir "Darbinin
ko” namas.

Vasario 17 d. "Darbinin
kas" rašo, kad girtas airis 
apsikabino "Darbininko" 
namo kampą ir. "vos tik su 
namu nepargriuvo".

Taigi, jeigu kaip, mun- 
šainas butų sunaikinęs 
švento Juozapo Įstaigą. Lai
mė, kad policmanas tuoj pa
sitaikė ir girtą airi nuvedė 
belangėm

paskelbimui Įstaigą buvo linksmi ir 
’ ” minga: ir turiu viešai pa.-.

kvti, kad geresnio pala’" 
vimo niekur negalima Uu 
gauti, nes Jūsų skyriam 
dėjai Kaune greitai isu;.v 
man leidimą važiuoti i Am- - 
riką; o per kitus agenim 
kur tik buvo pirktos šinkm-- 
tės. aš mačiau, kaip ja 

redakto- vargsta, ir jokiu bud u išva
Mes 135 y pa

los išvažiavome iš Kaur. 
palydimi Jūsų’Atstovo iv., 
ne, iki vandens per Vokieti
ją, taip kad mums niek:;.- 
nerūpėjo kelionėje. Petrui 
ir Antanui Bartkeviėiams. 
.Uontelloje. Mass. tariu ši.- 
t'ingą ačiū už patarimą 
man kreiptis i "Baltic Statė 
Finance Corporation”. To
dėl aš kiekvienam patari :, 
kas norės atsiimti savo gi
mines iš Lietuvos arba ;-ir..- 
gn siųsti, kad niekur kitur 
nesikreiptų, kaip tik prie 
* Baltic Statės Finance Cor
poration”, 357 Broadvvay 
South Boston. Mass.

Su tikra pagarba, 
Monika čeky t ė.

39 Peny Avė., 
Stoughton. Mass.

Gatvekariai susikūlė.
Medforde, ant Elm •gat

vės, ši panedėli susikūlė du 
gatvekariai. Vienas jų buvo 
tuščias ir stovėjo pakalnėje 
ant bėgių, o kitas su žmonė
mis tego nuo kalno ir pasi
darė nebesuvaldomas. Ne
laimėje buvo sužeisti 3 žmo
nės.

Gaisras iigonbutyje.
Bournewoodo Hospitaly- 

je, Brooklinėj, ištiko aną 
naktį gaisras. Nudegė visas 
stogas, bet pribuvę ugnage- 
siai ugnį užgesino. Ligoniai 
buvo perkelti i kitą namą. x

Sudegė bačkų sandėlis.
Somervillėj šį panedėli 

ant Allen streeto užsidegė 
medinis namas, kur buvo su
krautos tuščios bačkos. 
Liepsnos pasiekė da kitą 
medinį namą ir abudu jie 
supleškėjo.

vežėjai užsinuodijo auto
mobilių dūmais.

Keturi trokmanai Chal- 
seaj bemaž ko neužtroško 
automobilių durnais mirti
nai. Atvažiavę su savo tre
kais i šiltą garažą ir norė
dami susišildyt, jie uždarė 
garažo duris ir paleido savo 
.trokų motorus. Kada už 
i pusvalandžio

4

aiotis pamatė, kad jam rei- ;uos visus keturis gulint- • - - - - - <- o

- - U „ “ ib-
J°įdė jų trokų motorus, atida- 

>a- 
aukė daktarą. Trokmanai 

buvo atgaivinti. Tai pasar
ga. kad uždarytoj vietoj 
niekad nereikia leisti moto
ro, nes gazolino durnai yra 
baisiai nuodingi. Daug jų i 
plaučius įtraukęs, žmogų ; 
gali kristi ant vietos negy
vas.

3,500,000 rublių ant laiško.
So. Bostono žydelis Mel- 

cer gavo iš Novgorodo laiš
ką, ant kuriG yra sulipvta 35 
pašto ženkleliai po 100.000 
rublių. Taigi išviso ant vie
no laiško sudėta 3,500,000 
rubliu.J' ■ *. • Katras laimės: rymiokas ar 

varšaviakas?
Ligi šiol visus drutuolius 

nuveikė jaunas ir smarkus 
italų milžinas Calza. Bet at
sirado vienas "baisaus stuo-

BALKUS SAUSAGE CO., 
59 Camden st.. \V. Lynu 
Mass.. reikalauja darbinin
ko, kuris mokėtų tą darbą. 
Lai atsišaukia tuojaus.

PAJIEŠKAU DARBO prie 1 
viską krautuvių ar prū? re.-toca. 
arba prie namą. Esu našlė su 
kūdikiu, iškadavoju kūdikio apie:, 
dirbtuvę eidama. “ 
daug kalbą raky;
t“ m.
r<.šo:

amžiaus.

i. Esu mokinta- 
mo ir skaitymo. 
Rašykit ant šit--

JIrs. Analionija Miller
76 Hudson avė., Brooklyn. N. Y

IŠSIDUODA KAMBARYS d - 
ar vienai ypatai, gerai forniši jota 
jei nori padarau valgi ir apskalbi:. 

ANELĖ 3fl€KEVIčIENĖ
69 G st (antros lubos), So. Koste: I

i
I 
I i 
! 
i ? 
I 
i

FAKTAI APIE LIETUVĄ
Ar žinai, skaitytojau, kaip 
ar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus - 
lel išeitas?
Ar žinai, kas dabar valdo 

; y pėdą?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar- 

Sovietų Rusija?
J ■ šitų ir daug kitų dalykų 

imi. tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos istoriją.

C a rasi visus faktus, prade- 
• nuo 1905 metų Revoliuci-

< r baigiant šiomis dienomis.
1 ’ty uvos Respublikos Istorija

ką išėjo iš spaudos, šitas 
Mas apima visą laikotarpį 

1905 metu revoliucijos iki' 
lenų ir parodo, kaip gimt

os Respublika. Prie vei- 
> ra da pridėtas didelis spal- 
.s žemlapis. kuris parodo 

- dabartinės Lietuvos mies- 
miestelius, jos apskričius 

.’.sčius, jos rubežius ir visas 
y nes šalis.
Knygos turinys susideda iš 

.mu skyrių:
Per revoliucijos ugnį.

2 Vilniaus Seimas (1905 m.). 
Praloto Antanavičiaus ap-

. aktis, kuriame jisai prirodi- 
. kad caras yra Dievo patep- 
ir jo negalima nuversti. 
Caro valdžia griūva. 
Klerikalai ruošia monarchi- 

.it tavoje.
Vyskupo Karevičiaus kelio- 

i;s Ludendorfą.
Karevičiaus išdavystę re- 

visi kunigai.
Kierikalai kviečia von Ura- 

ant Lietuvos sosto.
Mokina Urachą "Tėve Mu-

•
' Vokietijos revoliucija iš 

i >ko klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub- 

ka.
14

iCIJ.

1 “ 
AM

l,

4
5.

T L

a
9.

14. Laikinoji Lietuvos konsti- 
a.
. Kova dėl Steig. Seimo. 

Karės stovis ir kitos rė
jos Lietuvoj.

Gabrys išduoda savo sėb- 
daptis.
Spaudos ir partijų protes-

■es
17 
oa

J X

(Puiki UTt)
Lietuvė Moteris Advokatė

I
g įkvoiucutv ąrkcptuwan vmo.
I SUSANNE M. PUISHEA SUALLNAIii
t 253 Bruadway, So. Boston. Maaa.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reiktaenis (supplies). lš- 
runikivojame automobilius dėl pasi- 
važirėį tno; ir užlaikome evperta, 
mekarikų dėl sutaisy-mo mašinų. (?)

PE1RAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broadvąy.

Suuth Boston. Mau-
Teiefor.as: So. Boston 51370.

Pradek Dabar Pirkti
Tel. South Boston 2613

Residenee Aspinwall 0581

.STANDARD
S ir
^Challenge Pieną

IR TAUPYK LEBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ-

Rašyk bile v»enu iš adresų esančių ant kibelių kitos 
pusės dėl paveiksluoto >dov&nų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius"

24. Nauja Lietuvos konstitu
cija.

25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai i pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Ci

bais.
33. 

siu.
34.

Rimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Prancūzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Isterijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — SI.50.

Prisiųskit "Keleivio" Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS"
I 255 Broadway, So. Boston. Mass.

19. Steigiamojo Seimo suši
lk imas.
2 . Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš- 
< i Įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.
2 . Namu ir kambarių sam- 

uymo Įstatymas.

•e

SYMPHC^Y HALL
Huntingtcn ir Mass. 6ve.. Boston

PANEDĖLIO VAKARE, KOVO 12 DIENA
Nuo 8:15 Vakare 

UKRAINIEČIU LIAUDIES CHORO

KONCERTAS!
ALENANDEK

Programas is G:..
(»I)A
NINA KOSHE

Ypatingai lietuviams tu 
Nepamirškit atsilankyt.

■ F- -f*, f r t v

i r i Z. Dirisentas. 
..jdies Dainų.

Soprano.
: solistai- 

interesingas.

J

IS

Sutrauka smulkesnių mu-*
Plebiscitas ir jo nenusise-

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA GRObERNĖ!
Biznis gerai išdirbtas, su visais pa

lankumais. Priežastis pardavimo — 
savininkas išvažiuoja į Lietuvų. (Ii) 

J. Stanislovaitis
187—Ith st.. So. Boston, Mass.

PUIKUS PIAN AS ANT 
PARDAVIMO.

Puikus raudono mahojrani medžio 
n-anas parsiduoda už .$450. Parduoda 
už pusę kainos; kaip naujas. Kreip
kitės: ,

J. P. ŠARKIUNAS
19G Minot st.. Dorchester. Mass.

Tel. Miiton 1107-M.

7. .7. .->.m
NEBUVO PIGIAU NUO SVIETO PRADŽIOS!

METRO CLOTHING COMPANY
389 BROADM AY, SOI TH BOSTON, MASS.

Nutarė aptuštini !e: nt nuostolių. '

STAIGUS

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V.Casper
(KASPARAVIČIUS)'

425 Broadway, priešais pašt%.
! SO. BOSTON Tel So. Boston 823;

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

į Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik' 12 ir j

i nuo 1 iki 5 vakare.

i

PkRSIDUODA BUČERNĖ ir 
GRObERNĖ. apgyvento.! lietuviais 
vietoj, kito storo'arti nėra; renda pi
gi. prie storo yra 3 ruimai, biznis per 
nedėlę nuo 40© iki 500 doierių, parsi
duoda pigiai. (10>

W. M.
28 Unitui st.. Cambridge, Mass.

DUONOS KEPYKLA
su krautuve i: 
išdirbtas, sva

Parsiduoda namas 
Keptuve. Biznis senai 
rioj vietoj.

Reikia turėti k3,5OO

P. O. Box 3059.

cash. Rašvkite:
(10)

Boston. Mass.

REIKALINGI DARBININKAI
Kotų Užbaigėjai, Beisteriai, 

Knypskylių Siuvėjai. 
TALBOT CO.

403 VVashington st.. 
Bosion. Mass.

y

Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak. 
3732 MICHIGAN AVĖ. 
DETROIT, MICH.

PRASIDĖS SEREDOJ.21 VASARIO-FEBRUARY
ant 9 vai. ryte ir t sį, ;;(?r -i(l dienų.

t rtės Vyriški Žieminiai 
\ patintai siutai po 69c.

' vertės t vrų ir atkų kepu- 
r<s. .. intausiaus ir be jų. P<> 39c.

29c. vertės \ yriškos pančekos v i- .< 
šokių spalvų uarsiduoda pora po 7<

$1.00 vertės Vyriški Mėlyni Darbi
niai Marškiniai, visokios mier.j. 
kol jų bus. po 49c.

NEPRALEISKIT PRO. :><• visi VTEIK1T! 
----------------- ----------- ' \ Alb.iNV r V \1KU DRABUŽIAI.

V AIKINV SIUTAI 
-’2.o> •

'S

■

iI

Phor.e, West 2491

DR. J. JONIKATHS

i Severos Gyduoles užlaiko 
Į. -šeimynos sveikatą.^/;,

Užkimimas

IŠS1PARDUODA VYRU.

VAIKŲ SIUTAI. 
$9.95 vertės ’» alku buliai, po 
tt.s kelines. ;o $5.98.
S i25« vertės Vaikų .Siutai, po 
jt.s kelines $7.18.

VYRAI. PASli’lH'viT NAl .J! S 
SIUTUS VELYKOMS:

d. e-

<li '

Simano Daukanto Mokyklos 
susirinkimas.

Simano Daukanto Moky
klos susirinkimas įvyks se- 
redoj, 21 d. vasario, Lietu-1mens” paliokas Stasiak, ku-1 
vių Svetainėj, 7:30 vai. va-'ris apsiima paguldyt rymio- i 
kare. Visi nariai kviečiam i. ką i 75 miliutas. Rfstynev £ 
atsilankyti. įvyks šiame ketverge s

B. Kontrimas. Grand Opera House. -

$20.00 
$ 25.00

$35 S JO

VYRU SIUTAI.
Vertės ........... .
Vertės .............
Vertės .............
Vertės .............

r
į- Or. A. €orman-Gumauskas
i LIETUVIS '

J-j Valandos: nuo
a nuo
!? nuo
tj Nedaliomis nuo
•m
V 7U5 N. Main st.

Telefonas 5112"VV.

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

kam p. Broad at. 
MONTELLO, MASS.

■-.-’T/rTr-rtr-r:
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DAKTARAS 
JOSEPB WEINKEBE » ‘ c
MEDICINOS DAKTARAS £

90 Huntington Ave„ Back Bay.
Boston. Mass. ’Įt

Medicinos profesorius Universi- !•• 
tete. Specialistas kraujo, skuros D 
ir šlapume ligų, “taipgi romą- J) 
tizmo. Taipgi gydo moterų ir Z 
vaiku ligas. Kalba lenkiškai. P. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 va- 
kare. Pėtnyč’omis ir nedėiiomis 
priima pagal sutartį. (10) L

Telefonas Back Bay 379. Ji 
Res. Roxbury 6357-M.
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; JŪSŲ PAINTERLS

i JACKUS STARKUS
►
i gyvena po numeriu
J 689 VVashington St., Dorchester
J Tel. Dvrch. 3737-W. (-)

i

i

i
iI

i

TeL Beach 8933

OR. R. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENE&IiKU 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1089 WaSHINGTO» si.

BOSTON, MASS.

8 ADVOKATAS

i H. G. McDOWELL |
' VEDA VISOKIAS BYLAS VI- | 
; SUOSE TEISMUOSE. KODĄ 4 
i DUODA VISIEMS DYKAI. |

KREIPKITĖS PPATlšKAI | 
! ARBA LAIŠKU (-) |

II. G. Mcl)OWELL >
[ 80 »VAI.L Roum 617, |
Į NEW YORK. N. Y. ?

Tel.: Richntond 1410 ;

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai. .
GYDO CHRONIŠKAS IR 1 

SLAPTAS
VALANDOS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, | 

!Į ' BOSTON. MASS. f

LIGAS.

Nuo 
Nuo 
Nuo
321

10 ryto.
3 diena.
8 vakare.

PLUNKSNOS

ELROPIŠKAS SKLODAS 
PLUNKSNŲ ir PIKU- 

25 Ix»well st.. Boston. Mass.
PLUNKSNAS. PURUS. KALDRAS, 

PATALUS išsiunčiame apdrausta 
pasta. ^8)I PETRAS VALUKOMS Į

Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininkas

| Per 12 meti: So. Bostone par- « 
r Juodu ir taisau visokios rūšies L 
? aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir < 
£ šiaip visokius auksinius ir auk- < 
E suotus daiktus. Darbų ir užsa- į
E kernus prifmu per paštų ir iš- U
| pildau teisingai ir greitai. (?) į:

Fi
iiI

Tel. S. B 2488 X

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

506 BROADKAY,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

f P. VALUKOMS ►
< SO. BOSTON, MASS/ 1

375 BR0ADWAY į
C <

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainų.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS

I 
I
J

n kosuiys tun puti sustabdyti 
ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus .igų. Imti

VALUTKEVIČIAUS .

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS«
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemyli
mų, dispepsijų, išpūtimų, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitų.

Tre Jankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠK; S.
Nuo šalčio galvoje, gTipo, šal

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

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

kaip 
Gripo

stam-

Tai. So. Boston 506-V
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 1 ikt 9 vak
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomia iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio" name

251 Rron<jw*v. tarp* C »r D st
SO. BOSTON. MA88.

Severa’sLo

Vertės $12.98
Vertės »u dvejom ■ 0

Kelinėm .... ŠTo-93 
\crtė< mėlysdnži**

Sietai ............. $19.J->
Vaikinų Mėlyni
\ ilnonisi Siutai ... $19.J->

VY RU OVERKOTAI.
Š20.(M> A 

''-o.;.!

> |0 
8! 5—Sali

.0 ■ ’

I Cough Balsam
atbucsav:mo skreplių. Užiai

70 DAINŲ! ;
Chorų ir jų vadovų žiniai: i ' 

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

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

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston. Mass

kykite po ranka ypatingai žiemų.

Kama 25c :r 50c.

Klausiate pas aptiekonaus.
v
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?
i

i

M Tel. No. 550 -A
g LIETUVIS GYDYTOJAS <

| Dr. Francis A. Reynolds;

!

i

. $11.98 

. $15.95 

. $19.95

. $2!.5U 

. $2750 
. $29.50

K
F|

VAIKŲ SIUTAI SU DVIEIOM KELINĖM, | 
VISOKIŲ RŲŠIU. po $5^. į

$11.!)$ 
s 1 
s’!>.''■> 
$2l.5u

i

$ ertėn • 
Vertės • 
Vertės
' eriės ■ 
tertės - 

ir

k

Severo* Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur apt e- 

koriams dovanai, arba rašyk 
ties og pas mus.

20 f . (R1NGAILA)
Ofiso valandos:

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

o ■*. ♦ e e • -*




