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ŽMONIŲ GALVOS VIS DAR 
KRINTA MASKVOJE

KETURI KOPERATYVA1 
NUTEISTI MIRIOP.

t

FRANCUZAI SUTINKA 
PASITRAUKT.

PIRATAI APIPLĖŠĖ 
DEGTINĖS LAIVĄ.
Nevv Yorko pakrašty jū

rių plėšikai užpuolė Angli
jos laivą ’ Eddie James su 
degtine ir apiplėšė jį, paini

odami 600 keisų degtinės ir
taip apsėsti, kodėl čia švie- ^8»000 pįnigais. Degtinės lai- 
sos taip žėri, kodėl čia muzi- vaa stovėjo nakties laiku ne
ką taip linksmai griežia, ko- toli New ^orko ir lauke 
dėl pusnuogės merginos ant ”kostumerių , kaip staiga 
pagrindų taip augštai kojas priplaukė prie jo kitas lai- 
kilnoja, kodėl čia visi taip vas tr an^ degtinės laivo uz- 
linksminas? Nejaugi čia ne tipo septyni ginkluoti vyrai. 
Rusija, nejaugi čia ne bado Ji® pasisakė kapitonui nori 
ir ašarų šalis? Bet apsidairę nusipirkti, degtinės. Kapito- 
jųs pamatot, kad tai naujo- uas tada pasišaukė savo 
ji Rusijos buržuazija. Tai draugus visi jią.nuėję į
pelnagrobių rojus.

"Vakar jie čia įvedė nau
ją dalyką — tai svaidymas 
spalvuotų kaspinų nuo vie
no stalo pas kitą. Tas daro 

i daugiau judėjimo, juoko,

Kaltinami spekuliacija ir 
valstybės turto eikvojimu.

Budelio kirvis komunistų 
sostinėj vis da švytuoja ir 
žmonių galvos nuolatos 
krinta.
' Vėliausiomis Maskvos ži
niomis, teismas tenai pa
smerkė miriop keturis na
rius Centralės Koperatyvų 
Sąjungos, kuri turi savo 
skyrių po visą pasaulį. Teis
mas pataręs, kad pasigailė
jimo pasmerktiems nebūtų. . 
Dvidešimts vienas kitų kai-' 1?.a’ ir j^1^esnis PiniS5J aikvo- 
tinamujų sugrusta kalėji-Pir^?®- 
spekuliavimu koperatyvų;bar Rusijoj rojus, o kitiems 
pinigais. iK

Tai yra oficialės žinios.
Rašytojas Gorkis, kuris į 

norėjo priprasti prie komu
nistų "darbuotės" 
metus tėmijo jų i 
vimą, dabar sunkiai apsirgo į 
nervų liga ir turėjo išva 
žiuoti iš Rusijos. Dabar jis j - .. 
gydosi sanatorijoj netoli i p 
Berlino ir sako, kad komu- *ai}dzio. 
nistų "tvarkos” jam jau už- i skirsčius, mimstenų Kam-Į šiomis dienon 
tekę iki kaklo. Pasveikęs ji- n®tas taipgi buvo perorga- ko-Slovakijos

•kajutę pradėjo derėtis. Stai
ga "svečiai” išsitraukė re
volverius ir pradėjo į visas 
puses šaudyt. Vienas laivo 
tarnautojų buvo sužeistas, o 
kiti suvaryti į kampą, kur 
du plėšiku pasiliko juos sau
got, o kiti ėmėsi krauti deg-.„c." got, o kiti ėmėsi krauti deg-

Kaip matot, vieniems da- tinę ant savo boto. Kada su-

alėjimas ir budelio kirvis, krėtė kapitoną ir atėmė iš jo 
§8,000. Važiuojant jiems to
lyn, vienas jų sušuko: "Kai 
šita iškrausime, tai dar sykį i --------- ” Bet

NAUJI RINKIMAI 
BULGARIJOJ.pne komu-i - , atplauksime pas jus.” Bet

s ir kelis i Bulgarijoj tapo paimsiąs, iplėštas kapitonas jau ne- 
' Parlamentas, nes jis nesuti- aseimminKa-j valstiečiu didžiumos Jauke J Jis hepe pakeltikiai apsirgo k0 su valstiečių didžiumos j nuplaukė kitur, 

turėjo išva-' s aldžia, kurios priešaky sto- _____
. Dabar jis vį premjeras StambuHnskiJ pEKfiAlJTAS ČEKU ML 
iioi netoli ? Nauji rinkimai bus 22 ba- “ERCSAL ia» m

Parlamentui išsi-j NISTERIS JAU MIRĖ.
; skirsčius, ministerių kabi-! šiomis dienomis mirė Če-

 ___ministeris 
Alois Rasln, kurį vienas 
banko tarnautojas buvo sau- • *____•_ Y__— _

sai ketina leisti žurnalą, pa-,mzuotas- 
švęstą mokslo ir dailės aP'. T .vTDi uf ______ -
žvalgai, kur politikai nebus,SUOKALBIS^ANTYRUMU- šio mėnesyje pašovęs, 
vietos. x i' 41111

Kuomet vieni visuomenės 
darbuotojai Rusijoj kemša
mi kalėjiman, kitiems kapo- jama septynių vengrų byla, 
jamos galvos, o treti bėga kurie kaltinami suokalbiu Pereitą subatą po New 
užsienin galutinai suardy- nudėti Rumunijos karalių. Yorką pasklydo žinios, kad 
tais nervaiš, tai naujoji ko- Iš surinktų doku'mentų pa- rytų pusėj (East side) užsi- 
munistinė buržuazija lėbau- aiškėjo, kad prie to suokai- darė Vincenzo Tisbo brolių 
ja ir linksminasi. Štai ką ra- bio priguli ir Vengrijos vai-, bankas, kur _ buvo sudėta 
šo iš Maskvos Bostono "He- ūžia. Pienai Rumunijos ka- daugiau kaip §2,000,000 
raldo" specialis korespon- raliaus nužudymui esą pa- žmonių pinigų. Trįs banko 
dentas Walter Duranty: <'

"Valgomas kambarys gar- į štabo, 
siajame Armitažo restora-; 
ne, kur 12 mėnesių atgal į 
Amerikos administracija 
dalijo alkaniems vaikams

NIJOS KARALIAUS 
GALVOS.

Bukarešte dabar nagrinė-
• - I

NUNEŠĖ ŽMONĖMS 
$2,000,000 PINIGŲ.

raldo” :
dentas Walter Duranty: ciaryti Vengrijos generalio savininkai pabėgę, nusineš- 

į darni visus žmonių pinigus, 
i Kadangi tai buvo italų oan- ? * * « • •••»!•♦
Į nukentėjo. Prie užsidariusio

Buvusiame karės fronte banko susirinko didžiausia 
maistą, dabar kupinai prisi-;Francijoj, Picardy apielin- minia, daug italų atvažiavo 
kimšęs persi valgiusių ir per kė j, girioje dabar atrasta net iš Rhode Island ir Con- 
sirėdžiusių vyrų ir moterų. 
Jie linksminasi tenai prie 
vyno ir šampano nuo vidur
nakčio iki 4 valandos ryto. 
Jų patarnavimui sukinėjasi 
galybė kietai prosytais 
marškiniais lekajų. Buvęs 
kitąsyk labdarybės ir bievl- 
nujų prieglaudos įstaiga, 
Armitažas dabar virto roju
mi spekuliantams ir ... __ ________________ _ a e
grobiams, kurių priviso prie. ralienė pereitą sąvaitę laužė laužti banko duris, bet poli- 
naujos Lenino tvarkos. duoną irs valgė prie vieno, oi ja neleido. *

"Įsivaizdinkit, kad jus sė-į stalo su darbininkų atsto-’ 
dit didelėj pailgoj salėj, ku- vais iš Parlamento. i
rios sienos stebėtinai baltos, i Puota buvo iškelta pogro- 
Keturios milžiniškos kandę- vių Astorų namuose, kur 
liabros žeria tokią stiprią buvo pakviesta . karaliaus 
elektros šviesą, kad net akįs^ šeimyna ir 3 darbiečiai: 
bijosi. Ant pagrindų šoka i gelžkeliečių unijos sekreto- 
šokikės ir orkestrą griežia į rius James H. Thomas, pa- 
gyvą meliodiją. Stalai visi i prastųjų darbininkų unijos 
užimti ir vyrai su moteri-! pirmininkas John Robert 
mis visą laiką tik geria ir į (Tynęs ir buvęs darbiečių 
valgo, geria ir vėl valgo, ta- vadas parlamente Philip 
rytum jie norėtų privalgyt Snoivden su savo žmonomis, 
už visus badaujančius Rusi- Dėl šitos puotos dabar per 
jos darbininkus. Londono darbininkų organą

"Žiūrėdami į šitą keistą "Heroldą” pasipylė daug 
susirinkimą jus noroms ne- protestų. Darbininkai sako, 
noroms klausiate savęs: ko- kad jų vadams nepriderėjo 
<del šitam.restorane, kur vis-;dalyvauti tokioj kompani- 
kas taip brangu, visi stalai Į joj.

RADO 300 LAVONŲ 
GIRIOJ.

I

II 
įkas, tai daugiausiai italai ir

300 anglų kareivių lavonų, necticut valstijų. Visi jie 
Toje vietoje ėjo smarkus vargingi darbininkai, visi 
mūšiai ir anglams pasitiau- taupė nedavalgydami, o da- 
kus, jų užmušti kareiviai pa- bar viskas dingo. Viena po- 
siliko iki šiol nelaidoti. ’ J ’ 1 ” *..........i ra skundėsi, kad ji taupinu- 

įsi per 20 metų, sutaupinusi 
$9,800. Visi pinigai buvo su- 

■ dėti į šitą jų tautišką banką 
ir viskas žuvo. Verksmas ir 
šauksmas prie banko neap 

r pelną- Anglijos 'karalius ir ka- sakytas. Kai kurie norėjo •» • — _  1 — — vkmU

ANGLIJOS KARALIUS 
PIETAUJA SU DAR- 

BIEčIAIS.
Pirmu kartu savo gyveni-

IŠRADO NEPERsAUJA- 
MĄ BRUSLOTĄ.

Muitinės valdininkai krės
dami laivus New Yorke nuo 
šiol dėvės nepersaujamais 
bruslotais. Anądien Nevv 
Yorke buvo daromi muitinėj 
bandymai ir pasirodė, kad 
toks bruslotas ištikro gali 
apsaugot »žhiogų nuo kulip- 
ku. Vienas valdininkas apsi
vilko neperšaujamu bruslo- 
tu, o kitas per tris pėdas šo
vė į jį tris kartus iš 38 kali
bro revolverio, o ketvirtą 
kartą 45 kalibro, ir visos ku- 
lipkos atšoko kaip nuo gu
mos.

POLICIJA SAUGOJA PO- [
PIEŽIAUS AGENTĄ.
Šiomis dienomis Amen-,

I į

I

įkon atvyko iš Romos arei-j 
vyskupas Fumasoni-Biondi, 
naujas "apaštališkas delega
tas”, paprastai sakant, po
piežiaus agentas. Kada jis 
laikė airių bažnyčioj pamal
das New Yorke, apie bažny-

BET VOKIEČIAI TURI 
MOKĖT SKOLAS.

Vien pažadėjimais francu
zai su belgais nepasitiki.

, belgais pa-$ą buvo pastatyta 50 uni-
*k®lte s? Pane(iėiĮ. kad kaip formuotų policmanų su laz- 
tik V okietija pradės mokėt domis jr revolveriais. Rodos, 
jiems skolas ir duos užtikn- "šventą” žmogų turėtų sau- 

toliaus,Jie gOf aniuolai iš dangaus, bet 
t>..u pašaukta policija.

Taigi pasirodo, kad ii- pats 
"šventojo tėvo’ atstovas 
daugiau svarbos priduoda 
policmano lazdai, negu Die
vo galybei.

PRASIDĖJO KOMUNISTU 
PARTIJOS BYLA.

PRIEŠ TEISMĄ STOVI
32 ŽMONĖS.

tuojaus pradės iš Ruhro 
trauktis.

Šituo pareiškimu francu
zai su belgais jaučiasi sumu
šę vokiečių propagandą, 
buk aliantai Įsiveržę į Ruh- 
rą tikslu pasilaikyti tą kraš
tą ant visados.

Pareiškę, kad jie yra pa
sirengę tuojaus pasitraukti, 
kaip tik Vokietija pradės 
jiems mokėti reparacijas, 
francuzai su belgais sako:

"Abidvi valdžios (francu
zų ir belgų i yra pasiryžu- 
sios nesitraukti iš šito kraš
to patol, pakol negaus iš Vo
kietijos užtikrinimo, kad vi
sos mokestis ir bausmės, ko
kios buvo uždėtos ant vo
kiečių už priešinimąsi alian- 
lų autoritetui, bus tikrai už
mokėtos.” *

; Bet vokiečiai pastebi, kad 
francuzai su belgais kalba 
apie pasitraukimą tiktai iš 
Ruhro, I 
apie Pareinę, kurią jie taip' 
pat yra užgrobę.

Paryžiaus žiniomis, fran
cuzai dabar perrašinėja vi
są Versalės taikos sutartį ir 
greitu laiku paduosią ją 
aliantams peržiūrėt. Sako
ma, kad francuzai padary
sią tokių žymių permainų 
toje sutartyje, jog visas pa
saulis nusistebėsiąs. Daug 
busią palengvinimų vokie
čiams.

Gali būt, jog taip kalbama 
tik dėlto, kad paskatinus 
Vokietiją nusileisti, nes pa
sirodė, kad varu nieko iš jos 
negausi. Užėmę Ruhrą, 
francuzai nei tiek negauna 
anglių, kiek jie pirma gau
davo. ir prie to labai bran
giai atsieina užlaikymas te
nai savo armijos. Bet gali 
būt, kad ir ištikro francu
zai mano suminkštinti Ver
salės sutarti, nes pamatė, 
kad visas pasaulis tą sutar
ti smerkia.

■»

50 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJ.

Pereitos nedėlios nakt 
panedėlio rytą vakarų 
pietų valstijose siautė baisi
audra, kurioj nemažiau kaip 
50 žmonių buvo užmušta ir 
apie 100 sužeista. -Materia
liai nuostoliai sieks daug mi
lionų dolerių. Susisiekimas 
visur buvo pertrauktas, tele
fono ir telegrafo stulpai iš
laužyti, vielos nutraukytos, 
keliai medžiais užversti, vie- 

traukiniaiLENKAS NUŽUDĖ SAVO tomį , . .
P4ČIA įaugstyn kojomis.

Daugiausia žmonių žuvo 
Holyoke, Mass. — Lenko Tennessee valstijoj apie 

Burako šeimynoj čia atsiti- Tacksono miestą. Chicagoie 
ko baisi tragedija pereitą buvo užmušti 2, o Milvvau- 
sąvaitę. Trylikos metų mer-.kee vienas užmuštas ir pen- 
gaitė parėjo po pietų iš mo- ki sužeisti.
kyklos ir rado lovoj gulint _______
savo motiną kruvinu veidu.
Manydama, kad motina kur ATKAS6 ^4. BET CA-
susižeidė ii’ dabar miega, 
mergaitė nušluostė nuo jos 
veido kraują ir išėjo krautu
vėm Jos tėvas gulėjo tame 
pat kambary ant kitos lovos 
girtas. Kada po valandos 
mergaitė parėjo iš krautu
vės ir rado motiną gulinčią 

bet nieko nesakfJtoj pačioj pozicijoj, ji nusi- • i • •• i • • J-

NUŠOVĖ 8 VOKIEČIUS.
Recklinghauseno apskrity 

pereitą nedėldienį tapo už
mušta 8 vokiečiai susirėmi
muose su franeuzais. Keli 
francuzai buvo sužeisti. 
Buero mieste francuzų žan
darai įsiveržė į vieno vokie
čio namus, kurį jie buvo nu
žvelgę dalyvaujant užmuši
me vieno franeuzo, ir areš
tavo tenai du vyru. Beve
dant juos į nuovadą, suim
tieji norėjo bėgti ir francu
zai juos nušovė, žinia apie 
lai sukėlė visa miestą ir su
sirinkusi vokiečių minia už
puolė franeuzus. Vokiečiai 
pradėjo reikalauti iš francu
zų pasiaiškinimo, už ką tie 
du žmonės buvo Yiušauti. 
Prancūzu, karei'iąi Renė vo
kiečiams skirstytis. Vokie
čiai nesiskirstė. Prancūzai 
tada pradėjo šaudyt ir penki 
vokiečiai buvo užmušti.

gando ir nubėgus parsivedė 
tetą. Tuojaus atėjo ir dau
giau žmonių ir pasirodė,kad 
Burakienė negyva. Pats Bu- 
rak buvo taip nusilakęs, kad 
nežinojo kas čia darosi ir at
sikėlęs iš lovos norėjo išeiti, 
bet žmonės ji sulaikė ir pa
saukė policiją. Policija jį 
ireštavo už girtybę, bet da- 
bar turbut kaitins ir ,už 
žmogžudystę, nes pasirodė, 
kad jo moteris buvo visa su
spardyta, šonkauliai jos su- 
’aužyti ir įlaužtais kaulais 
pramuštos kepenis. Burokai 
urėjo 6 vaikus, kuriuos da
bar paėmė globon miesto 
valdžia, nes tėvas kalėjime, 
) motina jau kapuose. Tai 
zis munšaino vaisiai.

RO KARŪNOS NERADO.
Ilgai ėjo paskalų, kad ant 

Cypress Hills kapinių Broo- 
klyne esanti užkasta Rusi
jos caro karūna ir kitos 

' brangenybės keturių milio- 
įnų dolerių vertės. Valdinin
kai anądien atkasė jurinin
ko James Jonės kapą, kur 
lie turtai turėjo būt palaido
ti, bet nieko nerado. Prie ši
to darbo stovėjo daug karei
vių ir keliolika valdininkų 

•jis Washingtono.

NEW HAMPSHIRE VALS
TIJOJ ŽEMĖ DREBĖJO.

Manchesterio apielinkėj, 
New Hampshire valstijoj, 
šio panedėlio vakarą buvo 
du syk jaučiamas • žemės 
drebėjimas. Nelaimių nebu
vo, bet gyventojai labai išsi
gando.

PASIUTUS RUSAS.
Salėm, Mass.—Odos dirb

tuvėje čia pereitą sąvaitę 
?taiga pasiuto rusas darbi
ninkas. Viktor Tkačuk var
iu, milžiniško sudėjimo vy- 
•as. Pagriebęs geležini įran- 
ų jisai pradėjo vaikyti po 
lirbtuvę ir mušti kitus dar
bininkus. Pašauktas polic- 
nanas paguldė jį savo buo
že ir paskui jis buvo nuga
bentas nuovadom Manoma, 
kad jis išėjo iš proto nuo di
delio gėrimo.

į II I ■ I" ■ ■

DIDELIS GAISRAS 
PROVIDENCE.

Providence, R. I.
'.ą ketvergę čia buvo didelis 
raisras miesto centre. Sude
gė Shepardo krautuvės. 
Nuostoliai siekia .$1,000,000.

Perei

117 COLIŲ SMEGO.
Šį panedėlį Portlande pri

migo da 1 colius sniego. Tas 
madaro išviso šią žiemą 117 
?oliu sniego Portlando apie
linkėj. Tai yra arti 10 pėdų, 
arba dusyk aukščiau žmo
gaus galvos.

ir* Jie buvo suimti slaptam su
važiavime Michigano giriose

Šį panedėlį St. Joseph 
mieste, Michigano valstijoj, 
prasidėjo komunistų parti
jos byla. Pernai vasarą Mi
chigano giriose valdžios 
agentai suėmė slaptą tos 
partijos suvažiavimą ir pa
ėmė visus jos dokumentus. 

-Buvo areštuota 22 žmonės, o
apversti JO dabar patįs pasidavė; 

taigi išviso teisiamųjų yra 
32. Sulyg valdžios žinių, su
važiavime dalyvavo 56 ko
munistai, bet kiti pabėgo.

Tarp žymesnių komunis
tų yra Fosteris, slaptas 
Maskvos Internacionalo at
stovas Amerikoje; Rose 
Stokes, New Yorko milio- 
nieriaus pati; Robert Mi- 
nor, Texas valstijos juristo 
sūnūs; Max Beaacnt iš Cle- 
velando ir Rebecca Sacha- 
row iš New Yorko. _

Pasiremdama paimtais 
dokumentais, valdžia kalti
na komunistus, kad jie susi
rinkę slaptoj vietoj kalbėjo 
ir tarėsi apie nuvertimą spė
kos pagelba Suvienytų Val
stijų valdžios.

Komunistų gynėjai gi 
ruošiasi ginti juos tuo, kad 
jei komunistai savo suvažia
vime ir darė ką nors prie
šinga įstatymams, tai juos 
prie to pakurstė, padrasino 
r pamokino pati valdžia per 

savo provokatorius, kuriuos 
Justicijos Departamentas ir 
W. J. Burnso Detektyvų 
Agentūra užlaiko komunis
tų eilėse.

Yra žinoma, kad nema
žiau kaip du valdžios šnipu 
buvo ir pačiame komunistų 
s-įvažiavime. Vienas jų va
dinosi Francis Morrow, ku- 

1 r i valdžia dabar stato savo ' 5 • T* • 1

gynėjai gi

KVAILOS ’BAIKOS” PA
SIBAIGĖ KRUVINA 

TRAGEDIJA.
Hopedale miestely, netoli liudininku, o kitas .yra Ro- 

Bostono, pereitą sąvaitę bu.- Branigatf, kurį Justi
no šitoks atsitikimas. Prie C’JOS Departamentas vėliau 
darbo darbininkai pradėjo navarė is tarnybos, ir dabar 
erzinti vieną savo draugą, J. JIS liudys prieš valdžią. 
Tamborą, sakydami, kad Komunistų advokatas 
kuomet jisai dirba dirbtu-pValsh turi da vieną labai 
vėj, tai prie jo pačios glamo-j' """K" i -
nėjasi kitas vyras. Tambo-j 
ras buvo taip suerzintas,! 
kad pametęs darbą parbėgo 
namo ir pradėjo šaudyt i sa
vo pačią iš revolverio. Suva
ręs į ją tris šuvius, jis da su
pjaustė jos kūną peiliu. Pas-į 
kui jis paleido du šuviu sau į 
salva, bet tik paviršium su
sižeidė. Abudu nuvežti li- 
;onbutin. Tamboras gal pa
sveiks, bet moteriškei nėra 
vilties gyventi. Namie pali
ko šeši maži vaikai.

Tamboras buvo labai pa
vydus vyras ir jau ne vieną 
sykį bėgo iš darbo namo pa
žiūrėt, ar prie jo pačios nė
ra kito vyro. Kiti darbinin
kai tatai matydami, tyčia jį 
ęrzino, kad jam esant dirb
tuvėj, jo pati gyvena su kitu. 
O ištikrujų jo pati buvo la
bai dora moteris ir su sveti-

svarbų liudininką, tai Baili- 
ną-Balanovą, kuris taip pat 
yra tarnavęs Justicijos De
partamente ir Burnso pro
vokatorių agentūroj, ir tuo 
pačiu laiku organizavęs ko
munistus. Pasiremdamas 
Balanovo liudymais, komu
nistų advokatas ketina pri
rodyt, kad visa komunistų 

i partija yra šnipų suorgani
zuota ir kad visa jos poli
tika yra tų pačių šnipų ir 

j provokatorių nustatyta. Ki- 
itaip sakant, komunistų par
tija, tai ne darbininkų par
tija valdžiai griaut, bet ka
pitalistų valdžios įrankis 
darbininkų organizacijoms 
ardyt.

Taigi per šilą bylą ketina 
‘išeiti į aikštę da negirdėtas 

mu vyru niekas nėra jos ma- Amerikos istorijoj skanda- 
tęs. ias.

Į
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"CHULIGANAI” IR 
"ŽVĖRIS".

Lietuviški šovinistai Kau
ne vieną naktį užtėpliojo žy
dų iškabas, žydų advokatas 
Finkelšteinas išvadino tuos 
džiugus per "Lietuvos ži
nias” chuliganais ir žvėri
mis.

Brooklvno "Vienybei" tas •s • *pavadinimas nepatiko ir 9 
kovo numeryje ji rašo:

"Mums rodos, kad kur kas 
yra didesnis c'nuliganiškumas 
ir žvėriškumas iš žydų pusės, 
kad iki šiol nepramoko lietuviu 
kalbos ant tiek, kad galėtu 
perskaityti nors gatvės antra
šus.’’

Vadinasi, jei nemoki tGs 
valstybės kalbos, kur gyve
ni, tai esi "chuliganas” ir 
"žvėris”. Taip išeina pagal 
tautiškąjį,” Vienybės” razu- 
mą.

Amerikoje yra tūkstan
čiai lietuvių, kurie išgyveno 
čia jau po 20 metų ir visai 
nemoka anglų kalbos. Yra 
tokių, kurie netik nemoka 
perskaityt "gatvės antrašų”, 
bet ir visai skaityt nemoka. 
Taigi, matuojant patriotiš
ku "Vienybės" mastu, visi 
jie yra "chuliganai” ir "žvė
ris”.

Mes žinom, kad pats "Vie
nybės” redaktorius J. O. 
Sirvydas irgi nekaip angliš
kai kalba. Taigi ir pas jį tu
rėtų būt nemaža "ehuliga- 
niškumo” ir "žvėriškumo”, 
kad gyvendamas tiek metų 
Amerikoje negalėjo geriau 
išmokti šios šalies kalbos.

Žinoma, tautininkų laik
raštis su tuo nesutiks. Jis 
pasakys, kad anglų kalbos 
taip greit išmokt negalima. 
Bet jei lietuviai negali iš
mokt svetimos kalbos per 20 
metų, tai kaip galima reika
lauti, kad kitų tautų žmonės 
išmoktų lietuvių kalbą į tris- 
keturis metus? Juk Lietuva 
nesenai da tapo valstybe. 
Pirma ir patįs lietuviai sar- 
matydavosi savo kalbos. N e
tik pirma, bet ir dabar da 
Kaune jie daugiau kalba ru
sų ir lenkų kalbomis, negu 
savo. Ar teisinga tuomet 
reikalauti; kad žydai išmok
tų lietuviškai pirma, negu 
patįs lietuviai? *

Jau kam-kam, bet tauti
ninkams tai jau nepritinka 
taip rašyti, kaip rašo "Vie
nybė”. Juk jie visuomet rei
kalauja, kad žmonės palai
kytų savo tautos kalbą. Ta
me pat Brooklyne ant 
Grandstryčio, kur gyvena 
"Vienybė”, ant krautuvių 
galima matyt iškabų ir už
rašų visokiomis kalbomis: 
žydų, italų, lietuvių ir tt. 
Daleiskime dabar, kad 'atėję 
vieną rytą savininkai atras
tų užtepliotas kokia smala 
visas savo iškabas, tų tarpe 
ir pačios "Vienybės” langus. 
Ir daleiskime, kad New Yor
ko anglų laikraščiai pagirtų 
tokį darbą ir pasakytų: "Ge
rai, foreineriams taip ir rei
kia. žmonės, kurie gyvena 
šioje šalyje per tiek metų, 
kad galėjo įsitaisyti biznius, 
l>et neišmoko da parašyti 
anglų kalba savo iškabų, — 
tokie žmonės yra "žvėris ir 
chuliganai”. Ką ant to pasa
kytų "Vienybė”? Ką pasa
kytų kiti patriotai? Jie 
šauktų visa gerkle, kad ne 

, Jie yra chuliganai ir žvėrįs, 
bet tie, kurie tėplioja jų iš
kabas ir prievarta nori 
jiems brukti savo kalbą.

O betgi savuosius džingus 
"Vienybė” giria. Ji sako,kad 
Lietuvoj visi turi kalbėt lie
tuviškai. Ir tie žmonės, ku
rie tėplioja žydų iškabas, 
atlieka patriotišką darbą.

Tai yra chuliganiškas pro
tavimas.

i •

dalykai gyviau eitų ir visk 
butų naudingiau Lietuvai.

Jei Lietuvos Seimas nu
tartų priimti keliatą atsto
vų nuo amerikiečių, tai te
kiais atstovais nuvažiuot'! 
keliatas kunigų. Tautininką 
laikraščiui rodosi, kad n 
to butų "naudingiau Liet 
vai”. Ir ant’ to paties mis
pio jo redakcija vėl'rako 
kad kunigai gadina v‘ 
Lietuvos reikalus.

Kaip sau norit, pas 
Žmones protas maišosi.

LIETUVOS HIMNAS 
ESĄS NEGERAS.

"Vienybės” rašytojui Vla
dui Kairiui nepatinka da
bartinis Lietuvos himnai. 
Nepatinka dėlto, kad tenai 
sakoma, jog Lietuva yra 
"didvyrių žemė--, o '‘Vieny
bės” rašytojas jaučiasi, kad 
jis nėra joks didvyris. Taigi 
jis norėtų tą himną pataisy
ti taip, kad jį dainuojant ga
lima butų tapti didvyriu. Ir 
todėl 9 kovo "Vienybes” nu
meryje jis rašo :

"...Pagal mano nuomonę, tu
rėtume savo tautišką hymną 
pakeisti kitu, ir jeį jau būtinai 
norima butu palikti tą puikų 
žodį 'didvyriai’, tai palikus tą 
pačią meliodiją, pradėčiau 
hymną sekančiais žodžiais:

" 'Lietuviai Tapkim Didvy - 
riais. užkartaukim žemę...' ir, 
taip toliau.

"Tokiu budu kiekvieną sykį; 
dainuojantį savo tautišką hym- į kraštas tapo priskirtas prie 
na mums prisimintų reikalui- Lietuvos, šita skaitlinė bus 
mas ir būtinumas tapti Didvy- trUDUti didesnė, bet nedaug, 
riais ir užkariauti žemę, tai Kiek Klaipėdos krašte yra 

gyventojų, mes tikrų žinių 
._______ ”Nevv York

nauda’-j Times” korespondento pra- 
Tokiu budu tankiai dainuojant !ne£įmu, Klaipėdoj esą apie 

“ 60,000 gyventojų; bet čia 
turbut turima omenyje pats 
tiktai Klaipėdos miestas: 
mums rodos, kad visam kra

pšte gali būt iki 150.000 žmo- 
■nių. Taigi sudėjus Klaipėdos 

v < j kraštą su Lietuva, išviso bu- 
nebuvimą didvyriais, bet manĮtų apie 2,554.000 gyventojų.

Tai visgi sau jale, kuomet ąt- 
’didvyriais’ nesant to- simeni, - kad Amerikoje vie-
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LIETUVA TURI 2.404.000 
GYVENTOJŲ.

Lietuvos valdžios stati: 
ikos biuras darė nesenai į 
bventojų surašą ir dabar 
i skelbė Lietuvos laikrašč: 
’se galutinas skaitlines. Iš 
skaitlinių pasirodo, kad da
bartinė Lietuvos respublika, 
neskaitant Klaipėdos ir Vil
niaus kraštų, turi tik. 52,810 
keturkampių kilometrų že
mės ir tik 2,404,000 gyven
tojų.

Dabar, kuomet Klaipėdos

riais i
yra gamtą, gamtos elementus, , 
pakinkyti visas gamtos jėga* į neturime. 
'Didvyrio žmogaus’

tautišką hymną įsikalbėtum? 
sau tą Didvyriškumą, kitaip 
sakant, anot frantų aptieko- 
riaus Coue, Diena nuo Dienos 
liktume didesniais ir didesniais 
visuose atžvilgiuose.

"Aš nekaltinu lietuvius

nepatinka bereikalingas 
mosi 
kiais. Viskas kas mums reika
linga, tai save paskatinti tapti 
didvyriais, atsižymėti kuom 
nors, padaryti ką, taip kaip 
pas kitataučius randama.”

Kaip matot, didvyriu tap
ti visai lengva: reikia tik at
sisėsti ant akmens ir dai
nuoti, "Lietuviai, tapkime 
didvyriais, tapkime didvy
riais”, ir tuojaus virsime di
dvyrių tauta.

Taip lengva būti didvy
riais, ir vis dėlto lietuviai ne 
didvyriai! Net ir pats "Vie
nybės” rašytojas, kuris ir 
receptą ant to žino, net ir jis 
nėra didvyris. Koks tai bai
sus turi būt musų tautos ne
rangumas !

Toliaus "Vienybės” rašy-i bejėgė. Vyrai, 
tojas atranda pas lietuvius pinkite save, 
da šitokių ydų: | -----

”1.—Per didelis lėtumas, ne-j Man būnant dar vaiku 
apsukrumas ir tinginystė.
. ”2.—Girtuoklystė.

”3.—Tikėjimiškas fanatiz
mas.

”4.—Politiškas kraštutinu
mas ir fanatizmas.

”5.—Netolerancija,
Rentimas žmonių kitų 
gų ir saumylystė.

”6.—Nenorėjimas nieko iš
mokti. pasiekti, nežingeidavi- 
mas niekuom. (

”7.—Sekimas priežodžio
’Kaip radom, taip ir paliksim.”

Šitaip lietuvių tautą "pei- 
zuoja” ne kokie socialistai, 
bet tikrieji patriotai!

t neap- 
pažval-

NOReTŲ AMERIKIEČIŲ
ATSTOVŲ LIETUVOS 

SEIME.
Brooklyno tautininkų or

ganas rašo:
"Fašistų vadas Mussolir.i 

įnešė į parlamentą bilių, kuris 
keistas nekurtais atžvilgiais, 
bet labai pritiktų lietuviams 
Amerikoje. Pagal tą bilių kiek
vienas italas gyvenantis svetur 
turėtų teisę balsuoti parlamen
to rinkimuose. Jie gali balsuo
ti už 
svetur, 
mente 
grantų

>.♦

atstovus gyvenančius 
Tokie atstovai parla- 

busią vadinami ’emi- 
atstovais’.

‘Jei tokį bilių perleistų Lie
tuvos valdžia ir įsileistų keletą 
amerikiečių atstovų į Seimą, 
tai abejonės nėra, kad tenai

gy-
m-

Į
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nas New Yorko priemiesti- 
Brooklynas turi apie 3,000,- 
000 gyventojų, o visas Nem 
5 orkas apie 7,000,000.

Skaitytoju Pastabos.
Musų tautininkai yra ne- 

vien tik bespalviai, bet ir be
jėgiai. Atvyko p. Vileišis ir 
sutvėrė gana skaitlingą Pi
liečių Sąjungą. Atvyko Čar
neckis, mostelėjo savo kleri 
kališka lazda, ir Piliečių Są
jungos neliko. Tatai parodo 
kad musų tautininkai gyve
nime yra niekas daugiau 
kaip tiktai didelis zero. CLlrvcd.1 uiutllbzeit 

{betgi jie kalba, kad LSS, 
x T - nors kiek

V
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kį vienas kunigas paklausė: 
"Pasakyk man, kame yr? 
skirtumas tarp Dvasios 
Švento! ir Dievo Tėvo'.’ 
Vaikiška mano galva tuo
met negalėjo šito klausimo 
išrišti. Jei tas kunigas dabar 
manęs to paklaustų, tai aš 
jam pasakyčiau: O koks yra 
skirtumas tarp "Saulės” Ta- 
radaikos ir "Vienybės” Tar- 

ikos?

K. Vairas "Tėvynėje” šau
kia, kad visi užmirštų savo 
partijas ir griebtųsi gelbėt 
Lietuvą. Kuomet aš skaitau 
jo patriotiškus atsišauki
mus, tai man visuomet prisi
mena jo "Lietuvos Atstaty
mo B-vė”. Tuomet jis irgi 
šaukdavo, kad visi užmirštų 
savo partivumus, o dėtųsi 
prie Lietuvos Atstatymo 
Biznio, tai busią geri laikai 
ir daug, daug $£$$$$$$.$£ ir 
žmonės dėjosi. Bet paklaus
kit'to patrioto, kur dabar 
yra tie geri laikai ir tie 
$$$$$$$$$$? Kur dingo žmo
nių sudėti pinigai į pono 
Vairo patriotiškąjį krepšį? 
Taigi kuomet toks žmogus 
pradeda kalbėti apie tėvy
nės gelbėjimą, taip kaip kitą 
syk darydavo didis patrio
tas Gabrys, tai reikia apsi
žiūrėti, iš kurios pusės jo 
varžos užstatytos. K-s.

Jiems ir
Amerika.

IW vUn«i |tč, kad lietuvėms moterims'prasidės medžioklė j>o visas
1/a |nuVQKa* {tokia organizacija yra labai šalis.

f lifte_ {reikalinga. Nors pastarai-! Pereitą sąvaitę keli žmo-
Vijv® auK8. Isiais laikais L. M. P. S. Cen-{nės buvo areštuoti Lenkijoj |

tras buvo pasipuošęs komu-j platinant falšyvus Ameri- 
’ ■“ i spalva ir globoja-kos dolerius. Manoma, kad 

mas munšainerio Pėdelės, 
bet vistik daugelis kuopų at
skirose kolonijose po seno
vei dirbo apšvietus ir kultū
ros darbą. Aš maniau, kad 
gal būt musų Centro na
rėms komunistiškų senber
nių (Dėdelės ir kitų) globa 
įsipyks ir jos parodys jiems 
duris. Vienok apsirikau. Tie 
senberniai ant tiek įsigalėjo 
musų Susivienyjime, jogei 
pradėjo ir Centre ir rajonų 
konferencijose ir net dides
nėse kuopose sykiu su mote
rimis posėdžiauti ir joms 
nurodymus davinėti. Galų- 
gale tie senberniai (o jų tar
pe, beabejonės, yra ir frai- 
niukų) priėjo prie išvedimo, 
kad Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvis Susivienyjirnas vi
sai nereikalingas. Ir štai 
pradėta varyt jau net vieša 
agitacija (ir tai pačiame 
musų' organe "Darbininkių

•lokas. Amerikos lietuviu Balse ), kad L.M.P.S. reikia 
bininkų pasitikėjimas so-Į visai likviduoti, o jo narėms

• c ' ”2 Kur prisidėti prie Darbininkų
iškildavo stręika^ vistu- Partijos (komunistų). Kiek 

vo kviečiami beveik išim-teko patirti, Pruseika vazi
niai vien tik socialistai kai- po lietuvių kolonijas ir 
oėtojai ir organizatoriai. Ir var0 likvidavimo agitaciją 
visuose streikuose lietuviai tarPe L.M.P.S. narių. Ir taip 
darbininkai. į 
baugiausia drąsos ir pasi
priešinimo darbdaviams.

Taip slinko metai po metų 
ir Amerikos lietuvių darbi
ninkų judėjimas kilo kaip 
ant mielių. Amerikiečiai lie- 
uviai
jres-
_iž kelių metų žmonių mul
kintojams ir tamsybės pa- 
rikvtojams kunigams nebe- 
us vietos lietinių tarpe.
Bet štai prasidėjo pasmK 

inė karė, į kųyią vėliaus įsi
kišo ir Suvienytos Valstijos. 
Valdžia nusamdė burius šni- 
■ti, kuriems įsakė sekti kiek
vienos tautos, kiekvienos 
arbininkų grupės darbus, 
i šninams nesunku buvo su

sekti. kad lietuviai darbinin
kai. savo didžiumoje,^ yra 
griežtai nusistatę prieš ka- 
■•■ę. kokią ji nebūtų, ir kad 
toki nusistatymą jiems įkvė- 
£ T ktnvin 8c«cialistu S?.-

■ — tai baisus nistiska
i’bininkams žodis. Šusi~- 

ę ir organizuoti darbi- 
:ai tą žodi mini su di- 
usta neapykanta. Provo- 

ikija nekartą parklupdė 
vizuotus darbininkus jų 

b vole už savo reikalus. Jei- 
u Ikšiol pasaulio darbinin

kam- dar nepavyko pasi- 
liuosuoti iš kapitalistinės 
vergijos, tai tam yra kalta 
yn vokacija.

Nuo provokatorių nema

ni-tuvių darbininkų ’ju- 
' v. Visi mes atmena- 
jitia stipri ir galinga 
Lietuvių Socialistų Są- 

Tokios didelės įtek- 
arbininkuose neturėjo

prat
v

tižiai

' te'

• ;i nukentėjęs ir Amen-

0] iv o 
rungi 
mes ____ *

ei viena kita politinė lietu
vių organizacija, kokią tu
rėjo Socialistų Sąjunga. 
Svarbesniuose atsitikimuo
se prieš ją negalėjo atsilai- 
kyt net tautininkų-klerika- 
lu b 
dari 
Jaiistais buvo didelis.

>>
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parodydavo utrodo, kad šita progresyv e 
lietuvių moterų organizaci
ja bus išardyta. Tai bus dar 
viena provokatorių auka.

Bostono Progresistė.

iai pradėjo smarkiai pro- SUS6KC nUlZUllŠKį Hl“ 
suoti ir rodėsi, kad dar. , , .

šyvą pinigą dirbtuvę.

, Manoma, kad 
vis tos pačios šaikos nariai. 

New Yorke jų centras ir 
dirbtuvė buvo skiepe po Nr. 
29 Cornelia st., pačiam 
Grenwich Village centre. Jų 
agentūra buvo ant Broome 
streeto, netoli policijos sto
ties. Suimti žmonės dau
giausia italai ir žydai.

Šiais laikais kai kam ir 
pas mus, Lietuvoje, nebloga 
gyventi. Ypač neblogai gy
venti įvairaus plauko speku
liantams ir klebonėliams. 
Vieniems musų žmoneliai 
nenoroms turi kišenius pri
pilti, o antriems ir-nemur- 
mėdami patys prineša, kad 
tik jų dūšias ganytų.

Prabaštėliams ir klebonė
liams ir rūpintis mažai tuo 
reikalu tenka: jie ir algas, 
kaip ir valdininkai,-gauna; 
jie ir prisiubagauja arba, jų 
žodžiais tariant, prisikalė- 
doja javų, kumpių, linų, 
šiaudų ir pinigų; be to, 
jiems bobelės dar prineša 
gaidžiukų, paršiukų, paga
liau — Smetonos, sūrių ir ki
tų galų. Gyvenimo geresnio 
ir nereikia. O čia dar pamal
dos už gyvus ir nunirusius, 
įvairios ekzekvijos. poteriai, 

vestu- 
laidotuvės — vis litai

KELEIVIO”
KALENDORIUS.
Tik ką perskaičiau "Ke

leivio” Kalendorių, kuriame 
telpa gana naudingo pasi
skaitymo.

"Keleivio” Kalendorius su
sideda iš 112 puslapių, su 
atatinkamais dviem pieši
niais ant apdarų (popieri
nių). Prie kiekvieno mėne
sio yra prikergtas "Darbi
ninkų Kalendorius”, kuris 
parodo kas tą pačią dieną, 
to paties mėnesio, atsitiko, 
tūlą laikotarpį atgal.

Pavyzdžiui, sausio ”1 d., 
1863 m., Prezidento Linkol- 
no paliepimas panaikinti 
baudžiavą Suvienytose Val
stijose”.

”23 d., 1536 m., Kunigai 
sudegino ant laužo garsų 
mokslinčių Joną iš Leideno 
kaipo bedievį”.

”28 d., 1886 m., pakarti 
Varstivoj socialistai: Bar- 
dorski, Kunicki, Osovski ir 
Pietuszvnski”.

"Gegužės 30 d., 1431 m., 
Katalikų kunigai sudegino 
kaipo raganą Orleano mer
gelę, kurią papiežius Leonas 
XIII' vėliau priskaitė prie 
šventųjų”.

"Lapkričio 8 d., 1910 m., į 
Suvienytų Valstijų kongre
są išrinkta pirmas socialis
tas, Victor Berger”, etc.

Apart mėnesių ir istori
nių padavimų, "Keleivio" 
Kalendoriaus turinį galima 
paskirstyti į keturis sky
rius: poezijos, mokslo, pa
veikslų ir juokų.

Poezijos skyriuje randasi 
apie devyniolika eilių, kurių 
tarpe randasi eilės Dr. Ku
dirkos. Jis baigdamas savo 
eiles sušunka:

"Lietuva mano!.
priešui ant tavęs įnirtus 

Privalai hydra tapti ta, 
kuriai nukirtus 

Galvą, tuoj kelios galvos 
vieton jos išdygsta.

Išliksi, tik į hydrą
gyvumo pavirtus, 

Nors priešų^ nestygsta!” 
Skaitydami mokslo 

straipsnius sužinome apie: 
gyvūnų amžių, pasaulio ge
ležinkelius, debesis, lietų, 
sniegą, rasą, šalną, pieno su
dėtį, beždžionės protą, etc.

Daleiskim, ką jus pasaky
tumėt savo pienininkui, jei
gu jis jums pasakytų, kad 
piene, kuri jis jums parduo
da, randasi pelenų? Straips
nis "Iš ko pienas sudarytas” 
tatai išaiškina.

Paveikslai "Kel.” K. telpa 
sekamų žymesnių ypatų: 
Dr. Kudirkos, Stasio šilin
go, Vlado Požėlos, Mykolo 
Biržiškos, žymaus Lietuvos 
socialdemokratų vado Ste
pono Kairio. Taip pat ran-l 
dasi paveikslai socialdemo
kratų atstovų, St. Seimo kle
rikalu atstovu ir "Geležinio 
Vilko”. ' -

Straipsnis "Napoleonas
Lietuvoj” gana-įdomus pa- kas siūląs p. Galvanauskui, 
siskaityti. Prie to ten telpa Tat Kabinetas turbut kiek 
ištisa Lietuvos Konstitucija supažangės, bet sąstatu ne- 
ir "Įstatymai apie Lietuvos daug skirsis nuo dabar atsi- 
Piliet.vbę”. 'statydinusio.

žodžiu sakant, ”Kel.” Ka-' -----------
lendorius yra įvairi ir verta1 Šiauliai. — Sausio 21 d. 
perskaitymo knygelė. Kiek- 12,000 žmonių manifestaci- 
vienas lietuvis darbininkas ja. Rezoliucija, kad musų 
privalėtų ją Įsigyti. Kaina, valdžia neduotų kištis į 
naga! apgarsinimą, 50 cen- Klaipėdos reikalus lenkams, 
tų; "Kel.” prenumerato- kad jei butų toksai pavojus, 
riams 25 centai. , tai kad tuojaus musų kariu-

J. Naujalis, menė užimtų Klaipėdą.
• s
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pamokslai, krikštai, 
vės, 
plaukte plaukią. Kiekvienas 
neša ir nori, kad jo dūšią 
klebonėlis išganytų.

O tiems klebonėliams ne 
visada jau taip labai tos jų 
įvelės rupi. Rupi, žinoma, 
tolei, pakol jos paklusnios. 
Bet jeigu kuri nors ‘ kartą 
nepaklausė, tai gali ir ”par- 
mazono” vardą pelnyti ir 
net bažnyčioj gali būti ap* 
šaukta bedieviu. Gudresni 
klebonai, žinoma, to neda
rys, kad kitus neišgąsdintų, 
nesupykintų ir nuo savęs 
neatstumtų. Kvailesni, kaip 
žmonės sako, neapsirokavę, 
supykę už menkniekį ant 
parapijonų, ima bažnyčioj ir 
išvadina visus durniais, 
kiaulėmis, bedieviais, maso
nais ar parmazonais ir maž
ne ant galvos kitam ap-- 
spiauja. Šituo dar nepasi
tenkina. Visiems bažnyčioj 
įsako, kad neitų į kitą para
piją mišių užpirkinėti, o gali 
tat daryti tik savoj, kad 
prieš kleboną niekas neiš
drįstų nei žodžio pasakyti, 
nes tąpda nusidėsiąs prieš 
Dievą ir bus įrašytas į tam 
tikrą masonų knygą. Toks 
atsitikimas buvęs vienoj Vil
kaviškio apskr. bažnyčioje.

Žmonės ima, pagaliau, ir 
supranta, kad jų klebonė
liams rupi tik pinigus iš 
žmonių rinkti, bet ne žmo
nių dūšia rūpintis. Ir čia 
dar, žiūrėk, nesenai išdumi- 
nęs, masonais ir bedieviais 
visus išvadinęs, vėl ateina 
ubagaudamas ar kalėdoda
mas pas tuos pačius bedie
vius. Ir viskas baigiasi tuo, 
kad žmonės supratę, kas ru
pi jų ganytojui, jau nebeno
ri ir "Kalėdos” duoti, saky
dami, kad tokios pat teisės 
"kalėdoti” gali turėti ir visi 
kiti valdininkai, nes taip-pat 
žmonių reikalais rūpinasi.

”L. U." Jn. Kalvelis.

Šiomis dienomis slapto
sios policijos agentai susekė 
New Yorke sląptą spaustu
vę, kur buvo spausdinami 
netikri Amerikos ir kitų ša
lių pinigai, pašto ženkleliai, 
prohibicijos stampos, tarp
tautiniai pašto kuponai, 
klastuotos degtinės banda- 
rolės ir kitokie dalykai. Po
pieriniai pinigai buvo spaus
dinami visokio didumo, nuo 
$2 iki $20; buvo mušamos 
Austrijos kronos, Italijos li
ros ir taip toliaus. Be to da 
buvo liejami sidabriniai 
kvoteriai ir auksiniai Ame
rikos pinigai, tik, supranta
ma, ne iš sidabro ir ne iš 
aukso. Pinigyno departa
mentas apskaito,- kad šita 
dirbtuvė yra išleidusi Į svie
tą nemažiau kaip $10,000,- 
(j00 falšyvais Amerikos pi
nigais. O kiek ji padarė kitų 
kraštų pinigų, tai da neži-

imu”. Kuomet Frri-{ Šitie pinigai buvo dau- 
wė valdžią” Secialis- ginusia vežami Europon, 
ioj tai jo pasekėjai Pietų Amerikon ir tenai pla

kai ’ (lirbo išsijuosę tinami. Mat, užsieniuose 
at darba svetimkalbė-, žmonės dolerių gerai nepa- 
anizacijose. Sąmonin- j žįsta, tai jie negali ir atskir- 

%cialistų vadai kartu ti, kur tikras pinigas o kur 
< Ralistu Partijos Pildo-; klostuotas. Buvo jie platina

mu Komitetu perspėjo, 
’ainkus nuo pragaištin- 

frainiukų agitacijos, 
avė progos Frainos pa-

kokią ji nebūtų, ir kad

Lietuvių Socialistų Sa
uga. kuri yra dalimi Ame- 

ik < Socialistų Partijos. Ir 
'avi' n valdžiai (kartu ir 

•matiniams kapitalistams) 
'kN:ias radikales "foreine- 

- ■ organizacijas sunaikin- 
B kaip? Tiesioginiu bu
nka lengva tai padaryti, 

nntasi provokacijos.
Ir atsirado visokie Frai- 

: kurie tuojaus pagarsė-
1 darbininkuose savo "ra-

..a
U 

fra 
toki

c*ri
Partija
k bukai ” dirbo "išsijuosę tinami.

a
i; - (. ;-<r

nes/’ ■ 
l -u ?
y;

i - .jtarr 
i vos 
{Tas |
akėjams'tverti organizaci
jose savo frakcijas ir kovoti 
su "social-patriotais”. Prasi- 
lėjo frakcinė kova ir...“ val
džia atsiekė savo tikslo: So
cialistu Partija tapo suskal- 
dvta. o svetimkalbės arba 
"foreinerių” organizacijos 
sunaikintos. Tokiu budu ta
no sugriauta ir L.S.S.

Kartu su L.S.S. frainiu- 
kai sudrasže ir L.D.L.D., 
kuri tiek daug naudos teikė 
lietuviams darbininkams, 
leisdama tinkamas darbo 
žmonėms knygas.

Nuo frainiukų provoka
toriškų dhrbų nemažai nu
kentėjo ir Lietuvių- Moterų 
Progresvvfe Susivienyjimas. 
Laike frakcinių vaidų iš jo 
pasitraukė daug gabių ir 
veikliu moterų* Bet didžiu* 
ma nrocmesisčių vistik pasi* 
liko Susivienyjime, ®es ma-

mi ir šioje šalyje, bet tai vis 
prie nelegalių biznių, dau
giausia prie degtinės šmu
gelio. Tie sukčiai užpirkda- 
vo iš šmugelnininkų daugy
bę degtinės ir užmokėdavo 
falšyvais doleriais. Paskui 
jie tų degtinę parduodavo 
kitieYns ir gaudavo už ją ti
krus pinigus. Apgautas deg
tinės šmugelninkas nors ir 
apsižiūrėdavo vėliaus, bet 
turėdavo tylėti, nes jei jis 
apskųstų apgaviką valdžiai, 
tai ir jis pats papultų.

Savaimi suprantama, kad 
prie platinimo tų pinigų tu
rėjo būt daug žmonių. Ir 
valdžios agentai mstao, kad 
prie tos organizarijos prigu
li nemažiau kaip 1,000 žmo
nių. Iki šiol New Yorke, De
troite, Chicagoj, Bostone ir 
Philadelphijoj jų suimta jau 
apie 70 žmonių. Daug jų 
agentų yra da Pietų Ameri
koj ir Europoje. Amerikos 
valdžia jau pranešė apie tai 
visoms valstybėms ir dabar

—----- - -
Kaune užtėpliojo iškabas.
Vasario 4 d. po nakties at

rasta visame Kaune kuone 
visos žydų ir lenkų kalba iš
kabos užtėpliotos juodais 
dažais. Kas tai padarė, iki 
šiol nesusekta. Komendan
tas kaltininkus trauksiąs at
sakomybėn, jei surasiąs 
juos.

Naujas Ministerių 
Kabinetas.

Ministerių Kabinetą tver
ti, kaip girdėti, p. Stulgins-
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

BROOKLYN, N. Y. 
Bimbininkams nepavyko.
5 d. kovo E3S.S. 19 kuopa 

buvo surengusi referatą, 
kurį skaitė "Darbo” redak
torius drg. V. Poška temo
je: "Darbo Unijų švietimo 
Lyga”, Reikia pripažinti, 
kad drg. Poška, išreikšda
mas savo nuomonę apie tą 
lygą, nuosekliai, aiškiai ir 
faktais pasiremdamas išaiš
kino minėtos lygos tikslus, 
pamatinius jos siekius ir 
nuo kada toji lyga pradėjo 
reikštis (teisingiau pasa
kius, nuo kada komunistai 
pradėjo ta liga sirgti). Drg. 
Poška įrodinėjo, kad kalba
moji lyga nėra niekas dau
giau, kaip tik grynai komu
nistinė organizacija ir, kai
lio tokia, negali būti darbi
ninkams naudinga. Svar
biausi jos tikslai—tai ąmal- 
gamacija įvairių unijų (ypa
tingai adatos unijų). Bet 
reikia pasakyti, kad ta idėja 
yra daug senesnė, negu mi
nėta lyga, šita lyga, kaipo 
komunistinė, negali būti 
darbininkams naudinga dar 
ir todėl, *kad panašias orga
nizacijas labai tankiai orga-

AMERIKOS LIETUJV1U JUDĖJIMAS
K-------

Lietuviai gyvena sutiki
mi, išskyrus vieną-kitą, ka
talikei], kurie šmeiždami ki
tus pastato save ant pajuo
kos akyse svetimtaučių.

Pereitą metą čionai buvo 
atsibastęs lietuviškas kuni
gas Ambrozaitis į lenkišką 
parapiją Freesoil, Mich., kur

j

NORWOOD, MASS.
Pastabėlės musų korespon

dentams.
Lai bus man leista pada

ryti keletą pastabėlių musų 
kolonijos korespondentams. 
Parašyti korespondenciją 
nėra taip sunku, bet parašy
ti teisingą ir gerą korespon
denciją musų koresponden
tai neįstengia. Jie tankiai 
rašo korespondencijas ne 
tam, kad pasitarnauti laik
raščiui ir jo skaitytojams, 
bet tam, kad išliejus tulžį 
ant sau nepatinkamos ypa
tos (tankiausia ant politi
nio priešo).

Delei pavyzdžio paimsime 
korespondenciją tūlo Tova- 
riščio, tilpusią "Keleivio ’ 
No. 8. Tasai koresponden
tas smarkiai atakuoja Gal-į 
gauską, primesdamas jam dievius ir dievuotus sklei- 
šeimynų griovimą. Tiesa, ■ džiant tarpe žmonių neapy- 
apie pora metų atgal minė-į kantą 
tas G. savo elgėąįu '

negalėjo prisišaukti ir p gų rinkti. Ir komunistai au- 
Misijo 

nierius sulinko $27.60.
Pasipinigavęs misijonie

rius varo savo misija to-

negaiejo prisisaukti ir p/ie
numirusio neatsiiankė. Ve- kavo gana gausiai, 
žant į kapus sutiko ir broli, 
kuris savo burną užsuko į 
kitą pusę, kad nematytų mi
rusio brolio. Toks pasielgi- liaus, bet jau pradeda "be

dieviams” duoti vėjo. Kas,mas nustebino ne lik lietu-
vius, bet ir gėda nuo svetim- girdi, iš tokio žmogaus, ku- 
taučių. Kada i... ........ .
buvo sveikas, jiedu 
tiko, bet nabašnin 
gus ir užrašius savo turtą 
kurio yra gal poia šimtų do
lerių, moterei, nuo to laiko 
brolis užpyko, Kad turtas 
neteko jam ir ne. 
prie numirusio.

vo avelių dūšią. Ant galo!geri katalikai, kurie 
nustojo mokėję jam algą, gėdą visos apieiinkės 
kas privertė jį iš šios apie- viams.

ir lietuviai katalikai mpkė- 
vavo jam duokles.Iš pradžių
kunigėlis buvo gana gerbia
mas, bet laikui bėgant nyko 
ir jo įtekmė tarpe parapijo- 
nų, nes lenkai ir lietuviai pa
matė, kad dvasiškas tėvelis 
labiau myli dolerį, negu sa-

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

nabašninkas ris netiki į Dievą Be tikė- 
^erai su- jimo ant svieto nei tvarkos 

kili apsir- nei parėtko: vienas kitą ant 
,' gatvės susitikęs nudurtų ar

ba ”išgvoltavotų”» Anglijos 
karalius Jurgis 2-rasis pa
naikinęs šliuba, ir kas iš to 
išėję? Kokie tai bomai ”iš- 
gvoitavoje” paties karaliaus 
dukterį (tartum čia šliubas 
kaltas). Tada karalius pa
matęs, kad taip negerai, ir 
pašaukęs kunigus, kad vėl 

i visk? sutvarkytų.
Bepeikdamas "bedievius’ 

misijonierius atsiminė, kad 
jis pas komunistus ant "būr
as”, taigi susigriebė ir vėl

ilankė nei
Vis tai 

daro 
lietu-

kurie

Ūkininkas.linkės išsinešdint. Dabar bus 
ramiau, nes nebus kam sijot ■ 
ūkininkus per Romos kata-Į 
likišką sietą ir skirstyt į be-1 

' ■ dievuotus sklei-j
‘j 9 11 V VI

,^- ■^4. ' _ . .r. Vasario 23 dieną atsibel- • pradėjo juos girti. Bedie-
las vr. savu eige^u galėjo i Nekurios moterėlės labai j lė čionai kažin iškur misijo- viai, girdi, pirma busią pas 
papiktinti ne vieną cnatlyvą pageidauja kunigėlio, sako, nierius kun. ki iksčiunas. Dievą užrašyti, negu tokie 
moterį ar vyTą. Tuomet, ro- nėra kam nei sūrelio nunešt. Apsigyveno jisai pas komu- katalikai, kurie nenori jo 
dosi, ir buvo reikalas rašyti 9 d. vasario čionai pasimi- ni^tą Ž. Lrbą, ir 25 vasario; priimti ant burdo. Komu- 
apie tą nusidėjėlį, kuomet rė gerai žinomas šioj apie-j laikė komunistų salėj misi- Lustams tas patiko ir jie pra- 
jis tas nuodėmes pildė. Šian- linkėj lietuvis D. Butas, pa-j jas. Reikia pasakyti, kad ko-, dėjo ploti. Mat jie tikisi po

Į

EASTON, PA.
Kun. Krikščiūnas laiko 

munistams misijas.
ko

riai, girdi, pirma busią pas

‘ nenorį jo 
ant burdo. Komu- 

patiko ir jie pra-

nizuoja Įvairus šnipai tiksiu tiems
išprovokuoti darbininkus. 
Mes matome, kas atsitiko su 
slapta konferencija Michi- 
gano miškuose. Beto, žinant 
musų lietuviškus lygos lyde
rius, kaip tai: Bimbą, Pru- 
seiką, Jankauską ir kitus, 
kurie slaptai gręžia unijas 
iš vidaus, ar galima susi
laukti- gerų vaisių iš lygos 
darbuotės? žinoma, kad ne!> 
Lygiečiai įneša į unijas tik
tai suirutę,, daugiau nieko. 
Mes žinome, kaip jie bėgė; 
diškiausiu budu kelia triuk
šmus organizacijų susirin
kimuose ir tankiai susitarę 
Įkando išardyt viešus susi
rinkimus.

šiame susirinkime komu
nistiški lygiečiai irgi neapsi
ėjo riesukėlę triukšmo. Pa
baigus drg. Poškai kalbėti ir 
nesirandant klausimų, vaka
ro vedėjas drg. Glaveckas 
leido iš publikos norintiems 
kalbėti po 10 minutų. Pir
mutinis paėmė balsą Bimba. 
Ką jis ten kalbėjo, nėra rei
kalo rašyti, nes visiems yra 
žinomos jo meliodijos. Išsi
baigus laikui pirmininkas 

•pąprašo, kad jis nustotų kal
bėjęs, nes jau ir taip 14 mi
nutų išėjo, o užsiregistravu
sių yra ir daugiau. Bet kur 
tau! Bimba nebūtų komu
nistas, jei jis prisilaikytų 
tvarkos. Mat komunistų bu
vo padarytas flbks suokal
bis, kad sukelti triukšmą ir 
nuversti susirinkimo tvar
ką. Tuojaus vienas iš bimbi- 
ninkų pašokęs duoda įneši
mą, kad leisti Bimbai kalbė
ti, kiek tik jis nori, o kiti jo 
įnešimą paremia. Bet bimbi- 
ninkams jų pienas nepavy
ko. Pirmininkas jų riksmo, 
švilpimo ir šnypštimo nenu
sigando (daugiausia šnipšti- j 
mu pasižymėjo Bimbienė) ir -J 
neleido ilgiaus Bimbai kal=J 
bėti. Kilo lermas. Iš visų pu
sių girdėjosi žmonių pasi
piktinimas komunistų ne- 
kulturiškumu. Komunistų 
revoliucioniškas kraujas ant 
tiek užsidegė, kad jie griebė
si už krėslų.Bet čia ir vėl ne
laimė. Tuo tarpu įnėjo į sve
tainę dženitorius ir, pama
tęs kame dalykas, pareika
lavo, Ikad mitingas butų už
darytas ir publika išsiskirs
tytų.

žmonių šiame mitinge bu
vo daug ir visi turėjo progos 
pamatyti, ant kiek musų ko
munistai dar nekulturiški.

dien gi G. gyvena pavyzdin- likdamas dideliam varge 
gai, ir net patartina butų ki- moterį su šešiais vaikučiais.

---- > lietuviams imti iš jo XT—- --1"' 
pavyzdį.

Jeigu G. bolševikauja ir 
kam nors netinka jo pažiū
ros, tai juk galima jo pažiū
ras ir taktiką kritikuoti, o 
ne kibti į asmeniškus reika
lus. Net juokinga atrodo, 
kuomet T. džiaugiasi, kad 
komunistėlis G. tapo prikal
tas prie gėdos stulpo. Bet 
kodėl korespondentas T. ne
atsižvelgia į tuos, kurie Gal- 
gauską ”kryžiavojo”. Juk 
viešai iškolioti žmogų gali 
tik nekultūringi gaivalai.

Beto, reikia pastebėti, kad 
T. nevisai vykusiai nupiešia 
ir apie gaisrą kilusį lietuvių 
bažnyčioj. Jisai rašo, kad 
katalikai kartu su bažnyčia 
neteko ir savo svetainės. Iš- 
cikrujų gi gaisras svetainės 
visai nepalietė, ir bažnyčios 
tik vienas galas teapdegė.

Ant galo T< sako, kad 
mums, laisvamaniams žmo

nėms, bažnyčios sudegimas 
daug neapeina”. Iš tokio pa
sakymo galima manyti, kad 
laisvi žmonės lyg ir pritaria 
bažnyčių deginimui? Toks 
pasakymas yra nusižengi
mas prieš laisvamanybės 
principus. Nuosakus laisva
maniai yra įsitikinę, kad pa
kol bažnyčios negrius žmo
nių vaidentuvėse, patol jo
kie gaisrai nei terorai jų ne
sunaikins.

Tai šitiek teisybės ir beša
liškumo T. korespondenci
joj: Yra buvę ir daugiau pa
našių korespondencijų, ir aš 
čia peržvelgiau T. korespon
denciją ne kaipo vieną iš ne
teisingiausių, bet kaipo vie
ną iš vėliausia tilpusių "Ke
leivyje”

Todėl, gerbiami korespon
dentai, kurie branginate tą 
laikraštį, į kurį siunčiate ži
nutes, malonėkite rašinėti 
tik teisingas ir neasmeniš- 
kas korespondencijas.

Lukšių Juozas.

munistai tas misijas ir is-’ mirties i pievo karalyste 
garsino. ‘ keliauti. ‘

Misijonieriaus 
draus ir mokėta iš komunis-i 

i tų pasinaudoti. Visų pirma rite, kad butų suorgapizuo- 
jisai savo kalboj išgyrė "be- ta neprigulminga bažnvtė- 

_ _ dievius” (komunistus), kad lė?” Tuoj pakelia rankąs
vieną brolį ūkininką, kurį jie jį priėmė ir užlaikė, o pa- komunistai Urba ir J. Birm 
nabašninkas gyvas būdamas skui leidosi su kepure pini- • ba, tas ką "Keleivį" daugiau-

Nors liko šiokia-tokia ūkė, 
į bet .mažai yrž. įmokėta į ją 
■pinigų,, kuone viskas ant 
1 skolos. Nabašninkas buvo 
geras žmogus. Jis turėjo

u.
s butą gu-1 Pagyręs komunistus, mi- 

■' ’■ 1------- ■ -ijonierius klausia, ’kas no

šia keikia. Žmonės pradeda 
juoktis, kad komunistai jau 
parapiją organizuoja. Tas 
misijonierius yra antras ka
pucinas, iškeikė daktarus ir 
abelnai visus molėtus žmo
nes, kurie netiki i Dievą ir 
dūšią. Sako, tokie daktarai 
tamsunai, nieko nežinantis
ir juodi kaip čebatai. Ir šito-! 
kiam keikimui komunistai 
ploja ir nori jam bažnyčią 
statyti. Ir jie da vadina save 
darbininkų užtarėjais.

Vienas komunistų atsisto
jęs klausia to misijonie
riaus, ar jis gali atleisti 
už užmušimą žmogaus? Mi
sijonierius atsako, kad ga
lįs. Mat, iš komunistų prie-: 
žasties tapo nužudytas F. Į 
Vyturys (Miškinis^ tai1 
žmonės dabar sako, jog są-į 
žinės kankinami komunistai, 
tam tik ir pasikvietė šitą! 
misijonierių, kad jis apva-; 
lytų juos nuo šitos išdavys-' 
tės. Tūli sako, kad komu-

WEST FRANKFORT, ILL. 
Apie darbus kasyklose.
Čia yra viso net 8 anglių 

! kasyklos, iš kurių nei viena 
nedirba pilno laiko. Geriau
sia dirba viena nauja kasy
kla No. 9 Chicago Wilming- 
ton and Franklin Coal Co. 
Viršminėtoje kasykloje dar
bas uždyką negalima gautu

įToje kasykloje dirba vien 
tik "susipratę revoliucionie
riai” (komunistai). Tie mu
sų ’susipratėliai” ir įvedė 
tokią sistemą, kad nors ir 
mirtum, darbo uždyką ne- 

I gautum. Patys komunistai, 
sakoma, darbo neperka — 
jiems uždyką duoda jų ge
ras frentas superintenden
tas Radenbush.

į Jeigu tokią sistemą butų 
■Įvedę socialistai arba kitos 
į pakraipos žmonės, tai senai 
apie tdi butų buvę bubnija- 
:ma komunistų organuose; 
j bet kaip jie patys tokią sis-

nistai ir spaviednės ėjo pas1 tai tyku ir ra-
r ; mu. Žmones tą kasyklą pra-.

Kaip "Keleivį” ir ”Naujie-ĮtTP?ė sidlava, nes mat ten 
nas”, tai musų komunistė-ĮŠidlavos parapijonai 
liai keikia susiriesdami. c.

v.

nas , 
liai _____ ___________
Pernai laike Laisvės Drau- 

! gijos baliaus toj pačioj sve
tainėj vienas vaikinas pra
retėjo dalyti "Naujienas”, tai į 
tie patįs komunistai be maž-

Vršminėtos kompanijos 
kasykla No. 1 (Orient, Ilk) 
yra didžiausia kasykla visa
me pasaulyje, šita kasykla 
padarė pasaulinį rekordą

ko jo nesudraskė už platini- Ėov o 1922 m. Tą dieną 
CL. is tos kasyklos įskėlė net 

kadDokie “raštai 8.218 tonų'anglies, už ką 
esą nedarbininkiški. O kle- i kompanija gavo nematai 
rikalo Krikščiūno misijas jie Ppn0- Darbininkai, kūne tą 
remia kaipo naudingą dar- fkeną įskase saugiausia an
tininkams daiktą. Tai ve, ghes, gavo vien tok po ?2.o0 
kaip musų komunistėliai su
pranta darbininkų reikalus.

Buvęs.

mą socialistines literatūros
Jie rėkė, 1

e

• v

Reporteris.

... Lith.

Jie yra tikri triukšmadariai, palikus, važiuot Į miestus
padaužos ir niekšai. dirbt, kad nuošimčius atmo

kėjus. ______..

I
I

THE BORDEN COMPANY
*

Borden Building, New York.

♦

KfUH

Apie septyniosdešimts penki metai atgal, Gail — 
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose, 
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė, 
kad nėra maistu svarbesnio, kaip geras pienas; ir 
kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės.

Po keliu metu studijos ir eksperimentavimo, jis 
surado tok; pieną ir pavadino jį Eagle Pienu. Ir 
nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vienas 
iš didžiausią maistu, kurie išauklėjo milijonus kū
dikiu Į stiprius ir sveikus vaikus. '

idant žinotumėte kaip vartoti Borden's Eagle 
Pieną, savo kūdikio penėjime, mes esame atspaus
dinę jusu kalboje pamokinimu kaip jį prirengti 
kūdikiams visu amžių. Jei nori gauti šitų pamoki
nimu, išpildyk žemiau esantį kuponą ir pasiąsk ji 
mums šiandien Eagle Pieną parduoda geresnio
sios grosernės ir delikatesu krautuvės.

Eagle Pienas yra gryniausias šviežias ūkio pienas, 
sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sanitarin
ius kenus po to. taip didžiuma vandens tapo pra
šalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pabandyk 
Eagle Pieną. Ji rekomenduoja gydytojai iš visur 
delei jo grynumo. Jis lengvai suvirškomas.

-------------- KUPONAS________
Pažyir.ėkit kokios literatūros norit

MAITINIMO KŪDIKIŲ
KNYGĄ KNYGA

Vardas ....

Adresas ...

į Motinas Lietuves 
Amerikoje

glies, gavo vien tik po $2.50 
ir kožnas po retežėlį su brė
žiniais medaliais, ant kurių 
buvo užrašyta: ’’World’s 
Record No. 1 Orient Mine”.

Toje kasykloje dirba su
virs vienuolika šimtų darbi
ninkų visokių tautų; taipgi 
nemažai dirba ir lietuvių. 
Pusė darbininkų gyvena ant 
pečės Orient, III., kita-gi pu
sė būna West Frankfort’e. 
Orient nuo W. F. atstu 4 an
gliškos mylios. Frankfortie- 
čiai važiuoja traukiniu į 
Orient kasyklą dirbti. Kuo
met traukinis pribuna į vie
tą, darbininkai pulte puola 
iš karų į maudyklę persi
mainyti darbiniais drabu
žiais, kad nepavėlinus "main 
trip” po žeme. Bebėgdami 
išvarto ir ”dinerkes”. Buvo 
ir tokių juokingų atsitiki
mų, kad iš greitumo kai ku
rie pamiršdavo maudyklėje 
apautuvą ir išbėgdavo basi 
prie šafto skylės. Mat, po 
žeme darbininkams reikia 
eiti į darbo vietą gana toli, 
kai kur yra 2 angliškos ^my
lios tolio., užtad unija išrei-

AMSTERDAM, N. Y. 
Vencienės prakalbos.

23 d. vasario į musų kolo
niją atsilankė L. M. Globos 
Komiteto įgaliotinė p. Ven- 
cienė. Jos priėmimui dau
giausia rūpinosi p-lė S. Pu- 
riutė. Ji savo stuboje suren
gė viešniai puikią vakarienę, 
kurioje, apart viešnios, da
lyvavo būrelis vietos veikė
jų.

Nors po kelionei Vencienė 
buvo pavargusi, bet ant ry
tojaus dar prieš, prakalbą 
ėjo po stubas rinkdama au
kas Lietuvos našlaičiams. 
Reikia pažymėti, kad ir vie
tinis klebonas prisidėjo su 
auka ir pridavė daugiau 
energijos darbuotis Lietu
vos našlaičių gelbėjimui.

24 d. vakario, vakare, įvy
ko prakalbos. Pirmu .atveju 
p. Vencienė kalbėjo apie Lie
tuvos našlaičius ir jų auklė- ___
jimą. Pertraukoj buvo ren-p-aJavo iš kompanijos ”main 
karnos aukos. Per prakalbas' trip’* po žeme, kad darbinin- 
tapo surinkta 204 dol. 80c., o kus nuvežtų į darbo vietą, 
vaikščiojant po stubas 3-1 Važiavimas po žeme pavo- 
dol. Atėmus išlaidas 10 dol.' jįngas; viena, pergreit va-

našlaičiams liko 228 žiuoja, kita-gi kompanija 
' nepažiūri ir neatkreipia 
atvdos į elektros vielas. 
Tankiai elektros vielos būna 
nupuolę ir pora kartų ką-tik 
karai su žmonėmis neužva
žiavo ant elektros vielų, kur 
butų žuvę nemažiau 250 » 
darbininkų.

FOUNTAIN, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo, 
šioj apielinkėj gyvena 

diktokas skaičius lietuvių 
ūkininkų. Žemės yra viso
kios, bet daugiausia geros, 
derlingos. Ūkininkai gyvena 
neblogai, žinoma tik tie, ku
rie skolos neturi arba su ma
ža skola. Bet kurie pirko ūkį 
ir pasiliko skolose, tai tiems 
ne kas.

Pereitais metais nors vis
kas, gerai užderėjo iš javų, 
bet kadangi javų kainos že
mos, todėl prisiėjo neku- 
riems ūkininkams, moteris

50c., i 
dol. 30c.

Antru atveju p. Vencienė 
kalbėjo apie Lietuvos dabar
tinę padėtį ir kovą su prie
šais. Iš visko matyt, kad p. 
Vencienė yra pasišventusi 
darbuotis Lietuvos labui. 
Jos prakalba buvo rimta, 
įdomi ir nieko neužgaunan- 
ti, todėl ir publika ramiai ir 
atydžiai jos klausėsi. Neku- 
rie net stebėjosi, kad mote
ris gali apie 3 valandas lai
ko kalbėt.

Po prakalbų dar keliolika1 
ypatų prisirašė prie L. M. G. j 
Komiteto, pasižadėdami 
darbuotis našlaičių labui ir 
ant toliaus.

Kaipo rengėjas minėtų 
prakalbų tariu ačiū p-lei S. į 
Puriutei ir p. Jurkunienei! 
už jų pasidarbavimą.

Ant p. Vencienės prakal
bų buvo atsilankęs koks tai 
Bimba (komunistų spyke- 
ris), kuris ant rytojaus ne
būtų dalykų priplepėjo ant 
p. Vencienės ir abelnai ant 
Lietuvos veikėjų.

P. J. Lalas.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai
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ANGLIAKASIŲ STREI
KAS FRAKCIJOJ.

Paryžiaus žiniomis, an
gliakasių streikas šiaurės 
Francijoj plečiasi. Streikų

*
Ta pati daina lietuvių kal

boje :
Broliams Lietuviams.

Kokios kalnų sienos, 
Kokios jūrių gelmės 
Stojo skersai musų kelio 
Draudė eit bendrai?

Kraštas musų lygus, 
Darnios musų upės, 
Paklaidos — nesutarimai 
Draudė eit bendrai.

Vieną širdys jautė,
Vieną protas tarė 
Musų gįslų vienas kraujas 
Liepė eit bendrai.

Broliai mus* tikrieji. 
Saulėj šioj arčiausi.
Eisim pertvaras peržengę 
Jungt abu kiemu!

V.
M. Stankevičių^ 
V. Subočius, 
J. Markauskas ir 
P. Limbą.

•1 
šas

LATVIŲ PASVEIKINI
MAS LIETUVAI.

Giedota latvių valstybės 
teatro choro statant 
vių veikalą „Blindą”.

žodžiai: J. Rainio; 
Muzika: Kolvino.
raljem Lietaviešie 

Kadi augsti kalni. 
Kadas dzilas juras 
Musu celus aizškėrsoja, 
Liedza kopa nakt?

Žeme musu lidza, 
Upes musu ramaa, 
Parpratumi — nepratumi, 
Liedza kopa nakt.

Lidzi sirdis juta, 
Lidzi prati teica 
Musu dzislu viens asins 
Lika kopa nakt.

Istie musu braii 
Tuvakie šai saulė, 
Pari iesim starpu žogu 
Kopa sėtas laist!

katj jis yra labai nau- vesdama 25,000 mainerių iš1 rodo Rusijos bolševikų dik 
Eugenija ir Vytautas Mn- dingą I ictuvojc įstaiga, ku- darbo. _ tatura, kuri, kaip koks gir

miamas Lietuvių fr’vr——j j. r —~ v
Globos Komitetas šelp.a ir apskelbusi Suvienyta Genę-, .

I globoja našlaičius, aš ma- rale Darbo Konferencija, k- vaisių vis tiek nebus. Tai pa-

Med Stud. Al. Margeris.

Munšainas
Didžiausias žmonių sveikatos ir laimės neprietelius!

keleivis

Delko Roselando parapijoj 
kilo skandalas?

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Roselande, šaliai 
Chicagos, lietuvių bažnyčio
je įvyko didelės riaušės. Da-i 
bar "Naujienų" korespon
dentas nurodo ir priežastį, 
dėl kurios tas skandalas ki
lo. Jis rašo:

Roselando pavapijonvs 
yra pasiryžę pašalinti kuni
gą Lapelį, bet lapelis užsi
spyręs laikosi. Nebegalėda
mas suvaldyti savo parapi- 
jonų, kelios savaitės atgal 
kunigas Lapelis buvo parsi- 
kvietęs net du misijonieriu, 
kurie per visą savaitę laikė 
čionai misijas. Laikė pamal
das, sakė pamokslus, saikdi- 
no žmones, kad butų geri 
parapijonys. žmonių būda
vo pilnutėlė bažnyčia kas 
vakaras, škaplėrių, rožan
čių, kryželių, šventų pa
veikslėlių, knygelių parduo
ta už 500 dol.; bažnyčiai su
rinkta aukų apie 500 dol. 
Paskutinį vakarą buvo ren
kamos aukos misijonie- 
riams, surinkta 620.48. Išvi
so suviršum 1.600 dol. Buvo 
manyta, kad jau tuo viskas 
ir pasibaigė.

Bet parapijonys sužinoję, 
kad kun. Lapelis buk tai ne 
visus pinigus, surinktus mi
sionieriams, jiems atidavęs. 
Misionieriams davęs tik 400 
dol. iš 620 dolerių. Užklaus
tas komiteto, kodėl neatida- 
vęs visų pinigų misionie- 
riums.- kunigas buk atsakęs, 
kad vyskupas tiek teveliięs 
duoti. O misionieriams sa
kęs, kad parapijos komite-i 
tas tiek tiktai teliepęs duoti.' 
Tas parapijonims baisiai ne-' 
patiko ir jie atnaujino savo ' 
atakas prieš Lapelį. Nedė-' 
lioj, vasario 4 d. po pietų tu- • 
rėjo būti parapijom] susi
rinkimas, bet kun. Lapelis 
nedavė svetainės. Tarp pa
rapijom] kilo neramumas. 
Davatkos, sako, pipirais kai 
kam barstė. Ir susirinkimas; 
neįvyko.

Kada jau ir misijos negel
bėjo, tai 11 d. vasario kun.’ 
Lapelis pasikvietė vyskupo; 
pasiuntinį kun. Dr. Dunne, 
ir kunigą Bumšą. Atlaikęs 
pirmąsias mišias kun. Lape
lis pranešė parapijonams, 
kad šiandien busiąs didelis 
ir garbingas svečias, o todėl 
reikėsią jį pasitikti ir labai 
garbingai ir iškilmingai pri
imti. Taipgi pranešė, kad 3 
vai. po pietų busią prakal
bos bažnytinėj svetainėj.

Atvažiuoja vyskupo pa
siuntinys kun. Dr. Dunne. 
Laiko sumą; pusėje sumos • 
pradeda sakyti angliškai 
pamokslą prie altoriaus at
sistojęs. Žmonės nesupran
tantys anglų kalbos manė, 
kad jisai ištikrųjų sako pa
mokslą, bet tai buvo ne pa
mokslas. o tik barimas ir ko
vojimas lietuvių. Vienas pa
rapijoms nebeiškentęs atsi
liepė: „čionai ne vieta laiky
ti mitingą. — jei nori laikyti 
mitingą, tai eik į beizmentą, 
į svetainę”. Vyskupo pasiun
tinys dėl to labai supyko ir 
iškėlęs rankas su sugniauž
tais kumščiais pradėjo eiti 
nuo altoriaus prie to žmo
gaus šaukdamas: "Suareš
tuokite, suimkite, suriškite 
tą bedievį!" Tuoj pašoko du 
vyru tą žmogų imti. Bet čia 
įpuolė į bažnyčią du polieis- 
tai, kurie buvo parapijom] 
pastatyti vž durų. Pamatę 
policmanus tuodu vyru gris
ta atgal ir atsisėda. Polic
manai pradeda moti ran
kom vyskuco pasiuntiniui, 
kad tas grįžtų prie alto
riaus, bet tas vis saukia, kad 
suareštuotų tą parapijoną 
kaipo triukšmadarį, žmonės 
sukilo iš suolų; vieni šaukia, 
kad areštuotu vyskupo pa
siuntinį, kiti - kad tą para
pijoną. Bobos puola pne po- 
licmanų, neduoda areštuoti. 
Policmanai nebežiūri to

žmogaus, bet nori numalšin
ti žmones. Bažnyčioj di- 
džiausis triukšmas. Vieni 
bėga laukan, kiti šaukia,kad 
vyskupo pasiuntinys eitų 
laukan. Kai kurios moterys 
nusigandusios alpsta. Vieną 
moterį nešte išnešė iš bažny
čios. Žmonės kone visi išbė
ga iš bažnyčios. Atvyksta 
daugiau policijos. Komitetai 
reikalauja, kad areštuotų 
vyskupo pasiuntinį, bet vie
no policmano butą gero ka
taliko, jis ima prašyti komi
tetą, kad leistų pabaigti su
mą. Komitetai policmano 
prašymo paklauso, bet kiti 
šaukia areštuoti kun. Lape
lį. Policmanai eina jieškoti 
Lapelio. Jieško visur, bet 
Lapelio nesuranda. Kun. La
pelis, sako, buvęs pasislėpęs 
varpinėj, augštai prie var-; 
pu. Kada žmonės išsiskirstė; 
ir policija jau buvo pasišali-: 
nusi ir jau viskas nurimę, 
kun. Lapelis užsimanęs pa
žiūrėti pro langą į gatvę ir 
žmonės jį pamatė.

3 vai. po pietų, kada žmo
nės susirinko mitingan, kun. 
Bumšas paskelbia, kad rei
kia rinktis prie maldos, nes 
prasidėsiąs parapijos mitin
gas. Bet, sako, kol dar pra
dėsime mitingą, aš turiu 
jums išaiškinti penkis klau-j 

; sūnus, o iki neišaiškinsiąs tų 
penkių klausimų, nei vie
nam neduosiąs balso, ir kas 
kelsiąs triukšmą, busiąs ; 
areštuojamas. Savo kalboje 
kun. Bumšas pri vadžioj a 
parapijonams, kad jie butų 
geri, kad klausytų jo, kun. 
Bumšo, o neklausytų tų, ku
rie eina prieš kun. Lapelį, 
kurie eina i Strumilo svetai
nę susirinkimų laikyti. Jisai 
pradeda šmeižti Chas. Stru
milą. Strumilas pakelia ran
ką ir prašo balso. Bumšas 
neduoda. Strumilas atsisto
ja ir sako: 'Meldžiu balso’’ 
Kun. Lapelis pamatęs Stru
milą nori persergėti Bumšą, 
kad čionai esąs Strumilas. 
Bumšas neklauso. Lapelis 
-ako: "Čion'ai yra Strumi- 
as, duok jam balso". Bum- 

susipranta. Strumilas 
sako: "Aš nesu bedievis ir 
aš nesu parapijos ardytojas. 
Aš nedaviau svetaines 
tiems, kurie eina prieš tikė
jimą. O dabar duodu vi
siems. nes aš svetainę turiu 
dėl biznio, ir kas man užmo
ka, tam ir duodu. Jus esate 
parapijos ardytojai, jus visa 
čionai darote su savo davat
komis, ir jus čia dar šmei
žiate ir niekinate visai ne
kaltus žmones!”

i Strumilui pabaigus kalbė
ti visi parapijonys triukš
mingai ploja rankomis.

Kun. Bumšas matydamas^ 
kad bus blogai, pradeda 
Strumilo atsiprašyti. Atsi
prašęs vėl mėgina tuos "pen
kis klausimus” aiškint:, 
keikdamas "Naujienas’. 
Bet parapijonys nerimauja 
ir vienas po kito pradeda 
prašyti balso. Bumšas ne
duoda. Parapijonys ima 
saukti, kad Bumšas sustotų 
niekinęs parapijonis. Jie 
šaukia: "Tu grinorius, ką 
tik atvažiavęs, nori čia mu
mis, Amerikos piliečius, 
šmeižti, — popieras išsiimk, 
jei nori piliečius mokinti!” 
Kun. Bumšas sako, kad jojo 
geresniu nepadarys Ameri
kos pilietybės popieriai. Vi
si iš visų kampų šaukia, ko- 
liojasi, vieni kitiems grasina 
kumščiomis. Atvažiuoja po
licija. Vieni šaukia, kad tuos 
areštuotų, kiti kad tuos. 

vKun. Lapelis pranyksta, 
kun. Bumšas susimaišo į 
parapijonis. Lapelio šalinin
kai nurodo ant dviejų komi
teto narių, kad policija juos 
iškrėstų. Policija krečia. 
Krečiamųjų vienas išsitrau-1 
kia maldaknygę ir parapijos

saikai turi krikštamotę Ma- 
: ę >vuderskaitę, kurios ant- 
raso nežino, ir teta, kurios 
nežino nei antrašo' nei pa
vardės.

^u/jevičaitė turi dėdę 
Joną Vilkevičių, kuris gyve
na C hicagoje.

Badlaskaitės turi tėvą 
1 raną Padlaska, kuris gy
vena mieste Ditra (turbut 
Detroit? Red.).

Žaldokaitė turi brolius

kortelę, paskui išsiima eiga- 
retų dėžutę ir klausia polic- 
maną, ar nori juos atimti. 
Kun. Bumšas pabėgęs į pa

išai] šaukia: "Parapijonys. 
kurie su manim, ateikite 
pas mane!" Prieina šešios 
moterėlės ir du vyrai. Pama
tęs, kad netur pasekėją. 
Bumšas nutyla, ir policija 

į išsiskirstyti, 
j Kun. Lapelis grasina vie
nam parapijonų, kad jisai . ---- --------
išimsiąs "indžionkšiną”. ta-Alfonsą ir Stasį Žaldokus, 

Ida ne tiktai jie negalėsią į kurie gyvena Chicagoje.
!bažnyčia ateiti, bet ir art: Kavaliauskaitė turi dėdę 

■■ą ~ Valiukevičių, kurio 
St.,

I
i

liepia visiems
I “ —
I

bažnyčią ateiti, bet ir arti 1 
bažnyčios negalėsią prieiti. <oną Valiukevičių,

Užklausus komiteto, kaip antrašas esąs: 82 Allen 
jie mano tą kovą baigti, ai- Janiaica.^ 
sakė: "Vyskupo dabar nėta- 
o kaip vyskupas parvažiuos 
mes kunigą Lapelį išvarys, 
me”.

Amerikos lietuviams 
nuo Lietuvos naš-

Sipavičių dėdė Petras ar
ija Juozas Genelevičius gy
venąs New Yorke.

I scilaitė turinti Chicago- 
je tetą E. Uscilaitę.

Paminėti čionai našlaičiu 
g minės malonės atsiliepti 

! šiuo antrašu:
S. Pauža,

131 Grand St,
Brooklyn, N. Y. 

/ Pauža yra Lietuvos 
X ašlaičių Globos Komiteto 
sekretorius Amerikai.Iš

prašome Jūsų pašalpos. Jei 
nesušelpsite, daugelis mus 
turės žūti moraliai ir mate
rialiai.

Daugelis jau mokosi augs- 
tesniose mokyklose ir. kiti 
net išėję didesnę jos pusę. 
Taip norėtųsi tęsti mokslą: 

j taip norėtųsi baigus jį atsi-. 
lyginti visuomenei.

Bet deja. _
Apsiniaukusios iki šiol Į 

i buvusios skaisčios musui 
dienos tamsiais debesiais, j

Pastojo pas mus brarigy- 
metis.

Lęši] jau nebėr iškur gau
ti. Visos priemonės išbandy-, 
tos. Mylimi musų globėjai, 
rinko aukas po Kauną ir po j 
Lietuvą; rengė musų nau
dai vakarėlius ir mes -patįs 
juos rengėme. Steigė mums 
dirbtuves. Bet išlaidos vir
šija Įplaukas ir mums gre
sia pavojus, atsidurti gatvė
je .vienų vieniems, be tėve
lių. be giminių ir apiplyšu- 
siems.

Daugelis virs gatvės vai
kais. Kiti nors ir norės mo
kytis, bet aplinkybės neleis. 
Reikės sunkiai dirbti dėl Į 
kąsnelio duonos ir daugu
mas nepasiekę savo tiksle 
liks visą amžių nelaimingi.

Todėl prašome jūsų: pa 
dėkite mums.

Padrąsinti Jūsų duosnu- gailėjo aukų. Didėjant naš- 
mu, kuri jau nekartą paro-Haičiu skaičiui, o ypatingai 
dėte remdami Lietuvą, tiki
mės, kad neatsisakysit ir 
jos vargstantiems vaikams 
pagelbėt.

Todėl nenusimenant ir 
manom, kad galėsime to- 
liaus tęsti mokslą ir turėt! 
viltį, kad busime naudingi 
Lietuvai žmonės.

(Pasirašo našlaičiai)
E. Sinkevičius, 
M. Juodeckas, 
J. Kosminas, 
L. -Jasinskas.

Sinkevičius.

Našlaičiai pa j ieško savo 
giminių Amerikoj.

Šie našlaičiai iš Lietuvos 
atsišaukia Į savo gimines 
Amerikoje ir prašo jų atsi
liepti ir kokią nors pagalbą 
suteikti:

Henrikas šaulys turi 
Amerikoje pamotę, bet ne
žino jos antrašo.

Jonas Macijauskas turi 
čia seserį Macijauskaitę, 
bet antrašo nežino.

Mečys Voitkevičius turi 
pusbrolį Bielski, bet nežino 
antrašo.

Jonas Kosminas turi tetą, 
bet nežino nei jos antrašo, 
nei pavardės.

Chraptavičiai turi broiį 
Stasį Chraptavičių, bet ne
turi jo antrašo.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
FžGIRIA LIETUVIŲ MO
TERŲ GLOBOS KOMITE

TO DARBĄ.

L. M. G. Komitetas, at4- 
siuntęs Amerikon savo at
stoves, nėra partinė organi
zacija. Ji yra sudaryta gry
nai labdarybės pagrindu, ir 
jos vyriausiuoju tikslu yra 
auklėti kare žuvusių lietu
sių našlaičius. Tas Komite
tas auklėja taip jau grįžu
sius iš Rusijos ir lenkti išvy
dus iš Vilniaus 
našlaičius.

Liet. Moterų 
mitetas užlaiko 

i glaudi, — viena yra Kaune, 
i ir antra Gelgaudiškiu dvare. 
.Tose prieglaudose duodama 
' vaikučiams kuogeriausia 
'priežiūra ir globa; rūpina
mos, kad jie užaugtų sveiki 
kunu ir tinkamai išlavinti. 
Tais tikslais jie yra mokomi, 
sulyg jų gabumų. Vieni jų 
mokosi amatų, gabesnieji 
j ra leidžiami ir Į augštesnes 
mokyklas.

Kad L. M. Globos Komite
to prieglaudos yra Lietuvai 
reikalingos ir naudingos, ro
do tas faktas, kad jų užlai
kymui Lietuvos visuomenė 
ir Amerikos lietuviai nesi-

, o ypatingai 
vedus Lietuvoje savo valiu

ką, paremtą auksu, žymiai 
pabrango ir Lietuvių Mote

lių Globos Komiteto prie- 
gladi] išlaikymas, — tų au
kų. kurias Komitetas gau
davo Lietuvoje, nebeužten
ka. Tuo labiau L. M. G. Ko
miteto prieglaudų padėtis 

yra sunki, kad daug domės 
* lodama į tai, idant tos prie
glaudos butų ne ubagynai, 
bet tinkamai pastatyto Lie- 
uvos našlaičių auklėjimo įs

taigos. •
Lietuvos Vyriausybė, kiek 

,ra!ėdama, irgi subsidijuoja 
L. M. G. Komiteto prieglau- 
'kis, lygiai kaip ir kitas, tik
ai tos subsidijos toli gražu 
legali užtekti, nes pati Lie
tuvos VjTiausybė dažniau- 
>ia pinigų neturi. Koks yra 
Lietuvos Vyriausybės atsi- 
r.ešimas į Dėtuvių Moterų 
Globos Komitetą, parodo 
Lietuvos Ministerių Pirmi
ninko g. E. Galvanausko ra
diogramas, atsiųstas 2 d. ko- 

ivo į Ameriką, L- M- G. Ko
miteto pirmininkei. To ra- 
yiogramo turinys yra se- 
kas:

Aukštai Gerbiamai 
Šleževičienei.

Turėdamas omenyje, kad 
/' aidžios ir visuomenės re
miamas Lietuvių Moterų

ri turėtų būti materiaHnUi 
palaikoma visuomenė# au
komis. Nr. 523.

„Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas ir 
Užsienio Reikalų 

Ministeris.”
Lietuvių Moterų Globos 

Komiteto atstovėtus atvy
kus Amerikon rinkti aukų 
našlaičių prieglaudoms, kai- 
kurių laikraščių pradėta la
ibai nedaili agitacija, kurios 
liksiu yra užkepkti darbut 
Jų agitacija nepažemins L. 
M. G. K-to atstovių, neuž
kenks joms, bet užkenks to 
Komiteto prieglaudoms, už
kenks Lietuvos našlaičiams 
— tokia agitacija nėra gir
dėta jokioj civilizuotoj tau
toj I Tokios nežmoniškos 
agitacijos klaidinamieji 
žmonės gali prieiti prie to, 
kad jie nebešelps jokių lab
daringų Lietuvos įstaigų, 
nežiūrint to, kas priešaky tų 
įstaigų bus.

Akyvaizdoje šitų užgyri- 
mo ir įgaliojimo radiogra
mų, kurių originalus kiek
vienas gali matyti pas L. M. 
G. Komiteto Atstoves, Ame
rikos lietuvių visuomenė ir 
organizacijos yra prašomos 
kuogyviausiai paremti Ko
miteto darbą ir suteikti Lie
tuvos našlaičiams galimy
bės užaugti sveikais ir do
rais Lietuvos piliečiais!

K.

t ——...------------------ -------------------------------------- ---------------------------

L Blaivybė — fanatizmo bei uų akmuo, stengėsi kiekvie- 
keršto padaras.

Munšaino darytojai ir gė
rikai bando teisinti savo ne
lemtąjį darbą šiais žodžiais: 
MKą-gi žmonės darys, kad 
geresnės negauna”. Kodėl 
negauna? Aš čia ii- noriu 
pirmiausiai į šitą klausimą ' 
atsakyti.

Fanatizmas niekad ant 
gero neišeina. Tam įrodyti 
galybes faktų istorija duo
da. Bet dabar mes turime 
naują faktą — o tai yra už
draudimas viešai daryti ir 
gerti svaigalus. Sakau vie
šai, nes juk visi žino, kad jo- 
kis uždraudimas slaptų dar
bų nepasiekia ir nepaliečia. 
Uždrausti tokį darbą dirbti, 
kaip svaigalų gaminimas ir 
gėrimas, nič nieko daugiau 
nereiškia, kaip paakstinti 
prie slapto jų darymo ir gė
rimo. Juk šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie pirmiau visai 
nei dirbo, nei gėrė svaigalų, 
šiandien ir dirba,’i r geria. O 
be priežasties nieko neatsi
tinka. čia betgi kitokios 
priežasties nėra, kaip tik ta, 
kad uždraudimas viešai 
dirbti ir gerti svaigalus iš
mokino ir įpratino žmones 
savais budais svaigalus ga
minti

Šitokia netaktinga ir ža
linga blaivybė, kokia tapo 
sukurta karės metu, yra 
gryniausiu fanatizmo pada
ru. Tai ne svarstymo bei 
protavimo darbas ir vaisiai, 
bet užsispyrimo ir keršto^ 
Tai produktas karės laikų— 
tų laikų, kada visokie karš
takošiai tik akių plotu viską 
dirbo, kada kerštas visokio 
darbo pamatu buvo. Kas gi 
nežino, kad blaivybės kurė- 

daugiau rūpėjo svaiga- 
gamintojus, vokiečius, 

"pamokinti", negu šito kraš
to žmonėms gero duoti? Juk 
baisiausias kerštas ėjo prieš 
vokiečius, o čia kaip tyčia 
beveik visi broverai buvo vo
kiečių rankose.

Be to, ponams visados ru
pi darbininkų algas mažinti. 
Taigi, jų supratimu, kaip 
darbininkai negers, tai ir už 
mažesnę algą išmis. Paga
vaus ir dirbs geriau.

O ir kunigai, kurie deki 
religijos principų niekados 
blaivininkais būti negali, už 
blaivybę stojo. Kodėl ne? 
Juk kunigams blaivybė vi
siškai nieko nereiškia, o kai 
mužikai mažiau gers, tai 
daugiau šventai bažnyčiai 
duos.

Ir matpme dabar kai gie
driausioj dienoj, jog blaivy
bė ne todėl tapo šioj šalyj

ną laisvės krislelį į miltus 
paversti. Ir gėrimai,, ir pa- 
leistuvvbė buvo varžoma 
kuoaršiausiai, bet vis dėlto 
šios ydos taip baisiai tenai 
išsiplatino, kaip niekados 
pirmiau.

Taigi nekuriu žmonių 
troškulio, kuri jie tik svai
galais numalšinti gali, pa
naikinimui būdų pakol kas 
nėra. Ir todėl piktą, kokį
svaigalai gamina, tik suma
žinti galima, o ne visai pa
naikinti. Kaip? Atsakymas 
eina žemiau:

II. Gėrimai turi buii tik 
mokslingais budais iš
dirbami ir tvarkingai 

vartojami.
Matėme, jog uždraudimas 

gėrimus gaminti ir gerti ne 
tik neūždraudžia, bet da pa
ragina žmones juos dirbti ir 
gerti. O tai aiškiai parodo, 
kad čia peikia ne geležinio 
kumščio, bet mokslo ir siste
mos. Pirmiausiai, gėrimai 
turi būti dirbami tiktai 
mokslingais budais. Gėrimų 
gamyba turi būti po labai 
aštria chemikų (chemija: 
mokslas apie medegos sudė
tinius) ir pharmakologu 
< pharmakologija: mokslas 
apie permainas, kokias pa
daro Įvairus chemikalai gy
vūno kūne) priežiūra. Gėri
mai turi būti liuosi nuo pa
šalinių nuodų ir šiaip jau vi
sokių srutų, kokių šių dienų 
munšaine yra kupinai. Ant
ra, gėrimai turi būti labai 
tvarkingai vartojami, tai 
reiškia, kad jie turi būti par
duodami tik suaugusiems; 
parduodami, kiek galima, 
pagal tam tikro saiko, šito
kie patvarkymai, be abejo, 
labai daug gero visuomenei 
atneštų. Tai butų darbas ir 
jo vaisiai visuomenės labui, 
o ne kelių ponų naudai, kaip 
šiandien-kad yra su blaivy
bės patvarkymais.

. Bet gana bus kritikos ir 
iniciatyvos dėl šito klausi
mo: reikia pašnekėti apie 
pati munšainą ir jo žalingu
mą žmogaus sveikatai, do
rai ir laimei.
IV. Daro taip, kaip puslau

kiniai kad darydavo.
Kur paprastas žmogelis . 

daro svaigalus, ten apiė 
mokslą ir švarumą nei kal
bos negali būti. Kas jam gal
voj, kad jo pagamintame 
rauge yra nuodų kur kas 
daugiau, negu mokslingai ir 
švariai pagamintoj degti
nėj? O jeigu jam ir rūpėtų 
švaresnio munšaino padary
mas. tai vis tiek nieko iš to 

įvykinta, kad darbo žmo- neišeitų; viena, jis neturi ži
liems butų geriau, bet kad nojimo, kaip geriau pada- 
ponams butų geriau.
II. Svaigalai — nepanaiki

namas piktas.
Svaiginantįs gėrimai sėja 

daug pikto visuomenėje. To 
niekas neužginčvs. Ir butų 
kur kas sveikiau visuome
nei, jeigu svaigalų visai ne
būtų. Vienok ar galima juos 
visai išnaikinti? Paleistuvy- 
bė irgi norima išnaikinti/o 
ar tas galima? Svaigalai ir 
paleistuVybė galima taip su
tvarkyti, kad kuomažiausiai 
visuomenei žalos neštų, bet 
visai panaikinti — tai jau 
negalima. Kiekvienas juk 
žmogus turi bent šiokią to
kią apštį individualumo, ori
ginalumo ir savitų troškimų 
bei mierių. Padaryti jį tokiu 
kaip ir visi kiti — negalimas 
daiktas. Žinia, galima ban
dyti, bet ir tokis bandymas 
bus nieko daugiau, kaip tik 
aršiausias pasikėsinimas ant 
žmogaus laisvės. O gerų

užmigdė ir pavogė
24 KIAULES.

Dixon, III. —- Ant Hatcho 
fanuos, kuri randasi netoli 
nuo šio miestelio, vienų nak
tį vagįs pavogė 24 kiaules, 
kurios svėrė po 250 iki 300 
svaru. Kad kiaulės nežvieg
tų, vagįs užmigdė jas eteru.

rius, o antra, juk jis neturi 
ir tam tikrų prietaisų. Su la
bai paprasta ir primityviš
ka jo mašinerija juk ir mo
kančiam toki darbą dirbti 
vargu kiek geriau nusisek
tų. žinoma, padaryti šioki- 
tokį skystimą bile kas gali, 
bet kaip nuo to skystimo at
skirti visokius nuodus, tai, 
matote, ne visi žino. O pa
prastas žmogelis ir nenori 
sužinoti. Ir kam? Jis mun- 
šaine jieško tik to, kas pada
ro ji linksmu, smagiu'ir sy
kiu pusdumiu, jei ne visai 
bepročiu. Jei tik jo padary
tas raugalas gali to 'smagu
mo” suteikti, tai jam to ir 
užtenka.

Tai taip yra su tais, kurie 
daro munšainą sau; daug 
blogiau būna su tais, kurie 
verčiasi iš munšaino, vadi
nasi, daro jį pardavimui. To
kie apie švarumą ir gerumą 
nepaiso.

Išvada: žmonės daro ir 
geria tikrus nuodus.

(Bus daugiau)



KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD. 

Laukiama drg. K. Bielinio 
įvykstančių prakalbų.

Vos tik pasigirdo gandas, 
kad Lietuvos S.1).P. atsto
vas drg. K. Bielinis lankysis 
mus mieste, tuojau prasidė
jo kalbėsis tarp žmonių; 
kur ir kokiom dienom jis 
čia kalbės? Taigi aš prane
šu visų žiniai, kad d. K. Bie
linis kalbės pas mus 17 ir 18 
dd. kovo, 7:30 vai. vakarais, 
Lietuvių Svetainėj. Užtad 
pasižymėkit šias dienas ir 
atvyk it Į šias prakalbas. 
Drg. Bielinis yra darbinin
kų klasės atstovas; jis per 
metų eilę yra dirbęs tarp 
Lietuvos darbininkų ir turi 
daug žinių ir patyrimo iš jų 
judėjimo. Jis yra buvęs Lie
tuvos Steigiamojo Seimo at
stovas, taipgi buvęs Klaipė
dos krašte ir tyrinėjęs klai- 
pėdiečių padėti. Prie to <1. 
Bielinis yra puikus kalbėto
jas, užtad kiekvienam jo 
prakalbos turės būt Įdomios 
ir pamokinančios. Tatai L. 
S. S. 14-ta kuopa prašo vi
sus kuoskaitlingiausia atsi
lankyti.
Iš Lietuvių Atletų Kliubo 

darbuotės.
Kovo 6-tą d. laikytam su

sirinkime liko išrinktas nau
jas Kliubo gaspadorius p. 
Petriką. Jis dabar ves Kliu
bo reikalus ir kartu atliki
nės spaustuvės darbą, kuris 
yra Kkubo vedamas. Susi
rinkimas buvo gana skait
lingas ir ramus, raportų iš 
Įvairių komisijų buvo gana 
da*ug, kas reiškia, jog Kliu
bo nariai plačiai darbuojasi, 
šiame susirinkime Kliubas 
nusiskyrė sau nuolatini ad
vokatą p. Laukaitį, kuris su
tiko teikti savo patarnavi
mus Kliubui. Kliubas ren
giasi prie padidinimo savo 
namo, ir pagerinimo visų 
kambarių. Baltimoriečiai 
turėtų tuom Įdomauti.

Kazys.

ei ja ir užsibaigė. Po lekcijos 
buvo klausimai ir liuosos di
skusijos. Žmonių mažai at- 

pasilikime namieje, bet trau- silankė.^ 
kime Į New Plaza svetainę 
išgirsti drg. K. Bielinio pra
kalbos. A. B. C.

r

šapos Darbininkas.

LACONIA, N. H.
Paaiškinimas Teisybę 

Mylinčiam.
Svarbios prakalbas.; ‘ 'Tamsta daug ko ant ma- 

25 d. kovo, 2 vai. po'•pfetųįęs .priplepėjai bet * nieko 

kalbos. Kalbės Lietuvos šo-tuną padaryti lengva, 
cialdemokratų aistovas drg. 
Bielinis. Prakalbi bus lai
komos I.iu.tvino Svetainėje, 
69 So. Park st.

Visi lietuviai darbininkai 
yra kviečiami atsilankyti Į 
šįąs prakalbas kuoskaitlin- 
giausiai, nes drg. Bielinis 
yra žymiausias lietuvių dar
bininkų organizatorius ir 
kalbėtojas. Jis papasakos 
apie Lietuvos darbininkų 
gyvenimą ir jų sunkią kovą 
su išnaudotojais ir prispau
dėjais.

Įžanga Į šias prakalbas
10c. ypatai.

L.S.S. kp. Komitetas, j.

ELIZABETH, N. J. 
Svarbios prakalbos.

čia ivvks labai svarbios pra- faktais .liepriparodei. Lžme- • -■ vr •• - . ..ir *-“^1 be:
pripai’ddyti ji faktais yra 
sunku. Tamsta bandai atsa
kyt ant pirmo mano klausi
mo, kaip aš kandžioju,- bet 
tas atsakymas nesiklijuoja. 
Tamsta bandai užginė;-t, 
kad aukų nerinkai. 0 aš sa
kau ir tikrai žinau, kad rin
kai. ir turėjai pasigaminęs | 
net tam tikrą popierą sii| 
antgalviu ”Heln”. Ta liudija!

bus

tikrą popierą su 
’Help”. Tą liudija 

piliečiai F. Z., K, D., V. Z. ir 
kiti ten dirbantieji. Juk 
tamsta ir pats prisipažįsti, 
kad "sumetė apie dolerį". 
Kad daugiau negavai kaip 
dolerį, tai aš visai neabejo
ju, nes kaipgi žmonės gali 
aukauti savo sunkiai uz- 

1 dirbtus centus kokiam lat
rui, kuris prisipūtęs svaiga
lų pakliuvo i bėdą? Tamsta 
vieton aukų gavai daug 
šlykščių pasityčiojimų.

Toliaus tamsta sakai, kad 
aš supiudžiau du kaimynu 
F. Z. su V. Z. Bet kaip aš 
iuos supiudžiau — nepasa
kai, nes nieko apie tai neži-

kad aš esąs bedievis, skaitąs 
"Keleivi” ir neinąs į bažny
čią (turbut jis manė, kad 
mano brolis manęs nepažįs
ta). Bet kada dagirdo, kad 
aš apie tuos jo pletkus viską 
sužinojau, tai nuo to laiko 
savo ilgos nosies į mano gy
venimo vietą neparodo.

Baigdamas savo paaiški
nimą, norėčiau Teisybę My
linčiam^ priminti žinutę til
pusią Laconia Democrat” 
a
(Kad neužėmus

S.

Lrcohih
apie jo pabėgimą iš kalėjimo 
(Kad neužėmus' laikraštyje 
perdaug vietos. anglišką iš
karpą išleidžiame. — Red.).

a peržema at- 
kvailus ir nie- 

gus užmeti- 
■ -ta prie ma- 

, tol aš tams- 
'• nosį su fak-

liet'

Nors man yr 
siliept Į tokius 

[kuo nepamav 
[mus, bet kol ta 
l nes kabinėsi1.
tai mušiu 
tais.

Tai tiek 
tamsta esi 
Lietuvos 

j tams, nes I 
!

|

tarpu. Beje, 
ningas 25 dol. 
vialdemokra-• 

į mano paduotus 
klausimus neatsakei.

P. B. Stonis.

siu 
si’i

* -

Ui tetą apie juos žinote, meldžiu man 
prabūti šiuo adresu: (12)

Mrs. Mante C ha tauški
242 Pine st., Garuner, Mass.

Pajieškau savo vyro, FELIKSO 
TAUČIAUS. 1 lapkričiu jis prasišali
no sa mergina Ona Merkeiiute, savo 
pussesere, palikdamas mane su dviem 
mažais vaikučiais. Mergina yra dides
ni už Taučių, pilkų plaukų.’ Tarp sa

Pajieškau Veronikos Kaktavlūienfts, 
girdėjau, kad ji gyvara Waterbury, 
Conn. Paeina iš Kauno rėdybos, Šiau
lių apskričio, Triškių miestelio. Tuuj 
prie jos labai svarbų reikalų. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jų žinot ms 
kalėkite pranešti šiuo adresu: 

W. Stonis'
5704 Dibble avė., Cleveland. Ohlo.

(1-0

Aš, Kazimierus Daonis, Kemšių so
dos, Žagarės vaisė., jiešku • savo gi
minių, pažįstamų ir parapijonų. Turiu 
daug svarbių reikalų iš Lietu' 
lonėkit aCsi.šaukt.

Chas. W. Davi
610 E. 55th s... Los Ai:,, it

liS,
į

Pajieškau ausivedunui l^turaitėt 
margino* arba našlės nesenesn&s kaip 
25 metų. Aš esu vaikinas 2? motų, 
turiu gerų darbų, gerai uždirbu. Pas 
mus lietuvių yra mažai ir tokia būda 
turiu per laikraštį pajieškoti. Su pir
mu laišku pnsiųskite paveikslų, atsa
kymų duosiu kiekvienai. Platesnes ži
nias suteiksiu per laiškų.

J. W. D. 
1540 No. Sagiuatv sc. Fli.-it, Midi.

p.<. ntanas L
Lasą paeinanti 

Viekšnių

k avė.

, ra.

Vasi- 
,1 gyveno 

nežinau 
arba ži- 

(13)

mieste
I.usa 

■., EK:

s Dauai
no. 
š.mer> 

Vii 
arba 

už k:

Pa jieškau apsivediiaui . 
tarp 22 ir 2<> metų amžiaus, 
liisku prisiųskit paveiks 
meldžiu nc-rašinėti.

Sc. Tainii?aas: a 
34*/i; Pela, r: i . t., Kię

mergino:!
i

Vy rus 
(12)

«3t00, I‘X

Su pirmu
4

REIKALAVIMAI
EKS ERTAS BEKERIS
Kepi:-, ’i Bul’i’s Duonos, Keikų, Pa

jų ir abalnų prieskonių. Kreipkitės: 
J. S. GEGN’AS

293 Centre si..
Jamaiea Plams. Mass.

PARDAVIMAI.

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyniečiai, tėmykite! 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas, jau Brooklyne.
Daug mes skaitėme laik

raščiuose ir girdėjome kal
bant apie drg. K. Sielini, 
kaipo vieną iš uoliausių Lie
tuvos darbininkų veikėjų. 
Už jo nenuilstantį ir ener
giška dhrbavimąsi revoliuci
nėje srityje, jam prisiėjo ii-j 
gus metus išbūti Sibire caro ■ 
viešpatavimo laiku. Tik nu-i 
vertus carą nuo sosto, jam:

» ji ——— i- e — .

-vėliaus susitvėrus Lietuvos paipsmo. 
vaj 
tas i __
Seimą nuo Socialdemokratų 
Partijos. Dabar gi jisai at
vyko į Suvienytas Valstijas 
supažindinti Amerikos lie-? 
tuvius darbininkus su Lie
tuvos darbininkų judėjimu.

Taigi, drg. Kipras Bieli
nis, bevažinėdamas su pra
kalbomis, jau atvyko ir pas 
mus, brooklyniečius. Jisai 
pas mus kalbės 30 d. kovo, 
New Plaza svetainėje, 8 va
landą vakare.

Kaip matote iš trumpos 
drg. K. Bielinio biografijos, 
tai jis turi begalo daug pa
tyrimo revoliuciniame car- 
bininkų judėjime ir daug ką 
galės apie tą judėjimą papa
sakoti. Beto. jis caug ką tu
ri papasąkoti apie Lietuvą 
ir abelną jos padėti. Ir^hno- 
ma, drg. Bielinis, kaipo bu
vęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys, yra gerai apsi
pažinęs su abelna Lietuvos 
oolitine ir ekonomine padė
timi. 30 d. kovo jis mums 
plačiai išaiškins z Lietuvos 
padėti.

Taigi, 30 d. kovo, pėtny- 
čios vakare,

CHICAGO, 1LL.
Pramoniečių prelekcijos.
Vasario 23 d., Mildos sve-' 

tainėj, Pasaulio Pramonės 
Darbininką! (lietuvių gru
pė) suruošė prelekcijas te
moje — "Kapitalizmo Evo
liucija”. Prelegentu buvo J. 
Švitra. ___7__

Jis aiškino, kad kapitaliz-Įnai. Kuomet tarp minėtų 
mas pradėjo vystytis nuo į kaimynų kilo nesutikimas, 
pat atsiradimo žmonijos; j tai tamsta sėdėjai N. H. val
inio laikų primityvio žmo-Jtijos kalėjime ir pynei far- 
gaus, gyvenusio miškuose ir meriams beskutes. Aš buvau 
mitusio uogomis, žolėmis įr pas pik F. Z. pasiteirauti už 
šaknimis. Tasai jų gyveni- ką jis su savo kaimynu susi

pyko. Jis atsakė, jogei susi
pyko ne delėi mano priežas
ties, beP detei kaimyno viš
tų. Tamsta pats gali pas F. 
Ž. apie tai atsiklausti.

Tamsta sakai, kad aš 
siunčiau savo moterį pas Z. 
K. pasiteirauti apie C.P. Tai 
yra melas. Aš savo moters 
nesiunčiau, bet pats su savo 
moterernueiau pas augščiau 
minėtą' ypatą pasiteirauti, 
kaip toks lėtas -senbernis ga
lėjo prisitaikyt prie tamstos 
moters ir Įtaisyt jai "glėbi ". 
Taipgi rrtan buvo žingeidu 
sužinot, kaip tamstos mote
ris patraukė ji teisman ir ji
sai užsistatęs 1000 dolerių 
kaucijos pabėgo.

Tamsta primeti 
aš tik žiuriu, 
nors žmogų apkalbę-į 

jam negarbę pada- 
Bet aš niekaip nega-

i

šaknimis. ’ 
r.ias buvęs komunistinis: vi
si gyvenę kuopomis ir viską 
bendrai dirbę. .

Praslinkus keliems šimt
mečiams .žmogus pradėjęs 
geriau apsipažinti su apsu
pančiu jį pasauliu ir gamtos 
apsireiškimais; jis prisijau
kinęs laukinius pieninius gy
vulius, kas žymiai pagerinęs 
jo gyvenimą. Nuo to laiko 
pradėjus pas. žmones atsi
rasti privatinė nuosavybe—- 
turtas. Gyvenimas primity
vių žmonių, kurie turėję pri
sijaukinę daugiau laukinių 
gyvulių, daręsis geresnis ne
gu tų, kurie nesugebėjo to 
turto Įsigyti. Pastarieji, ėję 
raveržti turto iš tų grupių, 
kurios jo daugiau ture’u- 
sios. Tokia taktika privedu- 
si primityvius žmones prie 
kovos — muštynių. Užmuš
tus priešus jie su valgy davę, 
nes tais laikais pa§ juoš- gy
vavęs kanibalizmas.

Praslinkus dar daugiau 
■ šimtmečių, laukiniai žmpftės

man, 
kadkad 

kaip 
ti, 
ryti, 
liu suprasti, kaip aš galėjau 
padaryt kam nors negarbę, 
teiraudamasis kaip ištikru- 
jų dalykas buvo. Jeigu minė
tą atsitikimą bučiau pada
vęs i laikrašti iškraipytai, 
tai tamsta jau senai būtum 
?rie manęs kibęs.
Tamsta klausi, kam aš kl- 

Ai Į tuos argumentus V. K. 
>. Tą darau tockl. kad jis 

! vra tamstos vienminti-’ 
; įrangas ir judu einate su 
j uo ranka rankon. Jeigu 
tamsta ir iis nenorite, kad 
iš iš čia išsinešdinčiau, tai 
kodėl tamsta nenurodai, ko
kie yra tie žmonės, kurie to 
norėtų? Tamsta sakai, kad 
kuomet aš atvažiavau iš 
Bostono, tai V. K. B. buvo 
titano geriausias draugas ir 
visame kame man gelbėjo.

viešpatavimo laiku. Tik nu-

prvvkoVugriž^Li/  ̂ augštesnio
; susitvėrus Lietuvos Įlaipsmo. Tais laikais, k-uo- 

’lštvbei jisai buvo, išrink-į met jie išmokę pasidaryti 
‘ Uetuvos Steigiamai (Ugnį, auginti gyvulius ir 

augmenis, pasidaryti geleži 
; durtuvą, kariaujančios pu
sės paimtų nelaisvėn priešą 
nc’oevalgydavusios, bet pri- 
statydavusios prie darbo 
— nelaisvėn. Nuo čia prasi
dėjusios žmonių klasės: sti
presni tapę ponais ant silp
nesnių; nelaisvėn paimtieji 
patapę ponų vergais; tvirto
sios žmonių grupės sudariu
sios savotišką kariumenę 
gaudymui daugiau vergų — 
darbininkų. Iš gudresnių 
laukinių žmonių išsivystę 
karaliai — f ” “ r ____
nin luomas. Vėliau pakilus j tamsta nepasakau nes apie

i

Nuo Redakcijos. Diskusi
jų šiame klausime užteks. 
Vietos letuviai dabar galės 
spręsti, kurioj pusėj yra tei
sybė.

BELOIT, M IS.
Nauji žmonių mulkintojai.
Pastaruoju laiku pas mus 

pradėjo dažnai lankytis 
"kalbėtojai”, pasivadinę "bi
blijos studentais”. Jų niekas 
čia nekviečia: jie patys nu
sisamdo svetainę ir rengia 
‘"prakalbas”. Įžanga visiems 
uždyką ir nėra kolektos.

4 d. vasario Columbia 
Hallėj, 105 F. Grand avė., 
kalbėjo "biblijos” studentas 
tūlas S. Beneckas iš Cliica- 
go, III. temoje: ”Milionai 
žmonių, kurie tiki j Dievą, 
nuo 1925 m., r.ebemirs”. Gi 
vasario 25 d. Eagle’s Hallėj 
2OOĮ0 Statė st., "biblijos 
stud.” F. Karosaitis iš Rock- 
iord, III., kalbėjo temoje: 
"Kur randasi numirusieji ir 
ar galima su jais susiraši
nėti?”

Kaip pirmas, taip ir ant
ras kalbėtojai vartydami bi
bliją pasakojo, kad jie 
(”bibl. stud.") suradę Dievo 
planus, kur yra pažymėta, 
kad nuo 1914 m. prasidėjo 
Dievo koronė ant bedievių, 
kuriuos Dievas nušluos nuo 
žemės paviršiaus ir prasi
dės ant žemės tikras rojus. 
Po prakalbti tie "biblijos 
studentai” nepriima jokių iš 
publikos užklausimų. Tai 
yra• • įai.

nauji žmonių muikinto-
Vaivadietis.

ORIUS p 
man pi 

d
ir vėl gvvensi- 

gyvenom. Pasigailėk manęs 
Mes laukiant tavęs.
Veronika Taučienė

So. Boston, Mass.

uauar
i atsisausia 

riekite pranešti.
I.eonas Tarmanas

st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SEKERNĖ.
Vienintelė lietuviška bekarnė 

lowelly, biznis išdirbtas per daug 
metų. Yra 2 Buick trokši, 2 arkliai, 
vežimai, šlajos ir kiti reikalingi be- 
kernės įrankiai. Pardavimo priežastis 
— partnerių nesutikimas. Kreipkitės 
šiuo antrašu: (12)

244 Lakeviev avė.. Lowell. Mass.

. _i visame Kame man gel be i o. 
tam tikras žmo- į Bet kaip jis man gelbėjo, tai 

= . Vėliau pakilus į tamsta nepasakai,
teknikai. atsiradusios maši-j tai nieko nežinai. Kai-aš at- 
nos. gelžkeliai, laivai ir kiti j važiavau iš Bostono, tai 
naujoviniai dalykai, kurie!tamsta .buvai, prasišalinęs 
nešę didelės naudos mažai nuomavo moters ir trijų kų- 
saujalei ponų; Visai maža jikių iu kaip zuikis slapstei-

i

dalis darbo vaisių tekdavusi
vergams

Kalbėtojas aiškindamas Bostone, parvežė^ Laconia 
priėjo prie šių dienų moder- f- ~ ”
ninio kapitalizmo ir alginio 
vergo — darbininko. Toliau j tik tuomi 
nurodė, kad jeigu darbinin- vo”, kad nuvažiavęs 7 Šo.

darbininkams.
si Michigan valstijoj. Tik po 
kelių metų tamstą sučiupo

ir Įkišo Į Belknap pavieto 
kalėjimų. Gi minėtas V.K.B.

-------- i man "’pasitarna-

(kai nori pasiliuosuoti iš šių Bostoną (turbut velykinė 
dienų kapitalizmo ajginės išpažinties) ir pasitikęs ma- 
vergijos, tai jie turi oTgani- no brolį papasakojo jam 

nei vienas ne- zuotis pramoniniai. Tuo lok- ''baisiu” dalvku apie mano,

dienų kapitalizmo d; 
vergijos, tai iie turi or

‘S

i

lonek.
jis st aš jar.i
gi atvažiuok Feliksai 
me kaip gyvenom. Pase 
ir vaikų. . T ’

269 3olton st.,

ATSIŠAUKIMAS Iš LIETUVOS I 
SAVO GIMINES AMERIKIEČIUS. 

Marcelė Padlešaitienė įieško An.e- 
rikoje savo giminių. Antano ir Juozo 
Padlešaičių. paeinančių iš Meištų 
kaimo, prie Naumiesčio, Bublelių 
valsčiaus, šak;ų apskrities. Jų broli; 
Vincas Padiešaitis miręs, paliko mo
terį Morcelę su penkiais mažais vai
kais. Ji prašo giminių, ir draugu 
amerikiečių pašalpos. Rašykit šiuo 
antrašu:

Marcelė Padlešienė,
Kudirkos gatve N r. 14. Naumies'.is. Į 

Šakių apskrities, Lithu

Pajieškau diaugo Zidoriaus Dau- 
io. Pirma gyveno Bridgeporte, 

Conn.. dab.:r nežinau kur. Jis pats 
arba kas ji žino teiksis atsiliepti šiuo 
adresu: (13)

Jonas Kelmėnas
149 Leverett st., Ęoston, Mass.

PARSIDUODA
Čeverykų taisymo dirbtuvė. Biznis 

išdirbtas per daug metų ir geroj vie
toj. Parduodu, nes išvažiuoju Lietu
von. (11)

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
■ nesenesnės kaip 30 metų. Aš esu naš
lys 32 metų ir turiu dvi mergaites 5 

i ii- 3 metų, taipgi turiu savo namus ir 
moku gerą amatą. Jeigu katra 
tut prie šeimyniško gyveninę, 
tižiu atsišaukti ir su pirmu 
prisiųsti savo paveikslų.

Jonas Jurkevičius
50 Gertiude st.,

Hamilton Ont, Canada.

K. DĖSNIS
245 F'ourth st.. So. Boston. Ma&>.

sutik- 
mel- 

laišku

PARSIDUODA BOLINe
Viena iš didžiausių So. Bostone. 11 

stalų su kišenėms, 1 Bilijardo stalas 
ir penkios Bovling alleys. Biznis iš
dirbtas su geru lysti. Pigiai parsiduo
da; nepraleiskit progos sportiškam 
biznyje. (•)

M. J. VERSIACKAS
328 Breadvay, So. Boston. Mass.

L1ETUVIU LAISVUS MYLfiTOJV 
DRAUGYSTŽ, WAUKEGAN, JLL. 

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

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—8th st., tVaukegan, I1L 

Vice-pirmininkas 
'Juozapas Jaseliunaa 

1408 Sc. Presto 11 st., 
Waukegan, III.

Užrašų raštininkas 
Konstantine Tauriais 

1218 So. Lincoln st.,
North Chicago, 111.

Turtų raštininkas Antanas Salucka 
810—8th st., Waukegan, Iū.

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—8th st., Waukegan, 111.

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis
1428 So. Prescoct st., VVaukegan, III. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., Waukegan, IU. 

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

536 Porter st., tVaukegan, IU. 
Maršalkos: Andriejus Delkus 

1032 So. Victoria st..
No. Chicago, 111.

ir Jonas Jokūbaitis
47 PicadiUy Court, Waukegan, III. 
Susirinkimai atsibuna vienų sykį į 

mėnesį, paskutiniame nedėidienyje, 
pirmų valanda po pietų, Liuosybės 
Svetainėj, 713—-8ch st., \Vaukegan, III.

s
t r* •

BOXES of
10 or 1O

AR ZINAI
KA PERKI?

FARMOS.
PARSIDUODA KARMA.
latvės delei parduodu bei mai

nau ant namo savo "erai išgyventą 
200 akerių farmų. su lankomis, girio
mis, padarais ir gyvuliais. (16)

K. PRANAITIS 
Granby, Mass.

)

PJORS n E LM A R cigaretai 
buvo žinomi ir rūkomi 

per daugiau kaip penkiolika 
metu, jie vi ;ada pasiliko to
kie pat. Permainos kokybėj 

’LMAR tebėra 
idicii, kokie kad 
t į pirmieji.

PARMOSI KARMOS!
Štai parsiduoda Ne-.v Jcrsey far- 

mos. Turiu d:d iin ir mažų. Tas far- 
iuos randasi netoli Nev.ark, N. J. Ny
rintieji Įsigyti farmas klauskit laišku 
arba ^naciškai pas (15)

MIKE CHURINSKAS
Bov 46, Sand Brook, N. J.BROOKLYN, N. Y.

Mirė I’e : lunkus. .
r... persiskyrė .;:i 

s Vanžus. Velig- 
. : raus ir nevedus, 

pilietis. Pa.'.;- 
Šiaulių apskričio, 

Jukn.iškių kai- 
,ero 15 metų, bu- 
iitytojas. Velionis 
brolius ir 1 seserį 
jis tapo palaido

ji,: eigom ant šv. 
iieka dideliame nu- 
r sesutė.

a Amerikos

kate HELMAtč 
us gaunate tyrą 
•baką. Kada jus 
prasius cigara

is rūkote pigesnį ta-

NORĖDAMAS ĮVAIRIŲ KARMŲ 
ATVAŽIUOK J MICHIGAN.

Puiki žemė, idealia klimatas, nami
niai marketai, arti didelių industrijos 
centrų; didžiausia fruktų, bulvių ir 
gyvulių auginimo vieta, taipgi daugy
bė dar neišnaudotų progų. Rašyk 
šiuo adresu:

Land Sėt t lement Director
Dept. of Agriculture, 

Lansing, Mieh. (20)
Dept. 19.

lirė Pe
vakario. I - 
.stabu Pet

51 mėtų 
r teis: 

to rčoyb'

8 d. 1
uo pa: 
is buvo 

buvo doras 
š K:

Radvil-.š: :o para, 
: Amerikoj iš.
vo "Krleivid” 
paliko Amerikoj 
ir Lietuvoj 2 bre. 
tas su bažnytine: 
Jono kapinių. Pa. 
liūdime jo broliai

Lai būna jam lenjr 
mele. , ,

Brolis F. Jankus.
104 Scholes st.. Brooklyn, N

s 
r*

•. Pa jieškoj irisai
Pajieškau sa.<> švogerio Antano 

Zakulskio. Paeina iš Kraciš- 
k'ų \aim'», Pane:e:jo apskričio. Kau
ni rėdvbos. Pirmiau gyveno Ernest, 
Pa., paskui Pittburgh. Pa. Turiu 
prie jo labai svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote malonėkit. i<:anesti šiuo ant
rašu: p. jViu’.v lunas ..

43 Parkdale s...

Pajieškau tetos.
Paulikaitės.

Taura?’- 
paCapij*"-

Girdėjau, kad j y - ^e.'.oU su Au
gustu” Rakausku i . ..
le, Pa. Meldžiu at*įraukei arba kas 
žinot praneškit. i

F ra na
Bos 19.

Aš, Petronė Bal 
kieno, 
ii Marijonos 
>š Lietuvos nuo 
lėlių dvaro. Aš ; 
vena kur apie B 
susižinoti Le P-*

jono 
čtlyb s, 

iuanč'o

Scmervule, Mass. 
evo sesers, Mari- 
pae’na iš Kauir> 

apskr 
ųatuškų kaimo.

.'.'.vena Gerardvil-

Pa^ra-

Imsiu labai dėkingas. 
. paulikas į
licr.dersor.ville. Pa. ,

:< iukė-Cekatauj-: 
najieškau -o <>ėdčs Antano 

^Į.-.ūi-. -aičių. Jie paeina 
.rbi.rko, iš vargai- į

• įdė jau, kad jie gv-! 
i. Noriu su jais' 

its.šaukin, ar-

yra supakuotiU ELMAR 
kietose skrynutėse. Skrynu
tės apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigaretai yra supa
kuoti i pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

S. ANARGYROS

Išdirbėjai aug'-ciausios rųsies Turki 
ku ir Egyptiškų Cigaretų sviete.

PARSIDUODA FARMA
Michigan valstijoj. 40 akrų žemės, 

didžiausioj lietuvių kolonijoj, tarpe 
lietuvių ūkininku; žemė — juodžemi# 
maišytas su smėlžemiu. Per farmų 
bėga daili žuvinga upė. Iki krautuvės 
tik 1% maiiės, iki miestuko o mailės. 
Parsiduoda už $l,00o. Kas pirks šį 
pavasarį, tai gaus de! pradžios gyve
nimo 1 karvę ir 10 vištų. Delei plates
nių informacijų kreipkitės laišku, 
įdėdami štampą atsakymui. (11)

»V. MUSTAIK1S
Bos 17, R. 2, Scotville. Mich.

U ELMAR
FARMOS! FARMOS!

Gerbiamieji lietuviai! Apsigyvenkit 
rnt geru žemių, tarpe savo tautos 
žmonių, kur yra suvirs 400 lietuvių 
apsipirkę farmas. Lietuviams apsigy
venus anglai traukiasi šalin, palikda
mi geriausias farmas.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės žinau šitų kraštų gerai, to
dėl galiu suteikti geriausius patari
mus kaslink farmų pirkimo. Jau 9 
metai kaip patarnauju lietuviams
larmų pirkime ir šįmet surinkau 03 
farmas pardavimui. Daugelis farmų 
parsiduoda su gyvuliais, padargais ir 
apsėtais laukais. Karmos parsiduoda 
ant lengvu išmokėjimų.

i Šįmet, tarmes vra 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 Bot 17, Foliniam. Mich.

Į
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Sveikatos Kampelis

I

ŠVEDUOS

UNIJA

Neimkit KiAao, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

W. P. Kukučiui. Apie Be
kampio ir Jankausko darbe
lius Brooklyno kriaučių tar
pe jau visi žino ir nuolat 
kartoti tą pati neverta.

J. (iuss. Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė dar gyvuoja, 
bet jos šėrai, musų suprati
mu, yra mažos vertės. Kek- 
i as žmonių is tos Bendrovės 
gerokai pralobo, bet už 
pati Bendrovė pusėtinai 
smuko.

AMERIKOS
APIE INFLUENZĄ ARBA i negu važiuoti gatvekariu. 

GRIPĄ I Jeigu eisi gult valandą anks
čiau ir atsikelsi valanda 
j anksčiau, turėsi laiko vaikš
čioti.

2. Pasilik ant šviežio oro.
3. Kvėpuok tyrą orą. 

Įkvėpk per nosĮ. Neik i pra
stai išvėdintas vietas. Kuo
met dirbi atidaryk langus. 
Vėsus kambariai daug ge
resni, negu peršilti.

4. Šiltai užsiklok einant 
gult ir nešiok liuosas drapa
nas kuomet dirbi. Kojas už
laikyk sausai ir šiltai. Jeigu 
kojos prakaituoja, apibar
styk mažą dali ”boric acid” Į 
čeverykus kas rytą, tas pa
gelbės sustabdyt prakaitavi
mą.

5. Apsaugok kitus, kuo
met kosti, čiaudi, ir apsisau
gok nuo tų, kurie kosti ir 
čiaudi. Atsimink, jog kuo
met neatsargus kosėtojas nei vienas Romos katalikas, 
'kosti, jis sujudina orą iki Vienok šalies konstitucija 
trijų pėdų. Nespausk Van-‘nedaro skirtumo tarpe tikę- 
kasrišalčiu sergančių. Jeigu; 
prižiūri šalčiu : _
prisieina vartoti jo vartotu; 
bile kokius daiktus, tuoj nu 
siprausk rankas.

6. Pfieš valgant, gerai nu- 
Jprausk rankas ir nedėk 
pirštus Į burną ar prie no
sies. Atprask spausti kitų 
rankas.

7. Nevartok servetą, abru-j 
są, valgomas šakutes, stiklą- 
r r puoduką, kuri kitas var-j 
tojo, pakol gerai nenuplausi. 
?7eik Į nešvarias valgymo ir 
gėrimo vietas.

8; Nelankyk namų, kur 
influenza randasi.

9. Pasilik sveiku, pirmiau- 
iia, vartojant čvstą vandeni 
miduje ir išlauko. Antra*, 

algant gerą, maistingą val
gi. Trečia, miegok mažiau
sia septynias valandas iš 

’idešimts keturių. Ketvir
ta, buk blaivas. T” 
vartoti svaiginančiu gėri-kai’kad kūdikis mieaa ištisą nasfi nuo į V 

- - ■ ~ ° . (šešių iki šešių, pradedant su trečiuo-'įi
_ _ _ _ _ iju mėnesiu. Jie turi būti laikomi šil-l^

zuota pieną ir karšta limo-į’a,''ie- -erai išvėdintame kambar į., ę j *• w *• r \ ra paprasta, kad normalis kūdikis J
.Nidą 11' pamanncius. ‘išmiejra 20 valandų ir 24. Po pirmo

10 R11L- linksma® Įmeta jiems reikėtų snusterti kiek pa-
. £>UK IinKbmaS. * (ryčiais ir po pietų, vieną ar dvi va-

JeigU influenza sergi, at-'landas. Rytinį pogulį jie patys savai- 
:mink inp- litrą nracidpria'’ne atsipratina po dviejų metų, ir no- .mniK, jog liga prasiueaa; J>ifctiri reikia paiaikyti ^i šešių m 
lartais kaipo paprastas sal- n vėliau.

iiis, arba pavoiingiaus, su; 
[karščiavimu, galvos skaudė- 

imu, muskulų skaudėjimu 
c.rba drebuliais. Jeigu tik 
manai, jog influenza sergi, 
jmlk lovon, pašauk gerą gy
dytoją ir sek jo patarimus. 
Miegamojo kambario langus 
pilnai atidaryk. Vartok šil
tus apdengalus ir gerk daug j 
vandens. Mažai valgyk leng- ’ 
vos sriubos, pieno ir svies
tuotos pakepintos duonos. 
Kuomet čiaudi, kosti ar 
spiauni prie nosies pridėk 
motelį audeklo arba minkš

tos popieros, ir po vartojimo 
audeklą Į maišą Įmesk arba 
nudegink.

Pasilik lovoj 48 valandas 
po pasveikimui. Yra svar
biausias dalykas pasilikti lo
voj, pakol visiškai pasveiksi. 
Kiek galima kitus neleisk Į 
-kambarį. Jeigu pasirodo, 
jog sergi tik su paprastu 
šalčiu, lovoj gulėjimas yra 
geriausias gydymas. Visi 
šalčiu sergantieji turi pasi
likti namie. Tas apsaugoja 
nuo šalčio ir sumažina plau
čių uždegimu sergančių 
skaičių.

Pasilik namie, jeigu turi 
šaltį. Gydytojai turėtų pra
nešti visus influenzos ser
gančių atsitikimus.

F.LJK

(Sveikatos Biuro praneši- j 
mas per Radio).

Raportai Suv. Valstijų 
Viešos Sveikatos Biurui 
Washingtone rodo, jog in- 
fluenza ir plaučių uždegi
mas vėl žymiai pasirodė. 
Per pereitas kelias savaites 
influenza nestiprioj formoj 
jiasirodė Įvairiose apielinkė- 
se rytuose ir vakaruose. 
Kaikuriose vietose liga pa
virto i epidemijas, bet vis 
nestipri. Per savaitę, bai
giant vasario 3 d., 1923 m., 
raportai iš 24 valstijų pra
neša apie 17,593 influenza 
sergančius. Tose valstijose 
per savaitę prieš tai buvo 
15,328 influenza serganti. Ir 
todėl Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras atideda ki
tus pranešimus per radio ir 
plačiai apkalbės apie influ- 
enzų.

Influenza, arba ’grippe’, 
yra smarki, perduodama li
ga. Liga gali prasidėti, ir 
kartais neprasideda, kaipo 
paprastas šaltis. Apsireiški
mai yra galvos, akių ir kūno 
sąnarių skaudėjimas, drebu
liai ir karščiavimas, papras
tai gerklės skaudėjimas, ko
sulys ir muskulų nusilpnėji
mas. Apart tų gal ir sekanti 
apsireiškimai pasirodyti: 
širdies supykintas, viduria
vimas, vėmimas ir skaudėji
mas. Karščiavimas mainosi 
sulyg smarkumo ligos. 
Karščiavimas tankiai tęsiasi 
kelias dienas. Influenza ne
vienodai užpuola žmones ir 
dėl tos priežasties apsireiš
kimai mainosi Įvairiose vpa- 
tose.

Kaip žodis "šaltis”, taip ir 
"influenza” dabar reiškia ką 
nors neaiškų. Dabar papras-’ 
tą šalti ir skaudų gerklini 
uždegimą vadina influenza.; 
Influenzos apsireiškimai: 
Įvairus. Jeigu karščiavimas; 
ant kelių dienų pasilieka, li
ga pereina i gerklės uždegi-' 
mą ir plaučių uždegimą. Pa- ■ 
prastai liga kankina kvėpa-i 
vimą ir net nervus.

Galimas daiktas, jog in-| 
fluenza paeina nuo nosies i 

• arija gerklės užkrėstų ypa
tų. Žmonės gali nešioti už
krėtimą ir neturėti ligos. 
Galima perimti užkrėtimus 
tiesioginiu ar netiesioginiu 
susidurimu. Daugelis mano, 
jog nuo rankų Į bumą už
krėtimas yra vienintelis bū
das, per kuri liga išsiplėtoja. 
Kiek dabar yra žinoma, 
vanduo, pienas ir maistas 
nėra ligos nešiotojai, bet 
daiktai vartojami valgy
mo kambaryje išplėto
ja influenzą. Influenza už
puola visus, jaunus ir senus, 
vyrus ir moteris. Influenza 
nepaiso klesų ir rasės, ji ima 
drutus ar silpnus, švarRis ar 
nešvarius, turtingus ar bied- 
nus, visi išvien kenčia.

Sveikatos užlaikymas ir 
hygiena turi mažai Įtekmės 
valdyti influenzą. Per trum
pą laiką liga, išsiplėtoja, yra 
lengvai perduodama ir fak
tas, jog nei jokia klesa ne- 
liuosa nuo užkrėtimo per 
hygieniškus ir sanitariškus 
atsargumus. Liga greitai iš- 
eiplėtoja todėl, jog daugelis 
užsikrėtusių nepasilieka na
mie, bet maišosi, su kitais. 
Tas x bloga netik sergan
tiems, bet ir sveikiems. Liga 
neišpasakytai greitai išsi- 
jjėtoja.

Nėra žinoma, kaip greitai 
influenza sergantis gali per
duoti ligą kitiems.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katai Biuras paduoda se- 

*” tarimus: 
įgrūstas rie- 

_ . j darbo rietą,
jeigu yra laiko. Yra geriaus

j*

B*
tai
nu-

Visiems. Kurių raštai 
tilpo šiame ''Keleivio*' nume
ryje, tilps sekančiuose.

ne*

Y. M-s«b. Draugo kores
pondencijos negalėjom su
naudoti, nes apie tą pati Ja- 
b’I'-ą. parašė truputi anks
čiau. drg. Pasvirkalnieus.

v / i

i
J. Kaminskui. Ligšiol i 

Suvienytų Valstijų prezi
dentus dar nebuvo išrinktas

l 
I
4

imu ir nedraudžia katali- 
serganti, ir kui būti prezidentu, jeigu 

• * l5' tik ji žmonės išrinktų.

i
|
i i
imu. ju vieton gera pasteri-v

“..r----- i i.-— L.
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|
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i; 
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STRAIPSNIS XI.

DĖL APRŪPINIMO

kŪDIKId 
EROVes skYRIŲS

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIU SVEIKATOS

K Miego Svarba.
Miegas svarbus yra vaikams. T; 

dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudinti■ dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudinti, 
į Jie tuoj Įgauna paprotį keltis tik d-I•xv *'J UUOJ pfciprvti NCillri LIK U“.

ĮNereiKl^l. eguliariškų penėjimų, ir yra papras

M. X. MOCKUS;
Gyvena Meksikoj, ir sako, kad IS 

Ų PAVEIKSLŲ įųs galite pa- 
garsingsųą šalį MEX1CO, jos 
-- jų gyvenimą, aprėdalą, dai- • - » a. , -» j“ ■_ t.<nvvua«^* ijaujuo,

< ir žeuklyvas vietaš, t padirb- 
gamtiškas Ravatnybes ir t.t. 

aveikriai fotografiški arba ko- 
gauaami pas 

i, geresni 3 u:

•iii
.u” e . __—,
ar kiče1.; turą. namus, miestus, isto- 

•kas i- V '_ "/ . .
_ s ir gamtiškas Ravatnybes ir t.t 
T e iavelk.'iai fotografiški arba ko- 
1 2..u. gaunami pas mane. Keturi 
j geresni 3 už $1.00. Vaizdai
Ykeūco. 3u paveikslai vienoj knygoj, 
ta. u. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
t: Biolijaa, su nurodymais. Bi-
b- ja didėji <7.00. Biblija mažesnėji 
$5.00.

Per mane galima užsisakyt ”KE- j 
LC1VJ” ir kitus pažangius, ktikraš- j 
č..:s, taipgi įvairias lietuviška* kny- j 
gus. už nužemintas kainas. ' j 

Piitigus siųskit per Lankos draft
i

SPECIAL1S IŠPARDAVIMAS. KAI
NOS Nf MUŠTOS PI ŠIAI . IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. GAl ii i'lKol | 
UŽDĖJIMO TAItiFO NAUJAIS/O+ 

] MODELIO. EKSTRA DRŪTI KLE- 
Y'IŠIAI, GARSI MUZIKA, GERI 

REISAI.

Sslntaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo: 

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą:

Salularą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir Į 
gėrisi jo ^ebėtinoms pasekmėmis, 
šadangi neranda jam lygaus, nei už 
Jį ^inšesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes vžtikrinciru. kad su ju-> 
rni nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaros, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbė.ių 
priduodamas savo aptiokeriaus ud.e- 
sa, adresuodamas šiaip:

SALUTAKAS -
DRUG & CHEMICAL CO., Ine., 

I'ept. 1S
1707 S. llalsied St., Chicago. I!L

I LIETUVĄ
Greita** pasažieriais kelią* avė 
NEW YORKO IKI LIKIMU AUS 

Gothenburgų, Švediją. Pasažieriai 
trausferuoti ant jūrių tiesiai i 

L1EPOJV
S. S. KUNGSHOLM

Kovo 31 ig Gegužės 5
S-S. DROTTN1NGHOLM

Balandžio !l ir Gegužės 12
S. S. STOCKHOLM

Balandžio 26 
Trečios klesos kainos: I

HAMBURGĄ--------------JIUSAO;
DANŽ1GA ir PII.IAVĄ • $10630 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — S1O7

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios klesos pąsažieriai tari ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
SWF.DISH AMERICAN, LINE.

21-24 Statė StreeL N« York City.

*

I

l 
I
I

LL&YD
LAIt AKO1ŽTĖS jūsų Riminėms 
ir

arai pašto ar espreeo money order. 
• Neliūskit pinigų registruotame laiš- 
i )>. Norintis gaut atsakymą, turi at-

M. X. MOCKUS 
| (Dept. 1) Apartade 1378.

Guadahjara, Ja., Merieo.
Į A - 
•C 
jįt

v .1* i e

£
iii 

iC

iii 

■ii

5 s La n pa* po 2c. Mano adre-

Senos Šalies Slaviškas
Gydytojas p

Dr. Milai NSajerich
SPECIALISTAS" VIDURINIU 
LIGI’, TAIPGI MOTERŲ ir 

VYRŲ LIGŲ.
4“. 7 \VOOD ST.,

PITTSBURGH, PA.
Valandos: Paprastomis dieno- 

nuo 11 iki 4. Nedėldieniais 
to i iki 3. (13)

Šitie armonikai padąryti iš pirmos 
klesos materiolo, o ypač Iflevišini, ku- i 
rie padirbti su didžiausia atvda ge- į 
riąusių mekanikų. Naujos mados kei-' 
sad. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumplės, su skutimais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai, gerai skambanti balsai. Ta: yra 

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

ARMONIKAS No. 89, dviejų eilių, 
21 rakto, 8 bosų. Kaina $8.9a (Pa
prasta kaina $17.00).

, ARMONIKAS No. 67^ 
; 19 rakti?, 4 bosų. Kaina 

p:prasta kaina $15.00). 
S į ARMONIKAS Ne, 49, 
Xi 10 raktų, 2 bosai. Kaina 
K‘prasta kaina $8.00).
f? Į Parašyk savo vardą ir adreso, taip- 
•!į pi pažymėk numeri ir kainą armoni- 
įj' ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50:.

salir.j 1 
■ety:*, aceS- i 
..•> 'traaky- 
..-kBlų, IJ-I 
E_:a::rys— ' 
t yr.i tiru;;- j 
cho SkąjK- < 
•jau vulrv-; 
Tų * ’

PAIN-EX?ELLERIUi
aui. skanduotos vietos skansuiaa bus! 
g—it:ii p.: Salintas. Paia-Espelleris ir j 

;■ yra siirtiai priešai.
} kitę jo beaki ši.-indieu 
pas savo anti-korių— 
kaina tik 35 ir70c. Per
si tikrink; te,. kad butų 
ant pakelio musų labre 
vaisbaženklis. Ne imkit 
pamėgzdžiojimti.
F. AD. RICHTER & C0.

104-114 Soeth 4th St
Btooklya. Y.

t

n-

j

Šviežias Oras.
Šviežias oras yra tiek reikalingas, 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gaut! 
nuo 'gimimo. Kambaris turi būti gerai 
išvėdintas, bet tas nereiškia šalta . 
Dviejų savaičių kūdikis vasarą, o ke
turių iki šešių žiemą, kūdikis turi bu- 

pi aklisnatuojamas. taip sakant, su 
t lauku. Vasarą jokių prisirengimų r.e- 
į reikalinga, bet žiemą yra gerai kudl- 
’ki apsupti lyg išvežant lauk. Tada 
{reikia atidaryti langus plačiai LotLa 
j valandą ar ilgiau, nededant kūdikio į j 
įveją. Tą padarius keletą dienų, kuJ;-! 
kis gali būti išvežamas lauk. Kūdikis j 
turi kasdien gauti šviežio oro, ar siu- į 
boję ar lauke, žiūrint koks oras. Ge-L 
riausias laikas yra nuo lt» ryto ik; d r 
;>o pietų. Jis turi būti gerai apsaugo
tas r.uo vėjų, šalčio ir dulkių. Kūdi
kiui augant, reikia jis ilgiau laikyt! 
ore, o prie gero ory, galima jį laikyti 
tenai visą dieną.

Mankstinimas.
Mankštinimas yra tiek svarbu-;, 

kiek šviežias oras, ur miegas. Labui 
jaunas kūdikis gauna, tiek išaukštini
mo, kiek reikia spardydama.?, volioda
mas ir rėkdamas maisto. Devynių ar 
dešimties mėnesių paprastai pradedu 
kopinėti. ir prie'to reikia jį akstinti. 
Paprastai kūdikis bando vaikštinėti 
metų amžiaus, bet čia. kūdikiai skiria
si. Kūdikį nereikia raginti vaikšč.ot! 
ar stovėti ilgiau negu jis pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtai 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokių šansų. Duok jam Borden’s 
Eagle Pieną, maistą, kuris pasekmin
gai išauklėjo šimtus tūkstančių kadi- 
-ių bėgy pastarų 62 metų. Tūkstan
čiai gydytojų po visą šalį rekomen
duoja Eaerle Pieną dėlto, kad jis leng
vai suvirskomas ir maistingas. Eagle 
Pienas yra grynas ir sveikas. Jis 
lengvai suvirškpnias, ir jo visados 
gali gauti grosernėje, nežiūrint kur 
eisi.

dviejų eilių,
$6.75. t Pa-

■

draugams Lietuvoje per 
BREMENĄ*

.iet.uvcs Valstybes autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Delei laivakorčių ir kitų in
formacijų kreipkitės pas

NORTII GERMAN LLOYD 
Chas. Iiauftnan 

192 Washington si..
Boston. Mass.

J t

»

J

j 
I I 
I

i NĘW AMSTERDAM
! ------------ —

1

i

AMCR9CA UNE

vienos eil£s, 
$4.95. (Pa-

į persiuntimo lėšoms, o už armonika. i
• užmokėsi, kai jį aplankysi saua na-’ ■

NAUJAUSIAI IR GERIAUSIAI 
ĮRENGTA ŠVEICARIŠKA MU
ZIKOS SKRYNUTE. TIKRAI 
IMPORTUOTA — REGU L! ARĖ 
KAINA $25.00, PAGAL SPE- _ 
( lAi.Į IŠPARDAVIMĄ TIK $11.95

i.iuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užgar.ėdinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugražinti. Rašvk šiandien.

(13) 
UNION SALES COMPANY 

15 S. Desplaines st, Dept.; 225, 
Chicago, 111.

r■L

nu’ičteb^uTūei- ;šęir<lę taip.
:-a •nuzilyą ii- naujau-'i* įi-enąL)- 

-skrymrtėei, kuri ką-tik in - 
i- iš švėicarijcs- Tai yra stebe-
' - mui-kalis 'instrurneutas ir gar-

savo puikia nat^ika ir stipriu pa- 
liiri.imu. Jis <rrajina' kaip gramafo- 

tik maloniau ir gražiau. Jo plię- 
riniaį rekordai lljpu laiko ir uesusi- 
musx Jis orajina, nagai užsukama 
>yrer.:ira. meliodi.ias geriausių ar- 
t.stu, orkestrų ir benų. Padirbtas iš 
geriausių materiolų. su didžiausia 
u'ydu ir akuratnumu. Jis bus geras 
'• >sa.m jūsų gyvenimui. Skrynutė pa- 
c;rbu artistiškai iš brangmedžio. La
bai ųraz: ir paranki. 12 plieninių re
kordų duodamą visiškai dykai kartu 
su ainzikale skrynute. Tas tęsis tik 
koke neno mėnesio.

raijnaodok šiuo puikiu pamulymu. 
I ašiųKk savo užsakymą šiandien. 
Karta ;a užsakymu pasiųsk. 50c. pa- 
čerųimui persiuntimo lėšų, o likusius 
t i l.< j užmokėsi, kada aplaikysi nu- 
>Jkaię skrynutę su 12 rekordų savo 
ramuoft. Jeigu neužsiganėdinsit, pi
ritai bus sugražinti. Rašyk šiandien: 

(13)
I NION SALĖJ COMPANY

15 S.

i 
i

Laikas: 1—3 ir 7—9 vaL vak. 
3732 MICHIGAN AVĖ.

DETROIT, MICH.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapaoų Paduškartė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
tylos. Ji yra taip-padaryta, kad kartą 
pridėjus r.enusenka ir tuo budu ge
resnė-negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžir.ų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

4^ KAUJBS PLUNKSNŲ LOVOS

į į ' Prirengk jas dabar šaltam
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nopi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemosA Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmokam už expre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų

Ameriean Feather & Pillow Co.
Desk F 12. Nashville. Temt

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su "“LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa
sažierius tiesiai į PILIAV’A.

laivai išplauks iš New Yorko
—...... *-------- 1 Kovo 24
Y'OLENDAM .... Balandžio 14
Musų laivai turi geriausius pa- 

totrumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

ntU.AND AMERICA LINE 
'f Minė M- RtbioriJ Mase.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija. 

2,310 LIETUVIŲ 
ųraii atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinanti .Liepos mėnesį. Cu- 
nardpatarnavimas yra greičiausias 
tavo giminėms atvažiuoti į Amerir 
ką. žmonės turėdami Cunard bilie
tus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančiu^ iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvvs atstovas, i;u- 
i ;s palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų

Cunard Money Orderiai yra iš- 
mokami Lietuvoj greitai ir saugiai 

l-e( tolesnių informacijų kreip
kitės prie laivų kcmnaniios agen
to savo mieste
Cunard Line, 
126 Statė SL, 
Boston, Mašs.

DNITEDAMEMUN LIN 
JOmUSERVICE WITH 

HAMBURGAMERKAN U NE 
Trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North * 
Rįver, 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 
trečios klesos 
riams. Laivai 
C LA Y”., 
"BAYERN”, 
CARROLL” i 
GIA” turi 
kambarius.

Nauji trijų— —---
C£~' 
LIN” 
pasažierius.

UJHTED AMER1CAK LIKĘS 
JULIUS ROTTENBERG, 

260 ilanover st., 
Boston, Maaa.

pasažie- 
"MOUNT 

”HANSA”, 
’MOUNT 

’THURIN- 
specialius

Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTE", ’RĖLIAN-» 

ir ”ALBERT BAL- 
veža 1, 2 ir 3 klesos

ir 
ir

LITUS IR DOLERIUS LIETUVONE
Pigiai, Greitai ir Saugiai — Telegrafiškai, čekiais ar paprastu 
keliu pe Gvaraneija!

PARTRAUKIAME gilinės iš Lietevos Pigiai ir Greitai. t

J A T\7 A 1Z /^1^’TE’G I’arduodame į visus
V rKJYvFlV 1 JQD Lietuvos ir Europos 

miestus pagal pigiausią kompanijų kainą, viskame keleivius aprū
piname draugiškai ir sąžiningai. Rašykit ar ateiki t: 

UnUARUK TR4VEL BUREAU "TRA%LABtBEAU
136 Ea«t 42nd St, NEW YORK, N. Y.

Net ir kūdikiai pastebi!

i
1_ i alAjL i

L 
tM.

y —-- -------- -- -*■■,'2. ---------

Radviliškis, Šiaulių apskr. 
— Sausio 21 d. 5,000 žmonių 
mitingas. Nutarimas, pa
siųstas Lietuvos vyriausy
bei, Anglų ir Francuzų at
stovybėms, kad • Klaipėdos 
uostas ir kraštas butų Am
basadorių Konferencijos 
priskirti Lietuvai

Tiktai nuolatinis saugojimas iš 
vų pusės palaiky? kūdikius nuo neda- 
penėjimo ir apsaugos juos nuo ligos 
ūžpdšlimų bei užtikrins jiems jaunys
tės vikrumą ir stiprią sveikatą, kurie 
yra busiančios laimės ir pasisekimo 
pamatai? Užganėdintiniausi rezultatai 
gaunami penint nedapenėtus kūdikius 
su Eagle Pienu. Mokyklų vaikai, ku- 
lie kentė nuo silpno maisto, stebėti
nai nasitaiso su Eagle Pienu, kuomet 
tas įdedamas j jų paprastus valgius. 
\%i vaikai turėtų gauti vieną sykį 
Eagle Pieną j dieuą, apart paprastų 
valgių. Atmiešk du šaulcetu Eagle 
Pieno su trimis ketvirtadaliais puo
duko šalto vandens.- Kiti vaikai ge
riau jį myli su ginrej ale, vaisių sun
kėtais, suplaktu kiaušiniu ir skans- 
kouiu.

Skaityk šitas straipsni ve atydžiai 
kas savaite ir pasidėk ateičiai.

Ir jTa taip lerva visiškai iš galvos paša
liui pleiskana®. Tik kelis ksrtus panau
dojus

pleiskanų mirtinąjį priešą —ir jūsų
gžl«»8 bun taip tyra, kaip kūdikio_________ ______
-r pagelbės joms visuomet ją U'A'I '■
^‘kią i.CiaikyU. ivari galvos oda užlaiko plaukus paikiais— 
pfeiskaaos tuojaos sunaikina juos.
^pirkite boaka tavo aptpkoj-.- SicmLo t: C.k., arba pridurkite 75o.

’a!! '> ž»nklc’'iis i l»ben»«,| VN
p. AD. RICMTCI? & CO.

1O4.| tę-fie. 4tb St. f*Lu-ool.lyo, N. Y.
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Kai

Gera Sveikata.

Stiprus ir žvyruotas

nubrozdysiJeigu

dantų

priu, žvyruotu dan

riausias būdas už

R i b b o n D e n tai
( ream
Daktarai ir Dentis-
tai visur rekomen

!S •bukJ^i.aą j, 
itą niiegį., ■ 

... ">s raudo- ' 
tyjgfcis, Ttfsfu? 

Lin savyj jokiu luiffdžnnu ar 
Atsi apvilkti cukrum, priim.no i 
hps. Rekomenduosi visiesss * |

Kas girdėti Lietuvoj
x (Iš Lietuvos laikraščių)

Lietuva traukia* teisman 
Tautų Sąjungą.

Nesenai Tautų Sąjungos j šiuos sodžius lenkų kariu- 
. Taryba Lenkams ir Lietuvai ■ menei, pradžioje buvo nei 

l«asiulė pasidalinti Vilnijos!šio nei to, bet vėliau pradėjo 
........................ ' " ’ spausti. Paskutiniu laiku 

lietuviai gyventojai taip su
varžyti, kad net iš sodžiaus 
savo laukuosna išeiti nelei- 
cižiar-Rugiai liko nesėti, ja
vai nedoroti, gyventojai ai
manuoja ir šaukia pagalbos. 
Nuo senai gyventojus ragi
na rašytis prie Lenkijos ir 
už tai žada daug Įvairių py- 
ra^ti.

džius ligi gruodžio 7 d. buvo 
neutralinėj juostoj. Užėmus

I
neitralinę juostą. Lenkai 
mielu noru tokį pasiūlymą 
priėmė. Mat, tokiu budu jie 

įgautų įsiteisėjimą užgrob
tame Vilnijos krašte. Lietu
vos atstovas pareiškė, kad 
Lietuva negali priimti pa
siūlymo, nes Taut. Sąj. Ta
ryba net neturinti teisės to
kį pasiūlymą daryti. Kadan
gi neitraįinės juostos padali
nimo klausimas nebuvo per? 
diuotas Tautų Sąjungai 
svarstyti, o T. S. Taryba sa
vo pasiūlymą padarė patai
kaudama Lenkams, tai Lie
tuvos vyriausybė vasario 10 
dieną pasiuntė Tautų Są
jungai dėl to protestą ir pa
siūlymą bylą perduoti Nuo
latiniam Tarptautiniam 
Teismui. Teismas turėtų iš
spręsti:

1) Ar Tautų Sąjungos Ta
ryba, svarstydama neitralės 
juostos klausimą, nesulaužė 
Tautų Sąjungos Statuto, ir 
ar teisingas jos pasiūlymas;

2) Ar Lenk/i turi teisės pto smukles randasi pačia- 
vvkdyti Tautų Sąjungos Ta-pu® 
rvbos pasiūlymą (rekomen
daciją), jei tam priešinga 
yra antrojivšalis (Lietuva). 
Be to, Lietuvos vyriausybė 
žada Tarptautiniam Teis
mui patiekti savo paaiškiiii- 
mų šiame klausime.

Kaip žinoma, vieną kartą 
Lietuva jau siūlė Lenkams 
perduoti kivirčo išsprendi
mą Tarptautiniam Teismui; 
bet lenkai atsisakė. - 

įdomu, ar ir Tautų Sąjun
gos Taryba vepgš Taiptau- 
tnio Teismo, kurio sprendi
mas, tikimasi, negalėtų būt 
taip vienšalfe.

Lietuvių vargai Okupuotam 
•r -Z krašte.

Dtrgužiai, Trakų ąpskr. 
Nėra^gaf nelaimingesnio so
džiaus visoje'apielmkėjo už 
Dargužius. ?-

Pereitų m. rugpiučio m. 2 
d. lenkų ’crezvičaika” su
areštavo Dargužiu sodžiaus 
30 vyrų, baisiai sumušė ir 
nuvarė Lukiškin, kur pra- 
iaikę, be jokių tyrinėjimų,

* daugiau mėnesio, visus pa
leido.

Šių m. sausio 20—21 paK- 
čia kuopa ^žandarų, stovin
čiųjų Valkininke vėl užpuo
lė Dargužius. Suareštavo 
Joną Keršį, Motiejų Gudonį, 
Andriti Aukštuolį. Atvarė 
Valkininkan, mušė raudonai

• Įkaitintomis geležinėmis 
lazdomis, statė basomis ko
jomis ant degančių anglių, 
įkaitintomis replėmis spau
dė nosis, Įkaitintus geleži
nius yirbalus kišo ausysna, 
svilino pečius. Taip sumuš
tus, apsvilintus, pusgyvius, 
surakintus geležiniais pan
čiais nuvežė Vilniun, kur ir 
dabar laikomi. Už ką? Šni
pams, kurių čia pastarai
siais laikais eibės priviso, 
kas ten pranešęs, kad tie 
žmonės neva buvę kadais 
partizanai ir turėję šau
tuvus.

Daug Valkininko parapi
jos naujokų nestoja 'sava
noriais” Į lenkų kariuomenę. 
Daug jųjų išvažiavę yra 
Amerikon, kitur kur, ar 

. šiaip slapstosi, kurių tėvai 
, užmokėjo po 50,000 lenkiškų 

markių pabaudos ir dar ža
da bausti po 100,000 1. m.

Mums atėjo baisiausi ir 
žiauriausi laikai, kada žmo
gus nežinai nei iš kur, nei 
kokia kris nelaimė. Tai bent 
lenkų ”wolnošč, rownošc, 
braterstwo!”

Balandėlis.

KELEIVIS

Jeigu Kitoki Maistai 
Negelbsti 

eagle brand

Privalo bfit pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

AR ŽINOT, KAD— '
Chk-agoj via didinusia lietui 

sviete, nes lietuvių skuiči 
v.i.-ija iiet.u\iti skaičių Ks 
•not, kad 20 Iltim:!* Turk

olonija
< ’hicagoj 
ne* Ar :

'G

i

AR ŽINOT, KAD —
Lietuvos miškai baisiai nukentėjo 

nuo karės? Vienok pereita.s 
metais dar buvo 789.199 hektarų že
mės Lietuvoj, padengtos įvairiais ■ 
miškais. Ar žinot, kad jus galit užsi- 
ganėd'nt tyro Turkiško tabako
rūkant Helmar ( išarėtus?

Garsus “Vervena” Daiktai
Moterims yra žinomi per metų eiles kaipo atsakančiausi pagražini

mo vaiste.’. Tūkstančiai moterų naudoja kasdien Vervena prirengimua 
ir rašo mums laišlus su padėkavonemis. Užsisakyk musų daiktus 
šiandien ir pasinaudok musų 30 dienų pasiuivmu.

Mazgok 
Nebraižyk 

Savo Dantų

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Degtinės sandėlis gimnazi
jos rūmuose.

Rokiškis. Nuo pat Įsikūri
mo Lietuvos Valstybės ge
riausiai gyvuoja pas mi£ 
smuklės, tikriau sakant 
smuklininkai. Atidengs koks 
buvusis kirpėjas ar lakėjas 
smuklę — po metu žiūrėk 
jau namus sau bestatąs ar 
kitą koki šmugelį beužde- 
dąs.

Pastaruoju laiku'nors jau 
pradėtą mažinti smukles bet 
didžiausias šaltinis, kuris 
aprūpina degtine visas mie-

“*! centre, ir dar kame — 
gimnazijos rūmuose.

Gėda rokiškėnams, kad 
neįstengia nors iš tokių 
šventyklų, kaip gimnazija, 
išvyti smukles.

Jarulaitis.

Nelaimingas atsitikimas.
Puotkaliai, Kretingos ap

skrities. Puotkalių kaime 
yra Hugo Malkino laikomas 
vandeninis malūnai?; S.m.- 
sausio 18 dc einanti savo pa
reigas tarnautoją pagavo 
volai ir mirtinai užtrynė. 
Tokių nelaimių atsitinkant 
girdėti gana tankiai. Darbo 
inspektoriui reikėtų pasiru-

• i • ■* •> —■ !_• . w *pinti apžiūrėti pramonės Įs
taigas, kad pavojingos vie
tos butų tinkamai aptaisy
tos. Paparčio žiedas.

dantų valytojas ga>
Ii parodyt greitas
pasekmes — ttčiau

gali sužeisti
dantų paktą.

savo odą, Gamta
gali ją ataugtfltL
Betgi net Gamta
neataugma
palivos, jei sykj ji
būna nunešiota sti

tų valytojų.
Saugiausias ir ge

laikymui dantų sva
riais ir gražiais yra
vartojant Colgates

reguliariai.

duoja Colgates.

Geri Dantės

Lenkai nupirko Klaipėdos 
krašte 22 dvąru.

Šilutės Seime paaiškėjo, 
kad Lenkijos ir Lietuvos 
lenkai su p. Pestinė pagelba 
yra nusipirkę Klaipėdos 
krašte 22 dvaru ir daug na
mų.

Riaušės krutamu jų paveiks
lų teatre.

Kaunas. — Nesenai jau
nuoliai mokiniai Kauno Ki
nematografe ”Triumpas' 
jiakėlė riaušes prieš lietuvių 
kalbos darkymą ekrane. Jie 
užtaškė ekraną žaliais kiau
šiniais. Kinematografo ad
ministracija perspėta iš 
anksto buvo žadėjusi para- ėjo sieną ir narsiai dalyvavo 
šus pataisyti trijų dienų be- * ” -
gy, bet savo pažadų neįvyk
dė ir leido toliau paveikslus 
su darkyta lietuvių kalba 
parašytais parašais.

Sausio 23 d. i tą kinemato
grafą susirinko būrys Kau
no moksleivių ir paprašė bi
lietų. Administracija bilietų 
parduoti atsisakė, kadangi 
jų tarpe pažino "riaušinin
kų”. Jaunuoliam pagelbęn 
atėjo mergaitės. Jos nupir
ko bilietus ir tuo budu, 
'riaušininkai'’ suėjo Į salę 
ir, kada pasirodė darkyta 
kalba parašai — pakėlė 
triukšmą. Tuo tarpu radosi 
milicininkų, kurie pora 
moksleivių areštavo ir pa
reikalavo juos visus salę ap
leisti, tačiau jauni "fašistai” 
tai padaryti atsisakė.

Tuo tarpu atvyko apskri
ties viršininko padėjėjas ir 
valstybės/gynėjas, kurie su
statė protokolą ir žadėjo 
"Triumpo” ądministraciją 
pat raukti teisman.

Jauna karžygė.
Klaipėdos sukilime 

žeista Šiaulių gimnazijos 
mokytoja, kuri vyriškais rū
bais persirengusi slapta per-

kovose prieš senąją Klaipė
dos valdžią ir tenai tapo su
žeista.

Visa Lietuva Už Klaipėdą.
Alytus. — Sausio 21 d. di

džiausia manifestacija. Re
zoliucija — remtis tik ta val
džia, kuri padės klaipėdie
čiams apsispręsti.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiusite Į Borden C®^ New 
York ir -jausite lietusią kalboj 
pilnu- nuiodvmus ir pafarimus, 
kaip jį vartoti visai veltui, taip
gi ir puikia kūdikiu knygą.

Nusa-Tone
L

m

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

TVIRTUS VYRUS IR HOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkasr; ture- 

damas neaiškų minty ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaiseva svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų!, Devynes iš deėimtes visu žmogaus Ii*u, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruonailaviraas viduriu, įsezai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, an>-» ' , ___
matizmo, skausmai galvos, r.euralgia. stokas, energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo xir tu. užtektinios cirkulaeijos 
kraujo. A *

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme rem'ase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką 
grobus, širdęs plakime, ki 
protingas . 
kūno. Kodėl 2 . Todėl kad 
sveikatą dundančiu sudėtiniu 
per^jrarsingus Gydytojus. Y r _
Fosforų-maistus dėl ir Nery'a.

-• Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknpms, 
jog je tustinas® inkstu: .

■ fcuxxiini«* atmatas. Niem ražu ir suputifnu*
’ . ■ ’ ‘ 

apetitą, giąrą g.rųomulavūrą, tvirtus jnervus^ir kięt^ 1 
Nuga-Tone susliprie kraujo ir pagieiS&š. czr&riaviino • 
-numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-’Tč ne pddaią 7 
vyrus ir sveikesnes ir, puikesne moteres. Nuga-Tonė nį 
daromu paprote vaistu. Siidėti jie yra parankiam pund^g 
skonį1 ir vartuoti galcmav^ jokio neparanukumo. ‘Barniy 
savą pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA 
už bonkute. Kožna bonkttc —r —— s------.--------------------------—— ---------
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutos, ?rba šešias menesius gydymo už penkių? ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Ton? -**r dvidešimt (-0) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. susrąžiuk bcūkr.te .r piisus, o Tpcs ūmai sugrąžysime jtteu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASFELiAVIMO ANT -TUO KUPONĄ.
Vational Laboral >ry, L. JAIS. S. Wabasįh Avė., Chicago, 1’1.

• •. r-*;
Gerbiamieji: įdedu čšonais 5...................... *r meldžiu prisiųsti man .

Nuga-Tone.

iias viduriu, gezai ir u 
mža. kankinimai reu- Jįyg

geram stoviuje i ilv^, jaknas, inkštus ir 
aujo cirkulavimo. I" _ "*

gydymas nuo nusilpnėta nervu’ ir jabeinojįs
, -e, __

: vaistu. rėkon*endudt>ų iri 
ra jie ypatingai maistinį ji

stipri n M

navaiiiier* ainiaius. ?ueęi .Grisaus -ir suputiinu* X—
dfcmčio.-kvapo ar apvilkto -liežuvio!. dubs <JajjDs Mtel-—ar— —•--------- ---------------- Įsaftipriat;

::1.j jfc^pršiuo'

,-ą, jaknas, miestus 
N nyra-Tone yra labai X,

i iš aštofcĄi

:ipi
pi

Ma GVARAl^CIJAt Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
ite talpina devynios dešimtys (90) piihdu, arba vieno mėnesi

Vardas ir pavara# ..

i

Gatvė ir numeris. .

Miestas...

bonkul

su-

i

I

.. Vaistu*..

Grinkiškis, Kėdainių ap
skričio. — Sausio 21 d? apie 
4,000 gyventojų prašo val
džios duoti tikrų pagelbą 
klaipėdiečiams.

Mariampolė. — Sausio 21 
d. didelė manifestacija. Rei
kalavimas: jei lenkai i Klai
pėdos krašto reikalus kištų
si, tuoj užimti musų kariuo
mene visą kraštą; piliečiai 
pasižada nesigailėti tokiam 
reikalui nei Jurtų, nei gyvy
bės.

Puikus 
Minkšti 
Plaukai

Yra 
Groži

Kiekvienos moters, ir kiekviena ga
li turėti puikius plaukus, jei Serai 
juos prižiuręs ir vartos ntuss garsu 
VERVENA HAIR SHA.VU’OO 

— kaina Uz. bonką $i.O(> 
ir VERVENA HAIR TONIC.

— kaina už bonką 450c.

TAŠKAI IR PUtKAI.
Saulės nudegimas, raukšlės ir kiti 
odos nesveikumai, kurie sugadina iš
vaizdą, tuoj išgydomi su
VERVENA BALSAM OF YOUTH.
Tūkstančiai moterų vartoja jį kas
dien ir giria. Pamėginkit vieną sykį 
ir džiajjjpsitės pasekmėmis.

Prašalink Savo Nutuktai.
Sudribęs riebumas vien tik silpnina organizmą ir 
labai tankiai būna priežastimi įvairių ligų. Kas 
Svarbiausia, tai riebumas yra tlRGZEŠ PRIEŠAS, 
nes stora moteris neturi to gražaus iiaturalio iš- 
lankstymo ir veidas, nepaisant kaip jis gražus ne
būtų. per susmukusi riebumą nustoja savo gražu

mo. Musų naujausias išradimas

VEkVENA
OMMTY
TAtLFIS

c*:ctions 
t*U« >

wvr«t«t?ix> n 
itronalA^tf-fy
IMJ >

VERVENA OBES1TY 
TABLETS

prašalins nutukimą į 30 dienų, 
jeigu bus vartojamas teisingai. 
Šitos pilės yra lengvai nurija
mos ir turi būt imamos po kiek
vieno valgio. 30 dientj gydymas 
parodys žymius rezultatus. 
Bor.ka su 1O0 pilių (dėl 30 die- 

rydymosi) tik $1.50.

tankiai yra nepakenčiami 
moterims. Išraut plaukus la
bai skauda ir darosi pavojus 
skursi;
VERVENA DEP1LATORY 

PO.M DER
prašalins nereikalingose vie
tose gyvaplaukius tiktai tri
nant i 10 minutų. Kaina už 
bonką tik $1.75.

i 
i

Kainu $2.00.

GYVAPLAUKIAI 
> ANT -į 

VEIDO, 
PAŽASTĖSE 

IR 
ANT KOJŲ

prašalinami
VERVENA HAIR RESTORER 

yra vėliausius išradimas žilų plaukų 
prašalinimui ir vartojamas tukstan- 
čiu moterų ir vyru. J*s suteiks jusiį 
plaukams originalę, prigimtą spalvą. 
Tai nėra jokie dažai, bet gyduoles, 
kurios gydo celes, suteikiančias plau
kams spalvą. Kaina už bonką $1.50.** 1 ***

Nori nupirkti karės laivą 
Klaipėdai.

Kaunas. — Iš grįžusių 
amerikiečių Kaune susidarė 
komitetas, ‘ kuris nutaręs 
kreiptis Į Amerikos lietu
vius, kad jie jam padėtų nu
pirkti kreiserį (karo laivą), 
kuris bus įteiktas Lietuvos 
vyriausybei, Klaipėdos uos
tui bei jos jūrėms saugoti. 
Komitetas Lietuvoje jau

Valkininkas, Valkininko 
parapijos sodžiai: Pamerkė, 
Biekfios, Smaliukai ir ------ ---------- -
menio parapijos Molių so-’pradėjo rinkti aukas

Jonava. — Sausio 20 d. 
miesto - taryba pageidauja, 
kad vyriausybė paremtų 
klaipėdiečius; išrinkta ko
mitetas aukoms rinkti.

Panevėžio Komitetas Klai
pėdos Kraštai Remti. I, 22, 
išsiuntinėjo valsčiams atsi- 
šaukirfią kviečiantį gyvento
jus daryt mitingus ir susi
rinkimus Klaipėdos reikti
ems aiškinti, klaipėdie

čiams remti, aukoms rinkti, 
valdžiai tinkamus nutari
mus Įteikti.

IttTOSIH
No. 1. Laimės 'Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor
mane!, garsios mystiškos francuzts 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems Jr Jiiedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yrą. 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninkiu Kaina už kaladą su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

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

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus. 

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntitno lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikvsi kortas ,=ayo 
namuose. Adresas:

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINO AVĖ.. Dfept. 200. CHICAGO. ILL.
\ 

Didžiausias Nupigūims Hui| Istorijų.
Niekuomet pirmiau nebuvo tokio didelio nupiprinimo — 15000 lanstiesių 

parsiduoda taip nikiai, kaip niekur kitai*. -Sis stebėtinas pasiūlymas užir.- 
teresuos žmones iš visur ir visi stengsis pasinaudot šiuo nepaprastu pi
gumu.

Užsisakykit dabar 
Naujausias ir puikiau
sias, patraukiančias 
kiekvieno aki, langtie- 
ses. Jos yra visiškai 
naujos, •ką tik iš dirb
tuves. Kiekviena lang- 
tiesė gvarantuota, ir 
todėl užsisakant nėra 
joki’oš ri’ziKos. Lang- 

N<>-355 yrą pui- 
ittina, pa- 

... _ J ireriausio
tinkle, su ^rražiais ap- Vjena kurtį. 

tinkama vienam 
kia langų. Raina laike 
įk>_. išpardavimo tik 
$1.75 už viena arba

ki panelio kii
daryta 
i 
krąščiais, 
na ’ __ _____
ianpui. Tinka prie viso-

išpardavimo 
«ž vieną

355.
$6.40 už keturias. (p.e-uliarč kaina $2.50 už vieną). No. 35! — atskira 
panelio kurtina, padirbta 'š sūriausio tinklo, naujos mados, su gražiais ’š- 
marginimais, labai į*. 3žjai atrodo, taip^ kaip matot ant šio paveikslo. 
Spalvos baltos ir natūrai; s. jardų ilgio ir 44 colių pločio. Tinka kiei.- 
vienam langui. Si lane’ifsė bus puikus ornamentas jūsų namuose. Rt><u 
liarė kaina $5.00. Bet laike šio didelio išpardavimo mes atiduodame tik 
už $3.50 vieną arba 4 už $13.00,^taip kad jos sutanpot po $1.00 ant kiė 
vienos. v... . -- 2.1 „ž
kaip iue norit. Prisiųsiu’ Joc. uz persiuntimo lėšas, 
kaip langtioses aplaikr •* savo ynuose. Kadangi 
trumpą laiką, tai pas;, eubmkit. Rašykit šiandien.

IMDN SALUS COMTANY
15 S. Deaplaines SL,

kitokį vervena daiktai
VERVENA CLEaKSING CREAM 
—nusausinimui veidu.

Kaina už puoduką.......... 75c.
VERVENA VAN1SH1NG 
CREAAI— veidui pirm varto

siant pauderį, puodukas
VERVENA BLANCHE—aiba 
pauderis skystėj formoj. Tai 
naujus išradimas, vartojamas 
Europos gražuolių. Priduoda 

veidui gražumą. Bonka $1.00 į 
VERVENA FACE POWI)Ę«— 
tai yra geriausia, rųšis baltos 
spalvos ir kūno spalvos. J.

Kaina už baksiuką........ $1.25 ;
VERVENA HAND LOTiON -
padaro rankas baltas.

75c.

minkštas ir gražias. 
Kaina už bonką..........50c.

VERVENA HEALING 
0INTMENT — nuo visokių 
sutrukimų ir skaudulių, ku
ris netik sugydo skūrą, bet 
padaro ją minkšta ir gra- _ 

žia. Kaina .................. 50c.
VERVENA TOOTACHE 
DROPS- -prašaiinimui 

dantų skaudėjimo .... 30c.
VERVENA CORN 
REMOVER—prašaiina kad 
ir labiausia Įsisenėjusius 

komos. Kaina ............ 35c.
VERVENA FGOT
I*OWDER — nuo kojų pra

kaitavimo. Kame .... 30c.

i. Už dvi lanptie>es ^No. 3o5 ir už dvi No. 354 tik $9.70. Galit pirkt 
’ o likusius užmokėsit, 

is pigumas tęsis tik 
(13)

savo

Chicago, H).

PASIŪLYMAS
Kad padarius 

kiekvieną mote
rišką nuolati
niu musų kos- 
tumeliu, mes 
duosime kiek
vienai moteriš
kei, kuri pirks 
pagal šį ap
skelbimą nema
žiau kaip už 
$4J85 Vervena 
daiktu, gaus 
VISIŠKAI DY
KAI šį puiki! 
žti šmotu STA
LO SETĄ, Ku
rį čia matote 
iliustruotą, šis 
setus susideda 
iš: (• arbatinių 
šaukštukų. «5 
stalavų šaukš
tų. G šakučių, 
6 peilių, 1 svie
stui peilio ir 1 
cukrui šaukšto. 

.Viskas sudėta j 
gražią skrynu
tę su stalčiuku. 

Setas atrodo labai g yru naudingas ir reikalingas kiekvie
niems namams. Tikru vertė šio seto yra daug didesnė negu $4.85, bet 
mes duodame ji VISIŠKAI DYKAI su kiekvienu orderiu VERVENA 
DAIKTŲ už $4.85 (arba daugiau). Tai mes darome žinodami, kad 
gausime tukstar.čius naujų kostumerių, kurie plačiai išgarsins musų 
GYDUOLES MOTERIMS. Kadangi šis pasiūlymas yra tik ant trumpo 
laiko,^ai pasiskubinkit užsisakyt Vervena daiktų nemažiau kaip už 
$4.85, išpildvkit žemiau padėta kuponą ir kartu su 40c. įtampomis pa
siuskit mums, o likusius pinigus užmokėsit daiktus ir setą aplaikę. 
Rašykit tuojaps — šiandien.

KUPONAS 
VERVENA LABORATORY. INC^K—1105 HARTFORD BLDG., 

CHICAGO. ILL.
Frisiųskit man šiuos Vervena daiktus:

priim.no


Vietinės žinios

nas-

Viešnių iš Lietuvos 
prakalbos.

Pereitos seredos vakarą 
South Bostono Municipalia- 
me Buildinge buvo pp. Ba- 
gočiaus ir Šidlausko pastan
gomis surengtos prakalbos 
Lietuvos našlaičių Globos 
reikalais. Kalbėjo kelintas 
anglų, paskui viešnios iš 
Lietuvos pp. Veneienė it* 
Šleževičienė, ir ant galo adv. 
Bagočius. Auk. Lietuvos 
našlaičiams salėje surinkta 
apie $260.00. Be to da p. Ši
dlauskas davė čeki ant $100, 
adv. Bagočius ir kiti pažan
gesni biznieriai aukavo.

Klerikalai Lietuvos
laičių netik neparėmė, bet 
per savo "Darbininką” dar 
šlykščiai išdergė p. Šleževi
čienę ir Vencienę, kad jos ne 
davatkos. Svetimtaučiai at
jaučia nelaimingų Lietuvos 
našlaičių likimą ir šelpia 
juos, pavyzdžiui, South Bos
tono Trust Co. banko pirmi
ninkas Logan paaukavo 
$25; p. Šidlauskui paprašius 
miestas davė prakalboms 
salę uždyką, o Broadvvay te
atro savininkas prižadėjo 
surengti koncertą našlaičių 
naudai; tuo tarpu "Darbi
ninkas”, kuris užsilaiko iš 
lietuvių centų, netik ką ne
parėmė šito labdaringo dar
bo, bet dar apdrabstė pur
vais tuos žmones, kurie dir
ba ir aukauja.

žins jus, tuomet gausite iš1 
Maskvos Įgaliojimą.

Tas parodo, kad Maskva 
jau nebeužsiima slapta agi
tacija tarp Lietuvos darbi- 

ininkų, kaip ji pirma daryda- 
Ivo. Tiesą pasakius, sako p. 
j Norkus, tai Rusijos valdžiai 
'darbininkų reikalai nedaug' 
j ir terūpi. Visi komisarai vir
io kapitalistais ir buržuazi
ja jiems jau daug artimesnė, 
negu proletariatas, kkiskvo- 
,e keliami didžiausi baliai ir 
puotos, kur komisarai suva
žiuoja automobiliais, btt 
darbininkų tenai nerasi. 
Nors Rusijos valdžia ir da
bar da vis vadinasi ”dai*bi- 
ninkų valdžia”, bet tai tik 
ant popieros; tikrumoje gi 
tarp tos valdžios ir darbi
ninkų kas sykis darosi vis 
didesnė ir didesnė spraga. 
Gelžkelio stotis ir vagonai 
Rusijoj šiandien esą padaly
ti i kiesas lygiai taip, kai; 
jie buvo prie caro valdžios, 
ir i pirmąją klesą, kur susi
renka komisarai ir kitokia 
ponija, Rusijos darbininkas 
negalįs ineiti. Pirmosios kle
sos vagonuose esą uždraus
ta važiuoti netik darbinin
kams, bet ir eiliniams rau
donarmiečiams; tiktai kari
ninkai, tai yra. oficieriai ga
li pirmąją klesa \*ažiuoti.

Ir taip Rusijos žydija, ku
ri pateko Į komisarus ir už
ėmė caro valdininkų vietas, 
išsivystė i naują biurokrati
ją, kuri niekuo nesiskiria 
nuo senosios biurokratijos.: 
Tarp darbininkų pradedanti: 
augti šitai valdžiai opozici
ja, bet valdžia jau stipriai 
Įsigalėjusi ir tuo tarpu dar
bininkai jos nenuversia.V w

i

Delei kun. M. X. ?! x
EUšelpiffio

I
KS’-S

K. Norkus atvažiavo iš 
Lietuvos.

ŠĮ panedėlį i "Keleivio” 
redakciją buvo atsilankęs 
Kastantas Norkus, kuris 
šiomis dienomis atvažiavo 
čionai iš Lietuvos biznio rei
kalais. Jis išrodo taip pat, 
kaip keli metai atgal, kuo
met apleido Bostoną.

Svečias papasakojo daug 
Įdomių dalykų apie Lietuvą, 
apie Rusiją ir apie tai, kaip 
buvo paimta Klaipėda. Klai
pėdos klausimas buvo senai 
jau pribrendęs. Senai jau 
buvo tenai tam tikra orga
nizacija. kuri tėmyjo dalykų 
bėgi ii* laukė tinkamo mo
mento. Tas momentas pasi
taikė, kuomet franeuzai Įsi
vėlė i Ruhro kraštą ir pra
dėjo bijoti Ruisios. Tuomet 
ginkluotas būrys lietuvių 
puolė ant Klaipėdos miesto. 
Franeuzai, kurie buvo jau 
prisipirkę dvarų Klaipėdos 
krašte, nenorėje lietuviams 
pasiduoti ir pradėjo šaudyt. 
Iš pradžių kova buvo sunki 
ir mūšyje krito apie 50 lie
tuvių. Bet iš apielinkių tuo
jaus pribuvo daugiau liuos- 
norių ir Klaipėda buvo pa
imta. Visam sukilimui pie
nus darė ir mūšiais vadova
vo Budrys, o ne Simonaitis, 
kaip buvo skelbiama Ameri
kos laikraščiuose. Budrys 
esąs labai gabus vadas.

Klaipėdą paėmus, Lietu
voje pasidaręs visai kitoks 
ūpas. "Pirma mes gyvenome 
kaip ir kokioj duobėj”, sako 
p. Norkus, ”o dabar jau turi
me langą Į pasauli. Iš Klai
pėdos uosto mes dabar gali
me važiuoti tiesiog Į Angli
ją, Švediją, Ameriką ir ki
tur. Klaipėda Lietuvai daug 
svarbesnė, negu Vilnius.”

Franeuzai atidavė Klaipė
dą Lietuvai dėlto, kad jie 
manė, jog už Lietuvos sto
vinti Rusija. Santikiai tarp 
Lietuvos ir Rusijos dabar 
esą gana geri. Tris lietuvių 
komunistų vadai, Kapsukas, 
Angarietis ir Rasikas prašę 
Maskvos valdžios, kad ši pa
skirtų juos Lietuvos darbi
ninkams organizuot, bet 
Maskvos valdžia atsakiusi 
jimns, kad tuo reikalu jie tu
ri Kreiptis pirma i Lietuvos 
valdžią ir Seimą. Jei, girdi. 
Lietuvos valdžia su tuo su
tiks ir jei Lietuvos darbinin
kų frakcijos Seime pripa-

Ivaškevičius sugrįžo.
Pereitą

žo iš Lietuvos 
viams žinomas 
agentas A.
Jam pasitikti
buvo parengę vakarėli.

nedėldienį sugri- 
vietoš lietu- 
”real estate” 
Ivaškevičius, 
sandariečiai

.įieško vagių mokyklos.
Bostono policija jieško 

vagių mokyklos, kur tūlas 
’ dzentelmanas” duodąs plė
šikams lekcijas, kaip išilauž- 

i namus, iškraustyt kiše- 
Viena moteris 

Back Bay užtiko tą 
mokiniu 

...----------------- -- rodė sa
ito "studentui”, kaip atrakyt 
I luris, bet moteriškei užėjus, 
' gražiai atsiprašė ir nuėjo 
Į sau.

i

ti
nius, ir tt. 
ant
‘profesorių” su 
prie savo durų. Jis 
vo ”stu 
luri

Gerbiamoji Visuomene I 
šiuomi pranešam, Kad So.

Bostono Lietuvių Labdary
stės Draugijos fėrai prasi
dėjo labai pasekmingai ir 
tęsis x*isą šią sąvaitę. šiuose 
lėtuose turim daugiau Įvai
rių daiktų, negu kitais me
tais turėjom.

Pėtnyčios vakarą tikimės, 
kad atsilankys visi biznie
riai ir dainuos "Gabijos” 
choras, tokiu budu kviečia
me visus lietuvius atsilanky
ti i šiuos fėrus.

Fėrų Komitetas.

Smarkiausias pasaulio 
ristikas Bostone.

John Pesek, iš Nebraska 
valstijos, kuris delei savo 
smarkumo yra vadinamas 
tigru, pribuvo i Bostoną ir 
šiame ketverge risis su grai
kų čampijonu Kotsonaros, 
Grand Opera House. John 
Pesek sveria tik 190 svarų, 
bet nėra tokio drutuolio vi
same sviete, kuris ji pagul
dytų. Tikimasi, kad jis pa
guldys ir graiką. Apart šių 
risis dar dvi poros pasižy
mėjusių ristikų.

Šiomis dienomis likos iš
plėštos trjs aptiekos, viena 
Cambridge uje, kita Jamai- 
ca Plain, trečia Roxburyje.

Lynno protestonų kunigai 
organizuojasi kovai su mun- 
šaino darytojais.

Runtfordiečio bal>a •
Jau ilgas laikas k; 

Rumfordo lietuviai r; 
L. F. centro valdi >ą. : 
'damiesi.kur \ » a Vvc. 
į\įskas buvo \ 
'surasti negalėjo, i 
čiara 
pasiskelbė 
šelpimo 
damas. M

Xa, jei 
kauti, tai aš manau, kac 
r»mri ritinu viniti oniu įx 
ukauja. Juk visuomenė 

Įxa melžiama karvė, ar io 
viešas prūdas dokria 
'žvejoti. Taigi aš noriu p 
Įnešti apie tai. kas man ? 
(apie Mockų žinoma, o vis 
į menė tegul sau sprendi 
ar jam verta aukauti, ar

Kuomet Mockus atvaži; 
vo su savo misijomis i Ma 
ne’o valstiją, Leivistone po- 
«ija liepė jam kuogreičiat 
šia iš tos valstijos išsikraus- 
tyt, nes jo misijos priešin
gos valstijos Įstatymams. 
iBet vietoj išvažiuot, Moc
kus leidosi da i Rumfoidą. 
da 52 mylias Maine’o vaisi i- 
ios gilumon. Levvistono po
licija pranešė Rumfordo po
licijai, kad ji tą "paukštį” 

į pasaugotų. Ir Rumfordo po
licija pasiuntė i Mockaus 

į prakalbas lietuviškai kal
banti žydeli, kuris išvertė iv 
; kalbas, išaiškino jo rodo
mus paveikslus, ir ketvir’ i 
vakarą policija suėmė visu< 
jo paveikslus, nusivedė nuo- 
vadon ji pati ir tenai išklatt- 
rinėjus uždarė. Byla atsida
rė i apskričio teismą ir 
nuteisė Mockų dviem 
tam kalėjimo už ”pik' 
džiavimą” prieš Diev 

■ kus tuo 
apeliavo i vyriausi 

i teismą. Reikėjo 
Šl,500 kaucijos.

Bet vyriausis

įskas buvo \ < i.
ilCgalČji1.
Keleivio

koks ;
Koti i te 
ockui atikų, 
visuomenė 

. aš manau 
įnori pilnų žinių apie 
i ei

A

A

T

y

« 253 Bri»ad» ay, So. Boston. M&m.
i

Tel. South Boston 2613
Residence A«piuwall 0581

Sl'SANNE M. PU’SHEA SHALLNA 
(PUI&1UTS)

Lietuvė Moteris Advokatė

noiejo Rumforde. Jie ir 
vgmimą jam suderėjo, ir 
omet pildydamas ju norą 

<u pateko bėdon, tai da- 
jis smerkiama ir pajuu- 
ui. Tai yra labai negrą- 

■p rla^Avoodas pabėgo nuo
■ ».<XX) kaucijos, Stilsonas 

j So,000, A. Karalius nuo 
(>00, o tečiaus niekas jų 
•merkia ir nepajuokia', 
s suprantame, kad ir $1,- 
' ,Fa?Ja.’ nejaugi rum- 

;y iečiai norėtų, kad <fel tų
žmogus eitų sėdėt du! 

u tu kalėjime? — Red.).
l ai kągi visuomenė dabar1 

^^.ryti su Mockum? 
stipti ji, aukauti daugiau 

’gų ir laukti, pakol jis ir 
u o miestelio lietuvius taip 
uskriaus, kaip rumfordie- 
iiis. ai* pasakyti: "šalin, 

Mockau, iš musų tarpo. Tu 
Įžk atgal velnių pardavo- 

:. nes tau geriau sekės?” 
Bet jei Mockus yra mums 
•angus, tai mes turim šelp- 

i tą žmogų kaipo visuome- 
ė> veikėją. Bet šelpti netik 
ieną Mockų, o atsiteisti ir 

-y tais žmonėmis, kurie yra 
uždėję už Mockų $1,500 kau- 
iios. (Su tokia mintimi mes 

alinai sutinkam. Red.). Juk 
‘Ie ii liuosavo tik iki teismui, 

*po teismo Mockus žadėjo 
r isi imti ant savęs visą at- 
akomybę, bet paskui prasi- 

•alino ir užmiršo visus tuos 
įmones, kurie ji išpirko iš 
,įdėjimo savo sunkiai už- 
rbtais centais.
Kodėl tas Mockaus Šelpi- 

Komitetas ir buvusi (ar 
.-sama) L. L. F. centro val- 
;yba tyli? Nejaugi jai neži

nia, kokiais keliais Moc- 
kus nuo kalėjimo pabėgo? 
tik visuomenė (žinoma, 
zockinė) butų galėjus leng- 
ai už kauciją žmonėms at
lyginti.
?a galios, kur pasidėjo tas

1 <-kaus šelpimo Komite- 
kuris buvo pirmiau su

tvėręs ir rinko aukas? Juk 
. i y ai gausiai plaukė. Aš 

viii-visiems komitetams,
■ tįsiems, ir esantiems, o 

1 gi ir Mockaus šalinin-
r.<. stoti į darbą ir pa
keiti kokių nors šaltinių, 
irių galima butų sugrą- 

.1 žmonėms kauciją, t.y. 
iteisti su rumfordiečiais. 

ai d oi ir pats Mockus netu- 
1 tylėti išbėgęs, bet reika- 

i atlyginimo tiems žmo- 
'ems. kuriuos yra nuskriau- 
lęs. Jei jie to nepadarys, tai 

1 'tiomenė visiems jiems pa
akys: ”Esat lygiai tokie 

eat maklioriai, kaip ir tie, 
kuriuos kun. Mockus kei- 
:ia. J. Kaulaičia,

P. 0. Box327,
Rumford, Me.
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LAIKYK BLEKlNį.

STANDARD
IR

CH4LLENGE PIEKO
VISADOS

JŪSŲ AISBAKSY GREI
TAM VARTOJIMUI.

TAUPYK ŠIUOS LEIBELIUS 
DELEI BRANGIU DOVANU

PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBEL1O UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTU 
PREMIJŲ L1STO.

”Verta taupyt šiuos Leibelius”

BARAVYKAI
Ką tik atėjo siuntinys pui

kiausių džiovintų baravykų iš 
Žemaitijos ir Dzūkijos girių. 
Dabai- gavėnia, tai puikiausis 
dalykas. Gvarantuojame, kad iš 
Lietuvos, o ne iš žydų džiovinti 
Įvairus grybai. Niekas daugiau 
kaip tik puikiausi baravykai. 
Su prisiuntimu kainos sekan
čios :

1 svaras .......... $1.00.
6 svarai .......... $5.00.

Krautuvninkams nuleisim ko
misą, jei ims nemažiau 25 sva
rų. Pinigus prisiųskite su or
deriu. (1*2)

J. J. KAZLAUSKAS
357 ĘROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

■ jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automvbilias dėl pasi
važinėjimo: ir užlaikome espertą,
rnekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?)

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broaduay,

'South Boston. Masa-
Telefonas: So. Boston 51370.

lo.

ADVOKATAS

H. G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATISKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

II. G. McI)OWELL
80 W Al.L ST.. Room 617, 

NEVY YORK. N. Y.

I

I
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♦
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r«L Beach 6939

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIAKŲ 

LIGŲ.
VYRU IK MOTERŲ.
Tnipffi kraujo liftą D 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
i««» U asHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Ž DAKTARAS | 
Į JOSEPH WEfflREBE |
Ž MEDICINOS DAKTARAS £ 
(p 90 Huntington Avė- Back Bay. £ 
JA Boston. Mass. X
JĄ Medicinos profesorius Universi- X 
J tete. Specialistas kraujo, skuros K 
j. ir šlapumv ligų, taipgi romą-
JĄ tizmo. Taipgi gydo moterų ir X 
•5 vaikų ligas. Kalba lenkiškai. K 
> Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 va- a 
JA kare. Pėtnyčiomis ir nedėliomis -K 
s*J priima pagal sutartį. 110) *

Telefonas Back Bay 379. K
U Res. Rosbury 6457—M. ■

i 
t

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Aukšorju* ir Laikrodininką*

Per 12 metų So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus prrmu per partą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS

375 BROADWAY

5

i

■f

Tel.: Ric'nmond 1410

Dr. Dfivid W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR i 

SLAPTAS
VALANDO&.

Nuo
Nuo 
Nuo
321

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HAiiOVER ST,

BltSTON, MASS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

LIETUVIS 0PT8METRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

I
»

Išegzamir.uoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemaJi- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Tre Jankų pakelis 50c.

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

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šaiėio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHON Y V A LUTKEVICH 

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

j L. Golosov Co.
' MOTERŲ ir VYRU

| DRABUŽIAI
t* Už pinigus arba ar.t bargo.
j) Taipgi Auksoriški daiktai. lain- 
-įĮ rodžiai, rakandai. Yictrolos ir 
K kitoi’.i daiktai uz žemą kainą.
K Atdara vakarais iki 6.

Subatomis iki 10. (14)
39 IVąshington ŽSt.. vienais 

y laiptais augštyn. Boston. Mass. 
ij Tel. Haymarket 1912.

<I t
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sTelefonas 5112*W. V

Or. A. Cm-Gunskas t
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo 
nuo

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

MONTELLO. MASS.

Iteism 
taipgi pripažino Mockų k 
tu. Tuomet Mockus pa>is' 
pė ir padėta už ji kark 
žuvo. Kauciją buvo sūdė 
ne kokie turtuoliai, bet v< 
go pelės (išskiTtis V:kkon- 

sunkaus darbo darbi- 
-J. Pliopiys uždėjo 
Pikelis 8200. Lietu- 

Ukėsų Kliubas 3200, J. 
diskontas 8100, A. Motuzas 

S. Kinrakis $100 ir ne- 
da porą šimtų.

atėsi dideliu ko- 
_' ės jėgas.

i pirma buvo turėjęs 
bylų ir daug visuo- 

aukų teismams išeik- 
Čia Mockus buvo jau

■)H* kaip 
Gripo

stam-

tą), 
ninkai. 
S500. B.

, viu 
Vilk

• ^100
pamenu ka

Mockus s
.'Otelu prieš tamsybė 
nes jau 
keliatą 
me nė 
vojęs.
nerspėtas, kad neštųsi kitur, 
liet kur tau idealistas ir ko
votojas prieš juodąją armi
ją klausys.
Rumfordą 
evangeliją, 

leiai apsiėmė jam mokėti po
?15 Į vakarą. Bet kuomet 
karžygiui Mockui prisiėjo 
atsisėsti ant 2-jų metų kaiė- 
jiman, tai Mockus jau ne 
karžygis, bet bailys. Aplei
do savo kovos lauką ir atsi- 

jdurė Meksikoje tarp lauki
nių žmonių, kaip praneša ,io 
komitetas. Mat kalėjime 

'niekas po $15 i vakarą ne
moka, kaip čia jam mokėta. 
•Mockus važiavo i Rumfor
dą ne savo iniciativa, bet 
vietos lietuvių kviečiamas. 
Jie žinojo, kokias jis prakal
bas sakė, ir tokių prakalbų

4

I

i
i T

• ■ y

CL U DENTISTAS į 
10—12 dieną; j
2—5 po pietų; S
6—8 vaitąre; ?

f 

$ 
£ 
$ $ 
d

Jis atvažiavo į 
skelbti savo 

nes rumfordie-

T-L So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIET U VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” narna

251 Broadvay. tarpe C ir D at.
SO. BOSTON. MASS.70 DAINŲ! |

i!Chorų ir jų vadovų žiniai: 
Atspausdinta 70 choralių dai- f' 
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 <1. 56c.
Atyda! Kas ims iš karto 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston, Mass

i!

JFt Tel. No. 550 4
LIETUVIS GYDYTOJAS 5

Dr. Francis A. Reynalds į
(RINGAILA) ?!

Of’«o valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 4 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. J 
Nedėliomis nuo 1 iki 3. JJ
419 MAIN ST, ATHOL, MASS. |

į

Dr. J. C. Landžios Į 
| (GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) | 

| VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 | 
< 506 BR0ADWAY, ;
t SO. BOSTON, MASS. j

t JŪSŲ PAINTERIS

i! JACKUS STARKUS
<£ gyvena po numeriu

689 tVashington St„ Dorchester *j* 
i Tel. Dorch. 3737-YV.

Tel. S. B. 2488 g 20

k

PARDAVIMAI- 
parsiduoda bučernė- 
Viskas geimai Įtaisyta ir biznis 

<■; <; kaina prieinama Kreip
iu.- prie savininko:
150 Vebsterave,

E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA NAMAS.
’7.')00 pėdų žemės, visi įtaisy

ki. vaisių medžiai. Kaina
>5.000.

Telephone Arlington 902-R.

lietuviai siuvėjai.
J. Matulaitis ir M. Besisekąs
• — -geriausiai ir naujausios rna-

. rams drapanas, pataisom, įsva- 
rudažom- Kasir naujausios mados drapanas, 

n sU ^’Wtou, Mass.
- - — —

__
■■ pas mus po numeriu

217*

REIKALINGI
Popierinių Baksų Dirbėjai

PATYRĘ BANDERIAI. STAYERIAI, S. & !“>• 
OPERATORIAI ir

MERGINOS MOKYTIS
gero darbo prie baksų dirbimo. Visada užtektinai 
darbo ir gera alga paiymritms šiame darbe vy- 
rains ir moterims. Kreioki f ; ))as (12)

AUGUST TIHEL & (().t INC.,
45—51 Peguit St., Canton. Mass.

į
$ 

v* 
*-'A
* 1
į
i
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

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 liyų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Me« jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, ' BOSTON, MASS.

i
i!

ir kj tol^iu odinės Ify

l^ldUsKiie pas djjfleiępri’i
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KAINA SOc

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.;

VdHojdqas qbo ijiežli, iškeriu

ar.

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

L Kraujo Valytojas. ku
ris išvaro šaltį ir sušildo 
krauja.

2. Krištolais čerauninko Aii-.a. išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus. 
Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šalti iš inkstų ir strėnų.

4. Minerališka gyduolė dcl maudynės, ištraukia iš viso kimo šaltį 
visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina l Bonka 81.00. Tos 

gvduolėš yra geriausios, nes (.aktara i ir slaugiotojes (Nurse) ti- 
1 tina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunčiar.t iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytų Valstijų. _

Brangus Broliai ir Seserys, šitą ap.-kelbimą pasilaikykite ateičiai. 
SVEIKATOS GELP.ĖTOJAS — DRUG CHE.MIf AL CO. 

J. Baitrėnas, Prop.
2500 XV. I’ershing Rd., Chieago. Iii. Phone Lafayette 0919.
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