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BERLINAS GĄSDINA PA- 
SAULJ NAUJA KARE.

JUNKERIAI BARŠKINA 
KARDAIS.

Bėrimo žiniomis, visos 
vokiečių dešiniosios srovės, 
pradedant tautininkais ir 
baigiant klerikalais, stoja

i FRANCUZAI NEATI
DUOS PAVOGTŲ . 

PINIGŲ.
^Franeuzų generolas De- 

, goutte pranešė Vokietijos 
valstybės bankui, kad jis ne
atiduosiąs nei vienos markės 
iš tų 12,000,800,000, kuriuos 
jo kareiviai išplėšė Koelno 
mieste.

laivo Klaipėdai.
uostui reikalinga

APSAUGA.

Praneša Amerikai, kad 
žmonių kantrybė po 
franeuzais jau baigiasi.

Vokiečių ambasada Wa- 
shingtone išleido formalį 
pareiškimą, kad jei Ruhro 
gyventojai, kurių kantrybė 
jau išsibaigė, griebsis des
peratiškų priemonių, tai Vo
kietijos valdžia negalėsianti 
palaikyti okupuotose vietose 
tvarkos, nes ji tenai likos 
franeuzų visai suparali- 
žiuota.

Visame okupuotame kraš
te yra susidariusi didelio 
įtempimo atmosfera, sako 
vokiečių ambasada, ir prisi
eina bijotis, kad šitoj atmos
feroj neįvyktų ekspliozija. 
Žiaurios karės teismų baus
mės, nuolatiniai vokiečių 
valdininkų trėmimai iš už
imtų vietų, plėsimas gyven
tojų ir biaurus franeuzų ka
reivių apsiėjimas su žmonė
mis gatvėse tiek jau suerzi
no visuomenę, kad bile dieną 
galima laukti ginkluoto su
kilimo prieš franeuzus. Ir 
tas sukilimas esąs neišven
giamas, jei franeuzai nepa
sitrauks.

Vokietijos valdžia karės kais ir berti eglių skujais. 
nenorinti, bet ji negalinti Publikoje pasidarė sumiši- 
gvarantuoti ramybės, nes mas. Vienu tarpu buvo pa- 
okupuotame krašte ji jau leista žemyn nuo galerijos

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS.
Austrijoj prasidėjo agita- 

už karę su aliantais. Taip ! c*jaPr^e.® žydus. Praėjusį 
grovas Westarp šaukiąs vo- nedėldienį žydai turėjo su- 
kiečių tautą pertraukti vi- Į Vienoje mitingą, kad 
sus santikius su Francija ir. užprotestavus prieš tą agi- 
Belgija ir pradėt persekiot; taaJ& mitingui baigian- 
tų dviejų šalių piliečius. UžiĮ1^® Adelės riaušės ir
kiekvieną franeuzų ar belgų i keliolika žydų buvo su- 
nuskriaustą vokietį, atsily- 7eis^a-

NUDURĖ KUNIGĄ PRIE 
MIŠIŲ-

Bahia Blanca mieste? Ar
gentinoj, pereitą nedėldienį 

|buvo nudurtas prie alto
riaus mišias laikant katali
kų kunigas Luis Perez. Vy
ras, kuris jį nudurė, buvo 
suimtas.

--------------£ —-- ( 
gint lygiu budu Francijos ar į 
Belgijos piliečiams. Jei 
Reichstagas ir sukluptų bai
mėje prieš aliantų spaudi
mą, sako Westarp, tai val
džia neprivalo Reichstago 
paisyt. Kitaip visuomenės 
opinija galinti išsireikšti la
bai nemaloniai prieš val
džią.

i

PRAKALBOSE LAKSTO 
VIŠTOS IR MILTŲ 

MAIŠIUKAI.
Buvęs Anglijos premjeras 

Lloyd George buvo pakvies
tas pereitą sąvaitę į Eding- 
burgho Universitetą pasa
kyti prakalbą. Jam kalbant, 
studentai ėmė krėsti pa
prastus savo juokus. Nuo 
galerijos jie pradėjo mėtyt Į 
publiką maišiukus su mil- 

■ berti eglių skujais.

i

SMARKUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Washingtone, New Yorke 
ir kitose vietose pereitą są
vaitę seismografai rodė 
smarkų žemės drebėjimą 
pietvakarių pusėj. Drebėji
mas galėjo būt už kokių 5,- 
000 mylių nuo Washing- 
tono.

šituo pradėjo rūpintis ame
rikiečiai Lietuvoje.

Lietuvos lajkraščiai pra
neša, kad iš (parvažiavusių 
amerikiečių tĮnai susidaręs 
komitetas, kuris pasistatęs 
savo tikslu kuogreičiausia 
įgyti Klaipėdai skraiduolį, 
tai yra greitąjį kares laivą. 
Uostui esanti būtinai reika
linga apsauga ir tik toks lai
vas galis jį apsaugoti.

Bet karės laivui reikia la
bai daug pinigų. Reikia 
iaug pinigų nevien tik jį 
.-supirkti, bet ir užlaikyti jį. 
Komitetas jau pradėjęs 
rinkti aukas tam tikslui ir 
pinigai plaukią iš visų Lietu
vos kraštų, žadama ir Ame
rikoje pradėti aukų rinkimą 
tam tikslui. Tečiaus ar gali
ma tiek aukų surinkti, kiek 
vidutinis skraiduolis kai
nuoja, tai reikia labai abejo
ti. Gi katalikiškoji Lietuvos 
valdžia vargiai galės kiek iš 
savo iždo pridėt, nes jai pi
nigai reikalingi kunigų al
foms. O. vidutinis skraiduo- 

iiis kainuoja '$5,000,000 iki 
$7,000,000.

GROBIAMS.
Anglių trustas prisiplėšė 

pinigų, tai dabar cukraus 
trustas pradeda plėšti. Pa
triotai iš cukraus trusto 
skelbia, kad cukraus nėra, 
todėl reikia kelti kainą. Ir 
paskutinėmis dienomis cu
krus pakilo jau iki 10 centų 
svarui.

Įvairus politikieriai, to
kie pat vagis kaip ir cu
kraus magnatai, tuojaus 
pradėjo rėkauti, kad reikia 
daryti tyrinėjimas ir kalti
ninkus sukišti kalėjimam 
Tas riksmas turi du tikslu’ 
viena, nuraminti žioplą vi
suomenę, o antra, pasirodyt 
prieš ją gerais valdininkais. 
Kada ateis kiti rinkimai, tai 
tie vagis, kurie eina įšvien 
su anglių ir cukraus pelna- 
grobiais, atsistoję ant bač
kos šauks: ”Ar atsimenat, 
kaip mes kovojom prieš 
augštą cukraus kainą? Ai’ 
atsimenat, kaip mes gynėm 
jūsų reikalus? Balsuokim už 
mus ir vėl.” Ir žiopliai vėl 
balsuos.

Taigi netikėkit tiems gru-

TURĖS 9 MĖNESIUS 
ATOSTOGŲ.

ALIEJAUS PRAMONĖ 
TRUSTO RANKOSE.
Senatoriaus La Follette’o 

komitetas, kuris per tris 
mėnesius tyrinėjo Amerikos 
aliejaus pramonę, dabar pa
skelbė savo raportą, kuris _____ ? _______
parodo, jog visa aliejaus in-'baigė ~ 67-t^f šios* šalies 
dustrija yra kontroliuojama' Kongresas. Prezidentas 
taip vadinamų Standard Hardingas pasakė, kad se- Oil” kompanijų. Tų kompa- kamą kongresą jisai šauk- 

mjų yra keliolika. ir tūlas. siąs o mėnesių. Tai ne
laikąs atgal jos sudarydavo j reiškia, kad bus renkami 
vieną sindikatą arba trustą.!naujj atstovai į Kongresą; 
Bet 1911 metais vynausis atstovai bus tie patįs, tik 
šalies teismas tą trustą pa- pus kitas jų susirinkimas, 
naikino ir įsakė kiekvienai; Hardingas su savo pačia 
kompanijai vesti savo bizni.' •-----.•-x.i-_.-_ — _•— •
Rodėsi, kad jos taip ir daro. 
Tečiaus tyrinėjimas parodė, 
kad jos kaip buvo trtiste, 
taip ir tebėra. Kontroliuo
damos visą aliejaus indus
triją ir nustatydamos patin
kamas sau kainas, jos bai
siai plėšia visuomenę. Užtai 
gi jų viršininkai ima po

Bolševikai kviečia kongres- 
manus Rusijon. Hardingas 

išvažiavo ant vakacijų.
Pereitą nedėldienį pasi-

Prezidentas

įi
I

i f!

nebeturinti galios. Visa vo-Įgyva višta, kuri plasnodama;
kiečių policija ir visi kiti; sparnais nusileido klausyto-;
valdininkai tenai likos nu-; jų tarpan. Kalbėtojas iš pret- 
ginkluoti ir išvyti. Visas džių šypsojosi iš tų ”baikų”, 
kraštas pasilikęs be jokios bet paskui išėjęs iš kantry- 
kontrolės. Franeuzai išviję bes ėmė prašyti, kad triukš- 
Pareinės provincijos guber- madariai butų nors kiek 
natorių, visus administraci- Į mandagesni. Tečiaus prašy
mų apskričių pirmininkus, į mas nieko negelbėjo ir 

Llovd George turėjo savo 
kalbą pertraukti. Kada jis 
po prakalbos atsisėdo, stu
dentai pagriebę jį su. kede 
išneše iš salės laukan.

LIETUVIAI SULAUŽĖ 
PALIAUBAS SU 

LENKAIS.
Iš lenkiškų šaltinių perei

tą sąvaitę buvo paleista ži
nia, buk lietuvių nereguliarė 
kariumenė vėl užpuolusi
lenkus neutralėj zonoj, su
laužydama tuo budu paliau
bų sutartį. Keli lenkai buvę 
užmušti.

ginkluoti ir išvyti.

kontrolės.

mojimams. Cukraus trusto [3125,000 algų metams ir iš
moka savo akeijonieriamsl 
po 200 ijd 400 nuošimčių di
videndų.

La Follette sako, kad jei 
ias plėšikų trustas nebus 
tuojaus pasmaugtas, tai Į 
greitu laiku žmonės turės

49 miestų majorus, 31 pašto 
direktorius, 9 muitinių di
rektorius, 6 Reichsbanko di
rektorius, 4 laikraščių re
daktorius, 2 profesinių są
jungų sekretorius, 13 kasy
klų direktorių ir tt. Išviso 
iki 1 kovo esą ištremta 552 
valdininkai ir 2,000 šeimynų 
narių.

Todėl Berlino valdžia per
spėja pasaulį, kad dėl šito
kio franeuzų elgimosi Ruh
ro krašte gali užsižiebti 
naujos karės gaisras, ir jei 
tas atsitiks, tai tegul pašau-; 
lis nėkaltina Vokietiją,

SIRI.JONAI SUKILO
PRIEŠ PRANCŪZŲ 

PRIESPAUDĄ.
Iš Konstantinopolio pra-

AR TRŪKSTA AMERI
KOJ DARBININKŲ?
Amerikos fabrikantų ta- Į Į; 

ryba skelbia, kad šioje šaly-C
je dabar reikia 27 nuošimčių 
darbininkų daugiau, negu 
pirm karės. Bet visi žino, 
kad vos tik porą metų atgal, 
taigi jau karei pasibaigus, 
Amerikoj buvo 5,000,000 
žmonių be darbo. Kodėl tadI UV Uldl UU. IvUUcl IdU

nešama, kad Sirijoj kilo re-T^P5*_.į 27% daugiau dar- 
voliucija prieš franeuzų 
priespaudą. Penki franeuzų 
kareiviai esą užmušti.

AMERIKA PERSPĖJA 
FRANCIJĄ.

Francija buvo susitarus 
su Belgija ir Italija sudary
ti prieš Angliją bloką ir izo
liuoti pastarąją Europos 
politikoje. Bet Amerika per
spėjo franeuzus, kad ji tokio 
bloko netoleruos. Anglija 
yra skolinga Amerikai daug 
pinigų ir ji dabar pasižadė
jo mokėti už tą paskolą pa
lūkanas. Gi toks blokas pri-

bininkų?
Darbininkų organizacijos 

su tuo nesutinka. Jos sako, 
savo au

di
ne 

■ oeaaroes lancocarpiais. Jie 
Į tik nori, kad jiems užtekti- 
Įni darbininkų butų kuomet 
yra daug užsakymų; bet 
kur tiems darbininkams dė
tis, kuomet pramonė susto
ja, tai fabrikantams negal- 
voj. Dėlto organizuoti Ame
rikos darbininkai sako, kad 
darbininkų Amerikoj ne
stinga ir daugiau jų čia ga
benti nereikia.

kad darbdaviai 
skaitliavimus remia 
džiausio darbymečio, o 
bedarbės laikotarpiais.

H1NDENBURGAS KALBA 
APIE GARBINGĄ MIRTŲ

Hanovero žemdirbių Są
jungos suvažiavime pereitą 
sąvaitę gen. Hindenburgas 
kalbėjo apie karę su franeu
zais. Berlino ”Tages Zei- 
tung" paduoda jo žodžius 
taip:

”Mes niekuomet neužmir- j verstų Angliją didinti savo 
Šime, kad visi mes esame vo-!laivyną ir leisti daugiau pi- 
kiečiai ir turime pildyt savo nigų ginklams. Jai butų ta- 
pareigas. Ir jei bus reikalo, da sunku atmokėti skolas 
mes kovosime, kovosime pa- Amerikai. Taigi toks blokas, __ ..._____
tol, pakol paskutinė musų kokį Francija pienuoja prieš sigulė daržinėj su pypke ir 
vėliava nebus sudraskyta Į Angliją, butų kenksmingas užmigęs uždegė šieną. Sude- 
skutus ir paskutinio kardo 1 
ašmuo sutrupintas. Daug 
geidaus garbingai mirti, ne
gu paniekoj gyventi.”

I

i
i

SUDEGĖ FARMERYS.
Charles Leslie, senas far

merys netoli Haverhillio, at-

Amerikos kapitalui ir dėlto gė daržinė, 10 karvių, 2 ar- 
Amerika perspėja f rančų- kliai ir pats Leslie. Jo brolis 
žus, kad jie šitokių šunybių miegojo grįčioj, tai išliko 
nedarytų. ” gyvas.

KLAIPĖDOJE IŠKELTA 
LIETUVOS VĖLIAVA.

Washington. — Klaipėdos 
valdžią alijantai perdavė 
Lietuvai 17 vasario. Tuojau 
Klaipėdoje buvo oficialiai 
iškelta ’ Lietuvos vėliava. 
Statutui ir sutarčiai pasira
šyti kviečiami Paryžiun Lie
tuvos ir Klaipėdos atstovai. 
Alijantų Klaipėdoje daugiau 
nebeliko. Buvusis Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys 
prie Alijantų Klaipėdoje, p. 
A. Smetona, dabar Lietuvos

vagįs neis į kalėjimą ir cu
kraus neatpigins. Tie politi
kieriai grąsino kalėjimu ir 
anglių pelnagrobiams, be c 
anglis netik neatpigo, bet da 
daugiau pabrango, ir nei 
viena kompanija užtai į ka
lėjimą neatsisėdo.

AREŠTAVO 500 MO-
- TORISTŲ.

Pereitą nedėldienį Phila- Į 
delphijoj policija areštavo Į 
500 automobilistų, nes jie j 
va O n zl o w aaIti rt m/vii a :

kad žmonėms pavojinga ir 
per j

! mokėti po $1.00 už galioną 
Į gazolino.
Į
j
| ĮSAKYTA AREŠTUOT 

’KLIUKSŲ” VADAS.
Federalis grand jury

...     _ Texas valstijoj įsakė areš- 
pasidarė tokie neatsargus, ■ tuoti E. Y. Clarkeą, buvusį 
■ -.................. pavvjhig* Ir Ku Klux Klano karalių .

gatvę pereit. Pavyz- JĮ kaltina palaikymu balto- 
džiui, pereita pėtnyčią vie- ^os vergijos , nes. jis išpir-

Ku Klux Klano "karalių”.

j valdžios yra paskirtas kai- 
*po Komisaras prie vietinės 
Klaipėdios vvriausvbės.

(Elta).

KLAIPĖDOJ ESĄ 
NERAMU.

žinios iš Kauno sako, kad 
Klaipėdoj pradėjo nerimau
ti vokiečiai darbininkai. Jie 
esą nepatenkinti savo liki
mu. Buvę jau ir riaušių. 
Jiems matyt nepatinka tas, 
kad reikės gyventi po kleri
kaline Lietuvos valdžia. Ry
lų Prūsuose, kurie rube- 
žiuojasi su Klaipėda, vokie
čiai iau pradėję ginkluotis 
‘r tariasi pulti ant Klaipė
dos ir atimti ją iš lietuvių.

Ar tose žiniose yra kiek 
tiesos, ar gal tai tik lenkų ir 
franeuzų platinami gandai, 
kol kas sunku pasakyti, bet 
vis dėlto Lietuvos valdžia 
esanti dėl tų gandų susirū
pinusi.

KIPRAS PETRAUSKAS 
IR SODEIKA ATVA

ŽIUOJA.
Washington. — Kauno ži

niomis, šį-pavasarį žada at
važiuoti Amerikon Lietuvos 
operos atstovai Kipras Pe
trauskas ir Sodeika. Pasta-*, 
rasis nesenai da išvažiavo iš 
Amerikos Lietuvon.

(L. I. B.).

nas ištvirkęs bankierius 
dumdamas visu greitumu 
užmušė 3 žmones, kurie lipo 
iš gatvekario. Todėl ir pra
dėta tokius areštuoti. Pasi
rodė, kad didžiuma suimtų
jų nei ”laisnių” neturėjo.

NORI SUAMERIKONL 
ZUOTI ATEIVIUS.

Darbo departamento se
kretorius Davis. sakydamas 
anądien Pittsburgbe pra
kalbą, pasakė: "Amerikoje 
dabar mes turime 14,0^0,000 
ateivių ir pusė nepasirūpina 
išsiimti pilietiškas popieras. 
Alės turim juos bncinai su- 
amerikoiiizuoti. nes kitaip 
jia suateivins Ameriką ’.

KITA HERRINO BYLA.
Praėjusį ketvergą tapo iš

rinktas prisaikintujų suolas 
jau kitai Herrino bylai dėl 
skebų sumušimo. Pirmoj by- 
Ipj kaltftiamieji angliaka
siai buvo išteisinti, tai kapi
talistai užvedė kitą. Bet jie 
turbut ir šiuo žygiu nieko 
nelaimės. į prisaikintujų 
suolą įnėjo du unijistai.

BROCKTONE BEVEIK 
TAMSU.

Brocktono gazo kompani
ja skundžiasi, kad ji vos, 
vos tik galinti pagaminti 
pakankamai gazo miestui 
apšviesti. Jei šiomis dieno
mis ji anglių daugiau ne
gausianti, tai mieste turėsią 
būti tamsu.

ko vienai merginai gelžkelio 
tikietą iš vienos valstijos į 
kitą. Mat, sulyg įstatymų, 
vyras neturi teisės vežtis 
merginą iš vienos valstijos į 
kitą.

SUSTREIKAVO STATY
BOS DARBININKAI.
Clevelande sustreikavo 

statybos darbininkai. Ginčas 
kilo dėl algos. Darbininkai 
pareikalavo 87 centų į va
landą, o darbdaviai teduoda 
80 centų. Pirma statybos 
darbininkams buvo mokama 
po $1.00 į valandą.

i ir prieteliais išvažiavo jau į 
Į Fi -ida, kur dabar graži va- 
■ sara is ketina praleisti te- 
1 nai 4 mėnesį su kitais nn- 
jlionl riais.

kengresmanai ir senato
riai daugumoje išvažinėjo 
namo. Kai kurie jų turbut 
važiuos į Sovietų Rusiją, 
nes bolševikų valdžia kvie
čia juos atsilankyti ir priža
da visas kelionės lėšas ap
mokėti ir užlaikymą duoti. 
Senatorius Walsh ir Norris 
yra kviečiami sudaryti ne- 
oficialę iš abiejų Kongreso 
butų narių delegaciją ir atei
nančią vasarą nuvykti Sov- 
depijon į svečius. Nors Ru
sijos darbininkai miršta ba
du, bet Amerikos politikie- * 
riams priimti komisarai pi
nigų nesigailės, kad gavus 
sau jįj prielankumą. Jiems 
žadama kuoplačiausia laisvė 
Rusijoj ir visokie paranku- 
mai.

AVashingtono žiniomis, 
apie pustuzinis senatorių ir 
kokie trįs-keturi kongres- 
manai gal sutiks važiuoti. 
Senatorius Borah, kuris 
karštai stoja už pripažinimą 
dabartinės Rusijos valdžios, 
irgi turbut važiuos, nors jis 
tikrai da nežinąs. Bet jei aš 
važiuosiu, sako Borah, tai 
važiuosiu savo lėšomis, ir 
važiuosiu ne į svečius pas 
bolševikus, o patyrinėti Ru
sijos padėties.

ATMETĖ 48 VALANDŲ 
BILIŲ.

New Hampshire valstijos 
legislaturon buvo įnešta 48 
valandų darbo bilius. Jo 
tikslas buvo įvesti toj vals
tijoj įstatymą, kuris draus
tų ilgiau dirbti fabrikuose 
kaip 48 valandos į sąvaitę. 
Visi darbininkai tą bilių rė
mė ir žemesnysis legislatu- 
ros butas jį priėmė, bet se
natas atmetė, nes fabrikan
tai to reikalavo. Dabar tos 
valstijos audėjai rengiasi

PAŠTO ĮSAKYMAS.
Amerikos paštas pranešė, 

kad nuo 1 kovos nebus pri
statomi nei laiškai, nei kito- ■ 
kie siuntiniai į tokius na-Į 
mus, prie kurių nėra diurįseĮ 
skylės arba tam tikros dė-Į 
žės laiškams ir laikraščiams 
įdėt. Taigi kiekvienas tegul 
įsitaiso prie durų baksą, ki
taip laiškanešys nepaliks .

i nei laišku, nei laikraščių. Ši- Pr°testo stre1^
tas įsakymas apima visas 
.Suvienytas Valstijas.

(i* Šiliaus atmetimo.
I ----------

DEGĖ FARMA.
N oli Haverhillio sudegė 

arm< io Torrossiano farma. 
i Ugnis kilo iš gazolinu šildo
mo pečiaus. Farmerys nubė-

UŽMUŠĖ SVETIMĄ 
VYRĄ PRIE SAVO 

PAČIOS.
Ijavvrence, Alass. — Į poli- _ w _

cijos nuovadą čia atėjo pe- go pas kaimyną šauktis te- 
reitą nedėldienį graikas lefonu ugnagesių pagalbos, 
Athenosapoulas ir pranešė, bet kelias dabar paleistas ir 
kad jis nušovė savo partne-; vgnagesiai negalėjo_ priva
ri, kurį jis radęs vienam žiuot. Ugnis apėmė visas 
kambary su savo pačia gu- triobas ir viskas ^sudegė, 
lint. Policija jį sulaikė. Nuostoliai siekia $15,000.



2 KELEIVIS

APŽVALGA D
KLERIKALAI, BOLŠEVI

KAI IR SOCIALDE
MOKRATAI.

Jei pasiklausysi ką kalba 
ir rašo komunistai-bolševi- 
kai, tai išgirsi, kad Lietuvos 
socialdemokratai dirba iš
vien su buožėmis ir kartu su 
jais žudo komunistus.

Bet jei pasiklausysi kleri
kalų, tai išgirsi visai priešin
gų kaltinimų. Klerikalai sa
ko, kad Lietuvos socialde
mokratai eina išvien su bol
ševikais. Brooklyno "Gar
sas” dabar spausdina Lietu
vos klerikalų raportą apie 
Seimo darbuotę, ir tik pasi- 
klausvkit, kas ten sakoma:

"Kad geriau nušviesti bolše
vikų santykius su social-demo- 
kratais ir su katalikų atsto
vais, skaitau reikalingu nupa
sakoti Įvykius Seime 1922 m., 
lapkričio 24 d. atsitikime.

"šio posėdžio metu buvo 
svarstoma komisijų sudarymo 
klausimas. Kr. demokratų bu
vo pasiūlyta nuo 7 kiekvienos 
frakcijos narių siųsti i komisi
jas po vieną žmogų. Kadangi 
bolševikai turi tik 5 žmones, 
tad jie einant tuo pasiulymu 
negalėtų komisijose turėti nei 
vieno žmogaus. Krikščionys 
demokratai padare tai sąmo
ningai. Bolševikai yra aiškus 
Maskvos agentai. Kiekvienas 
Lietuvos bolševikas yra Mask
vos šnipas. Seimo komisijoje 
svarstomi dažnai paslaptin
giausi valstybės reikalai, ypač 
krašto apsaugos ir Užsienio 
Reikalų komisijose. Įsileisti Į 
jas bolševikų, reikštų tą patį, 
ką valstybės paslaptis parduo
ti bolševikų valdžiai Maskvoje. 
Dėlto ir buvo nusistatyta bol
ševikų Į komisijas neleisti, nes 
kitaip neįmanomas butų* dar
bas komisijose.

"Socialdemokratams tai ne
patiko. Jų nariai Markauskas 
ir Čepinskis išėjo ginti bolševi
kų reikalų, siūlydami Seimui 
leisti jų atstovams dalyvauti 
komisijose.”

Toliaus tame pat raporte 
sakoma:

"...Dominas (komunistų va
das) tapo pašalintas iš Seimo 
atstovų skaičiaus, žinoma, ir 
šiuo atveju socialdemokratai 
smarkiai jį gynė (St. Seime 
bolševikų idėjas smarkiai gin
davo Bielinis, kuris dabar vieši 
Amerikoj).”

Šitie žodžiai paimti iš 9- 
tojo "Garso” numerio. Tai 
yra klerikalų žodžiai. Sulyg 
jų, tai socialdemokratai yra 
tas pats, ką ir bolševikai.

Dabar pasiklausykit pa
čių bolševikų; ką jie sako 
apie socialdemokratus. Iš
leistame prieš drg. Bielinį 
lapelyje jie rašo:

"Kas per vienas tasai Bieli
nis ir kas per viena ta socialde
mokratų partija, kurią čia at
stovauja?,..

"Lietuvos socialdemokratai, 
tai- tokia jau socializmo išdavi
kų partija, kokia yra Lenkijoj 
razbainininkų pilsudskininkų 
partija, kokia yra Vokietijoj 
kraugerių Noskių, šeidemanų 
ir Ebertų partija... Lietuvos 
Socialdemokratų Partija yra 
dalelė to tarptautinio geltono
jo socializmo, kuris karo metu 
staugė už ’tėvynę’, o kada pra
sidėjo revoliucinis judėjimas, 
tai šokosi ginti kapitalistų in
teresų... Nei vieną jų nesodina 
Į kalėjimą buožių valdžia, nes 
jie žmonės labai reikalingi 
buržuazijai. Paleisk juos nuo 
lenciūgo ir pasiundyk prieš 
bolševikus, tai tie socialdemo
kratai pasidarbuos šimtą kar
tų geriau už tėvus kapuci
nus...”

Tai šitaip loja ant social
demokratų savo lapelyje 
bolševikų agentai Ameriko
je, lietuvių komunistai.

Čia jau nereikia nei dide
lio galvočiaus, kad suprasti, 
jog šitie kaltinimai negali 
būt teisingi. Juk ne
galima būt tokiuo bolševikų 
gynėju, kaip sako klerikalai, 
ir tuo pačiu laiku tokiuo 
"razbaininku”, "kraugeriu”, 
"naudingu buržuazijai žmo
gumi” ir "šimtą kartų ge
resniu už kapucinus” bolše
vikų ėdiku, kaip sako komu
nistai.

Aišku, kad ię vieni meluo
ja, ir kiti meluoja. Lietuvos 
socialdemokratai nėra nei 
bolševizmo draugai, nei 
buožių talkininkai. Jie yra 
politinė Lietuvos darbinin
kų partija, kuri nepripažįs
ta nei Maskvos, nei Rbmos 
popiežių.

atsilaikom, nes Vokietijos vai- taip pat gavo Žodį. Jo kalbą 
džia yra silpna ir darbdaviai 

į neturi armijos kovai su mu- 
j mis, bet jei Ruhro apskrity bus 
j kokia nors kariumenė. tai 

anksčiau ar vėliau kapitalistai 
panaudos ją prieš mus — tai 
ve, kodėl mes bijomės okupa
cijos. Thyssenas ir kiti patri
otai norėtų generalio streiko; 
bet mes žinom, kad kilus genc- 
raliam streikui, Thyssenas ir 
kiti magnatai nesišaudys su 
francuzų karininkais, bet jie 
šaudys į mus. Ne, jei mes 
streikuosime, tai tik už darbi
ninkišką Vokietiją ir už darbi
ninkišką Franciją.”
Šitokio nusistatymo esą 

beveik visi Ruhro darbinin
kai. Gal kam išrodys, kad

.Naujienų korespondentas
•paduoda taip:

As esu klerikalas, pasiutęs 
klerikalas. Ir šitai draugijai aš 
pritariu dėlto, kad ją sutvėrė 
klerikalas, musy partijos žmo
gus, atstovas Čarneckis. Nei 
vienas centas iš tos draugijos 
neis Lietuvos bedievinimui. ši
ta Baltic American Society su
sideda iš visokių tautų, ir dėl
to aš prie jos prisidedu. Aš esu 
internacionalistas, ne šovinis
tas tautietis — nuo tautos aš 
at si s<ikęs»..
šitaip pasiutusiam kleri

kalui kalbant, restorane kilo 
triukšmas ir be mažko ne
priėjo prie muštynių. Susi
rinkimas buvo uždarytas ir 
isi susierzinę ir isikarščia-

“Socializmas ir Patriotizmas
■------------------ . . t

Arba kaip “Sandaros” demagogai išsisukinėja.

II
>>

RUHRO DARBININKAI 
IR OKUPACIJA.

Ruhras yra Vokietijos 
dalis, kurią dabar okupavo 
(užėmė) francuzai. Į tą 
kraštą dabar atkreiptos vi
so pasaulio akjs. Kas diena 
rašoma, kad Ruhro darbi
ninkai atsisako okupantams 
dirbti, kad tenai generalis 
streikas ir kad kasdiena ga
lima tikėtis karės.

Bet Ludwell Denny, spe- 
cialis žurnalo ”The Nation" 
korespondentas, piešia Ruh
ro padėtį visai kitokiomis 
spalvomis. Jis sako, kad tos 
žinios apie generalį streiką 
ir kitokius dalykus yra nie
kas daugiau, kaip vokiečių 
patriotų propaganda. Jei 
jam 'tikėti, tai Ruhro darbi
ninkai nenori su francuzais 
kovoti, nes jiems visviena, 
ar kasyklos bus vokiečių ka
pitalistų rankose, ar francu
zų.

Štai jo žodžiai:
"Jei francuzai butų užėmę 

kokj kitą Vokietijos apskriti, 
tai galimas daiktas, kad vietos 
fašistai butu sukurstę žmones 
prie ginkluoto sukilimo. Bet 
Ruhro gyventojai susideda iš 
85 nuošimčių proletariato; jie 
turi pamato bijotis savo balto
sios (patriotu) valdžios da 
daugiau, negu francuzų.

"Darbininkas Čia supranta 
naują savo galią ir jis nemažai ^Falžmo
susirūpinęs, kaip ją panaudoti. 
Jis žino, kad Ruhro krašte da
bar eina du konfliktai, tautinė 
ir klesų kova; bet linija tarpe 
jų labai susimaišius. Padėtis 
yra tokia, kad darbininkas ne
gali gintis nuo naujo savo prie
šo, nestiprindamas savo pri
gimto išnaudotojo. Ir nežino
damas ką daryti, jisai nedaro 
nieko — tik laikosi darbo, kad 
apsigynus nuo bado, šito delei 
ir generalio streiko nebuvo, ir 
iš darbininkų pusės nebuvo nei 
noro prie šitokio streiko. Buvo 
laikinai pertrauktas darbas ke
lioms valandoms kai kuriose 
kasyklose ir gelžkelio stotįse. 
bet tai dėlto, kad francuzai bu
vo pastatę tenai ginkluotus 
sargus; kareivius francuzams 
atėmus, darbas vėl prasidėjo.

”Tiesa, vokiečių buvo daug 
kalbama apie generalį streiką 
ir streikieriams šelpti Vokieti
joj buvo surinkta miliardai 
markių; bet tai vis valdžios ir 
kapitalistų sumanymai, o ne 
pačių darbininkų.”

Korespondentas sakosi 
kalbėjęsis su kai kuriais 
Ruhro darbininkų vadais ir 
vienas jų pasakęs jam maž
daug taip:

”Kas šiandien čia dedasi, 
mums neaišku; bet vieną dalv- 

s ką mes žinome aiškiai, o tai tą, 
kad vokiečių kapitalizmas yra 
toks pat musų priešas, kaip ir 
francuzų kapitalizmas. Tūli 
musų darbininkų net sako, kad 
nėra jokio skirtumo, ar mus 
plėšia Vokietijos patriotai, ar 
Francuos. Bet skirtumas yra. 
Prieš Ruhro kapitalistus mes

ncu. vai . I

tai yra komunistinis nusi-.';lsI./\ ,. 
statymas. Bet komunistų te- vę issiskiiw& 

nai nedaug. Mainerių Ruhro 
krašte esą 560,000, o komu- 
nistų partija turinti tiktai 
20,000 narių. _
kratų esą dusyk daugiau, j Amerikiečių aukos Liėtu-

Taigi Ruhro darbininkų vai neša daugiau blėdies, ne- 
padėtis yra labai kebli, sako gu naudos, nes pratina Lie- 
korespondentas. Jie turi tuvos žmones prie tinginia- 
prieš save du priešu: savo 
buržuaziją, ir francuzų ka
pitalistus. Jei jie kovos prieš 
francuzus, tai jie sustiprins 
savo išnaudotojus, su ku
riais paskui jiems patiems 
bus sunkesnė kova. Bet jei
gu jie stos prieš savuosius 
turčius, tai jie sustiprins, 
okupantus. Kitaip sakant, 
darbininkai yra tarp kūjo ir 
priekalo.

SAKO, AMERIKIEČIŲ
.............. AUKOS DARO Iš

Socialdemo- LIETUVOS UBAGYNĄ.
, . i__________ t \ ,

rimo ir ubagavimo. Tokios 
nuomonės yra J. Romanas, 
Lietuvių Prekybos B-vės 
■pirmininkas. Jis rašo "Dar
bininko" 19-tam numery:

"Mes. Amerikiečiai, per sa
vi) duosnumą pratiname Lietu
vos gyventojus prie ubagą 

, profesijos. Tas nuolatinis au
ka1! imas neatneša Lietuvai di
delės naudos, nes pripratina 
žmones prie to, kad jie tikįsi 
viską gauti už dyką.”

■Jo nuomone, Lietuvai bu- 
•ų daug didesni parama, jei 
amerikiečiai dėtų savo pini- 

o ne dalytų juos ’ almužnos ’ 
pavidale. Aukaujami pinigai 
naudos neneša, jis sako, nes 
kaipo lengvai gaunami, jie 
lengvai ir išleidžiami; tuo 
tarpu pramonė ir prekybą 
pakeltų ekonominį krašto 
gyvenimą ir aukos tada bu
tų visai nereikalingos.

JIS PASIUTĘS KLERI
KALAS.

"Draugo” redaktorius 
kun. Bumšas pats prisipaži- gus Į pramonę ir prekybą, 
no, kad jis esąs pasiutęs 
klerikalas" ir nuo savo rau
tos esąs atsisakęs.

Šitą išpažintį jisai atliko 
viename -Chicagos restora
nų, kur 22 vasario buvo 
Baltic American Draugijos 
vakarienė. Po vakarienės 
buvo kalbos ir kun. Bumšas

Ar jie ištiesų Kristaus 
pasėkėjai? v

Darbo -Federacijos laik- dus laikui bėgant gali ir Lie- 
raščio "Darbininko" Nr. 3 --------- „
tūlas P. R. rašo:

"Aš šiandien mačiau vie
name bolševikų kalendoriujeį 
__ __ ___ » įkūrėjo Kario! 
Markso fotografiją. Tai ži
las, žiaurus senis, kurio aky
se, kaip pas tikrą žydą, ne
matyt nei krislo ^meilės. O 'sniojo. 
vien tik tas vėl gi žydiškas 
pasididžiavimas”.

Taip rašo P. R., kuris, 
kaip matyti iš visa ko, yra 
Darbo Federacijos vadas. Ir 
P. R. ir kiti Federacijos va
dai darbininkams nuolat ka
la į galvas, kad jie — Darbo 
Federacijos vadai—darbuo
jasi Kristaus mokslu, Evan
gelija, pasiremdami.

Argi tiesa? Argi tai tikras 
Kristaus mokslo pasekėjas 
galėtų drįsti sakyti, kad ti
kras žydas artymo meilės . ... -
neturi, kad pas tikrą žydą darbininką mažiau iš
tik žydiškas pasididžiavi- naudoja, kaip žydas fabn- 
roas? z kantas — dvarininkas?

Visoki tamsos apaštalai. Darbo Federacijos vadas 
visoki reakcininkai ir senos P. R. nemato jokios artymo 
tvarkos garbintojai visuo- meilės pas žydą, o.vien tik 
met tamsiai miniai rodyda- žydišką pasididžiavimą., 
vo į žydus, kad tie visų žmo- o aš nematau jokios arty- 
nių nelaimių priežastis, ir mo meilės pas P. R. 
žmones siundydavę prieš Į artymas nėra tik lie- 
žydus ir darydavo žydų po- tuvis, nes artymas nėra tik 
gromus. (katalikas, tik krikščionis.

tuvoje i ššaukti .pogromus.
Kaip Lietuvos darbinin

kai privalo žiūrėti į žydus?
Susipratusiam darbinin

kui neturi būti skirtumo 
tarp žydo ir lietuvio. Jis pri
valo skirtumą matyti tik 
tarp išnaudotojo ir išnaudo-

Yra žydų, kurie turi fa
brikas. dvarus, dideles krau
tuves. daugybes namų, užsi
ima spekuliaeija, žydų tar
pe yra vagių, plėšikų, galva
žudžių. Bet ar lietuvių tarpe 
nėra fabrikantų, dvarinin
kų. krautuvninkų, namų sa
vininkų, spekuliantų, banki
ninkų. ar nėra lietuvių va
gių. plėšikų, galvažudžių?

Koks skirtumas darbinin
kui tarp žydo kapitalisto ir 
lietuvio kapitalisto? Ar lie
tuvis fabrikantas, dvarinin-

1905 metais caras -sukilti- Kiekvienam žmogui yra ar
šiems prieš jį žmonėms rodė rymas kiekvienas kitas žme- 
į žydus/ir pasipylė eilė po- gus. Ir fvdas yra musų ar 
gromų: Berdičeve, Gomely, tymas, ir į jį mes privalome 
Balstogėj ir kitur šimtais žiūrėti, kaip į žmogų. Jei 
užmušmėjo žydus, plėšė jų į musu artyma*_ kapitalis-
turtą, ir prieš šituos caro tas. mus išnaudoja, mes su 
pogromus nei -puse žodžio juo kovojame. Ar tas kapi- 
neprotestavo nei pravosla- talistas lietuvis, ar žydas — 
vų, nei katalikų dvasiškija. tai mums vistiek.

P. R. ir jo vienminčiai Lie-
_____ , "Nėra 

man nei žydo, nei graiko"— uSia. Darbituvoje pogromų dar neruo- sako Evangelija. Darbinin- 
šė. Jie gal ir visiškai apie po- kams šitie Evangelijos žo-zo-
gromus nemano. Bet jų sė
jimas neapykantos prieš žy-

džiai privalomi.
("S-taa”)

"Keleivio” 8-tam numery 
mums prisiėjo pakalbėti 
apie "Sandaros" nuduotąjį 
patriotizmą”. Mes tenai su

mušėm visus daromus mums 
"Sandaros” priekaištus ir 
prirodėm, kad jos "patrio
tizmas" yra tikra demagogi
ja. Mes parodėm, kad ji kal
ba apie Lietuvos rėmimą, o 
tuo tarpu Lietuvos reika
lams nėra paaukavus nei 
pusės to, ką "Keleivis” pa
aukavo ; kad ji rėkauja, kam 
"Keleivis" spausdina savo 
spaustuvėj lenkų kalba laik
raštį, o tuo tarpu ji pati la
bai norėjo tą "džiabą” gauti.

Šitų faktų negalėdami su
mušti, "Sandaros” demago
gai nori išsisukti kitokiais 
budais. Paskutiniame savo 
laikraščio numery (9), po 
antgalviu "Socializmas ir 
Patriotizmas”, jie velia šito
kią mali-malienę:

"Šiądieną mes gyvename 
svarbiausio momento valando
je, nes kiekviena dabartinio 
momento valanda arba diena 
labai daug ką reiškia ateities 
gyvenimui. Dabartiniame mo
mente kiekvienos tautos žmo
nės smarkiai gina savus inte
resus, nes jie gerai supranta, 
kad kiek dabar laimėsime, tiek 
ateityje turėsime. Arba: kiek 
daba/ pasidarbuosime tautos 
labui, tiek ta tauta ateityje 
bus laiminga arba nelaimin
ga.”

Čia kas žodis, tai nesąmo
nė. Pavyzdžiui: "šiandieną 
mes gyvename svarbiausio 
momento valandoj”. Ar jus 
galit pasakyt, kiek momen
tas turi valandų? Ir kaip 
'Sandaros” rašytojai gali 
žinoti, kad šitas momentas 
yra "svarbiausias” musų 
gyvenime? Ar jie gali priro- 
dyt, kad svarbesnių momen
tų niekad nebuvo ir nebus?

Toliaus: "dabartiniame 
momente kiekvienos tautos 
žmonės smarkiai gina savus 
interesus”. Iš to išeina, kad 
seniaus žmonės negindavo 
savų interesų. Stačiai stebė
tis reikia, kaip laikraštis to
kias nesąmones spausdina. 
Jūk kas nors kiek pažįsta 
istoriją, tas žino, kad visa 
žmonijos praeitis, tai viena 
kruvina tautų kova už "sa
vo interesus”. O tautininkų 
gazieta taip rašo, kad toji 
kova eitų tik šio "momento 
valandoje”.

Antras dalykas: "Žmonės 
dabar supranta, kad kiek 
dabar laimėsime, tiek atei
tyje turėsime”. Klausimas: 
kas jiems tokį supratnną 
dabai* įdėjo? Ir kaip "San
daros” rašytojai "žino, ko
kiais supratimais kas va
duojasi? O gal jie sprendžia 
apie tai sulyg savęs? Gal jie 
patįs taip supranta: ką da
bar laimėsi, tai ir ateityje 
tą turėsi? Bet jei taip, tai 
kuo jie šitokį supratimą re
mia? Kaip jie gali žinoti, 
kad dabar ką nors laimėjus, 
visados tai turėsi? Juk vo
kiečių patriotai buvo laimė
ję visą Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją ir Baltgudiją, visą 
Belgiją ir beveik pusę Fran
cuos, o kur tie laimėjimai 
dabar? Graikų patriotai bu
vo laimėję Smyrną ir daug 
kitų miestų Turkijoj, o ar 
jie turės juos ateityje? Lai
mėjimų bejieškodami, vo
kiečių ir graikų patriotai 
įklimpino savo šalis į tokias 
nelaimes; iš kurių ir išbristi 
nebegali. Tai vis patriotiz
mo vaisiai.

Žinoma, tas nereiškia, kad 
užpultai tautai nereikia gin
tis. To nesako joks išmintin
gas socialistas. Priešingai, 
tikrieji socialistai visuomet 
stoja už tautų laisvę. Dėlto 
jie labai tankiai priešinasi ir 
savo šalies valdžiai, jei ji

Vietoj zaunijus nesąmo-kėsinasi ant silpnesnės tau- f _
tos laisvės. Dėlto ir už Lie-, nes apie "Keleivio 
tuvos laisvę mes, socialistai, 'gierius”, geriau tegul ”San- 
visuomet daugiau kovojom, dara” pareikalauja iš savo 
negu kitų partijų žmonės.

Tautininkų organas nega
li to suprasti. Jis sako:

” 'Keleivis’ Sandariečių ap
šmeižimo dėlei vėl rėkia, kad 
jis daugiausia užvis kovoja už 
Lietuvos laisvę kaip per savo 
laikraštį, taip ir žodžiu jo lei
dėjai per prakalbas. Stebėtina! 
čia kritikuoja Sandariečius už 
jų patriotizmą, čia jau vėl pats 
save statosi didžiausiu ’patri- 
jotu ”

Tame ir yra bėda su san- 
dariečiais, kad jie nesupran
ta kovos principo. Jiems ro
dosi, kad jei mes kovojame 
prieš "patriotus”, tai mes 
būtinai turime kovoti ir 
prieš Lietuvą. Bet mums 
Lietuva~yra vienas dalykas, 
o "patriotai’ — kitas. Lietu
va, tai šalis su visomis savo 
įstaigomis ir visais gyvento
jais, o "patriotai”, tai tam 
tikra klika žmonių, kurie 
"tautos meile” prisidengę 
plėšia tą šalį ir skriaudžia 
jos gyventojus. Jei norit ge-' 
riau pažinti "patriotus", tai 
Gabrys yra tikriausis jų ty- 
pas. Toliaus eina Purickiai, 
Vailokaičiai-, Duodžiai,Yčai, 
Smetonos, Krupavičiai ir 
visa eilė kitų.

Šitie žmonės nėra Lietu
va. Jie yra jos parazitai. Ir 
neito su jais ir su jų "patrio
tizmu” mes kovojame. Jie 
mums taip pat šlykštus,kaip 
ir buvusi caro kamarilė.

Bet yra Lietuvoje ir gerų 
žmonių. Tenai yra tūkstan
čiai darbininkų ir ūkininkų, 
kurie neša ant savo pečių 
visą valstybės naštą. Už ši
tą Lietuvą, už Lietuvą dar
bininkų .ir vargingų valstie
čių, mes ir vedame kovą. 
Taigi musų kova už Lietuvą 
yra ne patriotinė, o klesinė 
ko\a. Mes norime, kad •Lie
tuvoje viešpatautų ne kuni
gai, bankininkai ir kitokie 
ponai, bet darbo žmonės. Tai 
yra musų, socialistų tikslas.

Toliaus pasirodo, kad mu
šti patriotiški gaidukai iš 
"Sandaros" užpečkio nesu
pranta skirtumo tarp šalies 
ir jos valdžios. Jiems Lietu
va ir Lietuvos valdžia, tai 
vis tas pats. Todėl jie ir sa
ko: socialistai yra Lietuvos 
priešai, nes jie neduoda mu
sų valdžiai nei cento.

Tuo tarpu gi Lietuva yra 
respublika, susidedanti iš 
įvairių tautų ir partijų, o 
jos valdžia yra tiktai kleri
kalinės buržuazijos orga
nas. Ir musų įsitikinimu, ši
ta valdžia yra kenksminga 
respublikai, nes jai rupi ne 
visuomenės labas, o tik savo 
luomo reikalai Pavyzdžiui, 
ji lupa iš beturčių .mokesčius 
ir moka dykaduoniams ku
nigams-algas, šelpia vienuo
lynus ir kitokias tamsybės 
įstaigas. Vadinasi, ji auklė
ja parazitizmą. Kam rupi 
šviesesnė Lietuvos ateitis, 
tas negali tokieftis darbams 
aukauti. Ir dėlto socialistai 
nenori Lietuvos valdžią 
remti. Jie remia susipratu
sius Lietuvos darbininkus, 
ta tveriamąją jėgą, be ku
rios jokia valstybė negalėtų 
gyventi nei vienos dienos. 
Taigi socialistai daugiau ne
ša Lietuvai naudos, negu 
tie, ką remia kuniginį val
džią.

O ką "Sandara” nuolat 
plepa apie spausdinimą len
kų laikraščio "Keleivio” 
spaustuvėj, tai su Lietuva 
tas neturi nieko bendra. Te
gul tiktai jos giminės Kaune 
neparduos Lietuvos . len
kams, tai jau dėl to laikraš
čio Lietuvos nepriklausomy
bė nenukentės.

vienminčių Kaune, kad jie 
išvytų Lenkijos šnipus iš 
Lietuvos įstaigų. Juk Lietu
vos "Žvalgyba”, kur randasi 
visos valstybės paslaptis, 
dabar yrą lenkų šnipo Sizi- 
cho žinioje. Ir visi "Žvalgy
bos” tarnautojai, jei ne len
kai, tai buvusios caro 
"Ochranos” "sysčikai”. Iš 
"Keleivio” preso lenkų laik
raštis jokių paslapčių nesu
žinos ir Lietuvai-nepakenks, 
bet iš Lietuvos "Žvalgybos” 
Varšuvos agentai gali visas 
žinias Varšuvai pranešti, ir 
tikrybėje praneša.

Taigi tegul "Sandaros” 
"patriotai” pasiaiškiną, ko
dėl jie nereikalauja prašali- 
nimo lenkų iš Lietuvos val
džios įstaigų? Kodėl jie loja 
tiktai ant "Keleivio”, kad 
tas lenkų laikraštį spausdi
na? Ar dėlto, kad jie patįs 
norėjo gaut tą laikraštį 
spausdint?

Pagalios, tegul -^Sanda
ros” "patriotai” pasako, 
kiek jie yra paaukavę Lie
tuvos reikalams. Tegul jie 
parodo savo, atsiprašant, 
patriotizmą darbais, o ne 
liežuviu. Tuščių žodžiu ma
limas apie "Keleivį" ir lenkų 
laikraštį čia nieko negelbės 
ir tegul jie nemano, kad jie 
galės tuo išsisukti.

Skaitytoji! Pastabos.
Ponas Žmuidzinavičius, ‘ 

važinėdamas po Ameriką, 
aiškina žmonėms kas yra 
Lietuvos šauliai. Jis sako, 
kad prie šaulių net ir kuni
gai priklauso. Žinoma, pri
klausyt prie šaulių kuni
gams nėra jokios baimės. 
Ramiu laiku jie mokina 
šaulius kaip kovoti su bedie
viais, o karės laiku, kuomet 
reikia eit į frontą, jie palai
mina šaulius ir sako: "Dieve 
jums padėk, o mes turime 
grįžti į kleboniją prie gas- 
padiniu, nes jos vienos 
bijo.” *

Vienas sandarietis man 
sako: "Sulyginus su* kitomis 
tautomis, lietuviai yra gana 
gudrus žmonės.”

"Taip, taip” — sakau aš 
jam, — "lietuviai yra labai 
gudrus. Ypač pasižymėjo 
savo gudrumu iškeliavę Lie
tuvon amerikiečiai. Jie išsi
vežė po du-tris tūkstančius 
dolerių ir parvažiavę išmai
nė juos ant didelės krūvos 
auksinų. Pagyvenę kiek Lie
tuvoj jie ir vėl sumanė griz
li Amerikon. Bet išmainę 
visus savo auksinus ant do
lerių, gavo vos tik du ar tris 
dolerius, už kuriuos i Ame
riką atvažiuot jau nebegali. 
Juk tai didelis gudrumas!"

Chicagos lietuviai dentis- 
tai yra dideli" Lietuvos pa
triotai. Jie myli visa tai, kas 
tik lietuviška. Taip, praėju
sią vasarą viename parke 
jie demonstravo Lietuvos 
piemenų žaislą "kiaulę”. Pa
mačius juos kiaulinėjant, 
man irgi prisiminė jaunos 
piemenėlio dienos, kuomet 
ir aš tokj žaislą žaidžiau.

, A. Garbukas.

NEDUODA SALIŲ GIM
DYMO KONTROLĖS 

PRAKALBOM.
Gimdymo Kontrolės Lyga 

norėjo surengti New Have- 
ne prakalbas Margaretai 
Sanger, bet visam mieste ne
galėjo gauti salės. Buržu
azija su kunigais bijosi tų 
prakalbų, kad nesumažėtų 
žmonių gimimas.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

...............
Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikiaAMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

L. D. pinigus, nors jis pats 
gerai žino, kad L. S* S. na
mo ir L. D. L. D. pinigai yra 
teismo rankose. Jis žino ge
rai ir tai, kaip jis pats ir ki
ti komunistėliai sakė, kad 
jie geriau eisią Į buržuazini

kimo. Matyt, iškalno komu
nistų buvo susiorganizuota, 
žinoma, per tą savo Lygą. 
Perskaičius sekretoriui vi
sus laiškus pirmininkas 
Keršulis _ ima rėkti; "Kas 
naujų sumanymų turit!” 
Jankauskas tuojaus atsisto
ja ir duoda Įnešimą, kad rei
kia išnešti protesto rezoliu
ciją prieš ”Darbo” redakto
rių V. Pošką. Visi komunis
tai ant krėslų straksėdami- - -- ' ♦>>

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai jau parodė savo 

"darbuotę” kriaučiuose.
Kaip jau dauguma Broo- 

kįyno kriaučių tikėjosi, kad 
homurristams užėmus unijoj 
komitetų vietas, tuojau pra- 

z sidės komunistiški (maklio- 
riavimai ir betvarkė orga
nizacijoje, tas jau dabar ir 
pasirodė. 23 d. vasario š.m. 
laikytam mėnesiniam susi
rinkime pilnai tas apsireis- rėkja: "Paremta, paremta’" 
ke, ką Keleivio No. 8Z. h. Ęjna apkalbėjimas, žmonės 
P. sake. Atidarius susirinki-ijrodinėja, kad "Darbas” da
mą sekė perskaitymas P^P-bar yra vedamas labai ata- 
tokolo iš pereito susirinki- tinkamai unijai ir neužgau- 
mo. Po protokolo buvo įvai-;na jokios partijos, kuri ne- 
rųs raportai, kur jau is vi-jj,^ savo nagų prie demora- 
r-okių įstaigų komunistai ra- ;]j2avimo organizacijos. Bet 
portavo. Raportai tai ti-'i<ur tau, komunistai rėkia, 
kra košė; ilgi, nuobodus,poška niekai, nes jis ne- 
meko neturinti dėl orgam-Įgarbina Rusijos bolševikų ir 
zacijos labo, viskas tai pa- t.t. Na ir, žinoma, kuomet tą 
prasta komunistų marma-,vakarą labai buvo šalta, ir 
lienė, kad net žmones pradtk įmonių buvo neperdaugiau- 
jo iš jų raportų juoktis. * jie jp pravedė, susi-

Po raportų prasidėjo laiš-1 rinkime savo norą. Balsuo
ki] skaitymas. Laiškų pri- jant rezultatas buvo toks: 
siųsta devynios galybės ii’j už komunistu inešima balsa
vusi jie nuo Įvairių komunis-jvo 53 balsai, prieš 2f baisas, 
liškų Įstaigų: tai fondų, tai Bet reikia pasakyti, kad bal- 

‘tai Sų skaitytojai, ypatingai Ce- 
konfe- kanavičius, labai vogė bal- 

rencijų ir visokių kitokių Įs- mat, vistiek tą die-

su tikietais, tai su pinigu susirinkime ir jie laimėjo, 
prašymais. Po kiekvieno tu Rezoliuciją jau jiems“ iškal- 
laiškų perskaitymo komu-į no buvo parašęs Pruseika, o 
nistai vis kalba, kad tai esą Jankauskas ja skaitė. Mat, 
ten "darbininkiška" įstaiga i kaip iie "gręžia..." 
ir reikia duoti pinigų. Ir. Reikia pa2akyti kad abe]. 
žinoma, kuomet žmonių sia-.nai Brooklyno kriaučių di- 
me susirinknne irgi ned«iigjtižiumą vra nžsSgai*įaus 
buvo, tai jie n- pasinaudoję-Poškos redagavimu. Užga- 

. . . ,, 'iiėdinti yra tautininkai, ai-
Reikia pasakyti, kad ko- doblistai, socialistai, katali- 

munistat turi sau už tikslą įkai ir šiaip bėpartyviai žmo- 
umjose -dirbti, idant iš juinėš, nes jis neužgauna nm 
gavus pinigų ir patiems įlin-'vienų: Tik, žinoma, neužga- 
dus i šiltas vieteles. Kad tą‘naJinK .
atsiekti, jie reklemuojasf di
deliais "revoliucionieriais” 
ir "pageidaujančiais" amal- 
gamacijos. Bet žinant juos, 
tai reikia tik nusišypsoti ir 
pasakytų kad tai jie yra ti-j 
kri unijų griovikai ir dau- 
giau niekas. Tik pasiklaust- bno^i 
kitę kaip "Laisvė" 1919 Ą ”iabo" 
rugsėjo 17 d., redakciniam vesti k skebšapeJ
straipsnyje rase rapie uni- kaip pag^; buvį tiįm^| 
ja!,' .. . , , , (darbininkams, kurie stovi i

Mes žinome gerai, kadjk jau ilgas laikas be darbo, ir| 

daracija) yra atžagareivis- 
klausia unija ir ją reikia iš 
pat pamatų išgriauti. Patai
syti negalima ir kurie tikisi, 
kad -dalyvaujant Federaci
joje galima bus ją pataisyti, 
paimti Į savo rankas, klys
ta."

Na tai ve jų "amalgama- 
cija”. Čia jau komentarų ne
reikia, kiekvienas skaityto- . • . 1 »• _ I

žmonių buvo neperdaugiau- 
tai jie ir. pravedė susi-

■■■J • M

žmogus dar ir darbą pra- Grigaičiui ir Bieliniui, k;.:- 
rasi. riems buvę duoti klausimą!,

Tai ve kur blogumas yraidelko Grigaitis pašaukęs po- 
musų unijoje; tai ve delko Aliciją, L...I 
nustojo geresnieji ųnijistąi* (bolševikėiiusj. į tą jų melą

< 
korporacijos ir žmonės at
žala nuo unijos. Visoki "ly
gų” tvėrimai unijose nege
rina jų, bet silpnina ir pa
daro jas nereikšmingomis. 
Unija gali augti ir bujoti 
tiktai tuomet, kuomet ji už- 
jnteresuoja visus arba dide
lę didžiumą savo narių ir 
tuomi pritraukia juos prie 
veikimo.

Taigi, toji "Unijų švieti
mo Lyga” ir visa komunistu 
taktika tai yra niekas dau
giau, kaip produktas šnipų 
ir provokatorių, idant uni
jas padarius silpnomis ir ne
reikšmingomis,ir tuomet ka
pitalistai galėti] jodyti dar
bininkams ant sprando..

Pasvirkalnietis.

i

"apgynimo” komitetų, 
bazarų, laikraščių,

taigų.‘Ir visi tie laiškai tai ną komunistų buvo daugiau
i Į
i 
I’
I

i

kuri išvaikiusi juos 
__ ( ..... , _ J 

energijos; tai ve delko auga jau buvo anksčiau atsakyta, 
l;ad Grigaitis buvo visą lai-» 

i ką ąnt platformos, c 
| pasiuntė komiieias ir tik po 
;to, kai bolševike ią triukšmo- 
Į nebuvo galima geruoju su
stabdyti.

Perstatjias "kalbėti" 
"Vilnies” redaktorėlis An
driulevičius, kuris savo lie
pi austa burna mėgino "kri
tikuoti” Grigaiti ir 
darbininku atstovą 

Bet juk laikrašč 
tantieji žmonės 
komunistai, 
radimo, užsiima šmeižimu 
savo nuomonei priešingų 
žmonių ir iškraipymu daly
kų. Jie išvadino socialistus 
šiokiais ii’ tokiais — kam jie 

r dalyvauja rinkimuose ir ei- 
:na i parlamentus. Dabar tie 
patys komunistėliai sutvėrė 

; savo politine partiją ir ragi- 
___ ____ na darbininkus dalyvauti 

bolševikėliai rinkimuose ir eiti i parla- 
-- y“_ mentus — geria savo pačių

Lietuvos SocialclŽ-'yPiaudalus- Trumpai pasa- 
Partijos atstovą '*iUS> .komunistėliai

- re_ šiandien maimkauja komu- 
inizmo principais taip, kaip 
kitados Lietuvoj čigonai 
arkliais.

Andriulevičius

o ix>licijąl teismą dei ui pin igu, negu 
ir tik po geruoju pasidalinti su so-

cialistais. Jų nuomone, ge
riau tie pinigai būna išleisti 
bylinėjimuisi, bet ne darbi
ninkų reikalams - 
tai, kultūrai ir kili

Dar 
čius apie I,. S. S. 4 kuopos 
knvgj'iią, kuri socialistai iš
vogę. Bet p. Andriulevičius 
pamiršo, kad L. S. S. 4-kuo- 
pcs knygynas buvo Įsteigtas 
tada, kada tc-j kuopoj buvo 
lik septyniolika ar mažiau 
narių, kurie daugumą tų 
knygų su a ūkavo. Tas kny
gynas buvo Įsteigtas kelioli
ka metų prieš bolševizmo 
epidemijos atsiradimą. Kai 
bolševikėliai paniekino so
cialistus. tai šie savo triusu 
Įsteigtą knygyną ir pasilai
kė. Kas dirba, juk tam ir 
darbo vaisiai priklauso.

Ant galo tas "kalbėtojas” 
šmeižė drg. BielinĮ. Bet juk 
prakalbose buvusieji žino, 
kad Bielinis nelietė komu
nistėlių, bet pašventė visą 
laiką aiškinimui ekonomi
nės iivpolitinės padėties Lie- 

melavo, tuvoj. Bolševikėiių "prakal- 
surengę prakalbas kad socialistai nunešę L. D. bos" tuo ir užsibaigė. A. K.

- apšvie
tus.

Lietuvos
Eielini.

SKUt- 
kad

1US
žino, 

nuo laiko atsi 
užsiima šmeižimi

nes jis neužgauna nei

rugsėjo 17 d., redakciniam

nedinti komunistai, kad jis 
ne jų plauko žmogus. Ir jei
gu butų buvęs didesnis susi
rinkimas, tai jokiu budu ko
munistai nebūtų pravedė 
savo protesto.

Tai ve kaip komunistai 
užėmę unijoj vietas "dar- 

del organizacijos 
Jiems nerupi kaip

ir
D. F. (Amerikos Darbo Fe-kiti unijos pagerinimai. Bet' naramal vra arzaaarpiviR. ___ • t____ • •*užtai jiems rupi, kaip išgau

ti dėl savo partijos iš unijos 
pinigu kaip savus žmones 
Įbrukti i unijos apmokamas 
vietas, kaip išplūsti ir ap
šmeižti kitokių pažiuni 
žmones ir tt. žodžiu, jie da
ro < demoralizaciją organiza
cijoje, daugiau niekodr kuo
met šitaip dalykai tęsis, rei- 

x - kia pasakyti, kad pas mus
jas tai supranta, kas jie per- skebšapės ir korporaciios 
vieni. Ir taip jie kalbėjo nęjneriyks, bet jos vėl ims aGg- 
tik apie A. D. F., bet lygiai j [į; jų priaugo Bekampio lai- 
ir apie visas kitas unijas, j kais jr jei dabar taip bus da- 
Tik vėliaus jie arba, genamroma, priaUgs ir dabar. Nes 
sakant, jų lyderiai pamate, žmonės atėję i susirinkimą 
kad darbininkai pergreit • • - -
pradeda suprasti jų prova- 
katoriškus darbus, ėmė de
klamuoti apie "amalgama- 
cij'as" ir "gręžimus”.

Dabar gal ne vienas pa
klaus, kodėl jie (komunis
tai) taip daro. Atsakymas: 
Todėl, kad pas juos viršūnė
se buvo ir yra, pagalios ir 
programus jiems rašė, pri
vatiniai šnipai, apmokami 
kompanijų, idant jie su
griautų unijas ir kitas dar
bininkų organizacijai Jeigu 
kas tam netiki, lai pasiskai
to laikraščiuose Bailino (ko- 
munisto-šnipo) raportus. 
Juk jis pasako, kad ir komu
nistų partiją suorganizavo 
šnipai priešakyje su Frama 
ir kitais. Toliaus jis papasa
koja, kaip jie visuomet "re- 
voiiucioniškai” kalbėdavo ir 
Lt. Dar reikia pridurti, kad 
ir "Unijų švietimo Lyga” 
yra niekas daugiau, kaip 
šnipų padaras.

Vėl grįšime prie susirin-

mato juose didžiausią be
tvarkę, mato mėtant jų su
dėtus pinigus visokiems par
tijos dalykams, girdi vien 
tik pludimus-šmeižimus ki
tų ir deklamavimus apie nu
smukusias komunistų' Įstai
gas, — mostele ranka ir pa
sako, kad jau unija "ant šo
no" ir, girdi, reikia žiūrėti, 
kaip bus gyvenimas padary
ti.

Patyrimai rodo, 'kad jau 
abelnai, nėra pas musų 
kriaučius nei kibirkštėlės 
tos energijos už organizaci
ją, kokia buvo 7-8 metai at
gal. Ir kaipgi ji bus, kuomet 
atsistoja i priešakį organi
zacijos koks bent rombinis, 
kuris tik du ar trįs metai 
atgal Įstojęs Į uniją pats nie
ko neišmano, ima "mokyti" 
unijistus, kurie tą organiza
ciją tvėrė ir ją iškovojo. Tr 
dar jeigu tokiam rombiniui 
ką nors pasakysimai jis tave 
iškolios, išplųs, jeigu bus' 
proga, nubaus ir galų gale

CHICAGO, ILL. 
Bolševiku "prakalbos”.
Vasario 15 d., Mildos sve

tainėje, musų 1 
surengė "prakalbas” — ap
šmeižė 
mokratų 
BielinĮ ir "Naujienų” 
daktarių Grigaiti.

Pirmininkas Mizaras pa
sakė, kad čia. socialistai iš 
L. S. S. (aplenkė L. D. L. D. 
19 kp.)

<

The Borden Compiny
ISorden Building, 

New York.
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SHENANDOAH, PA.
'Broliai Kristuje” plaunasi, 

šiomis dienomis pas mus 
mirė lietuvių katalikų klebo
nas. Buvo tai žmogus labui 
godus ant pinigo ir lupo už 
sliubus ir kitokius patarna
vimus kiek tik galėjo iš ko 
gauti. Buvo atsitikimų, kur 
už palaidojimą vyro jis nesi- 
sarmatydavo paimti iš ne
laimingos našlės iki $50. 
Krovė pinigus, kaip šieną, o 
dabar mirė ir viskas paliko. 
Biedni žmonės , sudėjo, e 
naudosis kažinkas. Ar tas 
neparodo, kad parapijose 
turėtų būti kitokia tvarka: 
kunigui turėtų būt paskirta 
pragyvenimui alga, o visos 
Įplaukos už šliubus, krikš
tus, šermenis ir kitokius pa
tarnavimus turėtų eiti i pa
rapijos kasą, ir toji kasa tu
rėtų būt ne kunigo rankose, 
bet parapijos komiteto glo
boje. Kunigui turėtų būt vi
sai uždrausta imti pinigus. 
Tik tuomet išnyktų parapi
jose kivirčai ir nežmoniškas 
parapijonų išnaudojimas.

Kuomet piniginiai para
pijos reikalai yra pavesti 
kunigams, tai kunigai netik 
išnaudoja žmones, bet ir 
tarp savęs riejasi, sėdami da 
didesnę demoralizaciją ir be 
to jau sudemoralizuotoj vi
suomenėj. štai, tarpe lenkų 
čia atsirado dvi parapijos, 
viena priklausanti Romai, o 
kita neprigulminga. Besi
varžydami už parapijom] 
dolerius tų dviejų parapijų 
kunigai taip, susipiovė, taip 
pradėjo vienas kitą šmeižti, 
kad pradėjo vienas kito ša
lininkus areštuoti. Mat kų- į 
nigai tarp savęs besipiauda-: 
mi, ir savo šalininkus kursto 
vienus prieš kitus. Ar tai ne 
demoralizacija? O tai vis už 
dolerius.

Mainėrys.

ATMINK!!!
Bordeno Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistmgesnis negu paprastas pienas. Turit 
vartot Bordeno Išgaruodintą Pieną per pu
sę su vandeniu, jei vartosit kaipo paprastą 

• pieną.
Jei turit savo receptą, kuris reikalauja Sme
tonos, vartokit tiek-pat Bordeno Pieno, kiek 
reikia Smetonos.
Bordeno yra tyras ukiojpienas su Smetona, 
palikta. Jo maistingumas padaro ji tinkamu ir ka
vai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept ar virt su 
Bordeno Išgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą. 
paženMinant kokias pamokas norit, ir mes pasiu
sim dovanai.
Krautuvininkas žino, kad Bordeno 
yra užtikrintas sveikas pienas, ku
ris patenkins pirkėjus, beito jis Į 
ir laiko.

(Lith. j

NEWTON UPPER 
FALLS, MASS. 

Munšainierių balius.
Musų kolonijos lietuviai 

niekuo kitu negali pasigirt, 
kaip tik savo munsainie- 
riais. Vargiai kur nors kitur 
yra tokie veiklus munšainie- 
riai, kaip pas mus. -Jie myli 
smagų gyvenimą ir todėl 
tankiai rengia balius. Vie
nas įžymiausių balių atsibu
vo 27 ir 28 sausio pas Orčiko 
Ragą (taip žmonės vadina 
vieną munšainierį). šiame 
baliuje dalyvavo visi žy
miausi musų biznieriai, 
kaip tai: Kirnazas su šeimy
na, Žydų Rojus, Švarcas, 
Lietuviška Užeiga (tai vis 
praminti munšainierių var
dai) ir daugelis kitų. Muzi
kantams pradėjus griežti, 
Orčiko geltonplaukė ėmė 
trepsėti. Nuo jos neatsiliko 
ir Žydų Rojaus pačiukė. Pa
galios Įsismagino ir Švarco 
pelų maišas. Visos kad pra
dėjo su vyrais suktis,, tai jų 
dresės net į orą pakito. O 
prie stalo munšainas upe
liais liejasi. Kada visi sve-> 
čiąi buvo pačiam smagume, 
kažin-kas tik bar-bar-bar į 
duris. Orčiko Ragas, many
damas, kad daugiau mun
šainierių pribuvo, prišokęs 
prie durų su džiaugsmu jas 
atidarė. Bet durįse pasirodė 
net šeši guzikuočiai. Mun- 
šainieriai išsigando ir tūli 
jau norėjo per langus šokti 
laukan, bet guzikuočiai juos 
sulaikė ir išklausinėję kas 
čia per bąlius, liepė visiems 
skirsiytis’ųamo.

Kirvukas.

COLUNSVILLE, ILL. 
Visko po biskį.

' Angliakasių kova su iš; 
naudotojais nesiliauja. Ka
dangi anglies baronai ne 
vienokiu, *ai kitokiu budu 
bandą angliakasius apgauti, 
tai ir susikirtimų nemažai 
Įvyksta.

Collinsvillės angliakasiai 
turi ' didelę savo svetainę, 
vadinamą Miners Terilple, ' 
kur laiko savo susirinkimus. 
Toj svetainėj yra vienas 
kambarys pasiskaitymui 
laikraščių, čia ateina ir lie
tuviški laikraščiai: "Lais
vė”, “Vilnis” ir“Naujienos”. 
Tik visa bėda, kad tuos laik
raščius iš skaityklos kažin
kas pavagia. Ypač vagia
mos "Naujienos". Teko pa
stebėti, kad "Naujienas" 
tankiausia išsineša vienas 
Trockio rojaus skelbėjas. Jis 
ta daro iš neapykantos, nes 
"Naujienų" ir “Keleivio” jis 
baisiai nekenčia. Jeigu jis '

PHILADELPHIA, PA. 
Kun. Kaulakio pamokslas.

• -—Mieli mano parąpijo-
nai! Pradėjote’ gavėti šven
tą gavėnią, tai turite pasi- 
rupintie prieiti prie šven
tos išpažinties ir turit apčys- 
tyfsavo dūšias, kad galėtu
mėt po smerties linksmin- 
ties su aniuolais dangaus 
karalystėj. Kortelės parsi
duoda po 7 dolerius. Taipgi 
priminsiu jums apie pereitų 
metų velykinę kolektą, kad 
permažai temetėt. Todėl pa
sirūpinkite, kad ant atei
nančių Velykų galėtumėt 
Įmesti nors po penkinę, o po 
du doleriu privalot mesti 
žėdnas vienas Dievui ant

*>
sau gražius čeverykus, ko
dėl jums neiškada nusipirk- kaip ria'Vvadina""^^- 

'voji influenza". Nuo tos epi-
- > neiskada nusipirkti d kai kas ir numiršta.
gražų siutą? Ant tų dalykų ,fai J netoli nu0 da anglia. 
tai jums neiskada, o ant Die- lk j kaimelv Maryville ap. 
vo garbes tai įskada! Pama- . « Ias -Įenkas su
tysite, kad po smerties deg- * jr abudu teveik kar. 
site per amžius, o pagelbos mirė Pasiliko šeši mažj 
niekur ragausit.... vaikučiai be jokios prieglau-

Tai šitaip kunigėlis gąsdi- dos Pasaulio Pilietis, 
na savo tamsius parapijo- ------------------ - --------------
nus — ir pasekmės geros.; (Tąsa koresp. ant 5 pusk) 
Po pamokslui jis surinko‘ 
nemažai pinigų. Davatkos, 
bijodamos per amžius degti,1 
davė kiek katra pinigų tu
rėjo.

Nors pinigų žmonės suau-1 
kauja nemažai, bet Dievo 
namai — bažnyčia skolose 
paskendusi. Vien tik žy
dams parapija skolinga apie 
25,000 dolerių. Kunigėlis 
kasdien darosi turtingesnis, 
o bažnytėlė kasdien biednes- 
nė. Tai šitaip kunigėlis ru-J 
pinasi apie Dievo garbę ir , 
apie jo namus. Pas parapijo- , 
nus kyla baimė, kad kartais 
bažnyčia nepatektų j žydų 
rankas.

Parapijonas.

šai paskelbsiu jo vardą.
Mtfsų apielinkėj labai 

siaučia gripo epidemija ar-
ti- gražią skrybėlę, kodeli inf!uenza';. Nu0 tOs epi- 
;ums neiškada nusipirkti d ir numir5ta-

Geriausi 
Cigaretai



Iš Klaipėdos sukilėlio 
užrašų.

mies, kad ūpas apkasuose'^įžeistas ir trys užmušti iš 
daug geresnis negu užpaka- musų pusės. Visi nuliūdo ir 

.................. lulenke žemyn galvas,

Prieš pat sukilimą.
Pavergtųjų lietuvių širdy

se, nuo amžių deganti tėvy
nės meilės ugnelė, liepsnote 
liepsnojo karta iš kartos. 
Juo labiau germanai stengė
si tą ugnelę užslopinti, tuo 
labiau jos kibirkštys plėtėsi 
ir veržėsi i atšalusias jau 
lietuvių širdis. Taigi nuož
miųjų germanų pastangos xTies Klaipėdos sienomis, 
gesinti, dar labiau ją Įkūre
no... r ” ” *■ '

provincijos miestelių ir susi
spiesti po francuzų vėliava, 
ir kad mūsiškiai pagavo jų 2 
automobiliu, kuriuose ras
ta: 10 ginkluotų žandarų, 4 
kulkosvydžiai, 50 granatų ir 
keletas revolverių. Reiškia 
karas, kaip reikiant.

Gi sukilėlių būriai trau- Ponija, 
kia Klaipėdos linkui...

mies, kad ūpas apkasuose 

ly. Ėjojn nepavojinga kelio n 
puse, kurią nurodė užtvaros 
viršininkas.

Grįžę štaban pasidalinom 
su draugais bendrai Įgy tais 
bare Įspūdžiais, kurie ilgai
niui sielose pasiliks. Vyriau
sias vadas Budrys, paten
kintas musų apžvalga, išsi
rengė kartu eiti i Bachmaii 
dvarą, kur stovėjo 1-ji kom- 

Dabar eidami jau 
kovos draugams

. ; • ------- ati-
uuodanu jiems pagarba, 
rronte suklegėjo kulkosvy-

Amerikos balsai apie Lietuvą.

Sausio 14 d. Rvtas. Saulu

nešėmės
dovanu laikraščių ir papi 
rosų.

Nežiūrint Į kulipkų zvim-
Pagaliau nusikratem tė stengiasi savo spinduliais bima, laimingai pasiekėme 

germaną! Manėm, kad bu-'prakirsti debesius ir paro- Bachmaną. Viską atlikę, 
sim laisvi ir pnsiglausim dyti žmonėms malonią švp- ’ auslenderiu” kulipku lvdi- 
prie musų bendros motutes seną. Apie Klaipėdos miestą mi mžom/ ‘ *

Klaipėda visai arti. Sau
lutė juostomis beria spindu
liais miesto namų stogus, 
tartum duodama suprasti, 
kad kraštas bus laimingas 
tik tada, kada prisiglaus, 
prie motutės Lietuvos. Bet 

- tuoj juodieji debesys ap
traukė padangę, o "bitelės" 
vis ūžė po apielinkes.

Kiek užvalgę, temstant, 
su draugais A M. ir P. S. 

; išvykau į tas sargybas, kur 
smarkiau bėrė kulkosvydžiu 
priešas, tai yra ties pat 

i Klaipėda, prie tilto ant upės 
Nešėm dovanų, 

i laikraščių ir papirosų. Prie- 

’likę grįžom štaban.
Sausio 14—15 naktį.

-------------------- zmcgvjY uauvoi, Naktis. Vėjas ėmė staugti 
tetųk kuriuos patys sutvėrė- (vandens ir nors kiek pratrv- ’ yRkų balsais, ūždamas 

us akis... Miegoti tai tenka skverbėsi kalnų bei sodybų 
visais patogumais : protarpiais, nešė su savim 

grindys, šiaudai ir šautuvas pagaudamas. Pūga
_ _x. _ įbaisi! Mes kuone visi tran-

—‘■‘•’y. -• Is ryto pusės Kiek pradėjo iaupu^ darydami
visų mmtys vienodos: Lietu- snigti, bet paskui kiek pra- žvalgvbą, ar nepasirodvs iš 
vių Tauta turi outi nedalo- siblaivė ir vėl pradėjo... Su kur nors priešas. Fronte tv- 
ma vienetą! Tik laukėm tos d.-gu A. M. tuoj po pietų, ja - - - -
valandos, kada gausim pa- sningant, išsirengėm į pozi- SUstau'gia ""ritelė , 
įiepimą iš Vyr. Gelbejimo rijas ouotą uždavinį atlikti, našaudama priešo silpnumą. 
Komiteto, ty. nuo musų pa-. Aplinkui nei vieno žmogaus, Ir taip iki nakties trečios

sim laisvi

Lietuvos, bet kur tau! Gob- njeko vpatingo — viskas 
šioji santarvė užsodino (vietoje/ Naktį priešas, ma- 
mums ant sprando francu- tomai, baimės pagautas, 
zą! Manėm, kad tai neilgam šaudė iš kulkosvvdžiu ir 
dar, kol sutvarkys šalies rei- šautuvų, bet visai negj^ai 
kalus. Bet kadangi jau try s tartum jų "freištatas” kvė

puoja paskutiniu oru ir dau
giau bus "forbai”. Musų 
ūpas toksai pat, kaip ir bu
vo, tik pasiutiškas noras už
imti Klaipėdą niekaip negali 
pereiti. Na, kaip sakoma:! 
"Jei norėsi — laimėsi!” tai 
ir vaduojamos tuo, pasitikė
dami savo pajėgomis.

Krucken — Gorge namų 
.—-stogai apdengti sniegu.'- 

smarkiau šioks toks šaltu tis sugrendė .
žemes pluta, ir jau vaikscio- L x ,
jimas po laukus yra pato-įMską a.- 
gesnis, nes iki šiol turėjome į ’ " °
purvyną klampoti. Visi "iš-' 
miegoję” dairosi, kad gavusį

metai prabėgo, o musų rei
kalai vis "rišami”, tuo tarpu, 
kaip grobuonys lenkai ir vi
sokie "freištatininkai ’ pra
dėjo kurti sau lizdus, truko 
musų kantrybė...Ir dar prieš 
Naujuosius Metus, kiekvie
no Mažosios Lietuvos lietu
vio sieloje, "Sutraukysim 
vergijos retežius!” it kan
klių stygos skambėjo... Visų 
širdys, rodos, j 
ėmė plakti ir visai kitas ; 
ūpas jautėsi pas burus. Visų 
akys buvo atkreiptos i Ma- ! 
žosios Lietuvos Gelbėjimo : 
Komitetų darbus, tų Komi- 1

me. Noras išsivaduoti iš sve-ni 'r' ’
timšalių jungo buvo di- su 
džiausiąs. Visi šnekučiavosi, 
galvojo, kaip butų -prisijun- apsidengti...
gus prie Didž. Lietuvos. Ir

tik retkarčiais kai kur 
i”. lyg praliepimą iš 

Komiteto, t.y. nuo musų pa- ! Aplinkui nei vieno žmogau 
triarcho Martyno Jankaus.' 
kuris būdamas 
plauke, bet savo tokiu di.l- di ir laukia, ar neišlys iš kur 
vyrišku darbu, jaudino nors "auslenderis". Ėjome 
jaunlietuvių sielas. į kairia ja plento puse. Snie-

SukiIima<D gas Jau liovė visaiouKiumas. prasiblaivė. Sutarškėjo kul
kosvydis... Kulipkos ėmė 
zvimbti pro ausis... Kniūpsti 
puolėm į griovį ir laukėm, 
kol nustos šaudę. Kadangi 
šaudė be persto j i mo, tai tu
rėjome šliaužti, it kirminai 
vandens pilnu grioveliu Į te kiek nurimo: pūga ir ko- 

.... Į plento pusę. Prišliaužėm til- vos. Gavom žinių, kad užim- 
t2 ’r aPačia jo išlindom Į ne- ti kai kurie Klaipėdos prie-

taip pavojingą pusę. Tilto miesčiai. Dešiniajame spar- 
skylė buvo neperdidžiausia, ne girdėjosi dar kulkosvy- 
vos vienam žmogui pralen- džių klegesys. Štai, musiš- 
dama. Kadangi po tiltu bu- k iai atvaro 20 belaisvių — 
vo nemaža vandens, tai visai francuzus ir vokiečius drau- 
sušlapom ir prisėmėm bate
lius. Pastebėjom savajĮ, už
siglaudusį už čia pat stovin
čio namo sienos; jis mums 
rodė ženklu, kad toji pusė, 
kur mes ėjom, yra atvira ir 
pavojinga. Prisiartinę prie 
savojo šukterėjom ’Trauk- 

jtukas”, tai yra slaptažodis, 
,1__yra vienintelis leidi
mas pozicijose.

Musų sargybinis nupasa
kojo, kad mudviejų butą la- vių tarpe buvo vienas fran
kai neatsargių ir tik mus cuzų karininkas, kuris labai 
gelbėjo iš Dangaus krintan- nejaukiai jautėsi patekęs į 
tis sniegas, kurio dėka prie- civilių sukilėliu rankas, 
šas negalėjo mus pastebėti. Ką-gi, nors jie musų ir 
Ir kaip jau prasiblaivė, tai priešininkai, bet "nabagė
li- "šventino” mus iš kulko- Rai” pavargę, išalkę. Tuoj 
svydžių ir, kad gerai pada- pataisėm valgyti ir dar nė
rėm, kadi lindome apačia til- byko: kiaušienės, sviesto 
to, nes kitaip nebuvo tos blynų ir kitų gardumynų, 
vietos, kuri priešo "bite- taip kad bevalgant musų 
lems” butų neprieinama. ("svečiams” net ausys lepšė 

"Auslenderių ’ kulkosvy- jo. Nagi, teisybę pasakius, ii 
dis kiek nusiramino ir tik ėdimas jų buvo nesvietiškas, 
kur—ne—kur poškėjo sau- kad kerta, tai kerta; tuo la- 
tuvai. Įėjome į namuko vi- biau karininkas; matomai 
du, kur atradom kovos did- kad jis porą dienų nevalgęs 
vyrius ir jų vadą M.; čia gy- ’-----
ventojas vokietys, bet mums 
reiškė palankumo; jis pri- -algę, ėmė tarp savęs net 
pylė dvi taures vyno, bet kalbėtis, kad pas lietuvius 
mes negėrėme, duodami su- nelaisvėj nebloga yra. Suim- 
prasti, kad tokios vaišės vi- tieji žandarai skundė fran- 
sai mums nerupi. Pasikalbę- cuzus, kad juos prievarta 
ję su baro broliukais, trau- stūmė muštis su lietuviais, o 
kėm į vyriausįjį štabą, į kas nenorėjo eiti, tą grąsino 
Krucken—Gorge, gėrėda- sušaudyti. Atvežta vienas

v •

Sujudo visas Klaipėdos 
kraštas! Kas tik jautėsi ti
kru lietuviu, stojo gelbėri 
kraštą iš vergijos. Jau rete
žiai truko!... Tai buvo š.rn. 
sausio mėn. 10 d., kada suki
lėliai pasirodė kaikuriose 
vietose. Savanorių būriai

iona, tik Lenkija turėsianti Į Sąjungą veikti atsitikime, 
teisę tiesti per tą juostą jeigu Sąjungos narė griebsis 

IT. \ ’ 11 • — tuo ir grasinama
(? L. f B.) ii1 taip pat gale-'Lietuvai. 17-as straipsnis in- 
sianti laisvai naudotis uos- galioja Sąjungą veikti atsį- 
tu". tikime, jeigu iškils ginčas

Teisingai įvertina aprašo- tarp Sąjungos narės ir ne 
muosius įvykius įtakingasis narės — kaip tik tai ir tinka 
"Christian Science Moni-dabartiniam susirėmimui 
tor”: "Francuzijos atstovas Francijos su Vokietija. Ir 
Rene Viviani šiomis dieno- straipsnis 16-as, ir straips- 
mis pirmininkaudamas Tau- nis 17-as yra lygiai aiškiai 
tų Sąjungos Taryboje, gra- suredaguoti; o vis dėlto 
smo lietuviams blokada, jei- Tautų Sąjunga ima domėn 
gu jie atkakliai atsisakinės lietuviškąją galimybę, o vi- 
pripažinti praplėtimą lenkų sai nepaiso francuziškai- 
administracijos į, neutralę vokiškosios tikrenybės... 
juostą, skiriančią Lietuvą 
nuo Lenkijos. Tiesa, gaila, 
kad buvo paabejota dėl Tau
tų Sąjungos autoriteto, bet 
pirma negu griežtai smerkti 
Lietuvą, verčiau reikia gi
liau pažvelgti Į situaciją. To
ji neutralė juosta buvo pra
vesta karo pabaigoje, kad 
neprileidus prie ginkluotų 
susirėmimų lietuvių su len
kais, iki kol nebus nustaty
ta galutinai tikroji siena. 
Tečiau rudenį 1920 m. lenkų 
kariumenė, visai nepaisyda
ma sutarties, parengtos 
Tautų Lygos, užėmė Vilnių, 
senąją Lietuvos sostinę. Ta
da tai buvo laikas Tautų Są
jungai pareikšti savo auto
ritetą. Tiesa, nuo to laiko 
lenkai darė pastangų palai
kyti su lietuviais draugin
gus santikius, bet kadangi 
jie nesutiko atiduoti Vil
niaus nei lietuviams, nei 
Tautų Sąjungai, jų visi mė
ginimai buvo lietuvių atmes
ti. Karo padėtis tarpe dvie
jų kraštų niekuomet nebuvo 
panaikinta. Taigi, kada 
Tautų Sąjungos Taryba siu- 

priskirti Klaipėdą Lietuvai To perskirti dar tebesančią
— atsiliepė palankiai. "Nevv 
York Herald” rašo: "Pripa
žinimas Klaipėdos Lietuvai 
atrodo teisingu. Klaipėda 

,yra natų ralis Lietuvos uos
tas, faktinai tai vienatinis 
uostas, kurį ji gali turėti ir 
be jo butų sulaikytas krašto 
prekybinis ir ekonominis iš
sivystymas. Savo kovoje už 
Klaipėdą lietuviai turėjo 
daug užuojautos ir padrąsi
nimo. tečiau jie netektų tos 
užuojautos, jeigu dabar 
mestųsi i keršto karą su len- 
kais .

Kai kurie Ohio valstijos 
dienraščiai (kaip antai:

News”, "Signal

žinios apie Klaipėdą ir 
Vilnių.džiai...

Klaipėda musų!
Jau šaudymo garsai ėmė

j dienraščių lapų. 
T plpornfn

t • 4 j - j gelžkeli iki Klaipėdos uosto karoLietuvos vardas vis dar 7^7 V d t
tebemirguoja ant Amerikos

;olintis nuo musų Krucken 
—Gorge... Miesto gatvėse 

;jau!...
.Mudu su dr. A. M., su pir

mąja grupe, išvykom į pa
galbą. Ir ką gi? Prižygiavo- 
me tąjį tiltą, nuo kurio mus 
auslenderiai ’ vakar apšau

dė iš kulkosvydžių, jau čia 
■jų nėra, o mūsiškių sargyba 
stovi. Gerai! Žygiuojam pir- 
riyn. miestan... Francuzai 
atsišaudydami traukiasi... 
Jau viskas pasiduoda Į mu
su rankas: Petisnė, Profek- 

itura. stotis ir visas miestas! 
Francuzai jau atrodė fran- 
cuzėliais, nes beregint iškišo 
iš savo busto baltą drobulę, 

i kaipo pasidavimo ženklą. 
Priešas nugalėtas! žmonės 
bėga, sveikina sukilėlių "ar
miją" ir gėrėjasi, kad pa-i 
šaulio galiūnai sudrebėjo! 
nuo lietuvio 
rankos. Su dr. A. M. skubiai 
sėdome i vežimą ir grįžom 
>u linksma žinia štaban.

Vyriausias vadas Budrys 
(pasakė francuzų karininkui 
kad Klaipėda musų; tasai 

'visai nustebo, tartum mes 
jam atrodėm daug galinges
ni negu Francuzija; tai bu
vo matyt iš jo nusiminimo. 
Visi, kas gyvas, skubino 
miesto linkui. Su draugais, 
paėmę literatūros maišą, ir
gi skubinom. Vos tik išėjom 
ant plento ir mus paėmė su 
savim, neatsimenu katras iŠ 
vadų, i tą automobilį, kuris 
atimtas nuo vokiečių, ir nu
vežė Į pat miestą, žmonės 
sveikino sukilėlius kaip tik 
mokėdami. Ėmėme lipdyti 
atsišaukimus, tai tiesiog ap- 
dginti nuo minios negalima 
buvo; visi prašo — 
Duok man vieną”, kiti "Gib 

mir eine...”
Žmonės kuopavosi gatvėse 

: ir kalbėjo, kad laisvės saulu
tė Klaipėdai patekėjusi... 
Visų ūpas pakilęs. Didvyriai 

' vaikščioja užkariautomis 
miesto gatvėmis; vienas ki
tam ’-odinėja, pasakoja, ku
riose namų kertėse teko su
tremti su į’rancuzais bei vo- 
tėčiais — žandarais.

Kovų audrai praėjus.
Džiaugiasi gyventojai su

laukę išvaduotojų. Kas tik ’ Dayton 
galėdamas stengiasi prisi- Midletovvn”), dar vasario 5 

įdėti prie bendro atgimimo d. peikė Lietuvą už priešini- 
į darbo. Moterys kovoto jus mąsi aiijantams, vadino jos 
į vaišina šokoladu... Saulutė žygius neišmintingais, te
artum daug linksmiau švie- čiau yra pamato manyti,kar 

į via ir dangus visai nusiblai- gal ir tie dabar jau bus pa
ke. Jau tokie juodi debesy; 
j beslankioja Klaipėdos pa 
į angėmis. 
į Tik staiga bėga gatve geran. 
išmonės ir šaukia "Pilsuds-: "I”

<i". "Pilsudski!" Paaiškėjo, !ga”, 
lad tai lenkii laivas atplau- Times”, didžiųjų valstybių 
ė i uostą. Nuėjau į uostą.' autoriteto nepakėlė... Lietu

va gi, šimtai žmonių susi- viai norėjo Klaipėdos ir pa
kinkę ant kranto ir grūmoja siėmė. Alijantai baugino, 
kumščiais, - 
en!” šaukdami.
■iausį musų 
įmonių reikalaute reikala- 
o. kad kuogreičiausiai va

rytume lauk francuzus, nes, 
mot jų, jie lenkus pasikvie- 
-ė i talką... Ir ištikrųjų, Len
kijai "dėkų” reikia tarti,kad

»

J

sermėgio

Telegrafų agentūros, laik
raščių korespondentai kaip 
sausio mėn., taip ir visą va
sario mėn. nepaliovė infor
mavę Amerikos visuomenę 
apie Klaipėdos ir Vilniaus 
atsitikimų bėgi. Matėme to
dėl visuose dienraščiuose ži
nių. kaip alijantai siuntė 
Lietuvos vyriausybei bai
siuosius ultimatumus; kaip 
Lietuvos vyriausybė man
dagiai atsisakė juos pildyti, 
nes girdi, jei ir norėtų — 
negalėtų; kaip alijantai su
tiko prailginti dviem die
nom ultimatumo laiką, ir 
kaip, tam laikui išėjus, suti
ko pripažinti Klaipėdą Lie
tuvai.

Matėme taip pat beveik 
visuose Amerikos dienraš
čiuose žinią, kad Lietuvos 
diplomatas Sidzikauskas 
Paryžiuje pareiškė Ambasa
dorių Tarybai, jog Lietuva 
nesutiksianti pripažinti 
lenkams nei gabalėlio žemės 
iš neutratės juostos, nors 
reikėtų griebtis ir ginklo. 
Toji žinia pateko i pirmąjį 
dienraščių lapą. Ameriko
nai, matyti, norėjo pabrėžti 
faktą alijantų.ir Tautų Są
jungos susmukimo, kad net 
jau ir Lietuva jų nebeklau
so. Kaipgi atsiliepė i pasta
ruosius Įvykius rimtesnioji 
spauda?

į. Editorialai.
Mažne visos redakcijos, 

įrašiusios apie ambasadorių 
! konferencijos nutarimą — t]
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i nepaiso francuziškai- 
vokiškosios tikrenybės...

"Kreipiame domės i visa 
tai, nes tai aiškiai parodo di
džiausią Tautų Sąjungos 
veidmainystę.

”0 jeigu tai ne veidmai
nystė, tai bent jau visiškas 
Sąjungos bejėgumas, kada 
ji atsistoja akyvaizdoje to, 
ką nori daryti jos stipriai 
apginkluota narė.”

L. 1. B.

ŽARUOS
Tris metai atgal lietuvių 

komunistų lyderiai Įsakė sa
vo pasekėjams išstoti iš Su- 
sivienyjimo Lietuvių Ame
rikoje. Dabar gi savo pase
kėjus jie brukte bruka i S. 
L. A. Kada jie teisingiau el
gėsi: tris metai atgai ar da
bar?
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matomai, kad visi apkasuo- valandos. Nuo trečios niu- 

. j® už ,namM pasislėpę bu- sjškiai ėmė šaudyti. Sujudo’ 
priešas iš visu
pusių švino kulipkomis. Ii 
taip iki ryto švytuoja ir 
rausta padangė. Visi laukia 
rytojaus, kad sužinojus mū
šio pasekmes. Laukiam, ne- 
kantraujam... Aš ir dr. P. K. 
vis dar žvalgavom...
šuo su kate viename maiše.

Sausio 15 d. Rytas. Fron-

sukilėlių štabą. Ir taip poros 
dienų bėgy, it juros vanduo, 
apsėmėm visą kraštą iki Ne
muno, tik dar pati Klaipėda 
nenusileidžia, francuzų 
kulkosvydžių tvora aptver
ta. Vilties nenustojame, nes 
didvyriškas pasiryžimas 
matėsi kiekvieno akyse; 
tartum, jos liepsnojo iš ti-l 
krųjų karšta, perkūnui arti
ma, ugnele.

Ore balti laukai, sniegu 
apdengti. Tamsi naktis ir j tuk“” 
kulkosvydžių tarškėjimas. kuris 
pranašauja linksmesni ryto
jų: sniegu "Klaipėdoj Im
sim !” — kiekvienas galvoja. 
Tikrieji jos šeimininkai bel
džiasi Į duris... Gal pramuš, 
pralauž. vieną vartų lentelę, 
ir tuomet svetimšaliai 
"Nach Vaterland!” Prieš 
Tautos norą ir jiasiryžimą 
sudrebės jie — ims tirpti, 
kaip ledas, saulutės kaitina
mas...

Rambynas musų! — atėjo 
žinia. Tai garsf senovės lie
tuvių šventovė: čia kada tai 
liepsnojo amžinoji ugnis, 
vaidilučių kūrenama; čia vi
sų Mažosios Lietuvos brolių 
širdys, nors amžius nešusius 
svetimųjų jungą, atsikvėp
davo; čia bendrinosi sielų 
jausmai, nekartą minint 
brolius Didž. Lietuvos, tuo
laik irgi vergijos retežiais 
apkaustytus.

Yra žinių, kad Klaipėdoj 
apsiginklavo ir vokiečių 
"auslenderiai" — žandarai, 
puri* suskubo išsprukti iš

ge. žmonės subėgę ėmė 
juoktis, kad tokie dideli 
priešininkai, galų gale Įlin
do i vieną maišą. Gražų Įs
pūdi padarė amerikonas fo
tografas, kuris su kino 
aparatu "bičiulius” dar be
varant nutraukė. Tai svar
bus dokumentas naujajai is
torijai, kad francuzai ir vo- 

i kiečiai drauge, pirmą kartą 
lietuvių nelaisvėje. Belais-

buvo.
Musų "sveteliai”, kiek už-

kad pas lietuvius

vieni

te-

keitę savo nuomonę, kuomet 
pasirodė, jog tasai tariama- 

• sai ’nepaklusnumas” išėjo

"Klaipėdos epizodo užbai- 
sako ”New York

. Alijantai baugino, 
’verfluchte Po- perkunavo, o paskui ir pasi- 

. O pas vy- davė. Vakar Ambasadorių 
štabą minia Taryba priskyrė Klaipėdą 

Lietuvai”. Ir "New York 
Times” tečiau perspėja Lie
tuvą. "žinoma, lietuviai ne
gudriai darytų, jeigu dabar 
rizikuotų karą su lenkais 
dėl neutralės juostos; ir jei- 

i savo laivą, kuris vadinas gu tarptautiniuose santi- 
Komendant Pilsudskį”, at- kiuose dar kiek sveria pajė- 

?iuntė. Lenkai tuo laiku pa- ga, jie turi klausyti Tautų 
larė nepaprastai didelę pro- Sąjungos nutarimo.” 
>agandą... Lietuvos naudai! Tečiau "Brooklyn Stan- 
Komendant Pilsudskį”, sa- dard Union” nepatenkintas 

vo išvaizda primena ne karo alijantų nutarimu. Jisai ra-
■ " ’ ’’ šo: "Konferencija atliko

darbą tikrai senu diplomati
niu budu; besistengdama 
patenkinti abi pusi (t.y. lie-

o

aivą, bet didelę geldą, — 
oabėgo jūron! . .

Atplaukus anglų laivui, 
žmonės nurimo; visi buvo t-----------  — r
įtenkinti, nes anglai žmo- tuvius ir lenkus), ji nepa- 
niu sukilimui reiškė pritari- tenkino nei vienos: ji tik su- 
mo. darė dar vieną niekam ne-

Dabar visų sukilėlių min- vertą taiką. Nutarimas ati- 
tvs vienodos — Šalin rūbe- duoda Lietuvai Klaipėdą ir 
žius tarp Didžiosios ir Ma- didžiąją jos teritorijos dalį, 
žosios Lietuvos! ‘ ....... ........   *

Sukilėlis J. K-as.
tuo tarpu gi žemės juosta 
pietuose paskelbta neutrale

Kuomet Kapsukas gyveno 
Amerikoj, tai musų komu
nistiški gaivalai žiurėjo Į 
Kapsuką, kai žydai i talmu- 
dą. Jie tuomet sakydavo: 
"Kapsukas taip sakė, Kap
sukas taip liepė”. Daugelis 
komunistėlių, pamėgdžioda
mi Kapsuką, net sau nosį 
galu rankovės šluostydavo 
(mat, Kapsukas taip darė!). 
Dabar gi musų komunistu- 
kai, visokių Vabalų vedami, 
paklydo ir neatatinka to ke
lio, kuriuo Kapsukas liepė 
eiti. Todėl jie ir skaidosi i 
visas puses.

neutralinę zoną ir padalinti 
. tarp Lietuvos ir Lenkijos — 

kas tikrenybėje reikštų pri
pažinti lenkų teises prie Vil- 

. niaus, — vietoje ką grįžti 
; prie 1920-tų metų padėties 

— Tautų Sąjunga elgiasi su 
Lietuva neteisingai. Anks
čiau ar vėliau Vilniaus epi
zodas turės būti likviduo- 
tas .

"Manchester Herald” Įro
do Tautų Sąjungos bejėgu- 
mą. "Tautų Sąjunga” — sa
ko tasai laikraštis — "yra 
pasirengusi pavartoti jėgą 
prieš Lietuvą, nes toji tauta 
atsisako pripažinti Sąjun
gos idėją — atiduoti Lenki
jai dalį neutralės juostos, 
skiriančios dabar dvi tauti. 
Kada lenkų generolas pa
griebė lietuvių miestą Vil
nių, Tautų Sąjunga neišdrį
so įsakyti Lenkijai. I 
kraustytus iš ten. T

Francuzijos ir reikėjo mat:Pas jau rėkia: ’ Ne dėl to
šį 

ir neutralė juosta buvo Įs
teigta.

"Dėl tos pačios priežasties 
nebuvo sulaikytas karas 
tarp Lenkijos ir Rusijos. 
Nemėgino Sąjunga sustab
dyti mušiii tarp graikų i 
turkų, nes tos tautos atvė- daugiau, negu So. Bostone“ 
jais buvo po globa britų ir kur spausdinama pati ”San- 
francuzų, kurie naudojo ja- dara” 
sias savo didžiajai kovai už Taigi kad sandariečki 
viešpatavimą rytuose. 'skaičius So. Bostone paaugi 

Francuzų premjeras pa- tl} ir -vidurinė sl.ovė- ’ 
sake Sąjungos Tarybai, kad darvtu kjck smarkesnė, ;ne. 
Ruhro klausimas tai ne jos šu ••Sandara” uždarvti. ’ 
biznis ir Taryba išmeta ' Sandarokas.
Ruhro klausimą iš svarsty
mų programo.”

Dar skaudžiau plaka Tau
tų .rJ __ ‘
’ Times—Herald” iš Dalias, 
Texas. Jisai taip rašo: "Lie
tuva silpna; Francija stipri. 
Ar tai dėl to Tautų Sąjunga 
baugina Lietuvą, o nieko ne
sako Francuzijai? Sąjunga 
perspėja Lietuvą, kad jeigu 
sukils prieš Lenkiją, tai Są
junga šauksis 16-jo straips
nio, tečiau tos pačios Sąjun
gos Taryba atsisako Ruhr o < 
okupacijos klausimą padėti 
į programą.

"16-as straipsnis ingalioja i

Kuomet 'Šliupas gyveno 
Amerikoj ir vadovavo tau
tiškąja srove, tai musų tau
tininkai visame kame jam 
pritardavo be jokio pasi
priešinimo. Kuomet Šliupas 
šaukdavo: "Delei tautos la
bo mes turime eiti išvien su 
klerikalais, o ne su socialis
tais!” — tai musų tautinin
kai, galvomis linguodami, 
jam pritardavo: "Taip, dak- 

i, kadare, taip...” Dabar gi, kuo- 
Lenkija' 3T,et klerikalai spiria tauti- 

buvo draugė ir talkininkė pinkams Į užpakalį, tai šliu- 
"______...„/T“ j----------------------------"Ne dei to-

u ja elgties švelniai, dėltoLietuvos mes dirbom!”
Well. vyrai, palindot po kry
žium, tai ir neškit.

Kazys.

"Sandara” 3-čiam savo 
numery praneša, kad Pitts- 

ir burge sandariečių esą daug

L. Pruseika, važinėdamas 
~~ ragj_
na savo šalininkus dėtis prie 
S. L. A. Kažin ar S. L. A. 
Centras jam už tą darbą ap
moka. ar jis taip sau iš pasi
šventimo dirba Susivienyji- 
mo gerovei7

Sąjungą dienraštis l*0 ^tuvių kolonijas, 
na savo salininkui <131

Sakoma, kad Judošius tu
rėjo kumpą nosį ir raudonai, 
rudus plaukus. "Laisvės” re
dakcijoj man teko matyti 
panašios išžiuros žmogų. Ar 
tik jis neužsiima Judošiaus 
darbu? X. Y. Z.
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KORESPONDENCIJOS. I

NEW BR1TA1N, CONN. 
It lietuvių judėjimo.

18 d. vasario Lietuvių 
Svetainėj buvo surengtus 
prakalbos paminėjimui įlen
kiu metų sukaktuvių nuo pa
skelbimo Lietuvos nepri
klausomybės. Kalbėtojam 
buvo pakviestas "Tėvynės" 
redaktorius S. E. Vitaitis. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Pirmiausia pirminin
kas J. J. Gerdauskas pdrsta • 
to "Varpo” mišrų chorą, ku
ris sudainavo Lietuvos him
ną. Potam tapo perstatytas 
kalbėti S. E. Vitaitis, kuris 
teisingai apipasakojo Lietu
vos padėtį nuo pat paskelbi
mo nepriklausomybės iki 
Šių dienų. Baigdamas pra
kalbą kalbėtojas paragino 
publiką paaukauti po kiek 
nors Lietuvos šauliams ant 
ginklų. Aukų surinkta *103 
d oi. 15c.

Pertraukoje "Varpo" cho
ras sudainavo pora liaudies 
dainelių. Vėliaus trumpai 
pakalbėjo vietiniai: J. Mika
lauskas ir J. J. Gerdauskas. 
Pastarasis yiiač gerai užva
žiavo klerikalams. Jisai tarp 
kitko pasakė: "Tūli žmonės 
tvirtina, kad žmogus yra iš
sivystęs iš beždžionės. Bet 
aš tikrinu, JtacL klerikalai 
dar nėra išsivystę iš bež
džionės”. Tai pasakius pu
blika pasileido juokais. Už
baigus Gerdauskui kalbėti 
"Varpo” choras sudainavo 
Lietuvos himną ir tuomi ap- 
vaikščiojimo programas už
sibaigė.

13 d. vasario, t.y. Užgavė
nių vakare, čia buvo pareng
tos prakalbos p.p. Šleževi
čienei ir Vencienei, kurios 
rinko aukas Lietuvos našlai
čiams. Surinkta 105 doleriai.
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Draugai holyokiečiai! Ka

dangi L. P. Sąjungos sky-1 
rius jau likviduotas ir ka-, 
dangi męs turėjome "Kelei
vi” kaipo skyriaus ofganą, 
tai šiuomi raginu visus bu
vusius skyriaus narius, kad 
atnaujintumet "Keleivio” į 
prenumeratą. pasiunčiant 
’ Kel.” administracijai po 2 
doleriu, nes papiginta >iai-1 
na "Keleivio” nebegausite. 
Kadangi "Keleivis” turi iš
leidęs puikų šių metų kalen
dorių, tai kiekvienas atnau-! 
jindamas "Keleivį” gausite, 
už 25c. kalendorių. Kalendo-. 
riaus paprasta kaina 50c.J 
bet seniems skaitytojams 
atiduoda už 25c.

* & k «

Kaip visur, taip ir čia na
minės neštokuoja. Ypač mu
sų holyokietės "miselės” (ži
noma, ne visos) taip išsilavi
nę samodielką kept, kad net 
ir kitų valstijų "žinovai” 
(senberniai) pripažįsta ją 
už No. 1.

Nekurie "žinovai” neužsi
ganėdina namine, bet pra
deda gretintis prie ' uždrau
sto vaisiaus”. Nekurie šei
mininkai jau tą pastebėjo, 
bet kai-kurie dar nežino.

Vienas Pennsylvani jes;
"smagus vaikinas” (ji čia' 
moteris taip vadina), išėjus’ 
šeimininkui J. A. i darbą,! 
atėjo pas smagią ir linksmą 
moterėlę ir pradėjo puotą' 
(tik nežinia prie stalo ar j 
prie lovos). Kur buvęs, •kurį 
nebuvęs ateina dar vienas 
bernas,kurį holyokiečiai va-' 
dina driskium. Ogi dievulė- j 
liau brangus/ ant tų pėdų 
pareina namo ir J. A. Kasau kliu bu suvienyti.

i

i
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sesers Saldukieii.-.'. K 
gyveno Seattle, W:;sh. 
blaivių Lunio, I’luiij 
Telšių apskr., Kauno 
rėkit atsišaukti arba 
žinot meldžiu pranešti

Amelia
Perkasie, I’a

Vincas ltazanauskus, pajieškau 
savo brolio sunaus Juozo Razanaus- 
ko, pirnaiaus gyveno Frankfort, N. 
Y., o dabar nežinau sur. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinot malonėkite 
man pranešti ant šio adresu:

Vincas Ražanauskas
Box 43, \\ ėst Rutiand, V t.

Pajieškau savo mamutės ir broliu- 
u Mano mamutės vardas Julijona 

Pangonienė, o broliukas Juozukas, 7 
metų. Aš esu '.) metų. Mes persisky- 
rėm So. Bostone. Mama atrašė du 
laišku ir mes su tėte pasiuntėm tikie- 
tą, bet jis sugrįžo. Mamute, ar tu 
manęs jau išsižadėjai? Jeigu taip, 
tai prisiąsk nors broliuko antrašų. Jei 
kas apie mano mamą žinot, pransš- 
kit šiuo antrašu, už kų busiu lauži 
dėkingas:

!‘uji< kau savo tikro dėdės Tanioj 
\ u r.; pkos; pirnuju gyveno Scranton, I 
• a. jei kas apie jį žinote, malonėkite i 
atrašyti.

John Kurapka
Box 586, Hartshorne, Okla.

APSIVEDIMAI

PRANEŠIMAS.
Malonus draugai! .Meldžiu jumis, 

kurie mane žinote vpatiškai. prisius
ite man mano laiškus, jei turite iš 
kus nors atėjusių. As busiu jums dė
kingas ir už patarnavimų užmokėsiu. 
Siųskite šiuo adresu:

A. Kazlauckas
312 Khitesboro su, Uties, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos i 
arba našlės, tarp 18 ir 35 metų. Ašį 
esu vaikinąs 27 metų. Norėčiau susi-j 
pažinti su lietuvaitėmis merginomis.' _ .
Kirra mylit gera gyvenimų, tuojaus Draugystės Administracija: 
atsišaukit ir su pirmu laišku prisius- "

\ kit savo paveiksiu, t
Wm. S. Hari

Box 488, VVash. Co., McDunald, Pa,

Pajieškau apsivediniui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
nesenesnės kaip 30 metų. Aš esu naš
les 32 metų, ir turiu dvi mergaites 5 
ir 3 metų, taipgi turiu savo namus ir 
moku gerų amatų. Jeigu katra 
tut prie šeimyniško gyvenimo, 
tižiu atsišaukti ir su pirmu 
prisiųsti savo paveikslų.

Jonas Jurkevičius
50 Gertrude st., 

Hamilton Ont, Kanada.

sutik- 
inel- 

laišku
(11)

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WALKEGAN, 1LL. 

l'ždė<a 13 d. Liepos. 1906 m. *

Pas tulus kun. Grikio pa
rapijomis policija darė kra
tą, jieškodama mtinšaino. 
Pas Tarną Valentukoni rado 
3 gorčius naminės ir neina- 
žai užraugtos brogos; pas 
Giedraiti rado 150 gorčių 
užraugtos brogos ir 2 gor
čių gatavos; pas Adomavi
čienę 3 gorčius gatavos ir 
100 gorčių užraugtos bro
gos. Du pirmutiniai užsimo
kėjo po 100 doleriu bausmės, 
< Adomavičienei, kuri turi 
šešis vaikus ir teisme prisie
kė, kad munšaino niekam 
nepardavė, bausmė tapo do
vanota. Dzūkelis.

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
7(>2—8th st., Viaukegan, 

V ice-pi rmi rūnkas
Juozapas Jasdiui.aš 

1408 So. Prescott st..
Waukegan, 

Užrašų raštininkas 
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. I.incoln st., 
Norlh Chicago, 

Turtų raštininkas Antanas Saluc.ka 
810--8th st., Waukegan, 111. 

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—-81 h st.. VVaukegan, 111. 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis
1428 So. Prescott st., IVaukegan, III. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., U’aukegan, 111. 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
# 328 Liberty st.. VVaukcgan, 111. ir 

Juozapas Lingevičia
536 Porter st., Kaukegan, 

Maršalkos: Andriejus Delkus 
1032 So. Victoria st.,

No. Chicago, 
ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilly Court, IVaukegan, 
Susirinkimai atsibuna vieną sykį į 

mėnesį, paskutiniame nedėldienyje, 
j pirmų valandą po pietų. Liuosybes 
j Svetainėj, 713—8th st.. IVaukegan, III.

11L

111.

111.
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P. Ahdreliunas
49 Parkiiale ■=... Somervtlle, Mass,

Reikalingas Duonkepis
Prie juodos duonos. Gera mokestis 

ir pastovus darbas geram žmogui. 
Kreipkitės tuoj i (10)

LfTill AN1AN BAKERY
109 Rivcr st., Haverhiil. Mass.

J. J. Pangonis
2011 Hamilton avė.. Cievciand, Ohb.

Taip • a J

REIKALAVIMAI

»

i
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II

čia

Jurus Balkus
1335 Vonstorch Scranton, Pa.

Aš. Kazimieras Daonis, Kemšių so
dos, Žagarės vaisė., jieškau savo gi
minių. pažįstami, ir paranijonų. Turiu 
daug svarbių reikalų iš Lietuvos, ma
lonėkit atsisaukt. (12)

Chas. VV. Pavis
649 E. 551 h si.. Los Angeles, Calif.

Pajieškau savo draugo Stanislavo 
Garbsčauskio: pirmiau jis gyveno 
IVaterbury. Cor.n.. •> dabai nežinau 
kvr jis gyvena. .Meldžiu atsišau- ti 
arba žinantieji praneškit, už kų bu
siu labai dėkingas.

Robt. J. Marion
5800 Van Dyke, Djtroit, Mich.

Pajieškojimai

Pajieškau Petro Gulbino. įš Nau-o- 
<fcs kaimo, ir Don1’, ei ės Savickier.ts- 
Vitkaitės. iš Vari abu kaimo, abudu 
Kauno rėdybos. Plungės parapijos. 
Malonėkite atsisaukt.

Ona Jodžionicnė- Andriukaitė
4'į Power Ct, W ircester, Mass.

Pajieškau Jono, Juozo ir Vinco 
Bridžiu, jie visi yra o'o’iai — kaimo 
Bar as*’ ižiu. Slabn i..s parapijos. Su
valkų rėdybos. Tm u svarbų reikalą 
<!t i jusu pranešti. Prašau atsišaukti, 
arbi kas juos žinot1 praneškite šiuo 
antrašu:

Pajieškau savo švogerio Antano 
Zakuiskio. Paeina iš Kratiš
kių Kaimo, Panevėžio apskričio, Kau
no rėdybos. Pirmiau gyveno E:mest. 
Pa., paskui Pittsburgh. Pa. Turiu 
prie jo labai svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas apie j; 
žinote malonėkite pranešti »iwo ant
rašu: (Iii

miestą, J „ _______
eini. s skersai gatve- 

ar.i jo užvažiavo gatve- 
sutrynė ab dvi kojas ir vieną 

Jis tapo nu žtas i ligonbutį 
sako. k:ei jis ligai negy- 

Meldziu moli a ir sesutes per- 
ir sclvark'ti gyvenimą. .Jei- 

patėmysite musų motiną su 
ma oi ..s r.it ‘.■aitėmis, duokštę 
mažiem; kūdikiams žinoti, <> 

busime labai dėkingi ir už iš- 
atsilygiasin Motina ir rher- 

kaibi lenkiškai, nes paeina
Rašykit-' vy įausios dukrelės

M!.-.- Czesls'.ii l.uci.ka
L .a t.. Utie.:, N. Y.

r__________ _______  — . Tauti-
ten buvo, negaliu tikrai pa-ninku kliubas pasakė pliuš- 
sakyti. bet ant rytojaus pa-^kių delegatams eiti namo ir 
matėme, kad Pennsylvani-: pažadėjo per laišką duoti at-, 
jos “smagaus vaikino” gal- sakymą. Ir tautininkų kliū
va nuskusta ir galvoj dau - bas nutarė duoti atsakymą, 
giaus rumbių kaip ubago ’ kad su pliuškiais nesivienys.

Vadinasi, nei "numirėliai’ 
į komunistais nepasitiki.

Simpatija.
1 L- ’ -.t- r-- J ’ . A.1 — * •

milinėj. 0 driskiui ranka nu-; 
laužta. Holyokietis.

' i ..................................

HUDŠON, MASS. 
Margumynai. i 

Kaip kitose lietuvių kolo-į Pavasario švente jau 
nijose, taip ir pas mus sis: J
tas yra veikiama. Progresy-; 
vė visuomenė pamažu dar
buojasi apšvietos, dailės ir, Nei 
kultūros srity. Susipratęs pavasario šventė VELYKOS, 
jaunimas yra susibūręs Į -t-os šventės sulaukus, žmonės 
Apišvietos Rateli , kuris tu- nor; atsjgauti. nori tinkamai ią 

ri nusisamdęs kambarius. |)asiUkti. nori dvasiniai ir me
čia vakarais yra mokinama .^žiaginiai prisirengti prie dar- 
lietuvių gramatikos ii aiit- Į.u xepamirškite. kad LIETI - 
metikos, o kaikuriais vaka- VOJE JUSų GIMINĖS ir 
rais jaunimas lavinasi dai- DRAvGAl LAUKIA JUSŲ PA- 
nuoti ir teatrus iošti. Subat-,GALB0S ir PARAMOS, Vely- 
vakariais rengiamos* Loms ir pavasariui ateinant,
viškos vakaruškos, o nedėl-i * , . , ,

Lietuvių čia yra puseti- dieniais diskusijos įvairiose \ . . .•
nas būrelis ir*naujienų viso-temose. Tai vra pagirtinas .. . *, .. .
km netrūksta, tik nėra kam darbas. , - + - r4.-
apie tai i laikrascius para- čia taipgi vra dvi paselpi- , ....- Ų. * 1 _ j • XT. 1 ■ t, krašto gyvenimu. — ir karnne-svti. nes drauguos. Viena įu se- .. . . . ,• T. .................. . .® '. *•• .M. ciai, nuo savo lupu atitrauKda-Is organizacini čia randa- na ir stipri fmansiskai, tik .- , . ° . r - .. . j • „ nu kąsni duonos, aukota taivisa beda, kad jon susispietę ....-,•, .. ... . .

didžiuma tamsių narių. Lu- * .i - - i dabar gindami savo sienas nuorie tankiai sukelia draugi- *
• U 41 „g...,-.. . riuohmu \ ilmaus srityje. Lietu-]oį bcroiK<*linRii kivličiu. ■* w .i •• j vos žmones daugiau galės tuosKita draugija dar nesena, •
bet sutverta ant progresy- ....-- - »ne ir šelpsime savo gimines is 

čia ant tiek, ant kiek galime.
LITO KURSAS YRA LABAI 

" * - Lietuvos vy-
vra ir kitokių riausybė ir LIETUVOS EMISI- 

krikščioniškn 5OS BANKAS taiįi veda krašto 
‘ i pasakius, i finansus, kad kiekvienas išleis

ti Romos trusto vergų, tas Lietuvoje Litas yra pilniau- A. . . •• • i .4... ..i. ,'  1_  n* ii*

HOLYOKE, MASS. 
Visko po biskį. •

neapsižiūrėjime, kaip at
_ - .—— —

si dvi pašelpinės draugijos. 
Pirmą vietą užima šv. Kazi
miero draugija, kuri nuo- 
muoja du dideliu kambariu. 
Tuose kambariuose vra lai
komi visoki susirinkimai.

Antra pašelpinė draugija vių pamatų.prie jos priklau- 
. • ~ r , — so‘laisvų pažiurti žmonės ir

todėl joje rieišskyla jokių ne- 
susipratimų tarpe narių.; PAT\ ARI S. — 
Taipgi čia 
"susaidžių“. 
avelių, geriau 
tamsių,.. _. ,
Apie šitokias ’susaides ne- s*a* garantuotas auksu, lodei ir 
verta nei rašyti, nes iš jų vi-.gyvenimas yra pabrangęs. ne? 
suomenei nėra jokios nau-;v*s* produktai pakilo lygi tokių 
dos. Visų Draugas.

.4.

— tai D. L. K. Keistučio, 
prie kurios priklauso vyrai 
ir moteris. Abidvi draugijos 
nevaržo narni Įsitikinimų.

Vileišio laikais čia buvo 
suorganizuotas Lietuvių Pi
liečių Sąjungos skyrius, ku
ris darbavosi Lietuvos labui. 
Bet kuomet Vileišis iŠ Ame
rikos tapo atšauktas, o jo 
vieton atsiųstas Čarneckis, 
tai skyriaus* nariuose tun- 
jaus pasirodė naujojo at.-'to
ro politika neužsiganėdi iri
mas. Ir kaip |ik Čarneckis 
paskelbė Amerikos lietu
viams dešimtsdolerinę bau
džiavą. tuojaus tapo sušauk
tas L. P. S, skyriaus susirin
kimas ir po visapusiškam 
apsvarstymui mitai ta 
rius likviduoti. O ponui klai pasirodė. Pereitam mė-J 
Čarneckiui, vieton dešimti- nesy pliuškiai atsiuntė savo kale, 
nių, nutarėm nuo kiekvieno atstovus 
nario pasiųsti po špygą. kliubą su

ELIZABETH. N. J.
Komunistai nori susivienyt 

su numirėliais.
Komunistai per savo

kainu, kokias turi tie kraštai, 
j kur yra aukso pinigas: Lietuvo
je kainos jau prilygsta Ameri
kos kainoms. TODĖL ir PAŠAL
POS LIETUVOS ŽMONĖMS 
REIKIA DABAR DAUGIAU.

■‘Laisvę” nuolatos rašė, kad -<EGU PIRMA REIKĖJO, 
tautininkų kliubas jau mi- • 
ręs. o pliuškių (suprask, kd-. 
munistų) kliubas gerai g-y-;
vuojąs. Bet štai kokie stebu

.Jei dabar dar 
Lietuvoje Justi 

.< uos Velykoms. 
SKUBINKITE!

Pinigu siuntimo Lietuvon rei- 
. arba reikale atsitraukimo 

pas tautininkų giminiu Amerikon, ar reikale; 
propozicija tuos kelionės j Lietuvą pasiviešėji-Į

siusite pinigus, 
giminės gaus 

TODĖL PASI-

m.

iii.

111.

Pajieškau tetos, tėvo sesers, Mari- 
Ijonos Pauiikaitės. paeina iš Kaun > 
• rėdybos. Tauragės apskr., Pagra
sančio parapijos, Matušr.ų kaimo. 

I Girdėjau, kad ji yra žer.ota .-u Au
gustu Rakausku ir gyvena GerardviJ- 
le. Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinot praneškit. busiu labai dėkingas. 

Franas Pauli kas 111 >
llendei sonvil’e. Pa.

Chorų žiniai.
'LYROS" No. t JAI IŠĖJO.

"Lyra” No. 4 jau gaunama. Joje 
telpa šios daiiio.-: "Naktužė, M. Vo
gei, sulietuvino J. O. Sirvydas; "Ro
želė”. 11. Wciu.er, sulietuvino A. La- 
ls; "Keleivis.”, J. P., Gottharj, sulie
tuvino K. V.; "Nedėlios Rytas’, C. 
Kredtzer. sulietuvino J. O. Sirvydas. 
Viso keturios kompozicijos, kiekviena; 
pritaikyta vyrų, moterų ir nus-icmsi 
• boram , taip 1 ad viso la >> yra ’žibė dar neišnaudotų progų. Rašyk 
kompoziciją. Knygutes puslapių ’>O, šiuo adresu: 
Kaina 75c. taip kaip 1, 2 ir 
Moterų choro kompozicijos 
raudoti vaiki, chorams. Minėta s

FARMOS.
NORĖDAMAS JVAIRIl VARMU 

ATVAŽIUOK J MICHIGAN.
■ Puiki žemė, idealis klimatas, uanii- 
’ i:iai marketai, arti didelių industrijos 
pentrų; didžiausia truktų, bulvių ir 

n>:s."icn>s ! gyvulių auginimo vieta, taipgi daugy- 
įj \’l\l ' č 1.i*'— o.Ti. u

:. Kujgutes puslapių 3^.
75c. taip kaip 1, 2 ir 3 N N. 

choro kompozicijos galima 
ik<4 chorams, ilinėt&s dai

nas galima gauti užsisakyt tuojaus.
LEONAS EREMINAS ; 1(0

321 Berriman st., Brooklyn, N. Y,

i.-iui, — visados kreipkitės 
mus: gausite kuogeriausą pa
tarnavimą.

BALTU STATĖS BANKN
291 Eighth Avė..

New York, N. Y

I 
i

i________________________________ ___

i PARSIDUODA FARMA
Michigan valstijoj. 40 akrų žemės, 

didžiausioj lietuvių kolonijoj, tarpe 
lietuvių ūkininku; žemė — juodžemis 
maišytas su smėlžemiu. Per farmą 
bėga daili žuvinga upė. Iki krautuves 
tik 1 mailės, ini miestuko 5 m.ailės. 
Parsiduoda už 81,000. Kas pirks šį 
pavasarį, tai gaus dėl pradžios gyve
nimo 1 Karve ir 10 vištų. Pelei plates
nių informacijų kreipkitės laišku, 
įdėdami štampą atsakymui.. (U) 

V. ML’STAIKIS
Ro.\ 17, R. 2. Scotville. Mich.

Land Settlement Director 
Dept. of Agriculture, 

Lansing. Mich. (20)
Dept. 1H.

.JIEšKO PAVELDĖJŲ
Krank Gittemore, kuris 

tarnavo Amerikos kariame-’ 
nėi, tapo užmuštas Spalio-; 
(>ctober -1 d., 1918 m. Jo bro-į 
lis James Gittemore, kieki 
žinome iš valdžios praneši- p 

iino, gyveno Amerikoje. Su-! 
lyg Įstatymo jo brolis' arba i 
giminės gali iš valdžios gaut ■ 
paskirtą pinigų sumą, todėl i 
jo broliai arba artimiausi 
giminės lai atsišaukia tuo- 
jaus.

Kadangi jis buvo padavęs 
: adresą Petro Chapiiko, to- 
idei platesniu žinių norint, 
į galit kreiptis pas Petrą C’na- 
pliką, 357 Broad'.vay, So. 
Boston, Mass.

Pajieškau motai < - < esiaves Lučkie- 
•ė< ifzesiava I.ac a» ir trijų sesu
čių: viena 8 metų, .tra 5 >n. ir tre- 
-?a 3;-_- metų. Mot na apleido mumis 
14 <1. vasario neši a detei kokios 
yriežasties. pabkuafiia tris kūdikius 

' ■. H’-iringame yadėji- vienų du'ire-
I Ir ir du >unu. Po motinos išvažmvi- 
! n o tėvas išėjo į r.u kur jį pat’ko 
id'deU nelaimė:
kario vėžes 
kar s ir 
ranta. . 
ir daietarai 
vens.
v aziuoti 
gu ka 
trimis 
mums

. mes
I kašč’us 
Į gaitės 
lenkų, 
vardu:

GERUMAS
IR

DAUGIS
Išdirbėjai HELMAR CIGA

RETĘ didžiuojasi geriausia ko
kybe jų 100% tyro Turkiško 
Tabako.

Kas. kad naminio išdirbinio ci- 
garetų gaunate daug. HELMAR 
cigaretuose yra tikras gerumas.

Svarbiausiu dalyku visgi yra 
gerumas, o ne daugumas.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugoja 
r uo susilaužymo ir susiman- 
kymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IK 
VARDĄ

S. ANARGYROS
Išdirbėjai augščiau^ios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų Cigare tą 

sviete.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji lietuviai! Apsigyvenkit 

ant gerų žemių, tarpe savo tautos 
žmonių, kur yra suviiš 400 lietuvių 
apsipirkę farmas. Lietuviams apsigy
venus anglai traukiasi šalin, palikda
mi geriausias f urmas.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės žinau šitų kraštų gerai, to
dėl galiu suteikti geriausius patari
mus kaslink farmn pirkųno. Jau 9 
metai kaip patarnauju lietuviams 
farmų pirkime ir šįmet surinkau 63 
farmas pardavimui. DaOgefis fai*mų 
parsiduoda su gyvuliais, padargais ir 
apsėtais laukais. Karmos parsiduoda 
ant lengvų išmokėjimų.

šįmet farmos yra labai atpigę, to
dėl nesiduokit miestų agentėliams 
save apgauti, bet atsišaukit prie ma
nęs, o aš suteiksiu kuoteisingiausį 
patarnavimą. Reikalauk farmų apra
šymo. (12)

JOHN A. ŽEMAITIS. 
R. 1 Bos 17, Fouiilain, Mich.

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

TIKRŲ PAVEIKSLU jus galite pa
žinti garsingąją šalį MEXICO, jos 
žmones, jų gyvenimą, aprėdalą, dai
lę. arki tek turą, namus, miestus, isto
riškas ir ženklyvas vietas, padirb
tas ir gamtiškas navatnybes ir. tX 
Tie paveikslai fotografiški arba to
leruoti, gaunami pas mane. Keturi 
už $1.00. geresni 3 už $1.00. Vaizdai 
Me.vico, 36 paveikslai vienoj knygoj, 
$2.00. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikras Biblijas, su nurodymais. Bi
blija didėji $7.00. Biblija niažesnėji 
$5.00.

Per mane galima užsisakyt „KE
LEIVI” >r kitus pažangius laikraš
čius. taipgi įvairias lietaviškas kny
gas. už nužemintas kainas.

Pinigus siųskit per lankos draft, 
arba pašto ar expreso nioney order. 
Nesiųskit pinigų registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakymų, turi at
siust 5 stam pas po 2c. Mano adre
sas:

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

Guadalajara. Ja., Mevico.

BARAVYKAI
Ką tik 

džiovintų 
Dzūkijos girių. Dabar gavėnia, 
ruikiausis dalykas. C ' _____
kad iš Lietuvos, o ne iš žydų džiovinti 
įvairus grybai. Niekas daugiau kaip 
tik putniausi baravykai. Su prisiunti- ■ 
niu kainos sekančios:

1 svaras .................... SI.90.
6 svarai ................. $5.00.

Krautuvninkams nuleisim komisų, 
.'<• ims nemažiau 25 -.varų. Pinigus 
•lųskite su orderiu.

J. J. KAZLAUSKAS
357 BROADM AY,

SO. BOSTON. MASS.

atėjo siuntinys puikiausiu 
baravykų iš Žemaitijos ir 

y. Dabar gavėnia, tai 
dalykas. Gvarantuojame,

Senos šalies Slaviškas 
Gydytojas

Dr. Milan Milojevich
SPECIA LĮST AS VIDURINIU 
LIGŲ. TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRU LIGŲ-
l!7 YVOOD ST., 

PITTSBURGH. PA.

Valandos: Paprastomis dieno
mis nuo 11 iki 1. Nedėldieniais 
nuo 1 iki 3. (13>

"•r.



Sveikatos Kampelis
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RUPINKIMeS savo
SVEIKATA.

Nesupratimas ir apsilei
dimas.

Yra tai karti teisybė, kad 
liaudis visai silpnai tenuvo
kia apie sveikatą, ligas ir jų 
gydymąsi, o jau apie higie
ną — sveikatos palaikymo 
mokslą tai jokio supratimo j 

t neturi; skundžiamasi dėlei 
švarumo stokos, bet dažnai 
jo visai nėra per npžinojimą 
apie gręsianti sveikatai pa
vojų dėlei švarumo stokos, o 
dažniausiai per blogą išau
klėjimą. švarumo stoka r.e 
tik privačiame gyvenime, 
bet ir viešame susirinkime,' 
prekyboj, pramonėj ir t.t., 
kame žmonės labiau susitel
kia; čia jau nesilaikymas 
pagrindiniu higienos dėsnių 
teikia visuomenei didelės ža
los paveiksle Įvairių užkre
čiamųjų ligų bei epidemijų.

Pakol didesnėj mus 
liaudies masėj nėra gilaus 
supratimo švaros reikalo, 
kol higienos reikalingumo 
supratimas čia neįleido savo

la organizmo pavojus: yn- 
čiausias kelias atidarom: 
bakterijoms peršalusiu * 
šiaip kuo pagadinus kai 

‘ geležaunes i i laukas i. Is <■: 
•kyla daugiaūsia Įvairių 
♦ekeijos ligų: kaip i 
jos iš burnos patenki 
ir ža? nas ir tenai į 
organizmui "kehk 
darbą — lengvai su 
ma; kaip jos <bak 
randa sau kelią i gt 
plaučius, tai taipgi 
suprantama. Taipgi 
k«įel blogų dantų 
dažnai serga piaučii 
mis kataro pobūdžio.

Burna plaunama 
dantų valomu šepetėliu 
tų smegenis, dantis g. 

vandeniu, , 
k paprasto 
iruskos; 

eleksirai 
ir t.t. yiv 

'tingi, negu 
imas baigia 
lujant ir iŠ; 
gerklę tyru 
uo budu p, 

bakterijas. Visa 
po kiekvieno 

užėju

i •

1C

v

Dykai Puikiausia Kabute!

MAUJ03 PLUNKSNŲ LOVOS

Prirengk- jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi
gini mą Knygos ant nauji)f

įtaikių kasdieniniam val-
■ co:, p4e ' subuo.

. ir dantų.
.na. nevfe:xoir.e» jus gai> 

; , kokio norite. Kartais pie-
■s nešvarus, yra. daugiau 

..... negu naudingas. Štai
■ ;-:io išgaruodintas pienas 

•,:..as kiekvienoj s tūboj.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA 

Laivai iš R.ntterdamo nuveža na 
sažierius tiesiai j PILIAVĄ.

La:vai išplauks ii N’ew Yorko 
RYNDAM Kovo 50
NEVY AMSTERDAM Kovo 24 
VGLENDAM .... Balandžio 14
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą Ifreipkitės prie 
vietos agentų arte pas

HALLAND AMERICA UNE 
a* otate Boston, Mase.

SOJOS

$10X50; 
$106.50 
— $107

ta
T’«
V _

čiair

D 
k 

iems n?3

LITUS IR DOLERIUS
Pigiai, Greitai ir Saugiai — Telegrafiškai, čekiais ar paprastu 
keliu p* Gvarancija!

PARTRAUKIAME gimines iš Lietuvos Pigiai ir Greitai.

LAIVAKORTES
miestus pagal pigiausią kompanijų kainą, viskame keleivius aprū
piname draugiškai ir sąžiningai. Rašykit ar au-ikit:

LITBDAIIIAH TRAVEL BUREAU

švarumą palaikyti, be to, jis 
užgrudina ir atgaivina kū
ną. Plaukimas padidina drą- 
: ą. sustiprina pasitikėjimą 
avimi ir išlavina rankų ir 

kojų muskulus, o taipgi sti
pina širdi ir plaučius. Mau

dytis reikia lengvo žygio 
empu; i vandeni žengti 

tik gerokai atvėsus ir van
deny neleisti ilgai būti, žmo
nės, kurie turi palinkimo 
sirgti ausų ligomis, patarti
na einant maudytis ausis 
užsikimšti riebalais prigir
dyta vata ir nenardytL

Rankų švarumas.
Ypatingos švarumo žvilg- 

priežiuros reikalauja 
Jos reikia plauti po 
ir prieš kiekvieną 
Jeigu suterštomis 

rankomis paliečiame duoną 
; r kitą maistą, tai randami 
daug pavojaus burną ir pil
vą užkrėsti bakterijomis; 
nuo čia kyla ligos pavojus.

Žiemą, 
šalčiams, 
gryną orą 
sausai nušluostyti: labai ge-i 
•a yra truputi su riebalais* 

•patepti; pastaroji priemonė! 
l^bai gera ausims, nosiai ir!
ojų pirštams.

Kojų priežiūra.
• Kojų švaros palaikymas 

yra be galo svarbu. Kojas 
: oikia plauti tyru vandeniu 
su muilu kelis kartus i sa- 

p. aitę, geriausia vakare prieš 1 
i eisiant gulti; žmonės, kurių'

zojos piTikaituoja, turi jas 
•Jauti kasdien, žinoma, ko

ją plovimui tam tikroj vie- 
\oi. turi būti Įtaisyti atatin- 
\ami indai: Prieš kojų nu
sausinimą reikalinga tarpu- 

< tirščius gerai išplauti, kad 
gzepasiliktų muiluoti^ Plau
nant šaltu vandeniu dingsta 

įšoki kojų prakaitavimai, 
kojos visiškai pasveiksta ir 
kenksmingas prakaito 
kimas Į odą dingsta.

Kojų priežiūra dar kiek 
lagerėja, vartojant gerus 

. uo prakaitavimo vaistus.
Kojų pirštų nagus reikia 

:ik su žirklėmis apkarpyti, 
:ad Įdrėskimų ii’ uždegimų
• ---- Didžiojo piršto
Migo Įaugimas ir puvimas 
lažniausiai atsiranda netai- 
-iklingu to nago piaustymu,

iš- 
visų geriausia 

: piaustyti ne per trumpai 
tik tiesiai iš priekio.

Burna ir dantys.
Niekas pas musų žmones 

i-ėra taip apleista, kaip bur
nos ir dantų priežiūra; ro
dos užmiršta, kad geras 
burnos ir dantų stovis su
rištas su geru ir tiksliu visos 
kūno sveikatos palaikymu.

Pirmiausias šiam tikslui 
•oikalavimas, kad kiekvie
nas žmogus turėtų stiklinę 
ir dantims plauti šepetuką. 
Visų svarbiausia palaikyti 
•autų sveikatą, nes blogais 

dantimis negalima kaip rei
kiant sukramtyti maisto; 
i Jogai sukramtytas maistas 
blogai pilvo virškinamas ir 
r.lažai teduoda kunui nau
dos. žmonėse labiausiai yra 
išsiplatinęs dantų išbyrėsi
mas; jis atsiranda nuo pasi- 
(■arymo burnoj rūgščių, ku
rios pasigamina iš maisto li
kučių, būtent iš angliavan
denių; tos rūgštys išminkš- 
tina viršutini dantų sluogs- 
nĮ; paskui atsirandantieji 
burnoje grybeliai pradeda 
ardomąjį darbą. Daugiausia 
tų rūgščių ir bakterijų atsi
randa bemiegant; todėl va
kare prieš eisiant gulti rei
kia maisto likučius pašalin
ti ir tuo budu sunaikinti 
ugščių gaminimosi dirvą.

Kuo daugiausia bakterijų 
yra ir kuo daugiausia jų 
rankomis atnešama (dali
nai ir oru), tuo didesnis ky-

Pirmi Metai
Kūdikio

c'.l

LINIJA

sniu 
rankos, 
; kirbu i 
valgi, 
ra

esant dideliems 
prieš išeisiant- i 

reikia rankas
cti pi u l ii neto via įiciivmu oavv 
šaknų, tol reikalinga daryti |
Į žmones stipraus spaudimo, 
kad jie pildytų visus higie
nos reikalavimus.

Sveikatos mokslui ir prak
tikai sunaudotas laikas vel
tui nedingsta; jis pajaunina 
kūną ir dvasią, duoda kunui 
lankstumo ir užgrudina ji.

švarumas.
Svarbiausias sveikatos! 

mokslo dėsnis — švarumas,! 
jo pasiekiama vandeniu iri 

muilu. ,
Visas kūno paviršius iri 

net tos dalys, kurios drabu
žiais pridengtos, yra nuola
tos dulkių ir bakterijų ap- 
sėdžiamos. todel kasdien 
reikalingas prakaito pašali
nimas, nes dulkės su bakte^ 
rijomis, prakaito ir odos rie
balų sulaikomos, susimaišo 
su kitomis odos atmatomis! 
ir užklijuoja odos kvėpavi-j 
mo skylutes^ir oda nebesvei-į 
kuoja (nebealsuoja). v Todėl Į 
reikalinga kasdien plauti i 
netik veidą, bet taipgi ir! 
galvą, kaklą, rankas, pečius' 
{»• L*VIįtina :

valomu 
smegenis 

sKalaiin:uH 1 
/dedama kie 
gomosios d 
dantų lašai, 
lai, peistai 

į giau fėenksir 
l'h'ngi. Plovi 
i gerai išskaia 
• gaiiuojąnt g 
pienių, kaj t 
įEU 
rytiną

Žiemą užėjus šal< 
prieš išeisiant Į tyrą 
žmonės turi burną išga 

i puoti tyru vandeniu. 
I burna ir gerklė užgruni' 
i mos nuo persišaldvmo.

Dantų ligos turi būti da 
; tų gydytojo apžiūrėtos 
tinkamai gydomos, paged 
sius dantis reikia taisyti ar- 
ra pašalinti. Dantų valoma
sis šepetėlis turi būti reikia
moj švaroj palaikomas.

A. M.

S^moniflfu darbininkų 
pasielgimas.

i

t

vei-
i

Kauno baldu fabriko 
"Universal" direktorius 
streichmanas, sumanė duoti; 
savo darbininkams Kalė-' 
doms dovanų. Išduodamas 
prieš šventes algas kiekvie
na^ jų pridėjo dar "švenčiu 
priedą'’, po pusbonkę degti
nes.

Tačiau darbininkai at
kė priimti toki priedą, saky

dami: — Mums reikalinga 
i duonos, ne degtinės, degtine 
Hai pasilieka sau ponai ir fa- 
Į hrikantai. — Taip kad nei 

šven- 
p n.

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau- 
nuo maisto, kurį jis gaunu per pirmuti- 

12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
;us kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 

n P-'nmnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jus negalite žindyti savo kūdikio

eagle e rand
_ _ (<xwa£.vrjx>.v.xj:> 

vr.va..o būti pirmiausia pagelta. Jis vra 
narnas per visus gydytojus.

Prisiąskite ąitą pagarsinimą 
j The Borden Co.. New 
York ir gausiie pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj \isr.i 
veitai, taipgi puikią kūdikiu 
knygą.

Maistas kuris sudaro

X
rekamen-

’ Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo
* < paveikslu.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarųt

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasiste«gk įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinant, kad su juo
di nesiskirsi, kol gy\as busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau- 
dr. mas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėta, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
p-iduodamas savo aptickoriaus adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL tQ. Ine..

Dept. 18
1707 S. Halsted St.. .Clųcagu, III.

Į LIETUVĄ
Greitas pasnžierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
Lūs transferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ
S. S. DROTTN1NGHOLM

Kovo 10 ir Balandžio 14
S. S. KUNGSIIOLM

Kovo 31. Gegužės 5.
S. S. STOCKHOLM 

Balandžio 25 ir Gegužės 29 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ -------------
DANZ1GA ir PILIAVĄ 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ

Su damekčjimu $5.00 taksų.
Trecios klesos pasažieriai turi ka

rtinus tiktai su 2—4 lovukėra.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
SVtEDiSH AMERICAN LINE.

21-24 Statė SUęet..'iew York City.

I

I

—J

i
i

X
;..;;ans -.--j
scj s:\iy kaipo

\eR PIENO. Nėr 
ŽMOGAUS”.

’ r. rašė C. Ileuston Goudiss

su žirklėmis apkarpyti, 
:ad idrėskimu ir uždegimų 

ir krutinę su tyru vandeniu | ^^ngtis. 
ir muilu, be to, reikia kas-! ' 
dien visas kūno paviršius! 
nutrinti šlapiu skuduru ar! - .... .
rankšluosčiu; tuo pasiekia-! -'pTent <phais .1? kampų 
mas kūno užgrudinimas.

Užgrudinimas.
Žodis "užgrudinimas’’ 

reiškia galėti būti Įpratus 
šiam taikintis Įvairiems 
temperatūros (oro) sviravi- 
mams. Geriausias būdas 
odai užgrūdinti yra fizinis 
darbas, tyrame ore, bet čia- 
dar žymią reikšmę turi šal
tas vanduo. Nuo šalto van
dens visų pirma stipriai su
sitraukia kraujo indai; ta
čiau greitai vėl jie išsiske
čia, gamindami kūno pavir
šiuje malonią šilumą, kitais 
žodžiais sakant, — Į šalčio 
veikimą kūnas atsako šilu
mos padidinimu arba užplu- 
dimu šilto kraujo nuo šiltų 
dalių prie staiga atvėsintų
jų dalių. Jeigu vanduo var
tojamas kaipo užgrudinimo 
priemonė, tai Įvairus jo nau
dojimo budai, k.a. prausima
sis, apsipylimai turi lJuti 
greitai vykdomi, vanduo ne
turi būti labai šaltas ir tuoj 
po vandens vartojimo reikia 
stengtis kūną sušildyti sti
priu trynimu, greitais ir sti
priais judesiais arba tuojau 
atsigulti i lovą. Kasdieną 
tai darant odos indų musku
lai stiprėja ir šiluma kūne 
besipratinant reguliuojasi ; 
pasidaro padėtis, kuri mus 
nuo persišaldymo apsaugo
ja. Tas ir yra užsigrūdini
mas.

Maudymasis.
Maudymasis vasarą rfpėj, 

ežere ar jūrėse irgi padeda :

i
i

kaustymais:
1

r

veri 150 svarų, tai tam? 
švara yra •. nden.-'. Iš li
rų apie penktadalis yra 

sfora, po.a'iaus, ma<rai- 
..■. s. ^uiiura, ii'jurino -r i_t. 

. eralsi vra neatbūtinai rei-
• :d-vojimui i 
ją mes negalime uyvesit.

-.r kito tą raintiuiu kur.'- 
. mes paliekame ligoniais 

'iuais.
maistas sut. ikia nuims 

r-.intraies, tai yra pienas, 
ąu tas, pintas suteikia 

• r.ioj formoj; kad jie lenjf- 
kraiija. :x“ jokiu apsun- 

..r.a arba kitokiu kūno or-. i 
<varus iper.as — tai ners-j 
šaltinis oajiegą duodančiu: 
'•. a i biaasias is jų yra kai-■ 

•’ • - į
-.m yra n^meralas, is kurio • 
t voti kaulai ii dantys. Prie j 
šiao taip svarbiu kūno da-; 

aęrdbsti fosforas ir flucri- • 
.s taipgi suteigia ir siuos .j

avoiimo 1 
' j

I i
i

GYVENK ILGAI I
J U SNIS lo IKI 30 METU 

JAUNESNI* .
jo neinalihio, riemer-: 
u ir pataisymui Kraujo, 
tolių Arbata yra geriau, 
•gyduole, irr.k ją karšt 
r, kad prašalint šaltį, 
r aptiekose. arba me. 
austa pušta vieną 
ą už $1.25. arba 3 u.-.

$5.25. Adresas Marv 
pany, 45 Marvel 
įburęh, Pa.

kankink su

firčn? r-•

*

I

brikantai 
vienas iš darbininkii ” 
čių priedo" (degtinės) 
ėmė.

Pasilikus daug degtinės, 
skirtos darbininkams, direk
torius siūlė pasivėlavusiam 
darbininkui net tris pusbo; 
;<es, ’oet ir tas paskutinis a 
sakė tą pati, ką ir pirmieji

Reikia tik džiaugtis, ka 
musų draugai darbininkui 
nebesiduoda tyčiotis 
daviams, atmesdami 
kias dovanas.

darb- 
visc-

AR ŽINOT, KAD
Visu vergu paiiuosavima- 

Suvienytose Valstijose buvo 
apskelbtas 1 sausio, 
metu.

ŽMONĖS SVEIKU SENS? 
PASIRENKA SAU 
DANTŲ VALYTOJĄ 

sveik kiekvieną dieną pasiro 
nauja rųšiš dantų valytojų. Vi- 

į yra šiurkštus ir valo dantis dr: 
ant juos, kiti gi turi perdaug cher 
alų ir ardo kietąją dantų plėvę, 
šiušu žmonės, kaip tirinėjimas 

odė, jieško tokio dantų valytoja, 
ris gerai išvalo dantis ’ "
kenkia.

"Nėra jokia misterija užlaikyti s 
•o dantis sveika:.’’ pasakė vienas de 
listss. ’’t:k užtaikyk juos švariai 
bus .-veiki", šlaisto dalelės, kurios lie- 
>a tarpe dantų, pradeda ardymo dar

bą. V.-Jvmas dantų su geru valytoja 
po kiekvieno valgio ir einant gą; , 
užlaikys dantis sveikai ir tas dat 
pagelbės žmogaus sveikatai. Jūsų 
dantistas nenori traukti jums dar.t: . 
Jis daug geriau neri juos apsaugot 
ruo sugedimo išegramir.uodamas 
b. nt kas šeši mėnesiai.

Kaipo lengviausia Įspėjamas, ge
riausias dantų vlvtojas yra COI.GA- 
TE’S RIBBON DENIAI. CREA.M. 
Šitas valytojas yra padarytas iš šva
rios kreidos, pridedant tyro daržovių 
aliejaus.Š>s valytojas pasekmingai iš
valo dantis, jiems nekenkdamas ir jų 
neiržgaudamas.

Išdirbėjai šio dantų valytojo daug 
skelbiasi lietuvių ir kituose laikraš
čiuose, mokydami žmones, kaip turėti 
gerus dantis ir gerą sveikatą. Šio mo
kymo rezultatai bus matomi tekan
čioj gontkartčj.

COLGATE’S RIBBON DENTAL 
C’REAM yra rekomeuduojamas per 
didžiumą gerų dentistų.

B
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f p fe
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a prieš gu 
Parsiduoda

> prisiusime I 
šeimynišką i 
.<3.15, ulbai 

ei rroducts Į 
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KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaitė.|

palaiki-m id Jųs -alite mesti 5alin visus diržus«!
r ! kadangi Piapao paduškaite yra vi?n I 

tam padarytu, kad jus išgydyti nuo ■ 
. ijl-'S. Ji yra U-'P padaryta, kad kartui 
pridėjus nenusenka ir tuo budu gft- 

■ resnė negu dirvas. Jokių diržų ar |! 
'■nrpnžinų neturi. Minkšta, lengva ne-l jĮ 
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar--’jį 
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- į: 
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?) ■

PLAPAO LABORATORIES.
3058 Stuart B'.dg.. St. Louis. Mo.'

MOPTH ara
GERIAM 

LLOYD
Dubeltavais S aibiniais 

Laivais t

LIETUVA '
N EW

i’rečia Kles-a. Puikus uz.ua- 
ryti kambariai dei 2, 4 
5 ypatų.

’ CHAS. KAUFMAN
192 VVasrtingten Sį, 

Boston. Mass.

) O1SK.-BRE51EN
išpkrakia Seredo- 
Puikai įtaisyta

i 
į 

sanitarių Plunksnų Lovų,į Į 
-^£5' Paduškų ir Plunksnų. Mošų I;
” dirbtuvės kainos yra labai' į 

žemos. Dešimts dienų iš-j; 
bandymui ir įneš užmokam už expre- Į: 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiusk atvirutę- šiandien reikalauja-. 1 
•.nas dykai knygos ir sampalų plunksnų'

American l-'eather & Piliow Co. ■ 
Desk F 12. Nashville. Tenn.

--------------  .. . Į
i

nelaukit nei vienos aie- 
.us nešinau jokit progų 

Mes turim iii: paskn- 
puikįų paaųksvrtų y-

duosime moterims dykai 
Mes riuosbme rx; vieną

. vertės Č4.O9 kabuer.i 
ločeriškei. kuri pirks nuo 
?-es už nupigintą kainą.

.nutiesė.’■ patrauks uiek-
Jusų langus.

- sės viename šmote ant kiekvieno lango ”Bonne Femme” 
Mią pločio ir'3 jardų ilgio, vien tik baltos. .Jos via artistiškai 

ieisais viršuje, taipgi su gražiais šniūreliais ir makrais apa- 
u artistiškos išžiūrės langtiesės, kokias galit matyt tik turčių 

nes šias iangtieses parduodam taip pigiai, kad dabar užsisa- 
aut tik už 814,5 vienam langui. Bet jeigu jus užsisakysi i. ant 
art syk. tai gausit augščiau minėtą kabutę dykai. Lz trijų 

i' ies užmokėsit $5.x5. šis pasiūlymas tęsis tik iki Velykų. Pa- 
.-roga. Užsisakant prisiųskrt 25c. stampon is. o likusius užmo- 

■ aiktus aplaikysit.
LUKUS SALES COMPANY

EMM AST^ , Dept. K. 219, CHICAGO, ILL.

ftALTIJOS-AMĘRIKOC
UNIJA 9Broadvay. Ne v York. N Y U 

TIESI 1 
KELIONE

<}-N v Ai-! 3 v.i.sb

CUNARD
J ' , 7 • I
Iš BOSTONO J LIETUVĄ 

per Liverpoolj
Ant nauju, dideliu, patogių, greitų, 

alieium deginamų laivų:
ANDANIA ........................... Kovo
LACONIA.......... Bal. 7. Gegužės

TAIPGI IS NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty- i 
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno į 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone ' t
MAURETAN1A AQUITANIA

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. 
Delei. informacijų kreipkitės prie ! 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY L1MITED

:n
i

!UNiTEDAMERj€ANLwtS
JOINT SER.VICE W1TH

HAMBURGAMERJUNUNE
Trumpiausias kelias į

LIETUVĄ
Laivai Išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North' 
River, pėda r.uo 46111 st.

Kambariai su 2. 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik 

klesos
Laivai

•>

trečios 
riams. 
CLAY’, 
"BAYERN-’. 
CARROLL*’ i 
GJA” turi 
kambarius.

» Nauji trijų 
"RESOLUTE 
CE-’ 
LIN” 
pasažierius.

UNITED AMERICAN LISES

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover st., 

lies ton, 5Iass._

ir
ir

pasažie- 
"MOUNT 

’TIANSA", 
"MOUN’T 

”THURIN- 
specialius

sriubų laivai 
_____ ', "RELIAN- * 

ir ’-ALBERT BAL- 
veža—1, 2 ir 3 klesos

136 East 42nd St, NEIV YORK, N. Y.

PER HAMBUP.
<• ARbA. U

( VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
r/ Lietuviai važiuojanti j Piliavų

bZ aplenkia I,enku karidorį.
/s KLESA PADALINTA J KAMBARIUS

Su 2, 4, 6. ir 8 lovoms. Laivai išplauks
S.S. LITUANIA .......................... Kovo
S. S. ĖSTOM A ............................ Kovo

IŠ NEW YORKO AR BOSTONO:
I Hamburgą $10X50 Piliavą 

J Liepojų ir Memelį $107.
Iš Bostono į New Yorką per Kali River Line



Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

šaudymas laidotuvėse.
Mariampolė. — Neatsime

nu, kelintų gruodžio dieną 
1 pereitais metate istdojo čio-j 
nykščiuose kapuose .Janu-' 
šauskų, kuris miręs Kauno 
kalėjime. Jo lavoną at ’ežė, 
sako, temstant: negavę ka
me periaikytr riji per naktį, 
nulydėjo i kaj us apie penk
tą valandą. Ir štai tuomet 
mariampoliečiai, išgirdę lai
dotuvių giesmę, subruzdo ir 
skubo pažiūrėti, ką toki taip 
lydi. Keliolikai minutų pra
slinkus, ėmė šaudyti. Kiek 
vėliau miestas jau žinojo, 
kad šaudymas Įvyko apsu
pant milicijai kapines. Vieni 
ėjusių paskui karstą, esą, 
krite žemėn, kiti sprukę iš 
kapinių pro vąrtus, treti, 
neleidžiami pro vartus, kūrė 
patvoriais, ir tiek juos tema
tė kas... Likusius, pasakoja, 
pakvietė milicijos butan.kad 
surašius, žinoma, atėjo tie, 
kurie gal perdaug sąžiningi, 
arba da neišmokę slėptis: 
nes kapinėse buvo pilna ir 
Valstybinės gimnazijos ir 
Mokytojų seminarijos moki
nių, o milicijon atėję, rodos, 
tik vienas Vąįstb. gimnazi
jos mokinys ir keli Real. 
gimnazijos, šitie, surašytie
ji,buvo milicijos šaukiami ir 
tardomi: juose norėjo Įžiū
rėti laidotuvių kaltininkus— 
’maištininkus”, nes jiems 
buvo sakoma, kad už laido
tuves reikėsią patupėti.

Be to Įvyko da ir kitokių 
minėtinų dalykų. Milicinin
kai — apsukrus, greiti, o 
apskrities viršininkas, žmo
gus Įgavęs gražios kompli
kacijos tarnaudamas rusų 
caro policijoj, nespėjo, atsi
liko, ir štai bėgdamas keliu 
kapinėsna ir, turbut, Įsivaiz
davęs gerus,’ žinoma, senus 
carizmo laikus, - švystelėjo 
elektros lempyte vienai męr- 
giokei veidan, pamatė josios 
Realės gimnazijos kepurai
tę, na, ir pliekė jai tokią 
žandinę, kad ši griuvo grio
vin ir, tik vieno darbininko 
padedama, atsikėlė ir grižo 
namon, žodžių buvo tiek:— 
Iš kur eini ? — Iš ten, — ir 
mergaitė parodė kapinių 
pusėn. Tėvas padavė skun
dą, ir viršininkas tardomas. 
Po laidotuvių, pažymėtina, 
pasklido kalbos: Realės 
gimnazijos mokytojas, pa
vardės kol kas nesakysiu, 
kaipo atstovas, girdi, orga
nizavo mokinius ir tvarkė 
juos; laidotuvėse. Nors tatai 
gryniausias prasimanymas, 
tačiau tokius liežuvius ne
šioja ir kitų Įstaigų moky
tojai — pedagogai!... Gal 
apkalbėtasai mokytojas ras
tų liudininkų ir eitų teis
man?

Kaip tik po šių Įvykių ap
skrities viršininkas su mili
cija neleido visos eilės vaka
rų Realės gimnazijos salėje, 
net savybės, mokinių, vaka
rėlių, neva dėl to, kad reikią 
sudaryti komisiją ir apžiū
rėti salės tinkamumas va
karams. Bet kitapus gatvės, 
valstybinėj gimnazijoj ėjo 
vakarėliai, nors jų salės ir 
niekas nežiūrėjo šįmet. Va
dinas, Realės gimnazijos sa
lė "susirgo” kai tik po anų 
laidotuvių ir josios niek i 
budu .negali iki šiol apžiū
rėti.

Naktį iš 24 Į 25 sausio bu
vo padaryta, eilė kratų ir su
imta keliolika mokinių, ber
naičių ir mergaičių. 25 sau
sio pirmosios pamokos me
tu, kuomet teisių mokytojas 
aiškino aąjnens neliečiamy
bę, einant Lietuvos konstitu
cija, tuomet ginkluotas re
volveriu, šautuvui ir grana
ta, milicininkas pareikalavo 
7 klasės mokinio. Kada di
rektorius pavadino mokini, 
tai šarvuotasai milicininkas 
Įsiveržė pamokos metu kla- 
sėn, iš kurios mokinys norė-

I

jo pasiimti knygas-vadovė- 
lius, ir dėl šito neliečiamybės, 
aiškinimas buvo nutrauk
tas... Kiek vėliau kitas mili- 
Icininkas atėjo reikalauda
mas vienos mokinės. Čia bn- 
vo mergina; mokytojai pa
prašė dokumento jos suėmi
mui; milicininkas neturėjo; 
todėl mokinės iam nedavė. 
Išeidamas milicininkas gra
sino, kad ateisią ir jėga pa
imsią... Kada atsinešė raštą, 
tai buvo jam iššaukti pažy
mėti rašte jau trys moki
niai. Viso kalėjime sėdi 13 
moksleivių, žinoma, visos 
šitos operacijos labai kenkia 
ramiam mokyklos darbui. 
Pastebėtina, kad suimami 
tik mokiniai, "visuomeninin
kų" lavinimos kuopelės na
riai, nors kuopelė Mokytoji: 
taryboje Įregistruota, kaip 
ir kitos lavinimosi ar šelpi
mosi mokinių kuopelės.

Paskutinis nuotikių akor
das, pasak miestiečių šne
kas, yra tasai, kad viršinin
kas, prieš stodamas tardy
mo vieton už minėtos 15 me
tų mokiniukės žandavimą, 
užkure "balana” jurą, ir no
ri, girdiK iš adatos skylutės 
padaryti dramblį: iš Janu- 
ševieiaus laidotuvių mistifi
kuoti "pasaulini komunisti
ni” gaisrą Mariampolės 
duobėj. Į I

Bobelės nesikęsdamos ir 
nesulaukdamos išeinant ku
nigo iš gričios, atiduoda ir: 
paskutinius už kiaušinius1 

I gautus pinigėlius.
Laikraščius išrašo Į "pa

vasarininkų” knygyną ir 
ten prastovi ištisus metus, o 
kitos neateina ir pasiimti 
.įei vieno numerio, nes žino, 
kokia nauda iš tų davatkų 
laikraščių.

Ar ne griekas tokiems 
jauniems kunigėliams vilio
ti iš moterėlių už kiaušinius 
gautus pinigus?

žaliuknys.

Bėda su malkom.
Šilalė. — Sausio 17 ir 18 

i. buvo miestelyje valsčiaus 
valdybos buste iš varžytinių 
buvo pardavinėjamos mal
kos. žmonių prisirinko 10 
kartų daugiau, negu buvo 
sklypelių. Malkas Įvarė la
bai brangiai: pa v., kur val
džios kaina buvo pastatyta 
72 lt., tai mokėjo i 350 lt.

' Senovės liekanos.,
Taujėnai. — Sausio 15 d. 

d. laidojant negyvėli Ra
džiūnų kapinėse rasta dur
tuvas, galustvėlis su skylute, 
dvi grindi nuo diržo ir vos 
iieįmatomos galionų žymės. 
Užsilikę senų žmonių pada
vimai, kad toj vietoj buvę 
palaidotu du milžinu.

Prašvilpė 38,000 litų ir žada 
Amerikon bėgti.

Raseiniai. — šių metų 
sausio mėn. kaž kur dingo 
ilaseinių pašto viršininkas 
Kostas Cypinąs. Paliktame 
Pašto Valdybai laiške pasi
sako prakortavęs valstybės j 
pinigus ir reikią jam bėgti j 
— kitos išeities jis nebesu.-: 
radęs, žada vykti Amerikon ’ 
ir ten laimės jieškoti. Jei pa-j 
siseksią, tai . grąžinsiąs vals-1 
tybei padarytus nuostolius. į 
Įdomi ta jo laiško vieta, kur į 
jis rašo apie musų kliiibų 
darbuotę. Jei girdi, busią 
Lietuvoje ir toliau kliubau 
ir juos lankysią valstybės. 
Įstaigų tarnautojai, taJ mu^ 
su valstybė susilauksianti iri 
daugiau panašių atsitikimų. Į 
Revizija pašte jau padaryta i 
ir susekta, kad trūksta 34,- 
802 litų su centais. Paštų, te- i 
legrafų ir telefonų valdybai i 
vėl nesmagumas...

Į t
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AR ŽINOT, KAD —
Sportas Lietuvoje įgyja populeriš-. 

:ūmo? Tapo suorganizuota Lietuvos 
Fizikos Kultūros Draugija, prie ku
rios priklauso įvairių diplomatiniu 
korpusu žmonės. Iš mylimiausių spor
tų yra Tennis ir Futbolas. Ar žinot, 
kad Helmar Čigaretai yra padirbti iš 
tyro Turkiško tabako ir parsiduoda 
už prieinamų kainų.

Plėšikai.
Ilakiai. — Sausio mėn. 

dieną nakčia Gailiškių kai
me užpuolė pil. N. N. plėši
kai. žmonės gynėsi, bet plė
šikams pavyko Įsiveržti Į 
namus. Sumušė žmones ir 
atėmė kelias dešimtis litų.

Vienas plėšikas rytą buvo 
rastas netoli plėšimo vietos 
pribaigtas jo draugų, tik 
niekas jo nepažįsta, nes plė
šikai apsvilino jo veidą.

Panašių plėšimų musų 
apielinkėj pasitaiko ir dau
giau, bet plėšiku mažai ga
lima suimti. Matyt, turi gerų 
globėjų.

Karklyno Kiškis.

Kaip kunigėliai darbuojas 
apie davatkas.

Rokiškis. — Praeituose 
metuose buvo Rokiškyje ka- 
mendorium Liepinys,o šįmet 
išsimainė vietoje Liepinio 
Matulionis.

Abudu kunigiokai darbš
tus ir lengvai išvilioja iš 
jaunų panelių ir senų da
vatkų vištapinigius. Jie va
žiuodami katenaravoū prasi
kiša pilnas lašenęs kalendo
rių ir Įvairių knygučių.

kiekvienoje grįčioje Įkal
binėja, kad nuo jo pirktų, 
žinoma, daug ir suranda 
pirkėjų, o kitiems Įkalba 
laikraščius "Vienybę” ir 
"Tėvynės Sargą”. Kol ne
duoda bobelės laikraščiui 
pinigu, tol jie neina iš gli
čios; sako: Turit būtinai iš
sirašyti laikraštį. '

KELEIVIS

I

\ alvJi

Daktarai
I

Vardas ir pavarde

Deni ibiai
visur

Rekomen

Colrate’s

Ailikin i uc ai savo darbo, reikalinga Iurėti
gerus

Geri Dantis—Gera Sveikata
'lis daugeliu sirgulia*Jinu. 

priduoda jums daug bėdų ir 
netekti dari

via put
kartais

Dabar v ra !..ikas vengt blogų dantų, 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Coigate\ Kihiion Deniai Cream.

duoja

kių j stiprius ir sveikus vvrus bei mo» 
toris.

Trylika metų daugeliui neišrodo 
persenu amžių mergai-..:. Bet pasie
kus šitą, umzi ja apsema viltis ir lū
kuriavimas, kurio savo motinai > ne
gali išaiškinti, šitas subrendimo ani- 
žis yra svarbiausi valanda mergaitės 
gyvenime, ne. jos vi.-..s tunas persi
keičia, ir jis reikalauja motinos nuo
latinės atydos. Pridedant n-- 
Eagle Pieną prie jos valgių, 
te jai pagelbėti suteikiam re: 
mą veiksnį, kuris pa regės 
žengti pavojaus valar.ii 
du šaukštu kas diena.
pavakariais. Atmiešk 
ketvirtadaliuose puodeli 
dens, Eagle Pienas įp'- 
ir skanskor.į, su ginger ale, ar 
sunka, arba kava, labai skanus, 
prantama, kad šviežias oras, 
mankštinimas, ganėtinai miego, 
svarbus šitame laikote:bet tikras 
maistas yra neatbūtina-.

Naujas Budas
I

Buraen s 
jus gali
ngiau ją
ją per- 

Duokite jai 
paryčiais ar 
uos trijuose 
virinto van

dens, Eagle Pienas įplaktas į - iausini 
ie, ar vaisiu 

Su- 
išsi- 
irgi

I D.D.D?
• i • MOliatM.

: CREAM

Gydymui 
Skuros

i1

Skaityk šituos straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

STRAIPSNIS X.
X.

kUDIKIu *
EROVes skVRIUS

DĖL APRŪPINIMO l
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kas Yra Pasaldintas 
Kondensuotas Pienas?

Šviežias, grynas, su visa Smetona, 
— tai yra pienas gaunamas iš karvių 
dėl padarymo Eagle Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pieni
nės inspektuojamos reguliariškai ,ve- 
terinorų. Kendensaunės pastatytos 
netoli pieninių, taip, kad gauna švie
žią pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 
statymo į kondensaunę yra paimama 
•javyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausi nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar 
yra supilamas į šildymo šulinius, kur 
jis sumaišomas su grynu cukrumi, 
pridedamu dėl išlaikymo. Visą-anišinį 
tada lieja į beorinius puodus, ir nuo 
čia iki supiiiino į kenus, pienas nepri
eina prie oro. ir todel negauna bakte
rijų nei oksiduotas, šituo budu auklė
jimo ir stiprinimo savybės, esančios 
piene, nedingsta ir šviežias pienas 
yra maišomas su grynu cukrumi.

Kenai, į kuriuos Eagle Pienas yra 
supilamas, padirbami Bordeno kon- 
densaunės ir ištiriami beorinūse apy- 
stovose dėl mažiausių netobulumų. 
Tobuli kenai paskui yra sterilizuoja
mi prie 700 laipsnių F, taip, kad gau
nama absoliutiškai be bakterijų in
das.

Pieną įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru budu, kuris nereikalauja klijų. 

Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiams absoliutiškai reika
linga viską turėti griežtoje švaroje. 
Taigi ir atidarius keną, reikia ji už
dengti puodeliu ir laikyti švarioje, vė
sioje vietoje, ir apsaugoti jį nuo dul
kių, musių ir tam panašiai.

Kad išlaikius tikra mierą, reikalin
ga rūpestingai pieną saikuoti. Eagle 
Brand Pieną visados pilk iš keno į 
šaukštą, iki briaunų, bet kad piena- 
nebegtų iš šaukšto. Suprasi, kad įki
šant šaukštą j keną negausi užganė
dinančio nusaikavimo, nes dalis pieno 
bus prilipus prie šaukšto sienelių. Pa
mokinimai sako, kad reikia imti tiek 
h- tiek šaukštų prie tiek ir tiek un
cijų vandens. Na, o jei bus prilipę 
pieno, tai negalėsi tikrai nusaikuoti 
pagal pamokinimą.

Tai faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkame priežiūra turėtų kiek
vieną kūdikį padaryti stipriu ir vik
riu. Jei negali pati žindyti savo kū
dikio, tai pirmoji mintis turėtų Puti 
Borden’s Eagle Pienas. Motinos per 
tris gentkartes jį vartojo kuomet ju 
pienas išsekdavo. Beveik visados kū
dikiai tuoj imdavo rodyti greitus it 
žymius paaugėjimus. Bordeno Kom
panija per tris gentkartes įtikinėjo 
tūkstančius tėvų suprasti, kad kūdi
kio sveikata yra pirmas svaibiausias 
žingsnis prie jų pasisekimo vėlesnia
me gyvenime. Borden’s Eagle Pienas! 
išaugino milijonus ir milijonus kudi- .
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Ii::iTI?s nuolatos 
tuo ii’itlu užlaikys 
vos oda švaria i 
savo plauKUS gra. 
gančiais.

6.x*. aptk-kos^, arba pns:lįs
kite 75c. tiesiai į lab.'.ratonją.

F. ALA ičiCHTER & CO. /
14 So. 4ih Si. ■ 

SreoklyM, N. Y. ♦
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SPECIALIS IŠPARDAVIMAS. KAI į 
NOS NUMUŠTOS PUSIAU. IMPOR- ! 
TUOTI ARMONIKAI. GAUTI PIRM 
•UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO; 
MODELIO. EKSTRA DRŪTI KLE-' 
VIŠJAL GARSI MUZIKA, GERI

• ii■ ■ |
'.Ug- ii

štai gera naujiena 
sergantiems skutos Ii-j 
gomisi Jeigu jus ken-; 
čiat nuo skuros ligų.] 
jeigu jus jiešket pa- 
geibosy kad prašalint. 
tą nesmagumą, kuris; 
jumis kankina dieną ir 
nakti — štai senos gy
duolės 
kurios jums tikrai pa

ir staigiai pa
jos veikia taip 

maloniai ir gydo taip 
greitai, kaip kokis nu-

gelbės, 
gelbės.

gikas.

1>. 1>. I>
Emollient

Cream
Tai yra smetonėlės pavidalo gyduo

lės, padirbtos pagal garsią D. D. D. 
receptų fornmlą. šios gyduolės jau 
per 25 metus gydo skuros ligas. 
D. D. D. smetciislš, užlaikanti savy
je stebuklingai .gydančias ypatybės, 
yra vartojama tūkstančių žmonių, ku
rie dėkuoja mums už suteikimą jiems 
yagelbos nuo skuros nesmagių peršė
jimų ir skausmų.

Nuo spuogų ir kitų skuros ligų.

Nuo skuros sūaižėjimo, spuogų ir 
taipgi nuo vabalų sukandžiojimo 

ir skuros užnuodijimo P. D. D. gy
duolės veikia geriausia. Kelių sykių 
patepimas prašalina nesmagumą.

• i
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Pasekme p® 26 dieni 
arba gr^žlaaae jura* 
pirigns

neu'2tekLinios cirkulacijo*

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, .< 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS Ik MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture 

damas ’neaišką inintę ir nusilpnėtą kūną; pasibedissb 
ixnant vaistus dcl_ padidintmn veiklumo ir vaistus svai^ir.an-\ 
čius. bandyk Nt'ra-Toue ir persirikrik kaip greitu laiku jaa- 
s<“ i visai nauju žmojru? Devynes iš cta£imtes visu žmogaus 
tokiu kaip a į»rx‘t»*Os.. netfrnooiakivtmss viduriu. •<xzai irVi
išnutimai, uiketėjlma t skilves, raižinis, anemia, kankinimai reu- 
mutizmo, skausmai aivų . neural>t:a, stokas energijos, n* . Lione- 
jnnas nervą ir nejralėjlmas mieguoti, paeina nuo .;toka nervui 
j»ajie?.os, s kišto vander.lucuo kraujo ir i 
kraujo. ^3*

Kožna r*a! s kūno ir kozna jo veikme rem'ase ant nervu pajie^o.-. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ••• 
grobus, girdos plakimo, kraujo cirkuiaviaeo. Nujta-Tone yra labai 
protingas n-o nusilpnėtu nervu ir abe.'no sunaikinimo
kūno. Koėčl? Todėl kad j.c yra šutui, yti iš ašteniu b.tingiu, 
sveikatą duadančk. sudėtiniu vaisia, rekomenduotu ir nuruodytu 
per įgarsint'us Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
iosforą-maistus <:<»! Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus telp. 
jo5f je tuštiname regulariškai. Atg-aivin inkštus, išvara iaukui 
uvodinies atm::’;. -. Niera daugiais gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo a ■ apvilkto i»ežuv:o! Nuca-Tone duos Jums stfrbukJ 
apetitą, t Larą gruomulavime tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustlpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo- 
namo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes Ir pui!.e-nos moteres. Nugra-Tonc netaipin savyj jokiu migdantu 
daromu puprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pųudelei. Yra apvilgti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio reparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. i

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Koznu bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menasi 
gydymo. Gulėte pirkt* šešea bonkute*. arba šešius menesius gydymo už penkių? ($S.C0) 
dolerius, imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir p i Įsus, o mes ūmai sugrąžiskne jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieaą centą. Mes imame riziką.

PRISIŲSK SAVA FASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
k’ationa! Labom* ory. L. 21— $ Wabash Avė., Chicago, UI.

Gerbiamieji: Id**du etosais $....................... ir meldžiu prisiųsti man....................., bonhut
Nuga-Tone.

l

Gatve ir numeris
*

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

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugi* 
kaipo tikrą darbininką laikraštį. Kaina metams $2.00.

naujoj formoj.

PRISIŲSK KUPONĄ DELEI 
IŠBANDYMO TRil'BELĖS.

X
Jeigu kenti nuo bile kokios sku

ros ligos, ypač jeigu jūsų skūra 
yra taip skaudanti, kad negali da- 
silytėt. išbandykit D. D. D. Emol
lient Cream, o pamatysit, kokią 
pagelbą jums suteiks. Mes su 
džiaugsmu prisiusime išbandymui 
triubeie D. D. D. Emollient Cream, 
jeigu jus kenčiat nuo peršėjimo 
skuros. Šios gyduolės prašalina 
peršėjimą staigiai, fšpi’dyk ši ku
poną ir pasiųsk jį mums įdėdamas 
10c. padengimui persiuntimo lėšų.

D. D. D. LABORATORIES.
Dept. 8652

3S45 E. Ravcnsv.ood Avė..
Chicago. III.

Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač klevisiai, ku
rie padirbti su didžiausia atyda ge
riausių mekanikų. Naujos mados kei- 
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumplės, su skursniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai, gerai skambanti balsai.. lai yra 

■ nepaprastos vertės armonikai. . Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todel galime parduoti 
labai žema kaina. t

ARMONIKAS No. 89, dviejų eilių, 
21 rakto, 8 bosų. Kaina 
prasta kaina §17.00).

ARMONIKAS No. 67.
IKraktų, 4 bosiu Kama 
prasta kaina §15.00).

ARMONIKAS No. 49,
10 raktų, 2 bosai. Kaina 
prasta kaina §8.00).

$8.25 (Pa-

i
______ _____ ___________ _ > tik per irumpą

„(ff Ffancuziškas sidabrinis JaikrodėHš. gražiai išbraižytas, sun
kiuose lukštuose, padirbtas darbo'žmonėms; vidutinio didumo, stipraus ju- 

>, ervaraniaotas, kad rodys laika teisiami. Jus pamatę irgi ^noresne 
tekį* laikrodėlį įsigyti. “ ............. .. ’

Pasinaudokit šituo puikiu musų pas iulymu, kuris tęsis 
kliką. (D Francuziškas sidabriųiš JaikrodėUs, f ■

dėjimo. --------------------- ----- ------------—, . . ..
teki* laikrodėli Įsigyti. (2) Laikrodžiui lukštai, gražaus darbo, padaryti iš 
nikelio. (3) B. patronų šautuvas, apnikeliuotas, labai tinkamas^ kiekvie
nam. (4) Operos s 
taip kaip jie butų vis: 
Automatiškas 
sirodo ugnis, 
ių eiles. (6) 
dvi gelažtės, 
darytas iš

stiklai, importuoti: per juos galite matyti daiktus iš toli, 
’ su: arti jusųi Labai geri ir kiekvienam naudingi. (5j 

cigaretėms degtuvas, nikeliuotas; paspaudus guzikutį pa
kuria negali uzgesyt nei stipriausias vėjas. Laikys per me- 

Artistiškas neiiukas su puikiu paveikslėliu ant abieju šony, 
padi-btas is geiiausio plieno. (7) čainių laimės žieuas, pa- 

idabro: jis ne-a laimę kiekvienam. Šitie daiktai yra verti du 
sykiu tiek, kiek mes r.ž juos prašom. Mes parduodam juos tik uz $6.98. 

i Natidėiiok, užsisakyk tuojaus. Siųsdamas užsakymą įdėk vieną dolerį de-- 
’ pozito. o likusius užmokėsi, kai daiktus aplaikysi. IIš kitų 
Į...........................................  ' ’ ’" •
i 4

pozito, o likusius užmokėsi, _ ... ....
mai turi iru t apmokami Suvienytų Valstijų pinigais, 
siuskit šiuo adresu:

UNION WATCH COMPANY
748 N. Robey st„ Dept. 42,

į šalių užsaky- 
Visus 'orderius

Chicago. III.

e T~

dviejų
$6.?5.

vienos 
$4.95.

eilių, 
(Pa-

dilės, 
(Pa-

Parašyk savo vardą ir adresą, taip
gi pažymėk numeri ir kainą -rmoni- 
<o, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50 c. 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi. Fai jį aplaikysi savo na
ciuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užganėdinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugrąžinti. Kasyk šiandien.

(13)
UNION SALES COMPANY 

15 S. Desplaines sL l>epL 225, 
Chicago. III.

D.D.D. Laboratories, Dept. 8652 
3845 E. Ravensvvęod Avė., 

Chicago, III.
Meldžiu prisiąst man išban

dymui triubeie D. D. D. Eniol- 
dient Cream. Aš įdedu 10c. pa
dengimui persiuntimo lėšų.

Vardas ....................................
Adresas ..................................
Miestas ..........Valstija ....

t

SUNKI UCA. : 
Dažnai išsivysto iš isise- j 
nėjusąo salėk). JHUonai < 
žmonių kozną žiemąVnir-^. < 
šta nuo paprasto persi- ’ 
šaldymo. Jei užsišaide4,---< 
tai greičiausia naudok J. r< 
Baitrėno Sveikatos Gelbė- J 
toją. Apart to, dar galite < 
gauti sekančias gyduoles: < 

i. Kraujo Valytojas, ku- < 
ris išvaro šaltį ir sušildo « 
kraują. J

’ 2. Ivrišt ava ėerauuinko Aliva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus. ,
J S. Inkstų Gyduolė, kur: išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų. <
► 4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šalti ’
’ ir visus nesveikumus. šitų gyduolių kaina 1 Bonka §1.00. Tos <
► gyduolės yra geriausios; nes daktarai ir slaugictojųs^ (Nursei t:- <
► krina ir liepia naudoti tokiuosy-ydymo atsitikimuose. Reikalaujant J
’ ir pinigus prisi«nčiant iš mes gyduoles išsiunčiame į visas da- <
► lis Suvienytų Valstijų. x ... .’ J
► Brangus Broliai i> Seserys, šitą apskelbimą pasilaii. j, kitę ateičiai.
I SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO. ;
• J. B«ltrėiiis,vProp. t <
I 2500 W. Persbin* Rd., Chicago, III. Phone Lafavette 0919. <
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Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
1. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

i

i 
!
|j

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Aukaoriua ir Laikrodininką*

LIETUVIS 
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

9
Subatomis nuo 9:30 ik' 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Per 12 metų So. Bostone par- i 
luobu ir taisau visokios rusies j 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir ( 
šiaip visokius auksinius ir auk- < 
suolus daiktus. Darbą ir užsa- ’ 
kvmus pri;mu per paštą ir iš- J 
pildau teisingai ir greitai. (?) t 

P. VALUKONIS !
SO. BOSTON. MASS ] 

375 BROAD1VAY ]

t

menesio, 
tik ui 

(10)

jei
E

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio’’ nam*

151 Eroad»ay. tarpe C ir D
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome ezpertą, 
mekaniką dėl sulaisymo- mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadaay,
South Boston, Maaa 

Telefonas: So. Boston 51370.

•t.
f 
į —t

J REIKALINGI
J LASTERIA1
7 ant Gurno Čeveryk*.
į Taipgi reikalingos merginos
X mokytis to duroo.
< AMERICAN RLBBER

COMPANY
Cambridge, .Mass. 

arti Kendall Square.
^ie®®®®®®®®®®®®^^®®®®©®®®^

DUONOS KEPYKLA
■'rsiduoda namas su krautuve ir 

Biznis senai išdirbtas, šva- 
.lėtoj.

D-ikša turėti ?3,500 tash. Rašykite: 
(10) 

l‘. 0. Bos 3059. Bobtott. JJass.

> U1SIDCODA BUČERNĖ ir 
G'ERNe. apgyvento} lietuviais 

k to storo art; nėra; renda pi- 
• e storo yra 3 rainiai, biznis per 

nuo 400 :ki 50v doleriu, parsi- 
■od pigiai. (10)

W. M.
- l'nion st.. Cambridge. Mass.

Telefonas 5U2'W. •

Dr. A. Gorman-Gumauskas
DENTISTAS C|
10—712 dieną; jį-
2—5 po pietų; 9
6—8 vakare; X

Nedėliomis nuo 10—12 dieną. X
705 N. Matn st. kam p. Broad *t. jj 

MONTELLO, MASS. C

' Tel.: Markei 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS

< Į Tel. S. B. 2488 |

I Dr. J. C. Landžius | 
ii (GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) Į
!l VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 j Į 
! | 506 BROADVAY. ■ j

SO. BOSTON, MASS. '

PARSIDUODA
. virvini taisymo dirbtuve. Biznis 
:> a? per daūg metų ir ęeroj vi«- 

i'arčuodu. nes išvažiaoju Lietu- 
(11)

K. DENNIS
Fourth st., į S«. Baston, Mas.-.

t

Vietinės Žinios
Peršovė policmaną.

Ant Back Bay šį panedėlį 
likos peršautas policmanas 
HiU. Jisai ėjo palei krautu
ves žiūrėdamas, ar užraky- 
tos jų duris, kaip iš vienos 
krautuvės išsmuko kažin 
koks žmogus. Policmanas 
liepė jam sustoti, o kada tas 
nepaklausė, pradėjo jį vytis. 
Tuomet vejamasis išsitrau- 

• kė revolveri ir paleido i po- 
licmaną 3 šuvius. Vienas pa
taikė jam krūtinėn ir polic
manas sugriuvo. Anksti ry
tą pienius rado peršautą po- 
licmaną apalpusį ir nugabe- 
uo ji pas artimiausi dakta
rą. Tuojaus buvo duota ži
nia į policijos nuovadą. Poli
cija dabar jieško šoviko. 
Manoma, kad jis yra pavo
jingas banditas.

I

p. Šleževičienė atvažiavo, i Ant Umon Park i
Pereitą sąvaitę So. Bos- policija suėmė 23 metų yai- 

tonan atvyko p. šleževičie- ^ėzą su 22 metų mergina, 
nė, buvusio Lietuvos prem- kuriedu gyveno be apsneu .- 
jero žmona. Ji čia lankosi irao ir _abudu buvo plėšikai. 
Kauno našlaičių prieglaudos 
reikalais. Viešnia apsistojo 
Bagočių šeimynoj.

Cambridge’aus biznierius 
Heneburv gavo metus kalė
jimo užtai, kad girtas būda
mas važiavo automobilium.Sudegė mokyklos dormi- 

torija.
North Concorde sudegė 

privatinės mokyklos dormi- 
torija vaikams. Gaisras išti
ko nakties laiku, kuomet vi
si miegojo, tečiaus vienas 
laiku pabudo ir pakėlė ler- 
mą. Visi vaikai išsigelbėjo.

----------- Į . Užpereitą panedėli imvc 
streikuojar.- 
žydelkaitės. 
ant piketų 
žydelkaitę.

Juodveidė vardu Kan- 
dolph iš Roxbury kreipėsi i 
teismą su skundu, kad vienu 
turtinga balta mergina mi<> 
Ccmmovvealth avė. pavilio
jusi nuo jos vyrą.

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir 

Challenge Pieną 
IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos tabelių pusės dėl paveiksluoto

• L dovanu katalogo.
Atsimoka Taupyti Leibelius

Tel. Šou t h Boston 2613 
Residenee Aspinwall 0581

SUSAMNE M. PUiSHEA SNALLNA 
(PUUIUTt)

Lietuva Moteris Advokatė
! 253 Bro*dway, So. Buaton. M*aa
»

ADVOKATAS

I. G. McDOWELL |
! VEDA VISOKIAS BYLAS VI- • 

SUOSE TEISMUOSE RODĄ ' 
DUODA VISIEMS DYKAI. Į Į

KREIPKITĖS PPAT1ŠKAI
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
' 80 W AI.L ST, Room 617.

NEW YORK. N. Y.

•»
• *

Svarstys Šato bylą.
Šioj pėtnyčioj bus svars

toma Sacos byla, kuris da
bar badauja Deadhamo ka
lėjime, protestuodamas 
prieš Amerikos valdžią, ku
ri ji tenai laiko be reikalo, ir 
prieš Amerikos darbinin
kus, kurie nieko nedaro, kad 
ji paliuosavus. Ir kaip tik jis 
apskelbė bado streiką, val
džia nutarė jo bylą peržiū
rėt.

Sako, bolševizmas nyksta ir 
Rusija atsigauna.

Finansistų susirinkime 
Copley Plaza Hotely perei-

Bažnyčios šnipai. areštuotos dvi
Lynno baptistų bažnyčios e‘QS siuvėjos 

kunigas Underhill pranešė' kurios išėjusios 
per savo pamokslą, kad 
Lynne dabar esą 103 vietos, 
kur parsiduoda munšainas. 
Tą susekę privatiniai detek- 
tivai. kuriuos bažnyčia už
laikanti. šitas žinias bažny
čia įteikusi policijai. Taigi 
pasirodo, kad Kristaus įstai-. 
ga dirba išvien su policija.

apmušė trečią 
i buri ėio dirbti.

—

Prūde rado moteries lavoną, 
šalia Melrose miestelio, 

netoli Bostono, žmonės rado 
plaukiojant tūlos moteries 
lavoną. Paaiškėjo, kad buvo 
Mrs. Pennev iš Somervillės. 
Valdžios daktaras nuspren
dė. kad ji pati nusižudė. Jos 
vyras sako, kad ji nuo sep
tynių metu buvo jau nesvei
ka ir gal dėlto nusiskandino.

tą savaitę kalbėjo Šir Paul ~ 
Dųkes, kuris per kelis metus 
išbuvo slaptoj Anglijos tar
nyboj Rusijoje. Jisai sako, 
kad iš tos programos, kokią 
bolševikai buvo iš pradžių 
užsibriežę. jau nieko nebeli
kę. Nors valdžia ta pati ir ji 
vis dar vadinasi bolševikais, 
bet bolševizmo ženklai bai
gia jau nykti ir Rusija pra
deda po truputi atsigauti. 
Tiesa, laisvės da nėra, spau
da suvaržyta, mitingai už
drausti, slreikuot darbinin
kams nevalia ir finansinė 
padėtis labai sunki, bet visgi 
esą jau vilties, kad ekono
miniu žvilgsniu šalis galės 
susitvarkyti, nes jau sugra
žinta privatinė nuosavybė ir 
po truputi pradeda grįžti vi
sa senoji tvarka.

Rado $10.000 ir vijosi žmo
gų. kad atiduot.

Vežėjas vardu Brothers 
panedėlį atvežė nuo 

North Stationo ant South 
Stationo tūlą vyrą su mote
riške. Kada tas vyras užmo
kėjo jam ir nuėjo su savo 
moteriške ant stoties, vežė
jas apsižiūrėjo, kad automo- 
biliuje guli palikta stora pi
niginė. Jis atidarė ją — ogi 
pilna pinigų ir brangių po
pierių Jis puolė i South Sta- 
tioną jieškoti savininko. Už
dusęs jis išbėgiojo visą stoti 
ir ant galo rado tą vyrą su 
moteriške sėdint waiting- 
rumv.

—Ar tamsta kartais nepa- 
metei ko? — klausė vežė
jas.

—Aš nemanau, 
užklaustasis.

—Na. tik gerai apsižiu-
- rėk.

Vyras čiupt-čiupt sau 
kisenius:

—Byzgosh ’—sako—ogi 
pamečiau savo pinigus!

>—Na, tai štai jie čia yra— 
tarė vežėjas, atiduodamas 
jam skurini krepšį.

Žmogus bemaž ko ne ap
kvaito iš džiaugsmo. Tame 
krepšy buvo $10,000. Už su
grąžinimą tų pinigų vežėjas! 
gavo $100 dovanų ir karštą 
bučki nuo to vyro pačios.

atsakė

po

as

Tunelyje po Park streetu 
policija suėmė tris banditus, 
kuriuos vijosi gatvekariais 
per visą Bostoną.

Pagavo gražių lydekų per 
ledą.

Tris So. Bostono sportai,
■ Kapočius. Šidlauskas i«- 

Jankauskas-Jenkins — buvo 
išvažiavę pereitą sąvaitę ant 
ežei'o netoli Athol’o žuvauti 
per ledą ir parsivežė apie tu
ziną dailių lydekų. Mes 
klausėm, kur jie jas pirko, 
bet jie bažijasi, kad nepirko 
nei vienos, visas pagavę pa
lis. Lydekos buvo dar gyvos. 
Nuo 1 kovo žuvauti per ledą 
jau nebevalia.

Sugavo du vyru su mer
ginomis.

Ant Commonwealth avė. 
po No. 1055 policija sugavo 
aną naktį du turtingu vyru 
su žinomom policijai mergi
nom. Vyrai padavė savo pa
vardes kaipo. John Lawrence 
ir Edvvin Carter, bet polici
ja mano, kad tai ne tikros jų 
pavardės. Jie buvo nubausti 
po $30 ir užsimokėję bausmę 
tuoj išdūmė. Gi suimtos su 
jais merginos tapo nusiųs
tos ant Briedžio Salos 30- 
čiai dienų. Jos turi po kelio
lika pavardžių. Rodosi, kad 
viena jų bus lietuvė. Ji vadi
nasi Mary Lee, Florence 
White ir da kitaip.

Gavo iš daktaro $5,000.
Prisaikintujų suolas Mal- 

deno teisme nusprendė, kad 
D-ras Staples užmokėtų sa
vo pacientui Clarkui $5,000 
atlyginimo užtai, kad gydy
damas sulaužytą jo koją ne
tikusiai ją sudėjo. CIark rei
kalavo iš daktaro $25,000.

Visi bijo lenkų drutuolio.
Visi ristikai pradeda bijo

tis lenkų drutuolio Stasiako. 
Net smarkusis italas Calza 
ii’ tas pasibijojo ristis su 
Stasiaku. Bet už tai atsirado 
smarkuolis bulgaras, kuris 
apsiima paguldyt Stasiaką. 
Ristvnės Įvyks šiame ket
verge Grand Opera House. 
.Apart šių, risis dar dvi po
ros gerų ristikų.

Ant Dudlev st. po Nr. 59 i 
tris banditai apiplėšė namų 
savininką ir džęnitorių, 
imdami iš .jų $218.

i Policijos komisionierius 
Wilson reikalauja, kad visi

i jo policmanai mokėtų plauk
ti, taip kad pabėgėliui puo
lus vandenin, policmanas 
galėtų jį plaukdamas pasi
vyti.

ŠLEŽEVIČIENE
žmona Buvusio Lietuvos 
M misterių Pirmininko.

LAIKYS 
PRAKALBĄ

Seredoj, 7 Kovo (3Iar< h 
A 1923 m.. 7:30 vai. vakare. 
MUNICIPAL BUILDING 

SVETAINĖJ
(South Bostono Teismo 

name)
Ant Broadvvay. tarpe (i ir tl 

gatvių. So. Bostone.
Taipgi kalbės ką tik i< 

Lietuvos pribuvusi Dr. V-n- 
cienė. Adv. Bagočius, ir kiti. 
Ateikit visi pasiklausyti pa
skiausių naujienų iš Lietu
vos. Kadangi p. Šleževičiene 
Bostono apielinkėj vargu 

_____ toael 
iš artimesniųjų

CAMBRIDGE, MASS. 
\ ukos socialdemokratams.

I..S.S. 71 kuopos prakal- 
< >e, kurios Įvyko 11 d. va- 

.-ario, buvo renkamos aukos 
Lietuvos socialdemokra- 

: ” < Aukavo šie draugai: 
'. Vineiunas 2 dol., S. Zda- 
’i.uskas 1 dol., E. Karpavi- 
čia 60e. Po 50c.: J. Griciu- 
I.ienė, Bevardis, J. Matulio
nis ir P. Kirsonas. Po. 25c.: 
Al. Motiejūnas ir D. Valei- 
si>. Smulkių aukų surinkta 
: dol. 10c. Viso labo 10 dol. 
-čc. J. Vineiunas.

PARDAVIMAI.
P ARSIDIODA.

><>. liostone 3 šeimynų imiriuė stu- 
'.-erai įtaikyta, kartu kepykla :r 

eri.’a. jeigu $48.00 ant 
juoda labai pigiai,

- "ii. Geros išlygos.
R. SAHL1TZ T ’.Vater sL Boston,

Ii

I
i
i
i
kitur suspės kalbėti, 
bukit ir 
miestelių.

EKSPLIOZIJA ANT LAI
VO UŽMUŠĖ 6

, KAREIVIUS.
Ant karinio Amerikos lai

vo prie Filipinų įvyko alie
jaus ekspliozija. ušmušdama 
C kareivius. Laivas buvo 
aliejum kūrenamas.

PARSIDUODA BOLINe
t a iš didžiausių So. Bostone. 11 

su kišenėms, 1 Billiardo stalas
- žios Bowling alleys. Biznis iš- į 

: su getro lys®. parsiduc-J
■a: nepraleiskit progos sportiškant

M. J. VERSI ACKAS 
Broadvay, S->. Bostott. Mass.

ri i
a
1•y,

PASIRANDAVOJA GYVENLM M. 
vienas 6 kambarių, antras 3 kamba
rių; randa pigi. Matyt gali biie laik i. 

JON AS PERMIN \S
567 E. 2nd st., So. Bostone.

zr

LIETU VYS GYDYTOJAS
Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—0 po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVE^
DETROIT, MICH.

JUSV PAINTEĘIS Į“

JACKUS STARKUS I
gyvena po numeriu

689 YVashington St.. Dorchester
Tel. Dorch. 3737-YV.

ARBA SO. BOSTONO LIETUVIŲ KERMOŠIUS
-------- Rengia--------

SO. BOSTONO LIETI VIU LABDARYSTĖS DR-JA. 
PRASIDĖS KOVO 9 ir TRAUKSIS IKI KOVO 19, 1923 
Kiekvieną vakarą prasidės kaip 7-tą valandą vakare.

Subatomis prasidės kaip 6 vai. vakare.
LIETIAIŲ SALĖJE,

Kampas- E ir Silver Sis . So. Boston, Mass.
ĮŽANGA DYKAI.

Gerbiama Visuomenė!
Tai ir vėl turėsime pr g;-aip sakant, aplankyti 

Lietuvišką Kermošių ar;>a i'ĖRl’S.
Šiais metais bus skirtingi fėrai nuo visų kitų buvu

siu fėrų, nes pirmoj vieto; Įžanga bus visiems dykai, iš
skyrus subatvakarius. Antra, lai bus visai skirtingu 
gėmių. kokių dar nieka<i--s ne-a buvę, taip sakant, Eu- 
ropiškos mados gėmių i

Taipgi dalyvaus damininkai. chorai, benas ir kitokie 
pamarginimai. žodžiu sakant. >ie fėrai bus vieni iš 
gy viausių, nes visos So. Bostonu ir Bostono draugijos, 
kuopos ir kliudai pasižačė.o skaitlingai dalyvauti. Tad 
visi kas gyvas atsilankykit į šįu,,s ferus. Įžanga dykai.

Visus kviečia L. L. DRAUGUOS VALDYBA.

IV T
| Phone, West 2491

i DR. J- JONIKAITIS■
Laikas: 1—3 ir 7—9 vaL vak. 

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

T*L Beach 6919

DR. N. M. FRIEDMM
SPECIALISTAS VENER14KŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1969 WASHINGTON 8T. 

BOSTON. MASS.

DAKTARAS
JOSEPH WEINXEBE
MEDICINOS DAKTARAS

90 Huutington, Yve- Back Bay. 
Boston. M čLSS.

Medicinos, profesorius Universi
tete. Specialistas k: lujo. skutos 
ir šlapum > ligų, taipgi roma- 
tiziuo. Taipgi gydo moterų ir 
vaikų ligas. Kalba lenkiškai. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 va
kare. Pėtnyčiomis ir nedėliomis 
priima pagal sutartį. (10)

Telefonas Bark Bav 379. 
Res. Rovbury u>š7—M.

TeL: Richmond 1410 į

Dr. David W. Rcsen |
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir® 

Rusiškai. į
GYDO CHRONIŠKAS IR | 

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuu 8 iki 
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki< 8 vakar*. f
321 HANOVER ST, £

BOSTON. MASS. . |

SYMPHONV HALI
Huntington ir Mass.Ave., Boston

PANEDELIO VAKARE, KOVO 12 DfflU 
Nuo 8:15 Vakare 

UKRAINIEČIŲ LIAUDIES CHORO 

KONCERTAS! 
Al.ENANDl.K KOSHI.fZ, Dirigentą*. 

Programas iš (»ramiausiu Liaudies Dainų.- 
ODA SLOBODSKA.JA. Soprano.
NINA KOSIIETZ. Svi aito; solistai. 

Ypatingai lietuviams tas kor.ee: bus interesingas.
Nepamirškit atsilankyt.

SEVERĄ 5 
E S K O

AtjfTseptlšI^s Mos (f*

Vartojamas qUo qiežli, išbenq 

ir iųiolųu odiqės lt$os.

KAINA SOc

l^ldbsŲte pas apffelęprius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS. IOWA

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNER1OS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas; nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
ni ir 1.1. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale at„ Montello. Maus, t

LIETUVIS OPTOHET3ISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

i f.

| 70 DAINŲ! j
).{ Chorų ir jų vadovų žiniai:
’t) Atspausdinta 70 choralių dai- įj 
G nu vienoje knygoje. Diduma tų 4 
♦ i dainų maišytų chorų balsams;
p dalis jų vyru arba ir moterų c 
X kvartetai ir dalis duettų, kurie A 

tinka geriausiai vaikų chorams. JĮ 
Knygos kaina 1 d. 50c. 5>

d Atyda! Kas ims iš karto 20 C 
•tj knygų, gaus už 25 dol. 3
p Siųsk, pinigus ir rašyk: 3
< M. PETRAUSKAS 3
J 769 Broadway. So. Boston, Mas* 3

Tel. No. 550 i
LIETUVIS GYDYTOJAS X 

Dr. Francis A. Reynolds 
(RIN'GAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN Sl\ ATHOL. MASS.

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

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

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS
t

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikitramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST CAMBRIDGE, MASS




